
ء-.رضمأؤممونوبفأس

ء.هصموامره

-"رمسث

سارتربولجان.نجقلم

العالميالكاتب7بقلم"التنفيذوقف"بعنوان"الحريةدرو!"روايةمنالثإنيالجبزءالشهرهذايصدر

خا!اروا!اتكنيكاالجزءهذافيالمؤلفاتبعوقد.ادريسىسهيلالدكتوروترجمةسارتربولجلن

ومن،معماواحدوقت.فيابطالهضملئرفيموضوعهيعالجاذ"المواقتة"اسلوبعلىاساسهفييقوم

التىالزمنيةالفترةعنشاماةصورةيعطيبانهيمتمازالحياةمنعاماقط!اعاللقارىءمفيقف،مختلفةزوالا

هذافي"الرشدسن"الاولالجزءابطالجميعيعودولسوف.الغنىشديد.ة!ختلفةنفسياتعبر،يصفها

ألذيالاسبوعفترةهي،93!اًايلولفيالانسانيةتاريخصعصيبةفترةيواجهونوهمالثانيالجزء

لقدحنى،سيةوالسيلوالفكريةالعاطفيةالبنتريةمنالهموماطارفي.،الثانيةالعالميةءالحربقيامسبق

!نفيا!أهـءالبثر!ةالنفسيةتصويرفيكلوثيقةعنيغني"التنفيذوقف"الجزءهذاان:قيل

الانسانية.تار!منالحاسمةاللحظات

التكنيكهذايمثلالكتابفصولا/حدمنيلكطنموذجافيما"داب71"لقراءنقدمانراًشاوقد

:"الحريةدروب"مولفاتبعهالذيالبآرعالروائي

الىاًهرباننياو،كوخفيسيفتلوننيانصارهماناعتقد-عينيهصر!ثم،هاليفاكسالىونظر،يشبىلنالىرالادييهنظد

عشت.قداكون؟ذلكفيفماذا.اميركاالعقربانوكان،بهومنضدةهلىموفوعةمنمبةسلثةالىلينظر

ولأله:،فضولفيغوميزالىماليوونظرالظبانامامالسيارةوتوففت،وثلايئوخمسالعاشرةالىيشران

؟ث!يءعلىقتحسرولن-يمنعهجادهشخروكان،قلورواثظكلهعلىجورجوانقلب،كوإم!

..ا!طوقا-.النوممن

الرسمأعلىولا-+حىلقد:بهصرحتانسبقمااكرلىانألايسنيلا-:دالارييهفال

الرسم.علىولاخى-ظتفاذا.تشميكلسلوفاكياتجا.النزاماتالفرنسيةالحكلمةاخئت

وقايه،غوميزلوحاتيحبكان.حزنفيراًسهماتيووهزهذابنتيجة،اصبحتواذا،*لمانيةللعروشرفضهاعلىبراخحكومة

جميلة.لوحاتترسمكنت-مضطرةنفسهاستجدالفرنسيةالحكلمةفان،هجومضحية،اًرفضلا

ار-م.انابدابعداستطيعلن-.بالتزاًمافها"لقيامالى

ألماذا-.وانتص،شمبرلنالىوتر،وسعل

ليوسيبيمو،الصبرضمتلقد،جسميةالقضية.الريلا-.طبعا.نعم.نمم:شمبرلنقال

.مضجراذلكوكهـان.تأتامالكلماتولكن،كلماتبضبعلافافةسشمداوبدا

ايضا.الصبرتقنضيالحربولكن-بهوانتهى.دةالشطعلىدوائرقدمهبطرىيضوهوينتظردالأرييه

نفسه.الصبرهوليس-:متعببصوتويشالراسهيرفعانالىالامر

قصدير،منأنيةعلىالمعجناتباقراصالخادمواتا.وصمتاأالعالةهذهفيالبريطانيةالعكومةعوقفيكونعساهما-

طيفوتارجح.مشتعلاعودا*نيةمنالنيثموالخمربالرومفرشهافيوحدث.اننحيةوالقين،ودوبيودوسي!تومورفرانسن!مت

ال!واء.فيلحظةذاتلهبمنكنرةفعجةوسطالجمعانسرجثم،مائعتصفيقالاولىالصفو!

تعرلىوانت،قو!،انت،انك!غوميز-:فجاةماتيووقال.اختغىقدكانومنه،بيارهنبنظرهامودوبحثت.لمراسي

تقلاكل.لماذا.تبتسمكانتفيما،ملتهنينخطهاوكان،نحوهافرانيوالتفتت

انتأذلكتعرفلنانكاتعني-.حقاناجحةاًسمية.ناجحةامسيةكانت:وقالت

تا.نفسياقصداكنلمولكني.سأعرفهانياعتقد.بلى-لضوءالميت*!ثرافىكانت،البيضاءالصبةكللى،متاالحربكانت

شيئايفعلمنثمةوليس.غوميزياحياممالايمعونلااشظصاهنالرعلىالبردوهدا،المسدودللنودالمزيفةوالحموضة،*صطناىالقمر

فاذا.نظاماكطولا،حرمةية5ولا،شخصاـيهنهليس.اـجلهممن!لامحالضيةالثيموخةوهذء،الاحمرالخمررائحةفي،الخوان

منرامياخذ.ذلكيلاضوافلنالجمهوريةمحلهناالفا!ئتيةحلت،شبرلنالىينطرد*دييهكان.الهزيمة،الموتالحربمه.غوميز

