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1((لظلامفييممعطعوالنور))

!!-صحجحع!حكتء

الخاتمة:اش!خ!اصللخياته،درامائيةترجمةبكتابةلودستويديوبدأ.918سنةفي

مخلفلالهمنكقطعةاللشاشةعلىوتعرضتئشرانبعدفيماللهااتيج

.(عمرهمن83في)تولستوينيكولايفثسلميوالناقصةالدراًماهذه."اللظلامفييسطعوالنور"عنوانتحت

زوجته.،تولستوك!اندرييغناصوفياللجوهرتشخيصسوى(سلفاذللكعنينمالاولوالمشهد)لليست

ابنته.،(ساشاتدعى)اللكسندر+لفوفناالمبيتةاللهروبلمحاولةكنبريركتبتانهاوواضح،المنزلليةمأساته

الكاتب.غمرةفيخلقيةموازثةعملبمعنى،نفسهاللوقتفيلزوجتهواعتذار

وصديقه.توللستويطبيب،بتروف!نشدوشان.الرهيبالروحبمالتهزق

اوسولنغ.ايفانوفتشايفان،اشنابوفومحطةناظرسارنتسيفنيكوجم!ميشيلايفننشتقمعىشخصيةقدتولستوكينفسهان

غريغوزوفتش.سيريل،استابوفوشرطةرئيسى.موضوعايعتبرانيمكنالمأساةفيماوأقل.شفافيةفيعنهالمعبرة

.الاولالطالب،لحياتهاللحتمياللحلسلفالينظمالايبسهالمتولستويانشكولا

الثالي.اللطاللبولاالالرفيلاواللختاماللقراروصيغةجرأةيجدللمتولستويازغير

مسافر-فى.ثلاثة.0.91،سنواتعشربعدولا،.918،اللحينذللكفيلا،اللحياةفي

شهرمنالاخ!يرةالايامفيوالثانيالاولالمشهدينحوال!تقعتئتهي،ناقصةقطعةالمسرحيةظلتواستسلامهاالارادةخضوعفبسبب

فيوالمشهـالاخير،بوللياناياسنايامكتبفي.ا!اسنةاءشوبرانالليهويتوسلاللهالىيديهفيرفعالبطلعلىتسضحوذتامةبحيرة

استابوفو.بمحطةالانتظارغرفةفي91.اًسئةاكتوبر31.عراعهوينهييسالحدء

ايضا،بعدفيماالمسرحيةمنالاخيراللفصللولستوييكتبوللم

-اًلاولالم!شمهد-.191سنةافنوبرمنالاخيرةالايامففي.عاشهلقد:الاهمولكن

بوليانايالسنايافيا!ا.51وبرنهايةاصطدامبعد:تحريرازمةعن،قرارعنقرنربعرجة.نتمخض

الموتذللكليجدالمناسبالوقتفيلوللستولىيهربعنيفلرامالي

الللوحةيشنه،الزينةمنوخلوهبساطتهعلىتولستوكيمكتب.النهائيواللشكلاللقداسةمصيرهيمنحاللذيالراممعالمثالي

تماما.المعروفةالىالمعالشةالنهايةاضيفانمنأنسبشيءلييبدلمالانوا

مزرورااسودقميصامنهماكليرتدي،طاللبيناللكلالبيدخل)واخلاصوصدقأملألةبكل،وحد.وهذا،هذاحاولتلقد.المأسلاه

فييتحركان.حادينوجهينذواشابانالا!شان.الروسيالنمطعلىيانيالادعاءعلىبذلكاتجاسروللست.التاريخيةوالوثائقللحقائق

.(خوفمنهاكثرتكبرفي،تاماطمئنانانسي،مكافئةبصورةفيهاواتحكمللتولستويعقيدةاتمماناريد

يدعكمالنتولستويليوفان،ذللكغضونفياستريحا:الكاتبيعتبرانينبغيلاوللهدا.اخدمهانا!يدوانما،الائرالىانضملا

انه.سنهكبرفيتفكراانهومنكماارجوهماوكل.طويلاتننظران،قائمونزاعناقصلألرمستقلةكخلالمةبل،كتكملةهنااحاوالهما

-.تعيهينسىماحميراانهدرجةالىبالمناقشةمغرم.صحيحامخرجاالناقصةالأساةتلكاعطاءالابذللكاديدو&عت

ليوالىنوجههاكيرةاسئلةللسدينالليست:الاولاللطاللبهناا؟كدانيجببالعرضجديرةالخثمةهذهكونانولاجل

وأعدلمر.لهأولناحاسمسؤالطبعا،فقطواحدسؤال-تولستوي"الظلامفييسطعوالنور"عنمتأخرة،الزمنحببثمن،تقعانها

بحرية!نت!مانلناجازان-كلاميساوجزبأنيتولسمتويليوعلىذللكيظهراًنانناللضروريفمن،سنةعثمرةبست

اقضللا.ذللككاقاللصيغقلتوكلما.الحريةتممللكما:الكاتبالتياللجميلةصورهكمثلتتخذانويمكن.المسرحالىدخوللهعند

ذلك.يريدلاانه-حضرةبلقبشيءكلقبلتخاطباهولاعندتظهرهالتياللصورةتلكوخاصة،الاخيرةسنواتهفيلهاخذت

.هذالاشيءكل،هظمناتخشلا:الاولاللطاللبوكذلك.الموتفراشعلىوهوصورتهثم،شمردينوديرفياخته

!اللصرحيصعدهوذاها:اللالبوثابتمعروفهولماطبقاا!ثرةبساطتهبكلأمتبيرسماننجحبغي

سنه،كبررغم،يبدو.متزنةسريعةبخطى.يولستوييدخل)هذهتضمان،فحسباًلتمثيليالمشهداجلمن،ودو(1..ناريخيا

وهـقة،يلفاويدهفيقلمايديرمافاللبايتكلموحين.عصبياتشيطاهيذةخلفتحفهوللم،اللصريحباسمهتولستويتذكرالتي)الخالمة

بسرعةالاشينمنيتقدم.جاءقداللحديثفبمدورهيكونألاجزعااستراحةبعداللقطعةمنالرابعاللفصلالى(الم!عشعارةسمارنتسيف

يجلسثم.نافذهحادةنظرةمنهماكلالىينظروهوويصافحهما.مستقلعرضفيتقديمهاثيتبمفيولليس.صيرة
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الاوضساعلتحسينكاملةنظمبايجادبل،فحسببالاصلاحلا.(مشمعكبيركرسيفوققبالتهما

...الاجتماعية؟..كذلكألليس،اليالللجنةأرسلتهمااللذانانتما:تولستوي

وهل؟الانحنىذللكمنتموماذا(مقاطعا):التانياللطالب...اسمميكمانسيتقدكنتاناعذراني.(رسالةفييبحث)

علىسلطتالتيالمقرعة؟سنةثلاثينمنذنلناوماذا؟مطال!بكحققتجذناكفما.وزنالاسميناتقيمالانرجوكاننا:الاولاللطاللب

يا!اللص!رفيرصاصاتوسبع،برسالتكآمنوااللذين7لباعك.االلافمئاتمنكأثنينال!

،واخيرا؟المائعواصرادكوبياناتككعبكروسياعلىأدخلتهتحسين؟اليتوجههسؤاللديكهل(حدةفيالليهناظرا):توللسننوي

والاناةاللصبرعلىالشعبتعلمحينالطغيانتساندانكتدركألا.واحدسؤال:الاولاللطاللب

نايجديكلن،تولستويلليويا،لا؟سنةالاللفبامبراطوريةوتمنيه؟وانت(للثانيا:تولسننوي

الملائكة!يالسنةتحدثتولوالحبباسمالابياًللشعبهذاًتدسعوواحدسؤالجميعاللدينا0السؤالنفس:اللثانياللطالب

مسيحهم،اجلمنواحداروبلاجيوبهممنيخرجواللناللقيصرعبيداًنشبابكل،جميعانحن،توللستوينيكولايفتثىلليويا،اليك؟-جهه

لقد.رقابهمالىأيديناتمتدانقبلواحدةضريبةعنيتنا.رلواولن؟معنالستانتلماذا:جمرههناكليس-الثوريررسيا

*نبعدننتظرلن!الكفايةفيهبماالأخويحبهماللشعبانتظرشرحا،املكما،ذللكشرحتلقد(هدوءبكل):تولستوي

اللعمل.ساعةدقتفقد.طويلافيمانشرتالتيرسائليبعضفيذلكعلىوزيادةكتبيفيو؟ضحا

ذللكتسمون،هذاالى،انكماعرف(بشدة):لولسننوي؟اكتبيشخصياقرالماهلادريلسست-.!

نظركمفي"الاحقاداتارة"و،اللجديدةبياناكمفي"مقدساعملا"جم!لوللستويلليويا،كت!بكقراناهل(منفعلا):الاولالطاللب

اعرفه.انار،بولا،اللحقداعرؤطلااناولكني!اي!ضامقرلمىءملكنالقد.يكونمااـقلذاكللكاناذا-قرانا!غريبسؤالمنلهيا

شعبنا،ضداللجرائميرآكبوناللذيناوللئكعلىحتىأحقدلستفيقلوبناأيقطتشباناصرناوحين،طفولتنامنذكتبكمنبمشنع

وانمالهارثي-يعانيهالذيذللكمندخ!بله"فيأشقىالشرففاعلالتقسيمهذانرىان،انتتكنللماذا،اذ)علمنافمن.دورنا!

عليه.احقدلاقلوبنانفرتالتيوحدهاهي،كتبك؟ءكلهاالانسانللخيرات(لجمالر

يظلموناللذينكلعلىفماحقدانااما(حنقا):الاولاللطالبحمايةعوضالانسمانظلمعنيدافعإلذيواللحاكمواللكنيسةاللدولةمن

أحقدكما،استثناءبدون،منهمواحدكلعلىاحقد-الانسانيةكلهابحيلأنطانضمحيانلنارسمتاللذيوحعكانت،انت.الا!سان

اللشفقةابداتعلمنيلن،تولستويلليويا،لا!اًلداميهالوحوشيعلى.نهائيةبصورةاللفاسدالنظامهذايتحطمان/ال!

