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صا!برهـئبرمرسمن

نئراسنلصكهركأنبم

كتفه:فودمنم!وحدث!ناخذ،عقمبيهعلىللسقوطدروب"سارتررلا!ةصال!ثإلثالجرترجمةالشهرهذاتيصلر

الر؟ييميونالابطالينتقلونميهالصميق"،1)ءادحزنبرتوانو!و"،ادحرية

للاستطلاععيوناوسيرسلون،القريةمدخلعئد!توقفونسوفبوننشر.بالمسؤوليةوالاضطلاعصلركةوالىاالعملء.حلةالىالرثا؟يةفي

عليهم.تطلقواانةحذاد:الجنرءهدانممولاحريليفىيما

،كالغثياناللذيته،نفسهااتثاؤبةوهده،شاسيريووتثاب!ه

إنفسه،لضسلتمشاوف!حآلحرارمقاتلوبمفملمافمنفسهجاواليشاكان!فضصتةتحوكأنت،يصيديكوكان.راسهحكثم،وجليماتيودممم

ينظرشاليريووكان،جديدمنوتثاعب"حقيقيا)غضبايكنلمزلكءمنخفضة.تزالماكانتولكنها،جذلةحارةالش!

:وقال،ودفياليه.جميلالطقس-:ماتيوقال

الوضع.سيتحسن،بعدوفيما،قاسيةالبداءة-ماتيوونظر.الافريزوراءراكعينجميعاكانوا:احدجبفلم

ومتعع!ا،بعيداهديراوسمع:السادسةكانتانهافرأىساعتهالى

لهم:وقال،تجاههمالقرفصاءوجلسنفسهعلىكلابوواستدارللرفالى:وانضمركبنيهعلىلمحركع

النلدية،ودار"ثرسةعنالدفاع:واحدامرالاهنالرليى-؟طائرة؟هذاما-

،الاشارةةعطونالذينهمتحتوالرفاد،ت!مايقننرلواالافيححه...-..لا

بة.فما.الآليهالمشاةمرفة،هماء"م.-
لن:وتذكروا.تشامونكماتطلقواحتى،بلاطلادبراواان

.يقاتلوااناصتطاعواما،حمايةدورالادورنايكون:كلابوفقال،اكتافهمفوىمانيوفارتفع

بيضيت:وسال.مجدةوادعةبهيئةاليهضظرونوكانوا.مناظ!معهمفان،جيداتصف!حذار-

ذلك!وبعد-نحوتنعطف،ابيوتقبلقرثتيبمدعلى،قالطروكانت

العاليةالمطحنةابنيةبينوتخسماب،8سبةمعرابيةخلفوتختفي،الغرب

:وقالكفيهكلابرفهزالجنوباتجا.دـ!،مائلبشكلالقريةةنرحاذيلطةني،تقنعهاكانتالتي

..ذدنبعد!هاو-،ثاب!قيو؟نتسيارات،:!البعالببرفي،يومأجوراى.الغربي

يكونيكاد،غريبخوفالضوفواصابه!"الالمانانهمإ):ففكر

طويلا.سنقاوماننااعتقدلا-:داند:وقالالقرية،تتهمالاجنبيةالميونالافكانت.اًاقسىالرعبمننوع،دينيا

.المثاةمدفعمعهميكونانالمرجحمن.-نعرفاننشطيعلا-:فظيعةبدميةماتيووغمرت.وثحرات،الرجالءشفىرجهلء!ون

وجدتاذاولكن،مصاعبصنواجه.تركيزهمنمنههمنحاولانةبهبجب.جثهكي"رونسوة!"

زاًوية.يكونانوالساحةالطريقلان،ايضال!لمفسننكون،المصاعبهذه

الريفيراقبكان.الافريزخنىوزحف،.ركبتيهعلىيركعوعاد:عفباررضوقال

*ع.قيقة8بعدهناسيكونون-

.عمودوراءمحتبئا

:بطيءثقيلبصوتداند!وؤال،لحظةوبعد.يجيبوافلم

دانديوأ-

طويلا!وقتاالنارنطلقلن-

لعمأ-

الخلف.الى-:كلابوقال

تعال-

يلتفت:انغرمنواوضحودانديوشاسيريولكان.فراشءلىالاربعةهموجلسواويزواًجعوا

.جميعالهمكانت:يشنههمااخذةدبينيتوكان،انمتشابهخوختان

قفشاسيريوياوانت،مواجهةسناخنعم،دنديويا*نا-.لهاجولىلاانىالعفبةالكبيرةوالعيوننفسهاالمتربةالسحنة

الىستنتقل،بينيتياوانت.اليسارالىوثولارو،اليمينالىتداعىقدكلابووىن".اوءلميتيناالهينينهاتبنليان:"ءا؟!ووفكر
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اله!*فيانلابد،الناراصقجلوالقد،النلديةداود4افر!.حولناانعطفرااذا،لأحرىالحة