يقا!ل؟هولمائاسيعرفانه9شتقد(،سيفنى"منطقةوكان،بونيهالىينظرهاليفلاسوكلان،عينيهفيالحزبيقراًوكان

حماسة.المقلاملناشدهمعنمناالرعل!ان-:غوميزقالالحربالىينظرهلإسووكان،صامتئكانوا،د*دييهالىينظربونيه

؟يقلاللونلماذا-.اهعهةالسوداءالثربحةمرقةوفى،صحنهفي

.القراءةليتعلميقعلمقمنهم!!لقد.يتوقفهتا-؟لحرب5"يضانحئوهذاـتجسرنا-

القيتنيفاذا0القرامةيعرفونفالجمع،فىنسافياما-:مايعوقلاوليسي.اننفعشمة"ودوباستصنحس:خفةفيضميزقلا

ملىليحافجانبياـلىيموىورايته"سيفيئ"منراميافىقتي.للشيوع!ةرديناامم!ولهط

يا!اوء.فخورا!ونننبانيلك،-فاقسمحريرؤعلىجمهوريش؟غوميزيامعير4يكونوماس
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قربمنمنهاتنبعث،.وكانتاليه!ذبهاشعرهامنواهسكا-أسبيلكفيماتواًالذينمولاجمعبالخجلاحياناتشعوالا،غوميز

وقالت:.شتنيهافيخفيفةفبلةوفنلها0الشحمدائحةبعغى.مثلمحيا-ىاسفيفانا.يزعجنيلاهذاان-:غوميزقال

.الكبرىالجائزةثربح.ير-.سررهمفييموتونالجنراليةان-

دائما.يخسر*نسعانانأ!يحنس:قال.جندالادائمااكنلم-

كانتلانهاكان-مسروراولكنه.الاص!لىعلييشتهيهايكنولم.متشابهةالقضيةفليست،امرمنبكئمهما-:م!ييوقال

اًحسثاننى":فر9التامالرفيراستشعر.تخيفهتكنولمجميلة.الشضة!ثليهمتاخنغيولا.لهمارشلاانني-:غوميزوقلا

!عفيليبصنرولىوسقط،،اقفةفانتصبت،وتركها"النساءمحادثةمنخفضبصوتوقال،ماتيومعصمعلىوقنفيالخوانفوفىيدهومد

:فقال،الارض:ب!ر

سيانه!انت،حذار-..مافيوياجميلشيءالحربان-

:اًلصنمودللمتشدغوميزولكن،يتخلصانماتيووحاول.مشتعلدجههوكان

،ـداخلهفيماذا-:واضافبقوةنراعه

قبلوماسية.حقيبةإنها.نلمسيه!امس-.الوباحب-

يا.داخلهفيمااسفاناريد-:الاو!دتقلددهيقالتمنزعجةفعيرةضحكةماتيووضحك.يقللمابعدثمةيكنولمس

داًخله.فيماليقل،حبيبي:ما-لوروقال:يدءفوميزفرد

ورات،فتحتهقدكانتولكنها،الصنمودمنهاينتئىانو!اراد.جازشاعلىقوياتأيراتركتلقد-

قالت:)دامبوولاراكتشفتوحين،الاسنانو!شاةالمنامة:وقال.الجميلةجكلنهبنمن،يسارهالىن!ةكوميزىوا!ا

هنا!ما؟ثناب-للرفعى!الحليةهدهاتكون.حامياالحدبفربيجمب.اجل-

قعب.قدشغصانه؟هذا:فال.طبط-

اين؟الى-ما.فيوفرآه،الممثلةالى.وتوجه.سرته-فىرروموغوميزونهفي

نعب.لقد!ذلكمنيهمكماذاً:قالضحكةفيونظرت،الخلفالىبرأسهاوارتمض.فوقهاينحني

سخرية:فيوقال،الصنمولىالىوارجعهيديهامنالكنابواستعادتبكلنولم،-سقعانكانا.ءسقصانواخداابتعداثم،سروسة

افضل؟فهماالاقفهمتاقراك.شاعرانه-:يفكرفيليبكان.المارتينيكمنكانتانهابدولا،قطالزنجيات

البد.منذل!تقولانينيغيكان.طبعا-:قالت.شقنيهعلىطفرتالتبمهي"مالدبارية"كلمةوكانت"مارتينيكية"

لماذأ؟".سرهوسقط"انعبلم"ةوفكر،الصنمولىواغلق.الجميلةمالاباريتييا-:وتمتم

الضخم،السيدجيدايميزألاناصبحقدوكان،ا1اثعبلملما؟ا!ء!بتة

مخيفتان.عينانلهوكانت،تخيلهالليالحدالىضخمايكن":قنالته.جيطترفصانكس

سوراوات،نساهثمةكان:نفسهاتلقاءمنالبثربةالعنانجبدوانفوطتمنيخلوذلكيكنرلم،صغيرةنايموسيقىصوتهافيوكان

وفالى:.عفوبة

.جيداالفرنسيةتتكلمنانك-

:تقدم((الطليعةراًر)):غضبفياليهفنظرت

فرنسا.فيولمتلقد-

.جيداالقرنسيةقتكلمنىذلكمعاًنت.بأس!:قال

،باوءاو:غضبب!،لهوقالت.ضحكلمسكرانانني":وفكر

تماما.سكراتانكس

نص-:قال

ملاحم-اديان-اءاًل،اًلعباححىللرفصمستعداكان،بتعبهبمديشعريكنولم
ماان.ارصنذلكوكان،الزنجيةمعينماًنقررقدكانولكنه

