
!عزجعالزلىلج!!ح:"صصىبى!ا،،
.

لدسجم!لخ!!ا
4..-

فيهيقيمنزلاب!يتهامناقتتحتحيثكريتفيواستقرتوتريهامصرتبعثهوماوالوحدانية،.الرفضوالانعيزالالجنصادبغمرةفي

ويجسد،يدفنهاثم،حياةمنلهابقيمايعائنرهاالذيوزورباالمعلمالادبرداءفضفضةمنيخنلوهاومآوالجماهر،"ءوغثيانوسطئمفلقمن

عنهانعرفلاوالاخرى،الحياةمنتشبعلاانىالشيخوخةفيهاالمؤلفطرابيثصعيجورجالصدههعلينهـايطلع..لهشكللاوكأنيخرجخى

بشابتدفعانهاكط،المعلمافكالىيبلبلمتيراجسداتملكانهاالاالانسانفبهبهيعودالذيأصحيابالادبنمكلوهانرمكنءاتمثلبرواية

الانوثةاب!راءالمؤلففيهاويجسد!ألقريةاهلميقتلهاالازخحأرالىاقنوماالخاصةدوافعهمن!تخ!ا،والفكروالناروالهواءالترابالى

كثسحأ14طاو،الحضاريةوشروطهالمجةمعبحوافزعابىءغير،!لوكه

:الائسأروردلوشعورهالطيبقلبهغليهيمليهماالاالمدرسي!الاخلافيةالمعاييرعن

ني.أنسالا

كريتالىلغينتها!للاحينتظركانديجزيرةمرءقفي4!لمماىنهيرواية-منهاجميعهاكواكمرالقيمهذ.فيهاتتجلىالتيوالرواية

شجاعفطريرجلانهتبينانبعدبخدمتهفألحقهبزوربااجنمعحيننيكوس"المعاصاليوظنيالرواليتأليفمن"اليونلأليزوربا"

تسموانناحيتينثمةانغير.الارضبسطاءكمعظم،القلبواسعذكي،الاشتراكيوا!افلوالرحالةوالفيلسوفالشاعر:"كلارانتزاكى

:ءادةار!اديالانسانا!ايسمولاافافىالىررؤطررءكدامي،والغربالشرقبينيصلجسرااي!يونانفيرأىالذيوالمفكر

بسماطةبل،(لغرالجاهلبساطةليستزوربابساطةاناولاهماانفيبرهدا،الاسطورةمرحلةالىعائدا،اله!يليني!ر؟ىعنبذلك

طريقعنالتوازنالىوصلالذي،بالامورالعارفالمحنكالانسانايدائيةالشعالرعلىيحافظفهو.الحديثهانناريخوبينبيهايجمع

والحكمالعبرللذلك-فان.المغامرةطريقعنالاستقراروالى،القلقكجزءالحديثاليونانتاريخويعرض.الرمزيالمنهاجفييغرقاندون

تفيضبالتجاربالمليئةوحياته.اتيتهاالىشخصي!هجوانبمنتطفحانالا،ضحاياها؟لىالنظربعدالمرءيملكلاالتياللشريةا!حمةمن

ثبأتيعللكيفالرءيدريولا.محيربتدمقتهوتصرف!أملاتهغبر.النشريالجنسحمافأتمنبالاسفيشعر

وقدمنهاوخرج،الحياةغمراتضضانبعدزوربانفسفيالاصالةوثمة،وعمالومثقغونوكهانفلاحون:عديدونالروايةابطلا

صبة،متماسكةعريقةنفسانهارأىاذاالا،وجموحاتأللقاازدادجماتوشخص،رسائلهـمخلالمنعليهمنتعر!وأصدقاءقوميمناضل

.-حدةوذكاءهاصقلاجوهرهاتزيدانبعدجوانبهاعلىالاحداثتنزلقانبل.طريفةومفاجاتوزخم،دسماالسياقالىتضيفعابرةاخرى

العالم.منموقفهعنينتجمابقدهفيهفطريةصفاتالىيعودلاوهذايقللارئيسيادوراالروايةفيتلعب"السانتوري"الموسيقيةالالة

مزرعةىئهيعاملهبل،اخرلعاللممرحلةولاسجناالعالميرىلافهو.كلاسيكي!وضوحالمرلفيرسمهاالتيالشخصياتكلعنوضوحا

بزوربا-يصورن5ارأداوولفف!ن.والسرورااحياةاسبابهلهنوفر3المتوسطحوضبلادثم،ومناظرهاكريتجزيرةذلككلالىيضاف

والعالم،الانسانبينالتعارضازالة-البسطاءالناسكلورائهومناحدهما،/ونانيانالروايةهذهفيالرئيسيينالبطليناًنغير.عامة

نيذيجسدزوربااناي.والطبيعةالانسانبينالتفاهموتصويرزورباالكسيسيدكلىفلاحوالاخر،"المعلم"لقبعليهويظلقمثقف

واًلمسيحية.البوذيةوالمفاهيم-اثوجوديةوبخاصة-الغربيةالمفاهيم.والر(سواليدبالرجل:المهنكلويحر!