.يجيئوتلترثوممو*،انفجاراصواتواخذ،*فريزألى!ش!ه،النربيردا!ثاشاسي!يووسعب

وهلى،البلا!دع!نصءوانزلق،الديقالىمشقةفيما-ليووتطلعيخولبينيتوكات.ركبتيههكل!قهللسقوطفتطمه،الن!ءما-ميو

العمت،احدلأ.الشارعزاويةحتي،ا!بلاطبنالعشبمنالنث!:فضبفي

انهـبميلمكانومن!،(.الضولفيفالرجال،ابشهرفيقريةالانها.الملعوننهؤلاء،ظكلياريهمانني-

يلحقواانع!يعملوتانهم:الج!وهنهنهوراءفيماموتهيخرعونكانوا.وج!يصميمفيالشمسسعكوت.تشكواريو-:ثطسيروقال

.التاسجميعيحبكان،الحنوفيوغرفى.ممكنافىكبربنااذا!ات،تبد4البلديةو!ار،بالعمودملتصقاملاليووكان

انفجارتبمها،صرخاتسمع،ربقحلموفي.هتلر،*لمان،الفرنسيينف!نت،الساحةاما.الريقروىاتيشطيعاليمئالىقليلاانحني

يفةعلىيمهوشن!.*نفجاراعواتتتابعتثم،نرجاجدكلسدعنيفعصافيصوكانت.الي!اينظرانيؤذيهوكات:شركا،ساعةظلحزة

سقو!ا.دونليحوربنمقيته.امستناءكععجرفيتغني

ينبغي.ممااقصرالقنبلةمدىان-:اسنانهبئكلابوقلا4ح!ار-

يطلقوتاخلواقد*ولنوكان"انقطاحصنتتوالىالطلقاىوكانتقبمتينصرقدياناسودانلراجتنركناكان:نفسهماتيو!مسك

ومنلاشذ!ثقيقةيتوقفانيمكنمطليت.اخرفيفننلتانوانفجرتعذوحاول:الطبيعةفووطفىساىمئفارسان،الشارءالىيملظن

عجلةكانتداًسهوفي،تتزايدو*نجدات.،مستمرةكانتالطلقاتاربع،رقيفانظ!ن.وجهانلهمايكقلمفلأله:وجهيهمائتميزان

ديق!يلعن،ناريةظقةتخريمة.كلوكانت:متناميةبرعةتمورمخرمةفم.ولافيهماعينلنلأ،املسانالومانرأسات؟متوازيةطويلةسيقان

!ن:رفاقهالىفنظروالتفت!جنانا،.كههطفى!،كنتواذاالاثظعىكبرياءتثبهصلبةكبر؟ءوفي،اليةبتقطعاتيششاتوكأن

تلتمعوعيونهما،ممتقعين،اعقابهماعلىمقرفصينصراقبانودانديوكلابر.الساع!كقحينالقديمةالسلثكوجهتحتيت!قمعونالذين*ليئ

كفاهوكانت،الرقبةمتصلب،ظهرءموليابينيتوكان.قسوةفي.تدقانوشكملىالسامةوكانت

ومالكنهمغتوحنحعىفيحتعاضحكبعشيه-رقضةنجح،فىبحئرف!بالممود،،قكاطل!النارتعقوالا-

ينظركان:البلديةثارنحورا!هلفتعلىنفسهيقرانيضلمشيء.يتحر!و"،تضركاندهما*رضبمورةالدراجتانوقامت

البحر.نحو.،مارسيليانحويفروكان،الهاديءالمقاحوالحنو!الىالمزورةالساتتل!كانتتطاررالتبمالموريعصفوربعضباستننام

..-....الىواًرتلا.المانمااانم"مسحورا:،يفكرملايووكانالموتسهرتظ!ر
.*جراسجم!احجارعلىجالىتموجاتتبعهجدباسبارحد..

سرعتها،باقعىتحتهتجريكانتالطريقولكنبينيهمايوفحملقايدي!مافراىتماطم!ييوتحتومرا،اًلبل!ديةدارمنمقربة

حلم،ذلكفكان،وتشصدوتختلطوتنزلقوقنسر!تنر!،ثلاشياءوبمد.الكيرالثهارعالىودلفا،المقودينعلىترتجفالجلديةالضخمة

...المزجرجين،سرجييدرقيمركونريئ،دمتقيمئ،الظهورالىطدا،ل!ة

تلورالنادعجلةوممالت،حلماذلككان،وتجنبهتنحفرالحنرةوكانتانمسوورامال!ووكان.منهجاءاالتيهىالطريقالىكلارا.بسرعةهـم-