يكزنوهبب!هنسيبو!خالاشيا،.علىيمنحهاكانالتيالقمرةهذهمو،السكرفيحقاممتعهو
كان،تمتلكهاانتفاذا،واحم!نكلة:لمسهاالىبعاجةلست!نة

الاجدادلغة!اعلبعييهيداعبوكان،اًلاسودالشعروذلك،الجبينذئكيملك

ثمةكان،مائعةالردءتةكانتفقد،ذلكمنابمداما.الاملسادجه

لأ!...منونصوصعلاحميميلاخرونواشخاعيأ،الشمبانيايثربكانالنيالضخمالسيدذلك

فعادا،انتهىفدالرقصوكان.جيطيميزهمفلابعضعلىبعضهم

التوراةالهامسبقت:وقالت.الجلوسالى

بكر.انابل-:فيمبقال

الالياذةوشاعرية!كلابس

يده:ورفع

الانجيلوحنان!افيبرأسافسم.بكرانيلكاف!-

اهتمامك.يثرنلاالنساءانيعنيهذا؟آء-:خا"دنةقالت

للعربيةشقيقةبلذ!.نجربانيجب.الريلاس:قال

:وقالوجههوكر،بعينيهفامتدها،اليهاونظر

الاصليةبلنتهاتقرا.!ليكاعتمدانني-

وجهه:فيسيجارتهالهغانفنفثت

اعمله.اناعرفعا.صين-
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.الموق،العار،التعببالعاريشعراتيختارانالاعليهكاندمامليااليهينظرونكأنواًاًنهمايهوخيل.ايضاورجال،وبيضاوات

وخيل؟اقعب*اخرتلماذااائمبلملماذا.بالعارالشعوراختيارفيكان"؟ان!ب)"ولماذا؟دختقدترانيكيف؟هناانالماذا"

له:وقالت.كتفيهعلىالعالبميحملكانانهاليةتاكسيسيارةونادى،الهواءفيالفنسرمىقدكاق:ثقبذكرياته

.ثرثارااراًكلست-مع،شمبانياقدحامام،الطاولةهذهالىجالسانه:الانهوذاوها

ذفنها:تحتاًصنعهفوضعالىينظركان.السمكصمغرائحةمنهاتنبعثاًلتنالزنجيةهذء

اسمك؟ما-يسبراًنيحاولوكان،الهواءفيالفلسيقذفكانالذيالفيليبهذا

فلوسي.-وادار"اعرفنبملاانني":يفكركان"إخرواحدانا":ويفكر،فوده

مالاباريا.اسماهولشي-.الزنجيةنحوراسه

فرنسا.فيولدتانيلكفلت-ةغيظفيقالت؟اًليتنظرلماذا-:وسألته

ناينتريىافلا،اوراىثلاثاعلإتكلقد:فلوسييااسمعي-.هكذاس

الثقبوكان.راسهاوادارتكتفيهافهزتأذلكفوفىاليكا.نحدث؟جميلةتحدنيهل-"

ؤوقه،وينحنياليهينظروكان.العارقعرهوفي،هنالريزالماالاسود.بينبين-

وقعتفاذا،ثركهذاانةفلبهالقلقفيلوي،يفهمفجماةبهاذاثمبروصاتبضعةموخرتهاورؤصت.ع!يناهاواشتعلتريقهافبلعت

:قوةؤيوفغر،ونهض.الابدالى.نفسياحتمالعنكعفت،فيه.الخوانبيدإهاضغطتفيماالمقعدؤولى

لقد:الهاويةاًننلقتثم".ثملاكنتلانيالن!بعنء!لتانما"قزوجين.فلسناةاذهبان!يمكنني،قبيحةتجدنيكنتان-

العارلاسىلقد".ثملاكنتلانياللمابفيعدلتانما"..اًختار،فرنكالالففئةمنمدعوكةاوراقثلاثقخرججيوبهفيوبحث

بالعار.يحسالااختارفقدالاناماةمفرطبخو!شعرولقد،كثبعن:وقال

بد.الاالى.وابقيخذيها.خذي-

جدا.ثملاكنتولكني.القطاراستقلانعلي!نانهتصوركم-وؤاتة.تضحكوهيجلستثموم!تهاوفت!تهاالاوراقفأخلت

.غداستستقله-:طفوليةبلهيجةمالتوسخ.صغيرصبي.وسخصبيانك-

فانتفضةاًنالاعليهكانوما:الخجلمنهـوةامامهانفغرتقدوكانت

ذلكأنيتقولينلماذا-.يرف!بولم،مطرود،مضروب،نوعمهانه.فههاللسقوطيتداًعى

منممثنةةفقالتالقعر،فيإختظرءالعاركان.اؤروارةياخذهالتقبفود-ينحنيوكان

التالي:يأخذ،قطارايفوتمنان-

العلامةأهيماأتعرفن.را!:غيرتقالاننيهودنيقطفبحاجبيه-ازلهـمكعو.لفا

العلامة؟-:فرددت!!خاالاخماعهذالحضعور

نعرفانويننغي.علامةلثيءفكل.بالعلاطتمملاالعالمان-.:

لماذا..:بعدتنمبنولافتمثلن،تنعبيانعليكيكون.الغازهافككاصرهـيهرجم!لبقاحم!-فر!اتعباح!امصربنب!ثر؟تب:!

