
!ولاي!هحي!ح!كاي!حه!حه!يرسهلح!كى-.3لميءحه!يعه!!وكى!ححح!!كي

بمؤسء!وسس؟؟(

هـص!هـلىهمعه!ثهـ

"صتستسشتلنتسضالىأ
/555-ب

"صهليرحم!عيمء!هـممهحيحيمحمم-)ه!ك!ح!كايم!ومميحه!هءإسح!!وسحح!ه

!مه

!صثا!بود!يخىجماس!اللما

صلهـصر-رحهيمال!ممؤ3جمضا

منهم.عنترةماآليحبانه:صسروراًبرون!يهمضحك-ا-

مرحا:"ولوقال4ست:قذرفالتب-تي،الظلإم،ابىرد.درير.......

الارشلى،العى!ب!مز،(1)لب"برويسنيهظ-

!شبانجنود!،ةلت-سغبرلاوارو!وصباحالمع!صكرديأشهـرؤ-باًر:ردصوا!روقيع،اً-كأا!نوودة.!ء

!-هـلم،سلأ-نةبتءفر"القصعةماءرأسممهحركو!واًكب!ركتركترعمفاظلاماضباحواكت!اكثركلكالعوكترلايل11قيرائحانها،المظلالونرقص،لحمه

لبكونونلانهمذلكلب"ى!للمىمل؟بنرل-وهو،السرلير"نلولووانبئق.معباحهدأكثر،الر،رجوؤكب.ار-صعادةرائ!كأ،-لصبح1و

.....ا!ءال!وتلاتون،مهتكوخمئة،هناك،الظلامفي
،آصرءكأنأيوكطمنهأسوأوضعفبىهناوادتدى،مصيصهدنس،بردمنيرصن

.يرهـ،دواانعلي!م،نبلوهـوسرودبلاليرونيهالتهو!ظر.ورطا!،واقةطو،و،بروفيويضع:برنجامونتنمخص

الفه-هـ-قى،كييخفقأسمرسائلوكانبأ!ردتمتعلويودكمان:اوقدا!ول4-حركت-جماوين!،الفراشخمت!بعلىيده،وحده

ع!ىفطيراتفتققز،وتئفررفقاعات4تكمإبةأطول"!ة:الئوممنصعرةكومةفوق

...!وقوفا-

ا!"صكلفى*ولووزناول.شزوهيو.لميضالموقد.لعوزناسي!ق،و،الفحمفي+نذرلا-.....

...كاجعنيه،يرهتحأن.عرمنرأسهموإومينعض
بررون!يهوأقبل،صتكوقعلىدوضعهالىبمندالقنئىوكان،ورفاأشعلقدمولونو

دربه.الى.!!صفيفضحك،كا"محمراًفنهضوطاد،ي!فردع"،الحر،قىدروب"ءتلاتيةابطللأحد(1)

أدخل.-:بروفيوجههذهأروألواقع.ثيوعيمسملكذووهو

ؤ?لمةانةهـمنرأسه،الممرض،زبرمر!ما"ر9-.فركتكومتى؟فراشتكتعتبرهامن-الرابعالجزءمنالاولالفصلتشهكلالقصة

مولو:فقال.اًلباب؟العوزعةالض"بع!وانوهو"المحرايةدد!ب"من

نهضت؟لقد-وقطب،بالاصمبمءمميسنروسبانجنهومد.!ءشالاطخىيتهالمسهـاسترولكئ(،الايخرة

دءين1ارفياولمكالفحهةاولأرب.ببهدا-:حاجبهبرونيه!كابرءكللان،بالروايةيضرلمذلكأن

ير*نلى!اذادأدىازهبانيجب.كرنسامن؟هذاًأخذتأينمن-.بذاممهامستقلةوحدةت!كل

مرضى.بي!نهم.المطبخمن-كبىيرفمالعمياءال!عحنةتلكفيوينفغر

أنفه:و!طب:مستاءبرونيهدقال:التبصرحدودأبعدمتبصرلشمخص

شوآولا.رائحةهذه-!زلكمنمنعنكاًنبىسبقلقد-؟الاعة!ماءم-

!جيورة:مولوو!فالمغتعاظامولوفقاطعه.ويها.ننهـضانينبغيالتيالساعة!-

.قرتلقيتلقر-؟الطباخينفحميذ!باينأتددي!عفوا-:العينينمغمض،فيجلسلولوويتنهد

لمحظوكأ.انك-دامفمسا!القيادةفبمالالمانالى!لح!باز".الليلةهذهتجلدف!الماءانبدلا-

منزج!ةيروفيوثل!نحنمنهنفيدانفالافضل،كذلكالامروبع!ث،سالحتهالىفنظر،عينيهوفتنط

لي؟نقولانتريدكنتماذا!كفى-وعاد!.ذقنهيحلقكان:برونيهيجبفلم:يروميةذهولصوخة

اليومينزلونهانهـم.بكونيماريتعلقما-،ال!لافةآ!لأعفقينحت،ةالحبماالىوجتظهر.الخامسةالساعة!مريمليسوعيأ-.

.بالزحارمتابانه.المستشفىالى.اغراًءكأنهاجسمهفيالحرارةوتسللتيدبر4ويغرز،مولوويبكي،برونيهويبتسم

.!كرا-:بروفيفل!؟شوكولا-انهبرون!يهويحس،رأسهفيحرتشعرهفي

..جديربمناليابوانغلق،الرأسواًختفى.نمم-:مولوويقولجذلباردحجر:حجرمن

زضرغ.ةطمنثرحاتيقص"ولوواخذة!صع!وقهمو!يووةع،الموؤررون!هءر!وخهناكليس!الخامسةالساعة-

كشر:منلوحببن!قرنجنهمنواًخرج،بالماءملأىارزيالماخوركوخناالاكلهالمعسكرفيملعون

؟المغموسةالقطعبعضأتريد-وقال،القصعةالىبهمافقذف،الشوكولأكأالخامسفيينهضوااًناًلجماعةفيهيقثل

".لأ-بجفافبروذيحهفقاليذوباناليهما/نجطروهوقبلواقفيننكوناًنالالمانمنايطلبلاحين

ينفعل:انغيرمنمولوقالى.باكراذقنكتحلقانك-ب!دالقضمةدتستالجدهذاعئد،اًلسادسة

هـومماتعر!لاانك.خطعلىانت-س.خارجاننبى-.شاقةاشغألقضيةبل،أسرقضية

لذيذ.؟أ!لنالى-،فجأةعيناهالتمعتثم،وبحت،وتردد

ساكالىكي!.،وصبارسينالةفأخذونهض؟اينالى-"الصباحبلقطتهفرحواًثقبصوتؤقذف

كوفيإدقدحالىبأصيعهوأنتمار.الشوكولارفاق،اًلصب!احهذايهصلمنهناك-:الدائمة

:ب!سمارمعلقاظلالذيكوخناونصيب،فرنسافي!مملونانواآ!قغرفاشيستيس
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برونه"نحووأدادوا،الاشخاصفانضصبملا"-،،،لأور،يرنهصجمعممان،الابواب؟وانت.يجزننيذلكانس

قاسية:ء-وذا.جماقيالاينامونالجميم،هامساساعلاكسولا.كونبهاركانلقد:كتفيهبروني"فهز

شائعة؟أليس؟كذباهذااليس-وظلال،الطاولةعلىنواسات:باباودفعمولووسأل

السحنتلكالىمواًجهةبرونيهفنظر.الجدراًنعلىتقفزبهنر؟إدرشنا؟لشنستبدلتراكمن-

/:المتوحشة؟مرصىمنليس-.شنايدد،طبعا-

أمس؟ءساء،اذنارالاختتسمعواألم-.تذمعواسنان،واثقةبسهمات.إوسخانؤهو.موافقاًنا-:مواوقال

اًلوؤت.لديرلنالمبمنلىلم-؟"رتىفنليس-وتناول.معطفهفارتدىبرونيهونهض

اتقيلزجها(1ببو))لدىدكبقدوىنالحركةوكانت،ابواباوأغلقبرونجبهوة؟ءؤصاح،الباببروذ-4وفتح.المكنسة"و!و

:ومال.للصاروىعلبةفيوآخريعىشخصوكآن،مكانكلفيقازمة:مولو

اض-ادهتاك."لبوالىأ-داأدسلوا-والبرد،جذلونانهم،الهارمونيكاعلىإعزف.نوربكل!!حرارتيتجعلانك!الباب-

.ةطيت.بهمصنعتهماوهـدا،يحفظانهـ3والحقدهـنفوجهـالبرد،الباب4بروفيوأغلق

وا)ف--رحاًلحقدوزبرن،اعونا،حالثمعتا.)?بكبءعادضءمغللاملاءبيرغروةفين13و:ا-*وحاليشقالذيالطوبىالممرفيجدبربى

.*ف--ق.هرفيل-""نيبرووأح-ر.خدودهم.نحتمندرونب"فأخذه،سريرهظلوداءءن.صععيرةزمحوكانت،اًلىسمديال:رداز"

!.بهمفعلتهما!ذاوسطعأرلي!كللىوأسقطهوجذبه،ابطهالالن!هـصسهطتقدالسرمديالثلج

وزأن!أوصع!ةد:ءةجهلمير،،ايىافيا!!-الؤتواصت!،الجميعففنحك،الحجرة،!--دابرحوا!را"يلنفقفي،ا(ماطفو

.!زيرهةثسلمحيالانقهم،!ذالهم:طبببمراجفي3الضضانصم3راًؤولانيرت:عذ،وؤ-هـتت82ؤةرا

!وؤ!:ء:ة*لملأانوآ،خلفهالما!وأغاقكقارت"؟شامانل!دالانسانسشطصعألايرتة،ىؤسوؤ!والا،خادجانعالىهـ!يمسحوا

............-واه-طةق،عه!يالادضاقسادالىالامربرهم

،اسيرا؟بر،حوو".المجدفينهارهمبدأورا)ة-خ!ايها،اًلكفايةفهبمالقدلحمممآالماإء،اًدنفقزها.بر"وفي،الرشبوؤرقع،بر،ب

للا،لز.بر-عننرثمانيةؤعلى:الابوابا!ضل..وكان.الص،حفي،غائمرماديضباباتفخ

،صلإادؤ"قاعضرسبعة،شهوءبعشرسبعةأص-لممكنتوانما،أقصدماحمملاهداحلماالويح،في،البر.دفي،الليلفيواقفابرونيه

المعلو"،تقصلثقطون،"كانكلفيفيدسون....النهاد:بأمل،الصباحروابيعلى،التلجمي

و!عشرالثامنوكان،اًلسركلماتوشقلون:لامعبرقسعأله......بة..

...بةعنت!ريرر،شاررمولييه،العاتترهالساعهلمحي

،هـؤلاء:واتصمبرونيهودخل.شنايدرصاتكمعوفعأدقفيأكنت-الدع،يرصةءضاعفة،اًلمرضىردهةفيفصاطه

لالانتسامة:دائماهويعادرهمكان؟الصغرة.،ح.
....!يلىالابسنتت،اًظهر،ارمان،اًلمتجنيدو

!رفاقبر،مرحبا-وراءالمرافبةمركزفيكنت!عينييا-الساعةفي،الكاتبةالآلةاوراقمعجونقضيةإ

فأحاطواالخنتب،المقعدعلىيجلسوذهب-.منابدلاالاكواخفيالالمانوكان،رشانتىالمنطمةالىالطلب،براًداعندلجنة،الثالثة

لهم،يقولهخاصشيءلديه؟نوام!.به:بوونيهقالالذينالاسبانالاسرىعا"نقها/علىنأخذان

وأفصج.النهارلحطاتأفضلتلكولكن.يوماهذالحدتفسوف.تحزنلا-هذاوسيهون،وتجيعهمالمعسكرادارةتعز!!م

صوا":فيماينطروهوقحشماهجيبهمنغليونه:كمهمنبرونيهقجذبلامبيروامبل.يوحدماوهذا،خطرفيهسيكون،عملا

قدمانتا!خش:يةوالارض،نظتفنتيءكل؟ؤهـهـنرموااذ،!أص-ح،ا!كروذةااو31-،الانفمنفيهالبردوسال،بقوةوتنفس

ف-يان،شنابربىداً"لم،بالماءورنئتكن!ست.نعم-وخلف.فرحباقاتعروقهفيوانفجر

لمجضو!اضايراصلضحديثلصدر

أ!أكةش،

/-4به!!+يملخ!خلاك!س!دمغع!!!كأء،-5-لم،حيما/\!...مالمصاا)ماتبيىةاخر-ر *في.!لا؟ح!:؟خ--ث-نر-7!نج-!في*جع!كأظ-!ول.

ب*!في.".!:-+--
!!

لا!ر+-!!+-.ة؟مم!ش+؟ا!.ولظ"صنبلغص،!ا،ادحبيستطيعهل*الشهير!يطالط

؟!.نرلمقئ-؟؟!ير!---"ليزيلان،الجسديالعنف

،!.!-ء.ءلم-.-!!+!ألانىانيعانيهالذيمما"دممطصعرىليرلوجمواإا

مورافياروأيةعنهتجيبماهذأ*

جميعآلىتميرجمعالانجيركبي!ال!يجائرةع!لىا!لأفى

.لق05.الثمن.اللغاتفعاريجيو
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!هذاكلاماكط-ذلكيكنولم.البردأخذه،وف!ة.سعيد،المقعدعلىقدميهواحدى،أمامالىمنحنيا

برونيهوسأله،صباحابهأحسالذيالطاهرالنقيالمجد.صوفمنبرقعةحذاءهبرمسحوهو

محله؟تحلاًنأتريد-.4وفضذإرطفياحصيمبتلابرداكانوانما؟اليوميتح!متالذيمن-

شنايدر:ال!هفالتفت.وارتعش:داوروك!رالىفأشاروا

تماما؟يفملهكانالذيما-؟اًلموقدفونالا-.هوانه-

.ترجمان-..العباحفي!نث!علهالاقررنالقد-؟موضوعأيفيت

بذلك.اقومانأستطيع-.فهمت-:برونيهظل:داوروكرفاحمر

حسنا.-:رخاديوهوفجأةونهض.الاسودالبلدفيالمناجمعمالحياة-

:كونيار!يرالىبرونيهواشار!.شئايدر-.ممتاذ.جداحسنا-:برونيهقال

.المساءهذاهناستنام-:إبدشنافاذتصب.دتدأذهابهيفتظرداوروكرانيعلموكان

لا.-:شنايدرقال؟ماذا-خمس:عائليجوفيفهـو،يرذهبلمولكنه

لا؟1.حديثامعكبىان،تعال-:فوقه"توسو"وانعئى.اخرىدقائق

لمنامارا!لولكني،بالعملسأقوم!-منفاقترب،تحرروقد،داًوروكروتمهدفيعم!ابناًى:برونيهيااسمع-

!.هناك،اًلافرادبهواحاط،بورقةممسكا،الطاوله.المعسكر

السبب.أفهملست-:بروليهقالوبدأ.اًلبردبسببوقوفاالجميعوظل؟عمكابن-

...اكرمناسباالامرسيكونةداورويرلائحةعلىاسمهرايتلقد.زوجتيأخو-

سبتنعمانكثم"يضيفانعلىيحرؤولم0هائذا.هكذا،اذن-.المرفى

شئايصر:وقال"بالدفء.وخرجبيدهبرونيهوحيامنتظرا.وصمت؟تقعدماداس

هرتاحا.هنا&اجدني-.يصفروهوشنايدروفبعه:منزعيهاتوسوققال

ينامانيرفضانه:بذلكأتنبانعليكان.ناتضماليركان-.الحزبفيلشى،تعلمكماانه-

ولا،تقرييامطمثناهنايكونالمرءلان،هنا.ناشزاداًئماصفريكان-:شنايدرقال.؟هووما-

بقبولالهول!ذلكدائماانه،البردمنيموتتغرلقد.لهفبسممبروفيوالت!فت.بالسياسةيهتملا-

ليست"انها".المنافعورفضالمهمات،ردي!سنةلهاًن.ايضاهو،شنايدر؟وانن-

ونهض.عمليلة3!طالغرفةفهذه:منافع.جذ!تينتكوب،نتكادان4عينه،وا*نيسعلوهوحينالامرنناقشكناأاراهانأيجب-

فيورماهاالفحممنحفنةقالتقط،برونيه:غرقة!اببرويخ!ودفع.دخلت

وكف،حساءهشنايدروشرب.بعنفالنار0ادخل-خطوة"بران"وتقدم.برونيهيجب!لم

يرقعانغرمنملاحظاوقال،الارتجافعن،بماصبصينمولووحيا،شنايدرفدخل.الامامالى

صؤفوكف.النارنحويد.ماداالموقدمنواقترب4ابخذادفينجحوااًلفرنكينإنافرض-

جهنمهة.ناراتشعلانك-ةبرونيهوسأله.يرتعشكان،الصفيرعن.بنايشيانالممكنفمن،وتضليله

لاأو"-؟يرامماعلىليس،اًلامرانيبدو-اليهونظر.يصمتأنبرونيهاليهفأشار

بحيوية:مولووقال:كتفيهشنايدرفهزثقتهـمان:القراراتخاديتعجلفلم،اًلجميع

لكان،الغرفبيننصسهـفحمناكنالو-فييبعث،المخنقهذاالىالدخولان-.يدولعلىحارةشفاهاتشبه

-.دزمثلاثمنهالكل.الرعشة؟عمكابن،كثراتحبه-

بئنطنهيصارحانبدلا،نسنايدريجبفلمعليكان،غيففيمولواًلىبرونيهونظر،صرانتفاهماننا.الكفايةميهبما-

شيئايريدالافيالعنادذلك:الابدوالىمرةمولووبرس!م.النافذةمنبفحمهاًقذفان.المسياسةفينتحدتلاحين

خىليسذلمكان،الآخرونيريدممااًكثر:!القولاكنفىثمبرونيهوتردد.ببراءةأهميةلتعللضيقةصغرةبحركةوقام

فيفخورطريقةهووانما،مسيحياخضوعا.شوكولافنجانلهاعد-ةرفبته

دوضو؟،الالستانت.الم!ؤولياتمنالهرب:متأسفامولوفقال،جديدمنلقائهعلىكيرااحرصلاانا-

الذينالممحونننالمثقفينهؤلاءاحدالالمستمنذشربتهالقد.شوكولاثمةيبقلمم-تكونقدانهالاهتماممصدروانما:تعلملو

يكونواانرفضوالانهمالحربانخسرجعلونا.حين.زوجتيعنانباءلديه

فيميديهوأدخل،كتفيهبربرنيهوهز.ضباطا:كتفيهبرونيهوهز.يكذباًنه:بلطفوقالىذداعهعلىيدءبرونيهفوضع

فياثارتقدالحرادةوكانت،وصمتجيبيه.حساءلهأعد،اذن-.تراءألاالافضل-

بهرهوفجاة.متخلفنعاسبعضعينيهجوفالماءفيالمقدداللحممنمكعنينمولوفرمىلقدةالعيوناًكليلاشتعل،راسهوحول

منيتدلىالذبميالمصباحاًضاءفقد:اًلنورشناي!روكان،برونيهوجلس.اًلغاليةيتمنونيكونوالمالرفاقفان،اًالدف(صاب

بعينيه.شنايدروطوف.السقفةبرونيهوقال.يزتجفةباسماوأضاف.عمهابنتوسو!ىاًن

السأدسة.الساعةس.ا"سننشفىالىكونيارسينزلمون-فلن،يومذاتعليهوقعتاذاطبعا-

في،المخياطةعلبةعلىمولوواستولى؟بهما-.كارثةذلكيركون

وبطاكشتبانامنهافاخرج،فرحصيحة.زحار-:ووافقت،الر؟وسفانعنت

للنورمعاكساتجداهفيالابرةورفع،وابرة.هالكانه!للمسكينيا-ةشنايدرقال.لهقلناهماهذا-

وانحنى.عينيهيحولوهوثقبهاالىونظر:يحيويةوقالوجههعلىمولوفكر:يقولتوسوفسارع

يطفيءانه:فأطفماهاالنواسةعلىبرونيهذلككانربما.هكذاًتتكلمالايجب-العلاقةهناكباكل!موافقولكنني-

هو2يبدالذيالصناجوان،"هو"صباحهسيص!ونهكانواربما.العكسعلى،حظه.بزوجتي

بالترتيبالنور/وقام.جميعاالناسصباح..وطنهالىعاودهموقد،وصفنوا:الحادثوانتهى

-1..الصفح!ةعللىاالتمتمة-:مستاءةقصرةضحكةشنايدرفضحكوهوغليونهإهـخنبرونيهوجعل،الاطمئنان
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ولكن،طيبةفيلمهموبسم،الآخربرهداواحد.قطرجونهلازفاقهاقغير.ممكنهذال!هه!هههههههههههه"!

مدافيالملوكماتطرفكازتاًلامامةونهـلمء:مص!ومالرونيهققال0.5...0

..ء....أس!عيمهص!االه5
وفرك.بعدالبثرياًلنطريطيقونيكونواأيررريكوما!عجبا-..

ربالا.منهميجعلسوف:،يىي"برونيه.برنجنغي"طاكأريرمملانه،مواون--2!ام!ح!اءلىالمئفةورتتم!-

:اًلصوتم!رمنهائلصوت"وخرج:بجفافبرونببهفقال!هه!ص*!د

يموالمصارالحلافةوآلاتحمالاتكماعطوا-.قطينظعيممااكثريعملمنثمةلي!-

...حمالانكماعطوام،ل*،ربائيةااز،مإقيواون.لياواًقاانهملكاقول-جوففياًلنوموسحق،والتالهيروالتنلإف

"ه-"كاوكان،الثقةالرجل،مايرواً!ربيى-!ولنهوان،بهيفكرالذيما/مرفونلاوش!."شناردر"نجعداتوحفر،برونيهرألص

قط.برونيهيحبهلا.منكمررىانهبراعتبار،"مغرؤلإو!كان،شنا.ردربمب!ه!وفي،اًلاليمتينالةلميظت!ين

حسابه.كللبخذ!هـيا-.ذلكلبمفيقولوالميئتوا-:بزونيهقالهاتبنالى4برودونظر.التجأقدكلهالليل

وكان،الى!-واءفي!دهكوسميهوألقىبربفاجأ!موا*نه،شنايرأجلمنوافزعج:هـ4يهولانبودهوكان،المعتمتبناًلمعينين

مخيفنين:!ينينوأدار،للجمع"واجها،بونلاالافرادفىن،!يع!ب!اهذاكان:3يرا،يدج!منة،ماًستو"؟وحدبمماؤ!ركنبملماذا"

ؤ-!الاولعشرالخمسة!قيادتيتعت-والننسداء،"ينبغيممااكئر))يعملمن:وقال

ع!!تي.به،ك!سهت:خطوتهبروزيهوحث.يخعيفونهمكل!!تكوناننترط/تترحمبتستنام-

بروزيهةروسمععلىتيبووانحنىا"-و!ذا،نمسه!و،*ر!وهانالىالاءر.اًلخا!عةالساعةعرصباح

هو!قفاأي-مجاللا:فجأةوصمم.العملرمقدسوف./خظهـ،ءواووأخذ،برأسهشنا"درفأوما.

