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بفضيةمولكعيااللمذ!علتىتالشالمتتاوؤالنوصمفح!لكئبأ،لاكنترفظنهـألممصةلمقيمقتضياتمنببقيةتعلقييعيسكوليكانوادا.ثمن؟يجوابرا

باللذاتاناحياتيوفي،انسانكلحياةفيتردانفيطانهتبنتكلبي!يفياليرانالىدف!*ئهيقدبالحاحكقانك،حيمالكالاجاقة

انااكتشفت،خافتضوءوفي،واطىء،طويلديوان!لى.ىزوكالسيراناتطعلمفلانني،بالعكسالامراناو...ىارتهاالى

00001-.-...اناستبقيهاردت"فامزقاجيبكانالىاضطررتءارتهاالى-"ةلكلبا
لمالتيوالغلةيرتولمالدجممالطمأمنبع،ل!سيمياًلعديرم!الط"-ب

تلكنفسانيةعيادةاىتسافيفد.انتحيركالذيواهـءلوكرر!عيخ!بلى،فحسبوبينكبينيلا.وبي!نكبينيا)ـور.اهةظهر!

قلتاذااذنشنم!شين.النفسيمحللياسموماعلجممأ.لرددتالننبمثائين،وكما،عزيزتيياانافهاالامرمنيكنوم!ما...امرأةكلوبين

اللطويلالواطىءالديوان،منزلكفيديروانعلىنفسيتمفت31انيلك.ورعراحة...اير!ث

مااذا،تبدينلانكاقضنيتهاللذي.المقوسالجابيالمسندذيالقمةاض!؟ولكليحدثافيول؟بينناحدثالذبمماما

مداممشبهة،زوجكواصدقاءصديقانكاعينامام،عليهاتلمقيتعلى!تكما،والراةالرجلقصةانها.وحواءادمفصة،الازببة

ذلك.عشرالتاسعالقرنفنانوفيهاخلدهاالتياللصورفيريكامبيهمنكوريين،تريديرنوانت.قبلناوانثىذكرمنالناسملايينملايمين

؟فالبعيدةذكرياتياثارالذي،النفسيمحللياما.ا)ديوان!ورئتريدانكواللحقيقة،تطئينهكذا.حدتلماتفسيرا،قنلاك"تجيلانك

...عزيزتيياانتفهو،القديمجرحيعلىاصبعهووضعمكامنها!ط،آثروالمجطاقناليمنوملايين..لف!يرالا،صلمور41از:هـير

وانا.انت،يحتويناالديوانذلككاإن؟مرةاخرتذكريرنحىل.كأدصاانهـماو،طويلااناسكتكما.أسكوتا،منكءوقفي!ل

المطرزة،والقصرةالسوداءغلالتككانجسدكعلىكانماكلله؟اؤولفيمااصدقوان،اقولانوحديانامنيثطمعينفهل

!ماشفافيهافيان،تكوينككمالى!ن.لكهـتنف،بالدنتييةحواتن!اهذاثفعلانيتظنيلا.القولفسأصدقكافن،حستا؟تطموراين

مفاتنك.!نتشرهلاعماانعسارهافياو،جسلكمفاتنمن.!دفتانيتعرفينةانت،ايلامكفيمنيرغبةولا،ذات!بالص!قحبا

اطيقلاكئتالذيالزمنيبئئامضقدكانلانهالغلالةتلكا!قيت،!قةدقىاخر،3تكترليلةاكتثفتلانيوانما،الطبأعبالسادي

رأسي.العنكبوتيكأسيجهانسيجاحتى،انتنطيقينولا،لمجهانارزةبرةاجدفانيلذلك،فعلتماافعلانالىدفعتنيارتياللدواهـع

بسطاتمسحينشعرىمنبخصلة.نثبثكانتويدك،ءصدركءلىن13اثوورمتلماكأث-!تالتلةتلكفي.ا؟شف4ء."أوكأحدتؤئي

:فجأةليقلت.جبينيعلىلتلتويتركينهاثمعنقكصهـ!4ررر"لمكفيازتوو"*4اذيار*ءسؤطوو!5.ؤصرؤتورم،في

!بابل،كالاخرياتمرنةلمجستانها،بيضاءشعرةرأسك،ي-،حقا!يضزيزةوانت،عزبزقبماياطووسآؤور!.،وتعذباضط!تدا

تمتع:تقولانها؟تقولماذااتدري.تصرخكأنهاواقفة،ق!ا!-كأ...والححتاردتكما..تهصرفا.ليكللكوابرراءضشافاتيكل

...حبييياببابكتم!ع!رض:ا!ك،ا!ترصطربحتويكانفتل،انكاو.فإسفةمد:سسةانت

المنع!منهباناملكبث!عريالعبثالىعدتثم.وضحكتهذا!لمتوحملاتالكوكأيلضلاتوصكزوو،اللقارهةالسهآرةنأليوتص!ى

لاجسدكوحرارةيفعمنييؤاللااًلاحرالقويعكلككان.الرخصةمدرسةلتكونينفسكنهيئينكنت،الممورينلمياتاترءلمتا

المحللونيت!بعهاا)"يالطرقبءبك":كبادرىادنكنتر؟ما.فلسفة

تتممربقنمسمعريريحبردللحطهجهيلغح!ت.فيشعرتلكنيالييخقفتجتمم!دكبترلىلىالميولودوافعالسلوكيةالانحرافاتاسبابلاكأتنعاؤطالئفسيون

...الباخرةسطجتغصالتيالبحرمأءرائحة،مالحةرائحةانفيوملأتعنمعلومانيفانانااما.اللطرقتلك.نطبيقوباساليب،الشاذة

أبى،وفيالطويلاللواطىءالديوانوعن،ء*نبعبرا،5بفيورنافلامفيرايتهاو،الرواياتفيقراتهء!.شعدىلاالئفسيالتحليل

تتد!واحدةجملة.بقوليانالولوسالدئتورصوت5اكورا!إ،فت،نةء!ااررضا،ادء!عيهبتلقياللذيالدبروانءن،ضم،السب

.يكتثفانالى،اللقدمفيالمبع*ةدكرياتهطبي!بهءلىيقس،وو"رخ؟

ورو؟هـاخلة:مضنمابكةاصداءها"قالاعمتلكفترددوجدالياعماقعلىلقطةؤ!يمةحادثةفيالحارةصبيانبةمحذيبمريضهتلذذدافع!ثا

شبابك!ليليت،عزيزييابشبابكتمتع...بشمبابكتمتع-

وقد2..وصرسلطودباسهلوبلا!ل1فيم!كتوبةلةالرسهلهذه)1(
بعسضوباضممافة،فقراتالىوبتجزئتهحا،بتقسميمهماالناشوت!صلرف

يافابولوس؟الدكتورهومنمطى،بقفيهامداكلفانذلكع!اوفهيهمهـا.عهليهاألننقهي!ىارمات

هـصنالاولىللمرةمبتهعدا،ريضهاالتياوباخرةفيكانلقدجغرافيةاوتاريخيةاخ!طاءمن.نحلشويهمللي!ضف!ثيحهتى،الاصلد---ف

الثاننالليومعندءظهـرالاالباخرةطبيبانهاعرفللم.طبيبها،بلادي.يللانابو!وسالدكتورلانعلىالمرويالقسمف!
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والمشاهر.بالمواورفذنيةمفاجئةاومرتقبةاحداثومن،والاقاليمالليونانيةبالاحرف!ليهاكتبةىرةمنيخرجر(ينهحين،اغلاعةاورن

،قالتصوراتيعلىاللطبيبتعليقانتظارفيالكلامعنزوقفتوحينما.والقنانيالطبيةبالالواترفوفهاازدحمتقد،"يا-نروس))!ة

:البعيدةنظرتهاتجاهمنيرنجبراندونهذامناعجبكنتبينهماوالنهارالسالفتيناللليلتينفرةوفي

النساء؟عنوماذا.حقاقلتهماجميل-منباتنرطةاكمامهاالمرينةالكحليةبزتهفيوهو،الم"نالف،بط

:.فاضافمستحيةقكيرةضحكة*خىفانطلقتالبعيدالافقفييتأمل،المركبسطجعلىكرسيهملازمتهفي،اقهعبا

...؟الباخرةطبيبحياةفياللنساءعنماذا،نعم-الركاب-بينبالدوارالمصابنكنرةولكن.بالسماءالبحريال!في3*ث

،اوراقالملفو!كقلوباللبحارةقلوبانمر،ذاتة!أت-:قلت،فيمتثاقلا،منهاويخرجقمرتهليدخل،كرسيهيتررجعلةووكالتبم

