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اءطاءبهايؤصد،الزخرمةمظنوعا)1(((الحريةدروب)).فعد

الاساليب،بتنوعتموجلكنها،للحريةالمختلفةالناسلطرقاجماليةصورة

واك؟:يالاولالجزءانظهروور.يتمهاأندونسارترتركهاوؤدهذا

التال!الحزءوظهر،4591عام(،التتفيذوفف)ءو"الرئفدسنأ)

لىهـ،،أسئةاكلنوديسمبرنوفمروكي،94!اعام"العميقالحزن))

صداهـ4":عنوأنهمافصليئ((الحدلثةالازمنة"!جلتهفيسارترنشر

يكتبلنأنههذابعدسارفرأعلنثم.المنتظرالاخرالجزءاكلن((عحجمبة

مظلقا.المزيدميها

بذاؤهافائمةروايةيكوقأن،،الرشدسن))الاولللجزءويملأن

خلالميالمركزةتجاربهبهأفضتماليوك!وبطلففيها.كاملةونكون

وكلووأص-رىمجموعةالىالحريةعناوهاممجموعةرونفليلةأ؟م

الروابة.منآخرنوعؤهو((التنفيذوقف"الثانيالبمءأما.سخيفة

دوسىجونعنالامريكي"الواقعي"التكنيكنسقعلىالروايةأقاملقد

طريقءندرنسمافيمونحاسبوعتاريحلنقلمحاولةوهي،باسوس

يركونوفد-بسرعةيقطعوهو،مختلفينأناسأفعاللردود"موشاج"

منإلاشخاصشخصفيهيرهكروامايقالما-نغسمهاالجملةفيأحياناهدا

الرواليينالاشخاصمنوينتؤل،آخرشخصؤيهيفكرومايقالماالى

تذكرنافاذا.ودالادييهشامبرلينأهثالالوافعيينالناسالىماتيوامثال

."آخرالىانسانوعى"منننتقلفاننا"؟الادبهوماة)فيقالهما

الىالمؤلفينتقل"العميقالحزن"الثالثالجزءففيهداومع

نركزلكي(،الرشدسن"فينراهوءلذياقناعا،الاث!التكنيك

النزهـاتأصحابمقصغرةجماعةمصائرعلىأخرىمرةانتباهنا

الايىعتالناقصالرابعالجزءمنالمنشورةوالشذرات.الخياليه

."العميقالحزن"منالاخرللقسهآافدادا

الخلشمنلكن،الاولالكتاب"بطل"هوماتيرانقلتلقد

بصفةسارتربهايعجبأومعهايتعاطفاليالشخصيةانهتؤادالاع

.ا(ؤزف!باةسب!ةتمثلش!ءجةئهل!نخدنظلأنيرءبولا،ص،ءحة

الىيشير*8،!"3)2(شترناًلاستادؤتجد،هكذاالنقادفعللقد

شكلامما"ماتيوعنتقولموردوحا!نسةوحتى"سار.تر-امماتيو))

ساررركيءاانالحعيقةودي.)3(،،س،رترمنمصغزةصورةاتهميمه

مورو-!كنابصنالسحيابعالهـغهصلمناقتطعنههالبزءاهذا..-*

اهعلأا3دارعن6291عاممرةلاولظهرالذي"سارتو":هـقونكر

اكم!هـلىنآصلوالذي"والنقأ-الهكتات"ص-ررلمة!ضحمنكا!كلأ!!

قريبا.العربيةترجمنه

ظدكمورترجمةمنالارابلىارعنايةلاررالهثاملةالترجمةرب/1(

-لنحموىإمل.الووايةلعنهاوينترجمظ-اكأكظتوقدلم،ادريحىخعه!ل

الىالمترج!مةالنحسرسالىاستنهاداأترجكمتيمنفهيالمق!الةداخل

.!لذكوربالكتلتف!اعيففيالواردةالاجليزية

!أحسكلخد:2/رسار":كنهابهفيتتهرنيدالفرالىلكلطالموب!)2(

.أالمترجبم)"انخفهـيوتحليله

لأءسأص!4.ث!،!ه3:ح!!8،3لاعا+4كم!ولأا3ل!هكلث!3ع!!كوكمحث!ه!كالمك!383

لم"الأ"،احه"8أ،الروء!ات!العقابسهار،تر":موردوخويزارى،بى/13

3:ص!.*،3*ك!ثاهس3!إ،حز!!،54)،!*خم
سللمةرجبمحهمودترجمقدو.