الظرابمنموجةكوسمه"علىوتدحرجبوسأؤول،اساءاهـذاعنديسينام،لارفضدقيقة،صغيرةبحركاتو/موملسانهويخرج

/رصوتبرضيحوهوتقهقرف،والقماثقشعرالىو.أمرهذاان)":نشئايدرلهوسأ.ومتكلفة

ي!ع:مر!نه"برو!هو-؟يضااتخيطماذا-

عشر!خمسةقلتاقد-لهؤ:سم،جذلاكوخهمن"زبمببو))وخرجذلكاًن.للناقذةسهتائر-:مولوقال

".توقفتوالموجةدهدرتلي،لرغم،بعملهجببدايقومانهةبودبوونيه.مرصاأثرالجويجعل

،الاهـامالى.ثلاثةثلاثةالصفوففي-.اثمتراكيراد-كاليانهمنوه-!،تفيه3علىاًلمعطفبروفيوالقى

سر..حسإمر-:يقول

أنءتيرمنومضىعقبيهعلىواتادارالصغيرفانوعيناه،.نوقفقدتيبووكانقنياًلآناما،بعدفيماذلكستفعل-

رجلاعشرخمسةوتعثر،بنظرةيرءيهموا):رد،المسطحةالعريرضةسحنظهفيتبكيان.أصحبك

ير.ماصبرونفد.بمدميه:يخنقه:حزينامولولهقسأ

نتجلسد،اننا!الآخرونازتم،هيا-ذا!بازت!لقارسانه...دينرلعن-؟اينالى-

موخرانكم!فحركوا؟"زواربلاسى"الىسأبحت."نواربلاس"ساحةالى-

يمروكان،يختاروهوطوبلااسعتروكوظلم.أقابرلمهـمعترةعندبم!-.أ!طبيءن

أصلإ،مويأخذقيفحصهماًلاسرىامامبطيئاانهـم!!لج.،ليا،عشرفخمسة،انااما-:شنا!!رونهض

ويرسلهـماًلصفوفخارجفيجذبهملمإقاتهم،منهـذهمش-لفيالمجيءمشقةيرقدرونلاأالرجمانالىبحاجةانتهل-

خلفه.!اًلساعات.لا-:برونيهقال

برونيه!-وهـ-بمموجةوغمرتهما،الصمتواقتحماإصال"لمكانالذيالوجهذلكالىونظر

.أحدايرفلمحولهبرونجبهونظرواص-داالا؟واخفخرجت،أصفرقوسفوربم!لاناضالىثمفتردد،البردمنكالحا

برونيه!!برونيه-وكان.مرورهمالدىالضبابمنآخربعدفسصأحتاج:هنلالمبقاءعلىاحرصولكن-

طوبرلشابعلىقبضقداشروكوكانمنصفينبمبنيمشيانوكازا،خالياالمعسكر.عودتيفوراليك

الث-،بوتخلعى.البردمنمخضر،صلباًلا،واخ:اضمحلت،وفجأة.الشبحيةالسفنتكونتكاد،كبيرةبسمةإهـوشنالهفبسم

.لبرو.."وبسمفجائيةبضسبةهذهإدقعانوكانا.الضباب،الحرامالارضشفافتينعبناهأصبحتوفجأة،ضالمعة

رني؟3تتذالا،برونه"!هـو-ارضا.نحكنعالهملمفكانت،اًلقذرةلااًلقشدة،راسهيهزوهوبروفياليهونطر.مرحظبن

صحيح؟أهذا!د.بس9م-:بروفيقال،نافسهليستببدبرونيهوتوقف.قاسية.عجيبةصداقة:ويضكر

:اًستروكذراععلىيدهووضعفحيابرونيهوامثرب.أشباحفاضطربت!عجلهيا-

رفيق.انه-"روول"و"اسنروك"و"كوسميه))ي!-خارحساوسارا،أمامهمولوودفع

بلياقة:استروكفقال،نشيطشوكازوا.آخريناكواخورؤساء:مولووأن.الموحل

-.لكفهو،خذه-،ةاًلانكليز!معاطفهـمفبمغارقين،مهتمين.برداًنموتسوف!هولالا-

مقهزها:موريسبرونيهوهز.ضباطفكأنهمف-يينتظروناًلذينالاشخاصفيفكر-

هذاان،الصغيرصاحبييامرحبا-:ضاحكاكوسميهوسأل."نواربلاس)ء

يصرتلقد:قليلاانيانظر!حقاطرافامببهـ؟اسوقالىقادمون؟واذن-.يدفئنيسوفماهذاليس-

وترعرعت!.يجيباًننجرمنوجههبرونيهفصرفكفثع.وانولهث،الليلفيوكردح

:صادةبلهجةموريرسفقالهـهـناك،اًاعهكان:عينيهورفع،"نملةشكوىمهتاجبصوتوقالانفهفرفع،الانينءنفجأة

موجود4شاليان:نيقلولكن.مرحبا-الىبعضهممشدودين،خمسمئةاواربعمئة:بالاسرارمليء

أيضا.هنا،والوحلالظيابمنضخمةكومة،بعض.ثءا/بد،غرفتناالىيرجيءالامخطيء-

مأخوذاً:برونيهقردد.الضبابفيتضيعالاصببرةالمصفوفوبهانت:محايدبصوتبرونيهفقال

شاليه!-اً!تراًبرءبئسحةهموكانت،نحوهمبخطوةوقام.كثراًرفاقهيحبهو-

..نعم-وتصفحهم،"الجنس"انه:جميعاتتشابه:وؤ،ل،صغيرةىضحكةمولمووضحك

001



ويطور،متناقدانمايرظنونمنذلكمعهناكوكان،وانطلنضواً."بروفييرضحكفلم.يرأتيانلهقل-

عجيبة!بصورةوجوههمعلىذلكوعضاتالنواًفذعلىوكان.يبنئالنهار.إرزجفطبروني-"وكان،ي!عضاًلبردوكان

باريس؟فيالالمانمع؟النهاروضحفي-وهـمءاربربناًليهال!يرنطرونأشخاصالابواب.الدقيقشاليهكلفعنبصنيهويبحث

لا؟ولم-،لمجميعإعرفهمبرونيهوكان7.يئثاءرونالثازي.الصففي،ايساراالىاًلثانيس

اًن:اللحظةتلكالنقاثرعنبروفيوعدلةربشاءلهإلجونالصاحذلككانواولكنهم-ربواؤث.فرحفيإدهدرونجبهوحرك

افضلتجاهصتى،يعملانينبغيعملاهناك،الض-بئمننوعفيبيدهوحياهم.بعيدين:"بروفيقال.الانفمحمر،ممتقما،شاليه

ممط-ااطولباديسفيمكثوافلقد،اًلرفاق.رم:الشيءبعضمدهوشين،الرجالوابتسم.مرحبا-

ماولكن:فجأةوؤكر.مفسدوهذا،ينبغيوهذا.المعسعكرفيوابىداالتحيةتبادلبربمن.الرفيقابها،مرحبا-:تشاليهؤتمتم

:وسأل؟ادنلهميرويشاليهكان:النوافذاحدىمنيطلش،بواوهـووكازت،ارنباكمنتخلمولابسمةدلاوتبل

؟"الاوء،"منعددلديكهل-!الجددايرها،مرحبا-:برونيهققال.تصط!كشالميهاًسنان

لديه!كانفربما،شاليهاسأل،لا-:بحهويةموريسىفأجابهمجاهـ.انك-

ل!ا"!!تلاحتىمنهانصخملصكنا،منها.!القدامىإ"اا،خراء-قاسيستينعبضاهوكان،كنفيه"شاليورفع

امهئاكل.:برونيهنحووالتفت.كئيبتين

.نتناقلونها؟تكونواألم-ء!طق-.الاخرينمناكثرليس-

لا-ليدخلبادإسياللجنديةءرشحايشبهوكانه-وشاليهان.الآخرينمناكثر،بلى

؟لماذا-.رالضعجيجاًلمغرمين-دخولالرإففيثكنةالى.الاخرينمنحرااكذراوبردااكئرداًئما

رأيرضا.منيكونوالمالاقرادمعظمان-،وهزلف،لقد:بتنبهبرونيهالي"ونطر:برونيهوفال.جسمهمعمنسجمفيفهـو

نتالي4إكنألم.إقصعورالافرادان-اكقةليعضواكتسب،شعرهبعضوسقط.ت!هكطوانتتضدفأسوف.اخنكاني-

؟اقناعهـ!معلىلىيرمم:بروفيوقال.والاطمئنانؤصاح:برونيهواستداد،ضاليهيجبفلم

:جافبصوتموديرسفقال.رويالىشادعفيمرةلآخررايتك-.يردونيرالذين،معيرجالثمانية-

."نتالييؤمله3انالذيماادري!-كف-،.38بهثام.نعم-:مور.رسفقالونظر.الصفوفعنرجالثمانيةفانفصل

موديسى.فبسم،4بروؤفيالي"ونطرانأتمنىلاوانا.القلقأشدقلقينانذاكفيرالثمانيةاًلوجوههذهالىبضنبهورونيه

كانتانهاهو،لكاؤوا4اناستطيعما-.العهدذلكالىنعود،ت!-ساعندهمالالميكنلم:للتمييزالقابلة

القديمة."الاوما))جرإدتناداًزه،:ونيهلبرقئلا،اًلاكواخالىوأشار.ذلكافضلانن.صباغخلفيةكانواًنما

يتسلى،موديسوكان.صمتفيوسارا؟تئامونهذاداخلافي-؟الصباحهذاأكلننمهل-

وتلاحظان،مكانكلؤ!تركضانعيناهفكانت؟ؤضامانتربربواين-.أمسمنذشيئاناكللم.حصى-

شفته،ت!لصته،لب!مةوكانت،شبءكل:بطنهعلى"وريسفردتالىقاطلبمولواإاًذهب-:برونيهفال

ثمةكان:توؤورطوفجأةى.شاهداللمص!*ران.عظيمامكاناهوليس-.عجل،خفيفاافطارالنايعدان((سرفب،ن"

ؤوقمنبخبئ،عراةزصفرجلملاعشرينزهاء:مضزعجا4بروليفسمألمود/سوكان.يعدووهومولوفمضىا

تح-م!سرعةفيصلونبرفت،حجريجرن؟!،ك،أؤضلمكانفيم!أكنت؟ماذا-وزردر،جنبالىجنبايسميرانوبرونيه

رروفي-"ؤ!اد،رأسهموريرسوهـز.سقيفة"كضفي.مينئىكنا؟سواسونفي-دروني"والهفت،خامهماظلتملحطةشاليه

ذداعه:منوأخذهاجهادر.المدبرتةفيينامونمنهناككانبل.جد،بىةساؤ،5وكانت،الاخرينوسط-يتبعهمافرآه

نضيعه.وؤتلمديناليس-وات--م،مصطنعاعجابفيبرونيهفصفرالاعلىقسمهتحتتغزلانالسمينت!انيرتانالقص

الىبرونيهونظر.موريسيجبؤلمينفذلاءضغلقايبهـووكان،رزكريافموريس:مؤكداجروفيوقال.الطوبل

:"رآهم"وفجأة،يفتصلونالذيمناًلافرادبروفيولوث.اليه.هتاشايهإكوناًنمسرورانني-

الهزيلة،وص!ورهم،ا!وسةاكتافهمرأى؟زوجتكحاليهف-:اقتناعفي.وريشوابتسم

تشبهالتيوحركاتهم،المنتفخةوبطونهم.سوالونفيتلقانيجاءتلقد.بأسلا!تجدو!ن.شأنوذانه:خطعلىلست-

فيموريسنحووالتفت.الكهـولت13حر.الزياراًتبكللنايرسمحكان"الحزب"فيمثلهاًثنين

ر،لذاتعمبهانا!يهرنجيلكان،غضب:صوتهبرونيهفأخفضان:برجيباننجرمنرأسهبرونيهوأحنى

وان،منهمبرداانطرموربرشان.ال!يهاج؟باتصالاتقمتهل-.شأنذو،تأكيدبكل،شاليه

وقاسيةمز!وةهيئةانوولكنه،ترتجفانيدير"مورب!فوا!ط)شاليهبل،لا،أنا-!قفوا-

،اياداولأعلاممنعلماي!حملكانانهلوكملمريرزيرتاًنيهـربفقد،انااما(فىازباعت.هاد!ون،القبادةمنمباط:المانواقترب

اًليا،برونيهواًنتصب.ءضصايقفوكان."الاومانيتيه"منءددينذوضاب!لمبرونيهوابتسم،الاسرىواحصوا

من:واقتادهموريسعضلاتفيأصابعهفغرز:يرة9بحببرونيهفقال.ؤ!،ةخدييمئبهانوخدإبئ،رماديينشاربين

قضىقدبربمونحينماكراالمرءيكوناًناليسير؟الصدورالىعادتلقد!51-."مورغنغوتن"-

ستةبعدوسنرى،فرنسافياشهرستة.تموزلفمهـرمنذ-.""ورغنغونن"-برونيهفقال

:وقال.منهماًكثرتساويكنتاًذاأشهر:برونيهوددد:بمرفقهموريىودفعه

رفف-!يا،شامخمظهرذاليتبدو-.تموزشهرمنذ-؟اًلفرنسيةيرعرفهل-

.العزيرص:يؤلمهيهـادهذاوكان.لا-

حد!ابعدالى-:موريسفقال؟اسبوعكل-:وقالللضابطبودموريسفابتسم

دلك!يبقىانالمهم-.تستطيعحينوانم!:اسبوعكلليس،لا-!القببمالفرحايها،مرحبا-

يبقى؟لاتراهولماذا-ذاتسصراهاولكنك(يضحكوهووأضاف)كوضح،جدإدمنالضابطفابتسم

نا.ترىسوف-:بهدوءبرونيهفقالوسيكون،راًلنهاوضحفيتظهروهيصباح:موريس

.يومكلممتعاامراليسيالمان!بافبماًلمكونظاًنغر.الاكشاكمنتشتريهاانبوسعك!ندعوهمانيجبهكذا-
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.لذيذاسيكون-:البابيفتحانؤبللهما:شكبلهجةموريسؤال

د؟ماذا-.وفينامناهناالجميع-.فيهانبقىلنولكنجنا-

منامساشريتهلقد.غليوني-:معاطفهميرتدونالافرادركان،ودخل:وتمتم.حزرءاحاجبيهبرونيهفرفع

.لذيذاسيكونةالمسشودع.العملالىذاهببنكانوا؟تهرباًنتنويهل-

اللذيذ،شنايدرووجه،لذيذاًلغليونانالبلد"محاضرةكانتكيف؟اذق-:دهشةفيموريسالي"فنظر

صء11ان.ر؟يتهترو!،بالناراحمروقد؟"الاسود"؟ساحضأسيطلقون!اًمواما،لماذا؟انا-

بمنجى.،بيتهفيانهيحس7.هامةكانت،جيدةكانت-:الافرادف!البلهـ!كأموررسفتابع،برونيهوارتعش

منصغراًفتى:رفيقينوجدتلقد-حماسةفي"بينان"وؤالمهتاجة

شاليه.ثم"لوفليف)لدن.م!قفةكأنت-الابسترى!الرفيقايها،ترىسوف-

فبرونساًلىونظو،رأسهشنايهرفرفع:شحالهـيهنحوفالتفت،هنفعلابرونيهوكانسيحرجهمكيف،يومذات،ستالينالصغ!

:بشرودورددميتتينبعينين!باح!ا:بينهمفيماالاحاديثيلقودطانهم-فاعقدوا.جماعةياالمهزلةاًنته!:لهمسيقول

...لثايى...!ايىس.يعرفونهماكليتقاسمونانهممعالصبحواعقدوا،فرنسامعالصلح

رلىيوحيا!هـلاان،ئعمس:برونيهقالااسنانهكانت،بثصءشاليهيجبفلمالىالفرنمميينا!ممالوأعيدوا،انكلنرا

،الحزبخارجمعروفايكنلمفانه،بمش!لا:نفسهيحدلظكأنمابرونيهوأضا!.تصطك.بيوتهم

،92!ام!ئباكان.وزنذو!صو.!ت..!كتبااعطائهـممننتمكناًنينبني-؟الصلحالالمانوسيعقد-:برونيهفساله

اًرسلوههنأكومن،الزنزانةفيوضعوهوقدوموربسشاليهاًلىوأشار/!طبعا-

.الاولالخطالىتوا.إصلانانهما.-جديدانرفيقانهذان-اًلي،!طابانم،لانه؟لطفبكل،هكؤا-

فرنسا.من؟ذلك

برونيه:واستطرد،شيئاشنايهريقلفلمكابتسامات!حو!ااًلر؟وسميحوافروتانتسظشعلاانك!آه-:موريسقال

مسرود.هنايكونبأنمسرورااًنني-:وكأك!فيج.اغهاًلىبروفيونظر3.حادةرقودالذيهوالسوفياتيالانحادان!تددك

ا(رء/يخخذانجداجميلأنهصحيج.جدا.!صلاءورع!جمانر!شطيعموريسانهـ!كلرفعاونوالالمان،الآنالرقصحغلة

تجاه،مثلاخذ...ولكن،وحدهقرارهانهخفيشعودوداخله،بدودهلمهموبسم.يدهير

برخخذ؟انيجبموقفاي،"الحرة!نسما"شاب"!فعلى-يدهووضع،يودعهمكان!ذاكأعرفأكن!م!عجبا-:برونيه!لص

اما.فكرييشغلكانذلكانلكقلتلقد:مزهوؤويبصوتوقالأمامالىودؤت":مللأطفةفيموبىومسؤقال

لهكانتلدشد:يعرفانهبدهولصالافلا.أنانثانيلوكما،هذاان-ءأشهر!؟ةبفتلانكذ!ك.بالضرورة-

01شالميهعلىوحطتعنهالانظارمانفلتت،كذلكالامريكنلم،البدءفي.اتصالاتبلا

قرهـر!شنل-بروكلن.الكلامعنوكفعنكفف.التيالعيونه!هلحظةبرونيهونظر.بهمتمسكفانهالآ!اًما

ىته،اغماضةنصفالعينينمع!س،اللونآخرشيئالب1"انيحمسمبوكان،4البالنظر؟ولماذا-

ربلةعلىدكلةبرونيهلهوارسل.لانائماكانعإبيهوأدار.هومانسيولكثه،رضيقه.اًلعتادلهم/./قدملانه!عجبا-

ساقه:.كنفهفوقمنلشاليهورمى؟اًلهواءلمجابروئيهفقفز

تسمعي؟هل-فاننما،ايفطودطعامبعداًنيتعال-؟عتادأي-

نعم.-:شنايددؤال..سنتحدتشالبلمهلكسيقول.شيءكلمنفليل-

غنية،تجربةلشاليهان-:برونيهفقال،ي!دتماشيئاان:يف!وهووخرج،!صاعدتهقطعاًذاانهالمهم.ءشيخبراذلك

،راًءابناًنه:تجربتبمنوعهافيقطتشبهلابكلشنايىرلقاءيتعجلوكان،خطوتهوحث01دركهواًانالااًلالمإناماميبقىفلن

القاعدةيعاشرلمأنهصحيج.مثقفاًنهودفء.ةالاسهوشنايدران،نقائصه؟كلههداًعلمتوكيف-

فكرذوولكنه،طهريبجانبفاحتفط،كعرافوقخشا،نطكشنايدروكان:البابفصمنشوراًهذاكان-:ءور-بسقال

يريد.مايعرفطوهو.بارد.العزاءبرونيه3واستشعر.الموؤد.((الاوما"

:القولالىوانت!ىالموقهـدفيغليونهونفض.طنذا-ؤ:--م،"أع!ابملكفد"بروفيوكان

.جداثمينةمساعدةلنايقدمسوف-،تكاعبهالح!رارةوبدأت،فارتعشودخمل:قائلاوبيهوفركلموربس

انهلوكما،اًذنهشنايدروارهف،ونوقف.دممنموجةفيوج،"الىفجأةصعدتتمان..أؤفلهذاً!افضلىهذا.ليكن-

برونيهوساله.اًلخارجضجةيسمعكانيرحروكادط،سريرهعلىفرماهمعطفهونزع.ط!بةانباءهذه

الصبر:نافد:امث،يصروورهـأ.لحربيرنهكراناًلخرلواد"ار،ت!ض!الشصوكانت،ووصلا

بالك؟ماولكن-؟واذن-!-ذاوفي،بالماءمنتفخا،دخيامرعا،بدا

:شنايددفابتسموارسل.الكزسيوطقطقت،برونيهفجلسمانتيءىن،اخرنهاركليشبهالذيالنهار

فلقد.ناع!ىفاني،تعرفاناردتأذا-:شناليدرظهـرالىعنيفةصفعةغفا،ولاخوقابرونيهبستشعرولم..بحدث

انام.انمن،الماضيةالل!لةفي،البردمن!نيالانتتراهـ-كبماا.بها!القديمالازعرا،ها-ثم،مثلوجبا!مامموريراًلىينظركانبل

:سلطانبلهجةبرونيهفقال!الملعونالخائن:ا!خرينالىالتص

نا.هنا-تنام،المساءهذامناًبتداء-4اإيشونظررشنايدفللتفت،وضحك!دخلوااً-

أمر.هذا:يضحك:لامببربرونيهونادى،فدخلوا

فييرسيرمنثمةوكان،فمهشنايدرفغتع؟قاسيةضربة؟حدثالذيما-(مطعاحملمولوياوانت.أجلسهـم-

شقنيهعلىتطفووكانت.صمتثم،اًلروا!:وقال،الضحكعنبرونيهفكف.بعدفيمابهماهتمسوف.الافطار

:كابرونيهوسأل.غريبةبسمة.يرامماعلىيجويشعيءكلانبل،لا-:شاليهوالىموريسالىواومأ

سمعت؟هل-،بقوةوتنفس،النارن!وساقمهومد.فا.نبعاني،انتمااًما-

فاذا.الم!صاءهذاسنرى-:شنايدرفقال:غليوئهوأشعلليقولتوؤفالممرنهايةوفي،خلفهفساراً
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يقدمكانانهعرفنا،الحينذلكومنذ.شناهـردكى4الشخصهذاان-اًفملهفسوف،اخرىمرةذلكمنيطلبت

ايديبينوكانت.اًلجيهلحكومةتقاريررفع،نفسهااًلآليةالضيقةوبالحركة.بممرور

ادلة.الجزائريينالرفاى4قبضت-برونيهنحوودفعساعدهثاليهوظل.البابوطر!،الخطىواقتربت

كرسي،علىيتداسنفسهبرونيهوترك:المغنوحة-:ينشظرانهوبدا،.صامتا

ينفرشاليهوكان.قلبهكلمنويضحكيعلموهو.عرفنيلقد.نفسكتتعبلا-.ادخل-

قائلا:بروفيواوضح.البه.عرقنهانيوءـو،العتبةعلى؟توففوق!د،شاليهوكان

لا-:برونيهوردد:برونيهفقال.اليهاينظر
احالمصهذاعلمتلانياضحكاناانما-...

