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يش!هـرقاربهؤهـترككان.ور*يئا!ةعولمابئ*دفدكانولكنهغنريرةامطارؤليلىمنذعي!ههطاتاذيأ،ألىمظجمبمالنهرضفةعل!

ء،ا-اايىهايصقلأجبليةجأ!ررلآالى**كأها،نفسهاالص!رضفقىبحذاءمضونكا،أئ!عغ!ولوص"فيا)مص!زاوا!بيارؤد،شاءئيهعا!الماءففاض

فيها.أئخطرالذهبيدؤئاناراد،ارداأءموآتايقظث--"المليلأورت"ففي.لتومواسص"ء!م،رأرضهاعناءمن

ا!هـ-عبرأافيىإ،هاولم!ةصفرةةلىغىرأيةاً!عأالصخوربينوهناك-صءالشاطالىلعبرواانيريدونعل!نينادومساكريرثسمع،مرتفعة

كوخه.الىراجعاوقفلفيهاالذهبيةيرهـتنناز!بئعظ"هـلميننوربربئوالى،أ)؟وخب،ب7!ندأةءعندما.الأخر

نايريدان،الهـماشديدةعرلةؤكيان!،؟لهاكدا،إوثقآال!ربفوق

عل!-أتهخلضءعيضلأهاللمجسمهكدقى،نتنينتم!مكىللعطعالحلمصبيةنوبمحأرعلىاسضجم!ظتهذنه،ارهجوزيئوددإ--!."!نووتورسعبزرفيلأخرالصصا؟ىءاعلىيكونأ

ورأحت،عط-نالمفيؤادتلمعننهامحليه،هحمتحتى،الىرايكأالؤطعسوط!بيغما،اأ!رءرضلم"بش"قاأ!ودة6،ر""رورأحقار"فدؤع

.....نفيم!راو،قي،ع؟ة"شةدرزكأ"!،و!هبا!وو!نروضوت!انيبانالؤالمساقران

الصخورلذيذانييقوت(.ثرمت!رجمإفيالححلفهاوصب!ىاللل!مةالقطعكللمبعنالكد4لآتقنشالقاربجىهـرانعلى"رةر،ور"ؤا!:عأقب!وررةصا!قينحينالىحينمن

.......ارض4ءلىواخرىومهإعده

ولاصظت،حص-لىءارقيعةوىويعتشراصشمائهافييدوببالذهب"ءعنرعحا-..
......وورساكادوءاالىصول!،مو/دأ،يركأرلحالقارب":العجوزهتف

فررفى،.ءبهان!تالحلد!!نفءـذنهااللظاصعبحتممكنةوطاللبهحهسومتلعظمةدؤدعصل""!اكورأنا!عااجلسا،الماءفيينقلب

كالاواحشزرا،آالترىءالمطلبهذامئءالبصوتضاحلاينانفررا
ب!فددعها،4لمعازءلمىسيبقىالنورهذا3"ن!ذاؤءهايهءاورهان-.

لكبم،الصخرورنتضرجانالىفرة!ور..ز.منفيقىفوالرالاءعتطلأع"ا:و.نىا))و.!!!لى،قبلعصاضوضاؤهولمدت2ور،بالعجوويس!رآ!

....الشاطىءعلىقيربه-ولحتىورجملالاهووها،صابراهذرهماالعجوز

تجدلم،مسكنهافيالج!هيلالذهبشرقديكونانعمساهعمنتفيتش

(لحشاشتذىلين.رحفوهىضفسهات!عح!ارنضلوتهامنوزاد،ا!دأا.ء.-....001ا001الاصشر.

:-......ولالك!،المسامرأننأداهبر!دأ.،(لعبكعلىاجرهدحد"

دورىءمنهاينتننرالذيالرميىالممماحربالنودتزد!روأنوالاعصتأبا(ندشالمقاربارضءلىلاسء*،محديدةذ*بيةالطعف!"شخطتانفسعمما

حميعاوالورأود،زمردمنإنها3وآلمهاالاورأقلدت-ادانعاللعشب
....07"العجوزوهتف"

الموصشة،المرهـةتحو!راحتعمشا.صورهالدعفيصافبةت.
.....طهر.النتطءاعظمعلي.فصصبانأنفها؟ترمنعانماذا،ءلسماءبحتى"

وأبصرتالمستويرلآألارضاًلىوءملتحينرجاوهاازدادفقددللكومعلاافىصذجمما،ا!ت،رأولو؟جلاو"ووور-،المماءفيسقطتذهبيةقطعةانكاو

انرن!هتعاذ،-اللمصعإلكصرثوهيلمشقةيل!عحومننلعدلهقنسهنئئبلورحدنمبهانورا.ء*!امتمي4اقيو!فيصةىلىإلعتفايج،مةرعاارتفاءا،المص!رهدايلإق

..،....."!مكانهاالىن!ودبم،1؟عببدا!نلأعأ.بةفعنيملإنذ!3،ءندثيدريومن

تكافانهافمع،ا!طويرافىالغاىاعوادوفيالمس!نننقعفيالزحفمن
..ش!--اهـ!داىصط-ءنسلا)ا:فاللين8(نالمخازالنورانطنجابه

عا-ى،اووليةالصءورشقوقوبريى،لىالجباعشابفوقالحياةت!شمق.".انفسناعننفضنله

اكوابسلداتالا!طبطجمفلإط!كانتا،اومع،د"واءـاجبا"كلادن:قي!""ؤ-!3:قىإالذأفىكأءأيد!عير؟!جك!و!وزالعج!قالى

عما!ام!نتلقىمىمهمةاللرقطرالأتقدامكءلمىلمفبمنكئلعماللهةردن-هاعالمهولمبمعنتى.هناكوادفنهاا!مؤططىءألىوأحملهـ،ءت!أاًمشتىا!ليفاذنا

الماهر.الصوراحلومنارحمعلاللن!اصلىأاللع!!زاوواوراتالغاربط"طفلأزاؤفألم،أتاقىا!ورانىن

......."؟جري9اذنيرنأ"-

ا&ودانوكان،ءسصتمنقعلىا!ةووب*نا!اأ.وؤدالمطا-طبهاانتهـى!"ابرربلافليعملذ!،ي!للا"ئ)):النوراىبههتف

وحينهما،،نحوهمابسرعةاندفعت،وذهاباجيئةؤوقهيلمبانارشا"،ان.الارضثممارمناجرتندفعالممكنمنانزلت!امل-

اخذ.اقاربرها"ىالللطيفينالسيدينهذينمثلامامهاترداندهاواس!.ط!م،لهانذقويمنزوريهاأتا؟الارضئمارمن-

كأ!ا.طرقيعلىو!ضحكان،قوقها،.ويقفزانمداعبينحولهاير!ظالى"ورأنليتحضرالياناءداني2حتىازرءبم!أاناستطيمولأدللكومع-

للها:قالا.كيرةبصلاتوثلاثخرشوفاتوثلات،قرنبيطرؤوسثلاثة

فىاهـ-يركنيفلا،الافقيالفياصحابمنكأتاذا،عمةيا"-!سااانو.!غ.،يرنمبته!مرحفيبصسللاانا!،ا"هاناكورانأراد

يرذظ-بخ،واحدةالمظهرناحيةمنقرابتكاانحقا،الاطلاقعلىشيئاشدررراحساهـاكان،ءج!بنحوعاىلارضبايق!بدهماءبر!ولاش!بئاوكأن

منوزاداطور!مار!فمداكلهبعرضهمااث*نة،نضحتوهنا"-ا!ضاي9-ط!:"لهيحةزوبانالعجوزوعدا5قبلمنبهيرشعرا)مالايلام

ن!ئ-،الرشي!الطول9هذيئاررصبتاكم-طاقتهمابقدراطرافهماحدةاقيعدقدكان.اليمكبما3قاربهودقعقءركهما،ي!ماتسنحفرصةاؤرب

ولا،الصديقةاايشوعليناأعتبيلأأ!العموديالخطاصح(باررصادةاي!!ا،اسمع!العرورالمطا":ءلميهناد؟حينكبوةبمسافةعنهما

نامنذ؟بذلكمثلنات!تباهـىاًنيمكنهلاسرةايةولكن،السوءبناتطني"!شيءاهمنسمينالقد!العجوز
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الظهوة،وهج"يئانفسكماءلىتءهقانكأصمااذااما،ال!مناءالزنبقةاللىيخالدوللم،واحدنورب!ينهامني!لمسللمالتا"!ةالانواروجدت

يقتربعندماالصخريم!اخليجاذنكفيللأقالعمتزوراانالاعهيكمافما."ادا(رؤ

".ضيافتكمأسيحسنانهشكولا،المساء!كلما،الاقرباءهبؤلاءحضورفيالشديدبالض!بقاثحي!ةنتعرت

.نتخلصانا!يةولر،الشابانالسيدانابتعدهيفوبانحناءتعودانبدلابانهااحستتريدمااقصىالىرالممهاترفعانحاوات

ناحيةمنونثممبع،بنورهاتبهجانناحيةمن!افي،حلكي،ورلمههماقدكالتداو،مكمانهامنتتحركانتستثايعلكيالارضألى2!!رتيمه

غريبا.عذاباطويلامده!ذعذبتهارغبةاخرىصلالدففيتعينكانتتهـماالس!دةآلبهاوسعدتبال!ه!!ز!هحى

ةا!صشربالحفرمنموضصعفيعجيباتشافا31ؤهـاكهكمقتىنتال!اولاداهـامللحظةكلفييحفتبريقهاأنلهابدافقد،كام3

نت13اذ!اءنالرغمفعحاى.ليهاتزحفانلاخرحين"ئ؟عتادتالتي.تاماانطفاءإلا"رزهايةفيينطلىءانخشيتالقدبل،لاءؤ5

ف-!يكانفقد،يهـديهاكوربعرالحفر!دهخلالىاللزحفالىضطرانيستطيعونالسادةكانانتمصعال!دهحميرل!افيموآسرت

عادتهامنكان-.فابل!،التكيالاشياءبينباحساسهاتميزانمهااستطاعحفرةفيقليلمنذسقطاالذيالبواقيالزهبجاءادنمنيرخبرو!ا

تتلوىؤءث؟،منتظمةء-سطبيعيةمئتجاتغردهـجتحيثماتجدالأاررماء.منمباشرةتساؤ!ذهبيمطر4اقن!ضهـننها:كتواضت،أمكل!ورا

الفضةبزوايانشعروحيينا،ورببةعظجممةبلوراتاطرا!بينلمتنفذاللقطعمنغيممقدارفتساقطنفسيهماونفضانالتارهاالنورانضحث

.أالنورالىذاكاوالثمينالحجرهذامعهاقتأخذوشعراتهاالمترامية.حولهمايقفزراحا!بى!:-ة

موضعفشيعليهاتستوليالعظيمةوالدمشةاحستقدكانتانهابيد:المهذباناسيداناققالبلمعهاانزريدنحوهااللحيةاكرعت

جدران،المصورةلانسانبيدتتسيبش!ياءنأ-يةكلمنمغلقصخري"المزيدلكنقدماناستطاعتئافي،عمةيابرطعمهالتهنئي"-

أع!دة،متظمةص،دةحوأفط،جمكلليها.شسلقان"سهتطيعلا،ملساءوبسرعةمتوالليةروراتنفسيهمايىفضاناررلمهانالنورانوء(د

جسدهالفت،ايعجباشدفىيهـااثارترمئريرةوأشكال،الصنعب-يعةبنؤسيالثم!الطعامتزدردانالحيةرتعذهـعلىكادحتى،خ،طفة

اللصقل.بديعمصقولمر"راونح،سمنافهاواء"قدتحولهامرارابيئش،حقاباهرالمعاناؤلممعت،ملحوظانمواينمونوده،بدأ.السرعة

ال!ينبحاسةاخرىمرةالتجارب5ذ5كلف-نرجمعاناثتوتقلإللاوللوشيئايفقدااربعير،برفي،ماوتضاءل،ال!تائهانارنوران/ذبل

تلإطيع)نهااعتقدت.ب!تخمينالاتعرفهءنلهايتيسرلمممافتتأكد.مزاجهماواعتدالمرصهمامن

وداءبها،العجيبالسفلياللقنوهذانيرانمنهايشعاللذيبرالضوءالانانبعدالكلماتهذهالحيةقاللت"الابدالىلكماممتنةسأظل"

.فاما،.نعوفساالل!غربة-ياءالانهدهءلىضعر!ارفيالمؤاجكإءألالىلهـ-،":ىاطلبا:تقول"نطردتوالىأوت!يةا،كهـةاثرازة،!حهااله"كأهـ،دت

الذبم!النةمقمحلىعثرتماوسرءأن،الألومةطريقتهاعلى.لزحفإنطاقت:ن0.1الشاأ):ورانهتف".لكمااقدمهاناريداملكه"(كل!!شاءان

.المقدسالمعبدالىمنهتتىلملانتعودتفياسري؟انح-ئأءالزنبهةفسكناين،لأولي،!جدا!-ق

ومع،ألاستطلاعبحبمدؤوعةحولهاتلفتتالمكانالىوصلتلمااهـىاشتياقناأن.ي!قتهاوص!الحسناءالزذيقةقصرالىيمكنماياثسع

زفهـ،حولهاتشرةالمنالاشمياءلأللانارةيكفلممنهاالمنبعثالضوءان.ير،لمكنايكادا؟تامها!دضابانؤندقيان

واضحة.رؤيةمنهاال!رييةالاشياءترىاناشطتهدهلكمااقدماناستطيعلست:عهءلمجةدة8بتاللحيةاجابت

تمثالفمهانمسب،فوقهاتلمعفجوةالىودهشةرهبةفيتطلعتمنالاخراتجانبعاىتس!كنالحسظءالزنبقةأن.%لحلألفيألءدروكأ

الحالص.الن!بمنجليلملك.اءاف

ولكنه،ا!طبيعبمألانانحجمعلىحجمهفييزيدالتمثالكانفحماالنهربرنايمبرالعجوزوندع؟الماءمنالاخزالجانبعلى-

4ثالسنصعرلرجليكونانالىاقربإلصصكلداص.بئمنلهابدا؟العاصفةالليله،فىه

وتشعد،بسميطمعطفالمتناسقجسم4يلفحكان.عظيمضحمالرجلبهالنناديوسيلةمناما!بتئ،الانيفر!الذيءلنهـراؤظعما

.اللبلوطورقمنباقةشعره؟جديدمن!لمجوز

"20-الملكؤخححت-ىالجليلا!مثلل!هـاتبصراللحيةكدلمو!وانكمااد،سدىج!هـكما"ضيعاندصوف:قائلةاللح!بةردت