الممرجما)6291ءرردملرسالادابفيمجمةأكابمنيةالرربدروبالخا"ى!

ء،و-وانصفيا)،(.روكانتانفيسارنرلمحيمهلبكتيراملورتركللموي

3--لىبل،ير،برة!ي!:حثمفنسمفةمدرس-سارنرلتأنهدافيلىتا"نه

ثى:،كا!واوع،وي.رء-همالط(بقأييوصدلااكن،ءحاربءنألمترورة،15

أهـدصة"المفا!المدر!هدابهايحعلا!"!الطرإقةؤيأ(ت،كمن4زوع

الاساسية.شخص!ياتهبقينهدوناهـاتابضهـاعبينالمءط

فيبرهو،حامملأز،1"ارليلتورخهت!-ره،اربئالمروتبدا!هـ"ا

أص--لءن،بلمحعينفود؟يرجدأرلمجاولا!ت،)يةورء،عةالاربعبمىوني59اث

عجوزأءرأةالىنذوويدعهالاصفيىللغايةيردققوهو.الاجهاضعماءبئ

اهـ-فىواجمكرةفدمصهمكذلكوهو،ابى!ائيةالطوق.نسنعمل!ذرة

الرابعةويوهـوشاخيائه.رحسىأنهورغم.الطفلتعجبص"ىبمارشل

نف--"يتصورلانه،حرنجةعلىسيقضيالزو؟جاريعتؤدفهو،و/ئثلازين

تلأونأن./ر)بىأنتا):يرومذاتمارسيللهلقول.لهغايةستملارحبللأ

له-هـ،كلار-وءفابرقو."رديلتكهيونلك.مطلقةحريةحرا،حرا

باتفاأنتعاموءب،لمحبل"ناراتامئاتالحريةءنآراءهر،،نترح

.((رذلملمتكهسزلك)):ثانجبةلهتقوللكنها.يريهررنتيء

*مابلاعمله"ايحريأنيمكنهنجدةيعدطبيبعنمانجبىويسمع

مكمب،أصدكاته،أمه.-مختلفيئأناسالىؤيوجه،فرنك؟لا!رب!"

ور-*محاو!تههياءتلكئ،الئقودعلىالحصولعلىمصمما-(!قيروص
ماذيوأخاالمؤلفلىيرجمه،رائعةتهـكمهقيالسةوؤكب.ب،!ةشعلالملاراضبة9

.بمتلس،رنرددنموذجوهو)جاكمىالمساتسباهبىاالثوفىجواري

كانتلو)الما.صو:جاكيؤول.الهامةالحقائقببعضيتلفظ("الخنزير))