لكونوا"يطيقونه.لمالصغاردقافياًن!الذات!فيكارووليي-.اًلبابأغل!.شجلدتجعلناالك-

درصانة:درأسهشالهقوافق.اًنه:فيفكر،3رأسهفييقتزاًلاسموكانونوؤف،الامانمالىخطوةشاليهوخطا

....:بمشققىوقال.بشيءيذكرنيا!مخلفهالبابوأغلق.شنايدرالىينظروهو

فط.تخطيءلااًلقاعدةان-.ءكاريوسانهأعرفأكنلم-.اليهاًلنظرءنيكفانغرمن،قدمبركلة

؟القاعد"تعرهـطنا/وماد:برونيهوقلفكرص.طبب-:ثاليهقال:برونيهوقال

لأالصوتهذافييلحظانهبروفيوحسبالىوالتفت).ترجماني،شنايدداًنه-

لمثلقويةنتمحاسةيرماكو!انهم،نعم-ولكن.بحيؤيةراسهفرفمع،التئازلمنظلا.شاليههذا(شئايدد

.الامودهذهذراعيهيشدوكان،كابيتينكانتاشاليهعينيوكان.النظروشاليهشنايدروتبادل

لقد:برونيهوفكر.يتدفأشاليهوكانفكأنهكتفيهفيعنقهويعرقي،جنبيهعلىونهض.الوجهمحمريزالماشنايدر

زركله.ماتنيءوكان.!اكراتا!رركانبروبيهوسأل.تهامراقبليحسرأعضاءهيجمع:متبرمةبل،جةوقال،بطءوباسترخاء

علىوضغط،اغماضةنصفعينيهفاغمض.بهإوء.ذاهبانني-

عبماًلعاقشطلي4وجهالىونظراسنا!4،،؟صحفيايكتىالمترى،فيكاريو!-.تأخذلىوف.ابقبل-:برونيهفقال

واص.هذاهـورفيقيان:يفكر"وهوجفونه.انتظر-:شاليهقال.وبرداحرا

حقا3يىسهذااًن:ال!هـثءكلهاد!ابنفسهاوقد،باوداًحربتصقبسرعةالحجرةواجتازبصو.نهشاليهوقال،إهـرشنايجبفلم

المرءاكتشففكاما.لذإذو5بل،مزعجا.عليهباديةالذلوهيئة:الواضح

وان،قنرونالناسبانليفروجيهةاسبابا.نفسيفئةفضانجحلااشي-.حدةعلىاليكاتحد!اناود-

بالشعوري!بدأفانه،الحياةيستحقلا.اًلامرر-لى،دالبرديشعرلاانه:وانننظر!برونيهبسيةبسمثم،حاجبيهبرونيهفقطب

نعيشسوف:شانيهالىونظر.بالرضىوج!مه.سيونقسه،وقوياثقببلالفسهيحسثقيلةتقطوتركهاءيدورفع،ومراعاةطيبة

اشهـرطوال،المعسكرهذافي،معاالان،للانظاد!"ا!وةتويملك،ينتظرافهرخواشنايددوجهوظل.إررشناكتفعلى

.يومبعديوما،وسنواتالابعررلبهيسفهو،لشاليهبصبروابتسم:بروفيواوضح.تعبربلا

:وسالبفضولشاليهوتفحصه.لمذإذهذاكرسياايهشاوسحب.لهحدلاصبرا،!"فعلمتماوكل.ثقتيرجلاله-

تفعل؟انتنويماذا-المشبيهصوتهاستردماوسرعان،فاقتعده.معهفعلته

هل)):حائرا،شفتيهعلىبروفيفعض.فأسبضرباتهـنوكف،الجمودكلجامداشاليهوظل

نفسهاصووظ،تبرضعوفي؟"يورملءاووئاك.نحذيرتتلقالم،الماضيالشتاءفي-.اللامبالاةعليهوبدت،احدالىينظراًن

،فتمتم:فجاةالغضبوكسولا،ثماكتحهدخوا.؟"الحزب"واتجهبرونيهء،يدتحتمنشنايدروانسل

؟؟ذلكوتسألني؟؟ذلكونسألني-؟فيكاريوسضد-السابوانغلق.قدمي4مجرجراالبابالى

:بجفافواضا!نفصعهوتمالك.نعم-مقبضالىينظرلحظةبروفيوظل.وراء.

سوفماهذا،خارجااقذفهسوف-:بهدوءبرونيةفقال:لثاليهالىالتفتثم،المباب

لحظتين!مناقلوفي.افملهولما،جنديراكنتولكني.بفىانأظن-.جرحتهلقدس

فتمتم:،والتململالبرودةشاليهعلىوبدت...فيكاريروسيدصمنالفرقةفييكنلموةال،برونيهواغناظ.شاليهيجبفلم

خطر.هذا-جري!دةتحريررئيتمنكأن-:شاليهقال:خشونةفي

.الكوخفيبهالاحتفاظخطرهوماان-الحزبالىتنتميةالجريدتكنولم.وهرانجبة...شحاليهياقليلااسمع-

؟الحزبفيعضواًنكعلمانسبقهل-،وبزكارإوساما.تؤ!دهكانتولكنها،تماما.محتفضهوفيمااليمنىيدهشاليهورفع

.صه:وسقط،رأسهبروفيفضرفوؤد.زوجتهوكذلك.مسجلاكانفقد،برونيهوانقطع،بجسمهملتصقابمرفقه

الاولاليوممنذعرفنيلقد-..93ايلولفيبزك:شاليهفقال

؟اغضاءانهـمايضاإعرفا؟والرقاق-؟الحلفبسبب-.فيكاريروسانه-

طبعا.-فياًستقالتهكتابنشرلقد.طبعا-وتكلم،يفهمانغيرمنبرونيهاليهفنظر

فليكن-:ثايىقالاحيات.ا!جثلاثنشرذلكوبعد،جريدتهصوتهولكن،مقروراجسمهكان.شاليه

بحيوية:برونيهوثمرح.ا!دلم،تجندانهاو..تطوعثم،ضدنا.؟-.:مقرورايكنلمالكبرالمخطابي

ساعدنيفلقد..ضروبىباهذاكان--!،2.اذكر،-هـوخرجالذيالشخصهذاان-

عملي.فيكثرا؟صحيحاهذا3-ةبرونيهلاقال0فيكاريوس

:بلامبالاةشالميهفسأل.هـوتابىانهلوكما،مهت!ابخا*واحسه؟فيكاريوس"اي)-:برونيهفسال

به؟ؤ!قومكنتارمزمننوعوايحياةفتنفلق3،يتكلمشاليهوكان.احدواجاب.بالجوابىحدسقدكانولكنه

حطجبيه:!رونيهفقطبيختركواًنارءايموتفأن.شنايدراًلمرحوم:صوتهيرفعانغبرمنشاليه

بعد.فيماهذافيصسنتحث.قثيابهامر،الحزبالحزبمنطردالذبمر"فيكاريوساًهـ)-

يعرفدامفما،دكن!هما:شانجبهقالشتسااًن:يفكروكان،صحيغأهذا-.93عام

فاذا:الاسوامواجهةفيجب،كلههذا:شاليهوقالتلميحدثما:ضعببفبصوتشنايددفقال
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صمتفيبروفيونظر.اًلموفمدنحواًلطيبتين.للرفاقشيئاتقولالامنكاطلب-كيرث-سوف9،كالغائطخادجابهقذفت

اًلطيبتبن.اًلضخمتينفي!ريوسيدبم!اًلى:تفيه3نساليهفهز.بئا

برونيه:سال،لحظةوبعد.مفهوم-:كتفيهبرونيهفهز

ا،بى.نلتصقالطالىحابرنفككأنتما-ءلىةوقف،خلفهبرونه4-ؤخرج،وخر!أالنوع!دامنليسانه.ضلالعلىانت-

الحزبتركأقددمتماثظيرررعننجظرهيبتوراًحالكوختحبة.الاطلا!ملى

ناهـنسئمتلقد-:شناجمرفقال28اًلكوححاجزالىمستندا،جامداولمحه:صبرنفادفيشاليهقال

.وحدىاكو!نصفاًستدارةبرونيهواستداًر،النظروتبادلااشىتقاريريقدمكانانهاحثرتكولكني

بتنبه:برونجبهاليهفنظر.مفوحاالبابتاركا،كوخهدخل4وعاد.اًل!اكم

-؟اخرسببث!ةيكناً"-علىنعليهفنفض،شنايدرظهرماوسرعانولكني.تأكيدبكلنعم.نعم:برونيهقال

.اضىاسبابهنارلشى-فيءلم!ود!ل،الثل!ت،ماليسقطالارض.اكوعهذامنلشىاًله:عميقةمعرفةاعرفه

!بنه،الغرفةفيخطواتبضعوول!عنه.!ارفا،جالسابرونيهوكان.الباب.نفسهيكلمكأنمامهلعلىشاليهفقال

فءيحدتكأن!ا،واضادف،شيمة.شنايدرجلسلقد.تطقطقكرسياوسمعالاحكممنيكنلماذاعمااتسامملكنت-

نايمكنلاذلكباناًفكرف،بالطبع-جلرقدل!نايدركان:سنيهبرونيهودفعغبرانهلهسيقال..هنابهدعتفظان

.بهـومالطيببوجههيموم،كلنممأنه،مفمقربةعليواننا،ادانتهعنتراًجعلمةيكونان،اًرد

لبرونيهوبسمرأسهفرفع،ف!اةواسننيقض!.فطضءيعدثلم،المشدير!رولىنظراولكن،لذلكمؤهلينلسنا

:7وف،لهذار(يت"لقد-:بهدوءشنايدروقالى...الحالية

ملائم.بشكلنفترقانيرني-:ملاحظابرونيهفقال.وهرانفيالشخص؟قصببرةضحكةبرونيهفضحك

وهـوشنايددواذتظر.برونيهيجبفلم.وهرانمنانكقبلمنليتقللمولكنكعشرةوناضلىامانه.بالمجنونليسهو-

:انفعالبلاوقالبسمتهامحتثم،يبتسمذلكلكاقلىلم،اجل-ؤاذا:ابداإ-امجلااًلحزباًنليج"لاعوام

اعمالامصاعملنالقد.برونيهياوداعا-؟فيكاديوسانت-.يخيفنابانهفس!بفكر،بهاحتفظنا

طيبة..فعم-.فبالامكان.،بالضرورةليس:شاليهقال

نلتسشحلن،ومضىعقبيهعلىواتداًر،"بروبقربجالسافيكاريوسكان-خمساتنسملمنفاني!كفى،جديدومن

برونيه،وجهاًلىالدموصعد،اًبدابعدشناي!ردالايرىلابرونيهوكان،.بت!دثوكانهذايتنسمهالذي4نورالهواءاخرىدفائق

عينيه.فيبيضاءاسطواناتالغضبواداد:برونيهوقاليخدعنيلنولكنه،خدحثنيلقد.اًلقذر

وسريع:منخفضبصوتوورالتؤ-با.واءكانفيبكالقيتانيفيو-.بعد

تتجسسيكنتفقد.خلطكلههذا-لنفسياقولوكنت،بكارافي،الاولاًلعهد1.تريدكما-:شاليهقال

عيىخسا..الوجههـذااعرؤطانني:مشقةفيبرونيهواضاف

،فيكارروسظ!رفيعبارتهقذفوانمافي32عا!التقب:القد-:رثه"ضايدقالدءيمسوهـ-و"تبو"الىكااًعيدهسو!ط-

وكان.اليهونظرالتصالذىهووشخاربرطىا.-"وؤهـعر!ك"ا!زب"ؤ"ءراءوصمتا.لسالهإهسمكموثوفىشخص.كوخ

...،......المفورجيدا/ف!ولم،رويدارويدابروليهوهدأ

تنمنا/دعىر.كاو!محاليعحرلحدعلىمريهرسيهىغف!مه.صعيحهدا.،"المؤتمر"في-مت!طعةكلمات.كالتلهحدثفدالذيما

...الانفوهذا،الثقيلةالملامحهذهسلوكانإدر،شنافييفكركانوحين،رأسهفيتدور

؟ضروريحقامهلهذاعلىفيما،يجداًنيحاولوكان،اًلضخمالم!دلىكلكان.اًلمضربفيرغبةقيخدهكانت

،.(حزيرانشنايدر،فيكاريوسوراًء:شاليهوقال.نفورهيثرمريبهوما

،وا!صاحاثع!ناا!درانذبرتيبولدبرفلممحي-كانالذيالمبهـمالاليف،الغامضالغريبعلى)نطلعهفيكار.بوسناد،اًذى-

نااحاوللناننيحداتعرلىوانت،اًمرك!5اًصشنايددولكن.بعدممكناعليهالحقد،بالحسنىيرضصروءانلهوستقول.قراراًتنا

-..،يمنيهبرونيهوخفض."تماما"شنمايدرحولإوودر؟ياًذاتحطيمثمةسيكونواله

الىبرونيهونظر.تحذيرثمةصدراوذيكم:الادضالىي!نظروهووتكلم.الالمانيةاًلقيادةمركز

:ب!دوءوقال،عينيهفيشنايدروبوسعك.تيبوكوحفياًسجلكسولى-:شاليهرددثم،قصيرصمتوساد

اً.بة+..الورإءبعداًمتعتكاليهتنقلاًن.ب!بغيرانهواثقفانا!ناده-
.العاملحاكملمحعلمنمنمعترى-ك!ت

.00001،تا.13...حسنا-:حاجبيهشاليهوق!ب.برونيهيتحركفام
.لد!يبصاحكامبهوسعايدرليهو.م...

لطر.للرداوشيئالالول.لن-؟تنتظرم!ذا-

شاليه؟أهدالكقالمن-

تحذيربشانكصدرلقد-:بروفيقالىنتكرا،حسنا-ةشنايدرفقال.تن!بانانتظر-

.المنصرمالئاءفينفسياناقراتهاًب،ابىنحوخطوةوخطا،ليذهبونهض:بررونيهوفكر."ضضعاىشاليه!!ض

منه،فخرجرالمرغم4فموانفتع،إدهبرونيهفيد.ووضع.الموقد.علىمتأسفانتانما،طبعا

ذلك.اعرفاكنلمت:لهليسصوت،هائلصونطمنهبرونيهوقال،البابمقبضعاى2!دهشايه

فيكاريشوسوكان.طويلصمتوساد؟عليكذبتلماذا-:ؤجة

سبيللابمافيكاريوسالاناًنه.ممتقعاواستقمام،دهشةفيشنايدراليهفئظر.قللرقثيئاتقللا-

ثانية:غضبهبرونيهووجد.الاصلاحاًلىمعه،شنايدرمند!شةاشدهوفاذا،برونيه:مندهشاشاليهفمالتفت

،فيكاريوسوجهعلى،غضبفيينظركان:قسوةفىوصححألماذا-

ويوحيدمكانهيسيلالذيالالمهذاالى؟"علينا"كذبتلماذا-ولن.بهممتعلقاكان..كان،لانه-

ةك!ر.اكثريسيلجعلهفيبالرغبةاعرفكلانني-:شنايدرقال...حداخرالىانساناندفعاذشبئهانربح

يزويه،كانالذيوما-:فيكاروسوسالالبردهوليسولكنه،كشاليه،مقرورانه.وقعقدالتحذيرولكن-:شاليمهفتردد

؟هذا.نحذيركالضمخمتينبر!ير4فمد،ادراًجهوعاد.نفسه:صوتهيرفعغيرانمنبرونجيهفقال
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درساةيدييئه،قالثملحظةوفكر:ثط)-4سلثم،صمتفيوسارا"الجهفيالرؤإقوكان.مضبراًكضتانك-

لا"بريرنئتا:.ورهـومنح!ومفيرسام:بنين-؟عاقلاسيكوناتراه-.الادلةيملكون

فياففالصانعتوسو.البلدينانت!"لمخ؟ضاحكا4بروليفانفجرليرونجهؤهن،امامالىفيكابىبوسوارتمى

؟؟لماذا.بررجوراًك.كالصورةعاقلا-ء!-ور،،ءهضهـوفاذاًيرضرببرانيهـماًنه

فاجأوننل!ر-:شالي4قالكفتمض"صرإرةفي،برونيهءرفةودخلاانه.رفرب!مفيكاريوسولكن.القبضتين

شايى"لهوبمىلم،صاجبيهبرونيهفرفعوقد،الخيبقيشاليهعلىوبدت.تدؤىءانءنولم.العينفيوالعين،تمامابرونيهتجاه

:ودبسمة"؟جفيؤ!مالميدير"ووضع،معطفهياقةرفعينفمكانتابل،نظرفيكاريوسلعينييكن

--؟كذلمكاليس،قليلامهـخاجوناز،م-،الهاهـدالموؤ!الىبوونيهونظر.وجلس،باد-رواربرونيهواحى.يناديانفاغرين

بصصورة؟-ليسمهتاجون:برونيهفرددءايى-4وقال.الضحكفيالرغبةفأخذتهفيكارابروسانفمالسلان،خلفاًلىرأس!فرمى

ملحوظة.:لح!ةبعد.كرو!ةكانت

يضحك:شاليهفأخذاتصالاتليجرتقداًنهأتعرف-!ذلكتصدقلابرونيهياانك-

اسلحةالكوختحتان،فىعمتوسوان-.:هوسفي/شاليهالىونظربرونيهقارتعتئىفيكاريوسشفتاكانتاذابرونيهيعرفولم

المصىعلىيسرتوليانيريدفهو.مخباةبركثيرةجديةاًتصالاتسيس!دافيواواًد.تكلمتااللتان!اعيناهام

المانيا.اًلىالسوفياتيةالجيوثرتدخلحين:شاليهوابتسمكانتاًلتياًلافواههذهجميعواحدةدفعة

:وقالبدورهبرونيهفضحك.نعماناظن--:فقال،تستغيث

غاسكونيا.مناصلهان-اًلاشبن.يوم،فيهاراقيمرةاخركانت-."،الحزب"يقولهماكلاصدقيانني-

ملاحرشاوقال،الضحكءنشاليهوكفو!نامول!4!اً)ء"الىبظربرونج!وظلعين،5،اشت0جد.ردمنؤيكاريوسؤانثضب

محايد!صت:وسطل.ليراهبعدالطثوريالوجههذافيقاس!ينسوداوين

موافقين.الاخرانؤكان-أ؟(لمالعزب"حالكيف-خطوةبرونيهوتراجع."تنظران"الانوكانتا

:وقالفحشاهاًلجديدءلميوز4برونيهواخرج."-دد
انيواعترف،قليلامهتاجقكانوادبما،ابسدءا،فبم.بأسلا-:نئعا!بهقال--يىهاتثف"يرانفيجهدلكنه

يكصمهما،ذلكولكن.تهـاماالامراة!ملاؤ-دكانت،السوفياتيةالاذاعة.فان:اخط."العينين

ي-،ء!هماف،بالاذىعليهمبرمودانيمكنلافئ-اًلممطف.ونادوواًالا/المناضلبنمنطلبت."الحزب"،قو!ماكلاصدقانني-

الوقنت.ءضببة!لىلمدل-،محملالرفاقمعظلمولكق،البابىبسيةتجه،انقلثم،ظميلافيكاريروساليهونظر

ب!وت،تءورفعانذسمن،وا!افرء-مخرصوالقد:ق!دىيمشوفينبمفعلردة،ذا:اكها/"الىالمضييجب.ا!اباًلى

.....رإتحم--وااًنير،رونركوإوالملازالم،،ذ!دف:ظورهفيبرولي4وصاح.!فد

لعسه:!ويعرفهلممضفهمثقيل(1الاوصانتيه))بوسعكأن:اإث-جة.بىلعدو!تادقسصهـإون،الا"انالىتحدثتاذا-

اسضسلموا،اًذا!الكونبان!ممدركون!م-ارر?-قيائت3و،الألمان!ء4.ولؤ:لتظ!رانلأ.تحطيم

رإخونور،،م!اعصابعلىيعيمتونلذلكؤ!ملاز*---هـا!قاءظ!!تبمءكلىوإ؟ن،براهـنرة!أىالاخيرةللمهرةو،فيكادبوسا"ففاو

.إ-اة،،لخاورلهلممرسوهغدعلهبم!لا،لغاملغكلوكتكلسهؤ--ك!!،لرفماق،الأ!اما.الموظةبنوالعمالط:نت:،.إدروقال.شنا./در4بروفي

.......براممماعلىوا)ـء،ل،زهم3اوربى-!ا-.كينابرونيهلصديقي-يا

واالعشرين؟اًلاصسزنبمزيحبتضهعبروز،وكانووفرش.الا"رارزرهى،البابوانغلق

تدونؤ،نتم،ذلكلاحظتلقد:شالميهقالاور!-قيثوقيكان.!ف،!قهـك!ن:واد!جر/ضيتصلىوف.اوقداانطق)):بروفي

.اصغعر"لضحكةيعاضا!فجقبميجحيكقلمولكنه،يطرحهالو/ودثم،الفحمصدوقالىلحظةونظر".الموت

بة...:قال.تركيبهاسوىعليك؟نام،ذنبك4از،وخرجانفتل

اشياء-غريثة!لميمثلالقدا-فيييرتبيرص!دفقديكوناىبدلا-.البابؤخح،الممديةو!هـنها.تكذبالا

.....-!!فم!ن.واًلهجرةالالربسبب،الموظفين،الجشضطازراعلىجال!اشاليهوكان

ادالالروسيسح!،تنتهلمالحربان-؟الانقىالموكنياللجنةيخو!وناًلذين4فوفممحنينولا!برشتوبنينقولسووكان

ناالعمالواجبومن،المانيااًلسوفي!اتي،النافذةمنمقربةوعلى،معاكلهميتحدثون

اًلم!ورهز)مةوستكوى،الصلج.برقضوا:خفهملأبس!عمةشاليهفبسم.غةب،يمضعالنراعيمثشثكءوديسكان

للبرولميتاريا.ائتصاراشهولا.اًلا!واًعرو?رلااضب!اًؤولالخو-و-أل.ا)جميعصمتبرونيهدخلوحبن

"بروب/ورلؤلبم.بروز-"ليراقبوتوؤ،،ء-،ل3وهذا:غروءبرفيها.،كدنانالارجح:ليروفي"

!!كهرفصبوهـو4شاليواضاف.-ظشالازكلانت!زتلةر.لكاؤولهاناستطيع؟العملفياذنالىصتم-

ؤ!للا:إثذالىكان!اوء،تكقلت،فكلمه:يعؤيزيا"ررضالالمانن،دط-الضان-:توسو!تنرح

العمالكاناذاسألنيمنهناكانبل-.اففل.اخالاكوالىاعادوناوؤد

الناركانتواذا،اضربواقدابى،ريسيون..فهمتلقد-:برونجبهقالحسنا،حسنا-:برونوقال

بار.بي.شوارعفياًلالمانعلى.نطلقانغ-رومن،صدرهفيبانقناضواحي.:غضبفيوافاف

شالي4واًنحنى:صمت"علىبروزيهوظلإرفععادثمنتساليهتنحئح،المسببيعرف!الناراوقدوا..دين./بعن،ولكن-

بهدوء:وسألهتجاههولأله،لحظةبرونه"ويتمملرأسههـ-"وقال،باهتمام.شاليهاليهفنظر

فياًلاؤكارهدهادخلالمذبم!انتأتكون-؟ءناإكورأ،هداوبين-.:برونيه

رووسهـم.نعم-.نتحرثؤسوف،تعال-

إ!الشكلبهذاليس-:برونيهقال؟؟ولامبرشت؟؟ؤ.نوسو-وفي.دكلمة/خبسانغيرمنشاليهفنهض

انت؟اتكونبسهواهـ،اوالشكلب!ذا-.ايضا-:برونيهلهقالىالممر

هـاشميئاان.غليون4برونيهواشعل؟قادمونهماًينمن-"ع.الامرانتهى-

6:وقال.وءدثقليلاانتظر-:4بروليفالدلكارى-:شاليهقال
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فل!نكافحونحن،مصالحهملحمايبئالمحورظللتفقد،اتصالاتلكيكنلممولما.لثإء.انا،نعم-

هذاولكن.الفاشسشيةضدلانناهتلر-/.عملبلا،بربخن4برونىوكان.كلاهماوصمت

الاعداءظاهريالناكون4انيمنعلا.نفسكتتعبولا،كفي-:برونيهفالشصاعالنافذةمنوتسلل.،فكروشاليه

نستعملاناذنعجيبافليس،انفسهمكاناذايمرفولم،قاسبصوتوتكلم.تأك!ددكلالسماءتمطر:اصفرحزين

نفسها.الكلماتاحيانأالىاو،شاليهالىبعدكلامه/وجهانها":وفكرساعتهءلىنظرةبرونيهودمى

كما،ور!نواءرنئاليهافيونظر.:وسال،"الحزب))ونهض،واانصفالثامنةالساعةالاليست

ولكن،طريفةبنكتةينطقسوفانهلو؟.عاجم!نخذهالذيما،بكلمتين-:وؤلمال،قجأة

انقبضت:حنجرته:اقسىبصوت"الحزب"فاجاب.فليلا،كلههذالمكاًتنرحانيجب-

........ع..،جديدمنيعملانتبغيشيءكل-؟تنظيو!نامنحدثوكؤ!اتراًهم

يغ-محار.صهاًحرلحرافاهرصاسثعبحالفاثيهحىلمم.الهامئرعلىتماماانك،عزيزييا:شرودفي.شاليهفقال

انحرافا،تصبحلىمانها،لا-:ثا!4قالوبطشايهوانحنى.برونيهوصمتتأتأ.اثضتينكلمتينعنهسمعت-

ا!،اشكانهابكلالفاشيةضسدفنحن:اعياءبهئةالموفد؟عليهانئرفتالذي

خظلمعلىستكونولكنك.دائضاكرا.انطفالقد-.نعم-.

