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1. Frantz Fanon

مÇختصر بسÇيار را كÇتاب ايÇن نÇويسندة فانون1 فرانتس زندگي شرح
چÇندان او زنÇدگي عÇادي وقÇايع و حÇال شرح Áاصو و كرد بيان ميتوان
و كتاب, اين خود وقايع از او برداشت كه شود واقع نميتواند ه موردتوج

2. Les Damnés de la Terre

هست, نÇيز وي حÇال شرح متضمن اودوزخيانرويزمين2 ديگر  كتاب
ناظر و حاضر Hتقريب او شده, ذ كر كتابها اين در كه حوادثي تمام در زيرا

است/ بوده
ضمن بود/ فرانسوي هويت, ورقة و شناسنامه نظر از و آنتيل اهل وي
بÇه جÇوامÇع مÇتعلق كÇه فرانسÇوي Gظاهر افراد ساير با پاريس در تحصيل

3. Aimé Césaire

نÇزديكي همكاري سزر3 امه با بخصوص و شد آشنا بودند, استعمار زده
جÇبهة در عÇضويت با و رفت الجزاير به تحصيالت تكميل از بعد داشت/

4. Front de Libération Nationale

و روانپÇزشك وي شÇد/ درگÇير اسÇتعمار بÇا ÂمÇع مÇلي4 آزاديبÇÇخش
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1. El Moudjahid

ارگان يك كه روزنامةالمجاهد,1 كردن اداره از گذشته بودو جامعهشناس
بÇيماران درمÇان بÇه رواني امراض بيمارستانهاي در تها مد بود, رسمي
از وي كه نمونهبرداريهايي داشت/ اشتغال آنان حال در مطالعه و رواني
كÇتاب در ل فصÇم بهطور است كرده ديدهها شكنجه و شكنجه گرها حال
تمام ز مبر روانشناس يك عنوان به وي و شده ذ كر دوزخيانرويزمين

جنون سمت به را او Hج متدر و شده پيدا شكنجه گر در كه را رواني حاالت
يا انحالل همچنين و داده شرح ميكشاند, ÇÇ ساديستي جنون بخصوص ÇÇ
بÇا مÇيشود عÇارض شكÇنجهديدهها بعضي در Hاحيان كه را شخصيت محو
اشÇخاص براي آن فهم و درك كه بهنحوي است; كرده بيان ساده عباراتي

است/ آسان Âكام نيز علمي زبان به ناآشنا و عادي
و گرفت قرار سارتر پل ژان تجليل مورد  كتابدوزخيانرويزمين

است/ شده ترجمه فارسي به سارتر پل ژان مة مقد با نيز كتاب اين /2

ايÇن HريحÇص سÇارتر ژانپل مه مقد اين در نگاشت/2 مهاي مقد آن بر وي
همه از و ميداند غرب بلكه فرانسه, سقوط و خطر اعالم بهمنزلة را  كتاب
يكنفر كه گيرند عبرت و بخوانند دقتي چنان با را كتاب اين كه ميخواهد
آن دوم چÇاپ ميخوانÇد/ عبرت قصد به را كتاب مقدس, كتاب به مÆمن
از يكي قبÂدر سارتر ژان پل كه بود هنگامي در فانونو فوت از بعد  كتاب
لذا و بÇود كÇرده امÇضا اسÇراÇÄيل بÇهنفع و اعراب ضد بر اعالميهاي وقايع
مه, مقد بهعنوان كسي چنين نوشتة ندادند اجازه متوفي قانوني بازماندگان

شود/ چاپ كتاب جز¾
حاضر كتاب اما ميكند, ابراز را قاطعتري و كليتر نظريات كتاب آن
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انقالبي يك چشم دريچة از را همهچيز است شده نوشته انقالب اوج در  كه
ذ كر آنچه تمام كه ميكند تصريح فانون دوم, فصل اواخر در گرچه ميبيند/
انÇقالب پيروزي و جنگ خاتمة از بعد و است انقالبي تربيت است شده
از كÇتاب تمام در معهذا شد, خواهد آن جانشين سازندگي دوران تربيت
مÇيدانÇد/ نÇاصحيح را آن جز و ميكند تجليل است, انقالب ساختة آنچه

شاعر: بهقول
نÇبيني ليÇلي خÇوبي از غÇÇير بÇÇه نشÇيني مÇجنون ديÇده بÇÇر ا گÇÇر
ل توس جز چارهاي و ميشده واقع جنگ زمان در كه اعمالي بسيار چه
و اعدامهÇا فوري, و مخفي دادگاههاي در محا كمه Âمث است, نبوده بدان
به فرزند ا گر فيالمثل كرد/ احتراز آن از بايد سازندگي دوران در كه اموري
در مÇيريزد, هÇم بÇه را خÇانواده داخلي نظم و نميدهد گوش پدر حرف
اسÇتعمارگر بÇا مÇبارزه بÇه هÇم را پÇدر HيانÇاح او عÇمل اين انقالب دوران
جديد الت تحو با خانوادگي مستمر عرف مبارزه ختم از بعد اما ميكشاند,
به را خود جان فانون قول به كه مبارزي مرد ا گر يا گردد; برقرار بايد خود
زن از است, كرده منفجر را متجاوز ارتش عظيم ساختمان و انداخته خطر
مÇتهم تÇنبلي و جÇبن بÇه را او كÇه مÇيشنود شماتت است بيخبر كه خود
بيجا شماتت و مالمت درآورد, اشتباه از را او اينكه بدون مرد و ميسازد
قوام مصلحت اال و است باالتري مصلحت حفظ براي ميكند ل تحم كه را

نميكند/ تجويز را وضعي چنين خانوادگي
بÇهوجود انÇقالب كÇه روشÇي از تجليل عنوان به ل او فصل در فانون
اهÇميت دوم درجة در داشت, فراواني اهميت كه را حجاب مسألة آورده
در وي خÇود نÇوشتههاي بÇه ه باتوج ميكند/ لي مفص بحث و ميدهد قرار
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از را خÇويش اهÇميت حÇجاب كÇه است روشن Âكام مسأله ديگر فصول
كردن سركوب و انقالب "پيروزي يعني تر مهم امري بلكه نميدهد, دست
فÇداي مصالح ساير لزوم درصورت شده, واقع اهميت ل او درجة در ظلم"
نÇظم بÇيچادر, چÇه چÇادر بÇا چÇه گÇردد پيروز بايد انقالب ميگردد/ آن
ضرورت كه ي حد تا بايد باشد راه مانع هرچه خالصه و سنتها خانواده,
بÇه انÇقالب پÇيشبرد بÇراي بÇعضي كه شد مشاهده حتي برود; بين از دارد
دÇح تÇا فقط عظيم تشكنيهاي سن عليهذا دادند, در تن نيز زشتكاري

بيشتر/ نه است مجاز ضرورت
مÇن نÇظر بÇه كه حجاب, كشف توجيه عنوان به و بحث اين دنبال به
ولو استعمارگر عيني <ارزشهاي مينويسد: فانون بود, كافي سابق جملة

سوم/ فصل دوم, بند /1

جز استعمارگر ارزشهاي قبول آنكه حال و گيرد1 قرار قبول مورد Gظاهر
اسÇتعمارگر كÇه ميآورد بهوجود را نتيجهاي همان ضرورت, صورت در
جÇمع را سÇتمكار پليس و سرباز و تانك و توپ يعني است, آن خواهان
كتاب در فانون قول به ميسازد/ آن جايگزين را استعمار فرهنگ و ميكند
افÇراد مÇغزي چÇين هÇر فرهنگي, استعمار نظام در زمين, روي دوزخيان
روشÇنفكران مÇÇغز و است اسÇÇتعماري سÇÇرباز يك سÇÇنگر مسÇÇتعمره,
بÇراي بÇنابرايÇن مÇيدهد; انÇجام را اسÇتعمارگر سÇرباز كÇار اسÇتعمارزده,
منتها شود واقع موردقبول او عيني ارزشهاي آنكه از بهتر چه استعمارگر
بيشتر مردم تودة طرف از آن قبول قابليت تا بگيرد خود به ي خاص لباس
موردقبول غيره و لي تجم اتومبيل فرنگي, نوع كفش كراوات, Âمث  گردد/
ايÇن اسÇتحكام و زدن گÇول بÇراي آنگاه يابد ارزش جامعه در گيرد, قرار
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اتÇومبيل كÇرد, پا به وطني كفش زد, وطني كراوات بايد بگويند فرهنگ
استعمارگر هدف بالمĤل, و بالنتيجه كه مصرف اقتصاد خريد/ وطن ساخت
بار اين ميگيرد, خود به ملي رنگ حتي و ميشود حا كم همهجا بر است

ميكشد/ بند در استعمار يوغ به را خويش ملت كه است ملت خود
پÇرسوجوهاي بÇا وطÇنپرست, اس يÇوس فÇهيم مÇرد دوگÇل, ژنرال
به و ديد, محال فرانسه الجزاير عنوان با را مستقيم استعمار امكان خويش
وجود با سازد, مستقر را فرهنگي استعمار كه اميد بدين داد در تن مذا كره
فÇرانسÇه زبÇان جÇز كÇه فÇرانسÇوياالصÇل چÇه و عÇرب چÇه الجزايرياني
زبÇان كÇه بÇودند آمÇده بÇار دبستانهايي و كودكستان در يا و نميدانستند
از بعضي ظاهري ولو قبول ميشد/ تدريس مادري زبان بهموازات فرانسه
مÇجالس و رسÇوم و عÇادات نÇفوذ قÇبيل از اشÇغالگر, عÇيني ارزشهÇÇاي
بÇهعنوان فÇرانسÇه زبÇان قÇبول شÇهرها, در غيره/// و پارتي و شبنشيني
اصÇل عÇربي زبÇان ايÇنكه نه و ÇÇ نشريهها در عربي زبان معادل و همتراز
نÇيز اروپÇايي ديگÇر زبÇان سه به بلكه و دو به نشريهها منتها شده شمرده
بÇه را دوگÇل كه بودند مساÄلي همه و همه ÇÇ تنها فرانسة به نه گردد منتشر

ميدادند/> نويد هدفي چنين حصول
استعمال حال هر <در ميگويد: فانون ÇÇ دوم فصل ÇÇ كتاب همين در
خÇصوصيات از يكÇي اسÇتخدام بÇهمعناي هÇم واحÇد آن در فرانسÇه زبان
و عالمات برابر در ني معي حدود تا ملت اينكه معناي به هم و است اشغالگر

است/> تأثيرپذير اشغالگر نشانههاي
مÇنطق و بيان قدرت كه بود سياسي استعمارگر و شاخص مرد دوگل
بÇههمين بÇود/ دنÇيا قÇدرتمند دول تÇمام استفاده و استناد مورد او سياسي
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از پس آنÇان داشت, غرب دول ساير با كه شديد اختالفي وجود با جهت
در او بÇا آنÇها اخÇتالف زيÇرا كÇردند, او از بÇيسابقهاي تÇÇجليل مÇÇرگش
و نÇبود جهاني بازارهاي دادن اختصاص و نفوذ تحت مناطق تقسيمبندي

بود/ بسته پشت از را همه دست دوگل بازاريابي, در اال
او سÆال لين او (طعمه), كشور هر در و ميگذاشت پا دوگل جا هر به
شدهاند, آزاد و كرده رها را خود قديم عادات و عرف زنان آيا كه بود اين
آنÇان طعمهبودن به اميد بتوان تا شدهاند مصرف اقتصاد پايبند آيا يعني

خاص طرز قبول Âمث و استعمارگر" عيني "ارزشهاي قبول از بعد بست?
و قديمي لباس دوباره هم ا گر زن) بخصوص (و زن يا مرد پوشيدن لباس
مÇصرف اقتصاد به كار, كمك و جديد تفنن يك عنوان به شود رايج ملي
دوام سالها و ميشد تمام ارزان قيمتي به ايل در كه ايلياتي لباس Âمث است
لوكس و سÇرسامآور قÇيمتهاي بÇا مÇد بازار و سالن در اينك مييافت,
چÇون مÇيرسد نÇظر به لذا ميكند/ تحميل را ديگري مصرف شده عرضه
موقتي همهچيز كه نوشتهشده زماني يعني انقالب, جريان حاضردر  كتاب
عÇيني ارزشهÇاي ظاهري قبول اهميت به فانون است, ميرسيده نظر به
استعمارهاي در كه را آن بعدي خطرات داده, نشان كمتري ه توج اشغالگر
فÇانون كه ديگري مطلب است/ نكرده گوشزد هويداست, Âكام فرهنگي
مÇبارزات در است اسÇالم نÇقش و اهميت است, نموده ه توج بدان  كمتر
نسبت وي بدبيني ل, او باشد: داشته علت دو ه توج عدم اين شايد الجزاير/
كار مبارزه, ترك به مردم تشويق با كه مسيحي ون روحاني مسيحو مذهب به
اسالمي رات مقر از وي كماطالعي شايد دوم ميكنند, تسهيل را استعمارگر
بÇوده مÆÇثر نÇيز مسلمان جامعة يك بهعنوان الجزاير جامعة به آشنايي و
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لغتي مسجد, لغت استعمال جاي به ششم بند سوم فصل در اينكه كما است,
ميبرد/ به كار است مذهبي معبد بهمعناي كه (Sanctuaire) عام

را مÇخالف سÇيالبوار كÇه است آب مÇانند تشبيه, يك به بنا اسالم,
قطرة مانند باشد, ضعيف مسلمانان ايمان كه هم فرض به و ميشكند, درهم
ديگري جهت از ميسازد; سست را ستمكاري ساختمان بنيان و پي آب,
قويترين و بهترين كه شاسي, مانند Áاصو مذهبي اعتقاد كه گفت ميتوان
را باري هر و كنند سوار آن روي كه را اتاقي هر است, نقليه وسيلة قسمت
حÇتي مÇيرساند, مقصد به نحو سريعترين و بهترين به گذارند آن بر  كه
كه ميكند پيدا كي  تحر و قدرت چنان كنند الصاق آن بر ا گر هم را خرافات
نترس مÆمن, دلسوز رهبران عهدة بر امر اين است/ مشكل آن پياده كردن
هÇدف سÇمت بÇه مناسب محمولة با را قوي موتور اين كه است فدا كار و
سÇتم, با و است حق و نظم عدل, به معتقد اسالم Âمث كنند, رهبري صحيح
حÇق و عÇدل نÇظم, ني عيÇم زمان در آنكه بيان مخالف/ تجاوز و بينظمي
ÇÇ مÇذهبي اعتقاد ÇÇ اتومبيل اين باربندي و هدفگيري منزلة به چيست,
آنان مسلمانان, رهبري اسالميو خالفت ادعاي با نيز معاويه يزيدو است/
آن اسالم ميگوييم همگي دوريم, دوران آن از كه اينك ميزدند, گول را
حسين(ع) و علي(ع) كه بود چيزي آن بلكه داشتند, آنها كه نبود چيزي
اساسي مبارزة كه ميخورد چشم به Âكام نكته اين كتاب, تمام در داشتند/
بÇا طÇرف و مÇقابل را اروپÇاييان همهجا در و داشتند عهده به مسلمانان را

ميدهد/ قرار مسلمانان
مÇيشود, واقÇع نيز استعماري دولتهاي ه توج مورد حتي نكته اين
را عظيم نيروي اين ميكنند سعي مذهبي اعتقادات تضعيف با كه بديننحو
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كÇه مجموعهاي از را آن آنگاه و سازند تهي دارد كه صحيحي محتواي از
را شايسته ايدÄولوژيهاي و واقعي رهبران كنند, پر است آنان خود بهنفع
قÇرار تÇجليل و تÇبليغ مÇورد را دستنشÇانده قالبي رهبران و ميكنند طرد
دوران در بÇود الجÇزايÇري كÇه پاريس مسجد سابق امام فيالمثل ميدهند
وي خواستند الجزاير استقالل از بعد ميكرد, همكاري فرانسه با استعمار,
<درصÇورت كÇه: كÇرد تÇهديد و نكرد موافقت دوگل اما كنند, تعويض را

باشد>/ من مطيع بايد و ميكنم تعيين من را مسجد امام او تعويض
اثÇري و نÇوشته بÇهترين حÇاضر كتاب گفت ميتوان خالصه بهطور
فÇرهنگي, استعمار ÇÇ استعماري ضد اصيل انقالب يك ميتواند كه است
نيز و كند, بيان را آن ات خصوصي تمام كرده تعريف را ÇÇ سياسي اقتصادي,
را دشمن استفادة مورد ضعف نقاط Hاحيان ميدهد مجال وضعي بهترين به
مÇجال غيرمستقيم استعمار به كه را روزنههايي درنتيجه و دهيم تشخيص

ببينيم/ بنشيند مستقيم استعمار جاي به شده وارد مسير آن از ميدهد
ي تلق اشغالگر زبان همطراز استعماري نيروي شرايط در ا گر ملي زبان
بÇيشتري سÇياسي و مÇالي قÇدرت از كÇه اشÇغالگر زبÇان بÇه درواقع شود,
حÇيات ادامÇة و غÇلبه مÇجال او فرهنگ به آن دنبالة به و است برخوردار

معمرالقذافي/ كودتاي از بعد ليبي دولت /1

طرد و ملي انقالب از بعد بالفاصله دولتها1 از يكي كه بود چنين ميدهد/
كÇه را امريكايي مجاني معلمان كرد كه كاري ل او سابق غيرملي حكومت
عÇيني ارزشهÇاي نÇمود/ اخÇراج مÇيكردند, تÇÇدريس انگÇÇليسي زبÇÇان
وي حÇيث, ايÇن از كÇه ÇÇ صÇنعت و علم جز به زمينههايي در استعمارگر
ÂÇاص كÇه رسومي و آداب در حتي او كه است آن بهمنزلة ÇÇ است جلوتر
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بÇهطور ÇÇ است عÇالم لبÇاس هÇر در عÇالم ÇÇ ندارد پيشرفتگي به ارتباطي
هÇيÃت به ثابت بهطور را مستعمره زن گردد/ واقع قبول مورد غيرمستقيم
هل كه بيماري مانند است, مصرفي اقتصاد قبول درآوردن, استعمارگر زن
رقÇابت در لوكسپرستي و مصرف كردن زياد با Hمرتب و ميگويد مزيد من
ايÇن و ميشود زيادتر روز به روز زايد و لوكس كاالي به احتياج ميافتد/

كرد/ ه تهي استعمارگر از بايد ناچار نيز را مصرف مورد زايد  كاالي
نÇهادها, در را انÇقالب متقابل اثر كه دارد را حسن اين حاضر  كتاب
ازدواج, نظير مساÄلي حتي و كرده بررسي مردم مختلف روابط و پديدهها,
امÇر بÇادي در كه را قبيل اين از مساÄلي و پزشك به مراجعه راديو, خريد
و ساخته مطرح ندارند, ي خاص تأثر تأثيرو انقالب به نسبت ميرسد بهنظر
روش كÇه فÇهميد مÇيتوان خÇالصه بÇهطور مÇيكند/ بررسي را متقابل اثر
حا كميت كه استعمارگري و حا كمه هيأت به نسبت مردم نظر و حكومت
مÇردم رفتار جزÄيات از و ميگذارد اثر مردم زندگي شÆون تمام در دارد,
بÇهطور ,1ë9 صÇفحة كتاب متن در نكته اين برد/ پي نظر اين به ميتوان
را روابÇط تÇمام اسÇتعماري <مÇوقعيت است: شÇده بÇيان چÇنين خÇÇالصه
ميكند> تقسيم طبقه دو به صي مشخ بهنحو را جامعه و ميسازد يكنواخت
نÇظر و اسÇتعماري موقعيت بايد ميآيد بهعمل كه تحليلي هر در عليهذا
به نسبت نظرشان كه ملت دو در گرفت/ نظر در حكومت به نسبت را ملت
بÇايد متفاوت نحوة دو به واحدي پديدة است متفاوت حا كمهشان هيأت

شود/ تحليل
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از يك هيچ ميشود/ خود سال ششمين وارد بهزودي الجزاير جنگ

[م] مسلحانه/ مبارزة شروع ,1333 آذر و آبان مطابق /1

از بعد كه نميبرد گمان ,119ëê نوامبر در ÇÇ دنيا در هيچكس اينكه كما ÇÇ ما
و داشت برنخواهد را خود فشار فرانسه استعمار هم هنوز مبارزه ماه شصت
هيچ مبارزه سال پنج از بعد داد/ نخواهد الجزاير مردم به هم گفتن سخن حق
گفتن به فرانسه امور مسÆوالن هم هنوز و است نشده حاصل سياسي تغيير

ميدهند/ ادامه فرانسه الجزاير
فهمانده Hرسم بدانان كرده بسيج جهات جميع از را مردم جنگ, اين
برند/ به كار راه اين در را خود نهفتة ذخاير و ثروت منابع حدا كثر كه است
اسÇتعماري زيرا نشدند, قايل استراحتي مهلت خويش براي الجزاير مردم

بود/ نگذاشته باقي مهلتي چنين آنان براي بودند مواجه آن با  كه
گروهي تاريخ, اين تا كه است جنگي افسانهوارترين الجزاير جنگ
مخالفان زدهاند/ دست بدان استعمار فشار شكستن درهم براي انسانها از
از است مÇجموعهاي الجÇزايÇر قالبÇان كنند ثابت عالقهمندند جنگ اين
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دارند ه توج حسن آن به نسبت كه نيز دمكراتها حتي و خونآلود, وقايع
شÇده اشÇتباهاتي مرتكب انقالب اين كه ميكنند تكرار بارها خود بهنوبة
پÇيروي از الجÇزايÇري افراد بعضي كه است افتاده فاق ات حال هر به است/
كه است افتاده فاق ات همچنين كنند, تخطي رهبري سازمانهاي خطمشي
وقوع از بايستي Hحتم كه بپيوندد وقوع به وقايعي الجزاير خا ك داخل در
اينگونه طرف هميشه Hتقريب كه كرد اضافه بايد معهذا ميشد/ احتراز آنها

است/ بوده الجزايري ديگر فرد يك وقايع
از آيÇا است? كÇرده چÇه امÇري چÇÇنين بÇÇا مÇÇواجÇÇهه در انÇÇقالب
كÇه را تÇظاهراتÇي چÇنين آيا است? كرده خالي شانه خود مسÆوليتهاي
نداده قرار مجازات مورد سازد, مخدوش را ما مبارزة انيت حق است ممكن
جÇمهوري مÇوقت حكÇومت شÇوراي رÇÄيس ÇÇ عباس فرحت آيا است?

1. Gouvernement Provisoire de la République Algérienne

انقالب رهبري طرف از كه نشد يادآور Hعلن بارها ÇÇ 1
 (G. P. R. A) الجزاير

است? گرديده اتخاذ بود, مجرم اعدام بر مبني گاهي حتي كه تصميماتي
مه بيمقد خشونت اين خويش روان در است ممكن كسي چه معهذا
لشكر در كه مرداني باشد? نكرده درك را جنگي مجرمان يا و خاÄنان عليه
حال در عدالتخواهان آن به نسبت بعد ماهها تا بودند جنگيده فرانسه ل او

ÇÇ هÇمكار كÇلمه, اين لغوي معناي بردهايم, Collaborateurبه كار بهجاي را لغت اين /2
ميكنند/ همكاري دشمن با وطن عليه كه است هموطناني منظور, و است همقدم يا همگام
بÇيان بÇراي GاهرÇظ ولي نÇيست, مÇنطبق لغÇوي معناي بر Âكام گرچه منافق لغت استعمال

[م] است/ رسا منظور

احسÇاس بÇودند, داشÇته بÇاز منافقين2 بهسوي شليك از را آنان كه مرگ,
و ايÇتاليا بÇه نيرو اعزام الب, جزيرة جريانات كه كساني ميكردند/ انزجار
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حسÇابهاي تسÇويه از بÇودند آورده بÇهوجود را تÇولون در شÇدن پÇياده
بÇه مÇيگرديد, اجرا بيشرمي با و بود شده ايجاد غيرقانوني كه برادركشي
جÇنگلي, چريكي جنگجويان گروه نداريم ياد به معهذا بودند/ آمده جان
بÇودند, كÇرده شكÇنجه اعدام, از قبل را بيسالح و غيرنظامي اشخاص  كه

باشند/ گرديده محكوم
هÇمهجانبهترين ل تحم بار زير در مردم كه لحظاتي استرين حس در
بÇعضي HريحÇص ايÇنكه از مÇلي آزاديبÇخش جبهة بودند, استعمار هجوم
قÇوانÇين رعÇايت خÇدمت, تÇحت واحÇدهاي به Hبمرت و كند منع را اعمال

نداد/ راه خود به واهمهاي شود يادآور را جنگ بينالمللي
Çا ام شوند, پيروز بايد استعمارزده مردم آزاديبخش جنگ يك در
كÇه اروپاييان كنند/ تحصيل "بربريت" به ل توس بدون را پيروزي اين بايد

بهتاريخخويشاند/ وخاÄن مردميمنحط ميدهند شكنجه

تÇرجÇمه عÇقبافÇتاده يا عقبمانده به عموم بهطور است بهتر را : Sous-Développé /1
نÇيافته تÇوسعه به آنصورت در كه باشد نظر مطمح اقتصادي جنبة Hصرف وقتي مگر  كنيم,

[م] كرد/ ترجمه ميتوان

اقÇتضايطÇبيعتش برحسب ميدهد شكنجه كه مانده1 عقب ملت

ا گر عقبمانده مردم ميكند/ كار عقبماندگي, مقتضاي به و كرده رفتار

گÇيرند, قÇرار اخالقي محكوميت مورد غربي" "ملل طرف از نميخواهند
و زنند دست قانوني كارهاي به Hصرف شوندو وارد قانوني طرق از فقط بايد
انديشة در و خويش فكري عوالم در خيال آرامش با او, رقيب آنكه حال

ميزند/ پرسه شكنجه و ترور جديد وسايل  كشف
بÇراي را خÇود قابليت خويش مبارزة نيروي با بايد عقبافتاده مردم
اعمال در روشني و وضوح با حال عين در و كنند, ثابت نوين ملتي تشكيل
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و درك با بسيار جزÄيات, و وقايع كوچكترين مورد در كه دهند نشان خود
است/ همةاينها كارهايمشكلي هستند,اما روشنبينوبسيارمسلطبرنفس
در مجاهد نفر سي از بيش كه لحظاتي همان در قبل ماه شش درست

1. Mascara

و ات همÇم شÇدن تÇمام با و گرفتند قرار محاصره حلقة در معسكر1 منطقة
اسÇير و دستگير باالخره و دادند ادامه جنگ به سنگ قلوه با تداركاتشان
يك ديگÇري مÇنطقة در گÇرديدند, اعÇدام دهكÇده جلو در سپس و شدند
كه فرانسوي زنداني يك مداواي براي داشت مأموريت الجزايري پزشك
در سازد; فراهم مرز سوي آن از را بيماري منحصر دواهاي بود شده بيمار
دفÇعات شÇدند/ كشÇته مÇجاهدين از نÇفر دو مأمÇوريت, اين انجام جريان
ÇÇ مربوطه منطقة به سالم بتوان را جنگي اسراي گروه اينكه براي ديگري
ذهÇن انÇحراف بÇراي يافتند مأموريت هاي عد رساند, ÇÇ كمونيست حزب

دهند/ انجام انحرافي اقدامات فرانسوي سربازان

2. Lacoste

3. Soustelle

جلوه كثيف تخطÃهو بهمنظور فرانسوي وزراي سوستل3 و ال كوست2
عكسهÇا ايÇن از بÇعضي سÇاختهانÇد/ مÇنتشر عكسهايي ما, هدف دادن
و ميدهد; نشان است, شده انجام انقالبي اعضاي سوي از كه را  كارهايي
افراد بهوسيلة كه است جناياتي هزاران از تعدادي نشاندهندة ديگر بعضي

4. Bellounis

است مسÇلحي مÇزدوران سازمان منظور باشد, "حركت" عربي لغت همان كه :Harkis /ë
مزد (Horka) آن افراد و ميدهند تشكيل خود اختيارات از استفاده با محلي فرماندهان  كه

ميگيرند/ قطعي

گرفتهاند, اسلحه فرانسه دولت از كه مزدور5 ارتش و بلوني4 قبيلة مزدور
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نÇموده مسÇلح فرانسه ارتش خود را اينها آنكه حال و است گرديده انجام
طرف از كه است الجزايري مرد و زن هزار دهها هميشه باالخره و است;

شدهاند/ قرباني فرانسوي دستجات
از خشونت از استفاده در انقالب كه نيست صحيح حرف اين هرگز
آني وا كنشهاي نميخواهيم ما كالم اين با اما باشد, رفته جلوتر استعمار
بهخاطر ولي ميكنيم, درك را آنان ما بدانيم/ مشروع را خويش همميهنان

كنيم/ طرد نه و ببخشيم را آنان ميتوانيم نه وا كنشهايشان
ميكنيم گمان چون و طالبيم را, نوساخته و دمكرات الجزايري چون
سر ديگر زمينهاي در و كرد آزاد را خود زمينهاي در و خاست بپا نميتوان
را خÇود بÇرادران ايÇن انÇدوهنا ك, قÇلبي با لذا نمود, تمكين و آورد فرو
آنÇها وجÇود جÇز¾ Hتقريب كه خشونتي با كه برادراني اين ميكنيم/ محكوم
جÇاي انÇقالبي جÇنبش مÇيان در را خÇود است, قÇرون فشار زاييدة و شده

دادهاند/
تÇيره حÇواشÇي ايÇن بÇهخاطر يا و ميكنند محكوم را ما كه اشخاصي
خبر امر, مسÆول نا گوار موقعيت و تأثر از ميزنند سركوفت ما به انقالب,
كه هموطني همان دهد, رأي خويش هموطن عليه بايد كه مسÆولي ندارند,
يÇا و مÇافوق, مقامات دستور بدون منتها است كشته را آشكار خاÄن يك
بÇدون بÇايد كÇه شÇخص اين است/ كشته را كودك يا زن يك آن, از بدتر
اتكا با Hصريح قانوني; ن مدو مجموعة يك بدون و قانون و رات مقر وجود
آنÇچه و بكÇنند بÇايد آنچه از آنها احساس و افراد وجدانهاي استنباط بر
سابقة و نيست تازه كاري مرد مبارزه گروه در شود, محا كمه بكنند نبايد
شجاعت ميهنپرستيو فدا كاري, از ماه, چندين طي مرد اين دارد; فعاليت
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شخصي كرد/ محا كمه را او بايد معهذا استو داده قاطعي امتحانات خويش
او مÇحا كÇمة بÇا كه است مسÆول است, رهبري سازمان محلي نمايندة  كه
سÇاير از يك هÇيچ چÇون گÇاهي درآورد/ اجÇرا به را خطمشي كلي قواعد
مسÆÇول كنند, دعوا اقامة شخصي چنين عليه نيستند حاضر واحد اعضاي
انقالبي محكمة برابر در گرفته بهعهده را دادستان نقش Hشخص بايد قسمت

كند/ دعوا اقامة خويش برادر اين عليه
بÇهسختي بÇيگانه, سلطة سال سي و يكصد دنبال به كه را ملتي مبارزة
فÇرانسÇه استعمار مانند م مصم و خشن دشمني عليه و است آمده بههيجان
رهبري بم, و زير بدون و آرامش با نميتوان سهولت به است خاسته بهپا

 كرد/

1. Christiana Iilliestierna

هÇزاران ميان از اردوگاه, در سوÄدي خبرنگار ليليستيرنا1  كريستيانا
و است آورده عÇمل بÇه مصاحبهاي آنان از نفر چند با الجزايري پناهندة

گزارش: اين خالصة اينك
جاي كه بود سالهاي هفت كودك بعدي نفر زنجيرشدگان, حلقة <در
مÇيلة ايÇن مÇيشد/ ديÇده او بÇدن در فوالدي ميلة از ناشي عميق زخمهاي
و پÇدر و كشيدهاند, زنجير به آن با را كودك كه است بوده سيمي فوالدي
سÇروان يك كشتهانÇد/ و داده شكنجه چشمش جلو را خواهرانش و مادر
مناظر اين تمام او تا است ميداشته نگه باز را او چشمان زور به فرانسوي

دارد/// نگه خاطر به مديد تهاي مد و ببيند را
روزو پنج پدربزرگش شود, ملحق اردوگاه به اينكه از قبل كودك اين

ميكرد>/ نگهداري وي از برده, را او شب پنج
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بتوانم كه ميگويد:<منجزيكآرزوندارم/آرزويمايناست  كودك
بسيارريز/> قطعات به كنم قيمه قيمه را يكسربازفرانسوي

انتقام به ميل و ابوين قتل خاطرة بتوان ميكنند ر تصو آيا بسيارخوب,
يÇتيمي كودكان ساخت? محو سهولت به كودك اين خاطر از را سهمگين
ايÇن مÇيشوند/ بزرگ احساسي چنين با رسيده آخر به دنيا آنها براي  كه

ميگذارد? جاي به فرانسه دمكراسي كه پيامي و رسالت همة است
ايÇن از قÇدم به قدم پنجسال ت مد فرانسه كه نميكرد ر تصو هيچكس
يÇعني خÇويش هÇمجنس دوش بÇه دوش و كÇند دفÇاع بÇيآزرم اسÇتعمار
گمان هيچكس اولي× طريق به نيز و بردارد, قدم جنوبي افريقاي حكومت
تاريخ در را خويشتن سرسختي, و ت حد چنين با الجزاير مردم كه نميبرد

سازند/ مستقر
كه نسلهايي جست/ احتراز واهي رات تصو هرگونه از بايد همچنين
تعلل و طفره كه هستند آنهايي از خستهتر نه و سستتر نه ميرسند راه از
ارادة آنÇها در يافتهانÇد/ بيشتري صالبت اينها بالعكس بلكه زدند, كنار را
ايÇنكه بÇه ه وجÇت و كÇنند پÇيدا تاريخ ابعاد درخور عظمتي كه بدين قاطع,
شÇده پÇديدار نÇفروشند, ارزانÇي به دادهاند راه اين در كه را قرباني هزاران
نÇيز و دارنÇد; مÇبارزه اين ابعاد از صحيحي بسيار ارزيابي همچنين است/
و تضاد نيز استعمارگر دنياي در است/ مشهود همكاريهايي و دوستيها
ارتش در عÇضويت و تÇفنگ يك <داشÇتن مÇيگردد/ مشÇاهده تÇناقض
وي تÇا است بÇاز الجزايÇري برابر در كه است راهي تنها ملي آزاديبخش
تحت زندگي كه تهاست مد ببخشد/ مفهومي و معنا خويش مرگ به بتواند

ندارد///> مفهومي و معنا ديگر اجنبي سيطرة
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بيان ميكنند, بيان قبيل اين از مطالبي الجزاير حكومت اعضاي وقتي
اعÇالم Hصرف بلكه نيست, آخر" سيم به "زدن يا و تشخيص در اشتباه آنها

است/ مسلم حقيقت يك عاميانة و ساده
غÇيرقابل تي موقعي ميشود, مربوط مردمش به كه آنجا تا الجزاير در
و شÇده ه توجÇم نيز فرانسه استعمار خود را نكته اين دارد/ وجود برگشت
در كÇند/ دنÇبال را تاريخي حركت بينظمي, و مرج و هرج با ميكند سعي
امÇا مÇيباشند/ كÇرسي داراي الجزايري نمايندة هشتاد فرانسه ملي مجلس

نميخورد/ دردي هيچ به امر اين امروز
در اما شد; پذيرفته افراطي سلطهطلبان طرف از واحد يگانهو مدارس
ملي وجدان كه فوقالعادهاي عظمت با مقايسه مقام در امر اين ,19ë9 سال
يا مرد هر از ميرسد/ بهنظر مسخرهآميز بسيار است كرده تحصيل الجزاير
بار بيست حال, تا الجزايري آيا كه بپرسيد باشد دنيا كجاي هر از زني هر
را خود كشور كه فرانسوياني جز ,19ë9 در است? نكرده پيدا استقالل حق
كشتار اين خاتمة كه نيست هيچكس كشاندهاند; وحشتنا ك ماجراي اين به
چشم به راهحلي هيچ درنهايت اما نكند/ آرزو را الجزاير ملت تازة تولد و
ه هيÇت آيÇنده مÇاههاي در را سÇنگيني حÇمالت فرانسه ارتش و نميخورد

مييابد/ ادامه جنگ و ميبيند/
موظفاند همه كنند/ پرسوجو را لجاجت اين علت دارند حق مردم
مÇانند جÇهات بسÇياري از كÇه جÇنگي كÇنند/ درك را جنگي درگيري اين
ليÇة او بÇحث طي ميخواهيم ما ميرسد/ بهنظر بيمارگونه تجوييهاي لذ
آمÇده بÇهوجود نÇويني جÇامعة الجزاير سرزمين در كه دهيم نشان خويش
,1930 الجÇزايÇريان بÇه نÇه ديگÇر الجÇزايÇر امروزي زنان و مردان است/
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,19ë7 سÇال مردمان به حتي نه و ,19ëê الجزايريان به نه و دارند شباهتي
مجموعة كه بماند غافل نكته اين از نبايد هيچكس است/ مرده قديم الجزاير
پاشيده وطن خا ك بر ت قو تمام با شاهرگها از كه بيگناه خونهاي اين

روياند/ را نوين تي بشري شد,
بÇه را خÇود فÇرزندان از ميليون <يك كرد تأييد كه آن از بعد فرانسه
و صحرا از هرگز كه ميكند اعالم چنين امروز كرد>, نخواهد تسليم اعراب
اسÇتدالالت ايÇنگونه است بÇديهي كشيد/ نخواهد دست آن ثروت منابع
ثÇروت منابع وجود كه ميدهد پاسخ وي و ندارد, ارزشي الجزايري براي

بود/ نخواهد فشار و ستم سلطة ز مجو هرگز مملكت, يك در
احÇراز بÇهمنظور الزم مÇحتواي و شكÇل كÇه داد خÇواهÇيم نشÇان مÇا
امكان قهقرايي سير هيچ و است موجود الجزاير در اينك ملي, موجوديت
اسÇتقالل ايÇن مسÇتعمره, مÇمالك از بسياري در كه درحالي ندارد/ ق تحق
را خÇفته ملي وجدان بهتدريج كه است حزب يك بهوسيلة آمده بهدست
و وحشت بÇدبختيها, مÇلي, وجÇدان ايÇن الجÇزايÇر در مÇÇيدهد, شكÇÇل
اجÇتنابناپذيري بهطور است شده موجب كه است همگاني ارعابهايي

بگيرد/ دست به را خويش سرنوشت بخواهد ملت
بÇر حا كÇم را خود هما كنون الجزايريان است/ مستقل ه بالقو الجزاير
بÇه را آن است مÇوظف فÇرانسÇه فÇقط و مÇيكنند ي تلق خويش سرنوشت
وضعيت اما است, مرحله ترين مهم شناسايي اين Hممسل بشناسد/ رسميت
رسÇميت بÇه بÇا الجÇزايÇر, HملÇمس است/ همÇم و Çاس حس خÇيلي نÇيز فعلي
نÇظامي و سÇياسي آرزوهÇاي امÇر ايÇن زيرا ميشود, پيروز شناختهشدن,
الجÇزايÇر جÇنگ به فرانسه دولت چرا ميسازد/ محدود را فرانسه استعمار
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مÇيكند? امÇتناع الجزاير دولت اعضاي با مذا كره از چرا نميدهد? پايان
چÇنين خÇود از كÇه مÇيرسد آنÇجا بÇه ,19ë9 در شÇرافÇتمند انسÇÇان يك
فرانسÇه در هنوز استعمارگري كه بگوييم نيست كافي بكند/ پرسشهايي
را مسأله مفروضات صحرا كه نيست كافي پاسخ اين همچنين و است قوي

است/ داده تغيير
است/ ديگÇري جÇاي اصلي نكتة اما است, صحيح پاسخها اين همة
نÇيت حسÇن با افراد و فرانسه حكومتهاي راه سد و مانع كه اساسي نكتة
را كتاب از كاملي فصل ما جهت بههمين است/ اروپايي اقليت وجود است,

كشÇور, جÇمعيت مÇازاد كÇه است مسÇتعمرهاي مÇÇنظور :Colonie de Peuplement /1
مسÇتعمره هÇميشگي مÇقيم كÇرده مÇهاجرت آنÇان و مÇيكند جÇذب خود به را استعمارگر

[م] ميشوند/

است/ مÇهاجرتي1 مستعمرة يك الجزاير دادهايم/ اختصاص مسأله اين به
افريقاي زد, دم خويشتن استقالل وجود از كه مهاجرتي مستعمرة آخرين

است/ مسيري چه در ديديم هم آن است جنوبي
روابÇط ايÇنكه از نشدهاند اميد نا Âكام هرگز الجزاير, مقيم اروپاييان

اقÇتصاددان "السÇال" نيز منطق همين به و است خشن قوانين منظور : Loi D'Airain /2
مÇيگويد كÇه است قانوني وي منظور و ميبرد نام اقتصاد در مفرغ قانون از سوسياليست
الروس از (نÇقل داد تÇقليل مÇمكن حداقل به را كارگر مزد كاالها شدن تمام ارزان براي بايد

[م] بزرگ)/

بÇر و تÇدوين مÇفرغ2, عÇصر قÇوانÇين خÇود, و كنند قطع فرانسه با را خود
استعماري سياست ر اليتغي واحد و بنا سنگ اين كنند/ تحميل الجزايريان
نبايد لذا و است رسيده عقيده بدين فرانسه ارتش امروز است/ الجزاير در
گردد/ ي تلق ي جد ميرسد, گوش به كنار و گوشه از كه صلحي زمزمههاي

درهÇمشكسÇتن بÇا يÇا و الجزايÇر, بر خود تسلط تحكيم با يا فرانسه



21 كتاب پيشگفتار

الجÇزايÇر در را صÇلح تÇوانست خÇواهÇد جا آن مقيم اروپايي فÃودالهاي

سوي از و بينالمللي طريق از يا صلح, حل, راه دو اين از غير كند/ برقرار
بÇر بÇايد الجÇزايÇري نÇيروهاي بهوسيلة و نظامي طريق از يا ملل, سازمان

گردد/ تحميل فرانسه
خواهيم نشان ما نيست/ نزديكي آتية براي صلح كه ميبينيم بنابراين
مخفيانه, يا خفيف صورت به ولو را, خويش سلطة نميتواند فرانسه كه داد
و كند مقابله جنگي مجرم صدها با يا است ناچار فرانسه دولت گيرد/ سر از

زند/ دست الجزاير در دستهجمعي كشتارهاي به پيش از بيش يا
هÇزار 2ë داشتن با <شورش كه ميكنند اعالم فرانسوي مراجع وقتي
اعÇالم اين زيرا نميآورد, ما لبان بر لبخند امر اين است> نيرومند سرباز
سي مقد و عظيم نيروي برابر در قبيل اين از ارقامي نداشته; تي اهمي چندان
دارد? ارزشي چه ميدارد نگه جنبش و هيجان حال در را ملت تمامي  كه
نÇاقص تسÇليحات بÇا نÇفر پÇنجهزار از ما نيروهاي كه شود ثابت برفرض
داشÇتن بÇا زيرا داشت? خواهد ارزشي چه اطالعي چنين نميكند, تجاوز
خواهيم مواجه عصباني و ناراضي اشخاصي با ما هم باز اسلحه, ميليون يك
از را امÇور مسÆÇوالن بÇاقيماندة الجÇزايÇري, زن و مرد هزار صدها و بود
قÇرار بÇخشش مÇورد نكردهانÇد, وارد قشون در سالح بدون را آنان اينكه
چÇه نÇداشت سÇر پشت را مÇلت همة ا گر الجزاير حكومت داد/ نخواهند

باشد? ميتوانست
الجزايÇري ميليون يك وجود رسمي بهطور Gاخير فرانسوي مقامات
حساب ميخواهند كردند/ اقرار را شده متمركز جا يك در و شده جابهجا
از را الجزايÇر وسيله اين به ميخواهند Gظاهر و كنند جدا مردم از را ارتش
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روند? جلو ميتوانند مسير اين در كجا تا اما دارند/ نگه دور " گنديدگي"
كÇه جاست همين از و خاردار, سيم در محصور گروگان ميليون يك
<تÇباهي گÇفتند: و درآمÇد صÇدا بÇه فرانسويان خود طرف از خطر سوت
ديگÇر كÇه است بهقدري شدهاند جمع مكانها اين در كه كساني جسماني
سÇلطة تÇحكيم بÇراي اسÇتعمار كرد? بايد چه پس ندارد> اثر آنها بر دارو
مÇبارزه همچنين وي ميكند, مبارزه اقتصادي و انساني استثمار و خويش
تÇصوير بÇا دارد ذهÇن در الجÇزايÇري از خÇود كÇه را تÇصويري تا ميكند
كÇه تهاست مد اما نمايد, مشابه دارد خويشتن از الجزايري كه بيارزشي

است/ شده محال هدفي چنين تحقق
وي نÇيست/ آيÇنده آسÇمانهاي در Hصرف ديگر الجزاير ملت وجود
نÇيست, واهÇي تÇخيالت از شده ساخته يا و مبهم تخيالت محصول ديگر
در نويني فطرت و طبيعت است/ الجزايري انسان وجود مركز در او بلكه

است/ يافته جديدي ابعاد او هستي و دارد وجود الجزايري انسان
تÇغيير را جهان كه لحظهاي همان در انسانها است معتقد كه هاي نظري
كÇه است نÇبوده مسلم و بديهي آنقدر هرگز ميكنند, تغيير خود ميدهند
كÇه را شعوري نهتنها زورآزمايي اين ميرسد/ ما نظر به الجزاير در امروز
ذهن در سابق اربابان جهان از كه ري تصو و دارد خويشتن وجود از انسان
مÇيآورد, بÇهوجود نÇوين الگويي و ميكند عوض دارد خويش اختيار و
و اعÇÇتقادات افسÇÇانهها, زنÇÇدگي, مÇÇظاهر تÇÇمام مÇÇبارزه ايÇÇن بÇÇÇلكه
الجزاير در ميكند/ نوسازي مختلف سطوح در را مردم هيجانپذيريهاي

هستيم/ مواجه انسانها افتادن به كار و نوين آمادگي با ما
را اسÇاسي جÇنبش ايÇن بتواند كه باشد اميدوار است ممكن كسي چه
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را جنبش اين عظمت و بگشاييم را چشمها نيست بهتر آيا سازد? متوقف
يك كه است آن هموقت هنوز آيا كنيم? مشاهده آن بودن طبيعي عين در
كند مبارزه باشد خويش ملت عضو بتواند كه حق اين تحصيل راه در انسان
الجزاير, ملت بر مسلمان" "فرانسويان لغت اطالق آيا بميرد? راه اين در و
كÇه توهينهايي اين و فال كت اين نيست? نفرتانگيز و شرمآور خشن,
آن, بهانة به تا نيست مستمسكي Hواقع آيا ميشود, آبياري صبح روز هر
كÇافي اندازة به سرزمين اين در آيا پذيرد? انجام شدهاي حساب جنايات

كنند? تحميل بيمنطقي اين بر را منطق تا ندارد وجود اراده صاحبان

1. Challe

نيست>/ مستبعد شورش و طغيان بر <غلبه كه: نمود اعالم شال1 ژنرال
اسÇتعماري جنگهاي ژنرالهاي تمام زيرا كرد, مسخره را گفته اين نبايد
يك كÇه نÇيستند ه توجÇم چطور اما آوردهاند, زبان بر را گفتار همين نظير

چه? يعني شورش يك شدن مغلوب است? نشده مغلوب هرگز شورش,

2. Union Du Peuple Camerounais كامرون) مردم (اتحاديه

نشدند مجبور آيا اما كنند, مغلوب را 2U.  P. C. شورش ميخواستند
آنكه از قبل استعمار كه است آن تفاوت, تنها دهند? استقالل كامرون به
را اخÇتالفات و سÇهلانگÇاريها خÇيانتها, بÇرود, كÇامرون ملت ميان از
سياستي گرو در دراز ساليان تا كامرون آيندة طريق بدين و ساخت فراوان

گرفت/ قرار زيركانه Gظاهر و شوم
كهاستعمارگردرالجزاير دهيم نشان صفحات اين درخالل ميخواهيم
هرصورتپÇيروزي به آنكهالجزايريان حال و است باخته قطعي بهطور

بهدستآوردهاند/ قطعي
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دست بÇه حكÇومتي و پÇرچÇم نÇو, از كÇه تاريخ در گمشده مردم اين
ديگر شناختهاند, رسميت به را آنها دول, از بسياري هما كنون و ميآورند
و زيÇباترين كÇه بÇيسواد مÇردم ايÇن بÇرگردند/ عÇقب بÇÇه نÇÇميتوانÇÇند
را بÇرايتÇحصيلآزادي مÇبارزه كÇتاب صÇÇفحات هÇÇيجانانگÇÇيزترين

برگردند/ عقب به نه و شوند خاموش ميتوانند نه ديگر مينويسند,
حكÇومت كÇه نكند غفلت و بداند را مطالب اين بايد فرانسه استعمار
ي تÇح كند/ بسيج بخواهد كه زمان هر در را الجزايري هر ميتواند الجزاير
ادارات انÇتخابات ليست در را اسÇمشان اجبار و زور به كه جديد منتخبان
داد/ خÇواهÇند اسÇتعفا مÇلي آزاديبخش جبهة امرية صورت در نوشتهاند
زيÇادي ت دÇم جÇديد مÇلي مÇراجÇع برابÇر در نيز مه سيزده منتخبان حتي
بتواند لحظه هر در است ممكن ارتش يك بنابراين كرد/ نخواهند مقاومت
خÇواهÇد چگÇونه امÇا كÇنند, ف تصر Gد مجد را داده دست از سرزمينهاي
مÇردم وجدانهاي در Gد مجد را نا اميدي و ترس حقارت, عقدة توانست

دهد? جاي
سÇادگي بÇه دوگل ژنرال كه همانگونه ÇÇ كرد فرض ميتوان چگونه
خود خانوادگي " كانونهاي به الجزايريان كه ÇÇ ميكرد آن انجام بر دعوت
ممكن مفهومي چه اصطالح اين امروزي الجزايري يك براي برگردند"?

باشد? برداشته در است
كه ميكند ر تصو و است بيخبر مسأله واقعي مفروضات از استعمار
سنجيد, داريم دراختيار كه سنگين مسلسلهاي تعداد روي بايد را ما قدرت
مÇنطقي ديگÇر امÇروز اما بود, صحيح ,19ëë ل او ماههاي در استنباط اين
سÇنگيني تÇاريخ بÇر ديگÇري عÇناصر كه جهت بدان نخست بود/ نخواهد
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اشÇغالگر اسÇلحة تÇوپ, و مسÇلسل ديگÇر كه علت بدان سپس و ميكنند,
جÇهان جÇمعيت ثÇلث دو نÇيستند/ او اخÇتيار در Gمنحصر نبوده, بهتنهايي
انÇقالب بÇه بÇاشد الزم بÇرايÇمان كه سنگين مسلسل اندازه هر تا آمادهاند
از حا كي وجه بههيچ نميكنند چنينكاري ا گر مابقيهم يكثلث ببخشند/
ميدهند تذكر HمÄدا ثلث اين عكس, به بلكه نيست; ما هدف با مخالفتشان
نشÇان بÇهنحوي را موافقت اين نيز, عمل در و هستند ما پشتيبان Hمعن  كه

ميدهند/
كÇه اسÇاسي دگÇرگوني جهش در هما كنون از الجزاير انقالب قدرت
بÇه خÇطاب دوگÇل ژنÇرال است/ مسÇتتر شÇده, حÇاصل الجÇزايÇري بÇراي
پÇدرخÇوانÇدگي دوران <الجزاير, كه: كرد اعالم Gاخير الجزيره, تندروهاي

رفت/ فراتر هم اين از بايد اما است, صحيح Âكام نكته اين است>/ مرده
نÇو, الجزايري اينك است/ مرده نيز "برادرخواندگي" دوران الجزاير
چند اين بايد زود يا دير دارد/ وجود الجزايري حكومتي و الجزاير ملت با

داد/ قرار ه توج مورد را بديهي نكتة
شده حاصل الجزايري وجدان در كه را لي تحو صفحات, اين خالل در
مÇوجب آن حدوث كه شكافهايي همچنين كرد/ خواهيم مطالعه است,
بررسي دهد قرار خويش براي نويني الگوي الجزاير اروپايي جامعة شده

و كÇرده مÇهاجرت مستعمره به استعمارگر كشور از كه است افرادي ,Colon از منظور /1
لغت اين آوردهاند/ بهوجود مادر كشور جامعة از كوچكي نمونة متشكل بهصورت آنجا در

[م] ميشود/ اطالق افراد اين از متشكل جامعة يا فرد بر Hمتساوي

كÇلن1 فكر طرز حتمي ولي تدريجي, مرگ شاهد درواقع ما كرد/ خواهيم
بود/ خواهيم

بر كتاب اين طي آن صحت Gر مكر كه ميشود ناشي هاي نظري اينجا از
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حال درعين است:<مرگاستعمار, معتقد كه هاي نظري شد/ خواهد ثابت ما
است/> هممرگاستعمارگر و هممرگاستعمارزده واحد, آن در و

تÇوحش نÇوع يك كÇردن جانشين شود, برقرار بايد كه نويني روابط
بشريت سركوبي از نويني نوع وجه هيچ به و نيست سابق توحش بهجاي
آن ميخواهÇيم الجزايريان ما آنچه بلكه نميكند, سابق نوع جايگزين را
در كه انساني همان بپردازيم; انسان كشف به استعمارگر سر پشت كه است
حد به و فشرده درهم را او كه است نظامي قرباني و تنظيمكننده حال عين
بÇه كÇه تهاست دÇم مÇا خÇودمان, دربارة اما و است, داده تقليل سكوت
انسÇان مÇا بÇرگردانÇدهايÇم/ را انسÇانياش حÇيثيت استعمارزده, الجزايري
كرديم/ رها داشت, ادامه قرنها كه ناپذيري تسكين فشار از را الجزايري
را مÇا مÇرتبه دو بتواند كه كيست ميرويم/ جلو به اينك و خاستيم پا به ما

وادارد? بهبندگي
و بÇاز هÇمگان روي بÇه آن درهÇاي كه طالبيم را الجزايري كشور ما

باشد/ مساعد نوابغ پرورش با آن محيط
كه نميكنيم ر تصو داد/ خواهيم انجام و ميخواهيم ما آنچه است اين

گردد/ مانع هدف اين از را ما بتواند كه باشد نيرويي دنيا از گوشهاي در

19ë9 ژانوية Ç فانون فرانتس
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و اسÇاسيترين زيÇنتها, و پÇوشيدن لبÇاس سÇنن پÇوشا ك, روش
در مÇيخورد/ چشم به بالفاصله كه است جامعه يك شكل صترين مشخ
آن اصÇلي خÇطوط كه ليهاي او طرح چهارچوب در و مجموعه يك داخل
جÇزÄيات در التي تحو و جزÄي تغييرات Hممسل است, شده ص مشخ Hرسم
رفÇته جلو خيلي جوامع در كه است ابداعاتي مجموعة اينها دارد, وجود
ابداعات اين متن در كلي روش اما ميگيرد/ بر در را آن و است مد ف معر
مÇختلف مÇناطق يÇا و ن مدÇت عÇظيم مراحÇل ميتوان و ميماند, هماهنگ
لبÇاس بÇه مÇربوط اخÇتصاصي و اصلي تكنيكهاي برحسب را, فرهنگي

كرد/ تقسيمبندي زنان و مردان
فيلمهاي يا و عكسها وسيلة به كه جامعه پوشيدن لباس طرز روي از
جوامعي لذا شناخت/ را جامعه نوع امر بدو در ميتوان ميشود اراÄه مستند
روي از HالبÇغ دارد/ وجÇود كÇاله, بدون و لنگ با جوامعي كراوات, بدون
از ي اصÇخ مÇرحÇلة بÇه ايشÇان تعلق جامعه, يك افراد پوشيدن لباس سنن
با را خود زنها, كه چادري عرب جهان در Âمث ميشود/ ص مشخ فرهنگ
جلب خود به را جهانگرد ه توج و ميخورد چشم به Gفور ميپوشانند, آن
گÇوشت مسÇلمان يك كه نداند مديد تهاي مد كسي است ممكن ميكند/
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ممنوع او بر رمضان ماه روز در جنسي روابط يا و نميكند مصرف خوك
كÇه مÇيشود ظÇاهر او بÇر روشني و وضوح چنان با چادر مسألة اما است,

باشد/ عرب جامعة صكننده مشخ ميتواند
مÇلي جوامÇع پوشا كي سنن از چادر عرب, دنياي مغرب قسمت در
چادر خارجي و جهانگرد يك براي است/ ليبي و مرا كش الجزاير, تونس,
مÇحيط اصÇخ تÇركيب و الجÇزايÇري جÇامعة نشÇاندهندة حÇال عÇÇين در

نÇميبريم/ نÇام است, چÇادر بÇدون زن HالبÇغ كÇه روسÇتايي مÇحيطهاي از جا اين در ما /1
نميكنند, بسر چادر هرگز شهر از خارج در كه را قابيلي قبيلة زنان خاص وضع همچنين
مÇملكت كÇوهستانهاي در بÇندرت كÇه جÇهانگردي نÇظر در نÇميدهيم/ قرار ه توج مورد
مÇيان در قÇابيلي زنÇان خصوصيت اين دانست/ خواهد چادردار را عرب زن كند,  گردش
و اعÇراب بÇين ضادÇت آن اتكÇاي بÇه كÇه است تكيه گاهي استعمارگر, تبليغاتي ماية هزاران
تÇغييرات تÇحليل به اختصاص كه مساÄل اين بررسي كنند/ تبليغ كشيده بهچشم را بربرها
جنبه اين آينده صفحات در ما و جداست, قضايا تاريخي بحث مسألة از دارد, روانشناسي
اينجا داد/ خواهيم قرار بررسي مورد آن عملي لحاظ از Hصرف را الجزايري واقعيتهاي از
روشهاي اشغالگر با مواجهه سال 130 طي قابيلي زنان كه ميكنيم بسنده نكته اين ذ كر به
و شكل نيز آنها اعمال آزاديبخش, جنگ ت مد در دادهاند/ توسعه و تكامل را دفاعي ديگر

گرفت/ خود به اصيل Âكام جنبههاي

نيست كامل يكنواختي الجزايري مرد لباس مورد در بالعكس زنهاست/1
مرا كز در ميشود; ديده او لباس در تفاوتهايي مختلف مناطق برحسب و

در كÇوفيه بÇه شÇبيه سرپوشي مرد براي آن و ميشود, ناميده جلباب و جالبه عربي در /2
چادر/ بدون چارقد, زنان براي و است عراق

مردانه لباس ميشود/ برده به كار جالبه2 منديلو دهات, در فينهو شهري,
زن امÇا مÇيشود/ ديÇده آن در اخÇتالفي مÇختصر و دارد انÇتخابي زمÇÇينة
زنهÇا هÇمة و شÇده, پÇوشيده يكÇنواخÇتي فيدÇس چادر زير در الجزايري
حدالشكلي مت لباس با ما مورد, اين در است بديهي ميشوند/ ديده يكجور
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مÇردم آزاديبÇخش مÇبارزات جÇريان در كنيم/ ياد پديده يك وقوع از اينجا در دارد جا /1
تغيير اين داد/ سياه چادر به را خود جاي سفيد چادر ÇÇ شهرها در بخصوص و ÇÇ مرا كش
را خود دلبستگي ميخواست بدينوسيله مرا كشي زن كه كرد توجيه چنين ميتوان را م مه
تبعيد از بعد بالفاصله كه داريم بهخاطر زيرا دارد/ اعالم پنجم سلطانمحمد خود پادشاه به
جنبة از Hصرف گرديد/ ظاهر و متداول عزا عالمت عنوان به سياه چادر كه بود سلطانمحمد
جوامع در شويم يادآور كه است ه توج جالب نكته اين احساس يك ابراز براي نشانهسازي
ايÇن بÇه سياه پذيرفتن است/ نبوده اندوه و عزا عالمت هرگز سياه رنگ عرب يا مرا كشي
ميشود, برده اشغالگربه كار بر فشار ايجاد براي كه است مبارزهاي روش يك خود عنوان

شود/ استفاده او خود خاص عالمات از كه است آن منطقي راه منظور بدين
كÇه مÇتر شش تÇا پÇنج طÇول و مÇتر دو عرض به پارچهاي منظور و است Haïk ترجمه /2

[م] هندوستان/ در ساري مانند ميپيچد, خود به را آن زن ساده بهطور و نيست دوخته

ÂامÇك بهطور چادرنماز2 ندارد/1 راه آن در تغييري هيچ كه هستيم مواجه
بÇا مواجهه در است/ الجزاير استعمارزدة جامعة صة مشخ عالمت واضحي
حيران و د مرد است ممكن شخص وي تشخيص در Hممسل ه, دختربچ يك
و ميرود بين از تشخيص اين در ترديدي هرگونه بلوغ, بهمحض اما بماند,
در الجزايري زن جهت, هر به ميگردد/ روشن صو مشخ چيز همه چادر با

ميپوشاند/> چادر درون را خود كه است <زني بيننده نظر
ملت لباس و سنن عوامل از يكي كه چادر مسألة ديد, خواهيم اينك
ايÇن يÇط در گÇرفت/ خواهÇد قرار عظيمي مبارزة موضوع است, الجزاير
تجهيز را خود تداركات قويترين عترينو متنو اشغالگر, نيروهاي مبارزه
را عÇظيمي تأثيرناپذيري و منفي مبارزة نيروي استعمارزده كرد/ خواهند
اسÇتعماري جامعة گسترد/ خواهد و داده نشان خود از بسيج اين مقابل در

اصÇخ فÇلسفة و نÇيرو خÇطوط ارزشها, به ه توج با و المجموع حيث من
قاطع جنگ ميدهد/ نشان وا كنش چادر برابر در يكساني بهنحو خويش;
,193ë Ç 1930 سنوات بين دقيقتر بهطور و ,19ëê از قبل موضوع اين در
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الجزاير, در فرانسوي اداري مسÆوالن پيوست/ وقوع به ,(131ê Ç 1309)
مربوطه مراجع طرف از و سازند; نابود را ملت اصالت داشتند مأموريت  كه
يا نزديك از است ممكن كه را زندگي شكلهاي تمام Hمطلق بودند موظف
هÇم از كÇرده تجزيه سازد, مردم خاطرنشان را ملي اصالت و واقعيت دور
بÇهمنزلة را آن داده تمركز چادر مسألة بر را خود كوشش حدا كثر بدرند,
موضعگيري كردند/ ي تلق الجزايري زن خاص وضع و ملي اصالت عالمت
تÇحليلهاي و تÇجزيه از بعد بلكه نيست, تصادفي الهامي نتيجة آنچناني
و بومي مساÄل بهاصطالح صان متخص كه بود مردمشناسان و جامعهشناسان
اين امر بادي در ساختند/ هماهنگ را خود كار عمومي ادارات مسÆوالن
ضربالمثلي قديمي, ضربالمثلي به روشن و ساده است كي تمس روش
خÇواهÇد آن دنÇبال بÇه همهچيز بگيريم, دست در را <زنها ميگويد:  كه
فرمول اين به است كرده كه كاري فقط جامعهشناسان جديد كشفيات آمد/>

كنيد/ مراجعه فصل اين آخر ضميمة به /1

است/1 بخشيده علمي خاص روش قديمي
آن, صة خÇمش خÇطوط از كÇه الجÇزايÇر جÇامعة ظاهر صورت زير در
دارد مÇزدوجي مبناي كه شالودهاي صان, متخص است, مطلق پدرساالري
به د مقي و برونگرا جامعهاي را عرب جامعة Hغالب غربيها ميكنند/ مشاهده
در كه الجزايري زن ميدهند/ جلوه شخصيت بر كي مت تشريفاتو آدابو
به اساسي اهميت است, گروه و مخفي نيروهاي بين رابطة جامعه اينگونه
مÇبنايي ظÇاهري, پÇدرساالري وراي در كÇه مÇيكنند تأييد ميگيرد/ خود
مادر مÆثر نقش مطلب اين اثبات براي دارد/ وجود مادرساالري از اساسي
ص خÇمش و ذ كÇر را سÇفيدها" " گيس و خاله مادربزرگ, نقش الجزايري,
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ميكنند/
روشني سياسي نظرية ميتوانند استعمار دستگاه اداره كنندگان آنگاه
الجزايري جامعة بافتة تاروپود به بخواهيم <ا گر شوند: معتقد و كنند ابراز
تحت را زنها Gبدو بايد سازيم, مغلوب را او مقاومت استعداد و بريم هجوم
آن درون را خود كه چادري پشت در را زن و برويم بايد دهيم/ قرار تسلط
جسÇتجو مÇيكند, مÇخفي را وي مرد كه خانوادهها درون در و ميپوشاند
گرفت/ خواهد قرار فعاليتها اساس زن, وضعيت و موقعيت لذا و  كنيم/>
از مÇطرود و مانده دور شده, تحقير زن از Hرسم ميخواهد حا كم دستگاه
كÇه مÇيگويد كÇرده تشÇريح را فراوان امكانات لذا و كند دفاع و/// اجتماع
چيز يك بيتحر ك, موجود يك به مرد طرف از الجزايري زن فانه متأس
كÇمال بÇا است/ شÇده خÇارج بشÇريت از ي تÇح و گرديده تبديل بيارزش
و تÇوحش دوران بÇازماندگان عÇنوان بÇه را الجزايريان موقعيت محكمي,
عليه ي خاص پرسشنامههاي قاطع دانشي با ميدارند/ اعالم وسطايي قرون
رفÇتار در الجÇزايÇري مÇرد كه كند ثابت بهخوبي تا ميكنند پر الجزايريان

در شبها كه است خونآشامي مردة منظور و است خرافي افسانههاي در : Vampire /1
[م] ميمكد/ را خود قربانيان خون خفاش, صورت به Hغالب و ميآيد

زنÇدگي زمينة در اشغالگر است/ آزاردهنده و وامپير1 مثل زن, با خويش
را استداللها و ارزشيابيها داوريها, از مجموعهاي الجزايري خانوادگي
بÇدين و مÇيكند جÇعل فراوان سازندة امثلة و لطيفهها ميكند/  گردآوري

كند/ محاصره تقصير و گناه حلقة در را الجزايري ميكوشد طريق
الجÇزايÇري زنÇان براي متقابل كمكهاي و تعاون انجمنهاي تعداد
بÇراي كه سرنوشتي <با كه: ميدهند سر نوحهسرايي است/ تزايد در Hبمرت
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جوشش مرحلة اين ميشوند/> الجزايري ننگ باعث دادهاند تخصيص زن
در نفوذ براي ي خاص روش و اعمال, سلسله يك اجراي همچنين و غليان و
مÇانند المنفعه عام امور بانيان و اجتماعي مددكاران آن طي و است, افكار

ميزنند/ دو سگ اعراب, محلههاي در شكاري سگهاي  گروه
قرار اقدامات اين هدف گرسنه و مسكين زنان مسكوني ت محال Gبدو
تÇحقير ني عيÇم مÇقدار ميشود تقسيم كه بلغور و آرد كيلو هر با ميگيرند/
نوبت تحقير اين از بعد است/ همراه پردهنشيني و سركردن چادر به نسبت
در تÇا مÇيكنند دعÇوت را الجÇزايÇري زنان و ميرسد عملي اندرزهايي به
را آنÇها و بگÇيرند عهده به اساسي" و مهم "نقش خويش سرنوشت ل تحو
درهم داشتهاند, مردان به نسبت قرنها كه را تي تابعي نقش كه ميكنند ملزم
آنÇان عÇهدة بÇه حيث اين از كه را ي مهم نقش بزنند/ پا پشت بدان ريخته