عندكاًن:علامةتلك.تلمبيالاعليكوجبانهذلكأتنعبيلم-هـ!افلممىنن-جمياب!ثمرعيصينهسبهوسيهنياتا*!2..لأ"

وقالت:دأسهاوهزت..جمزكىفي..ههـصماء+!يأكبا!ئوطاودوش!يضتت-!-::ا
به.لعوصرامصلعملاصا

تقوله.ماجداصحح.صحعحهذا-..م.هـكب!صحلسويرفى..فرجماص!ن...ووللركول!....ة09--!ت:

في.امامهبالدليلالقيامينبغي،الباستيلجمع.افضلعملفيرفصىزل!...!وصةفيعزهئاضهـع!فيو!!*.

!الحبربلتسقط.اورفيه.اًناحيثنفسي(مزدانينيغيمكانه-.!...-.ة00.03ثكبيرألبروب.!!

جميعا،اجلهممنلعيسأريق؟جنانانييقولانيستطيعالذيذامن...!:بة.بزيز.لاثبةت.ة.ة-..بة1...0-"جمر.

ومن،البرالاجلومن،بيتواجلمن،وزيزيتموريساجلمن*تتت!!.:..إ-تر..؟لإ.!.ثج.:.ت":ة.!:.ةحم!..بة

فنظرالزنجيةالىوالتفت.اظفارهبمشنمزقنيالذينالناسجميعاجل..!-نر=!:-تتر.-؟---!:تج!آأ100001لأ".....!ف!

........*-ث!.وللأنمس!ضر!-

ليلتي..الاولىالغراميةليلي.واحدهللة،ليلة:بحناناليها---

.الاحيرءء

.فلوسياحمملةانك

له:مسممت

.تشاءحينلطيفاتكونانت!صنطيع-

بةالديكصياحخىلطيفاساكون.لنرقصتعاني-:لهالالرر8-.

شمض.وكانت،الرقصتحبالزنجيةكانت،يتسمثم."الاخيرةظتهمصث!دالذ!الوائغ!-ا
ليل!ه".يعكروكار،عوميرالىيطرماكيوكلا.يرفصدكالا

*خيرة،ديدتي":ويفكر،-كلقصفيديببركان،اغماضةنصفعينيها!والخاشوسالثوايخ!بانجارفه.

نبصإلعحركا،ولكئ-اغدلىسارئقوقعييكيمنيثمبعرحلبعدلسلاباملعاباليلتيلئ!دلغرلعيدمعة،-ك!نخ!!
01ا0ً،.،باكزن!انر!محريملصر

ووحد.،والتبذيرالرضىيسس!مروكان،يرفصكان.:ايمضعرنهـشجمص"

يتمهل،القطارؤممان،الجمارطولعلى*ضواءانزلقت.خيالمانفسه2...!لم

بعينيهشاللطرب،الحاضةالممرلطضةلنور،،-وصاقفتهزلرينيدص!رلريروالنشولموزيجوالدبامحهريلخمااممثخبا

-75الضفه!علىكنتنمة-عكباض!أبم!ضصكافص.لق.004ا!ه!
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ف!تلقىع!يهينحنيان(لرجدنكانبينما،-لدماعلىة،ش!

0خمر؟نغساوجههفي"لتثغ!ذوقف

خلفه.4هانىس:ا-لرجلىقال.. 1(1-،ثصخهعلى"لمنشورتتمة-.

يريد؟كأ!،يعم!نهكائأبيئمأته2فحرهـمر!جأةلخوفكد.و

!رأسهالحمالكفيالايلحضلي!ونكنه،كنبعهكانتاً؟ايرىاـن

الليل.طيربر(تصاًلمشبيه

كحريق.-:وعرخ.2صلناشد.ميبينروش!-

الرجقوكان،ال!تبةفوفىنجنادححدكاق.جواًباييتلقفلمأبباريسىفمرا!لكننا؟ميبينلادوش-:شارلقاك

:ناااتيص،إشالاصانعفعصبصاتصا.تصانألنضننصلبصهلاتصامتصايصصمص.مصلبوناوصد-:تصا-!اصينقألت

مهل.علي،مهلعلى-.ينزلوفكمسولىبةحكل!كجكماجدمعوا-ء.الممرضةوصاحت

ا،مقسوكارالسمورا،،المسماءفي"لنجوميرىبذاقدكاقوكنه:فظل،مئت!ط(ستيقفقدب!نشهدوكاق

مبارده.؟نحئاـين!مانا،مادا-

كتبعنيأهيهل-:وسال.:الممرضةواوفمحت،احديجبفلم

:"لمصفوريالرلمسز،الرهلفساله.منااًلير*منقضي.فااًحرىمرةالقطارسنستقل-

مي؟من-.كفعك!هبمكا"يرينقالت

صديقة.ابة.جاذكل-.النودهذ)بسبب.لؤلماننيكيبماى-

فينضعك!ولن.برمدفيمابالنحاءسنهتم-:الرجلقالببهـ(كلتيهاخميوهيتفحكوك!لت،نحوهاوأسهفاداًد

وأحد.مكان:تمرغا!يمرفةوكانت

:وتصاتب،ينتتجة!شنرهصكأبصعص.حوائنلماصاتنمعوا،لبهكنصمصوانأمعوا-

..أمنكنتومئي-تلمغجمج!هكانتاصلحرجلعلىوانحنت

اهاهكم؟يبلناقحالابم!علىنلرص!ولكنكم-8-،ننهيتمل-

...(ظيكئت..كئتهـ(طن-..شارلىقال!للشسيطانيا!ثقيقة-:الرجلقالى

.1لرصعالاصنسوهـيصعص.عهأمص-:مصالت

01*!لأ!تمأا!-!ا!!!م!ورإ؟ا!القابليةليقطصتلقورخذيها،3انتستطيعين،هياميا،قال

كا!33،،؟-ش!-!؟؟!لأ-!7-*،كا--؟أ!.ء!ر--صتس!-4أكةجمظوتخطت،ئواعيهامدىعلىالتشملوكاشر،فنهضت

ء.-دبء--7--س31ا،س-ء؟ير.البدنحوف!لجهتاجسماما

-م+-ادوح+اس3.-+-ض:ء؟؟-.-!-!؟،.-ء6د؟!سلآ:)!ص!-!--ب-"!ا.ا-بمسصا-"ء!!!صءكأو-!فم!مممجاد،الرمنكانواـلؤ؟كهربما.ماوئوئاهئا؟ننأ-:شاهـدفال
-3-،ءا!ك!---و،-كاء--لالم--12ذكا-01/1!بم.-،!!-حا-.-حا!----ة-س--ء!