سنقر!منالديموقراطاتلاننااشتنحتلااذا:وقالبدورهاًلموقدبرونيهفجس؟منكخاصة.بمبادرة-

...و..لا.ا..انطفألقد.نعم-وفال،يشبرواخذكتفيهبرونيهفرفع

بذلكافكرلمانني-د:البوة!اجوحريلأ!،،اًلديغوقيءنيرفونمنسمعتهل-.اتصالالف)دي/*ن!!انا.طبعا-

مطلقا.؟جسنفي،تتههـ-انهشايهوعينا،رمنتسيوظل

....الا..انتسمعتءاقدرعاى:برونجهففكر/:واضاف
!الك.لههميهبهتالكرماان-

...".التقاظجهازلديناان":يقولبىنو!مؤور-د..ءريبتيارمقاوءكأيرجبكان-

!صدملصالجالثعاءتمارسموعوعيا:وقال،نف"تمالكولكنهالنازبونوكان،متلاشينالافرادكان

تشرشل.

:وةظل،برو!4ةانتمض.بعموض-يش!اءونماب!.بصعوناًلمههاروراًنةوالش

انا؟:ئلالهااًلتعليميبصوتهشاليهفقالمصرفاقرازكياحزبهف!انتعلمانتبل

اغلقانهولاحظ،وابشم،!فيهوهـهـال!اعةبرردوتركفرنجطان.ديغولجنرال-اجدفلم،الالمانعليهويشرفلم،رلى،ميابه

ىعا--ووضعهمايديهففتح،قبغتهالسياسةرجالمعهصطثباالهزيمة0اتجسرةالوسائلاسمتعملانا،

:وظلركأبء!فىظاهرهـا.اولصف"ووجهاءالراديكاليين؟وسائلاية-:شاليهؤسأله

.فهمتلقد-:برونيهقالعواملاربعةثمةكان-:برونيهقال

.يدمشني.ذلكان-وتنترشل.لندنفيجميعاالانوهم-والعمل،المانياالىوالنقل،الجوع:حاسمة

ساحاطلقاًنهافترصي-:شاليهقالف!يومكلالمانيافيهاجموناذاعتهي!بمهمافدتوقد.اقومياالفعلودد.،اًلئ!اق

3اًز،.بارائكافنعتهمالذينالفتياىهيبريطانياحكومةفانوبالطبع.المذ!،ع.جميعامنها

غىكلفينذعبمفينكرلةولهم،المحالوحييعوسمانن.تدفعالتي؟جميعامنها-:ثساليهفرد

؟سينصونتراهمفاينالتقيؤ؟دلكوبصر-،الموتخطرثمةكان.جميعامنها،ن!م-

لكن.:ئرونهقال؟يقولونماذااتدري؟ذلكبمد-اله!عوبةالىافيبانالحقبىركنولمم
....و-...؟مستمرةاًلحربانيقولونانهماقرض-محددةكانتكل،متيانوالمحقهوالحرامة

عينا-شاهـ4--:-واصقهوتلك،!لهار!المستشملوانها،نعم-انظمانالاعلييركنقلمتمامابالظروف

،؟سيذهبو!تراهماين-وابمبركاالسوفيانيالاتحادلدفعخفيةطريقة-.استي!اءهم

بمرار":برونهقالفرنساانايضايقولونوهم.المغطسالى؟قاءدةايةعلى-

سيلصبوناضالانخىلعزثقرض"اًلىغرفيثيحكومةوان،معرئالاتخسرلمموانفتل،براحتهاًلحاجزطبرونيهفلمس

.(.01خيانةالهدنةوان،شرعية:وقال،الاخرالحاجزنحوتونجهثنمفجأة

:بهدوءواستطردشاليهفابتسم:شاليهوابم،كتفيهبرونيهفهز.اقصد،ايديولوجيةخلفيةاعطيتهملتد-

الديغولية،فيالرألىخافضيسيرتمون-رتكلمواانحرالىيمضونلاانهمغير-،الشعبهـنتأت!السيادةةصغيرةالفباء

فيللهلاكحياتهمفيعرضونوسيذهبونذلكولكن،كلا-الشعبسيادةسنلحكومتهيكنلم،السلطةيغتتصببيتان

انت،وستكون،لاتعنيهماستمماريةحربذلكانجلالتهحكومةراتاذايو!اياتبم،تنتهلمالحرب،الهدنةبوفيعالحق

الخدممة.هذءبسلطتكدعمتمن،برونيه.لرعايتهاضروريعاجلاالحلبةالىالسوؤياتيالاتحادسيدخل

يبتسمانشاليهوحاول،النظروانطفأ.اًنفعانيتثرلاانك-:برويخسهقاليعتصرواانالاسرىجميعفعلى،اجلاام

فكان.لهالاستجابةعنكفوجههولكنثم،ثفرقعاصابعهوجعل،يديهوضم.مقاتلينانفسهم

هذامنمقنعاحارايخرجوحدهاًلصوت.:هدوءفياًستطرد:شاليهفسأل،مجاةوانقطع

:القرمزيالانفذبم!البنفسجيالقناعانسبقنقد.انفعانيتثرلاانك-؟عملكهواهذا-"

برونيه،اي،ألمناسبةنجاللحظةهيليشت-وفيما.الفباءكانمنهاجيانلكقلت.هوهذا-:برون!يهقال

علىداكعاعدائناواخطر،ربحنالقدهذافيفان.ابعدالىسنمضي،بعد:بحزنراسههشاليفهز

...ركبتيهالحزبالىبيدياقتادهماشخاصااًلكوخ.طبعا-

يفهمانكيرمنبرونيهفرهدالىيدعوماثمةليسولكن.اًلشيوعيبسمةلهفبسمبرونيهالىونظر

...اعدائنااخطر-دفاقكاًما.طويلةلمدةهنااننا:العجلةمنفحة

:بقوةشاليهفقالىهنماكان؟تريدفماذا،لندنفيالصغار،عغماانرءفيها/موتلحظاتهناك-

استعماد.اعدائنااخطر،نعمسالانكليزيحاربانما.منهامفرلالقاءاتابم!؟كذلكاليس،نت!ءفعليحاوللمماًن
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نا.؟سالإماي!السلامعلىالمحاقظة--ذاه-،*نقلغ،القاعدةمعكثيرةباتصالاتا.الرةوالمئتيالفرنسيينالجنرالية

اًلحبش!ة.الىالنروجمنناسبالقتالتضكلمكنتانكلاحظتانسبقوقد،شانك:برونيهفسأل

نا.بالضبطهذااجلمن-:شالميهقالفقد،"انا"اما.الرومنتيكيةببعضهذافي؟اعبائنااخطر،هواهذا-

النزاعخارجسيب!قىالسوفياتيالاتحاداعملنت،3عماجمهذاوكان.،اتصالاتنيكانتفيونجج،ركبتيهعلىيديهوشنج

يصم!؟"،دوز،ليحولوسعهمالمحيكلوسيبذلانلككدا؟ان.وبوس!ي.،العجينصميمفي:محايدبصوتإقولان

".النزاجهذااكافيبل،سلممين"1اولا"يكونوا!ماداًلاؤر.سياستهيخرقد"الحزب"ان-

.:سخريةفيبرونيهفسالفديكونواولم،للنازيةمناهضبن"اولا":بتنبهشاليهاليهفنظر

ستإليناطلعكهل؟ذلكعرفتوكيف-،اسبانياقضيةولاالحبشةقضيةهضمواذيالس-فما،غيرها4افولنفرض-

الموقف؟علىةلأنهم،93عاممصناظلواولئن.ميونيحولا؟ستفعله

:بهدوءثاليهفقالهـانالسوفياتياًلاتحادانلمهماوضجقد:كتفبهبرونيهوالز

.مولوتوفولكن،لاستالين-ربالحى/شدخلوانه،وقتايربحانيريدفدكاناذاببساطةاسالكانني-

صمت،ثمفاه-وفغر،برونيهاليهفنظر.تسلحهاتمقديكونانبمجرد؟كلرهعا

شاليه:اسننطرداإنححلمدرونهان.س!متهشالهودادلهمقداريحدلما!حربان-:شاليهقال

01"...........موقفا9391عاماتخذلمقد.وامدسنتمتر

اً!اما!بر!لمسب،لمولولو!في!رحلمد--ثالي!4وقال.الغضباًلى:دمعهاليمل!ا.ذ!ك!ر!اًماتعرلىوانت،الحربضد
والمأنياالسوفياتيللإتحاداًنللسوفياتاًلاعلى

كمالجرم!الاتفاف!وان،نف!مهااًلا،ساسيةالمصالحا!!ر!بربخلانالسصفيا!ياًلادحادان-..انو!،بزوئيهيا،موافقاكنتولكئك

الا!-ذاو!هذهانعلىيقومكأنالسوفياتي.اررراكانلانهحقعلىكان.حقعلى"الحزب"

..".فصا.لدىالرئيسيةالسلامنزعةعنيعبر
مسركه.بيمهما!"انت"رأيكهذاً-:برونيهح1."ء

ودعد،نعم،نعم،حسنا!:دروف4قال01)ءالانلناوليس.لامكالتشبوعية،لمجموع

...-."الت)رأيكمخظمتناان:الموقف!ذاثمرةنقطفاناًلا

ذاك؟:مقهقهاوأضافنغسهوهدا

شاليهفقال..هـخما!فرأبيء!ن،اناامانفسهاتجعلانتستطيعالتيالوحيدةهي

برلينالىسا!ثانيتشرينفيسافرلقد-،"انت"."انت)).شاليهفالهـوفاين.-الس!مفيالمعمالاًرادةترجما!

فضجوقذ.حماسيااًستقبالااستقبلحيث؟هذافيمادخلنا..."انا"الاثئاءهذهفيكنتفقد،انتاما؟التغير

اًلاكذز،بئالصحاؤةمناوراتالمئاسبةتلكفي،!ساهـ،"د!صةفي4بروفيالىرر!روكان،رؤاقكلدىالقوميةالنزعةوترعلىتضرب

نا)):معناهماوقال؟للانكلعزوالموو!دةواضصاف،الاولىللمرةيراهكانانهلوكما.ال!وةسياسةسلوكالىتدفعف،لوونود

.....،بلبرونجبهياتببراًلذيهـو"المحزب"ليس

اًلاخيراملهاتعلقاًلبورجوازيةالديموقراطيات:لحظةبرعدانت

ولن،المانياعنظتفصلمزعومةخلاؤاتعلىنفسك.الىقربببأنبمشعورلديليس-،اًلمكبر!زاصوتاًلىبرونيهفاستمع

اًلخلأفاتهذهاًنيرواخنىطويلايلبثوا.هـذامندعك-:منزعجابروذي!مقال،احدموتوو!دليسىانه:مسحورا

"."خبتهمفيالا"موجودةغيرةو!ال،خثض!ضحكةشاليهوضحك،اك،ر،-ء-كبافف-ورصوتهـصبل

ناالىمضطراكان،يعي!:برونيةقال.للذكرىهذافياحدثكانما!اوه-عيهـنياًنالخطحسنومن.الحقيقةصوت

.هذايرقول.فيرالنوممنسيمنصنيالذيبالامرهوفليسوسألدروفي"وإزةفض..تلم*اناًخذنالئاليه

ءوف،اسابيعئلاثةمنذ:-شاليهؤقالنقادنانرصنددفلسنا:ننخدعالاينبغيانه:بجفاء

.نجارإب-ةمعاهدةنياوافىالسوفياتنالاتحادهـمخين؟اًتصالاتليكانتلقد.نظرناوجهتيأنهام،ليتعرضمارايكاهو-

خمسةوعشر،،بئالسوفياقياًلاتحاذيقدموسوففلملا.الامرفيماكلهذا،مثلهالكيكن؟الحاليةالحزبسياسة

المليونونصذفومليونا،القمجمنقنطادمليونانئطا.بختموضوعشحصيولاشخصك،قطرأيمنليليسى-:شاليهقال

والننيوتالشرول5--.إربر9المازوتمنطنا)ء!ءءنر.أوؤفنااذاجيدت.إءأينصنع)نلا."الحزب"سياسةلكاعرضنا.اوانما

،.الثقيلة.شخصية-قضاياعندوأت،،تابعاذر،حسنا/-:برونيهقال

!تجارياًتفاقا.-:برونيهودرد

!نعم-تماء،.اعتقدهماالمهذ:.-بجفاءبروتيهقألنضبزعبذلكفاننا،لاتعلقولكن،اليكمصطغ

لطوقتنا
..مع!ومااعبحةحسئا-:برونيهفالوكان؟بصداهيرالامحاولاشاليهاىارو..

جبت4:ووضع،التافذةالىمتجهاونهضوليحمط.بحثموضوعليسنفخص!ان:/!كرلا:مندهشصاشاليهفقال

قطرات3الىينظر!وداًح،المثلجالزجاجعلىلئضصان،و!كمينظرالذيهـوش،لميهثخص.اعلقلا.ولهفي-

:وقال"،تسقطالاولىالمطرهـجالفلا.،رىولا،يرفكرولا،/جكم4شايى"ن:.تقولانك.ذلكنجرلاتفعلانت-

كا...لاا!نبم-المحولا،شخصقضيةالقضيةتجعللانكأنزهـ-عنيعبر92عاماًلشيوعيالحزب

.:ظهرهخلفمنشاليهفسألهةوقال،ءكبرياقضيةنجعللان،4ياشالص"رأي"فهدا.السلميةالجموع

؟عفوا-/كأو!رلناذنا!وفياتيالاتح،دان-ا(الحزبفياقرادبضعةاًننا.رأياالاليس

.اخطثانيالامرولفيكل.تنيسلا-.؟لماذا،الحرب،انعطاف7كانايلولانعطافانعرفناالذين

غليونهوضرب،الجلوسالىوعاد،وانفتلالمحلفططةلان:الس"لامالىبحاجةلانه-كدفاوانئ،،السابقللاتجاهمعاكسامفاجئا

فيشاليهوقال،الرمادمنهل!سقطبكعبهالاولىؤطال*!ءتقىعشرينروندهيالشلامعلىعلىصعلمناالذيناقرادبضعةانئا.نفوته

:ود.الخادجيةهـياستهالحقصةتلكفيتكئلمالجموعانحسابئا

رارت،حسيةنظرةالوضعالنىنظرتادا-:ضجرفيبرونيهقال.الحدهدااًلىسلمية

مصلحسةايةلهمليستالفرنسييناًلعمالان!ذامثل8تسمانليسئقلقر،نعم-م--وارت،4كنتمايىويدهسلعدءودفع

ابنزاع.افيالسوفياتيالانحاديشتركانفي.تموز1(حطبؤي.ضيقةموجزةبسمة،كشاليه

انهم،الفرلسيونالعمال:"-بروليهقال:وضحك.لقومانقطلكيتج!مفألت:اعلمانني-
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الاثئين.ن!ن،العمللقتسمسوؤ!-ع9فيءوةا-وفه،تبماالات!اد"علىريةاتفاقاتاخرىمعسمكراتفياو،المعسكرهذافي،هنا

صمتإدمذبهونعتتنياًناًلىاب!لجمفالرثاق."الاورورالقإيوعيةالاحزاتر،به-سغليووعوعبهناليسمواوالانين،شبيوم

انت.نتولىالاالافضهلولكن،فشيئاشيئاة"م!،دةوبوص!ثه4بروزةءاىوان!تى.الالما!اجلمناًجباديم!

بهإلفستئأتم،انتاما.اراتهة!وف:ذلكووريداوفعرفييكوعتانحبلبناعلىان-،بالضبطهذااًجعلمن-:قذاكبهاال

."الحإاتي))مذليسواحإكأوعههمايح!دوهذا،مشروطاولامشروعاالاتحلدان،اًلمستثلمسياستنتيتابعانيفتغي

أبهلت؟افعئهانينبغيالذيوما-ههـ-تأ4فيوطإعتنااًلفإروئهاناتفقوؤدبساضلةبكليصبحاقبسبيلاًلسولببباتي

ولعتإل،تنبهفيبروفيا،لىلسعايىسعظر.الشرعيةمزاياإإاايديفيجمعئاقدوكنا،سربئإ.الاوروريةالدبلوماسيلتفيالراجعبالعاهل

:وقائأ.قيأهالانهءيراهانههليه؟بدو،كاالمالالنايبقإفلمالاعتاءا،اللائلغييةومراياانكلتىةالاحمستكوند،اًلحربنهايةودندي

رراً......نةةهـاذقنناةهذهءومساويتلكءمساويالذىءـووسيكون،اًلقوىمنهوكةالنزاعفي
كمنغحنغبهالاعل!كنباًلعنيمهمنطرتتأان-..

ويمكن،تبقىانفيلاضيرولمكئ.مفيدةمنها!نفق،رسميابهطر!المص"الحزب"كيان.المصلجمعاهدةسيملي

...!...1لل"رجواز!"،المفا.نيح-الاوضاعاًحلالاككانية.حشا،حسنا،حسنا.-:لرونطقال
تنرموااًنغلتهالمنإعوعاتمن./ومانعيدني...

الوحب--هـوانت.تماماتصفيهااننجرمنونفقد،النهاروضجفيمطالمنناتو؟يدامكانيةونهـض،الادتجافعدأكف!دشاليهوكا!

بذلك.القياميستطيعالذى1نف--4الوؤتفيولكننا،شبوعيينبصه!نناواؤبثفت،كرسيهحولبحيويةيم!ضبموراع

ياللمساتأين!-:برونيهقاإل))الحاالر((سلملاتانأ:ينبتبمماااممعروفوأب.،،رونيهاندهى.يتفتحانه،جيبهمنيدا"

لا؟ماذا-.وقىد،وعناوينلوائج!ملكوالعدو،مطاردة،وكأنغليونهينظفوراحخشبياعودافالتقط

يالل!ساكين.:اقولانني-:برونيهقالانعلينافيجب.واسمةتجربةخ!خاجربلدإ--4كانذلكولكن،العظامحتىمقر،را

بدصشةةنتاليهايهفنظر؟ثرف3ولكن.!رعةبأقصىدلكمننررجا!مب-ةءنبعدوالجوعللبردفليسةسواء

؟الافراًرهؤلاءماويكن-ا(--وت":زقىبوبان،الاا،ننداعببان.الاطلاقعاثط

،اترابهبونرادإكاببونانهم-:برونيهقال؟العامةالمباولفي"للالأن،فماكذلكذلكاعتبونااذا-:شاليهوقال

،حزبالىلايئنرمونمنا!او!ار...لي!عوه.ابهنفايىورفع،كأ!"برونيهو"ز؟الفرنسيةالجموعتطلبهانينبغيالذبم!

:ازدراءكلوقاعل،كلتفيهنتاإلهدكلل:السثوتالى:رأسديرذعانإفيرمذبنإون!تهفثال

01د)د،....الاهأسألكماهذا- .كاإلوررا-عتافإطراً.ننإإمااتباسإذاعتاا!ل!لرتت-..

ث-ق.بر.هـا،/عإلووكانوا-:برونيه"ويده؟مذامنيفيرزفدغت.اًباعتانبروافي!الاعتوتارة،،فرد،رقبتدفوئتفااليهصوتوداه

لم!-نب،لنسمبة،.نعلمكو،،ؤاسيةالحياةانلان،طوبربةلمدةلا.البر.بطاننالاستعطر!طقشايهحذاءوكان،اخرىتازةبعيدا

-.املمنهنالهملب!هـصاءمبحنااذااما.سلفا"،وومةانكلترا:وقال.بجلل

،ومسعؤولي،تبرنامجذاشرعياحزبر،جديداربعةبخىانعببها،الفرنسيةاًلج!عس

اًلذإأالغريدلالمهوعتوؤهـغرعل،وتوعهؤ-جم!.نامعإعبيةبحكوطلنةلالباناةجوسعناميثخا-2.فوراالصلحتوقياإ-ا:مالالب

:يقولوكان،خائنصوتانه،فمه.رستعيرالح--ربمروجيبوضعذطالبوان،باريسىعلىبوضعالاعتداءبعدسوفياتيافرنسميا

:يقوئأوكاإه."الموطتعأبيللهيئةلاتخذ)ا""طهـقيور"قلىذافإواذ،ذافإواذ.اًلا.نهامموطدع-معاضد3.السوفهلتبىاًلجرمانيالميناقىغراًر

والموعت،عميتإحدبئأفياز،و!للمساكيبنيا"اونى-نإ،اللاصسروإلللديلجيى)برإلذلقدنيةالبروقي،ريات؟منالسوثياتياًلاتحادمعتجاريم

".نفوسهمفي.اوظنإوعت!لىاكوباقالاوروبيلهوطلنأفلملبتسويمس،.المبيامحثفاد

.عهلكووفانوم،إمومهما-:علاعي!واإت...والاولاايوت!وه-.السوفياتيالانىادمنإيالالغتدإاك

.يموتوونمتهماأيالائمةوليس:بخبإلعتاليرفثانعر؟اخليةالدوالسياسم-:برونيهوسأفإ

وئإهنته:،بىلجراقب؟ا.نعخبقها"اًلملعبدهوت"-بشرعيموسيلثوبذليننإعيككبفياًلمنالبذس

الناثإايمبناةضعأحاإللتانتنب!الرادإكاليوئإ-.البلجيكنهالممتيوعبماًلحاعإذبةبالعودو"للاومانيتر"وبالسماح"الحزلر"

حسىيملمووولثنهـم،ملااأانهمحهحيات.ذلمذاعرحي-:برونبرنأاعي.النةورالى

02"لابخنماجمطاقمتاحتثقوابتسم،دنيوةعياليهاتمواليسمحووالنماايبروإه-:مذهورابروإليهفسأعب

العريضثمهوتملؤل،تيبوفيبروفيوثإه:محاليرإلبلكاتم؟النوورالى"الاوما"بعودذ

قيمةاقلهو،هالكانه":وفكر،الضماحكايظوودالىعادت"اًلشعبصوت"ان-.يسايروننااًنهم-:شاليهفقال

بة"الاجتملعيحعبيملهألاوعتو،ناقبنأمن.حلتيرااأمنذ:هجلمذينإمنواغكمادد

واخذ".التتأاثسقل.جهالدإنجاكاقت":وفإلفي،الهودعإ،كرسيهدلىبرونيهوترامفالاحابابتااأ؟يعتردوا.اعبتنإولمىوهلامس

واخذول،ض"نروجهازنا":وفعت،يرتجفكلاعي"ا!كاأألام4ثايونهداىانبإلهاعيجيبه3بالقنإارالمسااولوولاذوثد،الانحلانتابانلفي

:وقال،لوجهوجها،واقفببنوكانا،يسير:وقال،حاداً.فاشيةحركةيخلقوااًنيمكئ!مل-

حنمثيا.حنسجةعت!اً-؟يسمإلاةأينبإأياًلذعتما،"ودنا"-،واًحدذبذلمموهـم.يحاولواااليمكفل-