ئحظهسع!يقظهتاما-علىهونظراًلمضكةنحفلنالحوكعجلةلمحباضمفدكالحلولممرس.للجرحقابلينغيرلهيبدوانكانافقد:*علألىمنمنعهمقدكلابو

ماتيووكان،رجلاالضفدعاعغثم،اكنراتغيرفيالمسطحالحيوان.*ورا!بيناثيست!،اخمرىعرةاًلسامروتطاررت

لورناجاء-:كلابووقا!
ون!قه،الضاءوسشته،الحليقةرقبتهثنيتبمممعشبوفوحيرى

هووها،الحقولعبربالدررةقامانهلاب".*سودالطرجميوحناء..وخطىاصواتاماميووسمع،ابوابواصط!ت،فرملةوانت

على-فىحفالالمانيوكان".فنبلتهليلقيالنلديةباتجاه*نيزحفعينيهليبقىيجالدانعليهكان:النعاسيشبهاشمئزازفيفسقط

تشدالهواءفيررفعهاكانالتياليفىيدهوكانت،وركبتهمرضيهويشعر،المظقتيننص!جفنيههبرالطريقالىإينظروكان،مفتوخين

ولكن،":ماتيووقال.مرجلشكلميمعشيةباسطوانةتنتهيعصا،بنا،فسعيحطيونبنامقنانلقيححنهنطنا،اذاللمصالحةميلابنفسه

مالمووففز،العجلةوجممت،الجريعنالطريقوتوقفهـت"...ولكئ".الحربانتتلقد،الفرنسيون*صشاءايها":لناقالواوربما

كميفا،واففاكان:عيناءدقست،تمفهعلىبنميتهوركر،ق!ميهعلى،بنالايفرونوهم،شينالنايفعلوالمانهم،الضتقتربوكانت

انبوبطرففيعمواًيمسكوهو،*صشديد!يمنيتكلنعالمفيحتىسيتدقىالضدان:تمامامينيهواغمض.شرابنا-سيدونولا

نا:قصيرةترفعقهقهةوقهقه.جبينهالىبهموءويصوب،بندقيتهيخافيكنووم.بافدامهموسيركلونها،جثتيسيرونبةالسماءيبلغ

جيش،الرجالفوقهماًلذينالرجالجيش،العظيمالالمانيالجيش.والحقدالكراهيةيخافكانوانما،يموتان

لفرظالرافةعلىيبعتاللييه!،المسكينالشخميهذاكانانما،الجرادالشارعفاذا:عينيهفقنح،اننيهفيشديداالطلقوطق!الامرانتهى

كانوالنبهي،الجهلوفيالخطافييستغردكانوالليم،مخطيءماهو..يطلقلماد!افا!.حلمانهيصذلىانوحاول،صامتخال

صاحبهيحدجكان،ليعجلماتيويكنولم،مضحكصبيافهمثرمنهمكا4ياللحمقى-:كلوبووتبتم

للج!كااقابل"*لمانيالجيشان:الوفتمنمتسعلديهوكان،بفضول؟حمقياي-:ملاليوفاتنفض

الىنراعيهيرميوهوبطنهعلىغريبةبققزةالرجلفقام،واطلق

وقد،اخرىمرةماتيوواطلق،السباحةيتعذممنيشبهفكان،امام

إدقندإممحديخنرددريؤهونثلانهنتففيدطردرجلمنلم!كينانلاعاشسرابههجهتدذحرجنظ:مطبععلىطبعت

لقد،هداًتهلقد":منخفضبصوتماتيووقال،ميت،منهلاخطر

وكان"الشركسائرانهم":ويفكرالميتئوينظرسنطابنف!ةئحسرأت!و1!ئر!ئهمابرارافهد

وتأمل.الهاويعملالىينظرالىقدكلابوكان:كعفهعلىيدوحطت

التفت:،ثمراسهيهزوهوالميتالحيوان219222:سن

شاسيريو!-

كلابو:!ال،بلنهطخىركبتيهعلىنفسهشاسيريو!ر
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تتدلىوكانت.مسلوخرجلىلكانه.:النطاىحىعارياوكان.بخيلاء.هنامنقليلاراقبا-

اللحم.منبرايات،منحو.نانأنهما3يبدواناللذينالاحمرينخديهمن":فتضايقامانيوفقال

،فتهاوى،واحدوؤتفينجندؤايمة.عشرونفانطلقت،يصرخفجأةواخذشاسيرلمبرالىبخاجةلست-

ارحاجز.جاتدرعلىسقطثمبانفهوهوى.عليكتغلبوا،ىيراعهعهمكانفاذاً،لاخذعسياتون-:3لابوقال

فيفتا.منلميسانه-:شاسيربووقالالىرعودو!ووقال،ححسهكلادوفرفع،رشاترصوتوانطلق

اًلغضبةيرخنقهبصوتماتيوفقال:مركره

لافيكس.واسمه،فرقتنامنهوبل،كلا-.جد؟الاطلاقبدالمقد!هيه-

مبحوح:بصوتيرددوكان،تؤلمانهعيئاهوكانت،ترتجفانيداهوكانت:حيويةفيوقال،شاوريريوالىماتيووالتفت