لالكلوان...ورقاتتحتهافتبعوو.رقةمنهاتننى،متراكبةعديدةالمدىالىموجهااللثابتكرسيهعلىالاسننلقاءالىيعودثم،موةكل

علىهذايصدقكمالركطولا.تنتظر.فتاة،ميناءكلفي،منهم.الساهمةنظراتهاللب!!د

البواخر!اطباءقلوبفي،قاسياكانوان،عابرامرورابيمرقداللبحردواروكان

الىظهرهالسئدحتىالممشىفيوخطاكرسطعنمحدكيفقامفيماافرغتكلماالاكلالىاعودكنتبأنمكافحته،الفائتةالليلة

المدوربوجهـ4اليملتفتا،السفمنةسطحيحميالذيالحاجزمنالقلائلمنواحدابهذاوكنت.حاللبمصلجحنى،بانضقيؤلمعد.فبم

وفل:،الوردالثلياليومفيارجلهمعلىيمشونطلواالذينالتانيةالدرجةركاب

اودوبا؟اللىذاهبانتلماذا.اللفتىايهاتصوراتك!جبني-علىاضطجست،اللشمسحميتوحين.بروت"غادرتنابعدمن

...ربماللدراسةسطجالناخرة،علىالممشىجدارالىاسندته،لونغشين،طويلكرى،كما

-قبلان.هذاصحاذا...س!بدييااللحياةلدراسة-:قلتقرارةفيومعتزما،حجرتهمنخروجهمنتظرا،الطبيبكرسي!ذاء

بالتجواللييسمحانمنهطلبتالواسعةاعمالهادارةفيابيالض،ركفالقىهنيهةبعدالطبيبعاد.لم!دثتهماوسيلةاجدأننفسكلي

بحياة!جيساتراليهذااحبو،لاني.اعرفهالابلادفياشهرا.الافقالىبصرهمادابل،نظرةعلبميلقيأتدون،كرسيهعلىبفسه

السفن.اطباء:وحادعالبصوت،بالفرنسية،واقلتجرآتياطرا!وجمعت

التيالنجاةزوارقاحدوراءمنليليانبرزتالاثناءهذ؟وفي...شاقةمهمتكيجعلوهذا،باللدواربالمصابينمملوءةألباخرة-

بكفهاهوتالاحينبها،ولمادرزوكضرهي،السفينةسطحعلىكانت؟دكنورياكذللكألب!

ورا!امتسلقاخلفهافعدوت.مسرعةفرتثمحادةبلطمةنقرتيءلىال!شهابتدائبمكانماقليلانظرتهفيوثبت،ببطءاليرأسهفادار

بحواجزباللحبالمثبتةكأنتالتيالسياراتبينلهامطارداالسلاللم،خاطفةومضةالزرقاوينعينيهفيبدتحتىيلبث،لم.باللكلامله

بيديوجررتها.الحبال.فلكمنحبلينبينبهاظالرتحتى،السفينةابتسامة،فقطشغتيهعلىلشي،محياهكلعلىوارتسمت

وكذلك،الهثوانالهوقلت،واقفايانابولوسالدكتوركانحيثالى:وقال،انيسة

رفثط:.مهمتيولكنها0..كذللكهو-

ترككالىاضطرتنيفقد،عنيليلياناعتذارتقبلانارجو-.الصافيتينالزرقاوينبعينيهاليينظرظلانهالا،وسكت

للبقة.غوبصورةفيانهمنأبدولا،السنونهدللتقد،وموردامدوراوج!هكان

:وقال،جديدمنالانيسةبالابضسا"قىاللطبيبملامحفامنؤتكما،ذقنهتحتالطياتوضاعفتوجنتيه،منهاالستينالىطريقم!

كذلك؟الليس،افرنسيةالانسة.عليكلا-.الطولالىمنهالقصرالىاقرببدانتهفيفبداجمسمهكورتانها

:لليلياىقاللتفقال:كلامهواسطأنف.فتيةنظرةكانت،ابتسمحينما،عينيهنظرةوللكن

ءسافقنيالىانالسيدهذاوعدكبمللقد.اموريباليهمن،نعم-؟ا!واريصبكاللم،واشت-

الوصولقاربناقدهاولكن.اللبرةفيالسفينةتقفحينالاكروبول.ازعجكفلمتعملهاستطعتوقد،يهثيراليس-:اجبته

تنتهيلاالتيامراضهاهي.بحدلثهيضا"يقكيزاللاوهوالمرؤأالىكلوليس.جسمكفلقويةنفسكانيعنيهذا-:قال

سيدجمما؟يامحنهايحدثككانالتيتلك.هكذاالناس

معنى:ذاتنطرةاليهاينظروهواللطبيبفالمنانوبالرغم.امامهبعيدةنقطةالىنظرهصارفارألسه،أدار

انه.جميلهرضوهو،الحياةحبالامرضمنبهلليس-بهاعجبتنيثناءكائهكلامهتلقيتفقدالحماسقليلةكانتركجته

انسمة.يامحظوظ:بقوليبالحديتاليه!عدت.قفم!

وقاللت:لليليانفابتسمتمسؤولياتوتتحملكبرةمشقةعملكفيتلافيانكفياشكلا-

؟ىالاكروبول1اتراؤقناالا...شكرا-.اللدفيافيعملاجملنظركفييظلانهاعتقد(كأ!،نجوة3

خفيفةحسرةانليوتراءى،الطبيبوجهءنالابتسامةفغابت؟عملاي-ةورال

:يقولوهوشغتبهبينمنمرتقد...الثاخرةطبيبعمل-:ؤلت

لكماالداعيانااكونانيجبوكان،طزيزتييل!بلدجم!اثينا-الامر،قال:اولمعزاهافهملمسؤالايسألنيانقبلقليلافسكت

انهم.شبابكماعلىبشيخوختيانطفلاناريدلاو.للكني.الليهاأالقصصقراءةتحبهل-

جائعين؟الستما،السفينةمغادرةقبلالضحىطعامالمطعمفييقدمون.-كثوا:قلت

اتجهبينما،الطعامقاعةالىالمنحدرالسلمنحوايليانفانفلهت؟اللباخرةطبيبحياةتتصوركيفخبرلي،حسنا-:قال

قائلا:باللحديثالطبيبارك!فيهالييرتسمالتنىالصورةعنخاطريفيوبحثتتفتردد

ليت...صديقيياال!اةدراس!تكبهبداتمااحسنما-منتخيلتهوماالرحلاتقصصمنقرأتهماخلالمنالباخرةطبيب

شبابك!ليللمثم.المتراميةوالمحيطاتالعالليةالبحاراسفارفياللحياةا!ان

فبميعنبمطبيباالمرءكونبانلثمعوريعنتعبيريفيانطلفتصةى/البث

النالساجسادفي،مغامراتبل،مغامرةيومكلفييخوضانهذا.ز"

صاحبيعنباحثاسطحهارقيت،البيرةمناللسفينةاؤلمعتانبعد!امراتالممئىمغامراتالىيجمعفهوالباخرةطميباما.ونفوسم

وكانت.دوما،امامالىيتطلمع،المفردءقعدهفيفوجدتهالطبيبتنقلهممسافرينمن،يومكلمتجددة.عجي!بةغردجةعوالمفي،ا.،دة

اليونانية،الارضمحاذيةتسركورنثيامضيقنحواتجاههافيالسفينةال!مكانمتباينةمتباعدةموالىءومن،الفصيةالدنياارجاءالىالباخرة
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؟الاكروبولرأإتعلىتعلقتوقدلاعيننايلوح(لجبلياثاطىءفكان.عتهامبتعدةغير

عناللحديثالىفيهتطرقالذيحديثهءنمخملطسؤالأوئناوالعشبمنخمضراءرقاعفيبريضاءنقاطا،اكأرورقةالمنطزلس!ف-4

فرحت.الحديثذللكخيطيقطعانعليبالقائهارادىزرر2ـ،،4سهف-الشمسىاشعةبالحمرةضرنجنهالذيالصخربرلونموردةرمادربئ

وبتناسق،الاغريقيةاقلعةاهذهمنتبزىمابروعةأعجابيلهدي41وضعالذياللباخرةسطحمنالممرجزءوكان.لمغي!ب1نحوالمن*درة

العديثة.قال:ابناعلىاطلارتهاوبجمال،اعمد"هاوضح!مة!هـتء،1السكون،لاعليهفخيمالركابعنهتباعدفد،منعزلا3!قمدهاوط-جمببفيه

تلكالىلهااصطحابكمنهسرورةكانت!ل،شهسد!!*نئ!الامواحوحفمف،المركباعماقمنالمنبعمثةألالاتغمغمةالاؤ-4تسمع