-:"؟تأ.نيئاينمن-\)):وسألبا!كلامينفلانلهلىمجلقد،م!"خذكمايئقهى،الضقة5هذعلىوارلتماه

".الن!بيسكنهاأرشيالحةرمن":ارحيةداجابتالىاحداينقلان"عل!حرمولكن،الشاطىءهذأالىاحدآل

"؟الذ!بمناروعشيءاكي":الملكسأل.الاخرالشاطىء

"النور":اللحيةدأجابت.-؟ألماءرهانعبروسياكأمناما!فياباربانفسنا!صناومداذن-

"؟النورمناعذبثميءأي":بالالمكاءأدنفسيانا.اوارس!ة!ذهز!اجمىو!كن،برةو!ذل!كبرل-

الحديث.:كأالحصفردتذلكعلىأؤدر!نو)كئنء،الاخرىالضفةالىالسادةانقلانإررتطيع

االفجوة!لىكأجانبنظرةأ)قتؤلمدا)ءدإتهذاخللألفي-كانت.اللظ،روةلساعةحلأولىوبل

ملى!اللفجوةهدهفييجلسكأن،أعةدااخرىصورةتقبصرالقريبة.ؤ!هالسفرالىنميللاوؤت!ا-

مزركأ!رداءجسدهيغطيو.؟9!،اكحولالىاقربطويلؤوامذوفضيفلؤوقالنهرلع:رااناررمماءصلاذا،استطاعتكمفعياذن-

وج!هعلىيط!روكان،الثمينةبالاحجارمزينوصولجانوحزاموتاج."اومم!ق

فس-!ماؤجآةصينعلىلمعحينالكلاموويدأنهعليهوبدا،الكبريراءءرح؟ذلككيف-

فوراكلهالمع!فيوادسل،معتمبرلكونيتخللهكانعرقالمرمرياجدارايق!-درلا،هت،منبعيدغيريسكنالذي،اعظيماالعملاقيان-

هـنملقاوكان،ايئورهدأءلىالثالتالملكالحببةابصرت.بهيجالاوكتفاه،قشعودترؤماانتستطيعانلاير!يهان،شيءعلىنجر"مده

وزيئت،عجنرهعلىاستند،والسلطانافيسعلىتدلهيئةفينحاسلر-،اللكثريفعلانيستطيعظلهول!نارز"،ءزمةحملعلىيقويان

العيةارادت.بانسانمنه،/ممخراشبهوبدا،الغأرمنباقةهامتهتروقتدقوةيكونما!تف!كانللذللك.شيءكليفعلانب"طيع

عنها،البررلثريدةمسافةعلىب!ووكان،الرابعالملكالىتلتفتانعاص!يجلىانالا،اساءاحلاذا،الاذسانعاىوما،وءووبهاالش!

اختفى.ثمارخاطفكا!برقالمضيءالعرقيواذضفضاللجدارانشقعندماوبذلك،الشاطىءناحيةرفقفيالعملاقيرضجهانالاهووما.ظلهرؤجمة

.ابىهـارمنيخرجاللحجممتوورمطرجلالحيةا.ئباهلفتؤصتحضرااناردتماااذاما.الاخرىالضفةالىا"مافرااللظل.بنعل

يطيبصغيرامصباحايدهفيويرءمل،قلاحملابستييركان،بالشاطىءالل!نمليلتحمحيثالغابةمنالجانبذللكعندالطهرةوقت

مدهشنحوعلىبئورهاتغمرالتيالساكنةشعلتهالىيتطلعانلللمرءىا!اقدمكماوانالاخرالشاطىءالىانقلكماانعندكداستطيعفانني
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"؟عنهايضانحنلناتكشفو!ل":النحاسيالملكسأل.واصداطلاحولها.ناقىانرون،كلهلكنمصيالمعبد1جوانب

."الرابعأعرفانبمجرد)):العجوزقال"؟نوروعدنايت71للم:الذ!يالمذك))سأل

نفسه:يكلمكأنهمحتلمطةمعادنمنالمركبالملكورمدم"!المعتمانرانلييجوزلاأنه./كلمون))-

((!بهذاانماشأنيوما"((؟دو،لتيتمه!يهل)).الفضبمالملكوسأل

."الرابعالسراعرو!ازا)):اللح!قاللت"تنت!يللناوء*أصروؤت،!)ءادعصوهـ:ورد

اللعجوزهضف-اذنهو!ماشيئآووشوشتآ)كجور"نوآؤضرتعلىاوؤفكأى)):ؤوبم!زكصوتيسالالن!،!ميأ"وروشرع

رهيب:بصوت"؟ؤدصسي

ورز-تالمعبد،،فيألله-وتاصداءوزددتإ.((الاوانانلقد"".قريبا":اكلجوزااجاب

قىوالحي!-،ا!غربلاخبقيا)كروزغاصاءظةوفي،المعدنيةار*ماثيم((؟اتحدانعلىينبغيمن"ح)):يىصآلالملكماد

شيء0علأى/يلوي،ألى!رربئال"وية/!ركلا*08واسوع،الشرقناصة"ال!باراخوتكمع":العجوزقال

لن!ب،باا!مرلمحفيامجوز2جابهاإوتيالدر!بكلامتلؤت"؟الاصغرالاحمصيرهـروبمونوءاذا))ةالمل!-ال

ادىالاحجاركل*جولتحعلهءجي:قيخ،ص!يةيمتلككانمصباحهانذلك."يجلسسوف)):العحوزؤال

كمما،ثم!بهةاحجارالىالمينة-واناتوال!،ؤفقىالىخشبوكل،دهب((ءتم!:،ورت":!ئصوتفيا!9الرا،ون!ء.ف

يفكللكي،لامصص،حبدلاوآ،ن،.نرابالىالمعادنجميعيحلتجعلهتتجولوراحت،رفقفيا!ةونعلاتر؟ءرؤونهؤلاءكان!ا

،بجوارهاخرنوراشتعلؤاذاً،بالأنآرةو*دهبرنجفردانمن،هذافعلهالرابعا!كألىتطعواخذت،ننيءل3ؤتأطت،المعبدجنباتفي

لدالمم-شوالانتط!لم:،ءةيثلبء،لامعجهـبهبلفلىورصوىعنه3ءدسلمالورماءخ!ةهبيئت"وكان،الاءمهـةاحدالىمستهـايقفكان.كثبءت

حي.كلفيانالمرءعلىع!صبراكانانهءير،ال!طلالىهـهاالفظأظةالىاؤرب

هـفيامرأ.نهووج!،ا!لاؤوقبة؟ءا)ذيكوخهالعجوزدخل.مثال8او"كهصباللذيا"مدنيميز

الطمأنيضةندخلانزستلإعولا،ؤهـوتبكيالوا"أمتراءىكازت-شديداف!لاثقي،دنالمعمنح!ط-از4.فين،!ؤ-م!أزأهـلااوم!ن./آ!4فاذا

بروجها:ووءفت.ن!هاالى.اخوته!نهاصبالتبم

."!اللكوختغادراؤرككأناريدالليومكنتما!اشقانيمما))عنصهـتمامابعضهامع.)تبلمالثلاثهالمعادنووذهانيبدوولفى

"؟اذنجرىماذا"تام!دوءفيالمحجوزسألهاالخامالمعدنمنكتلةوالفضيهالذ!ةايعروقف-لملت،التمثالصب

ىاؤء!نج،ءصء!.ترجكدتمما)):للبكاءبات!نشمجوهبمقاللت.العينلهنر-مهريحلاا!ةهفالمنظرج"لصه!،اننهنظامغرعلى

،يدفللأنترك!ن!طرونيصذدوبغر،البابا"امفوقفا،الطبعنترىءا"؟تعرفالاسرارمنكم))الرجلالفبيالملمكسألء:دئذ

خفيفتين،بع،لنينيئل!انوكانا،لطي!فين،مهذبينس!دلنليبدوافقد.."ؤللاثة":اللعجوزفأجاب

حتىاري!ت"!خلانك!داوما،قز،(ننورافيبأؤ!مااللظنعلىيحملمما"؟اهموايها":الفضياًلملكسأله

لا!جلخىىلياد!حاح!مافي،لع.انو/،وؤحة3بآللفاظيت.لقآنينثرءا."ا،كشوفال"س)):الفضيالملكفأجاب

."فه"ماالت!فكيرمجردمن

يمزروص!ااناراداالصيدينانشكلا":بةسم(ووووالرجلقال!!

فيللكيقضي2مابرأدبيعاملاكانكصنكمرأعاةعليهماكانلاقد،مرفى

اللذىالاد!ذلك!عم!ىلمدغوكم؟عمريءن!-!ثد)مرهتقفس!(معكاسإولروى-!.ص عد!هل.!للعجوزايهاا!لعجوزايهـااماذا":ؤائلةالمراة..صءاء!اى

لترى،ؤحس!بحوللك،نلفت.اعرفطاعرفانعي!&رفلمبه-...-

!ص-!لد-*
مائةوردارهالم،التبالقديرمةالاحجارالىتطلع،الجدراربدوكيف005

-!أيتعذدقانيمكنكولا،لعقاهؤدذهبمنعليهاكانعاكل،عاملى.!

الن!بن"بركأببراذاطعمهاندائماهـا3وا،ذللكفعلاخاطفةسرعة14..1!ز!أف!)ا!ق!ونعهع

ال*بط!ةعل!همادتر-،الصدراًنعلىمامسطانوبعد.المعروف

مدكاعف(بكة-يع!دبرنقصوفي-م!ؤامتاجاعلهلمم!صد،يدواعرضىللصقو"ن!مابريؤهـ1.ا،ذسأن!أمرة

ؤ-هـدفشا!ط-،ازف"،15ءضانور،ملكص،هـاويلقبانبم،ببمفايمسمحان

ور3-ن.أ!ر؟ة.زتصطهـانورهيد*معلم-ف.نرىزدتوماارن!بمنكبير!17الشول!و!!يهالأ!س!،!يهمهع
51ترانخظو!،،اوذ!بةطعدكلضالىممجمناله!عير3ابئاالتهم،وا"سفاه

دفي،اهتىهما)صض!مدواعدط(لمحيوانولوروغرفتانص!رالاالوبرولدلكؤ"ئنييماللم؟؟5ير!هو!ايدالمااحعلاثءص!م!-

."اكبيللمر

"؟لهيدينانشيءبئي":العجوزسألطرابيت-يجورجترجمة

ونر-لاث،خهـشوفاتوثلاث،.قرنبيطلؤوسىبثلاثة":المراةقالت

.النهـرالىجم!اصملهاانالصباحامبجاذاوعدنهمالقد،بصلاتا!.لولمب!ناوآ!4ليا!!!بر!حيتعهه

فموؤ،اللجميلاووـدؤس،ماتص!عياىتستطيعين:العجودقال

المستقبل.فيلنايردانه

وعدتهـه-صاول!ضي،خمما.نوماا):-سبقدمانكاناانادريلا-اً،رابدارمنشورات

.وعديلخ!واقسمت

امر-وراعببها!هالى،صهـدتؤتذللكاثناءفيالموقدناركالت-ء!!مميوسيممممممم!!!ص
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فيوهغفت،شديدصعيقفيايدالىظلعت،ودقص!ماالنبيلينالصغيربمصباحهوادا،جانباالف!بيةالقطعوجمع،الرمادمنك!را

مرير:يأس،الذهبمنطبقةتكسوهاوالجدران،لمعاناجملنفسهمنفيلمعيعود

ن!بكيراصغرصاررز)قد،تظصتاًنهاادى"!لاسوأهذاانانيمكنلأ،العقيقمنحجراجملالىيشحولالسمينالصغيرواللكلب

".الاخرىاليدالبنياللونثبن،الثميناللحجرعلىالالوانوتبدلت.الأنسانورعوره

-2اذولكنك،فحسبكذللكتبدوالاناز،،":الشيخقال.الوجودنادرةفنيةتحفةمنهفجعلت،الاسودوالللون

شيئ!2الليدستننقلص،!"تخشينمايتحققفقد،كلمتكعلىتحافظيحفديثم،ف!بهاالعقيقصجروضعي،سلتثخدجمما:العجوزقال

عدىالقدرةمنحرميانبدون،تماماالنهايةفيتختفيحتى،فشيئا،الثلاثواللبصلات،افئلاثوالخرشودات،الثلاثةلحقرنبيطارؤوس

حوائجك،هـ-لىبهـ،تقضياناستطاعتكفييكونسوف.استعماللها،الظهيرةوقتجاءفاذا!النهرالىاللجميعواحملي،حوللهافةمعيها

استعمالهاعنعجزتاننيلووردت"ل*جوزافلت"ا-ديراهالنولكنالحسناءالزنبقةوزوري،الاخرالشاطىءالىتحملكالحيةفاجعلي

احاكظسوف،لذلكاهميةفلاهذاومع.شيئاعليهااحديلحظولمحي!كلبلمسنتهاتميتطمثلما!حياستمحهبىهانها!العقيقحجرواعطيها

الثقيل.ا!هموهذاالاسوداللجلدهذا"نسريعااتخلهىلعي،عهديعلىبومان،تبتسىالاعليهاان:لهاقولي،غاللياصاحبافيهتجدوسوف

رأس!اقمةق9ؤنفسهاللقاءمنار.نفعتاقيالسلةتتأملواسرعت،عظيمةسعادةتعدهانون"ضطيعالعظيموالنتمقاء،اؤضربقدخلاصها

كاناللذيبالشابلتلحقسيرهامنوعجلت،الفضماءفيحرةوطارت."الاوانآنؤفد

وحله"الرائعةهيئتهكانت.تانطباعاكيعميقانفمسهااترتطىيمصبملعحصمةعلىىقت،دالنهاطلوععمدطريقهافي،مضت،لصلتهاالعرورحزمت

جمسدءاجزاءكلخلالهمنتننحردبراقدرعصدرهيغطيكان،بعيدمنيلمعءاناًلذيالنهـوصفح!علىتسطعالمشرقةالشمس

خصلات.فنموكطالعالىرآسهوعلى،رمزيةمعطفكتفيهويلفع،الجميل،رأسهاعلىتضغطا&!لةكانتفقد،متفةخطىفيالعبمر.مصت

اينفبوج!4تلفحالشمساتفهةوكانت،البنيالشعرمنجميلةكانتبماتحسلم.ءإ-هابثقلهيررحاللذيهوالعقيقحجريكنللملو

الرمللحلىانزانفىكمايميرمضصى.المغئاسظتينؤدميهتلفحكما،اللصبوخ،راسهاؤوقوتيماعلىالىترؤفيالسلةكانتلقدبل،اتنمياءمنتحيله

انطباطنهكليقيدعهماالما3ةنوبرهـ،،اماريتينابقدميهالس!اخن.عليهاثقيلاكانحيصغيرحهواىاوطادجةخصرحملوللكن

