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منتعبناوربما.احدلستاجرهافلاوالجنالاذ-!علىنعرضها

ويعششالغبارفيفطيها-للزبائناعدادهامنسوتنظيفهايبها

والمتطفلين،السبيللعابريممثرعةابوابهانتبركوور،العنكبوتثا

.للصوصمفتوحةسبابيكها

وبربالذات.لكجرىكماأاتذكرين،روزستيالناجرىكما

المثرين.فيوكنت-الاربعينحوالى-كهولتكعزفيكنت

حياتك.قصةليتحكينوأنت،وحدناونعن،حروالدنيا،صاء

قدكان.عمتثماليابالىوصلت.وتركتكقمت.جرت

لماذا.الينظرتولاب!معنىمرةاليكانطرلمعندكسنةعلي-سى

وبعرن.الداخلمنالباباغلقأنانسولم.عدت.أعلملا؟ت

هنا.،السريرعلىطرحتكجواباو!ال

سبب.بلاانتواسمسعلمتطعمبلااخذتك

يكن.لمشيئاكانساكتين؟لكب!دقمنا

سنين.سبعمنذساكثننزالوما

عادت.شيءاعيننا8ك!يكنولموسلمتسلمتالصباحفي

مفتوحة.وشبابيكمشرعةابوايايننا

منحوادث-اعتقدكماايضاولحق-ولكفيسبق،طبعا

،النوع11

تقولين؟انت(،!!ر"؟ماذا

ولااطلقمهحرا.ابدائ!همنامنعكلااكنيو،رأيكمنلست

يكونانحربمفايفوقمنعليهقأدرةغيركنتواذا.ليك

،الاستعاراتأكرهمثلكفانا؟تحت،

الصدد.هذافيالصراحةعنوانكان،موتاكررحمالله،يجد

ؤ،عداكاناذأيقوم،بلى.يغتمولميزملميمنيجيئكماجاءه01

يعود،ثممداهعلىطلقهوقاربكلوهناك،الشبكمنويدنوبننا

ثلائا.الحمدلة

ثجاعا.رجلاكان

مصراعيه.علىاًلشباكيفتحانينسىلا.منتهـالنزاكةوفي

افتح؟انروزتياتاذنينلل

دائما!الفر!ئعلىخي.جدييهتفكانكما!خياهه

اناون!حتيالطب!يبنصيحة.روزستياكالشبابفت!ئي

واطلي،مغلقامنفذاتسهـيولاوالابوابالثميابيكافتحي.فصوصا

!عندكمااطلقيقوتكوبكلالثلكونلى

...ءرائكمنوغيرههذا

.الهواءفيكلهااطلقيها،وشتائمك،واغانيك،نداءاتك

،الشعراء،الكتاب،الفلاسفة،روزستياصد!ي!ني

يعملونكلهم،كلهم.جدييقلدونالتاريخصانص،كلهملمطماء

وشؤوسالعاليةالشرفاتمنيطلقونهاأفكارهمبنات.هكذا،رائهم

واففية.أشداقاينشقواحتىالدويفيمتنافسينالسطوح

أوالفلاحالصوابالىويهدونهمالناسيعلمون

.خرط

.ل!سوااجوا!مفيبقيتلوأشياءمنالزجطلبون

افلقيه،تفضليءالحديثفتحت؟نت،روزياست-ياخذينىلا



اطته.كنفبلالشبهمنالمنياهذهعلىابصقأنوتاذنين

هكذا!تصتيأنتنتطرينتكونيلم؟ماذا

تموتيأأنتريدينكنتكيف

لك،قلت،س!تابرونكلنا.خوريمداميانت!سظجرة

.منفقاننحن،للهوالملك

امراضا،وعذابا!هراالمرقومباييلغيكتفيلاسعيدااثالك

التيالاقساطسائرالىودموعاوتحرفاوارفاومحلاويتما،ومموما

الميالايوبيةالعاهاتعنفضلا،ئانيةكلبليومكلمنايقبضها

فينا.ومثالهصورتهبهايشوه

ذنب.بدونذلك!قيكلدنا

سبب.ب!ون

سابقبلافالبا.يشاءالذيالوقتفيالأجورنخليانعلينا