ادونانيةالحضارةربيعفييظ!رالنيالشعوربالصالميشعرمهوكلعلىتجيبانهاي!ضقدلامنه،البوذيةيعتنق"المعلم"كابئ

للتمتعيسمعى،العالممنجزءاالانسانباعتيار،العرب!ةوالحضارةقررقدمانه،نتيجةبلاظكقدالحقيقةعنبحثهكانولما.الاسئلة

زوربافيالانسان.شيزوفرافياولامالينخولياندوعليهوالسيطرةبه،كريتفياللينيتلفحممهجورا،فاستأجرمنجماالناسالىيعودان

الشريرىوهو.والترابواليدوالقلبالعقلفيهاينسجموحدةيريداله.العاديينوالناسوالفلاحينباللعمالليقصلوسيلةواتخذ.

ال!ثرمكافحةالىبل،العالمرفضالىيدحكلو.لاذلكلكنالعاللمميتع!رفالتيالبسبطةاليوميةالحياةعالمالىالفكر.عالميغادران

علي!أيتعاقبانصوالشروالخير،طيبةالحياةان.بالحياةوالتمتعسوىلترياليومحتىنفسياكوليلم":مستلزماتهوتقربالجسد

منضاتهاويواجه،طيبلالهاالحياةمنياخذوزوربا،الفصولكنعافبما!ذا."الجسدالىساقودك4الاناما،بهكأفينوكنت،الظل

عنهامنفصلكجزءلا-الطبيعةالىالانسانيغودوبذلك.ب!ثيجاعةتجربتهعنمكتملغيرمؤلفامعهاصطحبان!،الاالرحلةاولفييقوله

زوربايكونوبذلك.فيهاانتميزةالظواهركاحدىبل-عليهاومتعال.الخلاس-عنالبجثفيالفرديةللتجربةالاقصىالحدلانها،البوذية

بها.وموثراميهامندمجاباعتباره،وميدهاالطبيعةابنيرتمثلان-ريدمانهوهكذا.للعالمرفضهافيا"سيحيةفي.ابعدوهي

التيالشففيةهيزوربابفطرةتسموالتيالثانيةواًلناحية.الرحلةهذءفيويتجاوزهاالبوديةالتجربة

تعلقهكلمعزودبااًن.والتنبؤالتلقائيةمنمزيجصفةوهذه.تميزءإفريقيافيمقيماحدهماةتجبربتهماعلىيحكملا.صديقانوللمعبم

فيالسأدسةالحاسةعلىاعتمادهصغيرا.بسببملاكاليشبهبالارضالقوفازالىفتسللالنضالطريقانجتاروالاخر-،والمتعةللمإلطبا

فردبهايختص،الوقوحناثرةمعجزةالصفة!ذهويسمت.الانسانالحرببعدوالا!لرادالبلغارعدوائمن!كاليونانيةالجالبةلينقذ

بداهته.وسعة،تجربحهوغزادة،فطرتهقوةعنتنتجبلاخر،ندولانقاذالنف!الهيالذاتلانقأذالوحيدةاللطريقةبانمنهايماناكاالاولى

وهي.الطبيعةمعوالجسديالروحياندماجهمعيارشفافيتهان.رسلاللهماخلالمنالاعل!يهمانتعرفولا.الاخرين

الىهذايؤدياندون،الطبيعةروحمنالانسانروحقربتببتهورتآنسالسيدةوهما،رئيسيادودا.تلعبانامرهكانالروايةوفي

لدىالسادسةالحامسةاًن.المخلوقاتوحدانيةاوالحليلعنالحديثطافتتي،!رنسياصلمنعجوز-مغنيةفالاولي.سورمويبناوالاربلة
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!-+في:كا--؟!؟!رر؟!الذيالشرظهي-اخربكلام-او،الانسانانسانيةعنتعبيرزودبا

دء.؟-3؟سإس!هـنمعتربا،الحيوانية0البهيميةعنمبتررامخلوفاالانسارمنيجعل

!-أ---*-،!قي--يدفعهب!اديزيكيمخلوقالانسانانعلىالمصرونيجهعالا:الئورانجة

-"-!.-خ-ر-!بركأ-ء؟المجهولويثيرهالتوق

ا---!-!---إس+داثممزوربا.ازوربوياالنوقهيالشفافيةهذءانه.حسنا

أ"-.ء---س!وليسبكيانهيتسماءللكنه،والحياةالكوناسرارفيوالحيرةالتس،ل

-3*3+--بزالارضورائحةالجسدحرارةعنتنفصللااسئلتهان.فقطبعقله

-شث!"3أ-*نر!.-،*نر-س!!!وتجرقياتالباردةالعقلمنطقةبينيقعمئطعهكاقلذلككلاالدمومرحة

خ---.غس!-خفيش-.إ-بر،؟--...

-رهوافتزورباافعالاًن.المظلمةأزالغراوجماحالمصمتةاللاهوت
-يذاالبرف!ونيبالمفهومحيويافيضاوجود.منتعيصومشاعر.

ع!.(لارسطويبالمفهوموليس،الاصطلاح

ل!---!-ء!ب!!--*عاشره،الذيالمعلمشهادةالىرجعنااذافاننا،الاحوالكلوعلى

لأ-ء:عتهر،!ولا!"