.ماعونليوربرواردشخء!ءنالمعروفططلبعننفسيفسأنزه،اراوكدي

تشفرمنبراانتذلكعأىوزيادة...ملعوررورجواريشضءلمىأذني

فيحاول."ميتؤثرصوأنتالالر.بةالروابطعلىتقضيانما،الالرة

نفسهةيبررأى"انجو

بماكليلاالأأفيلاأنا،دهمسوءكهنا،ا)جم!أصغ":ماليويقول

ا*،5-اتا/تول-ئو-!(1.-هـوار.ودور،؟لى.لاأمبرورجوازلى،ضت3اذ،

أستردأن))-ار--لمتنوعو!يمطيقةآسنانخلالكلنيرةالاص

.(1-ر،فني

قىالصر.ب!المواجهةميؤأنمةالحريةأنأظنكأت":جاكبركلول

وألت...مسواياتهويرتقبل،حامدا1(زءال-،،يئفذاليللمواففء

هذاقيول"المسكين"،نيوعزيزيلى،الرشدسنبلغتؤد،حالأليةعلى

للغايه،المحقيقةهدهمننروعانتحاوللكنك)اوتحدبربى:شفهكألهجةوي

ربه،...تا.عليهانتمماسنااءصعريانكزتظاهرانتحاولأنت

فهـفه،الرشدسنبلغتفدالواقعؤينكونلافربما،ظلمتكقداكون

.(1أنتبلذتهامماأسعباعتهاأناقدأكونربما...آخلاقبيةلىءنالسن

اخىزر،أخيهنظرةوجهةءلىيبرهنأىلمبربر،دماتبىكاىلووكما

معيخرجفبدأ.الغضبابارزصحبةفيينعمسبأننفسهبرءزي

!روربواخيهابالمبئيثطآسمها،عنتسةالثامنةفيبيضاءر،س!يةؤتاة

نا.نحماولايؤث/ىتنفكولا..للا"يذهأحدوكان،السرقةبداءا"!ابا

أشدوهوعنتمرةالضاسعةسؤهـوبوريسأما،الجامعةامتحانتجتار

ذهبوفد.ليلينادفيهرمةمغنيةوهنلولاأغرنهوقدلت!صبابهادراكا

.!-جممإصأ)((أه!،تأ)أ:ألاوأكأ-،رور"وواشليط،ى*انج)
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ومانجبو،الشجنتئيراشخاصأربعةمنصحبةفكانت،مل!!الىالجميع

عن(1جيد))أفوالويرددب،يفيشحضورفبمحريتهيؤكدبأنشغوف

التصب،لادعالالاتياناي3!؟ىولور؟"د،"!شك!((المجانيةالافعال"

يغرزوانيكرههاالنيالشمبانيايطلبكأنلهامعقولدامع4لدبرديس

،الافعالهذهمثلسخفعنبربمشفبالمثلوسارتر.يرده!!سكينا

بأيةليرالنوعهذامنالذيالىماوكأنامنحيبفكزةسخفوخاصة

للحرية.تأكيداالاحوالمنصال

صويجلسلفياللذينوايفيشماتيوالىبوريسيأفيصباحوذات

وهـو،هلعفيف،رب،معهنائمةوهيماتتفدلولابأنويقول،مقهى

هـظوع.لهاكتبهاالتءالغراميةالخطاباتاستردادبصددفلقا!ن

يجسدلولاحقائبفيينقبهووبينما5أجلهمامنيذهبأنءإتيو

فىعما-اجرلد!عكرجايجدأخببراوهنا.الئقديةالاوراقبعض"،تيو

كهوانمانمتلمملولاأنكبمطويلايشكماتيولكن.مارسهلأجهـاض

منحالةماتيوتئتابوأخبرا.تستيقطولسوفلعخهـرتأئبرتحت

.النقودفبيسرقثانيةيرتدوا!شجاعة

مانيوصديقدان.أخرىتطوراتهناككانتنفسهالوفتوفي

وردانيالالمثلية-يةبالتالمصابالخبيت

"(فيوبرظهـرعندء،وفكذا.حقاالطفلترلمببأنهافيهاوأثرمارسيلراى

ة.!دهتثسدرالاج!،ضعملميةاجلمنالنفودومعهء،رسهليشالة!كبما

مارسيل.يزوجسوروطدانيالانا!نلماتيووفيل.الشقةمنونالرده

يؤهـدوهو.طفل"أنهعلىماتيوطفلببنوةي!رؤءأنمستعدودافيل

نجواجبالهيرفوم)"سوفأنهالا،المثلية؟لجنسيةاصابتهرغمانهلماتهو

."كزوج

كأبراتركأفيرهالتبمايفيننيولنوجدانقسهما.ليوبرجدماوسعان

وتهي.إفاراالىو.نت!ب(مت!حانافهـالمحيت!سلمارسيل.نحتةرهكما

.الكلماتبهذهالاولالجزء

.((رحءهـأب!فلقد)ءةوؤكر،يخء*لميوهودان-،لمانجيورافب))

الا"--كأفيلن!ءكاللقد.فبلذيعنحريةأزدادلكننيوحيدا

؟(نانماهرزا/"ولوهولكنه(1!مارسيلدوجدلملو51))السالفة

.11حء،نيجفؤ،،افد،حريننفيمخلوقيتدخللم)ا:نفسه.لمنجدع

ؤ-ييحوماي!عبقيزال،لا.الحررةا)ىوارلدالناووةؤوأظ

ولاحورجع")ء.العاصفاليومهذاونذكرالهـواءاستش!ق.الهـواء

."طحئ

ات"،تسء،أجلكلنالحياةلهمنحتلقدشيءلا.فكرهكذا

؟وعهاز،ى!فد:لتاءب...خافىكماانه:يتغيركانذل!ومعشيء،

خدماهاالمختلفةالم!صعةالاخلافياتقدمتلقد.شبابههـنانتهـىوكذ)ك

ا،؟تسا"-ة،طرير-وعنالثصامح،الواعيةالابيقورية--داعفيله

اء--ياا،ماوزاتآللهفدمت-ارواؤجةا،اتنشركالحس،الادعا!