.اولادستةوعنده.الافيكصرإدس+ان-.مصاعبللالماننحثاننااظن!حسنا-

تبدوانالكبيرتانعيناهكانتاًلذيارجمريحالىفصوب،فجاةانحنىثموساله،نائمشبه،خاما،ثقيلا،يبدوكان،شا-يريويجبفلم

اليه:.ننظراننهماوى:منزعجاما.نجبو

القنر.ايها،الثمنلى،ةرفع-.فيحسابناسيصفونانهماحسبكنت؟بطيئونهمم3ترىالا-

طقافك.تبذرالالكقلت.مجنوقانت-:شاسريوقال!ملعقةضربتي

ديني!ءنحل-:ماتيوقال:وقال،يدهساعةالىنطرثم،د!شةفيشاسيريوقأمله

في"فسببكون،القنرهذا،رانياذا:الاطلالىفييعجلي*نولم.السراجاتمرورعلىدقائقثلاثتنقضلم-

ولمكن،اليأسفانفجر:واطنق،راًلهعلىيصوبوكان،لة*لأاقوضعيعملاناعوامطواًلحاوللقد.يضحكواخذ،مانجوهياجفانحسر

رجليه.يحركظلا)رجلفلم،ألعملهظاما.بالتتانيمنهتسرقاقعالهكانتفقد:عبتاولمكن

قنر!!!ؤر-:ما.يووصاح،ماشيءفح!ث،الزنادعلىةعغ!!د.الاطلاقعلىلهثيءمنهيسر!

؟اليسار!حذار!دينيلعن!حذار-اذنهوكانت.حاسمشيء:ضحكايزدادوهيوقر،المرةهذهفي

،.يطلقانوماتيوشاسيرإبرفاخذ،ظهرواقدستةاواولنحفةو!نينظركان،!!لايركادكانول!نه،والصراخبالانفجاراًتمثقوبة

فيمخنفين،واقفينلمونكانوا.!همنجبرواؤد!نواالالمانولكنوور.يمربهاحىلقد!د!!يلعئ":إخرووان،رضىفيميتهالى

لثاسيريو:وقال.!ظرونوكأذ!م،الزوايامرورءاثر،"هو"عمله،"هو"ميتهأ(!فهملقد،ذأك،ؤلم"

مسلياذلمك:كاناخرينإقتلبانا"رءبةواخذته،الارضعلى(1هو"

.تكاثروالقد!دانديرويا!ياكلابروتعال-.الحدادفيالمان!بايضقانإريدان3،وسهلا

استطيع.لا-:كلابواؤأل!حذار-

بين!بت!-:مازهوةصاحعلىماتيووصوت،قنيلة-دهوفي،الجداربحذاءوزحفش!صكان

.الالتفاتعلىفاتيويجروولم،بينيترجبفى.كبيرةخفقاتيخفققليهوكان،ديهارغوباالغرإبئنللطهذاً

!حذار-!اءخر-

ن!رواقدكانواًولكنهـم،ماتيوواطلمق،يركضوناصذواقدالا"نكانفيما،يخظرتائهارجلافاصبح،نفسهعاىالئيءوانطوى.هاخوللقد

مكاله:منءللابوبهموصاح،اثشمارع،زنبرككانهايرجلفتمهد،شاشبريووا!ق،رولهمانغ.!رمن*وله

تركهمفم!،المب!اعةهذءفيالاشجارتحتالماناهناكان!عجبا-انهار3،قنباتوقذف،ذراعهيطويو!و11،واًء!فقفز،مبواذب

لا؟!!روننرجاجالواحتطايرت،نفسهااللحظةوفي..الشمارعوسطفيظهرهءلى

الاسفلالطابقفيت!تلوىانتاحا،باءـه"بةإةعرنهافي،ماؤبوورأى

علىشاسيريوواطلق.عجار3الا.نحتتحركاتثمةكانت،يجببوافلمفيتس!حبصمفراءلطخاتوكانت،الليلعاد"لم،الباد،قىدارمن

.هواه:وردد،شاسيرإوعلىغاضباوكان،ءتببه

اماكنهم.مننخرجهـمانمستحيلاسيكون-!خراء!خراء!خراء

وهمسبمنهم،اًلالمانوكان،يطلقوناخئواقدالمصرسةافرادوكانالرفاقان:حالكلعلىهدفهاخطفقد،لان!زن-:شالس-وإوقال