!-..ءخدلقد.عقلهيتبلبلولم،مدرسةالىيذهبلماللرجلهدااًن)ء

يفقداندون،قلب!واتسع،نفسهوانفتحت،الالوانجميعراـى

حل،بلالناتبدواقيالمع!قدةكلالمفجميعان.البدائيةشجاع!ه

الكبير.الكمولياسكندرمواطنه،مثلالسيفمنواحدةبضربةيحسمها

من.-باجمعهيستندلانهجانبهعلىيسقطانعايهالعسيرومن
كارالتراكيليكودسملسناالمثقفينؤحناًما.كالثعبانالارضالى-الرأسحتىالقدمين

".-...----...-...--...-...........،.الغضاءفيطائشةطيوراالا

،-ا!حمم.الباحثبشجاعةوراءهامايعرفلانالشوقبدافعبل،التمردقيبة،رئيسللكانوخلاقةبدائيةعصوروفيتلثىلو،زورباان"

فيزوربايوفقمكيفذلكومع.يرتمردالذياللخطنعبانفجاروليسمنثعراءمشهوراشصعراًلكاناو،بفأسهالدربيشقالمقدمةفيولمشى

خالقه؟الىحسابهتقديمعلىوالجرهةالوصاياائتهاكبينضميرع...العليظتينبشقعيهالعاله!كلولنعلق،القصوريزورارخروبا!ور

ف-،تبينالاخلافىفيزوربااطروحةفهمإلىلوصلنااذااننااتنقد،كنئب،المسسرةالنسلالينحولجائعاميجولالجاحدعصرنافياما

الله..وامامنفسهاماملذاتهتبرير..دديءلكاتبم!ربرايصبحانهحدالىيسقطبالاحرىاو

القيودبينالتناقضوعىحينحيلالهبدأقدزورباانريبلابجمدهواعجبكاالشاحبالقمرضوءعلىزاودباالىانظركنت"

-:زواجهعنيتحمثاليهلنستمع.الفياضةوطيبعتهالاجتماعيةكالنساء*شياءلتلكواع!جب،منسجماواحداكلايشكلانكيفودوحه

سنلبس؟ماذاسنأكل؟ماذا:والرأةوالاطفالالمتاعبكهاللبيتفي"الىوتتحولجسدءمعبؤحتتحدكيف-لتوموهواللحمالماءووالخبز

متفرغانكونانيجب.كلا.كلا!للجحيمياا؟اليهسنصيرالذيما.والكونالانسانبينالنفاهمهدامثلحياق!فيارلمانني.زوربا

".صافيا:كونانيجب.السانتوريلعزف.عليكانانادرولم،!ليامترددابقيتبزوربافكرتحينانني"

ثفسهعنزوربابهايبر،ولريةاموسيقيةالة"لسانتوريا"والجوهريبلغالذيالبداليالانسانبهذااعجباواضحكاواغضبان

ذلك:أءنالمعلغ.ويقولوالرقصالكلامالىي*ضافة-انه.الحياةقشرة..وهيوالصدقوالاخلافىالمنطقتحطيمطريقعن

فجأةتفهملانكتختنق،باتكفت!حسوحشيالحنايعزف،احيانا"الالديهيبقولم،مفيدةكانتمهماالصغيرةالفضلاللجميعالىيفتقر

لحنا-مؤلمايعزلىواحيانا..بالانسانلائقةوغيربا!لسةتافهةالحياةانالحد.نحويقاوملابشكلتدفعه،خطرةصعبةدسيرةواحدةفضيلة

الاصابع،بينمنالرملينسابكماوتنسابتمرالحياةبانفتحس.الهاويةنحو،الاقصى

".لهاوجودلاالططنينةويانعندماالريشة،اللجوحفورتهفيليحطمالجاهلالعاملهذاان"

النس!اءمعقصتهفان،انتهتقداليبتقصت"ـمعكانتواذاجلداجسادهمعننزعوامن؟ولكانوااللذينالرجالكأولئثانه.يكتب

تئته:لم،الرئيسيةالمشكلاتعليهتسيطرامباركالفلاسفةانهاو.القرود

.بهاربمون.أنهـطعبم!ملهايىالشرعيةالاتحاداتان-"الاشياءيرى!بالطفلالث!بيهانه.وفوريةعاجلةضروراتكلنهافيراها

يكونعئدماالتقبيلفيلذةايةهناكليستانهعن؟احدثكعملهيبدوشيءكل.ويسألباسشمراريندهشانه.مرةلاولثوما

فيانا!البركةلكمالحينأ،أيقوناتهمخلالبكمحدقينالقديسونوالعخوروالاشجارالبحرويرىيعينيهيقنحعندما،صباحوكل.معجزا

فهي6دكامراما".مسروقاكاناذاالاهمللحمليس"ئقولقريتئاهذ.ما؟المعجزةهذ.ما":يصيحانه.الفمفاغريقف،والطيور

اتذكرهاانكيفتريدنن!الشريفةالاتحاداتمنهيرو.مسروةألحماليعشه."؟طا"لر،صخرةتعصشجرة،بحر،التبالاسرار

شابا،كنتعئدماذلكمع؟وسأباتدفأنرالديكةتمسكهل؟الان،مرةلاوليراءمنبدهشةالعابميقابرنجلالذبمماالرجلوهذا

ماو!مرة..معىتنامامرأةكلشعرمنخصلةاخذعلىمعتاداكنت،لجوجاكاالصبرقليل!راءلهذا.موتهيواجهمنبسلوكدائمايتصرف

بالانتاناختتالزمانمنقلب!ل.بعدثم.عئهاهـوسادةحشوتجمعتبعفويةيتصرفلذلك،بسرعةنسيانهاوالاشياءاستيعل!علىمق!رةذا