...ا)حه،ة!--لىعلىفاسكحكم،دفيقةبعددف!قة،الانسانير-تملحها

ن!راغتلقر:للغابةحقا،حقا":لنفسهبركرروهوثانيةشاءب

."الرشد

أز،،ء.إى((دالرتسن))لانتهاءالتاببينالجزءينحوادثوتبرهن

المحرد"ءن.ببحتيزاللا،نفسه.بخدعماتيو،بزالفلا.بالتهكمءلجئة

هـفا،النظامانه،،1خلقكما))أنهي!عتفديزالولاماخترمغيريطلأنفي

1(بقرراءف.كالابدحائراوظل..نعقلاأشديعدولم،هناكماكل

علىوكان،مطلقاهناكالىيدهبلالكنه،اسبانيافبمليقاتلرتآن

فجنهررهاوراقيلكن،تحيهالتياود.بتأخيهزوجة،فاجع"أنوتث

!!ركانوعندما.((اكودي)1تستدعيهاميونحازمةأثناءأرسلتا!تى

وكبرره،)):ويقولىفرارهعني!عدللكنه،ي!نتحران،(برقرر))نجبفمركز

.((القادمةارةا

(1؟امه--!ألصزق))اءالتاالجزءوفي،فرقتهالىمانجبوويصل

إك!-،ز.إبربهـةاؤينجده0491ءامو/ونيوما.بروفيحوادثه.قثورافيا

ولاأخلافيادمرواالذينوالناس،الالمانزحفأ.ئناءفرقتهمالضباط

ثم.الهدنةشتظرونوهمونيسكريبوتهمالىالعودةفيالايفكرون
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الطرازمنعسكريةفصيلة(ماتيوفرفةفيهاتعسهـرالتيالقريةفي،بدو

العمالمنلهوصديقاماتيواستهوتولقد.شاسيراًلايفيالاول

فيبالفرقةبالالتحاقلهمايسمحوالكيفاستمالوهماالعسكزيةصفاتهـم

الطو.وجهفيللصمودمحاولةآخريبذلونحيثكنيسةبرج

نجده،ماتيوعلىالالمانيقضيأنقدرحيث،البرجفيوهناك

البطولي:العملمنأخرةساعةامامه،يتاثرلااكيوهو

هذاكان.الناريطلقهناكووفف،السورالىطريقهشقلقد"