المجرمين.هؤلاءعلى..اللعنفاستعمالطريقعنلاوللكن(قائلايقاطعه):توللسشوي

أخي.فالمجرمذللكمع:تولستوي،تكلمناانمنذ،اننا(وقاحةفيكلامهمتجاهلا):الاولاللطالب

اترددلناميوابناخيمنعذابالا.سمانيةنالاو:الاولالطالبهذاسيزيلمن،تساءلناوحين.جمكثقتنامثلباحدنثقلم،-،للت

علىثشفقلن،لا.مسعوركبقتلفىأيرددلاكماقتلهؤحرويطوحيوماسينهضمن،تساءلناوحين!هو:لانفسناقلنا،اللظ؟ما

ناقبلتهدأوللنقرارهايقرلنالروسيةالاراضيهـذهان!اللقساةكناللقد.تولس!ويلليو،ذلكسيفعلهو:قلنا،اللدناءةهبهأ

اخلاقيةنظمثمهتكونولن،والامراءالقيا!رةجثثتحتهاتثوياموتانمستعداانئذكنتاننيأعتقد.وعبيدكخدمك،تلاهـينك

.باللقوةنفرضهالمماوانسايخ!الل!بيتهذاأدخلانسنواتؤبللياتيحولو.يدلتمنارةبارز

لان،باللقوةتفرضانيمكناخلاقيةنظم!ناكيس2:توللستوي،توللستوجممالليويالناكنتهكذا.قديسامامأنحنيكماأمامكلان!نيت

بمجردجديداظلماتخلقونانكم.مضادةقوةتخلقانبردلاقوةكل.قليلةسنواتقبلماالى،بأكملهالروسيلللشياب!،مناالالافلمئاى

عليه.تقضواانعوضتضلدوهبذللكفاشغ،السلاحرفعكمعناابتعدتالكونكنتماسفجميعانحن،أتماسففاني،الامركاناوأيا

غيرالاقوياءلمحاربةاخرىوسيلةهناكليست:الاولالطاللب.عدوناتصيروكدتاللحينذللكمنذ

قوتهم.تحطيملالطلاعملانعليكانهل،تعنيوماذا(أهدأ):توللستوي

وسيلةثستعملانلنايجوزلاومنه،حقهذاً:تولستوي؟بكمدلامرتي

اللقوةعلىتردلااللحقيقيةاللقوةان،صدقني.انفسنانحننذمهاتعلمنفسكفأنت.تعليمكعلىأجر؟للست:الاولاللطابى

...الانجيلفيذللكوردللقد.بلاستسلامعلبهاتنتصربل،باللقوة.باجمعهالروسيالشبابنحن،عناأبعدكاذياما

اتخذهلقد!الانجيلمندعك،اوه(مقاطعا):الثانياللطاللببكعيراهمقضيتناان؟الانبذلكنصرحلاللم:الثانياللطاللب

قبل!نذاعتبررور.الثعب!ءريررفرضمعتقةخمراا!!-اولةمرة،خامداتظلوألاعينيكتفتحاناخيراعليكيجب:لمجاملات6من

باللبؤسالليوماللعاللمطفجوالالما،آنذاكاحدايساعدولم،سنةاللفييجب.شعبناضداللحكومةترتكبهاالتياللفظيعةالجرالمتجاه،اطولى

تسدالليومتعدللمالا!جبلكلماتان،تولس!وييويا،لا.وا!رماءورونماعلناوتسلألدهاالثورةبجانبلتقفمكتبكتغادراناخيراعليك

بينان:واثعبيداللسادةبين،والمسهتلينالمستغلينبينالثغرةأخمعتوضراوةقسوةبأية،تولستويليويا،تعلمانك.سند

المؤمنينمنآلالىبل،مئلىفهناك.شديدابؤسااللضفتينهلاليناوراقعدديفوقاللسجونفيالانءشعفنونالذينعددان.ناحرفي

سيبيريا،سجونفىواللحرمانواللعطشاللجوعالاماليوميعانوفىالالفياءحينبين،يقالكما،وتكنب،هذاكللرىانت،وانت.كبشنا

حقا"يجوزهل،لاسأللكواني.الألىعشرات،آلافاسيصبحونوغدااللحياةقداسةعنفيهت!حدثانكليزيةجريدةفيمامقالا،وآخر

المجرمين؟منخط!باً،لايينعذابيستمرانتعدللماللكلمات.انالليقينعلمتعلم،نفسكانت،لكنك.الانسانية

الدماءترا!انعلىيتعذبواانافضل(موجزا):لولس!توينحننعلممثلماتماماتعلمانك.الداميالارهابهذاضدتقفالليوم

الطغيان.ضدوقوةخيرنفسهالليريءفالعذاب.اخرىمرةكلمةوسعوفي.شاملةعارمةثورةمن،جذريانقلابمنبدلاانه

اللشعبعذاب،خيرااللعذابأتسمي(ثالرا):الثانياللطاللبمناجعلتلقد.باكملهجيشالللثورة،وحرها،تعدانمنكواحدز

،لولستويليويا،السجونالىاذهب؟اللسنينآلافمنذاللروسيوانحرفتموقفكعنتراجعت،الثورة-ساعةدنتاذ،والان.لوارا

خير؟حقااللعذابهل،وقرانامدنناجياعاسأل،المجلودبنواسأل.اللعنفتساندأصبحتوبذللك،!رفي

وارهابكم.عنفكممناحسنانهالمؤكدمن(غاضبا):تولستويعنتخليتللقد!ابداواللعنفالارهاباساندلمة:وللستوي

اللعاللممن،نهائيا،الشرتزيلواانوسعكمفيانحقاتعتقدرزهلمنذ.اللحكامجرائمضدلاكافحالاذاكوما،سنةثلائينمنذعملي

ذاتها.نفوسيفييعملاللشرارز،لا؟ومسدسالكمقذائفكمبواسطة،منكمتطرفااكر،اطاللبواناسبعدتوللدوالموأنتم-سنةثلاثين
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ويتقربونالاخرونيشتغلبينما،اللعطلةحيلالنانعيشهكدا-لرلرةاللقنلمنمرةمائةاحسنعقيدهاجلمنالعذابان،عليكمواعيد

لا.(اللشابيناللىجديدمنيلتفت)باعمالهماللهالى.سبيلهافي

غيراخرشيئااصدفائناالىنحمللن،اذن:الثانياللطالبمفيدااللعذابكاناذا،حسنا(ايضاغاضبا):الاولاللطاللب

منك؟تشحببعكلمةولا؟رفضكومسا؟نفسكانتتتعذبلاللم-حسنا،تولستويليويا،وحيرا

باسهيلاصدقالكماقولا(مفكرا،حدةفيالليهينظر):تولستويفينفسكانتتجلسحينفي،الاخرينتضحيةروماتمجدباللك

بالامتشعرونلانكم،روسيابسانيا،واجلكماحبكماني:يليمافلاحوكيرتدىبينما،فضيةأوانفيوتأكلبمنزللكدافئةغزفة

يتصلبصوته).حياتهماخصابسبيلفيبحياتكموتضحوناخوانكمعليهميقضيانواللبرداللجوعويكادالمهترئةالاسمال-ذلكدايتللقد-

.-3لارفضواني،ركابكمفياسيراناستطيعلاوللكني(ويتوترويشداللذينأتباعكعوضللجلدنفسكتعرضلاللم؟الصقيعةالاخبيةفي

للجميعوالانسانيالاخويللحبكمتشكرواانبمجردالليكمانضمانالاميرلىاللبيتهذاتتركلاللموبالتالي؟تعالليمكاجلمنيتعذبون

.الناسوسطالمزعومةاللفقرروعةعلىبنفسكتتعرفالشارعالىوتنزل

ويقولعزمفيالثانياللطاللبيرتقدمثم.اللطالباني!سكت)تعملانعوض،فقطبالحديثتكتفيفلماذا؟والامطاروالثلوجالرياح

(:بمذمدة؟يحنندىمثلانفسكمنتجعللاللمواخيرا؟بتعائيمكنفسكانت

علىنشكدككما،للنااستقباللكعاىنشكركاننا:الثانياللطاللب.،بتأديبهويهمالطاللبنحواللكاتبفيثب.يتواجع):تولسهوى

ومن-اللحياةمدىاخرىمرةاواجولمثلنانيالمؤكدمن.صراحتك!ذللكدع(رفقفيجانباويدمعه،اطمئنانهيستعيدتولستويوللكن

بها.اودعكصريحةكلمة،المجهولاللاشيءانا،للكافولدعني،ثمسؤالانه...ضميريالىالشلىوجههاللذيالسؤالهذاأعظمما

الروابطانظنكقيمخطىءانك،تولستويلليويا،لكاقول.وصدقامانةبكلعليهالاجابةسأحاول...ممتاز،رائع،سديد

لللاثرياءبالنسبةهذايصجقد:الحبطريقعنالاتصلجلاالانسانيةصوتهيغمض.بسرعةحاللهيسويثم،ويتررد،صغيرةخطوةيخطو)

تحتوتألمواطفولتهممنذا!جوععرؤوا،اللذارللئكاما،وا!غفلمين،وتعالليميكلماتيسبيلفياللعذاباحشمللاللمتسألنيانك(ويبج

اللحبنزولانتظارسئموافقد،كلها.!بئتهممدى،أسيادهمسياطاداءعنتخليتقدكنتاذا:شديدخجلفيذللكعلىلانجيبكواني

-هكذا.ايديهمبمجامعالثقهثك!يفضلوؤا،المسيحسماءءمنالاخوي،جداجبان...نيلا...ذللك...فذللك،الانحتىالمقسىواجبي