ميكنند/ تشريح برايشان است,
داده اختصاص را هنگفتي مبالغ مبارزه اين براي استعماري دستگاه
اسÇاسي نÇقش و اصÇلي مÇحور زن, كه داد تشخيص كه آن از بعد و است,
شد/ آنان كنترل و زنها بر تسلط به مصروف وي كوشش تمام است مبارزه
نداده تغيير را دل هواي زنش كه مادام و است استوار و مطمÃن الجزايري
تÇخريب بهمنظور كه اشغالگر اقدام هرگونه با و شد نخواهد عوض است,
در كÇرد/ خواهÇد مبارزه اوست; كردن حل و بردن تحليل و ملي فرهنگ
را الجزايري مرد كه است زن عهدة به تاريخي نقش اين استعمارگر برنامة
ارزشهاي بهوسيلة وي ف تصر زنها, كردن مسخ كند/ وادار كارهايي به
تسÇلطي تÇحصيل ن متضم دارد, كه ي خاص موقعيت از او بريدن و بيگانه,
و عملي وسايل تحصيل ن متضم حال عين در و هست نيز مردان بر واقعي
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الجزايري/ فرهنگ كردن نابود و خراب براي است مÆثري
به الجزايري جامعة كردن رام رÅياي ÇÇ 19ë9 سال در ÇÇ امروز هنوز
سياسي رجال مغز از اشغالگرند", جرم شريك كه بيحجاب "زنان  كمك

كÇه مÇعلمان مÇييابد/ تÇحقق نيز آموزشي سات سÆم در تصميمات اين مشابه همچنين /1
زن سرنوشت به نسبت كه ميكنند عادت بهزودي سپردهاند, آنها به را خود فرزندان پدران,
هست كامل <اميدواري ميگويند: شا گرد به بنمايند/ خشني اظهارنظر الجزايري جامعة در
مدارس تعداد بقبوالنيد///>/ را خويش عقايد كه باشيد نيرومند كافي اندازة به شما الاقل  كه
يÇا و مينشان علÇم شÇا گÇردان, بÇلوغ مÇقارن است/ تزايÇد در مسلمان" جوان "دختران براي
قÇرار تأثير تحت امر, بدو در مادران ميگسترانند/ را فوقالعاده Hواقع فعاليتهاي راهبهها
درهم را آنان عقيدة كرده, متقاعد را پدران تا ميگيرند قرار محاصره مورد و ميشوند داده
مÇيگذارنÇد/ او بÇغل زير هندوانه جوان, دانشآموز بلوغ و فراوان هوش تذكر با شكنند/
قÇاطعيت بÇا و مÇيشوند يادآور هست جوان آرزومند اين انتظار در كه را درخشاني آيندة
عظيمي جنايت چه او احتمالي تحصيل ترك كه ميكنند جلب نكته اين به را او ه توج تمام
ايÇنكه بÇراي مÇيكنند پÇيشنهاد و ميپذيرند را استعمارزده جامعة عيوب ميرود/ بهشمار
پÇانسيون بÇه را وي بگÇريزند, فكÇر كÇوتاه هÇمسايههاي انÇتقادات از دانشآمÇوز ابÇÇوين
مثال كرده مشق و سابق" "رزمندگان بومي, مساÄل صان متخص نظر در بسپارند/ شبانهروزي
درهÇم را اسÇتعمارزده مÇملكت فرهنگي مقاومت دارند مأموريت كه هستند چريكهايي
بÇراي فÇعال" "واحÇدهاي تÇعداد اليت عÇف برحسب كشور مناطق كه اينروست از شكنند/
در كÇه ملي فرهنگ ساييدگي و نابودي ميزان حساب به يعني شدهاند, تقسيمبندي ل تحو

است/ واقع آنان حوزة

هÇدف خÇود, بÇهنوبة نÇيز الجÇزايÇري مردان است/1 نرفته بيرون استعمار
اروپÇايي كÇارفرمايان رسÇميتر بÇهطور يÇا و اروپايي دوستان انتقادهاي
كارگاه يا كار منطقة در كه نيست اروپايي كارگر يك ميگيرند/ قرار خويش
بÇارها خÇود الجÇزايÇري رفÇيق كÇارگر از خÇود فردي روابط در اداره يا و
مÇثل نÇميگيري تÇصميم چÇرا است? چÇادري تو زن <آيا باشد: نپرسيده
كÇافه و مسÇابقات سÇينما, بÇه را زنت چÇÇرا كÇÇني? زنÇÇدگي اروپÇÇاييها

نميبري?>/
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مÇناسبت به دعوتهايي يا و پرسش به Hصرف اروپايي  كارفرماهاي

و مÇيسيسيپي پÇايين در و مÇتحد زبÇان داراي بÇودند قبايلي مجموعة : Sioux قبايل /1
بÇه اروپÇاييان مهاجرت از قبل آنان تعداد بودند/ اوهايوسا كن و ميسوري و امريكا غرب
برد/ فرهنگيبه كار خاص روش آنان محو براي امريكا كه بود نفر هزار 80 قريب امريكا
و Ôس قبايل مورد در امريكاييها روش به الجزاير فرهنگ مورد در را فرانسه روش مصنف

[م] ميكند/ تشبيه

را Çو1" Ôس "قÇبايل بÇه مÇربوط خاص مانورهاي بلكه نميشوند, قانع خاص
اتخاذ او از و بيندازند گير بنبستي گوشة در را الجزايري تا ميبرند به كار
ژانويهو يا نوÄل, Âمث عيد يك مناسبت به باشند/ متوقع را دردنا كي تصميم
كÇارفرما, سة سÆÇم بÇه مÇربوط اختصاصي جشن يك مناسبت به Hصرف يا
نيست, عمومي دعوت ميكند/ دعوت اتفاقزنش به را @كارمندالجزايري

ميشود خوانده مديره هيأت دفتر به صات, مشخ و نام با الجزايري هر بلكه
جشن در خويش نزديك خانوادة همراه كه ميشود دعوت او از آنجا در و
بÇزرگ" "خÇانوادة يك مÇانند سه سÆم كه ميشود گفته او به شود/// حاضر
حضور همسر, بدون و تنها وي كه بود نخواهد خوشنما بنابراين و است
بÇا گÇاهي الجÇزايÇري اخÇطاري چÇنين برابر در نيست? اينطور آيا يابد,
بÇه اقرار يعني يافتن حضور زن فاق ات به ميشود/ مواجه سختي لحظههاي
روش يك رهÇا كÇردن يÇعني او, گÇذاشÇتن نمايش به يعني شدن, مغلوب
و كارفرما رضايت جلب از امتناع يعني رفتن تنها ديگر طرف از مقاومت,
بÇررسي و شÇد, انÇتخاب HصادفÇت كÇه مثال اين بررسي شدن/ بيكار Hاحيان
الجÇزايÇري كردن مغلوب و اقناع براي اروپايي كه دي متعد  كمينگاههاي
و مÇيكند غريب و عجيب كار انجام و تناقض دچار را او و است  گسترده
يÇا نميآيد> بيرون و دارد, چادر من <زن بگويد: يا كه ميدارد وا را وي
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را او بÇبينيد مÇرا زن داشÇتيد مÇيل شÇما <چون بگويد: و شود تسليم اينكه
روابط در كه فسادآميزي و ساديستي خصوصيت اين ايناهاش/> آوردم,
آزار بÇه مÇايل اسÇتعمارگر, ÇÇÇ دارد وجÇÇود اسÇÇتعمارزده و اسÇÇتعمارگر
مÇوقعيت نشÇاندهندة خÇالصه بهطور رواني جنبة از ÇÇ است استعمارزده
مختلف نظام دو قدم به قدم مواجهة نشاندهندة است, استعماري تأثرانگيز
حÇياتياش ات خصوصي تمام با استعمارزده جامعة حماسة مواجهة است,

استعمار/ سر هفت مار برابر در
تمام ت شد با الجزايري روشنفكر به نسبت اعتراضآميز حالت اين
خشن گروه يك مطيع كه بردهاي بهعنوان برزگر درحاليكه ميشود/ ظاهر
وكيل و طبيب بالعكس ميگيرد; قرار اشغالگر شفقت و م ترح مورد است
كÇه روشÇنفكرانÇي ايÇن مÇيشود/ مÇتهم اسÇتثنايي ت شد و ت حد با ه عدلي
ميشوند/ انگشتنما ميدارند, نگاه نيمهبردگي حالت در را خود زنهاي
قÇيام الجÇزايÇري زن گÇوشه گÇيري اين عليه تمام ت حد با استعمار جامعة
و مÇحصور كÇه بينوا زنان اين براي و است نگران استعمار جامعة ميكند,

دارد/ بخصوصي ه توج هستند محكوم زاييدن" "فرزند به و بوده مجبور
سهولت با نژادپرستان داليل سلسله الجزايري, روشنفكران برابر در
چÇند هر ميگويند: چنين روشنفكر اين به نسبت ميگردد/ مطرح ي خاص
دور او از را <طÇبيعتش است/// عÇرب يك باالخره ولي است, دكتر يك
نژادي برتري اين به راجع تفصيالت و عكس افتاد/> خواهد راه به  كنيد,
مÇيكنند مالمت را روشنفكر واضحتر, عبارت به است/ تزايد در همواره
بهعنوانمركز ميگيرد, كهفرا گرفته را غربي رسوم عاداتو توسعة جلو  كه
بازي را خويش اساسي نقش استعمارزده جامعة ساختن منقلب براي فعال
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و سزاوارتر زندگي يك مزاياي از استفاده به را خود زن باالخره و نميكند
اروپايي يك از بهسهولت بزرگ اجتماعات در نميسازد/ وادار عميقتر
با معاشرت سال بيست از بعد كه ميكند اعتراف تمام تلخي با كه ميشنويم
باالتري درجه در است/ نديده را او زن هرگز خود, الجزايري دوست يك
تÇلخ اسÇتنباط اين ميسازد, فاش را درون راز بهتر كه بهنحوي و درك از
را خود طعمة "اسالم كه زيرا ميكوشيم"/// بيهوده "ما كه ميشنويم را آنان

دارد>/ ف تصر در
كÇه مÇيكند في معر طعمهاي عنوان به را الجزايري استعمارگر, اينكه
دارند, جدال آن سر بر برابر, خشونتي با مغربزمين فرانسة دولت و اسالم
شÇده بÇيان نحو اين به كه است اشغالگر سياست و فلسفه شيوه, همة خود
ناراضي خود شكستهاي از اشغالگر كه ميدهد نشان اصطالح اين است/
بÇرابÇر در آنÇها يÇاري به مغلوب, ملت كه را ارزشهايي مجموعة و است
مسÇخره بÇاد بÇه سÇهولت بÇه مÇيكند, ايسÇتادگي اشغالگر د متعد حمالت
طÇرف از بÇماند محفوظ ملي حيات قسمتهاي از بعضي اينكه ميگيرد/

ميشود/ تشبيه املي و جادويي مذهبي, رفتارهاي به آنها
برابر در مقاومت اين استعماري, موقعيت نوع يا موقعيتها برحسب
بÇيست ايÇن طي ميگيرد/ خود به بديع و ع متنو اشكال او طرد و اشغالگر
گرفته قرار عميق مطالعات مورد المجموع حيث من روش, اين اخير, سال
مÇطالعات ايÇن از حÇاصل نتايج تمام كه كرد تأييد نميتوان معهذا است,
مÇمالك در پرورش و آموزش برنامة اجراي براي كه كساني باشد/ معتبر
مÇمالك دادن تÇرقي بÇهمنظور كه آنان يا شدهاند, ص متخص نيافته توسعه
كه اقدامي هر كه كردهاند درك را مطلب اين شدهاند, كارشناس عقبمانده
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دادن برتري و استعمارزده جامعة عناصر از يكي تنها ساختن روشن براي
در حتي است/ بياثر و شوم ميدارند, معمول ديگر عوامل بر عامل يك به
ايÇنكه بÇدون را اقدامي هيچ نميتوان مستقل, تازة ملت يك چهارچوب
هÇدف و اقÇدام هÇمان ماندن عقيم براي خطرات ÇÇ باشد خطراتي متضمن
بÇنيان از قطعهاي به تهاجم بهمنظور ÇÇ بوميان رواني تعادل براي نه و آن,
با مبارزه مخالفتو پديدههاي دقيقتر, عبارت به داد/ انجام ملت فرهنگي

هضم برابر در استعمارزده جامعة كه است مقاومتي منظور : Contre-acculturation /1
و ملي فرهنگ محو براي Hواقع كه تعليماتي ميدهد, نشان استعمارگر تعليمات اجراي و
عÇمومي افكار سطح بردن باال و بردن جلو بهانة به Gظاهر ولي اشغالگر, فرهنگ استقرار

[م] ميشود/ اجرا

دارد قÇرار حالتي در موجود فرهنگ كه كرد تعبير چنين بايد را آموزش1
بÇدون بتواند نيست ممكن خويش, تركيب و سازماني لحاظ از گويي  كه
زنÇدگي وهايÇالگ مسÇتحكمترين و ارزشها اساسيترين تبذيل و تغيير
از سÇخن كÇند/ عÇوض را خÇويش حÇيات جزيي مظاهر از هيچيك خود,
است اصÇطالحي اسÇتعماري مÇوقعيت در آمÇوزش بÇا مبارزه و مخالفت
مخالفت به بايد را استعمارزده مقاومتي پديدههاي تمام درواقع و بيمعني
ديگÇران فÇرهنگ در نميخواهد كه كرد تعبير شدن همرنگ و انحالل با
را خÇود مÇلي اصالت بالنتيجه و فرهنگي اصالت ميخواهد و رود تحليل

كند/ حفظ
مسألة در را خود رواني فعاليت اعالي حد كه اشغالگر نيروي Hممسل
بÇهدست هم نتايجي آشكارا بايد است كرده متمركز الجزايري زنان چادر
را زن يك مÇيشوند مÇوفق كÇه مÇيافÇتد Çفاق ات كÇنار, و گÇوشه در آورد/
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1. Symboliquement

(سÇمبليك)1, نÇمادي جÇنبة از زن, آن كÇه بÇخشند" "رهايي بهاصطالح,
است/ بيحجاب

بÇدن و مكشÇوف چهرة با آزمايشي و نمونهاي زنان اين پس آن از
اطÇراف در ميكنند/ سير الجزاير اروپايي محيط در رايج سكة مانند آزاد,
اين از كه اروپاييها و ميآيد, وجود به نوين تعليمات از حلقهاي زن اين
برنگردد, ليه او وضع به اينكه نگراني از آمدهاند هيجان به Âكام پيروزي
و ميكنند; احاطه باشد, گرويده جديدي مذهب به كه كسي مانند را زن اين
يك طÇرف از مÇذهب تÇغيير يÇادآور روانشÇناسي, نÇظر از آنان اعمال
زن ايÇن بÇراي را مÇذهب تÇغيير اين توفيق كه هنرمنداني است/ تازهوارد
حسÇرت مورد و يافته تي موقعي Âعم اروپايي جامعة در كردهاند, تحصيل
ص خÇمش و مفتخر حكومتي مقامات خاص مراحم به اينان ميگيرند/ قرار

ميگردند/
مÇعتقد بÇيشتر شÇده ثÇبت مÇوفقيت هÇر از بÇعد حكÇومتي مسÆوالن
جÇامعة در غÇربيان نفوذ براي است تكيه گاهي الجزايري زن كه ميشوند
بر هنگام آن تا كه را جديدي افق ميشود انداخته دور كه چادري هر بومي,
عريان كه را الجزايري بدن و ميگشايد او برابر در بود, ممنوع استعمارگر
بÇيحجاب, چÇهرة هÇر ديدن از پس ميدهد/ نشان او به Hتمام است شده
زن يك كÇه بÇار هÇر مÇيگردد/ برابÇر ده اشغالگر شدن حملهور اميدهاي
جÇامعة وجÇود درواقÇع خÇويش عمل اين با كند حجاب كشف الجزايري
اعÇالم اشغالگر به متالشي و باز بنياد, سست دفاعي سيستم با را الجزايري
رها نماز چادر تي سن فشار از كه بدني هر ميافتد, كه چادري هر ميدارد/
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مÇيگردد عÇرضه اشÇغالگر نÇاآرام و جسور نگاه به كه چهره هر ميشود,
و كÇرده خÇويشتن وجÇود انكار به آغاز الجزاير كه معناست اين برگردان
رهÇا كÇه چÇادري هر با است/ پذيرفته اشغالگر جانب از را ناموس هتك
و كÇرده تسÇليم ارباب مكتب به را خويشتن الجزاير جامعة گويي ميشود
را خويش رسوم و عادات اشغالگر انقياد و رهبري تحت ميگيرد تصميم

دهد/ تغيير
از برداشتي چه استعماري اداري دستگاه و جامعه كه شديم متذكر Âقب
چادر با مبارزه براي كه را كوششهايي پويايي جنبة همچنين و دارند چادر

1. Institution

شكسÇتن درهÇم بÇراي كÇه را كوششي حال عين در و نهاد1 يك عنوان به
ميبرند, به كار مييابد توسعه استعمارزده جامعة طرف از كه مقاومتهايي
مÇتفاوت روش هÇزاران ايÇنجا در كه است ه توج قابل كرديم/ طرحريزي
است, الجÇزايÇري زن بÇودن چادري از ناشي كه را معمولي اروپايي افراد
زن كÇه است اصÇيلي نÇحوة مولود روشها اين ميكنيم/ تعقيب و بررسي

دارد/ خويشتن غياب يا حضور براي الجزايري
ÇÇ روش تغيير اين به مربوط اقدامات در Hمستقيم كه اروپايي يك آيا
داده نشان وا كنشي چه امر اين برابر در ندارد, مداخلهاي ÇÇ حجاب  كشف

است?
به ميل رغبتو ÇÇخصلتي نشاندهندة موارد اينگونه در حا كم ة روحي
خÇود بÇه شهوت رنگ صي مشخ Âكام بهنحو كه است ÇÇ بيگانه و مجهول

است/  گرفته
مÇيدارد, مستور ديده از را زيبايي يك چادر چيز هر از قبل و Gبدو
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را الجزاير عبوري اروپايي, يك است: اين امثال هزاران ميان از مثال يك
با كار ضمن در ÇÇ ه عدلي وكيل ÇÇ خويش شغل انجام مناسبت به و است ديده
نشاندهندة وي وا كنش است, نموده برخورد بيحجاب الجزايري زن چند
<اين ميگفت: الجزايري مردان از صحبت ضمن در وي بود/ او حالت اين
سپس ميپوشانند>/ پرده در را زيبايي و جمال همه اين كه رند مقص مردان
طبيعي كمال و موفقيت همه اين خود ملتي وقتي كه ميگرفت نتيجه چنين
داد; قرار ديد معرض در داده نشان را آن كوشيد بايستي ميسازد, مخفي را
اين به ي حت را ملت بتوان بايد امر درنهايت كه ميكرد اضافه چنين سپس و

ساخت/ مجبور  كار
كه پيشاني گوشة يا و شده بافته گيسوي دنبالة وقتي تراموا, و ترن در
ميگردد, مشهود است الجزايري زن يك آشوب شهر چهرة نشاندهندة
زن كÇه مÇيسازد مÇعتقدتر دارد كÇه عÇاقالنهاي غÇير روش در را اروپايي

زنهاست/ تمام ملكة الجزايري
صÇورت بÇه شÇده متبلور تهاجمي حالت اروپايي روان در همچنين
ايÇن حجاب كشف مييابد/ اشتداد الجزايري زن به حرمت هتك رÅياي
يعني اسرار, و نهفتهها كردن عريان يعني زيباييها, آشكاركردن يعني زن
و گÇرفتن; خÇويش دراخÇتيار آتÇيه براي را او يعني او, مقاومت شكستن
اسرار دنيا يك ايجاد و راز يك كردن مخفي يعني چهره پوشيدن بالعكس
گيجكننده بسيار و مبهم الجزايري زن با را خود ارتباط اروپايي نهفتهها, و
را او HيانÇاح و بگÇيرد خÇويش دراخÇتيار را زن ايÇن داشت ميل مييافت,

درآورد/ خويش ف تصر تحت Ñشي يك بهمنزلة
بÇه نÇميشود ديده خود, ولي ميبيند, را ديگران و بيرون كه زن اين
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است طرفه يك ديدن اين زيرا مينمايد; تحميل را تي محرومي استعمارگر,
عرضه را خود و نميگردد تسليم نميشود, ديده زن ندارد/ وجود تقابل و
المÇجموع حÇيث مÇن الجÇزايÇري زن برابر در الجزايري مرد اما نميكند,
G تمرÇمس اراده اين اما نميبيند, را او گرچه دارد/ روشن و ص مشخ روشي
در بنابراين نكند/ ه توج زنان به و نبيند را زنان نيمرخ حتي كه دارد وجود
و نگÇاه در ÇÇ جسÇمي عÇالÄم از يك هيچ معابر در الجزايري مردان رفتار
آن بÇه را ما برخورد پديدهشناسي كه رفتاري اختالالت و ÇÇ بدني حاالت

نميشود/ ديده است, داده عادت
در بÇبيند, را او دارد مÇيل الجزايÇري زن يك با برخورد در اروپايي
مÇيدهد/ نشÇان مÇهاجم و مÇتجاوزانÇه وا كÇنشي مÇحدوديت ايÇن مÇقابل

مييابد/ تكامل هماهنگ بهطور اينجا در تهاجم ة روحي و محروميت
در چه رÅياها ليه او مواد در پهلوو دو دوگانهو رفتار در Gبدو خشونت
رنÇج عÇصبي بÇيماريهاي از كÇه كسÇاني نزد چه و سالم اروپايي مرد نزد

دين تجدÇم از ي اصÇخ گÇروه برابر در اروپايي زنان Hخصوص كه روشي به بايد اينجا در /1
حيرتآور سرعتي با بيحجاب الجزايري زنان از بعضي كنيم/ اشاره ميكنند, اتخاذ Hغالب
اروپايي زنان شوند/ جلوه گر اروپايي يك مانند Hعين توانستهاند ر, تصو غيرقابل سهولتي و
احسÇاس حÇجاب بÇرابÇر در كÇه زنÇان ايÇن مÇيكنند/ نگرانÇي احساس گروه اين برابر در
و نگÇرانÇي بدون رشيد, اندامي با مكشوف چهرههاي اين برابر در ميكردند, محروميت
نهتنها ميكنند/ احساس خود در مشابهي حالت نيز دارد هجومي حالت Hصريح كه ترديد;
كشÇف تازه كه زناني خطاهاي تصحيح و آموزش وظيفة د, تجد رهبري از غرور احساس
خود وي نيز ظرافت و دلبري زمينة در بلكه ميشود, سلب اروپايي زن از ميكنند حجاب

ميبيند/ اينها رقابت حتي و خطر معرض در را
گشÇته بÇدل مبلغ و مراد به خود كه مريدي تازه يا شد, تبديل استادكار به كه نوآموزي
چÇارهاي اروپÇايي زن دارد/ وامÇي حيرت به را اروپايي زن مكشوفه, الجزايري زن است,
Ñ

ميگردد/1 مشاهده ميبرند
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Ø

اردوي در و كÇرده, طرد خشونت با را زنان چنين كه الجزايري مرد با اينكه, جز نميبيند
الجÇزايÇري مكشÇوفة زنÇان ايÇن HملÇمس> بگÇويد: شده همصدا داده, جاي فاسدان و بدان
با جز Gظاهر جامعه, در زنان اين تآميز موفقي شدن حل هستند/> فاسداالخالق و منحرف

بود/ نخواهد موردقبول مداوم عواطف و حسننظر يك

از بÇعد كÇه ميشود شنيده فراوان مثال, براي طبي, درمانگاه يك در
كÇه زنÇاني كنند: اقرار چنين خود اشتباه به درمانگاه اطبا صبح, كار خاتمة
بتوان كه چيزي Hواقع بودهاند, بيارزش مبتذلو شدهاند عريان آنان جلوي
را چÇيزي چÇه زنÇان ايÇن كÇه است ب عجÇت است, نداشته وجود ناميد راز

ميپوشانند/
ميكنند/ رجوع و رفع را كشمكش اين كمتري احتياط با اروپايي زنان
بنابراين نميكند, مخفي را زيبايي انسان چون ميگويند قاطع بهطور آنان
پنهان قصد زنانه" "ظرافت با كه است آن از حا كي الجزايري زنان حجاب
كÇه را اروپÇايي زن روش كÇنيم مÇقايسه دارنÇد/ ميان در را نواقص  كردن
آرايش, زيباييشناسي, ÇÇ زيبا كردن زيباشدن, خراميدن, از است عبارت
ميل و ترديد بذر و پوشيدن داشتن, حجاب كه الجزايري زنان روش با ÇÇ مد
آن منظور ميگويند ديگر, عبارت به ميدهند/ ترجيح كاشتن مرد دل در را
يك كÇردن بسÇتهبندي با اال و بزنند گول كاال, مورد در را طرف كه است

نمييابد/ تغيير Hواقع آن ارزش و جنس  كاال,
ص خÇمش نÇيز را ديگÇري همÇم مÇطالب اروپاييان رÅياهاي موضوع
نشان يهود" مسألة مورد در "مالحظاتي كتاب در سارتر پل ژان ميسازد/
هتك نقش ته همواره, يهودي, زن يك ناخودآ گاه درضمير كه است داده

است/ مشهود حرمت
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هÇجوم از است ملوÇم كÇه فرانسÇه سوي از الجزاير ف تصر تاريخچة
به حرمت هتك اموال, مصادرة روستاها, به فرانسوي گروههاي نا گهاني
تÇبلور و ظÇهور مÇوجب كشÇيدن, تÇوبره به را مملكت يك خا ك و زنان
شÇهوتپرستي و ساديسم به كه آزادي, اين است/ شده مناظري آنچنان
مراتب سلسله در ميشود, او خاطر يادآور هرگاه است, شده داده اشغالگر
آن از است ممكن كه ميآورد بهوجود فراواني نقاط و روزنهها او رواني
رفتار موقعيتها از بعضي در Hاحيان يا و ظاهر, رÅيايي ÇÇ لي تخي تراوشات

گردد/ مشهود جنايتآميزي
الجزايري زن به حرمت هتك اروپايي يك رÅياي در كه است چنين
يك بÇه مÇقرون رÅيÇا ايÇن و است حÇجاب كردن پاره به مسبوق همواره

1. Défloration غنچه) شدن (باز

و تسÇليم از حا كÇي هرگز زن رفتار لكن است; دوگانه دريدن1 و ف تصر
است/ تكريم و تعظيم نمايانگر بلكه نيست, قبول

الجزايÇري زن با خويش شهوي رÅياهاي در اروپايي مرد كه بار هر
اسÇتعمارزده جÇامعة بÇا او ارتباط نحوة خاص صات مشخ ميشود, مواجه
روالي همان به نه و سطح, همان در نه رÅياهايي, چنين ميگردد/ جلوه گر

باشد/ اروپايي زني رÅيا, موضوع Hاحيان كه مييابد جريان
متقابل مغازالت يا و تدريجي پيشرفت هرگز الجزايري زن برابر در
و حÇرمت هÇتك تÇملك, ت, دÇش حÇدا كÇثر با يكباره بلكه ندارد, وجود
سÇاديسم حÇتي و خشÇونت يك رÅيÇاها اين در ميگردد/ ظاهر شبهقتلي
اروپÇاييان نÇزد حتي ميگيرد; بر در را نزديكي عمل انحرافي, بيمارگونة
الجÇزايÇري زن وحشت و, ترس زمينة با ساديسم, و خشونت اين طبيعي
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مانند ميزند, فرياد شده قرباني زن رÅيايي, چنين اين در ميگردد/ بارزتر
هÇتك مÇورد شد مدهوش و خسته كه بعد ميزند, پا و دست آهويي ه ماد

ميشود/ دريده يا و ميشود واقع حرمت
خاصيت رÅياها, و ل تخي اين تحليل در كه شد يادآور بايد همچنين
زن يك هÇرگز اروپÇايي است; همÇم كÇه مÇيخورد بÇهچشم نÇيز ديگري
رÅيÇا بÇالفاصله بÇاشد چنين ا گر Hندرت نميبيند/ رÅيا در تنها را الجزايري
او بهدنبال كه را مرد و كرده فرار دستپاچگي با زن كه ميشود آن به ل مبد
از " كشتزاري همواره اروپايي ميكشاند/ زنان از گروهي سمت به ميرود
حرمسراست يادآور رÅيا اين ميكند/ ر تصو رÅيا در زنان گروه از پر زن",

است/ گرفته جاي سخت غيربوميان ناخودآ گاه ضمير در  كه
از او بÇرداشت مÇورد در هÇمچنين اروپÇايي تÇجاوزكارانÇة ة يÇÇروح
قÇواعÇد سÇادهترين بÇرحسب مÇيكند/ تÇجلي نيز الجزايري زن ات اخالقي
زن و مÇيگردد تÇبديل آن اضداد به زن اين متانت و حجب روانشناسي,

1. Nymphomane:

مÇظهر و آتÇن قÇديم خÇدايÇان از يكÇي كÇه است شÇده (Nymphe) گÇرفته از لغت ايÇÇن
است/ بوده جنگلها و رودها باروريطبيعت,

ميشود/ شهوتپرستي1 جنون دچار حتي و فاسد فريب, عوام الجزايري
زمينة در الجزاير جامعة تجزية استعماري سياست كه گرديد مالحظه
آزمÇندي مÇيدهد/ قÇرار اهÇميت ل او رديÇف در را زنÇان مسألة فÇÇردي,
و مÇنش اسÇتعمارزده, در طبيعي بهطور او مبارزة روشهاي و استعمارگر
به استعمارزده اشغالگر, فشار برابر در ميآورد/ بهوجود وا كنش استعداد
و ظÇاهر صورت فقط كه را بياهميت مسألة يك كه ميشود كشانده آنجا
مÇوضعگيري آن اطراف در داده اهميت است, بومي فرهنگ از جلوهاي
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در وي مسÇابقة و الجزايري زن حجاب كشف بر استعمارگر حرص  كند/
تكيه گاه مسأله اين كه ميگردد موجب باشد, كه قيمتي هر به برچادر, غلبه
ل حوÇت رنگ و شكÇل جهت از مانده ثابت كه چادر گيرد/ قرار الجزايري
Çا ام است/ مÇرده عÇنصري الجÇزايÇري فÇرهنگ مجموعة در است, نيافته
يكي به اينجا در ميبخشد/ حيات عنصر اين به عمدي مباحثات و حمالت
و اعمال مبارزه ل او مرحلة در برميخوريم/ استعمار روانشناسي قوانين از
تÇعيين را مÇقاومت مÇرا كÇز و موضعگيري كه است استعمارگر نقشههاي
مÇتمركز آنÇها اطÇراف در خÇويش بقاي بر مبني ملت ارادة بايد و ميكند

داده نشان زمينه, بدين مربوط كتابهاي ساير در همچنين و فانون, ديگر كتابهاي در /1
متمركز بياهميتي مسألة اطراف در كه نيست استعمارگر تفنني آزمندي Hصرف كه ميشود
است/ عÇملي و تÃÇوري مÇطالعات بÇه مسبوق مسألهاي هر به استعمارگر ه توج بلكه شود,
دست در را الجÇزايÇر زنان ميخواست فرانسه استعمار ميگويد فانون خود كه همانگونه
خويش ارزشهاي و رسوم و عادات تحميل يعني گرفتن, دست در اين كند/ غلبه تا بگيرد
كارخانة به را الجزاير زنان وسيله بدين تا بومي, ارزشهاي تحقير و ن تمد مظهر بهعنوان
بعد معنوي/ و مادي كاالي است: آن سازندة خود, كه كااليي مصرف سازد/ تبديل مصرف
غرور با يا باشند داشته فرانسه از تبعيت حكومت, رجال كه نميكند فرق پيروزي چنين از

ورزند/ افتخار پوسيدةنيا كان استخوان به و بنامند الجزايري را خود  گولزنندهاي

 گردد/1
ايÇن ايÇجاد از بعد اما ميآورند/ بهوجود سياه كه هستند سفيدها اين
در ميكنند/ ايجاد سياه مسألة بهنام مسألهاي كه هستند سياهان خود افتراق,
را چادر برخاسته, مقابله به الجزايريان حجاب, به استعمارگر حمالت برابر
بÇياثÇر عÇنصري متجانس, جامعة يك در كه موضوعي ميكنند/ تقديس
زن بÇرداشت مÇيكند/ پÇيدا س قدÇم خÇاصيت الجزايÇر در ميگردد, ي تلق
HميقÇع خÇارجÇي اشÇغالگر برابÇر در او محلي روش با چادر, از الجزايري
آن يÇا اين به استعمارگر ه توج عطف اثر بر استعمارزده, مييابد/ بستگي
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اظÇهار مÇيدهد/ نشان وا كنش عنصر همان به نسبت Gشديد سنتي عنصر
آن از كÇه ري نفÇت ابراز و دارد عنصر اين تغيير به استعمارگر كه عالقهاي
چÇنين اطراف در كه ميشوند موجب درخواستها و تهديدات مينمايد,
در برافراشتن سر شود/ تنيده مقاومت تارهاي از دنيايي "ممتازي", عنصر
او, بر جالب شكست يك تحميل يعني مسأله بدين راجع استعمارگر برابر
مخفي; جنگ اين مختلف ابعاد تمام بين هماهنگي حفظ يعني بخصوص

گردد/ حفظ مسلح صلح اتمسفر كه است آن منزلة به نكته اين
و الجزايري زن روش آزاديبخش, جنگهاي و مبارزه فرصت در
اين اينجا در مهم نكتة مييابد/ ي مهم الت تحو چادر برابر در بومي جامعة
مكÇتب است/ نÇبوده مÇبارزه بÇرنامة جÇز¾ هÇيچگاه تغييرات اين كه است
جز¾ هرگز چادر از را مردم برداشت در تجديدنظر مبارزه, هدف و انقالب
الجزاير در كه كرد اظهارنظر ميتوان هما كنون از است/ نياورده خود برنامة
عÇمل جÇريان در زيÇرا شÇد, نخواهد مطرح مساÄلي چنين هيچگاه مستقل
كه مسيري و جريان همان درخالل مشكالت كه است فهميده ملت انقالبي

ميشوند/ حل است, كرده علم را آنها
صÇفت ميشد/ اداره مردان بهوسيلة Gمنحصر مبارزات ,19ëë سال تا
ميكرد ملزم را چريك مطلق, اختفاي ضرورت و مبارزه اين بودن انقالبي
نÇحوة بÇر دشمن كه بهتدريج بگذارد/ بيخبر آن از Hمطلق را همسرش  كه
ظÇاهر جÇديدي مشكÇالت داد, تÇطبيÇق آن با را خود و شد آ گاه مبÇارزه
دادن دخÇالÇت بÇه تصميÇم يافت/ آن براي اساسي راهحلي بايد كه  گرديد
گرفته سرسري كه نبود امري الجزاير انقالب در مÆثر عنصر عنوان به زنان
تÇغيير بايستي كه بود انقالب از برداشت كلي اصل ديگر عبارت به شود/
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ضÇبط بÇه كÇه كÇاملي خÇاطر تÇعلق و او نÇدگي در اشغالگر, زورگويي يابد/
برنامة از را مبارزهاي نوع هيچ تا كرد وادار را رهبران داشت ملي سرزمين
احسÇاس هÇمهجانبه مÇبارزة يك فÇوريت Hج تدرÇم نكÇنند, حÇذف خود
عÇمومي بسÇيج نÇقطهنظر از Hصرف مبارزه در زنان واردكردن اما ميگردد/
به زنان ورود مسألة كه پذيرد انجام آنسان امر اين بايد بلكه نيست, ملت
عبارت به گردد; هماهنگ انقالبي جنگ حيثيت و احترام مسألة با جنگ
هر در بايد بنابراين باشد/ مسÆول و فدا كار مردان اندازة به بايد زن ديگر
خوردهو ق شال چريك يك به كه كرد اعتماد او به اندازه همان بتوان مورد
نيروي يك و اخالقي تعالي يك زنان, از بايد لذا و ديده, زندان بار چندين

بود/ متوقع فوقالعاده معنوي
انÇدازة بÇه انÇقالبي چÇرخهاي بÇود/ مÇوجود نيز ترديدهايي و شك
بايستي ميچرخيد/ ني معي آهنگ با انقالب ماشين يافته, گسترش ص مشخ
ايÇنكه بÇدون داد تÇوسعه را آن شÇبكة يÇعني ريخت, درهم را ماشين  كار
قÇاÄممقام عÇنوان بÇه مÇحصولي نÇبايد زنÇان يÇابد/ كاهش آن تأثير قدرت
Hدقيق بتوانند كه آيند حساب به عنصري بايستي بلكه شوند, تلقي ديگري

برآيند/ تازه تهاي الي فع عهدة از
بÇه جÇبل در يا و شده زخمي كه جنگجوياني به زنان كوهستانها در
اما ميكردند; كمك بودند نقاهت و استراحت حال در و شده دچار حصبه
بÇهحساب زنÇجير از اصÇلي حÇلقة يك عÇنوان به را زنان اينكه به تصميم
مÇوكول كÇار شعبات از يكي در زن حضور و فعاليت به را انقالب آورده,
انقالب دادن تكيه ميگرديد/ محسوب انقالبي Âكام تصميمي خود  كنند,
ي مهم دوراهي و م مه بس امري زن, فعاليت به خويش جهات از جهتي در
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بود/ تصميم خاذ ات براي
بÇود/ شÇده مشكÇل خÇيلي مختلف جهات از تصميمي چنين  گرفتن
و الجÇزايÇر جÇامعة اعتراض, بدون و آرام اشغال دوران تمام در كه ديديم
در اشغالگر سرسختي بگريزند/ اشغالگر از داشتند, تمايل زنان بخصوص
را سنت اين فرهنگي, نابودي راه در آنان از استفاده و زنان, حجاب  كشف
استعمارگر برندة تحليل فعاليت برابر در كه تي سن رفتار اين نمود/ تقويت
بÇار بÇه مÇنفي نÇتايجي ايÇنجا در HملÇمس مÇيگرديد, ي لقÇت مثبت مقاومتي
گÇم آزادي و آسÇايش در شÇهري زن بÇخصوص الجزايÇري زن ميآورد/
افÇق بÇرابÇر در است, داشÇته تسÇلط در را محدودي فضاي چون ميشود/
و مÇتفاوت اشخاص و درشكهها وسيع, پيادهروهاي و خيابانها نامحدود
اين است/ نياورده بهدست را الزم تحر ك و چاال كي او بدن احتراز, مورد
شده حساب و منظم آشنا, Âكام محلهاي تغيير با و مسدود بالنسبه زندگي

ميداد/ قرار خود گرو در را فوري انقالبي تصميم هرگونه
و كÇرده درك ÂامÇÇك را خÇÇاص وضÇÇعيت ايÇÇن سÇÇياسي رÅسÇÇاي
خÇويش مسÆوليت مورد در كه بود كاملي آ گاهي از ناشي ترديدهايشان
آيÇا كÇنند/ تÇرديد اقدامي چنين موفقيت دربارة داشتند حق آنان داشتند/
نخواهد جاي به فاجعهباري آثار انقالب عادي گردش در تصميمي چنين

 گذاشت?
مسÆÇوالن ميشد/ افزوده نيز ديگري م مه عنصر ترديد, ماية اين بر
اسÇتعمارگر نÇدگي در بÇه آنان كه جهت اين از زنان, گرفتن به كار در امر
جÇنايتكاري اسÇتعداد در انقالب مسÆوالن بودند/ د مرد نداشتند, آشنايي
يا و افتاده دشمن زندان به يا آنان همة Hتقريب نداشتند/ شبههاي هيچ دشمن
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و بودند, كرده مصاحبه فرانسه قضايي پليس سلولهاي و اردو از فراريان با
تÇوقيف كÇه الجزايري زن هر Hممسل كه نبودند غافل آنان از يك هيچ لذا
مسÇيري در Hشخص انسان اينكه شد/ خواهد شكنجه مرگ سرحد تا  گردد
نيز شكنجهرا زير احتمالمرگ گونا گون, احتماالت ميان در گرددو د متعه
كرد تعيين را صي مشخ فرد بايد كه وقتي اما است, آسان بالنسبه كند, قبول
قÇدري كÇار دهد; قرار قطعي مرگ خطر معرض در آشكارا را خويش  كه
تصميم انقالب به زنان ورود مورد در بايستي باالخره ميگردد/ مشكلتر
جÇديد تÇصميم هÇر و بÇود دسÇتهجمعي داخÇلي, مÇخالفتهاي  گÇÇرفت/
بÇهوجود را نÇاامÇيديها هÇمان و بÇرميانگÇيخت را فÇراوانÇي ترديدهاي

ميآورد/
جديد شكل در همگاني مبارزة كه خارقالعادهاي موفقيت مشاهدة با
بÇعضي بÇا را الجÇزايÇري زنÇان فÇعاليت امور, ناظران آورد, بهدست خود
مÇخصوص سÇرويسهاي مÇخفي عوامÇل اليتهاي فع ي حت و مقاومتها
زن كÇه بÇاشيم داشÇته بÇهخاطر را نكÇته ايÇن هÇمواره بÇايد ميكرد/ تشبيه
بÇهطور را خويش دوگانة نقش ميگردد, كارزار عرصة وارد كه الجزايري
و خويش انقالبي مأموريت هم واحد, آن در بتواند كه ميگيرد ياد غريزي
مخفي مأمور الجزايري زن كند/ ايفا را خيابان" و كوچه در تنها "زن رل هم
بÇه تÇاريخچه يÇا و داستانسرايÇي كارآموزي, هيچگونه بدون وي نيست/
ناحيه يك فعاليت گزارش يا و دستي سا ك در نارنجك سه ميرود  كوچه
مشغول كه ندارد احساسي چنين وي است/ كرده پنهان خود كت زير در را
است/ ديده سينماها در يا و خوانده رمانها در بارها كه است نقشي ايفاي
غربي زنان نزد موارد اينگونه در Hتقريب كه تقليد و كردن بازي رل مسألة
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نيست/ مشهود Âاص الجزايري زن نزد دارد, ني معي ضريب
يك آوردن صÇحنه بÇه و كÇردن زنÇده هÇيچگاه الجزايري زن عمال ا
داستانها ضمن در بار هزاران وي كه نيست مشهوري و خارجي شخصيت
جديدي واقعة والدت و خلق بلكه است, بوده معاشر او با خود تخيالت يا
انÇجام ماتي قدÇم تÇعليمات هÇيچگونه بÇدون و خÇلوص كÇمال در كه است
ندارد, وجود تقليد مدل بهعنوان خارج عالم در تي شخصي هيچگاه ميگيرد/
و سابق الجزايري زن بين است آمده وجود به شديد تهييجي بالعكس بلكه
تمام الجزايري, زن ندارد/ وجود اتصالي روزنة هيچگونه فعلي, انقالبي زن

در بÇنابرايÇن و ميكنيم ذ كر دارد اقرار بدان نيز دشمن كه را واقعيتهايي فقط اينجا ما /1
مÇيبنديم/ فÇرو دم است گÇرفته قÇرار زنÇان پÇذيرش مورد كه اليت فع جديد اشكال مورد
داد مجال اشغالگر به مجاهد, زنان مورد در شده اعمال شكنجههاي ,19ë8 از بعد بالنتيجه
انطباق از جديدي شكال ا امروز, بسازد/ خويش براي ري تصو زنان مبارزة طرز مورد در تا

واميدارند/ سكوت به را آنها كه ميشود فهميده بنابراين ميآيد/ بهوجود نوين شرايط با

ميخيزد/1 پا به تراژدي اين صحنة در قد
جديد, اليتهاي فع توسعة ملي, آزاديبخش جبهة واحدهاي ازدياد
واحÇدهاي تأسيس ضرورت سياسي, تشكل اطالعات, ضد مالي, مساÄل
قاÄممقام و ذخيره واحد چهار يا سه بايستي فعال واحد هر برابر در كه جديد
واحÇد بهجاي بتوانند خطري اعالم جزÄيترين بهمحض تا آورد بهوجود
انÇجام بÇراي كÇه مÇيسازد مÇلزم را امÇر مسÆÇوالن شÇوند, عمل وارد ليه او
بÇرابÇر در كÇنند/ جسÇتجو را ديگÇري عÇناصر فردي Âكام مأموريتهاي
دنÇبال بÇه و مÇيشود مÇواجÇه آن بÇا انقالب كه روزانهاي مساÄل, فوريت
شÇد گرفته تصميم باالخره امر مسÆوالن بين مالقات و مواجههها آخرين

شود/ استفاده نيز زنان گروه از Âعم ملي مبارزة در  كه
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ابÇتدا در شÇد/ يادآور را تصميمي چنين بودن انقالبي بايد ديگر بار
لغÇو مÇحدوديت اين بهزودي اما شدند, خدمت وارد شوهردار زنان فقط
و مطلقه زنان سپس و بودند چريك شوهرانشان كه زناني نخست  گرديد/
نÇبودند, مÇبارزه در دختران هرگز جهت هر به اما شدند, انتخاب نيز بيوه
عادي زندگي در هرگز ساله سه و بيست يا بيست ولو دختر يك Á او زيرا
يÇا مÇادري وظÇيفة اما شود, خارج منزل از بهتنهايي كه بود نيافته فرصت
به را زن مرگ يا شدن زنداني عواقب اينكه انديشة و منتخب زنان همسري
را امÇر مسÆÇوالن دختران, فراوان داوطلبي با توأم دهند تقليل ممكن حد
بهطور و لغو را تي محدودي هرگونه كرده, نيز ديگري جهش كه وا ميدارد

كنند/ تكيه تفاوت بدون الجزايري, زنان عنصر بر  كلي
شعارها, و اوراق حمل با و بود رابط عضو عنوان به زن دوران, اين در
تÇغييرمكان حال در كه امر مسÆول از جلوتر متر دويست يا صد فاصلة به
ماشين ني معي دوران از بعد اما داشت, بسر چادر هنوز و ميپيمود راه بود
مÇحافظ پÇوشش لذا و داد مÇحل تغيير اروپايينشين شهر سمت به مبارزه

مÇحلة كÇه بÇود چÇنان قÇبيل اين از مستعمراتي و الجزاير شهرهاي در شهرسازي طرز /1
بود ناچار شهر از خروج براي بومي هر لذا و داشت جا اروپايي محلة حلقة ميان در بومي
الجزايري زن كه است كازبا محلة "Kasbah" كازبا از منظور بگذرد/ اروپايينشين محلة از
ارگ ساختمان به كازبا لغت, در نميشد/ خارج آن از اروپايي با برخورد از احتراز بهمنظور
در لغت اين ميشد/ گفته بومي ت محال به شده استعمار شهرهاي يا و شهر باروي و برج و

[م] است/ شده گرفته عربي قصبة از اصل

بÇدان و تÇنيده خÇود دور بÇه عربنشين شهر كه تي امني پردة اين  كازبا,1
اشغالگر شهر به باز صورت با الجزايري زن و شد برچيده بود داده سازمان
پذيرفت/ را ري تصو غيرقابل تهاجمي روش زن اين زودي به شد/ افكنده
كه وقتي و مييازد, دست ستمگر عليه اقداماتي به استعمارزده يك وقتي
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ÇÇ مÇيكشد درازا به تي مد بوده توأم تمام ت شد و تجاوز با ستمكاري اين
از زيÇادي تÇعداد بÇايد صÇورت ايÇن در ÇÇ الجÇزايÇر اسÇÇتعمار هÇÇمچون
و نÇيست بÇومي شÇهر ادامÇة اروپايي شهر كرد/ قمع و قلع را ممنوعيتها
را بÇومي شÇهر آنÇان نÇميكنند/ مسكن بومي شهر درون در استعمارگران
تمام درميآورند/ خويش محاصرة و تسلط تحت درواقع و ميكنند احاطه
در مÇيشود/ بÇاز دشÇمن مÇحلة بÇه رو الجÇزيره شÇهر كازباي دروازههاي

1. Constantine

2. Oran

3. Blidas

4. Bône

هÇمينگونÇه بÇه وضÇع نÇيز بÇون4 و بليدا3 وهران2, قسطنطين1, شهرهاي
است/

اشÇغالگر دستگيرة بومي شهرهاي كه است شده داده ترتيب طوري
نÇيز و گÇذاشت چشÇم جÇلو را مسÇتعمره شÇهرسازي نÇقشة بÇايستي باشد/
تي شد و ت حد بتوان تا گرفت نظر مد را اشغالگر ارتش ستاد ارزيابيهاي
به كار محلي ترا كمجمعيت مرا كز بوميو شهر آرامش سكونو براي كه را

كرد/ درك بردهاند,
و مÇيكردند اسÇتخدام اشغالگران كه مستخدمهاي زنان از صرفنظر
و ديگر زن ميزنند, صدا الجزايري "فاطمة" نام به را آنان همة عليالرسم
ميزند قدم شهر, اروپايي قسمت در بندرت الجزايري جوان زن بخصوص
در حتي و ميگيرد انجام عربنشين محلة درون در جابجاييها تمام Hتقريب
يافته تقليل حداقل به مكان تغيير و آمد و رفت نيز عربنشين محلة همين

است/
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ميشود, خارج شهر از الجزايري زن كه معدودي دفعات تمام Hتقريب
قبيل از ÇÇ فوقالعاده واقعهاي گاه است, ي خاص واقعة يا موقعيتو بهواسطة
يك HالبÇغ و ÇÇ دارد منزل شهر مجاور منطقهاي در كه اقوام از يكي فوت
ÇÇ زيÇارت يÇا مÇذهبي جشنهاي براي ÇÇ فاميلي مساÄل از خارج مالقات
تÇمام ديÇديم چÇون ÇÇ صÇورت ايÇن در مÇيگردد/ شÇهر تÇÇرك مÇÇوجب
شÇهر از ÇÇ مÇيشود گشوده اروپايي محلة روي به بومي محلة دروازههاي
و زن مÇيشود/ عÇبور زود بسÇيار صبح Hغالب هم آن و اتومبيل با اروپايي
دخÇتران از مÇعدودي تÇعداد از صرفنظر الجزايري جوان زن بخصوص
و چÇاال كÇي خÇود اروپÇايي هÇمقطاران مانند هرگز نيز آنان كه ÇÇ دانشجو
تهاي ممنوعي بر بايد اروپايي شهر در ÇÇ ندارند را آمد و رفت در سهولت
هيجان و دارد خويش ذهن در كه وحشتي كند, غلبه خويش دروني فراوان
دنÇياي بÇا واحÇد آن در بايد وي درآورد/ تسلط تحت بايد را خود دروني
پÇليس زنگ بÇه گÇوش و شده بسيج نيروهاي با نيز و اشغالگر ستمكارانة
بر بايد ميشود وارد اروپايي شهر به كه بار هر الجزايري زن گردد/ مواجه
تÇصوير و خÇاطره بÇايد وي كÇند/ غÇلبه كودكانه ترسهاي بر و خويشتن
و كند حس نو از است, شده وارد او جسم و روح بر آثارش كه را اشغالگر
بÇايد آن ساختن بياهميت و خاطره اين كردن محو بهمنظور بسازد/ الگو

آورد/ فرو خويش ابهت حالت از را آن و كرد شروع اساسي  كاري
و دارد روانÇي و ذهÇني جÇنبهاي اسÇتعمارگر بÇر وارد لطمات لين او
غلبه خويش نااميدي و ترس حالت بر استعمارزده كه است آن نتيجهاش
روز خويش ابديت" "دورنماي و ابدي بقاي ادعاي با استعمار است/  كرده
خورد به قطرهقطره است, مسلط اذهان بر كه را نااميدي و يأس اين روز به
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ميدهد/ مردم
شهر ميگيرد/ قرار رابط شود, امر او به كه بار هر الجزايري جوان زن
بÇهمنزلة و مسÇتقل نÇاحيهاي بÇلكه نÇيست, عÇربي شÇهري ديگر الجزيره
شÇهرهاي مÇيآيد/ بÇهحساب دشÇمن حكÇومتي دسÇتگاه عصبي سازمان
شÇروع بÇا الجزايري ميدهند/ توسعه را خود ابعاد نيز قسطنطين و وهران
درهÇم مÇيفشارد خÇود در را بÇومي شهرهاي كه محاصرهاي حلقة مبارزه

1. Ruisseau

"رويي سو"1 كوچة از ديگر, گوشة تا الجزيره شهر گوشة يك از ميشكند/

2. Hussein-Day

3. El Biar

4. Michelet

ارتÇباطات انÇقالب "مÇيشله4", كوچة تا "البيار"3 از دي"2, "حسين محلة تا
بÇهروز روز كÇه است الجÇزايÇري دختر و زن اين و ميكند ايجاد جديدي

ميدهند/ انجام را وظيفه اين بيشتر, بهميزان
بدون و عامي زنان گاهي كه پيچيده شفاهي دستورات و پيامها انتقال
و وظÇايف از بÇعضي كÇنند/// حÇفظ را آن بÇÇايستي تÇÇعليمات هÇÇيچگونه
گÇاهي هÇمچنين ميشود/ ل محو الجزايري زن به كه است مأموريتهايي
در مسÆوالن شوراي كه منزلي جلو بيشتري ت مد Hغالب و ساعت يك بايد

كشيد/ كشيك است, شده تشكيل آنجا
تا نماند سا كن يكجا در بايستي كه نشدني تمام دقايق اين درخالل
حفظ مسÆوليت زيرا نشود; دور محل از نيز زياد بايد و نكند, ه توج جلب
است, شده گذاشته او شخص عهدة به منزلاند آن درون كه برادراني جان
Çفاق ات فÇراوان ÇÇ خÇندهآور و متأثركننده ÇÇ كميك Ç تراژيك وقايع Hغالب
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مÇيزند" قدم "پيادهرو در كه چادر بدون الجزايري جوان زن اين ميافتد/
جÇوانÇان هÇمة مانند جوانان اين و ميگيرد قرار جوانان ه توج مورد Hغالب
آنها روش به بيچادر زن مورد در عمومي اعتقاد كه تفاوت اين با هستند,
بÇيشرمانة وا كÇنشهاي مÇيبخشد/ ي اصÇخ رنگ دوشÇيزه ايÇن برابر در
را دندانها بايد ميافتد فاق ات جرياناتي چنين وقتي لتآور/ Öخج و نامطبوع
بÇه كÇه عابرين ه توج از و برويد راه متري چند ÇÇ دهيد فشار برهم غيظ از
يا كه ميشود باعث ه توج جلب اين چه بگريزيد, ميشود جلب شما سوي
از دفÇاع نقش آنها برابر در يا و كنند رفتار همانها مثل نيز ديگر عابرين
چهل يا سي بيست, كه درحالي الجزايري زن اينكه يا ÇÇ نمايند بازي را شما
را انقالب پول و ميرود ديگر جاي به جايي از دارد همراه فرانك ميليون
مÇصرف, به كه است پولي اين ميكند; حمل كوچكي چمدان يا كيف در
براي خواربار داروو يا رسيد خواهد زندانيان خانوادة به كمك مساعدتو

شد/ خواهد خريده مجاهدين
بÇر تسÇلط و استقامت با الجزايري زن طرف از انقالب از بخش اين
آمد/ بهدست رنشدني تصو نتايجي و گرديد هدايت ري تصو غيرقابل نفس
درك عÇدم عليرغم و ذهني و دروني مشكالت عليرغم الجزايري زن و
از بهخوبي توانست خواهد مييابد ي خاص ت شد گاهي كه فاميل افراد ساير

برآيد/ خويش به له محو وظايف تمام انجام عهدة
كÇه است قÇرار ايÇن از مÇوضوع ميگردد/ پيچيدهتر كار, ,Hج متدر اما
و قÇراول زنÇان و مخبر زنان به و ميروند جايي به جايي از كه مسÆوالني
بÇر كÇه نÇيستند تÇازهاي سياسي رجال ديگر ميشوند, ل متوس راه بازكنندة
رسÇمي ÂامÇك نÇظامي, رÅسÇاي كÇمكم باشند/ ناشناس پليس دستگاههاي
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و شده شناخته رÅسا اين كنند/ آمد و رفت شهر داخل در كه كردند شروع
را آنها عكس كه نبود كالنتري رÄيس هيچ بودند/ جستجو و تعقيب مورد

باشد/ نداشته خود ميز كشو در
همراه اسلحه هميشه ميكردند مكان نقل كه مجاهدين و نظاميان اين
و نÇارنجك, سÇبك, مسلسل هفتتير, از بود عبارت اسلحه اين داشتند,
احÇتمال كÇنند ر صوÇت نÇبودند قÇادر نÇظامي رجال اين آنها/ سه هر  گاهي
سياسي مسÆوالن كه بود مذا كره بار هزاران از بعد و ميرود, آنها بازداشت
آنها جلو كه جواني دختر به را خود اسلحه تا كنند مجاب را آنان توانستند
تÇا دهÇند قÇرار اسÇتفاده آمÇادة و ز مجه را اسلحه و بسپارند برميدارد قدم
در دسÇته دارند/ دريافت زن آن از Gفور شد خطر احساس اينكه بهمحض
چمدان جوان دختر يك متري صد در ميافتد; راه به اروپايي شهر مركز
كه جوان دختر اين آرام/ حالتي با مرد نفر سه يا دو او سر پشت بهدست,
تÇنظيم را خÇطر احسÇاس است دسÇته الهÇواي مÇيزان يÇا نورافكن بهمنزلة
است پليس ماشينهاي سپس و حركت/// Ç ايست Ç حركت Ç ايست ميكند:

غيره//// و گشتيها و ميشوند رد هم سر پشت خيابان طرف دو از  كه
كÇه ميكردند اقرار خويش, مأموريت انجام از بعد نظاميان از بعضي
نگÇران زيرا بگيرند را خويش اسلحة ميكردهاند پيدا تمايل Gشديد  گاهي
گردند/ دستگير شود حاصل دفاع مجال اينكه بدون نا گهاني مبادا ميشدند
مÇتن وارد بÇيشتر انÇدكي الجزايري زن كه بود مرحله اين جريان درخالل
عÇظيم ابÇعادي HعÇواق زن فÇعاليت كه بود ,19ëì از بعد اما گرديد/ انقالب
كشÇتارهاي و كشÇتهشدنها HتواليÇم بÇايستي كÇه انÇقالب رهÇبري يÇافت/
خود دهد, پاسخ را شهري و كوهستاني غيرنظامي الجزايريان دستهجمعي
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فÇرا را مÇلت دل وحشت, و تÇرس اينكه از احتراز براي كه ميبيند ملزم را
هنوز بپذيرد; بود متروك هنگام آن تا كه را مبارزه از جديدي اشكال  گيرد
يك كه عللي مورد در هنوز و بودند نكرده بررسي كافي حد به را پديده اين
شÇود ل توسÇم تÇروريسم اسÇلحه بÇه تÇا مÇيسازد وادار را انÇقالبي جنبش

بودند/ نياورده بهعمل مطالعهاي

وخا ك درآمده آلمان اشغال تحت جهاني دوم جنگ در فرانسه كه است دوراني منظور /1
ايÇن با فرانسه ملت اما بود, آلمان همگام و پتن مارشال حكومت سلطة زير فرانسه اصلي
مسÇتقل هÇمه Gبعد كه آفريقا شمال مستعمرات در چه و فرانسه داخلخا ك در چه اشغال

[م] مينمود/ مقاومت شدند

يÇا و اشÇغالگر آلمÇانيهاي نÇظاميان, فÇرانسÇه1 مÇقاومت دوران در
روش مÇيگرفت/ قÇرار تÇروريسم هدف دشمن, سوقالجيشي تأسيسات
يÇا انÇفرادي سÇو¾قصدهاي از است عÇبارت و يكسÇان هميشه تروريسم
مÇوقعيت در خÇط/ از تÇرن كÇردن خÇارج يÇا بÇمب بÇهوسيلة دستهجمعي
در سا كن اروپاييان تعداد كه الجزاير خاص موقعيت در Hدقيق و استعماري
مأمÇور سÇرعت بÇه داوطلب, مزدوران سازمان و است, زياد بالنسبه محل
اسÇتخدام بÇه خÇويش سÇتمكار دسÇتگاه در را عÇطار يÇا و پÇرستار پست,
نÇويني ÂامÇك مÇوقعيت در را خÇويشتن مÇبارزه, مسÆÇول است, درآورده

ميبيند/
و كوچه در را غيرنظامي نفر يك نميگيرد تصميم آساني به هيچكس
در بÇمبي نÇميدهد, دسÇتور وجدان نگراني بدون هيچكس بكشد/ خيابان

شود/ گذاشته عمومي اما كن از يكي
فشار ت شد به عنايت با ميكردند ر تصو Gبدو كه الجزايري مسÆوالن
هيچ بدون بتوان ستم و اختناق غضبآلودگي و سركوبي ت شد به ه باتوج و
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كÇه شÇدند ه توجÇم GعدÇب آورد, فÇرود پÇاسخي ضÇربههاي وجدان نگراني
تÇصميمات Çخاذ ات بÇراي كافي عذري نميتواند جنايات وحشتنا كترين

باشد/
در و كÇرده تÇجديدنظر كÇار, نÇقشههاي مورد در امر مسÆوالن بارها
فÇرا است, بÇوده بÇمب نÇصب مأمÇور كÇه را "فÇدايÇياي" لحÇظه آخÇرين
مÇجروح بهسختي يا شده كشته كه عادي مردمان خاطرة Hممسل خواندهاند/
ايÇن هÇمچنين كÇند/ تÇوجيه را دودليهÇايي چنين وجود ميتواند شدهاند
طبيعي ماهيت كه گردد انجام اعمالي مبادا داشت وجود نيز سياسي نگراني
داشت وجÇود نگراني اين همچنين و سازد, منقلب را آزادي كسب هدف
مورد سو¾قصدها جريان در داشتند همكاري جبهه, با كه اروپايياني مبادا
از اينكه از نگراني ل او داشت: وجود نگراني سه بنابراين گيرند قرار هدف
نگÇرانÇي دوم نشÇود; ساخته عظيم تلهاي بودند بيگناه گاهي كه قربانيان
ايÇنكه بÇراي نگرانÇي سوم نگردد; في معر غلط تصويري انقالب از اينكه
كÇه الجÇزايÇر مÇقيم اروپÇاييان و كشورها ساير يا و فرانسه آزاديخواهان

گردند/ حفظ بودند, شده الجزاير ملي هدف مجذوب
خاطر اطمينان دهكدهها غارت و نهب و الجزايريان كشتار بالنتيجه
استعماري بنياد كه ميرسد نظر به و ميكند تقويت را غيرنظامي اروپاييان
مÇيكند/ روشÇن استعمار دنياي دل در اميدي بارقة و بخشيده استحكام را
در الجزيره ملي ارتش نظامي اليتهاي فع از بعضي دنبال به كه اروپاييان
وقÇاحت و نÇژادپÇرستي بÇر خفه كÇن صدا يك, الجزاير, ملت مبارزة راه
بÇاز را خÇود هÇميشگي تحقير و پيشين افادة نو از بودند, گذاشته خويش

مييابند/
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1. Birtouta

حامل هواپيماي كه روزي آن در بيرتوتا1 از دكانداري دارم خاطر به
عكس خود مغازة از گرفتند, را ملي آزاديبخش جبهة اعضاي از نفر پنج
حاال گرفتند را <آنان ميگفت: و ميكشيد زوزه داده تكان دست با را آنان

ميبرند/> را جايشان فالن
ميشود, مرتكب رقيب كه كشتاري هر انقالبو بر وارده ضربة هر با
طرف هر از را الجزايري عادي مردمان و شده تقويت استعمارگر ندگي در

برميگيرد/ در
در كÇه فÇرانسÇه دريÇايي نÇيروي فÇرانسÇوي, نظاميان از پر ترنهاي
هواپيماهاي ميكنند, بمباران و ميدهند مانور ويل, فيليپ و خليجالجزيره
غارت را چادرنشين ايالت و دهات كه داوطلب مزدوران گروه وا كنشي,
موجب اينها تمام ميبرند, بين از را الجزايري مردان حساب بدون  كرده,
حمايتو آنها از نيست كسي Âاص كه آيد پديد اعتقاد اين ملت در ميشود
حÇق كما كÇان اروپاييان و است نكرده فرقي سابق با چيز هيچ كند, دفاع
آن درخÇالل كÇه است مÇرحÇلهاي ايÇن دهند/ انجام خواستند هرچه دارند
يك هر <ا گر ميگويند: بلند صداي با بازار و كوچه در اروپاييان ميشنويم
حÇل بÇهسرعت مسأله كÇه ديÇد خÇواهÇيد كنيم, نفله گرفته را نفر ده ما, از
كه عربدهجوييرا اين شهرها, سا كنان بخصوص الجزاير, ميشود;>وملت
ايÇن مÇيبيند رأيالعÇين بÇه و مÇيكند مشÇاهده مÇيپاشد نمك او زخم بر
مÇجازات بÇدون نÇميسازند, مخفي را خود كه آشكار و علني جنايتكاران
كÇرد درخÇواست مÇيتوان شهرنشين الجزايري زن يا مرد هر از ماندهاند/
است/ كار اين به قادر وي و ببرد نام را منطقه آدمكشهاي و شكنجه گرها
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خÇود از داده راه دل به را شك ملت از گروهي ي, خاص مرحلة از بعد
حÇمالت بÇرابÇر در كÇيفي و ي كم جنبة از است ممكن Hواقع آيا ميپرسد:
و دور اين وارد كه دارد ارزش آنقدر آزادي آيا كرد? مقاومت اشغالگر
و آزادي بÇين تناسب عدم اين بشويم? تروريسم ضد Ç تروريسم تسلسل

است? محال ستم از فرار كه نيست آن بيانكنندة آيا آن بهاي
را مزايايي ميخواهد داده, خرج به حوصله ملت, ديگر گروه معهذا
ديگر سازد/ متوقف ميآورد, دست به وحشت ترسو درمسير دشمن  كه
گÇروه در را ص خÇمش افÇراد بÇايد كه شد منصرف تصميم اين از نميتوان
فرار براي كوشش حين <در كه زندانياني تمام داد/ قرار حمله مورد رقيب
كه ميشود موجب همه و همه شكنجهشدگان, فريادهاي درآمدهاند>, پا از

شود/ واقع قبول مورد مبارزه در جديدي اشكال
و وهران الجزيره, كافههاي ÇÇ استعمارگر ع تجم مرا كز و پليس Gبدو
زن كÇه است هÇنگام ايÇن از گÇرفت/ خÇواهÇند قÇرار هÇدف ÇÇ قسÇطنطين
اين و ميرود, فرو انقالبي فعاليت در پافشاري با و وجود تمام با الجزايري
حمل رولورهايي نارنجكو خود كيف در كه بود خواهد او عهدة به وظيفه
شخص عبور لحظة در يا و بار جلوي لحظه, آخرين در فدايي يك كه  كند
الجزايري مردان مرحله اين درخالل گرفت/ خواهد او از را آنها موردنظر
بازرسي و استيضاح مورد خشونت با شدهاند غافلگير اروپايي شهر در  كه

مگامÇه يماييÇراهپ بايد كه اينروست از ميگردند/ بازداشت گرفته, قرار
بÇراي كÇه زوج ايÇن كرد/ دنبال و داد, قرار بررسي مورد را مرد و زن اين
كÇه نÇفري دو مÇيآورند, هÇمراه بÇه زندگي انقالب, براي و مرگ دشمن,
زن دارد/ اتكا ديگري به يك هر Hمعن ولي بيگانهاند, هم به نسبت Gظاهر
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در غرق رفتار, در سهولت چاال كيو همان با درآمده اروپايي شكل به Âك 
كشيده قيافة با مرد و نميانگيزد بر را سو¾ظني هيچ گرديده اروپايي محيط

ميرود/ پيش سرنوشت, سوي به بيگانه, و
آنها ادبيات, كه مخبطي آنارشيستهاي بهعكس الجزايري "فدايي"
الجزايري فدايي نيست/ معتاد ر مخد مواد به هرگز است, بخشيده عظمت را
سازد خاموش را خود وجدان باشد, بياطالع خطر از كه نيست آن نيازمند
پذيرفت را مأموريتي اينكه محض به "تروريست" يك كند/ فراموش يا و
او وعده گاه پس, آن از و ميبخشد خويش روح به دخول اجازة مرگ به
انقالب حيات با و خود شخصي حيات با "فدايي" آنكه حال و است مرگ
استقالل بهمنظور وي گرچه نيست, جانباز يك "فدايي" دارد/ مالقات قرار
HخصÇش لحظهاي هيچ در ولي نميكشد; پس پا مرگ, برابر از هرگز وطن

كالنتري فالنرÄيس كه ميشود گرفته تصميم ا گر نميكند/ انتخاب را مرگ
است جهت اين از شود كشته استعمارگر, گروه رÄيس فالن يا شكنجه گر,

"فÇدايÇي" يك بÇهدست ,19ëì سال پايان در كه استعمارگران رÅساي از يكي :Froger /1
شد/  كشته