وكان.بنتاتاالئاراطلاقىعنالنلديةوكفت.الاشجارخافمخابئهـ3في.الاولأو!ابرففي

.الارضامستوىعلى،د!ءاًلدخانيص!رادش!ارع
..اللدخاتالعةراءمنليتخلصرأسهوينفضبعينيهيطرفماتيووكان

ضائعا.باروداذلكفسيكون،الاشجارفيلاتطلقوا-:كلاروماحو

مستوىفي،البلديةواجهةعلىقنبلةانفجرت،نفسهااللحظةوفي:وقال.بهوهكانتا!نجط

.الاشجاريتسلقونانهم-:شاسيريووقالى،الاولق4الطا،اعهطاخط!حذاًر-

اصطيارهم.عليناسهل،الاشجارتسلقوااذا-:ماتيوفقالالذيالثخصالىافطر!ديني!لعن،ذلكسيزول-:ثاسيرإوقال

ولهـنفاطلق.ترتفعثراعاورأى،الاورأ!يخرقانيحاولنظرهوكان.سساقيهيحركانه،رمجه

نوافذفانتزدت،البلديةانفجرتلقد:الاوانفواتبعدكانذ!ك،ظهرهءلىالملقىاًلالماني،ؤاذا4ر؟قيتحسشتؤدوكانت،مانيوفاطل

وا!لمق،ادو!عالاصفرالئورفي!نجد؟هـ،-ا!طهومن،الاولارطابقكفهعلىالبندقيةماتيووركر،سافيهجرك،سعتهم،علىضينالع.وح.ة

ولم،لغصنغصنمنجمتدحرج.ناضجةضحمةثهارافسمع:لهتاتىكيفما:.شاسيريوفقال

.يهبطوناميسقطونالاشخاصكان.انيعلميكن!طلقاتكلاتبذر؟مجنونانتهل-

هلأفى.الاعن.البلديةكفتلقد-:بوكلاقالالفرجهذااس!طاعربما":وفكر.لاكزاًزةفيدخدقيتهمانجبوفماراح

ولكن،يرطلقونمايزالونالالمانكان،انفاد!همممسكين،اذانهموارهفوا".بنفسهينحوان

الدأمي:اللحممن.قطعماتوا-،،-مانجووارتعشر.تبيبتكنلمالبلديةفتفدم،ال!صءكأعلىشخهاروطهر،سمضهعلىابىلمديةبابوانفتح
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:وقال،بعدشيءيسمعبربمنلم:اذنهاتيو5وارهف.فارغةقاعاتفي،مبعوجةارضفؤلى

بعد.يطلقونلاالركاتولكن،نعم-ماتيو،وتميز،دخاندواماتالاولالطابقنوافذمنخرجت،وفجماة

اختباواقدكانواالمانثلاثةركضاالطريقابخناز،ماقةالمدرسةكانتالمبلدية،دارفييصيحاحدهمواخذ.والوداحمرلوبا،الدخانعبر

ظهرواثم،ودخلوا.قانفتحالمدرسةبابعلىوازتمواالاشجارتحت.سيموتانهفجاةماتيووأحس.امراةصوت،ابيضحاداصوتاكانو

،بالحركاتويأتونيعرخون،الاولالمطابقنوافذمنمطلينلىح!طةرمد.النارشاشريرواطلق

منذالاولىللمرة،ماتيوسمع،لحظاتوبعد،فاخنفوا،كلابوواطلق،اًنتالمبلديةدارعا!تطلقالان!أنت،مجنونانك-:ماتيولهوقال

ساعته:الىشاسيريوونظر،رصاصةأزيز،ايصباح.بالطلقاتابذرانءنيتلخذالذي

دفائق.ءبرش-فيمراتةلملاثواطلمق،البلديةنوافذعلى.بصوبشاسيريووءان

النهاية.بدأيةانها،زغم-:تيوماؤال:وقال،الل!يب

فرنسازكأن:المدرسةيحقلونالالمانن13،وتحترفىالبلد،ةكانتاورانور!!ات،يم،"رعق.ياهداانه-

.اخرىمرةهـز"ت.يزعقمايزال-:ما""وقل

دين!رر*ن،اط!قوا-.الهءوتوضعف،مفلوجين،إصغيانوكانا

الكبير.الشارعمدخلفي،ح!زرين،ظهـروا!رالالمانرمضوىن.انتهى-

.الر؟وسفإكأفت،ولمل!بوور-:ءتث!اسير/وواطاقانسات"لاوكانت،اقوىبصورةعادتاندثتماالصرخاتولكن

علىبدورء"ايىوواطلق.وثقوباحدةلمزدادةضخمهائلةءاصولكانت

.المرةهذه،مولنناالىأ!ةهـوالقد-.جدوىبلاولكن،الضافنة

تراهممادا)ء:مانجووؤ*ر،طو/ل!*ت،جد،دمنالص!توعاد.يموتاًنلايريدانه-:شاسبرإوو،ل

قليما،بعدوعا!،قتلىاربعةثمةكان،المض،ا!النتصادعفي((؟،بدون.1.10،1ا0اً...