منلشكتنتقمانماطلقاتهمنطلقةكل.كبرمستوىعلىانتقاما

وطلقة،اسرفهااناستطعلماقيلولاأجلمنطلقة".القديمةشكوكه

النياوديتأجلمنوطلقة،بهااخلوأنيجبكانالتيمارسيلاجلمن

اكنبهااناجرؤلمالنىالكننباجلمنالطلقةوهذه.اقبلهااناردلم

واحدكلاجلمنوهنه،اطلافابهااقملمماتيالنزهاتاجلمنوهذه

وكانتالناراًطلق.((أفهمهأنوحاولتأكرههأنإردتممنعامةبصفة

مي!طلقة-لنغسككحبكجاركتحبسوف.حولهمنتتكسرالالواح

المقابل.هدا.نةاقينجبالفي!طلقة-تقتللنانت،اكلوطيهداوجه

هيمالحر.بة.كلهالعالعلى،الفضيلةعلى،الناسعلىيطلقكان

حولهتنطلقالطلقات.كانتملتهبارأسهكانلقد........الرعب

يطلقواستمر...معهاناوكذلكيشتعلالعالمان)).ال!واءفيمرة

حر".انهللقاقي،فويانه.اغنسل.لقد.ا!رصاصاطلقلهد.المرصاص

الىبما.فيوانتهىعندماسارترمقاصدمنهـمالمواًحديسيءوربما

بطولي""جزءهوالروايةمنالقسملهذاالعامالجوان.النهايةهذه

منيظهرانما.يقاتلواانيريدونلاالذيناولئكجبنان.تماما

فدلاكايالعسكريةالصفاتانالواضحمن.وفحةحادةعيونخلال

كبلنجءنفجخفيفأثرهناكمانيوموتوفي،باعجابئكموضعذكرت

ميليبأشاركماحالأيةوعلى.هوليودافلاممنالحربعنفيلمأو

بطل))وكونأنبهالمفصودليسماتيوفان،الدؤيقسارترنافدتودي

أسماهلمالجسيدالميمونانبهالمقصودان،"الخ!يصنعالذيالقتال

حرأنه(1يصعد))وهوماتيوو/موت)1(1((المرعبةالحرية)هيجل

ماتيواخطاءآخرالاليسالمؤلفعينفيالموتهذالكن،النهايةفي

فانوهكذا.ابرالرعبهبمان"الحريةسارترثدحقافليس.العديدة

شجاعة،كلعا!كد،للغايةبهاواهتمالحرية!بمكتيراتأملالذيمانيو

الحرية.هبمماحقايكشفاندونلكن

،-د(41الحرددروب))ديسار.لرعندالآخرالمحوريالبطلأما

لوطى.فدانيال.حلدونالرئيسبكأمشكلتهالمؤلفتركوفد،دانيال

منفهو.الاخرينعيونؤيلوطيانه،نفسهعينفبىلوطيايسهوأو

((مختلف))شخصمجردبأنهويتظاهرالمثلية4جنسيةينكرانيريدجهة

كونهمنير،وبأنيسشطيعلاأنهحيث،أخرىجهةومن.الاخرينعن

تجسده"ا!خر))نظرةوأن،مثليةجنسيقيعندهشخصاباعتبارهيرى

شيئا،الماديالشيءيصبحكمامثبباجنسيايصبحأنيرتوقفهو،يهكذا

فهو.جميعامشاعرهمنالتخلصطر/بئعنبالاثمشعورهيئهيوأن

يصبحاق...اعمى،شعوربدون،حركةبلا،حجرايصبح"انيخنوق

عمقهيرنحلقان.ينطفىءأن.بلوطشجرةالباوطشجرةتكونكمالوكيا

يرمكنلااًلوعي.الحالبظبيعةدانيالحلمي!حققلالكن."الداخلي

لا،31"،خ!زكا!لا3ذاتيةيكونانالايستطيعلاالانسان؟وعيايكونانالأ

لذاته.وجودا?*س!ء*ح!ء!*!كا+تخطيا

وهو،بالائمالشاعراللوطيحياةطريقفيدانياليسروهكذا

قصةتلخيصفيالفرويديالتعبرهذااستعمالأمكنلوالفسهيعافب

ذاتغرنفسهمعافبةفيدانيالجهودلكن.الاخرينويعافب(سارترية

نأيقرروهو،يعدثميحبهاالتيالقططفتلعلىصملقد.اثر

فينكاية)بمارسهلزواجهفييمضيوهو.يعدلثمنفسهيخصي

.دندراسة،سارتربولجالة:توديفيليبكايبمنمقهشجمهةا(لم

المترجم()وسياعسية

لاع!هث!+!3.!:.!.33؟؟!3احطد33!،8!،أصاعةافىحأ،،51!3ءلا،كم



،الانثويجسدهاعلىيتمرد،معهاالمسلشهرفيوهولكن(ماتيو

يإبردانيالاثمان.فيتركها،بستانيجسدهوشابذكرحسو-تيره

الناسسلوكعلىبالغرورالملىاءالشاملالحكمشكلعلىايضانغسهءن

المثلية.الجنسيةاصحابمنرفاقهذلكفيبماالاخرين

منالسيءدانيالتكوينيرصورالذيالصالونفيدريدمنظروهناك