،،.واحرقتهامنهافقرفتوكلوالدينللاخلاقالإهزةوالصيغالابديةهمومعنمبتعدا،وصدق

لا،الشهوةمنيتحررهووها.باستمراريتحررزورباان.لتحد"هـالانسانتسعىمالنيال!مدةالافكار

اًلذيهوالاشباعوهرا.تماماباشباعهابل،عنهاوالاعراضباماتنهاوانما.اللعالمجبتلاننيليس.بحريسنإبادانني:؟انا"

بلغرائز.يقاوملافهوثالطبيعةمعللتفاهمنموذجاحياتهمنيجعلكلوانتهكت،النساءمنمجموعةمعوئمتوكنبتوقتلتسقتلاننن

يعاعلها:وكيفنفسهميولعنلنايرويهوواليهلنستمع.يسايرهاكي،مالةهناككانلو-اودا..!عشر؟هناكوصيةكم.الوصايا

اتخلصكيإلتقززحتىمنهآكلماشيءفيارغبعئدما،انا-"امثلانمطلقاخفتلماموجوداللهانلوذلكومع.جميعهاانتهكها

كنتطفلأكنتكعئدما.باشمبزاز.بهافكراو،بصطلقاافكرو!من!."!الوعود،اليوميجيءحيئامامه

.يوموذات.عليهاحصلمالقلةمنهاشبعاكنولم،باللكرزمجنونابدافعالوصاياينتهكلاوهو.الحياةافاقجابلانهسندبادفهو
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".الفردوسالىاغربيماببميفعلالكرزباناحسمستلقد.خجلتدلاحرىاوغضبت

التيالضحكة.ضحكتهيخفيوهو،بالفهءبيتظاهرالربانجيوبمناضنست.؟فعلتفماذا.مضحكايجعلنيهذاوبأن،يشاء

الان!عانجماحوانعبثالحياةانويدرك،الاموربواطنيعرفىمنتماجلفيوجلستكرزسلةاشتريتالصباحوفي،فضة"مجيد،ة"ابي

لاالحياةلعيةوان.فنلمن-لهمردصوماحداينجاوزفلنبلغمهـمافترةوبعد،بطنياذقفختىصواكلتواكلت.بالاكلواخذتحفرة

في،العفوالىيطمحزودباانفيريب.ولاالجهدهذاكلتستحقوميما.الكرزقصةانتهتالحينذلكومنذ.ونقيأتالوجعاخذت

.التسامحوالادراكهذامثللهربحمى.ئثربوادخنازالىلانننا،والتبغالخمرمعنفسهتالثيءفعلأبعد

شجاعة،الاوهاممنتحرر،للبشررثاء:زورباشخصيةهيهذع".علبممسيطرةتعدلمالرغبةان.،اكفاكفاناريدعندمالكن

معتقداته-يجعلان!الطنيعةمعوتفاهمالكونمعتعاطف،حيةولأفطرةصعاحيهاتحررالىتؤديالميولمماملةفيالمثلىالطريقةهذهان

.الحياةتلقائيةمعتلاعمفجأة.والذهبقطعتجمعكأن،ماشيئاتهوىانهي"والحرية.ميها

البشركلهلاوائلبالنسبةكانكما،لزوربابالنسنةالكونكانلقد)ءتخضعكيهوىمننتحرران.الهواءفيبكنزكوتلقيهواكعلىتنقلب

ضدنميه،علىفيكروالبحر،عبيهفنسابمالتجوم:وكثيفةثقيلةر؟ية."منهنبلااكراخرلهوى

".واللهوالحيوانوالماءالارض،المشوهاللعقلتدخلدونيعشوهوثطهعلىيقصرلنزوربامثلالرجولةمكتملرجلاان،بالطبع

وحمقهه!،لبشرالقسوةوتصورهالانسانيللشرطاكهادرمع،وهو،العامةالحياةفيزوربافركوقد.مقطالخاصةحيالهمطاليبتلبية

لا،الرحيمالالهان"الكبيرقلبهفيالخيرةالفطرةبوحييتصرف:العثماليالحكممنللتحرراليونانكغاحفيفانخرط

لكن.تسعهانالسبعالارضوطبقاتالسبعالسماءطبقاتفتطيع،ونقيأت.الشبعتىمنهفاكلتالوطنفيرغبتلقد-)ء

.".الالسانقلبيومذاتتجرحاناحذر،اًذن.يسعهالانسانقلب...منهوتخلصت

رحمةعلىيحصلبان،جديرالفهموهذاالحببهذايتصرفورجلرأسك،شعرلهايقشعربامور،الوفىاجلمن،اناقمتلفد"

الاصللمنفيوضعتانمالانالوصايا.وصاياهعلىخرجانو،ارول،نساءواغتصبتقرىواحرقتذبحتوسرفتلقد.الرئيسايها

35مكروهوفعلمافعلنقدزوربااما.البشرىالقلبخرمةينتهكونا!ولكنتماغالبا.واتراكبلفارانهمبحجة؟لماذا.اسراوافنيت

،قدبافعالالقيامعلىالمرفيتجبرالانساليالشرطقسوةان.ذلكعلىالاناما!الننلايهاالجحيمالىاذهباف.:اشتمهاوانالنفسي

الانسانية.غيروارظروفالرجولة!فيهاو!كن،ضمير.،!هايرضىلابلغاريايكونقد.قذرشخصوذاك،شجاعهذا-رجل:لنفسبمفافول