الخرائب؟السكونهذاافسدانلائقااجدفلم.المعدنيةبجوانبهاصطدامهافي

قلتةائشدتفقدلذا.اياهاجادبهحديثاوالطبيبالىاوجع"بؤالى

هي،.سفررفيقةبل،صديقةليمستانها؟للمليافينقصد-كرسيعنبعيداليس،أيوراكانتاكىادقمرةجدارالىكهري

يقدمكاناللذياموبىيبالليهورتياتاحدى،الصباحهذاللكؤألتكمانظرياريحالمناوحالشاطىءالىطرفيارسل،ثلهورحت،!حبي

اشهرطوالتذرقنابلادمنغرهافيوربمابيروتفيكأالراقصبرامح".الوانهاوفيطبيعتهافيالمبدلةاجمءللةامئماظرهعلى

حيتاوروباالىطر.إقهنويالانهنأيى،ليهذلكوؤتيئت.كثتيرةف-ظننتوؤ!.بالكلامهوبدانييانابولوسالدءةورن6ألا

اًلسفينة.ظهرعلىعرفتهالقد.اتفرقةابلداركانعلىيرةوزءنالىيئتبهلم،بعيدالىالنظرفياستغراقهورطمن،أنهل:هـءا

قائلا.سؤالهالىالطبيبفعادوكشنه،وؤالفجأةالبمالتفتولكنه.5جوارالىووقوفيؤدومي

؟الاكرشبولاعجمهاشهل-:نفترقلمو؟أننا،الصباححدإثير؟ثمكان

وعلى،زواياه"نزاويةكلفياعجابأتصهحكانت-:دلت.بة.البواخراطباءكلولا،!غامرينالبحارة.نلليسى-

افهملااناكاداليالواقع.اللبارتينوناعمدةوبين،السوراثا-وجههتصيءارننيالاقيمسامةشفتيهعلىلينلاحتاليه!وللعت

والاثارلخرائببا،خاصةبصورةمنهموالاورونجيين،الناساغلبتع!لق:واردف.وصنىفتاءالىالمسنةملامحهفيالركودوتحيلى

الاثاركونالىترجعتلكفهـ!كيماقلةلعل.الدرجةههذهالىااقديمةاولهذهدامتما.اللكرسيذلكهات؟هكداواقفانتاولذ-

والخرائب،وبعلبكوندمرواللبتراءجرش:بلادنالارضزهلأالقد،ءلآ.عمركطولسحرهتنسىلنمنظرا؟لانف!رىلكسفرة

البقاياتلمكيرىمنان.صحاريناقلبوفيجبالناقمم"لمىاتن،ثرةانجبماجانبهالى؟لطويل.اللكرسىدجررت،لاطخراص"واءيخلت

تريد.الاعجابصيحاتيسض!عيماالاكروبولفيبرءدلاالعجيبةفي،تصلكانتالتيالجبالسمم!لةالىورتطولصدإنجهفيهواشس!مر

الاساطينمنواحدةالىهـسةلليليأنوففتحنما؟3"وجديااصرا-كأأ:السماءشزرقةالبحرزرؤقىبينما"11،ماحل

فيالتأملىالىتدعوليوهي،المعبدافاريزنح*الاوء!أتض!مةكما،اليهاطريقالا،المغامرةمنمهرباءرالبربمونفد،نصم-

اعجابيكان،ضخامتهاعلىخطوطهاورشاقةالاسطوانةتلكا-!واءاولفيولكنك.للكاقولهمافي!كاخهجبقد.مثلاعنديكان

قامةالىبلالامجاداسلافكن!تهالديالحجارةعمودالىلاي!ر!حسابعلىاو،ءليريؤهـنمنييكنا!،اذاءابروماوسهننعابم،،ةالمس

...الاخا.دوجمالهاالرشيقةرفبةتيك!بف.والاطلظنون9ايشيبماكثيراالحء،ة!ذهفيارواقعاىزلأمهءك

:وقالبررقةرانابولوساللدء*ورؤضحك

حجارةمنعمودايفضلالذيالغبي!وفمن...!يعبمهذا-5!هههههههههههههههه!هه!

اقولكنمتانما.بالضبط؟هذاجمعلهعميلحسئا،قح!هعلىقلتصماء.-

ح!ولبفعلسحفهلا!ن!ا!يتتطالفعخ!صملاحسلرن!عرل!ليانالائثمقر،واورىكلث!نفيم!ي،:حديرثاصعر

الجمالان،بشرتهاوتورداعضائهااًنسجاموارى.،الرقيقوجهها

كافيمهماوان.اًللجماد،الحيا".ن!فسها.في،الحيمابزفيهوالحقيقي

التبمللهجتهائىالحرارةظلم!!هلبلصلمممماءولأنفببهفمايوةوعلى،رقتقد:دبتوا!صرعكر

التيالروحبهذهحيانكتعيشكنتاذا.إحسئت،احسنت-

الفتى.ايهااغبطكزأنياللفا.ظكتهازوجمر

ف!ينفمم!يافيياللبدلمشاعرماكئي!ارمعدفيلمقاتةفهمنأ،ماالحق.وفيسكذاتأليفمنرواية

فيعدولفددمبددربالتطرفىلهدديهااكانونتيدهديلاهي"جمبكردلايهروخالصةمعزلىالسباجم!فاضل

عنا!حدثالىمجددايعودرأيتهوقد.عئهاتباعدثم،معبنجتهت

:اردهـيقولاد،زف!ى"

...؟لكاؤولاناريدماذا...انيذلك.اغبطكانينعم-

طبيبااًماءنتراني،الا!انتقلههاارتياللب!*كلمةالح!بهبقةكادرلملأنيالادلبدارل.ق025

قاعالىشدودا.،بالقيودمثقلا،مسخراعهتا...،!-ووبهبنه

...ا!ركبهذا

إهـمفب%قىمن.يقتربط،يرىجمنناعن،الاتنأءتلكفيا)شاطىءوءلمن

صحرة،صحرة،صحورهمعالمل!ض(تلدولكانتصتى،فضروءازرمبظ

-05الصفحةطلىالتتمة-!م
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اصدفائيءمنزمرةفيلمومداتفيقصدتهاولما،للعشاقومحجا

-..و...ص.ى..ههعمعاءكللقأء ثنغصقتهالداكانت،شامسكيستانسلاسالولونييقي!وليعهم

...شا!صكا

اسفينةحاجزفوفىوانحنىمنكرشبهيانابولوسالدكنورونهض-.؟الصفصةعلىالمنتنمورتضمة- قائلا.اليواشار،مقدمتهاالىناظراً!يوأ

كورنثيا.مضيقفيبالدخولبدانالقد...وتأمل.نعال-

حين،الحديثفيطريقمتهاللظيببساصيرمنالفتقدوكنتالايسر.السفنةجانبمنيمقرباخرشاطىءكانومثله.بوضوح

فقمت.بهيتحعثكاناللنيالموضور3ءنبعبدةوجصلروؤونتلايرقطعهصخورفيتنقالذيكورتئيامضيقفيندخلانق!اربناقدكناانناذلك

بالتناطؤاخذتالتبمس!شتنامقدمةالىالطلعمثلهوانحنيت،مطاوعايانابولوس:للدكتورقلت.ا!قديمكورنثيابوزختكلنكاتا-لتكيالجإل

لنا"بداخىشاطئاهلقاربوقداماورأالمضيقورأيت.سيرها!!؟هناكطبيبحياتكعلىدكتورياناقمانتالدرجةهذءالىأ-

وعاليبن.مستويببن،ماءلمينالصحرمنجداريتيبن/لماءرونكشو-ط!:وقالقصيرةضحكةالطبيبمنفانطلقت

لسفيئتنايتسعلنانهبحيثالفصيقمنكاناللثريط!داإراليوخ-رشعوريحقيقةعنتع!برالتياللكلمةهيهدهليستنجنآقم-

ضجةخفتوقد،ب؟دوء5نحوتتقدمكانتالباخرةولنر.كلرور!في.سفينةطهرعلىكطبيبحياتيححال

،يترقبونوهمسطحهاعلىألركابضجةوخه!ت،اعماو!فيالأ!تةجدااكثربلهجةيقولانقبلقصرةحسرةاطلقثمقليلاوسكت

...العاللييناللصخرجداريبينالمحصورالشريطز!دخووها،*ثننا،فبلناعاشواالذينالناستجاربالمدارسفينكتعلماننا-

مدخلالىتطلمعنافيساكينبرهة،الطيبوصماحبيافأ،نرطللنافي.بانفسناالتجاربتلك!اناةانفسناعلىلنوفر،ملخصةمكثفة

نقتربالذيرننحنكنااننابالاحرىاو،منا،لمجصوبىنالذيضع!!81،مثلا،اثينامستشفياتوفيفيناجامعةفيالطح!دراستيخلكل