نمايشگر فروژه1 Âمث ميآيند/ بهحساب مانع انقالب ترقي راه در آنان  كه

2. Sétif

3. Guelma

گÇلما3 و سÇطيف2 در 19ëê از كه است ي خاص رفتار و استعمارگران سيرة
و قÇدرت اسÇتعمار بÇه فروژه واهي يا كاذب قدرت بهعالوه گرديد/ آغاز
د ردÇم كÇمكم مÇوجود نÇظام اسÇتحكام در كÇه را آنÇان و ميبخشيد انسجام
مÇانند مÇردانÇي اطراف در ميساخت/ مستحكم و اميدوار نو از ميشدند,
را يكÇديگر آمÇده گÇرد الجÇزايÇر مÇلت آدمكشÇان و دزدان كه بود فروژه
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اوست هÇمراه كÇه زنÇي ميداند, "فدايي" را مطالب اين ميكردند/ تشويق
است/ آ گاه آن از نيز است آورده سالحي او براي كه زني

و بÇمبها نÇارنجكها, رولورهÇا, حÇامل كÇه درحالي الجزايري زن
دريا, در ماهي همچون برميگيردو سر از چادر است, هويت كارت صدها
مÇوقع در فرانسÇوي گشتيهاي و نظاميان ميرود/ جلو به غربي, شكل به
بر كنار و گوشه از وي زيبايي مورد در تملقاتي و ميزنند لبخند او به عبور
هفتتيري تپانچة او كيف در كه نميبرد گمان هيچكس اما ميريزد/ فرو او
خواهد درو را گشتي گروه يك از نفر پنج يا چهار بهزودي كه دارد وجود

 كرد/
سÇر از چادر ديروز كه برگرديم جوان دختر اين بررسي در بحث به
و چÇتربازان پÇليسها, وجÇود از كÇه اروپÇايي شÇهر در امروز و برداشت
كه نيست عالقهمند ديگر وي ميرود/ جلو به است, پر داوطلب مزدوران
همواره كه الجزايري زن بردارد/ قدم ديوار به چسبيده انقالب, از قبل مانند
اينكه از Hسابق گردد, محو حا كمه هيأت افراد برابر در ميشد خواسته او از
از رفÇتن راه كشÇورها تمام در زيرا ميكرد, احتراز برود راه پيادهرو وسط

ميكنند/ حكومت كه است كساني حق پيادهرو, وسط
شده, حساب و نرم او رفتن راه و آزاد, و بيچادر الجزايري شانههاي
و بوده چادر از آزاد و عريان ساقها ميباشد/ كند خيلي نه و تند خيلي نه

است/ تماس در آزاد" "هواي با پهلوها
چÇادر در و بلوغ حين در را خود بدن الجزايري زن سنتي, جامعة در
را خود الت تحو بزرگترين او جسم كه دوراني همان در بود/ كرده  كشف
چادر ميكرد/ تعديل و تنظيم را آن برگرفته در را بدن چادر, ميشناخت,
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چادر اهميت درك براي ميآفريند/ حايل و ميبخشد تأمين ميكند, حفظ
يÇا و داد گÇوش را الجÇزايÇري زنÇان اعترافات بايستي زنان بدن به نسبت
و تÇجزيه مÇورد كردهاند حجاب كشف Gاخير كه را زناني بعضي روياهاي
بدنشان كه ميكردند احساس چادر برداشتن موقع در اينان داد; قرار تحليل
الي پÇايشان و دست گÇويي است شÇده پÇرتاب اطÇراف بÇه و قÇÇطعهقطعه
عÇرض بÇايستي الجزايÇري زن اين كه وقتي است, شده بزرگ غيرالنهايه
اشتباه دچار بپيمايد بايد كه مسافتي ارزيابي مورد در كند, طي را كوچه يك
فÇرار هم از آن قطعات شده قطعهقطعه گويي چادر, بدون بدن و ميگردد,
حتي يا پوشيدهو بدلباس اينكه احساس و ميروند, طرفي از يك  كردههر
كÇمال, عدم از نگراني بودن, ناقص شديد احساس بودن, عريان احساس
بÇه نسبت را زن احساس چادر, نبودن شدن; متالشي وحشتنا ك احساس
بÇراي جديدي ابعاد Gفور وي كه بايستي و ميسازد مخدوش خويش, بدن
او بر كند/ كشف خود عضالني كنترل براي جديدي وسايل و خويش جسم
خود رفتن راه براي ي خاص طرز بيرون بيچادر زن بهعنوان كه است الزم
ÇÇ كÇند مÇنكوب را چلفتي پا و دست و كمرويي هرگونه بايستي بيافريند/
از حÇال عين در و ÇÇ بزند جا اروپايي, زن يك عنوان به را خود بايد زيرا
جويد/ احتراز ميگردد, ه توج جلب موجب كه زياد رنگآميزي و مبالغه
خود بدن نو از ميگذارد قدم اروپايي شهر به عريان, Âكام كه الجزايري زن
ميسازد/ مستقر خود جاي در را آن انقالبي Âكام روشي با و ميشناسد را
عليالخصوص اساسي تي اهمي خارج دنياي بدنو بين نوين ديالكتيك اين

خود ا كنون نميشد, خارج منزل از شوهرش يا مادر بدون هرگز انقالب از قبل كه زن /1
Ñ

دارد/1 زنان مورد در
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Ø

وهÇران شÇهر از ÂثÇم بÇايد HيانÇاح كه ميبيند دقيق بسيار مأموريتهاي انجام به مأمور, را
كÇه درحÇالي تÇنها و تك روز چÇندين كÇند/ سÇفر الجÇزيره شÇهر بÇه يÇا قسطنطين بهشهر
ميان در و ميكند سفر ترن در ميدهد, انتقال خود با را انقالب مهم بسيار دستورالعملهاي
بÇا را خÇود بÇايد نÇيز حÇالت ايÇن در و ميخوابÇد, جنگجويان گروه يا و ناشناس خانوادة
امÇا ميكند/ مشاهده را ناهماهنگيها اين تمام دشمن زيرا باشد, داشته هماهنگ اطرافيان
اشكÇالي هÇيچ مأمÇوريت, انÇجام بÇراي زنش عÇزيمت راه در شوهر كه است آن مهم نكتة
به مفتخرانه خويش مأموريت از ارتباط, مأمور اين مراجعت در بالعكس بلكه نميتراشد,
قÇديمي حسادت است> گذشته بهخوبي زندگي تو نبودن در كه <ميبيني گفت: خواهد او
بايد همچنين است/ شده ذوب انقالب با تماس در او "موروثي" بدگماني و الجزايري مرد
آنها هويت هنوز كه جنگجوياني ساير به تعقيب, مورد جنگجويان كه ساخت خاطرنشان
در زن روز, ت دÇم تÇمام شرايÇطي چنين در ميبرند/ پناه است, نشده فاش اشغالگر براي
نيز وضعيتي چنين در و ميرساند او به را نامهها و روزنامه غذا, و است پناهنده با تنها منزل
شÇده مÇبارزه در درگÇير كÇه پدر يا و شوهر است/ نشده مشهود بدگماني يا و ترس هرگز
را مجاهد زن مجاهد مرد ميكند, درك جنس دو روابط مورد در جديدي دورنماي است,

ميآفرينند/ الجزاير جامعة براي جديدي ابعاد Hفقمت دو هر و ميكند  كشف

حÇلقهاي وي نÇيست, جدال در خويش بدن با فقط الجزايري زن اما
و است كÇرده حÇمل اسÇلحه وي انÇقالب; مÇاشين در اسÇاسي HالبÇغ است
واقÇعي خطرات با شدن روبهرو مقام در و ميشناسد, را مهم پناهگاههاي
كه پيروزيهايي فهميد/ را او دستنيافتني پيروزيهاي ميتوان كه است
خويش مافوق به مراجعت, در داد خواهد مجال وي به حصول, صورت در

نÇقش بÇررسي بÇراي ديگر طرف از ميكنيم/ اقدام رفتارها توصيف به فقط اينجا در ما /1
دولتي ادارات در كوهسارها, در زن شهر, در زن دهيم/ انجام بايد زيادي كار انقالب, در زن
بÇرابÇر در شكÇنجه, زيÇر زنداني, زن ميآورند, بهدست كه اطالعاتي و روسپيها دشمن,
ايÇن كÇه فÇراوانÇي اسÇاسي كÇارهاي همة الزم بررسيهاي از بعد دادگاهها; برابر در مرگ,

شد/ خواهد افشا دادهاند, انجام ملي تاريخ براي دستجات

شد>/1 انجام <مأموريت دهد:  گزارش
زنÇان فعاليت ماههاي لين او در و است ذ كر قابل كه ديگري مشكل
دوسÇتان يÇا بسÇتگان از يكÇي مÇيافÇتاد Çفاق ات كÇه بÇود اين گرديد ظاهر
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در آمÇد و رفت حين در را او بود, برداشته سر از چادر كه زني خانوادگي
پÇدر ولي مÇيشد, داده هشÇدار او پدر به بهزودي كند, مشاهده مأموريت
ر رÇمك گزارشها اينكه تا بود د مرد حرف اين قبول در تها مد تا بالطبع
بÇدون را فÇاطمه يÇا <زهÇره كÇه ميكردند تأييد مختلفي اشخاص و ميشد
در كن>/ حفظ را ما خدايا است/ ميرفته راه يك/// مانند كه ديدهاند حجاب
كÇه پÇاسخي لين او با و بخواهد توضيح كه ميگيرد تصميم پدر هنگام اين
پÇدرش جÇوان, دوشÇيزة مÇحكم نگÇاههاي از مÇيماند/ مÇتوقف ميشنود
سÇرد, و تازه ترسي دارد/ قديمي سابقة جنبش, در او شركت كه ميفهمد
در مرگ از ترس ميزدايد; يكسره شدن بيآبرو مورد در را سابق نگراني
سر پشت خانواده تمامي جوان/ دوشيزة ديدن شكنجه يا و مبارزه جريان
هرگونه بنيانگذار و امور همة تنظيمكنندة كه نيز الجزايري پدر ي حت دختر,
وارد نÇوين الجزايÇر در برداشته, قدم خود دختر پاي جاي است, ارزشي

ميشوند/ گمارده بهخدمت و ميگردند
و ابزار صورت به ولي شد, پوشيده دوباره شده برداشته چادر سپس
داد/ تغييرشكل مبارزه وسيلة عنوان به و پنهانكاري براي كه درآمد آلتي
بود, گرفته خود به استعماري دوران در چادر كه سي مقد نيمه خصوصيت
حتي و گرديد محو كامل بهطور Hتقريب آزاديبخش, جنگهاي جريان در
مÇيكنند/ عادت چادر ترك به نيز نبودند وارد مبارزه در االنه فع كه زناني
شÇد/ ظÇاهر نÇو از چادر شرايط بعضي در بعد به ,19ë7 از كه است صحيح
بعضي كه گفتههايي اثر در اينك و ميگردد مشكل پيش از بيش مأموريت
Âكام زنان كه است شده آ گاه رقيب كردهاند بيان شكنجه زير جنگجو زنان
از بسÇياري بÇهعالوه دارنÇد/ مÇبارزه در اسÇاسي نÇقشي اروپÇايي بهشكل
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تشكيالت كه رقيب براي امر اين و شدند, توقيف الجزاير مقيم اروپاييان
كÇه لحÇظهاي مÇيآورد/ بÇهوجود آشفتگي ميبيند تجزيه حال در را خود
جÇنگهاي بÇا اروپÇاييان از بÇعضي كÇه فÇهميدند فÇÇرانسÇÇوي مÇÇقامات

شود/ رجوع پنجم فصل به /1

از است/1 م هÇم روزي الجزايÇر انقالب براي دارند همكاري آزاديبخش
اروپÇايي و مÇيكنند, بازرسي را همه فرانسوي, گشتيهاي بعد به روز اين
مÇانند تÇاريخي مÇرزهاي ميگيرد/ قرار سو¾ظن مورد الجزايري مانند نيز
در بسÇتهاي كÇه كسي هر از ميگردند/ محو و ميروند هوا به غبار و  گرد
هر دهد/ اراÄه را محتوايش و بگشايد را آن ميشود درخواست دارد دست
بÇه مÇحموله بسÇتة مÇحتوي كه كند بازخواست كسي هر از ميتواند  كسي

2. Batna

شرايطي چنين در چيست/ بتنه2 يا و ويل فيليپ Ç الجزيره شهرهاي مقصد
مÇرتبه دو بÇايد لذا و دارد فوريت اشغالگر نگاههاي از بسته كردن پنهان

پوشاند/ محافظ چادر همان در را خود
كÇردن حمل آموخت/ نو از را ديگري نوين روش بايد نيز اينجا در
آن كردن دست به دست و دادن <تكان مافوق قول به بنا كه سنگين باري
كÇه كÇند ر صوÇت بÇيننده كه بهنحوي هم آن چادر زير در است> خطرنا ك
واي اينصورت غير در نيست, چيزي چادر زير در و است آزاد دستها
كه گرفت مابانهاي كلفت ژست چنان بايستي ناشي/ دختر و زن آن حال به
قÇادر كÇاري هيچ انجام به ميبينم من كه <اين بگويد: گشته مطمÃن سرباز

نيست>/
كه را چادري زني شما متري سه در كه پليسهايي است/ مشكل خيلي
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و دارد, همراه كه بمبي ميكنند/ بازجويي نميرسد, بهنظر مشكوك Gظاهر
است, زده حدس آن تسليم موقع در مسÆول لحن از را محموله بودن بمب
بÇدن از كشÇي تسمة و طنابپيچي ي خاص روش با كه نارنجكي كيف يا و
آزاد بايستي دستها كه اينروست از حمل روش اين دارد/ آويزان خود
سرباز به ساده و عاميانه حالتي با خود موقع در و كنند, جلوه برهنه و باشند
دستهÇاي نشÇاندادن نكشاند/ دورترها به را بازرسي وي تا گردند اراÄه
دشمن سرباز, كه است نشانهاي واقع در حركت, در و آزاد Gظاهر و خالي

ميكند/ سالح خلع را
و پيچيده نو از بود شده آشكار قبلي مرحلة در كه الجزايري زن بدن
را خÇود هÇيكل زن بÇايستي قÇبلي مرحÇلة در كه درحالي ميگردد/ مستور
در بÇالعكس كÇند, تÇنظيم جذابيت يا و وقار جهت در را آن و ببرد بهجلو
بسÇيار حÇتي و بÇدشكل را آن شكند, درهم را هيكل بايستي بعدي مرحلة
و نÇارنجكها, بÇمبها, دوران مÇرحÇله, اين كه ديديم ما سازد/ بدريخت

است/ دستي كوچك مسلسلهاي
بÇهچشم فÇراوان منظره اين كوچهها در و شد خبردار دشمن باالخره
ديوار كنار گوشهاي در خود قديمي لباس در را الجزايري زن كه ميخورد
مÇاهيتابهاي مÇانند جستجوگر مغناطيسي دستگاههاي و كردهاند متوقف
زن هÇر و چÇادري زن هÇر ميشود/ كشانده بدنش بر او كردن بريان براي
گÇيرد/ قÇرار سÇو¾ظن مورد بايد تفاوتي و تميز هيچگونه بدون الجزايري,
الجزاير ملت تمام خالصه و ه بچ زن, مرد, آن درخالل كه است دوراني اين
را الجزاير جامعة نوسازي و ملي استعداد و قريحه همبستگي, عينحال, در

ميدهند/ نشان
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الجزايÇر, قة خال رفتارهاي از تجاهل يا بياطالعي با فرانسه استعمار

كÇه بÇود شده داده ملي آزاديبخش جبهة طرف از مهمي ميتينگ مه, 13 روز مراسم در /1
[م] انجاميد/ هاي عد كشتار و بازداشت به

زنÇان اروپÇاييكردن مبنيبر را خود قديمي نظرية مه1, سيزده بهمناسبت
زنÇان شÇدهانÇد, تÇهديد كÇار از اخÇراج بÇه كÇه تهايي لفÇك ميكند/ تكرار
بÇه روسÇپيها و بÇودند شÇده كشيده بيرون كانونهايشان از كه مستمندي
بÇا الجزايÇري زن "سمبل" و مظهر عنوان به و شدند آورده عمومي ميدان
شÇركت مÇراسÇم در چÇادر بÇدون فÇرانسÇه", الجزايÇر باد "زنده فريادهاي
ظÇاهر نÇو از قÇديمي وا كÇنشهاي همان تازه حملة اين برابر در ميكنند/
چادر بود تها مد كه زناني زور, دستور هيچ بدون و خودبهخود ميگردد/
زن كÇه ادعÇا ايÇن دهÇند نشان تا ميكنند بسر را آن نو از بودند برداشته را
گÇفتهاي گÇرديده, آزاد دوگÇل ژنرال و فرانسه دعوت برحسب الجزايري

است/ دروغ
و فÇوري پÇاسخهاي ايÇن زيÇر در رواني, وا كنشهاي اين وراي در
ارزشهاي طرد بر مبني همگاني روش اين هميشه بايستي يكسان, Hتقريب
ارزشهÇا ايÇن عÇيني, و ظاهر لحاظ از اينكه ولو كرد مشاهده را اشغالگر
واقÇعيت ايÇن اسÇتعمارگر باشند/ شده انتخاب و گرفته قرار پذيرش مورد
"حساسيت مهم قانون همان ÇÇ است نكرده درك را بارز خصلت و فكري
آنان به ميخواهيم كه ميزند فرياد همواره غضبنا ك لذا و ÇÇ استعمارزده"
او از چÇيز هÇمه كÇه مÇيخواهÇد اسÇتعمار خودشان/ عليرغم كنيم خوبي
برابر در كه است آن استعمارزده بر حا كم رواني مسير ولي گيرد, سرچشمه
نÇمايش تÇنظيم بÇا استعمار كشد/ درهم را خويشتن استعمارگر دعوت هر
مبارزه قديمي روشهاي كرد وادار را الجزايري اجتماع مه, 13 سواركاران
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گيرد/ دست به نو از بود, گذشته بدانها ك تمس مرحلة از Âفع كه را
سÇير يك مÇختلف, تشÇريفات كÇه گÇفت مÇيتوان ديگر عبارت به
امور, كه كند قبول بايد استعمار برانگيخت/ را گذشته به رجعت و قهقرايي
سÇياسي مÇرد آن گفتار اينجا در مييابد/ جريان او هدايت و كنترل بدون
در آوريÇم/ خÇاطر به كرد, ادا بينالمللي مجامع از يكي در كه را افريقايي
خود ندارند لياقت مستعمره ملتهاي اينكه بر مبني قديمي بهانة اين برابر
ادعÇا, صÇحت فرض بر كه كرد اعالم مرد اين كنند, اداره صحيح بهنحو را
اداره نÇاقص نÇحو هÇمان به را خويشتن دارند <حق مانده عقب ملتهاي
هنگام درآن استعمار نظري استدالالت ميكنند/ حقرا اين مطالبة  كنند>و
را استعمارزده هميشه Hتقريب كند, توجيه را خويش سلطة ادامة ميكوشد  كه
خاذ ات نرمش خشنوبدون نظرياتيصريح, وا كنش, عنوان به ميكند وادار

نمايد/
ابÇعاد قÇاطع بهطور بار اين اما رفت, به كار نو از چادر مه, 13 از بعد
الجÇزايÇر, استعماري دوران درخالل بنابراين بود/ شده حذف آن از تي سن
امر, ابتداي در يافت/ تاريخي ل تحو ملموسي و مشهود بهنحو چادر مسألة
جÇامعه براي آن ارزش حال عين در و داشت قرار مقاومت نظام در چادر
دو بين ص مشخ جدايي و سنت, زيرا ميگذاشتند بسر چادر بود/ قوي خيلي
بÇود <مÇايل اشغالگر كه علت اين به همچنين ميكرد, اقتضا چنين جنس
تحقق با و انقالب مناسبت به دوم مرحلة در بردارد>/ سر از چادر الجزاير
چÇادر انقالبي اليتهاي فع درخالل و شد حاصل تغييري صي مشخ شرايط
رواني حمالت در اشغالگر شكست موجب كه آنچه سپس گرديد/ متروك
معني اين به شد/ كار ابزار و وسيله به تبديل ميآيد, بهحساب او سياسي يا و
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مبارزه كه نويني نيازمنديهاي به تا كرد كمك الجزايري زن به چادر  كه
دهد/ مساعد پاسخ بود, ساخته مطرح

ميماند/ پوشيده استعمارگر چشم از استعمارزده وا كنشهاي ابتكار
رفÇتار نÇوين, روشهÇاي كÇه است مبارزه ات مقتضي الجزايري جامعة در

ميشود/ باعث را شدن ظاهر نوين نحوههاي و نوين



ل او فصل ضميمة

1. Résistance Algérienne

,19ë7 مه, 1ì شمارة مقاومتالجزاير1, روزنامة در كه زيرين مقالة
آزاديبخش جبهة رهبران هشياري و آ گاهي است,نشاندهندة شده چاپ

دارد/ بهعهده انقالب در الجزايري زن كه ي مهم نقش و است ملي
فشÇار بÇار زيÇر از آن از مÇقداري روز هÇر كه الجزاير سرزمين <در
كÇهن افسÇانههاي نÇابودي و تÇجزيه شÇاهد ما ميگردد, خارج استعمارگر
از دارد وجÇود مسÇتعمره در كÇه نÇامفهومي" "امور بين در Áمعمو هستيم/
جامعهشناسان, مطالعات ميآمد/ ميان به سخن نيز الجزايري زن وضعيت
به نوبت است/ فراوان الجزايري زن مورد در حقوقدانان و اسالمشناسان
خانواده مطلق حا كم بهعنوان يا و مرد, اسير عنوان به الجزايري زن نوبت,
جÇالب مÇوضوع هپردازان ظريÇن براي وي وضعيت و است شده توصيف
قاطعي بهنحو ذيصالحيت, افراد از ديگر هاي عد ميگرديد/ ي تلق هي توج
ميپروراند> سر در را آزادي <رÅياي الجزايري زن كه ميكنند اظهارنظر
است/ مÇخالف مشÇروع مÇيل اين با خونخوار و مرتجع روحانيت يك اما
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آنان كه ميدهد نشان فرانسه ملي شوراي مجلس مباحثات آخرين مطالعة
ارزش چÇه "مسأله" ايÇن مÇورد در قÇبولي قابل توجيه و تفسير يك براي
را الجزايري زن رقتانگيز وضع جستجوگران, ا كثريت قايلاند/ عظيمي
كÇار ايÇن كه ميكنند اضافه و خواهانند را وي ترقي و ل تحو شده, يادآور
ايÇن اسÇتعمارگر روشنفكران براي است/ شورش سالح خلع براي راه تنها
جÇامعهشناسانه" "حÇالت به را استعماري نظام كه دارد وجود ثابت انديشة
تحت به خود كشوري چنين كه گفت خواهند صورت آن در و كنند تبديل
مÇيگويند, كÇه اينروست از است/ آن خواهان داشته, رغبت سلطهبودن
وابستگي عقدة كه هستند مادا گاسكار ملت افراد امر, اين واضح Âكام مثال

دارند/ استقالل عدم و
داراي و مÇتناقض نÇفوذ, <غيرقابل آنان عقيدة به الجزايري زن اما و
را وي مختلف رفتارهاي است>/ ÇÇ مازوخيست ÇÇ آزارخواه رواني تركيب
اما ميكنند/ توصيف است, ات خصوصي اين نشاندهندة آنان عقيدة به  كه
سÇلطة زيÇر كÇه شده اشغال ملت يك ة روحي بررسي كه است آن واقعيت
اجتماع كه شرايطي تحقق صورت در فقط است, گرفته قرار بيامان نظامي
كرد/ تضمين را آن درستي ميتوان بوده, درست است مشكل بسيار آنها
فÇرودگاهها يÇا بنادر Hصرف نيز و است شده اشغال كه نيست سرزمين فقط
فرد وجودي هستة درون در فرانسه استعمار بلكه درنيامدهاند, اشغال تحت
بÇراي است گÇرفته بÇهدست را خويش كار آنجا از شده, مستقر الجزايري
خويش, شخصيت از فرد بردن بيرون و شدن بيگانه زدن, سوهان به اقدام

فرد/ مداوم كردن ناقص و
مسÇتقل اشÇخاص, و بÇاشد شÇده اشÇغال سÇرزمين, كÇه نيست چنين
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روزانÇهاش تپشهاي تاريخش, مملكت, مجموعة بلكه باشند/ باقيمانده
درآمÇده اشÇغال بÇه نيز شدهاند, مسخ و طرد كامل نابودي يك اميد به  كه
اشغال و گرفته قرار زيرنظر نيز افراد كشيدن نفس شرايطي چنين در است/

است/ جنگ س تنف كشيدن نفس اين است/ شده
بÇهسرعت شده اشغال ملت واقعي ارزشهاي كه است هنگام اين از
در شÇده اشÇغال مÇلت نÇمايد/ زيست مÇخفي بÇهصورت كه ميكند عادت
بÇرابÇر در كÇند/ حيله و بپوشاند را خود كه ميگيرد ياد اشغالگر با مواجهه
مÇرتكب اشÇغالگر بÇا تÇماس در ديگÇري گناه وي نظامي, اشغال جنايت

است/ دروغ محتوي اشغالگر با وي تماس هرگونه ميشود/

طي محلي", "مطالعات ميكردند ر تصو كه را حقايقي اصطالح به تمام
هشت و چÇهل ظÇرف الجزايÇري زن است, رسانده اثبات به دراز ساليان
دورنÇماي و روش در الجزاير انقالب Hممسل گرچه كرد/ رو و زير ساعت
هÇرگز الجÇزايÇر ملت درواقع اما گرديد, باعث را عيني تغييرات با زندگي

[م] قيام/ رسمي اعالم و شروع ,1333 آذر Ç آبان مطابق /1

ملت بيداري روز نميتوان را ,119ëê نوامبر ل او روز بود/ نشده سالح خلع
داده بود, آن منتظر جنبش براي ملت كه عالمتي روز اين در بلكه  گفت,
سÇاليان يÇط در كه رزمي تدابير آشكاراي كردن تجربه براي عالمتي شد/

بود/ يافته استحكام Hعميق شده, تحصيل مسلمان Ç فرانسه دوران دراز
مسÇلط دفÇاع, جÇريان بÇر Hدقيق خود برادران مانند نيز الجزايري زن
آزاديبÇخش جÇنگهاي در را ي همÇم نقش ميتواند امروز لذا و  گرديد

بگيرد/ بهعهده
عÇاي اد بÇپردازيÇم/ الجÇزايÇري زن ه وجÇت جÇالب وضÇعيت بÇه Gبدو
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او, نگهداشتن جدا به كلي او, بودن محصور بر مبني استعمار  كارشناسان
"جامعة باالخره و است مشابه نيستي با Hتقريب كه او صداي و بيسر وجود
برده, بين از را او شخصيت و نميبخشد, اعراب از محلي او به كه اسالمي"
كودكي درحالت را وي و, شكفتگي, اجازة نه و ميدهد او به رشد اجازة نه
آنها علمي" " كاوشهاي كه قاطع نظريات اينگونه ميدارد/ نگاه هميشگي
مواجه ÇÇ انقالب تجربة ÇÇ خود مخالف دليل قاطعترين با ميكرد, تأييد را

است/
است; شÇديد خÇيلي الجÇزايÇري زن در كÇه خانوادگي كانون به عشق
و كوچه از آفتاب, از نفرت بهمعناي نيست, جهان كردن محدود بهمعناي
عادي شرايط در بود/ نخواهد دنيا از فرار بهعنوان هرگز و نبوده مناظر از
خانواده باشد/ برقرار اجتماع مجموعة و خانواده بين بايد دوگانهاي جريان
خÇانواده بÇه مÇقابل, در نيز اجتماع اما ميگذارد, بنيان را اجتماع واقعيت
خود به خود استعماري نظام وجود ميدهد/ رسميت را آن بخشيده اصالت
چÇنين تÇحميل بÇا الجÇزايÇري زن است/ مÇتقابل تأيÇيد ايÇن نفي بهمعناي
لحÇاظ از كه ي خاص زندگي طرز انتخاب با و خويشتن بر محدوديتهايي
براي را خود و ميافزايد خويش مبارزة وجدان عمق بر است, محدود فضا

ميسازد/ آماده نبرد
اصÇالحي طÇرحهاي قÇبول از امÇتناع و بستن, خود روي به در اين,
يك نشاندهندة كه خانواده بارور كانون به انعطاف و ه توج اين و تحميلي,
استعمارزده واقعي قدرت بهمنزلة تها مد پرمعناست, اما محدود, زندگي
نظام بر آ گاهانه, تكنيكهاي كمك به كه است زن فقط ميآيد/ بهحساب
كه است آن اساسي نكتة ميكند/ حكومت مبارز نيروي جنگي آرايش و
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كÇه ايÇنروست از و مÇيدهد, قÇرار هÇدف را متحدي جبهة مدام اشغالگر
ايÇن درواقع, ميگردد/ مقاوم و سخت سنگ, مانند قديمي سنت ميبينيم
بÇهخوبي خانواده كانون در زن سوي از انقالبي, روح و خروش و جوش
نيست/ مردها جنگ Hصرف انقالبي جنگ كه اينروست از ميگردد/ حفظ
مÇقداري و آمÇاده قشÇون ني عيÇم مقدار كه نيست جنگي مبارزة اين
بÇدان الجÇزايÇر ملت كه بدانگونه انقالبي, جنگ بلكه باشد, داشته ذخيره
جÇنگ, ايÇن در الجÇزايÇري زن هÇمگاني/ است جنگي است, زده دست
قرار مبارزه متن در بلكه كشتگاننيست, بر گريه كردن كاموابافيو  كارش
هÇتك مورد شدن, شكنجه شدن, بازداشت با الجزايري زن است/  گرفته
دÇض رفÇتار و ي عدÇت گÇواه و نشاندهنده كشتهشدن, و قرارگرفتن حرمت
و رابط عضو پرستار, نقشهاي د تعه با الجزايري زن است/ اشغالگر بشري

است/ مبارزه عمق و ت حد گواه مجاهد,
در وي اينكه از و كرد خواهيم بحث سرنوشت به زن اعتقاد از Gبعد ما
ت دÇش درجÇة ارزيÇابي استعداد يا و نداشته وا كنش دشمن عداوت مقابل
و بÇالقيد م بسÇت نگهدارندة كه آنچه گفت/ خواهيم سخن ندارد را حوادث
در مÇدام بÇهطور است, بياساس Gظاهر كه را اميدواري آن بوده, او شرط
عÇدم بÇه Hمجموع ميزند, سرباز زدن, زانو از او و ميكند حفظ او انديشة

ميشود/ تشبيه و تعبير قضايا درك
چشÇم از است, حÇوادث دقÇيق ارزيÇابي بÇهمنزلة كÇه خÇلقي خوش
ميدهد نشان جنگ در الجزايري زن كه رشادتي ميماند/ پوشيده اشغالگر
عكسالعÇمل هÇمان بهمنزلة بلكه نيست, نا گهاني جهش يا و غيرمنتظره

ميگردد/ ظاهر شكل بدين شورش صحنة در كه است هزلآميزي
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كه است ن معي و ص مشخ قاطعيت چنان با الجزاير جامعة در زن جاي
و كرد; تفسير دارد, زمينه اين در اشغالگر كه را نگراني ميتوان سهولت با
جÇامعهاي دادهانÇد تÇوضيح مÇوردش در آنچه عليرغم الجزاير جامعة لذا

نيست/ زن بدون
بÇيشتر اندكي را دشمن لشكر آرايش و نظم ما همدوش ما خواهران

ميدهند/> خاتمه پيشين افسانهسرايي به قاطع بهطور و ميزنند, برهم



فصلدوم

اينجاصدايالجزايراست///





جنگهاي درخالل كه را نويني روشهاي فصل اين در داريم قصد ما
وسيلة اين راديويي, فرستندة برابر در الجزاير ملت طرف از آزاديبخش,
درخالل دهيم/ قرار بررسي تحت گرفت, قرار پذيرش مورد دقيق, صنعتي
كه است المجموع حيث من استعماري موقعيت كه ديد خواهيم بررسي اين
مÇا كÇتاب اين تمام در ميگيرد/ قرار هدف نوين, توجيهات اين وراي در
در خÇارجÇي تسÇلط براساس اعتراض كه دهيم نشان داشت خواهيم مجال
در او بشري موقعيت در و استعمارگر از او درك در استعمارزده, وجدان

ميآورد/ بهدنبال را اساسي جهشي جهان,
در فرانسه دولت طرف از آن فرستندة است سال ده كه الجزاير راديو
در كÇه است فرانسه ملي راديو مطالب تكرار همان گرديده, نصب الجزاير
هر از قبل فرستنده اين است/ آن بلندگوي بهمنزلة يا و است مستقر پاريس
الجÇزايÇر مÇقيم اروپاييهاي است/ استعمارگر ارزشهاي بيانكنندة چيز
درصÇد پÇنج و نÇود ,19êë از قÇبل دارنÇد/ راديÇو دسÇÇتگاه يك هÇÇمگي
داشتند راديو كه الجزايريان بود/ اروپاييان به متعلق راديويي  گيرندههاي
قابيلي قبيلة افراد از بعضي يا و يافته" ل تحو "بورژوازي طبقة ميان از Áاصو
بÇودند/ بÇازگشته ده بÇه Gد جدÇم سپس كرده, مهاجرت شهرها به كه بودند
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حا كمه جوامع بين اقتصادي, طبقهبندي طبقاتو ص مشخ امتياز و تفاوت
بالطبع اما ميكند/ توجيه را وضعيت اين زيادي حد تا تسلط تحت جوامع و
اسÇتعماري تهاي وقعيÇم تÇمام مانند نيز الجزاير در واقعيتها سلسله اين
سطح كه الجزايري خانوادة صدها فيالمثل ميگيرد/ خود به ي خاص رنگ
امÇتناع آن خÇريد از مÇيدهد, را راديÇو خÇريد امكان آنان به زندگيشان
تÇصميم هÇيچ بÇه مسÇبوق مردم, طرف از وسيله اين طرد معهذا ميكنند/
نÇدارد/ سازمانيافتهاي مقاومت جنبة نفي, اين و نيست مدللي و مشروح
تÇلقين بÇا مÇبارزه ايÇن اصÇلي جهات نيز شده انجام تحقيقات از بعد حتي

1. Contre-acculturation

دربارة شده انجام تحقيقات بعضي در فقط و نميگرديد, روشن فرهنگ1
كÇه را نكتهاي ميخورد/ بهچشم زمينه اين در مطالبي عقبمانده ممالك
يÇادآور اينجا در باشد, جامعهشناسان نتيجه گيريهاي مÆيد است ممكن
ميشوند سÆالپيچ مورد اين در وقتي الجزايريان كه شرح بدين ميشويم,
ما نظر در مربوطه رسوم و احترامات <رعايت ميدهند: جواب چنين Hغالب
مÇا ÂمÇع كÇه ميسازد الرعايه الزم را مراتبي سلسله و داشته تي اهمي چنان
راديو, از وقتي دهيم/ گوش راديو به هم با همه خانواده داخل در نميتوانيم
خÇنده بÇه را شÇنونده كÇه فكÇاهي مÇوضوعات حتي يا و شهوي انتشارات
ميكنند گوش بدان همه كه خانوادهاي داخل در ميگردد, پخش مياندازد

برميانگيزد/> ل تحم غيرقابل تشنجي
وقوع احتمال امكان, اين همواره راديو به دستهجمعي دادن گوش با
عبارات يا و درگيرد خنده ارشد برادر جلو يا و خانواده رÄيس جلو كه دارد
احتمال, اين امكان كه است واضح و گردد استماع سبك مطالب و عاطفي
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استدالل اين به ه باتوج ميكند/ كند الجزاير بومي جامعة در را راديو شيوع
راديÇويي برنامههاي پخش سازمان چرا كرد درك ميتوان كه است ليه او
دسÇتهجمعي ميتوان را برنامههايي چه ميدارد اعالم همواره الجزاير در
لطÇمه GديدÇش خÇانوادگÇي سنتي ع تجم بدين برنامههايي چه و داد  گوش

ميزند/
بر صعوبت به راديو چرا فهميد ميتوان زيادي حد تا مه, مقد همين با
اين قبول از الجزايري جامعة كلي بهطور ميگردد/ تحميل الجزايري جامعة
مÇتزلزل اجÇتماعي روابÇط در را وي سÇنتهاي و ثÇبات كÇه دسÇÇتگاهي
بÇدون و برنامهها اين تمام كه است آن وي دليل ميكند/ امتناع ميسازد,
ميگردد معمول برنامهها اين مورد در كه تقسيمبنديهايي زيرا ÇÇ تفاوت
كÇه نسÇلها احÇترام و مÇراتب سلسله با ÇÇ است غربي معيارهاي به بنا هم,
بÇا هÇمچنين و است بÇرقرار فÃÇودالي, شكÇل بÇه حÇتي و حÇاد بÇهصورت

دارد/ منافات الجزايري, خانوادة فراوان اخالقي ممنوعيتهاي
مشكÇل, ايÇن بÇا بÇرخÇورد بÇراي تÇحليل, و تÇجزيه ايÇن به استناد با
كÇه بÇود آن پÇيشنهادها ايÇن از يكÇي ÂثÇم گÇرديد/ پÇيشنهاد روشهايي
تÇمام بÇراي استماع قابل برنامههاي به و شود طبقهبندي راديو برنامههاي
تÇقسيم بÇهتنهايي زنهÇا بÇراي يا و بهتنهايي مردها براي يا خانواده افراد
اين در ملي, جنگ درگيري بهمناسبت كه التي تحو بررسي درضمن شود/
نÇظر از تÇوضيحي و تÇفسير چÇنين كÇه ديÇد خواهÇيم گرديد, ظاهر زمينه

است/ شامل را فراواني اشتباهات جامعهشناسي
سÇرعت چÇه بÇا اروپÇاييان مÇيان راديÇو كÇÇه شÇÇديم يÇÇادآور ÂبÇÇق
جÇامعة ميان در راديو رواج موج گرفت/ قرار پذيرش مورد شتابآميزي
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مÇيان در راديÇو رواج نÇحوة كÇه يافت جريان آهنگي چنان با استعمارگر
نكته اين بايد ميشود/ يادآور ذهن به را زمين مغرب مناطق پيشرفتهترين
اسÇتعماري مÇوقعيت در كÇه باشيم يادآور همواره كرديم, ذ كر Âقب كه را
وجÇه هيچ به كه دارد قاطعيت و ت شد آنچنان گروه, دو به جامعه تجزية

مÇيگردد, سا كن مستعمره در كه است استعمارگر و اصلي كشور اتباع منظور : Colon /1
مÇملكت از اسÇتان يك فÇرانسÇه, دولت عاي اد به بنا كه الجزاير مانند مستعمراتي در منتها
HعنÇم كÇه را اصÇلي كشور است, گرفته قرار دريا طرف آن در كه استاني ولي است, فرانسه
را مÇتروپل لغت بÇلكه نÇميبرند, نÇام جÇدا گÇانه كشÇور عنوان به است مستعمره از ا مجز

[م] ميكنند/ اطالق آن به "Métropole"

مادر1 كشور شهروندان اجتماع در نيستند, مقايسه قابل هم با گروه دو اين
مÇضحكي حÇتي و گسÇيخته لجÇام و سريع بهنحو افراد كه ميشود مشاهده
راديÇو يك داشÇتن اروپايي, براي ميگردند/ بورژوا طبقة جز¾ غنيشده,
است/ مÇغربزميني كÇوچك بÇورژوازي سلك در ورود سرحلقة Hممسل
خÇريدن بÇه مراحÇلي طي با ميشود, شروع راديو داشتن از كه بورژوازي
راديو داشتن همچنين ميگردد/ منجر ويال يك تملك و يخچال اتومبيل,
است, مÇحيط آن هÇواي استنشاق و استعماري محيط در زيستن بهمعناي
تÇمام بÇا پÇيشرفتگيهايش, تÇمام بÇا سÇرورش, و عÇيش تÇمام با محيطي
داشتن سنتها/ اين استقرار در شتابهايش و سنتها تمام با استحكامش,

بÇهمعناي HوعÇن و مÇيشود اسÇتعمال "Bled" بهصورت فرانسه در عربي لغت اين عين /2
است مناطقي منظور افريقا شمال كشورهاي خاص مورد در و است, آمده منطقه و ناحيه
سازمان آنجا در برگزيده معدني يا صنعتي يا كشاورزي بهرهبرداري براي استعمارگر  كه

[م] ميسازد/ مستقر بهرهبرداري

شهر به وابستگي وسيلة تنها Hمعن استثمار خاص مناطق در و بلد2 در راديو
يكي راديو ميآيد/ بهحساب ن متمد دنياي به و متروپل به ÇÇ الجزيره به ÇÇ
عÇدم حÇالت از نÇاشي فشÇار از مÇيتوان بÇدان تكيه با كه است وسايلي از
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كه ي خاص بهاصطالح و گريخت اطراف بومي محيط خمود ركودو تحر ك,
احساس ميتوان آن داشتن با كه است وسيلهاي <تنها ميبرد به كار لÔن Ôك 

هستيم>/ ن متمد مردمي هنوز كه  كرد
قÇدرت يك ملموس واقعيت راديو كشاورزي, قلعههاي و دهات در
او بÇه امÇنيت و آسÇايش خÇويش وجÇود بÇا و مÇيشود يÇادآور كلن به را
در را او اعÇتقاد و مÇيكند پÇايهريزي را كÇلن حق الجزاير راديو ميبخشد/
مÇيكند/ تقويت او, زراعتي استثمار در بالنتيجه و سلطه, تاريخي استمرار
بÇحرانهÇاي مÇادر, كشور روزنامههاي گزيدة و خالصه پاريس, موسيقي
مÇجموعه يك هÇماهنگ اجÇزاي و زمينه برنامهها, همة و فرانسه, دولتي
را خود مخصوص وزن و, خويش وجود توجيه استعماري جامعة كه است
ميدارد نگه پا بر را اشغالگر فرهنگ الجزاير راديو ميكند/ استنتاج آن از
الجزاير راديو ميسازد/ ممتاز استعمارزده طبيعت و بيفرهنگي از را آن و
بÇر Çالع اط لحÇاظ از و مÇيگردد پÇخش الجزاير در كه است فرانسه صداي
بÇهمنزلة الجÇزايÇر راديو ميشود/ محسوب مراجعه مورد منبع تنها اخبار,
مخلوط از را خود نژاد ميخواهد كلن از كه است روزانهاي مستمر دعوت
سربازانÇي نكند/ فراموش را خود فرهنگ حق كرده, حفظ رگهشدن دو و
كه ماجراجوياني و هستند, استعمار محافظ دوردست نقاط و دهات در  كه
لذا و كردهاند درك خوب را نكته اين ميكنند تملك و آباد را زميني قطعه
شده عرب ما حاال تا نبود راديو و شراب <ا گر كه: ميكنند تكرار همواره

را خÇود سÇلطه گÇر جÇامعة كÇه است دي تعدÇم طÇنابهاي از ديگÇر يكي الجزاير راديو /1
در هÇمگي آنÇدر, راديÇو و پÇاريس راديو كارلو, مونت راديو ميسازد/ مستقر آن بهوسيلة

دارند/ عهده به را نقش يك شدن" "عربي خطر مقابل

بوديم>/1
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در اخÇبار كسب فني وسيلة عنوان به راديو ,19êë از قبل الجزاير در
بÇراي هÇم هنگام آن در راديو كه ديديم Âقب يافت/ رواج سلطه گر جامعة
بÇراي بود وسيلهاي هم و بود, مقاومتي وسيلة منفرد و دورافتاده اروپايي
بهطور راديو, كشاورز, اروپاييان براي سلطه/ زير جامعة بر فرهنگي فشار
در تا بود مÆثري وسيلة و, ميشد ي تلق ن متمد دنياي با رابط منزلة به  كلي
ارزش فÇاقد و عقبمانده چشمانداز, بدون خمود, بومي جامعة نفوذ برابر
مقاومت سازد, حل خود در را او Hج متدر بود ممكن گذارده, اثر وي بر  كه

 كند/
و دارد مÇتفاوت ÂامÇك تي وقعيÇم عكس, بÇه مورد اين در الجزايري
اين معهذا ميكنند/ ترديد راديو خريد در صرفهجو خانوادههاي كه ديديم
جنبة بيشتر بلكه نبود, مستند و دستوري صريح, مقاومتي امتناع و ترديد
حÇضور از خÇاص جÇلوة اين به نسبت كه داشت افسردهدالنه تمايلي عدم
دور مناطق و دهاتي محيطهاي در ميگرديد/ ابراز كشور داخل در فرانسه
Áاصو آنجا در كه معني بدين است; روشنتر موقعيت استعماري, مرا كز از
آنچنان مسأله دقيقتر, بهعبارت يا نيستند, آ گاه مسألهاي چنين وجود از
چÇرا بپرسيم آنان از ا گر كه است دور به محل اهالي روزمرة اشتغاالت از

بود/ خواهد مسخرهآميز بسيار پرسشي ندارند, راديو
هÇرگز بÇاشد قÇطعي پاسخي خواهان دوران, اين در كه جستجوگري
پاسخ در كه بهانههايي تمام درواقع نمييابد/ توفيق خود بياطالعي بهرفع
اتي تجربي به ه باتوج گردد/ استماع احتياط كمال با بايد ميشود, گفته او به
انتخابها و روشها براي كه بود متوقع نميتوان است, آمده بهدست  كه

آورد/ دست به ي خاص منطق



87 است الجزاير صداي اينجا

بهعنوان راديو كرد/ بررسي نقطهنظر دو از را مسأله ميتوان اينجا در
در را شخص عضالني و فكري ي, حس قواي آن, اخص بهمعناي فني وسيلة
راديÇويك شده, اشغال درالجزاير اما ميبخشد/ توسعه مفروض, جامعة
چÇهارچÇوبتسÇلطاسÇتعمارگرانÇه, در كÇه است اشÇغالگر فÇني وسÇيلة

عÇنوان به راديو نيست/ "بومي" حياتي ازضروريات پاسخگويهيچيك

جÇلوة كÇه ي ادÇم ÑيÇش يك عÇنوان بÇه و الجزاير, در فرانسه حضور مظهر
بÇار داراي است, مÇحيط آن بÇر بÇرگرفته در را آن اسÇÇتعمار, خÇÇارجÇÇي

اثÇر مÇنظور ايÇنجا در و دارنÇد عÇناصر كÇه است الكÇتريكي بÇار شÇيمي در : Valence /1
[م] است/ وجودي

ي حس قواي احتمالي توسعة و ازدياد است/ مهمي بسيار منفي1 الكتريكي
طرد ضمني بهطور بومي جامعة طرف از فرانسه, راديو سوي از فكري يا و
ا گر علمي, جديد اختراعات و فني وسايل است/ گرفته قرار انكار مورد و
هÇرگز بÇاشند, كÇافي نيروي داراي بومي جامعة نظام ساختن متزلزل براي
وسÇايل شد/ نخواهند واقع بيطرفانه قبول مورد خود, بهخودي و Âمستق
موقعيت در كه ميدانند همه و ميشود, گنجانده استعماري موقعيت در فني
هÇمه بÇراي همواره مÆكدي Âكام بهنحو منفي و مثبت ضريب استعماري

دارد/ وجود چيز
حÇامل عÇنوان بÇه و خبرگزاري روش عنوان به راديو ديگر, جنبة از
به كار ي خاص بهنحو استعماري موقعيت درون در است ممكن پيام, و بيان
سÇيستمها, عمومي وسايل و مطبوعات, راديويي, فن وجود شود/  گرفته
ÂامÇك سÇازماني اسÇتعماري, جÇامعة در عÇالمات انÇتقال وسايل و پيامها,
اين دنياي با هرگز الجزايريان جامعة يعني سلطه زير جامعة دارند/ متفاوت
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HرفÇص ميكند, پخش الجزاير راديو كه مطالبي نميكند/ همكاري عالمات
سÇلطه گÇر دولت اتÇباع طÇرف از و حÇا كÇمه هÇيأت نمايندگان طرف از
جÇامعة افÇراد از جÇادويي نÇحوهاي بÇه GاهرÇظ و ميگيرد قرار ه موردتوج
مسدود جهان جامعه, اين طرف از راديو تهية عدم ميكند/ احتراز "بومي"
تÇقويت دارد اسÇتعماري خبرگزاري از كه احساسي در را بوميان ممتاز و
از مÇديحهسرايÇي روزانÇه هÇميشگي برنامههاي در ,19ëê از قبل ميكند/
در گÇاهگاهي است بÇديهي ندارد/ وجود Hتقريب اشغالگر و دستههاي دار 
داشت, تي اهمي الجزاير ف تصر تاريخ در كه امي اي برنامهها, كنار و  گوشه
بÇه را انسان ناخودآ گاه ضمير كه وقاحتي با اشغالگر ميگرديد/ يادآوري
را الجÇزايÇر ,1830 سال مقاومتهاي ايام اين بهمناسبت ميآورد, رعشه
و ايÇام از بÇعضي يÇادبود بÇه همچنين ميدهد/ قرار توهين و تحقير مورد

هسÇتند فÇرانسÇوياني (Anciens Combattants) سابق رزمندگان اصطالح از منظور /1
اشÇغالگر آلمان و پتن دولت با جهاني دوم جنگ در فرانسه اصلي اشغالخا ك از بعد  كه
جÇنگجويان بÇراي فرانسه جديد حكومت تشكيل و آلمان شكست از بعد و ميجنگيدند

[م] شد/ برقرار بيشماري خاص مزاياي

به كه ميشوند دعوت "مسلمان", سابق1 رزمندگان بدان, مربوط تظاهرات

دوران در و آمÇد بÇهدنيا ,178ê در كÇه است فرانسÇه افسران از بوژو ژنرال : Bugeaud /2
Gد مجد روزه صد جنگهاي در پيوست/ بوربÔن خانوادة به سپس و كرد خدمت كبير انقالب
نمايندگي به Gبعد وي پرداخت/ زراعت به او قطعي شكست از پس و شد ملحق ناپلÃون به
ارتش بÇه مÇارشالي سمت با Gد مجد فيليپ, لوÄي طرف از سپس و گرديد انتخاب مجلس

برگشت/
و كÇرد سÇركوب تÇمام خشونت با ,183ê سال اوايل در را الجزاير يون مل جنبشهاي
الجÇزايÇر به جنگ براي ,183ì در گرفت/ قرار بوميان نفرت مورد خشونت اين بهواسطة
فرماندار ,18ê0 در سپس و نمود امضا او با معاهدهاي و جنگيد عبدالقادر, با و شد اعزام
Ñ

ف تصر قهرمانان از دو هر كه بالندان3 سروان يا بوژو2 ژنرال مجسمة پاي
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Ø

بÇا اخÇتالف عÇلت بÇه ,18ê7 در بÇاالخره كرد; غلبه مرا كشيها بر ,18êê در شد/ الجزاير
[م] داد/ استعفا خود شغل از مجلس

ارتش در الجÇزايÇر تÇصرف دوران در كه ارتش جز¾ افسر بالندان, سروان : Blandan /3
[م] نمود/ جانبازيهايي راه اين در و ميكرد خدمت فرانسه

اما بگذارند/ دسته گل بودند, الجزايري وطنپرست هزاران قاتل و الجزاير
HلنÇع كÇه بÇرنامهها مÇحتواي كÇه شÇد مÇعتقد نميتوان حيثالمجموع, من
جÇامعة مÇقاومت ايÇن و بÇيتفاوتي اين بود, الجزايري ضد و نژادپرست
مÇطلب ايÇن باشد/توجيه داده قرار توجيه مورد راديو استماع در را بومي
بهمعناي الجزايري نظر از راديوالجزاير كه است مشهود امر دراين بيشتر

بود/قبلازجنگ,شوخطبعيالجزايري,راديو استعمارناطقتلقيگرديده

بÇود: داده جÇا اذهÇان در را آنتÇعريف و كÇرده راچنينتعريف الجزاير

ميكنند>/ بافرانسويانصحبت كه <فرانسوياني

ظاهر نا گهاني بهطور بينالمللي صحنة داشتدر الجزاير ,19êë از بعد
بÇحث موضوع گلما, و سطيف واقعة در كشته هزار پنج و چهل ميگرديد/
روز آن تÇا كÇه گÇرفت قÇرار مÇناطقي و كشورها خبري نشريات و جرايد
بÇيتفاوت الجÇزايÇر سرنوشت به نسبت يا و بود ناشناس برايشان الجزاير
و دست يا و مقتول برادران اين مشاهدة از بعد نيز الجزايريان خود بودند/
افريقا و اروپا امريكا, زنان و مردان شديد همدردي درخالل و شكسته, پا

اسيترينÇاس دÇيشدرآمÇپ بÇهمنزلة كÇه ريختند را جهش يك لية او طرح
مÇللي تدريجي رهايي و استعمارزده دنياي شدن بيدار گرديد/ دگرگونيها
داد قرار حوادثي سلطة در را الجزاير بودند, رقيت تحت متمادي دوران  كه
گرفت/ سبقت آن از الجزاير نهادن بنيان ضمن و نهاد بنيان را الجزاير  كه
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لين او است, استثنايي تي اهمي حايز اينجا در عربي شدة آزاد ممالك ظهور
ايسÇتگاههاي تشكÇيل بÇا الجÇزايÇري جامعة در فراوان بهنحو راديو ورود

است/ مقارن لبنان و مصر سوريه, ملي فرستندة
سÇرعتي بÇا Çا ام مييابد, افزايش راديوها تعداد ,19ê8 Ç 19ê7 از بعد
مÇيدهد, گÇوش راديÇو بÇه كÇه الجÇزايÇري دوران, همين در حتي معتدل,
صÇداي است/ عÇالقهمند عÇربي و بÇيگانه راديÇوهاي اسÇتماع به Gمنحصر
HوعÇن مÇوسيقي كÇه جهت اين از مگر نميگيرد, قرار ه توج مورد الجزاير
عÇنوان بÇه اروپÇايي امÇتيازداران ميكند/ پخش ملي موسيقي و الجزايري
استعانت بومي نمايندگان از الجزاير, بازار انداختن بهدام براي دانه پاشيدن
فÇروش كÇه مÇيكنند پÇيدا يقين سپس اروپايي تجارتخانههاي ميجويند/
الن دال از پÇيش از بيش دارد/ بستگي آن, فروشندة تاجر مليت به راديو,
ابتكارات اين بپردازند/ راديو تجارت به كه ميشود درخواست الجزايري
دوران ايÇن در مÇيشود/ مÇقارن راديÇو بازار شدن گرم با توزيع, روش در

ميكنند/ اقدام راديو خريد به الجزاير خردهبورژواهاي از قسمتي
تونس خوردهاي و زد لين او بهمناسبت و ,19ë2 Ç 19ë1 سال در اما
شÇبكة بÇايد كÇه مÇيكند احسÇاس را ضÇرورت ايÇن الجزايÇر ملت كه بود
جنگهاي به مرا كش ,19ë3 Ç 19ë2 در دهد/ توسعه را خودش اطالعاتي
دÇض جÇبهة بÇه الجÇزايÇر ,19ëê نÇوامÇبر ل او در و زد دست آزاديبخش
خريد محدود چهارچوب در كه بود هنگام اين در پيوست/ مغرب استعمار
خاذ ات اخبار كسب وسيلة اين برابر در كه نويني روش تعريف در و راديو

ميشود/ حاصل اساسي و نا گهاني تغيير ميگردد,
او, مملكت داخل در فهماند الجزايري به كه بود اشغالگر وا كنشهاي
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Çالعاتي اط شبكة وسيلة به اروپايي دارد/ جريان شديد و مهم بس اموري
را اسÇتعماري جÇامعة كÇه خÇطري از مسافرتها و مطبوعات راديو, يعني
كÇه الجÇزايÇري مÇيآورد/ دست بÇه روشن ري تصو است, كرده محاصره
مشÇاهده و كشÇف اشغالگر چهرة در را استعمار روزافزون انحطاط عالÄم
در كÇه دارد حÇياتي و قÇاطع نÇيازي كÇه ميبرد پي احساس اين به ميكند
در اساسي مساÄلي كه ميكند درك مبهم بهطور شود/ گذاشته وقايع جريان

است/ جريان حال
و بÇوده, مÇلت پÇنهاني آرزوي بيانگر كه ميهنپرستان قاطع تصميم
بÇه است گÇرفته تصميم امروز و بود محتوا از تهي ديروز كه را مردم ارادة
بÇخصوص و هÇمچنين مÇيبخشد, م جسÇت بÇماند, بÇاقي مÇلت يك عنوان
احساس اين واحد آن در كلن ابهت و عظمت چشمگير و عيني فروريختن

ميكند/ تقويت را ملت
مÇيان در يا كلن, كامل ادب و آرامش عين در كه آزاديبخش جنگ
ايÇن در را الجÇزايÇر گÇرديد, آغاز او ه غيرموج يا و غيرمنتظره خشمهاي
در باشد/ مراقب قدم به قدم را رويي در رو اين ل تحو كه گذاشت ضرورت
ارتكÇابي اشÇتباهات مÇيگرديد, ص مشخ مبارزه جبهههاي كه مرحله اين
كÇارگران اسÇتعمارگر, مÇزرعهها در فÇيالمÇثل گÇرديد/ افÇزون اروپاييان
منطقة شورشي" "باند فالن دهد خبر آنان به كه ميكند مجتمع را  كشاورزي

1. Aurès

2. Kabylie

بÇيشتر نفر يك نفر ده هر از كه شدهاند كشتار بهنحوي قابيلي2 يا اوراس1
از GيرÇاخ اينكه مناسبت به ديگري دفعات Âمث يا است/ نبرده در به جان
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اعÇدام را مÇظنون نفر چهار يا سه مزرعه, كيلومتري چند در دولت طرف
اعطا شيريني نان قطعه يك و ليموناد شيشه يك مستخدمين به  كردهاند,

 كنند/
حÇفظ مÇنظور بÇه انÇقالب شÇروع ليÇة او مÇاههاي همان از الجزايري
دروغ مÇانورهاي او نظر به آنچه از احتراز منظور به همچنين و خويشتن
ي اصÇخ خÇبري منابع بايد كه كرد استنتاج چنين ميرسيد, بهنظر اشغالگر
تÇلفات بÇر آ گÇاهي و ميگذرد آنچه از اطالع باشد, داشته خويشتن براي
مرحله اين در گرديد/ اساسي تي اهمي حايز دشمن بر يا خود بر وارده واقعي
سÇازد/ افراشته انقالب سطح در را خود زندگي كه است نيازمند الجزايري
در است نيازمند شود, وارد مخابراتي وسيع شبكة در كه است نيازمند وي
پÇيدا وجÇود وقايع مييابد, جريان آن در حوادث كه بگذارد قدم جهاني
طÇرف از كÇه جنگي خالل از الجزايري ميكنند/ فعاليت نيروها و ميكند
فÇعال, و مÇتحد اجÇتماعي تشكÇيل بÇهسوي است, شÇده درگÇير خوديها
قÇرار را خÇود اخÇبار بايد دشمن خبرهاي مقابل در وي مييابد; روزنهاي
و ي تلق مطلق دروغ عنوان به Hسابق كه ستمگر واقعيتهاي برابر در دهد/
دروغ دارد/ اعÇالم را مÆÇثر واقÇعيتهاي بÇايد وي اينك ميگرديد, طرد
چون كه معني بدين مييابد, استحاله واقعيت از ي خاص بهصورت اشغالگر
مÇلزم تدافعي حالت اتخاذ به گرفته قرار خطر معرض در دروغ اين امروز
مÇقاومتهاي و وا كنشها اشغالگر, مدافعات پس اين از است,  گرديده
جهان با همكاري به را آن داده نشان را ملي فعاليت تأثير درجة كه اوست
نÇفي بÇهصورت HرفÇص ديگÇر الجزايÇري وا كنش ميسازد/ وادار حقايق
نگÇران كÇه مÇيكند اعتراف اشغالگر چون نيست/ دلخوري با و نااميدانه
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وبرگردانحقايق گرفته,تصوير بهخود مثبتي جنبة او دروغهاي لذا است,

بهحسابميآيد/ ملت جديد

الجزايري كه بود موجود جرايد به ك تمس با جنگ ماههاي لين او در
كÇه دمكÇراتÇيكي جرايÇد دهد/ سازمان را خود اطالعاتي روش ميكوشيد
و داشته استعماري ضد روش كه جرايدي و داشتند وجود الجزاير در هنوز
مطالعة مورد ولع, و حرص با سازند, منتشر ميخواستند را عيني ات واقعي يا
را اطالعاتي سيستم تعادل حفظ عنصر الجزايري, گرفت/ قرار بومي مردم
و اسÇتعمارگر بيان پيامها, نيروي ميكرد/ جستجو مطبوعات اينگونه در
بسÇازد, واقÇعيت آنÇها از كÇرده, تحميل را آنها اينكه براي معمول روش
خÇويش درونÇي اعÇتقاد در ايÇنكه جÇز HالبÇغ استعمارزده كه بودند چنان
حÇمالت برابÇر در اينكه به مفرط اعتقاد نداشت; چارهاي گردد, راسختر
تمام برابر در و ميكنند جريحهدار را او تمام وضوح با كه فرانسوي جرايد
فÇرد كÇند/ مÇقابله پÇليسي و نÇظامي قÇواي صÇحنهسازيهاي و تÇظاهرات
اعتقادي به اتكا جز ميبيند را گروهها روزانهدامآخرين هر كه غيرنظامي,

بگريزد/ يأس از ميتواند ايمان, از ناشي اعمالي و نرمش بدون
قÇطع دمكراتيك مطبوعات عيني بالنتيجه و اخالقي كمك Hج متدر
بÇودن شرافÇتمند به كه محلي جرايد از گروه آن خود سانسوري ميگردد/
Çالعاتي اط زمÇينة در آنان كه كرد تقويت را احساس اين داشتند, شهرت
كÇه مÇيرسد چÇنين الجزايÇري نظر به هستند/ خاÄن حتي و ناتمام ناقص,
حاصل يقين Hتقريب وي و ميشوند مخفي او از حقايق اصلي قسمتهاي
وي اما است, اضمحالل شرف در او چشم جلو استعماري قدرت كه ميكند
به او در نگراني اين نا گهان نيست/ احتضارش حال مراقب كافي اندازة به



انقالب يك جامعهشناسي بررسي 9ê

است شده واقع انزجار مورد بارها كه موجودي اين مبادا كه ميآيد وجود
چند درخالل است, خورده الهاي قت زخم (جبل) كوهسارها در دفعات به و
مشاهده نزديك از يابد مجال وي اينكه بدون شود نابود معدود, Hاحيان روز
الجزايري مرحله اين در ميپاشد/ هم از افاده و قدرت همه اين چگونه  كند
الجزايري تهاجمي حالت است/ گرديده محروم ي حق از كه ميكند احساس
شكست و سقوط وي زيرا نميشمارد, را امتيازها وي زيرا ميماند, معلق
كÇاهش وي زيÇرا باالخره و است نكرده ضبط ساعت به ساعت را دشمن

نميگيرد/ اندازه سانتيمتر به سانتيمتر را اشغالگر قدرت تدريجي
درك آن خارجي و عيني جنبة از را شورش ابعاد كلي بهطور اروپايي
شÇورشي دسÇتههاي روز يك كه نميكند ر تصو Hواقع گرچه است,  كرده
قÇواي اهÇميت زيÇاد يÇا كم تقريبي با ولي گردند, مستقر شهر در نا گهان
ميكند/ مقايسه فرانسوي دستههاي قدرت با را آن Hبمرت شناخته را انقالب
جÇلو صÇبح كÇه زرهپÇوشي هر و ميكند شيار را آسمان كه هواپيمايي هر
اشÇعههاي و آثÇار بÇهمنزلة استعمارگر متزلزل و نگران دنياي در ميرود,
در امÇا مÇيكند, احسÇاس را لرزه اروپÇايي مÇيگردد/ مÇحسوب خÇورشيد
دست از چÇيزي هÇنوز كÇه ميكند ر تصو چنين ,19ëë سال لية او ماههاي
اعÇالمهاي بÇود/ خÇواهÇد بÇاقي الجزايÇر در هميشه استعمار و است نرفته
الجÇزايÇري, Çا ام و مÇيكند, تÇقويت انÇديشه ايÇن در را او راديÇو, رسÇمي
نÇامعقول رقÇابت نÇوعي بÇا را خÇود بياطالعي دهات, سا كنان بخصوص
بÇا كÇه مÇيرسد ظÇهور بÇه وا كÇنشهايي هÇنگام اين در ميكنند/ تكميل
رفÇتار بÇر بÇيننده نÇظر در كÇه هسÇتند نÇامتناسب چنان عيني واقعيتهاي
شايع قسطنطين در 19ëë سال لية او ماههاي در ميگردند/ حمل بيمارگونه
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شÇايع الجÇزيره در يا است, مليون دست در الجزيره شهر فيالمثل كه شد
الجÇزايÇر پÇرچÇم بÇتنه و ويÇل فÇيليپ قسÇطنطين, شهرهاي در كه  گرديد

گرديد/ برافراشته
معناي هرگز استعمارگران استعماري, بهرهبرداري كوچك مرا كز در
بÇه لذا و نميكنند, درك را زارع بيدليل و خشن خاطر اطمينان و آرامش
تÇا مÇيكنند تÇلفن شهر نزديكترين به كه است شده ديده فراوان دفعات
اروپÇايي است/ نÇيفتاده Çفاق ات مÇملكت در ي مهم واقعة كه يابند اطمينان
حÇالت روي بÇر وي كÇه را زندگي استعمارزده آرامش كه ميكند مشاهده

ميسازد/ نابود است, كرده بنيان استعمارزده ملت احتضار
وجÇود هسÇتي و جÇنبش حÇيات, اسÇتعمارگر, براي شورش, از قبل
سهم شورش, از قبل استعمارزده, براي مداوم احتضار آن برابر در و داشت
اروپايي ,19ëêاز بعد بود/ محووفنا استعمارزده حقيقي,وسهم وجود  كلن
و است درآمÇده جنبش به او حيات موازات به ديگر حياتي كه كرد درك
,19ëê از بعد نمييابند/ جريان سابق همانند امور الجزاير جامعة در Gظاهر
اصطالح دوران اين در و ميكنند پنهان او از را چيزي كه ميفهمد اروپايي
بÇهدست عÇلمي HقريبÇت معنايي داشت, ريشخند جنبة Hسابق كه عربي تلفن

ميآورد/
اصطالح از منظورشان افريقايي شمال كشورهاي سا كن اروپاييهاي
پخش بومي جامعة در دهن به دهن كه است اخبار نسبي سرعت عربي تلفن

ديگر, امري كردن پنهان موضوع اصطالح اين لفافة در هرگز و ميگردد,
ميشود شنيده الجزايريان ي حت و اروپاييان از ,19ëë در است/ نبوده مراد
سازند, فاش شما براي را دولتي اسرار از يكي ميخواهند گويي كه لحني با
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اصÇخ روش كÇه مÇيكنند اطالع اظهار محرمانه گذاشته شما گوش به سر
مشابه كه مخصوص عالمات بهوسيلة دور, راه از اخبار اعالم و تنبورزدن,
ايÇن در مÇيگيرد/ قÇرار اسÇتفاده مورد افريقاست, مناطق از بعضي روش
تنها, و يكه اروپايي براي كه ميگردد موجب الجزايري, عمل اين هنگام
داÄم تماس در انقالب عالي فرماندهي با وي كه گردد حاصل توهمي چنين
بهصورت آن تجلي كه دارد عظيمي Âكام اطمينان نوعي بومي فرد است/
وقÇوع به نمونهاي Âكام وقايع لذا و ميگردد, مشاهده او رفتار در ي خاص

تÇحقيري و تÇوهين جزÄيترين از بدان مبتالي كه است رواني بيماري نوعي : Amok /1
وا كÇنشي شÇده عÇصباني سخت ميكند, ر تصو خيال عالم در يا و شده وارد بدو Hواقع  كه
مستلزم باشد, داشته هم واقعيت توهين ا گر حتي كه درجهاي تا ميدهد نشان شديد بسيار

[م] ميكشد/ آدم چيزي مختصر براي Âمث نيست/ وا كنشي چنين

است/ "آموك1" نوع از Hعين كه ميپيوندد
طÇبيعي حÇال از هذيانآلود, و مبهم هيجان يك بحبوحة در افرادي
در و مياندازنÇد زراعتي قلعة به يا و خيابان و كوچه به را خود شده خارج
را رفتهاي رو و رنگ چاقوي تيغه يك يا و ندارند, اسلحهاي هيچ كه حالي
پيروز ما مستقل; الجزاير باد <زنده ميزنند: فرياد ميدهند جوالن هوا در
بÇه Hغالب ميكند, جلوه شديد Âكام بياني با كه تهاجمي روش اين هستيم/>
بÇر پÇزشك وقÇتي مييابد/ خاتمه گشتي مأمور يك مسلسل رگبار وسيلة
آنها <حرف ميشنود: جمالتي چنين Áمعمو مييابد, حضور محتضر بالين
ورود مÇوظفم مÇن ميرسند, ما دوستان هستيم, نيرومند ما نكنيد, باور را
خواهيم هم در را دشمن و هستيم نيرومند ما برسانم; شما اطالع به را آنها