هذا؟سيىءهوهل؟طيبهوهلل.بينهما؟ميزلاانني،تركيااو

الضيقة:عنلباصثابهالمطالبةبع!مسأبدأاقيثييبدوهداوحتى.اليوماطبهماكل

ارليلهمفانني،اثراراامطيبينأكاثواسواءهـرمتبعدماالان

حتىالمطالعةادمنواوروبافيتثقفاللذياليوئانيالمعلماما".جميعا

البوذية،يعتنقفهوئا"اثورقفارضالقر"بلقبالمحاربصديقهلقبهمنه!وتحرر.سبيلهفيبالنضالالوطنمفهومزورباتجاوزلقد

عالمفيوليس،المجردالفكرلعالمفيانماتوجدالاشياء-انويؤمنالاخلافي،الموقفالىالقوميةالعاطفةمنتدرجوقد.تحرررآ.انبعد

منوان،ينفصلانلاوالشرالخيرانبزمنوهو..اًلشاسعالطبيعةويشملهم،كلهمللناسيتسعبقلبانسنيموقفالىتوصلثم

ألنفسبامكانانالبوديةوترى.الشرتلاعلافمجهودبايالقيامالابثكل.هذعبعدلانه.للانسانبالرثاءالناساحقزودبالمل.بالرثاء

ويستقصيطبيعته،ذاتهاغوازالمرءيسبرحينماالحياةعظمةتكتشفانمخلوفاالااعامهيجدلم،التع!باوهاممنحررتهباننىالتجار

تجربةوكلمخلوقكلوان،ذاتهتلقاءمنيعملشيءكلانفيكتشفحصيلةكانبل،مجردفكرياتأملعنيتنيلمرثاء.ان.ثرهاضعيفا

حينو.تبديلهاوشيءلتبريرحاجةثمةوليس،الطبيعةمنجزءهيوجدفماذا.اثوطنوحياةحياتهاجلمناللكفاحفيامضا.عمر

الىيصل،الرغباتمنوالتحرربالكونالاندماجمرحلةالىالمرءيصل-:؟الانسمانفي

الابديةوالخلودالنيركانامرحلةودجاجاخرافاايضاياعكلانه!البشريأكلمؤترشحيوانالانسان

از!يحسلامنشقي!السعادةمنبعداخلهفيليسمنشقي".يشبعلافانه،انسانلحميأكللماذالكنه،وكأزير

.،واحدة،الاخرىوالحياةالحياةهذ.واذاكلهوخافداحترمكمعهسيئاكنتاذا.بهيمةالانسان"

يشعرانمنوبدلا،المعلمعلىبوذاتعاليماستحوذتلقد".عينيكفقأطيباكنت

الىبالعودةسوىللشفاءطريقايجدولم.لشللباشعر،بالخلاصجديرمخلوقل!و،الصفاتهذءمثللهمخلوقاانفيريبولا

بهاشعرالتيالشفقةوصفانهحدالىعواطفهقلاشتفلقد،!النا!ويقتليحارب،والدماللحممععاشرجلمنوخاصة،حقايالرثاء

.".ميتاميزبقيفياسيكاستنتاج،باددة"بانهارجوعدونماوالمجتمعالضميزيطرحهاالتيالمشاكلكلويحلويحب

هدفين:للرحلةالمعلمحددوفد5.مقاعرهمعلىالمسمرين-المفكرينبفضلتراكمالذيالثراتالى

هموميكلمنبالكلماتواتخلصبوذا.،مناهربان"المفكرمشكلاتنفمسهفييحملانسانكلانعلىبرهانزورباان

مجد.غيرقلقروح!منواحرر،الميتافيزيقيةفيتحملالانس!انصياةانعلىانه-برهانكما،الانسانيينوالضمير

."الناسمعومباثراعفيقااحت!كااقيمانثم".المشكلاتلهذعحلولاثناياها

ومالهوقتهوكرس،الناس،بقيةدونبهاكتغىبزورباتعرففلما-ان؟اللهاماملنفسهتبريرا،شأنههدارجليجد!هل..وبعد

منالمعلمأخذوقد.الحياةمعالدموية1تجربتهواستيعابممهللبقاءهرتاحايجلس"زوربياالهاالزوربيالعالمفيولكنمحير.امرهذا

وفصنهالجامحةوروحهانتجريبيةوتحديداتهالفياضبمنطقهزورباباسفنجةيمسكوهو.السماءفيوكوخه،لدنةخرافجلودفوق

سر:الخطالجالبانهقوجدبهئفسهالفورعلى.فقادن،المتوثبمرتجفةالارواحمنروحتأتيوعندما.المطرمنغيمةوكأنها،مليئة

زودباكلماتازن-المطفأةالنارقرباتبمفرديوانا-كنت"بالغضبفيتظاهراللهاليهاينظر،!مهااضادتالمسكينةلان،عارية

اعمقمنتصعدوكأنها،حارةارضرائحةمنهاتفوحوالتيبالمعنىالغنية."اللعينةايتها،هناتعالبم"بهاويصيح،ضحكتهيخفيوهو

منفكانتكلماتياما.إلانسانيةلحرارةباتحتفضتزاللاوهياحشائهوهياللهقدميعلىبنفسهاالروحوتلقي،الاستجوابويبدأ

لهاكانتولو.واحدةدمنقطةتلطخهالا+كلادرأسيمنتنزل.ورق.ويتملكخطاياهابتعدادوتندأ"!سامحني!الرحمة"توتصيحتنشمح

".بالداتهذ.الدملنقطةبهامدينةهيفانماقيمة".رأسيصدممتفقداسكتي":.بهاويصرخ،ويتثابالالهالضجر