كانهابوداعةمركبناجانبيتلطمئنتالتيالبحرأمواجوالى،منهوعهود،ابقراطعهدمن،البشرمنالاجيالمئأتتجارباتلقىءنت

زرقتهاالزبدعلاوقدقراجعحتىتلبتلاثم،ا!ه.فتحببءاننظالافبضعةفيءجمعة،قبلهوارهنودال!مينيينوؤدماءالفراعضةاطباء

وفيفتب!ته،كرسيهالىعائدايانابولوساآدكؤوروان!تمل.المحضرةدهـقكلوراءالركضعناءنفسيعلىوفرتوبذللك.الصفحاتمن

بدأتالتيتجربتهعناحديثايعاودانالى،وشوق،ترقبنفسيفيرر!قى،ان!أليت.افلهفيمرضكلووداء،نالافج!مفي

...!يناغاباتفيسماهاالتيا!ريةللكفيمثل،مكئفةخلاصاتفيالتجاربتلك،العاطفةوعالمالنفسعالم

قائلا:الكلامالىيانابولولسورالدكةعادفقد،ترقبييطللموالتقلببالجمرالاكأواءانفس!أعلىلوفرنااذن...العلومخلاصات

مثلااحلامناتتصورهاابخياللفتاةكانتلقد...تنامساايدا-...اللقلوبنارلهبفي

بشراتناشمسهاحرقتالذيالىوسطهذاابناءنحن،واللفتنةللثسن:لهؤأعئلااناابصمصههتةالرالرةهذهر.في

الكونتابنة،اضبيلااصلهافيبولونيةكانت.عواطفناوالهـب!1ت،تضكلمال!كماالعاطفية.لىنجارب،تخلا!"وجدترىايرن-

بحرباروناتدماءمنتخلوتكنلمعروقهاولكن،شامسكيسيغموند...اليهاالنطساحوج،ترودةكللقلة،ةاني؟سبدييأ

جمالىمن،خلاصةبل،مز/باهاجمافكار،التوتونيينا:ل!قأجديت!4فياسقمربل،سيانابولو3:ورالدلل!إءكأت!مرفلم

الىالبشرةصامية،صؤةالىالشعرذ!بية:والجرمل.ناًلسلاف.كلامهمتابعا

خصالها،كانتجماالاومثل.الفامةطويلة،الملامحدقيحة،ثحوبتجاربالىم!كحاجةاقل،هذهـالسنفيص".ى،تظ!نه!وهل.-

اسرتهااسماحاطوقد.اللصباورورحالسوكونبلالعاطفةرقةفيتحتسروربكلاضحعهااناستعدادعلىف؟لياناترربياما؟غري

اعقابفيحينذاككنااننا.شفلا...فاتنةبطلةذلككلائعريقنعم..؟اللقبيلهذامنامرا!الانمعكحدلميخيوورلى.كبرىتصرق!

وقدسميتها.سحرهاالعريقةللالم!ماءكاقيومالاولىالطلميةالحرب...وان!!ت،فيناغاباتءنغابةفيلي!أتقياربة...تجربةنيان

ميعسةفيشابوانا،الفتنةتلكبكلاخنتقدكمتاذاتعجب!ل:وقالضحكثمؤجأةمحدؤ!روسكت

وقاعاتاالدرسابهاءعلى،ايداشقيق،سضانيسلاسءعآفرددالل!مبا؟بمايرلنعسومتوولى-

بحجة،قربهاالىامسيانياغلبواقغي،ءباص،العامف!بنامستتسفى:!ا!ل!ورءت

قاعاتالىوستانيسلاسانا"اصطحبهااو،اخيهاتنقةفيالدرس؟هـاذا-

فيقتلقد...نعم!انمسااعاصمةفيالشبيبةمر*قياتاوا!وسهقيى.شيئاعنطكيعنيلاالاسمهداانملا!حكمن!صرو-:قال

هي؟اما...اذنيالىايدافيهوى...!مايرلنغ.واسماعهمالبشرافواههلءكان/ومذاتةكرولقض

علىيحبيبانقبلعينيهواغمض،قليلاصحدتي.وسكتالعايةالحربفي،البشرملايين!سيالان!لاقزقطة-ولنانهبل

بقولههوالقاهالذيالسؤال...الاولى

كان!الحقيقةانبل...اليصلهكذا،ايداابربننيلمقد!اصبحناحتى"ناقربالذيالشاعطىءالىقيطلعو!!!اليلاوير!كت

عينهلفيكنتلقد.احببصهاءثلماتحبنيانالاللهادانوما.هكذا:يقولىاردفثم،صخورهبينالشقوقفيالناميالعثبنرى

جعلتوقد،والهـ"وحكماءشعراءمنوألبارنا"سالالمبسهانساجلقرية.لقع،فا-لنةجميلهـةغابالتؤلمبفي،فينامنابعبلل!ب!س-

واراقصهاباقات!الورداليها7احمل،الادائمارقيقالشقمبظهازممابتيمنياللفرناواحرفيالاياماحدصباحوفي،القريةهدهفي.مايرلنع

وكوبئذلغرينتسيغجنباتبينبناتطوفالة!العربةفي،عليهاواقراا"لساةفي،عش!لقتهوج!عةوودولفالارتض!وقجثةوجدت،الماضي

دللكيقودناكا!اينالىةوخوتهءـ،،جياشعار،ف!ظصواحيمطع!دوليرودولفالارشيدوقء-اى.مايرا!عبرمأسآةءرؤتارتي

به،سننجرفكنامدىايالىتعارفنابدءفينغدرنكنلم؟الحباوروباتوازنمايرلنغفيالفجا"ليمصرعهفاقلق،االنىويةالامبراطودقي

الصيف،نهايةفيعرفتفقد...اناادرقياكنللم،الاصجعلى،اوالمىالكنسجفيا!ا!صياخ!بطافيهاالعروشوراناتكانتالتي

تعودانعليهابأن،بايداليلقاءاولعلىستةش!ورؤهـمرتوكانت،فليسبمئيءمستنيقد"إكاسلنغمآ*طةاًناؤولهمماتظن!.وألاقطار

قرانهليعقد،ألصرتهامثلاررسةوا-ثيئتظرهاكانحيث،وارسوالىباصحابروقةايةلليىول!يى،الازرقادمامنواصدةقطرةعروفيفي

الطب،يدرسكانحيث،فيت،فيلاخي،،زيارتهاكانت،قد.ءيى،،كانتمايرلنغانؤلولا.هذافيمخطىءللعلنيبل...لا.العروش

القيامعلىالارشوقراطيةالا!!ة!ياتجرترحلةبرزامجمنجزءاعشراتبينمق،أصفيرةاالقريةه!هاصلبحتلماا"لساةرزرلك!رحا

المنبسطةوضياعها!الية-،الابراجذوالزوجقصريضمهـنانقبلبها،لللسائحينمسراداً،النمسويةبالعاصمةالمحليطةالغاباتفي16مثد
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ميىههـافيتمخر،الضيؤةكورنثياةؤ.توسطتفدالاونةتلكثي،وصراحةبتفصيل،هذاعرفت.العلياسيليزيااوبوزنانياسهـلولفي

حاجزعلىواعتمدت،مقعديمنؤخهـضت.غريبسلاونفيالراكدةاربعينيبعدالذىالقصرالىالبعيدةنزها.نناقادتناحيث،مايررلنغفي

،كالصموديالقائمالمضيقجدارالىبالتطلعانشاغلورحت،الباخرةلاحساسيننهبانفسيوجدتوحيث،النمساعاصمةعنكيلومرا

ي!وباللطمل،ذراعه،نالافمد)والاءابعرؤو!دتمسهتكادقريبا.مناكبرتبافياهناك.جارفعنيفكلاهماوارءنجاينكلمتبايين

!-انماالا،اكهاراخركمه-!فأ!خثيماللظلفيالقاتمةالبحرمياهمحبوببانكفجأةتعر!حيننجواتكلتملأالتيالغبطةبينالتباين

السفينةجدارادنىبينالقصوةالمسافةفيرشانتهيتظايرزبدمنأهـذيالممزقالاللموبين،بهاتحباقيالقوةوبكل،محبانتمثلما"

نزاللاكناانناليبداامامالىبصريمددتواذ.قالمصو!عضودهـلامامهمسدودة،يائسحبالكبرحبكانتعرؤطحينبهتحس

الطيضبجوارالىمقعديالىؤمدت،اللقناةاخربللغانءنبعبينالاحساسينهذيننهباناكنتلقد؟الامالكلفيهوميتةالسبل

اوردي!أكف!واهـابعذراعيهارخىؤد،صمض4فييزاللاكانالذيماوبأنها،تحننيبانهاايداديباحتحين،لعايرلنغفيالمتعارضين