عليها.ويحيمالظاهرة،والمللبالضيقتشعروهكبمااروقتبعضطريقهافيمضتقدكانت

القليلةكلمآنهأنغير،للحديثتجذبهاناكرثارةالعجوزحاولت،العملاقظلعلىتدوسكادتؤقد،مفزوعةساكنةوقفتفجأةحينوعلى

"عصنب-منغمالرعاى،ايخراًثستحتى،عنهدائماتصدهاكانت.اليهايصلويكاد،الارضعلى!نمددكاناذيا

فضطللة:4لأودءرز،طائعلبغيراللحديثمحاولهمن،الجميلتينبعدالماءمنيخرجكانالذي،اللجبارقالع!ءلىبصرهاوقعثم

اللحظةهذهاتركانلييجوزولاشديدببطءتسرسيديياانكبدأحتىرراهايكدللم.تتحاشاهكيفونحيرت.النهرفياستحمان

لللزنبفكأواؤدم،الحمراءالحيةظ،رعلىالن،راعبرخىمنيتفلتخفةفيفأحرجاالسلةالىاللفورعلىيديهمدثم،مرحفييحييها

زوجي."احملنيكاألتالرائعةالهديةالحسناءالعملاقفمالىلاهاوناو،وبصلةوخرشوفة،ؤرنعبيظرأسىومهارة

سمسعالى.فصلكدولم،مسرعةوانطلقتاللكلماتهذهاوقت.الطريقللمرأةوافسج،الئهريةرحلتهعندئذتابعالذي

ا!-ىتن!بين!ل)):ير!غنفوهويلاصقهااسرعخنىالجميلاللشابفتحضرادراجهاتعودانالاؤفسلمنكاناننفهاتسهألاخذت

الل!ديسة!ذهما،واحددربعاىز"ببرؤ!نحناذن؟الحسناءالزنبقةات!اثكوكهذهبينومضت،حديؤخهامنقهسةالمظالقطعردل

"؟لهاتحملينهااقيتةظرطويلالبثت.النهرضفةبلغتمافسرعار،الا"(مالىتساورها

الاجابةرففحتبعدما،!جبدييابكيليقلا)ا:قا/صلةالمراةردتمنونزل،عجيبمسافرومعهاكهريعبراخروالمحتهحضىالمراكبي

الاصراربهـفىااسراريعلىالتعرفتحاولانقاطصارفضااسئلتيعلى.اليهالنظرمنعينهاتشبعتكدللم،الطلعةجميل،نبيلشابكبالر

اخفيؤلمن،حياتكاؤدارءنليوقلتبسرساتبادبنيانقبلتفان،هيالعجوزاج،بت.؟معكتحضرين"،ذا:التةميخراكبي41نادى

ا-رأةالهفروت،سيعاانفقاانوكان..هديتيوقصةقصه!ه!علبك:بضاعتهااًلىثبر

الرائعة.الهديةيمتأملوتركتهالكلببحكايةواخبرتهحكايتها.بهاالتائهةالانوارلكمنر!يننياكالخضرواتانها

الكلىبواخذالسلةمنايطببعيةالتحفةفتناوليدهالشابمد4علباستولى،فحسبؤطعتينصنفكلمنالنتميخوجدلما

قئلاوهتف،ذرابم!بين،ود+لعهادىءلنوماستسملمكأنهبدااللذيتتوسلالعجوزوراًحت.يقبلهاانيستطيعلاانهر،،واكد،اللضيق

اليكتعبهـانوسوف،يدأ!ا.زلممسك!موف!السعيدالحيوانايهااهـالفورغلى.نعودانتستطيعلاانهاكيفلهوت!ف،صراهـةفيالليه

حزينقدريصيبهمانحت"كأ،ممهـ،ون4،"رؤ،نهمالاحياءاما،الحياةاللثقيلوالحملاخرىمرةالطريقتقطعانعليهايشقوانه،اللبيت

يصابانوارونرنللهمالىايى!؟عنهاتحدثترانيحزنايولكنصالام!انلها،ؤكدواخذ،رقضهعلىرو"ساالشيخبقي،رأسهاؤوق

!ث؟يدهامنبرلممسةيموتانمن،اما"هاحضراذابالشللالانسانسهاعات،.نسعوأتركهليالىص!نحقذحميبياجمعانعلي:قائلابيدهلشى

قائلا:العجوزالىالتفتطويلينورداخذبعد.بثلثهلالنهرالمقيصءىشيئآاقبلانلييصحولا

هسذهمثلفيوانااحتملهاانعليكتب.نعاسةاي،ابرانظريرالم!تعهدتاذا.واحدةوسيلةهناكزالتما:اخيراالشيخ"لمال

تنرف،فيبهواحاربصدريعلىاحملهكنتالذياللدرعهذا!السن،الستالقطعاخذلاناستعدادعلىفاني،بدينكلهتعترفيانوقبلت

بهجديرااكونأنالرشيدبحكمياردتالذياللقرمزيالمعطفوهذا.خطرمنيخلولاهذا،.للكن

يلبرفتلالسخيفةوحلية،داعبغيراصملهثقيلاعبئاالقدرليتركهمالقدا؟فيالخطرذلكيمنعق،ل،كلمتيعلىاحاؤظتواذا-

بصدوانا،جميعاذه:ت،والسيف،الصوللجانو،التاج:احداليها:قيائلااللشيخاستطرد

الجميلتائعينا!،تصنعهكذا،ا!رضابناءمنسوايمثلوهحتاجعارعه!داواقطعي،النهرفييدكاغمسي،شيءلاقلتقرضيلن-

لسممنكلوتجعلان،الحببماةطاقةحيكائنكلفتسلبانالزرقاوان."ساعةوعشريناربعخلالفيدينكتوفيبأن

حي.شبحالىاستحالكلئهيشعرالموتلمسةيلأهاتلمسهجذبتح!بندهشتهاكانتكمولكن،عليهااشاربمااللعجوزفعملت

لسماتىالعجوزرغ!بحاليثمبعفلم،شكواهيررسلراحهكذا.نوبيخساالعجوزتوبجاخذت!الفحمبلونلىموداءؤالفتهااولءمنيدها

ررم.ظاهرهتعرفانتريدكانتمابق!رباطنهتخبرانيهمهايكنمنالرغمعلىوانها،ؤيهامااجملدائمماكانتما!ديهاانتؤكد،كلوا

اللذيالمتحجرالهـلبعلىبيولمسح،مملكنهاسمولاابيهاسممنهتعرفالعضوينهذينبياضعلىتحافطكيفدائماعرفتقدالشاقالعمل
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حؤا.تفارقهالت!للعياتهالاخيرةبالاختلاجاتاللحظةنفسفي!شعروبعثابالدفءغمراهقدالدافيءالشابوصمدراشممسااشعة!نبدا

ولكلن،الماء!لييعا!س-و!مقطءـ:اكفونرنج،نظرتياللصاصابتلقد،المص،حذيجلالرءنالسؤالفيويطيليسألاخذ.الحياة4في

منالايزيدانو!بره،ماتحبيبم!لاقاهالذيالجزاءيفيدنيماذاخيراكلهذلكوراءمننفوليعد3!4وبردا،المقدسالنوراثماروءن

حديقتي.فيالمحزناللدغلضراوة.اللبائسةصالهعلىبهيسنتعينكثوا

فبمابائسةاالفتاة"كابلةاثارتهادمعةتجففوهيالمرأةهتفتيصلبع!دمنالجسريبصرانبهمااذا،ال!ديثفيهماوبينما

كلغنيالعجوززوجي!تماسكي!اللحسناءالزنبقةايتهاتثسجعي:عينيهافيصورةابهىفييلتمع،الجمالرانعقوسهيئةفيالشماطئينبين

العظيمالشقاءفيتريوان،حزنكفيتعتدنيانعليكانلكاقولانعلىا)بناءهذارؤيةلهمايسبقزلممالدهشةملكتهما.الشممسوهج

العجوزواستطردت.آنقدالاوانانذلك،أعطمبسعادةينبىءرسولا:قائلاالاميرهتفوالروعةالحسنمنالم!مورةهذه

يدي،الىفعسبانظري.العالمفبميحثمااعجبماحقا":تقولاعصننااماممثلعندماالجمالمنكافيةدرجةعلىيكنالم؟ماذا

عليه،كانتممابكثيراءمضرصارتلقدحقا!سوداءاصبحتكيفلتريالانسانيجفلالا؟الاخضراليمانيوالحجر،اللينسبحجرمنبنبمكأنه

الانوارالىا!نانعليكانلمإ!تماماتختفيانقبلاسرعانبدلاالزمردمنركبكأنمايبدووهوفوففبقد!"يخطوانمنخوفا

النهر؟ماءفييدياغمسوانالعملاقاقابلانعليكانكم،اًتائهة.؟فتانت:وعفيواللياقوتوالزبرجد

سوؤ!؟وبصلة،وخرنتوقة،قرنبيطرأس.نعطينياىتستطيعينالات!صبانىهيكازتللقد،للحيةجرىبرمايعلمممهـمااحديكنللم

الىاضعهالأكادحنى،كانتكمابيضاءيدي!ترتد،النووالىاحملهاجريءجسرهيئةفيوتظهرالنهرفوق،!-سةا!ن!عنديوآكلذكمانفسها

".يدكجانب.صاقيئفعبراهودهبةاجلالفيالمساورانتقدم.اللننيمان

تبحثينفسوفالخرشوفاما،والبصلالقرنبيطتجدينقد-،ويهتحركيخفقالجسربدأصتىالاخرلش.حماالم-،ءأبلغان،كاداما

وا*ن،ثمراولازهـهـاتحمللاالكبيربستانيفيالنباتاتكل،عبثاعنهفيالخضراًءالحيةوبرزتاولءسطحلامس.*،صقحيمةبرهةالاهيوما

.وتترعرعالفورعلىتخضرحبيبقبرعلىواضعهااقطفهانبتةكلينتهيانكاداما-بالمسافرينلتلحقاليابسمةعا!زاحفةالاصليةهيئتها

هذه،اللبريةالاعمتابهذه،الاشجارمنالمجموعاتهذهكلحتىظهرهافوقالنهربعبورلهماسماحهايةكل2اليهاابشكر-نقديممن

،هذهاللصنوبراشجارمظلات،تنمووهيلللاسفرايتهاقدالروجلموان،اخرونانسخاص-ثلاثتهمصحبةفييكونانبدلابانهاحسا

كلها،والزانالبلوطاشجارمنالضخمةاللكتل،السرواشجارسلاتردتمحيحصوتسمعهمالىتناهى.ءالعينرأييروهمانيستطيعوا

منكانتارضفيغرلستلمبيمنمحزنااثرا،صغرةنبتاتكانتي!يزوااناضراواسحشطاعوا،بانتباءأص-ءوا،مثلهبفحيحعليهالحيهة

عقيمة.قبل:الحديثفيمشتركةاصواتتتبادلهاراًحتارقياللكلماتهذه

بطملمشغولةكانتفقد،الكلاملهذاكثراالع!جوزتنتبهلمفننظراللحسغاءالزنبقةحديمقةفيخفيةنبداـبالتجوالسوف

كأنهافبدت،سوادااللجميلةالزنبقةوجودفيتزدادكانتالتييم!اتقدماناانصورتناتلمحاانرمجردالنهارمدععندولرجوكما،فيها

حينمسرعةوتمضيسلتفاتتناولانارادت.واخرىلحظةبينتتضاوراجابتالعظيمةالبحمرةتهـحافةتجدانناسوف.اللكاملالجمالالى

فاخرجتيدهامدت.اجلهمنجاءتشيءاعزنسيتانهاالىتنن!ت.ارالوأءفيورحيحصوتوضاع0"كذللكالامرليكن":قأئلةاللحية

،اللحسناءمنبعيدءيرالعشبعلىووصمعتهالسلةمنالممسوخالكلببهيرمثلوزاللذجم!ا)ضظامحولبينهمفيماالثلاثةمسافروناتشاور

تستطيعينانكتعلمين،اتذكارهذالكررسلزوجي":قلأللةوخاطبتها،بهايحيطوا"انيمكنهمالذينالاشخاصتعددفم،ما،الجميلةيديبين

سوفيقينا.منكبلمسةالثمينالحجرهذاالىالحياةترديانتصيبهملاحتىحدهعلىكلوينصرؤوايأ"كاأنالالهميجوزيكنفلم

اننيتصودتاذايصيبنيالذيوالهم،الوفياللطيفاللحيوانيسعدك.حادةآلام

".سهملكينهالتيانتانكفيالتفكوالاهنهيخففللنسأدقدهاللحديقةمنسلتهافيالممسوخالكلب"ءملك!التالمرأةافربت-

لممبتهجةنظرةاللطيفاللحيوانالىاللحصناءالزنبقةنظرت،نجدهاانعليهاالسهلمنكانالتكطنعمتهاوليةءظتبحثوراحت

وقالت:الم!شةمنتخلتب!ومنهاتنمممابالتيالحبينةوإلانعام،اقيثارةاعلىتع!يكانتفقد

اهـ!ولكن،الاملبعصنفسيفيوتبعثمعاتأتيكثيرةورماتانالعشبوتصطرد،الساكنةاللبحيرةسطحءلىتطوفحلقاتشكلفي

يجتمعحين،لانفسنانصوران،طبيعضنااوهاممنوهممجردذلكاليسفي،مخضرمغلقمكانفيتجلسكانت.خفيفةنسماتزها3والاغصان

.؟اقتربقداللخيران،والشقاءالبؤسمناللكعرعلينامسنمنهاالسحريشع،الأشكاليمخنلفةاشجارمنرائعةمجموعةظل

اللطيبة؟الكنرةالعلاماتتفيدنيماذا،منهاقىءوةفي!!نو،وقليها،وسمعها،العجوزبصرفيغتن،جديد

؟السموداء!يقةاللصويدالطلألرموت؟لاتزدللم،تهاغيابهافنرةفيالجميلةاننفسهاوب!نبينهاوتحلف

رتنمبهه؟ماهناكهل،ثمقحجرالىتحولاللذيوالكلب،بعيدمنالحببجمةال!سناءفنارذاالطي!بةا،راةتنتظرولم!جمالا

الي؟المصباحبهيبعثالم+:مادحةمحيية

اللبشر.بهايحظىعذبةمتعةكلءنبعيدةمنوجودكيبسطهاسماءاي!انسمانعيناتراكانسعادةابمو"

.3؟ئابوالااللحزنغرلنفسيالفاارىلا!حنانفيبهاتلتفانوذرإبفى،حجرككافيالقيثارةلسحريا!حولك