.ع.،-،اهـ.هـ2*"لرعس!3؟.!تكأفي--!ك!"!ء-س1!!حور--!ى-ءحه!ص،

ا!!:-؟بركا-ض!!7!اخ-سسأء!!3.-+كل.:.سح3ش!خ""73+3كا"م+.ح1"ء..اببنايصلوافضى.اداًغها.بنبغبمحاللةهيروق،ئا

؟1-؟-ة--د!خر!!(خ!ملم-!.!-،-س.--كاكا-ءصعت.بالمصذرعابمعا؟اً*-

ص:هينيه)مابصععهصثاسم،،مصع

أ*نتظارقاعأنبر!سيضونناثراًهمادن-

--ص؟---ى----فيس!وءع!صلى؟.فى!!عورس

-ص"-د--ء--ءقيصثس"-صبر-خ-:ش-خ---*!؟-3ك!!!مم!.دكئيفيهاقمت5لقد.الحاللةهذء"ترداـنقلي!يزجئبم-

بم-اأ!لمس--!-صصلإ/ء-1ور!؟خ!في-?-لم!!3،..خح--!ح!:-كأ.3كاع؟و!مت

-أ-:،بخ3!4لا؟لأ+3"ء،**ء-\*!ع؟.؟مت.*يميما-...معكاكونأنائايئيني-:لها!قي
!ا،أ،!ج!حعكحيبم!*؟!.-.ور.جالىلأ-"كا-كا

ء،.--ء3:06*-+!-د-!لالا-ة.-خلا-.1ش

؟ا.أ.ء-،1ل!-؟.دقي.:ء--33+-"!:1-

إإ9!61-3-+!ددب-3-ة-..!--)د.ء-!حى--ظتلإ::+ني،!!؟*نرل!.او!ءهمها-:بلائشادوصاح

إا؟؟اااأ--س-بخ!صبر-؟-خخةفيزر؟؟بز3في!ممه!كاظ3!ك!-ك!!رجم!-؟!-قئ!*في!خلأ+!3-لانر!س!في.!فيفيتر!*9

""أاأ-:لأش!!!!!-"2"-!.:!!ش-.-أ-*"لإ!-لا:،نر؟إ*-،--*!-فيلإل!في"؟أبزفي"ع!زرغ؟ج*؟قيتنشالئوريولونكائؤالألهـ!سوراوكا"لوا،الحاقلةاليرجالىودخل

-أإ؟\\9!،3جكا!؟لإ-و---ىع3.س-!ختءلأنن:!-؟لأ+في-"لأ.ت-!3-لاني؟*-في!.؟ىى"+؟في!!؟زر!الجفنبنمنيدخلونف!ائما،المدارعليعرلهمارثسسنوقد،ظهرهم
إ11إأ--!بخمخد-!...3*!لأ-ى!،-.!-!-ظ-ء!كاع!*ش--؟-3

!اغ-::!!قيء"ور!3:ى"33ص!زر-ظ؟!لا-.--عل!!لم.*!؟!ل!!!*!سخا؟لألالا-ب-!تر:منخفض!موقينكالرفثالتلمالصمتوسا!.وامدوقثلي

اأإأا،بز!؟-!!قيدفياني!؟تجفيقى7إ*2!.تن*؟!قي-؟!:!ئي*!..**لإلا!!بر!ء--

6:،خ!س--؟في*06.ل!!*-..--ل!ء-،+د:-!3؟-"---"!د3*!علأد- -س"أأاأأ."-..!-*+؟برل!!يم*!ص..:.؟-ديمبم!ج!رو!-شح!3!؟-!.-إ-.لافي!.-إ:-،.-:.؟رزء!قيفيبكا.بناس!بثهونائهملكثلث-

آ؟؟؟9ضجمد!بن!!جمغحد؟رز+ظ"--!فى!!في!4،ابرلا.-زر؟-!قي،*خ-3،لإخ!ى-د-زر+خ.خ،فى!،كح!-،و!*.

أ.إا،غح!قي-جمي!ث!؟فئ؟3.*3-خ"خ-3-!لا!-،+-؟3:--؟؟ة،

!بهتن"حم!3ا!!اآ؟!ء-تي!لاخ-3*،*-؟-.-:!3-دبظ..ل!--؟!---خ--؟"!