مة،جيءودميشايى"!قالى.تماماماتفعلهع!-يعلمونقهم،مجانينيسواولكنهم:يحاولون

!تقولكما،منطقيامنسجمهوكم-؟يعني-النععبيةالطنقاتالىابدايصلوالنانهمجدا

عننقيا.إنسجةتأعتءثإإان-:برونيهثامهاتاًلديموثراهـاًستعدادمهاجدم-حتدوامتااب!الوسددثالمننهمانغ،اًجات

.شيءل3علىار"ررليلفبالامكانتأي-د،وبيتانديغول!اجمة،اًلبورجوازيةالميث!اقيهـنكداًفعتالتوالوحيدة،الحرب

براييو؟تربدهإل-.بالسلامالمدانتجدودهادادااالياحنتهلتوالوعأدث،السوذيلاليالجنإعاني

اًلداخل!،سترتهجيهلفيمإذليهوذتشأالالماةتوتجاء-وبوسعنت،منذرتنانتيانهإإ،اًلجهانبينإبثلام

مدعومة:قذرةةجريدمنهثاخرج.التحذظ-.ذلكلايجولوادالالمااداالمنتتيمنكاًنك

خذ!-.حسنا-:برونيهقال؟دلح!مالينايمدونانهماتعئي-

....!هـ،وهـودممل!ةهـ!م:!!ير"شالميهوفركاناواقعاولكن.بعدهذايعثلم-

-912الصمحهعلىالتتمة-:وقال،مسرو!وقعواانهملا.ننسزم.تهاجمنالاصحافتهم
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الاسنانطبيبلدىانه-.شنايهر-

هأورل"نيو:أنلمئإساناًئإة
لضحكمننيموفتلوىهحلضسئايشكوترا-.-.... بنفسيوء

فيدانماالالميشكو،الجهيضهذا!أالالمانعنهدحت

نه-رركرلى!لا.اورمعهكرسيامكالناولقث"بفبرلبصىهزفيدهذسهفهمت-تيمونههقال811.الصهةح!5لمن!هو!لىحي

..و.ءر..0555!ر

وجاسة-خرهلحيةلايتكلمونالمهولندينفان،*ضبععى

وشالميهانت،بعدلعإزقانلاانكما-.بالفرنسية."الاوما))انهاةلمةالجريبروليهفمناولى

بحاجةانيذلك-:موضحابرونب4ففال.ايضاحسعنهذا-..191الاولىكانون.59،3العدد:وثرأ

.ترجمانانه.اًلو!تطوالاليه.شاءمتىفلبت،اذن-لمزهـ!ليحيتالتهرؤتدةمنا)ورمةوكانت

.نرجماناكانالذبمماهو،شناويىراليس-لدىحارالجوهل-:برونيهوسالأيفرانوجاول.ننترهاح!تمزقنصف

ذلك؟فبل.أاهولندينا((الاوماانها))ةو!كز،يسطعفلمالادتتاحية

شنايدر.بهان،بلى-!هم،طباخهومنهنار.أتوناشه-والعنوانالاسماحر!متحسسااصابعهوأ"ر

كتفيه2فيبوفهز.يريدوناكياوفحمكل!علوناكإبكنتوقد،"الاوما"انها،الرنيسي

عتتما.فها.تغيرالت!الجميلةارأةكاانكتطني،واذن!ممت،ز-برو.هـةكالالىمر!،ءبعنايةاًلمجرإهـةوطوى.فيها

شنايدرنجرثمةيكئلم،اًلماضبمالنسهرمي؟.ذاهبةفتماليه

اقضلف.لشا-ليهلشءفكل،الانامامقيضعلى5يدوفعبل،يرف!بلمولكمهس.يكفي.حسنا-

.شنايدرعفيطا،إآ،ب:وا)ى/ء،لعواًصروا):،ب.لهوسيقول،لشنايددويبتسمسيخرج

ذوقمسالة-:بروفيماليكنولم.يفادلىهاانيوشكمديضةالىالمرء".ذلكابرتنيانسثقلقد11

برونإهوفأمل،خلفالىداسهيبووالفىانس!مان،دادريمالي.لهيقولههالهبقيورهـنءدثمةلمجس:اًلفقاعةوانفجرت

جيفونه:عبر،تقةبسممةتيبولهوبسم...سلفاء،لكوالود،ا"!،ميكارصوسهناك،شنايدذ

.؟وشنايدرانت،صديقينبعدماالمت-:البسمةهذهيحإملانبرونيهيستطعولمفإهعاىضربةوتلقى،عينيهامامالنور

بالتاكيد.،بلى-كان،الخارجوفي.وخرجالبابففتحيرسمشاليهفموكان،شاليهانه،فانتفض

شاحبة:بمه-له:و!ماليكاداًلمرءان!ى،بغزارةد،طلالم!رابءبدفةيدهوانسحنتطائشةبسمة

حملنميلقد.م!رورااذنل!نكون-الوحلوفى!دبم4ليروزآوس-ط-.؟واخالاز!8لا0جنبهعلىجديرلمىمنوتدلت

رسالة.الميكالتاسعالكوخامرادكان.الذائبال!ثلج-ارميقي،هكذا!وهكذا-:شاليهفال

شئابدس؟-،الخارجفيخشبيامقعهـاًتركواقدوالثلافئ!القدلم

حرارانيريدانه-خافض،اًلمقعدعلىيجلسرجلثمةوكانرأور-"،5،"وابر،"،و!زاالتكا-ر!تباد،/نوكا؟،

نجتما/در:ليروني"ؤرد.دقهوعلىشسهفييسهلوالمص،الرأسكان،93عامفي،للاخراحم!ماوابتسم

ابلغكانمنيطلبلمد.شنايدر،اجل-ة4بروليواقترب:برونيهوفال،مييخالى

لكوخ1ظفالواحدةالتمحةفيسيكونانهأمجنوناتهل-انتسماليع،تيبوفاخبراًذهبانيجب-

29و!ال5وءبماد-ورار"رادء4ارجلادر!ع.هئانبقإ

فيلينواليهرنظر،نئابرونيهيفلهلم:برونيهفقال،ملامحهوانهارت،راًسهشمالميهلهز

:ففوليسظرلرتيبوان-:طفوليبصوت

.اكونانسأحاولانيلهقل-:سونجبقلالىبروفيوجلمى.فيكاريوسكايجبفلمعلىواء!دبغطاءسالتفانياعتقدبل-

هباكفيكاريوسدكبةولامستأصامقينوطلا،جانبه.لريري

المطر،وسال،الزمنوسال.برونيهركبةوداً.موبودةالاغطيةان-:برونيهفال

وضحك،المريضممهومغ،ليبوين!بولملحظةوبعد،واحدشيء،والمطروالزمن..ثانمةسارا!.،اثنينخذ.الموور

مزعجين:طلاعينيهولكئ،وحدهبرونيهوظل.ومضىديكاد/وسنهض!ودخل.ليتدفاوعدا.المطرتحتوخرج

عزيزكييابر؟يتكدرودانني-وءإس-هرد!يررلوا،طر،الراسخا!ضلاخارجيعدثمةيكنولم،راسهاًلىالصئاب

ايضا.وانا-:برونيهفال.عإذإهوكان.الضبابالابعدشيءلا:داخلولا

نراكمانادراًانناذلك-.لعبورقالطاولةعلىوكان،وحدهنيبو

.كثراعملالدكيان--2-أباستخاراًتتقومهل-

بوسعولكن.ابضاانافى.ذلكاعرف-.للتلساعا!عهنر،الظهر:برونيهلئاءباهـىاستمعكنتبل،لا-.نبوفال

إمنمتسعادائمايجدان،شاءاذا،المر.نعي.اتعبانيبب.لمحوله4دحضهإونمطىالطاولمةعلىالملعبورقاًتركوانط،اًلراًديو

فيمراًتعريس!ألونجنيالافرادان.الوفوطرق.الارهاقبوإترياضه،الغدمنابهـاًء.يأتيقدمنليراه

عنك.النهارلزجىماوهذا،زيادة:"!امالالى،الباب،واًنتظراًخباراهناكانبدلا:بخبتوبم

ليبو:وكال.برونبهيجبيلم".حالكلعلىاًلومتانه:برونيهيسالهولم0برونيهيسألهان

اللم،الراديوجهازاللفتلقد،بالطبع-9شإ!ادخل-وق،ل:،البريطانبماًلاستعماربانإصاراتمللايهإ

والجمجعةمنتعلولوناننا.شيئانعرفنعد:وفالدخلوور.ببيوالا،بمنولمأماخوركفيمكانثمةأيبقى-

.الاعصابنائروأوحدكانت-2.الهولنديينكوخفي،نعم-ةتيبوقال

الثابت،النظرهذا.نحتبرونيهوتضايقلرى53،-ة"برونإدال،كوحيافرادباحدلكاًبعثسوف-

:بجفاءواجابا-شا.عبت!اصدقلاو)ء"ي،ارى-.بالمو

متهنالران.لكشرحتانسيقلقد-أهنا،شاليهه:تيبوعيئافالتمعت

!راقبوننافالالمان،ينبغيممااطوللسانهكانيذاءب:وهوبرونيهمال؟هومن-
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،كانالسابقفيكما،المقعدطوفمحاىوجلسكوخاماموزردد،الظ!رعنديفنون،الماضيلا/ضااتطما؟يننباعدان.ليجبالقرةهذهو!ب

الانولكنهم.بهيحيطونالماضيفيالاهـراد/مدلمدو:الخوفمثلبهوكان،ا!رفاق.يئابى!اًزالا-تراسدرجة!كاوتلك

للاطمتنان:معيداارادهبعوتوقال.لايتحركونمنيعودكأنماذلكوكان،شاليهبدونيدخله!،بح،سمع!دانهنيبوعلىيبدولم

.غدادرسهسيستأنف-.رحلة:بهدوء

يتخن!اكانالتينفسهالاللهحةينكلموكان،ايهبابلنانفتحانكأماذا-:مولو!للطقبصامبحاجةنكنلىمانكيقولمنهنالر-

...أكذلكاليىاةسدةاادىغناتتخاىثم،بهماؤمتبكل

وهزنحاسونالمسوفسههـ!الرليعلصسدخلي0بيفر!لهم5ببالمقبضممودنووبرم،برونيه/جبفلم.القاسيةاًلاولى

..وظلىمظتوص،.ا!:ابتادكببنفدخلا،ا!يسرى:بمرحبروفي،ال

.هناكالىلملعودةمضطراكانربما-ال--ءات!وفد.الروافىفيبروفيؤبادائو-كذلوالا"ران!يعني!يصةب-

.ء!عمدايكنلمدبما":يقولسونالروكانواياز.للدخولاامضطرصبحفأ،دهشةلؤوسالاظلاقالىىفي"ود3اجعونرة.رندولى:يالةا

((.اخرعاماللانتظارمضطراكانوربماافعلاًنينبغيماكان)):يفكلوهوالعفبة0جديدمن

برونيه:فال".هائلةرولمطةللك/ف-لمثاننجرمنزمبوالىيهدنطر،وضحك

انالمروروضاءتقداي!دهسىلصعاحاماسبوفيقلعان.برروذبءـوذا!عجبا-:الافرادوقىل4ليروفي!.فن!ة،البابعلىورمركلوسمع

!.هأنذا،نعم-:برونيهفالمحمسلءولوهـو!اذا،يه"حهوذهبرءماس

زهو:لهجةفياموضثامايادفقال!ءمفجفوشلاًلايرفلم،نظرعنوبحثكورجواعقا،فيودخل،بالمعلباتالذراعين

جانبيا.تنموو!!،الصقل!منانها-وباحتت!،بالطاورةالافرادوأحاط،مغصةووةع.غطاءلمحيخبزارغةة/حملانوكاناو؟ولين

ةبسرءةوقال،برونيهوزمض:صوتو!ال،واللبالشبرتجسهـظمل!-،لراجعئم،الطاولةعلىالعلبمولو

!جيدةش،ية!جماعةيا،اذن،اودبعك!-2!معلباتايضا!خراء-.بطنهعلى"يدلىيثصبكوهو،بطيبة

/.ضاالكجيدةوشهية،شكرا-:فقالواازت،،الصغارياللمحظوظن-:ءولوقال:مائلا.فيبوونهض

وتجاوزه،الرواقفيوسار،وخرجوازصتل...بيوتكمفي3نخدمكلد/شص/ضبححببن،الافاءاًلىاذن-

وكازوا،وكورنويولانيرلاحقه،يهدووهوموإؤ..طوأ؟قىالا!وضير!اخرس-:برونيهفال.اوفتامن*تسع

الشمس.الى،الخارجالىودلفوا،/صخكونونغلث:الارتفاعمفرطبصوتتكلموقد.الىلمق،ءا!ى.كذلكوهو-:بروني"قمالى

المشرقة،السماءازاءخفافا،برونجههم2ور،فاذاالجفونماحجبتهاوسرعان،حولهاًلانظاراءل!43رحرمولوودام،.ليبووخرج

ينصسونوينفصلودوبتماسكونومونيدوبضطوةبرونيهوفام،عمياء،جديدمن،الوجوه.ايىاب

عدصفعسكر،خطاهوحت،اللثلجيىلنقطوافبالىمس!فاموريسىوكان،الاءامالى.الجماعةسأنادي-

اكأ!واانلبثواوما.اليهمينظراإكوخ"تةوسسظلى.كسول،فحةبهيئةرتاملهالفراش.لا-:برونيه!ال

نفسمهاًحسو،يندافعونوهم18الهوحودا.
:بجذلبرونيهبذمولمولواليهمنطر

كان.البابمقبضعلىيدهووضع،و!حيداءهىالاءورهل،الرفاراًيهااذنو-؟لاولماذا

جالسىوهـو،لييبسمؤ-كار/وسوكان،نصحأيرامط:4ررأسمشيحابرونجبهمال

الاحه.السفبم!لسحكومايعسعاحاللموقدعلىبلضرو07باس7لا،سبللا-:ف!(لوا.اخالاكو!!عوزلإبالىتقوم،ليوما-

...اؤرادثمةوكان،جديدمنالجقونوارتفعت؟لماذاو*!-
فيالمغصضءلىوتذصد.4ايىيد!بإنبحيت

.اسشينظرونواًخرون،برونههالىينظرونرصوتومال،هنايىىشايىلان؟لماذا
.خالال!وخانيرعلمكان:يدحلولم،يده

الخلف:منتلامسهلد،احىعلىيبدووكان،اليهيضطروناًلذيناولئك:تم3

0001واحس،والروفالانتظارمايشبهاًلجميهع.هكدا-

بنينب!.حبة،وكابروتوسهسودؤهةالمشو!عليهاتولىثم،بقوتهبوونيهاف!-دعكاانك،ب:قام:ءو)ولمحلل

تر!د،انماذاًالان،وغلطةللك،يدخلالاينبشكان،واحدة.فط

،بسرءة،شيءايقولان،/ننكلمانبجباًنواًعص!-د.رعملىلجرفي!ذه،تماما-

نرلاتعص:،5تكنولم،ممتقعاتوسووكان:و!ال،نطاهرةاًلشتووننى.للومت"دسءاذلك!!

وكان.حلقهجوففيصوتهعنيبحتوكان."ضانالا!طبيبعند4شاليان-؟!!،الو!تن!بانجدوىوما-

3أف"،اتدارةنصفمستديراخلفهبنن.الالنانطيبت.د،نعم-:الافراد!ل:ءبرهالاقدابروفيالال

:اخيراصوته.زوسوووجد.للفرادمتاهب:موخابرونيهواضاف!ا.لبعوني!،!ك!ى-

الاثين.ن!ن،الينزتحمثاننود-.راتلمهذااجلمن-.ا(،ءىوب،.كماكوخاًلىكوخن2وازتفلوا

!:المغلقالبابالىبرونجبهفاستند.دمم،زمم-:الافرا!دللل2!برد،و.إهـصلالابواب!هـمعبرونيهوكان

انا؟الي-ذاث؟تعر!ونتءم3-.:ي!لئو!و5اذرعاىمولو

اصتك.،ؤقطنصمليدرسه.!دوملنبانهامسأخبرنالمد-ا!غ.وفوقأاأها،بيبىللأمويذخدمكمازنا-

.ـص،صب"رروبي!ب

أشء(ىدد2لمى-.لحالمصبهذا3مللأتلتنحملو،.دا:لمحليلااانطرو.خارا!ص

((نج.الشبوعيالحزب)).لاردخءندر!"-01السريرالىالتوكولا
07شيءكلبصدد-

يفاث-وءيال!زب)ءتارلجءن،اًجل-ا)*مل،رونءائددنكانوا.الافرادإجبفلم

.وسمعفىطقطقلا،بطهـرهالباببروفيهودفع.ااةرنساو!ركاتبطبئة-اتنطرذويمبينروةوكانوا

-انفيركلقيتهل.!-،اًلاجنصرالفحميمبتينء-وتم3-.ب!حدابمماالى،ترى،صمتوسار،افاررأعلىجازتمقءعظم،م!وكان،كثبمبفة

ال!به:ينظر؟ء*هـؤو؟ت!*هـمابزالونابماوالى؟شاليه(رولاولاتءلمىمشبطةاللأ-رة31ههمواضعين

نفهم.اننود-?:يه،ص،ئفاوصرف،بضطرؤالتقى،راسهورفع.تاله-5يلتزممونو،احداىالاينظرونوكانوا

ننمابرمة:بض.*كةبروزيهفقلل4عبوا-ةولى،اذهبانفيداغبونانهم،رز-،ر،أتهـكاوبوشهـد.كانةبرونيهوفكر

ذلمك!اتتصوران!نفهم!نقهم-4جبفييدبهفدس،رب"لدىالضبصكانوا،الاكواخسائر7يهتنهبالكوخاًوافي
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بنين:وقال،استياءشفاههما.ؤوسو،كأفيعلىيديهفوة.عخطوةوتقدمكانانيدرولم:صدافةبلااليهماونظر

.بهذاشاليهحدثنالقد،نعم-:الخشنالمملحصوتهواتخذبتقدر!ميط،لبانهج،ءاقدلان!ماعليهماعانبا

ن!شطيعونفكيف،الحرباما-:برونيهفال،اًلشيوءيالحزبديشاليهدخلحن-هذاالىمتأخرينجاءاقدلانهمااو،حساب

عمالالالماناًلجنودان؟اسبتمرارها.نتمنواان.:رالقصاًلملباسترتدبم!ماتزالعزيزيياكنت.وحدطجاءاقدلانهمااو،اًلحد

الدمماليقاتلان.نريدونفهل.وفلاحونوصفعلىاتدتمااذافانكمااحمقين:تكونافلا!شاليهالىتوجها-

اًصحابلمصلحةوفلاحينعمالاالسوفياتمعهـ-ماخ"لمفثماكا.،مباعونبانهمالمسؤولين:طفو!"كألي-ءمةلهماهـماشتدرلهثم

كلمنن؟مصارف"لقولاانالىالامربكماإضت!!فسمووءالرايفيكأ.بىءهلهناك:انخلى!اني،انااما-

مقتنعين،منهمااكثرامخدوعنن،وصمشا.ل!إرعميلستالين-الابانلي.جدا

وسط،كوخهماالىمشفقينيعودانسو!"*كأ-ةادورلى،اًلاخيرةالكلماتولدى:تصهبرفيوسوتفقال

اللعطويقوم!،،سريرعلى!-رلمباند!،ؤ،15،ولم،ءين!4ة!ه!لايوسوالىينطروهوالمعديةأي!!،ازتالى-نرةحمتاننريدبل-

لاتكونثم،اًلمساءخىرأسيهماديوالض!يجبررونيه!.بمنم،صمتوساد.توسويضحك؟دؤأئيقخمصىلديك

،وسيرددالاخرالىالنطرعلىالجراةلاصلمصما:المتحدياًلهادبم!ءبينصوتكل))الش!اتاًجوءكأتلو!دقائقخمس-

افهم،لاانني:وحدهالنف"منهـماكلاخطفقدلكونانلطريفذلكمعانه..

لاالحد!راالىدميلما،النهادفيمني"نطلباًلثي"دقائق
،وتجبطفلانانهما،برونيهحنجرةوانقبضت

فرأ؟ه،الامامالىلخطوةوقام،مساعدتهما:خفةقىلاهحةلرونيهفقال.الجمهعاحيلاًذ!.بططمكملاهتموقتلدي

-!بة...اًلمملتقاسمنافلقد:ساليهعلى

المظلمتانعيناهماواًشتعلتففهما،يقتر!.نحدثامورهذه-
.:صذائهطر!الىيطروهوبنينوتكلم

هو"الحزب"ار:وتوقف،الاولىللرة،الت.هـوولا/ة"اانتانك-:توسوقال!و،منهفبئااطلبانالىلى!حاجةلا-

،ال!زبالاالدنيافيلمهـطويى،ا!رتهماارلم!يلاازالكنتحقالحزبفي،كنتاًيضا...

اعمص.انهيلمساعدلهماطريقةوخير؟نهررقايكما؟اذنو.ادنسراد!اس،وليوس!!انحديتمنل!"لا-حرماله،شاليه

..فصا.اجوبرخهمسعبقال!اسرداًن
لهما:وسم،ميناهماتوانطق،اتنثمااًؤولولكني-:لرونهح....

....لعسها4الاجورلكمساؤدموانا-

،و،لاصاحي،دنسغيمما.اكثرلاتفكر-.متفقان،.-..،م
".-.لصد!!عد،مدمتهااتاذا-

ليمستو،شيئالانعرفاننا:للفهماكثيرنجهدا./5-تواهرناو.نه"فقايهلانهماا.صمتاوذل-!كبدوسأإرفضأ،نجبهبروتردد.و

نهالشيوميوئالحزبفجهايبدومرةاولهذهف!امام.لدورانحواجزو(خذت،ابدا،15ومح!،واحدوقتفي4اليواكةتا،مريبا

بعدلشحيوعيلهوكاحزبك!مطهرباننازيمصصوابملىليشحبركلم4اًلركالجبهناك،ينظرورجماعبرلرولحانيهق:"بروفيولمحال،نفسهاوا(طالبةالمكرهيئة

منلهوليس،وبكماجلكممنموجودف!ورأحتيهودءع،الراء؟-!ينر!ير4ومدالفوضى.اليكمامه-غانني-

ارادةمنلهوليس،العمالتحريرالاهد!:صراحةواءلنامامالىكانغلرات،حول!هوالني،ءيونهمافاتسعت

فه-و،ولهذا،الجماهيرارادةغيراخرى،لارء!ثأصبا!تبماكنتلاز:كطاخ!أ!افيد-غة":ا،زء"برواًصهرو،511"هتوالرزرء،،شاددة

ديذلكرفىوا!ابلىا!ابدا5ابالايخطيءمعلموء-أتاسارر!!لى،وىركماقرراناردتدخل!طهـره،اولا!ما،بوثقيالبابف!ح

"،ل.ءإىخلفهالبابوانغلق.ثقيلةبخطى

.روطيءانلايمكنانه.الرأساستملمستلانياخطثلقد،صحيحةغيرإ.دء،5،لمولكخه،وارتفت،وؤ!41منواً!ترب

العنيفالصوتهذامنخحلاوكانةورو!.ة جب.قديمه"طنجية))رلغر
.الجماوس-اًلى

،وكلأناءةالبرلهمايردويرودوكان،والضيفت.ل!،عيناهوكانت،مرهفا،وصمت؟انريدترماذا-

!ع،البابولكن.القديمةفوتهعنيبتالىاحدهمامننننقلان،المقطثينحاجبيه

توسوفابتعد.لاهتاالغرفةالىشاليهودلفوتصعلويودكأن:بار!لىوتضطرباناًلاخرلا،ررونيهونراجع،خطوةلوسوفماؤثرب

الوراءالىبخطوةبرونب"وفام،بحيويةوبنينسين:عاليساصبينظلاالوج!نولكن.اذنيهمابرموتونولى،ياللطبعوبل،الضلوعالىسببلى

يؤخذوناًلتلامذةمطهر،مظهرهمايتقروه9،يسمعمالنمهمابل،نصريحهيسجلالمانهمامخفض

الجمهععوابتسم،الخطفيعرة.حينعلىو!دأ،الاجواءفيالكلماتتلالئتلقد،اليهالا.نحادبا!يقولانهشاليهعلىيبدوس

بدفلا،ركضلقد":وفكربروفبهوابتسم.لالئيءاجلمننفسيادللتلقد:بروفي.الحربيدخللىناًلسوفبياتي

."لي!بلغهذهبقدمنهناكانالودياتياًلاهـحأدكأناذا-:نجبنوقال:واضحمزففعبرصوت"بروفيفسأل

.الرفاقايها!ءرص:ا-:ايهثاوقالف!بناقذفقدتراهداهـ،،اً،السلاميناعرانتتعاهواالم؟يرعجكلالمذيما؟وادن-

ءرحنا.-:فقالولأاً!حربنزاعف!للدخولابدايهنساقلنالعمالبلاد

سنك؟حالكيف-:توسووسال:وقالقسوةفياليهماونظربرونيهفانتفض؟استعمادي

نا:جحىمنوجههفبدا،شاليهفابتسمللحطر،نفسكتهرضانك:يابنينحذار-.ليتشجعا"فيةنظراتبلمدلاثم،وصمتا

بيسر.يهملمالامر!ي:صجتكعلىعثرتايننكوساقولنفرةبروزيهالىونظررأسهتينرفعوفجأة

!اقلعتلقد،هتازت-:بجذلوقالالفانميينفممنمرةمئةسمفنهالقد،اًلقمامة):لرجلرجل

لزج!تان،يدير"بانلشعودهبرونيهونضا)بئاسمءالمتيالاولىا،رةهاولكت،الفرنسيين.نقولهماكنتهذاليس-

عيناهوظإت،الابتسامعنشاليهيكفولم.يرددهارفيقافيهافيفدسهـما،ترتجفانبرونيهيداوكانت

المشقة:منشيءديوترلمت،بين!تنتقلانعوانما،حجةهذهليمست-:بنينقال:وقال،جيبيه

فدواضاف،خشبمنفهياناحس-.سؤالهو.مخطئاكنت-

؟-للقائياذنبتماءشمروعكانلقد:جوابيهوهذااذن-أالمخطيءاتكأتانكادداكوما-.