لانالذيالمفبئجدارعلىثابتونظره،المسفدينعلىالمصفارةلهايكونلنحيثالىغداراحلةانهالالواللحببهذالي.نبوحكانت

.امامالىالسفينةبتقدم،،منتظمةبطيئهبصورة،وراءالىينسحبفلانسكيالبارونمنتضزوجانبعدألا،اثيئالىولافيينا.الىلا،عودة

حديشه،ورلمتابعةعلىير،نارولوس3"ورالد!هااس!حتلاءةر،ياتلضو!لمانهـهالايكونو"ناسمهمايادردست...فلانجبت!اوفلانوف!و

فسي،قرارةفي،انتسعركنتؤقد.يصلانؤيرءبتكطشدةعلىابداوبينبينيسيحولوانه،م!رئةسلافيةاسرةسلالةمنفرداخر

صدرهبمكنونات،عيرهمنالستينفي،مجرب!ببين!ضانبغرابة...الابداللى

للم،"ثليغرنشماب،!جهـولمممصافرمسمامععاىالحمهمةوحكايافبلغماحينحاداطابعااخذقدياإنابولوسالدكتورصوتوكان

بئلمةافس!داناخشىكأتققد)ذا.واحدةلييةمنذالابه؟وواكشمى!اختفىحتىيلبثلمالطابعهذاانالا،الجملة1هذهكلامه

تضافرتالتنالمحددةالعواملنطانم،تقديريرمنبهاانطق،واحدة:بقو)"كلاههيابعوهوحالمةرلةصوز24

في4رغبون،هذهالمغيبساعةفي،سيانابرولوالدكتورنفسفيفأثارت،الخريفاياممناليومذللكاصيلفيمكانينفسكتصور-

ذلكاناكنتوقد،بقربهيكونان!عصانايالىبصهدرهماينفثانرووولفم!يهعاشاللذيالقصرحديقةمنزاويةفيسأمقةشجرةتحت

الىللطبجبمغريةدعوةكانسكوتيولعل،ساكناكللتلقد.الانمانالاعرافوقفتالذيالعنيفاللحبليلة،الاخيرةلليلتهمادضشروماري

الححت.انيلوبذلكعليه،حيالل!"قاكنتر،*!يثهالىيعودانمأسا.نهـماوحديثاللعاشقينطيفكان.بالموتفحطمهاامامهوا!"قاليد

ررهـلومن،جلمستهفييانابولولسا!كأوراتململمنليبدافقد،وهيانا،نحنحبغامأساةتضعشامسكاايداكانتحيننفسييرملان

ليفغبئفمهفغاف"بل.الكلامسيعاوداف،يمئيهجمماالثناتقيالنطرةالدموعوتتخلملهاالصمتلحظاتبيهاتتشللقليلةبكلماتعينيامام

الطبب-بالىتقدمبرإرا!ريبالم!طمؤو!فىمناليغابرزأنلولابكلماتهاحبيبتياجهـفىتانوبعد.القلبيمزقمسهباحديثامنهاؤتجعل

كرشه.منمبادلىايخومجعلةجءلةباليونانيةلهقللثم،قحياهسأظلهلضيسألت،قصيرةلللحطةتفحتالتياماليعلىايتلائل

:وقمالكالمغمنراليالققتالمكانيتركانوقبل؟الاخرعنواحدناسيفصلومابيشايفرقماكلعنبالرغماحبها

يق،المضمناهـينةتخرجحيندونهوالبحرالاؤقبمنظرتمتع-فيبلديفيلاعيثىاللبلادهذها؟ركحيناذكرهاسأطلهلسألتني

.اللقاءوالى...يسىلامنظرانهالالمرنر!بةتؤمهمستشفىفياو،اثيناحسانعليهاترد*افيقةءيادة

-4-قرن؟وبناتهالابنائهاالنتحفاءعنقاعات!بينتبحثالإرلمعتوقراطية

اليومفيولاالمساءذلكفي"نفردايانابولوسبالدكورالتقلمولناثينااحياءصطمنفيعيادة!يلنفستخذالناليحينئذلايدا

ماز-دةءلىبرودءن5اراكنت.بعدهالذياليوم.صعباحفيولاالص،بى،طبيباالبحارسأجوبولكني،مشمئإاتهامنايفيطبيباأعمل

القاعة،نوافذخلالن5،الاولىالدرجةطعامءاعةفي،اللباخرةضباطلسأظلواني،اسهمهااغلباسرتيتملكالتيالشركةبواخرظهرعاى

ق!ط-ةنكانجبئفي،حولهمنالىالالتفاتقليل،صحنهعلىمكباالمهنةهذههو،نفسهوىبىكانانهرهاقلت.لهاذاكرادوما

معويضحكون!ثرثرون،منهـ،الشانس-كه!اولا،وضباطهاال!ه-فينةوانه.الميىا،هيهوقلبو!وى،لهانفسياعددتاقيالانسانية

ائدةكل-الىالمثثواتالفاتناتبعضمعاوالمراورةاوائداعلىالركابفيهواهاتجدانيهمهادهـيعدنفسيلمحان!واهمنقلبيحرمانبعد

الأشا!جوةامام،مختلفةاوقاتفي،المرورا؟فعمدوكصت.القبطانمنبعمبنهمقانالىتربطهاتعدللماذ،الاربعالرياحمهبفيمكاناي

اجرهاو،مغلقابهابالمؤأجراليونانيةبالا!رؤء"يا.نروس"كليةتحملذلكفيا!كلماتتلكقلتحرارةوايةاخلاصبأي.رابطةألارض

ىحض-،احد4قب-قفيكروفلمالممراما.الحجرةفياحدولام!وحاواتحاكلما"كطاللفظكنت...؟مايرلئغقصرحديقةزاوقيفيالامحيل

فيوكنت.عانهمنمرفوعاكانالطبيبلم!نعدهكأنالذيل!جم!الكلجبينهاتعت،الصافيمحياهافيالواسعتينايداعينيالى؟قطفع

ةور3الدعليبدأ!"اتناالقص"ت!نمةاسمعانالىمشوقان!سياعماقانيرسمهاانآاللقديسةبجبينيذكرنيوتناسقهاستدارتهفيكلعنالذي

اررت*-!ورت3صدين،اللحظاتبصضفي؟ؤصةكآنت!.يانابولو!!انيب!ك!؟اللوحةتلكرأيتهل...اللعنراءمعدافنشيليوناردو

فأجدهكورنثيامضيقنخترقونحنالسفينةطبيبر،51مالنفسيكنتكأليعاليهاتطلعكنتالذييدااجبينساحراكانكملقعلمرراًها

في.عضوكلآنكلفيالحياة؟"تجريممامبفذلةوؤائعمجودالسفيفةعبابهتمخواوقيانوسايفيانسا!النانيعاىبهمماؤ

صة--،ليروىؤرريازابولوسالدكشورانفياشككأتاللحظاتتلككنتادا:وؤاللتحي!دأكبيديايداامسكت.طبيهاساكونايتى

بهالوؤتيزجىيأرالطبيمبارادهذو!جردانه.جبانهؤصةمنجزءاوا!دةدقهقة،قصبيرةلحظةولوايلةدلفادكرني،نيكولاسيا"حبمي

اهـقنصةواالغضولملؤ!هابصبةينالي"بظركاناًلذيالمساطرهذامعوالنصفالعاث!رةالساعةتمامفيكوعدابيننااجعل...منك.!ماميي

-2يوفمظمراتكاهاحياتهباخرةطصببب...رسفبنةطبب:اكونهلمجىرداينما،تمامااللحظةتلكفيكنتايرخما!سماتذكركانا...مساءكلمن

لهبكأاست!دكنتحينولكني.والحكاياتالاسرارالافجعبء!،فيوارسو،زوجيقصرفيالطعامقاعةفي،الاوبرافي:سأتذكركتت

فيانطلاقهوبينمسككرجلوقارهبينالتبينوذلك،الجادةالللإيبروجيدراجمطبمينحضىولىأتدكرك،بوميرانياءدودعلىالاسرةمزر!ةفي

ادرككنت،!رتناب،غريبلمسافراكصرص!بةجه،.نهنفاصيلروايةالىتطلع...كذللكانت.ندكرني.الدقيقةتلكفيبينهماكنتاذا

فسياندقاعه-ءررربئنهايانابولومماالدكونور!هصةؤكونانبدلاانه...سهيونادنيبانجهـمننجومهاايفيو./أهلس!:نظهرا-صما?لمىا

صاحبيقممنال!معهاانالىور-وؤ،كأتالن،،ية.للك.بدادتهاروارقى...مساءكلمنوالئصفالعانترةالساعةتمامفينادني،ن!!