السىنقل-الدمعمليةقصةبالضبطهي،زوربامعالمعلمومصةعني.فيا"!هاويقول.خطاياهاكلبالالبمفنجةيمسح،بصروبلمحة
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قط.الاخريننهأءمعيعمواـ!،قطيسرقولم،قطولميقتل،ق!3القصةهذ.جرتفكيف.الطملجدرانفيالحرارةوبعث،الفكر

-(:واضصجباحتقار3وتمة)اذن؟لمال!ةعنتعرمهانيمكنالذيء،الفريد؟اللقاءهذا،الطبيعمةمعاجسد،والانانامعالفكرالتقىوكيف

الشمس.يعرفلموجسدبريءعقلهـنبالرغم،.لبوذامستس!لماكانالجزيرةالىالعلموصلحين

ومن،الدقي!قتينيربيمنبالخجلواح!"ست-:.ا"إلمميقولبالفور(لمغرقةوالجزدالخرثفوعنوبةالبحر-اق.بهقناغهعدم

والوحل.بالدمظطخلماتتتيوخيتيالشاحبوج!يانويبدو.العزلةبرمناجلأةمغريةامور..الحزينةوالوحدةلء3والر

ئامةادانةهط،ن!همنموففهوسلبيةالبراءةاستنكاران:يرددكانكريتالىوصلمحئدما.بهاغنيبوذاتراث

تعييرهما-:عنوعاجزبهامرتطلكنه،السابقةل!يانهاوفرحثون،رف!اقدون،!ريدا،وحيدا،اخيراانزويمتى"

رأيتهماكل،تعلمتهماكلوامحواسغنجةاخذاناستطيعلو"؟حلماالالشىشيءكلبانالمقدساليقينسوىيصحبنيلا،حزى

الحقيقيمة!الكبيرةبالابجدو"وابداالىمدرسةزورباادخلثم،وس!ته،يه!اختليمى؟شهواتدونالجبلفياسماليمعفرحااضتزلفنى

الحمس،حواثعيسادرب!مختلفةسا!علكهااننيالطريقستكونكمحرا،وموتاوشيخوخةمرضاوجريمةالاليسجس!ياناتبينان

وركوبوا!سناحةوالقتالالرقصساتعلم.ويفهميتمتعكيكلهجلدي"؟متى؟متى؟لفدحباجماي!ئا،خوفدون

وجسديبالجسدروحيسأملأ.البندقجةواطلاقالسيارةوسواقةالخيلقابرلميتهوتتقلص،للحياةالمعلمحماسةتخف،الافكارلهذهوكنتيجة

".الابديينالعموين!ذينبيئاخيرانفس.يفيساومق.وحبالرال!امحينمنيتهربيقادللذلمك.-ولذةوثرابطعاممناسبابهاجاه

والمعلممعلمازورباالعاميوانقلب..بزورباروحهالمعلمنجاعلقد.تواتمنذالجع!دملاذاحتقرانني":البدايةفيزوربااليهيدعو.

زوربا،مدزسةميالتفقحعلى؟لمإلمحواكستمربتوقد.ءامياالمثقف."مخجلاعملاارتكبكائن!وو.الخفاءفيلاكلت!؟سباكانولو

المعلميكونيومذاتو.والشلاالرعباليرةتزالمالوحهكانتوانشبيفةاثيريةحالاتالىيصلكانالغهرةهذهفيالمع!لمانبل

-الانهياروشلىعلىالنفقبانزوربافيحسالينيتامنجموريهوأقفا:بالشيرفانا

قصيرةالحياةانالمعلميدركوعندها.ف!يهربونالوجودينفي!نذرالثععفقلورفيوينتشريلتفكانالذيالدخانبعينيوتتبعت"

تعود.لنالمرءؤرصةوان،قريبالموتوانفيلوائروتتلاسىالدخانبهدائندمحروحيوكانتينقشعثم،العاتم

.-لقدالصحيحاـطريقاضلىنهاف؟اعلماوضمتالموتملاص!ةانوبيقينالمنطقتدخل!ون-فيهاحىكنت،طويلزمنومحضى.زرق

قا!فصان.-دادهـكفناءفيوع3.الفنماءمنالمرءيعيشانلصخ،فةادركمنبوذافيغرقتكأزني،اللعاللاتفتحموزوالهصلبا-يوصفلا

حبأكنتقأذا.انساندتجأوزهانمنواثمناكبرتوالوالحياةبين..الوقحةالبهلوانيةالفكرالعابودونخادعةكلماتدونانما،جديد

يستحيدالمعلمان.الحياةاسبابتم"رسوانحياتكتعشانفيجبالحياة.هيالمتلاشيةالدوالر8وهذ،تعاليمهخلاصةءـوالدخانهذاان

مخريزة-الحياةكرائزاعمقلكن.السإحةويربة،رطسبل،حواسهاكن".وسعادةواطمئنانبهدوء،الررقاءالنيرفاناالىتؤديالتي

وزورباالمعلمنزلحصنه.مفي.نفسهفيغافببةدفببنةزالتعا-ايجننىاعيشكأت.شيءفياشكولا،شيءعنابحثولا،شيءفيافكر

بانهاالمعلمتويصفهاهورؤ،نسالسيدةفندقدي."اليقينفي

بلونواصبحشعرهالونبهـت،بد؟نة،القامهفصيرةامراة"بالمفى-"حال"هيوانمامكراورعتفالبوذيةذللكوعلى