اللعاللمان،تولستوينيكولافيتشليويا،كمويومعشيةفيللكاقولفاللهي...لهقيمةلامذنبوضيعانساؤ/لاني،امينغيرأوضعيف

صغارهمسيقتلبل،فحسبالسادةيؤعلولن،الدماءفيسيغرق،انك.يؤجللامافعلعلى،الليوءهذاحتى،باللقوةيمدنيللم

وأسوأانكىهوماممنهمبعدالارضتنتظرللكيلأوذللك،ويمزقونايضاافعللماننياعلم.رهيببكلامضميريتخاطب،اللغريبالشابايها

منهذاللكأتمنى-خطئكعافبةرؤيةءنئعفىانو.نرجو.وافظع،وحياءخجلبكل،اعترف.واللبؤساللضيقيفعلهمماالاللفاللجزء

هادئة!مينةاللهاماث!قلبيكلواغيراللبيتهذاترفعناتخلىأن/،طويلةمد*منذ،عليكانانه

يسقيسدثم،اللتنمابحماسةمنفزعا،تولستوييتراجع)انتتقولكما،وانزل،خطيئةأعتبرهاالتيالشقيةحياتياسلوب

(:بساطةفيلهويقولالشابمنويقتربوووءهانسوىذللكعلىجواباأعرفوالست.كحاجالشارعالى،تماما

تمنيتللقد.الاخيرةعلى-كلمتكخاصةبصصورةاشكرك:توهـتوي،اللطالبانيتراجع).ذاتهشقارفبمااماموأركعنفسياعماقمناخجل

والمناسالللهمعهالدةيتمة-سنةتلاثينمنذايىاشناقكنتماليبصوتتولستوييشنمرثم،برهة.الصمتويلزمان،مندهشهن

،مدةبنظرانه"تولستوييشيعهما.ويذهبانالاثنانينحني).جميعاربما...كلهذلكرغموأتعذبانللمربما...ربماللكني(اوول

(:متحمسالكالبهويقول،انفعالفيوالمجيءاللذهابفيياخذثمتحقيقعلىالكافيةواللطاقةاللنزاهةاجدلاباللذاتاننيمناتعذب

اللشبابهذا،ابيقوي،شهمشجاع!وكم،ساحرشبابمنلهيااثمسدزكسهاللضميرعذابللعل.اللناسمعبوعدىوالوفاءكلمتي

كان.سنةستينقبل"سيباستبول"امامعرقنههكذا7!لروسيااللصليبهذاليطرقاللهيلعل.الرهيبةاللجسدالاممنوأعنف

الوقحةالمتحررةالنطرةبنفسالاخطارويجابهونالوتيتحدونشباننافيكنتلوممااكترمنهفعانيت،اللبيتهذافيعذابيوضاعف

نا،شيءلااجلمنمبتسممين،نبلا،يموتواانمستعدينكانوااللسسفابفهذا،صوابعلىللكنك...اللقيودفيارسفالسجن

جوزةسبيلفيالرازمةاللطريةاليافعةحيأتهم،بحياتهميضحوا.بهالتفاخرعنلاترفعوالي،وحدييخصنيلانه،يجديلا.

07التضحيةفرحةلمجرد،حقيقةبلافية،مضموؤ،ـرهالاكلمة،جوفاءنيكولايقنشليويا،المعنرةارجو(مانوعاخجلا):الاولاللطاللب

واللقتلالاحقاداثارةالىيدعو!اللخالدالروسيالش!بابهذاأروعما....حماسفورةفيشخصياصرتقدكنتاذا،لولستوي

هزا،انياحسنافقدذللكورغم!ءفدسةقضيةالىيدعووكأنه،ضمائرناهزمنان!اشكركانا،باللعكس،كلا،كلا:تولستوي

انبدانعلييجب.صوابعلىكانالقدحقا،الاثنانهما،ضميريتولستوييواصلثم،صمت).الليناأحسنفهـقد،الليدبقبضةولو

ثبمالموتقبلخطوتان!كلمتيعنوادافع،تخادنيوخوريضعفي؟اليتوجهانهاخرسؤالللديكماهل(هادىءبصوتحديثه

"،النسبابءنالاالرايسدأدن!نعلمانيسعنالا،حقيقة!بعداترددرفضكان(ءتقد.الوحيدسؤالناكانلقد،كلا:الاولاللطاللب

.وحدهالشبابوعنفلن.جمعاءوالانس!انيةروسياحظسوءمنيعدجانبناالىالوقوف!

قيسرو.حادةريحكهبةاللكونرتسةفترخل.اللبابينفشح)"انهالآحسوالي.اللثورةهذه،الانقلابهذاطريقفياحديقف

لسساشيءمنعيناهاتنتقل.ثابتةغيرحركاتها.تائهة،عصبيةسيقودونهاواللذين.الارضوجهعلىثورةايةمنافظع،رهيبةستحون

اخر.شيءفي.نفكرانهاالمرءيشعرتكلموحين.باسشمراراخررجالا،عزمهـوتصميمهمفيساررينرجالا،قساةرجالأسيهـونون

متجاهلة،فقطزوجهاالىاللخطابتوجه.داخلياضطرابيمزقهاالملايينحذوكلحذاطليعتنافيوقفتقلو.رحمةاوشفقةدونما

انهاللمرءيخيل،مسرعةساشا!هاابنهخلفهاوتدخل.اللكاتبوجود.قل5اللضحاياوللكانت

.(حراستهاعلىلتقومامهاتبعتاستطيعلنفاني،واحدةنفسقتلفيتسببتلو:تولستوي

بايلي"ومحرر،مسبقااللغداءجرسدقلقد:الكونتيسة.ضميرياماممسؤولليتهاتحمل

اللحكمصدمقاللكبسببساعةنصفمندتحتينتظرك"تلغراف.(الاسفلاللطابقفيالجرسيدق)

منلهيا!النوعهذامنفتياناجلمنينتظرتدعهفكيف،بالاعدامجرسدذلقد(اللحديثانهاءللغرض،للتوللممشويا:الكاتب

اخبراقدكانااذاعماتحتاللخادمسألهماعندما!وضيعوقحتذمعب.اللغداء

كونت،ايبريارتنايخبرللم:احدهمااجاب،بزيارتهما!اللكونت،راحة،لوم،لرثرة،اكل،اجل(مرارةفي):تو!ستوي
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تسمحاظذك-تولسنوينيكولايفتنئىليويا،تعتقدوهل-:اللكاتبالمغرورينهؤلاءانتتعاثرثم!حضورناطلباللذيهولولستويليو

...تعتقدهل-منتظرةغيرفرصةصاكدامتما،السوالبهذالي!ادمغتهماضطراباللعاللميضطربانيتمنوناللذينالفضولليين

...انه...جوارهاللىاللهيفلكعندما...عندما...انهفوقيفاللكتب،هنامبعثرشيءكل(مرتبكةبنظرةالغردةتشمل)

عنالتنازلفيهذهالمستعجلةرغبتك،الاخيرةأمنيتكستتحققانهأرقىهومنجاءلوفضيحةفأية!مغبرمختلشيءوكل،الارضية

مؤللفهـاتك؟حقوق،تماماالمشمعتمزقللقد(وتلمسهالمتكانحوتتجه)؟منهـمنزلة

للكني،لا(مضطربا)...يعنبم...طنعا(فزعا):تولستويلحسن!بالر؟يةجديرايعدللمانه،كلا،هذامنالمرءيخجلانيجب

ساشا؟يارأفيما...ارريلستفياللكنفةيصلحانبدلا."تولا"منغداسيصلالنجاداناللض

.(وتسكتعنهبعيداتلتفت):ساشا(.قلقة،وهناكهنانظراصاتوزع.عليهاروداحدلاا.الحال

،أنذاها:اولا.ذللكفيافكرللمالي،اللهييا:توللستوبمما!طويلاندعهانيجوزلا!الانتعال،ارجوك

ذللك،فيافكراناردلم،لا-:الصدفىكلاصدقلا،جديدمنلا،حلاساتي(اضطرابهويششدقجاةيشحب)تولسشوكط

سديد.واضحقراركلامامدومااتخاذلكما،مجددا،تخاذلتللقد..ذللك.فيساشاستساعدلي..ارتبه.شيء...فقطهنالدىيزال

زوبخياحترامانايقينااعرف،اعرف،لا(حادةبنظرةاللكاتبيرمق)الكونتشمةتنصرف).حالاساتي،برواعتنرياللسيدمعاجلسي

لمبادئيالليوماحنرامهممناقلسيكونالاخيرةلارادتيواولادياللغرفةتتركتكادما.مضطربةشاملةنظرةاللغرفةعلىتلقبمانبعد

،هذااللىوبلاضافة،بمؤللفاليسيتجرونانهم.الروحيةوواجباتي.(المفتاحويديرالبابنحوشتويتولىيرتميحتى

بحركةيقوم)!كلاميفيكاذباالناسنظرفي،موتيبعد،فسأكون؟بكما(شدتهافزعتهاوقد):ساشا

ليتجلتاخيراً!دللكيحدثانيجوزلا،ينبغيلا،وللكن(مقصودةعلىيدهيضغطوهو،متلعثما،طرماهتياجفي):تولستوي

الامين؟الصادقالانسانهذاء،الطاللبهذاالليومقالماذا!الحقيقةمنالوقت...متسعثمةيزاللا...لللهاللحمد...زواالنجاد(قلبه

قرارامنييطلب،مخلصةكلمةاخيرا،عملامنييطلباللعاللمان.للهالحمد

والثمانينالثالثةفيلامرىءيجوزلا!اشارةذللككان-نزيهاواضحا؟..اذأماذاللكن:ساشا

ويحددوجههفيينظرانعليهيجببل،الوتامامعي!نيهيغمضان...مقصاوسكين،بسرعة،بسكينالي(منفعلا):تولمبشوي

كل:حسناوعظااللشابانهذانوعظنيللقد،اجل.بدقةمصيره.مستغربةبنظرةلهويسلمهالمكنبفوفىمنمقصااللكاتبيتناول)