.ة-؟لأفي:.د.صع؟3-*-3*،لا-؟زر"ىع3*!كل!عىأأ"اأا؟"؟**!عىصبر-لا؟صعظ-.-!7.ء.قلبهمصىقببهعتلصطعيريئحنياهصملصهر(اص.سماوليئصهبفلمص

"في!ح!ج!كاآأإأأخل!!*---بر-.خ!-.-!-؟قي3ل!ل!-تياسحد+؟لاع--ع."!لاس-بم-

أا3-ا*بر؟زر؟ع،033لاع--لإ-:!ء----لا+بع--3-333--0.-ك!كا؟فثشكألن(زر،"ثومكستطيحمحنولم:يغئي6لنهوكان،لما"جهكان

إإإ!3-رز؟؟-نرد*بز؟-3ألا!:3"؟3دد-خ"فيخى---لا!لا.-،-!--2**ع!!.ث!!..يئعز9،ضضشاصتماماقدعيهاعاممشلولوهـا!،د-انقبلقئم

؟3زر.طأأ(%إإ؟أ..!ض؟عخ.."-؟د5+!-تيلإسذ-ء.+،!؟حسعا!بهجاهـل!،،والدخان،وطليل"دورييثي؟لكوبمد"*ماصيالمرفيئيئئئؤق

!!\9!؟اأ!.-!فيقئفي.*؟،جخ!-لاكابر.-!-

؟ا1اإ9--لإ-رز؟3!!لم-علا!زرفييرجم!!-"لبابكصتوكاث.فثفاممائ،"!كلةواـ!صاى،و*هتر"و6وكلبرو

"إ؟1119.قئ-!!6.-لا!فيلإلإول!!ح+،،ع.:،*!+نج!زر!وعرفت.هوراما*رضي.الطابقفيض!جةوسمت،ئورهغشعاح

9،الح؟*لإ"-!ش"ص!3؟هـ"د"ض!-لا-!"-*خ!!؟دفي!!بز"-سقفئا،تحت،هئا،له:اعماقهافيالس!م!ب!،السلمفي !مصسه
إ%،،إأ-لأ+!بهج!!3!يركأئج"*.،لإ،لا؟--3

"بخ!أ!ا؟*ع!*لإ،:س3!-كاء--ظءزر-ءأ.

،ألأ!-بم!رزير؟3!!لا--ء!+3بم!،،كااس،ائلتهئم،البابم!!يووبتح.*خيرة.أـخرىليلة."ممهلي

إأأ؟أأأ---*فيلألأخم!،قي!!ك!!رزفيرر!بىب!؟+في!؟)!-ع!!؟تيرز*بتر5!زرب/--ة-في.سوهـيئام.يجري"لماءوسمعت،المصاريعلاغلغالئاضهوفئح

أأإتا!+!*!*شنرع+؟في؟د"!3لالا-"؟-ى"رز!6-!-.سقفناكحت،الجدأرلهفاالمقابل.الطر!

؟ألأا،.غ.*!قيزوس!خع-زرضبخبمالمح!مم!،ك!ئحمائخ!هق!حممالمحطلى

!.بمدجم!8لوراينقهـداقدهمقودي،لهوديهذا-:شادلقال
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.مكانكلفيوازهاراطلسيةاضواءذا!ولفئةمعطوةفرفةكاقت:يه!رباةوجعلجبينهعلىيد.وامر

قالت؟!يئكاتر!ينك!لر!كاترين-

-اـلنل.مصباحوكان،اننجوميرىوكان،ائرمتهماعلىيتارجحوكان

وفكرديوانعلىدميةفراى،حولهفيماونظر،غومميزفدخل:يصيحوكان،هصباجثم،مالنيثم،هينيهفيينبثق

الثبه،كلشبيهةغرفةفينامانلهسبقلقد.،اتوريول"فياكحري!(كثرينس

وسطفيوكان.سقفو!هطربلاولكن،"وازمادوسمصابمحذاتأستخرسترادهل!مجنونهذاان-:اًلخلفيالحمالقال

.لقب.الخشبيةالارش:المعوءتخنقهبصوىشارلفقال

ثبتسم؟ولذا-.الابذالىالقمماسوى.اسمهاخنىاكللىلاولكئيس

منه:واقتربتفراى،جديدمندحملاء،بابالتحا"م،الارضملىووضعاه

ثت.متىاليهاضودانفباهكانك،تعحنكالغر!كانتاذا-وقال.الشركفيووقع،ينغلقاـلبابوسمح.كئيبااصغرسقفا

غدافاهباني-:غوميزقالى:ارضايضعونهكانواببنما

ذاهب؟أ.لتو؟ين؟ونا-:قالت!قلدون!قلرون-

فيهما.تعب!!اللتينالجميلتينبعينيهااليهتنظروكانت:العصفوريالراسصاحبالرجلفقال

اسبانيا.الى-!انتاسمع،ولكن-

..اذناثك؟اسبانيااًلى-.قبعتهمنيشتغلالهترىفانت.لثه-:اً!خرقال

مانونية.فيجنصي-انا،نعم-:قالىمعوتوفال0اننلقثبمالبابوانفتح،تتلاشىخطاهماوسمع

انتأجانباىومع-:وسالته:بلانشار

دانكوأجانبى-جديدمننلتقيكيف،عجبا-

طبعا!ولكنه،وجههفيماممندمةشاولتلقىنفسهااللحظةوفي

بئراعيها:عنقهفاحاطتمقنوحتانوع!ء،ا!قفالىينظر،كايت،جمداوظل،صمت

وفالت:بةنفىلجميل،؟فقلهاد!اوكاياتكنلم.عضوملىاذفيفييهيلاولءكانبينما،سعتهه،على

.-ينامانه،اطلمةالغرفةفي،ظهرهاملىجاسةوظات،ام"انتراد

لي!يرو!برجلاخيرااًلتقيت.بالكرهداليس.واح!دةليلة،قويانه.افافاحرسه،النومفييستغرلىحتىطوإلم!للبثولن

..الحربلىبحقدبلطفحين-لمعتابموخرىمرقبلهسو:قاليرتعشرلم،اًدحرباًلىذامباشهاصباحاهذاعلموةلى،نتيانه

وويسكي."جن"زحاحتيالطاولةعلىان.اتنظرنيوميوءـذء،دسهـين،3،اًررءل!حمنزوع!و،الانا"أ.جفناءت!