يزين،الخنزيربوبرابثهشعراتمههتدلى.خال.ثمة3.نو.الكت!انحينلكن!ه.سعيراشاددامشلولافيلقيهالمعلمينليس؟،ن-الصدفي

وخ!اها،احمر!خمياوث،!ارؤ:ةهارولىتض!عكازتو.ذمبهأالمعلمانذلك.بوذاعلىوالتمردالسخ!الىيعودالحالةهذهيترك

اهـحموقشاتدائحهةاوكانت...فسجي!حوق!يانارزابلانالشللطريقبانمقتنعاليسفهو.تطلعلالهولارغبلالهمطلقافيهتمتلم

".منهاتفوحخيصالروالصابونوقد،تجربتهاليهااوضلتهنتيجةايةمنيتيقنلمانهكما،الخلاص

للمعلم:يقوليزوربالكنلا"لهوقال،الحياةسبلاختبارعنالتقافةبعجزفاثعرهزورباجاء

كتلك!بلاف!بلاف:ال!.عرةجمبفتضيخترالرئشىا!أقل-51يقولاخرىمراتوفي."ننتيجةتخرجفاث،افرثيايرهاتغضب

تصمفعالعجوزالدجاجاتاًنا..بالط!نالمليئةالايىتذاتالنعجاتيخرجانيمكن،وشجاعشابانك؟الكهنج!عذعتحرقلالماذا":هارئا

ادطيب.المزفىوالموتالحياةسرعناجوبةيطكلا(لمعلمإ".انإمفيدشيءمنك

اقيطاففتواطىءا!حينيةالمغفةبهذه!كللمزورباانغيرضلىتساعدفيالالكنهالسبلاامامناتبسطالمعرممةانكما،والجملا

اوعجوزهذهامامهيرىيكنلملانه،وار!ةوبيروتالاوررريةكنموذجزورباثخصيةتتبدىالمطلق،العجزهذاوتجا..اًحدهااخنيار

تمحياو!رديةا،لأمحفاندقىرن."*زرويا!جشى،ل"برل،اد!طة.الجهليحيرهولاالمعرء4تشلهفلا،المطلقوالفعلالدائمةللحركة

وجهافروديتوالمساحيقار!ضونوراءررصبكلادظرةهذ.متلازاءحدودهااؤضىالىستعملهافا،معينةامكانياتالطيعةوهبتهلقد

يبررلكنه!شيءكلعنهايعر!ولاوربابالألرار..مليئامقدساص،رماوتنميتهاالواهباكتشافكيفيةميلهالثقافةارفأديئشظرا!ثولى

لها:معالئرته-.المعلمينقصما.كانهوالاقداموهزا.والستعمالها

شرفانجها.يثيرمافةيهاذلكوامع؟كذلكاليسىعجوز،انها"شؤونعلىسلوكهقيا!تمامهيقصرلاأنهعلىزوربابرهنوقد

فناةذراجم!بينازكمكاعور،.عيأتضلق.وعن!مااللرلثد.-مقدكخيردشرهامادوراًوالروحالفكرلثؤونانللمطماتضجبل،االجسمد

...أ..ء01ا،.0000ا10000-:الطاقةفينظريتهشارحار!رباقاك.زوربا

خمافةلتصبحتعودانهاقوميتإلعذلهبم!عة؟مدنها!عولشسئىألعرينميذايحولونمنهناك.انتمنلكاقلتأبملبطذاتفعلماذاليقل"

.".لاولىا(لمرةكأنها،وترتجفتحووهي.بريئةالىاله."وكيرهمط!ب،وعملالىمزاجوقدارات،واخرون.شحمالىهذا

او!ردية،الملامح-لهفيويتجاوز،الاننويادجنس!جدقزوربا.وجمعقولعمليثكلعلى،الجسدفيالروجغرستموبذللك

..:المعلمويقول

فككاينظرملةالمعلمعىأمرماةامتنفىأمنممتهيإ.لطكطلذلدلىكليغرذلىلكفينظرللحظهلوءوالخبزاللحموان،لوحيةعمليةا!ماالاكلان!همتواخيرا"

ا".الروحمنهاتصنعالتيالاوليةالموادهي،والخمر

معبزالأزاوثيباخي!ولىبحيثهلدقالالرلدشة"ظعهمل!بوكموليئاها"هلدفبلغخطرنطتهداامام،وتراجعالمعلملل!علمروربانقدنطاقيتسع،لتدهـيجوبا

،.خامدةفما.ازالتغ!ائزعأما،خواشةتفنحتلقد.يتمنعالمعلملكئ،الضبخلالمن،المعرفةكاالبحثان.الحقائقمنالجارفالسيل

ذلك:منابعدالىيصلزوربالكن،المعلميقنعلم

-.5الصفحةعلى.التتمة-يجعلم،افهمكم!-،سيادتكان؟انتتقواهانيمكنالذيما-
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لكنه.جراثيمبدون.تمامالععاماموجمقطرةصابهساميولركيمامنعلمأ-----28--شنعورررعئىلهالصغيحةالمنتننمة--.أ

مارعه،!رقمملما!مجرد.الالسلأييواللجوهرالطعمالر(كحه

،الحياةمنخالهوماكليرفعىفانه،الحياةعنيبحتكانولما

؟الاشعارهذ.،العديدةالسبنتلكطوال،بيامسكتلماذا"