واضحايكونانالانسانعلى.النفسجبنالاورا!اتخفيلابطالةالكنغةفياللف!نقمكانبتوسيع،عصبيةصعةفي،تولستوييبدأ--

ساعتيفيالان،اخيرااكونهاناريدماوهذا.مخلصاصدوقا.المفلقالب!الى،وآخروقتبين،خا"لفا،يتطلعوهو،المقرثة

كاتبهالىيلتفت).عمريمنوالثمايخنالثالثةوفيعشرةالثانيةهييخرج،صثمالناتىءاللفرسشعرفي،مرتبكا،بيديهيبحثع

بكلوصيتيغداساكتب،غيورغوفتشوفلادميرساشايا(وابنته0..مضحكشيء؟..كذللكألليس-هنا(مختومةرسالةالنهالة

عوائدفيهاساهدي،الرجوعتقنللاوحتميةواصرارونزاهةعزمفرنسيةلىوايةفييحثماأشبه،الوقىمحتملوغيرمضحك-

الناسالى،اللكلالى،فيهاتزيمدالتياللقذرةالنقودكل،مؤللفاتي...لهانهايةلافضيحة...الارياففيجوالبائعحياةعنتعسة

وتعالسةدخ!يلتيضيقمنانتزءتهابكلماتالانجاريجوزلا-جميعاالثالثةوفيبيتيفي،اللعقليةقوتيسلامةمع،عليوجبهكذا

معكواجلباللظهرقبلغداتعال.الجميعاجلمنوكتبتهاضميري،تغ!تشم!هااشيلاليلان،أورافيأهمأخفيان.،عمريمنوالثمانين

يديالوتيعوقفقد،أطولمدةاتردوانيجوزلا-ثانياشاهدادفضيحةاية،اواه!سروكلكلمةكل،-وراءورائييففمنف!ناك

بةذللكءن!بهتانواي.،اللبيتهذافيهنااللجهنميةحيانيهي،حياةوأية

اصدلثاناريدلانيذلكلليس-ابييااخرىلحطة:ساشاعشرةثلاثقبل:(لسانسا،ويقرأهاالرسالةيفتح.ثورتهحدةتخف)

رأتناالفتجابهناقدالتيالصعوبابئاخشىلاليوانما،عزمكعنومغادرةامكهجر!نئذقررتعندماوذللك،الرسالةهذهكتبتسنة

تحاولى،ولربما،الدالفيستشكانها.اشخاصادبعةفيهناامئاللذيالوداعهذا،لهاوداعيضمنتهاللقد.اللجهنمبماللبيتهذا

..عزمكعنتثنيكان،الاخيرةاللحظةفييديهبينالرسالهيفك).بعدفيماتنفيذهعلىالجرأةاجدلم

انهاءاستطيعلست،لا.صوابعلىانت(مفكرا):تولستوياطيقاعدلم...":(عونصفبضوتلنفسهويقرأالمرتعدتين

زورااللحياةتغ!وكم:معقولشيءانهاء،اللبيتهذافيحميدعملانها،سنةعشرةستمنذاحياهاالتيالحياةهذءفيالاستمرار

غدصذاحنلتقيانعلىواحرعىالامردبر(للكاتب)-!اللبيتهذافيجهةمناستفزازكمبضرورةواشعر،جهةمنضدكمفيهااكافححياة

عنداليسارالى"غرومونت"غابةفيعشرةالحاديةالساعةفي،طويلوقتقبلافعلهانعليكارزمافعلالساعةاقررللهذا.اخرى

انيللوكمااناوساعمل.السملتحقولخلفالكبيرةالنسجرة...ومرارةأللمثمةلكائعلناذللكبفعلقمتلو...اهربانيمني

،اخيراالل!سيمدليوثمة،شيءكلأعدا.المعتادبركوبياقوميجبكانبينما،قراريتنفيذعنو،.لخاذلواتراجعاضعفكنتفلربما

الاخير.اللقيدمناللظصعلىاللقدرة،؟ملكما،تؤلمكمخطوةاتخننقدكنتاذا،اذأتعذرينيانفأرجور.اتمامه

.(الثانيةللمرةبشدةاللغداءجرسيرو)عذي،تنحثيلا،تلقلألياقلبكمناطرديني،سونياياأنتشيءكلوقبل

دوماالانسمانيلزمانافظعما(بصعوبةمتنفسا):تولستويعذبتللقد،51:(بجهديتنفس)".عليتحكميولامنيتننسكيلا

اريد،الناسمعاصد!اناريد.باستمراريختبىءان،بالتظاهرتزالضلاسنةعشرةثلاثمضيورغم،سنةعشرةثلاثطوالندسي

استطيعلاوللكني،نفسيمعصادقااكوناناريد،اللهيمعاصدقان.جبانضعيفةكذللكالليوموحياتي.كالسابقصحيحةكلمةكل

حياةاعشىانعلييستحيل،لا!واولاديزوجتيكذللك-معاكونانادريولاوانتظرانتظرازالولا،بعداهربللم،هنازلتلاانذافها

!هكذاالعيشاستطيعلا،لا،كهذهتصرفاتيكانتذللكومع،صحيحةكانتشيءلكلمعرفتيان؟ماذا

امي!(فزعة):ساشاأخفيتهكذا!ارادقه!منمجردا،امامهاضعيفامادوكنت.خاطئة

نحوتولستوىيخطو.بسرعةاللغرفةمفتاحيدير)ةاللكافبالليهاسلمتللقد.معلمهعنوسخاكتاباالتلميذيخفيكماهناالرسالة

.(الداخلةلللمرأةظهرهويدير،اللعيونعنثورتهلليخفيالمكنباللىكلهاموللفلامطحقوقتهيمانانذإك!هارجوتهااللتيالوصية

،.أواه-يسمنياليتهذافيالزفي(مهمهما):توللستوبمماراحةعوضاللبيتراحةاجدانلمجردوذللكجمعاء-،.الانسانية

الاقلعلىواحدةمرةاصدكأان،اصد!انمرةلييتحلو-.الضمير

موتبم!قبل(برهة)
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اولأدثي.سرقانئبمهو،بهذايقنعكانهاعلم،اجل:اللكونتيسةأطويلوقتدومايعوزكأتأتونلاللم(بسرعةتدحل):اللكونتيسة

ا!ؤللبهذا،رذبتهاحتمللاوللهذا.جميعاعلينا-!للبكانهاعلماناببطءيتحدث.وجههتعابيرهدأتوقدالليهايلتفت):تولستوي

!اريدهلا،الوغد.طويلوقتدومايعوزني.حقسك،اجل(الاخرونيفهمهاوبلهجة

الليهحاجةفيالي،سونيايا،تعلمينوللكنك:تولستويللصلالوقتمنمتسمعاالانسانيجدان:واحدشيءهوالمهمولكن

!لي.ء.حينهفياللخير

قربه،اطيقلا(اصرارفي)!غيرهمائةستجد:الكونتيسة

وبينك0بينيالانسانهذايةراريدلا-الثايالمفتمهد-

ع،تعالي!دوعكمنهدئبم،ارجوك،اللطينةسونيايا:تولستوجمو.التائياليومليلةهزيع.الخرفةنفس

عندماالماضيالرمنفيكماكماتماما-بهدوءملنت!م،هناهااجلسبم

ار!يلةوالايما*ولتهي!دلمةكم،سونيايا،!كري-حياتنابدأتانكشكفلا،نيكولايفتشيا،مبراتنامانللكينبغي:الكاتب

برتجفةأوتجلسادقنكفيحولهااللكونتيسةتنظر)!لنابقيتالشي.اللهيجانوكثرةالركوبمنتعبتقد

احتجرلي-الا!نهذاالىحاجةفياني،لونيايا،از!رييتعبواحدشيءهناك.الاطلاقعلىتعباللست:تولستويم!

باللدرجةقويالست،سونيايا،لالي،اللعقيدةضعيفانيلمجردالليهنفسهالسيىءواللعمل،خلاصعملكلان.واللقلقاللعيرة:الانسان

هنهران.ذلكمنتلكيدااذداديومكل.الليهاأصبوكنتالتياذاادريلمست(وذهاباجيئةالغرفةفييسير).اللبطالهمنأحسن

،ابرسرةار!اللمبرقاعمنماو!ةفيالمتثرين،الناسمنآلاو!اسألانبدءأولعلييجب،حسناتصرفاتصرفتقداليومكنت

حاجة7فياللمنيويفلبناان،سونيايا،فافهمبم،عقيد!ييشاطروننيوللكني،روحيعنخففقداللجميعاللىاًثاريارجاعان.ضميركبى

الليحاجةفي،نغسهمنلليطكدوذللك،الاقلمحلىواحدانسانالىانيجبكانبل،لبراوصطاكتبانلبميجوزكل.نماانهاعتقد

ثااستطاعوااللقديسنللعل!المدرر،المحسوس،المنظور،الحيحبه.هة1بطوله،الاولىبارررجة،فيهاتتجلىوبصورةعلناتكنب

فقدانرغمايضابذللكيتهاولواوللم،مساعددونماصومعتهمفييعملواوح!الللحقيقةاخلاماحؤدىانحقهكانبعملجدسرااكنلله!للعلي

لرءالااناما-لونيايا،قديالستانا،انا!كني،الرقيب،فياللحياةاخرىدرجةاهـتقيت،ذللكحمثفقد،اللهاحمدللكني-

هذه،عقيذشيشاطرليمنقربييكونانيجبوللذا.هرم!ورفةشيءاخر،شيءاصعبالاالانيبقوللم.الوتالى7اقربدلى!ة

من.اللوحدةالمسنةحيانيفيشيءاثمنالانهيالتياللعقيدةتدنوعنسها.المنالسبالوقت7في،كاللحيوان،اللدنملالىالتسلل

اللتىالمرأة،انتانكلوا!كبرىباهـمادةا--طىفاليا!التالثةفيالي.كحياتيزيفاسيكونللبيتاهذافيفموتي،ائنهاية

صيشماهـكتيأردت،سنةواربعينثمانمنذ،ممتناشاكرا،أجلهاعلىاللقدرةبعداجد"ذللكمع،ذللهكومع،عمريمنوالثمانين

ت!طرينانك.قطتريديهاللم،سونيايا،ولكنك،اللدينيةعقيدتي.المناسبةساعتىضيعت!ي.اللدنعويةالملذاتمننفسيتحر.