ننحزانقر!،ا!ناما.انذةكلها!!طورظماكل!ذا:اخراناثنان.مانجبولو!،حمر.رمالعووجأ

....!اف-

دفائقعشر؟دإلىث/شكلمادا،!مالوب،لن-ءقي.نق!!ار:مهمةضا

.رمقر!وعما!-رد!أ.شوي.مات،،ىنضا-:إبىشالبرلطؤ،

:عله،-:ؤبئةء!رووقالىوكازت،الشارعفيولا،الشجر!نحت،جركماربعدثمةإكنوا!

م.،ساغهالىشاسيريوونظرالملتهب.البلديةدارمثلث.نذ!بالئن!س

صفيلتمعوكان،اـكنيسةانحوإجريكنيفصذترث"يطانإن3!قال

اسظنه:بيندافىبى/ووقال،ارنث!ص!ى

دقائق.سبع-

"نو:13نلفورش))-....ا
إخمن!وكان،حرقلابعدإكنلمنه،اللهبفييتلوىماتووكان

يء.!ءس!لا،!*ء*فىخ،**8!م:سب.مجهم(،مفي.صيء-،؟،جه?مهس**."!،*ء***ء.ء/س!"ء.مبطت-4صصىرو!!ابهماويهبطعلىصدرهإبيهيشدانعليهووجب
:فجاةكلارووقال.سليماكانانهمنيئكد

حديثأ:صلر4.اًلسقوفعلىجنودهناك-

الملرسةقىااًشاءكتساعدكمفأ؟السقوفعلى-

....دل!اذناهكذا!خراء،المدرسةعلىيطلقونانهم.تماماتجاهنا-
؟ماذا-

الاحتهادمهمةالالاءعلىلوفرترلوىدلعلهوالكتا!هذأ؟...،.!ور..ا.
..........بييص"وصاح"رساسايمصبورلهم-

منالطلا!اشائهماملةمعافيالامثلالاسلو!الىللتوصلالخاص00100م.
.......الحل!لىبييتمالزلى

التي.اوررلةالىالطلا!ادخالولسىواحةفرورة،اًسةهدوجههوكان،غائةبهيئةاببهمإضظروكان:ارلععلىتنتوازحنى

احركهج!هميصمارهمبربيهالميهاعهلحوااليلررسهاو

مراحلجميعوديوالمدرسةالبيتبينالتعاونقياممع.للقلسيتعرصونالمدرسةافرادان!هئاالىتزأل-

لآللمدرسكليةوالاثرلأأفالتوجهمهمةتررمعناهالاباءيختارها.رماديا

كيالاولادسماعدةفيكثيىايساور!دسةوالمابيتبينوراونافيةا؟شيئاتشكوهل-:ماتيووسال

سيمامكتملةمستقيمةشخصياتوإبمسبواالنموطريقعكىيدرجوا.مايراماحسنعلىالامور-:بجفاءفقال

الذياًلايجابيبالجهدتقويمه.بمكن*ولادحياةفيانحرالىي،1ان.وركع،كلابونحونفسهوجر

مواطنينليكونوابحياتهمالوثقىالعلاقةلهمالذينهؤلاءعليهيتكأتف.01..اً....

صاسن.امحاءتولى،لحناما،لتثغلهملهارع!يطل!،اًطل!-:كلابوطل

..-.الرشاثرامر

واولادص3نفسهماًعلىالحوفيمساورهمالذينالاباءوان:كلابوففالي..كلمة.يقبملانغيرمن،يطلقبينيتواخذ

وبالقيمبانفسهمثؤمنوالمما)مجدياتق!دمايحرزوالنوواجبالهم

بالطبيعة،ايمازعمليرسخالشجاعةالىبحاجةوهمايضاائعائليةوعيتاء،لايطلقاالانانان!دينيلعط،افضلبطريقةاطق-

؟اولاد!-ميرحبونكيفل!والدينيوضحالكنابهذاان.الانسانية.مغمضتان

!م.،الحياةمجابهةعلىبذلكليساعدونهمبناءةعلميةبطريقةالصغارخديهفعاود،نفسهبمنيفا.بكلىج،بايبذلوءـووبدابينيتفارتعمثى

الى،ودانديوكلابووكان،بعينيهيحملقوهووصوب،ا!حمراربعض

يبروتا!ارهـفيمكنبةمئمث!مورات:اًنتصارصيخةكلابواطلق3ثم-،انقطإعلل!ي!بقان،جانبه

فمه.الرشاشلقداغلق!حسنا!حسنا-

ه



الشهرهلاتقدميلادابثار

.إ-صب!كلعاصمفحىكأ-

بقهفم

صترمابولقجما

الاببركي،*نستعمارضدكالسئروورئيسها!لان!ضا!يصف!الئيي.هكنهبا!ه

السمببطرةمن.ننصرألىيس!مىبلدلهـلالكيرنصيراالوجوديلاديبفيهيبمولذياًلهـنن!*

الاجنبية.