شكست/>
و گÇردد زخÇمي فÇقط و نشود كشته "روشنبين" اين كه است ممكن
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و مÇرضي مÇاهيت گÇردد/ تÇحويل پÇليسي سÇازمانهاي به بازجويي براي
بسياري و نميشود واقع ه توج مورد شخص اين منش و مزاج بيمارگونگي
مردم مطبوعات, تا ميگيرد, قرار شكنجه تحت متهم شام, تا صبح از روزها
گرفته قرار هدف داشته فرار قصد كه حيني در متهم فالن كه سازند, مطلع را
در است/ كرده فوت بيماري يك عارضة بهواسطة يا و است شده كشته و
دستهجمعي ترس كه برميخوريم روحي غليان به ,Hعين نيز, حا كمه  گروه
كÇلن در است, جÇنايت پيشقراول كه واقعيت از فرار حاالت شده; شكوفا
تÇفاوت ايÇن فÇقط حÇيث, ايÇن از اسÇتعمارزده و او بين ميگردد/ مشهود
عÇمل بÇهصورت رواني حالت اين هميشه استعمارگر در كه است موجود
داريم نظر در ميگردد/ واقعي قتل مرتكب ات به كر وي و ميشود ظاهر
مÇبحث يÇط را آزاديبÇخش جÇنگ زايÇيدة مختلف مساÄل اين مجموعة
مسÇاÄل بÇر بÇررسي, اسÇاسي مÇحور كÇه دهÇيم قÇرار بررسي مورد ي خاص

باشد/ استوار آن تشريح منابع و شكال ا و رواني بيماريشناسي
و مÇحدود شÇبكة در مÇحصور را خÇود اطالعاتي, لحاظ از الجزايري
تÇعداد و تÇجهيزات بودن مهم مورد در دهكده, هر در ديد/ خواهد ني معي
يك با ميتوان و هستند فقالقول مت همگان ملي آزاديبخش ارتش افراد
را آينده تهاي الي فع برنامة و تجهيزات نيروي به راجع اطالعات پرسش,
كند, تعيين را اطالعات اين منشأ نميتواند هيچكس است بديهي دانست/
يك Hاحيان آنكه از بعد نيست/ مجاز شكي هيچ اطالعات اين مورد در اما
اضÇطرابآور, اخبار انتشار از كه توصيفي ميخورد, شكست ملي ارتش
مÇعكوس, حÇوادث ارزيÇابي براي ميتواند ميشود داده شوم و دردنا ك
بودند مأمور كه پنجم ستون از سازمانهايي شايد ,19ê0 در باشد/ معياري
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Çا ام بÇاشد; گÇرديده كشف كنند, تلقيح فرانسه ملت به را شكست ويروس
نوعي و داشت آمادگي تلقيح اين براي نيز زمينه كه گرفت نديده نميتوان
بÇا مÇيتوان را تÇحر ك عÇدم ايÇن مÇيگرديد/ مشÇهود فكري تحر ك عدم
بÇر مÇونيخ در بÇخصوص و آلمÇان ايÇتاليا, اسÇپانيا, در كÇه شكستهÇايي
فÇرانسÇه ,19ê0 شكست كÇرد/ تÇوجيه و تحليل بود, شده وارد دمكراسي

بود/ مونيخ شكست مستقيم نتيجة
به كه مستعمره كشورهاي كلية در همچنين و ÇÇ الجزاير در عكس, به
در پنجم ستون است/ نيروبخش و خوب خبري هر ÇÇ كنند اقدام ملي جنگ
صان تخصÇم كÇه است مÇÇردم اعÇÇتقاد هÇÇمين و است, مÇÇحال الجÇÇزايÇÇر
و مÇنطق "بوميها", در كه واميدارد نظريه اين توجيه به را جامعهشناسي
معموله ات تجربي بر بيشتر ية تك با جنگ, صان متخص نميكند/ نفوذ تجربه
و دارنÇد آهÇن مانند نفوذناپذير و سخت اخالقي مردان, اين كه ميگويند
كÇلي بÇهطور نÇيز جÇامعه كÇه ميرسد نظر به است/ نامفهوم آنها بات تعص
روز به روز كه ميكند اشباع قاطعي باورهاي وسيلة به را خويش اطالعات
روشهاي اين ات, تجلي اين ميگيرند/ فاصله بيشتر ات واقعي از باورها اين
مÇردمي ارادة نشÇاندهندة دسÇتهجمعي, اعتقاد اين و قاطع ايمان مبني بر
امكÇان ا گر و گيرند قرار نزديكتر هرچه انقالب به ميخواهند كه است
متن <در ميخواهند آن كه باالخره و گيرند, سبقت انقالب از باشد داشته

باشند/> ضربات
شÇهري مÇرا كÇÇز در بÇخصوص و وان ا هÇمين در كÇه گÇفتيم HابقÇÇس
اطÇالعات كسب به كه الجزايريان ميشوند/ زاييده پيچيدهتري روشهاي
مÇيرسد فÇرانسÇه از كÇه را دمكÇراتÇيكي روزنÇامههاي حريصاند, عيني



99 است الجزاير صداي اينجا

است/ انكÇارناپذير تي وفقيÇم جÇرايÇد ايÇن بÇراي امÇÇر ايÇÇن و مÇÇيخرند

1. L' Express

2. France-observateur

3. Le Monde

و مÇيشوند زيÇاد ولومÇوند3 فرانسابسÇرواتÇور2 روزنامههايا@كسپرس1,
دارندگان ميگردد/ برابر پنج حتي يا و سه الجزاير, در آنها پخش شمارگان
لين او ÇÇاروپاييهستند همگي Hكهتقريب ÇÇ ( كيوسك) مطبوعاتي دكههاي
سپس و اقتصادي ل او درجة در كه را مطبوعات اين خطر كه هستند نفراتي
مطبوعاتي و جرايد وضع بررسي موقع در ميگردند/ يادآور است, سياسي
نحوة در كه ي خاص روش بايد ميشوند, منتشر و چاپ الجزاير خود در  كه
سÇرپايي فÇروشندگان بÇاشد/ ه وجÇت مÇورد نÇيز است مشÇهود آنها توزيع
اروپÇايي روزنÇامههاي و ميفروشند را محلي روزنامههاي فقط گرد دوره 
بÇه بÇايد آن خواهان بلكه نميشود, برده مصرف كننده خانة در به هرگز
در شÇده چÇاپ جÇرايÇد امتيازداران بخرد/ آنجا از كرده مراجعه  كيوسك
بÇالفاصله مÇيگردد مÇعمول فرانسÇه جرايد ناحية از كه را رقابتي الجزاير,
و ميگردد ي تلق دشمن" با "همكاري كه توطÃههايي افشاي ميكنند/ درك
مÇيگيرد/ خود به ي خاص معناي Hممسل جرايد اين از بعضي ر مكر توقيف
لحÇني بÇا كÇه ميكنند عادت پيش از بيش خود بهنوبة نيز  كيوسكداران
هÇنوز امÇروز كÇثافتها ايÇن <روزنامههاي بگويند: پاسخ Hاحيان ضي تعر

است/> نرسيده
روسÇتايي, جÇمعيت مÇرا كÇز در بÇخصوص و شÇهري, مÇÇرا كÇز در
رسÇيدن بÇراي نگÇرانÇي و انتظار حالت همين كه شدند ه متوج الجزايريان
و بÇفهماند طÇرف بÇه را آنÇان فكÇر طÇرز كÇه است كÇافي جرايد اينگونه
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تÇمام قÇاطعتري بÇهنحو بلكه و فرانسه مانند نيز الجزاير, در كند/ توصيف
سÇابق جÇنگجويان هÇمان دخÇانيات فÇروش نمايندگان و  كيوسكداران
مطالبة گرديدهاند/ متشكل استعماري غيررسمي سازمانهاي در كه هستند

1. L' Humanité

آن بهمنزلة الجزايري يك طرف از يالوموند اومانيته1 روزنامةا@كسپرس,
بÇه نسبت كه كند اقرار پليس مخبر يك برابر در حتي و Hعلن وي كه است
بدون جهت, هر به خريدار كه است آن بهمنزلة نيز و دارد, عنايتي انقالب
بالنتيجه و رسمي اخبار استماع از كه دهد نشان احتياط و رودربايستي هيچ
را خود ميخواهد وي كه است آن بهمنزلة نيز و است, گريزان "استعماري"
كÇيوسك صÇاحب نÇظر در نÇيز و دهÇد, نشان غريب و عجيب و مرموز
به جرايد اينگونه خريد انقالب/ با است خريدار همبستگي اثبات بهمعناي
فÇوريت بÇه خÇريدار بÇنابرايÇن مÇيگردد/ تشبيه ناسيوناليستي عمل يك

ميگيرد/ خود به بودن خطرنا ك خصوصيت
صÇاحب كÇند, مÇطالبه را جÇرايÇد ايÇن از يكÇي الجزايÇري كه بار هر
بÇيانكنندة را عÇمل ايÇن است, اشÇغالگر نÇمايندة خÇود, كÇÇه  كÇÇيوسك
مÇردان Hج تدرÇم مÇيبيند/ جÇنگي عÇملي مÇعادل بÇالنتيجه و نÇاسيوناليسم
اشتغال انقالب براي حياتي فعاليتهاي به Hواقع كه جهت اين از الجزايري
با "دشمني جنون ,19ëë در اينكه به ه باتوج ÇÇ احتياط جهت از يا دارند,
خÇريد امÇر كÇه مÇيكنند عÇادت ÇÇ داشت حكومت كلن ة روحي بر اجنبي"
زحمت به هنوز ه" حق" اين از كنند/ وا گذار الجزايري جوانان به را روزنامه
صÇاحبان بعد به دوره آن از لذا و گرديد, كشف كه نگذشت هفتهاي چند

2. Libération

كردند/ امتناع هها بچ به وليبراسيون2 اومانيته فروشا@كسپرس, از  كيوسك
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صÇداي خÇريد بÇه يÇا و بÇردارنÇد چهره از ماسك يا شدند ناچار بزرگها

1, 2. I' Echo d'Alger

سÇياسي رهÇبري كه بود هنگام اين از بخصوص و كنند, قناعت الجزيره1
كرد/ تحريم را الجزاير شدة چاپ محلي جرايد خريد انقالب

خاذ ات بهوسيلة آنكه Á او بود: هدف دو تأمين با متناسب تصميم اين
تÇراستهÇاي حÇمالت بÇه بÇود, اقتصادي نتايج داراي كه تصميمي چنين
بÇا انÇقالبي جÇنبش و بÇاشد شÇده داده مناسب پاسخ الجزايري مطبوعاتي
را محلي مطبوعات بازار محلي مشتريهاي الجزايري جرايد كردن محروم
بود شده معتقد سياسي رهبري بخصوص ثاني, مرحلة در ميسازد, متزلزل
داشته قرار استعمارگر منتشرة اخبار معرض در Hصرف ا گر الجزايريان,  كه
قرار جرايد اين صفحات مجموعة مضر و كلي تأثير تحت Hج متدر باشند,
از نÇاشي آمÇارهاي و عكسهÇا روز بÇه روز كه جرايدي گرفت; خواهند
هÇر كÇه جرايدي همچنين و ميشود, درج آنها در بيشتري خوشخدمتي
نفي در صريحي Âكام مطالب گونا گون صور به و انحا از بهنحوي صبح روز

ميشود/ قراÄت آنها در انقالب
خريد ضرورت دورند, بالنسبه مطبوعات جنگ اين از كه مردم تودة
مردم, عمومي بيسوادي كه كرد فراموش نبايد ميكنند/ احساس را راديو
انÇقالب Çة لي او مÇاههاي در مÇيكرد/ بÇيتفاوت نوشتهها به نسبت را آنان
بÇود شده نوشته فرانسه زبان به كه را مطلبي هر الجزايريان عظيم ا كثريت
كÇه خÇطي نÇحوة مÇيكردند/ في عرÇم اشغالگر نيروي عقيدة بيان بهعنوان
حضور نشانة ميشد, نوشته بدان الجزيره) (صداي ياا@كودالژر2 ا@كسپرس

بود/ الجزاير در فرانسه
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كÇه مÇيشود ي لقÇت راهÇي تنها الجزاير در راديو يك ة تهي ,19ëë در
وقتي شنيد/ غيرفرانسوي مرجعي از را انقالب اخبار وسيله, بدان ميتوان
مÇنتشر را آزاديبÇخش جÇنگ تÇرازنÇامة روز هر قاهره دانست ملت  كه
صÇفحات بÇدينطريق و گÇرديد; حÇادتر راديو خريد ضرورت ميسازد,

كوهستانها /1

از بÇود, شده نوشته جبل1 در دوستان و اقوام برادران, بهوسيلة كه عظيمي
امواج بهصورت مرتبه دو عربي كشورهاي تمام از Hتقريب و سوريه قاهره,

ميگرديد/ پخش و برميگشت الجزاير آسمان به
در و مÇنازل در راديÇو رواج جÇديد, مفروضات اين وجود با معهذا
بÇراي عÇظيمي هÇجوم و جنبش و بود, تدريجي بهشكلي دورافتاده دهات

نبود/ مشهود راديو خريد
اين در شد/ حاصل زمينه اين در واقعي جنبش كه بود ,19ëì اواخر در
اعالم را آزاد الجزاير صداي وجود و, شد منتشر اعالميههايي كه بود سال
HيقÇدق نÇيز فرستنده موج طول و برنامه ساعات اعالميهها همين در  كرد/
گو و ميكند> سخنپرا كني كوهستانها از < كه صدايي اين گرديد/ تعيين
گوش به را انقالب تÔرگ Ôس پيام ولي است, نشده نصب ني معي جاي در اينكه
كرد/ تحصيل اساسي ارزشي المجموع حيث من ميرساند; الجزايريان همة
تÇجارت و شÇد خÇالي راديÇو انÇبارهاي تمام روز بيست از كمتر تي مد در
اسÇتادان نÇزد كÇه الجزايرياني گرديد/ متداول بازار در ل عم ستÔم راديوهاي
بÇاز كÇوچكي كÇارگاههاي بودند, شا گرد اروپايي الكتريستة و راديو فني
نبودن گويد/ پاسخ مشتريان اساسي نيازهاي به بايد تاجر بهعالوه,  كردند;
مÇصرفكننده بÇراي Çاسي حس مشكالت الجزاير از وسيعي منطقة در برق
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در بÇاتريدار راديو بعد به ,19ëì از كه بود جهت بدين و ميسازد, فراهم
بÇه راديÇو هÇزارهÇا هÇفته چند ظرف در دارد/ طالب بيشتر الجزاير خا ك
مÇنزل چÇند يÇا خانوادگي, يا انفرادي, راديوهاي شد/ فروخته الجزايريان
واقÇع معامله مورد يكديگر مشاركت با قلعه يا و دهكده يك يا و Hمشترك

ميشود/
نÇوين روش بÇه الحÇاق عنوان به ديگر راديو خريد بعد به ,19ëì از
بÇا مÇيتوان كه ميگردد ي تلق وسيلهاي تنها منزلة به بلكه نبود, اطالعاتي
به راجع خاص وضع مورد در زيست/ انقالب با يا و يافت ارتباط انقالب
پÇيشقراول و شÇده اصÇالح شكÇل كÇه مÇتحر ك و بÇاتريدار راديÇÇوهاي
كشÇورهاي در كه فني صان متخص ميشوند, ي تلق ثابت و برقي راديوهاي
انÇجام بÇاتريدار راديÇو بÇه را بÇرقي راديÇو شكÇل تÇغيير ايÇن عقبمانده
مÇيكنند/ ي لقÇت فني امور در جهشي تكامل بهمنزلة را عمل اين ميدهند,
يك وي كÇه ميآورد بهوجود بيننده در را اعتقاد اين الجزايري, مشاهدة
روشهÇاي عÇاليترين بÇه يكبÇاره گذاشته, سر پشت جهش با را مرحله

و ارتÇباطات "روش است, اثÇبات قÇابل نÇظريهاي چÇنين نيز نظامي ارتباطات مورد در /1
از كÇمتر تي دÇم در مÇلي نÇجاتبخش ارتش "Télécommunications دور راه از روابÇط

است/ يافته ارتقا مدرن ارتش يك ارتباطي وسايل عاليترين سطح به ماه پانزده

است/1 يافته دست اطالعاتي
روسÇتاهاي در برق فقدان علت به درواقع "پيشرفت" اين كه ديديم
روش تÇغيير اسÇتثنايي اهÇميت فرانسÇوي مراجع ميشود/ توجيه الجزاير
قÇديمي مÇقاومتهاي نÇفهميدند/ فÇوريت به راديو به نسبت را الجزايري
خانواده از گروههايي ميتوان دهات در و ميپاشد, هم از خانوادهها داخل
در و نشسÇته هÇم زانÇوي به زانو دخترها و مادرها پدرها, كه كرد مشاهده
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الجÇزايÇري خÇانوادة مÇيكند/ جستجو را آن موج الجزاير", "صداي انتظار
از عاري كه ع تجم فلجكنندة رات مقر به راجع سابق, حياي به نسبت نا گهان
عÇبارات يا و بيپرده شوخيهاي به نسبت و ميشود بياعتنا بود, ت اخو
گÇوش بÇه است مÇمكن راديÇو عÇقربة حÇركت موقع در Hاحيان كه عاطفي

ميكند/ مصونيت احساس بخورد,
به تعلق خاص صفت معجزهآميزي نحو به فني Âكام ابزار اين راديو,
ملي ضروريات هماهنگ و منطقي ل تحو ما و ÇÇ ميدهد دست از را دشمن
كÇه ستمگر تسليحات جز¾ ديگر راديو , ÇÇ كرديم بررسي مورد اين در را
نÇميآيد/ حسÇاب بÇه ميپردازد, فرهنگي تحميل و فشار به آن بهوسيلة
بÇراي جÇالبي وسÇيلة بÇهعنوان را راديÇو از اسÇتفاده عÇدم كه سابق ة روحي
ميدانست اشغالگر روزافزون نظامي و رواني فشارهاي برابر در مقاومت
تÇصميم داخÇلي و مسÇتقل جÇنبش يك بÇا الجزايري جامعة و كرده تغيير
امواجي مسير در را خود و برد استفاده جديد فني وسيلة اين از كه ميگيرد

دهد/ قرار ميدارد, عرضه جهان به را انقالب عالمات و شعارها  كه
تÇمامي بÇر سلطه و ملت همبستگي زمينة در مبارز" الجزاير "صداي
كÇه كÇرد خواهيم بحث Gبعد يافت/ خواهد اساسي تي اهمي مردم تودههاي
نژادپÇرستي عدم نظرية ن مبي كه فرانسه و قابيلي عربي, زبانهاي استعمال
وحÇدت كÇه داشت را فÇايده اين دارد, اقرار بدان نيز استعمار حتي است,

1. Djurdjura

در جبالي سلسله ÇÇ جورجورا1 سا كنان كرد/ تقويت و بخشيد توسعه را ملت
وطنپرستان مبارزات در را ÇÇ است مسلط قابيلي دشت بر كه الجزاير شمال
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1. Nemours

واقÇع كÇنار و گÇوشه در كÇه پرا كندهاي حمالت داد/ شركت نمور1 و بتنه
اسÇتعمار سÇلطة بÇه بÇيش و كم كه ÇÇ روزنامه خبرنگار سوي از و ميشود
نشÇان مÇيشود, مÇخابره رقيب نظامي مراجع بهوسيلة يا ÇÇ دارد وابستگي
سÇلب حمالت و اعمال اين از آنارشيسم و مرج و هرج صفت كه ميدهد
يك در و است, درآمÇده الجزايري و ملي سياسي فكر يك ذيل در شده,
حا كميت د مجد تحصيل بهمنظور كه سوقالجيشي مساÄل از كامل مجموعة
فÇعاليتهاي جÇايگزين قÇهرماني عمليات ميشوند/ داده قرار است, ملي

يÇافته سازمان كوچك عشيرههاي بهصورت كه الجزاير در سا كن بربر قوم : Kabyles /2
بÇا را خÇود مÇخالفت آنÇها بÇودند/ خÇود خاص قوانين و اصول داراي و ميكردند زندگي
بÇراي جÇنگ كÇانون ترين همÇم و دادنÇد نشان بارها نوزدهم قرن طول در فرانسه استعمار

بودند/ ,19ëê Ç 19ì2 سال در الجزاير استقالل آوردن بهدست

كوهنشين" "مردان عنوان به ديگر قابيلي2 قبايل از و شدند قه متفر و بينظم
همراهي با كه ميبرند نام آنان از برادراني عنوان به بلكه نميشود, برده نام

برميآورند/ دشمن روزگار از دمار كريم, و عمران قبايل
بÇه است خويش سهمي ماليات پرداخت منزلة به راديو يك داشتن
مÇبارزه بÇراي كه ملتي اين به است عضويت حق پرداخت منزلة به ملت,

آمدهاند/ گرد هم دور
Çالعاتي اط زمÇينة در كÇه را ملي ل تحو اين باالخره فرانسوي, مراجع
بÇاالخره تÇرديد مÇاه چÇند از بÇعد و مÇيشوند; ه توجÇم است, شده حاصل
گرديد, ممنوع راديو فروش ميشود/ اتخاذ زمينه اين در قانوني تصميمات
مراجع يا و نظامي امنيت سازمان از الزم جواز خريدار كه موردي در مگر
و گرديد ممنوع Hمطلق باتريدار راديوهاي فروش باشد/ كرده ه تهي پليس
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مجال الجزاير بازرگانان شد/ جمعآوري بازار از راديو يدكي پيلهاي تمام
انجام وطنپرستانهاي عمل قانون, از ر مكر تخلفات ارتكاب با كه مييابند
بÇاتري, و پيل ة تهي لحاظ از را ملت نيازمنديهاي استثنايي نظمي با داده

مشكÇلتر HبرتÇم الجÇزايÇر بÇه عادي طريق از نو, پيلهاي و راديوها ورود است بديهي /1
ميگرفت/ انجام مجاهدين سوي از و تونس و مرا كش از آن تهية ,19ë7 از بعد ميگردد/
بÇراي مÇيكرد, برقرار انقالب رسمي صداي با را ارتباط كه وسايل اين منظم ورود مسألة

ملي/ ارتش براي تجهيزات و اسلحه مسألة كه كرده پيدا را اهميت همان ملت

كÇند, زنÇدگي انÇقالب بÇا بود كهآرزومند الجزايري فرد نمايند/1 تأمين
يÇعني رسÇمي صÇداي تÇايك بهدستميآورد را موقعيت باالخرهاين

و ميكند اوتشريح براي را كهمبارزه صدايي بشنود/ را صدايمجاهدين

با را او س ف باالخرهن و فراميخواند, او بر را تاريخچةسيربهسويآزادي

ملتدرميآميزد/ سجديد تنف

حÇد آن تا پديده اين كه ميپيوندد, وقوع به نوين پديدهاي اينجا در
از كÇه فÇرانسÇه سازمانهاي گردد/ معطوف بدان ما ه توج كه دارد اصالت
ÂامÇك دوم جÇنگ درخÇالل نÇيز تجربي لحاظ از و ز, مجه Âكام فني لحاظ
پارازيت فرستنده موج آن مسير در بهزودي بودند, شده ب مجر و نيرومند
و گÇرديد مÇغشوش مÇنظمي طÇرز بÇه بÇرنامه لذا كردند/ اخالل و انداختند
شÇد/ پÇيدا مÇبارزه در نÇويني شكÇل شد/ ناشنيدني الجزاير صداي Hج متدر
ساعت سه يا دو ت مد كه ميكرد ه توصي الجزايريان به مبارزه اعالميههاي
روي ديگرو فرستندهاي برنامه, يك پخش درخالل باشند/ گوش به مداوم
شنوندة ميكرد/ تقويت بود, شده مغشوش كه را لي او برنامة ديگر موجي
زده حÇدس را دشÇمن تا كÇتيك بود, شده امواج جنگ معركة وارد راديو
غالب ميانداخت/ اثر از را او نقش عضالني Ç بدني Hتقريب بهنحوهاي است,
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راديو به را خود گوش ميچرخاند, را راديو موج كه كسي همان فقط اوقات
را "صدا" بتواند كه ميگرفت قرار شانس اين معرض در نااميدي با چسبانده
اين با را الجزاير صداي بودند حاضر سالن در كه الجزايرياني ساير بشنود,
بهمحض ميكردند/ دريافت بود, آورده بهدست را استماع امتياز كه واسطه
اين از دقيقي سÆاالت ميكردندو محاصره را شنونده همگي برنامه, خاتمة
جنگي دربارة حاضرين از يكي Hاحيان ميآوردند/ عمل به م مجس "صداي"
است, شده واقع فرانسوي جرايد بحث مورد اخير ساعت چهار بيستو  كه
كه ميكند اقرار گناه, بار از ناراحت ترجمان, اين و ميخواهد توضيحاتي

است/ نگفته مطلبي مورد اين در "صدا"
ميكنند اظهارنظر آرا فاق ات به همگي حاضرين با تبادلنظر از بعد اما
نÇتوانسÇته ترجمان اما است, گفته سخن نيز مورد اين در راديو Hممسل  كه
كارگاه به سازنده Hواقع كاري آنگاه كند/ درك را شده پخش مطالب است
مسÇاعي تشÇريك يكديگر با كار اين انجام در همگي و ميگردد, عرضه
و عÇميق آرزوهÇاي بÇر كي مت پريروز و ديروز جنگهاي Gبدو ميكنند/
شÇنوندة مÇيگردد/ تشÇريح و مÇيشود نÇوسازي همگان محكم اعتقادات
خÇبري كÇه مÇيكند جبران نحو بدين را اخبار قة متفر اجزاي راديو, برنامة

بسازد/ آن از مستقل
اسÇتماع بÇه مÇيل از نÇاشي مÇجاهد" الجÇزايÇر "صداي به دادن  گوش
و تÇمايالت از نÇاشي بÇلكه نÇيست, جÇنگ يك ديگÇر جبهة حرفهاي
مبارز ملت اعضاي از عضوي ميخواهد كه است شخص دروني ات مقتضي
وظيفهاي راه اين در كرده; اقدام ملت جديد شكليابي به ميخواهد باشد,
صخرهها باالي در آنجا, در كه عظيمي حماسة به ميخواهد گيرد, برعهده
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كÇند/ بازگو را آن سپس و دهد فرا گوش ميپيوندد وقوع به كوهها روي و
بدان گوش دادن و راديو, كمين ساعت چند نتيجة الجزايري صبح, روز هر
كه را مطالبي خود ذهن در وي صبح روز هر ميرساند/ سايرين اطالع به را
و مÇطالب يÇا و مÇيكند تكÇميل است گذاشÇته مسكوت الجزاير" "صداي
بÇه را آنها تا ميدهد, جواب است ساخته مطرح دشمن كه را نيرنگهايي
در و اشغالگر رسمي بيانات برابر در وي كند/ بازگو خود همساية يا و رفيق
طÇرف از HمÇرس كÇه را Çالعاتي اط رقÇيب, خÇردكنندة بÇولتنهاي بÇÇرابÇر

ميدهد/ قرار مقابل و ميكند علم است گرديده اعالم انقالب فرماندهي
ميان در هاي نظري كه ميگردد موجب متخاصم, طرف اوقات  گاهي
علت به Âمث كه نحو بدين يابد, رواج سياسي رهبران نظرية بهعنوان مردم
ايÇنكه بÇه ه وجÇت بÇا و ص, خÇمش پÇديدة فÇالن مÇورد در خÇاص سكÇوت
خÇطرنا ك مردم حاد ات براي بوده, نگرانكننده سكوت, اين طوالنيبودن
GبورÇع آنÇجا و ايÇنجا از راديوها به دادن گوش ضمن در ملت همة است,
الجزاير "صداي ميدهند/ آنها به ي خاص معاني و ميكنند استماع را  كلماتي
يك درخÇالل و است پÇارازيت از پÇر همواره ميشود: شنيده بد مجاهد"
هÇيچگاه لذا و كÇند تÇعويض را مÇوج طÇول بار سه يا دو است ناچار برنامه
بÇرنامه ايÇن Âعم و نيست آن استماع امكان مداوم و سرهم پشت بهطور
يك از ديگر, دهستان تا دهستان يك از است/ غيرمداوم و طَّع ق Ôم صدايي
از مÇيگويد, جÇديدتري مÇطالب الجÇزايÇر" "صÇداي ديگر واحد تا واحد
و ميآورد بهميان سخن است قبل دفعات از عظيمتر بار هر كه جنگهايي
وزن دشÇمن مÇيكند/ تÇرسيم را اشÇغالگر قدرت اضمحالل روشني بهنحو
وي, اساسي و سرهم پشت سقوطهاي و ميدهد دست از را خويش خاص
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مÇانند مÇاهها كÇه الجزاير" "صداي اين است/ استعمارزده ق مشو و جاذب
ب خرÇم راديÇويي امÇواج دام در است اد يÇص تÇعقيب شبكة در كه صيدي
گÇوش بÇه خوب گرچه " گفتار" اين ميشود واقع تعقيب مورد و  گرفتار,

ميرساند/ مدد انقالب دربارة مردم اعتقاد و ايمان به معهذا نميرسد,
در مÇيگردد, احساس او, واقعيت بالنتيجه و او, حضور كه صدا اين
فÇرستندههاي طرف از كه فراواني پارازيت امواج; اهميت با مقايسه مقام
درواقÇع ميگيرد/ بيشتري وزن روز به روز ميگردد, پخش دشمن ز مجه
را مÇلي ات تجلي ت شد و واقعيت كه است دشمن خرابكاري عظيم قدرت
نÇيز و الجÇزايÇر" "صÇداي و مÇبارز" الجزاير " گفتار ميبخشد/ جلوه بيشتر
اعالي حد مبارزه مجموعة به مجاهدين" "راديوي مانند شبح خصوصيت

ميكند/ اعطا را موجوديت
است, مشكÇل بسÇيار الجزايÇر" "صداي شنيدن كه شرايطي چنين در
كÇردن مÇخدوش HالبÇغ مÇعنا يك به گرچه الجزاير" "صداي استماع اعالم
مÇيخواهÇد گÇوينده كÇه است آن معناي به بخصوص ولي است, حقيقت
درواقÇع اعÇالم اين دارد/ اعالم انقالب اساس و زمينه با را خود همكاري
ايÇن Çه, لي او مÇاههاي در گÇرچÇه دوراهي, سر بر است راه انتخاب بهمنزلة
دروغ قÇبول بÇين انÇتخاب نÇيست; مشÇهود صراحت و وضوح به انتخاب
حقيقت بÔعد نا گهان كه استعمارزده خود دروغ دشمنو مادرزادي و فطري

ميگيرد/ خود به
راديÇو روي آن مÇوج كÇه هÇم وقÇتي و است گم Hغالب كه صدايي اين
برمبناي كه صدايي اين نميشود, شنيده صوتي, لحاظ از ميآيد, بهدست
هركس و است, شده بنيانگذاري ميهني احساس يعني افراد دروني درك
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شده گذاشته كار او خود درون در فرستندهاش دستگاه كه ميكند احساس
بهنوبة الجزايري هر مييابد/ خارجي م تجس انكاري غيرقابل بهنحو است,
انواع ميكند/ منتقل ديگران به كرده پخش Hشخص را جديد لسان اين خود
بÇهخاطر را انÇقالب وجود دي متعد جهات از صدا اين وجودي جلوههاي
از ا جزÇم قÇطعات صÇورت بÇه فÇضا تÇمام در گرچÇه كه وجودي ميآورد,

بÇا دهÇقانان شÇد/ يÇادآور راديÇو به را قابيلي قبايل دادن گوش طرز بايد زمينه همين در /1
به مذهبي خلسة حالت با و ميشوند جمع راديو يك دور نفري صد حتي يا و ده دستجات
كسÇي است ممكن بندرت مستمعين ميان در ميدهند/ فرا گوش اعراب" الجزاير "صداي
لغت ايÇنكه بهمحض معهذا بفهمد/ ميشود برده به كار برنامهها در كه را ادبي عربي زبان
ي دÇج قÇيافهها و مÇنقبض چÇهرهها عÇضالت مÇيگردد, طنينانÇداز كلبهها در "استقالل"
مانند ساعت در بار چهار كه كالمي عربي, كالم يك استماع وجدانها جوشش در ميگردد/
خÇاطرهها در را پÇيروزي بÇه اعÇتقاد تا ميكند, تكرار را "استقالل" لغت چكش ضربههاي

كند/ حفظ

ندارد/1 عيني وجود اما شده, پخش يكديگر
سÇاعت از شب هÇر است, راست دروغ ايÇن ضÇامن راديÇو دسÇتگاه
در مÇيدهد/ فÇرا گÇوش الجزايري چهار, و بيست ساعت تا يك و بيست
عقربة نميشنود, را "صدا" كه شنوندهاي است افتاده فاق ات بارها شب پايان
نگÇه صÇرف پارازيت روي يا ميكند خش خش كه موجي روي را راديو
باشد/ مجاهدين صداي روي عقربه بايد كه ميكند استنتاج چنان و ميدارد
ميشود/ پر پارازيت رنجآور هياهوي و جيغها از اتاق ساعت يك ت مد
بلكه را كلمات بعضي نهتنها راديو, زوزة هر و صدا هر ضمن در الجزايري
كلبههاي در راديو امواج جنگ ميزند/ حدس را واقعي جنگ صحنههاي
و ملي ارتش بين كه حانهاي مسل جنگ از است نمونهاي و تجلي روستايي
الجÇزايÇر" "صÇداي باالخره كار آخر در Áمعمو است/ جريان در استعمار
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دشÇمن, پارازيت فرستندههاي كه توضيح بدين ميگردد/ پيروز بهنحوي
و مÇيكند تÇعطيل را خÇود كÇار شÇد تÇمام الجزايÇر صداي برنامة همينكه
مغز آزادانه ميشود نواخته برنامه پايان از بعد كه نظامي موزيك بنابراين
و امÇيد سÇاعت سÇه كÇه آهنگ چند اين ميكند/ اشباع را وفاداران قلب و
و شكÇلپذيري مÇوجب زيÇادي مÇاههاي مÇيكند, جبران را روزانه انتظار

ميگرديد/ الجزايري ملي وجدان تقويت
به كه را واقعه چند اينجا در است مناسب رواني, آسيبشناسي ديد از
دارد تناسب راديو با و پيوست وقوع به آزاديبخش جنگهاي مناسبت
به مبتال الجزايري بيماران دربارة كه نوشتجاتي ,19ëê از قبل آوريم/ ياد به

كÇه را امÇوري بÇدان مÇبتاليان كÇه است عÇصبي Ç روانÇي بيمار منظور :Hallucination /1
كÇه مÇيبيند مÇناظري يÇا مÇيشنود صÇداهÇايي Âمث ميكنند, حس ندارد خارجي واقعيت
خود نظر در كه ÇÇ موهوم احساسهاي چنين مقابل در بيماران عكسالعمل ندارد/ واقعيت
تÇحمل پذيرفته تسليم حالت با را احساس آن بعضي است: گونه دو بر ÇÇ دارد واقعيت او

[م] ميدهند/ نشان وا كنش آن برابر در ديگر بعضي و ميكنند

در آنÇان كÇه ميكنند خاطرنشان Hبمرت است شده نوشته خياالت1 و اوهام
صداهاي مدام ميشود, ناميده خارجي اعمال نام به كه بيماري از مرحلهاي
ايÇن است, مÇهاجم و ضآميز عرÇت لحÇني داراي كÇه مÇيشنوند راديÇÇويي
لحني داراي بوده نامطبوع و توهينآميز جريحهداركننده, خشن, صداهاي
مÇعمولي زنÇدگي در كÇه راديÇو است/ جابرانه و استنطاقآميز متهمكننده,
فشار از خاص شكلي همچون و شده تلقي سلطه, از جلوهاي عنوان به مردم
كه ي خاص عالمت بهعنوان بيماريشناسي علم در بود, شده درك اختناق و
بودن حايز عالوه بر راديو ميگردد/ شناخته است, جنونآور اعال, حد به
هماهنگ جوامع در Hاحيان كه غيرمنطقي رفتار از زاييده, جادويي, عناصر
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نÇيز ÇÇ نÇيست آنÇجا در خارجي فشار هيچگونه كه است جوامعي منظور ÇÇ
شÇديم يÇادآور است/ حÇايز را ي اصÇخ مÇوقعيت الجزايÇر در دارد, وجود
صÇداي بلكه نيست, بينظر و بيطرف ميشود شنيده راديو از كه صدايي
و تÇحليل و تجزيه پذيرفته, وجه هيچ به راديو كالم است/ ستمگر دشمن
مسألة ميگردد/ طرد مطلق بهطور ل او همان از بلكه نميشود, درك سپس
همان از و ندارد, طرح موقعيت Âاص طريق اين از ارتباط و راديو استماع
فكر ورودي درهاي گشودن استعماري نظام در زيرا ميگردد, نفي امر بدو
لحÇاظ از راديÇو, ,19ëê از قÇبل است/ شÇده نÇفي HطلقÇم ديگري روي به

است/ غمانگيزي و شده نفرين Ñشي رواني بيماريهاي شناخت
اين از راديو ميگيرد, خود به جديدي مفاهيم راديو بعد به ,19ëê از
از را اجÇنبي نوكري لباس داده دست از را ستمگري خاص ضريب تاريخ
جÇاي جÇنگ حÇال در مÇلت ماهنگÇه نÇظام مÇجموعة در درآورده, تن
,19ëì از بÇعد خÇياالت, و اوهÇام بÇه مÇبتال روانÇي بÇيماران در مÇيگيرد/
اتÇهام و تÇوهين لحن داراي ديگر ميرسد, گوش به كه راديويي صداهاي
خÇصوصيت صÇداهÇا ايÇن و مÇيگيرد, تشÇويق لحÇن را آن جÇاي نبوده,
مÇناسبت بÇه بيگانه, فن و وسيله اين ميكنند/ پيدا همكار و حمايتكننده
عنصري و جنگي وسيلهاي به و ميشود واقع ملت هضم مورد ملي, جنگ

اهميت نيز و خود از دفاع روش عنوان به آن اهميت و حمايتكننده موضوعات ظهور /1
عÇلم در تهاست مد كه هستند موضوعاتي بيماري, ل تحو طي خود به خود درمان در آن
كه تخيلي "صداهاي" برابر در كه رواني بيمار شدهاند/ واقع بررسي مورد اعصاب امراض
بÇيافريند/ دوسÇتدار صداهاي اينكه جز ندارد چارهاي ميآيد, بهستوه هستند, همكننده مت
موقعيت استعمار سقوط و تجزيه مناسبت به اينجا در كه خويش ضد به Ñشي تغيير قاعدة

است/ ه توج قابل ميكند, پيدا

ميگردد/1 تبديل نگراني و اندوه برابر در حمايتكننده
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نيز فرانسه زبان حتي كه شد يادآور بايد ارتباطي, وسايل نظر نقطه از
ابÇزار و اشÇغالگر زبان عنوان به فرانسه زبان كرد/ پيدا تازهاي ارزشهاي
كرده پيدا ابدي محكوميت الجزايري طرف از Gظاهر ستمكار, قواي  كار
زبان اين در ميبرد/ نام الجزايري از ريشخند و تحقير با هميشه زيرا بود,
ميداد/ تحقيرآميز معنايي داشت, تناسبي الجزايري لغت با كه اصطالحي
توهين يا و تهديد, فرمان, ن متضم ميشد شنيده زبان اين به كه كالمي هر
سÇه ايÇن از حÇا كÇي مÇحيطي در اروپÇايي بÇا الجÇزايÇري برخÇورد و بود,
بÇه مÇجاهد" "الجزاير صداي برنامههاي انتشار ميشد/ عملي خصوصيت,
خÇويش تÇاريخي ات صوصيÇخ از را دشÇمن زبÇان بهزودي فرانسه, زبان
د متعد تجربيات مختلف, زبان سه با برنامهها همين انتشار ميدهدو رهايي
صفت فرانسه زبان ميكند/ اعطا بينالمللي ابعاد بدانها بخشيده وحدت را
حاوي كه پيامهايي بيان براي كه ميدهد نشان داده, دست از را بودن لعنتي
عÇجيب مÇطلب اين گرچه دارد/ قابليت نيز باشد ملت انتظار مورد حقايق
مردم اين مبارزه و الجزاير انقالب كه كرد اذعان بايد ولي ميرسد, بهنظر

ميكند/ تسهيل ملت ميان در را فرانسه زبان انتشار و توسعه كه است
فرانسه زبان به شده ادا جمالت رواني بيماريهاي شناخت قلمرو در
را خصوصيت اين بودند, لعنتي و توهينآميز صفت حايز بنفسه Hسابق  كه
را فرانسÇه جمالت كه خياالت و اوهام به مبتال بيماران ميدهند/ دست از
و ض عرÇت لحÇن Hج تدرÇم جÇمالت ايÇن كÇه مÇيدارنÇد اعÇالم مÇÇيشنوند
جمالتي كه بيماراني تعداد كار آخر در حتي و ميشود, كمتر تهاجميشان
ضي عرÇت نÇهتنها جÇمالت ايÇن و مÇيخورد گوششان به اشغالگر زبان به
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جهش مسألة بلكه نيست, ميان در دروني تضاد يك نا گهاني ظهور وجه هيچ به اينجا در /1
دو بين تردد و نوسان از موضوعحا كي اين است/ ميان در دروني محتواي اساسي تغيير و

ديگر/ حالتي به ورود و است حالتي از منطقي عبور بلكه نيست, حالت

نيستند/1 كم دارند حمايتكننده و دوستانه لحني بلكه نبوده,
مÇورد در را الجÇزايÇري رفÇتار تغيير اهميت اشغالگر دولت مقامات
حرفزدن, فرانسه به پس اين از نكردهاند/ بررسي درستي به فرانسه زبان
از حÇا كÇي وجÇه هÇيچ بÇه و نÇيست خÇيانت مÇعناي بÇه فهميدن فرانسه يا
بهوسيلة كه فرانسه زبان نميگردد/ ي تلق اشغالگر به نيازمندانه هجويي تشب
باروري بهنحو را انقالب پيامهاي ميشودو برده به كار مجاهدين" "صداي
شكÇل تÇغيير است, مÇفيد آزادي راه در كÇه وسÇيلهاي به ميسازد, منتقل
انÇقالب, از قبل دوران در رواني بيماريهاي شناخت مبحث در ميدهد/
مÇيشد, تÇوهم آن اسÇتماع كÇه فÇرانسÇه زبان به هذيانآميزي صداي هر
بÇا و دوران آن از بعد آنكه حال و بود/ ننگ و محكوميت طرد, ن متضم
ايÇن از فÇرانسÇه زبÇان كردن پا ك براي آزاديبخش جنگهاي درگيري
كه ميشود مشاهده ميگردد/ انجام مفيد و اساسي كاري ,Âعم خصوصيت

راديÇوي دشÇمن) بÇا هÇمكار الجÇزايÇريان يÇعني ,Collaborateurs منافقين( بالعكس /2
مÇرضي حÇملة حاالت در ميكنند/ تلقي خويش اعدام حكم عنوان به را الجزاير" "صداي
از را خÇود درآمÇدهانÇد, پليس خدمت به Hغالب كه الجزايريان اين آورنده, ستوه به و شديد
هÇمچنين مÇيكنند/ احساس محكوميت و توهين حمله, مورد "شورشيان" راديوي طرف
را عÇربي زبÇان غÇمانگÇيز, و نگراني بحرانهاي و هيجانات در نيز اروپايي مردان و زنان
چÇنين ,19ëê از قÇبل مÇينمايند/ احسÇاس خÇويش صÇريح مÇحكوميت و تهديد بهمنزلة

بود/ نشده مشاهده پديدههايي

است/2 درآورده خود استخدام به را اشغالگر زبان Hتقريب "بومي"

بربرها)/ قابيلي (يا كوچك قابيلي و بزرگ قابيلي بين است منطقهاي نام :Soummam /3
Ñ

اين به فرانسويان كه بود ,19ëì اوت در منعقده كنگرةسومام,3 از بعد
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Ø

ايÇن در مبارز, مختلف سازمانهاي تمام نمايندگان از مركب كنگرهاي ,19ëì اوت 2ê در
در را اقÇتصاد ل حوÇت و مÇملكت كÇامل استقالل منشور كنگره اين و گرديد تشكيل منطقه
نÇام (به سياسي و اداري سازمان نوعي كرد/ اعالم كشاورزان و كارگران منافع تأمين مسير
سÇراسÇرخÇا ك شÇد/ تعيين مملكت تمام ادارة براي (A. L. M. الجزاير سياسي سازمان
(O. P. A.) مÇلي آزاديبخش ارتش گرديد/ تقسيم مناطق, و واليات اياالت, به مملكت
جÇز¾ كÇه داÇÄم مÇبارزين گÇرديدند: تÇقسيم گÇروه دو به جنگجويان يافت/ قطعي سازمان
چهار و سي از مركب ملي شوراي مجاهدين/ دستياران و هستند, مجاهدين ارتش سازمان

[م] گرديد/ انتخاب نفر پنج از مركب اجراÄيهاي هيأت و نفر

كÇه بÇود كÇنگره ايÇن مناسبت به كه ميشويم يادآور كردند/ ه توج پديده
مباني تا آمدند هم گرد سومام" ة در" در انقالب نظامي و سياسي مسÆوالن

1. Conseil national de la Révolution algérienne

الجÇزايÇر"1 انÇقالب مÇلي "شÇوراي و كÇنند پÇيريزي را انÇÇقالب نÇÇظري
فرانسÇه زبان به كنگره جريان كه نكته اين دهند/ تشكيل را (C.  N. R.  A.)

مÇلت قÇاطع ارادة كه لحظهاي آن از فهماند اشغالگر قواي به نا گهان بود,
كند, جبهه گيري Hصريح اشغالگر قواي روي در رو ملي استقالل بر مبني
فرانسه زبان استعمال از Hسابق الجزايري كه اعراضي حالت آن است ممكن

نماند/ باقي ديگر داشت,
ابتداي در گرديد/ گمراه فرانسوي مقامات ذهن پديده اين مشاهدة با
اداره بÇراي عÇربي زبÇان كه دانستند آن بر دليل را مذكور پديدة آنان امر
را نÇظريه ايÇن HبرتÇم نيز بعدها و ندارد; قابليت مدرن انقالب يك  كردن
گÇرديده بيان اشغالگر زبان به متخذه تصميمات اينكه اما ميكردند/ تأييد
عالمت بهمنزلة زبان كه كند ه توج كرد وادار را اشغالگر حال عين در بود,
استداللي مباني در كه بود جهت همين به نسبي; است موضوعي و, وضعي
مÇالحظة بÇا مÇيگردد/ ايÇجاد اختاللي استعماري, نظام از وي مدافعات و
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تÇصميمات و الجÇزايÇر" نÇظامي دهم "منطقة طرف از خاذي ات تصميمات

1. Aïn Bessem

هÇمكاري و هÇماهنگي نÇوع يك بسÇم1 عين منطقهاي كمونيست حزب
رديف كنيم, نمره گذاري را تصميمات اين هرگاه گويي و ميشود مشاهده
از دسÇته دو ايÇن است/ هÇم سÇر پشت و هÇÇمنواخت آنÇÇها شÇÇمارههاي

مييابند/ عينيت زبانشناسي سيستم يك ترجمان با واقعيتها,
دليل خويش سهم به الجزاير و فرانسه موجوديت وحدت طرفداران
را الجزاير بودن فرانسوي ديگر بار تا ميكنند استنتاج نكته اين از ديگري
كه ميدانند عملي وسيلة تنها بهمنزلة را فرانسه زبان آنان رسانند/ اثبات به

2. Chaouias

3. Mozabites

مÇيتوانÇند غÇيره و مÇوزابÇط3 و شÇاÄويه,2 اعÇراب, قابيلي, مختلف قبايل
بÇه اعÇتقاد هÇمان واقÇع در نظريه اين باشند/ ارتباط در هم با آن بهوسيله
اعÇتقاد ايÇن بيانگر و ميكند جلوه زبان زمينة در كه است استعمار اساس
مÇلت اسÇاسي تشÇتت كÇه است خÇارجÇي مÇلت يك دخÇÇالت مÇÇيشود:
زبÇان كه فرانسه زبان به شرايطي چنين در ميبخشد/ سامان را استعمارزده
در را خÇود وجÇودي لوازم كÇه مÇيشود داده الهÇي جنبهاي است اشغالگر

دارد/ الجزايري جامعه
مÇعناي بÇه هÇم واحÇد, آن در فÇرانسÇه زبÇان اسÇتعمال حÇال, هر در
بÇهمعناي هÇم و است اشÇغالگر خصوصيات از يكي درآوردن بهاستخدام
نشÇانههاي و عÇالمات بÇرابÇر در ني عيÇم حÇدود تا ملت, اينكه نشاندادن
برابر در را الجزايريان جديد برخورد فرانسويان است/ تأثيرپذير اشغالگر
,19ëê از قÇبل نÇدادهانÇد/ قÇرار بررسي مورد جدي بهنحو خودشان, زبان
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جنگجويان ميشد/ انجام عربي زبان به ملي احزاب كنگرههاي كار غالب

1. Aurès

خÇويش مÇلي تهاي عاليÇف مناسبت به اورس,1 كوههاي يا و قابيلي قبايل
ميگيرند/ فرا را عربي زبان

وسيلة و اشغالگر زبان اينكه عنوان به فرانسه زبان طرد ,19ëê از قبل
از نÇحوهاي فرانسه, زبان استعمال از خودداري و اوست فرهنگ تحميل
را جÇنگجويان امÇيد مÇلي, احÇزاب ,19ëê از قÇبل است/ مÇلي وجود ابراز
ع تنوÇم اجÇزاي و خÇصوصيات و مÇليت بروني جلوههاي به كرده تقويت
شكÇل را مÇلت سÇياسي وجÇدان طÇريق بÇدين و مÇيبخشند ارزش مÇلت,
ابÇراز از است ي خاص نحوة عربي زبان كه است هنگام اين در و ميدهند/

نÇابود الجÇزايÇر در را فرانسويان راديو ميگيرد تصميم سياسي رهبري زمان, همين در /2
اسكÇات و خفه كردن تا ساخت معتقد را رهبري مسÆوالن ملي, صداي يك وجود سازد/
بÇه زيÇادي خسÇارات ساعتشمار بمب يك انفجار دهند/ قرار موردنظر را الجزاير راديو
كرد/ آغاز نو از را خود كار راديو اين فوريت به اما ساخت, وارد فرانسويان فني تأسيسات

دارد/2 اختيار در خويش هستي نماياندن براي ملت كه وجود,
اشÇغالگر كÇار اخÇتالل و جÇÇنگ وجÇÇود واقÇÇعيت ,19ëì اوت در
از را بودن ملعون خصوصيت و عربي زبان از را بودن س مقد خصوصيت
شبكههاي از ميتواند آن از پس ملت جديد زبان برميدارد/ فرانسه زبان

گيرد/ قرار تفهيم و درك مورد مختلف
عنوان به فرانسه زبان و خبر, كسب فني روش عنوان به راديو دستگاه
از پس يكي پس, آن از دهد, انجام را ارتباط وظيفة ميتواند كه وسيلهاي

شد/ عجين مبارز تمل سازمان با ديگري
بÇهنحو راديÇوها تÇعداد مÇجاهد" الجÇزايÇر "صداي ايجاد با كه ديديم
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روش و گيرنده وسيلة عنوان به راديو ,19ëê از قبل شد/ زياد فوقالعادهاي
سÇيم بÇهمنزلة را آن ملت نيست/ بيطرف آلتي دور, راه از فكري ارتباط
كÇه ميدانÇد وسيلهاي و ميكند ي تلق اشغالگر قدرت انتقال براي ارتباطي
مستهجن معنايي بدان اينرو از و دارد دراختيار ملت اشباع براي اشغالگر
كÇالم بÇه پÇناهدادن مÇعناي به راديو كردن روشن ,19ëê از قبل ميبخشد/
باالترين در كه است اشغالگر زبان به دادن اجازه معناي به است, اشغالگر
وجÇود ,19ëê از قÇبل شÇود/ وارد خÇانهها درون يعني ملت فكري سنگر
مسÇتعد خÇانواده آن كÇه است آن نشÇانة الجÇزايÇري مÇنزل يك در راديو
كÇه است آن نشÇانة است, ÇÇ شدن اروپايي ÇÇ غربزدگي قبول و پذيرش
اوان, آن در راديو يك داشتن كند/ اعطا كالم بهاشغالگرحق دارد تصميم
اعالم يعني درآيد, اشغالگر ف تصر به درون از كه مطلب اين پذيرش يعني
است, پذيرفته استعماري حيات شرايط در را اشغالگر با همزيستي اينكه

رساندن/ اسلحه دشمن به شك بدون يعني
راديو مورد در خويش امسا ك و خودداري براي ملت كه را داليلي ما
ميخواست ملت كه بود اين داليل آن عمدة و شدهايم يادآور ميكرد بيان
و محفوظ خانواده داخل در را مراتب سلسله و اجتماعي روابط سنتي شكل
راديو پيچ كردن باز با نميداند <آدم كه قبيل اين از داليلي دارد/ نگه سالم
ميگويند>; چهها نيست معلوم راديو در شد, خواهد مواجه برنامهاي چه با
بÇه متعلق راديو <اين ميشد: گفته مذهبي قاطع دليل بهصورت گاهي يا و
ناخودآ گاه, بهطور همانگونهكهگفتيم ايندليلتراشيها, همة است> ار كف 

ميآيد/ عمل به اشغالگر وجود كردن محكوم و نفي براي فقط
را خود الجزايري مجاهد", الجزاير "صداي فرستندة پست تأسيس با
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و كÇند هÇضم را آن بشنود, را پيام كه ديد حياتي ضرورت اين معرض در
و آن بÇرابÇر در زدن زانÇو راديو, يك خريد درآورد/ اجرا به را دستورات
خÇبر كسب براي كنجكاوي روي از ديگر آن, صفحة به گوش چسباندن
بÇه دارد, جÇريان مÇملكت در كه عظيمي تجربة به عنايت با بلكه نيست,
نويني الجزاير چون دهد/ فرا گوش ملت كلمات لين او به كه است آن خاطر
بÇيان را خÇويش داستان و گويد, سخن ميگيرد تصميم ميرود جلو به  كه
به كه است دستگاه اين مييابد/ ضرورت گيرنده دستگاه خريدن لذا  كند,
ريشه كوهسارها فراز بر و دهكدهها در تا ميدهد امكان الجزاير" "صداي

است/ درجنگ منزلةشركت به راديو يك داشتن دواند/
مÇلت بÇود, مÇطرود ,19ëê از قبل كه فني وسيلة اين راديو, كمك به
انقالب, نداي به دادن گوش با ميگردد/ م مصم انقالب از پيروي به الجزاير

ميبخشد/ هستي انقالب به و ميكند زيست انقالب با الجزايري
بود, شده ايجاد جهاني دوم جنگ درخالل كه آزاد راديوهاي خاطرة
ايÇنگونه ريÇزايÇالج و جÇديد نÇمونة اين خاص ات خصوصي ه متوج را ما
تÇحت كÇه دورانÇي در فرانسÇه, و بلژيك لهستان, ملل ميكند/ فرستندهها
بÇا لنÇدن راديÇو از شÇده پÇخش بÇرنامههاي خÇالل از بودند, آلمان اشغال
و مÇداوم بهطور كه بود چنين و بودند تماس در خويش ملت از تصويري
تÇقويت و حفظ ستمكار برابر در مقاومت ة روحي و اميدواري روزمرهاي
مÇنزلة بÇه آزاد فرانسة راديو به دادن گوش كه داريم خاطر به Âمث ميشد/
و شديد همكاري بود/ جنگ در شركت نوعي و ملي موجوديت نحوهاي
قÇرار بÇحث مÇورد كافي اندازة به لندن راديو با فرانسه ملت افراطي Hتقريب

نداريم/ آن در ل مفص بحث به نيازي اينجا در ما و است  گرفته
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صÇداي به دادن گوش فرانسه در ,19êê تا 19ê0 سالهاي خالل در
راديÇو بÇه دادن گÇوش مسألة بÇود/ اسÇاسي و مÇمتاز تي موقعي آزاد فرانسة
فÇهرست جÇز¾ لنÇدن راديÇو قÇبل تها دÇم و نÇبود, تÇازه امÇري بهتنهايي
تصوير اينها مجموعة از بود/ مطلوب فرانسويان براي كه بود فرستندههايي
اميد پيامهاي كه ميشد حاصل ذهن در اشغال تحت فرانسة واضح و روشن

ميدارد/ دريافت آزاد" "فرانسة از
بدايت در درميآيند/ ي خاص صات مشخ و هيÃت به امور الجزاير در
و ميآيد بيرون داشت Âقب كه تحريمي و منع حالت از فني وسيلة اين امر,
ميگيرد/ خود به نيز مثبتي ضريب بلكه ميشود, بيطرف نهتنها Hج متدر

و حÇرص است/ ملت با زيست ن متضم آن خريد و راديو از استفاده
نشÇان بÇهخوبي راديÇو انÇبارهاي تÇه كشÇيدن و راديو, خريد در ملت ولع
به ,19ëë از كه گفتگويي كند/ شركت گفتگو در است مايل وي كه ميدهد

است/ جريان در مبارزين و ملت بين بعد
نيست, فرستندهها ساير منزلة به الجزاير راديو استعماري, جامعة در
رسميت به بهمنزلة راديو اين به دادن گوش است/ اشغالگر" "صداي بلكه
بÇه حÇقدادن بهمنزلة است, آن با سازش به تمايل اظهار و سلطه شناختن
تأيÇيد بÇهمنزلة آن كÇردن روشÇن و راديو دكمة چرخاندن است/ اشغالگر
خريد فرانسه"/ راديوي ÇÇ الجزيره "اينجا ميگويد: كه است راديو آن  گفتار
هÇرگونه سÇلب و ميكند تسليم دشمن رژيم به را استعمارزده راديو, يك

ميبيند/ ه تهي او براي را اميد
را مسأله مÇفروضات Hعميق مجاهد" الجزاير "صداي وجود بالعكس,
لذا و ميخوانÇند, فرا را او كه ميكند احساس الجزايري هر ميدهد/ تغيير
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را اعالميهها نشر و اخبار شبكة خويش بهنوبة كه باشد عنصري دارد ميل
كند/ منعكس را آنها و ببخشد توسعه است; آزاديبخش جنگ زاييدة  كه
طÇرف از است, روزانÇه نÇظامي و سÇياسي حÇوادث منبع كه جنگ مسألة
قÇرار وسÇيع تÇفسيرهاي مÇورد خÇبري بÇرنامههاي در بيگانه, راديوهاي
Âقب ما ميرسد/ گوش به جبل" "مبارزين صداي مرحله, لين او در ميگيرد/
و "واقعيتمسموع" از صدا اين نبودن شنوا و بودن محو كه شديم يادآور
در فرانسويان راديو و الجزيره راديو ديگر نميكاهد/ چيزي آن "قدرت"

ميدهند/ دست از را خود مطلق استيالي و حا كميت صفت الجزاير
دعÇوت مÇعناي به خود به خود راديو پيچ چرخاندن كه دوراني Gبدو
فÇني, وسÇيلة بÇهعنوان راديÇو الجزايري, براي گرديده, سپري بود دشمن
اشغالگر دهان جلو در Gمنحصر ديگر راديو ميكروفن ميدهد/ معني تغيير
و فÇراوان, امÇواجÇي بÇا و الجÇزيره, راديÇو راست و چپ در بلكه نيست,
بÇهعنوان و سÇهولت با كه دارد وجود فرستندههايي متفاوت, بهطولهاي
تشÇخيص را آنها بودن بيطرف يا و دشمن يا دوست ميتوان مشغوليت
حق و دشمن به تسليمشدن معناي به نه راديو داشتن شرايطي چنين در داد/
بÇينابين حالت بلكه جنگ, در شركت معناي به نه و اوست; به  كالمدادن
است ميل اين تجلي راديو داشتن اطالعاتي, و خبري Hصرف جنبة از و دارد
گÇفتارهاي بگÇيرد, فÇاصله دولتÇي رسÇمي اخبار از ميخواهد شخص  كه
خÇالل در بگشÇايد/ چشÇم نÇيز ديگري دورنماي به و بشنود نيز ديگري
كÇه بÇود مÇجاهد" الجزاير "صداي تأسيس بركت از و آزاديبخش جنگ
بÇهنحو كه اشغالگر صداي جز و سكوت جز كه آزمود و فهميد الجزايري

دارد/ وجود نيز ديگري صداهاي است, يافته توسعه فوقالعادهاي
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مختص كه درونپردازي, و زدن حرف خود با حالت بعد, به 19ëì از
"صÇداي مÇيرود/ مÇيان از ÂÇك اسÇتعمار تÇزلزل بÇا است, استعماري نظام
ا كنون باشد, راديو از آن شنيدن امكان كه فرستندهاي هر و مجاهد" الجزاير
هنگام آن تا كه را فرانسه راديو دغلبازي باالخره و نسبي, Âكام شكنندگي
صÇداي مÇيساختند/ آشكÇار الجزايري بر بود, كرده جلوه فرد به منحصر

ميآيد/ زير به خويش قدس بارگاه از اشغالگر
ميدهد/ نظم و ميسازد نو از را دنيا ملت آية و ملت @كالم

بÇهروي را در كÇرده طرد را راديو همگي بومي جامعة ,19ëê از قبل
را راديÇو Hمجموع الجزايري جامعة بود/ بسته مخابراتي وسايل فني ل تحو
قÇرار قÇبول و جÇذب مÇورد اشÇغالگر طرف از راديو واردات نميپذيرد/
از هÇÇيچيك پÇÇاسخگوي راديÇÇو اسÇÇتعماري شÇÇرايÇÇط در نÇÇÇميگيرد/

يÇادآور فÇعلي الجزايÇر در را فرانسوي مقامات روش بايد مطالب از رشته اين دنبال به /1
ي خاص نشرية روز آن تا دارد, وجود الجزاير در تلويزيون سالهاست كه ميدانيم شويم/
كÇه است تي دÇم اما مييافت/ نشر برنامهها پخش با مقارن ميگرديد منتشر زبان دو به  كه
راديو كه ميفهماند ديگر يكبار پديده اين است/ شده قطع عربي زبان به نشريه اين انتشار
Âكام ميگويند>, سخن فرانسويان با كه <فرانسوياني ميكنند: آن از كه تعريفي با الجزيره

است/ منطبق

ÂبÇق كÇه هÇمانگونه بÇالعكس بÇلكه نيست,1 الجزاير ملت نيازمنديهاي

كار آن كمك به اشغالگر كه ميدانست ابزاري را آن ملت شديم, يادآور
ميدهد/ انجام ه توج جلب بدون را شخصيت محو

جÇهشي مÇلت درون در آزاد" الجÇزايÇر "صÇداي ايجاد و ملي مبارزة
تÇدريجي, نه شد, رايج يكباره ملت ميان در راديو برميانگيزد/ را اساسي
در خريد ة قو رفتن باال و درآمدها شدن ذخيره نتيجة وجه هيچ به امر اين

طرق اساسي, دگرگوني با پديده, اين تحليل در بلكه نبود, مختلف نواحي
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هنگام اين تا هستيم; مواجه درك, مورد دنياي دگرگوني با حتي و ادرا ك,
بÇا هÇمگامي يا و پذيرش قبول, از حا كي روشي هيچگاه الجزاير در Hواقع
دنÇبالة بهعنوان بخواهد ,19ëì از بعد ة روحي هرگاه و نبود, مشهود راديو
وجود دنيا در موقع آن تا راديو گويي گردد, ي تلق فكري حالت اين ل تحو
اختراع و كشف نو" از Hتقريب جديدي فني "روش كه است اين مثل نداشتهو

است/  گرديده
به و ميبخشد هستي ملت به آمده, بهوجود هيچ از كه صدايالجزاير

تفهيم او به را موقعيت اين صريح بهطور <و اعطا, جديدي موقعيت فرد هر
ميكند/>

راديوها همواره غارتها, درخالل فرانسوي دستجات ,19ë7 از بعد
مÇمنوع فÇرستندهها بÇعضي گÇرفتن ايÇام هÇمين در مÇيكنند/ ضÇبط نيز را
شده فراوان مجاهد" الجزاير "صداهاي يافتة ل تحو مساÄل امروز ميگردد/
مÇلت بÇÇراي بÇرنامههايي ربÇاط, از و قاهره از دمشق, از تونس, از است/
مÇيباشند/ الجÇزايÇريان بÇرنامهها ايÇن تÇÇنظيمكنندة و مÇÇيشود, پÇÇخش
ايÇن صÇداي كÇردن مÇخدوش درصÇدد ديگÇر فÇÇرانسÇوي سÇÇازمانهاي
يا پنج روز هر ميتواند الجزايري برنميآيند/ قوي و د متعد فرستندههاي
بالنتيجه و دهد, گوش عربي يا فرانسه زبانهاي به را مختلف فرستندة شش
از كه ديديم كند/ دنبال را انقالب پيروزمندانة ل تحو قدم, به قدم ميتواند
از بعد راديو, ميگردد/ متصف شيطاني گفتار به اشغالگر گفتة خبري جنبة
حÇرفزدن يÇا حÇرفزدن خÇود بÇا ÇÇ بÇودن وحده متكلم برابر در آنكه
تمام ميدهد, قرار مقابل را ملت صداي اشغالگر, ÇÇ فرانسوي با فرانسوي
با تعاون هفتة ميكند/ دريافت ميشود پخش جهان ا كناف از كه را اشاراتي
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ملل كنگرة تصميمات يا و شد, داده ترتيب چين خلق طرف از كه الجزاير,
كÇه وسÇيعي مÇوج بÇا را الجزايÇري برزگر الجزاير, جنگ دربارة افريقايي

ميسازد/ مرتبط است, ظلم ريشه كنكنندة
دوران در بعدها شد, وارد ملت حيات در شرايطي چنين در كه راديو
بÇين جÇنگ, از بÇعد الجزاير در يافت/ خواهد استثنايي اهميت سازندگي
مÇوجود تÇطابقي عÇدم هÇيچ مÇيشود, ي تلق او بيان مظهر كه آنچه و ملت
دوران مÇختص انÇقالبي تربيت جاي به Hممسل هنگام آن در بود/ نخواهد
مÇلت سازندگي دوران خاص انقالبي تربيت بايد آزاديبخش جنگهاي
خواهد هنگام آن در راديو يعني وسيله اين كه را تي اهمي شود/ جايگزين
بÇهدست مÇمتازي تجربة الجزاير داد/ قرار ارزيابي مورد ميتوان داشت,
بÇه آن طÇرد بÇا مÇردم كÇه بÇود وسيلهاي راديو دراز, ساليان است/ آورده
صÇداي تÇطابق مÇيدادنÇد/ نشÇان اعÇتقاد آزادي به و منفي پاسخ اشغالگر

گشود/ را جديدي افقهاي ملت اساسي واقعيت با انقالب



فصلسوم

خانوادةالجزايري





زن ابزاركار, به چادر تبديل با و انقالبي خدمت قبول با كه كرديم بيان
نÇيست ممكن كه كرد درك ميتوان كرد/ ترسيم را خود جهش الجزايري
خÇصوصي زنÇدگي قسÇمتهاي سÇاير كÇه درحالي يابد, ق تحق ل تحو اين

بماند/ نخورده دست الجزايري
Hج تدرÇم كÇه سÇتمكاري ادامÇة و مÇلي آزاديبÇخش مÇبارزة وجÇÇود
كÇه پدري ميسازد: جريحهدار Hعميق را خانواده گروه ميشود, همهجانبه
با را همه ميگيرد, قرار هجوم مورد ميرود كوچه در فرزندانش بههمراهي
فÇرزندان چشÇم جÇلو را پÇدر سÇپس و ميسازند عريان كرده دستگير هم
زخمي عريان شانههاي با مرداني بين كه تي مود تو اخو ميدهند; شكنجه
است; گرديده زنداني و توقيف كه شوهري مييابد, ادامه ضربخورده و
تÇا بÇيابند مÇعاش بÇراي وسÇيلهاي بÇايد كه هستند زنها اوضاعي چنين با
و خاص جنبة اين به نيز بعد مباحث در نميرند/ گرسنگي از  كودكانشان
مÇيخواهÇيم فقط اينجا در و گشت, خواهيم باز الجزاير مبارزة مهم بسيار
مÇناسبت بÇه كÇه را آن عÇظيم تغييرات و جهش الجزايري, خانوادة ل تحو