مارين.كنا-:توسوقالاًلالمانتقذفانالبودجوازيرةالدمقراطيات.اتصالاتلمشاليهكانتلقد-

طبيلالدىكئتانيتعرفانتكوناالم-قطعستالينولكن،انيالسوفباالاتحادضد.ذلكيقولاًلذيهو-

الاسمنا!أ.الطريقعليها:ضاحكابرونيهفانفجر

.عدتقدانكنظنكنا-علىوك!ان،النظروتوسوبنينوتبأدل؟للنأزإينمباعاًنهتتصورونهل-
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الصغيرالرجلهذاالىبرونيهونظراعملواناشهرعليمضىهاقدأذلكمناًكنرتسألا؟نئشيءلديكماأكان،هأنذا-:فال

واحدةضربةالذهولمنلتيءفيالطيب.نفسيمحوعلى؟عنه

غير،حطوتهفاهدمواحدةوكلمة،فألسحقه:قلبهأمنشاليهفضحكعن.ثلاتةاوصفوانسؤالان-:بنينقال

خراننعلىوقعتلقد،مشلولاهناقائمانيشخعاان،برونيهياعزيزي؟نفسكمحو-.مستعجلاليسذلكانغير،درشك

شاليه.معضائعمنصفي،يتصزفوتركتهوزنكان،نفسهيمحوان"لايستطيع"منلكؤ:حن،اخرى"رةسنعود-:توسووقال

صوله:يرفعانغير(من،وسألتقللمواذا،حجمكوكذلك،يننغيممااتقلقركانالىبحاجةاًنك:الانازعاجكلانريد

المحعل؟انعليكنبغيماذا،اذن-،خطورةالالايزيدكفذلك،تظهرولىم،شيئا.هادئا

يجلسذهببلءالتوعلىتتاليهيجبفلمكمافتيءكلفيحدث،مقاومتهتستقطبانكدا"م،هت،مانا.سئتمامتى-:شاليهفال

،وراحيرديهوضم،فخذ؟علىساعديهووضع.المعادضةراسعلىكنتانكلوأت!تماؤدانكماالحفسوءومن.تعلمانكمما

يرحلم.وهونتاليهيرىاننادراوكان،يحلم:مرحبلابرونيهمضحك.فيهنغيبتالوحبهـالذيالميومفي

ةلمالحاال!ديمقال،لحظةوبعد!د"بالرغم.المعارض-ولىجس،نيبنسمانوهما،متقهقرينوخرجا

اًخررص،ورماقاًخرىامكنةفيكنتلو-ويكفي،1موحودتكونانحمسمك،تمااماس.....
.بس."منءدير"ردويهوأحرج،المبابوالغلى

نشاط!ك.تستأنفانلامكنكخلفانك،الرواقمييمروناذ،لعرمواانلا!...
ن11ه!وه،سروالهبالماترممسحهما

شالص"وكان.صمتميلروسهاًلعهفنظر!ان:.لصمتانلوسعك،ذلكولمد،الما!....-.
.--.-....معط!4شايى"ولنى،دحديهبازاء.شدليان

استيف!ثم،داخليةاصواتالىيستمع.صونئيغطيموصوعيا.،صونكرويدا،رويرداوالوانهنفسهلهوعاد،وجلس

:محأة:مهلعلىلرونيه!ال
.:وقال

اصاا!راديرنضم،تقريبايومكلدي-.تهتلمنيان،حالأي،علىلافستطيعاًنك-،أحبوهأنني،ا)طؤللانهذان،لطيفاناز"ما

...الكومندوسدرقةعنهيردعانغيرمننساليهفضحك6.-..؟
.....طوولو!تمندهنااكالا.كثيرا

فهمت.-ةقاالدتشرمون!هعلىلردعكىلهشيئا،،لغللللحطهيرسولمناهيتلك.دمانقخمس-

....:واضا!خطوةبرونيهونفدم

نصت-دفلا،الكوماندوسالىانضملن-،مقدمام!زومانهيرعلمكا!دقد،وهمعلى.اتاليريازبجاءاوانما

داربولا،اشتغلاناريد،ذلكفيعلي:فيجبينالاخروجميموبنينتوسوثمةكانوللىنتهـ.إداد*،ار!ما"،وكر!هذا-:تماليه9حال

زءتوذونلىهـ3ووحاتس/نط-و!آ--نان.قىفتئعلىيديهووضع،لحهـهـاخيرالقيام
......بكالتقة

المخوارنةرحمة:نفسهباننمهلومالشاليهعنالىخلةعابطرحالالد-:"بروف!ال

كتفيه:شاليهفهز!ذااتي?ئ!ىالمسؤولانتانك7

كله..((بفىلحا))
لك.مابداافعل-

أجبمهم!ا؟ولي!-

وهىحد!ما5،يحلمانواخذا،وصمتا.شيئايعللمولكنهوالشطرداض!الرونعهاسه.نفسكان!بهةليب!هلاكنتبما-
لحذ!رورةطرلأ!ضل،حالدوالاخر،وافف...2..

..راولو!لب"ليرورمن!ا!ربشاليهلمصو

و.ومودونيمرونا!رادالرواقيلمحيوكانبرونيهانتلتخصيا.بهـمشصلانفيكخطكان-ا!:،!-مرازت"!ه"رون-و"*ولدن13و.اهـ"ا)ءةكر

اد":.برة*رونوووماًاولاقابىباًلىظرونوينر!امنسلمعاما،اًلملاكاتلتنطت3ممتازانكدلي!

اخة-!؟اني،بروذء"واحتجاذعنتلقد،هنا.الكلماتتختارانتعرف!مفانك،الصفارويا!فىفاء!عب.وزاهـباحاووالمح!دور-

.العيونيبهرويرونيهعيني!ياشعللقدةلشءكلوانهدر؟كأاكأ!-سدط،ا!لاآواخ

لمحسبعحهد،الكوماندفىسالىارسلننياذا-برويخ!وترك،يحسدنيانه،متلحغضبنتعاليه:شا!-"ودال،براسهبرونيهلمحأ،مأ

تنفيني.انكالرداقتابم،ولكنه،شاليهذراعيطىتنزلقانيديه!الملعون.بالبرونيه-

"تبرمة:بنطرةنئماليهفرماهة5لضميراراحه.بود/هـزهانوحأول،"4مردمنواًخذه

لنفسى.مافظفتماماهذاً-صبميتانكفلو،بيدياملكهمكنت-اًن4ث،يى.و-خطع؟لمم،نتاولرر،ذيهو!كن

فررتواذا-اناوكنت،التوجيهاتاعطيتلكئف،الطل،وا!!سمطت،ثمنت،يى"يداحتوان!،بحركه

بظتون:لمعلانما"سصنطيعاسواهذا-ثخمصالاامامهملألكونبحيت،بالعمل!."لصحلمالود.إ"بهـء"

.باررسفيتحتجذهبتانكافطفنجتازانيمكنناكانوبعيهث،واحد،!!ىهءنذلىكعللأنةرأبهدبكلان!-

رالأرض،اًلا!نكإ"وحك،برونيهوصمت.يثعرواانغيرمنمي"لمزعج:يانيرمكنككمنحه-ورلا،لكنك

اسببانني:وي!فكريتنفسوهوعينيهوخفضوقال.فمهوابتذعم،شاليهعينافانططت.!لي

سأسب!ب،تمرقانهـاهوعادت.الازعاجأةبرونجبه؟لممفئكلمةرؤ!4ركان،"بروتإجبولمم

ات!،باريسوفيهنا،.مكانكلفيالارعاض!الامربكيونكان،ايضاالي!موبا!نسبة-لاكأروشكانولكن،شاليهيقولهسو!ما

االعوضى-/كرهوكان.الفوضىمروج..قسوةاقل:شاليهوسأل.نقالانكلمةلكلى

و-.-!!شةانني،الفرديوارننمرد،واللانظامهذاالىبر،نيهونطر،شاليهيجب،..0000001
امل:بلاواضافالميتالو!لم!رو01علىبىلكونان.رمكنسلطهايه-

.العحلاتفيدملحمة،القصد،ر

.-؟يصدمولر،3!اذنكالىبحاجةكانوااذا

امافتوحهلحماتعليلالرفانعالممبنعترجمعاًنتقادمئنك.بعدئقمسغفقالعلشالالعها:اقنناعبلاومال،4كتفبرونيهوهز

...،.....؟كلتققبنمادمنا،ذلكفيضيراي-

بحيوبة:دأسهشاليهفرفع.تجسدانك،اواقمنقطثمةيكنلم-

ذلك؟اتغعل-هانونذلك،معهتزولانويجبانحرافاباننالايفكرونانهمالحقيقكأ-:شاليهفال

ا-ة.صفاؤطمنلاتمكن،شيءابم!سأفعل-؟اصنررفنطانك.لفهـأانينبغي.ببههـوادةلاولكن!م،اقولماعليهمنردداذك،اتفاقعلى

عملي..لهايؤسفبسلطةاحتفظت،تخفيتفاذاالمعكسمرتوركئتانكينسواانلابستطيهون

درونيهفاجأوؤجاة،مصدقغيرشاليهفظللهمنقولاًنتكنتلو،تكلمتلوولكنكأالظروفطهذهفياًعملان"نريدنيف!ك

.وكان.غامضااًضطرابانفسهصميمفي.بكلسخروا،لهما!ولهما01!ملاناستطيعإذاوما-:برونيهفسأل
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!-فةبروفيورأى،قيكاريوسفابتسمفيفطر.الىتتحوليتركهاوكان،لهايكترثالكلامكان.خوفانهويعرف،ذلكيعرف

بعينيه.فأشاح،البمةمكانهاالىيعيع!افسوف،.واذنالكهفوقال.كيرةسرعةوفي،الفودعلىواجبما

،مستعجلانني-،الخطسفييظلسوف:شيءكلوينتطم.:المنقبضةاسنانهبين

تخت!.انالاعليكمااذن-:4برونيقالافكارهوي!حمل،النظامعلىيحافطوسولىحينفانهم،ضرودياالتصويتسيكون-

دقبتهبازاءالمظلمالثقيلالصوتفأنزلقكما،بكلمةعنهاينبسانغيرمنداخلهفي...بانفسهميدينونى

مدنن.لباسالىبحاجةانني-الىردهبلنالامر.ان.مخجلمرضان!الو:ضاحكاشاليهقال

فيواجاب،راسهدفعفيبرونيهقجهدصابعدالىيذهبانلهيمكنولا،هذامنابعدقان:ماساةمنولا،ادانةمنثمةليس-

فيق:،"الحزب"ضدلأإفكراًلمرءان،هذامنان!لماما.تعببرهمفيالايفيدلنذلك

الافرادنساعدمنظمةالمعسكرفيان-"الحزب"ملكاكلماتواكلماتفالافكاررسعي،شيءمنليس:يليكماالامرفاواجه

بها.فاتصل.الفرارعلىالحزب""و،.بحددهالذي5هو"اًلحزب)و.اخرتنهضثم،رفا!بين،وديةامناقشةبل

انت؟،تعرةهاهل-:لوسفيكارفساله"الحزب"و"الحقيقة"ة،يعيرهاالذيهو..اًلامر

بكنها.ينحدتمنسممعتبل:لا-،مسروراًيسيروكان.واحداًشيئاالاليساويدوميصفرالصاروخان،الاوانفاتلقد

،،اتيتحدتمنؤهـسمعواالجميع-كانت.السماء،وجوه،اكواخ:يتغيبانهالسوفياتياًلاتحاد3ا:الليلءفيضيوينفجر

ايح!ةكأبئا.عنهايعرفامنثمةليسولكنكانت،وخلفه.ع!4فيتسب-لىاًلسماءبل،الحربيتجنبلنانه."سيهزم"

!.موجودةغيرانهاهينفسهاتلقاءمنوتثرثرتتجمعالمنسيةالكلماتقيمةمنوليس،حلفاءبلا،وحدهسيدخلها

،درز؟.:4ص،بنيعلىالحبربم!نظرهواعادنابم،ضبردامما،لهاهميةلادلكدام)ما"لثعاليه،عينيورأى،ين!دحرولسولى،لجيشه

ص،.-4دةءهـضوءلى،عو!ئ،-دووئنوتوقف"؟نهايتهاحتىبفكرتكتمضيلاأذافلماوتمايك؟تكلمتقدأتراني:بالذهولممتلئتين

:ؤم"خارجالمائءالخشنالاءراندفلا.عجبانهيحىوهو،ف!ة،برونيهقهقهثم.طوبلصمتوساد،نفسه

.)-تطهمنخير!ئمةليس،اسف-انفس!ميظنونالذينالاشخاصلدىكذلك:!لافيوقال

.مكانمل!تلىجالالكان..مساعدتنلانفسهمويدللونيتحاكموى/انهم:تابوليون.أمتحنكانااردتلقد-

.،لااو!!اثوأبوهناك،اكتودعفيو.مانويلالامبراطود.يكولواا!.بمكنولا،لميسواالهموقال.ممتقماوكا!،شيئافساليهيقلفلم

؟تهـربى،انذر.إدلمادا-:برونيهفسألهخلفصوتيولدحتى،يئتهواانوما:بروفي

.لاظافرهوبسمبدهفهكاريوسفرفعواهـت"!نابويور،سحبا":ظهودهمعديقييا،علنيباغرافاقوملناذني-

نفسه:الىيتحدثكانانهلوكما،وقالاليهماينطراًلىيرإووهو،فرتهللىمرتدا.حدوداشيءلكلفا!،العزيز

نفسبن.ءنادامعاًنارب-...السوفياتياًلالحادهزمواذا:مداًجهةمفكاطلبلمانني:مهلعلىشاليهف!قال

.زعب:كلبرونهدممالهوانفجر،الظلامفيوانل،السقفوخرفىشيئا

لتحس-9لقد؟منوامام؟منضد-"غطحطسيجلبد،ت""ارورب"ا!اشدفانك،لثعيئامنيتطلبلمتأكيدبكل-

.هواءطزالى"اإخرب"فنسد،دايتهانقطلييسبقلم،الكرة.ذلكتفعلانمنخبثا

قا!يةمىخ!ضةلاضحكةفيكارإوسفضحك!الجا.هذافىقوطاف،داخلهفيففيايىبرونيهفنظر،شاليهوابتسىم

:وة!لوكان.يموتانيمكن"الحزب))ان:البائد؟ليفقدنيسيت!صرفتراهكيف:فضول

!ببىاشرى!سنرى-على"الحزب"كا!اذا:وريدوىن،امقروراتتمعطفهفتناول،ث!الميهنهضوفجأة

سوؤط:مصالحتعببانهبووفي"فأحساذااما،مجنونمنتوحدااسدفانا،حقفخرج.كلمةيقولانغيرمنوخرجذراعه

منبالرغمافضلوانا،الثلجفييموت"اًلرجال-جميع"دار،خطاعلىكان.الشمسفيوغطس،اعقابهفيبرونيمه

المعسكر.فياراها!شيء3لط،المضوفون!ص،هالكوالعالم،متوحدو!مصوياتافسدواقدسحكونون.ي!هرمسوف

حولك؟بهنفكرقدماعلإثيرؤثرمادا-وادصتدلانة،س5مبهودوتوقف،يلحومفاخدفصونظر.ذلكمعيهرمول!وف،ارفاقا

اذنفدممنا::عاممناكثرمنذتركتنالقد؟نيح!ثالريما:كدححافيالىتعودالث!العنيدةالفكرةهذءالىاعماقه

وشانئا.ستاتيكنتاذاعماانساءلكئت-،الصغيمرةالكرةهذه،اليومفيءرةمئة

ترالطزوجتيا!-:في!ريوسقال:برونيهوقال.فيكاديوسالهاًلخشبية،بالارصالملتصقة،والمائعةالزجاجية

محندكم..جثتفقد:ترىانت-،كعببضربةسحقهابالامكماناًندفاعبلا

وبعد.وجبولمرأسهبرونيهفخفضارسلقدفيكاريوسوكان.قيصافحاولمىخاص،،ذائب،شفاف،هششيءالقكرةؤان

:فيكلمديوساضاف،لحظكأمحمومةنظرةوعلق.رماديةفنبتت،لحيته:حقاإوجدانهيبدوولا،الذنبفيمشمارك

ر!رحزب"!):ا!الئرةفياط!اليابران-.تماماالحاجبينفوق،برونيهجبينعلىافرأتراني!نفسيأخسر"هذااجل"ومن

هناكقموقد.الرحيمالربهونظرهفيداشينفركان:رأسهبرونيهومرفوحتى؟سيمدحرالمسوةئر،تيالانحادبانحقا

لخائن.ابناكانانهلهقالمنريببلا؟الاكواحل!بيقنظرهوشرد،المرضىمنالنفودفكرةار؟ل!ذااًهميةفأية،ذلكفيفرت!و

اصاورء4:الىررظروهو،م!ل!لىو!4جفنينبيننودالتماعالبعيدفيففاجاولا،داخلينزبف،صفرهيالراسفيما

كأتماتما!اوواًليى،ة!وحسهوكطرء-انه."موبىبسرفرظهراثم،"غمضيننصففهيالح!يقةاما.بالحقيقةالبتةلهاعلاقة

!،اتمناءشاليهيبلغذهبالذيوهو،علييتجسسفلو،بالعملعل!يبرهنشيء،محمليشيء

نجطط:فيبرونجسهولالهذلككان،برونيهواستقام."المشفىفيانوبامكانه،سيعرفذلكفان،حقعلىكان

؟بالذاتانانيتوجهتولماذا-الىوالتفت.والانتعاشالمرحلهيهيبعث،اًل!زبعلى.بوثرواق،الامورمجرىيغير

انوجه؟اًنتر/بننولمن-:ؤ.ولريوس.خطأعلىاذنفانا،سيئااستطيعلاانني

ؤ-!قبضءتيهودس،داًلهبرونيهفرفعأمنيتريدهالذيما-ذاليسكلههذا:نفسهوطمأن،خطاهوحت

جيبيه:.اًهربئابى،هـان-:فيكاريوسقالافكاررأسهفيخطرتلقد.كبيرةخطورة

علي.تعتمدلا-.الثلجفيرموتسوف:بروفيفاتهضتعفنات،تلكوكانت،الناسكجميع،كثيرة

واف!ر.ينتطر3ان:فيكار،وسيجبفلم؟الربيعتنتظرلالماذااالمشتاءابانفي-يكنلمانهغير،العقلينثاطهمنوافرازات
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مانوالي،اكعؤ،ستدعاذهب-:برونيهفالعلى!ناحصلانوساحاول-برونيهسىوغطثصبرهفقدثم،ايضاهوبرونيه

الؤبةنشيئااصر،مرفالاوحاول.ليممرعة.بوصلة:وقال،لمنالممياوالعينينهاتينفيهينيه

.مفهوم-:باهتمام"ولو:الاولئللمرةؤيكاويوسعيناواضاءت.ضدناانك-

،ا.رامنالاخراطرفاوفي.وازطاق.هائلاهذاسيكون؟نجوصلة-،الامرفيماكل.فدكمولامعكثملا-

ءلمىعجل.ثوراسسوزاكفضرج*نهدابانةةح.صيءاعدكلاانني!:برونيهقال.نفسيعنادافعاناريدانثكا

ودساوتوقفا،عهت،!مافانط!ت4برونبثولمحاف"،ا!وؤتفيالاخرءنا-ووماوانصرؤ!.فملتمهماضدناانت-

بضهورة*مضباثم،،جيوبهمفيإهـإهما7انالاولربقلم.بعمق"برونبوتنفسي:برونيهواستطرد.جوابمنليسمى

مرورهما،لمدىبرونيهلهماو!سم،مباليةلاشذهبولذايتساءلطوهو،!اودكنها.ي!ضيفيالنظراعادةاوانليسهذاانثم-

ا!وابتع.!فيفتينا!اءتينرأ-اهم،ؤوسم:حز،مناحجياصوتافجأةوسمع.فيكارإوسوانت،لل!دوحججاقدمتلقد.حالتك

!وناك،:وفكللفاردانطرابرونيهفان!عهما.شختلقد-اشهىالذبمبمااًلفارياببخن!بوء!بما:نض!اروحدلد

فا)صص:كمه/بىوجذبت.افضلهمنكانالرماد"ة!ء،ر.بوسلجةالىبرونيهونظر6اثاسالى،شيءكلرغم،بالحزبالامر

منزع!:برونيهوقال.-وسوهوفاذاً:فيكاربوحطوساله.يجبولم:مفرممطكألقةيملكونلاالمرفاقيان.اشمئزازء

تربد؟ماذا!ايضماانتوورا-أاءورلهحالىيف-لصامةفانهم،جزئيأبريئاك!تلوفعتى

:وسال.غريبمظ،ر.نوسوعلىبسووكان.بالىلاس،ر،!وؤءه،.د،لمئةمنةاهوفيءمذفيانالى

؟!فيكار.بوسيدعىانهاصحيح،!رشنا-أعنيلهـلمقلتهالن!كيماأوالرفاق--.سنو!