الىدانياليذهب.((الئظرة"عنالسارتريةوالنظريةالعقيدةناحية

،هناكيترددونالذينالشبانمنشابانتقاءعلىالنيةولد)"الصالون

رجليدخل،لسنمتاعفيالغلمانيفحصهووبينما.بنقودهينتقيه

دانيالفيشعر.احدهممعسريعةصداقةويكونالمكانالىمسنغريب

نأويفرر،الجببدالقادمضد،(حارقاغضبااستشاطقد"أنه

أصبحلوالفكرةجماليتصور،يرحلعندمايتبعهانفيقرر.يعافبه

وبينما"الفزعمنحالةالىويرده"اسمهعنالرجل.ويستجوبمخبرا

منيخاطبهوهواورد!ميسمع،ضحيتهسيعانيهالذيبالفم،تلذدهو

إبىاهأنغرمنيراقبهوكان،بوبي،السابقينعشاقهأحدبأنهوراز4

وعند"ا،يتطلعولعجوزاالرجلي!سضدير،بوبياليهيصلوعندما.احد

.العارفابتسامةيبتسم،بجانبهفظشابمعهناكواقفادانيالبرى

الشدوهولنفسهلدانيمايقول.قبلذيمنأكثرغضبادانيالفيضطرب

نا0((مبتدلاواعتبرفيالغلامهذاًمعورانيحدتلقد)ا:اضطرابا

كليتصورانه)):"الماسونيالاخاءمبولة"يسميهم،يكرهدانيال

كهـذاابدوانعلىالتودينفسياقتلانافضلاني0دي،1واحد

.،(العجوزاللوطي

،ارر*ءجيةالىيتحولالسيئة4نزءتخلالدانيالأننجدونحن

.ارواجا!كبشأنههذافينتأنه،تدا.سمجردالايكونلادينهلكن

باريسالىيعودوعندما.درنساسقوطمعأخراابتهاجهل!ظةونأ.نئ

دانياليرعيش،الالماررحفأمامدعرفييهربنقريبماشخصكلو.ررى

حقيق:برضاء!رحلجربة

جواسسهناككانلقد.المراقبةتحتور"حةإس.بنظللمد))

كان،محاكمت"علىشاهداكانسبيلعابروكل.لر/ره.لصتص-ى

.فدهكقرينةتستعمليقولهاكلمةكل،الشعخصينكاناو،لمحافا

."الهـرب-اتةكي،والا

حاإ--كأفبىيبدونلوطيبائهدانيالعلىحكمواالذبربئاًلناسان

ويبنه3.الآخرونانهزملقد.عنهكبببرعبءانزاح)قد،تام!رب

تحملى،معندماالانيقينالوجوهالملوحيالالمانالجنودلرؤبتهداني!ال

وهناك،اسينانهرتىي!تجولانه.اهجورةاالشوارعالىالعربات

المسعالمينمنوءو،فيليبهوجميلافرنسياشابايواجه--بالصدفة

إقطرعنفيل-بداًنيالأغرىوقد.الانتحاروشكعلىوكان،المحظوظين

4أءاؤوؤيعمبلا.!زرألقالاروووو،رأ-/4.لعيرالىالطوبرلىاللموطيء!عبره

،شت"انىؤيلمببدأنيالفيأخد،العرضلهتكالقد،مةالفنيةالوسارل

.؟!لآونبهبفتعليمهطربقعنوذلمكمعهالمثليةالجنسميةلمزاولةم!ت!عدو

الحربة.يعلمهانيمكنكيففيليبويساله،حرا

،،ذاو--"!:هـأأنبرجبء):لرحاالمضطربمظ!رولهدانيالقال))

طالب؟أنتهل.الخلقيةالقيم

.((طالباكنت":فيليبقال

؟القانون-

.الاداب،كلا-

لىأ؟وله"،فهمءلىقادراستكونالحالةهذهفي،اؤغلهذا-

الذي"المتعمدالتحلل))؟أعنيهماتبينتهل-المنهجيالشكلك

طريقعنلالكن،كاملةتحطيمعمليةنبدأانيجبرامبوعندكان

سوفخرين71مناقترصتهشيءكل.الافعالطريقعنبل،الاقوال

."الهواءفييرتلاشى

نعترضيانلممكنلكن،وفيليبدانيالعننسمعهماخراهووهذا

لوسينبينالعلاقةوانتهتتظورتكماوتئتهيتتطورسوفعلاقتهماأن

زعيم"طفولة"الاولىالقصرهسارترقصةفياللوطيوبربررالشاب

نأمناكثرلثئاإريردتجعلهلابالشذودالمصابالبطللجررفئأنصيث

يمكننا،أخرىومرة.بورجوازيفاشيالىينتهيثمواممنسوياءبمون

منفيليبيتعلمهاانيمكنالتيالحريةمننوعأياننتيقنان

.أحرزه!رأنه!اتيويخ!دشيءأيمنأشدسخريةستكوندانيال

أجزاءمنجزءفيتقومشخصيةهناك،وماتيودانيالوبجانب

نارءم،للغايةههماإ(للحريةطريقها"يكونوالتي"الحريةدروب"