السيالسببة.اوسال!العالمفيكبيرةضجةيثيريزالماالنيا!نإ*

ء.04مسم...6..!ر!م.ه..هـ...!ححيى.هـعى.حسحيسرعيحى-عر.!ر..عحمعحييسى.حر

نوافذ.منثمةليس،تحت-كان،احديرىيكنلمولكن،يطلقونكانوا،نحوهمماتيووزحف

شاسيريو:وقو،النظروشطدلوالفماسهـح،ارضاءيطلقونكاشا.نفسهتلقاءمنيسيرالمدفعانيبدو

.همراتفم!الطلقاتندعانالانشنطيعاننا-وبرعكل،وقعبةهالفةجميلةوجوهلهموكانت،طلقاتبعدثمةكانلانه

.*خيزه

كمير؟منهامعكمث!طابقي!الوراءالى-

يادانديو؟وانتيكئولالم،كمبنصفقميصايرتديررنجلالمدفعشمالالىفجاةوبدا

احدمثطوهو،هموءفياواعرءيصصركانبل،بشيءللاحتمماءيس!عى

العنقولوالقصيرالرجلهذاكان:بغتةماتيووانتصب.نراعهروفع

:يقولروهو،السقفبابيفلق"بوفعاد.رغبهيلهيهالعادية

.هصراتنمبند!هاانلاششطيع،حقع!انت-!بطونكموعلى،الوراءالى-

حتىامتقعقدبينيتكان:!تذت،!ةوكاتيويتف!ىالث!فنلمعركبتيهعالهكان:تودق!مالعويكنو.لم،هدوعفيالممفعفموا!تفع

.ن":*بوبهوصاح،الضابطنا.لبهلىنارءيعوب

ع؟مجروحائتمل-؟اهريسمعتهل-

قاسية:نظرةبينيتاليه..
فطر!ساسكت:ملاليوفدم!م

صمىكألههائلانفجاروحمث،كتفهبندقيتهمقبضفصمم،واطق

بتننه:بينيتالىكلابرونظرطوبلة،تمزدضجةسمعض.احمرلوناوراى،بن!تيتهلطلقةمضخم

لش،البقاهعلىمجبرافدت،ياصغيري،تهبذاـتاـرتاذا-.مالعة

اننستطيعولا.طقلاناثعلمكما.انهابشيءلاحدمديقهومنلمة.ينبنيممااطىصوبوالقد.الهمداهطاواس:كلابوقال

.هصراكلمبندمهااررء-ريروكلن.2لهواهفيوساور،يتخبطالذابنلابوكان

لولالو؟يهنطلماذا،اهبطكرانيولمالا!النخراء-:بينيتق!.فحملاءجنديانب!داحينهليهيجهزانيوشكوكان.يبتسموهو

يطلق.واخذ*فررزء.حتىوزحفقدكلابووكان،دانديومنبالقربيتمددواش،القهقرىهلإسووزحف

بينيت؟-:ماتيووصاع.السقفباببرفعبدأ

كلابو:دقال،فوقهميصنرالرصاعيوكان.بينيتيجبللم!لتهبط،عجلوا-

يشغله.هذافان.وشانهلثه-:دأسهدانديوفهز
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!!335.!بمههه-!!!س!3!ههههيم!-!3000"ر!ر؟وسو-ال!فوفىقاسيةصدمةوسمعوا،منتاليتينطقت!ينالمدفعواعق

!:ساضتهشاسيريووسحب،الجبساحجارمنوابلالسقفعنوانفصل

التسهـرهدا!،بالقربالمقرفصاءوجلماتيو.الافريزصعشوشا!سيريوعاتيووزحف

دقيعة.عره!ساس

وقال.امامالىمنحنباواقفا،يمينهالى،شالبميريووكان،بينيتمن

شاسيريو:

بها.لابأس.الانحتىدقيقةمشرةاثنتا،بها!بأس-

"الرفسن"بعدثقيلكأنهاحارةر.بع:وجههعلىماتيووصفعتهوانتالزيبأوهبت كانت!،يعميهالدموكان..االارضغلىجالساماتيووسقط،الحساء