منا!-،ة!لليةنظرةواثمنهشيءاعزلروحيبا!ةغداقدماالىشيءكللكانالانسانعرفهافلو؟سا!نهيعرفومنةاللكانبأ

بحركة(الكونتيسةتقوم).ايضابكراهيةالليه"ننظرينانكواخشى-.يرإمماعلى

ومنحتمنحتنيلقد.اشكولؤفلسست،فهمبمتسيئيلا،سونيايا،لاعلىيكونذللككانما،غيورغيوقثىفلادميريا،لا:لولستوي

يمهنكفيف،عنايتهاوفرحالامحبمنحتنا،منعهامكنكمااللعاللمتروي-فلاحمرةليرواهاللقد-قديمةاسطورةتعرفالا.-سامما

يسعنيدكيف،ذاتكاعما!فيللهااثرلاعقيدةاجلمنتضحيانواحدكلكانذللكقيل؟با!تاللعلماللشرمنالمسيحانتز3كيف

الروحيةالانسانحياة-افكاربمماعمقتشاطريننبملاانكمنانسوانبعضانلاحظالارضالىمرةالمسيحفزلىودن،موتهساعةيعرف

انظربمي،.اللههوبينبينهسراالدوامعل!.لبقىالاخيرةوافكارهع!منهمواجدافعلأ-ثب.كالمذنبين،عاشواحقوللهميزرعواللمالفلاحين

فينالهانساناخيرا،انساناخيراببيتيحللقد،سونيايا!ناذاالادضءفىرعلمنةقالانعلىيزد"الللص.انغير،كسله

الارزهووها،عقيذفهاجلمنسيبيريافيقاسعذابالسابقمنلليسانهالمس!يحعرفذاكاذ؟اللحصادوقتالىيمتدلاعمره

حي!!ويخصبفيساعدني،علبمعزيزاضيفايحل،عقيدتييشا!لياتئىوهكذا.حينهقبلاجلهمعنشيئاالبشريعرفانالمصلحة

لي؟الان!انهذاتراـءتريدينلاف!م-اللداخليةحقوللهميزرعوااناللفلاحينعلىلزماللحينذلكومنذ.بهالعلممنهم

احتماله.علىاللقدرةاجدلاماوهذا،عنبمابع!كللقد:الكونتيسةفلانسان،حقوهذا.ابداسيعشعونانهمللوكمايوماخرالى

يصرعملكلاناعلم!نا.!ي،يثررلي،يخنقنبمانه،اطيقهلايش!ير)اليومانااريدهماوذاك.باللضملالااللخلودمنحظهيناللا

ورق!فاخفى،جديدمنظهرااليومفاجأتهللقد.ضدبمومو!4ىكما.الليو!يحقلبمزراعةبعد(مذكراتهالى

لاه.3لالا....0.1،منامتهامرتديةاللكون!يسةتدخل.اللخارجفيصارمةخطوات)

.ساسا.للقدهوتأمرغل!علي-.عيمبمللئطراعلمبسرلكمعة!خفولمجمدءينطعسشاحدامنكم،.(حانقةبنظرةاللكاتبوترمي

.اردت...وحدر،اخيرا،انكظننت...هكذا:اللكونتيسة

الموتوبنوبيني،حفظنيقداللهييكونانارجو:تولستوياحد؟فىات

مني.علمعلىارتكبتهذنبمن،شبر!ذاهبانا(منحنيا)اللاتب

شيئافعلتمقدانيتنكرلافانتاذا(.كلففي):الكونتيسة.غيورغيوفتشفلارميرعزيزيياالسلامةمع:تولستويمما

تاتستطيعلاانكتعلمانت،آء.صدي!مانسيئا0..السرفييتعلق،دومايلازمكانه(خلفهينغلقالبابيكدلماا:اللكوبتيسة

الاخرين!تكنبكماتكذبني،عنيابعادكيريد،علييحقد،.يكرهنيفانهانااًما...كسلسلةبك

افتهذالياقوفيأ!الاخريناكثبانا(.غاضنا):تولستوي.الننلالوضيعالانسانهذا

أمل،(.روعهمنيهدىء)؟الاخرينامامكاذبابسببكابدوالل!تيانت!سونياياتظلمينهانك:تولستوي

اجدلململي.علمعلىالكفبخطيئةارممبتقداكونالاالانارجولرقك،بيننافرقللقد.منصفةاكوناناريدلاةالكونتيسة

ومئي،بكاطهاالضيقةقولعلى،اللضعيفالانسانانا،احيانااللقدرةوانت،بيتنادخولهمنذاعتبا!لييعدللم.عنياولادكوابعد!ى

وخممتهم.الناسكذبتقدبذللككنتالياعتقدلا.الليكالناسأقرب،نحنتخصناولا،كلهاللعاللمتخصنفسك

ودقةاية،كانترسالةاية-فعلتماذاليقل!اذا:اللكونتيسةملكااكوناناللهارادلقد!حقاذلك(مكننيلوتولستوي

000طويلاتعذبنيلا....واهليملنفسيبشيءاحتفظولالللجميع
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اللكونتيسلأ.تنصرف.جبينهايقبل).قلبيكلمنلاشكركوانياعذبكاللذيانالست(رفقفي،منهايقترب):تولستوكط

.(ارتباكفياخرىمرةتلتفتاللبابوعندتعوديللملانك،نفسكتعذبينالتيانتبل،اندرييفناصوفيايا

؟شيءكل؟شيءبكلستخبرنيولكنك:الكونتيسةهناكحتىبيوثقت-ايضابيلوئقتتحبيننبمكنتفلو.تحبينني

تنسيولا.سوإياياإشيءكل(4هدوحعلىيزاللاا:تولستويفيانظري،اندرييفناصوفيايا،ارجوك.فهميعنتعجزينحيث

وعدك.انتفلعلك!سنةواربعينثمانمنذمتتمتإركةحياةنحيااننا:قليلاذللك

نظراتالمكتبعلىتلقبموهيببطءالكونتيسةتبتسإد)فيالمنسيالزمنمنمامكانفي،اللكثيرةالسنواتهذهعبر،تجدين

.(مضطربةقلقةاللشرارةهذه،رجاء،خذيثم:لياللحبمنشيئا،ذاتكخفايا

يجلسثم.مراتعدةالغرقةفيويجيءيذ!ب):تولستويالزمنطواللليكنتكمااخرىمرةلليبةكونيأرحاوللي،واضرميها

ويذهإبللحظةبعدينهض.مذكر؟.نهبركاماتبضعويرسممكتبهالىكثرا،سونيايا،فاني،مإخلصةعطوفة،واثقةمتحببة،الماضي

منصفحات،مفكرا،ويورقالمكتباللىاخرىمرةيعود.ويجيء.الان!!مامعاملتكتفزعنيما

ناففسياجهدانني)،:عالنصفبصوتكتبمايقرأ.المذكرات،اجل.اناكيفاعرفاعدللم(ثانرةمصأثبرة):الكونتي!سة

انيوأعتقد،اندرييفناصوفياامام،الامكانقدر،مصمماهادئاابدومنولكن!سوءامراةاصبحت،قبيحةاصبحتلقد،معكاللحق

فيان،مرةلاول،الليومليظهـرللقد...تهدمتهافيانجحسو!انسانمناكثرتكوناناجلمنتتعذبوانتلؤيكاحتماليستطيع

،آه...اقمسليمعلى،والشفقةواللعطفباللحب،حملهاوسعي،خطيئة.اللخطيئةهذه،اللربمعالحيلةالىالمفرطالميلهذا-

الىينتقلليوبااتا،بصعوبةويتنفس،المذكراتيضع"...انلووخضؤعاورعافليس،وجبروتوترمعكبرياء،خطيئةانها،اجل

في،ويخلعاخرىمرةيعود.فيهااللضوءلليشعل،المجاورةالغرفة،الماضسيفي.عنامنعتحقيقةعنوتبحثالربتلاحقانوتقوى

يطغىءثم،السترةوينرإ3،الثقيلالفلاححذاءرجليهعن،جهدكنقيةنعيشكنا.يرامماوعلىواضحانعيءكلكانالماضيفي

سوىيرتدوللم،المجاورةاللغرفةفيفراشهالىويذهبالضوء.إدتناوسعااعماللناللناكانت.مست!مةكلهرةحياةنحيا،التاس

.(اللعملوقميصالواسعالسروالوفجأة.اوانهاقبلبشيخوختنانحتفيوبدأنااطفالناوشبفنما

يحثلا.جدامظلمةهادئة،وجيزةلمدة،الغرفةتظل)هذااعتراك،هذاللكحدث،سنةثلاثينقبلآنذاللث،هذاحدث

بهدوءالمكتبالىالمؤدبم!اللبابينفتحفجاة.نفسيسمعولا،شيءاناذنبيهوفما.واشقتنااشقكالتيالعقيدةهذه،الكبيرالوهم

المكانفي،اللقدمينحافي،يجوسماشخص.السارقحذروفيسوقاءوانتعالكالماءوحملكالوقدتنظيفكمعنىبعدافهملاكنتاذا

منرفيعاخمطاالارضعلىيلقيمصباحوبيده،اللظلاماللحاللكبسإهـدادركلااني،لا!فنانكأكبراللعاللميجلكاللذيم!انت،مهترئة

بابالىوتنصتخوففيحوللهاتنطر.الكونتيسةانه.اللضوءكحياتناحياة،فجأة،تغدوللم،مدبرةموفرة،خيرةحياةتغدوللم