كنيم/ دنبال است, شده حادث آن درخالل و آزاديبخش جنگهاي
خÇانوادة كÇه است آن تÇغييرات ايÇن نكتة ترين مهم Gظاهر ما نظر به
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ايÇن اجÇزا¾ از يك هÇر و مÇيريزد درهم الجزايري يكپارچة و هماهنگ

مهم بيش و كم ارزشهاي با جامعهاي به تعلق خاطر به كه را آنچه خانواده
بÇا خÇاص افÇراد مÇيآورد/ بÇدسÇت شÇخصيت كسب بÇا ميدهد دست از
GديدÇش و عرفي منشهاي ميشوند/ مواجه نويني انتخابهاي و  گزينش
نÇا گÇهان مÇيشوند, گشÇوده يكÇنواخت ÂامÇك حقايق روي به كه ر متحج
اعمال مجموعة Gمنحصر ديگر سنتها ميگردند/ متروك و ي تلق بيفايده
ابتدايÇي جنبههاي در نيست; باستاني اعتقادات مقداري و خودي به خود
پدري و ميگردد, پديدار تازهاي استداللهاي و نوين ارزشهاي زندگي
و تÇفسير بÇيان, را خÇود روش است, مواجÇه فرزندش پرسشهاي با  كه

ميكند/ توجيه
مÇبارزههاي دوران در استعمارزده پدر كه كنيم بيان را مهم نكتة اين
احÇتراز راه انتخاب از ميكند, جلوه د مرد فرزندانش نظر در آزاديبخش
بÇرميگزيند/ را مسÆÇوليت قÇبول عÇدم يÇÇا و فÇÇرار روش حÇÇتي و دارد,
زنÇدگي نÇظام سرمشق بهعنوان را خانواده كانون فقط طفل كه درصورتي
وحشÇتنا ك پدر روش از نتيجه گيري و تجربه چنين باشد, داشته درنظر
فرزند زيرا ميدهد, دست از را خود ضرر فعلي شرايط در امر اين اما است,
مÇحيط در HرفÇص نÇه مÇيآورد بÇهدست تÇجربه كÇه است مÇلي زمÇينة در
كه نو دنياي سازندة و عظيم جنبش ميان در او نتيجه گيري لذا و خانوادگي,

ميگردد/ حل دارد, جريان مملكت تمام در
بÇوميان خÇصوصي زنÇدگي در مÇلي احÇزاب وجÇود ,19ëê از قÇÇبل
تهاي عاليÇف ملي, احزاب اوان, همان در بود/ آورده بهوجود را تغييراتي
در فÇرانسÇه, از شÇدن جÇدا بر مبني شعÇارهاي اشاعة و انتخاباتي سياسي,
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جÇامعة شÇرايÇط ايÇن مÇجموعة بÇود/ كرده ايجاد تناقضاتي خانواده درون
بÇه زمان, آن در موجود بيحاصل و منفي مقاومت بهجاي را استعمارزده
و جÇنبش آ گÇاهي, كÇه مÇيكوشيدند ملي احزاب ميكرد/ دعوت فعاليت
مÇلت گرچه كنند/ تحر ك عدم جانشين استعمارزده جامعة در را سازندگي
و نÇظاميان افسÇانهاي نÇدگي در از Çا ام ميداد, حق احزاب اين به Hمجموع
يÇا سÇي در كÇه كساني داشت/ دردنا كي خاطرات نيز فرانسوي پليسهاي
بسر حيات قيد در هنوز بودند استعمار تسلط و هجوم شاهد قبل سال چهل
مناطق از بسياري در ميكردند/ حكايت را زمان آن مناظر Hوغالب ميبردند
است/ جاري زبانها بر سوزاندنها, و عام قتل از افسانههايي هنوز الجزاير
استيال اين حصول مسير در يافتو استيال فراواني قدرت اعمال با سلطه گر
حÇصول كه ÇÇ رضا و تسليم نوعي كه كرد زياد آنقدر را استعماري مرا كز
بÇدل نااميدي به Hج متدر و آمد پديد ملت در ÇÇ بود استعمارگر هدف آن,
ايÇن هÇيچگاه بÇرميگزيد, مÇلي روشي كه فرزندي ,19ëê از قبل  گرديد/
يك عÇنوان به او فعاليت بلكه نميداد, انجام پدر ميل عليرغم را انتخاب
روابط, نميساخت/ تغييري هيچ دچار خانواده داخل در را او رفتار مبارز,
داشÇتن واقعيت اصل بر و پدر به نسبت مطلق احترام وجوب بر  كما كان
حيا, نميگرديد/ مخدوش اصول اين و بود مبتني داشتند, ما اسالف آنچه
همه زدن, حرف بلند او حضور در يا پدر به كردن نگاه از ترس و خجلت,
فÇعاليتهاي فÇقدان بÇود/ مÇانده برجا ملي, سرباز يك براي ي حت همه, و
مÇعمولي طرحهاي چهارچوب در را شخصيتها , اخص بهمعناي انقالبي

بود/ داشته نگه
تي عاليÇف اسÇتعمارزده كشÇورهاي در سياسي فعاليت مديد تهاي مد
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و زمÇاني ت دÇم از بÇعد مييافت/ جريان پارلماني زمينة در كه بود قانوني
نÇتيجه بÇه و شÇد تÇمام مسÇالمتآميز و رسمي راههاي به ل توس همينكه
فعاليتهاي به سياسي حزب ميكند, خشن را خود موقعيت مبارز, نرسيد,
مÇيشود عÇرضه فÇرزند بÇه هنگام اين در كه مساÄلي و ميپيوندد مستقيم
رفتار زمينة در وي امر, اين با هماهنگ است/ ميهن مرگ يا حيات مسألة
بÇراي كه سنني كلية رعايت از را خود خانواده, افراد ساير و پدر به نسبت
تولد نوين انسان ميبخشد/ رهايي است, عقيم و بيفايده انقالبي موقعيت
و كÇودكانه دلبسÇتگي مÇيآفريند/ ارزشهايي و ميگردد مستقل مييابد,
از بÇعد الجÇزايÇر در مÇيشود/ ذوب انقالب آفتاب زير در پدر, به قديمي
طÇرف از جÇهاني دوم جÇنگ از بÇعد كه مبارزاتي و سطيف واقعة  كشتار
ملت سياسي بلوغ و ميگردد ص مشخ موقعيتها آمد, عمل به ملي احزاب

ميشود/ نايل ي مهم ترقيات به
مÇطرح را مسÇاÄل و مشكÇالت تمامي انقالب, ,19ëê نوامبر ل او در
جÇامعة بÇه مÇربوط مسÇاÄلي هÇم و استعمار به مربوط مساÄل هم ميسازد,
كÇه عظيمي معركة دراين ميشود ه متوج جامعةاستعمارزده استعمارزده/
بÇراي و اسÇتعمار كÇردن مÇغلوب براي كسبپيروزي, براي است افتاده

درموردنفسخويش بايستيجهديعظيم ملتالجزاير به تحققبخشيدن

و روح بÇايد بÇخشد/ استقامت را بندوجودخويش بند بايد دهد/ انجام

ميفهمد جنگ گونا گون حوادث خالل در ملت كند/ راتجديد خونخود

از نويني جامعة الجزايري, بايدبراي كند, نوينيخلق جهان بخواهد ا گر  كه
خويش, آرمانهاي به بخشيدن ق تحق براي الجزايري نمايد/ پيريزي سر
از واقعيت گيرد/ خو نوين ارزشيابيهاي به استثنايي شتابي و روال با بايد
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گÇريزان يكباره بودند, آن نگهدارندة سنتها, برحسب كه كساني اختيار
انتظار به Hسابق كه خانواده گروه ميگيرد/ قرار جويندهاي هر اختيار در شده
بÇه دارد, ر قرÇم را آن رعÇايت و كÇند كشÇف بايد پدر كه بود ارزشهايي

ميزند/ دست آنها شناخت براي متشتت فردي  كاوشهاي
كه ارزشها نوين ترتيب برابر در تا ميشود دعوت الجزايري هر از
ص مشخ را خويشتن بگيرد, موضع است شده جامعه وارد انقالب طرف از

كند/ انتخاب را خود راه و سازد
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اسÇاسي شكÇلي مÇبارزه بÇراي تÇا شÇد دعوت ملت از كه لحظهاي در
در بÇود/ مسÇتحكم بÇنيادي, داراي Âكام هنوز الجزايري خانوادة بپذيرد,
از دور تهاست مد دارد/ قرار عقبتر خيلي پسر از پدر ملي, شعور زمينة
تÇوسعه خÇاص سرعتي با و است آمده بهوجود نوين دنيايي ابوين, چشم
خÇالل در تÇندي بيانات يا و مقطَّع جملة چند پدر نيز Hسابق گرچه مييابد/
با مسلحانة مبارزة تصميم از هرگز معهذا بود, شنيده فرزندش حرفهاي
الجزايÇري يك حتي گرچه بود/ نخورده گوشش به چيزي Hصريح دشمن
دل بÇا سÇتمكاري نظام استقرار از ناشي ضرورتهاي مورد در كه نيست
عمر در يكبار الاقل الجزايري هر و باشد, نكرده جواب و سÆال خويش
را استعمار سقوط آرزوي بحث, خالل در Hصرف يا مجمع يك در خويش
جشنهاي خالل در و حج و زيارت در كافه, در بازار, در است, كرده ابراز
تÇوطÃه اشÇغالگر عÇليه الجزايري كه ميرسد فرا لحظهاي همواره مرسوم,
كÇه دارد شÇباهت مأيوسانهاي نالههاي و آه به گفتگوها اين همة اما  كند/
نظام ريشههاي عمق ميدهند/ سر جهان ممالك همة در واماندهها Áمعمو
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بÇه تبديل را خويش وجود اينكه براي نظام اين ولع و حرص استعماري,
است, شده بنيان آن روي بر نظام اين كه فال كتي كند, اجتماعي ضرورت
ميكنند رنگين تسليم, و رضا حالت رنگ, چنان به را زندگي همه, و همه
يÇاد قهري" "سرنوشت بهعنوان را آن عقبمانده, ممالك كارشناسان  كه

ميكنند/
مÇنفجر ,19ëê نوامبر شليكهاي لين او كه بود فال كت اين ميان در
پÇدر, ÇÇ كرد تقسيم پاره دو به را جهان نا گهان كه ÇÇ انقالب برابر در شد/
سرگرم كه فرزندي برابر در ميگردد/ نگران اندكي ديده سالح خلع را خود
فضايي ميگردد, تبديل دستپاچگي به نگراني اين است, شده سرسخت و
چابك كه فرانسوي پليسهاي و برميگيرد//// در را همه سخت و ناراحت
مÇحلة بÇر را خÇود نÇفرت تÇمام كÇه اروپÇايي شهر همة و ميرسند, بهنظر
مÇيدهند/ نشÇان روشÇن وا كنشي ابوين, Hغالب ميكنند/ سرازير الجزايري
بر مبني اندرزهايي سيل و است شده ظاهر نو از ,19ëê از قبل وا كنشهاي
فرانسويها بمانيد, <آرام است: يأسآور Hغالب كه ميگردد سرازير احتياط
مÇباحثه از فÇرزند شد/> نخواهيد موفق هرگز شما نيرومندند, حد از بيش
كه را نويني دنياي ميكوشد وي ميكند/ احتراز پاسخگويي از و ميگريزد
رو بÇه رو پدرش بيحد تسليم و انتظار جهان با دارد, ساختمان دست در
را مÇبارزه و بماند آرام كه ميخواهد فرزندش از پدر اوقات گاهي نسازد/
كÇه آنÇان بÇا باشد/ دلبسته خود بستگان به و برگردد خانواده به كند, ترك
را وظÇايفشان لاند متأه كه آنان به و ميگويند, سخن ازدواج از دند مجر
نÇاچار الجÇزايÇري جوان و ميگردد آشكار توافق, عدم ميكنند/  گوشزد
با رساند; اثبات به را خود رفتار صحت و كند دفاع خويش وضع از ميشود
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ميكند طرد و محكوم است پدر توجيه مورد كه را احتياطي تمام سرسختي
مÇا عكس, به بلكه نيست, پدر نفي و طرد ن امرمتضم وجهاين بههيچ اما

در مÇجاهد همان خانواده, داخل در ميباشيم; خانواده سبك تغيير شاهد
نيست فرزند بيانات اما ميكند/ عقيده تلقين پدر به گرفته قرار فرزند مقام
اخبار و ملت درگيري عظيم ابعاد بخصوص بلكه ميكند, مجاب را پدر  كه
قديمي آمريت ميبخشد/ تحقق را امر اين كه است ستم و فشار از واصله
ديگÇر پÇدر و مÇيريزد درهÇم قاطع بهطور بود, شده كاسته Âقب كه پدرانه
راه تÇنها كه ميرسد نتيجه اين به فقط كند; حفظ را تعادل چگونه نميداند
كه است مرحله اين در بپيوندد/ پسرش به كه است آن ماندن, ايستاده براي
نÇوين كشÇتي ايÇن بادبانهاي به و ميكند دفن را قديمي ارزشهاي پدر,

ميگردد/ ك متمس

1. Jacques Lanzmann

2. Viva Castro

هÇمين كاسترو2 باد بهنامزنده خود كتاب آخرين در النزمان1 ژا ك
و كرده مشاهده نيز كاسترو فيدل انقالب دوران كوبايي جامعة در را پديده
پÇدران هميشه ما كشور در كه معتقدند Hواقع همگان ///> مينويسد: چنين
آقÇا, دهÇند; انتقال بدانان را خود تجربيات داده, تعليم را فرزندان بايستي
يك اعÇضاي كÇه است نÇخي بهمنزلة تجربيات اين كه باشيد داشته ه توج
همواره فرزند , مهم مساÄل در ميسازد/ متصل و ميدوزد هم به را خانواده
شنيدهايد را كوبايي ضربالمثل اين Hممسل شما است/ بوده همعقيده پدر با

پسر>? چنين پدري <چنين ميگويد:  كه
واحÇد يك جÇز پسر و پدر بنابراين ÇÇ> است>/ طبيعي گفتم: من ÇÇ>
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طبقة از نيز خود كه مردي پناهنده, نفر يك كه روزي تا نبودند اليتجزي
مÇن از قاپيد/ ما از را ما فرزندان و شد پناهنده كوهستانها به و بود جوان
ديگر مسيح, يك با مقايسه در بود/ مسيح يكنوع مرد اين كه كنيد قبول
هنگام اين در پدران, ما هيچ/ Hممسل باشد? داشته ميتواند ارزشي چه پدر
حÇقير مÇغز در ما گفتهاند/ ترك را ما فرزندانمان چرا ميپرسيديم خود از
بهخاطرمان آقا, باالخره, و پرداختيم جدايي چنين دليل جستجوي به خود
ارزشي ما تجربة است/ غلط دارد, سابقه قروني Hتقريب كه ما تجربيات رسيد
كÇه است زندگي ماشين دندههاي چرخ خودكار گردش مانند فقط و ندارد
منتقل پسر به پدر از د متعد نسلهاي طي تفكري و انديشه هيچگونه بدون
نداشت چيزي هدف و خلوص جز كه مردي بود, بس مرد يك است/ شده
روابط از و موقعيت از ما, پول از ما, تجربة از چيز, همين و دارد عرضه  كه

/11ê ص مذكور, كتاب از نقل /1

بود///>1 پرارزشتر ما خانوادگي
نÇفي ÂÇك را تي نÇس روش پÇدر, در عÇقيده و سبك تغيير اين معهذا,
وضÇع اسÇتقرار بÇه را خÇويش تمايل ميشود موفق بهسختي پدر نميكند/
كÇه ايÇنجاست از و كÇند, سÇركوب عÇلني جÇنگ از را خود ترس و سابق
با پدري قدرت و ميگردد; ظاهر جديدي شكال ا به پدر قبلي مخالفتهاي
به ميخواهد كه پسري برابر در Âمث ميشود, جلوه گر زيرپرده و ماسك,
انÇضباط بÇه بÇلكه نÇميكند; صريح نهي پدر بپيوندد جنگلي چريكهاي
اين آيا كه ميپرسد او از و ميشود, ل متوس جنگجو خود بر حا كم نظامي
ابتكار به مستند يا و است عمومي بسيج دستور از اطاعت بهمنظور تصميم
كسي لين او پدر خود باشد دوم شق مشمول مورد, ا گر و شخصي? ميل و



137 پدر و پسر

ا گÇر مÇيگويد: داده تÇذكر جÇنگجو فÇرزند به را انضباطي اصول كه است
بÇه فÇرزند پÇيوستن خواند/ فراخواهند را تو باشند نيازمند تو به رÅسايت
تكÇان خÇويش جÇاي از كÇه نÇيز را فÇاميل افÇراد سÇاير جÇان چÇريكها,
ايÇن از احÇتراز بÇراي پÇدر بعد, به ,19ëì از مياندازد/ خطر به نخوردهاند
و شÇناسد, رسÇميت به را نوين ارزشهاي كه ندارد چارهاي اين جز خطر
و حÇل ديگÇري مراجع دستورات و رات مقر برحسب را خويش موقعيت

كند/ فصل
پسÇر و پÇدر بÇين باشد, دردنا ك Hواقع كه مواجههاي هنگام هيچ در
فرزند بهطناب ميگرددو محو پدر نوين, دنياي برابر در نميگردد/ مشهود
جÇريان در را خÇانواده كÇه است جوان الجزايري اين و ميشود, ك متمس
مشكÇلتر مÇوقعيت اوقات گاهي معهذا ميدهد/ قرار ملي انقالب جنبش
است, همكار استعمارگر اداري دستگاههاي با كه پدر معني, بدين است,
كÇند: انÇتخاب را راههÇا اين از يكي ميشود ناچار خويش شغل اجراي در

1. caïd كنيد) مراجعه 190 صفحة به توضيح (براي
2. bachagha

كÇه حال عين در باشد, تحميلي وكيل يا آقا"2 "باش پليس, "قاÄد"1, اينكه
را او است يافته م تجس فرزندش وجود در كه نوين الجزاير ميكند مشاهده
كÇه ميافÇتد فاق ات معهذا ميدهد; استعفا پدر Hغالب ميكند/ محكوم و طرد
براي استعمارگر چنگ از رهايي ديگر كه باشد رسيده حد بدان تا آلودگي
سنگين درجه بدان تا بدنامي و ننگ مداوم و مستمر ميراث نباشد/ ر ميس او
خÇانوادههÇاي از بسياري ميسازد/ محال را برگشت هرگونه كه است شده
كه شورايي در فرزند, كه بودهاند غمانگيزي داستان چنين شاهد الجزايري
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سرنوشتش دربارة دهدو قرار محا كمه مورد خيانت بهعنوان را پدرش بايد
جز است; نبوده گشوده او بر حلي راه هيچ و داشته حضور بگيرد, تصميم
به اينكه يا بپذيرد, را قضاوتها قاطعانهترين و بپيوندد ا كثريت به اينكه
بايد ابوينش كه را مبلغي مالي همكاريهاي كميتة جلسة در فرزند دفعات,
است عجيب چقدر است/ كرده تعيين كنند پرداخت انقالب به كمك براي
سنگيني از و برد شكايت پسر پيش بايد حالت اين در پدر كه كنيم ر تصو
بÇهوسيلة پÇدر سÇقوط بÇنالد/ ميكنند مطالبه او از امور مسÆوالن كه مبلغي
روابÇط نÇميگذارد درآوردهانÇد سÇر وطن اعماق از كه جديدي نيروهاي

بماند/ باقي نخورده دست ميكرد تنظيم را الجزايري جامعة كه قديمي



پدر و دختر

در است/ پسر سر دنبال قدم يك همواره دختر الجزايري خانوادة در
مÇعاش امÇرار اصÇلي مÇنبع كشÇاورزي كه جوامعي تمام مانند نيز, الجزاير
موقعيت است, ممتاز توليدي كار به اشتغال بهواسطة كه مذكر جنس است,
قرار تبريك مورد بيشتري اشتياق با پسر نوزاد تولد دارد/ سروري خاص
خÇويش, مددكار يك بهعنوان پدر را ذ كور نوزاد دختر/ نوزاد تا ميگيرد
و مادر براي سرپرست يك مرگش از بعد و خانوادگي اراضي وارث يك
سÇرشكستگي احسÇاس ايÇنكه بدون جوان, دختر ميكند/ ي تلق خواهران
را ارزشي مزايدة اين كند احساس شده رها و فراموش را خود يا باشد داشته

ميبيند/ دارد, جريان برادرش اطراف در  كه
را خÇود شÇخصيت كÇه نÇمييابد مÇوقعيت مجموع, در جوان, دختر
رام سÇنتهاي عÇظيم شبكة در آرام لذا دهد/ نشان ابتكاري داده پرورش
طÇبق بÇر كه خانواده درون در زن زندگي ميگيرد/ جاي الجزايري جامعة
و فÇقر بÇيسوادي, نÇميپذيرد/ را لي حوÇت هÇيچگونه است, قÇرون سÇنت
و حÇفظ را اسÇتعمارزده دنÇياي ات صوصيÇخ سÇتمكش, مÇلت سÇاختمان
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هيچ بدون دختر ميسازد/ منحرف طبيعي حالت از را آن و ميكند تقويت
از و ميپذيرد را الجزايري زنان جامعة ارزشهاي و ات خصوصي مقاومتي
در مÇيشنود/ را مÇردان قÇياس غÇيرقابل بÇرتري و ارزش مÇادرش زبÇان
ي لقÇت صÇغير هÇمواره زن الجÇزايÇر, در بخصوص و عقبمانده جامعهاي
هسÇتند/ او م يÇق ل او مÇرحÇلة در همسرش يا و عمو برادر, مرد, و ميشود
Çخاذ ات بÇه را مرد احترازكرده مرد با مباحثه از كه ميگيرد ياد جوان دختر
را زن هميشه الجزايري جامعة در طالق سهولت نكند/ وادار نهايي تصميم
پÇدري مÇنزل بÇه شÇده مطلقه مبادا كه ميدارد نگه ترس اين وسواس در

ميپذيرد/ را پدر رفتار خويش بهنوبة نيز پسر برگردد/
گÇردد, ظÇاهر پÇدر جÇلو اينكه از خانواده محيط در دختر زود خيلي
بÇالغي دخÇتر و مÇيرسد بلوغ سن به ه دختربچ كه زماني از ميكند/ احتراز
بÇا هÇرگز پÇدر كÇه مÇيشود پÇيدا ضÇمني توافق نوع يك گويي ميگردد,
پدر كه است آن براي كوششها اين همة گويي و نگردد رو به رو دخترش
امÇر اين بر آ گاهي صورت در پدر گرچه است/ شده بالغ دخترش نفهمد
از دارد تصميم وي Hواقع اما ندارد, ربطي او به مطلب اين كه گفت خواهد
آن بÇا پدر كه نوين ضرورت اين بماند/ بياطالع دخترش جديد موقعيت
خÇانواده در كه جديدي زن با مجالست از است گرديده وادار شده مواجه
مسألة تÇا مÇيانÇدازد فكÇر بÇه را اطرافيان كند, احتراز است آمده بهوجود
در كÇه زود ازدواجهÇاي دهÇد/ قÇرار ه وجÇت مÇورد را جوان دختر ازدواج
كÇم نÇانخور يك بخواهÇند كه نيست ميل اين زاييدة ميشود واقع الجزاير
بÇهعبارت يÇا و بÇيموقعيت زني كه است نگراني اين از ناشي بلكه  كنند,
و مÇوقعيت كه جواني دختر باشند/ نداشته خانه در صغير Ç زن يك ديگر
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هÇر براي شود/ هدار بچ و كند ازدواج بايد ميكند پيدا را بودن زن استعداد
كبير دختر است/ مشكلي بسيار مسألة منزل در كبير دختر داشتن خانواده,
نگÇهداري, خÇانواده كÇانون در HيقÇدق بايد لذا و است ف تصر معرض در
است/ امر همين از ناشي نيز او ازدواج سهولت و شود مراقبت و حمايت

همسر خود, بخواهد جواني دختر ا گر كه ميبينيم شرايطي چنين در
مÇيكنند پÇيشنهاد خÇانوادهاش كه مردي با ازدواج قبول از يا كند انتخاب
را ابÇوينش نگرانÇي كه دختري نميكند/ درك را او هيچكس ورزد, امتناع
صغير Ç زن بهعنوان را خويش جديد موقعيت شكنندگي و ميكند احساس
مÇوقعيت طعيÇق تعادل و اختيار آزادي, منزلة به را ازدواج ميكند, تجربه
مÇرحÇلة سÇه از مغربزمين زنان مانند الجزايري زن زندگي ميبيند/ خود
مÇرحÇلة دارد: مÇرحÇله دو فÇقط بÇلكه نميگذرد, ازدواج Ç بلوغ Ç طفوليت
چÇند هÇر بÇالغ و جوان دختر الجزاير در ازدواج/ و بلوغ مرحلة Ç طفوليت
را خÇويش غيرعادي موقعيت ت مد همان به كند, تأخير ازدواج در ت مد
بر كه كار نبودن و بيسوادي كه كنيم فراموش هرگز نبايد و ميدهد, ادامه
نميگذارد/ جوان دختر جلو حلي راه هيچ ازدواج جز است, حا كم الجزاير
ÇÇ است كÇاملي زن سÇالگي شÇانزده سن در دختر هر ÇÇ زن دهكدهها, در
هرچه ميگردد, ي تلق صغير منزلة به الياالبد كه زن كند/ ازدواج بايد د مجر
از هÇمواره پÇدر و آورد, بÇهدست خÇويش بÇراي سÇرپرستي بايد زودتر
امرار نتواند و بماند حامي بدون دخترش و بميرد مبادا كه ميلرزد نگراني

كند/ معاش
و پÇردهپوش بÇيسواد, الجزايري دختر كه ميشود مشاهده بنابراين
انÇقالبي تهاي عاليÇف بÇراي و است, را كد اشغال تحت الجزاير خود مانند
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از و سÇينهاش, از خÇويش, بدن از الجزايري دختر ندارد/ صحيح آمادگي
بستگان جلو است كاملي زن اينكه از ميكشد/ خجالت ماهيانهاش عادت
و دارد, خÇجلت او بÇه كÇردن نگاه و پدر با زدن حرف از دارد, شرم خود
روانÇي تÇحليل يك درواقÇع مÇيكشد/ خجالت او با مواجهه از نيز پدرش
در و ميسازد, م مجس را زن دخترش وجود در پدر, كه ميدهد نشان عميق
بدان تا حرمت و منع ميكند/ مشاهده را مرد پدرش وجود در دختر, برابر,
را دو آن هÇممنزلي حÇتي كÇه است يÇافته استقرار شخصيت مركز در حد
بعضي در كه ميآورد ياد به را رسومي روش اين ميسازد/ ل تحم غيرقابل
امÇا شÇود/ احتراز زنا وسوسة از حاصل نگراني از تا ميشود اتخاذ جوامع
بÇراي GنحصرÇم زن كÇه است امÇر ايÇن زاييدة Hخصوص و بيشتر فشار اين

دارد/ آمادگي مادري و ازدواج
و يÇافت تحر ك ملي آزاديبخش مبارزة با محدوديتها اين تمامي
انÇقالبي تهاي عاليÇف در كه درآمده پرده از الجزايري, زن گرديد/ مطرح
پÇرورش را خود شخصيت كند, اشغال اهميت با روزافزون بهطور مقامي
با الجزاير ملت آزادي آنگاه كند/ كشف را مسÆوليت س مقد قلمرو و دهد,
در كÇه زنÇي ايÇن مÇيشود/ يكÇي تÇاريخ صÇحنة بÇه او ورود و زن آزادي
حÇمل دستي مسلسل يا نارنجك قسطنطين يا و الجزيره شهر خيابانهاي
قرار شكنجه و ناموس هتك توهين, مورد فردا Hاحيان كه زني اين ميكند,
سÇابق وضÇعيت از جÇلوهاي كوچكترين حتي نميتواند گرفت, خواهد

كند/ زنده خاطر در را خود
دنÇياي مÇيبيند ه هيÇت را الجزاير تاريخ قهرماني صفحات كه زني اين
بÇه و مÇيكند مÇنفجر ميزيست, آن در Hسابق كه را غيرمسÆولي و محدود
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,19ëë از ميكند/ همكاري جديد زن تولد و استعمار نابودي با آن موازات
داسÇتان مÇيكنند/ شÇروع مÇدلهايي داشتن و اراÄه به الجزاير زنان بعد, به
مسÇتقلي, الجزاير تا ميميرند يا شده زنداني شهرها يا "جبل" در كه زناني
الجزايري جامعة در ميشود, اضافه تعدادشان نيز روز به روز و يابد تولد
در گرفته, قرار ه توج مورد فقط كه هستند مبارز زنان اين ميگردد/ پخش
ازدواج", براي "زن ميكند جنبش به آغاز زنان, جامعة ل تخي آنان اطراف
جÇوان دخÇتر مÇيدهد/ عمل" براي "زن به را خود جاي شده محو Hج متدر
اعÇطا "خÇواهÇر" به را خود جاي بيتفاوت زن و جنگجو, به را خود جاي

ميكند/
جديد اعضاي گروه گروه ملي آزاديبخش جبهة از زنان" "واحدهاي
Hكهغالب است حد بدان تا جديد اعضاي اين بيحوصلگي عجلهو ميپذيرد/
حÇتي و مÇيانÇدازد, بÇهخطر را مÇطلق اسÇتتار سÇياست قÇديمي, سÇياست
از كه را استثنايي ت حد و اشتياق اين جلوي ميشوند ناچار امور مسÆوالن
ايÇن بگÇيرند/ نÇوست, جÇهاني ايÇجاد نشÇان و است جوانÇي ات خصوصي
را مأمÇوريتها خÇطرنا كتÇرين ارجÇاع ثÇÇبتنام, بÇÇهمحض داوطÇÇلبان
باعث ميشود داده بدانان كه سياسي تعليمات Hج متدر ميكنند/ درخواست
هنگام آن در ننگرند/ آن انفجاري جنبة از را مبارزه ديگر كه شد خواهد
را خÇويش بÇيحوصلگي توانست خواهد الجزايري جوان دختر كه است
نگÇه دور را سÇو¾ظن و شك هÇرگونه كه اتي خصوصي بهجاي و كند مهار

كند/ كسب را تصميم و خونسردي آرامش, ميدارد,
است گرفته قرار تعقيب تحت الجزايري جوان دختر كه ميافتد فاق ات
ناپديدشدن هنگام اين در باشند/ شده توقيف او شبكة افراد از بسياري يا و
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تÇرك را خود خانوادة Gبدو مبارز, ميكند/ پيدا فوري ضرورت احتراز, و
به رهبري سازمان دستور بهزودي اما ميشود; پناهنده دوستان نزد  گفته,
تÇمام از بعد بپيوندد/ جنگلي چريك گروه نزديكترين به كه ميرسد او
و وقت كÇرده, آرايش آمده, بيرون حجاب از دختر سابق, دگرگونيهاي
ابÇوين, غÇيره/// و رفته نامعلوم جاهايي به و آمده بيرون منزل از بيوقت
اختيار ديگر پدر, خود حتي و ندارند, را او برابر در وا كنش ياراي ديگر
از پدر قديمي ترس همگاني, اندوهبار وضع به ه باتوج ندارد/ راه انتخاب
چÇنين جÇوان دخÇتر بÇه كه رهبري سازمان و ميگردد, منتفي بيآبرويي
زيÇرا مÇيدانÇد, نÇامفهوم را پÇدر نگرانÇي يا سكوت است, داده دستوري
تÇرديد مÇورد مÇجاهد يك ات اخالقي و نجابت نميدانند روا تهاست مد
لذا است, وقÇفه بÇدون و سخت است, نزديك جنگ طرفي از شود/ واقع
به و ميرود بهجنگل تنها و تك دخترك اينرو از جنبيد/ سرعت به بايد
او از دختر اين مادر پدرو و ميگذرد, هم سر پشت ماهها ميپيوندد/ مردان
غÇارها در يÇا و جÇنگلها در كÇه سÇالهاي هÇيجده دخÇتر نÇدارنÇد/ خبري
پوشيده مردانه لباس كه درحالي ميكند طي پياده پاي را كوهها ميخوابد,

دارد/ دوش بر تفنگي و است
زني هر با يا و ماندهاند منزل در كه دخترانش ساير با ي حت پدر رفتار
نيز هم دختري همان و مييابد; تغيير اساسي, بهنحو كند, برخورد او با  كه
اساسيزن موقعيت است درنيامده مبارزين نپيوستهوجز¾ چريكها به  كه
دست از را خÇود انيت قÇح ديگÇر مÇردها مÇيشود/ ه توجÇم انÇقالب در را
درخÇالل الجÇزايÇري جÇامعة مÇيشكنند/ را خود سكوت زنان و ميدهند
از رهايي براي كه فدا كاريهايي خونبهاي برابر در و آزاديبخش جنگ
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مÇرد و زن بين روابط در و مييابد سازمان تجديد ميكند, ل تحم استعمار
مرد وجود ل مكم فقط زن ديگر ميآورد/ بهوجود را نا گفتهاي ارزشهاي
برايخويشمÇوقعيتيتÇحصيل بانيرويبازو و كامل بلكهبهطور نيست,

ميكند/

سÇري خÇانواده بÇه تÇازهاي شÇناسنامة داشÇتن با دختر اوقات  گاهي
روز هر كه معجزهآسايي كارهاي از تا مييابد مجال اينصورت در ميزند/
عكسهÇايي كÇند/ تÇعريف مادرش و پدر براي مييابد, تحقق "جبل" در
زخميها از مردم, تودههاي از برادرانش", "از رÅسايش, از و ميدهد اراÄه
بÇه نÇاراحÇتي احساس هيچ بدون ميگويد/ داستانها فرانسوي اسراي از و
رو نيز, پدر ميكند/ صحبت او با مينشيندو او روي به رو مينگرد, پدرش
دخÇترش د مجد ديدار از بالعكس بلكه نميكشد, خجالت و برنميگرداند
ميبيند پرتوافكن منزل در را او نوين شخصيت اينكه از و است, خوشحال
نÇاراضÇي مÇيكند, صحبت رسا صداي با دخترش اينكه از است/ شادمان
سا كت بايد كهزن دهد تذكر او به نميكند خطور خاطرش به هرگز نيستو
روش بÇه راجÇع كÇه نميبيند نيازي پدر صي, مرخ روز سه ت مد در باشد/
عÇالمت سكÇوت ايÇن كÇند/ پÇرسشي او از جÇنگل در دخÇترش اخÇالقي
گامهاي پدر بلكه نيست, س مقد بكارت مسألة از صرفنظر و بياعتنايي
چÇنين سÇاختن مÇطرح كÇرده, ارزيÇابي است برداشÇته ملت كه را وسيعي
پÇرهيجان صÇحنة در كه الجزايري دختر ميداند/ غيرالزم را پرسشهايي
ديرين جلد از كه ميكند دعوت را پدرش است, سردرآورده نا گهان تاريخ
مÇواجÇه مÇرگ بÇا روز هر كه دختري از دهد/ انجام جهشي و درآيد خود
نه, يا است بوده ي" جد" خود اخالقي رفتار در آيا اينكه پرسيدن ميگردد,
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از زنÇدگي جÇديد نÇحوة قÇبول بÇا مÇبارز, دخÇتر است/ مسخرهآميز خيلي
وسÇواسهÇاي سÇابق, ارزشهÇاي است/ گريخته قديمي منظم سنتهاي

ميروند/ بين از فلجكننده و  كودكانه



برادران

سÇاير بÇهزودي است/ پÇدر يÇوص و وارث ارشÇد پسÇر الجزاير, در
احترامآميز و مطيعانه رفتاري او به نسبت كه ميگيرند ياد خانواده اعضاي
نÇيز و نÇدهند انÇجام ارشد برادر جلو را كارها از خيلي Âمث و باشند, داشته
بيش و كم شوخيهاي امكان كه دوستانهاي مجمع يك در كه دارند ه توج
مشÇابه مهتر برادر با كهتر برادر رفتار نشوند/ هممجلس او با هست سبك
در شد, حاصل پسر و پدر بين روابط در كه دگرگوني است/ پدر با او رفتار
شبكة يك در هم با برادران ميگردد/ ظاهر بارزتري بهنحو نيز زمينه اين
پÇناه جنگل به هم با نيز شبكه كشف از بعد و ميشوند گرفته به كار مبارز
از هÇم بÇا داشÇته اشÇتغال جÇنگ به واحد يك در و هم با آنان ميآورند/
نوين Âكام و خاص نوع از روابطي ميبرند/ رنج ات مهم كمبود يا  گرسنگي
و اعÇضا از برادر دو هر ميگردد/ جنگ از قبل تشريفاتي روابط جانشين
اطÇاعت واحÇدي مرجع از و شدهاند صريح و واحد, تي فعالي عامل اجزاي

مÇافوقهاي از مÇيكردند كÇار واحدي سة سÆم در كه برادراني انقالب, از قبل دوران در /1
Ñ

خدشههاي بود جاري خانواده مسدود محيط در كه قديمي رابطة ميكنند/1
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Ø

ا گر برادر دو همچنين بگمارند, جدا گانهايبه كار كارگاه در را يك هر كه ميخواستند خود
كÇار جÇدا گÇانه بخشهاي در ميكردند تقاضا داشتند, پرستاري سمت بيمارستان يك در

 كنند/

واحÇد مسÆÇول رÇÄيس كÇهتر برادر است ممكن گاهي برميدارد/ اساسي
بÇههيچ وجÇه بزرگتر, برادر به نسبت تي سن احترام اينصورت در و باشد,
در كه "برادر" اين نميدارد/ باز وظايفش انجام از را نظامي يا سياسي رÄيس
و ثÇابت رفÇتار از آن اعÇمال بÇراي است, اختياراتي داراي انقالب قلمرو

1. stéréotypé

2. automatismes

پنهان برادرش سر پشت گويي ,Hسابق كه "مردي" 2 غيرارادي و  كليشهاي1
حرفش بزرگتري بهصرف ديگر بزرگتر برادر ميگردد/ آشكار بود, شده

دارند/ نويني ارزشهاي خويش براي دو, اين از يك هر و ندارد رو در



زوجين

تÇغيير نÇيز زوجÇين روابÇط آزاديبÇخش, جنگ پيشامد مناسبت به
صي خÇمش وظÇايف مÇنزل داخل در دو, آن از يك هر كه درحالي يافت/
آنÇان بÇر غيرمنتظرهاي منشهاي جنگ, بودن همگاني خاصيت داشتند
بÇه وي هÇما كÇنون مÇيرسد, راه از مÇصطفي مÇثال بÇهعنوان كرد/ تحميل
پÇليس سÇاختمان بÇر بسÇياري نارنجكهاي ديگر "فدايي" يك همراهي
است, كÇرده پرتاب ميهنپرستان, شبانهروزي شكنجه گاه يعني قضايي,
او زنش ميبندد, را خود چشمان و ميكشد دراز ندارد, حرفزدن حوصلة
او چهرة در را مطالب اين از هيچيك اما برگشته, منزل به كه است ديده را
از نفر دو كه: ميپيچد محله در خبر بعد ساعت يك است/ نكرده مشاهده
حÇياط يÇا راهروها در آوردهاند/ بهعمل جانانهاي سو¾قصد ميهنپرستان
مÇيگيرد/ قÇرار برآورد و ارزيابي مورد دشمن بر وارده زيانهاي خانهها
بÇر است قاطعي دليل كردهاند پر را كوچه كه خشمنا ك گشتيهاي وجود
اتÇاق بÇه زن كÇردهانÇد/ عÇصباني سÇخت را اسÇتعمارگران مÇا, افراد اينكه
تحقير حالت شوهرش بيخبر و خوابآلود چشمان برابر در و برميگردد
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را ايÇنكار نÇيستي قÇادر كه <تو ميگويد: كرده آشكار او به نسبت را خود
فÇالن از بÇاالخره و است>/ آسÇانتر HملÇمس خÇوابÇيدن و خوردن بكني,
آن از و شÇده اعÇدام كÇه ديگÇر هÇمساية آن از شÇده, تÇÇوقيف هÇÇمساية
مÇيگويد/ سÇخن است داشته ارسال جنگل از عكسهايي كه پسرعمويي
او با بيعرضه يك درخور روشي زنش طرف از اينكه عين در مصطفي,
و همسرش سالم خشم اين از حال عين در و ميماند سا كت Âكام ميشود,

است/ شادمان Âكام است, يافته انجام خوبي اين به مأموريتش اينكه از
جÇالب بسÇيار مÇوضوعي بود, فراوان ,19ëì در كه مثالهايي چنين
تÇوهيني دادن الجÇزايÇري مرد به بيغيرتي اتهام مرد, با روابط در است/
را تÇوهيني چÇنين هÇيچكس نميپذيرد/ التيام خون ريختن با جز كه است
قÇرار تÇرديد مÇورد او مردانگÇي و شجاعت نميدهد اجازه و نميپذيرد,
بود/ خواهد عفو غيرقابل اولي طريق به باشد زن توهينكننده ا گر  گيرد/
خويش دروني شخصيت دگرگوني به حد آن تا را زن آزاديبخش جنگ
Çفاق ات بسÇيار مÇيكند/ متهم بيعرضگي به را همسرش كه ميدارد موفق
مÇورد را مÇردش تÇصريح, يا و كنايه بهنحو الجزايري, زن كه است افتاده
نÇظاميگري و جÇنگ به كÇار نشسته بيكار چرا كه است داده قرار مالمت
هÇمقسم يكÇديگر بÇا جÇوان دخÇتران كÇه بÇود دوران اين در نميپردازد/
نكنند/ ازدواج نباشد, ملي آزادي جبهة عضو كه مردي با هرگز كه ميشدند
كÇانون حÇفظ غريزة احتياط كاري, صفت دادن دست از با الجزايري زن
ميكند مالمت را شوهرش وي اينكه و ميدهد, دست از نيز را خانوادگي
اين با الاقل نميكند, شركت است مرگبار ميدانند همه كه جنگي در چرا
درنÇظر سÇابق مÇانند ديگÇر را مردان شرايط زنان اما دارد/ مباينت غريزه



1ë1 زوجين

مÇيهنپرستانه فÇعاليتهاي به بايد آنان نظر از مرد شغل بلكه نميگيرند,
نÇباشد مÇبارز ملت اعضاي از عضوي كه مادام مردي هيچ و شود  كشانده

رساند/ اثبات به را خود مردانگي نميتواند
گاه به گاه نميماند/ بيخبر شوهرش تهاي فعالي از زن گاهي معهذا
است, پيوسته رسمي ارتش به كه شوهرش يا ميبيند, رولوري متكا, زير
شÇد, ر مكر منزل بازرسيهاي آنكه از پس ميشود/ غيب نظرها از Hغالب
نيز و بگذارد, جريان در را او كه ميخواهد شوهرش از پيش از بيش زن
وي بازداشت درصورت Hاحيان تا بگويد را مبارزين از بعضي نشاني و نام
و بÇهانه بÇه هم باالخره و دهند, نجات را خود تا دهد هشدار بدانان بتوان
راضÇي را شوهرش ميتواند وي كه است ÇÇ مبارزه مصلحت ÇÇ مستمسك
آن داستان شوهرش به كند/ ذينفع و وارد امور, جريان در نيز را او تا  كند
انÇهدام باعث و آمد حرف به شكنجه بار زير كه ميشود يادآور را مبارز
بÇهبهانة كÇه مÇيدهد انÇدرز را او آنگÇاه و است, گشÇته شبكه يك تمامي
كÇمكم نكÇند/ ارضا را خود بودن" "يكتنه و غرور حس امر, مخفيبودن
كلي بهطور ميگذارد/ جريان در را زن و ميشكند درهم مرد مقاومتهاي
بÇا مÇلت يك تÇولد بÇراي گÇرديده مÇلحق هم به مبارز زوجين الجزاير در

ميكنند/ همكاري يكديگر
ميآيد, مرخصي به جنگلنشيني ماه چند از بعد شوهر, اوقات  گاهي
ميكند اقرار زنش به و ميآورد هيجان به را او خانوادگي زندگي حالوت
كÇه نÇيز زن بÇرنگردد/ بÇاالها> <آن به ديگر كه است آن آرزوي در  كه
گÇرفته سر از را خويش زنانة خصوصيات تي حد چه با زد حدس ميتوان
و است نÇيازمند وضÇع اين ادامة به ميكند احساس شوهرش مانند است,
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سÇرعت با زمان عادي مسير از گويي كه پرهيجان ساعات اين ميخواهد
از نÇاشي هميشه مانند ميل اين ولع و ت شد نيابد/ خاتمه هرگز ميگريزد,
است مÇحتمل Âكام اينكه بر مبني مشابه, موارد از حاصل است تجربهاي
اين معهذا, بيايد/ مرد سراغ به حتمي مرگ آينده روزهاي از يكي يا فردا
دور خÇويش مغز از را افكار اينگونه ميخواهد شوهرش از كه است زن
قسÇم تÇو داد? خÇواهÇي جواب چه ده اهالي پرسشهاي مقابل <در  كند/
آزادي كه خوردهاي سوگند برگردي/ ده به استقالل همراه به كه خوردهاي
سÇر از را خود عادي زندگي كني ر تصو ميتواني چطور بياوري/ همراه به
Hغالب هستند?> زندانها در يا و باالها آن مردان تمام آنكه حال و  گيري
كه ميبيند و ميكند مشاهده را ملت همگاني درگيري كه فرزند, بدون زن
تÇصميم مÇيكنند عÇزيمت ديگÇري از پس يكÇي دهكÇده جوان دختران
حÇتمي او بÇراي شÇوهر ديÇدار HملÇمس گردد/ ملحق شوهرش به ميگيرد,
زوجÇين است مÇمكن جÇنگ, نسÇبي آرامش كÇوتاه فاصلة در اما نيست,
شوهرش مرگ خبر جنگل به رسيدن با زن اينكه بيابند/ را همديگر بتوانند
نÇزد دهكÇده بÇه زن HالبÇغ اينصورت در و نيست نادر واقعهاي بشنود را
تصميم شده ايجاد او درون در عظيم تكاني گاهي يا و برميگردد اقوامش
هÇمگام آنان با آزاديبخش جنگهاي در و بماند مجاهدين نزد ميگيرد
تÇا سÇاخت خواهÇد نگران كمتر را شوهرش جنگل در زن حضور  گردد/
محلي عازم مأموريت انجام براي كه زني زيرا مبارزه, مرا كز در او فعاليت
نÇاشناسي هÇر بÇا سفر, طي در و ميشود اقامتگاهش كيلومتري سيصد در
گفتيم كه مطالبي همة عليرغم هم باز ميخوابد, رسيد هرجا شده, همسفر
اين است بديهي ميسازد/ مطرح شوهر ذهن در را مشكالتي و نگرانيها



1ë3 زوجين

غريزي مساÄل نميتواند انقالبي هيچ اما نميگردد, ن مدو هرگز مشكالت
را اثر آن چيزي <هيچ نماند: آن از اثري هيچ كه بهنحوي كند محو Âك را
و مÇيزني صÇدا را زنت مÇيخواهÇند/ تÇلفن پاي را زنت بشنوي كه ندارد
سپس كن/// ترك اتاقرا ميگويد او به كه ميشنوي ميدهي, او به را  گوشي
مÇيكند/ مراجÇعت بعد, روز چهار يا و ساعت چهار گاهي و ميرود زنت
كه تهايي فعالي از نيست ممكن تو اما است, نشده داده تو به توضيحي هيچ
بسÇيج را او كÇه تÇويي ايÇن زيÇرا بÇاشي, بياطالع است سرگرم بدان زنت

كردهاي/> القا او به را مخفيكاري دقيق قواعد كه تويي اين  كردهاي/
هم به هي توج شايان بهنحو الجزايري زوجين انقالب اين جريان در

توقÇم مÇÔهر بÇه بوده شكننده و سست گاهي كه روابطي شدهاند/ نزديك
تغيير آن محتواي الاقل يا ميگردد تقويت و محكم بودهاند, ممهور ترديد
جÇهات امÇروز مÇيشد, ي لقÇت "هÇمزيستي" فÇقط Âقب كه روابطي مييابد/
درجة در توافق اين جهات است/ حايز را توافق و همگامي براي بسياري
بÇه يك هÇر شدن وارد مشترك, خطرات با شدن مواجه از عبارتاند ل او
تختخواب, گوشة يك از كدام هر و مستقل و جدا گانه بهنحو تختخواب
اينكه آنانبه آ گاهي همچنين خود;و مخصوصبه جدا گانهو اسرار داشتن
هÇمكاري است شده درگير كه عظيمي فعاليت با ستم و ظلم نابودي براي

ميكنند/
خÇويشتن در را هÇدف و نÇيستند مسÇدودهاي حÇلقة ديگÇر زوجين,
وسيلة يا و نسل حفظ طبيعي غريزة نتيجة Hصرف ديگر زناشويي نمييابند/
شهر مركزي هستة زوجين نيست; جنسي غريزة ارضاي مشروع و رسمي
زنجير حلقههاي از يكي كه الجزايري زوجين هستند/ ملت بارور واحد و
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مÇيدهند/ تÇغييرشكل حÇياتي" "واحÇد صÇورت بÇÇه شÇÇدهانÇÇد انÇÇقالب
بازندگيزناشوييروابطزوجينراعÇميق مخلوطشدنتجربياتجنگي

اينهاجوش ميبخشد/ وارتباطووحدتبينطرفينرااستحكام ميسازد

كهدرآنان وخروشيكشهروند,يكهمميهنويكزوججديداست

ميشد, ثبت تاريخ در ملت پيوستن هم به كه زمان همان در مييابد/ ظهور

افكÇند/ دور بÇه را خÇود سÇنتي ضÇعفهاي نÇقطه نÇيز الجÇÇزايÇÇري زوج
و ارادي است امري بلكه نيست, تصادفي Hصرف نوين زوجين پديدارشدن
كهديديم, همانگونه است/ گرفتهشده دست به سازندگي زمينة كهدر  كاري
مÇطرح ايÇنجا در كÇه است مÇخالف جنس دو بين روابط اساس همان اين

ميگردد/



طالق و ازدواج

تصميم ازدواج مورد در خانوادهها الجزاير, در كه است آن كلي قاعدة
چÇهرة ازدواج روز در بÇار ل او بÇراي شÇوهر هÇميشه HقريبÇت و بگÇيرند,
بر كافي اندازة به امر اين اقتصادي و اجتماعي داليل ميبيند/ را همسرش
آوريم/ بهميان بحثي آن از اينجا در ندارد ضرورتي و است واضح همگان
است عقدي بلكه نيست, انفرادي عقدي ازدواج, عقبمانده كشورهاي در

ميگردد/ منعقد خانواده دو يا و قبيله دو ايل, دو بين  كه
كÇرد/ تÇغيير به شروع نامحسوسي بهنحو مساÄل اين انقالب شروع با
هÇمچنين و د جرÇم مÇردان و زنان برخورد نيزارها, و جنگل در زن وجود
در را غÇيرمنتظرهاي مساÄل بمباران, يك از بعد ديگري از يك هر تيمار
ميرفتند مردان ساخت/ مطرح ملي آزاديبخش جبهة محلي رهبران برابر
و عقد به را پرستار تا ميخواستند اجازه او از كرده مالقات را مربوطه افسر
درخواسÇتي چنين برابر در امور مسÆوالن تها مد درآورند/ خود ازدواج
يا عمو او غيبت صورت در و پدر جز هيچكس زيرا ميدادند نشان ترديد
درآورنÇد/ ديگÇري زوجÇيت بÇه را دخÇتري نميتوانÇند دختر يك برادر
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خÇويش صÇالحيت در را "مجاهد" درخواست بدين ه توج امور مسÆوالن
چون اما ميكردند/ جدا يكديگر از را معشوق و عاشق گاهي و نميدانستند
انقالب, رهبري سازمان لذا كرد, ه توج بدان بايستي و ميماند باقي عشق
مÇوظف و رسمي مأمور حضور در است, ممكن ازدواجها كه داد دستور

گردد/ منعقد احوال ثبت
قابل فوت و تولد ازدواج, پس آن از و شد گشوده احوال ثبت دفاتر
خÇانوادگÇي مÇدار و قÇرار بÇا ديگر جنگلي اردوي در ازدواج بودند/ ثبت
دارد/ بسÇتگي طÇرفين شÇخصي تÇمايل بÇه ازدواجÇي هر انعقاد و نيست,
ارزشيابي شناخته را يكديگر كه مييابند موقعيت و مجال آينده همسران
نگاه يك با نا گهانيو عشق مسألة حتي بدارند/ دوست را همديگر و  كنند,
صÇادره, دستور ضمن لذا و ميگرفت, قرار رهبري سازمان بررسي مورد
كÇه است بÇهتر ازدواج درخÇواست هر برابر در كه بود شده داده آموزش
از پÇدر كÇه وقÇتي گردد/ موكول درخواست از بعد ماه سه به تصميم اتخاذ
ندارد; اعتراضي يا و طغيان هيچ ميشود, خبردار اردو در دخترش ازدواج
اردو در كه ههايي بچ نيز سپس و ميكند عكس مطالبة او از بالعكس بلكه
و مÇيشونÇد, فÇرستÇاده مÇادربزرگها و پÇدربÇزرگ نÇزد ميآيند بهدنيÇا
ميگيرند/ بر در را آنان است انقالب زادگان اين شايستة كه بهنحوي اينان
خا ك ساير در كه را ازدواج قديمي و تي سن روشهاي ابداعات, اين
از GدوÇب الجÇزايÇري زنان و نميگذارد; دستنخورده است, رايج مملكت
و مÇيكنند تÇضمين مطالبة بودنش ميهنپرست به راجع آيندهشان شوهر
باشد/ ملي آزاديبخش جبهة عضو Hحتم جوانش خواستگار كه ميخواهند
و ضرورت به را خود جاي دختر, بر پدر اعتراض غيرقابل و مطلقه قدرت



1ë7 طالق و ازدواج

خÇواسÇتگار بÇرايش كÇه جوانÇي دختر انقالب از قبل ميدهد/ جديد نياز
پÇنهان مÇادر و پÇدر از را خÇود مÇيكرد, طÇÇغيان روز چÇÇندين مÇÇيآمد,
را خÇويشتن وقÇتي است شÇده خواسÇتگاري كه جواني دختر ميساخت/
شرم اين و ميكند, شرم احساس ببيند جنسي ارضاي راه در شياي بهمنزلة
دو الي يك تا Áمعمو همچنين درميآورد/ توجيه به را او وا كنش كه است
ايÇن مÇيكند/ امÇتناع پÇدرش جلو شدن ظاهر از عروس زفاف, از بعد ماه
امÇروز و رفت بين از انقالب درگيري با كودكانه شرم بر مبتني رفتارهاي
مÇورد در مÇينمايند, امÇضا را مÇربوطه اسÇÇناد HخصÇÇش جÇÇوان زوجÇÇين
طÇريق به بنابراين و ميكنند بحث يكديگر با عقد, شرايط و ات خصوصي
قÇلب در مÇينمايند/ اظÇهارنظر خÇود آيندة همسر شخص به نسبت اولي
نÇيز ازدواج يازيدند, دست بدان "مجاهدات" و "مجاهدين" كه مبارزهاي

مييابد/ جهشي و ل تحو الجزاير در
تغييرات يكديگر از همسر دو شدن جدا و طالق شرايطي, چنين در
وقوع امكان لحظه هر Hسابق كه نا گهاني و آني شدن جدا مييابد/ مختلفي
نيست/ معتبر بهتنهايي ديگر بود, زوجيت رابطة شكنندگي نشانة و داشت
براي كوششي سپس ميكند, طالق به اقدام چرا كه دهد توضيح بايد شوهر
اختيار در تصميم آخرين صورت, هر به و ميآيد; عمل به طرفين آشتي
درهÇم بهمنظور آن طي استعمار كه آزمايشي اين از است/ محلي مسÆول
بÇيرون مسÇتحكم ازدواج مسألة است, كÇرده كار همه ملت ارادة شكستن
جÇديد اشكال الجزايري كه است خطرات شديدترين بحبوحة در ميآيد/

ميبخشد/ خويش شخصيت به را اهميت حدا كثر كرده ابداع را حيات





زنان جامعة

اساسي تغييراتي ميكنند ازدواج اردو در و ميجنگند كه زناني وجود
ه وجÇت بايد معهذا ميگردد/ موجب زنان جامعة روشهاي از بعضي در را
درك مÇورد يكسÇاني بهنحو را شده حاصل اساسي تغييرات همة كه  كنيم
را مÇلت مÇيكند, تحميل الجزاير به فرانسه استعمار كه جنگي ندهيم/ قرار
درگÇير پÇيكار ايÇن در مداومÇي بهنحو را خويش افراد تمام كه واميدارد
هست قيمتي هر به را الجزاير است خورده سوگند كه رقيبي برابر در سازد/
بÇتوان كÇه است مشكÇل دارد, نگÇه خÇود بÇراي الجزايري يك بدون ولو
دستنخورده را رجحانها يا ارزشها كرده حفظ را خود شخصيت ماهيت
و انقالب, با يافته سازمان تعاون بهواسطة هم زنان جامعة كرد/ نگهداري
ميتراشد, را او طبيعت و درون بيمانندي فشار با رقيب اينكه بهواسطة هم

مييابد/ ل تحو
ديدار به يا رفته دهكده گورستان به جمعه روز داشتند عادت كه زناني
"نÇومجتمع" خÇانوادة دههÇزار از يكÇي جÇز¾ كه اينك بروند, محلي معبد
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مÇحصور را الجÇزايÇري ميليون يك از متجاوز فرانسه استعماري نيروهاي كه ميدانيم /1
"مÇرا كÇز بÇه كÇه است هÇمان اردوهÇا ايÇن كÇردهانÇد/ جمع هم گرد خاردار, سيم درون در
به اردوها اين در مرگ و بيماري ميزان فرانسويان, خود اقرار به بنا دارد/ شهرت نومجتمع"

است/ زياد غيرطبيعي اندازهاي

اردو در ميكنند/1 ترك خود كارهاي ساير مانند نيز را عادت اين هستند,
مÇتشكل مÇلي آزاديبÇخش جÇبهة واحÇدهاي ذيÇل در بÇÇالفاصله آنÇÇان
نظام از را خويش تجربههاي كرده برخورد نواحي ساير زنان با ميگردند/
را خويش اميدواريهاي و انقالب از قبل تجربيات همچنين و ستمكاري
و مÇيكند, زنÇدگي مجاهدين با شوهرش كه الجزايري زن ميكنند/ مبادله
يتيمان و سالمندان تيمار به است, شده داده اسكان اردوها اين در او خود
زيادي ة عد بههمراهي Hغالب و ميگيرد, فرا را خياطي و خواندن ميپردازد,
مÇلي آزاديبÇخش ارتش به گفته ترك را آنجا خويش هماردوييهاي از

ميپيوندد/
بÇا او نÇظر از اجتماعي دورنماي و الجزايري احساس و درك دنياي
مييابد/ سازمان نو از گشته نابود ه توج قابل اسكانهاي و محل تغيير اين

2. Mechta

است شده تخليه كه ÇÇ است كوچك بسيار ده منظور "مشته"2 ÇÇ قريه يك
اين اجراي جريان قدم به قدم بايد و نيست اهالي عادي كوچ مانند درواقع
ر, مكر تصفيههاي و قتلها ناحيه, ر مكر بمبارانهاي كنيم/ دنبال را تخليه
دفÇن بÇهسرعت كشÇتگان و ميبرند پناه كوهستان به كه قريه سالم مردان
دوستان يا و اقوام نزد مجاور, شهرهاي به كه قريه گروگانهاي ميشوند/

ميگردند/// پناهنده
شكسته/ درهم مخروبهو است قريهاي است, شده "نومجتمع" كه قريه



1ì1 زنان جامعة

چنين در هستند/ ق متفر ههاي بچ و زن مرد, تعدادي ديگر نيز آن سا كنان
آدابÇي و روال هÇيچ و نÇخورده دست ژسÇتي و حÇركتي هÇيچ شÇÇرايÇطي
حÇلقه در و ماندهانÇد باقي كه خانوادهها از قطعاتي نميماند/ غيرمخدوش
سابق مثل نه و ميخوابند سابق مثل نه گرفتهاند, قرار خاردار سيم محاصرة
سابق مانند ديگر كنيم, ه توج عزاداري جريان به فيالمثل ا گر ميخورند,
و نميشود, مشاهده بدن كبوديهاي و خراشيده صورتهاي و فرياد ناله,
آن از حالت اين نيست/ مشهود الجزاير در قديم كشندة گريههاي آن ديگر
و تفريح منظور به فرانسوي, مسلح دستجات ,19ëë در كه شد شروع ايامي
مسÇلسل رگÇبار به را نفر ده يا پنج كرده ف تصر را منطقه يك مجازات, يا
و بيماري هيچگونه بدون و مه مقد بدون كه يكجا مردگان اين ميبستند;
در آنان جنازة گفته, حيات بدرود برآيند, آن معالجة درصدد اينكه بدون
روال همان نميتوانند وجه هيچ به ميشود, انداخته ه جاد كنار  گودالهاي
و زاري و گÇريه بÇرانگÇيزند/ اجÇتماع در را عÇادي هÇماهنگ و عÇÇاطفي
قتلهاي كه وقتي و بود, جامعه تعادل دوران كارهاي از صورت خراشيدن
سÇابق مانند و نميدهند سر زاري و گريه ديگر ميشود; واقع دستهجمعي
يك ميكنند/ دعا سكوت حال در فشرده هم به دندان بلكه نميكنند, عمل
كÇه است هÇيجان و سÇرور فÇريادهاي مÇيبينيم و برميداريم, جلو به قدم
در كÇه كرد ر تصو نبايد ميكند/ بدرقه را كارزار شهيد مجاهدان جنازههاي
سابق تشريفات و رسوم عادي حوادث يا بيماري از ناشي مرگهاي مورد
از HقريبÇت بازماندگان نيز موارد آن در حتي بلكه ميگردد, اجرا  كما كان
آن تÇا را الجÇزايÇري جÇامعة جنگ, درماندهاند/ Hتقريب عادي رسوم اداي
يÇا مسÇتقيم نÇتيجة را مÇرگي هÇر GاهرÇظ كÇه است سÇاخته دگÇرگون درجه
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قرباني كه نيست مرده نفر يك امروز و ميداند/ استعمار فشار غيرمستقيم
غÇيرنظامي نÇفر يك حÇتي است مÇحال نگÇردد/ ي لقÇت فÇرانسÇه اسÇتعمار
ي حت و باشد بيگانه ميهن, ف تصر براي جنگ جريان به نسبت الجزايري
به او فوت و بميرد خارج در كه نيست الجزايري نفر يك باالتر هم اين از
اسÇتعمار كه ميداند يقين به الجزاير ملت نگردد/ منتسب فرانسه استعمار
روز تÇا مÇلت, روح يÇا جسÇم بÇه وارده جÇراحÇات تÇمام به نسبت فرانسه

است/ مسÆول استقالل,



پرا كنده الجزاير

استعمار كار برنامة و پذيرش مورد انقالب شروع بدو از كه تدبيري
كند, قطعهقطعه و جدا هم از را ملت كه است منظور بدين گرفته قرار فرانسه
قÇريب مورد در تدبير اين ابتدا, در باشند/ متحد و همكار هم با نتوانند تا
در كه ميدانيم درآمد/ عمل مرحلة به شدهاند زنداني كه مرداني هزار دهها
بÇر بيحسابي سير يك با بازداشت" "مرا كز تعداد ,19ëë Ç 19ëì سنوات

1. Lodi

2. Paul Cazelles

كÇازل2" "پÇل "لدي1" بازداشÇتگاههاي يافت/ افزايش ملي سرزمين روي

3. Berrouaghia

زن كÇرد/ زنÇدانÇي خÇود در را شÇوهرها و پÇدرها مديد ساليان "برواقيه3"
گذران براي است ناچار ميبيند, شوهر بدون را خود نا گهان كه الجزايري
زنÇد, دست مÇهاجرت به ميشود ناچار بيابد; وسيلهاي فرزندانش زندگي
به وي اوقات گاهي دهد/ ادامه زندگي به مرد حمايت بدون و كند دوندگي
بÇازداشت آنÇجا كيلومتري دويست يا صد فاصلة در كه شوهرش مالقات
اردوي در HتمÇح نÇباشد بÇازداشت شوهري كه وقتي رفت/ خواهد است,
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مÇلي آزاديبÇخش جÇبهة از كÇه مÇادرانÇي صورت اين در و است جنگلي
در ميكنند/ بزرگ را خود فرزندان بهتنهايي ميدارند, دريافت مستمري
مÇحبوس الجÇزايÇري بÇيشماري تعداد دربسته, زندانهاي درون شهرها
سÇر پشت بمبارانهÇاي از فرار براي الجزايري خانوادة هزار دهها هستند/
اردوگÇاهها در شÇدن مÇحصور از ايÇنكه بÇراي و فرانسه هوايي نيروي هم

ميگردند/ پناهنده مرا كش يا تونس به بگريزند
فÇرانسÇه, اسÇتعمار بÇهدست الجزايري زنان و مردان بيشمار  كشتار
عÇظيم مÇوج مÇيدانÇيم, كÇه هÇمانگونه كرده, جلب را جهان خاص ه توج
نÇزديك از را الجÇزايÇر واقÇعيتهاي بÇايد ما است/ برانگيخته را اعتراض
بÇالعكس بÇايستي كنيم; پرواز آنها روي از دورادور نبايد و كنيم, بررسي
سÇير قÇدم به قدم است, شده وارد الجزاير خا ك و ملت بر كه را جراحات
تفرقة داده, قرار پرسش مورد متر به متر را الجزاير سرزمين بايستي  كنيم/
ارزيابي است, حا كم آن بر كه را پريشاني حالت آن و الجزايري خانوادة
مÇيگردد, بÇر كÇه روز هشت از بعد و بردهاند را او نظاميان كه زني  كنيم/
است/ شده تجاوز وي به بار ده شود فهميده تا نيست او از پرسش به محتاج
از پÇوشيده بÇدن با برميگردد كه بعد و است برده را او دشمن كه شوهري
دارد/ مÇرده هاي روحي و ناپايدار و سست حياتي جلدي, خونمردگيهاي
پÇرسه مÇتوحش حÇالتي بÇا و گÇرسنه كه فراوان يتيمان پرا كنده,  كودكان
گÇذرانÇده فرانسÇويان اردوي در هفته دو كه را زنش مردي وقتي ميزنند/
گÇرسنه آيÇا كÇه مÇيپرسد گÇفته خوشامد او به مييابد, باز مرتبه دو است
به نگريستن از انداخته پايين به را خود سر برخورد, اين تمام در و است?
دست خانواده كه بود متوقع نميتوان شرايطي چنين در ميكند/ احتراز او



1ìë پرا كنده الجزاير

اسÇتعمار نÇيابد/ تÇوسعه استعمار به نسبت كينه و نفرت با و بماند نخورده
درهÇم را ملت ارادة كه است نداشته هدفي اين جز بعد به ,19ëê از فرانسه
پÇنج يÇط در سازد/ قطع را اميدهايش و كند سركوب را مقاومتش شكند,
و رعب ايÇجاد از نÇه نكÇرده, عÇقبنشيني منطقي هيچ برابر در وي سال,
ايÇن بÇر ستم اعمال با استعمار شكنجه/ اعمال از نه و است كاسته وحشت

تلÇم است/ آورده گرد واحدي پرچم زير را آنان درواقع زنان, و مردان
دشÇمن و هسÇتند سÇتمكار دسÇتگاه يك قÇرباني هÇمه كه پرا كنده Gظاهر
اشترا ك و ميبخشند تحقق را خويش وحدت است, آنان برابر در واحدي
بنيان مشترك رنج شالودة و پايه روي بر را خويش معنوي وحدت و منافع
تشكÇيل را الجÇزايÇر انÇقالب بÇاروي و بÇرج مستحكمترين كه ميگذارند