بها.اظفرفلاانفرادعلىؤ-ها"القاهلحظخ!اتح!كنتولذا،يبالطهبل!جةاو،حكايتمهانهىمنبلهجةيانابولوسالدكنورسكتوهنا

عنواللبحث،ابى،خرةطبيبفيدةامامالممرعلىالترتدعداوميماسفينت!اوكانت.رواهالذيبعدنسيئاحوادتهامنيروبمرانيريدلامن

أ"



وجهـهاتمرعانمفضلة،قبلاتيمنبشؤشيهات!ربدوماكآنت،نليلهلاناقصيكئت،!انابولوسىادكنورامعطبيعه،لقاء2"هااءصطنعطريقة

وتتثكددقا.نهلسممعقلبيعنلي،ذنها.أبح!تكانتكأنها?دريعلىبينانليلهملاحقةوبينببروتمنك!بمنصطحبت"21رر،ورأءةبينوقت!

!وجودهمن.ورملالمهاوعلىوطبقأ/هاال!!بنةب!ماش

ضاما،لليليانمعإقضبهاكنتارتيقةعاالنىا!لمنشكلأتت!لكانالاواكةرهنسةا+ىغرووى،آموديبأ.ليهؤ*جاتب!،ليلمي!نءأنت

الدكتورجملبعضرنينذهنيمحنتبعدنكنلم،اليا!هيققدطفياللعبورقمائدةحولالوقت+قضين2نهارفيقاكانتوحين.مرحا

اللحظاتتلكففيم.علبم!صهاارإى4قح!ةتفآصبلىرمغىولأيلمنأرو)وءى،مضطجعاتأ!باخرةمنسطجاعلىعلىاوأتتانيمة4اللدرجصالون

الت!واعدتهالدقيقةبل،إللحظةحكايرةخ،طر!طالىتشوبكانت!سهاالقرلا.يامل!هرةا!!وسطزرنى!اشعةمنير:زود!،عارياتشبه

كاناينماصاءضالقاء،بالروح،بهتاضقيانالبودوزيةحب!"ة"هاطبقاتبينر(كضة،بيديتأخذليليأنكانت،اوروبافياررأحح!واتللج

آموريم!باليهراقصةصدجميمعا؟ملوانا،!لأن!ط.!!وىتو5النبلمنمنصلمقةعناورونغبيت!لعبةثنبحثاالمختلم!االباخرة

كانا!ك!الليالياتخيلالسفينةجانبيعاىاللكامدةالاءواج.!نباتالثالتة،الدرجةلسطحزوايااحدىفيوس!ونالاكورديونعلىيعزفون

رأسهرافعاالسلإنةظورعلىيانابولوسىنيكولاسأهـكأورا!قففيهاالمر!ا!مىفيا!جمبناررهـ!يناررء،رةمنؤكلرة.أمام!باو

بحارمنبحرايفوقإواأةوسطوق3تلمعا!كيال!ءماءنجومالىالمرابعفيا!لميةالؤرقس!حرةمناورقي!هااتيار!وذةفولىيمض

الحبيبةصورةللنفسهتصمثلبينما،المةراًمية-كلنطالمحاوةءلبعباسبلاكنا،العشاءالليل،بعدوفي.آموريعباليهمعفىجمهازرفصكانتارتي

قديساتجبينيمتمبهالذكماولاأللجنينالوالمتنرينادزرؤ،وينا!ينذات-الىفننضم،مؤخوتهافي،السفينة!هر!لى،وليليانأنا،نص!

فيا!ماعددالرحلاتمنكمفيالامسياتمنكمنرى.دا!يليونارلوالهمناديقاوالنبةز،ارقزولفينروو،ن!ثازفىناودينالازواج

الموعد،ذلكعلىامينايانابرولوسالدكتورظلآبعةالمتال!نينمنفييتعانقوناوهلمسفيوقيضابرونقيمس،مرونالمنغصحونمةا)ض!صة

بجسمهفيهاينصرفالتيوالنصفاللصاتنرةبعدالاولىالدقيقن!مورواقصىفياللباخوةحاجزألىتسىتندانتحبلليليانوكانتصمت

عناقمنلل!قلأنهتتملصالتبماللبعيدةاللحنيبةطيفلقاءالىوروحه.نتركههااللذرنالابيحىأإزبخطي،ا!)يلعلأمفي،تهتاعلا!خرة

تحبباواالبائزثرثراتمناووارسواوبرافيلوجءناو،زوجهاالللامعةالليلانجمبيننظرهاتقلباو،وراءهامتباعديرنالباصرة

هذه؟الئسبالعريقبمالكونتاتاحدقصرفياستقنالحفلفيالشبانالجزرتفواطىءفيالخافقةالخ،ؤتةالازوارفيأو،فوق""السماءفي

بروزاالطبيبرواهمااشدكانت،الروحياللقاءدقيقة،%لدؤ-مة.كانتالاثناء.فلكفي.ممتواط5ز!تهرسفببفءت،آنت3التبمالبعيدة

الا...عئداقصتهفيموففلانهربما،لمإداادريلا،ذاكر.نيفياللذيالليلللفع!بمرأسهاوتر!ع،عاد-فهاش-سعأى،تأ،ء"8.للزمرجملي!ان

شعورهوعنبالذاتالدقيقةتلكعنيحدثنيانالىقث9فيكنتةنيعنقهاحولمهموجال!محرهاويرسلعأجم!د،ر!اوجبر!هاعلىيوروكان

هلاستفهماناريدكنت0امسيةكلفيفيهاالخلوةالىينصرفحينفيهاتسهناثيالوحيدةاحهـالفرصةحينذأكوكنت.اتلعاالطوبرلي

الهاام،فيهاميعارهعلىترددمالطولالدقيقةبهذهالابتذاللحقعلىرأسهااميلاو،بنواعيخورس!،فاطوق،مداطبونك!الى!يليان

حبه!بناروملتهبةبذكريا.نهطادحةشالقةزاللتولا،ظلتوئي!داخدهاعلىكبمابش!فيا-يراوهـرركل41شعرهافيوج!يلانحموتفي3ء

لجزيرةانسبهساحلتحاذبمماالباخرةكانتحينللثالظايومافي..ءلىقصرءـإ.لذيذة،زء،مةؤ.:لمةوكبمافاقىقطلمه،شفكههاالىأنتهيحهى

س!-الىعدت،مسينامضيقالىطريرقهافياوجهوبيالايطاللية

رسلتهابقباهاليليانودعتنيانابعد،الليلةمض؟صفمنقريبا،الباخرة03-لم

الدرجةفيالنساءجناحالىتتجهوهيالهواءفياصابعهابرؤوسالي

كططىءيتطل!وتخمميالىل!سطحلمو!زكاللممحىن!ومعتمكنالالممرعلىالبعمدنيةرالل!نبئىادو،ودر!هصدهثؤلفا-
صاحببمسبج...

.اخرى

نارونليفقال،المساءتحيةعلمهوالقيتر،هـوءمنهاًقربت
.....ملا**

الي.يلممته0

دهر.منذاركلم...؟انتاهذا-.لسق

ؤلمت:..14!ر)!ؤءاناعفى
مراتفيهناالىجئتلقد...سيدىياحطبمسوء"نهذا-

.."ق!اللقكعدير!51.الائسمأ!معأهرةصهه

من..الفجرقبلوصقلأيةالايطانيا)ءذاءراسبيئىصممر-

قضيت!ل.الطلامبسبباتنابركانلرىانتمصهمطيعلاأنكالمؤل!عف175ا!صب!!3!الوجود!عهى
السطح؟علىجميلاوقتا

فقتلحسخالصوسحبيبتهااوئهليليكنيللهبينابدلطمنل!كونإولؤ"ونهانلاا(ركبفحدمععتت!هـ؟ية!ودوق!لااصه!