الناحيةفيالكإتبالى،يظهرماعلىمطمئنة،تتسللثمالنومغرفةاستطيعلا،السإطيعلا،هذافهماستطيعلا؟الانسمانحقفيخطيئة

الغارقالمكتبمكانعلىاثولىباللدرجةينصبالمصباحضوء.المقابلة!ذلك

المرتعشتينيديهاغيرممهايرىلاالتياللكونتيسةترإقط.اللظلامفي-للكقلتهماهذا،سونيايا،انظري(مترفقا):تولستوي

اضطرابفي،تبدأثم،4مهماورقةاولاتتمنماول-اللضوءدالرةفيباللذاتهناك،والادراكاللفهمعلىاللقدرةتفقدحيثهناك:باللضبط

توالواحدة،الاوراقتخرجوبالتالي،المذكراتبقراءة،عص!لللناسبالنسبةهذاوليس.ونعمتهحبنابقوةنثقان-علينايجب

ثونمتناميةبسرعةالاوراقفيوتبحث،المنضدةدرجمن،الاخرىعلمادعياليحقاتعتقدينهل.ايضالكبالنسبةبل،فحسب

محياها.وتخرجمرتجفةبحركةالمصباحتتناولاخيرا.شيعاتجدانالانسانينويبماالااثقلاالي،لا؟ورشادوصوابحقهوما

خلفهاينغلقاللبابيكادوما.النومفيمتكلمسائروجهكأنهشارديكونانيمكنلاكهذاشيئاان.الرالعذابسبيلهفيوينالكلمله

شمعةيدهوفي،واحدةبرجةاللهومغرفةبابتولسويي!فتححتى،ايضساانتفحاولي.والانسانالللهنظرفيواللقيمةالمعنىعديم

كانلقد:رهيبةبصورةاللعجوزالرجلقيزالثورةكانت.متأرجحةعلىئقي،فهميتستطيعينلاحيثهناكتؤمنبمانحاولي،سونيايا

انهغير،البابمقبإضويشدبسرعةوراءهايجري.بزوجتهمتربصاكانماالى،مجددا،شيءكلوسيعود،اللخيرعملفيبرغنتيلاقل2

.وعزمواتزانهدوءفيالمنضدةفوقاللشمعةيضع.بقوةيستدير.-رإامماعلىشيءكلسيكوزر،عليه

وبصوتحنوفيويدق،الاخرىاللجهةفيغرقةبابنحويتجهثمستخبرني..شبمءكلليستقولاذن(مضطربة):اللكونتيسة

.(جداخاكت.الليومفعلتموهمابكل

...شاندو...دوشان(بخفولط):تولستويبعداعملولن،شيءبكلساخقرك(هدوءفي):توللستوي

هوانتهل(المجاورةالغرفةمناًتيا):شاندوصوتمنكلعودةانتظرولسوف!المنبقيخيانيشبرالسرفيشيئا

نيكولايفتترإ؟لليوياقررتهبماواخبركمجميعاامامكمسأقف،عندها،واندرىسريوشكا

...اللحالفبماخرج!دوشانياصوتكترفعلا:تولستويالاجلهذاخلالالتقةعدم،سونيايا،داتركي.اًلايامهذ.في

ايض!(ثيابهنصفمرتديا،المجاورةالغرفةمنيقبل)رو،شانصوفيايا،اللقلنيالوحيدرجا"ليهذا-عليتتجسسيولااللقصير

فيتحضرانعليها،للفوفنااللكسندراابنتيايقإظ:تولسضوي؟رجائيتحقيقتريدينفهل،اندرييفنا

،الخيولباروادغريغورومرالاسطبلالىبسرعةاذهبثم!الحين.اكيد...مؤكد...اجل...اجل:.اللكونتيسة

نفسكانتوكن.شيئااحديلاحظلاحتىهدوءفيذلكولليفعلوالثقةاللصراحةانكيفألىأيت،انظري.أشكرك:تولستوي

نذهباإنيجب.تصرالابوابفانحذراوكن،حذاءكتنتعللا!هادئامنجوفينتحدثاناروعفما!وأهوناخفشيءكلتجعلان

نضيعه.وقتلنايبقللم-تأخيربدون،فانظرى.جديدمنقلبيفيالدفءبعثتلقد!واللصداقةاللهلأوء

وقدجزمتهوينتعلتولستوىيجلس.مسرعادوسإانيخرج)استغربتانيحتى،وجهكقسماتيعمرالحذركاندخلتعندما

عنيبحثثم0بسرعةويرتديهاسترتهيرلمتقط.قاطعافراراانخذكانتالتيانتانكاعرفدلم،وحقداضطرابمنفيهيجولكانما

ررتج.مرتعدةوأحياناعصبيةحركاته.بجمعهاويقومالاوراقبمضانذاوها.جديدمنواضحاجبينكفيبدوالاناما.-السابقفي

.(ورقةفياللكماتبعضيسطرالمكتبالىجاللسوهوكتفاهفتاةتزالينلاوانت،اندرييفناصوفيايا،عينيك،ثانية،اعرف

ابتأياحثماذا(هدوءفيتدخل):ساشا.شفوقةعليعطوفة،بيرحيمةكانتااللتين-العينينأعرف،يافعة

اتخنتاخيرا...اًخيرا...سأهرب،سأسافر:لولسهوي.وتأخرالوقتمضىفقد،حبيبتييا،واسنريحيذهبي4،والان

بم"



موظفونلعلهم،المدينةاثرياءبعضهذاالىوبالاضافة،صوديةألانهبموها.بيسشثقانهالبمحلفتساعةقبل.اننهائي!راري

.تجاراو،لكن...اورافيفيلتبحثغرفتبمالىصباحاالثا!ثةفيتدخل

تصرفهان:(عاليصوتفجاة،جريدةيقرأ):الاولىالمسافربارادةبل،هيبارادتهاذللكيكنللم...جداحسنا،حسناذلككان

عنه!ذللكليتوقعاحدكانما.اللعجوزبهفامنأدرعمل!لممنازهذاالوقتيحينحيناشارةيمنحنبمانالللهارجوكنتكم.اخرى

؟اذنهناكوماذا:اللتاليالمسافرهجرتكماالانهجرهافياللحقولبم.الانعليبهايمنهووها-

يعرفاحدولا.بيتهمنتولسنويلليوهربلقد:الاولالمسافر.روحيهي

وسافرالفروالمعطفوارتدىجزمتهوانتعل،الليلفينهض؟ايناًلمى؟ابيياتذهبانتريداينالىوللكن:ساشا

بننروفيتش.شاندوطبيبهغيريراكقهولم،وداعودونمتاعدونهكذا.مامكانالى...اعرفاناريدولا،اعرفلا:تولستوي

هذاليس.اللبيتفيالعجوززونجنهوترك:الثانبمالمسادران...مامكانالى...المزيفالوجودهذامناهربانحسني

واللى،ذللكمنهيتوقعكانمن!اندرييفنالصوفيابادس!نةمزاحافراشاوتبنينتظرمامكانفيهناك.ك!برةشوارعالارضفوفى

؟ساشإنه،نقول،اين.هدوءفي،عجوزرجلفيهيموتان

ورجالاللبيتاهلمعرفتهيودماباللضنطيثذا:الأولىالمسافر...سارافقك:ساشا

وقمد.العاللمانحاءجميعالىاللبرقياتلرسلونالان-انهم.اللصحافةاللططنينةوادخاللتهدئتهاهناتبقيانيجب.لا:تولستوي

خرالاإليعضولكن،النلغاريةاللحدودعندرآهانهبعضهمادعىهيسيصيبهاأللماي،اواه...ستجنانها...نفسهاعلى

للقد.التحقيقعلىشيئايعرفاصرولا.سيبيرياعنيتحدثاستطيعلستللكني...يعذبهاالذيذللكانا،واناإ..المسكينة

!اللعجوزهذا،صنعااحسئيصلانالىهناتبقينانت.هنااختنقسوفوالا...هذامخير

هربللقد؟تفولانماذا(شابطالب):الثاللثالمسافرشمردينوديرالىاولاسأسافر.بياللحقيثم.وسيريوشكااندرى

ذللكاقراودعنياللجريدةأعطني،ارجوك،بيتهمنتوتويماليو.قربقدالوداعوقتاناشعرفأنا،اختيلاودع

منهوجميلاحسناكان!مرحى،51(عليهالظرةيلقبم).بنفسبم.-اللخيولاعدتللقد(مسرعايعود)ةنساندو

!اخيراينهضانهذهاخفخذ.دونسانيانفسكانتداستعداذن:تولستوي

منه؟جميلاذاديكونوللم:ا،ولالمسافر.عندكالاوراق

متناقضةكانتيحياهاىناللض!ارحمياةلانانتالثالمساسقارسفاللبرد،الفروالمعطفتأخذانابيياعليكيجبةساشا

صوتهوخنقواادكونتدورتمثيلعلىارغموهطالمالقد.للتعالميمه...دافئةثيابابسرعةلكسأجلب.اللليلفيجدا

ي!اطبانتولستويلليوولصعفياصبحاخيرا.والمداراةبالنملقانلنايجوزلأ،اللهييا.اكثرشيءلا،لا،لا:تولستوي

اللعاللماطلاءفييوفقهاناللهنرجو.روحهاعماقومنبحريةالناس،الساعةهذهانتظرتللقد...بعدانتظرانااريدلا...بعدنتردد

لنعمةانه،صنعااحسنلقد،اجل.روسيةلشعبيحثماعلىفقد...ثوشانيا،اًستعجل...سنةوعشريئستاالاشارةهذه

اخيراتحررقدالقديسهذايكونانالمهاوشفاءروسياعلى..والقلمالمذكراتكتب،إلاوداقخذ،هنا.ويعوقنااحدروخرنا