النهر.ضفةعلىالمصبدارىلالم!آهتحترنينهااعذبوما،رررك2الىتشتاقكأنهاتبدووهياجملها-ما

اللجسر.بناءتأخرلم!آءقدرمنيا،مراتثلاتالشابايهاسعدت!النحيلةاصابعكلمسات

الذيالغناءهداالىالصبرنافدةالطيبةالمرأةاستمعتفتحت،اقترابامذهـاازدادتالكلماتبهذه"!مكانهاتحتلانللك

يرسلانحر؟وكان،قيثارتهاانغامبأعذبالحسناءالزنبقةصاحبتهتعكريلا:قائلةوردت"سقط!يديهاوتركتعينيهااللحسناءالزنبقة

هـ!الانصراففيتستاذنانارادت.اليهيستمعمنكلالىاللنش!وة،بتعاستيشعوراالاقولكيزيررنيؤمااوانهغرفييأليبمديحصفوي

.الخضراءالحيةوصولعطلهاالذيوهو،ميتايرقدالمسكينالكنارياطاؤرترى،قدميعندانظري

تبثفأسرعتالاغنيةمنالاضرةالاسطرسمعتؤرالحيةكانت،قيث!ارتيعلىيجلسانعادتهمنكان.الضغمبأحلىاغانيصماحبطالما

الجمرنبوءة:قائلةوهتفت،الحسناءالزنبقةنفسفيوالاطمئنانالث!قةالصباحباغنيةادندنواناواليوم،يلاصسنيلاحتىبحنرفاعتهوينمسب

!لوستصف،الطيبةالمرأةهذهتسأليانالاعليكما!تحققتقدالصغيرمغنشيموبينما،النوممنمنتعنمعةصحوتانبعد،الهادئة

لمجريمشبحجرقبلمنكانما،رائعةصورةفيالانالقوسيبدلاكيفهـصنينطلقبصقراذا،اليهيسبقلممرحفيالمنسمجمةالحافهيرسل

الا.عندالنورفيماينفذلا،فحسباخضريمانياحجراكانوما،شفاف،صدرياهـىمفزوعااللصغراهـمكينالحيوانويهرب،رأسمبمفوق

38



بيدي!اتدفعهاخذت،للصديقالصديقمعاملةالشفاؤطالمحبوبتعاملهدابلغبرلنض!طمنورا،شفاقاثميضاحجراالانصارقد،الحوافي

تحاولكانت.جبها19فتجذبهزةودلكك!زءو،تجريثم،عنهآتعدهكي".الجميلمةالالوانهذهفاقزمردمنوما،العفاء

مداعبتها.علىالاللحاحيحاولحينوتطرده،منهايفلتحينبهتمسكانارىكنتاذااعذدبكطولكن،هذأعلىاهنئك":الزفيقيكأفالت

يدي!امدتاذاحضى،يزدادوحنقهصامتااييهايهطلعارشاباخذوحدهمالمشماةيستطيعالمرتفعالجسرقوسفعلى..تحققلمالنبوءةان

بين،االبشاعةغايةبشعالهبداالذبمماألمقيتالححوانفتناولتاخيراوالمساؤ-رونت4وأ!رلياللخيول"ورمكنانالوروكانبينما،يسيرواان

اشفتاه-ولثمت،البياةراًلناصعاصددهـ-الىوضمهة،ذراعيهاحيالونالعطيمةدةالاعمذكرالتجوءةرشيرداللم،الناحيتينمنعبورهمن

هلةمريريأسفيوصاحكلهصبرهنفد،الالسودخيثنمومهالسماويتسان،يدهاعدىعينيهارزنجتالعجوزكانت"؟.نفسهاللن،رمن)ننجثق

الابدالىيدومقدحكمماال!زينا(قدرعليهحكمالذيانا،علييتحتمالحسناءالزنبقة!فاللتالالصراففيواستآدنتالحديثهدافقصت

،،شيءكلبمببكفقدتالذيانا،جواركالىاعيشبينما،رورراقكيمتوسل!!معكالمسكيناللكنارياطائروخذي،واحدةلحظةتريثي)ء

هذامثليثركيفبعينياشهـدانعليلمءختىهل،نفسميفقدتبللاالحياةاليهاًرداناريد،جىليتروباسحجرالىيحولهانللمصباح

!-ل؟بضمكويمقيعاطفحكير!سروكبف،فهكاورمصادةالمتنوهالمسمخيدبحتىالشمس"غيبهائ!تسهتطيعينلعابرق!راسرعي.منجممابل!عة

الت،صرابرواناالمحزنةالدافىرةاقيسو؟نغاديارائح!اظلانعليحكمالجميلالتناسم!الابدالىويمزق،المسكبنالحيوانجثمانالىلفساد6

القديمة!برسالتكطمنتنرارةصدريرك!تمحقدتزلفلم!!؟وذ!اباجيئةالشجصراوراقبينالهمم!غبراللجمثملمنالعجوزوضعت".هثتهفي

للهايباحالاحجاركالتان!الأخرةللممرذالللحظةهذهفيكلتشتعل..مسرعةومضتا!سلةفيؤءووةالر

منكلمسةكانتوان،حجرالىبدوريتحولؤللأصدركعلى.نستريحانالاهـريكن"هما":فازلمةالمقطوعالحديثتصلالحيةاستطردت

".يديكمنبلصسةفلامت،تميت".المعبدبناءتمننقد

كلنيفة،حركةعئهصدرت2حتىالكلاالقهذهء!يؤرغيركدللم".النهرعلىيطللاواكأ")):قائلةاللحسناءوردت

وهـرت،الجميدةعلىبنفسهيلقيفاندفعهواما،يدهمنالصقرفطارالملوكرأيتلقد،الارضأعماقفييسكنزالما":اللحيةقالت

منها.اسرعكانتلهلمستهاولكك،توقفهانتريديديها(،.!مو"حدثت

ايجميلباللحملعايهايستوليوالفنىواحست،الوعيعنهغاب"؟رقادهممنينعتونومون!-

الشابوسقطصارخةالوراءالىاجفلت.صددهاعلىيتقرالجميل".الاواننلقد)ا:المعبدفي."رددالكبيرةالكلماتسمعت-

..الحياةماقدالارضعلىذراعيهابينمناللطاهراليوماسمعانا!ا:وقالتال!شاءوجهالصافيةالسعادةعمت

تحد!حراكبلاالحلوةالزلبقةوقفت!وقعتقدالكارثةكانتفي!اسمعهااديااليوميأتيمتىالثانيةللمرةالىحعيدةالكلمات

،توقفقلبهاكأنشعرت،الروحفارقتهالذي(لجثمانالىجمودفي؟الثالتةللمرة

يستدرجهاانعبثاالكلبحاول،دموعبلاعيناها"كأنت،صعدرهافيونأكأذالدنحلمنقادمةتدلفساحرةبغادةواذا،واقفةنهضت

-للم،صديقهابرموتماتؤكدعينيهافيكلهالعاللمكان،مداعبتهالىإفىقونتىلاالعاجيالكرسيضمتاخرىغادةو.نبعتها،يردهامن،القيثارة

اليها.السبيلكيفتدريتكنفىلمم،المساعدةيطلبالاخرسيأسهاي!تلفتذراعها.تحتاللفضعمةالمحدةوتناولت،اللحهـمشاءعليهتجلسىنتاللذي

ىنهاعليهاهـا4،نشاطهازادلط،ذلكمن!لعكسعلىاللحيةانغراعليووبدالللؤلؤ؟2م!زةمطة؟!هافيتحملىنتثالضةظهـرتثم

تمطلانفيحقاالعجيبةحوكاتهاوثعدت،للنجاةولمعيلةفيتفقرال!اتح!اجكانتانمنهالترفالحس:اءمناشارةتنتظركأنها

جسدصامدد!.ر4.لقداقلعلىالوةتلبعضللكارثةالمفزعةالتنائحلرقة1والحسنمنالثلاثا!غاداتكانت.قصيرةنؤهةؤكر!صابها

ديلهىأطرفوامسكت،اللجثمانحولوالسعةداؤرةفيالمتثنىاللطرياد،!شاالأالزنبقهيزدنفلمدللكومع،تعب!ركلوصفهعنيعجزبما

.هدوءفيرافدةوبقيتبأنيابها0برهانفمصحهاتقارنانبحالتستطيعلابانهاتعترفانمنهنكلعلىكان

الجميلاتالزنبقةخادماتاحدىظهرتحتىطولملوفتيمضلمالعجمباللقلب"نتامل،لكذاثناءفي+لحسناءالزندةكانت

الودودةباشاكاتهاالجميلةعلىتلحواخذت،العاجيالكرلىك!تحمليقفئر-اللحظةنفسفيفانطلمق،ولمستهعليهانشت،الصدرمضترحة

جلست.حتى.تعيةاصدقيرحمييهانصمتهول!بةالىمرحفيحولهير؟ن!تطاخذ!ا"ا!ا

فزيتالناربونقناعاتحمل،الثانجةالخادمةاثرهافيوجاءت-لممرحب":قائلهوههـتفت،صدرهاالىوضمته،يدر!ابينتناولته

،القإثارةفناولتهاالتالتةاما،بهتغطيمهانمناكثرسيدهاوجهبهتخصلمحفحسبحياةنصفانومع،الاعضاءباردبززاللاانكمع،بك

علىسوتضوباليهااللساحرةالآلةتضشطاروحناءالزز!ةتكدوللممعكوامرح،حنانفيالحبامنحكسو!)):لكاقولفاني،فيك

مراةيدهالمحيتحملالاولىالخادمةرجعتحتىارنغماتبعضاو"ارهاثم.صدهـيالىواشدك،اللصديقيفعلكماعليكوامسح،وداعةفي

نظرات!اتتلقفوراحتالجميلةامامبهاجلست،مستديرةناءسعةوت!،بثه،عليهلاديوعادت،تهاوصرفته،يديهابينمنأطلةخه

الطبيعة.فيالانسانعينعلجهالإقعانيمكنصووةاعنبعلبهاوتعرضبة-النشوةمرسلةا!ونبعلىوبراءةمرحفيمعهوتتسلى،مونلمطفة

وبمثلرقكهامنوالقجثارة،سحرهامنوال!:،ع،جماللهامنالأللمزادحزنهس!،قاضمثلما،فيهايشاركهاانالابملكولافرحتهـايرىمنل3

الىقيثنمبثلوودفقد،اللحزينة!حا!هاتتبدلانانسانءلىتمنىما.فيهافشاطرهافلبكلمنقليلةلحظاتءن

دخل.الخلملأبالرحوهذاالبهجةهذهفهطعالحزيرنالشابوصل

لم!هـ!ي.هـمييمح!رحمحى!.!ه+ممحع-حيهـ.لم!مى.!ر.!حرعىعم+لمهيو،اجهادازادهقدالظهيرةلفحكأنلكلليهباولكن،قبلمنلرفناهكما

كان،لحظةكلفيشحوبايزدادكانهالمحبوبةحضورفيعليهبداكما

اوومعكبدفجناحيهوبزكهدوءفسيعليهاا!تراحوقدكفهعلىالصقرلحمل
جانبه.الى.نسقطان

لجدواب!بورتسوداىالقيومعبدمكتبةزوروا4ءهكتحضرانشيءفيالصداقةمنلليس:هانفةالزنبقةبادرته

لماليومفتلالذىالوحشهذا،عيئنااماموتضعهالكريهالحيوانهذا
هـصجلةوكذلك،لييةالعرسوعاتالمطباحدث".اللصغيرمغنى

.ا،دابدارووروراتاليروتيةا!دا!أوجهـيمبرل،البائسالطائرعلىتعتجميلا":قائلاالشاباجابها

.4."كبماتعاسةرفيقاصاحبانليوادني،القدروالىذفسكالىالتهمة

....-..،هـ.!ى-.!و....!....0!..6.0!..".عمبدورهاوراحت،الجميلةمداعبةءنذلكخلالالكلبيكفللم
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ةمو!م(منبذرافدانهممامليهمابردا،الكينالمفع!يئمينالثع!ينصمحنة.المر؟ةغلىفنعكسكمابصمريهاالابه

يزدهمالموان،النحولثعديدتينصلمتينظهرااذ،حقاشديداتبذيرامؤترة،انغاماالاوتارمنوتننع،المرآةالىسكوقفيتتطلعراًحت

تامة،ثقةفييرتهـلماناخذا،ءالنتوليقيةالاميرووا"لمةفيلطف،الاذلكبعسد"رةفمهاوفتحت،قوةفيلوعتهاالاوتارفترددالاللمعليهاويزداد

ذان9ورأخانهو!اخاصيبوصهماهليهوبدا،عاديةامورعنمعبروبصوتفيحزنهاذابماسرعانثم،يطاوعهالمصوتهاولكن،لتغنيمرة

خفضت،وصاحباتهاالزنبقةكلا!المنرالقناعينشرهكاناللذيبالسحرحجرهامنالقيثارةوسق!ت،تعينانهابذراعيهاقاتانوامسكت،دموءها

جمالا.الجمالاطراء؟زادهن،"واضعفيابصارهنالنسعاء.جانباوحملتهابسيعةالخادمةفتلقفتها

!3ءتأمنالرغمفعلى:ا!هجوزخلاماهادإينمغت!يطينالجميعكان!نايحغرمن":مسموعولكنهخفيض2صوتفيلحيةافحت

!انطالماعليههيممااكئرتقلصانيمكنلاشث!ابأن،لهازوجها"أالشمستغيبانقنلالمصناحذاالرجل

ال!،.لانزاعمةوتعيدتكردراحتؤقد،عليهايسطعمصباحهضوءهذهوفي،الزنبقةدموعوانهمرتبعضهنالىاللفتياتتطلمت

ينتصفانق!لىالنببلالعضوهذالاختفىعليههوماعلىاستمرلولقىد:تصيحاخذت،الانفاسلاهثةالسلةذاتالمرأةرجعتاللحظة

الليل.ولااهـلأحلا،تختفيانيدياوشكتكيفانظرن!وشوووض!عت

أنت-،5فيالتائهـينالنورينصديثاللىاصباحاذوالعجوزانصتحاولتعبثا،للنهرمدينةزلتمالانني،النهربييعبرانقبلالعملاق

ة-دلالليكان.مرحهااليهاواعادهمهاعنالزنبقةشغلانوسرةاكتسريريدانلاانهما.خرتنوفةومائةقرنبيطراسمائةلهم،اقدمان

:.قيولونترعار"جومالىالتجورتطلعيهفحد1وكروللم،حقامفانتهفيءلميهاالعثوراسضطيمواحدةحرشوقةمنوول،الثلاثالثمادمن