السفينةوراءت!بوهيالنجومفيق*أملانتحبايليانان-

عندك!نورياحدثتنيلقد.كذلكالفهـتياتكلانيبدو.الظلامفيطرابيفبجورجترجمة

لحظة،النجومفيتتأكلوانتبهاتفكراىمنكطلبتالتنءمديقتك

رجمالة.كدفي.15لول!بتاوآالةواردوب!برجيتعي
:يقولثمقصرةضحكةيطلققسم!ته

الحديث؟دللكصدؤتوهل..؟حقابهذاحدثتكهل-

اساسلاشكايرةكاررواماكل،بارصح!حةفخكلاقعليحيمئدن!ءلهاالادابدارهمشورات
املممزوجهبندمهخيبةبذلكقيفي3وادر.
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اللنمسولمة.العاصمةظاهرفي،شونبرنقصرقربيقعفخمفندقىمنعالماليتروىملفقةحكايةكلعلىوابني،مسمعيعلىيلقى

كانعيئيهاان،نعم.جمبلمةجمهلةكان!فلقد.كانتكيف!!سألئيلمنابولوسياا)دكتو!انؤير.ثابتواقعكأنهبهنفسيزتعل!الوهم

جبين،جبينهااىالا،*ولهـصالاجفانهاثقبلظللون!ه،اكمدقدال!د!م،الىعادالهاد،نهغمص!يتقريعفياستمر!ىالىءجالانييشك

ةرقتاكىالسنينكأن(ست!ارتهوحسننقأئهفيكان،انالقديسة:وقال،المرةهذهجا؟دةبلهجكأ

عليه.لىمرلمبيننمافيكنتوان،ملفقةروايةعليكقصصتانيتظنلا.حسنا-

عرفك؟وهل-:ؤلمتمعيانالاصكلليس...كذلككانتانهالواتمنىالاحيانبعض

عرفتني.لقد،نعم-ةقالشامسول،بايداال!تقلملوحياتيتكونكاذتكيفادريؤما...ذللك

.وسكتحديئ"بهيختمانينويكانءأنهقا!ةجة9برلملهذاؤالاللعاتثرةا.لساعةفيليلةكلفينلتقيانبوعدعنهاافترقللمولو

سيهجروانه،الحديثتقطيعفيطري!تمهالىعادانهفيهابرخطرؤترةسهونفيهاواحدةدؤ!ه.الاؤلعلىواحدةلدقهقة...والنصف

م!ممينا.مضيقمناللصهقليالساحلؤرى"اسماءنيلليعددحكايرت4إوترىفيها،تحبهالىروحاثكا-هاتلتقي،باللحطاتتعمجثانيةركل،؟ناني!ة

رقوله:الكلامالىيعودثم،مكتومةحسرةكانهازفرةيطقسمعةولكني،بحناناليكتتكلعانبمنصافيررقأوينعينين،العينينمغمضوانت

يصشرهاكان.الذيالشابالىمالت.ايداعرفتنيلقدنعم-،ةوقكالسم،ءفياضوءاخافقةبنجمةتحدقانتوأ،فيهاكسمعاو

ويراقصهاالشمبانيايسماقيها...يرافقهاكاناللذيالمخنث،سنا،قديسالمتانا،الصفيرصاحبييا..!بحبكصذرقلبخفوق

اللدكتور،يانابولوسعزيزناهذا":وقالت4اليمالت...الرومبافتياتعزفتللقدو...شاعراولالا،راهباالاياممنيومفياءنولم

نءعرفتلقد...وصديقيستانيسلاسء-ديق،يانابولوسولكن.وانوثةمرحايفضن،لليليانصاحب!تكمثلكثراتجميلات

بحريةريجقآي،ننحبكنتكمابح،راًطبي!اصرتأنك1!متانيسلاستدعيغا!*كأسريرهافيتونوكانفيطةمثلغبطة!كاكببسمتان!دلمحةكبما

هـهـمتفيانوبعد."العزيزايهاالقاهـةقلبالىبكالقتهوجاء*لوعداالسطحعلىلكلان،الجميلجسدطمفاتنعلىلتطلعكالمرض

ر3تدهل":قا"!لةاسئا"هازآبعت،از؟ونيو.نسميهكانتالذيبمرافقهاالشابةمرافقتكذراعيبينمنؤ"ملعي؟نمضلاو.حيبطيفمع

طلبتاللذكماالوعدذلكنسيتانكاراهن؟مايرلنغفيافترقنايومانتريدلانك،حا،ةتانغورقمصةفيبخدكخدهاتلصقالتيالجميلة

فيلأيلةكلبيتفكوانوءد.اطفالابرومذاككنا4..برتعدنيانمنكمثقلةليلةفيالسحببيئ.نلوحنجمةنودفيحبصتنجبيننورترى

دقيقتيناودقيقةببمتفكرأعشرةاللحاديةلعلهاأم،العاتنسهالساعة...بالمطرأررياح

الب!د..وعاى،بالروحهكذافنلتقيكذلكبكفكرآاثنائهمافياكونتلك،وكفسي،معهانملىفسكت،يانابولوسالدكتوروسكت

بالرومتيكبقو.الاخيلةصحمربنمراهقيناو،طفلينكأارز،لكؤلاالمالحقفي..!العاطفةتلكعنحديثهاجملما.عنهاتكامالتيالغبطة

وني.انتون!يولصا*:،!يولا4قاقىء،هذانعم."...؟!العاطفيةكنستحفىالببهاستمعانالىاتوقكنتالذيالحديثهوهداان

عنليكشفتحتىالكلاممقوبمثلهبهتهئروظلت،ببساطةقارمهوقمراتها.السفينةممراتبينالطيباحبيصأللقاءالفرصا.نحين

زيف.فيزيفاكان،اللحظة،لكص،ى،حيافيعليهبنيتماكلانقادريانابولوسالدكأوراناليخيللقد...!حبمناجملهوما

و!ى،عاشمقةفكلةبر*شلمانهضها5عروت..!نفسهالموعدوذللكبهاغمرءاتيالسعادةمناو*ءهـثفيبطوللهاالليلةيستمرانعلى

اسائلووجدتنبم.الدانجةكأالنافيوحنيبتهءتحيلالم!الجميلحبه

سرشحعلىبنفسهينفرداليومالىلمبزاللا5اترا:جديدءننفسي

حبيبتهانبردلا؟والنصفاللعاشرةالساعةتمامفيدقيقةالسفينة

-:حديثاصلو.تركها.منذ،واحفاداولادذاتجدة،عجوزااصضحتقديهواهاالنبم

جيوشباجتياحاو،ملممرضاوعادضبحادثحت!هالقيتلعلهاااو

تعاونياتزوجهامزارعاحتلمتحينفارةهاجرتانهااو،لبلادهاالنازية

كانتالطبيبقصةيةبرداان.ستالينجيوشاعقابفياللفلاحين

!ص7ا-كاكا-لم....

،ومراتمراتالارضوجهتغرالحينذلك،منذ،العالمةالحرببعد

؟التغيراتتلككلبعدعهـاللحبيبيناصبحفايرن

ا:الصحبيحشعوريعناعبروانا،وقلت.تجرأت
اصااظنكنتوما،ألالاواالعشاقحكالاتتشمهمصههده-

بهاكفزتالتتلككأنفسهسعادةمنلهايا.الالامهذهفيجوجد

...اهللهاوالت،سيدييا

ردإ؟،كرسيهفيالجمسمثابتاثناءهاكانطويلةفترةمحدليفسكت

وبينبيضهيستعيدالغترةهذهفيكانانهفتصورت،ال!يمنيىمغمض

الىعادوحين.اللفريدحبهبها5يغمركانالتيالسعادةكلنفسه

قصصهـصوعة.حديثهاصربهاتسبمالذياللحماسمحل*لؤتار،دؤءفي"نالكلام

:4قصتعلىتعليقيبربمملوهووقال

ووللميمكنوكان.الاوائلاللعشا!حكاياتتشبهقصةاًنهاءنعم-

منهغايةلابانهناشئةفيهالسعادة،سعيدحب:كذلكتستمران

زجاريالل4عبا-ر؟يرءنيالاخيرةمنعاما!شسستةبعد،حضرتانهلولا...لهيةنهاولا

فييناتريستامنقصدتواني،تربربنتافيالبحارللطبمونمرالابربا

...فؤاديبحبيبةهضدميتفاله

مشوقا:هتفت
الادابدارل.ق.ء؟

؟أاخرىالتقيتماءمرةفقداذن-

برزانة:قال

مقه!-ففيهاللقيت.اليتقينااقد،الصغيرصصاحبييا،نعم-
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-5-الف-صامرواياتبهاتزصركانتاالت!ابىتذلةالفكلاحدىان3ب!ل

.سالعزيزةايصهاعشاقهنمعلهـنكانالمدرسةفيالمرأ!قاترفيقا.زهاكل.الرخيصة0

دوانها،اخدولماودعهالم.باريسؤكرالمحطةفيلليلميانؤارؤتهـ-نبهااصبتصدمةاي"دركانكمن4دلاالموعهـ.ذلكمثل

اليهتشيمبانمشعولةهيوكانت،انتظارهافيالليافعاخوهدمكانلأظدعلروح-تجهزانوبينبينهااحولانصررتوحين.اؤوا)ها

رأيتباريسوفي.بيروتمنهديةله4حملةالذيابىاركربقلماءالافبمضعةاياهامدكرأ،ضاليةالم!كلأ15"هاطورناتءتاقىونحكأ