ميدهد/





فصلچهارم

استعمار پزشكيو





الجزايري مثال

بÇه زدن توسري و نژادپرستي با همراه كه مغربزمين پزشكي علوم
ي لقÇت ستمكار نظام از جزÄي عنوان به بوميان طرف از يافت, راه الجزاير
است/ ساخته ظاهر او در فكري متضاد حاالت از مركب وا كنشي  گرديدو
ميگردد ظاهر اشغالگر وجودي ازمظاهر يك هر دربرابر كه وا كنشهايي
از يكي با پزشكي مسألة بررسي ضمن ما است/ تضادي چنين از مركب نيز

شد/ خواهيم بهرو رو استعماري موقعيت جلوههاي تأثرانگيزترين
كشور كه است مناسب و بجا بسيار بشردوستي, و عيني Hصرف جنبة از
ا كÇتشافات و مÇطالعات از را ديگÇري كشÇور تكÇÇنيك, در پÇÇيشرفتهاي
بÇه راجÇع مÇطالعات ايÇن رشÇتة كÇه وقÇتي سازد/ بهرهور خود دانشمندان
هيچ كه است بديهي شود, ي تلق آن هدف آالم تسكين و باشد بشر سالمتي
است چنان استعماري موقعيت اما نيست/ ه موج آن برابر در منفي وا كنش
بÇه هÇرچÇه بÇه تÇفكيكي, هيچ بدون تا ميسازد, معتقد را استعمارزده  كه
خÇود, اسÇتعمارزده, بÇنگرد/ مستهجن ديدهاي با است, مرتبط استعمارگر
چشÇم يك بÇه را جÇنگلدار و پÇليس مÇربي, مÇهندس, پÇزشك, بهخود,
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انÇجام پÇزشك ط وسÇت قÇريه اهالي اجباري معاينة اينكه از قبل مينگرد/
بÇراي يكجÇا در را سا كنان همة ميشود مأمور كه است پليس اين شود,
وارد دسÇتهجمعي بارÇاج فÇضاي اين به كه طبيبي آورد/ گرد معاينه انجام
هيأت به كه است پزشكي بلكه نيست, بومي پزشك يك هرگز ميشود,

دارد/ بستگي ارتش به Hغالب و حا كمه
بÇومي طÇرف از هÇرگز بÇهداشÇتي, مÇوفقيتهاي به راجع آمارهاي
دليÇل بهمنزلة بلكه نميشود, ي تلق بيماري با مبارزه در پيروزي بهعنوان
است/ گÇرفته اخÇتيار در را كشÇور پيش از بيش اشغالگر كه است جديدي

1. Tizi-Ouzou

احÇي رÇج بÇخش يÇا و تÇيزياوزو1, آسÇايشگاه فرانسوي مراجع كه وقتي
به ميدهند, نشان بازديدكنندگان به الجزيره شهر در را مصطفي بيمارستان
انÇجام كشÇور ايÇن مÇردم براي ما كه آنچه است <اين ميگويند: حال زبان
كشوري Âاص ما بدون ماست/ مديون را خود چيز همه كشور اين دادهايم/
سÇخت او بÇر بÇوده, فكري محدوديت دچار Hواقع بومي نداشت/> وجود
دهد قرار قضاوت مورد عيني لحاظ از را موضوعات بتواند كه است دشوار

كند/ جدا هرز علف تخم از را, خوب بذر و دانه و
و آسايش دورانهاي از بعضي در دارد/ وجود نيز استثنا است بديهي
مÇثبت اعÇمال HريحÇص اسÇتعمارزده فÇرد آزادانÇه, برخوردهاي از بعضي
سÇالح مÇانند بÇالفاصله اعتقاد حسن اين اما ميدهد/ تشخيص را اشغالگر
اشÇغال تÇوجيه بÇراي دليÇلي صÇورت بÇه افتاده اشغالگر دست به جديدي
بكوشد, تطلبي واقعي مسير در بومي كه وقتي ميدهد/ تغييرشكل مملكت
شما كار <اين بگويد: گشته پيروز خويش دروني مقاومتهاي بر Hفرض و



171 الجزايري مثال

بÇدان كÇه مÇيگويم شÇما بÇه جÇهت آن از را مطلب اين من و است خوب
چÇنين و مÇيدهد تÇغيير خÇود ذهن در را جمله اين استعمارگر معتقدم/>,
كرد?> خواهيم چه شما بدون ما زيرا نرويد, ما مملكت <از ميكند: ترجمه
مشÇاهده كÇلي بÇهطور اسÇتعمارزده, و يكÇنواخت جÇامعة مÇطالعة با
هÇمواره ÇÇ همهجانبه طرد ÇÇ كلي قاعدة حصول با استعمارزده كه ميگردد
برحسب را همه است, مربوط استعمارگر به هرچه كه برميخورد امر بدين
فÇرار نتيجه گÇيريها بودن متفاوت از ميخواهد و كند, تفسير قاعده اين
است مربوط استعمارگر به چه هر طرد يكل نظر با كه عقيدهاي هر زيرا  كند;
شÇده ي تلق ذاتي ضعف به اقرار بهمنزلة استعمارگر ديدة در باشد, متفاوت
مÇناسبت بÇه سازد/ ابدي را خود ستم و ظلم تا ميشود دعوت او از  گويي
برابر در تا است آماده همرفته روي استعمارزده ملت خاص, وقايع بعضي
يكدست و بÇيتفاوت خشÇن, وا كنشي اشغالگر فعاليتهاي انواع تمام
چÇنين بÇا كه نيست بآور تعج وا كنشها اين نهايي حد در و دهد, نشان
شما كي نخواستهايم/ چيزي هيچ شما از كه <ما گرديم: مواجه انديشههايي
و برداريد را خود بندري تأسيسات و بيمارستانها است? كرده دعوت را

برگرديد/> كشورتان به
و نظامي اشغال به يه تك از بعد استعمار كه است آن از وا كنشها اين
كÇه كÇارهايي بهوسيلة را خود حضور ادامة و وجود خويش, پليسي قواي
منطق, و حقيقت نام به كه الجزايري ميكند/ تشريع و توجيه ميدهد انجام
بله اشغالگر, وجودي جلوههاي از بعضي برابر در ا گر ميبيند, ملزم را خود
حق زيرا ميكند; مشاهده استعمار كلي نظام اسير را خود بالفاصله بگويد,
حÇضور بÇودن حÇق كÇه است انÇدازه هÇمان بÇه طÇبي تهاي عاليÇف وجود
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كÇه الجÇزايÇري آنگÇاه اسÇتعماري/ نظام بهصورت الجزاير در فرانسويان
با خود سرزمين روي در ميخواهد ملتش كه اينرو از است, ملت از فردي
از مقداري نميتواند كه جهت اين به و كند, زيست خويش ملي موجوديت
بÇراي دهÇد, نÇجات را آن مابقي بتواند تا بدهد دست از را خود شخصيت
هرچه يكباره لذا و ندارد, پيش در راهي محدود مورد چند جز راه انتخاب

ميكند/ طرد هم با را همه است چترباز و مهندس مربي, طبيب,
پÇزشكي اقÇدامÇات برابÇر در بيمار رفتار همنواخت, جامعة يك در
ميسپارد/ او به را خود شده طبيب تسليم بيمار است/ اعتماد حس بر مبتني
جÇريان در درد, تشديد يا و تحريك سپرده, پزشك به را خود تن بيمار
مÇيدانÇد زيÇرا مÇيدهد, قÇرار پÇذيرش مÇورد را طبيب دست به اقدامات
و آرامش پيشدرآمد مداوا جريان طي در درد, كردن ص مشخ و شناخت

است/ بدن كامل صحت
پÇزشك, بÇه مداوا خالل در بيمار هيچگاه همنواخت جامعة يك در
لحÇاظ از كÇه دارد وجود همواره امكان اين است بديهي نميگردد/ بدبين
Çا ام كÇند, خÇطور بيمار خاطر در ترديدي پزشك معلومات و درمان طرز
مÇخدوش را اصÇولي و Çه اولي اعÇتماد كÇه است طÇبيب ترديدهاي هميشه
هÇر در مÇلت يك داخل در و است همهجايي برخوردي چنين ميسازد/
تغييرات شرايط بعضي در كه است بديهي ا ام ميگردد/ مشاهده دنيا  كجاي
سÇوي از بÇايد كÇه آلمÇاني اسÇير Hغالب فيالمثل ميگردد, ظاهر محسوسي
از شÇدن بيهوش از قبل گيرد, قرار احي جر عمل مورد فرانسوي احان جر
سÇاير خÇاطر بÇه نÇيز اح رÇج هÇمچنين نكشند/ را او ميكند, تمنا احان جر
ا گÇر زيÇرا گÇردد, تÇوأم موفقيت با Hحتم او عمل كه است نگران زندانيان
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عÇمل بÇه تÇفسيرهايي او فÇوت واقÇعة از كند فوت عمل زير بيمار Hاحيان
حالت اين از نيز سينما و ات ادبي است/ آ گاه آنها از اح جر و آمد, خواهد
از جÇنگ هÇر از بÇعد و ميكنند, استخراج جالبي سوژههاي و موضوعات
اسÇيران مÇيشود/ عÇظيمي تÇجاري بÇهرهبرداريهÇاي سÇوژههايي چنين
از اسارت دوران در آنان خود دارند/ اطالع بهخوبي نكته اين از فرانسوي
خواهش بودند, شده گرفته به كار اردو پرستاري سازمان در كه پزشكاني
حضور ميدهند انجام آلماني احان جر كه احي جر عملهاي در ميكردند

يابند/
نا گهاني مرگ است/ فراوان تي وضعي چنين شده استعمار سرزمين در
حمل آ گاهانه جنايتكارانهو تصميم بر همواره بيمارستانها در الجزايريان
و ميشود, شناخته اروپايي پزشك جنايتبار اعمال معلول و است, شده
مÇيباشد/ وقوع قابل پزشكي سازمان هر در مرگهايي چنين آنكه حال
تÇفسير Çي شك زمÇينة در هÇمواره بيمار, كردن بستري از الجزايري امتناع
در اروپايي پزشك انساني سرشت فطرتو مورد در الجزايري كه ميشود
بÇه بيمارستانها بخشهاي از بعضي در كه بگوييم اينجا در بايد دارد/ دل
امÇر اين اما ميآمد, عمل به آزمايش زنده انسانهاي روي فراواني تعداد

در فÇرانسÇه ارتشÇي بÇيمارستانهاي روانپÇزشكي بÇخش در كÇه فÇرانسÇوي سÇربازان /1
امتحان محض كه بودهاند صرعي بحرانهاي شاهد و ناظر همگي بودهاند بستري الجزاير
نسبي" "آستانه تا ميآوردهاند وجود به Gعمد سياه افريقاي تيراندازان و الجزايريها روي
اقÇدام تÇجربه بÇه آنÇان روي فÇرانسÇوي پÇزشكان كÇه مرداني اين كنند/ بررسي آنان در را

بودند/ شده كشانده بيمارستانها به د مجد آزمايش ضرورت " علمي "بهانه به ميكردند,
را خÇويش تÇصميم كه بود الجزايري جامعة و الجزاير ملت عهدة به Gمنحصر امر اين

دارد/ اعالم جنگ وسيلة به فضاحتهايي چنين منجمله و امور بسياري منع مبتني بر

نداشت/1  كليت
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از پÇزشك, ههاي وصيÇت عÇليرغم الجزايÇريها, كه است سال دهها
تأ كيد ص متخص پزشك چند هر ميكنند/ فرار بيمارستان در شدن بستري
خواهد خطر به Gشديد را بيمار سالمت اينكار در ترديدي هرگونه كه  كند
نداشته, قبول را بيمارستان به انتقال الجزايري كلي بهطور معهذا انداخت,
اميدي Hتقريب كه هنگامي لحظهو آخرين در هميشه دارد/ ا كراه آن انجام از
از نيز موافقت اين حتي و ميشود, موافقت انتقال اين با است, نمانده باقي
از مÇيگردد/ اجÇرا و ابÇراز هÇمگاني عÇقيدة عÇليرغم و نÇفر يك طÇرف
بيمار كهوضعيت ميشود اتخاذ دير قدر آن تصميم اين Hكهغالب اينروست

ميگردد/ مرگ دچار Hغالب شده, يأسآور
چÇنين و مÇيگردد, ي لقÇت تÇجربه مÇنزلة بÇه مÇريض مÇرگ مشÇاهدة
خÇبث بÇر مÇبني خويش قديمي باور در ميدهد امكان مردم به اتي تجربي
از بÇعد كÇه فÇردي آن گÇردند/ راسÇختر پزشك, ولو اشغالگر اتباع طينت
طرد را تي سن پيشگيري و مداوا روش بود, شده موفق فراوان  كوششهاي
احساس ر مقص Gشديد را خود نا گهان بقبوالند; را بيمار بستريكردن  كرده
تكرار را اينكار ديگر كه ميشود گرفته تصميم خانواده داخل در ميكند/
شده صرفنظر آن از موقت بهطور كه مردم بين متداول ارزشهاي نكنند/

مييابند/ باز شديدتري بهنحو را خويش انحصاري قدرت مرتبه دو بود,
كشÇورهاي بÇيبضاعت روستاييان رفتار با ا گر الجزايري رفتار اين
پديده اين فهم كه بود خواهد فاحشي خطاي و اشتباه شود, تشبيه اروپايي
مقاومت شدن بستري برابر در كه استعمارزدهاي ساخت/ خواهد محال را
جامعهاي در Hاحيان كه نيست ارزشهايي بر مبتني او امتناع اين ميورزد;
از تÇرس شÇهر, از تÇرس Âمث باشد; داشته وجود است ممكن همنواخت
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بÇود, نخواهد خانوادگي كانون مراقبت مورد ديگر اينكه از ترس غربت,
بÇه مÇردن براي را بيمار كه بگويند يكديگر به او اطرافيان اينكه از ترس
روستاييان مانند استعمارزده شدهاند/ خالص او شر از فرستاده بيمارستان
بيمار اعزام از Hمطلق شد, ذ كر آنچه مشابه عللي از يكي به كه نيست اروپايي
بÇيمارستان بÇه بÇيمار اعÇزام از وي بÇلكه ميكند, خودداري بيمارستان به
امتناع "اشغالگر" نزد او اعزام از هرجهت به و بيگانگان يا سفيدپوستها

ميكند/
بÇا و حÇوصله كÇمال بÇا بÇايد را, استعمارزده وا كنشهاي از يك هر
عÇاجز مطلب درك از كه بار هر و داد, قرار تحليل مورد تمام, روشنبيني
از منظور داريم/ قرار تأثرانگيزي پديدة متن در كه باشيم مطمÃن بايد شديم
نÇظام داخÇل در است تÇمÇاس هÇرگونه بÇودن مÇحال تأثÇرانگÇيز پÇÇديدة
و مÇراجÇعه از بÇومي خÇودداري كه ميشد عا اد چنين تها مد استعماري/
تي نÇس مÇداواي بÇه وي كÇه است جÇهت بÇدان اروپايي پزشك به اعتماد
جÇامعة در مÇوجود شÇفادهندگان يا جادوگران به و است, دلبسته خويش
و داشÇته وجÇود نيز دلبستگي چنين است بديهي دارد/ ثابت اعتقاد خود
تÇحليلهاي ضÇمن در قبل, سال چند از كه كنيم ه توج بايد اما است, مÆثر
مÇحيط در بلكه مترقي, كشورهاي عوام تودههاي در نهتنها روانشناسي,
چÇنين كÇه گÇرديد كشÇف روانÇي واقÇعيت ايÇÇن وجÇÇود نÇÇيز پÇÇزشكي

1. Leriche

محيط در است كرده نقل ما براي لريش1 دارد/ وجود Hواقع دلبستگيهايي
ارزيابي نبض روي از را بدن حرارت درجة بودند كرده عادت كه پزشكان
د مرد باب اين در يا بوده مخالف دماسنج به كاربردن با آنها از بعضي  كنند,
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وجه هيچ به بنابراين كرد/ ذ كر مثال بينهايت زمينه اين در ميتوان بودند/
كرده, ي تلق بدن نظام بينظمي را بيماري كه اشخاصي ا گر نيست غيرمنطقي
در داشتهاند عادت آنانكه و داشتهاند ص مشخ رفتاري بيماري هر برابر در
افكار رشتة به دلبستگي با گرفته, خود به صي مشخ حالت بيماري هر برابر
امÇتناع است تحميلي روش قبول منطقي نتيجة آنكه طرد از خويش قبلي
كوچكترين به استو شده مستقر زور به ل توس با كه تحميلي روش  كنند/

نميدهد/ حيات ادامة مجال قديم سنن از جزÄي
ميشويم: مواجه مفروضات همين با ما زيرين, قطعة مطالعة با

تÇزريق اجÇازة و پÇزشك بÇه او سÇپردن ميكند سرفه زنم كه <وقتي
داشتيم/ موارد اينگونه در Áمعمو كه روشي از انصراف يعني او به آمپول
و زدم نيشتر او پيشاني روي من و ميناليد, دردسر از بود روز سه كه پسرم
درخÇور رفتاري جهت بدين ميخواهند كرده توهين من به دليل بههمين
Çخاذ ات رفÇتار همينگونه نيز هميشه و ÇÇ كنند اتخاذ من برابر در وحشيها
نيشتر كردن ي تلق اشتباه رگزدن و توهينكننده برابر در تسليم ÇÇ ميكنند
عملي و صحيح Âكام منطقي لحاظ از رسيده من به دور سالهاي از كه زدن
مÇننژيتي مريض هر مانند بايد دارد مننژيت چون من پسر و است, مثبت
بÇهنحوي اسÇتعماري هÇيÃت و سÇاختمان اما كرد, نگهداري او از ديگري
شفقتآميز و برادرانه خشونتي بايد H حق كه پزشك رفتار از آنچه كه است

ميگردد/> تفسير تحقير به او ميل و اشغالگر يك بهصورت گردد, ي تلق
مكان زمانو در استعمارگر جامعة استعمارزدهو جامعة كه است محال
فÇرض بÇر كÇنند/ توافÇق واحدي ارزش ارزيابي به نسبت بتوانند واحدي
بÇا را خود موافقت ني معي موضوع مورد در استعمارزده جامعة ا گر محال
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كÇه شد خواهد عي مد بالفاصله استعمارگر Hممسل داشت, اعالم استعمارگر
است/ كÇرده پÇيدا تÇوفيق استعمارزده ملت جذب و تحليل در او سياست
طÇرز مÇنظور گÇرديم/ تأثÇرانگÇيز دوزخÇي هزارتÇوي وارد بايستي اينك
بيماريها; برابر در مبارزه مسألة با است الجزاير جامعة مواجهة و برخورد
جÇلوه گÇر اشÇغالگر وجÇود عالمات از يكي صورت به برخورد طرز اين
در آزاديبخش مبارزة درخالل كه ديد خواهيم بررسي اين از بعد ميشود/
ترسيم الجزاير ملت براي نوين خطمشي بيماريها, با مبارزه مسألة مورد

ميگردد/





طبي مشاورة

است, ي جد و خشك هميشه ميكند مراجعه طبيب به كه استعمارزده
مÇيكند, امسÇا ك تÇوضيحات اداي از و ميدهد, پاسخ مقطَّعي جمالت با
تÇرس بÇا وجه هيچ به رفتار اين ميآيد/ بسر پزشك حوصلة كه بهنحوي
مÇانع را آنÇان طÇبيب بÇا مÇواجÇهه در و دارنÇد بيماران Áمعمو كه عمومي
است ممكن كه ميشناسيم را اصطالح اين Âمث گردد/ تشبيه نبايد ميگردد
بÇيمار بÇا خوبي برخورد پزشك فالن بگويند: پزشك مورد در بيماراني
ميگرداند/ غالب خود ترس و كمرويي بر و ميرهاند نگراني از را او دارد
آزادي شÇخصي, ابÇتكارات از وجÇه هÇيچ بÇه اسÇتعماري, موقعيت در اما
نيست, خبري موفقيتآميز برخورد يك براي كوشش و بودن "خويشتن"
را جÇامعه و مÇيسازد يكÇنواخت را روابÇط تمام استعماري موقعيت زيرا

ميكند/ تقسيم طبقه دو به صي مشخ بهنحو
قطع بگيرد اطالعاتي استعمارزده از بتواند اينكه از پزشك زودي به
استعمارزده بدن كه اميد بدين ميشود, معاينه و آزمايش ه متوج كرده, اميد
او عضالت است, خشك نيز استعمارزده بدن اما باشد/ گوياتر او زبان از
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ÇÇ استعمارزده اين ÇÇ مرد اين وجود مجموعة ندارد/ آسودگي بوده منقبض

وي كÇه مÇيكند بÇرگشت اسÇتعمارزده عÇمومي روش بÇه خاص تجربة و مالحظه اين /1
اسÇتعمارزده ندارد/ واقعيت بر مبتني مصاحبت و برخورد يك استعمارگر با هرگز Hتقريب
بÇاز او روي بÇه را خÇود اطنÇب در و نميكند اقرار نميكند, اعتراف استعمارگر حضور در
روانÇي اعÇصاب بÇيماران كنگرة به ,19ëë سال در كه گزارشي به موضوع اين در نميكند/
اوست اقرار و الجزايري به راجع گزارش اين شود/ مراجعه است شده داده زبان فرانسوي

قانوني/ پزشك كارهاي در

است بديهي ميگردد/1 مواجه اشغالگر يا پزشكو با واحد آن در كه است
گوش ميكنند, اداره را مطب يا درمانگاه كه اروپايي پزشكان گفتار به بايد
بÇيمارستان از خÇروج مÇوقع در نيز را مراجعه كننده گفتار بايد اما داد/ فرا
بيماري يك آنها براي دردها <موضوع ميگويند: "اطبا" كه درحالي شنيد/

2. Protopathique

ديگÇري بÇيماري نÇتيجة يÇا دنباله و بوده مستقل كه است ناراحتيهايي و دردها منظور /3
[م] ميشود/ داده توضيح و استعمال لغت عين نشد پيدا معادل Âكام لغت چون كه نيست,

شÇناخته آن مÇوضوع بÇهزحÇمت است,3 پروتوپاتيك2 كه است مستقلي
كÇلي بÇهطور و است پخش بدن تمام در آنها درد حيوانات مانند ميشود/
"بÇيماران" موضعي> درد يك تا است عمومي ناراحتي حالت يك بيشتر
پÇزشك كÇه مÇنم گÇويي مÇيكند/ درد كجايم ميپرسند من <از ميگويند:
ندارنÇد توانايي آنقدر حتي ولي ميكنند, ر تصو توانا را خود آنان هستم,
شما از شويد اتاق وارد شما اينكه محض به و ميكند درد من كجاي بفهمند

است?///> چهتان ميپرسند
هستند/> خشن آدمها <اين پزشك:

نميكنند/> جلب مرا اعتماد پزشكان <اين بيماران:
آيا ميخواهد, چه نميداند استعمارزده معتقدند پزشكان كه درحالي
ميدانÇد <آدم ميكند: تكرار بومي بماند? مريض يا يابد بهبود ميخواهد



181 طبي مشاورة

و شد خواهد خارج چگونه آنجا از نميداند اما شود, آنها بر وارد چگونه
حÇتي و پÇزشك بÇهفوريت نÇه?> يÇا شد خواهد خارج آنجا از Áاصو آيا
شد: خواهند معتقد كرده وضع ي خاص قاعدة خود كار طرز براي كه پرستار
استفاده دامپزشكي هنر از بايد بلكه برد, به كار را پزشكي نبايد مردم اين با

ميكنند/ رفتار انساني و عادي طرز به كه دارند وجود نيز پزشكان تعدادي است بديهي /1
نيستند/> مابقي مانند <اينها كه: بود خواهند معتقد مردم اطبا اينگونه مورد در

پزشك باالخره اما ÇÇ ميشود آورده هم بهزبان عقيدهاي چنين بله ÇÇ1/كرد 
و مÇيزند حÇدسي بÇيماري مورد در ميبرد به كار كه بيشتري سماجت با
كرد/ نخواهد رعايت و اجرا را آن مريض Hغالب كه ميكند تجويز را درماني
ايÇن تÇمام كÇرده, پيشنهاد را خاص تفسيري هنگام اين در جامعهشناسان

ميدهند/ جاي بودن قدري و قضا مبحث تحت را رفتار جلوههاي
اسÇتعماري موقعيت چهارچوب به همواره كه رفتار طرز اين تحليل
نيز ديگري نتايج به ميدهد مجال ما به ميكند برگشت بدان و گشته مرتبط

برسيم/
سالمت حفظ به اين وجود با ميگريزدو پزشك از استعمارزده وقتي
مشÇاورة ميكند/ احساس پيروز معركه در را خود مييابد, توفيق خويش
چنين با وي وقتي است/ آزمايش نوعي هميشه استعمارزده نظر از طبي,
كÇه قÇرص چند دادن در فقط استعمارگر ق تفو كه ميكند درك مراجعهاي
مÇيگردد, خÇالصه شÇود, نوشيده بايد كه شربتي تجويز يا و شود بلع بايد
خÇاتمة مÇيكند/ احسÇاس خÇود در دشÇمن بر پيروزي نوعي وي درواقع
يا پزشك نسخة ميرسد/ پايان به مواجهه اين خاتمهيافتن با طبي مشاورة
اما ميگردند; ي تلق آزمايش اين حاشية و دنباله فقط شده تجويز داروهاي
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را خÇود فÇرزند حÇيات كÇه پÇدري فيالمÇثل بودن, قدري و قضا مورد در
ميكند, نفي را اخالقي دين اين Hصريح معهذا و اطباست, دخالت مديون
بهچشم نكته اين Gبدو گيرد/ قرار بررسي مورد نظر نقطه دو از او حالت بايد
مÇانند يÇا و عقبمانده كشورهاي مردم مانند نيز استعمارزده كه ميخورد
تÇوسعه يÇا و شكÇفتگي بÇهعنوان را زنÇدگي دنيا, نواحي همة واماندههاي
بهمنزلة او نظر از زندگي بلكه نميكند, ي تلق اساسي باروري يا حاصلخيزي
است, پرا كنده او زيست فضاي تمام در كه مرگي عليه است داÄمي مبارزة
قÇحطي قÇبيل از بÇهصورتهايي است, محسوس اطراف همة از كه مرگي
هرگونه فقدان حقارتو عقدة بيماريها, رواج شيوعو بيكاري, ناحيهاي,

مييابد/ م تجس آينده سوي به روزنهاي
در قÇطعات و اجÇزا تمام مÆثر, و تدريجي بردنهاي تحليل اين تمام
تÇدريجي مÇÇرگ بÇÇهصورت را او حÇÇيات اسÇÇتعمارزده, مÇÇحيطزيست
حالت بهمنزلة پزشك نفي يا و پزشك به مراجعه از او امتناع درميآورد/
خÇويش از هÇمگاني نÇزديكو برابرمرگ در مشاراليÇه كه است تسليمي
درونÇي, مÇتضاد و مÇبهم حÇالت ايÇن وجود ديگر سوي از ميدهد/ نشان
به وابسته صان متخص به نسبت استعمارزده كه است اعتمادي عدم صة مشخ
مÇعناي بÇر هÇمواره ص تخصÇم كÇلمات ميكند/ احساس استعمارگر  گروه
بÇيان و قÇبول مÇورد آن عيني واقعيت كه امري ميگردد/ حمل مستهجني
مسÇتعمراتÇي, وضÇعيت بودن نادرست بهواسطة همواره است, شده واقع

ميگردد/ مخدوش
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مشاورة و است, ناجوري مراجعه كنندة استعمارزده الجزايري بيمار
در بÇينظمي ميسازد/ جلوه گر كمارزش بيمار يك صورت به را او طبي
در نÇاتوانÇي دارو, اسÇتعمال نÇحوة يÇا و مقدار در اشتباه داروها, استعمال
بÇيمعنا و عÇجيب رفÇتار پÇزشك, به منظم مراجعة اهميت درجة ارزيابي
خصوصياتي جالبترين و مهمترين اينها غذايي/// رژيم رعايت به نسبت
مشÇاهده كلي بهطور استعمارزده بيماران در استعمارگر پزشك كه هستند
گويي بيمار, كه ميآيد بهوجود پزشك در احساس اين اينجا از و ميكند,
ندارد بيمار به نسبت را الزم اعتماد پزشك ميكند/ بازي موشك قايم او با
و فÇرار حالت يك وجود همواره بيمار, سوگندهاي و وعدهها عليرغم و
پرستاري گروه و پزشك كوششهاي تمام ميكند/ درك او در را القيدي
بÇلكه نÇميگردد, مواجه مفهوم و واضح مخالفت با حالت اين تغيير براي

گردد/ محو و ناپديد بيمار ميشود موجب
حÇال و نÇميكند مراجعه مرتبه دو بيمار كه است آن اثر و قدم لين او
Hبمرت ني معي فواصل در بايد بيماري از شفا براي كه فهماندهاند او به آنكه
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بÇه و شده نوشته پزشك نسخة در نكات اين تمام كند; مراجعه پزشك به
فÇالن در كه است شده گرفته قطعي قول او از و است شده تفهيم نيز بيمار
انÇتظار بÇه HدرتÇن ن عيÇم تÇاريخ در پÇزشك اما كند, مراجعه Gد مجد تاريخ
كÇه هÇم وقÇتي آمد, نخواهد ن معي موعد در Hممسل او بيمار زيرا مينشيند,
مشÇاهده فانه تأسÇم كÇند, مراجÇعه Gد مجد بيمار ر مقر موعد از بعد تها مد
معموÁبيمار است/ كرده پيشرفت وحشتنا كي نحو به بيماري كه خواهدشد
مÇيكند, مÇراجÇعه مÇوعد از ديÇرتر سÇال يك هم گاهي و ماه شش يا پنج
كرده پيشرفت وحشتنا كي بهنحو بيماري كه شد خواهد مشاهده فانه متأس
اسÇتفاده بود; شده تجويز Âقب كه داروهايي از آنكه همه از بدتر و است/
از بÇار يك فÇقط كÇه ميشود آشكار بيمار با مذا كره از بعد است/ نكرده
در بهتنهايي يكماهه داروي ميزان قوي احتمال به يا شده استفاده داروها
نظر به ميكند بيان كهبيمار توضيحاتي چون است, شده برده به كار بار يك
ا كÇتفا همينقدر روش اين توجيه براي است آن بهتر نميرسد, ه موج ما

است/ وضعيت اين مقتضي بيمار اخالقي ات خصوصي بگوييم كه  كنيم
كÇه مÇيكند اسÇتنتاج چÇنين ات خصوصي اين از جامعهشناسي نظرية
باز را خود سالمت قاطعي بهنحو و هميشه براي يكباره ميخواهد "بومي"
و يكÇباره بÇلكه نÇميكند, پÇيشرفت Hج متدر بيماري "بومي" نظر در يابد/
و هم سر پشت مداوم, تكرار كه بهنحوي ميآيد, انسان سراغ به نا گهاني
ايÇن اثر و ندارد, تأثيري چندان آن شفادهندة قدرت در دارو يك منظم
بÇيماران لذا و داروست, يكÇبارگي و بودن يكجايي اثر از كمتر استمرار
بÇه بايد پزشك نظريات بنابراين ميدهند/ ترجيح را آمپول تزريق بومي
دعا نوشتن و طلسم بستن امامزاده, يك زيارت كند/ درمان را درد فوريت
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تÇجويز وسÇيله مÆÇثرترين عÇنوان بÇه كÇه است درمÇانهايي و دستورات
بÇه هي يتوجÇب يا و شعايري وظيفة يك از غفلت كه همانگونه ميگردد/
طÇرف در ميآورد, بهوجود را بيماري ممنوعه اعمال از بعضي از احتراز
جÇادوگر و دعÇانويس دسÇتورات از پÇيروي و كÇارها بعضي انجام مقابل,
مÆÇثر حÇيات در كÇه مÇختلفي قÇواي بين رانده, بيرون را بيماري ميتواند

كند/ برقرار تعادل است,
هÇر ا گر ما نظر به اما است, حقيقت مقداري حاÄز تفسير اين  گرچه
روي از بÇخواهÇيم است استعماري موقعيت زاييدة كه را نوظهوري واقعة
آن كرده, تفسير است داشته استعمار دوران از قبل ملت كه رفتاري و سنن
جهات بسياري از تفسير اين Hممسل بنگريم, سنن آن مشابه ديدگاهي از را
بÇا نÇزديكي قÇرابت و ارتÇباط موردنظر واقعة اينكه ولو بود; خواهد خطا
مÇيشود موجب استعماري سلطة كه ديدهايم باشد/ داشته تي سن طرحهاي
از قسÇمتي كÇه مÇيخواهÇد و شÇود, ايجاد استعمارزده در انقباضي حالت
جÇدا بÇراي هي وجÇت قÇابل كوشش استعمارگر, از و كند, رد را استعمارزده
روزمره, زندگي در معهذا ميزند/ سر پيروزمند جهان از خود نگهداشتن
و فÇني و اقÇتصادي مÇتقابل روابÇط توسعه HمÄدا استعمارزده و استعمارگر
و پÇايهها تÇمام اسÇتعمار كه است بديهي نميكنند/ قطع را خود بين اداري
با اشغالگر گروه كه بديننحو ميسازد/ منقلب را بومي حيات مفروضيات
زور اعمال چنان با را ارزشها اين و ميرسد, راه از خود خاص ارزشهاي
ادامÇة بÇراي ي تÇح ميشود ناچار استعمارزده كه ميكند تحميل فشاري و
ل توسÇم پÇنهانكاري بÇه گÇرفته تدافعي موقعيت نيز خويش عادي حيات
روابÇط حتي و همهچيز ماهيت استعماري سلطة شرايطي چنين در  گردد/
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در و مÇيكند, مÇنحرف طبيعي مسير از خودش فرهنگ با را استعمارزده
بÇه مÇربوط علمي جديد ات كشفي نميتواند كه استعمارزده موارد بسياري
را پÇرستاري و آمÇبوالنس بÇيمارستان, تجهيزات و امراض برابر در دفاع
بÇيمار Çا ام مÇيگردد/ اغÇتشاش دچÇار خود سنن انجام در كند, طرد Âكام 
بÇيمارستان در هÇرگاه كÇرد, قÇبول را پÇزشك دخÇالت كه استعمارزدهاي
فشÇارهاي تÇحت خÇودش گروه طرف از بماند, منزل در و نشود بستري
مÇوازات بÇه و تÇوأم نÇيز تي نÇس درمÇان روش گÇرفت/ خواهد قرار سختي
يكي از بهتر مداوا <دو معتقدند: زيرا شد/ خواهد عملي پزشك دستورات
از اسÇتفاده كÇه استعمارزدهاي بيمار بياوريم خاطر به هميشه بايد است/>
كÇه دستوراتي به آن موازات به Hغالب ميپذيرد, را ديژيتالين يا پنيسيلين

ميكند/ رفتار است, داده نيز محله يا دهكده معالج طبيب
مÆÇثرتر پÇنيسيلين كÇه مÇيكند احسÇاس مبهمي بهنحو استعمارزده
دهكده معالج طبيب ÇÇ اجتماعي و روانشناسي سياسي, داليل به اما است,
موظف ÇÇ است معاش امرار به نيازمند و ميدهد انجام را وظيفهاي محله يا
روانشÇناسي, نÇظر از كÇند/ هÇمكاري خويش سهم به سنتي طب با است
و عرف خويش بيماري زمينة در حتي است ممكن بهسختي استعمارزده
بÇرابÇر در را خÇويش فÇرهنگ وا كÇنش انداخÇته, دور را مرسومه عادات
كه است آن بهمنزلة باشد, دفعه يك ولو دارو, استعمال كند/ طرد بيماري
قبول مورد محدودي بهنحوة الاقل و صريح بهطور را مغربزمين اقدامات
است, داده نشان بيگانگان پزشكي علم به را خود اعتماد و است داده قرار
بÇدان HعÇواق شده تجويز داروهاي تمام يكبارة استعمال كه اينجاست از و
حساب تسويه يكباره پزشكي علم به نسبت ديگر عمل اين با كه معناست
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دسÇتورالعÇمل اجÇراي و قÇبول ميجويد/ احتراز مداوم تماس از و ميكند
رعايت و ه با توج و قاطعتر روز به روز را آن بايد كه استعمارگر, پزشك
مشكل بسيار آن انجام موارد غالب در كه است اقدامي كرد, اجرا بيشتري
حلقة كرده دخالت ديگري نيروي دستور اين اجراي درخالل زيرا است/
تزريق يا و قرص هر خوردن ميكند/ قطع را مغربزميني مداواي متصل
و تÇمهيدات انÇجام بÇه مسÇبوق اره, فÇك بÇهعنوان و دارد اره كف آمپول هر
است/ مذهبي رهبر يك زيارت مستلزم آن انجام از بعد يا و است ماتي مقد
عÇرصة مÇبادا كÇه مÇيآيد بÇهوجود بÇيمار در نگÇرانÇي اين اوقات  گاهي
نگÇرانÇي, ايÇن گÇيرد/ قرار متضاد و مختلف نيروهاي تصادم و  كشمكش
تÇغيير بÇه كÇلي آن اثÇر بÇر بيماري طرح و ميكند توليد فراواني التهابات
دنÇياي كÇه مÇيشويم مواجه حقيقت اين با ديگر بار يك هم باز مييابد/
گÇونا گÇون, بسيار بهطريق و است پيچيده دنيايي جهت هر از استعماري
دنÇياهاي هÇمواره اسÇتعماري نÇظام در است/ گÇرديده تÇقسيم بÇÇهطبقات
تكÇنيكهاي مÇيكند, طÇرد را ديگÇري يك هر كه دارد وجود ي متضاد
همواره و ميگذارند تأثير واحد آن در همه و همه كه دارد وجود متناقضي

ميخورد/ بهچشم شديدي مواجهة مختلف, ارزشهاي بين
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و اسÇتعمار زنجير از حلقهاي بهمنزلة همواره پزشك كه داديم نشان
اسÇتعماري مÇوقعيت اما ميگردد/ ي تلق اشغالگر نيروي بلندگوي همچون
اسÇتعمارگر پزشك با را بيماران بين روابط Hصرف كه نميكند قناعت بدان
و درمÇان جديد روش برابر در دودلي و ابهام حالت اين بلكه سازد, تيره
مÇيگردد/ مشاهده بيماران در باشد; بومي نيز پزشك كه درصورتي حتي
است, گÇرفته ياد را اشغالگر هنرهاي و روشها از يكي كه بومي برابر در
در مÇيكند/ احساس خويش در متفاوت احساس نوع دو استعمارزده فرد
اثبات كه است جانداري و قاطع دليل بهمنزلة بومي, ص متخص مردم, نظر
ولي شود; پزشك يا و ه عدلي وكيل مهندس, ميتواند محلي فرد هر ميكند
جÇامعة كÇه است آن نشانة امر اين پنهان, ضمير اعماق در و عينحال در
شخصيت از دورافتادگي و قه تفر يك دچار استعمارزده همگن و منقبض
مÇردمگريزي اصÇخ عاطفي و رواني مقولة از خصيصه اين و است, شده
بسياري در و است غربزده و شده اروپايي طبيبي بومي, پزشك است/
و نÇميكنند, نگÇاه اسÇتعمارزده جÇامعة عÇضو بهعنوان او به ديگر مواقع,
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اين ميدهند/ پاس اشغالگر اردوي و دشمن اردوي به را وي ضمني بهطور
يك از مÇيخواهÇند وقتي مستعمرات از بعضي در كه نيست تصادفي امر
عÇادات و اخÇالق بÇه <وي مÇيكنند: تÇعريف چنين را او ببرند نام د متجد

است>/ گرفته خو اربابها
پÇليس بÇا بومي پزشك استعمارزده, مردم از عمدهاي بخش نظر در

ارشÇد صÇاحبمنصب و مÇاليات مأمÇور قÇاضي منظور و است قاÄد لغت همان : Caïd /1
[م] محله/ باجبگيرهاي و التها "رهبر" يعني آن مستهجن بهمعناي و است دولتي

استعمارزده است/1 مشابه بومي قاÄد و بومي دولتي صاحبمنصب بومي,
ايÇن مÇيكند, غÇرور احسÇاس خÇويش همنژاد موفقيت از اينكه عين در
پÇزشك بÇرخÇورد مÇيدهد/ جÇاي مستهجن طبقة در را ص متخص همنژاد
ض عرÇت و حÇمله حالت با توأم مديد تهاي مد تي سن طب به نسبت بومي

است/
تÇعلق است نÇاچار كÇه مÇيكند احساس رواني نظر از بومي, پزشك
او نقيض و ضد روش و دارد, ابراز Hصريح منطقي جهان بدين را خويش
ل متوس بدان ملتش كه جادو و سحر با را خود همكاري عدم ميخواهد  كه
مواجهة در ابهام و تناقض ميگردد/ ناشي همينجا از دهد نشان ميشود,
از بعضي برابر در بومي پزشك ابهام و تناقض بومي, طبيب با استعمارزده
پÇزشك و بÇيمار تÇماس مشكÇلشدن مÇوجب فÇرهنگي, ات صوصيÇÇخ
مÇيدهد, سÇرمشق و نÇمونه كÇه است بÇيمار اسÇتعمارزدة GدوÇب ميگردد/
ق تفو و شد تسليم درماني نوين طرز قبول به آنكه از بعد وي كه بدينمعني
نكÇند, مراجÇعه بومي طبيب به ميدهد ترجيح پذيرفت, را جديد پزشكي
است> جÇديد پÇزشكي نÇف واقعي <دارندة كه استعمارگر پزشك به بلكه
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فÇيالمÇثل كÇه مÇيشود مشÇاهده بÇيماران آمÇار بÇه مراجعه با كند/ مراجعه
حÇال و داشÇته الجزايÇري بيمار هم و اروپايي بيمار هم اروپايي پزشكان
اين گرچه ميكند/ مراجعه الجزايري بيمار تنها الجزايري, پزشك به آنكه
قÇواعÇد مÇيكند/ صÇدق هÇميشه كÇلي بÇهطور امÇا است, اسÇتثناپذير آمار
پÇزشك ميكند حكومت استعماري جوامع بر كه پيچيدهاي روانشناسي

بر Hمستقيم كه بالكن مانند ساختمان از قسمتهايي بهمعناي اصل در : Porte-à-faux /1
[م] است/ متصل ساختمان اساسي قسمت به بلكه ندارد, تكيه شالوده ستون

تأثرانگÇيز موقعيت اينجا در ميآورد/ در پنجم1 چرخ بهصورت را بومي
در ميشود/ ذهن به متبادر انقالب از قبل دوران در استعمارزده روشنفكر
عÇظيمي تÇغييرات نÇيز زمÇينه ايÇن در كÇه ديد خواهيم ما آينده صفحات

است/ آمده وجود به الجزاير در آزاديبخش ملي جنگهاي بهمناسبت
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مÇبارزة با مواجهه در استعمارگر گروه به وابسته پزشك كلي بهطور
ماسك پشت در ميگردد/ پذيرا را خويش گروه روش همان الجزاير ملت
مÇرد چÇهرة مÇيگذارد> مÇرهم بشÇريت زخÇمهاي روي بÇه كه <پزشكي
الجزاير در و دارد تعلق مسلط جامعة به كه مردي ميگردد, نمايان ديگري
امÇثال زندگي سطح از مراتب به كه است برخوردار ع متمت زندگي چنان از

ميدهد: تغييرشكل نظاميافته, غارتگري بهصورت مستعمرات در Hغالب پزشكي حرفة /1
شÇده الصاق آن به 12 ب ويتامين يا پنيسيلين برچسب كه ري مقط آب شيشههاي تزريق
سÇرطان" تÇحر ك عÇدم و اسكÇان "بÇهمنظور راديوتراپÇي جلسات يا ريهها از پرتوشناسي
كÇه است كÇافي اخÇير مÇورد در ندارد/ پرتونگاري واقعي دستگاه هيچ پزشك كه درحالي
كÇه كÇند اعÇالم دقÇيقه بيست تا پانزده از بعد داشته نگه پردهاي يك پشت را بيمار پزشك
ÇÇ گرديد كشف الجزاير در فراواني امثلة ÇÇ است شده ديده حتي است/ يافته خاتمه جلسه
مشÇغول كه است كرده ادعا برقي جاروي يك بردن به كار و داشتن دردست با پزشك  كه
رابÇله شÇهر در كÇه مÇيكنيم يÇاد اروپÇايي پÇزشكي از نÇمونه بÇهعنوان است/ پرتوشناسي
در كÇه مÇيكند تÇعريف و داشته اشتغال طبابت به ÇÇ ارلÃانزويل منطقة در ÇÇ (Rabelais)

<من است: داشته بامداد هر در فرانك سيهزار تا روزها بعضي چگونه روز بازار روزهاي
آمپول كدام ميگفتم: مريض به و ميكردم پر نمك سرم از مختلف حجمهاي به سرنگ سه
Ñ

مرا كز در عالوه, به است/1 باالتر دارند مسكن مادر, كشور در كه خويش
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Ø

گرانترين مراجعان همة Hتقريب را? فرانكي پانصد و هزار يا هزار, يا پانصد ميخواهي, را
ميكردند/> انتخاب را آمپول

نÇمونة كÇه الجÇزايÇر در است/ نÇيز مÇالك هميشه Hتقريب پزشك استعمار

1. Colonietype de Peuplement

يك است ممكن استثنايي بهطور جمعيت1, نوع مستعمرة از است جامعي
زمين نباشد/ مشغول زراعي بهرهبرداري به كار و نداشته ملكي پزشك نفر
پزشك جهت هر به و اوست, خانوادگي ارث يا كرده ه تهي Hشخص يا وي را
بÇخشهاي بÇه هÇنوز الجÇزايÇر مقيم اروپاييان است/ " كلن" از فردي نيز
اسÇتعماري جÇامعة نÇدادهانÇد/ قÇاطع وجÇودي اقÇتصادي, فعاليت مختلف
سرزمين اين به كه كساني يافته, سازمان بد و تغيير حال در است جامعهاي
جÇنبههاي داراي ي دÇح تÇا بÇاشند, فني ص متخص ولو كردهاند, مهاجرت
يك بÇاير, زمÇين آبÇادكنندة كشÇاورز يك تÇردست, آدم يك عاند: متنو
دولت كارمند يك حتي ميخوابد; رسيد كه جا هر كلن در كه ماجراجويي
ت مد خاتمة در نيست ممكن ميشود مستعمره مأمور سال دو براي كه نيز

است/ شده پيدا او در تغييرات بعضي رواني جنبة از كه نكند حس
بÇالنسبه و سÇازمانيافته جامعهاي ميان در الجزاير مقيم اروپايي فرد
جامعهاي كلن هر است/ جنبش در HمÄدا مستعمره جامعة ندارد/ جاي ثابت
بÇرقرار آنÇجا در را جÇديدي اجÇتماعي سÇازمان و كرده ابداع خود خاص
صاحبان و كارگران دولت, كارمندان صنعتگران, بين قضاوتهاي ميكند/
هر و دارد تا كستان مقداري طبيبي هر نيست/ ص مشخ Âكام آزاد مشاغل
مÇزارع بÇه انÇدازه, همان به و ديگر بيگانگان همة مانند دادگستري وكيل
نيست اين طبيب يك صكننده مشخ و ف معر دارد/ دلبستگي خويش برنج
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آن در وي بÇلكه دارد, اشÇتغال پÇزشكي شغل به جامعه در Hصرف وي  كه
وي هست/ نيز مركبات باغ چند و شراب انبار چند آسيا, چند مالك واحد,
كÇار حÇاشية عÇنوان بÇه را خÇود پÇزشكي شغل ي خاص دلفريبي با همواره
مÇعاش امÇرار مراجعان ويزيت حق از Gمنحصر كه پزشك ميكند/ في معر
در مÇيآورد, بهدست خويش امال ك از هنگفتي Hغالب درآمدهاي نكرده
اين وي وقتي دارد/ ي خاص برداشت طبابت به اشتغال و شغلي اخالق زمينة
مÇراجÇعان مÇنتظر خÇود مÇعاش امرار براي <من ميآورد: زبان به را جمله
تÇحقير اسÇتعمارگر, تكبر و غرور جمله, اين معناي در بيش و كم نيستم>
وجÇدان, فÇقدان و بÇومي بÇيمار به نسبت توهينآميز خشونت مراجعان,

1. Besan ´on

2. Liège

3. Bâle

پرداختن از بال3 يا لييژ2 بزانس1, مقيم طبيب است/ شده گنجانده و مستتر
ا كتفا خويش شغل اقتصادي جنبة به معاش امرار براي كرده احتراز زمين به

ميكند/
ناتوانان و بيماران با يعني مجروح بشري جامعة يك با هميشه كه اطبا
از مÇيگيرند/ قرار بااليي سطح در ارزش, لحاظ از Hغالب هستند, تماس در
دÇض ايÇدههاي بÇا آزاديخÇواه احÇزاب عÇضويت ÁعموÇم كه اينروست
اسÇتعماري سÇازمان بÇا اطÇبا مسÇتعمرات, در امÇا دارنÇد/ را آن استعماري
در كÇه كÇرد ب تعج نبايد بنابراين, همراهاند/ و همگام استثمار و سلطه گر
استعمارخÇواهÇانه تظاهرات رأس در دانشگاه استادان و پزشكان الجزاير

باشند/ داشته قرار
اسÇتعماري, اخÇتناق حفظ در اقتصادي, لحاظ از الجزايري, پزشك
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و اصÇولي اعÇتقادي بÇر مÇÇبتني اسÇÇتعمار, از طÇÇرفداري است/ ذينÇÇفع
براي استعماري نظام كه است آن بر مبتني بلكه نيست, خاص ارزشهايي
بÇا بÇاالبودن لحÇاظ از كÇه است آورده فÇراهÇم زنÇدگي از سطحي چنان او
چرا كرد توجيه ميتوان كه است جهت اين از نيست/ قياس قابل سايرين
يا و ميدهد تغييرشكل داوطلب قشون رهبر و رÄيس بهصورت Hغالب وي
در مÇيدهد/ تشكÇيل تÇروريستي" دÇض" اصÇطالح بÇه سÇÇازمان HخصÇÇش
حÇتي آزاديبÇخش, جÇنگهاي ايÇام جÇز بÇه يÇعني عÇادي دورانهÇÇاي
و زمين آبادكنندة متفاوت شخصيت دو نيز مستعمرات مقيم روشنفكران
فرا بحران دوران كه وقتي و دارند/ جمع خود در را كابوي يا هفتتيركش

ميبرند/ به كار كشيده بيرون را خويش شكنجة وسايل ميرسد
است, سÇاخته خÇون به غرقه را الجزاير كه وحشتنا ك جنگ اين در
كارهايي منظور كرد/ كوشش بايد كارها اين از بعضي توجيه و درك براي
مÇورد ذهÇني, جÇهات گÇرفتن درنظر بدون و عيني لحاظ از ا گر كه است
فيالمÇثل محنتزاست/ بسيار عادي ايام در آن وقوع گيرد, قرار قضاوت
بÇراي الجÇزايÇر در را پÇزشك صÇدها دسÇتهجمعي كشتار نميتوان هرگز
كÇه است آن بÇر سنت جنگها وحشتنا كترين در كرد/ توجيه جهانيان
درخÇالل ,19êê در ÂثÇم شÇود/ گÇذاشÇته كنار جنگ, از پزشكي سازمان

1. Belfort

از را بÇلفور1 نÇاحية در واقÇع دهكده يك وقتي دوم بينالملل جنگهاي
كه مدرسهاي ورودي در جلو در درآورديم, ف تصر به و گرفتيم آلمانيها
گÇذاشÇتيم/ مÇحافظي ميكردند, عمل را زخميها آنجا در آلماني احان جر
پÇيچيدگي از و نÇيستند بيخبر جنگي قوانين اين از الجزاير سياسي رجال
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دارنÇد/ Çالع اط نÇيز الجÇزايÇر مÇقيم اروپÇاييان تأثÇرآور موقعيت و وضع,
پزشك يك به سو¾قصد مورد در را آنان تصميم ميتوان چگونه بنابراين

كرد? توجيه
پزشك, كه است جهت بدان هميشه Hتقريب تصميمات اينگونه اتخاذ
اطÇراف در قوانين اين كه تي امني دايرة از را خود درواقع خويش, رفتار با
سÇو¾قصد مÇورد الجزاير در كه پزشكي ميسازد/ خارج تنيدهاند; او شغل
جÇنگي مÇجرم خÇويش, حÇرفة از صÇرفنظر ميرسد, قتل به گرفته قرار
ميآيد, بهوجود ي خاص واقعيتهاي استعماري محيط در ميرود/ بهشمار
و خونآشامترين صفت به پزشك گاهي ن, معي منطقة يك در فيالمثل و
او در پزشك خصوصيت ديگر, و ميكند, جلوه استعمارگر حريصترين
بÇود, نيز طبيب بودن, مال ك حاشية در وي كه همانگونه نيست/ مشهود
يÇدك نÇيز را پÇزشكي آن حÇاشية در كÇه است شÇده شكنجه گري اينك
مÇبارزة برابÇر در را پزشك خاص شخصيت نيز حا كمه مقامات ميكشد/
كه پزشكي هر داشتهاند ر مقر و بخشيدهاند خاص شكل ملي آزاديبخش
او نظر به جراحات وجود و ميكند اقدام مجروح الجزايري يك مداواي به
نزد را او كه كساني و مجروح نشاني و نام است موظف ميرسد, مشكوك
مÇورد خÇود اال و دارد اعÇالم صالحه مراجع به و بپرسد آوردهاند پزشك

تÇصميمات, ايÇن بÇرابÇر در خÇويش قÇديمي سÇنت بر بنا فرانسه پزشكي نظام شوراي /1
به كه رسمي نامة طي (Piedelièvre ليور( Ôدپي پرفسور شورا رÄيس كرد/ قاطعي جبههبندي
نÇوشت: چنين داشت ارسال قسطنطين و وهران الجزيره, شهرهاي پزشكي نظام شوراي
نÇبايد مسÇتمسكي هÇيچ به و شرايط هيچ در كه شوم يادآور شما به ميدهم اجازه خود <به
مراجعين تمام بايد اطبا¾ كه ميكنم خاطرنشان شما به همچنين كرد/ فاش را شغلي اسرار
Ñ

آنان كه شد صادر دستور نيز داروسازان مورد در شد/1 خواهد واقع تعقيب
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Ø

درمان و مواظبت مورد برابر, عالقمندي با هستند, دشمن يا دوست اينكه به ه توج بدون را
مÇيگويد: كÇه مÇيشوم يÇادآور را پزشكان وظايف آÄيننامة 3 مادة خاتمه, در دهند/> قرار
مÇليت, زنÇدگي, شÇرايÇط گÇرفتن درنÇظر بÇدون و عليالسويه را بيماران همة بايد <طبيب
ايÇن دهد/> قرار درمان تحت برميانگيزد او در بيمار اين Hاحيان كه احساساتي يا و مذهب
دسÇتگاههاي كÇه راتÇي قرÇم اجÇراي از اروپÇايي اطÇباي از بسÇياري كÇه كنيم اضافه را نكته

ورزيدند/ خودداري بودند, كرده تصويب الجزاير بر فرانسويحا كم

داروهاي كلي بهطور و استرپتومايسين, پنيسيلين, قبيل از داروهايي نبايد
بÇدون را كزاز, ضد سرم و هيدروفيل پنبة الكل, همچنين و آنتيبيوتيك
و خريدار نشاني و نام كه بود شده ه توصي عالوه به بفروشند/ پزشك نسخة

كنند/ يادداشت را بيمار همچنين
خÇويش قÇبلي اعÇتقاد در شد, آ گاه تصميمات اين از ملت كه همين
راسÇختر شدهاند, همداستان او با مبارزه براي استعمارگران اينكه مبني بر
فرانسوي داروخانههاي و پزشكان داشتند يقين فرانسوي مقامات  گرديد/
اطÇراف در فÇقط و كÇرد خÇواهÇند اجÇرا خÇود بÇه خÇود را دستورات اين
غيررسمي لباس با مخفي پليس و مخبر الجزايريان به متعلق داروخانههاي
مسألهاي مÇناطق, بÇعضي در دوايÇي ذخÇيرة و تأمين گماشتند/ كشيك به
ممنوع سرنگ و سولفاميدها الكل, نگهداشتن بود, شده دردنا ك مشكلو
آمÇار مÇيخواست كÇه وقÇتي فرانسه نظامي فرماندهي ,19ëë در  گرديد/
بÇهزعم كه را هاي عد هميشه Hتقريب كند, حساب را الجزايري  كشتهشدگان
جز¾ كرد/> فرض مرده بايد درمان و دارو به دسترسي عدم علت <به وي

ميآورد/ بهحساب قطعي مردگان آمار
تÇعلق خÇويش رفÇتارهاي از بعضي با نيز Hشخص استعمارگر پزشك
يك HيانÇاح كÇه وقÇتي مÇيكرد/ مسÇتحكمتر حÇا كÇمه, هÇيأت بÇه را خود
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به قضايي بازپرسي مرحلة تا رفته در سالم پليس شكنجههاي از الجزايري
في عرÇم پزشك به را او ميكرد درخواست Hغالب ميداد, ادامه خود حيات
دستور گرديده, واقع موردقبول هم, مت وكيل درخواست اين گاهي و  كنند
هÇميشه مÇيگرديد, مأمÇور كه اروپايي پزشك اما ميشود/ داده او معاينه
مشÇاهده شكÇنجه اعÇمال بÇر دال مشكÇوكي نكتة هيچ كه ميداد  گزارش
الجزايري پزشك نادر مورد چند در ,19ëë سال اوايل در است/ نگرديده
آن مÇنع بر صريحي دستور باالفاصله اما گرديد, ن معي كارشناس بهعنوان
مÇيداد گزارش Hاحيان اروپايي پزشك يك هرگاه همچنين گرديد/ صادر
عكسالعمل اثر بر كه است آن از حا كي Âمحتم كه دارد وجود <شواهدي
زخمي را وي كه شده انجام حركاتي او مورد در Hاحيان متهم, رفتار از ناشي
آن از و مÇيشد, ارجÇاع ديگري كارشناسان به امر Gد مجد است/>, نموده
ارجÇاع كÇاري بÇود داده گÇزارشÇي ايÇنگونه كه پزشكي به ديگر نيز پس
يك جسد معاينة با اروپايي پزشك كه ميافتد فاق ات همچنين نميگرديد/
گواهي است, شده اعدام صدا و سر بدون يا مرده, شكنجه زير كه الجزايري
كÇه ميافÇتد فاق ات همچنين است, گذشته در عادي مرگ با وي كه ميكند
دسÇتور گÇرفته قÇرار قÇبول مÇورد جسÇدي چنين كالبدشكافي درخواست

است/ منفي هميشه مربوطه گزارش و آن نتيجة اما شود, داده تشريح
و دردنا كترين با اروپايي طبيب نيز صي تخص و فني Hصرف جنبة از
همكاري ميشوند مرتكب استعمارگر قواي كه اعمالي جنايتكارانهترين
سÇازمان بÇهوسيلة كÇه را كارها از بعضي Âذي ميخواهيم ما دارد/ نزديك
اطÇباست, "آدمكشÇيهاي" نشÇاندهندة شÇده, اعمال الجزاير در پزشكي

شويم/ يادآور
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سرم اين از استفاده نحوة شويم/ يادآور را حقيقت" "سرم مسألة Gبدو
و مÇيگردد, تÇزريق وريÇد در ر خدÇم و خÇوابآور مايعي كه است چنين
شود, تزريق رگ در Hج متدر ا گر كه است آن دارو اين شيميايي خاصيت
مÇيسازد/ كÇدر را آ گÇاهي كÇرده, مختل را افكار بر حا كمه ارادي نيروي
كلي بهطور اما دارد, درماني جنبة گاهي طب در گرچه دارو اين از استفاده
شÇخصيت در عÇظيم تÇباهيهاي منشأ است ممكن بوده خطرنا ك بسيار
ناخودآ گÇاه, ضمير بازرسي براي فني روش اين اينكه به ه توج با  گردد/
و روانپÇزشكان كÇه تهاست دÇم مÇيباشد, فÇوايÇدش از بيش خطراتش
نيز پزشكي امور قلمرو در را درمان طرز اين به ل توس اعصاب صان متخص

نميدانند/ مجاز
ايÇن اسÇتعمال جهان كشورهاي تمام در پزشكي آ كادميهاي تمام
است بÇديهي كÇردهانÇد/ مÇمنوع HمÇرس قضايي نتايج حصول براي را دارو
قÇلمرو از را خÇود ميكند, نقض را صريح ممنوعيتهاي اين كه پزشكي
در مÇلتش هÇمراهÇي بÇه كه طبيبي ميسازد/ خارج پزشكي اساسي اصول
بÇينالمÇللي رات قرÇم بÇايد خÇويش شغلي بهاعتبار ميكند, شركت جنگي
اعÇدام بÇه كشÇورها همة در جنايتكار طبيب يك كند/ رعايت را پزشكي
آلمان, اردوهاي همراهي به كه نازي اي اطب محكوميت ميگردد/ محكوم
بارزي و روشن مثال ميكردند اقدام انسانها روي بر آزمايشات انجام به

ميگردد/ مشاهده زمينه اين در كه است
حقيقت" "سرم از سرسامآوري بهنحو الجزاير مقيم اروپايي پزشكان

1. Henri Alleg

كه آلگ1" "هانري آزمايش به اينجا در كه است مناسب ميكنند/ استفاده
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بعد/ به 7ê صفحة ,19ë8 چاپ : La Question /1

كÇتاب بÇدان را خÇوانÇنده و كÇنيم اشاره است كرده ذ كر كتابپرسش1 در
دهيم/ مراجعه

مÇورد را الجÇزايÇري مÇردان و زنÇان است افتاده فاق ات بارها ما براي
قÇرار حÇقيقت" "سÇرم شكنجة مورد Âقب كه دهيم قرار پرستاري و درمان
در و كÇرد, خواهيم بررسي Gبعد را شكنجه اين شوم آثار ما بودند/  گرفته
شكنجه كه است آن آثار اين اهم كه ميكنيم اشاره نكته اين به فقط اينجا
ميرود فرو نگراني اين در نداده تشخيص Hصحيح را دروغ و راست ديده
اهميت به وقتي باشد/ گفته بگويد نبايد را آنچه شكنجه حين در مبادا  كه
الجزايÇري يك حتي امروز باشيم داشته ه توج كه ميبريم پي نگراني اين
باشد/ نگرفته قرار انقالب نگفتني راز يك الاقل جريان در كه ندارد وجود
شÇهر و خÇود نام گفتن در شده آزاد زنداني شكنجه اين انجام از بعد ماهها
خاطرة ميشود او از كه پرسشي هر زيرا ميدهد/ نشان ترديد اقامتگاهش

ميگردد/ تداعي او ذهن در شكنجهديده Ç شكنجه گر بين قديمي ارتباط
از بعد هستند, وابسته مختلف شكنجه گاههاي به كه ديگري پزشكان
و آورنÇد حÇال بÇه را شكنجهديده تا ميشوند كار وارد شكنجه, جلسه هر
او بÇراي جÇديدي جÇلسة بÇتوان كه برگردانند حالتي به را او مزاجي وضع
از زنÇدانÇي كÇه است آن بÇراي دوها و تك اين تمام بالنتيجه داد/ ترتيب
كه است منظور بدين بماند/ حيات قيد در و نرود در بازپرسان گروه دست
حين و شكنجه از بعد و قبل زياد, ميزان با ويتامينها قلب, مقوي دواهاي
دارد/ نگه حيات و مرگ بين حالت در را او تا ميشود, داده زنداني به آن
ايÇن طÇعمة نÇو, از را زنÇدانÇي بار دهها و ميكند دخالت پزشك بار دهها
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ميدهد/ قرار شكنجه گران
نÇظامي, طبي سازمان بخصوص و الجزاير, پزشكي سازمان قلب در
احترام طبي, اخالق شغلي, وجدان است/ عادي Âكام حوادثي چنين وقوع
و پستتÇرين بÇدويترين, شÇده نÇابود ديگÇران و خÇويش حÇيثيت بÇÇه
رفتار بايد زمينه اين در باالخره و است/ نشسته آن جاي به رفتار فاسدترين
بÇه پÇليس به كمك براي كه شويم يادآور را اعصاب صان متخص از بعضي
ديÇدههاي زنÇدان هÇمة بÇر هÇويتشان HالبÇغ كÇه اينان درميآيند/ پرواز
آنگاه ميكنند/ وارد الكتريكي شوك متهمان به است, آشكار الجزايري
بسÇر مÇقاوم قواي سستي و گيجي حالت در شوكديده كه بيداري از پس
او از شÇدهانÇد, نÇابود او ذهÇن در شخصيت از دفاعكننده عوامل و ميبرد
ايÇن در شكÇنجهها, عÇليرغم و Hتصادف ا گر ميآورند/ عمل به بازجويي
را فÇردي كنند, آزاد را زنداني و نشود بازجويان دستگير مطلبي بازجويي
چÇنين نÇوسازي و است گرديده منحل تش شخصي كه دادهاند تحويل ما به
كه است عديدهاي جنايات از نوع يك اين است/ مشكل بينهايت فردي

جÇنگي مÇجروح الجÇزايÇري يك عيادت به را آنان كه شدهايم مواجه نظامي پزشكان با /1
بيمار بالين به آمدن از ندارند, بيمار براي نجاتي اميد ديگر كه بهانه بدين آنان و خواندهاند
مÇيدانسÇته بهتر را حل راه اين وي ميگفت: پزشك مجروح, مرگ از بعد كردهاند/ امتناع
يÇافته بÇاز را خÇود سالمت مجروح كه است آن از بهتر طبيعي مرگ كه معني بدين است,
ÇÇ Blida ÇÇ بليدا ناحية الجزايريان بگذراند/ روز اعدام حكم انتظار در Hاحيان و شود زنداني
راهروهاي در شده بستري جنگي مجروحان سينههاي كه ميشناسند را بيمارستاني رÄيس

ميكرد/ لگدكوب را بيمارستان

است/1 گرديده مرتكب الجزاير در فرانسه استعمار



آزاديبخش جنگ و پزشكي فن الجزاير, ملت

خصوصي زندگي در كه را نويني روشهاي ظهور يافتيم مجال بارها
زنجيرهاي كه جنبشي شويم/ يادآور است شده پيدا الجزايريان اجتماعي و
از آورد, باز تعادل به مرتبه دو را افراطي روشهاي كرد, پاره را استعمار
علم هميشه ساخت/ بالاثر خنثيو را متفاوت عقايد و كاست افراط و مبالغه
و پيشنهاد ملت به اشغالگر قواي طرف از زيستن, سالمت انديشة و طب
براي ي ماد شرايط استعماري محيط در اما است/ گرديده تحميل او بر بلكه
احتراز بهمنظور الزم نكات سپردن بهخاطر يا و بهداشتي اصول گرفتن ياد
مراجعه استعماري محيط قاست/در تحق غيرقابل بيماريها,امري شيوع از
بÇا همه شهردار يا ژاندارمري مأمورين امور, اولياي از ديدار پزشك, به
از نفرت و استعماري, جامعة به بيعالقگي ميآيد/ حساب به يكسان هم
نفرت با خودكار بهنحوي مردم ذهن در همواره امور, اولياي و نمايندگان
همان از كه گفتيم Âقب است/ مقارن امور مفيدترين به نسبت بيعالقگي و
آنÇتيبيوتيكها, ميگيرند تصميم فرانسوي مقامات جنگ ة لي او ماههاي
دهÇند/ قÇرار انÇحصار و ضÇبط حÇالت در را كزاز ضد وا كسن و الكل اتر,
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و خود كامل صات مشخ بايد بخرد را مواد اين از يكي بخواهد كه الجزايري
تÇصميم الجÇزايÇر مÇلت كه لحظهاي از كند/ اعالم داروخانهچي به را بيمار
و مÇداوا را او ديگÇران تÇا نÇماند منتظر خويش حيات حفظ براي ميگيرد
ميكند/ ممنوع را احي جر لوازم و داروها فروش استعمار, كنند, پرستاري
خÇويش مÇداواي به Hشخص و بماند زنده ميخواهد الجزايري كه لحظهاي
ميكنند/ محكوم دردنا كي احتضار حالت به را او اشغالگر قواي كند, اقدام
آنÇان به شده مجروح كه را "مجاهدي" الجزايري, خانوادههاي از بسياري
جÇان كÇزاز مÇرض از دردنÇا ك وضÇعي بÇا كÇه ميديدند بود, آورده پناه
نÇاتوان او نÇجات بÇراي را خÇويش كÇينه, از پÇر قÇلبي بÇا آنÇان ميسپارد,
آزاديبÇخش جÇبهة دستورالعمل جنگ, لية او ماههاي همان از ميديدند/
كÇزاز سÇرم Hحتم بايد زخم كوچكترين دنبال به كه است صريح Âكام ملي
نÇاهنجار او زخÇم و برميداشتند خا ك از را مجروح كه وقتي كرد/ تزريق
نگÇران نا گهان بودند مطلع جبهه دستورالعمل از كه مردم ميرسيد, بهنظر
بÇهطور هÇمه داروفÇروشان شÇود/ مÇبتال كÇزاز بÇه مجروح مبادا ميشدند,
دههÇا و دههÇا است/ مÇمنوع كÇزاز ضÇد سÇرم فروش ميگفتند يكنواخت
را مÇجروح يك رقتآور و تÇدريجÇي مÇرگ ميتوانÇند امروز الجزايري
سÇپس شÇده دچÇار فÇلج به Hج متدر مجروح چگونه كه دهند شرح ما براي
است/ شÇده فÇلج گÇرفتار كÇزاز سÇم اثÇر عÇلت به نو, از آنگاه شده متشنج
محتضر سر باالي كار, پايان تا كه نداشت را آن دل هيچكس كه ميگويند