و)يهـود،بعملى-4كللميقم3،"جمعنآالسعيدةالساعةهكمها"انالأنوحاولي،هممناصابكماانس!-ي.اللحبةقالت،ا)ناحيةهذه

يات،مكما،واصداواحداالالأمالمشتركةالسعادةتذيبوسوؤط،،احب4نستطيعينمآبقدراسرعبم.ايضاللكاللعوندلكفييكونققدتعاونينا

".حدةعلىكلاالافراحالمشتركالشقاء،دؤيتهمادونيحولالنهارضوءزالما.ار"ائهينالنوبىبنعنؤ!تنسي

!جيبخلميطءسىاكلماتاهذهاللقاءمنالعجوزازتهىانبعديعبرفسموفاسرعااناز،ما.ويرتاعيانيضحغان.سمعهماربماو!ك

وينطق،نفسهيهـلمالحاضرينمنواحدكلاخذفقد،واتالاصمنالمصباحذاالرجليجداانيستطيعانوحي!نئذالنهـربهماالعملاق

عليهنصيمفقدالثلاثالفتياتخلاما،يفعلانعليهبم،عالبصوت.اليناولرسلاه

والاخرى،القيثارةبجانبالنومعليهاغلبقداحداهنكانت،الصمتعلىبداما3الح!يةعلىوبدا،استطاعتمابقدرالمرأةاسرعت

فقد،يلومهنانلاحديكنوللم،الكرسيبجواروالثالثة،المظلةبجانبشعاعأنغير.الصبربقارغوالمصباحالعجوزعودةينتظرانأنهمااللزنبقة

ائجميعغ!اانؤبعدالمشتعلانا)صبياناما،متأخراالوقتكانالدنملفبمالاشجادقمماعلىللاسفكساقدكانالشاربةالشمس

فقد،منهاايضاالخادماتيجرمالمالتبم،العابرةالادببمظاهرتململت،واللدفلالبحرةدوقألطويلةالظلالتمددتكما،الكثيف

جمالا.اروعهنكانتالتيوحدهابقةالزالىبكليتهمااخ!برااًنصرؤ،.الزفيقةدموعوان،مرت،الصبرنافدةالحية

انرالاولالنتممسوبش!،ع،بالمراةامسك:لللصقرالعجوزقالالشصستغيبانخشيتفقد،المحنةهذهفيحولهاالحيةتلمفتت

الاعالي!منرورتدبنوروادقظهنالنائماتالشابفيعاجلاررصحريةالدائرةالىامساداوينفذ،واخرىلحظةبين

تزحفطوراحتكأالمغلقشالدائرةففكت،نفهها"حركالحيةبداتالقرمزيالاحمررينتمهيحفقالصقرلمحتوانجرا-ابطاءبغيرالجييل

ؤ--يالتائهانالهورانتبعها.الن!رنحوكبيرةحلقاتفيبطيئازحفانفسه-اتمنياخذت،إلاخيرةالمشمساشعةبصدرهويشلقىالاعانيفي

وامسكت3،ووقاراجدااللتفطلاتاثثرالانسانايحسبهماحتى،احقالحتىفصرةلحطاتالاهيفما،نفسهاتحدعولم،الاليبباللألؤرحة

ا!رقيمقالنيررللاحظالانحصتااحديكدلمالتيبالسلةوزوجهاالعجوزاللجليد.علىيزحلقوكأنه،البحرةعابرايتةهـمالمصناحذوالرجلظهر

ولكبر،؟هاءايديهمابينتزدادوهي،طرفيهامنوتناولاها،منهاحثالمفونادتواقفةنهـضتالزنبقةوللكن،موضعهامناللحيةتغيرللم

الكئارب،طانرووضعافيهاومدداه،ا(ـنشابجثمانورفط،فقنميئاشيئا:قائلةعليه

العجوزراسفوق.نرؤءواخدتالفضاءفيلمةالم!ارتفعت،صدرهعلىاونحتاجفيهانتلمسكالتياللحظةهذهفيبكبعثطبروحاي

الكلباللحسناءالزنصةؤتاوللت،التائهينالنورينا-رفيسارتالتي؟الاحتياجاشداليك

فسارالمصباحذوالرحسلاما،العجوزوتبعت.ذراعيهاعلىفوضكل*4والصقر،يدفعنياللذيهومصباحيروحان:قائلاالعجوزهااجاب

بنورفنورتهاالناجةكلهـأالاضواءهذهوءمرت.،الموكبمنالموخرةفي،المصيهـاحيتلألأاحديحتاجنيحين،اكانهذاالىيسوقنيالذيهو

عندهـ-،المسافريرنمناعةالجم5ووفعجبيهلللموللكى،ذريبساطعاوبطائرفاذا،علامةعنبيالمحيطةالاجواءفيافتنتىحوليوانلفت

ب-4ال!يةعبدت،فوقهرمتدراً؟ماقوساؤ،بصرتالن،رالىوصلتاجمليااهدئي،فيهاسرانعلييكونالذيالاتجاهعلىيدلنيشهاب

مضيئا.طريقاالانسانان،اساهـدكانمقدو،ريفيكانانادريلست،الفتيات

اللنتمفافةايتيالتنمينةبالاحجاراللنهارمطلعفيؤهـاعجبواكانواواذا.المناسبةالساعةفيغرهمعيتحدمنيملكهولكن،اللعونيملكلابمفرره

يتأملونوهمالليلفيالدهشةتملكتهمفقد،منهاصنعالجسركأنبدا.نبقيانعلىحافظي"،جاءبالرولتنذرع،مجراهفييسببرالامولندع

.السناءالباهرةروعتهاعلىوجلس،اللحيةالىكلامهموجهاذلكالعجوزقال".مغلقةدائرتك

اهـا،المعتمةبالس!اءالساطعةالدائرةمناللعلويالجانبحفتشم.الميتال!ررعلى،صباحهنوروسلطبجانبهاالارضمنمرتفع

اتحشطهفيباللحيويةمتدفقةاشعةاختلجتفقدالسغلىناحيتهافي:للفتياتحديثةموجهاقال

.للبناءاننحركالثباتفأوضحتالمركزالفتياتفعلت"!الدالرةفيوضعنهالكنارياطائركذلكاحضرن

عهىكوخهمنالمراكبيواطل،اللجسرعلىبطءفيالموكبعبرتركتهلالتيالسلةمنالصغرالجثمانفتناولن،العجوزقالكما

تعبرها.ال!نيالعجيبةوالانوارالساطعةالدالرةدهشةفييتأملالبعد.مكانهافيالعجوز

القوسىبداحتىالن!رمنالاخرىالضفةالىيصلالموكبيكدلم!ماللظلامتراكموحين،افلتؤدذلكاثناءفيالمخمصسىنت

ماولوعان،الن!ناحيةالامواجانعطافويصطفطريقتهعلىيتأرجحفحسسب،طريقتهعلىكلضوئهماارسالفيالرجلومصباحالحيةتبدا

اللحبةفعادتالارضعلىاللسلةوهبطت،اليابسةعلىالحيةزحفتاوجنمبطسلونناعمشفقكأنهرقيقانورايشعراحالزنبقةقناعانبل

ناةررتهـادا":وقالامامووالعجوزانحنى،ب!الرتهافطوقتهاتأمل.وصفهاالىسبيللاساحرةبفتنةالناصعوثوبهاالشاحبتين

بي،يضحيانقبلبفشياضحيان":الحيةفأجابرت؟"تصنعي.واللوعةالهممنالليقينالرجاءوهدأ،صمتفيبع!ضهمالحاضرون

".اليابسةعلىواحداحجراتتركلنبأنكعدنيفيالعجوزالرأةتظهرانالسرورالىيدعومماكانذلكاجلمن

!،.(



احضراثميخربم!عندبطونكمااشبعا،اطصكمااناالستطيعلاكنتوانالمسي":قائلااللعسناءايزبقةخاطبلمقالتبماالعجوز،رو

"!لوركمالي.بيمناكوحبيبكبيسراكالحية"

الذكللم،اللحديديالملكجانبمنمختعينوتسللاعنهابتعدابداالذي،،اللجثمانالحيةفلمستهـهاومدتالزنبقةركعت

مختلطة،معادنمنالمركبالملكالىوذهباالهـيهماانتبهالهعليهيبد،السنةفيينإحركاخذثم،الحياةالىالللحظةنفسفيينتقلار"عليه

مظعثم:صوتفيالملكبهماهقفاللعجوزولكنتعانقهانالزنبقةارادت،وجلسجلسةفيانتصببل

اللعالمأسيحكماللذبممامن-يدهواخذ،النهوضعلىيمينهالشابالىواتجه،ذللكمنمنصها

قائلا:العجوزفاجاب.اللدائرةوجمنالسلةمنفخرج

قدميه.هلىيقفالذبم!-الحياةكانت،كتفهفوقياللكنارياطالرورؤء،واقفااللشابنهض

الحاكم!هوانا-:المختلطالملكقالالجميلالصديقكانالليهما،عادتؤ!تكنلماروحاولكن،فيهمادبتقد

.آنقداًلاوانلان،قريبعماالامريممحسوف:المجوزقالالاقلعلىعليهيندوكاناو،شيئايرىيكنللموللكنه،العينينمفتوح

بدراعيهارقبتهوطوقتاللعجوزعلىبنفسهاالحسناءالزنبقةالقتعبسبيكدوللم،يرىمماشيءفييشاركانبغرحولهينظركأنه

مرةالف،المقدسابييا-:لهقالت،حارةصعادقةقبلةوقبلتههـراالذيالعجيبالتغرلاحظواحتىقليلايخفلمذللكمنالحاضرين

الثالثة.للمرةالوحيةالكلمةاسممعاناوها،اشكركمنوالافالافالىنفتتقدالنحيلالجميلىجسدهاكان.اللحيةعلى

بالعجوز،تشبثاتزدادنفسمهاوجدتحتىروديثهامنتنضهيثكدولميدهاتمداًنارادتالشيالعجوزتحترسلم،المضبيئةالثمينةالاحجار

ببعضهما،واللشابالعمجوزوالضءم،"ءضهامن.ن!زالارصأبدتفقد،فلمالعيةبقيةمنشيئايرىاحديعرولم،بهافاصطدمتالسلةالى

.شيءالىيفالنافلمحركةالمتدؤقانالتائهانالنوراًناما.الاعشاببينملقاةاللبراقةالاحجارمنجصلةدازرةيخومنهايبق

كسفينةكلهرضحركالمع!بانواضحااحساساالحاضروناحسعوروكان،السلةفيالأحجارجمعفيالفورمحلىالعجوزنترع

الارضاعماقكأنوبدا،مراسيهازفكحينالميناءءنرويداروبرباًتبتعدفيفوضعاها،الشاطىءالىالسلةحملا.ذلكفيتساعدهانزوجإه

فيها.طريقهليشقامامهتتقإحمعارضةمنيبرأولم،النهرفيكلهالحملالرجلوافرع،مرتفعمكان

طريقه.فيشيءيقفللم،ءبتنييصطدملممنهاشيءاختيارتستطيمانلوودتاالللتينوزوجتهالل!هناءالزنبقة

يتقطرخفيفارذاذاكأنللحاضرينفيهاخيلقليلمةللحظاتمرتولم،براقةلامعةنجومكأنهاالامواجمعالاحجارلسبحت.لانفسهما

نحن":لهاوقالاليهاللحسناءالزنمةالعجوزضم،القبةفيكوةمنفيسقطتاوالتيارمعضماعتقدكانتانيتثينانيس"طيعاحديكن

حسبوالحطاتانقضت"ار،هـؤءنبلغانونوشك،النهرتحتالان.النهرقاع

يرتفعالمعبدكانفقد،مخطئينكانواولكنهم،مكانهمفيثابنإونانهمميها!سادتي:التائهينللنورينصديثهءوجهاخشوعفيالعجوزقال

اعلى.الىاليناتسديانولكنكما،الدرب(كماوافتجالطريقاريكمااناريدالان

الخقنبمنوعروقالواحوراحت،فوقهمنحريبةضجةسمعواالانعلينايتحتمالتي،المقدسالمع!بدبوابةللنافتحهماانعظيمةخدمة

اللزنبقةقفزت.القبةكوةمنواختلاطصخبفيدووسهمعلىتنهال.يفتحهاانغركمااحديستطيعلاوالتي،منهاندخلىان

مكانه.ريرحولمبالإثعابالمصباحذوالرجلوتشبث،جانباوالعجوزوتقدم.مكانهمافيولبثامهذبةانحناءةالتائهانالنولىانانحنى

المعبداقتلعهماهوالكوحهذاكانفقد-الصغرالمراكبيكوخسقطعلىبهالشابلحىق.لهفىنقإحالصخرالىالمصياحذوالعجوز

فشيئا.شيئا-ارتفاعه!دمعهوحملهالارصورنو؟ثقةغرهادئةمنهقليلبعدعلىالزنبقةوبقيت،آ)ليةحركةفيالفور

ترترشمالتيئلسفينةالمعبدوارتح،النساءص!يحاتتعالتللنوريتسنىلكييدهاومدتتتخلفانينثمأفلمالعجوزاما،نفسهامن

كان،ا!وخحولطائفاتافسقافيت!جممالنساءاخذت،باليابسةفيالتائهانالنودانوسار.عليهايقعانزوجهامصباحمنالمنبعث

يقلولم،عنفاطرقهناشتد،للطرقاتهـنا"رريستجبولم،مغلقاالبابكأنهماعليهافبدابعضهاالىشعلتيمهمااطراؤء،مالت،الموكبمؤخرة

قد2الكوخكان،الخثإبمنينبعثرنينسمعهنألىالتهىحينعجبهن.الحديتفيمستغرقان

منالداخلالىالخارج.تتلرلأفضةالىفيهالمحصوسالمصباحبفضلتحولعظيمبابامامنغسهالموكبالقحينالسصرب!ممطالقديكنللم

فارقفقد،نفسهالكوحشكلت!حولحتىطويرلوقتيمضوللبمءلمىالعجوزنادى.ذهبيبقفلجناحاهواغلق،اللحديدمنصنع

الخشبية،والقوائموالاعمدةللالواحالعارضةالصورالكريهالمعدنفثد،العملاللىيدعوهمالمنحاجةفييكوناولم،التائهينالنورين

عراثمعبدننسأوهكذا.المطروقا!دنمنرائعا"بىفصاروتمدد.الحادةالاطرافذأتبشعلتهمايلتهمان!ماوالمؤلاجالقفلعلىاقبلا

المعبد.بجلالجديرفمذبجشئناان1،،الكبيرالمعبدوسظفيصغير،متهلمةسرعةفيالبواباتانفتحتح!بئعالبباالمعمنصوترن