...كيالبىو5كم،آه:وفكرت.الا-يرةالمبلةا

الطاولةالىغوميزونعب.واختفتاتواليتفرفةبابوفتحت

يهتز،الزجاجوممان،تجربم!الشاحناتكانت.الجنمنقدحافملأ--!سم---مسم-عسى--!سم-عصىمحىصسه--ا--

ولكن":تتسارربرهي،اًلريرعلىفجلست،منتفضةسارهوهفافتء-ص

طليتانسبق،نقيلةشاحنات".تنتهيتطدلاانها،!لمايبلغكم؟لقشهي11صددصط1هاذ
بدولا،ومبصمراءخضراءوخطوطرماديةاغطيةظهروعلى،للتضليلا

تبكيمحن"العئسخلتبقيتمرهفين"،انهاهيدحرجابفةبسدحةوبالجنولن"ابهامم!لرمد!طصخيماصعماواتردرعيمسلدلم!لاليرءو،صا

111

حرلممعاماوشر!."غوفاميزدمعةمطوهـلصضيرحتياولىميلقطالمميك!كيودممعيل)8ا،ئئأص!ااسمحصالم!ئحم!ع! ،الوسادةملىفارتم!،لهرماالغصارركات!ك!كليي".

.وانالدهلىجلسثمالغرفةفيخظواتبضعوخطا.لذينافؤجدهجن

ا
قبيبا؟جلابهايلتول!عيةمبعى!يمهىفغءالاصصنبوبيمهولسمعقدحهيمسدكبتيةعلىسلشنيجورجللاستاد"لعلمعباقرةساًا

سعيدا،كان.ملساوينكيدين،خا.مرتيهفيتصمد.معهودةعنوبهرئيسنانبكأرريللالوارر.والحربالاثشراكية-12
يوفوس!فباجمهورية

والزجطج،.تجريالشامناتوكانت.،،قوجمرافتي":وفكر،وشربالعربي*دبا!!ةمنلتخبةآثارفيالعربيالادب-13

احبالحياةواناقوكلبماانشيفكر:-"يجرجمه،توفوهبزيبنرخأطرمإلحألصنبواالمربيالعائمجمعاتفيرسنالط

اعرلىو!ثذديدال!اهرلىوللماذخث!ماق!للصيالترمر،نتظوالحوحق!لمؤاحهلىواشرارههبداللطيفل!ستاذالعربيةالقوميةمنالثقافيالجانب-(ا

مى...و!واالنجفيالصافياحمدللشامر*مواج1-5

لسعيدفتفس!تافين،فيكنيالرم!ع!اناكلنفسة!عية)،ا!رفعهمتفيطاءتيواقلعجيقصريللالتاذلومومبا-16

لبنانفيالبرلمانيةالاصول-17
وقهلت:اًلورديثولهافيعازءوكانت،الا!هـ

-..هالخطيبانورل!ستاذالعربيالعالموسائر

هانبي.-االعصريساطعل!ستاذظلثة()طبعةالعزوبة.هندفاع-8

وتتعطرقغنشلوهيألتواليتمرننفبمإس!اهةنعفققتوكانتلتقدارايدالدكتورترجمةرولانلرومانالحيةدرسوآراء-9

مفتوحةمبتممةمنهواقتربت،دائماد+لحتهايحبونيكونوالمالبيضلاناترجمة،همنغوايلارنستتشر!الشمستزالو!-.11

الوصامه.فيغارلىوراسه،السرصكلفيماريايناموكال!،النواهبناحقيبديعالدكور

مصفر:بصوتوقالت،بنضبوهزتهكتفهمن!خذتهاحقيممدوحلدكتور5والاعرا!اـلجنس-111

تشتيقط؟اناتريد،الصغيرالوسخايها-،تستيقظائ،.لريد-لم-!ىمحى!س!سم-!س!ى---مححى------عسى!
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7!اًلموظفمال.المسكريدفرهواراء/،الرفعلىالقدحوضع،المبهقينبعينيهاليهاونظراجفانهوقنح

نرنكا.هثرضسة،محلده،مونبلييه-وكان.نراعيهبينواخلماعجلغيرعلىفنهضالديوانهلىوالدمية

:.وقالءاداةاياهااخ!"التىفرنكالمنةفيو!شلهفمد..سعيط

11سمهاًن!نبفيالنيما،!الانسأهذاتقراانتستطيعهل-:غرولويسسال

.الانتظارفا!ةالىانعب-السؤالليهامليتطرحالتيالثالثةالمرةهيهذه-العاملفمفمه

أالقطاريسيس.سا!ةايةفي-.مونبلييهالىذاهبانكلكفلت

؟القراءةتعرفاًلا.ا!ابعةالساعةفيس؟مونبلييهقطارهوواًين-

لا.-:فرولوشفال.يصللموهو،صباحاالرابعةالساعةفييتحرلمانه-

ةوسالالفمابفيوتردد:قلقفيغرولوشياليهفنظر

ستقعأالحرباناصحمح-؟انناعملهانينبنيالذيما-

ثنفيه:الموظففهزهل،الرابعةالساعةحتى!فوةلكوخذ،الانتظادبقامةالتصق-

؟كذ!اًلشي،الدليلفيمكتوبغ!هذاان؟يصرينيالليما-؟تذكرتكممكدلا

،وفكنهاودا!*ساجعبانهيتظاهركو!نالنرفةداخلنعوواتجهرففي.لاس:غرولوشقال

ففرته.الىومادرريهبنرا!هو!ضع،جلسانلحظةبمديلبثلمبل:صغارحماداىا!اًه!هنامنليس،لا،فافطمهاافنانعبث