منشيءعلىلس!تانهافيهاصالماأقلبطريقةيفاجئفا.انذار

.((!برا":ويعرحخوانيقناعلىيديهيضع.الليامة

ارواحنا.:الاخيرالقسطمناقبضوفدالايعلتناولا

.اخمر!اهذاعلىمعكاحتعانا.لوزستيامعكانا

الخليقةمنذافواجهمتعاقبعلى،كلهمالمشاجرينانالعجيب

وانواعوالصلواتوالدهداءبالبكاءيعني.مثلكيحنجون،اليومانى

شجاعة.ايفيهالش!التيالخض!م

محمييهم.!هههي!ىءص

سهيممى؟

أصارو!!يضةالي!-لأةى-* صا

ارلماربي!

!ر

اصرصصء

جورةلرجمة

،اكنالانناالاعتزازمنشيءيخامرناكاناذا"4

اشتراكيةتجارب"فىدراساتهمنثلاثاترجصنا

كتبمااخرنفسهاالدارفيلهنقدماذيساورنما

الاوالفصلعنفضلا،يضمالكتابهذاان"

علرللدلالةوحدهاعناوينهاتكفىنصوصخمسة

جذ،و""الاشتراكىالانسانو""عصرنلفي

."السوفياتيالاتحادفيالايديولوجيةالتياراتو"

منظدويتشرجهويبرزالنصوصهذهوفي"

تف!يمصزمااهمولعل.واستسلاممساومةغير

،ويكونالاصفحتهتطويلنالعشرينالقرنبان!. لمته

انجزبقدالسوفيكهاتىالاتحاديكونكما"المتححدة

...الستالينية

جو"هوذلك:الحريةعلىمبنيةاشتراكبةا1

فياتبالسوالتجربةمنموقفهومفتاحأ،الاشتراكي

لبنانيةليرات4النسخةثمن-حديثاصدر4

13

.الانتحارالىواث!ثوالمنتصىاغمانالذلك

فيارءالاحرارهموالمنتحرون.الوحيدةالحريةهوالانتحار

بالعبيد.سدءة

.بوماريصلونالذ-فىالنبلاالشجعانوحمصوهم

،خكلالطفولة2،ةبراو،بالشبميعةميانتحاراالموتاليس

!تاو،الحروبساحةثيقتلااو،الطرفاتعليجوطالموتمن

فراأعلىآو،السدادر-اومثلابالتيفوسو،تكسيثواليب

؟الصبماحنورلمعنشيخوخهمعايصدريهوالبعهاسعرس

لرفيستياانتاسامة

بعد.واحدةكلمة.كلمةلوزستيااسمس

!كسكنلملو":يسالشالمنتعنينمنكاتبجامنىبالامس

)ءحكلنانتودكنتفماذا

يدي.بقفاصرفته

11منه،اطلبباذتك،الملؤنالىذاهبنا.الانساستدمميه

اكواانبامكافييكنلماننيمصيبني،صاحبييا-.حالايحضر

أاكونأنءودكنتماذا.ناالا

الكوزتنسفذريةدنبلة،بركانا،؟صفرهواء،وكبريازفتا

الغمر.وجهعلىتر!اللهروحولتعد

..الليلهيوخرج

عواايوسفتوؤبيق
هع

صعح!--!ميم!حى!سهأ،!أب

رلمحزااش

?5
!عمشعمش

ابيشيا
عندما\العرب!أقارىءالىدويتمثراسحاققدمق

الاسىمناكبرقدرافان،يلادابدار"عن!!ادر

."لإشتراكىالانسان

ا،اتمامهادونالمؤلفموتحالالضدطلينينسيرة!

الماركسية":ثالت!اجلتناو)هاالتيالمشكلاتاهميةاى

ا،ممية"والنزعةالامم!ةحول،و"جروقراطية

منوواقعيما،واوهامثرثرةغيرمنثوريا-كسيا

عنباياموفاتمهقبيلغبروقد..تفا؟لههويتشر

الاثصستراكيةاوروباولايات"اسمهشى!لمالعلفي،م

التركةشوائبمننهاليمايتحررانبعدشترابهية

الان!مان"عنمفهومهواساسدويتشرهب
"...الاشتراكيةبناءا

المترجممقلمةمن

يعادلهاما