ذلك؟لكقالمن-:برونيهفسألهالىنقلننكواًنني،صيضاكنتانك-!بعدفيما-

ثالي4.بردااقلفيهاالجولانت-وك!خوءنقاهـررزز"-4،نطرهفجكاديرسوخذض

متىأ-.جداًحسنا-:عينيهصميمفي

.لحظاتملى-:محا/دبصوتملاحظاوقالراسهو!ز!انتليس،برونيهيا،لا-

:وددد،حذدفيبرونيهالىونظرء....لر؟قي!احد،تلم-،صينه!مايخففالنا!ما.النطروتبادلا

صعيجأهذاهل-.ايضاحس!نوهذا-.ذادولاهذالا

نعم.-".طمعا،نعم!)بفئلاالوصهـالذياًنت،التلست-

ا)إوللمحيا(الحزوب))نركانهاًصع!ج-؟؟لينقولهاخرضءاهـ/ن،يمنالم-.له

0913لاشيء-؟لماذا-

نمم.-.حسنا-:فاننالستاز!جيداتعرهـطلانك-

حادث-مءنبر،-ف!كانانثهاص!ح-،ا!هـحو!وانطف،وسار،وىصزالرهـالىتفعؤانك،أمساعدتيدفضتفاذا

اًيبمزائرألتحركاتمومتانالم!مي!كاديوسىورأ!فهضما.اًلحقيقهيعرفواانمنقصدعن

لاواذطصت،نف"ءلىواقفل.عينيه*ءالحديعة.)قررالحزبانهيالحقيقة))

-أءمخط!اذنت،لي"ان-و!قد،هالكؤ"و،لااماملتسواء:العت،نءلمئالحذبكاناذا.واحدنتيءوالحزب

.هـكاطيءانه-للحزبان،هالكاايضاالمطبعةعاملكانجه--ع((.!وحدونالرجالفجميع،دخطأ

.وء-/ءطيءإ"نر؟ار4اظنف-،!فضيهلحلىوثد.!*هيوهـذا،نفايا.له0!خاتتكيءلماذا،متوحدونالرجلل

.اهـرزكلهمخطىءانه-.نة"/ة"نهمااا-ثومعلن:اهـتهـيرءوارتدت-،زخايت!ةد-:بجفاءبرونب"و!،ل

ؤهـاصدر((الحزبا)انةولهو-فايىلىورو!،وديةمناقسثسة:ومشيغ/ا.؟-اظوحاو!نط،الم!راءفيكناحين

ء-حبحهذاهلى.!حذيراامامسانهض،ذال!واذ،بودا!اداز4!للاوهذا.جر/يىتثفي"ارح!زب"

دمم.-مو!كان،الكوخعتبهوعلى...الجميعكنفسىبمتقدكنتلوعمااجواما

؟مخطيءاذن"الحزب."ان-.!بعقبذاًلطسيكارةالتذاذفييدخن.للحاكم

اخبارااًلمرماقابلغلقد-:برونيهقال:برونيهوتوق!يكنلهربم،-:بهدوءؤيكاريوسقال

الخطير.بالامرذاكوليس.مفلوطة؟هذاما-إكأ!بمةايصليممحتولكن،اجراما!لدلك

اسه:رتوسورهز.بكارة-.رر!ا

خطيرللإكار/وسد،فجمةوا*ن-بعلاالم!!ورعانأمف!بعقبدات،-لاورصجم!صلالموقتمنمنسعلدبم!ليس-

درو--!م-لوسووفى،ل:ليروف"يجبطمبةمث!اها.ا!نروق

:المةرات:اًللونررمريمولووجهؤاءصبح

لورد،!-،ر.روس،كنيراًلحبهانتكنت-اهـامالىننعص"وور.--3،رةهـقبا!4!الماروخ:دوموفجأة.لنظرايتبادلانوظلا

قبل.من،دؤي!ككان.اًلقبادةموكز-"شجالىبرونيهونظر.ي!رم!وف

..قبلمن،نعم-:برونيه!الءنث!ون-جهجمبعااًنكم-:برونيهقال"-وانما،يرىكانوماةقعالم!فيكاوإوس

؟؟رأسه،جطموااقالانا،مكلابينما-ابالاعف-التظ!فيبووسكماشمئزازبم!،لالرججميع،،صدحرسوف.دبالذاتوجهه

....لا،متوحدانوبرونصهفيكاديوس،متوحدون
دراعه:على4بروب!دبض.بالم!لمدريتصابواانالىمرا-بكمسيتهي.

بة......اذا،المطاف!اخرفي،اله.متشابهانوهما

..راسهيحطماريريدالدبمامن-صو؟هـاحم،بسوعهرهـحقمولووجمل

كاتا؟سوناكمعداهباداًسكترالم-،اغماصقىنصفعيميهواغمني،كلهوج!ه.شالهقهدا،بهوتاناداًد

الميه.ذاهبببن:"قلبرونيهوفكر.كت!فيهفيرالهوادخل.ثوبكعلىستحصل-

اًليهه-ااصددالذيهوشاليهايكون-.سيكارتهيرمىلمكان"الانوف-ال.لامعبراابثقيلالموجهفظل

ذلك؟فيالامرأالمعملفيالرفاقهل:ببساطةفيكابىبوس

مور،سى،معج،ءلقد.ا"را،ء-ددا!انه-هـعالكوحفيلمهـ0:بع!بأ.نوالم-.بسكوتايضاويلز4:!-

س.المغبرةقصنر"روىثم.شالميهوفكحر-.بسكوتبملىستحصل-
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يحبونك.يكونوالث!،نعم-:برونجبهقال.كوخكماالىمودا-:برونيهقال؟قصةاية-

راسهةفيكاريوسفهز:صوتهورفع،سموناكفاحمروانه،خائفاكانفيكاريوس.انقصة-

شاقة.جاتييجملونسوف-تدافعلااتراك!قلي؟خائفاهواليس-وان،تتركهتكنلىموانك،خدعكقدكان

قليل.عماذاهبولكنك-:برونيهقال؟خائنعنش!تيقظواًزضا،بمكانالخطودةمنالامر

بعهنيهقليلايتبعانقنلقدفيبدإوسوكان:بهدوءورددعينجهفيبرونيهاليهفنظر،جميعابناوشيوقد،يوما

وخد.انفهطرفبرونيهفرأى،وداسكسوناك.امرهذا:عوداانلكمااؤول-.؟الرفاقيقولكانوماذا-

:فيكار/وسوقالى.يختفيكانالذيالمنسعر.سوناكفقهـقهكانوابل،شيئايقولونوكونوالم-

تكونانحال/كلعلىيننغي،الصداقة!.بعدتسريلااوامركان-وهذا،وراسكسوناكنهضوهنا،يصغون

ممكنة.تمدرهـااوامرمنلكليس-:دالكوؤلمال.شبمءكل

فيعضوينبنممكإةانها-:برونيهقاللا/ضدرمنبعدانتفلست،يابابا،اليناأشيئاشاليهلهمايقلولم-

."الحزب".الاوامر.دآهمابانهيتظاهرلمهـوبل-

الخط.فيكلاهمايبقياانشريطة-؟اهكذا-.شكرا.حسسئا-:برونيهقال

يلتفت:انغيرمن،بعيدبصوتيتكلموكانوإحدةحركة،اًلضربسيقع:برونيهوفكر:توسوبهفامسك

العامفيرفاقثلاثةافبل،وهرانفي-اح!*لمزؤتشلهاتيالعنكبوتخيوطوتتمزق؟اًصحبكان.تريدالا-

نطرهـالاتحتوبسطوازوجتيلمقابلةالماضيهادبرءد:.بحزمراسكوؤال،كاملا

ا000.00،50ًء...3لا..خصوصاذلكمنحذار-:برونيهقال

كالوعليهالولمحعاىو!يريدوكالوا،ودثهدب!انك!لاتستطيع،يابرونيه،نعم-01نيالايرضصبلموهو،ث!ركهذاان
كانشتوانها،ؤذارةكئتانيفهاكشواقدلاذ....،.ن.
....لكادالىلعدمرلا.ر

وعند،طبعا،دفضتوفد،صوتنكرنيم!يتبرأ،ول!!صحي!اذلككان-*ربما:برونيهقالخلفاًحدثمةيكنولم،راًكضاوانطلق

وكانوا،و!ددوهاقذدةبانهاوصفوهاذاكالىيومالحشرخمسة!ارلسلكاناشنطيععادثمانفاسهمستعيداوتوقف،"ااًلمكوح

اصدقائي.خ!برهم.اقملهاناسقطيعمازلت،هذاا!تشى!،،بسبقلهولم،هلاكهالىيهلهوكا!.يركض

كوخوامام.السرعةهذهبمثلوراًانؤط

بهدبصودءف،فركالفهمشيئاولااليمنىيقلهاصافلممنهماوهدإشوابضحكدنافدوكالصبرونيهمنينظرا.وراسكسونالرمعفيكابىروسرآى،تيبو

:قيكاريوسوقال،بهماقأملامجيالالذبممابالكلاموالنطقامةالصراانقاذوسطالسوادتمامسودا،افمسفيوكانوا

الكفاخهذاكافحناؤدكنااذا،ذل!ومع-كان:وامتقعفمهسونالثولوى؟لاصلاحه!،يتك!مراًسكوكان،اًلخطليالشارع

من.دنءدسذكا!!مانزالكأ1.1ورابث،سوناكتقادبثم.صامتوفيكايوس

د..1،-دو،كلهسونلكاذنسيكو!،يقولهسوفمماملعكقلعسفيكابىبوة!هـإ-"فوضع،معابت!لمانوجعلا
أ"ايضا"الصداقةاجليعملالثركان،افضلهمنهذاكان:....بة

واذا،سوناكضربتواذا:برون!بهوفي:سونادوقال،جيدا*بشيءيجبولم،جيبيهفي

الا،ثاليهشركفياًلرأسخافضسقطت-..الموامرةفيانك!جرد-ورفع،فيح!رلصهسرعة.برونيهوازداد

؟وكازتالصلىاقةدرافيكاقانماذلكانتدديعلىبفرعوسحقهاقبضتهبرونيهوقذف.فمهعلى!!ئكاريوسفضربذراعهراسث

علىيشداناو،كنفهيلامىلانرغبةبهللاشرخاءسوناك!!اًعى،اليمنىسوناكفيوارادف!،بهاؤمسحيا!اً!فيهـاروسواخرج

لاتكونصصلىيبسملانزغبةبهكانت،يدهو!ن،يترنحاًخذالذيرالكذراعيفيفيكار"ولىفقبض،اخرىمرة،فربأنراسك

يمدولم،يابسمولم،تماماجدوىبلاحركتهمرةضربثم،باهتماماليهفايرضظربرونيهوفربامامالىسوناكوارتمى،معصمهعلى

.ابداصداقةلمةتكونلن،فبينهما:يدهوانفجصرت،نفسهالمكانفيتماما،اخرى،ص!فدربرالهس9فيكادرفاشاح،بدوده

،يرومذاتممكنةتكونلكي!اجل-:وقالترسلواًخنت4سونالمدىالحاجبقنطرةاثبحصاعكان.اذنهخلفسوناكقبضة

ور!رنا.كومةان:وضحكذراًعيهبرونيهوباعد،الدملاانهحتى،ظهرولالهلاصوتصينية

؟اًلصوملاتكونلماذا؟لماذا،بع!نا-.،شءكلتحطملقد.،الارضفيالصحونمنوبضربة،المكانبرونيهوافتحم.يصدو

:فجاةبرونيهفانفجروسوناكراسك.ومضى.انتهىقدشيءوكلوكان..بالكوخيصطدمسوناكارسل،يده

فيالنادو،العبيدمنمليادمع؟اليوم-سهقدمان،الاخريسنداحدمما،بطيثةبخطىراس-فىعيناوكانت،دماينزففيكار/بىس

رتر!؟صراقةتر،ب؟الكرةادكانارب!ة،الكوخفيالحرارةدرجةوسترتفع،تقريرهما،اًلدموالحقدبرونيهوراًى.اًلشررترسلان

؟بهدهالفورعلى،انساناتكورا!تريد؟حبابرونيهوفرك،كبيراًنجاحاالشرل!نجحلقدوكان،الحقدخنفه3وا،4علبالشركواذغلق

،عز؟فىييا،بشرالسنااننا؟كلهاالاوضاعشفاهوكانت،فمهفيكابىبوسومسج،يديه.بهيؤمص

انصناف،ضاتاجهااننا.به،ربشرالست،،الرماديةلحيتهيلطخدممنوخص،ترتجفانالابلهانايها،تفعلانماذا-

مانمتطيعوقصارى،جواناتانصاف،قطعمنانما:وفكر،ذهولفيبرونيهاليهونظرفانفتل،راسكذداًعفيكارإوسوترك

الذين"لا،كونحتىنعملانهو،نفعلهان.هذافغلتاجله:وحدجه4برونقينحوداسك

بنا.شبيهين،يأ.نونسوف؟اولتشكوهل-.التفكيرفيطرإبئتئالهنقولاننا-

الىفنظر،حلمهمنفيكمادإوسوخرج.بالبذكيالامريس-،قدموااذاللالمانوستقولاذها،نعم-

مهل:عا!وقال،بتنبهبرونيهوقال،الل!بهبةوخشخشت،المئديلودلكألذلكدعما"الحزب"بطاقةوتر،لمنهم

اً؟ضا.انت،ذلكذؤتلقد،نعم-:فيكاريوس.افرنقعا،كفى،هيا

7:وثل،4بروليف!"قه".للرفاقشيعاتقولبالاوووتنىقدكنت-الىينظركانبلء،داًلكيتحرلرفلم

بصورةاتحدتكنتوانما،لا؟انا-نج!وهفيكاريوسواداد،كتفيهبرونيهفهزسوناكوعاد.مقطبةمبهمةنطرة-4بروني

عامة.:اهتمامبلهجةوقال،فادغتينكبيرتينيمنينانهعليهيظهر.يركنورال!،ببطءا!يهم

وجزرل:حيبصوتفيكاريروسفقال؟كذلكاليس،يحبوننييركونوالمانهم-خائف

لةد.ماةءدتاًعرفءانبي!كلى!كفى-؟من-،خائفاهةاليتمي:برونيهيا،لمناقل-

،وورالمبتةيروكاًنمحنكفواانهمتيبونيقال.اًلجميع-؟الرجلهذا
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هـن!جةثمةيكبنولمم،.بشخرردأؤ.دءولو.نفشقانقبلب!ذاالفكير.بجب-كانواالذيالراريوامزاًءبتفهـميكامرت

جس!ماوظل،ساهـرالمحقدان،شايهجهـ!كلاعرفكنت؟بهافكرلماننيأتطن-...يحاصركشاليهتدعانكثم،يسننمعونه

!ريست!رأسهكانبينما،تماماجامذابرو؟يه.مقدماتيءفيكاريوسعيناوالتمعت،برونيهيجبفلم

ينطفيء.الذيالرمادبم!الموؤداًحمرارببطءنحوأاذنو-!اسنإقامةامامهينظروكانانظفاتا،ثماًلكبيرتان

اإبوروكان،.تراًؤصاًا،ألوفةالاطي!افالىونظر.تركأكملفد:نرىانتاذن-ةبضعفوقال،مندمشةنطرة

نظرالانوهو،عذوبةيزدأدالاحمرالعذب،ؤيموالاصالمجرىوكان،؟تهلذكروابتسم..سيسرنيذلكاناظنكنت-

:اناموبالحرارةأ"قانيجب.بالعتابمليعذنه-،الشعرولسطجار،،تجمدقد،ل!يته:برونيهكلدد

فيهنان31وإم،بسيطاش!هءكلسيكون.الودلك!فيرا؟يسرك-

.حسابكلبعد،سيءوضعكأ!!!كمعا!ورت!قد،نعبم!اوه-:فيكاريرسوقفقه

هانتفض:،متهلفمنتظمهسيسوانبعتوقد،شبجاوكنت،ا(إ،كارا))في،"قروراحقدتكمتتصورانتستطهعلاان!-

شالإه.كلنولا،حقدمنبعدليس،الاوانانوكنت،وحاراحياكعتلانكاليكجئتع/!عدإك

ضوءينأىكل،اًلمقلوبمصصمهيمنهمنوادلىأكرهكوكنتيليكطةكننط،حباتدمنأتغذى:عيناهوفسدت،فج!ةواتنف!

انؤ4،دقائقوءفترالعاثصرة:شماحببنصغيرينمشاريرمك،عنحدتنيوحين،نفس!بالمقداراجروانا،فيهفادرتكمالذياليوممئذ-

"ثيابفارتدى،هيرصمنواًنسل.بتاخرافد:!نفسفيوؤلمتلكاووكنتانكالوكتوكنتم،بكفعكميكن-لمذ!كولكئ:جراًحياتي

كانواذ.المشةسة!الناراثفعةعلى،بصمتواحب-معكالحهلىوكنت.بواحدأمسكتتفتميش:محكمةفياقمتم/لقد،اًمسدكمونيق!

ؤ،ه."غذ،وانطفأتالناداًنت،معطفهيرتديزسا!دكنا:*"،به.نقومكثاالذيالعملطوال"كبتلظكد؟الاكبرالمفتشاناوكنت

عاىدعتروانحنى،ا-ماديرباعينيهجوفد؟!،كان،ال!كياةمذاقلمهمونرد،الافرارانهتعرفوكنت،الضالعشريركك،الوقت

واً/بم4البركىبالي!وتئاوله،بالتلمسحؤائه،بكونيومذأت:لنف!اًقولضت3و-نظيفاعليتمضيوكات.عليتعت!دانبوسعككان

ؤفد:.برفإحهلكيمعهوتصارع.البابالىس!:تكلادىهنااكوناًنارإدوكنف،مثليالذيمناعر!اكنفلم:لميهااجنلخلات

اصاانسلو،انساننهائ.تدفعهالريحكانت.ءسهفابذلىكاتمنرعو؟بت،ذلكبعدذلك،تعر!وسو!،اًناامانت،يتكلمكان

اليمنى،اد!الىحذاءهونقل،الخارججهـ!،!يبرونيهالىونظر،راسهونفضا!كرانعلمحمونيلقدأسوأ/،ماهووهنالر

ادارثم،الخارجيبالمقبضباليسوى!تشبت3*:هنيههبعدفالثمممتوقد،مريبااحسنيكنت:فائناب!صقتي

الاءر.وارة،!..اًلكوةحإ!"،لعاىالمصراع.يلذنبملاهـذاان-الامركان،1والخوفاًلخجلدصارببجمهع

لي*اإ،رخلو؟!،العاصفةكانت،الرواقوكي:بهدوءبروفي!الن1-بسبشرككممنان:جيدا.فظيما!نظما

حى-ذا?دالولم!!صغببرإسخقعفيرجدإهانالممكنفمن:كابذلكتنخهـعالابجب-دساذا.نفسهبربستفظعاًناوعليكميحقد

،لوشلىالر.لحؤهـف!""،كأطهليعقدواًن!شا"لءبارمضالا/،مهذهفيواجهتقداكونيصضجمانه،رب!مقدنكونون،علهكمحقد

صه!"،زهنىر،افى.رأسهعاىينكبان((10إ-د))الرزبالركلنولكنني،الصغيرة،ولةدعاببهاتدليلينبغيماكانوهذا،فاشيا

لا.لرلىعنادجاء!ا!ظل،"أدذوفم"عاىايبرد،اًشفع،؟-.؟ؤ،اخضءانعليوجبقاذالضربونظللتمولكنكم،ذلكماوسعنيقاو،مت

الزءرمنلي،فاتءانت،المببلاولاص.ى،شبئار*-هـأ،نفبانكوانمحليوجب،اذانلفت!9الاتناع5هذ،فيالاخرونوكان،كالصم

ال،،ئلها!ر.!حثكوىوفي.!م-4ابىنفس!!بماأه!-قى4ثموليس،ثشئالستانا،نفسي،ظهرياولميهمانبوسعيوكان.انكلهملي

هـ،رموفكسإ!ا!،:تهاجاضجة"صل!المزبدة.قلتهاوالحتقد""قداكونلماقطوكت.لخدمهـمكانشبم.فكل:اشتمهموان

ولرنحفتعثر،وغطس.وداعا.وداعا.بضين:بهدوءوقالى،فيكار؟!سوف!وكنت،صحيفتيفي((اجلك!من))اكب

قثد،الاسودئلالهاالغطاء.اصطفقوحولهولكص.ا،ضاهذافعليمكن،اجل-اناحاولوكنت،تفهمواانالميكمبئهلا

،الكؤخحاجزقالتقى،)نجنقهوالليل،/ب!"ك!لىعلىالدودةان؟يغيرانذلكعسىما.بنقلونفكانوا:نفمميماًبرروان،احذركم

وكان،بكفهعليهمستتدابحدائهدساد.الثمرةفيهيحاللتطبعواتسرعوناشموكنتم،مئوهامقالي

الىفانعطفموجةحماتهوقد،يرفصشعره:ةجأةدرونيهفالئم،طويلصمتوسادوكفت.ا(روجألج!به"فيمزورةمقاطع

:ليسىمكانكلفيمقيماًلليلحب،المطربقح!اهـكأ!يانكيافيكار،وسأنعرلى-فكازوا،بالذاتصقحاتهمفيواكن!اصحح

6يلان،عاريانفسهوأحس،هايحميهثمةالممكنفمن،هررتفاذا!جدارديئةجسمية.إكنوام،وكراروتي،مانتي21علىيهنئونئي

وهو-و"ث!س.نراهعيونملايمبن،شعبلياًلطأال!يقفيلاتهـلكانجداقبمةرار:فضائلاليينسبواانشبئاي!لفهم

!"ح:إض!باللبفاذا،الر،حي!قاوم!رهـاع،.نأيهدبكل-:فيكارروسلال.اجرامكمدرجة.نز!د،لهاامنلاكييزيدما

علىيركضذهييخيط،البع!بدفيكهربائي.ذلكاننإياًلرؤ،قما-نبلغونسرعان:انتموكنتم

ءلىبروفيينسحقو،قدممبهحتىالاسودالماء!ء!ةالاصرالىررظرا!ماد،وكانو!انقولونوكننم،دجعيةجرائدفياكتبكنت

ير.رانرجلان،نعالخفق.انفاسهممسكاكوخ.فلة!طىبروفيمضىثم،خجول!را!ة!ةجو/الى،"))دوريروالىانتقلتاني

حولويقفزانيمجدلانمج!ونانومعطفا!ما.بمانويلالتقى،27الكوس!وعندكدليل.بثنائهماوتستف!دون"بادتوجوسوي"

فيىتصف،جديدمنالليلويئغلق.جنبيهمافأين،نحكبحثتلقد-:مانوللوقالعنعورةنيلتقدموامعهمفامروىكنتم

عليهان:الوحلفيويخبط،سيرءبرونيهأكنتفأصساب،وتسحرنيتنفرنيكانتنف!ي

،اًولبكوخواصطدم.الليلطواليخثطاًن.اتنزهكنت-:بروفيقال..اًسقطانواوشك،بالصراًد

يطرفى.انغيرمنودخل.المكانهنابثانثم؟سئامني!لمبانتريداًكنت--ةمعتماعتزازفيبرونيهالىونظر

وحينممشدوهينوبوبيهتيبواليهفتظرالىبحاقيانني،نعي-:برونجب!الواذا؟صمتولف،نفسيدفنتولقد-

يلهث،برونيهوكان.يضحكاناخذا،50عرفا.مدنيينثوبيئ،يعرفلماحدافان،عليكم!دتقدكنت

ويرتعش،بمينه4يطرفوهو،لهما!بسمشيءكلوكان،اًلزجاج!الريحكانت:ربحتالذيوانا؟احداحقدييضدمولم

والمجط.البردنافصاوهوظهرهعلىمستلقيابرونيهوكان،يطقطقولكني،يابرونيهقويانت!ثمنبل!!هولكن

المخدوعين؟الازواجقرونتنزعديحانها-داخلوفيالخارجفيبارداًالجووكان،يعرق.اًليهاتمافانظر:قوياايرضاافاكتت

حاجتككانتوما-:عهابفيتيبوفقال،كانيصغيوهو،ينتظرهالليلوكان،نفسه:اطمإنانغيرمنبرونيهثإم
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اًزفقنا.-ةبرونيهقال:وؤالالضلم!كلأجيبهفيالمطرة4بروفي،دس!الكلبةالليلةهـذهاراختهاًلى

أصسىامستندا،هناكالخشبياًللوحوىن...المورطف-ته!بحق،مقصودهذا-:برونيهقال

ووضمه.ئقيلصلبانه:وجسه،الحاجز!هوذا-.اً!ثائكةالاللالهتصر،يرحالر

صربةلهوارسل.نيبومنهواقترب،ذراًعهتحتمم!طنعة،فدلةفي،،تيبوبوييهوساعدهما:اًلخبثهبئةبوييهوانخ!