بايستد/
يك بÇه را داروهÇا قÇبيل ايÇن خÇريد الجزايÇري اوقات گاهي معهذا
داروهÇاي هÇمراه مشكÇلي, هيچگونه بدون وي كه ميكرد ل محو اروپايي
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قÇبل لحÇظه چÇند آنكه حال و برميگشت, داروخانه از درخواست مورد
تÇقاضاي التÇماس و عÇجز با محل داروخانههاي تمام از الجزايري همين
سانة تجسÇم نگÇاههاي زيÇر هÇم باالخره و بود كرده را داروها اين فروش
تÇرك را جسÇتجو گÇرفته, را خود راه تمام نوميدي با داروفروش آخرين
هÇمان از ملوÇم دسÇتش برگشته, آرام حالتي با اروپايي اينك بود/  كرده
دربÇارة بهتدريج كه را الجزايري قضاوتهاي تجربيات, اين داروهاست/
از دور عÇلم نÇميسازد/ آسان وجه هيچ به است كرده پيدا اروپايي اقليت
مسÇتعمرات, در HالبÇغ كÇه است راتÇي تصو بشر, خدمت در علم سياست,
دردست با پياپي, ساعتهاي كه الجزايري اين براي است/ پوچ و بيمعني
گÇدايÇي بها, پرداخت مقابل در را استريل پنبة گرم صد كافي, پول داشتن
اسÇتعماري بÇناي نÇميگرديد, مÇوفق آن خÇريد بÇه هم باالخره و ميكرد
مÇيآيد/ بÇهحساب كÇرباس يك تÇه و سر آن اجزاي همة بوده, يكپارچه
و ميشود, انجام ولرم آب با زخمبنديها است, ممنوع الكل فروش چون
بÇدون مÇجروح اعÇضاي قÇطع است, ممنوع نيز اتر فروش چون همچنين

ميگردد/ عملي بيهوشي
و درآمÇده انÇحصار در دشÇمن طرف از كه اشيايي اين تمام بالنتيجه
كه داروهايي اين ميكنند/ پيدا ي خاص ارزش بهزودي بود, گرديده ناياب
قÇرار اسÇتعمال مورد مردم طرف از خودكار و عادي بهطور جنگ از قبل
كه شهري شبكههاي ميدهد/ حالت تغيير اسلحه, يك بهشكل ميگرفت,
شبكههاي كه هستند تي اهمي همان حايز هستند, ستد و داد تداركات مأمور
تÇاجر كÇه همانگونه به دشمن; نقشههاي كشف مأمور و اطالعات مأمور
راديو دستگاه بتوانند مردم همة تا ميكند كشف مختلفي وسايل الجزايري
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بر نيز الجزايري پزشك و پرستار داروساز, كنند, استفاده آن از كرده ه تهي
و آنتيبيوتيك داروهاي كه دهند ترتيبي تا ميافزايند خود  كوششهاي

گيرد/ قرار مجروح دسترس در همواره زخم, پنس
سÇيل مرا كش, و تونس از ,19ë7 و 19ëì بحراني ماههاي خالل در

داد/ نجات را بيشماري عدة جان و گرديد سرازير دارو
در آزاديبخش ارتش واحدهاي استقرار و الجزاير, در جنگ توسعة
مطرح را عمومي بهداشت مشكل تأثرانگيزي نحو به مملكت, خا ك تمام
وادار را وي ميشد, ي تلق خطرنا ك دشمن براي كه مناطقي ازدياد ساخت/
به پزشك و سازد متوقف مناطق آن در را خود منظم تهاي فعالي كه  كرد
جبهة شدو رها خود حال به ملت كوتاهي ت مد در نفرستد/ قلعهها و دهات
جÇبهه, كÇند/ Çخاذ ات ي همÇم تÇصميمات ديد ملزم را خود ملي آزاديبخش

ممقامÄاÇق بتوانÇد كه سازد مستقر را منظمي بهداشتي سازمان يك بايستي
داخÇل در ايÇنرو از بشÇود/ اسÇتعمارگر پÇزشكي مÇعاينة و سÇابق, وضÇع
گÇردونة در را ي اصÇخ مÇقام و اهÇميت بÇهداشت مأمور محلي شبكههاي
مÇيشوند/ پيچيدهتر روز به روز مشكالت, معهذا ميگردد/ حايز انقالب
غيرمسلح, اهالي كردن درو و غيرنظامي افراد بمباران از حاصل جراحات
هÇمه كس مÇيگردد/ افزوده طبيعي و عادي بيماريهاي مسألة بر ا كنون
برابر ده ميگردند, مجروح كه الجزايري غيرنظامي افراد تعداد كه ميداند
سÇربازان بÇر ات رÇه كÇب تÇناسب ايÇن و است مÇجروح الجزايري سربازان
نيازي فن ص متخص و دارو به كه اينروست از است/ شده اثبات فرانسوي
صادر دستور كه است دوران اين درخالل ميشود/ حاصل ضروري و مبرم
مÇلحق مÇبارزين بÇه پزشكان و پرستاران پزشكي, دانشجويان تا  گرديد
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صان تخصÇم و سÇياسي مسÆÇوالن از مÇركب دي متعد انجمنهاي  گردند/
شÇبكهها, از يك هÇر بÇراي كÇوتاهي فاصلة به و گرديد تشكيل بهداشتي
را عÇمومي سÇالمت و بهداشت مساÄل تا گرديد اعزام ملت از نمايندگاني
مطرح هي توج قابل انقالبي ة روحي با امور و مساÄل تمام گيرند/ نظر تحت

ميگردد/
و ي تصد مسألة نه و است ميان در حجب و كمرويي مسألة نه ديگر
نيروها هماهنگ كوشش از است عبارت موضوع بالعكس بلكه قيموميت;
ص تخصÇم و است, گÇرديده تÇنظيم كÇه بÇهداشÇتي بÇرنامة ق تحق بهمنظور
يك رواني لحاظ از اينكه منظور به ماتي مقد <اقدامات به ديگر بهداشت
كÇه است آن مسأله بÇلكه نÇميپردازد; سازد>, متقاعد را عقبمانده ملت
زنÇان, زندگي شده مراقبت ملت بهداشت از ملي حا كميت رهبري تحت

گيرد/ قرار حمايت تحت ما مجاهدين و ما اطفال
واقعيت اين بايد ما ميگيرد, جان ملي قدرت الجزاير در ,19ëê از بعد
حفظ مسÆوليت ملي قدرت اين آوريم/ بهحساب زمينهها همة در را نوين
را خÇويش انفعالي تسليم ة روحي ملت و ميگيرد, عهده به را ملت سالمت
خطمشي است, گرديده مرگ عليه مبارزه اين ة متوج كه ملت ميسازد/ رها

كرد/ خواهد رعايت استثنايي تي شد و وجدان با را ن معي
سفير بهمنزلة مبارزه از قبل گفتيم كه بومي, طبيب الجزايري, پزشك
الجزايري پزشك ميگردد, حل خويش جامعة در مرتبه دو بود, اشغالگر
دردنا كملت سرنوشت با ميخوابد; زمين روي زاغهنشين زنان مردانو با
آن ديگÇر مÇيشود/ بدن اين اعضاي از عضوي طريق بدين كرده زيست
در مÇيخورد, بهچشم خفقان عادي دوران در كه امسا كي و امتناع حالت
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ما, "پزشك بلكه نيست, سخني مطلق پزشك از ديگر نيست/ مشهود ملت
ميشود/ گفته ما" ص متخص

را نويني حالت و طرد طب از را بودن خارجي صفت پس اين از ملت
بومي تكنيسين و پزشكي فن آزاديبخش, جنگ ميكند/ تضمين او براي
يك سا كنان درميآميزد/ الجزاير از وسيعي مناطق روزمرة زندگي در را
اروپايي پزشكي بار دو سالي يا بار يك ماهي بودند, كرده عادت كه منطقه
داخÇل در ثابتي بهنحو الجزاير پزشكان ميبيند اينك كند, معاينه آنان از
پÇا وجود عرصة به هم با مقارن پزشكي و انقالب شدهاند/ مستقر دهكده

ميگذارند/
اصÇلÇي مÇاية خمير بتواننÇد امور اينگونÇه كه كرد استنبÇاط ميتوان
بÇهحساب نÇويني ابÇتكÇارات مبدأ بوده, بينظيÇر جوشش و هيجÇان يك
و مسÇاعد ÂامÇك زمÇينة در پÇيشگيري و بÇهداشت بÇه مربوط مساÄل آيد/
طÇرحهاي در كه آبريزگاهها ايجاد ميگيرند/ قرار بررسي تحت قهاي خال
قÇبول مÇورد بÇود نتوانسته ولي شده, پيشبيني استعمار مقامات بهداشتي
انÇتقال بÇه راجÇع اطÇالعات و مÇيگردد, اجÇرا بÇهوفور گÇيرد; قÇرار عامه
مÇردم قبول و درك مورد سرعت و بهسهولت هاضمه دستگاه انگلهاي
و چشم بيماريهاي عليه مبارزه و را كد آبهاي خشكاندن ميشود/ واقع
نيستند مادران ديگر ميبخشد/ محيرالعقولي نتايج تولد, حين ملتحمة ورم
است اورÄومايسين وجود اين بلكه ميكنند, غفلت فرزندانشان حال از  كه
از مÇيخواهÇد وارهÇد, بÇيماريها از ميخواهÇد ملت نميكند/ كفاف  كه
را خÇود پرستار و پزشك برادران توضيحات و كند مراقبت خود سالمت
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بÇه نسÇبت الجÇزايÇري رفÇتار حÇالت, ايÇن مÇوازات به كه شويم يادآور را نكته اين بايد /1
ميافتد اتفاق گاهي مييابد/ تغيير نيز بيمار كردن بستري مرا كز و اشغالگر بيمارستانهاي
سÇازمانهاي در او مÇداواي كه است نيازمند احي جر عمل يا و خاص داروي به بيمار  كه
در كه كند توصيه بيمار به ميسازد ملزم را پزشك وضعيتي چنين و ندارد, امكان چريكي
در انقالب از قبل كه ترديدهايي و امتناع گردد/ بستري فرانسويان بيمارستانهاي از يكي
طÇبيب دسÇتورهاي بÇيماران و نÇميخورد بÇهچشم ديگÇر مÇيشد مشÇاهده مشÇابه موارد
سÇالهاي درخÇالل نوين روش اين ميكنند/ اطاعت را جنگلي چريك سازمان الجزايري
تÇعداد تÇوانسÇتم سÇنوات ايÇن درخالل من و ميخورد چشم به بهوضوح ,19ë7 Ç 19ëì
تÇغيير ايÇن از نÇيز را اروپÇايي پزشكان و كنم بازديد را اروپاييان بيمارستانهاي از زيادي
تÇعداد آزاديبÇخش, جÇنگهاي شÇروع از <بÇعد مÇيگفتند: آنÇان يÇافتم/ ب تعجÇÇم روش
برابÇر پنج جنگ از قبل سنوات به نسبت ميشوند; بستري بيمارستانها در كه مسلماناني
ايÇن در كه كنيم اضافه را مطلب اين بايد است/> افتاده اتفاقي چه نيست معلوم است/ شده
جÇنگ اداره كÇردن نظر از رهبري سازمان دارويي, مايحتاج تهية صعوبت بهلحاظ دوران
كنند درمان فرانسويان بهوسيلة ياالمكان حت را الجزايري غيرنظامي بيماران بود عالقهمند
بيمارستانهاي در شدن بستري مجاهدين براي زيرا دارد, نگه مجاهدين براي را داروها و

نداشت/ امكان فرانسوي

ظÇرف شÇده بÇاز فراوان مردانه و زنانه پرستاري آموزشگاههاي بشنود/1
يÇاد را وريÇدي داخÇل آمÇپول تزريق ميتواند بيسواد نوآموز روز چند
و است ريÇخته درهÇم كÇهنه خÇرافÇات تÇغييرات, ايÇن بÇا هÇمگام بگيرد/
آن پاية روشنفكران قبلي فعاليتهاي كه ÇÇ دعانويسي و رمالي جادوگري,
جز¾ Gظاهر كه آنچه تمام خالصه و "جن" به اعتقاد ÇÇ بود ساخته متزلزل را
نÇابود انÇقالب, درگÇيري بÇهواسÇطة بÇود, شÇده الجزايري پيكرة و وجود

تÇمام در عÇمومي اعÇتقاد مÇيكند/ آمد و رفت و/// مزارع منازل, به كه است روحي جن /2
قÇايل جÇن بÇراي مهمي نقش مرگ, و بيماري ازدواج, ختنه, تولد, قبيل: از زندگي وقايع
و شر جن يك عمل نتيجة و دخالت عنوان به درد و عفونت هر بيماريها, مورد در است/

ميگرديد/ تعبير شيطان

نÇيز شÇده صنعتي بشر يك براي حتي آن اطاعت كه دستوراتي  گرديد/2
ايÇن در مÇثال دو ميگرفت/ قرار الجزايري قبول مورد است دشوار بسيار
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ميكنيم/ ذ كر مورد
ة احيÇن از كÇه مجروحي به اينكه بر مبني بود قاطعي دستور ل او مثال
مÇورد اين در كنفرانسهايي داد/ آب نبايد Hمطلق است, شده زخمي شكم
و سن كم پسر يا دختر يك حتي بود; شده تفهيم مردم به مطلب شده, داده
پزشك, انتظار به مردم مواردي چنين در نداند/ را دستور اين كه نبود سال
اينكه بدون ميشنيدند, را او درخواستهاي و ميزدند حلقه مجروح دور
از تمام سرسختي با زنان متمادي ساعات كند/ تسليم را آنان التماسهايش
ي حت ميكردند/ خودداري ميكرد, التماس كه مجروحي چنين به آب دادن
<تÇفنگت مÇيگويد: پÇدرش بÇه ترديد بدون مجروح "مجاهد" اين فرزند
تو به ميخواهي كه آبي باش مطمÃن اما بكش, مرا و بردار را آن اينجاست
نÇيز "مجاهد" خود و ميشود آغاز عمليات پزشك ورود با داد/> نخواهم
دراخÇتيار خÇويش درمÇان بÇراي را امكÇانات اعÇالي دÇح خويش بهنوبة

گذاشت/ خواهد پزشك
كرد, ل تحم بايد حصبه دوران در كه سختي پرهيز مورد در دوم مثال
هÇر زيرا ميگردد/ حاصل منظور اين بيمار عيادت منع با بيمارستانها در
از كÇه او نÇالههاي مÇقابل در بÇيايند, او عÇيادت بÇه بÇيمار بسÇتگان كه بار
نÇتيجة مÇيدهند/ او بÇه جÇوجه يا و شيريني شده متأثر مينالد,  گرسنگي
ايÇنگونه اسÇتعماري, چهارچÇوب در ميشود/ سوراخ روده آنكه حاصل
طبي دستورات اين استعمارزده زيرا ميگيرند, خود به ي خاص جنبة مساÄل
روشهÇاي Çخاذ ات در نÇويني ابتكار و شكنجه جديد نحوة يك بهمنزلة را
گرسنگي يا و بيازارند را او ميخواهند ميكند ر تصو كرده ي تلق غيرانساني
دستوري چنين كه كرد درك ميتوان شود حصبه به مبتال كودك ا گر دهند/
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طبيب يا پرستار كوهستان در ميسازد/ متأثر را مادري عواطف حد چه تا
تÇمام كÇه است مÇواجÇه بÇيمار خÇانوادة هÇمگاني هÇمكاري اعالي حد با
و بÇيمار تÇنهايي عÇيادت, منع دارو, منظم استعمال بهداشتي, احتياطهاي
مÇادر مÇيگردد/ رعÇايت مÇتمادي روزهاي الزم پرهيزهاي تمام باالخره
پزشك دستورهاي اينك است, نديده پزشك خود, عمر در كه الجزايري

ميدهد/ انجام بالنعل طابقالنعل را
كÇه را نÇويني موقعيت بايستي اساسي, بهداشتي تعليمات صان متخص
شكÇوفا عÇقبافÇتاده مÇلت يك يلÇم آزاديبÇخش جÇنگهاي درخÇالل
ملت پيكر كه لحظهاي آن از دهند/ قرار تأمل و تفكر مورد Hدقيق ميگردد
هÇمهچيز مÇيگيرد, جÇان نÇو از خÇويش تÇحر ك و پÇيوستگي هÇم بÇه بÇا
يÇا بÇوميان روانشÇناسي شÇناخت قديمي ههاي نظري ميشود/ امكانپذير
را خÇود سÇرنوشت كÇه مÇلتي مÇيگردد/ آشكÇار ليÇه او و اصلي شخصيت
تكنيكها جديدترين زايدالوصف, سرعتي با ميآورد در خود بهاختيار

ميكند/ جذب را





فصلپنجم

اقليتاروپاييمقيمالجزاير





جÇامعة جÇنبههاي از بÇعضي د, تعدÇم بÇهدفعات گÇذشته, صفحات در
از بÇرخÇي نفرتآور رفتار و برخورد ساخته, روشن را الجزاير اروپاييان
و اطÇبا از دسÇتهاي كÇه بÇود آن امÇيد و تÇوقع داديÇم/ تÇذكر را اروپÇاييان
مÇبارزه كاسته, تشنج از برآيند درصدد الجزاير مقيم اروپايي روشنفكران
تسÇهيل را طÇرفين فÇيمابين روابط و درآورند, فآور تأس وضع اين از را
بÇا كÇلن كÇه هسÇتند اروپÇايي روشنفكران بالعكس, كه ميدانيم اما  كنند;

1. Sérigny

2. Borgeaud

3. Laquière

وجود ديگر ال كييرها,3 و برژوها,2 سرينييها,1 امثال ميكنند/ همكاري
ر تصو نميتوان و مييابند, ل تحو زيرين طبقة در هستند هم ا گر يا ندارند
كسان بهواسطة الاقل بتوانند نيستند جامعه مÆثر سطح در هم ا گر كه  كرد
مÇحتمل فرضي چنين كه دوراني زيرا باشند, داشته تأثير امور در ديگري

4. Lagaillarde

5. Regard

چندان ديگر رÔ گارد5 و, ال گايارد,4 مانند اشخاصي است/ گذشته ديگر بود,
دردست را استعمارگر قواي رهبري آنان بلكه نميشوند, ي تلق بياهميت
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در HتقيمÇمس راسÇتي دست احÇزاب و فÇرانسÇوي, مسÇلح قÇواي بÇا  گرفته
مÇحال و بÇعيد آنÇها ة ناحي از نا گهاني صدمة و حمله احتمال و ارتباطاند,
افتادهاند/ جلو ه لي او استعمارگران از تهاست مد هتازي يك در اينان نيست/
پشت مÇانورهاي و سياسي فشارهاي به پارلماني, فعاليتهاي به كه اينان
شدهاند, ترديد دچار كه است ماه سه به نزديك دارند, عادت بسته درهاي
از بÇعضي مÇيبينند/ تÇاريك را آيÇنده فÇÇعلي اسÇÇتعمارگران ايÇÇن زيÇÇرا
به مرتبطاند, استعمارگر مقامات با چون الجزاير مقيم اروپايي روشنفكران
در وقت تÇمام كÇه ايي بÇاط از مÇيكنند/ كمك جنگ اين شدن افسانهوش
در كÇه ميدانÇيم و گفتيم سخن ميكنند, كار قضايي پليس آزمايشگاههاي
مغزي, شوي شستو وظيفة كشيشها, فالسفهو زندان, بازداشتو مرا كز
شÇخصيت از را الجÇزايÇري و گÇرفتهانÇد عÇهده به را مغز و درون در نفوذ

ميسازند/ تهي خويش
عÇليرغم الجÇزايÇر, مقيم اروپايي اقليت كه داد خواهيم نشان اينك

1. Laffont

مÇدير الفÇون1 آقÇاي نÇيست/ يكپارچه مجموعهاي ميكنند, ر تصو آنچه

2. L'Echo d'Oron

تÇمام مÇظهر الجÇزيره شÇهر كÇه, نكته اين اعالم با اران,2 روزنامةصداي
كÇه است اروپÇاييان از بÇرخÇي خواسÇتة اين ن مبي درواقع نيست, الجزاير
است, مسÇتقر الجÇزيره شÇهر در كÇه استعماري ارتش ستاد از ميخواهند
كوچة كه بگوييم و برسانيم خود بهنهايت را سخن اين بايد بگيرند/ فاصله
الجÇزايÇر تمام مظهر العود, باب كوچه كافة چند و ايسلي, كوچة يا ميشله,

نيستند/
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جÇنبش بÇهنام: كÇه است انÇقالب شÇروع از قÇبل الجزاير ملي حزب اختصاري عالمت /1
ميشد/ ناميده دمكراتيك, آزاديهاي پيروزي براي

شد گرفته تصميم 1(M.  T. L. D.) رهبري كميتة در ,19ë3 آوريل در
گÇروههاي بÇا تÇبادلنظرهايي و شود گرفته تماس اروپايي جمعيت با  كه

دستورالعÇملهاي در نيز الجزاير مانيفست دمكراتيك اتحاد بهنام الجزاير ديگر حزب /2
ضرورت سياسي و نظامي لحاظ از كه ميكند توصيه HمÄدا مبارزين تمام به خويش نظري
زمÇان همين در كه شويم يادآور نكنند/ پرتاب استعمارگر صف به را اروپاييها تمام دارد

بودند/ حزب همين عضو اروپاييان از زيادي ة عد

2/(U.  D.  M. A.) آيد/ عمل به اروپايي اقليت تشكيلدهندة منافع و اصلي
در بÇاشد/ داشÇته سÇريعي نÇتايج و آثÇار بÇايستي روشي چنين اتخاذ
تÇزايÇد اروپايي الجزايريان و مسلمان الجزايريان بين تماسهاي شهرها,
كه افسانهاي و تبليغاتي روابط ي خاص نوع با تماسها و روابط اين مييابد/
هÇيچ مÇيكردند, ذ كÇر مسلمان Ç فرانسوي عنوان تحت استعمارگر مراجع
مÇيل دادن, نشÇان آقايي از برخوردها اين در بلكه نداشت, تشابهي وجه
خبري توهين تحقيرو يا و بيگانه, مأمور به ه توج تازهجويي, راه از بهتفنن
كÇه را خÇطري كÇرده بÇحث خÇويش آيÇندة مÇورد در مردان بلكه نيست,

ميشوند/ يادآور ميشود, احساس مملكت دوش بر آن سنگيني
گÇردشهاي و مÇيشود تشكÇيل جوانان از گروههايي دوران اين در
تÇماس هÇم بÇا جوان دوشيزگان انجمنهاي ميدهند; ترتيب دستهجمعي
روابط براي دوران اين در ميپردازند/ مشترك تهاي فعالي به و ميگيرند
بنيادگذاري دمكراتيك Hواقع و روانشناسي پايههاي و مباني بشري, افراد

شد/
يÇا و بÇود اسÇتعمار ضد و دمكرات كه اروپايي هر با ملي, مسÆوالن
مورد جهات تمام از الجزاير مسألة گرفتند/ تماس ميشد, ر تصو اينگونه
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بودند/ مشغول بررسي اين به اروپاييان اوقات غالب و گرفت قرار بررسي
كÇه مÇيكردند ب تعج ابراز خويش, مطالعات نهايي گزارش در Hغالب اينان
است/ نشده مواجه شكست با هنوز الجزاير در استعماري سياست چگونه
گÇردند مÇعتقد كÇه ميشدند كشانده بدانجا اروپاييان همين اوقات غالب
اسÇلحه بÇه دست است الزم فعلي, مفلوك موقعيت از الجزاير نجات براي

شود/ برده
مÇختلف افÇراد بÇين مÇلي آزاديبÇخش جÇبهة كÇه مÇيشد عÇا اد Hغالب
اينگونه كه كساني اما نيست, قايل تفاوتي هيچگونه الجزاير مقيم اروپاييان
اروپÇاييان بÇرابÇر در جÇبهه سÇياست از هÇم ميآورند زبان به را اتهامات
و كÇمك از هÇم و بÇيخبرند شد, اعالم Hصريح تهاست مد كه الجزايري
ميرسانند, ما شبكههاي به اروپايي زن و مرد صدها و صدها كه مساعدتي
و شÇديد تأيÇيد بÇه ه اتوجÇب كه است اين گفتهايم ما كه آنچه ندارند/ اطالع
و اخÇتناق سÇيستم الجÇزايÇري ميشود, استعمارگر ستم از Hغالب كه افراطي
جمعيت راه از ناخودآ گاه و خود به خود بهطور دارد وجود كه را فشاري
دمكÇراتهÇاي اقÇدام عÇدم و سكوت بهواسطة و الجزاير, مقيم اروپاييان

ميكند/ احساس الجزاير مقيم فرانسوي
جملهاي همان ميتوان الجزاير, مقيم اروپايي دمكراتهاي مورد در
و رانÇد زبÇان بÇر كÇردهانÇد بيان Gر مكر فرانسه چپ احزاب به نسبت كه را
خÇود عÇادي به گردش آنان, وجود بدون تاريخ مديد تهاي مد>  گفت:
الجزاير, به وظيفة مشموالن اعزام از نتوانستهاند حتي اينان ميداد/> ادامه

1. Guy Mollet

2. Lacoste

جلوگيري مه ماه سيزده واقعة از ال كوست,2 و گيموله1 كاپيتوالسيون, از
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و الجزاير جديد فاشيستهاي كه ميگردد موجب وجودشان معهذا  كنند/
هيچ كه تهاست گرچهگروههايچپمد بگيرند/ دفاعي موضع فرانسه,
اقÇدامشÇان, كÇه هست قدر همين اما فرانسهنكردهاند, كاريدر فعاليتو

جلوگيري مساÄل از بعضي حدوث از آنان تحليلهاي و تجزيه و هها اعالمي
است/  كرده

مÇحدودة در نÇميتوانÇند الجÇزايÇر, مÇقيم اروپÇايي دمكÇÇراتهÇاي
اروپايشان مقيم همفكران كه كنند رفتار نحو همان به الجزاير, جنگهاي
و صÇراحت بÇا سÇنت, بÇرحسب دمكراسي, نظام فرانسه در ميكنند/ عمل
خÇيانت امر بدو در دمكراسي الجزاير در آنكه حال دارد, جريان روشني

1. Claude Bourdet

2. Domenach

3. Pierre Cot

بÇهفردي منحصر افراد پييركو,3 و دومنا ك2 و كلودبورده,1 امثال است/
ا برÇت و ي تحر خويش كشور دولت سياست از Hصريح توانستند كه بودند

4. Anciens Résistants

حÇيات همواره بودند, سابق4 مقاومت نهضت اعضاي از كه اينان جويند/
كرده, آنها پيروزي راه در كوشش و اصول بعضي از دفاع وقف را خويش
مÇورد در كÇه هÇم تهديداتي و ندادند; راه خود به ترديدي هيچ راه اين در
ايÇن در بايد اما گرديد/ مواجه قدرتشان و استحكام با آمد, بهعمل آنان
خÇا ك قÇطعه ايÇن درون و فرانسه خا ك داخل در كه ورزيد اصرار نكته
ايÇن فÇرانسÇه, گرچÇه ميشود, رعايت بالنسبه دمكراسي سنن ششگوشه,
بÇين در معهذا است, نژادپرستي عقايد داراي ه بالقو امپرياليست,  كشور
از و دارد/ وجود مÆثر وا كنشهاي مخالفو عقايد خود به خود فرانسويان
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رو نسبي آزادي اين گرچه ÇÇ دارند; نسبي آزادي مخالفان, كه اينروست
مبلغان تأثير تحت فرانسه كه است علت اين به كاهش اين و است كاهش به
ÇÇ ميشود آنان فكري مستعمرة دارد گرفته قرار الجزاير, مقيم استعمارگر
الجزايÇر در شده انجام شكنجههاي مورد در بار هر كه اينروست از نيز و
عÇمومي افكÇار در اعتراض و طغيان نوعي ميرسد, مردم به نويني اطالع

ميزند/ شعله فرانسويان
و دارنÇد, يكÇديگر با كه تضادهايي بهواسطة فرانسه, چپ نيروهاي
انÇجام امÇروز تÇا نÇتوانسÇتهانÇد مÇرتجع, احزاب قاطعيت و قدرت بهعلت
را ون افراطي توانستهاند ترديد بدون اما بقبوالنند/ را طرفين بين مذا كرات
بÇدينوسيله و بÇردارنÇد خÇويش چÇهرة از مÇاسك ناچار به كه كنند ملزم

كنند/ اعالم را خويش ورشكستگي
كÇه است بآور عجÇت و نÇدارد, وجÇود چÇپي نÇيروهاي الجÇزايÇر در
كÇمونيست, حÇزب از خÇارج در HعÇواق الجزاير در اروپايي دمكراتهاي

كمونيست/ حزب /1

داخÇل در تها 1مد(P.  C. A.) كه ميدانيم حتي ميشوند/ بسيج و متشكل

2. Union Fran ´aise

همچنين و بود, گزيده عزلت فرانسه2 وحدت قبيل از اصالحطلبي, احزاب
جنگهاي شروع ÇÇ ,19ëê نوامبر ل او از بعد ماهها الجزاير  كمونيستهاي
نÇام آشÇوبگر" "تÇروريستهاي از وقÇتي هÇم هÇنوز ÇÇ مÇلي آزاديبخش

بود/ ملي آزاديبخش جبهة منظورش ميبرد,
بÇيش و كÇم بÇهنحوهاي همواره الجزاير, مقيم اروپايي دمكراتهاي
غرقه اروپاييان گروه ميان در آنان ميكنند/ زندگي خفا حالت در و مستتر
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آن خود كه ميكنند زندگي ارزشهايي همان از دنيايي در درواقع و هستند
و احتراز اروپايي دمكرات ميكردند/ محكوم و نداشتند قبول را ارزشها
را تÇماس ايÇن امÇا است, تÇماس در الجÇزايÇريان با گرچه ميكند/ احتياط
از پديدههايي مينامند/ "عرب" را او كلن, داخل در ميدهد/ انجام مخفيانه
هÇندوچين, در آن نÇظاير و است شÇده شÇناخته هÇمگان بر Âك قبيل اين

ميخورد/ چشم به مرا كش و تونس سياه, افريقاي
نيمه تماس الجزايريان با است كرده عادت كه دمكرات اروپايي اين
تهاي عاليÇف قÇوانÇين بÇاشد, ه توجÇم خÇود اينكه بدون كند, برقرار مخفي
و رفت آنها با Áمعمو وي كه دوستاني كه آنگاه و ميگيرد; ياد را انقالبي
مÇقداري يÇا دهÇد پÇناه را رفيق يك كه ميخواهند او از است, داشته آمد
سÇازد, مÇنتقل نÇقطهاي به را بسته يك يا و كند ه تهي را لزوم مورد داروي
اينجا در نميگردد/ ظاهر اشكالي هيچ تقاضا اين انجام و قبول در Áمعمو
يك آزاديبÇخش جÇبهة عضو يك هرگز كه سازيم ص مشخ را نكته اين
زن يك موردي چنين در هيچگاه و است; نزده گول را دمكرات فرانسوي
به آ گهي پيش بدون است, بوده ما احترام مورد قبل تها مد از كه مردي يا
جÇبهة بÇه همراهÇي به تصميم بلكه نشده, داده قرار خطر معرض در وي,
گÇرديده, Çخاذ ات تمام وضوح و صراحت با وي طرف از ملي آزاديبخش
يك هÇرگز بديننحو و است شده گرفته گردن به نيز آن كامل مسÆوليت
دوران در بÇخصوص و گÇاهي, است/ نÇخورده فÇريب فرانسوي دمكرات
تÇمام نوميدي با دمكرات يك كه ميافتاد فاق ات ,19ë7 سال بحران ت شد
Çفاق ات هÇرگز امÇا مÇيكرد, رد را تقاضا مورد خدمت, رساندن انجام به در
كنند/ سو¾استفاده اروپايي يك مهرباني و صميميت از بخواهند كه نيفتاد
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به ميگفت اروپايي Hغالب كه كنيم اشاره نيز نكته اين به باشد الزم شايد
مÇورد اين در جبهه اما ندارد, نيازي تقاضا, مورد كار جزÄيات از آ گاهي
قÇبول كÇه بÇود افÇرادي خواستار كار, هر انجام براي جبهه بود/ سختگير
درآمده پاي از مانع كوچكترين با مواجهه در كه افرادي نه كنند مسÆوليت

زدهاند/ گول را آنها كه ميشوند عي مد
و پليس سازمانهاي سوي از شده بازداشت كه اروپايي زنان و مردان
و بÇرخÇورد آنچÇنان شكÇنجهها, زيÇر در شÇÇدهانÇÇد, شكÇÇنجه چÇÇترباز
را ملي آزاديبخش جبهة روية اين صحت كه دادهاند نشان عكسالعملي
بÇه را انقالب مهم مطالب كه نبود فرانسوي يك حتي ميرساند/ ثبوت به
شÇده بÇازداشت اروپÇاييان بÇالعكس بÇلكه بگويد, استعمارگر پليسهاي
اخÇتفا بÇراي كÇافي مÇجال شÇبكه افراد ساير كه ميكردند مقاومت آنقدر
در گويي كه است داشته رفتاري چنان اروپايي شكنجهديدة باشند/ داشته

است/ اصيل چريكي ملي, طلبانة استقالل جنگهاي
در كه است ندانسته ضروري سال پنج اين در ملي آزاديبخش جبهة
ايÇن ورزد/ اصÇرار الجÇزايÇر, اروپÇاييان هÇمكاري اصطالح بردن به كار
و ا مجز را اروپاييان اين موقعيت نميخواهد وي كه بدانمعناست سكوت
ديگري الجزايري هر فعاليت با را آنان فعاليت نميخواهد و بداند خاص
انقالب متن در كه است نخواسته ملي آزاديبخش جبهة كند/ ي تلق متفاوت

رÇالجزاي در كه همانگونه كند, استفاده مستخدم بهعنوان اروپاييان اين از
وجÇود يهودي و مسلمان مستخدم كميتهاي, و سازمان هر در استعماري,

دارد/
كهدردست درچهارچوبجامعهاي جبهةآزاديبخشملي, براي
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ابتدايامرهر همان بنابرايندر و دارد ساختناستفقطالجزايريوجود

الجÇزايÇر در مÇيشود/ مقيماست,الجزايريشمرده درالجزاير كه فردي

بهنفعاين كه بود مقيمالجزايرخواهد بهاختيارهرفرد مستقلفردااينامر

كند/ يارد و بپذيرد تابعيتالجزايريرا طرفياآنطرف,

شكنجه گراني اين همة دارد: وجود جنگي مجرم تعدادي است بديهي

1. Saïgon

[م] مرا كش/ در است منطقهاي : Meknès /2

يا الجزيره شهر در امروز شدهاندو رانده مكنس2 يا تونس سايگون1, از  كه
پايان كه ÇÇ استعمار سلطة آنكه از قبل ميخواهند و دارند اقامت معسكر
مÇردم ايÇن از بÇيشتر هرچه يابد, خاتمه ÇÇ ميكنند احساس نزديك را آن
سÇويي هيچ از كه هستند جنگي مجرمين سازند; جاري خون استعمارزده
استعمارگرانة سلطة كه اينك ÇÇ داشت نخواهند انتخاب حق ÇÇ بود نخواهند
موقعيت اين از ميتواند فرانسه ملت ميزند, را پا و دست آخرين فرانسه
بايد برگردند, فرانسه به ا گر اينان كند/ استفاده افراد اينگونه شناختن براي
شÇيرخÇوار روز يك ظرف شغالها زيرا: گيرند/ قرار مراقبت تحت Hحتم
مÇخلوقات ايÇن فطرت در Gشديد جنايت و خونخواري به ميل نميشوند/
عÇالÄم از HرفÇص حالتي چنين گفت ميتوان كه بهنحوي است شده عجين

است/ جنون
وجود نرمش بدون و خشن اروپايي ضد استعمارگر چندين همچنين
بÇوده, اخÇتناق مÇحر ك و ق وÇمش هÇمواره كÇه هسÇتند هÇمينها و دارند,
در كÇه را كÇوششي هÇرگونه ايÇنان كÇوبيدهانÇد/ را فرانسوي دمكراتهاي
الجÇزايÇر در دمكÇراسÇي از حداقلي استقرار بهمنظور استعمار چهارچوب
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ساختهاند/ بيثمر است, رفته به كار
بÇهمنزلة را الجÇزايÇري و الجÇزايÇر كÇه اشÇخاصي گÇروه اين برابر در
نميداند ضروري ملت كرد, حفاظت را آن بايد كه ميدانند اسير شكاري
مÇلت زمرة از را آنان مردم دهد/ قرار تجديدنظر مورد را خويش وا كنش
خواهند كه باشند اميدوار نبايد وجه هيچ به آنان و كردهاند طرد الجزايري

كنند/ تحصيل "Gد مجد" را آن توانست
سالهاست كه داد خواهيم نشان جزÄيات ذ كر با آينده صفحات در ما
الجزايريان از عظيمي گروههاي گرديده, تجزيه و متشتت اروپايي اقليت
نÇحو بÇه جÇنگ در و هستند عالقهمند الجزاير هدف به نسبت غيرعرب,
بÇهطور نÇيز هاي دÇع ديگÇر طرف از ميكنند/ همكاري و شركت مÆثري

درآمدهاند/ الجزاير انقالب داوطلبان صف در رسمي



الجزاير يهوديان

الجÇزايÇر غÇيرمسلمان جÇمعيت پÇنجم يك مÇعادل الجزاير يهوديان
و ص خÇمش انÇقالب بÇرابÇر در آنÇها عكسالعÇمل است بÇديهي هسÇÇتند/
وا كÇنشهاي ايÇن عÇلت اقÇتصادي, Ç اجتماعي تحليل نيست/ يكنواخت

ميسازد/ روشن Âكام را يهود جامعة افراد متفاوت
مرتبط استعمار سلطة با Âك را خويش سرنوشت يهوديان از گروه يك
بÇرابÇر در بÇودن, فÇرانسÇوي علت به كه يهودي بازرگانان Âمث ساختهاند,
ايÇن الغاي گرفتهاند, قرار حمايت مورد خود, الجزايري همكاران رقابت
خÇوشايند HملÇمس الجزاير در را ملي قدرت يك استقرار و ممتاز نظامهاي

ديد/ نخواهند
الجÇزايÇري بÇازرگانان به دادن وام در بانكها كه است مسير اين در
ميسازند; را كد را, آنان معامالت Hغالب و ميكنند ايجاد فراواني مشكالت
آنها فعاليت توسعة الاقل يا ميكنندو كمك آنها ورشكستگي به بديننحو
حÇال بÇه نتوانند آنان فعاليت كه ميكنند كاري راه اين از ساخته محدود را

باشد/ زيانآور همكارشان ار تج ساير
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با كه برد نام را الجزايري دو يا يك ميتوان بزرگ شهر هر در معهذا
را هبازيها حق اين شدهاند, موفق خويش پشتكار و شغلي هوش به اتكاي
بÇهحساب مÆÇثري تهديد يهودي بازرگانان ق تفو براي و بيندازند, اثر از

آيند/
ايÇنان وقت <هÇر كÇه دارنÇد اذعÇان يÇهودي بÇازرگانان از گروه اين
رقابت زمينة در بنابراين گرفت/> خواهند را ما جاي Hممسل يابند استقالل
تÇعادل و آزادي استقرار از كه است آن نگران يهودي بازرگان اقتصادي,
زيان شد, خواهد مستقر الجزاير در ملي نيروهاي طرف از كه رقابت, در
بلكه ندارد, يهودي بازرگانان به اختصاص وجه هيچ به نگراني اين ببيند/
ايÇن باشند, كه اهميت درجة هر با و كجا هر از اروپايي, تاجران همة نزد
پÇايان بÇهمنزلة اسÇتعماري نظام پايان آنان براي ميخورد/ چشم به ترس

است/ بازار رواج دوران
تمام مناطقو تمام در ري تصو طرز چنين كه شويم يادآور بايد معهذا
بÇازرگان كÇه جمعيت, تمركز مناطق در فيالمثل نيست/ مشهود اشخاص
كÇه مÇناطقي در يÇا و بÇاشد تÇماس در نÇزديك از الجزاير مردم با يهودي
مÇنافع اختالط است, گرديده علني و روشن Hتقريب آن اقتصادي استقالل
ارتش مÇلزومات يÇهودي تÇاجران مÇناطقي چÇنين در مÇيخورد/ بهچشم
همه ميكنند/ تأمين غيره/// و پتو نظامي, لباس لحاظ از را ملي آزاديبخش
همكاري اتهام به يهودي تاجران از بسياري بعد به ,19ëê از كه داريم خبر

شدهاند/ بازداشت الجزاير انقالب با
تشكÇيل را كÇارمندانÇي ة ليÇك HقريبÇت كÇه ادارات, يÇهودي  كارمندان
كÇلن جÇامعة عضو اروپاييها ÇÇ گرديدهاند, استخدام محل در كه ميدهند
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حكÇومت يك ايÇجاد از نÇيز ÇÇ دارنÇد اشتغال آزاد مشاغل به يا و هستند,
كÇه مÇيزنند حÇدس سهولت به آنان ميكنند/ وحشت احساس الجزايري
و بÇورس اعطاي Hاحيان و دانش تحصيل در الجزايريان همة شناختن آزاد
دولتي خدمات از آنان تبعيد و منع الغاي همچنين بدانان, تحصيلي مساعده
تغييرات موجب كارمند, ني معي تعداد به دولتي خدمات محدوديت لغو يا و
كÇه هنگام آن در داريم ياد به شد/ خواهد آنان فعلي امتيازات در شگرفي
آزاديخواهانة لم ع وجدان" و, نيت "حسن ابراز عنوان به فرانسوي مراجع
كÇارمندان درآوردنÇد, اهÇتزاز بÇه را عÇمومي" خدمات به مسلمانان "قبول

كردند/ نارضايتي ابراز چگونه اروپايي
مÇعذلك مÇيشود, مشÇاهده وفÇور بÇه الجزايÇر در گرچه ه روحي اين
ما باشد/ كرده سلب را متضاد روش امكان كه نيست فرد به منحصر ة روحي
تÇصميمهاي از بÇعضي اجÇراي در كه ميشناسيم را پليسي يهودي افسران
آنان كه كردند تأخير آنقدر وطنپرستان بازداشت به داير عاليه مقامات

سازند/ "مخفي" را خود توانستند
است كشÇوري تÇمام وضÇوح بÇه كÇه اسÇتعماري الجزاير در باالخره
مكÇتب روانÇي مÇختلف تÇجليات و اجÇزا ما كنار, و گوشه در نژادپرست,
تحقير و نفرت مورد همهجا در كه يهودي ميكنيم/ مشاهده را نژادپرستي
و هÇمگام بÇه گÇاه, گÇاه الجزايÇر در ميبيند اينكه از است, بوده اروپاييان
قدم ميكردهاند تحقير و نميآوردهاند بهحساب را او كه كساني دوشادوش
شÇادمان ميكند, تحقير را الجزايري خويش بهنوبة آنان اتفاق به برداشته
بينواي يهوديان از زيادي تعداد كه قسطنطينه منطقة استثناي به اما است;
ممكن بندرت Áاصو رسيدهاند, نوايي به استعماري حكومت ساية در آن
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جÇوامÇع بÇه را خÇود وابسÇتگي و تعلق كه كنيم برخورد يهودياني با است
دارند/ اعالم Hصريح الجزاير ماوراي

كÇارمندان و تÇاجران يÇعني يهوديان, عظيم گروه دو اين قبال در اما
بهزحÇمت را فرانسه شده, عرب Âكام كه دارد وجود فراواني تودة دولت,
لبÇاس طرز لحاظ از گاهي حتي چه و سنن لحاظ از چه و ميكنند صحبت
سÇه عÇظيم تودة اين ميآيند/ بهحساب محلي "بومي" صددرصد پوشيدن
در الجÇزايÇر در ايÇنان بÇرميگيرد/ در را الجزاير يهوديان مجموعة چهارم

1. Djerba

محلههايجربه1 مقيم كه هستند, خود همنژادان از دسته آن مشابه وضعي

مرا كش/ شهرهاي يهوديان محلههاي نام : Mellah /2

را ابهامي هيچگونه يهوديان از دسته اين وضع هستند, مرا كش در "ميله"2 و
هستند/ الجزايري آنان زيرا, برنميانگيزد

صف استخدام به Âعم كه يهودي اقليت افراد تعداد گفتيم, آنچه بنابر
بÇه بررسي اين از بعد اينك ما و است ناچيز بسيار درآمدهاند, استعمارگر
دارنÇد, شÇركت آزاديبÇخش جÇنگ در كÇه الجÇزايÇري يهوديان بررسي

پرداخت/ خواهيم
داوطلب ارتشي كه ميگيرند تصميم فرانسوي مراجع كه هنگام آن در
در بدانند ميخواهند يهوديان دهند, تشكيل دهات و شهر در غيررسمي و
كنند/ خاذ ات بايد روشي چه همگاني بسيج بر مبني دولت, دستور اين برابر
كÇه دادند پيشنهاد ملي آزاديبخش جبهة به ترديدي هيچ بدون بعضيها
چÇريكي حÇوزة نÇزديكترين بÇه نگذاشته, وقعي دستور اين به مايلاند
اين به كرده اتخاذ را محتاطانه روش كلي بهطور جبهه گردند/ ملحق جبهه
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مÇوقعيت و شÇغل حÇفظ بÇا تا بخواهد يهوديان اين از كه ميكند ا كتفا امر
انقالب گوش چشمو ولي گيرند قرار دشمن جنگي آرايش متن در خويش

باشند/
بÇراي نÇيز فراوانÇي فوايد غيررسمي ارتش اين متن در اينان حضور
از را, ما جبهة مسÆوالن گشتي گروه يك اعضاي فيالمثل و دارد ما مبارزه
و گشت ساعات ساخته, آ گاه آنان تجهيزات و مربوطه واحدهاي اهميت
همين از و همچنين ميرسانند/ اطالع به را كشيك تغيير و گشتيها مسير
دهكÇده فالن عليه كه انتقامي حملههاي جريان در مسÆوالن Hغالب طريق

ميگيرند/ قرار ميگردد, تنظيم
ارتش ÇÇ ارتشÇي واحÇد بÇا كه الجزايري اروپايي نفر يك بدينگونه
داشته دست غيرنظاميان دستهجمعي كشتار در Âعم خويش ÇÇ غيررسمي

ميگيرد/ قرار سو¾قصد هدف "فداييان" طرف از بعد روز چند است,
مات قدÇم از كÇه الجزايري, اروپاييان جماعت نظر در سو¾قصد اين
و ظÇالمانه نÇدارنÇد, اطÇالع مÇلي آزاديبÇخش جÇبهة محلي شبكة تصميم
غيررسمي ارتش مختلف اعضاي براي اما ميرسد; بهنظر بخشش غيرقابل
دارند, بهخاطر را حرمت هتك مورد زنان مقتولينو استغاثة فريادهاي  كه
با كمال ملي عدالت اجراي ضرورت است/ روشن جبهه تصميم اتخاذ علت
مÇورد را وقايع جزÄيات كه بينندهاي ميشود/ جلوه گر استحكام و وضوح
سÇو¾قصد از بÇعد روزهÇاي در كه كرد خواهد مالحظه دهد, قرار مشاهده
بودهاند غيررسمي ارتش واحد همان عضو كه دولت كارمندان از بسياري
و متواري الجزيره شهر به يا و ميكنند را خود خدمت محل تغيير تقاضاي

ميشوند/ پناهنده
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همانطور و ميكنند همراهي نيرو با مالي لحاظ از يهوديان نيز  گاهي
مÇبالغ واسÇطهاي, اشÇخاص سوي از است, متداول موارد اينگونه در  كه

ميپردازند/ را تعيينشده
كÇه درحÇالي بÇدانÇند, را مÇطالب ايÇن نيز فرانسويان خود است الزم
اين از نيز يهوديان است الزم همچنين نيست/ بياطالع آن از دولتشان
همراه استعمار با يهودي كه است غلط گفتهها اين زيرا باشند, آ گاه مطالب

است/ كرده طرد اشغالگر اردوي به را وي مطلق بهطور الجزايري بوده,
يÇهوديان, دربÇارة خÇويش نÇظر سÇاختن روشÇن براي الجزاير مردم
يك از قسمتي Âذي مطلب, اين اثبات براي ما و نشدهاند ,19ë9 سال منتظر
در يÇعني انقالب ايام سختترين در اعالميه اين ميكنيم/ درج را اعالميه
گÇرديد: مÇنتشر يÇهوديان بÇه خطاب اعالميههايي بهصورت ,19ëì پاييز
مورد Hمستقيم را بنياسراÄيل كه ميدانند خود وظيفة امروز الجزاير <مردم
خود تعلق تمام, استحكام و وضوح با كه بخواهند آنان از داده قرار خطاب
راهÇي چÇنين انÇتخاب اعÇالم و صريح تأييد كنند/ تأييد الجزاير ملت به را
اسÇتعمار كÇه را نÇفرتي ماية و زمينه و ميبرد بين از را سو¾تفاهم هرگونه

كند>/ خواهد ريشه از ميكند, آبياري فرانسه

يÇط مÇلي آزاديبÇخش جÇبهة ,19ëì اوت در و تاريخ" اين از "قبل
<الجÇزايÇريان بÇود: نÇوشته يÇهوديان اقÇليت مÇورد در خود خاص نشرية
جهتي نكرده, غلبه خويش وجدان كشمكشهاي بر هنوز يهودياالصل

نكردهاند/> انتخاب بردارند, قدم مسير آن در بايد كه را
به كه كنند پيروي را كساني آنان, از عظيمي گروههاي كه <اميدواريم
داشتهاند عرضه انقالب به را خويش دوستي گفته, پاسخ عزيز ميهن نداي
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مسÇترد غاصب از را خويش ملي موجوديت هما كنون تا تمام افتخار با و
داشتهاند/>

كÇه دمكÇراتÇيكي احÇزاب در عÇضويت بÇÇا يÇÇهودي روشÇÇنفكران
آزاديخÇواه, گÇروههاي در عÇضويت يÇا و اسÇتعمارند, ضد علياالصول
داشتهاند/ اعالم الجزاير مبارزة از را خويش پشتيباني خود, به خود بهطور
دراردوهÇاي كÇه ياپزشكانيÇهودي هموكاليدادگستري <امروز

تÇحمل را الجÇزايÇريان سÇاير بÇا زندانها,سرنوشتييكسان يا اسارتو

مركبازنژادهÇاي كه را ملتالجزاير واقعيتوجودي معنا در ميكنند,

ميدارند>/ مختلفاستتأييدواعالم

نÇيز رسÇمي مÇوضعگيري الجÇزايÇر يهوديان جمعيت طرف از بارها
آمد/ بهعمل

نÇوشتند: قسÇطنطينه شÇهر يÇهوديان از گÇروهي ,19ëì اوت در Âمث
هم هنوز و ÇÇ بود اين الجزاير در استعمار مضر بسيار مانورهاي از <يكي
هÇزار دو يÇهوديان بيندازند/// تفرقه مسلمانان و يهوديان بين كه ÇÇ هست
مÇلت اليÇنفك جÇز¾ بÇنابرايÇن و دارنÇد, سكÇنا الجزاير در كه است سال
دام در نبايد و هستند واحدي ميهن فرزند يهوديان و مسلمانان الجزايرند/
پشت بايد تحريكات اين برابر در بالعكس بلكه شوند, گرفتار تحريكات
كسÇاني فÇريب گرفتار بگذاريم نبايد برخيزند/ مقابله به يكديگر پشت به
و تكامل, قطعي مرحلة بهمنزلة را يهود كامل فناي اوان همين تا كه شويم

ميآوردند>/ بهحساب بشريت نجات
يÇهوديان از مÇجمعي جÇبهه, نÇداي بÇه پÇاسخ در ,19ë7 ژانÇÇوية در

نوشتند: چنين الجزايري



انقالب يك جامعهشناسي بررسي 232

كه زماني در بپيونديم/ الجزاير اجتماع به ما كه است آن موقع <امروز
داشتن است, تشكيل حال در سرعت با نوين, الجزاير قوي و جوان ملت
نÇيست/// ديگÇري چÇيز خÇدعه و دام جÇز فرانسوي تصنعي تابعيت يك
مÇيجنگند مÇلي اسÇتقالل بÇراي كÇه الجÇزايÇرياني صÇفوف بÇه يÇهوديان
گÇذاشÇته, مÇايه خÇويش حÇيات از راه ايÇن در آنان از بعضي پيوستهاند///
ل حمÇت را پÇليس شكÇنجههاي شÇنيعترين تمام, شجاعت با ديگر هاي عد
قÇرار اسيران اردوي و زندان بستة درهاي طرف آن در امروز و  كردهاند
و مسÇلمين بÇر مشÇترك نÇبرد ايÇن خÇالل در كه ميدانيم همچنين دارند/
الجÇزايÇري يهنÇم راه در آنان و گرديد, كشف نژاديشان برابري يهوديان
همبستگي اعالم ميكنند/ احساس را يكديگر با قطعي و عميق همبستگي
و است كرده تكيه بدان استعمار كه را مستمسكي و بهانه الجزاير, ملت با ما
مÇيخواهÇد اسÇتعمار كه توضيح بدين ميسازد/ نابود ميگيرد, خدمت به
وسطايي قرون ب تعص يك اينجا در انقالب كه سازد معتقد را فرانسه ملت

كند>/ توجيه را خود تسلط ادامة بهانه بدين و است



هÇم و مÇيشود اطÇالق دارنÇد سكÇونت مسÇتعمره در كÇه مÇادر كشÇور افراد به هم كÔلÔن /1
[م] استعمارگر/ اتباع از متشكل جامعة يعني افراد اين بهمجموعة

الجزاير  كلنهاي1

مÇهاجرين كÇه است شÇايعه ايÇن شÇود نÇابود بايد كه ديگري افسانة
بÇه پÇاياندادن بÇا استثنا بدون و يكنواخت بهطور الجزاير, مقيم اروپايي

دارند/ مخالفت استعماري سلطة
عظيمترين و ترين مهم كه بداند بايد فرانسه استعمار نيز زمينه اين در
بÇهجنگ نسبت اروپاييان طرف از المجموع حيث من كه مساعدتهايي
ميدارند/ معمول كلنها, كه است پشتيباني همان ميآيد, عمل به الجزاير
كÇلنها كÇه مسÇاعدي پÇاسخهاي وفور از الجزايريان خود حتي و همگي
هرگز حال هر به ميكنند/ ب تعج ميدهند, ملي آزاديبخش جبهة بهنداي
ايÇن باشد گرفته قرار جبهه مراجعة مورد كه كلن, يك است نيفتاده فاق ات
كÇلن بÇود مÇمكن گÇرچÇه دهÇد/ گÇزارش فÇرانسÇوي مÇقامات به را تماس

ميماند/ مكتوم هميشه راز اين اما كند, رد را جبهه درخواست
بÇا نÇوبت بÇه نÇوبت ,19ëë سال ليه او ماههاي همان از دهكدهها در
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كه است بديهي ميشد/ حاصل تماس مديران مال كينو كوچك,  كلنهاي
و ÇÇ HمومÇع مÇيشد/ احÇتراز شÇده شÇناخته Âكام افراد از تماسها اين در
را يكديگر افراد ÇÇ جمعيت ع تجم ط متوس و كوچك مرا كز در بخصوص
كÇه اروپÇايياني از يك هÇر بر اعتبار همين به نيز الجزايري و ميشناسند,
با ميگيرد تصميم شبكه كه وقتي ميكند/ الصاق ي خاص برچسب ميشناسد
را كساني چه بايد ميدانند بالفاصله اعضا¾ بگيرد, تماس ناحيه اروپاييان

كرد/ پرهيز آنان با مشاوره از كرده, استثنا
كمتري حتميت و قاطعيت با گرچه ميدانند, شبكه اعضاي همچنين
در بخصوص غالبHو كرد/ خواهند جبههمساعدت به كساني, چه Âمحتم  كه
بÇا تÇماس مأمور شبكه اعضاي از فرد يك فقط روستايي كوچك مرا كز
و ز مجه Âكام هنوز داوطلبان اين اينكه به ه باتوج و ميشود, اروپايي افراد
اقÇدام هرگونه از احتراز براي آنان كه كرد ر تصو ميتوان نيستند, متشكل
به كار خويش وظيفة انجام در چاال كي و زيركي چه بايد نافرجامي و شوم
نÇظام ثبات و استقرار دوران در كه الجزاير مردم كه كرديم بيان Âقب برند/
تا لذا و ميراندند, چوب يك با را الجزاير مقيم اروپاييان تمام استعماري,
ايجاز با را مسأله اين ÇÇ انقالب رسمي شروع روز ÇÇ ,19ëê نوامبر ل او روز
اين درون تضاد دنيا بهبعد, تاريخ آن از اما ميكردند, برداشت اختصار و

كرد/ آشكار نا گهان را افراد از بعضي مزاياي و جوامع
اثÇبات براي است ممكن ميكند همراهي انقالب با كه كلن, فرد آن
مكÇالمه ضÇمن يÇا و كافه در شود ناچار اروپاييان ساير به خود وابستگي
آنان برابر در ///> بگويد: Âمث كرده تكرار را استعمارگران متداول جمالت
گÇلوله جÇلوي بÇايد را آنÇان هÇمة شÇد/// قÇهريه ة وÇق بÇه ل متوس بايد فقط
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را گÇفتار ايÇن بÇهفوريت دارد, آنÇتن گويي كه ملت, غيره/ و  گذاشت///>
اين ميگيرد/ جان دهكده در نويني ات بديهي كه ميكند استنباط و ميشنود
بنابراين ميشود/ محسوب "فداييان" آيندة هدف آرا فاق ات به اروپايي فرد
ممنوع را فرد اين جان يا شخص به ض تعر هرگونه آمد, جلو نرمي با بايد

زد/ حدس نتوان را دستوري چنين دليل كه بهنحوي منتها ساخت,
كÔلÔن فرد يك به متعلق خرمن پشتة چند ميشود گرفته تصميم  گاهي
خسÇارتي هيچ باورنكردني بهطور جبهه, طرف از معموله يورش در  كه
بهدنبالة كه زيرا شود/ سوزانده توهم, رفع براي است, دررفته سالم و نديده
دليÇل مÇيپرسيدند: يكÇديگر از اسÇÇتعمارگر اروپÇÇاييهاي واقÇÇعه, آن
خÇاطرنشان است? بوده چه فرد اين از جبهه خاص حمايت و طرفداري
كه است شده مشاهده نمونههايي كلن, تمركز نقاط از بعضي در كه سازيم
جÇبهة واحÇدهاي طرف از كه خرابكاريهايي دنبال به اروپايي فرد يك
هÇمساية آنكÇه حÇال و آمÇده, عÇمل بÇه او امÇوال عليه ملي آزاديبخش
نسÇبت حسÇادت روي از است مانده مصون تخريبها اين از او اروپايي

است/ كرده عام قتل را دامهايش يا و زده آتش را اموالش شخص بدان
اروپÇاييان, به متعلق كشاورزي قلعههاي از بسياري بعد, به 19ëë از
بيماران, پرستاري محل كه استراحت, پناهگاه بهعنوان نه نوبت به نوبت
عادت فرانسوي دستجات كه هنگام آن در است/ گرفته قرار استفاده مورد
را الجزايريان غلة سيلوهاي همواره خويش غارت و نهب درخالل ميكنند
خÇواربÇار و آذوقه كه ميگيرد تصميم ملي آزاديبخش ارتش كنند, نابود

كند/ انبار اروپاييان به متعلق كشاورزي قلعههاي در را خود
اروپÇاييان بÇه متعلق زراعتي آباديهاي از بسياري كه اينروست از
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شب كه همين درآمده, ملي آزاديبخش ارتش واقعي سيلوهاي بهصورت
پÇايين كÇوهستانها از ارتش ايÇن واحدهاي از قسمتهايي ميبينيم آمد

ميگيرند/ تحويل بلغور يا و گندم كيسههاي و ميآيند
امر اين ميشودو گذاشته امانت انبارها اين در اسلحه اوقاتنيز  گاهي
تحويل ميگردد, منعقد قلعه داخل در جلساتي كه ميافتد فاق ات دوراني در

ميآيد/ عمل به اروپايي فرد س مقد و فدا كارانه حمايت تحت اسلحه
حÇفظ مسÇتمسك و بهبهانه اروپايي افراد كه ميافتد اتفاق همچنين
و مÇيپذيرند مÇيدهد بÇدانÇان فرانسÇه قشون كه را اسلحهاي خويش جان

ميدهند/ ملي آزاديبخش ارتش به را خود قبلي اسلحة آنگاه
كشÇاورزان از زيÇادي گÇروه هÇمواره انÇقالب شروع از بعد باالخره

ميكنند/ مالي كمك الجزاير انقالب به اروپايي,
كÇمكهاي يا و اسلحه حمل اسلحه, قاچاق اتهام به كه اروپايي دهها
مسÇاعدتهاي اهÇميت است كÇافي شدهاند; توقيف "شورشيان" به ي ماد
دهÇد/ نشÇان مÇيكنند, ملي آزاديبخش جنگ به اروپاييان كه را عي متنو
اروپÇايي, فÇرد يك وابسÇتگي بÇا هÇرگاه كردهاند عادت فرانسوي مراجع
بهعنوان را اروپايي آن يا سازند نابود و خفه را آن يا شوند مواجه بهجبهه

دارد: هدف دو تبليغاتي صحنهسازي اين كنند/ في معر  كمونيست
عÇناصر از شÇمالي افÇريقاي "تÇصفية نظريه كه است آن لي او هدف
بÇهدام بÇراي ناتو, پيمان سازمان يعني غربي ن تمد متن در را  كمونيست"

ببرند/ به كار دام اين دانة عنوان به و  كشيدن
ساخته كماعتبار مردم انظار در را اشخاص اين كه است آن دوم هدف
فرانسه استعمار نمايند/ جلوه گر بيگانه مزدور حتي و بيگانه عامل بهعنوان
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ملت دوش به دوش Hواقع است ممكن فهميده, اروپايي يك كه ندارد باور
كند/ نبرد الجزاير

چÇون شÇوند, جÇنگ درگÇير اينكه بدون اروپايي مال كين از بعضي
نÇميپذيرند, مÇيدارد عرضه بدانان فرانسه ارتش كه را حمايتي فيالمثل
گÇاهي حÇمايت رد ايÇن ميكنند/ مساعدت جبهه به طريق اين از درواقع
واقÇع مÇنطقهاي در آنÇان كشاورزي قلعة زيرا است, فراواني حايزاهميت
بين معبر در Âمث ÇÇ ميرود بهشمار مهم سوقالجيشي لحاظ از كه است شده
در استعمارگر ارتشي تأسيسات فقدان لذا و ÇÇ مرزي منطقة در يا و كوه دو
"مجاهدين" تداركات انتقال يا و ملي آزاديبخش ارتش حركت نقاط اين
براي بگيرد تصميم فرانسوي قشون ميافتد, فاق ات گاهي ميكند/ تسهيل را
آن مÇالك ولو گÇردد, مسÇتقر صي خÇمش منطقة در بخش يك در نظارت
ساخت خواهد آ گاه را جبهه Hممسل مالك صورتي چنين در كند; مخالفت
حÇمايت تÇقاضاي كسÇي هيچ از او و اوست ميل عليرغم اسكان اين  كه

است/ نكرده
بست خواهد كار به را خود كوشش تمام مالك آن بر عالوه همچنين
بÇاشد نÇحوي هÇر به ساخته غيرممكن فرانسوي ارتشيان بر را زندگي  كه
جÇبهه بÇه شÇده مسÇتقر واحد ة روحي و اهميت مورد در را الزم اطالعات

برساند/





شهرها در اروپاييان

شبكههاي متن در الجزاير مقيم اروپاييان شهري, جمعيت مرا كز در
سوستلو طرف از متخذه تصميمات دنبال به كه ديديم ميكنند/ كار سياسي

الجÇزايÇر مقيم فرانسه كابينة وزير ديگري و مستعمرات وزير : Soustelle, Lacoste /1
[م] منطقه/ وحا كم

مشمول احي جر ابزار و دارويي محصوالت فرانسوي1 وزير دو ال كوست
كÇÇه ديÇÇديم هÇÇمچنين مÇÇيگردد/ مÇÇمانعتها و تÇÇصميمات بÇÇÇÇعضي
كÇه مÇيسازد مÇوظف را آنها پزشكان به خطاب صادرة دستورالعملهاي

كنند/ في معر پليس مقامات به را, مظنون مجروح هرگونه
هÇيچگونه بÇدون كÇه كÇردند عÇادت فÇرانسÇوي اطباي هنگام اين از
قÇرار درمان و معاينه مورد را ملي آزاديبخش ارتش مجروحين تمايزي
مورد اتر و آنتيبيوتيك كه كردند عادت نيز فرانسوي داروسازان و دهند,
واحÇد مليون صدها روز هر بدهند/ او به را الجزايري چريك درخواست

ميگردد/ سرازير چريكي اردوهاي بهسوي پنيسيلين
هيچ بدون برده, باالتر نيز حد اين از را خود ه توج پزشكان از بعضي
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مÇجاور كÇوهستانهاي به مجروحان درمان براي ميشوند حاضر امتناعي
در را بيمار "مجاهد" پزشك, بيمار, حال وخامت درصورت گاهي بروند/
از هفته دو يا يك و ميبرد دوست درمانگاه به را او نشانده, خود اتومبيل
وقÇايعي چÇنين وقÇوع از باالخره فرانسوي پليسهاي ميكند/ مواظبت او
Hبمرت درمانگاهها از بعضي كه ميبينيم بعد به دوره يك از زيرا يافتند, خبر

ميگيرد/ قرار بازرسي مورد
احÇي, رÇج لوازم خود بهنوبة نيز زن يا مرد از اعم اروپايي پرستاران

ميدهند/ جبهه به رفته كش بيمارستانها, از و/// باند سولفاميدها,
پÇزشكان طÇرف از كه احي جر عمل از بعد است افتاده فاق ات  گاهي
هÇوش بÇه اوايÇل در بÇيمار گرديده, انجام مجروح زنداني روي فرانسوي
است; نشÇده خÇارج ÂامÇك بÇيهوشي داروهÇاي سÇيطرة از هنوز كه آمدن
مÇيآيد بÇههوش ÂامÇك بÇيمار ايÇن كÇه وقتي است/ كرده فاش را اسراري
ه وصيÇت او بÇه كÇرده بازگو برايش است كرده افشا وي كه را آنچه پرستار
كÇه انÇترني ميافÇتد فاق ات هم گاهي بالعكس نيز و كند, مراقبت كه ميكند
در كÇه مÇيزند, تÇلفن پÇليس بÇه GورÇف است بÇوده حاضر بيمار سر باالي
, مهم احي جر عمل يك از بعد ساعت دو حتي فاصلة به پليس اينصورت

ميدهد/ تشكيل را اقراركشي و شكنجه جلسات
بÇراي پÇرستار تÇربيت و تدريس بهمنظور فرانسوي اطباي همچنين
ايÇن از مÇيدهند/ تشكÇيل مÇخفيانه كÇالسهاي ملي, آزاديبخش ارتش
بÇه و مÇيشود فÇارغالتÇحصيل پÇزشكيار, فÇراوانÇي گروههاي مدرسهها
اطÇباي طÇرف از كÇه ديگÇري مشÇابه مÇدارس فارغالتÇحصيل  گروههاي