بنفسه.ونجا...ساجلبها،السفرواجرة:ساشا

الصحة،منللهااساسلالرثرةمجردهذالعلالثالي-المسادرانهم.بعدالمسهااناريدلا!بعدنقودلا،لا:تولستوي

للعلهم:(يهمسثم،ينصتمن!ناككانأذاماليرىيلتفت)لعلاللهفانذللكعدا،.وفيمااللبطاقةليوسيقطعورزالمحطةفييعرفونني

الحقيقةفيهمبينما،مفطالناسلليخعسثوااللجرائدفيذللككتبوااليهاسلمي:(لساشاا.دوشانياوتعالعملكانه.سيسارونبم

.ونفوهاعتقلوهقدلليواكتبي.عنهاليفلتغفر.للهاوداعيانها:الرسالههذهانت

نولستويليونفيفيمصلحةلهدكونومن:الاولالمسافر.ذللكاحتملتكيف

؟..وطررهوتوانكاسمكذكرتفلو؟أببميااليكاكتبوكيف:ساشا

سبيلهم،يعترضاللذيناولئككل...هم:الثانيالمسافرهستعارا.اسماتأخذانعليكيجب.كوطاردوذللكللعرموااللبريدفي

يخافونه.اللذينأوللئككل،اللجيشورجالألوالشرطهالكهان،كلهمهمروحيتنزلالاسراران!دومااللبهتان!اللغذب!آه:تولستوي

هذا،اللخارجالى،اللطريقةبهذهالسابقفيبعضمهماختفىلقدكما!دوشانياتعال...صوابعلىللكنك...اللحضيضالىمادو

...باللخارجيقصمونماذانعلملعنا...بعدفيماقيلمأاسميكيفاذن...حسنةنيةالاهيما...ساشاياتريدين

...ممكنهذا(ايضاواطىءبصوت):الاولالمسافر؟نفسي

الرجلهذاان.هذاعلىيتجاسرونانهـلا،لاالتاللثالمسافر.فروللوفاباسمكاهااللبرقياتسآوقع(للحظةتفكر):ساشا

ذللك،علىيتجاسرونلاانهم،لا،جميعاهم،قوةيفوقهمفقطبكلامه.لايبفنيكل.تباسمفتتسمىانتاما

ايدينا.بقبضاتسنخرجهاننايعلمونلانهم.حسنا...حسنا(صبرهنفدوقد):تولستوي

سيريلان...اًنتبه...حذار!بسرعة)الاولىالمسافرانيننغيليقلت.(يعانقها).وداهـطوالان...نيكولاييف.ت

...بسرعةاللجريدةاخف...قادمنمريغوروف!تش،الان!اخرىواحدة!اخرىكذبةاذن.نيكولاييف.تباسم"تسمى

الرسمية،بذلتهفي،غريغوروفتشسيريل.الشرطةرئيسيدخل).الناسعلىاكذبهاكذبةاخرستكونفانها،اللهاعاننياذا

غرفةالىاللحالفييتجه.المحطةافريزمنقادماالزحبجبماللبابعبر.(مسرعا!خرج)

.(ويدقالمحطةناطر-اًلثالثالمشهد-

غرفته،داخلمن،المحطةناظر):اوسولنغايفانوفتشايفات

...غرونحوروفتشلمميريلياهوانت،آه(العملقبعةراسهوفوقبمحعةالانتظارغرفة.(0191اكوبر31)ايامثلاثةبعد)

زوجتكهل.الحينفيمعكاتحدثانيجب:الشرطةرئيس.المحطةافريزالىيفضيكبيرزجاجيبابالليمينالى.استابوفو

ا!رفة؟فيمعكايفانوفتشايفان،المحطةناظرمسكنىالىيفضيبابالليساروالى

نعم.ةالمحطةناظرجاس،ومائدةخشبيةمقاعدعلىالانتظارغرفةتحتوي.اوسولنغ

آمربصوتلللمسافرينا!هناورلملاحسناذن:اللشرطةرسس:"دانلوف"مناللقادمالسريعالقطارانتظارفيالمسافرينبعضحوالا

-78الصفحةعلىالتتمة-معاطفيرتدونصغاروتجار،بأرديتهنتلعنوقدن!لمارزفلاحات
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تجلسيلتلعطحصرتكظرناتر"!!احلللىةقرلنطلعالما1قليلألصمصلم!هبلرللمماربسترأ-31الص!ف!حةعلىالمنشولىتتمة--
..؟للهالىالهروب

...كذللكاررللم،للله!اللحم...حغرهلست:تولستوي

ان"هى!...ذللكانغهى 55!حيممميمي

ة(الزجاجياللبابخلفا)ناسفبلمح،ارتباكفيحولهينظر)..-.ا001

الناس...وصيدااكوؤااناود0..عنيالناسابع!وا...ابمدوا.حبصبعدسيصل((داللووط"منلعادملسريعاللعطاوان:حاد

...وحديمرةاكوناناريد...دوم!ينهـضون).اررطةاؤريرالىوالنحهابالا!نطارغرفةةمغادرفالرجاء

بسرعة(بالمعاطفوت-ترهازجاجكيااللبابالىتسرع):ساثا(المحطةلناظرالشرطةرتببس.بسرعةاللخارجالىويرزرزرافونجميعا

منخفضألهموتاك،ظرمعذللكغضونفى!لم):دوشانقدتولستويليوانفبتوفد.هامةمتتابعةبرقيالقالانوصلتلقد

....دلازلوهناك.شمرديدوديرفياخته!دالا"!نهارقبلوحلهرب

القطارفياعةرز"ققد،اللحالفيالفراننىالىنحملهانعكنال!....في..ء

...فحأ.اللبولليسورجال.هناكمنسالرتمهمواصلهينويالهالىتسببرموكده
.خطرةحالتهاناًعصقد.درحةارلعمنمناكمتر،ننمددةحمىة

..."..اًمساولىمنذشمردينويغادرقظاركليرا!قونالسري

مناسبة؟غرفذودندقهنامنةريبمكانفييوجدفهل،غريعوهـوقنشسيريلالابيايها،لليقلولكن:المحطةرئيسإ

واحد.فشدقكاهااستابوؤوفيلليس.مطلقا،لا:المحطةناظرهوبل،المشعوذينمنليستوللستويليوان؟الواقعفيهذاكللم

وجمن.يحمكيفترىفأنت،فراشمنلهبدلاوللكنةدوشان.اللعظيمالرجلهذا،للبلادنااللحقيقياللكنز،شنرفنا"

حيا.فه.علىحطراذللكيعدوانالممكنعصابةمناخطرانه،الاضطراباتيثيرولل!4:اللشرطةرئيس

اقدمان،ليباتنمنةلنعا،عطيملشرفنه9:المحطهناظرجميسعمراقبةهيفم،مهني.انايرهمنيلاالامرانتم.كلهاالئواد

انها...المعذرةارجولكن....لولستويللاءوهذهالمجاورةتحرفتيشديد.بتكتممراقبتناتحاطانونيربموسكورجالوللكن.القطارات

فهـيف...وضيعة،واطئة،عملبىغرؤة...جداوبسيطةعت!واضعةمني،عوضاالمحطةافرفىالىتذ!بانايفانوقننشايفانياارجوكلذا

؟..فيهاتولستويللبوضي!افة!لىاًجر؟القطس!اروصولوبمجرد.الرسميةبدل!نيمنس!يعرمنيواحدفكل

ا!!نحملهاناولاعلينايح!...ذللكمنلأسلا:دوشان.السفرةاثناءفيلاحفشهعماويعدثكاا!سيابىوليسسهنؤل

....أللحينفياللخبرسأنقلوب!ل!ا

يقرقفه،واللبردألما؟ثةالىب!اللذيلتوللشويا.فوبرأيإلفرافنى.الاهتهامكلبذلكساهةم:المحطةر؟يس

بتقدير!تلطفقدالمحطةناظرالسيداى(مبأعنةرجفةاعنرتهوقد.(المحطةمدخلمناللقطارراقرابايداناالجرسطيدق)

قنواصل،نشاطكةستعيدوغداالانبالاس!تراحةفعليك.لثناغرفتهبصورةالسرياًلبوليسرجالتع!بيانرجب:الشرطةرب!

سفرنعا.انيجوزولا؟!كذللكايى،الاصدقاءبعضتع!بيانكللوكماقىطبي!

اواصللنالياعتقد،لا،لا؟..سفرنانواصل:.نولستوي!حن،هـدحتنافىوانه،المراقيةهذهمنسسالمسافرونيرلاحظ

.الهدفبلغت!د،الاخيرةسفرتيهذه...سغريب!ترسبورخالىينقلخبرؤكل،يني!كمابواجبظنقومان،الاثنين

لقد.منهاخطرفلا،ال!مىبهذهز"إملا(منت!جعا):.دوشان.غي!كعورغصليبينالمناواحدالعل-وعيفةاعلىسيبلغ

التامة.صحتكتسمتعيدزوا.قليلبزكامأصبت،ا،حطةنأظريخرج.مدوياالخلمفمنلخطةاالقطأر!هـخل)

.،الاولوناالمسافرونيقبلللحظاتبعد.الزجاجيالبابعبر،مرعا

بمام!اكتبعوصمحميحميدخشيتبصمحةانمضعركاليلةئيلاممئيتوبوريجيدةؤحطاًللزجاجمياًلبل!عبر،الثقيلةالسلالحاملين،وؤللاحاتفلاحون

ورنقمتعنكحااللص3ذلكالىولصيدونييدركونيأن،الليتحمة2لللراماكلارالافغرفةفيمنهماًللنعضيجلس.وصخبجلبة

........(الشايللعملاو

عنييتشلوللم.عنجفاهزاالخوفهزنيفقد،وايقلتكمنومي

...تصطكاسناني!كانت،اللحمىهذه،ال!و!!ذا،الطريقطوألانجالسينفيويخصيع،البابعبرقجأةيدخل):المحطةناظر

-فيالانان!ااينانما...هناالىوصلتانمنذ،الانومحني!حالابم-!كم!الحالفيالمكائغادروا:(ثائرا