با!رما!لهيدليشخصايصلو.!ودوكان،حوررفيمافرورسيونظر.يامجنونعند-،النافنة

ائن":فقال،مقفدةكانتاًلسامةلكن،مذهالحربفسيعنيغفونظاراتنوموظفثمةوكالة.النافلةالى!رولوشيفاتجه

ن!سا،كان:!ميهيووهوالساحةوعر"يلانتطارفاهةالىسافعب!هيهس:غرو&شقال.الزجاجخملف

ت!لمانه.اليتاءوكانت:فرولوشي.دقال،الموظفبخانتفض

.انامدعيني-:هيليملا!اتبة.مونبلييهالىذاهبئملأاني

وسوف،منهاتنتهيانيجب!بي.بعدفمماس:هلو!صيقالتافاوفديكنلمانهفيريبرلا،الموظفعلىالاندمالثييبدوكان9!

ذلك.يسعشي:جديدشكغرولويسلىوحانتل!فقد،ذلكومع.تماقا

طىينامونالذينبالناسم!رىوكانت،القاهةفسفلالبل!ولدء؟هناا!عنوبةمونبلييههيهل.-

وكات،!ذيناالنوروكات،الارفيماملقاةوالرزلموبال!ئباً!امد

بنفجلسطعدميوافترب،علأمملىالداخلفيينفتحزجاجيباب.ا.3!هما!+جدأ--.

يشيلالعرلىوكان،الفم!فرةوتنامتعرراحباهماوكانت.أمرجمنص؟آااا.-+.اام7نمكل

ميههافتحتتخرىالااما.ورديةاثارافيخلف،..."ءمر..ءا!يإ+-!ئ!4يئ+

شارحا:بمكلنظرثجبيييافقادسودوييكيرلال!همصاواا!ا!ا.!بربهـح!!..+ا
موننلييه.اًلىاًئعبانويجب،الجنديةالىدعيتلقد-.اا-اا-!::ب

غرولويسوفي.بالتوبيخملعنةبنظرةورفنه،بحيويةالمرأةفابتعدتءو..ا-ا-!-

ذلك:معسالهاولكنه،الجنودتحبتكنلمبانهام.كيرلىصر..جتألمثا!-اةاتشات:في

!الحربستقعهلترى-.-ا-.اأ

.الئومالىبرطثت،الوراءالىراسهاقلبتقدوكانت:تجبممافلمعقضلأل!ه!لم:شسب.-.:+-اير-.-
ابدا."استيقظفك،نمتاذا":وقال،ينامانيغثىفروركسنومط-.بر

مقانقكابثلامعهكاماليبمدولكنيأكلقتشساكانماليلاصغبروجميغخزئعواماسالزقبهكامدسخوىيلمجضهسجعة--..لا.

كانذلكانفيلاريب"أمنمعحربفينحنولكن":وقال.منلقة.-و-0.11-...!-3.

فممدىننىلطيبةاباللولمرراًيبئكاعئدهدمسيهسبب!ئلمهالزلمسفي*وميلماالاعلىماقابسطفيا-ص!.ة------بة

يحبيكنلمرلكئه0يطعمموننيفانهمالثكنةفياما:وقالراًورلهللىضتزفمرالرم!صاوهعلا.-.--؟.-؟.ننو

ومفرغا.حريناكا!انةواحمهدفعةوأحس،*نتظارقاعاتولا،الثكنات.-ة+

يادبي:وقال،موننلييهالىيرسلونهالانوهامم،وفربوهاس!وءلفياءعنزهـه5!رصربهئرث:"-إ..

وجميع،اًلقرامألااعرفلانيذلكةوقال،ذلكمنشيناافهملاافي!ام-قىرز!!اهـءررضبر-:.في

الجريت،اقراوقدكانوا،منهخيرايعرلونهاكانوايناسنارزينهؤلاء-صص.ت

الليل،فيوحيداكانفقد،هواما.الحربستقعلماذايعرفىنوكانو"برءا!لىظال!اله-همالملى5-تنر

كانفكارلكيفل!!عهشيئايكنقث!يالجرئتليميعرح!ييكبدهلم،هلىصنيرث!احيد"بئمحاهـي!لرجم!زطمه5-.في-

.العاجياتاسعار،غداالطقس،العرب:شيكلكتبوادقد،هنامكنوباالزهـ!فتك!الما-ا!.--+--:- ردلى

ا!اتمنالوق!راى،ونظرالجريتوفننح.القطاراتصامبالومتزك!هلرئصاهـيئلفمغ05فحبر

فيالنقوبهذهمع،البربريةالارافنهلفاتتشبهوكانت.،السوداء

ممسرحالبهاتشعرنطيثحنريماانضعألمحرهـجلبحمثوكاصمونفةنالتينعمالىيبارلا؟وما.هـ.ء5؟0يخ!--

يبكي.واخذ،تسقطالجريمةوهـ&،يضحك.-؟

ا696؟ب.س-ضرالالحعاعةس!نلأءه!تء،ز!ح!سر
صهبما-س!بهؤ..

السضفرترحعئ
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