ميپيوندند/ است شده تشكيل الجزايري



2ê1 شهرها در اروپاييان

كاغذ درآمده, سياسي شبكة يك خدمت به اروپايي جوان دوشيزگان
آزاديبخش جبهة اعالميههاي چاپ Hغالب حتي و ميكنند ه تهي آن امثال و
بÇا را شÇبكه يك افÇراد انÇتقال و نÇقل جÇوانÇان, ميگيرند/ بهعهده را ملي
خÇانوادههÇاي مÇيشوند/ د تعهÇم ديگÇر محل به محلي از خويش اتومبيل
و ميپذيرند خود خانوادة داخل در را سياسي سرشناس مسÆوالن اروپايي

عليرغم ,19ê0 از كه بود فرانسوي ارتش ارشد افسران از ماسو, ژا ك ژنرال : Massu /1
بود/ استعماري سلطة در ص متخص گويي وي پيوست/ دوگل به پتن فرانسه و نازي آلمان
ايÇن در گرديد/ (چترباز) دهم ديويزيون فرماندة سپس و كرده خدمت هندوچين چاد در
آنجا در و شد الجزاير مأمور آن از پس و گرفت بهعهده را سعيد, پرت به, حمله فرماندهي
وي طغيان اثر بر كه فرانسه حكومتي بحران يافت/ ارتقا الجزاير قواي محلي بهفرماندهي
/(19ë8)دÇش كÇار سÇر بÇر دوگل آمدن موجب آمد, بهوجود ÇÇ بود كودتايي واقع در كه ÇÇ

[م] شد/ احضار فرانسه به 19ì0 سال در نماندو حسنه دوگل با او روابط

مأمÇورين مÇيدهند/ نÇجات ماسو1 ژنرال قتلعامهاي از را آنان بديننحو
ملي آزاديبخش جبهة واحدهاي براي دولت كارمندان و اروپايي سياسي
ميكنند/ ه تهي شغلي شناسايي جعلي اوراق و جعلي هويت اوراق  گذرنامه,
تÇعدادشÇان كÇه ÇÇ الجÇزايÇري اروپÇاييان عضويت علت به همچنين
است توانسته انقالب تشكيالت كه آنهاست كمك با و ÇÇ است روزافزون

يابد/ امان چترباز, و پليس چنگ از شهرها بعضي در
شدهاند, شكنجه و بازداشت اروپاييان از زيادي بسيار تعداد ميدانيم
از و داده پÇناه را انÇقالب نÇظامي يÇا سÇياسي رهÇبران كÇÇه عÇÇلت بÇÇدين

بخشيدهاند/ نجات خشن استعمارگران
در بÇلكه نÇميكنند, ا كÇتفا افÇراد يÇا دارو نÇقل و حÇمل به اروپاييان
مسلسل كه است بدينطريق و ميكنند حمل نيز اسلحه خود اتومبيلهاي
زيرا كنند, عبور موانع تمام از است ممكن نارنجك, صندوقهاي و دستي
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كÇه است مÇمكن گÇاهي نÇميگيرند/ قÇرار بÇازرسي مورد هرگز اروپاييان
وي ايÇنصورت در و گÇيرد/ قرار بازرسي مورد نيز اروپايي اين اتومبيل
تÇوجيه چÇنين را اسÇلحه ايÇن وجود نا گواري امر هرگونه از احتراز براي
چÇنين كÇند/> خÇرد را اعÇراب دنÇدة و <فك آنÇها با ميخواهد كه ميكند
مجاور كافة Hوغالب ميشود بازرسي" "پاسگاههاي سرور موجب هاي روحي

ميشود/ نفر دو اين بومي" "ضد برادري اين پذيراي و شاهد
غÇيرمنتظرهاي بÇهطور و نا گهان كه است افتاده فاق ات بارها باالخره
را الجزايري فرد يك رسانده, او اطالع به را شبكه آتية برنامههاي پليس
او بÇه لحÇظه آخÇرين در يÇا و بود خواهد مراقبت تحت كه ميسازد مطلع
مسÆÇول بهعنوان را وي شكنجهها, بهدنبال زنداني يك كه ميدهد اطالع

شود)/ مراجعه كتاب ضميمة (به است/ كرده في معر محلي شبكة
قÇواي سÇوي از دشمن" با "همكاري اتهام به كه اروپايياني بر عالوه
ديدهاند; شكنجه وحشيانهاي طرز به Hغالب شده, بازداشت فرانسوي مسلح
آزاديبÇخش جÇنگ در كÇه هسÇتند فÇرانسÇويان زيادي تعداد الجزاير در
دست از وفاداري اين راه در را خويش جان آنان از بعضي شدهاند/ درگير

1. Thuveny

به وهران شهر در وي ميكنيم/ ياد تووني1 استاد از مثال بهطور و دادهاند,
جبهة چريكهاي جز¾ كه بود تها مد و داشت اشتغال دادگستري وكالت
دوم دفتر طرف از كه سو¾قصدي در باالخره و بود شده ملي آزاديبخش

رسيد/ قتل به شد داده ترتيب مرا كش در فرانسه



نخست ضميمة

1. Charles Geromini

2. Sainte-Anne

در آن2 سنت روانپزشكي بيمارستان سابق انترن ني,1 ژرومي شارل شهادت

پاريس

با الجزايري ملي وجدان تحصيل مورد در من ÇÇ كه ÇÇ شخصي <تجربة
مÇن از قÇبل نÇيست/ اسÇتثنايي آوردهام, بÇهدست الجزايري اروپايي يك
مناسب من بهنظر معذلك آوردهاند/ بهدست تجربهاي چنين نيز ديگران
تÇجربة هÇرگونه فÇاقد اروپÇايي دانشÇجويان چگÇونه دهÇم نشان كه است
ايÇن درخÇالل بÇاالخره كÇرده, شÇروع چپ افكÇار تبليغ از Gبدو چريكي;
كÇه آنÇان است بÇديهي شدهاند/ كشانده الجزاير تابعيت انتخاب به جنگ,
مÇلي آزاديبÇخش جÇبهة بÇه رسÇانده, حÇد آخرين تا را مسلك به اعتقاد
بÇا هاي دÇع چÇنين قÇلت عÇلت بÇه نبايد اما هستند, كمي تعداد پيوستهاند,
چه تا روشي چنين كه دريافتهام تجربه به زيرا كرد; رفتار سردي به سايرين
از Hغالب كه نكته اين بر Hصرف ميخواهم من ميكند/ جريحهدار را آنان حد
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الجزاير اروپاييان انقالب, درخالل كه بگويم كرده, تكيه ميشد غفلت آن
اينان گرچه يافتند/ شعور بدان و شدند آ گاه الجزاير ملت به خويش تعلق از
يÇا دنÇيا Âفع كه است آن از بيش خيلي تعدادشان معهذا نيستند, ا كثريت
در و كÇنند بيان را خويش احساس نميتوانند آنان ميكند/ ر تصو الجزاير

كنم/ مطلب بيان ميخواهم كه آنهاست بهنمايندگي Hتقريب من اينجا
نا گهاني بهطور ,19ëê نوامبر ل او از خود شروع با الجزاير <انقالب
از حمايت مورد در آن از قبل ما ساخت/ آشكار را ما تناقض و ابهام حالت
اما بوديم, گرفته جبهه تونس ملت حقوق از طرفداري ويتنامو ملت حقوق
در سÇياسي فÇعاليت مÇطلق فÇقدان بوده; بياثر و رايگان جبهه گيري اين
مورد در نميداد/ عيني تجلي هيچگونه مجال جبهه گيريها, بدان ما جامعة
چÇنين وجÇود مÇا نÇبود/ مÇيان در سخني وجه هيچ به الجزاير ملت حقوق
مÇيبرديم/ پناه مطلق نفي سنگر به آن با مواجهه در كرده, نفي را مشكلي
براي را وضعيت اين ص مشخ گروه دو به الجزاير در سياسي حيات تقسيم
م دو گÇروه بÇه مÇتعلق الجزاير" مساÄل و "مشكالت بود: آورده بهوجود ما

1. Comité d'Etudiants Pour La Défense des Libertés =

آزاديها از دفاع براي دانشجويان  كميته

1(C.  E. D.) مورد در ما, ل/ او گروه آن از فرانسه" مساÄل و "مشكالت بود/

فرانسه/ كمونيست حزب /2

مÇيكرديم/ جبهه گيري كرده بحث پارلمان در آنها نقش و 2(P.  C. F.) و
قÇرار ه وجÇت مورد فرانسوي ديدگاهي از ما نظر در استعماري مساÄل حتي
در بÇايد را مÇملكتمان ادÇح مسÇاÄل بÇه هي يتوجÇب اين منشأ ميگرفت/
استعماري حيات سال بيست طي كه كرد جستجو ناخودآ گاهي نژادپرستي
بÇوديم وابسÇته چÇپي گÇروههاي به چون ما است/ شده تلقيح ما همگي به



2êë نخست ضميمة

تÇجلي مÇجال بÇدان سÇاخته, مÇقهور را تÇجاوزكارانÇه نÇژادپÇرستي HملÇمس
را خÇود Âكام بوديم نتوانسته خويش قيمومت به اعتقاد از اما نميداديم,
بÇفهماند ما به توانست كه ما وجود در دروني انقالب يك ايجاد برهانيم/
دستكÇم را آن نÇبايد كÇه است نكتهاي هستيم نژادپرستي دچار هم هنوز

داشت/ محسوب كماهميت را آن از حاصل نتايج و  گرفت
كه ميخواستند ما از كرده حمله ما به استعمارگران كار, اوايل همان از

شÇمالي افريقاي در است/ راهزن بهمعني (فلق?) Fellag عربي كلمة جمع : Fellagha /1
[م] (الروس)/ دادهاند نامي چنين وحا كم استعماري حكومتهاي عليه قيامكنندگان به

بÇا يÇا و فرانسÇه با باشيم/ "فلقه1" موافق, يا و مخالف برگزينيم/ را خود راه
روشÇي ÇÇ هÇم هنوز و ÇÇ اوايل در ما روش باشيم/ متحد فرانسه" "دشمنان
امتناع بگيريم صي مشخ موضع مشكل, برابر در اينكه از ما بود/ سحرآميز
اعتراض اختناق ت شد به نسبت كه شديم روآور سوي بدان لذا و داشتيم;
تصميم من شد/ تشكيل آزاديها از دفاع بهمنظور دانشجويي كميتة  كنيم/
ل او براي يافتم موقعيت من كه بود كميته آن در و گردم ملحق بدان  گرفتم
بÇا ي حت هرگز من لحظه اين تا باشم/ داشته سياسي بحث الجزايريان با بار
گÇويي نÇداشÇتم, نوع اين از مباحثاتي خود مسلمان دوستان نزديكترين
احسÇاسات وجÇود مÇا كÇه بديننحو بود, شده منعقد ما بين ضمني توافقي
هرگز اما بوديم, داده قرار موردقبول را خود مسلمان دوستان وطنپرستي
خÇيلي كÇه دوسÇتانهمان روابÇط مبادا تا نميآورديم, بهميان سخني آن از
و ما بين روابط دانشجويي كميتة اين در گردد/ قطع ميآمد بهنظر شكننده
فÇعاليتهاي بÇه مÇيخواسÇتند آنان بود/ مبهم بسيار امر بدو در مسلمانان
انسÇاندوستي سطح در ميخواستيم ما ولي بدهند, سياسي ابعادي  كميته,
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كÇردن مÇحكوم مÇورد در مÇبهم پÇيشنهاد چÇند ايÇنكه از بعد بمانيم/ باقي
و عيني جنبة خود به كار كه شد پيشنهاد ما به رسيد تصويب به ستمكاري
شÇهر بÇه شÇده, تÇوقيف پÇاريس در دانشÇجويي بÇدهيم/ خÇارجÇي جÇلوة

1. Tizi-Ouzou

بود/ تهي او عليه دليلي هرگونه از پرونده بود/ گرديده تبعيد تيزي اوزو1,
به را امانتي رفته, تبعيدي اين نزد منتخب هيأت يك كه شد گرفته تصميم

دارد/ تسليم دادستان به اعتراضآميزي نامة سپس و برساند, او
دوگÇانة تÇركيببندي چÇون شÇدم/ هيأت اين عضويت داوطلب من
نفر دو و من اروپايي: سه و مسلمان سه از هيأت اين بود, معمول هيأتها
مكÇالمات مÇقصد, سÇمت بÇه مسافرت جريان در يافت/ تشكيل يهودي
مÇوجود مسلمانمان رفقاي و ما بين كه را فراواني مشترك وجوه فيمابين
مشÇترك ارادة مÇملكت, بÇه مشÇترك عشÇق قبيل: از ساخت, آشكار بود
هرگونه از را مملكت اينكه به مشتركي ميل آن, غنيساختن و آن ل بهتحو
در امÇا بÇبينيم/ شÇده رها استعمار هرگونه از و رها نژادپرستانه روشهاي
خÇود بÇهنوبة من بوديم/ العقيده مختلف شورش" و "طغيان ارزيابي مورد
كه ميدانستم افراطي وا كنشي بهمنزلة را آن دانسته درك قابل را شورش
خشÇونت بÇراي اينكه از اما بود, آمده بهوجود استعمارگر افراط برابر در
همعقيده ما با موضوع اين در ما مسلمان رفقاي داشتم/ ابا باشم قايل ارزشي
يكي غذا صرف موقع در بود/ درگير ما بين فراواني بحث عليهذا نبودند,
پÇرهيجان و عÇاشقانه مÇحكم, اعتقاد مورد در (ت) ما يهودي دوستان از
كÇردند/ تأيÇيد را او هÇمه سÇايرين و راند سخن وطنش به عشق و خويش
تعلق مورد در كرد وادار مرا بالضروره كه بود گفتار همين استماع بيشك
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ضد و ناخودآ گاه نژادپرستي هنوز زيرا بينديشم/ الجزاير ملت به خويش
يك بÇرابÇر در تسÇليم از مÇرا بتواند كه داشت ت قو من در آنقدر عرب,
من, ساختن متزلزل براي لذا گردد/ مانع او نظرية قبول و مسلمان الجزايري

داشت/ ضرورت غيرعرب الجزايري اين بيانات شنيدن
مÇالقات را رفيقمان وكيل توانستيم زحمت به ما اوزو تيزي شهر در
بÇهطور كÇدام هÇر ما از و كرد احضار را ما پليس مالقات اين از بعد  كنيم/
رفÇقاي از يكÇي ديÇديم جÇريانات ايÇن درخÇالل كرد/ بازجويي جدا گانه
خارج داشت تكيه ژاندارم دو به بودو پريده رنگش كه حالي در ما مسلمان
واقÇعيت Çا ام كÇردهانÇد, بÇدرفتاري او بÇا كÇرديم ر صوÇت مÇا Gبدو ميشود/
افراد عليه بهمثل معامله و انتقام به را او Hصرف بلكه و نبود, چنين بههيچوجه
جÇنگي چÇريكهاي بÇه بÇرادرش زيÇرا بÇودند, كÇرده تهديد خانوادهاش

1. Ben M'Hidi

نÇام مÇهيدي1 بÇن شÇخص اين بود/ گرفته قرار پليس تعقيب مورد پيوسته

2. Lardi Ben M'Hidi

[م] ملي/ آزاديبخش جبهة به وابسته سازمانهاي از /3

و 3C. C. E عضو مهيدي بن الردي بود/ مهيدي2 بن الردي برادر و داشت
شد توقيف فرانسوي گروههاي سوي از بعدها كه بود ششم واليت فرماندة
گÇرفتم/ قÇرار بÇازجÇويي مÇورد كه بودم نفري آخرين من رسيد/ قتل به و
تÇنها شÇما > گÇفت: و كÇرد سخن آغاز دوستانه سرزنش با پليس  كميسر

هستيد///>/ گروه اين فرانسوي
ايÇن با را دولت رسمي نظرية و كردم قطع اينجا در را او صحبت من

شدم: يادآور او به  كلمات
هستند/ فرانسوي همه الجزايريها است/ فرانسه از جزÄي <الجزاير
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هستيد/ االصل فرانسوي Hممسل شما ÇÇ
هستم/ الجزيره شهر يافتة لد تو من خير, ÇÇ

نميشناسيد/ را دهات و روستاها واقعي اعراب شما بلي/// ÇÇ

1. Orléans Ville

بودهام/ سا كن ويل1 ارولÃان در سال هشت من چرا ÇÇ
شما از كه ساختهايد رها را خود شما هستيد, جوان شما كنيد گوش ÇÇ

فهميد/> خواهيد بعد بگيرند, سواري
ما بدني, عالÄم ثبت و انگشتنگاري و بازجويي ساعت بيست از بعد
آزاديهÇاي بÇه تÇجاوز ايÇن بÇر اعÇتراض براي ما كميتة و ساختند آزاد را
دانشجو سيصد ساخت/ پا بر عمومي تظاهراتي كوچك, سالني در شخصي
دو رياست تحت كه تظاهرات اين در بودند اروپايي آنان همة Hتقريب  كه
تÇصويب بÇه قطعنامهاي كردند/ شركت شد اداره دانشگاه, استادان از نفر
اسÇتقرار و گÇرديد; مÇحكوم اخÇتناق در افÇراط ايÇن آن بهموجب و رسيد

بود/ شده درخواست دمكراتيك آزاديهاي
خويش متبوع كميتة از نمايندگي به (ه///) فاق ات به من بعد روز چند
مÇيتينگ يك تشكÇيل مات قدÇم بÇايد كÇه كÇÇرديم شÇÇركت مÇÇجمعي در
سÇياسي مسÆوالن با من بار لين او براي ميساخت/ فراهم را اعتراضآميز
ÇÇ (M.  T. L. D.) سÇازمان مÇحلي مشÇاورين آنان كه شدم روبهرو مسلمان
تÇعادل و آ گاهي از من بودند/ ÇÇ دمكراتيك آزاديهاي پيروزي نهضت
در آن انعقاد و ميتينگ تاريخ مورد در جلسه لين او شدم/ درشگفت آنان
عملي داليلي خاطر به Hصرف تاريخ اين انتخاب ا گرچه شد/ بحث مه 8 ماه
كÇه تÇاريخ اين انتخاب كه بودند معتقد مجمع اروپاييان از هاي عد اما بود,
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دارد/ آ گÇاهانهاي تÇحريكآميز جنبة است وقايع از بعضي سالگرد خود
قÇبول مÇورد را تاريخ تغيير ÇÇ محلي مشاورين ÇÇ سياسي مسÆوالن  گرچه
كه بودند نكرده تقاضا آنان كرد/ اعتراض Gشديد (ه) آقاي اما دادند, قرار
گروه كه ميرسد نظر به چون ميگفتند بلكه باشد, روز آن در ميتينگ Hحتم
روز بÇه بÇيشتر تي ميÇاه روز ايÇن خاص وقايع سالگرد بهمناسبت زيادي
ما <براي ميگفتند: باشد/ روز آن در ميتينگ است بهتر ميدهند مه 8  ماه
روز اين در تظاهرات انجام است/ ملي عزاي روز مه, ماه هشتم الجزايريان
فÇرامÇوش هÇنوز را روز اين ما ميگوييم استعمارگران به كه معناست بدان
تÇوذوق انÇدكي جÇمالت ايÇن بÇرد/> نخواهيم خاطر از نيز هرگز نكرده,
بÇا مÇواجÇهه از اروپاييان ديگر يكبار كرد/ ايجاد سردي و زد اروپاييان
داخÇل در را خÇود فÇعاليت مÇيخواسÇتند ورزيÇده امÇتناع سياسي حقايق
مÇيتينگ بÇاالخره سÇازند/ مÇحدود فÇرانسÇه جمهوري قوانين چهارچوب

گرديد/ ممنوع
بÇراي شÇدن آمÇاده و خÇوانÇدن درس سÇال, ماهة سه سومين سپس,
گÇذاشت/ ق Çعوَّ Ôم را دمكراتيك آزاديهاي از دفاع و آمد پيش امتحانات
واقعي معناي Hج متدر داده, ادامه خود مسلمان دوستان با كردن بحث به من
ارزش امÇا مÇيكردم/ درك را مسÇلح جÇنگ يك درگÇÇيري ضÇÇرورت و
مÇا ميدادم/ قرار ترديد مورد بود, جريان در كه را حانهاي مسل جنگهاي
در HمÄدا آنكه بر عالوه نداشتيم, منبعي محلي جرايد جز اخبار كسب براي
ون, افراطي بهعنوان را "فلقه" كه بوديم استعمارگر ه روزمر تبليغات معرض
حÇدودي تÇا تÇعبيرات ايÇن مÇيكرد/ في عرÇم راهزن و خرابكار دستجات
را كراهÇتي و زشتي اختناق, كراهت و زشتي اما ميشد/ واقع ما موردقبول
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را تعادل كرده خنثي Âكام ميكرد ايجاد ما در جنگلي" "چريكبازي از  كه
بوديم/ سومي نيروي جستجوي در ما نيرو, دو اين بين و ميساخت برقرار
كه ميكردم فكر و ميدانستم ممكن را امري چنين تحقق من زمان آن در
بÇا بتوانÇد كه كرد جستجو آزاديخواهانه افكار از موجي الجزاير در بايد
بÇراي ملت حق بر مبتني حلي راه شده متفق فرانسه آزاديخواهانة افكار
دوستان خانوادهو افراد با كه مباحثاتي كرد/ تحميل دولت به خودمختاري,
مÇن نوميدي موجب ميگرديد, كمتر Hج متدر و داشتم خود تي سن معمولي
مÇحال و ميشد متبلور نژادپرستانه عقايد جديد حوادث وقوع اثر بر بود,
احسÇاسات از دور و عاقالنه روشي به را خود مخاطبان بتوانم كه مينمود
يك بÇهزودي آورند/ بهعمل روشنفكرانه تفسيري قضايا از تا كنم وادار
طÇرفدار كÇثيف, خÇاÄن, <يك مÇيگرفت: را اسÇتدالل جÇاي نÇاسزا سري
"طÇرفدار دشÇنام بÇاالترين بÇخصوص و فرانسه> ضد كمونيست, اعراب,
بÇجز ديگÇر مÇردي نÇديدم هرگز من ÇÇ ميآمد/ حساب به مندسفرانس"
مندس طرفداران بود/ فرانس مندس كه باشد نفرت مورد اينقدر سوستل
را الجزاير ميخواستند كرده خيانت فرانسÇه به كه بودند يهوديÇان فرانس
وحشت و تÇرس نÇژادپÇرستانه جمالت اين زير در اما ÇÇ بدهند اعراب به
"حÇوادث" وقÇتي بÇود/ نÇهفته كÇنند بÇيرونشان مملكت از اينكه از آنان
آنان آمد?> خواهد ما سر به <چه ميگفتند: آنان Hغالب ميگرديد يادآوري
در جÇز راهحÇلي نÇميتوانسÇتند لذا و بÇودند نگÇرانÇي ايÇن در مسÇÇتغرق
مÇقيم فÇرانسÇويان عÇمدة مÇه بينديشند/ موجود وضع حفظ "چهارچوب"
كÇه كÇجا هر به عزيمت صرف بمانند/ آنجا در بتوانند كه بود اين الجزاير
مÇا بÇراي ÇÇ داشتند درنظر بعضي كه ÇÇ برزيل يا كانادا چه فرانسه چه باشد
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خÇود مÇخاطب آرامكÇردن بÇه مÇباحثات, درخالل بود/ مهاجرت بهمنزلة
بÇا هÇم مÇن نگراني اين در ميكردم اقرار كه آنگاه مگر نمييافتم, توفيق
باقيماندن به ميل و نگراني همين احساس اثر بر Hصرف و هستم سهيم آنان
است شÇايسته <مÇيگفتم, هسÇتم/ مÇذا كÇره طÇرفدار كÇه است الجزاير در
ما همة نيست/ فرانسه از جزÄي الجزاير كه كنيم اعالم داده نشان حسننيت
شما كنيم/ اعالم را آن علني بهطور است بهتر پس ميكنيم, فكر همينگونه
وجÇود الجÇزايÇر در اجÇتماعي مظالم و سياسي خطاهاي كه داريد تصديق
آيندة سازمان مورد در و كنيم اقرار بدانها كه است بهتر پس است, داشته
گوش من حرفهاي به آنان كنيم>/ گفتگو و مذا كره الجزايريان با الجزاير
مشÇاعر كه كسي به نسبت م ترح م, ترح احساس نوع يك با ولي ميدادند
تÇوافÇق بÇه اعÇراب با ميتوان ميكند ر تصو و است داده دست از را خود

رسيد/
بÇينا كمكم مرا سرهم پشت مطالعههاي و سرهم, پشت <مباحثههاي
بÇهدرد و است پÇوچي حÇرف سÇتم, كÇردن انسÇاني بÇراي مÇبارزه  كÇرد/
چÇه امÇا جÇنگيد/ سÇياسي راهحÇل يك تÇحميل بÇراي بايستي نميخورد/
يك نÇطفة انÇعقاد بÇراي الاقÇل كÇه شÇد روشن من بر بهفوريت راهحلي?
فرانسه با را استعماري روابط تمام بايد Hممسل الجزاير, در اجتماعي انقالب
ايÇن و رانÇد جلو به را انقالب زيستن, براي بود نا گزير الجزاير كرد/ قطع
به من كه بود بدينگونه ميگذشت/ استقالل كسب از خود مسير در انقالب
از آن در زيسÇتن بÇه مشتاقانه ارادة و وطن به عشق پيوستم/ "فلقه" هدف
از مÇن بÇودن چپي دست سادهتر, عبارت به يا انقالب هدف طرف, يك
ميكرد/ رهبري مسلمان مليون هدفهاي همان سمت به مرا ديگر, طرف
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واحدي مشترك ات مقتضي و هدف Âفع كه راههايمان تفاوت به من معهذا
چÇه امÇا بÇله/// اسÇتقالل مÇيگفتم: داشÇتم/ آ گاهي Âكام ميكرد ايجاب را
مÇذهبي, مسÇلمان دولت يك تشكيل به و كرد مبارزه بايد آيا استقاللي?
در كÇند عÇا اد ميتوانÇد كسي چه كنيم? كمك فÃودال و بيگانگان از بيزار

داشت?> خواهيم خود براي جايي ما الجزايري چنان
اعÇالمية يك حÇتي هÇرگز من تاريخ آن تا و رسيد فرا ,19ëë ژوÄية
جÇبهة سÇازمانهاي از بÇودم/ نÇديده بÇاشد, كÇه هÇÇر جÇÇانب از مÇÇنتشره
رهبران ميگفتند/ سخن (M.N.A.) الجزاير ملت جنبش و ملي آزاديبخش
نوامÇبر در كه ÇÇ دمكراتيك آزاديهاي پيروزي نهضت ÇÇ سابق سازمان
بودند شده مجاب دولتي مقامات زيرا گرديدند, آزاد بودند شده بازداشت
داشت? قرار انقالب رأس در كسي چه ندارند/ دستي عمليات در آنان  كه
نوع چه ميخواستند داشتندو هدفي چه ون انقالبي آيا استقالل كسب از غير
(ت///) آقاي دهند? تشكيل دمكراتيك يا و اصالحطلب مذهبي, دولتي,
پاسخ اما است, فراواني حايزاهميت سÆال اين گرچه كه ميداد پاسخ من به
اعÇالم را خÇود قاطع نظرية كه است ملت صالحيت در پرسش اين قطعي
وسيلهاي تنها روش اين و بود همراه ملت با بايد جهت هر به نيز و دارد,
كه (ت///) كرد/ تبديل اجتماعي انقالب به را ملي انقالب ميتوان كه است
حÇزب چÇرا كÇه مÇيخورد Çف تأس بÇود الجÇزايÇر كمونيست حزب عضو
است/ برگزيده را انتظار گناهكارانة سياست نكرده, قبول را او پيشنهادات
تÇوافÇق به بهزودي و ميديدم زياد را (ت///) ,19ëë تابستان درخالل من
بÇه را آنان و آورد بهوجود دانشجويان محيط در جنبشي بايد كه رسيديم
كÇه دانسÇتيم الزم مÇا كÇالسها د مجد افتتاح و تابستان پايان در راند/ جلو
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اسÇتقالل نظرية براي و سازيم متبلور را دانشجويان آزاديخواهانة افكار
كنيم/ باز آنان افكار به راهي ما, طرف از الجزايري مليت قبول و الجزاير
در و Hسابق شدم/ آ گاه جبهه, اعالميههاي لين او از من كه بود دوران اين در
جبهه دمكراتيك ات خصوصي (M. T. L. D.) سازمان انشعاب اوان همان
اعالميهها اين كه لحظه آن در كنم اقرار بايد بودند/ كرده تشريح من براي را
و دمكراتيك الجزاير بخشيد/ خاطري تسكين من به آنها قراÄت ديدم را
ارزش كه بود امري بود, شده داده نويد اعالميهها اين در كه سوسياليستي
اوت 20 حوادث هنگام اين در كند/ جنگ آن تحصيل براي انسان داشت
دادم فراواني اهميت حوادث اين به من پيوست/ وقوع به ويل فيليپ شهر
مÇورد در مÇن تÇصميم بÇههيچوجه اما كردم محكوم را آنها قاطع بهطور و

نگرديد/ مخدوش انقالب به  كمك
روزافÇزون مÇحدوديتهاي الجÇزايÇر, كÇمونيست حÇÇزب انÇÇحالل
فاشيسم گرفتن اوج اروپاييان, روزافزون تحريكات همگاني, آزاديهاي
راسÇختر اعتقادمان در را ما همه و همه ميشد مشاهده دانشجويان در  كه
قÇادر كÇه كرد ايجاد مستحكمي چپي قدرت دانشكده در بايستي ميكرد/
يك بÇايستي كند/ مقابله پيروزمندانهاي بهنحو فاشيستي تمايالت با باشد
در و اروپايي دانشجويان ل او درجة در كه آورد بهوجود اطالعاتي نشرية
ايÇدهآلي هرچند برنامه اين بخشد/ آ گاهي را جامعه از قسمتي دوم درجة
كÇه تي ميÇاه و نÇبود هÇم بÇيفايده Çا ام مÇيداد, قرار هدف را باال پلة بوده,
اين بهخوبي شدند قايل بدان مه, ماه 13 و فوريه, ì در فاشيست دانشجويان

گرديد/ آشكار آن بودن غيرعملي فانه متأس ميكند/ ثابت را نكته
تمايالت كه دانشجويان مختلف گروههاي با عمل اين چارچوب در
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بÇا موافÇقم آيا كه پرسيد من از (ت///) شد/ حاصل تماس داشتند مختلف
حÇاصل تماس دارند تمايل ملي آزاديبخش جبهة به كه ملي دانشجويان
روز يك آن دنبال به و پذيرفتم را نظريه اين من است بديهي نه? يا  كنيم

1. El Katter

2. Lamine Khène

كÇابينة در GعدÇب كÇه ÇÇ پزشكي دانشجوي خن2, با, قطر1 ال بيمارستان در
بÇرخÇورد ايÇن كÇرديم/ برخÇورد ÇÇ گرديد وزير الجزاير جمهوري موقت
بÇود, مشكÇوك نتيجه حصول به نسبت گرچه خن, و, بود صميمانه بسيار
با من آن از پس گرديد/ همكاري به حاضر ه لي او برخوردهاي همان از ولي
فÇرانس> مÇندس طرفدار Ç يخواه ترق> سادة عنوان تحت كه دانشجوياني
افÇراد از يكÇي كÇه (س///) آقاي كردم/ حاصل تماس بودند, شده متشكل
نيز و سازد, پنهان را خود ترديد ميكرد سعي زحمت به بود آنان شاخص
(ت///) و مÇن بر بهزودي ميكرد/ امتناع همكاري از مختلف بهبهانههاي
بÇا هÇمراهÇي جÇز بÇه ديگÇري سÇوداهÇاي (س///) كÇه شÇد آشكار رفيقم

ميپروراند/ سر در دانشجويان
محصول قطعنامه چند تصويب جز جلسه سه يا دو از بعد ما جمعيت
توفيق آن انتشار به ما نه گرديدو منتشر جرايد در نه هم آن كه نداد ديگري
ما افكار Hمستقيم كه نشريهاي تأسيس بر مبني ما آرمان بهزودي لذا يافتيم,
كه گرفتيم تصميم هنگام آن رفت/ بين از دهد نشر دانشجويان محيط در را
تشكÇيل تÇحقيقاتي گÇروه يك لذا بÇدهيم, خويش فعاليت به جديدي نام
مÇا دهÇد/ قرار بررسي مورد را اقتصادي مساÄل از بعضي بايستي كه داديم
ما وظيفة كه بود بديهي Âكام بهنظرمان باشيم الجزايري ميخواستيم چون
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آمÇاده را خود انه مجد يا و بپيونديم چريكها به يا كه است آن از عبارت
ما رزمجويي خصوصيات دهيم/// تشكيل را مملكت فرداي كادر كه سازيم
را دوم شÇق سÇهولت بÇه نÇبوديم, قÇهرمان مÇا چÇون و بÇود تÇرديد مورد
كمككنيم/ بخواهد جبهه ا گر كه داشتيم آمادگي عينحال در اما برگزيديم/
و مÇرا كش اسÇتقالل ميگرديد/ سنگين الجزيره شهر محيط <معهذا
فوريه ì تا كه كرد ايجاد را هيجاني پاريس در ملي شوراي مجلس انحالل
در كه افتاد فاق ات بارها و ميشديم صتر مشخ روز به روز ما بود/ اوج به رو
طرف از ميگرفتيم/ قرار توهين مورد ناشناس اشخاص طرف از عام شارع
توضيحات كرده مراجعه ما به روزافزوني بهنحو "ليبرال" دانشجويان ديگر
كشÇور آيÇندة از آنان ميخواستند/ انقالب مورد در اطالعاتي همچنين و
با ما گردد/ حاصل تماس مسلمان دانشجويان با داشتند تقاضا و شده نگران
(U.G.E.M.A.) الجÇزايÇر مسÇلمان دانشÇجويان عمومي حادية ات با و آنان
سÇو¾ظن يÇا و تÇناقض هيچگونه ما تماس محيط در كرديم/ حاصل تماس
انÇجام مشÇتركي تهاي الي عÇف و مÇيكردند ي تلق الجزايري را ما آنان نبود/
چاپ به كمك در فيالمثل و بود مختصر بسيار فعاليتها اين گرچه داديم/
در نÇÇظم حÇÇفظ يÇÇا و ///(U.G.E.M.A.) ÇÇحاديه ات اعÇÇالميههاي نشÇÇر و
اليتهاي فع همين اما ميشد, خالصه ميداد حاديه/// ات كه  كنفرانسهايي
جدايي ديوار هم گاهي اما ميقبوالند, بدانها را ما هستي و وجود مختصر,

بود/ طويل و عظيم خيلي شود; برداشته بود الزم كه بدبيني و
ما كوچك تشكيالت دانشجويان عمومي مجمع انتخابات مناسبت به
فÇهرست بÇا مÇقابله بÇراي را ليÇبرال نÇامزدهاي فهرست دانشكده, هر در
نژادپرستانة ة روحي از كه ما رقباي ناشيگري كرد/ تبليغ و ه تهي فاشيستها
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يÇهوديان يÇعني ديگÇر اقÇليت يك مÆÇثر فÇعاليت و ميگرفت الهام آنان
بÇراي شÇد/ ايÇجاد مÆÇثر موجي نژادپرستي با مبارزه در كه گرديد موجب
بÇراي و بÇود چپي دست Âكام منتخب عمومي مجمع تاريخ, در بار لين او
عÇليه (U.N.E.F.) فÇرانسÇوي دانشÇجويان ملي حادية ات ههاي توصي قبول
ايÇن داشت/ آمÇادگي آزادي راه در مÇانعتراشÇي و شكنجه هرگونه اعمال
مÇا گÇرديد/ آشكÇار دانشجو نفر سه بازداشت مناسبت به زودي به مطلب
پÇليس از كÇه كÇرديم ه هيÇت قÇطعنامهاي باتوش, بن و يحيي بن بههمراهي
بÇدني آزار هرگونه از كرده رعايت را بازداشت قانوني ت مد ميخواست

سÇپس و بÇود (U.G.E.A.=) الجÇزايÇر دانشÇجويان عمومي اتحادية رÄيس يحيي: بن /1
و بود ملي آزاديبخش ارتش فرماندة باتونه: بن گرديد/ الجزاير انقالب ملي شوراي عضو

شد/ شهيد نبرد ميدان در Gبعد

بÇين گÇرديد تÇصويب آرا Çفاق ات بÇه كÇه قÇطعنامه ايÇن كÇند/1 خÇودداري
مجلس انتخابات نتايج مسألة بهزودي اما كرد/ ايجاد هيجاناتي دانشجويان
در كÇرد/ اشÇغال ما فكري اشتغاالت در را م مقد صف فرانسه, ملي شوراي
در چپيها پيروزي ميرسيد! نظرمان به نزديك چه كار پايان هنگام, آن
مÇيديديم پÇيش از بÇيش لذا و مÇيداد نÇويد را امÇيدها ق حقÇت فÇÇرانسÇÇه
<ا كنون ميكردند: قبيل اين از پرسشهايي آمده ما نزد نگران دانشجويان
تÇحصيل HيانÇاح الجزاير و شده آغاز مستقيم مذا كرات است نزديك  كه
در تÇوانست خÇواهÇيم هÇم باز آيا آمد? خواهد چه ما سر به كند استقالل
بÇا جÇلساتي كÇه رسÇيد خÇاطرمان به هنگام اين در بمانيم?> باقي الجزاير
سه يا دو دهيم/ تشكيل اروپايي دانشجويان و مسلمان دانشجويان شركت
ابÇراز آزادانÇه را خود عقايد شركتكنندگان از يك هر و شد منعقد جلسه
احÇترام اقÇليت, حÇقوق بÇه احترام قبيل: از اروپاييان نگرانيهاي  كردند/
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هÇر در مسلمانان شد/ بيان ضي تعر Hخصوص بهنحوي مذهب/// و فرهنگ
بهوضوح من گرديد/ محو نگراني و ض تعر حالت كمكم و دادند پاسخ مورد
مÇا مÇانند نÇيز <شÇما مÇيكردند: تÇصديق مسÇلمانان وقت هر كه ميديدم
مÇختاريد> كÇنيد تÇرك را الجÇزايÇر خÇواسÇتيد ا گÇر اما هستيد, الجزايري
<ما ميگفتند: پاسخ در هميشه آورده دست به آرامشي حالت دانشجويان
كشÇور داخÇل در كÇه مÇيخواهÇيم نÇه و كنيم ترك را كشور ميخواهيم نه
درگÇير فÇراوانÇي مÇباحثات زمÇينه ايÇن در گرديم/> ي تلق بيگانه بهعنوان

ميشد/
عÇصباني, مÇحيط, مÇيشد/ فراهÇم فوريه ششم وقايع مات مقد معهذا
و مÇيرسيد مÇا بÇه تهديدآميز نامههاي ميگرديد/ تحريكآميز و متشنج

ميشد/ ما به توهينآميز تلفنهاي

1. Hernu

نوبت سپس و گذاشتند دست مجلس وكيل رنو1 ه روي بر فاشيستها

2. Camus

خود پيشروان از يكي سخنان به تا رفتيم كامو كنفرانس به ما رسيد/  كامو2
مجالي اما كنيم/ حمايت حفظو فاشيستها برابر در را او Hاحيان داده,  گوش
كÇه ميكرد صحبت كنفرانسي در كامو زيرا نبود, ما دخالت اينگونه براي
سوي از نيز جلسه مرزهاي شده; رد تصفيه غربال از Âكام جلسه حاضرين

3. C.R.S. (Compagnie Républicaine de la Securité).

حÇراست و حÇفظ داشÇتند كمر به اسلحه و سر بر خود, كاله كه مأمورين3
همعقيدة برادري سخنهاي مانند كامو سخنراني كه بوديم متوقع ما ميشد/
بهطور وي بكند/ صي مشخ جبهه گيري الجزاير مسألة مورد در و باشد, ما
مÇعصوم و غÇيرمسلح مÇردم تÇودة از بÇايد كÇه داد تÇوضيح ما براي ل مفص
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زنÇدانÇيان معصوم خانوادههاي براي اعانه جمعآوري با اما كرد, حمايت
خÇارج در و بوديم محصور سالن داخل در ما بود/ مخالف Hصريح سياسي
مرگ Ç فرانسه "الجزاير ميزدند فرياد و ميكردند عربده فاشيستها  گروه

كامو"/ بر
اسÇتعمارگر احÇتضاري جÇنبشهاي آخرين ما نظر به تظاهرات اين
و نÇداهÇا ي تÇح و سوستل راه بدرقة غولآساي تظاهرات حتي بود/ نده در

1. Bousquet

شÇديد عكسالعملهاي و بوسكه1 پروفسور جنونآميز درخواستهاي
جÇديد دولت بÇه نميكرد/ تحريك را ما چندان دانشجويان برابر در آنها
داده او به تامي اختيار صلح برقراري براي نيز پارلمان طرف از كه فرانسه
نميكرديم ترديد لحظه يك براي حتي و بوديم بسته فراوان اميد بود, شده
كرد/ خواهد در به ميدان از را الجزاير فاشيسم بهزودي, حكومت اين  كه
داده انجام مرا كش مورد در بدو وابسته ا كثريت حزب و ادگارفو, كه آنچه
آورده بهدست را ا كثريت كه او چپي دست حزب گيموله,و Hممسل بودند,
ضمير من وقتي كرد/ خواهند ما الجزاير در را كار همان اولي بهطريق بود,
نÇيز را مسÇلمانان بÇلكه نÇيست, اروپÇاييان فقط منظورم ميبرم به كار "ما"
مÇا از ديÇده نÇزديك را كÇار پÇايان مÇا مانند هم آنان زيرا ميگيرم; درنظر
جÇنگ دوران مانند نيز آرامش و صلح دوران در كه ميكردند درخواست

كنيم/ كار يكديگر با و آنها كنار در
طÇعمه شÇهر تÇمام قÇبل روز دو از رسÇيد/ فÇرا فÇوريه مÇاه ششم روز
و كÇوچه در مÇدام افراد صفوف بود/ فوقالعادهاي تحريكات و تشنجات
داشÇته دردست را فÇرانسÇه رنگ سÇه پرچم كه درحالي رفته, رژه خيابان
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ساخته مارسي اهالي طرف از كبير انقالب دوران در كه است سرودي : Marseillaise /1
سÇرود بهعنوان نيز دولت طرف از ملي قبول از بعد و يافت همگاني قبول Hج متدر و شد

[م] گرديد/ اعالم ملي

فÇرانسÇه>/ <الجÇزايÇر مÇيزدند فÇرياد و مÇيخوانÇدند "مارسييز"1 سرود
پÇخش اعالميه زده بوق سروصدا با و ميگذشتند هم سر پشت اتومبيلها
در من آمد/ عمل به استقبال گيموله, از كه بود شرايطي چنين در ميكردند/
را جريانات رفقا Gبعد اما نداشتم, حضور عظيم صحنهسازيهاي اين تمام
از پذيرايي اين كه نميكرديم ر تصو لحظه يك حتي كردند/ نقل من براي
بالعكس بلكه بگيرد, شديد تصميمات آنگونه كه كند وادار را وي  گيموله
بÇا شÇده, تحريك اروپاييان پذيرايي طرز اين از وي كه ميكرديم ر تصو
توافق مورد تصميمات توانست خواهد كمتري وجداني نگراني و دغدغه
هÇمين بÇه كÇند/ تÇحميل آنان بر داشتيم انتظار ما كه بداننحو را مذا كره و

و او بÇين رابط جنگ دوران در و دوگل نزديك همكاران از فرانسوي ژنرال : Catroux /2
كÇه وجÇههاي بÇهواسÇطة و كÇرد خدمت نيز افريقا شمال و هندوچين در بود/ ژيرو ژنرال
وزارت بÇه گÇيموله كÇابينة در گرديد/ مرا كش به سلطانمحمد بازگردانيدن مأمور داشت,

[م] آمد/ الجزاير به گيموله همراه و شد منصوب الجزاير

گيج سخت شديم آ گاه كاترو,2 ژنرال استعفاي از كه بعدازظهر كه بود جهت
منقلب خيلي هم او خود و داد ما به را خبر اين باتوش, بن گرديديم/ منگ و
را مشتهايش خشم از كه ديدم و پريد رنگش بود من پهلوي كه خن, بود/
را يكÇديگر شÇادي قÇهقهههاي بÇا مÇردم مÇا اطÇراف در است/ كرده  گره
چهرة شهر تمام يكباره و ميخواندند "مارسييز" سرود گرفته درآغوش
ما وقتي گرفت/ من قلب توحش همه اين از گرفت/ خود به سرور و جشن
حق فقط و فقط ديگر ا كنون <و گفت: ما از يكي ميشديم جدا يكديگر از
كÇه شÇد آشكÇار هÇمه بر بهزودي است/> ملي آزاديبخش جبهة با  كالم
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انجام پس اين از و ندارد نظري الجزاير فاشيستهاي مهاركردن به فرانسه
بعد به فوريه ششم از است/ ملي" آزاديبخش "جبهة عهدة به كاري چنين
از ديگر داريم/ معطوف فرانسه سمت به را خود ه توج نميتوانستيم ديگر
مشÇاهدة كردم پاريس به كه سفري در من نبود/ نجاتي اميد فرانسه جانب

كرد/ تأييد و تثبيت مرا نظر فرانسويان, القيدي
شده دود Hج متدر ما جمعيت ال كوستي, Ç فاشيستي عقايد فشار تحت
آزاديبÇخش جبهة انتخاب جز كرد? ميتوانستيم چه ديگر رفت/ هوا به
كÇه مÇيرفت ر صوÇت اين Hسابق نداشت/ وجود سومي راه ال كوست يا ملي

دست بÇه كه درصورتي مگر باشد, داشته معنايي نميتواند سومي نيروي
فÇرانسÇه دستچپيهاي كه هنگام آن از اما باشد, كي مت فرانسه چپيهاي
HملÇمس ديگÇر الجÇزايÇر, فÇاشيستهاي كه ميكردند بازي را نقشي همان
اين ميگرفت/ قرار شكست معرض در ليبرال و آزادمنشانه اقدام هرگونه
جنبشهاي كه بود اينرو از نخورديم/ گول كرديم درك همگي ما را مطلب
كÇارمندان نÇاحية از فÇقط آن اعظم قسمت دادند, ليبرال نام بدان كه بعدي

بودند/ شده منتقل الجزاير به اصلي كشور از كه بود دولت
و پيوستند, مبارزه چريكي سازمانهاي به زودي به ما مسلمان رفقاي

1. Maillot

بهصورت افتاد, فاق ات مايو1 ايالت در كه واقعهاي از بعد هم  كمونيستها
از خدمات بعضي و ماندند محل در آنان مابقي ميزيستند/ استتار و اختفا
الجزيره شهر من ميدادند/ انجام غيره و فراريان دادن پناه يا نامهبري قبيل
داشت شهرت كه بليدا شهر اعصاب بيمارستان به كار براي و گفتم ترك را
استعماري ضد افكار به كه پرفسوري نزد آنجا در رفتم/ است "فلقه" مأمن
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لذا و گÇرديد ص خÇمش من وضعيت بهزودي و شدم, انترن داشت شهرت
و ماندم بليدا در ماه هشت گرفتم/ قرار ديگر بعضي مقبول و بعضي مطرود
بÇا مÇن هÇمكاري ت مد اين در داشتم/ اشتغال خويش انترني كار به Hصرف
كÇه بÇود "المÇجاهد" روزنامة توزيع يا و اعالميه پخش به منحصر جبهه,
دست موقعيت و بودم كرده قبول را طبي كار من ميگرفت/ قرار دراختيارم
,19ëì دسامبر پايان در كنم/ خدمت انقالب در بتوانم اين از بيش تا نداد
فرار بهتر عبارت به يا و مسافرت, اين رفتم/ پاريس به و گفتم ترك را بليدا
خانوادگÇي, علل از صرفنظر داشت: فراواني داليل مسافرت, بهصورت
ديگÇر علت داشتم/ مراجعت به نياز ي تاحد من كه بود آن ديگرش علت
و عاطل ميكردم احساس نميكردم, كار جبهه براي ديگر چون كه بود آن
بÇر را جÇديدي مسÇاÄل شÇهري تÇروريسم شروع بهعالوه, افتادهام/ باطل
بÇتوانÇم آتشÇيني مÇحيط چÇنان در نÇداشت امكÇان كه ميكرد بار وجدان

ه وجÇم چÇندان نه ترس باالخره و دارم; نگه سالمت را سر بوده, خونسرد
خالف و دليل بدون بازداشتهاي زيرا ÇÇ كنند بازداشت مرا اينكه از زنم

بود/ سفر اين قطعي دليل Hممسل ÇÇ بود رايج Âكام قانون
آنجا در اما باشم, قرين استراحت با بتوانم فرانسه در ميكردم ر تصو
و توقيف از مرا جرايد روز هر نيامد; دستم به چيزي ناراحت وجداني جز
ميآورد/ بهستوه مرا خبري هر ميساختند, آ گاه دوستانم بعضي تبعيدهاي
به ميكوشيدم ميكردم/ احساس عاطل بيشتر را خود آن از اطالع با من و
تحريك اعتراض به را افكار خويش اطراف محيط در و زنم دست مبارزه
بÇيهودهاي/// تÇالش چÇه سازم, آ گاه را خويش اطرافيان ميكوشيدم  كنم/
رفتن تÃاتر به جز خود, گردش به جز نميانديشيدند چيز هيچ به پاريسيها
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را آن بÇرنامة قبل ماه سه از كه تابستاني تعطيالت از استفاده جزبه و خود
فÇرزندان كÇه فÇرانسÇويان اين از يعني آنان از ديگر من ميكردند/ تنظيم
جÇز خÇود و دهÇند شكÇنجه را مÇردم تا ميفرستادند الجزاير به را خويش
آنان همة و مييافتم نفرت نميانديشيدند ديگري چيز به خويش بهمغازة
دور فÇرانسÇه مÇلت بÇه را خÇود وابسÇتگي هÇرگونه مÇن ميديدم/ حقير را
ملت بلكه نيستند, هدف بدون كاسبكار مردم اين من ملت Hممسل انداختم/
زجÇز شكÇنجه اتاقهاي در و "جبل" در روز هر كه هستند مردمي آن من

ميشدند/ كشته و ميديدند
بÇا مÇن يÇافتند/ تÇخفيف كمك كم ه لي او مبالغهآميز افكار اين Hممسل
رنÇج سÇخت كشورشان استعماري جنگ اين از كه دمكرات انترن رفقاي
الجÇزايÇريان بÇا همراهي در جز اما بستم, محكمي دوستي عقد ميبردند,

نميكردم/ آسايش احساس مهاجر
را آنچه و افتاد مفيد خيلي من براي آخر دست فرانسه در اقامت اين
و نÇيستم فرانسوي من كه را ر تصو اين كرد: تأييد ميخليد, ذهنم در Hسابق
فرهنگ و زبان ملت, يك به تعلق اثبات براي نبودهام/ فرانسوي هم هرگز
داشتن است; ضروري ديگري نكتة وجود بلكه نميكند/ كفايت تنهايي به
الزم مشترك هدفهاي و مشترك خاطرات و تجربيات با مشترك زندگي
در من اقامت بودم/ شرايط اين همة فاقد من فرانسه در آنكه حال و است
در كÇه كرد ثابت و دارم تعلق الجزاير جامعة به كه كرد ثابت من به فرانسه

هستم/ بيگانه فرانسه
در زيادي ت مد من افتاد, تعويق به ,19ë8 مه ماه در من مهلت وقتي
مÇلي آزاديبÇخش جبهة به بودم گرفته تصميم بود تها مد نماندم/ ترديد



2ì3 نخست ضميمة

گردم/ ملحق
اين اوايل در پيوستهام/ الجزاير انقالب به كه است سال يك <اينك
ميگرفتم انقالب اوايل در كه دشوار تماسهاي آوردن ياد به با پيوستگي
به اما نگيرند/ بازي به مرا و شوم گذاشته كنار مبادا بود, من در نگراني اين
گÇرفتم/ قرار قبول مورد ديگر الجزايري هر مانند و نبود, چنين وجه هيچ
يك هسÇتم, برادر يك بلكه نيستم, متحد يك ديگر من الجزايريان براي

ديگران/> همة مانند ساده برادر





دوم ضميمة

1. Bresson yvon

در را خÇود جوانÇي تمام آنكه از بعد من است/ ايون1 برسون من نام

2. Bône

فÇرانسÇه به تحصيل ادامة براي ,19ê8 ژوÄية در گذراندم الجزاير بÔن2 شهر
مسÇابقة امÇتحان در وظيفه نظام خدمت گذراندن از بعد ,19ë2 سال آمدم/

كردم/ شركت پاريس در الجزاير پليس استخدام
سن عمومي, امنيت در من خدمت محل و شدم قبول مسابقه اين در

3. Saint-Arnoud

مرتفع جلگههاي در كه است بزرگي قرية آرنو, سن گرديد/ تعيين آرنو,3
دارد/ قرار سطيف شهر كيلومتري سي Hتقريب و قسطنطين

گرفتم/ تحويل پليس افسر عنوان به را خود پست ,19ë3 مه ششم در
داشتم/ سال چهار و بيست هنگام اين در

و دارد قرار سطيف ناحية مركز در آرنو, سن كه آوريم بهخاطر بايد
نفر هزار چهل از بيشتر روز سه طي ,19êë سال در كه بود ناحيه همين در
آنÇان حÇمايت ضامن و مأمور من كه اروپايياني شدند/ قتلعام الجزايري
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شÇركت اعÇراب" "شكار در قبل سال ده كه بودند كساني همان بودم, شده
كÇه هÇم بÇا مÇردان ايÇن ت دÇم اين گذشت از بعد هم هنوز و بودند,  كرده
و ميكردند ياد خاطرات بهعنوان خود ايام آن كار محصول از مينشستند
ايÇن بÇا من آرنو, سن در ميكردند/ مقايسه هم با را خود شكارهاي تعداد
و الجزايريان با بالعكس و داشتم كم بسيار خصوصي آمد و رفت اروپاييان
است بÇديهي ريÇختم/ دوستي طرح سرشناس وطنپرستان از بعضي ي حت

1. Gavini Antoine

2. Lambert Marius

مÇرا پليس كميسرهاي المبرماريوس,2 و آنتوان1 گاويني من, مافوقهاي
كه آنهايي نيز غيرنظامي اروپاييان ميان در ميداشتند/ برحذر وضع اين از
كلي" "قاعدة مييافتند مجال وقت هر بودند; شده ناراحت سايرين از بيش

ميشدند/ يادآور من به را اعراب شكار و طرد
كردم احساس من سرعت به شد/ آغاز انقالب ,19ëê نوامبر ل او روز
مÇيجنگد/ الجÇزايÇر مÇلت راه در كÇه دارم تعلق صفي بدان جنگ اين در
مورد در را آن اجراي خويش, شغل مناسبت به كه گونا گوني شكنجههاي
از شكنجههايي ميكرد/ تقويت استعمار از مرا نفرت ميديدم الجزايريان
ايÇن بعد و ميشدند, پيچي نخ ارتشي كاميون دو به كه الجزايرياني Ç قبيل:
ه قÇش نÇحو بÇدين را محكوم كرده حركت مخالف جهت دو در كاميون دو
با شكنجه آب, با شكنجه قبيل از ديگري متداول شكنجههاي ميكردند,
روز, يك غيره/// و بيضهها, از يا و شست انگشت از كردن آويزان برق,
نتوانست شكنجهديدگان فرياد اثر بر را شبها هفته دو آنكه از بعد من زن
ÇÇ بÇود شكنجه سالنهاي از يكي ما سكونت محل فوقاني طبقة ÇÇ بخوابد



2ì7 دوم ضميمة

مأمÇور كÇه (C.R.S.) افسÇري نزد ضآميزي تعر حالت با و نياورد طاقت
درحالي برگرداندند, منزل به را او كرد, اعتراض Gشديد و رفت بود شكنجه
از يكÇي كÇه بÇود ايÇام اين در داشتند/ او پهلوهاي به اسلحه مأمور دو  كه
آن از من و گرفت تماس من با ملي آزاديبخش جبهة محلي واحد اعضاي
مأمÇور ايÇن بÇه ميكرد, كمك آزاديبخش جنگ به كه را اطالعاتي پس

ميرساندم/
و نÇظر تÇحت افÇراد نÇام افراد, ربودن محل و ساعت من بدينطريق
كÇميسر كÇه را مÇحرمانهاي گزارش من ميدهم/ اطالع را مظنون  كافههاي

1. Lamine Debaghine

امÇور فعلي وزير ÇÇ دباغين,1 المين دكتر فوري توقيف مورد در  گاويني,
اسÇتانداري مÇعاون بÇه ÇÇ الجÇزايÇر جÇمهوري موقت حكومت در خارجه

رساندم/ جبهه اطالع به Âك بود, كرده تسليم سطيف
جاسوسي پليس براي كه را الجزايري جاسوسان نام كه ميشدم موفق
خطرنا كانÇد, بسيار اينان Hممسل برسانم/ اطالع به ميكردند خبر كسب و

كنند/ كشف را زيادي اسرار ميشوند موفق گاهي زيرا

2. Hamou Abdallah

جÇنگهاي در قÇديمي جÇنگجوي عÇÇبداهللا,2 حÇÇمو ,19ëì مÇÇه در
جاسوسان اين فعالترين از يكي كه مرا كشي كافة يك مدير دوم, بينالملل
كشته و داد قرار سو¾قصد هدف ا گوستن سن كوچة در 11 ساعت در بود

شد/

3. Aktouf Mustapha

و گرفت قرار هدف ديگري جاسوس مصطفي,3 ا كتوف بعد ماه چند
گرديد/ مجروح بهسختي
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جÇلسات وفÇور و, كÇار ت دÇش از گÇاويني, كÇميسر ,19ëì ژوÄن در
او جÇاي به من و رفت صي مرخ به شده كوفته و خسته ماه چند در شكنجه
الجÇزايÇريان اسÇامي فÇهرست بÇه بÇايگانيها در شÇدم/ كالنتري متصدي
ة تهي گردند/ اعدام زودتر هرچه بود شده ه توصي كه كردم برخورد مظنوني

1. Sphonix Jean

سرجÇوخه و ژان,1 اسفونيكس من همكار دسترنج محصول فهرست اين

2. Varini Camille

بود/ كاميل,2 واريني
تسÇليم مÇحلي شبكة رابط مأمور به Gفور برداشته آن از رونوشتي من
شده موفق من Hسابق كردند/ بازداشت مرا كار اين از كمي فاصلة به  كردم;
اطالع به را پستها از بعضي ذخيرة و تداركات و تسليحاتي وضعيت بودم
منطقهبندي ÇÇ جنوب منطقة سياسي كميسر اطالعات اين درنتيجة برسانمو
شاهراه جنوب و شمال اعتبار به جنوب, و شمال به ملي آزاديبخش جبهة
از بسياري به گرفت تصميم ÇÇ ميگذشت دهكده ميان از كه بود پنج شمارة

سازد/ نابود را فرانسه ارتش اتكاي مرا كز برده, هجوم استحكامات

3. Ben Mihoud Saïd

سوي از كه سعيد3, ميهود بن قتل واقعة دنبال به اينكه از قبل و Hسابق
مسلسل رگبار يك شوم, بازداشت ÇÇ شد انجام غيررسمي و داوطلب ارتش

دسÇامبر 2ë در نÇجار, سÇالمي و ,19ëì سÇپتامبر 2ì در ملي نويسندة سعيد, ميهود بن /ê
بÇودند درآمÇده فÇرانسÇه دولت غÇيررسمي ارتش در داوطلبانه كه افرادي سوي از ,19ëì
تÇوصيه آنÇان اعدام كه بود مظنون افراد فهرست همان جز¾ نفر دو هر نام رسيدند/ بهقتل

بود/ شده

نكرد/4 اصابت من به اما بود, شده شليك طرفم به



2ì9 دوم ضميمة

1. Puech

در ارتشÇي فÇرماندة پÇوش,1 بريÇره تحت آني و فوري اعدامهاي
كشته يكجا الجزايري پنجاه كه ميشويم يادآور مثال بهطور بود, ازدياد

شدند/ دفن آرنو, سن شهردار به متعلق زميني قطعه در شده

2. Dufour

بÇازداشت مÇن دوفور,2 ژنرال دستور برحسب ,19ëì نوامبر 18 در
سÇال پÇنج به مرا نيز دادگاه آن و دادند تحويل نظامي دادگاه به مرا و شدم

كرد/ محكوم تعليق با حبس
احسÇاس مÇن كÇردم/ را كارها همه اين بودنم الجزايري اعتبار به من
هÇمة مانند و هستم الجزايري من باشم/ كرده خيانت فرانسه به كه نميكنم
بهاعتبار داد/ خواهم ادامه مبارزه اين به كرده مبارزه استعمار با الجزايريان
استو ميهنپرستان پهلوي من جاي هستم, آ گاه الجزايري يك من اينكه

كردهام/ هم را كار همين





نتيجه

سÇاختيم/ روشÇن را الجزاير انقالب از زمينه چند گذشته صفحات در
بÇهمنزلة هÇما كÇنون از انÇقالب وافÇر و درپÇي پÇي بÇÇاروري و اصÇÇالت
كه تحر ك حال در نوين جامعة اين است/ الجزاير ملت عظيم پيروزيهاي
امÇروز است, آزاد قÇضايي يÇا عÇاطفي رواني, تابعيت و انقياد هرگونه از
بÇرخÇوردار اسÇتثنايي تي دÇح از كه دمكراتيكي و تازه ات مقتضي بهسوي

ميگشايد/ روزنه است
چهارچÇوب در جز نوين, جامعة يك ترقي است معتقد كه هاي نظري
بÇدين مÇيكند پÇيدا تÇذييلي و مÇعادل اينجا در ندارد, امكان ملي استقالل
محكوم را ستم كرده, يه تك خويش به استعمارزده كه آني همان در توضيح:
هÇرگونه انقالب اين ميآيد/ بهوجود او در اساسي انقالبي ميكند, طرد و
همين ميسازد/ مفتضح غيرممكنو استعماري نظام حفظ براي را  كوششي

داديم/ قرار بررسي مورد حاضر كتاب در ما كه است انقالب
را مÇردان ل حوÇت مÇعنوي, و ي ادÇم شرايÇط استقالل كه است صحيح
خانوادگÇي و اجتماعي سازمان تجديد دروني, جهش اما ميبخشد, تحقق
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شكوفا را او حا كميت و ايجاد را ملت ظهور قانون تمام قاطعيت با كه است
ميكند/

از الجÇزايÇري جامعة و الجزايري امروز كه ميگوييم تمام قاطعيت با
او براي اختناق سال سي يكصدو كه عاطفي فكريو ركود و مغزي رسوب
زنÇجير حÇلقههاي در را مÇليت كÇه استعماري است/ آزاد بود داده ترتيب
فÇرانسÇه اسÇتعمار است/ برداشته كشندهاي زخم ميفشرد, ارتش و پليس
سÇاخته تأسÇيسات است/ يافته توسعه همواره بودن ابدي قصد به الجزاير
و همه عربي, زبان استعمال منع فرودگاه, و بندري تأسيسات محل, در شده
درگير و گرفتار Âكام دشمن كه ميكند القا اذهان در را فكر اين Hغالب همه
ميگردد; محو خود طعمة در Hتقريب و افتاده خطر به رسوايي, بهشكل شده,
حÇضور و تÇجلي هÇرگونه سÇازد/ محال را جدايي و روابط قطع هرگونه تا
الجÇزايÇر آيÇندة و حال در آنان مداوم استقرار نشاندهندة كه فرانسويان,
اهÇميت مÇيشود/ خوانÇده بيپايان اختناق يك صورت به همواره است
كÇه است نÇژادي بÇرتري فلسفة و كلن آزمندي مستعمره, مقيم اروپاييان
درجÇة مÇنتها در الجÇزايÇر در فÇرانسÇويان عÇمل و جلوه هر ميكند اقتضا
جÇلوههاي خشÇونت و ت دÇش هÇمچنين و بÇاشد, سÇÇنگيني و اسÇÇتحكام
و مÇيكند تÇقويت را آنÇان استعماري ستم خاص نوع كه است فرانسويان

ميسازد/ ص مشخ
تاريخآزادبخشي كتاب امروز استعمار, تاريخ برابر در الجزاير ملت

ميگشايد/ را ملي

در ÂعÇف بدانچه فرانسه حكومت آيا بدانيم كه ميماند باقي نكته اين
زمينة چند انتخاب با ما نه? يا كرد خواهد ه توج دارد وقوع امكان الجزاير
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آزادي بÇه وصÇول راه در را اسÇتعمارزده پÇيروزمندانÇة سÇير خط تر, مهم
و اسÇتعمارزده شÇخص ÇÇ راسÇخ عÇزم بÇا كÇه داديم نشان ما كرديم/ ترسيم
و اسÇاسي انÇقالب, اين است/ آمده وجود به انقالبي ÇÇ او شگرف هيجان

ميگردد/ عميقتر مدام و است برگشت غيرقابل
فرانسÇه حكومت ا گر بكشانيم/ منطقي زمينة به را مبحث بايد اينك
را ,19ë8 از قÇبل شرايط حتي و ,19ëê از قبل شرايط ميخواهد هم هنوز
بخواهد ا گر بالعكس اما است/ محال Hمنطق امري چنين كه بداند يابدبايد باز
است شÇده حÇاصل الجزايريان وجدان در پيش سال پنج از كه بهتغييراتي
ا كناف ازتمام كه سرسختي غريوهايبرادرانهو به بخواهد ا گر كندو ه توج
غريوها اين به بخواهد ا گر و دارد فرا گوش ميكند دنبال را انقالب جهان
آزادي براي رنج ل تحم و جان دادن از كه ملتي مبارزة در را خويشتن  كه
آنصورت در دهد, اثر ترتيب ميكنند, اعالم شريك و سهيم ندارند دريغ

است/ ممكن توافق هرگونه هم هنوز كه ميگويم
آن, اختناق آن, تنهايي و جدا كردن الجزاير, انقالب شكستن درهم

بيمعني! رÅياهايي چه آن/// ضعف از ناشي و تدريجي مرگ
رانÇوسازي جامعه و راتغيير دقيقHمردم كه انقالبالجزايرازاينرو

بهبشريتينوين كه ميكنددرعمقوواقعيتبسيارپيشرفتهاست/ا@كسيژني

حياتميبخشد,همينانقالبالجزايراست/





است رفته به كار نامها بعضي بهجاي كه مقطعه حروف شرح

Armée de Liberation NationaleA. L. N.

Association Générale des CommerçantsA. G. C. A.

Algériens.

Association Générale des Travailleurs AlgériensA. G. T. A.

(en France).

Conféderation Générale du Patronat Algérien.C. G. P. A.

Association des Femmes MusulmanesA. F. M. A.

Algériennes.

Association des Oulamas.A. O.

Conféderation Générale des travailleurs.C. G. T.

Conféderation Française des TravailleursC. F. T. C.

Chrétiens.

Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action.C. R. U. A.

Etoile Nord-Africaine.E. N. A.

Front de Libération NationaleF. L. N.

Front Algérien d'Action Démocratique.F. A. A. D.
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Force Ouvrière.F. O.

Gouvernement Provisoire de la RépuliqueG. P. R. A.

Algérienne.

Gouvernement Provisoire de la RépubliqueG. P. R. F.

Française.

Ligue Internationale Contre l'AntiSémetisme.L. I. C. A.

Mouvement National AlgérienM. N. A.

Mouvement Pourle Triomphe des LibertésM. T. L. D.

Démocratiques.

Organisation Secrète (du M. T. L. D.).O. S.

Organisation de Résistance de l'AlgérieO. R. A. F.

Française.

Parti Populaire Kabyle.P. P. K.

Parti Communiste Algérien.P. C. A.

Parti Communiste Français.P. C. F.

Parti du Peuple Algérien.P. P. A.

Parti National Révolutionnaire.P. N. R.

Société des Nations.S. D. N.

Union Democratique du Manifeste Algérien.U. D. M. A.

Union Générale des Travailleurs Algériens.U. G. T. A.

Union Générale des Etudiants MusulmansU. G. E. M. A.

Algériens.