اللوؤ!روفي.اللوقروزرت،وبيغالبوجيروالفوليالشانزلبزيهالللحظةفيواحداءرالىمشماعر!مابكلنير"نجهالحبيصينبالروح

والطفلاللعذراءتمثلالتيدافنشيببوناردولوحةامام؟ويرلملاوؤمتلاأ-ك،تعلمانت...إلحبببالبحارايهااوه":لياتقأ،،،ذا

سهغموندلكونتاابنة!!ااجبينكانكيفف!ن!صورت،،آنوسانتانيتصور.يكوناني!نلاءاجه"واءدنراالزيمتللقاءبان،بحار

العريق.اكبلسماتاللذكيوجههاعاىيضفينقيامد+را،نتىامس!كيواني،الباهاهاجزالرقربت!خركانترمفيضكوانوار!وفيكنت

وارماوسوزانجانينبعدهاوعرؤت،الالمانيةماريانل!تاللوفروفيالممكنمنتطنفهل،السمماءفيلامعةنجمةالىاتطاعوانابكفكرت

فيو!ر!ت.باريسيخروفيباريسفي،كبماتولواصوزكولاللىستنتمرانئذيدكءةلم!المان؟اضجم6علىبر:ظراتكنظراؤبقيج.،؟ن

اريدكنتلقد.تعرفينولاتعرفينممنوؤلانةفلانةبلادكوفيبلدينجمايهن،كيكوندلن،"طمادري9لا،ر*/ةالرااو!*إءارحاهـكأ

عليكاكئبهل.يانابولوسىالدكتورنصحنيكمابش!أبياتمتعالىاللخرائظعلىالمرسومةالطولخطوطىتقولهماال!ي!هذا...اليهخطر

خيلانهاو..بشبابي"مةكتلقد...؟عندكباج!صاراتياةخراماللقاءعلىتوارو!الهت...؟العاللماق-،ءفيبا-رةؤتطان3رصءرةفي

ي!وقادلي،ارتويلاوظامىءاشبعلانهمولكني.ذللكاليالفيزياءوعلماءوالجغرافيينالفلةصينانالا،لأالعزيزطب!ببيياكعتض!اق

...اييكوظمأياشمياءاو،هذا."...!اواعيداطهـنجاافام!دوبببتضاوخ.ماتدخاوا

هذالكاقلالم.آنالقديسةكجبينجبينالكانعزبزتييامخمورةضحكةوج!فيزطلقان!بلايدافىرزركأ"،،هذا"ت،،به

!فضحكتررما؟لك4قلونلوتجلوبكيركونماذاولكن،الانقبلدكرياني...واوهامنفسياحلاممنبقيء،كلالماجنة!قها!،احطمت

جسمافات4فانت،الجميلوحدهجبينكليس.تافهاثناء4تورأانيبل.فيهعدرتهطويلاصمتاالمرةهـهـهفيء*هـليوص!ت

فاتنةلانك،اخرىامراةالىعصنيارفعلنمعكانيظننت.وروحا،يعودانالىحاجةبيكانتولا،الحبىبثالىبرعوداناؤتظررم

جبينيرشبهصبلينكلانبل،وحده!ذاليسربما...وروحطجسماصوتهانالا.نفسهمطاويفييردورعماو"هىرابلإظصهـتهكانفقد

...ولكن،ظتت.آنلقدبرشة9قم!ءبهاروىالتيالرارةمنهجردةا،جةمتحذا،الارتفاعالىءابى

صمكل.انتلكنتبيتستأثراناستطاعتامرأةانلوولكن:فال.ايدابحبيبننهلقائه

.يعرفلابمايهرفالمرآةفيالانثىوراءيركضالرجلانرقولف:-رعلىيبةونوالذين.صدفصي.الححطمناجملليس-

تكضمل.لمبانهايرشعرالتينف!مصهتماموراء،نفسهوراءيركضأنهكلتحيئماتنتحرجولييتاوارأحينبكواالذقيأو،وجولي!يمتروميو

هن!ا؟رجلنفستتمانتستطيعامرأذهناكهل.اللحب!ووهذاانشحرتقدوجدهالانه4نفس-ظتلرأوهثم،نا؟موهو2مي!ناحبيبها

ايدافينفسهتماميانابولوسالدكتورء!احبيوجدلقد.المهـمهالةبالنسبةكانالحبيببنهذينوت3انءدركونلاهؤلاء،بهلوجدط

لفسهاحقيقةتعرفودمبعدالحياةتعرؤطدمقىيا،اللحلة،اللجم!لمةيرفصانمثاكيلعاشقوعذباهيناكانكم.اللسعارةفمه81ه!نعهخصبه

الحيلأةكنمرتويامكتفياراضيايانابولولى!ادكأوراوكان.كامرأة؟الولدمنوءحرومازوجةبلاعزبااظلان..؟!لايداحبهفياهـوت

.لقاءليلةكلفيالللقاءمنواصدةدؤيقةءبطةعريهاضفىالذياحبباانمنرجنبنيكان!:يوللكن،باعز،9متايونبرهوءترةالبالافان

،كهذاحبااعرفلمفاليانااما.الصحيحاللقاءهوولكنهوحبالرالنجاحافقدان.وكلك!اخميرهماا(وا!ىءص،ظتبكن"ظ،محخجمما9ازفي

..احبهن.اليظننتكثراتنساءءرؤتكنتواناللحبهدااعرفئماهونذلك؟اليابسةلاإطياءءدىزملانيرلمغهاا!ك!ااخروةواالصصتوركلد

لحب.ااعرفوللم،المحبوباتعرفت"مهاصبجالاءةفاءمنبمتعووجوانحيحبي"للأؤقد،نفسيعلىالامور-

ادركتهاين؟هذاكلادركتمشستقولين،س.عزيرتزكهياتلككل.نفسينظرفيص4ائيااقشكاوءطاكل*همالناسمط(روحكل

تضطجعاللذيالديوانيبهالذيديوانكعلىادرك!لظ...؟وكيفلقا"ءمساءل7فيليكانفقد...ر،؟ؤءمةولات!يهينقىكانتاءوو

كما،كذلكالاوؤرفيوالاوحة-دافيدلوحةفيريكال!يهمدامعليهمناجملشيءلا."حاتنهااماما?نالمحل3"ىثتثص-ء:4مع

ؤيم!ةمدركةكلالةادثى،الياضمكاناوابركض".-تعلمينؤدتفعلماذاوللكن.عارفمفالةهذألكاؤولءالؤ!ور؟قيي5؟الحب

كانت،"بمئبابكتمتع":ليقلتو،حين.افعالألهااومؤو؟-قىجمالهامى-نكأسىبينمسامعكءلىيلقىق!بيرص!"،جتمن،ؤبرأةتمض"!ت31اذا

ركض!تاللواتيالنس!اء1كلفي.لادراكيالمفتاح-هياللجملةهذهاضمتانك...؟الحبلىفقدتانك،مختث!!ورآش"المتسمباني

وجدهالذياللحبمنابحثاكنتحضنيفيسقطنصتىوراء!ةؤبلذظكلمنمحروماوعمتمت،والم!هـوالمالالاررسفةوف!دت،ءهـرك

حبيبه.لانبالحبكفرالذيويانابولوس.بهوس!دفبلييراف؟دوللوسصاحبيياقمنيتلهذ؟؟!حبههاكيلأنامانهوا..الحبلصجمل

امتلأتاذاالحياةهيجريماييدرلم،اءوهامهمى:وىدوركالىعلىنادمعجور51،نياًنها.رز*:"رناكبما-*!ىان،مضهـإومين،الصغببر

...الحبمنتواقفربالحبيه،ت...عزيزييارث"بابك"مبزع...نتبابكؤضمنع.صباهبهاضاعما

الورود.اللحب1اسمهافرانسةوراءاركضاني!س.ياوداعا

قسيني،الوروديا،و!!.لتلاشىاهاومبم،قدبلعلي!قح!التي-.هلسهـعسههسى-سحيحمسى

عنهانهامأعفزلثيذمنذشاهيمعكاط!حيانتهالحثغهطة!فلانابولولىمناعطتكيوسشةاًوومدررس

اللالراسه.وراءلاعدوالركهاحىالب!لاولكىويو

...الروحفيخواءوالفمفيمرارةتعقبهاالتياةعةاالااجد!لاشجدواببوركسودانالقيوممبدمكتبةزوروا

حانيةواخرى،الوىاعقبلالريانلثغركقبلة!س.ياوداعا

اللفافن،حمينكعاىحادلةكلحلةوكذلك،العربيةالمطبوعاتت كا.....احد

من .الادا!دأرومنشوراتالميروتيةالادال!
.م...4

كعجيلياررلممعبدسييي-...-.ع!كييممييم!
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