لهوانار،الداخلمنيرتفعسلمررجاتالنبيلاللشابارتقىعليها.سقطتالت!الانوارغمرتهاوقدالجلالذاتالملوك.نماثيلوظهرت

،الصعودعلىيساعدهاخررجلاكأنوبدااللطريقالمصباحذوجلالراللتائهانالنورانيقصروللمالاجلاءالملوكامام!ؤوسهـمالحاضروناحنى

عرف،الفضةمنمجدافايدهفيلىويحمقصراناصعاثوباتعديوير.المئثنيةالعجيبهان!ناءاتهماتقديمفيايضا

.انمنحولاـلمكوخالقديمادتاكنذلك،المراكبيالحاضرونفمه:اللذهبيالملكيسألانقبلالسك!نمنفترةمرت

المعبدمنتؤديالتيالمإطرفةالدرجاتالحسناءالزنبقةصعدت؟تأتوناينمنب

وهتفت.حبيبهاعنبعيدةتظلانعليهايزالماوكان،المذبحالى...!المالممن:العجوزاجاب

مخبئه:فيالمصباحبقيمافشيئاشيئاتتضاءليدهاكانتالتيالمجوز؟تذربوناينوالى:الفضيالملكسأل

بينمنيدكيتنقذمعجزةهناكاليست؟نسقيةادقىانعليكتبهل!العاللمالى:العجوزفقال

:وقالالمفتوحللبابزوجهااشأر؟الكث!ةالمعجزاتهذه؟عندناتطلبونماذا:اللحديديالملكسأل

..!النهرفيواستحمياسرعي،يطلعالنها!ان!انظر؟؟-0"صحبتكمفينكونان)):العجوزاجاب

اصبحاىنيقدرفقدادن!لصيحةمنللهاياقانلةصاحتيقولالذ!بيالملكسمعحينالكلاميبدااناط-إالمخالملكاراًد

اقملمانني،جودالومن"مامااختفيوانالسوادفاحمةسوداءان!عنيابإمدا":شديداا!راًبامنهاقتربااللذدنالتائهينللنورين

.!ديميبسداد"!لحلوقكميخلقلمذ!بي

".سددتقدالديونكل.اتبميني0واذهبي":المجوزقالوالتمعبهوالتصقاالذهبيالملكناحيةاتجهاانالامنهـهاكانفما

نفساللحظةفيالمشرقةالشمسنورولاح،"م!رعةالعجوزهرولت،بكمامرحبا:وقالجم-لملاالتماعامنهماالمنعكإ!الاصفربالنوررداًؤه
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وهنت،قدقوتهكأنبداحتىبيدهالصولجانامممكانوما،صلابةونادىوالعغراءالشاببينؤوقفالعجوفيتقدم،القبةهامةيجلل

حتى،وقوةيأسادلكءعؤهـزادهافه5والىسبيللاسحراو.كأن.رورتفعبصوت

ملامحعلىالحيويةؤ،ضت،شعرهايىلوهـخمعلاتلميل31رانادا.والسلطان،والمتيهـو،كأالحكم:الاوض!ون!حكهثلاثة-

قىكلماولوكانت،عس"التمبريمكنلابروحانيةعت،5ولمعت،وجههالفضيواكلك،الاولىا!كلمةسماعهعمدالن!بيالملكافءصب

وهوا!لماتبهذههتف"!الزنبقةحبيهـبتييا!زنبقة"فمهبهانطقيتحاملفن!ضاللز،لثةا!لمةاللحديديالملكعولسم،اك،نيةسماعهعند

رطتهتابعتقدكانتفقد،لقائهاالىمسرعااللفضيةالدرجاتيصعد.بطءفينفسهعلى

الرجليستطيعماذا!ءحبيبتياالزنبقةايتها":المذبحثرفةمنحتىحذقكلمنخلتبرطريقةؤجأةالمخةلمطالملكجلسبينما

البراءةمناعنبلنفسهيشتهيانشيءبكلالطبيعةعليهانعمتاللذييكنلمانهذلك،الغحكمننفسهصلمنعانيملكللمرآهمنكلان

العجوزالىاتجهثم"؟صدركيحتويهـمااللذينديعالووالانعطاؤءمنكمشاانهاررالشيءالىيس!ضد؟كنولم،يرؤديكنوللم،يجلس

؟رائعة،صديرقييا51:يقولواستطردقدسة41الثلائةالتماثيلوتأمل.لفسهعلى

!باسبقالتى،الرابعةالقوةنسيتوافك،ابا،مامملكةهيومامونةعليهعاكفينالوؤتطوالوكانا،(جانيا!تالهانا!نورانتنحى

قال."الحبفوة":يقيظوابعدواعم،افىعاللمحلأمفيجميعامنها.بهءشعولين

ال!إعنزعتؤ!كانت،رقبتهافطوقاحسناءاعلىبثفسمهوالقىذللكناضرةشعلأخهمابدتؤقد،المصبماحضوءفيشحوب!مامنوبالرغم

الجمالى..باقيةفاتنةحمرةخديهاولونت،عنهابع!بدااقتهواالعروقالىبراعةفيامتدتقدالمدببةاللحادةاسنتهماكانت.ا،حية

اكثز.،(وهذا،يربيبل،سيملاادحب":سماارهـجوزا!ابصميمها،ب!*تفيواوغت،فلعقتهانلالهاالتمثالفيالمنتشرةالذ!بية

الىصةوالنوارعادةالا!فالغوةةيالخاض!ونفيزر،للمبقيكما،الوقتبعضمفتوحةذللكن2ال*،وجةظمةالمنةغيرالفر؟غات

اشب--،ءعاىالمفهوحالببءبر-تقعطر!!مبابهؤ،إذا،رالنهاوةصوحا!-،دةالاروفا!متاذاتى.اوماب!قةهـيعض"سال!امالعة!ل

طويلجسزهايتهوفيالاعمدةبهتحيطعظيمافنأءراوا.وقعوهايركةوم!ز،ب-،رهىن،وص!ة!ةكلهمعالاقياراز،1الدقةق!ا*ظ!قيااًلعروق

ممى-رانجا.نبب!وعلى،الكثيرةؤواءمهباالنهـرعلىيمونتأللبهاءر!ئع،الجلوسعن!حا"،علىعادة!قىالتجمماالمواضعثلكفيالاسفمع

وهـماخازامريحااعدادافوقها!ابريناضزهةاعدابالاعمدةيمصطفانذلكمناورلىءلىب!تؤقدت!فنيانيتظركانألىءني،المفاصلاما

الطويلالطريقكان.وذهاباجيئةعليهالعبورعلىدأبواءخهماوفامنبعيدا،عينيه!ولانالىاضطرالضحكعلىرمولممنكؤ.متصلبة

اردحمتالتىوالعرباتبةلخءالة،والبغالبالقطعاقيمتلىءمنخصغهفي،المنسقالشكلبينوسطانئبئاترىانا!عينيؤذيمم؟كارزفقد

تعهوقيانبغ!وهناكهناالنهرانسيابتنسابوداحت،جانبيهعلى.اتكورةواللكوكلكأ

بالروعةمأخوذونعنهمجميعاعليهمبدوكان.السيرعنالبعضبعضهاالجميلالشابوتقدمالمذبحدرجاتالمصباحذومالرجلهنط

والنشاطالحياةرؤء"يهوزوجهالجديدالملكواسعد،حولهم"نوالنزق.الحديديالملكالىبهامتجهاامامهالعينينجامديتطلعلبثماالدي

اًلمتبادل0حبهملاسعدهمامابمقدارالعظيمالشعبهذافيتدباللحديدي،غمدهفياللجبارألاميرقدميعندملقىسيفهناككان

للهـمدينانك!الحيةذكرىاكرم):المصباحنوالرجلقالودع،يسراكفيالسصفضع:الجبارالملكبهصاح.بهوتحؤميدهفمد

اللشاطئبئهذينمنجعلاللذكمابالجسرللهاشعوبكتدينكما،بالحياة."!طليقةحرةيمظك

الاحجارتلك.ب!بنهماوربط،الحياةفيهماتدببلدينالمتجاوريناللضماب،دبضمنصولجانهادلىالذيالفضيالملكىا)ذهبثم

به،ضحتالذكماجسدهابقاياهيالنهرعلىبراقةتسبحالتيالتمينة."ا!الاغنامأرع":عذبصوتفيالملك)4وقالبيسراهعلإ4

ببنافءخظوسيحضعليهابميلقد،الرائعالجسرهذااعمدةوهيالشاببر،1يياركالابويةيدههذامدالنصببم0الملكالىجاءفلما

".ؤ-قهااعلىأعرف":وقالالبلوطشجراوراقمناكل!يلارأسهعلىويضع

جينالعجيبالسرهذاللهمرلقشفانهيسألوانالحافروناراد"!الموجودات

المعبد.بابمنحسانفتياتاربعدلفتفمادقيققهمراقبةالفنمابيراقبالجولةهذهاثناءاًلعجوزكان

والمظلى-حةالقيثارةمنالزنبقةرفيقاتعلىفيهرالحاضرونلمحعرفخطواتهوازدادت،ذراعا.وتحرك،صدرهارتفعحتىاللسيفتحزمان

ؤقد،جمالاالثلاثفافتالتبمالمجهو)كأالرابعةالحسناءاما،والكرسي-

صعدتثم،اخوياءر!لييمهنتمرحوهيسرعةالبابمندخلت3!ء!كا!ع!كا!كا!ىصه-ص!هر

اللفضية.السلاللم

المستقبل،فيستصدقيننيهل":للحسغاءالمصباحدوالرجلقالقريبأ

فيالصباحهذافييس!ىخممخلوقولكللكطو،ىا؟قاءزولنهرابعز(لز".هم!يرصووأ!م

يبقللموالتي،وجمالهاشبا!هاالبهاارتدالتياللع!جوزاقبلت؟

شانجينبذراعينفضمتهالمصباحديالرجلعلىالرايالسابقةلخلقتها

نا:يبقسموهودهاوقالمسروراعناقهافتمبر،بالحياةمتررفقهينبقلم

زوجالكتختاربم!اناستطاغكففبم،للكبا&سبةعجوزاننيأيتكولوبيهروبير

يدكجديدخذومر(لمقدلمالئلةمظهرافلفتئىفيجطشابتينرمد!حرخدلنلعينيكأالعت!لسمهدرسكتا!ورد!حدهد!عه
يسرلي؟شابااصمح!الضاالدلاال!لدرى"لا".!الدهااحاسادريمسسهيلالدكورلرجه"..

!

المذدج،حاتدرمعهاوه!طت،اللحديدةدصديقتهاالملكةرح!ت.
.....(العصراهديرو!كر!كاراحدء:دوا)تهرد

يننامل،الرجل!بنتوسطالذيالملكراحبينما،الاخررفيقاتهاتصحبها05

نفسه،فيالضجرمابعثطويلأننمباهؤقدراًىمواكبولكثىلسعبحتهلمصطخبةمأالآدابدارمنشورات

كال! تماما،الصعاحلوممنيفقلمانهعليهلدااللذيم!،الكيرالعملاقنلمء- ..هـ5!!ح!ع!!حيح!ل!*30كاىسكحوصه!مع!5حيحيحهحم
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الحكايةعلىتع!يئقدكان،حولهمنالعظيمالاضطراب،ششر،الجوالىقادمانرمايل

!ل،الالمماننالادب2ولودخفيذا!داص،دكأ5917عامصيفس!جلاللذي-مرفه،الذهرخاجمجفييرتحمانيريدكعادز"النومسكرةؤكمنهض

انعقهـادبهو!هني،عامبوجهالعالمةالادأبتاريخفياندرهامنر!و4،ارمريرضالرصيورعلىي!جطو!هى،البلابصةالامهاز!مافيي!دفلم

كان.ويخلدجوفهالعطيمببناللشاعر/نبينالوطيدةالصداقةاواصرادهثياللجميعفقد،تدبراوحمق،للأوالبهائمالشربينمرقانهومع

باسمالمعروفةالشهريةهمجلأتر"اعدادفيشرعقدالحينذللكفيشيلدورؤءعينيهعلىالشصسانعكستفلما،احدبهيشولموانوجوده

فييمسعاهمانجوتهمنيطلبانالطبيعيمنوكان،)1("اللهورن"فيوهنادهنايتقلبالجبارقبضتيهظلاخذ،بهـما)يمسمحهـمايديه

فسيينشرانشصلملرنيةفيوكان.ا!"مديقيؤددؤلم،تحريرها،واللثيوازاتالناسحثودتدافعتح!نىالجماهيربينواضطرابؤوة

ؤونفيا!لمعديقهومقالاتاللغلس!فية!ألاتهبعضالاولىاعدادها!طالنهر.السقوطلخطرونعرضتالاذىواصابها،ببعهـضهافاصطدمت

اف!قفينمنمتسعةدا؟رةالىتتجهالتيالمجلةعلىكانولكن.همبولت!ومودة!رءر!ةيدهامتدتاتجعالفعلهذالللكرأىعندما

منالقصصتقدموأن،الكنابةالوانمنالجافالللونهذاءلىتقتصرالاثمصولجانهالى"لن!واخذتروىانلبثماثم،السصيفعلىل!قيض

يقدمانالامراولفيجوتهويعد.والانتص!مارالذيروءلها!منمااضي":المصباخذواللرجلفال.رؤيقيهيررفيوالمجدافالمصباحالى

اطارفي،القصصمن"جموعةالىتحوللتأنلبثتم!،!هيرةؤ!ةعاجزونووةمنطأور!فيماوكلو.للكننل،خاطركفييدوربمااحدس

طويل.روائنالشيالايخرةالمرةهيقهذهلأبالهدوءتذرع.اللعاجزهذامواج!ةءن

..ءا."عناارتدقدظلهانالحظحسهنوهنؤمهالؤذدنا
روايتهمنالاولا!جزءباروادمنن!غولااللحيندلككلجو.نهن-0002

كانكما،"ارضعلمسشوات"آلمعروؤط.وهو،ميسترمببلهلمالكبرى7الذهـولواصابه،شديدااقترابادلكأثناءنر!لعملأق+قشب

...........01،احدارزديي!دولم،تسقطانيديهؤزرركورفتوحتينيمينينرآهءما

مضصعلووراىلحئى،))وكالظريةتنرع!بمحانمامعنرالالمعظاتهمعنفيلمهـيهئيسيةورورطولوطم،ا!بابنحوور"ثسةاتجه.الاماصهاايفناءالىمدهوشاواتجه

.ؤظلان"نمةرهناديكنفلم.وج!دءوق!منالكيريكلفهفينآرضخماتمتالاءكانهفيويننصلبالفناءمنضصففيف!ةيجمدبهواذا

جانبياعملا"الوورن"لمجلةبصفديمها،عدال!يالقصيرةاالحكايا.تمنرصعتالتيالساعاتالىظ!يشير،اللامعالا!مراللحصرمنهاسنلا

اق!لانههذاينفلموان،"تشغلالتبمالاخرىالاعمالجانبالىصسورهيئةعلىبلاعدادشك!فيلأ،الارضعلىدآنرةفيحو!ه

:.المعانيدالةذبهلمه

مسامراتعلىصي!هيئةركللةقإووصىهماشكلص!مىآفبمعلىلحم!كتابتهايتجهالهائلالعملاقكليشا!د.وهوقليلهالملكقوحة.لكنللم

ؤرورؤ"الشالحكايةووضع"المانمهاجرينمسامرات"بالفعلسماهازينتهـا"ابهىفيفطتدو!طقليلاالملكةعجبيكنولم،نافعةوجهة

نهايها.فيالذيالغريبالتمثالتلمحبهافاذا،رفقتهافيوالعذارى،المذبحالى

اكسليةادبفياف!عاركةعني!رفعلاجوتهان-والمسامرات.اللجسر؟-لىالمعبدمنالرؤمةيحجبكاد

وألارتف!اعالقهممةممارسةفييجدبل،عصرهفيمئتثرا!نا!ذيورحمماالهـمعاكناللعملاقنحوتدافعقدذلكاثناءفياكبكان

منالاحاريثمجموعة-الواجصماإتامتعمنواجايتهابظوالسمورفلمهالذجم!9اكتولالىمدوووثابطلعواخذجانبكلمنبهقصاط،مكانه

...ء1.1.كالا..بةكسانالذيالمعمدالىبابصارهاالجماهيرانحهتهنآك!منعليهطرآ
،ورار؟االناد4ملاكهااحدلىهاحرتاللئسلهسرامناسرهحولندور.