متحمسعضووهو،بروفيهيالشخصيةهذه.زائفالمجمدوطري!قها

انييعتقمونالذينالناسمنوهو.الشيوعيالحزبفيصيا.نهمكرس

علىاًلتعرف)ءانهاعاىللكلمةالماركسيبالتحديدتحلالحر*قيمشك!ة

بروليهيحاولاروايةااولوفي((الضرورة

لقد؟)ابرونيهلهيقول.الث!بيوعيبالحزبالالتحاقعلىماتيويعريان

وسوفحريتكانبذ،أبعدخطوةخذ5حرالتصبحشيءكلنبزت

."اليكشيءكلينضاف

فدالمتحدةالجبهةسنواتاثناءبرونيهعندسهلبحروالسياسة-

فهسو،السوفييتيالمنازيالحلفتكوينبعدوحتىبل،الفانضيست

اًنه.الشيوعيينالزعماءحكمةفي-تمحيصدون-يمتقديستمر

يبداثم،الزاحف4،نيالاالجيشإدعىيؤسبئنلنفسهيسمحكجندي

الذاتبحثهويكلبهماان.لاعتقالاممسكرفيشيوعيةخليةتنظ!يم

يصبرلاوهو،المتوسطالفرنسيالجنديعنددعامةوجودوعدمالفردة

للنارية.المعاريةالروجاعادةيمكنحتىابادتهمالالمانيبدأأنء4ى،

شن!بطر،اسمهغامضبمثقفالاعتقالء!صكرفيابرونيهويلتف

عنشيءكليعرفالهعليهيبدوشحصوهو،صداقةممهويكون

قيسادةفيبرونيهعقيدةشأنمنيحطانيحاولوهو،الشيوعية

اد-ياسب-ةالىظوراتعنشنيدرثبؤتانذلكمونواكثر.الحزب

وتعود،الاا،نيالروسيالتحالفمدىينكثفوعندما.الاصداثتحققها

يهودجمقيغتضيع،النازيمنبتصريحالظهورالى"الاوماثت!يه))جريدة

شنيدرلناويظهر.المعس!فيللنازيمعاد؟"حركةخلقفيبرو!به

الحزبتركللغايةمعروفشيوعيكاتبوهو،فيكاريوسانهعلى

كيقصاراهبرونيهويبذل.المسوفييتيالنازيالتحالفضدأصتجاجا

بشنيدر-العاطفيارتباطهلكن،الجدبردالحزبيالخطبمعيهتلاءم

.الهربفيممهيشتركانيرقررأنهحنتىعظيماا!ناصبحقدفبيكاريوس

لدىيشون-حالايةعلى-المعسكرفياخرونشيوعيونوهناك

ويموت.يهربانيحاولو!وفيكاربروسعلىاصا!رءفيطاق،الالمائ

برونيه:ذراجممابين

."اغتالنيالذيهوالحزب":فيكاريوسيقول))

وشكعلىفيكار،وسانيعرفلكنه.يموتلاليتهبرونيهغمغم

العذابهذاتواجهأنتستطيعللانسانقوةتوجدلا.،.بموتأن

الاتحادجبهةكسبتلوحتى.قتلهوقدالحزباًنه.المطلق

غاصتلقد،دا(زبرونيهتململقد.وصيدونالناسدان،ا!موديي

الرعب،برحففانيريدكانلوكماوءصاحالقذر،فيكارإوسنةمعرفىك!يده

يقهراانالانجرةاللحطةفييمكنضائعينرجلينال!حتطالحةفيكانلوكما

الوحدة.

"الوحيدصديقيانتانك!الحزبأ/،،الجحيمالى))

"...يسممعلمديكاربروس

الحراسالىيرتدوبرونيهالىروايةوتوقف.ميتفيكارروسان

كما-برونيهنتركونحن.يرنتظرهالذيى4افيمدىويرءأمل،الالمان

مستقبله.عنشيئانعرفلالكننا.النجاةحافةعلى-روكانتاننترك

كمما-برونيهيجسد،فيكار.بولسمعيرالاصالمتظرحتىالروايركأوخلال

الشيوعيلملحزبالجاهزةالتيالىهربالذيانالافنوع-لىارؤربببن

الاخلاقي.الاختهارعذإبمنكمهرب

لمالت؟"الحربربئدروبلمةنرإساروايةعننقولانبرمكنناوهكذا

العديدونأشخاصهيسلكهاالي((الحربةدروب،)كلندربولاأنهتء"

طريقعنشيئات!علمرليهلماالقارىءأنرغم،الصعيحالطريقموراير"ؤك!

يقعانهبالفعلسارتريعتقدالذيالافجاههذاوات.صادمعارضةءطية

الخرية.طروقفه

لقاهرةا
مجاهدا:مماعبدكل*،اوو4رصهنر
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