دفعةشبمءكلالانتغيرللقد...اك!كاناهذاؤ!آرلم؟..ال!يقة...الاجرةدفعخاللقد؟..اذنلماذا(مهههمينءندهشين):الناس

...يدركونبملناذ،مأع!نقد...بخوفاشعراروللم...واصرةالقطارانتظارفينحن؟..الانتظارغرفةفيالجلوسلنايجوزلاللم

وططنينة،هدوءفيتنامانتسنطيع.لااكبد،لاائهب:دوشان!اللعادي

هنا.احديجدكؤلن!كلكماخرجوا!اللحسالفيللكماقول(صائحا):كأالمحطلاظر

(الوؤوفعلىتولستويالاتنانيساعد)ويقتحهاللبا،بنحو،مسرعا،يتيجهثم،بسرتةالخ،رجالىيدفعهم)

ناو-ميفي!*رزلم...م!ذرة!علهو!ل!:اررطةناظر!الكوفتالسيدادخل!تفضل،هنا(مصراعيهعلى

للعل...الوحيدةغرفي...المتواضعةالغرفرةهذهغير!نا!رمومنالليأردوتنانالليمينمنيقوده،جهدفييدخل:تولسؤي

سأحضرلكني...اكثرلاحديدسرير...ايضامريعغيرالمؤاشومع.عنقهحولشالاوللفأقيشبهفوقالفرور-فعلقد.ساشاابف

ار.ضالي2رلالقطلاخرللحل!درالشلرقهكأفياللحعنسأرسل،شب!ءكل.البردمنويرتعشيرتعدكا"المدثرا!جسماىالمرءيلاحظدللك

!.........(اشخاعطستةاوحمسةيتبعه

كانت،طويلةمدة...اخرش!يئااريدلا،كلا،كلا:فولستوي

رديئا،دللل!كانوكلما!الاخرينحياةمناحسئ،طويلةمد"،حبباتي!اللخارجفيابقوا(للا!اخليناالمحطةناظر

ذللكمع؟..اذنالفلاحون.يموتدكيف!لليبالنهـم!بةاحسنبهان...نيكولايفضن!ىلليومساعدةالانريددما...دعنا:أصوات

...ا!ا!ة!ةيموتونفانهمء..الشماياواللكونياللثمنشيءربما

تعا"لى،،أبتياتعال(لهمساعدتهافيمدمضمرة):ساشا.منكمواحدلاياللدخوليجوزلا(اهتياجفي):المحطةناظر

تعب.فأنتافريزالىالمؤديالزجاجياللبابويقفلبالقوةاللخارجالىيدفعهم)

انت،تعباني...يادرلا(اخرىمرةيصوقف):تولسهويالفضولليينمنجمعوجوه،باستمرار،يلاح!المرءوللكن.المحلة
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.(دهشةفيالليهينظر):الثرطةرئيمرذلكمع،جدا.نعبانا6كلهااوصالييقرقفؤ،لبرد،صوابعلى

.(حذرفيالبابويغلقاناللغرفةمنوساشادوقتممانيثزء)ولكنه،نعسانايكونمنحاليشنهلاحالليان..شيئا(اتوؤع

.(يبت!عهـمسرعا):الشرطةرةيسيريدولا،علميهمقبلعظيمشيءفيلميفكرلانه،يناماتايشتطيعلا

اللكونت؟السيدتركتكيف:المحطةنأظرالللحظةمشاعراعشللمانياللغريب...افقارهمنالنوملحرمهان

وجهـا.قطحياتبمفيأرللم.هدوءبكلنانمللقد:شأندو41،ضبةاللكيهرةارثواتفي.اوتامنشيئاهـذاؤهـي!ون...ؤ!

واللهدوءالسلام:الناسعليهحسدهكلالى3انجراهناسيجد.اهذأؤ!ب!النوما-نرط!علالمجبخوؤأاوتااخادف،تعلمانكما،كنت

ا!ه.معدهوفرةلاولىاف.وأ!ططنينةهنا!ه،والان.اصتفيثمكحيواناص!رخاناخاففكت،فرافتي

منلمقابلتهسماذهب،ذللكمع.يننتظرنبئ،اوتااهو،الغرؤةداخل

لليرتعدقلبيمان،اللبسيطالانسانانااعترني:المحطةناظر-.(البمابحتىيساعدانهشانودوساشا).خوفغير

،اللعذابهذاكلعليهيسلطاناللهقدركيفادركافىءاس!تطيعولا

علىهنالميموت4ببنرمناللهروبالىتولستويلليواضطربحيثهذا!و،جميل(ادفخلالىوينظراللبابضنديقف:قيررةوي

نا،دوسياناس،الناساشنطاعكيف...اللحقيرالفقيرفراشياللييخيل...وفهبههرواطى?،ضيق،صغير،جداحيل،ا!كان

؟ويخنمعاءيهابهآخريحبواانامكنهمكيف،كهـذهكبيرةنفسايزعجوابيتفيمامكلانفي،كهذااجنب!فر؟ش،مرةبهذاحلمتقداني

انفسهمهميحولونعظيمارجلايحبونالذيناولئكان:شاندوكيف،للحظة...مجهدعجوزرجل...فيهي!نامزراش،اجنبي

الناساقربيعدوناللذيناولثكاما،ورسا!لتهواجبهوبينبينه،جداثريامرةكإزرآلذيذللك؟..اللعجوزالرجل!و،يدعىكان

.الل!وبوالابتعادأمكنهماعنهمويبتعدهنهمي!يانعليهفأن،ايه!عربكراشأليلمجشسل،يعروواحدولا،جدافق!برايعودثم

اللكمالحيلالهسيمنحالوتلأهذا:مناسبةبصورةحدثماحدثلقد!!،لمدعىكانكيفإ..الغءرأسي6راسيمنآه...الوقد

وار!را-ة.يسترقميصسوىلهبقللمتمغنياىناللذيووو؟..اللعجوزالرجل

حينماعئدهتكنلم،الليهأساءت،تهأغاظالتبموالمرأة...جسده

ادراك-هـيدولايستطيعلاقلبيفان...ذلكرغمالمحطلأناظر!صتفيآنئذسميته.عرفت،عرفتلقد،اجل،اجل...يموت

عساىبسمببنا،انغسمانس!نعينتىكنزساعأضعنافيلروهماسيةايتعلبنحنانمعمىلسرفيهايموتالتياللليلةففي.ارمجوزالرجلهو،فاسلبورءورنحب3

.ةةالخاصلفسهمنءبخلانشاالوا!و(كنها،اخرى!ةتراه،مارفا!ي،فتأزكها،زوجتهقلباللله!قظ

فلولا،اللطيبالعزيزالرجلايها(نت،عليهتخزنلا:دوشاناللفراشفوق،جمودفي،رقدقد!!وي!وفي،3الاواؤواتبهدنصل

منيتعغبللمفلو.للغظمتهمناسباالوضيعالتعبالقد!كانلما،ذللكعليهاحانظيراللاانههل،وو؟تدريوكا!ص،معركأشانوثيناهالاجنببم

للانسانيةهواللذيتولسحتويل!وابداأضبخلمااللبشرنحنانجلناكانه)...اندرييففاعوفي!هي،ت!ريلاانها.للهازورورام

اللو.،نعم...عليالامراختلظللقد...ءارفااشمهاكان،لا(مسنيقظ

..م..(المحط!ةللناظر.ؤولستوي.رالمحطةوناءساشارقوده).اناماناريد

لودوكعيدبوالالماييةعنترجمهاعلى،بيك.فيليضميافتكعلى،اللغريبالانشانايها،4اشكر

--.----"-*.--"-ص.-7---لا-3--كورليأنا،ارسلنيوور...اللغابةفيللحيوانيصحماايايمنحك

كا،جيداادباباففلوا(تامفئىفيؤجاة)...الليكاللله،فاسليي!

ناالىيد...بمدالناسرويةاريدلمحلست،اللييدخلاحداتدعوالا

وقتمضىايمناعمقبهعلاقتيتكونانأحب،فقطوحديمعهاكوني

حديثا:صدر!اظريغلق.النوممكانالىي!هودانهودوشانساتنا).جازبيفي

.(مشدوهاويقفحذرفيخلفهماللبابكأالمحط

رومرالمحطةناظريفتح.اللخارجمنالزجاجياللبابفيشديدطرق)

لا..(مسرعاالشرطةرئيسفيدخل،الباب

،الاللحافيالاخبارا.قلانيجب؟للقئلماذا:اللشرطةرئيس

.لق15.السملامقليهعليالامامالمؤمنيناميرديوانوهـا،!بتىان،ديبالتيربدهل!شيءكلانقلانيرحب

؟المدةهي

.لنت01.وادتران!،ذللكعلم.آخرواص!ايولا!و،هذأكوررفلا:روطةناطر

ل.ق0.2واصولهاالثيعةاصلأ؟حكوميةبنايةفي"سكنهانللدجازكيفوللكن:الشرطةرئيى
للغريب؟تقدمهاانلكيجوزؤللأ.محملكو?لسكنارانها

هأخولا،قلبيعنغرب،لليستولسضويلبواناةصةطالمحناظر

منه.الب!اقرب

واشراعةللطباكحديثةالشر!منامننبهذهقطلبأولاثلانوا!نىق:أ!ترطةىرز-

.ضميريسأللتلقد:المحطةناظر

الخبروسأرسل.ذللكعنالمسؤولقدانتاذن:الشرطةرئيس

لبنار،بيروت؟.،-هب.ص.فجأة41رءعانقعلىتقعمسؤوليةاية!للل!اعةيا...الحينفي

...تولستويلليومناللعليااللدوائرموففالاقلعلىالمرءعرففلو

كاناللحقيقيالاعلىالمقاماناعتقد(تامب!دوء):المحطةناظر

5!حيه!كح!!ه...تولستويصا!جدومايريد

لا9