...اليأبنحومدفعةوتدفقت،مرةلاولتراهكأنهاعليههيبدو

براانهالي!نيرلمنلسشا.هنا!هبم!زحفةموضع"لىلمساجبوتنى.!لابليون،ا!لىفوقىاللياالمرآةيحملالذياللصقررفاللحظةهذهفي

وساخصلهامتمصببينتدورالؤنسيةالثورةحولحا!ةبمناقشاتظهـر.المذبجفوقالواؤفةاللجماعةفوقبهواقىالنتممسنوروالتقط

منمدفوعا،العانلةيراؤؤاللذيالعجوزالق!صبىفيحاول،عل!هاهالةفيالمعبدقبولمحيافىتشرالضوءغبشىفيور!أقهـماوالملكةالملك

الحافرينالىوالبهجةالاتزانيعيدان،الاسرةربةالحكيمةالنارونةافاقتوحين،وج!علىساجداالمت!عبوخر،المعياويارووءئ

قضاياالىليوجههمالوقتيةالقضاياعنبهميبعدوان،بحكاياتهالمذبحدرجاتهبطقدحاشيتهتتبعهالملككزن،ونهضتاللجماهيد

افباب!،!وبخاصة،اللحاضوينيسليالعجوزان.الخالدةالانسانجنياتفياللشعبوتؤق،خفيةرد!اتعابراقصرهالىطريقهفي

وصرؤطالبالتتشتمن،التسليةلكلمةالشلأثعبالمعىلا،بحكاياته.ارظطلعالى4نتمهويرضيلكبمالمعبد

السياسصيةالمنازعاتعنليصرف!!لكن،الملحةاوساعةقضاياعنالانتباهأصي!-بعيونوقفضهمفيالمنتصبينايثلاثةالملوكيتأمللاخذ.

مسائل"ىاعمقهولمالهعدهم،اللصابرةا!ط!قي،ا!ا!لا!فيمةذلكءكرؤقىالىينوقجعلهللاستطلاعحبهوركن،والاجلالاولمدهشة

ف!ردينانداقصوصةفيوبخاصة-المثلل!ميضرباف.وا!وراًرالكر!طنماوسواء،ارابعةا!جوةفيالسجادةت!تالمةكورالشبمء

والتضحية،بالوتاءاليهاموالاختلاسحريمةءنويمؤاللذىاكما!المنهارالملكعهـلىيبطاىالعطوثالهواضعشاءفقد،الشيءدللك

..:.......عنهتكشفانيدتجر؟ولا،منهتنفذانعينتملكلا،الجمالباهرغطاء

9!أ-الدم!ح!دلىالتهننمه-للجماهرولا،حدعنديقفإنلاعجابهاوالشعبدطمليكنلم

(د)هـ8"*!*4*8انشباههايتحولللملوالمعبدفيألاختنافىمنتصجواناننزاحمةالمندفقة

فيئال!رن""مجلةفىظهرتالدتيالالمهإنالمههلجريهنمسها"مرإت!عد)2(.الكيبرانالمبالىجديدمن

عتر.التالأسعالقرنفياليقححيرةالالملىنهيةاللالحهةفنبداية5!17عهامسقطتوكأنماانتظار،غيرعلىالرمريةالالواحكللىذهبةقطعرنت

كذللكبل،هشامنتهبهد%الكتن،وحلدهاهيأشلاليهةاجدتمهاقهاصييهص!لاو.

"ا،اثردكتفونأنيهم،ا،وامهان!خ!كيإنليع!س!حههصاليعورواعليهابراًحمورمنها.اللقريبوىالم!رولو!والدقع،الهواءمن
ينشرفهيلانثدنرىب!لالىاذا

"أءإكيهتهاحهديقة"ولرنيمم،(15018روزلإ،!يمميرونهكيبهسما)اقصتلهبلاافقارىءويفهم.وهناكهنا،لمحمرةمرةالمعجزةهدهوتكررت،بها

ق"بشيءي!صرؤ(انقبللانفسهـماسمحاقدالتائهيئاكوبىفيانشك

ح!الئنيآالهخكاالمهححه!حب!همداىآلشحكلكتيرال!حهـنيا.هذا"اهلممةعوتهيكا،ألاقص!وصهـهة(.المئهارالملكا!عاءمنالاتئاثرالئ!بييددانمراحفيفراحاالداخ

.-و،شملهتفرقالمطافنهايةوفي.برمضاب!عضهومزقويكادويتدافع

الذنيلسماايرجولذ!نوعمهرا!وسالمخهـاالخهـيهاعهـلىمنوصصغماىلأصع!موفلا*عملا"اسيهبقسنلهطاهلاوللم،بالسائحينيعجهذايومناالىالجسريرلولم،طريقهفيومفى

وفويهدهـش)الهكب!هـنوفهـللهيي!أالرولمانتيكليةثاعرأغهترفالصطفهبالنبع"مباللزائرسدنعمراناالارضوج"عاىالاماكنهـاكأرالم!يزل

لم.(هاردنبيرجتؤومكاويعبدالغفار
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فيحاو.لوافيها.رمورااللعشرينالقرننقادوراى.نابليون.....نر2 و!محصمه

وفيجوتهاعمادبقية-فيكنيراتنكرراخرىبرموزيرب!هااًن.ءالككاية1 حدر

والف!بواللفيضوالماءوالارضالنورمثلخاصبوجهالثانيةفاولست
(1766سع-2لأفي)همبولتلصديقهمرةجوتهوعرحالج....1!3؟أالصفحةعلىالممننهورتتمة-.

،المجاز19الاستعارةمأخذلاالرمزمأخذنؤخذأنينبغيالحكارةبأن5نبوو،

الرمز.هذاطبيعةعنبشيءيبحللمانهغر

للاسرةالحكايةيروياللذيالعجوزالقسيسكلماتن2والحقيقةغيابهيطولالتيادسابة"وزوجهاللعجوزالايط(نياوة؟جرواؤصموصة

شيءبلاتذكرانها":يقولىحيننضسهالراجموهذاعنجمرالمهاجرةبالصوميدفعهاشابمحامشخصفيوالصديقالحبيبعن!تبحث7عنها

اليه،يرمزبماتربطهالتيبالعلاقاتغئبمهنادالرمز،"ث؟ءوبيكليمفولكماومجاهدتهالجسدباماتةكبيرءررالىاي-والصلاة

جزءايحملجوتهكانوربما.كنوزهيستخفدانيسعتطيعلااللعقلووكنبهذهانهاقول-ذاتهاعلىوتنتصنرنزواهاتقهر(ن،لى-ةصوقة11

اللعمل.هذابازاءنفسهفيهاالمفسريجداوقيالحيرةعنالمسمولليةمنالانسانعلىالمثل)هميفرببوكاتشيوعنب!ضهااخذالتكيالاكاصيص

اننية):917عديسمبر21فيجوتافونللامبراوجستيفولانهتفقدهانعلىالداخلمنعاطفةولاالخارجمنكارثةلقوىلااللذي

العمرغرأخرعصريستطيعلاوالذي،.نمدحونهالذياللعملفياجدويجهـد،الهادىءالمسلكعلىدائمايحافظارزي"الانسان،"واًزنه

،للك00التنبؤدلاللكل،ا)حكايةاسمعليهيطلقانديهنعشيالذيفيبنفسهويضحبم،لغرهيعيتنيانالىمدفوعااللدوامطىنفسه

على..والمستقبلوالحاضربالأضيتتعلقاز!ابوضوحيرىالمرءلان".الاخرينسبيل

ذلكمعلييخطرلاالذكما،لل!تغسهيريمنسموكمترونهسوفمانحون!دهمسامرانها)مجوزاوقسشىبهاالتءيختم"الحكاية"وفي

ولفر"!الليهسبقونيمفسراواصعينقسعاارىانقبلاقهمهانلهذهكانماوالتيوالسعادةبالنعمة.نفيضالتيالحالةتلكلنليصف

يستوضحوه(ن،شيللرمقدمتهموفي،أل!دهذاعنيزيدماحاول(الحيةلأ)مئهاواحدةتتغاب-لملواليهاتصلانالعجيبةالنضمخصيات

،قرنلىبممناكثرشيللرموتعاىومضى.صامتابقيولعنه،لرهاجسدهامنتبنيانها.المجمومسبيلفيبذا/هاوتضحينفسهاعلى

عتبرها2وبهااعجبالتيالحكايةعنجوتهيستفسرانكارلايلوحاولءالميربط!كما،بالفنوالحيآة،بالمثالالواقعيصلمسحوراجسرا

بودهكانجوتهانفيشكمنوما-شاعرءكأواكثره!اعمالهاعمقمنبالسع!دةالفياضاًلزنبقةبعاللموالعذاببالحبالملت،بالتماب

يحسانهالذياًلكبيرالانجليزىالاديبسوالعلى/يجيبأناستطاعلوبوهرعنيكشفاًنيحاولبهذاافسبسوا.والهـمالوالتجانسي

قوله:منيحهـاكثراـمولكنه،بالكيرلهيدينويعرف،غرائزهجماحيكنحباننغسمهالوقتفييطالبهءما،الانسإن

".مرتيننتكررانيندرفنيةفطعةانها".قيكداهافلاحدوده

وبخاصة،اعمالهبعضءنبنفسهتحدثانلجوتهبقلقدعلىىالراوجم!يحرصالعجوزوالتاجرفردينانداقصوصتيفي

ارتنطتبانتنايمها،التيحياتهملابسماتبعضيذكرفكان،الغنائيةقصائدهوق!د،اللقصةفيطريقته!صحالحتايةؤىاما،النضعكلنرامار

موضوعشا.ترحاتنرحهايحطولاونثريةبصباراتمضمونهايعجمدأويتعذوشيئا-خاللصةوصورةخالصالعبا،الواقعؤهودمن.زحررت

"يفسرء"والاالفنيمالعملسريمسالاعلىداثمايحرصكأنونكنهجوهرالىيكونمااقربهواذ،اللكتابةفنونفينطيرالهنجدأن

العمبليفسدتحلإلفكل،الكلمةهذهمنالمعروفالتحليليبالمعنى.الموسيقى

كالطبيبالناقدكانوالا،ككلدائملايهأينظرانينبغيالذيالفنيى،ويرالفلسفيةشيللر؟ناباتيقرااللحينذلكفيجوتهكانلقد

نامع،فيهالحياةسرعلىيدهليضعاللجسديشرحانيريداللذيم!عنالعصروفسادالغرائزاختلاطعلىيتغلباناللصديقيحاولكيف

عضويكائنالفنيالعملاوالقم!يدةبيشما،ايتالأيكونلاالضنتريحالتيالمشهورةصديقهكلمةتذكرقدولعله.واللجمالالقنطريق

!بالحياةيفيضالرسالة)للانسانالجماليةالترب!يةعنالفلسفيةرسانلهفيوردت

7،يدركيومن.الحكايةتفسريرفضنراهانعجببأفلهسواذق."يلعبحينالابكيةانساناالانسانيكونلا":(غرةاللخامسة

الاطلاقي.علىالتفسيرووامثليقدمانببستطببعيكن"فلعلأ4فيبجناجهوحلقالوافعارضاللصديقترككيفكذلكراىولكنه

تخلولابخاةمةوت!نتهي،جادةموضوكليةبطريقةتروىالحكايةانالحسرلاخطار"عرضتحليقهازدأدوكلما،لليةالطالمثالمملكة

الراويةلنايصفه،غريبعالمالى.لنقلناألاولىكاما"ها.الاحنفالمنشيللراقامهاالتيالتفرقةمصداقعرفقدايضاولعله.والخطابية

العاللمهذاالخ...والحية،والمراكبي،النهرهناوةنعرفهوكأننايصودوؤدالاعلىوالمثلالفكرةمني!بداالذيالعاطفياكصأعربين

الارواحبينتفصلحدودهناكلببست.الاحلامعالمفينهيبدوااعريبالساذجالنتماعروبين-نفسهبذلكفصدوقد-الواؤعالىيعودلااو

شيمءكلافي.العضويةوغيرالل!ضو،بئوالل!نناتواللحمواناتوانبشرالفكرةالىدهـجةدرجةليصعدوالمحسولصالمشماهدمنيبدأيالر

ذلكمعيخلولاالمحدودغبرالهـعاللمءـذاولكن.-شبمءكلفييتداخل.جوتهومنافسهصاحبهبذلكذةمدوؤت-والمثال

ذهبا،يقبلفلاالههرفيقي-*لمقازونف،ناك:والقيودالقوإنينمنوللكن،السعيدةاللحرةالخيالمملهـةفيبجناحيهركرفهذاو)قد

العملاقوفي،فحمسبواحداتجاهفيبالمسمافرين!يعبرالمراكبيوفك!.المحسوسجذودفي،ضاربمةالواقعفسيجمنمغزولةبقيتحكايته