التبفيذ"وقف"و!،.الافريزءلىحالساكانشاسمريوفان:دمهي*نلمذلكولكن،عينيه

!لدمإهـ.ا4دمفيمرجءببميهيولروكا!،المعصمي-مىحمراويىيداه

عنمه0منيخرجوالفقاعاتال!ممنمزي!كان:رزسبلا

.!بمقبضصلحرهفيوفربهرشاسيريوالىفركض،فجاة.ونهض

سلسملةمنالثبمالثالجزءيصدرأ!مايخووراه.*فريزفورمنوهوىشاسيريوفتهاوى،لجندقيته
.بالذاتهوموتهبدايةذلككان:انفعالبلا

..همركزهالىماتيووعاد،لالحنودتنغلالساحةامسحت،وفحأة

.سعماءوركماالاراطلموا-كلابووصاح

بهالر!رلروب5.شهبالقربيطلقداـنديووكان.يطلقواخذ

أ:يقولوهوماتيوعلىونام،الثارع.فيسيطتالتيبندقيتهوترك

05مدلحههدهار-.ضاحكادالديووقال

عزيزبم!!يا!ياعزيؤي-

واستمر.،الىخلفالىدانديوفسقط.كتفبضربةعنهماتيوفدف

بم-ثلأخمس،حنونفيوفكل.وسقطصنمقيتهدترلر،رأسهعلىءارفة ----كاووللعى.السم!.عليهألهارحيىيطلىمايرالوكا!.يطل!الارماليو
وكانت!ثنيقةعشرةخمسلاقاومشيءكلاهبانني،دقيقةعثرة

،المتناثرةوا!حجارالمخطمالهشبفوضىمنتخرجشدقيةقضة

-.بالطلقاتمعباةولكنها،بالدمدبقةالبندقيةكانت،اليهفسحنها

ماتيو!-:بينيتوصاح

كله.السطحيةشماليسدالسقفانهياركان،احديجبفلم

-دحدمنعصاوممانت،اـلسقفبابتسدوالعوارض*نقاضوكانت

الفرسعيونعفسهاالتيالنقسيةالحالةي!ص!وروهو.وحيداماتيوكان،او!اغرارر!فمنتدلى

،.يلانجرة!ألمببةالوبفيبهامنوهالتياللهذ!مةبعدعشرةخمسنقاوملماننايقالدن!دين-لمعن-:مرتفعبصؤتوقال

دفيقة

وقس!الرئيسببينب!ب!ططلنلننقيلجزءه!ئاوفيكانت.هائلاثازاذلكوكان.واقفايطلقواخذالاةريزمنواقرب،

فيوقفوهارذفيالمحإبداو-!بييالموؤفمنحرجواعلىاجرؤلمابتيلولاعلىطلقة،3قديوسواسمنلهتثارطقةكل

مسؤولش!ف!هت!مواملثنزمموقفلىيلاو!نالحزءلنعدىو!قة،اهجرهاان!!كاناتهااليمار!علىوطدقة،سردنها
."..ا-..علىاجر؟لمافنيلمتبوهن!.افاجعهااـناردلمالتياوديت

اوضاد!م0مواجهةفيايجمهيينوكانواالاخرىوهذه،بهاالقيامعناكلنننعتاًلتيللرحلاتوتلك،كتابتها

والذيناحتقارعمفيراغباكنتالذين،جملة،*شخاميجميععلى

اووعالنقادكئبرمنرايفيهوالعبزءو!ئا،شحبالهواءفيتتطايرالقوانينوكانت،يطلكان،افهمهمانحاودت

التحليلدقةح!سثمن"المحرل!ةثرو!"سلة!تطق،ابداتقللن،الفر!أهذاقمفيطق،نفسكتحبكماقريبك
.الفضيلة"على"،اًلانسانعلىيطلقكان.قبالى-يالساكن"لمزيفالطرجفي

ه"العميهقالحزن))عنالتعبيروعمقالننصوبروروعةفيالبلديةتشتعلالناركانت،."*رهاب2"هي"الحرية":العالمعلى

الادابمنثوراتة)الحمالما،وغطس،اًحهانلهماسبق،علكلالحدائقعلى*زمار،

الطرو!.د!كليلالطوعداثهلذى،العالمشجر،كالهواءحرا،يرالرصاصكات:راسهفيشتعلى
.،لانيةوء!ءلون.رقيقةعثرةاربع:ساعتهالىونظر،واصق،ممهوانا

النارلاط!لىفحسبمايكنى،دمتقةنصضمهلةالالعدمايطلبينقلم

واطلق:الكنيسةنحويموكانالذجم!الفخورالجميلالضابملى

على،الشارععلى،الارض"جمال"كلعلى،الجببلالضابعلى

.حراوممان

قديرا،وكان،نقياوكان:اطلق.اخرىمرةما-ليوواطق،داكلرءعطسة

!مممممم!ه!م!!!!.دقيقةعشرةحمس
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