كتقه:علىمرتبكة:ضاحكينتراجماثم،الم!فينادزراءعلى.مغاجأةفهناك،استعد-

زوجينمنلكمايا!محطوظينمنيالكما--!الهـيئةيالهذه!لا!لا!اوه-؟مفاجأةاية-

/!مخدوعينةناقدةبمينبرونيهتيبووتفحص.اف!هياوالان،يمنيكاغمض-:تيبوقال،

روييه.فتبعه،البابنحوشنايدرونوجه4بالاسلاالمعطفيعل!انمنحذار-:مدنيانجرى،عينيهيفتحبرونيه"ماد

بويب:والال.هذاعلىمننارالستاًنكذلك:المشمائكةأههـذالمطيفاتجدهالا-

مثلكما.سنفعلربما،الاياممنيومفي-هـلائخف-:برونيه!لالمدنيالى.بنظركان:برونجبهيجبفلم

عائدين.ر(يتمانناربما-:تيبوقال.،مسنوتلاشىصممتوالم،لحظةوفمحهـكوا.ذلكفحخيفه

ةوقالشنايدرلمهممافبسماًلخارطةبوونيهورس،اللاهتمرحهماجديد؟ك!تاًين-

شبارع13المنزل.نسكن/فيزوتجي-"اًنوتحقق.3جيوبهكلواًلبوصلةوالمصباح:فيكاريوسلهورم

كاردي!نه.في(بىردرلكفبعف-،مستمدانه!أ!لة.د!لعفحينالاغطيةتحتاخبلتلقد-

وبوييهملمتعقيننجيووكان،برون!يهواستدار:وفال.ظهرهاوهن"لمؤانةمنيخرج-منهيعةعليهوكانت

حزينةبمسمةتيبولهماوب!مم،بينهمافيما.الاواًنفي2إ-وهكلىاًقدكان،ذلكيع!دفيكنلمولكنه،فبر

الضخمالمسطعوجههنحوهماودفع،رقيقة:وقالىءيرممارروس4مثى!ارابيضق!بمحايرتدبماوكان،3لعيتهحلق

العريضفمهوكان،تكتسحهالطيبةكانتالذي!كذاالكستنائيثوبعهفيمتضايقاويمدو،قةيابلا

غيرهبةوجبر"كانةوعجزاحبايضحك-فيالطاولهوارتفق،ساقيهفشبكوجلبر

كا..مجديةهطوءتزررافيالرتيكتانيداهوجعلت4جسمانلوكماالتتبمءبعضخشبرانبساط

رتولانمحاولا،ينظربرون!وكان.معطفه.عاتزقدانهدفموضلي-ذنركان

!خراءلكماافولاًنني-الزرإلاء:ران:الامروانتهي.خلفالىاًلزمن

:%!!لم!وهوبوور،ولىدرنشءابىلاوببنبنههاوررس،محروتهفيهوالىسمينااحسبكاكنلم-:برونيهفال

!ضاًء!خواءالمثة!الىفنظر،ع!ئيهبرونجبهورفع.بعد.الحدهذا

ل!!ل!لمنق!كم.باريوحياناقالوفكرالزبم!ورا"الإ.المزيتالمنواسةوقتيلوالمعردمكانكلفيخبزسرائحالصفتالمواقع-

لىى..بةالاسوروالدخ!ن،الفتيلطرففييرقص.مخليتملانويجب.جصميمن

ق-هـانكمارايرةطاذااًصقينتكوناولا-اًاصهيوجمةالانائه،حوالىظةط،ز-ورضؤغالذي؟ثوبيهواين-

لدسملان،تهرباانلاتعاولا.عليكماقبض،وكانتحارااللدسكادى:تدنرالنيالثبيرة.السريرتحت-

!ورلم!كما.اواًمراريهوخىل،واًلفيارالان!ادىرائع!تنبمثيرنجفوهووارتدىثيابهبرونيهفنزع

اث!:-،ؤلأ،وبو-4.نيبووكالق،بيفيتركاًنه،إمخططاورنطالا،صلبةياقةذاازرققميصا

اطفف،.علينايمقبضسوف-:النوقال!ةبروبيه:بووقالى،الا!قاعكلمم!بين:ضحكثم،اسودمعصاولبس

الملمونيرإ!للمحظؤظينيا-.عدلكاتباشجهانيلابد-

التوامنالوأسينهذينالابدوب!ماكللهمالليلخيرلى،الكومبدافع؟يعمممدههابانهيتظاهروكان،بدورءفيثاريولسىكان:الضحكعنوكف
الطلامفيالمربعوانممر،

الؤجه،فيالريحصفعاتلاوكانت.والبرد:بهلىوءوقل!رروءرألهمباريرسوهزو!تلبروفيوالخفت،ذهولفياليهبنظر

العيعينوفي،اًلفولاذمذا!الفمفيوكان.خائفانمي-،:نيبو

البابوانصفق.تموزبمفسجيةاسطوانات،تقفيهالحطةفهده،لاباس-:برونيهفال؟دقربطةهنالراليست-

الاناًمامهمااًر:الاننسحابفانقطع.خلفهمافينحهجحافيبمجردنلقائ!بابملعانسيرالاخرس.فليكن-

،فجراالبعيدالبعيدوفى،طويللاوصبرا،نفقا...كنرانته،رنولم،المدنيالحذاءواًززعو

.وكان.دالارحلالوحلوالمتصق،فهكا
.......مسكو.!ذأمنخائفالسمت-:وسفيكارقال:،جهه

بعربه،يمشيكانميكاديوسلانسعيدابركاونيه:الجافتينشفتيه-كاول!ءدط*.ض!بقانه-

،وكانيلمسهيدءيمدوالفينةاًلفينةبيننو3

.-...،.......اً..1.0هنالرنجدانماعسانا-؟العسكركيبحذائكاحتفض-
واودالمهماللمسهبي!يسعرلعي!هوالل!!هب!ن

....اً......لأأغاىقبضوا،اًلنحوهذاًعلى؟.نقولماذا-
ليحممياالاكواحلحومارلد،عاصعهريحوهـ3،مزعجةصغيرةبنصة:ليونيهحسو

،ا،ءرو-يرانمنلابررر،لا،لأ.يهسادوز
لوحةبرونجبهوع!م.شيئايريالمولمقنههاانيجب،نهالةفيبارييان:الليم،يجب

الحظحسنومن:.خلفالىفقفز،بنمافذة:اسبته،قفيتبووتكلم،الحياةنعاود-0شسرورر-وف

ش!يمةوسمع.الصدمةقاومالزجاجان
....اً......انلازض!يا،باريياليوصولكمافور-،اة!ر!قىافيبومافيوجهالىوجهاوكازا

يوب!ىوكبهحفيكاولعدنهضهصطدو!،لم!لمولدصرحهبهل!الودسان،تيبوالسيدة،امراتياليووماون!-برونمهوالتفت.خادعةبسمةونبادلا

-..ر..ا.حقيقيههيشهـماكانت،هذار:وروييهنيبو
اخناريعنلهااكتبا،يكفيوهذا:بويزاين

؟بسوءاصبتهل-،حزإضالستواني،جيدةطلةفيواًني.هاتببناغلقا:إفو!ال

ووذاءلىاًدطفتمرلاذستطيمولمكننا.لا-علإ،،وليس.بخبروص!ماانكمانيوككب:مسطرظبنمطرتببنلهه،اد7و

النحو..بخيرالاولادوعللقد:.لكتبانالا.للهاءانهما-
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مثيللاقبروي!وسمعه،4!وصءلىلي!-كة./عودتممترمئةرهاءفيجتاد،تماماقبالتهماؤ."ر.رور"!.وء-!لملىو.رقا)طراىاادندأو

فالتقطه،كمهحذاءولامى.ور.!ءل3انقطع،الساعةفيستةحسبنافادا.المحرسالىوكاناالخلوهمفرطالطريرقكانققد،بالادنجباح

،وقفزالشائدال!لكص*ىمهلعلىواخفضهواًن:دؤي!ينبغرقانابوالاإالت!ابفانفيقلقبحسابولام."كانكلمنمكشوفين

هـنبروواخرقهما،الارضالىفيكاررو"!،دنبتعالخطوةوسمء.ثانيةثلاثينمعهما:المشفىمستوىبلغاقديكوناانلابدانهما

المرءصد،اعلىومن!حرانانجهـما،الفرحالأرهـاموكانت،منخفضبصوت/عدفأخذانحفرثم.الظلامفيتبحثانظلتاعينيهولكنه

ناغيرمنبميونهمافطرفا،اخربروصعقهما،الصمتسادثم،خطوةبكلتاتصقالاولىانثى-ساقعنبابوازفتح،لاللبفيثقب

فيالشمسمنبيضاءالطررقى،واضحتيفهملص،مكانكلفيهوواذا،ذابؤفالحارسداناكثرحدذالقد،خراء،القيادةمركزانه:كالح

الشركاكمعتو،-الطلماتامنحلإ"جوفالارقاموكات،بالمرصادنفسهاللإلى!ورلبسده،برونيهوعلق،الشمالالىينبغيمما

علىبرونيهوقبض.باللرليءتغصفكانتوعند.اجوفصدىوتخلفالفراعفيتسقطمضيا،ثم،اليميننحووجذبهفيكاريوسالحرة

الركض،على5وقسر،ءإمهمنفيكاررولىرو-نالضطوةولدت،ثسوتسمةممةالرقمجانبالىبروفيوقفز،حاجزاالاوحفصدم

وىناًلر!اص،ير،!روانو!للأ،الر!اصفا!ةجرجوففيو!ال،ال!ارسفتكشفجديد..كضانيراًخذاثم،فيكا!شوسيقلباًنموشكا

.والمحرسالمرص!منعلب"ما.!طلقوهـو،بئزالمتوحدالخةقهذاالىفيأةوحال،الليل،عمودبايحملهانمحاولالوحهبرونه"ورفع

اخرحادسااذنفيهاخفوالقد:المحرسمن"صةمفىثموتوقف،امام!مافمر،الت!اق.الارضيحككلنلانه،إمزعجاكانذلكولكن

ق،الطرو،دصدوبروور4وظل؟فيفوشى.....اربعة،ئلاثة،ائنان،واجد.اخرىالىوراحته،اًلشرىذرامهمادا،يعدووظل

وانش،يرو!4الجميعان،كا!حرغرررضهةوسبمسمةالرقملمدىعاد،المرةوهذهفتراًجع،اًلليلجدارعلىوارتمى،امام

ترنحوفحأة.يئزوالرء!ص،!كابوستشةالرط!!لدىالتاليةألمرةوفي،وعشرينفياحيانايحسصهكانبرونيهولكئ،الجدار

4،.بروفقبضةفرفعته.وا!مترخىؤ-*ارووس،وعنتور!*ئةعلىؤلمنعتمد،وعشر،نوالنينلقسه"كلتلار،وشكبانهويشعر،ردهطرف

،كانتوجره"بروفيفدفعه،اخدىمرة-وسقطخه-"-كأبلغواد،يعدوعاد.اوثقفذلكونت،15و،مكرساقيهفيالضوففيسببل،ؤيه

ببنفقذؤ"،الليلمنمابقبىبكل،هناالغابة،قيكارإ-وسكتفمحلى-بدهوضعواربعيناركاعضاثم،وحلايسحقا!طويلانعلاهوظل

نجنقلهانصهـافل،ظهرهعلىووؤع،اًلالبتحبمار،فانةملمعصمهعلىتشتمدقاسيةباصابعفاحىالسوداء((المساحة":جزيرةوانبثقت،صلية

لهفقال،يمن"يكاد/وسوكان،1)ملجعل!،،وز،شس،.الصداقةاصابعانها،ثرامتل،بالحربروفيوأحى،اولىمرحلةهـ!تلك

ليروفي:حدودمننحلةعليهافقفزت،يمدهبرونجبهومدوارسل،ر*شىكانيممااقل.برؤلمهحذا؟هوكان

!اخرس-الملكءلمىاص،بعهطرلىؤلممر،رات"وحرثت،كايضحكفسمعه،فيكارإوسجبفيقيضته

توج*ني.ازك-:هـءكاررو/.لىة!انانغير"نوتداولمس،اخرىشوكةمتجنبا،ولىاراذراعهوتناول.وجهتهماليإخذااًنبقي

بهـءوءووضعهاللوحدفعثم،العدعنيكفمدؤوهـاناًز،مافجأةواحسما،الرنحوجهفي

،فيكار.ووسوهدر،المنحدرءلمىندصرجاوششاءلياسررحح،مإأا"قفزؤتماسك:قداو4.افطار،اجنحةلهمانبتتثم،رجنبيهما

لمقد،يخنقهالفضبوكان،بروذيه.وتدكهفلمو-ثاًوكانت،المئلثةالائكةالاسلاكحة؟اء...

.و...../.و؟ا،وته.بمو.!الدهبلالدوداشا-:يوسدفيكلولمحال
طلادودهما..صرحالرصاصداص-بناواهـروتباؤمسصهصا،بالوحلمليثتينبرونيه

رذأدرءلمىمححرلهمأحدارلمللقىوعتناجالمحححظاليسرىقممهووضع،وخىورسبعة،متملامتشابكي،الريحنيادفاتخذاواستندارا

........دلملو.ندنملهشادا،ا!تحشالشانكالسلكءلىحشرةازيز،تهدرالريجوكانت،الذداً!بن

وكازشتت،عنيفاجهداوبذلالإغما?،اوانثش!،فءءلمىصخاطلألا!رؤاءدأهبثموجعل،وينإفخ،العاطلالبهرحذلمكيخرق

فلذا،يصقيمو!اد،الثلجتخمشاصابعه،ودفعالاو!السلكالىايمنىثد!،اًسثالمشائهـةالال!لمصلاك:الخفقفيرع/برونيه!لب

ببنمحشودهوواذا،دجذع-لصط!مدالى"ثم،الموتدبراسفمسحهاابب!رىركبته.المباول.مواضعنعرفانا،نيجب:و!كر

محلىونحرك،شجرةوجدجفكاديرولىجس!،وخمسونتسعة،اللوغعلىاخيراًوضعهانتنانفهالىالريعحفتونفسهااللحظةوفي

واشز.لحفيكارلوسكفذداعهفص!د"ت،مكل،والزءن؟و!بىربءلىيزحفالانهووها،فدلقاالرائحةضجةعلىوانسماقا.وغوطبول

حقد:صرهرخة"ءالحارسكار،وهنالر،ستو!،متمهلا.بجريماالاقذاد،منكومةخلفجثوائم،المباولبحذاء

..يمينوالى،ايهينظروكان،استدارقدمنهماقربعدعلىالنتائكةالاسلاك:كانت

يملمالانهو،4ركبتبعلىبرونيهوجثابدهولمسفمدوتقدم.مئارةالليلكانبرونيهوكان،المقفزكحبالتدوروهيإلهواءنصقع

لة،النهاحتىسيمضميو)*نه،صتسو.راًنه،ولمسالتارجحدغماًيضاوتقدم،الثانياًلوتدالل!يل:ليلانهناككان.الاكبرالضجيجثمة

ناواراد،ةيكاد.رود!جضي.ؤءت4/درودلىاًلذياللوحعلىمرتداقليلاتراجعئم،الثالث،غاضبةضخمةكتلة،خلفهمانجرخىالذي

اليكاريوسولكن،ذرايمهبينويحمله.2يرفعهفيكاريوساًله:تلقائيااشنقامثم،يسقطكادالانجروالليل،المعركةخارجالا!اصبحت،

رةصادعانمنفكاجا،الكرةبرونيهواعاد،دفعهالمفراعبقدمهبرونيهوتحسس.بهتعلقالذبمماوراءفيما-ب!االذي،المتواميء،الدقيق

متاء،وفجاة:الاخراً"لم!مايرىانغيرواراد،و!تو!اثنا!،مديدياسلكافالمتقىعلىفببكاديوسوشد.اسودنورا،الجماجز

فماد،برونيهلتركه،لمجىبهعلىفيكاد،وسوقتعلىبصأدبممااىيحشىكا!لانهيقفزانبرونيهوأمر.سعيدا!اًنهما:برونيه،-يد

حفلةكانت،الاعلىوفي.اًلسقوطالىبشوكة،فليكنمعطفهاًسفلوإعلق،فيكاديوسث!ثةثمةكان.اللوحعلىبهينة7اصابعه

فيترقصالجنوعوكانت،وائمةالمجنات!زقت،فقفز،يرذجفالعبرنفادوج!ولمترغمقعلىالشائكةالاسلاكمنصفوف

وجهفببكارإوسمنوجههبروفيوادنى.النوروجعليد!4ركننااللوحوأمسك،معطفهردةوسوف،وئلا"لونمراللوعوطول،وعشرين

ورهل:بصوتو!ال.بخيروصلقدانهالىيشيربهموءلهز.على!يكاريوسضغط،وفجأة.اًلامرنتدبر

!فيكاربوس-اللوجوتدحرح،الشاكةاًلاسلاكوصرتيببرالحارسعكان:برونيهفارتعس،.معصمه

قدشيءكل!اهر!:فكاراروسفقالوهـكر،بصلابةبرونيهفأمسكه،الخشبيالخطوةهذهالىبرونيهوأص!ء0الطريقفي

.....وفكر،اًليهملمائدازهيحسوهو،رسباولالمجميعان:مثلوحفرعفاخترفه،لاترىاًلتي

غلطتك.بسببحدثذلك،إفعلهالذكبماما:عضب!يبفبهاريروسممكناالبدءيركونوسولى،اًلموعدالى.نوافدوا

فررتىنما،اذهبلن-:برونبهقالو"هـ،الفخ!يبوقعناانه-،الاحمقالقرجاًلمباول،خلفمتوالية--يالثلاثاضنجأ.قد"كان

لارافقك.برخق!بفيكاربوسكان،برأسفالتقى!دا،4.محرسهيغادراًلاناًنه:الحارسيراقب

فى!1



ههه!هههههههههههههههههههههههههههـورههه!!بمببحدتؤدشيءكل-:سيوفيكارقال
غلطتك.

و+"فىم!ود"يرأنة!او!ااود..انني".الحز!"اعضاءالىاتعسثسوف
مهمممىجد.بد.مىلسندأ،لكيه!ا-.بروليهلهعال

يصيح.فيكاريوسفأخذ

؟اموتاننيترىالا!جديدمننبدأ!

691لم2شالرشهرلمط!صعصلرتحدشةكنماا:بمشقةواضافعنيفاجهداوفيل
ء.......موت2ايج!النيالذبم!هو"الحؤب"ان-

،وصوتاحرىمرةسقطئم،الثلحفيوقاء

للأ!*راًسهلهورفع،اليهقجذبه،وجلبرونيه

ياغىالرحمنددمئهالدثنوررنتهقارقالفووا!وموقفحعاة3.07قدتراهأين.!خذهالىفلسند.،مولعلى

...........،على،المدنيالمعطفعلىيدءوامرأاعيب

يافيالرحمنعبداًلمدثنوراالقصروازبرشي!اً!نديوان04.أكان،مبللاشيءكلفكان،المدنيالقميعي

لافريرحهانيساًلدثنورترجمةالدكنورروزنتالمأهجالعلماءالم!ملمين(..:نلجه!اًليهالخولىوئفذ؟دماامثلجاذلك

ج!ه"فييدءودس،يديهبينسيموتاله

اًلحمسينيجمالحسمن-محهـرلىسهيماشي5../يعرخونؤوقهناكوكانوا،ءصناحهفأخرج

جرجميلالدكأوراً!هيركىاًلاب25.ءاىوضغط.بهمبرونيهيباليفلا،وينادون

ونظرد.مزرقرأسالليلمنفخرج،اًلزر
اًلخازنوهيبهنمميب((ترجمة-أالغقاؤ"ةالكون)أاًلنمما-"إةاًدساًر0.1يبابىولا،بالالمانيباليلاوكان0بروفياًليه

وس!باعاصب؟((ترجمة-))))الرياةاسرار1..،اهميةمنبعدلشيءفليس،"بالحزب"

-إاًدس!انىدراًلكولمدحأنولهـم!..؟كان.يعلم"..ولكنهالايموت:"اًالموتمتم

مسوححعراًن؟-ااًلمسو!ات(.اداسهداصى،بموصدبعدصءوليس
.....المغمضتينالعيننذيمماالساطعالحاؤر

والحقدالطشان:سيموتفيكاريوسان

يكنزصدياؤ،يأانن!ااديوان(..هالحياةهذهمجرىرو/با/ررارويصعدانكانا

5!عاساًحساناًلدكتوراًلك!رىاًلق!للدروان.5.3هذاان.موددهامنذو/مسدانهاالمضيعة

-........أأفييستطيعلن،والعذابالالممناًلمطلق

حداًداً.راهيمالعربد!اًلحرفي25.!و"الحزب"ان:يمحوهأندلبشرانتصار

!باحسماناًلغربيةزونسى05.الاتحادربحلوفحنى،يموتاجعلهالذي

ترحمةعوضشعمان-لعوغولاًلم!ف.15يستطعمايزاًلىكمالو.كان،..وماحالملت

...والعى.مموحدولىالرجالهاراًلسوديالي

سضسا.دىاًدوردكر.5.فيكاريوسشعركييده!أغر!،بروليه

...رجلينأنلوكما،الفظاعةمنينقذهان

عباسبكرترجمه.!و!ن!ردريركج-الحديثةالفهة؟..يقهراان،دقيقةآخرفي،يستطيعانضائع!

اجيولمىااًلخفراءسلمىترجم!بوجانللوبز-المتمعر.03:الوخدة

فأنتبهء،أبانيلاانني:"الحزب"-

لا.الوحيدصديقي

،

فمهوكان،ليسصعفنكاريوسيكنولم

برونيهن13بينما،الفقاقيعويصصعيحشرجالمر

العربيةالكتبوعمومالثقافةداًرالضاشرمنال!كبهذهجميعتطلب!:الريجوجهفييصرخ

-،56123.580245زلقون-3؟ه.بعىساًد!افةداًر5!الوحبدصديقي-

واصطفق،الفكوتدلى،الفموفعرع

اتصفعهـما/اليالشديدةالهبةوهذه،الشعر

23561:تلفونالصلجرياضلىاحةفةاللة-دارمكةبة:مكتبا.زهاومن!تاعلىوانش!ه.الموتهـ!انما،وتفر

كا.الموتهذاان:يف!وكان،اًلمرهولاًلموجه

21ا!1592تلفوناديسونعمارة-بلسرزمارع-الجامعةمكتبةوءماًلمنحددالالمانواقتحم.أنايصيبنيانما

للقاز!م:وسار.فنهض،بالاشجاريتشبثون

فحسب.بدلهفيهوانماموتهاًن

العربيالعالمفيالمكتباتعمومومن!سارتررولجان

سسههههةه!ةف!هه555!ههههههههههههههةهيساًدرشههلجمة.نر
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