الزننقةوفي،جاءدكلفيذيبالمصباحوفي،ظلهفيالاؤلموز"تكمنفلا*،،

التياللعناراتهذهمثلذلك.نقابل.اللخ..صبكلبنمسمننها!*ميتزالغىالتاليةوللاج*،لجوتهلمعاصريبالنسبةالحطايةظلت

الشقاء.قريبالخللاصان.الاوانانلقد:باكملهاالح!يةتسود،اسرارهافيتصغلغلانتحاولالمفسرينتفسراتوتتابعت،ستورا

العظهمالتحوليأنيثم..نحققتقدالنبوءة.السعادةيسمبقر!!لرموزهايغسرانيحاولفلمالكنمانوآثر،الصمتللزمنفسههوو.لكنه

وتنشأ،المغلولوقيحرر،اليا؟سويطمئن،المتفرقيذبحر،النهايةفيعاماكأوبرنسهرفي"اللهورن"مجلةفيتطهرنكدولم.حهـة1وبكلمة

.وانسجامتجانسف!علمفةالمحثالقوىتلتئمانبعدجديدةحياة.*اليومالىمستمرةتزلولمالمفسرينمحاولاتبدأتخى5917

بناءفي،السمعيداللتحولهداالىتؤديوالاحداثالمشاهدكل،مجازيةفسراتيفسروهاانعشرالتاسعالقرننقادحاول

الشقاءهاويرةالىيصلانالىيتعقديظل،الوضوحشديدواضحاللفرنسببىةبالتورةتقرنسياسيةدلالاتاشارا"نهافييجدواوان

وس!يلةءنالجميعويفتثرالموتلمسةحبيبهاالزنبقةتلمسعندما)

الحيةوتننحولالحنيبانيت!دعنهـما)السعادةذروة-ئلغثم.(!لمخلاص!حة،الخحلكسالمجلهدا،الكاملةجيوتهاعيمهـالىلكلهذلكأفميارابم*

التوتصتخلقدوافعثلاثة.(اللخاللدالمعيدالىيفضيمتألقجسرالى.أترونسىاريشىبقلماليحتخاءيةاعلىواالنهنعليق،ههلاصنورج
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،الكلامعلماظوهم،ي!عرفواوللم؟القريبالخلاصنوعهوما:الامامالىبهوتمضياالحدثوتحرك

ا)كلمةقهعقى؟الحيئستفعلمادا؟حاللفحسوادفياص:حتالتبما)-تمهببرهوما

،مت،صوفعندهما.تعلىقلقةالعجوزان.التوترعنامرأظهـرثهيالسوراء!ليداما

عضدكالطينه!انيحسبونلانهماما.الثهصفاءلهايحملانقبل41ضروبالموعديحلانتخشى،يدها

المك،علىويشربرون!سصهاعا!تظهرثم،الزءنفرةمنالاحداثوراءتوارىفهيال!ة

.ائعكرةخمرهملهملىوتحم،و.وئامازرمجامفيبأللرميع.نجبط"?ورةدالرة!كلفي

نقيمتصوف!كنكطذينالنتأبينيربطجسرانتضهامنتجعلانها.والضللأصالنجاة

يفهمونك،لالانهمفعلهاانتدركماسرعانو،للكنها!برذللكا!ةخارهااشدوما،ا!يعيدين

المبماركالانس!انازتفدموقفارزءذبانيطألنهابطناءساعاالانؤواجهانها.يكةيلاهذا

تقيا!تكنلموانمعنجقىوانألتفرقينبينتو-دانتتطيعلا3،مي.دناؤ!،ؤ،يكو!

يريدونلاماوذلكتصبحوان،بنفسها.فضحيانالااذنامامهايىس.9هاحاعلطذلك

به.للكيعترؤواان؟ال!ضحيةهدهعلىمقدمةهيفهل.4فبصياةلااخرنبعا

اماطةفياللإيعةتبدآمنان:"أ"لملاتوالتاللحكم"فيويقوللوقفالمجالتفسح،الشلصالخ!لملابرنة،اللبهيجةاللح!يةان

اللفقالىغلاببئموقيس!،لهضىوؤءالمكالظا!رسرهماءنالللثامناودكه.المقامهذافيتوقعهانعلبضأالههـبمنيكونقداخلافي

".!فسريهاانبلالخلاء!عناصرمنعنصرالاه!ه!ماا!حيةة?يةانالنهايةفيلسننين

ارف!يهوماكلفيالعا)مدوراء"،ور؟يةلمه19وجهمطالعةانلهاالطب،ميالحلستجدبالزوالا!ددةالبلدمشقلةوان،الشاكلل

فاللدووشة.با!دهشةالايمتقنحلا!تنهوفسراوصوفيفعلهوروبمانتريجدوهكذأ.با)ضجاةالجميعيصتنرالذجم!الاجمالياكحمولخلالمن

يعطىمافيالحقالوجودنرىا!منءكنمااكيص.يىالوارطريق!طف-ب،ثطنا!،باألانتيا!غراويرتبط،ارسومامكانهلئيءكل

الكونيبالروحالصغرالضصبمء!ربطاذياال!سنعرفوان،يومكللضاولا،عنهالاس!نغناءيمكنء:عرمنما.الانسجامرائعةمنسجمةوحدة

عنهفاولىتيعبر،الارتعاشمننوعكى،نناتهـزالتيوألد!شصة*.اقييراتلتو!وان،المعيد.نضيءانمنالحهبئبدفلا.انحفالهيمكنحدثمن

ؤيقرلةالاساةممناثانياالجزءفي.المقدسمعبدهمفيبالموكماعألايمنازنبقةاز"مكنلكل،الذ!ب

اللجمودفين!تيءنافتشلاازت!،علىارته!،متهاترولىا)ت!التائ!ةالألوارذلك!محنسبيلفيلهاغئىولا

الانسانوجودفيماخيرهوالارتعاكشحدثؤكل.النهرعيورمنبدورهأالتائهةالانوارلهذهبدولا.الذهب

(6272الب!يت-الثا!فاولست)العابثةالانوار!ى-كلبدورهقاماذاحت!ا،يليهاللذفيالعدتيفمرض

الامر،نهايةفياللجميعوان!!-!اقاباطيبةمنتخلولاانهاظهر

مجهـلهـة،"ال!لسهـنهةاطولاالد!خحة"ع!نمقما،ا!طورلهثاىلبراجع*لا،الخا)صةالسعادةمنحاقىالجمعوءمرت،اللقديمالقانونزال

.الظ،هرة،63!ااض!طس!عهدد،"المجل!ة)/.والاساطووالاحلامالحكاياتفيالااهاوجود

بهينسةح!مةصورفيزظهرالحكا-بئتصفهاالتكيالاحداثكل

م!..مييييرحمرحييييىمسىمىميم.حو.+دىمحم.الشمساشعةعليهقنعكساللهواءفييرفالذيفالصقر.الالواى

عقدكأنهالليل!مةفييشعوالجسر،قرورزيباونؤتكسوهالغاربه

شفافمكانفي.نتىو!كمخصياتهالمعبدوحركة،مالنريمنمتألق

سشزيغمروو--اجميعاوالنتمخصياتالصورهذه.الاحلامبخوطمنسوج

فينعكسىالذهباما.ومصرهااتجاههايحسدكم("المقدسالنور"

أسداًرممتذتنرضمنفيمشابهةصورةفيتردرمزيةموضوعاتهذهوكل.الفاكهـلمةرمزفي

..جوتهاعمالمنسواهاوفبماللثنأنيةفاوست

**ءفبمكثيرايردد"عبرالعجورد4.يتحدثالذيالمكتنضوففالسر

4.لقعىوانتحمرالت!ه!اـ!لس!ب!ةاؤءه،ئدهاحدىفتتضاوله،جوتهكتابات

.:والحهياةاطبيعةاقكطتأملاتهوتلخص"*ايبريما"

0135القروي!لننماعر.ل!!كلصيرهالطبيعةتتأملعندماعليك

0043طوقانالفدوىالايا!معوحدي5،اللكلالىتنت!بهكماالواحدالىتتبهان

!.03طوأرلرن!انس.!.الخارجفيشيءلا،الداخلفيشبمءلا

.هـ42طوقانللفلوىحبااعطناهـ.اخطرجافيكذلكفهوا)داخلفيهومالان

0042حجازى.علاحمدقله!بلامدينة.ترددمابنريمكفضع
...-وفالمكنتالمقدلسالسرعلى

002معاوفلنتيف!قمهـرحالطعشاك
..م...هـالحقبالمظصابتهجوا

003ا!صو!ياللباسطعبدريفيةابيات."،الجادوباالعب

003اللعي!سىلسليمانمؤرقنةابيات5واحدفيحيمنما

002عيدفوازدوارشمسميفي5.كئيرالدوامعلىانه

002ناجي!ثلعراقياالفجرات5:حافظ!سانعلىالشرفياللديروانفييقولكما

..؟الراويعدنارواللسلاماًلمشمانق"مكنوفسر

؟..ال!موافخائدوغناءحداء45المقدسحافظيا،سموك

الصوفي،اللسان

.358ص،/الاولالمجلهد،هااليبوهـجطهبيعة،جوتههاىاعيم!اجعكا*
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لوفالىبالمعئىيضحكلالافالمضحك.واحدةوتيرةوعلىواحدمستوىكما،استعاراتؤءصبحتتكنهمفالرمزيةالصورهرزهامثالولأكن

جميلهوماوكل،دهتتنايرضيرلاوالمدهنتى،اليومي!حياتنافيلناعلىتدلقديمةاستعارةوه!ي،نفسهاعلىتتكورعهدمااللحبلةفينرى

ا!خههالينطلقهنا.الاحلامعا)مفيسلفان!وقع"شيءو،ونادراوالملىوكوصففيكذلكطأهرةوالاس!نعارة.والخلودوالحلياةالصحة

خالصا،اخرىوراءسحريةصورةويئثر،وبرراءةصريةفيؤيالعبالحكم!ة(الخامعدنوالمامضةوااللدهب)معادئهمتقابلالذيناللثلا؟ة

ينتمبهحتى(الافكارقوانينمنإءلمه!)مان)ووقوانينهالوأقعقيودمنوالش!ور4ا،مرؤاو،وا!وةاهتنةواالعقلاو،والسلطانوالمظ!ر

.والاحلامالرموزرساء!ييدمنغرب،تاليفااو"و!سيق!،اء-أيكونانتمثلهاألتي)الحسياتمملكةبينالعلاقهـةفيظأهرةهيكما،والارادة

تعليملاعاليةعقليةصورةنونولالوؤتفيو!ى،اصيلأممملكةأذنهيارتي)اكحسوسزوقولورهلأكةاوا)ءريةمملكمةوبين(الخضراًءالحية

اللكائنيربهذانرجاول،هد!-كلمنخا)صللعببل،عظاتولالمحيها.(الزنبقةتمثلها

.المحدودغربالعالمالمحدودثهـةفيتهتابع!يالتالصوربقيةانتصورقأدانخطىءواـكئنا

الافمنالان!ان!يةض!رفيعافنمترءوزمنالحثايةنسجتاقدكمنلدئ،هدافعالناؤلمو.ارخحلإبد!ذادلألا،!اتح!دا!يمهنءذ!لة

واشعارهاوخراقارهاوحكايانهااساطرهافيارنتصعوبورردقي،اهـبنورللنتعقروكؤولالا!بيضم،،والاورت!لاللبالعةالسرمعرؤقىيحاول

منتنبعاللخ...ادهبواوا!لأ،بوالن!ف!للحبة.سحرهاوفنونتج!ريالتياللجملبعضنعصانحاولنالوك!للكونخطىء.والوجدان

انتجيبذلكجانبألىتحاولالحكايةولكن.ا!ديمالحيالنبعهذامناروعشيءاجم!":الملكب؟لفحين.ثابتةدلالاتاللحكممجرى

هذامنموقفهوعن،وهصرهالانسانجوهرعنالض،لدالس!الىعلىشيءوأي":ؤيسألهايعودثم"الةور":الرجة!حشريب/"؟اذهبا

الذيالوسطالكائن!والحضارةخا!قفالانسمان.فيهوواجبهاللعاللم:الممجوزيسأللهاحينأو،"الحديث":قهءيب"؟النورمناعذب

كما)لامتناءـييندنوير؟أرجح،طرفيسنوعيثى،شهاطشنفي!ؤفانيهنعثى!يلجممااصكطانعاى":قائلةقضحجي!هبه؟صممتعلام))

.........الحبان)):شلالجهللفارسالمصباخذوالع!وزيرقولى*بمنأو.،"بي

البلالمةفيببنقالهوةكللا&عباونمها)ـحكمةالكمقااليلصلعهسكاعدلحبوليوناودإلاولهكمامنهدهجرةفيانفسنالسجد".أ-إغروهذا،جمبيروللكى،رخسلظلا

واللسماء،والارض،واللفنا!طببهةبين:اللحياةنهرشاطئييربرهـبينالدي.،مجموع!فيب،لحكايمةعلاقتهانفسركيفندريؤلمر،جميعااللع:ارات.

خىاللجرهذايقيملنومئ!.واتمنالاواقيوا،واالنهـاروا!دلواررجاوبارفاهممننوعهئاهـواللجةالليهتشرا)فيالحديثان

الاليم،الرائعا!للهاللحيةةربتو!قد.ودههحىاتهمنالثه!/دؤع.يرسصمعاليلمهومنيتردتمنبينءماءالالىمنورون،والمجيباس!ا"ئلابين

ء..والفداءالضةسح-ةالىيؤديوهدا،الحبفيدروتهالىيصلانه
وزبي،غيرهاسببلفيب!سهاتضحيكيف"الاوانانصين))فتو

مرالتح،نسىروحوتخلق،الحكايةتضوجاقياهيبنفسهاالحيةوتصحية

والتجانسالسعادةتضمالتياررهحورةاللدائرةتاكجسدهاكل.
وىلكمالاولا،شرهعنالااللضديخرجلاوكذ!ك،الجميععلىسذنرؤرفالتي

.المتمقاءاعم،قمنالاالسعادةتولد

مكاويعبداًلغفارؤ-كبماكلهاتروىومدووتذىومضحكونادرجميلمنعجيبمزيج

سم4عسيمر.ءمي.5!ىه!حم!حيسسم

-احديثاصلر

لىوقآ5ء/سهأهلم نه

نه

!لإ-4

المبدعالنتعاءربهايعوديدةشعرمعكدمجموعة

الفميمو!كى

لعوامرفورةغيابليعدريئالكثيرقرائهالىأ4

متطوراسلو!فيجديررةنكهة

؟"ءة!الاإدارمتشوراتللبنانيتانليرتانالثمن

.-ممي"!ى-.عه0...!مر-مو.ء..حمى-!مي.!يمميسحيي!هيس!حيم*حسى
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