فثفلةليست،شفافةذكيةالعبةاصبحتالننيالحياة!الصاديالشعرا!وهـالسب،المثقفينللدى"ألوفةاًلعنةوهذه.للرعباسيرة

دنش-كدر،بالرغيةثقيلالبشرجميالعضصران.واحدةدمبنفطةصتىفبموالزهد،الث!نيةبالمشكلاتابالاواؤشفال،العملعنالفكر

ؤيف،مجردةفرةالىاذنيتصعدفي!ف-والصرخةوالجسدالحباًلبوذ!ة،ا!أرعمنالمعلم.يشلالذكطاننخ!يرانكما.واسبابهاابحياة

!2ويتيددالعاليالفكرفىنفيعاديتهيفقدالاثنيئابينويبدأ.سمواالتعاليوفيمتعةا،لعزلةديبانيرهمه

الماضي،فيكي!راجذبتنيالتيالاشياءتلككلليتيدوكلم"بمثليفرطالمعلمانيتصورلمفزويىلا:الموضوعهذافيطويلحواد

ثومايشىهكذا!الصياحهذافي،رفيعةهـعوذتيبهلوانياتمجردمنها:ويتنصلش!وتهمنيكابدوالمعلم،مافكلةسيلفيالمجسدهذا

تماما:ققنةمشعوذةالعابالى،حضارةكلافولتدالانسحانقلق.الردفينقويةاامراةبجسديضمشرهوالذي-الشرروح-مارااق

إلانسانأن.الصافيالفكر،لصافيةاالموسيقى،الصافيالشعرالحزةاثعلةب!دوءلتقهرالمخلاللةالمادؤاتارتهالذيالجسدهوهذا

ينتظريعدلماللذيو،ايمانكلؤمنوهمكلمنتخلصالذكي-الاخيرافطقلهذايستسلملازوربالكن.".روتطفئها،في.تصاعدابخني

؟لىاسنحالقدمنهمصنور3هوالذيالطينيرى-شينايخ!ئىاو:بالمعلمت!ض:،فيصيح

.تجوفلقذ.ويتغذىليمتصفييهجنورهيلقيمكانللفكرولمجى،فكرهواءتتنشق،جيداتشرب،جيداتأكل،قويشابانك-"

قدالاشياءكلان.3ولاقنرولازرعفيهيعدفله!ألاخيرالانسانهذا!لوحدكشام؟ذلكبكلتفعلوماذا،قواكنكدس،المنصثسالنبحر

الاخيرالانسانان.موسيقيةذاتشعوروكلالكلمات،كلماتاصيحت".الاسفالىيدعو

الموسيفىويحللوحدتهطر!عندسيجلسانهذلكمنابعدسين!ب:المعلمويقول

صامتة.رياضمةمعادلاتاًلى.الشجاعةالىافشقرولكنئي،محقنوربااناعر!كنت"ا

الرهيب.اًلسرمدي.معناههبىذلك.الاخيرالانسانهوبرذاان"موثوثوجاالايكناحتكاكيبالبشرولغ،الصحيحالددبحياتيتنكيتلقد

.العدمهوالعدلأواتهفيهانتجوفت.التيالصافيةالروحهوبوذاانبيناحثارانعليكانلواؤهحتىوانحدرتانحدرتلقد.داخليا

.بلادبيةلعبةفكونانعن،النهايةفيكفتقدبرذاكللتابةان.امتابلاخرت،الحبعنجيداكتابااقرأاناوامرأةاحبان

صراعانها.فيكامنةعظمىتدميرقوةضدالموتحتىنضالالانانهاتارةالحياةفيرى،المعلمففسالجسديوالقلقالبوذيالهدوءويتاوح

يتعلقالصراءهذاوبنتيجة،قلببمتنهسالتيالكبرى"(لااهـ)معالنيرفانا،تعلودءبحيثشبمءالىميهايحتاجلاوانهالانسجامشديدة

".دوحيسلامفي.ولهفةبحرقةحولهويتطلعشيءكلالى.محظجانه.يرىوتادة

وعاد،الحياةعناصر-زوربابفضل-اكتشفانبعدالمعلبمانيصبححىالمعلملامنالموتويدلوالمنجمفيالنغقينهارالاثناءهذ.

التجريدانوجد،يجداولمالاودوببمالثقافيالتراثفيعنهاييحثزورباويظدرالميلادعسيةقلقهيتعاظمانوبعد.حسابهفيمادة

وهي-النوذيةاما.الفراغافيويتيهالحياةعنينقظعالا،دوبيالهموفىعاودءوقدمنغرداالشاطىءعلىيسيرالليلواخر!اوهورتانس

جمرا،الانسانفيالرفضقوةتناديفانها-التجريدمنابعدمرحلةاشتغلوانمطمحاكطلبميكونالا:الحقيقيةالسعادةهينلك"

.الحياةفيوالزهدالرغباتاعدامطريقكثنالموتغرفىةتشجعانهااحتاجفلاالبشرعنببيدااعيشان.المطامحكلعنديمهاكأنكعند

الفراخافاقنحو،الحياةضدتجدفانلانهمامدانتانافتجربتينانمعجزتهاقلبيفياتمتقدالحياةاناتبينوفجاة.واحبهم،اليهم

والزهد،هاويتيالتجريدحافةعلىتأرجحهامنالانسانيةينقذمنوليس.الاياموتمضي.منقصصالجنياتقصة.اصبحتانها:اننهائية

والالتصاق،الجسعدطقوسالىوالعودة3،الطبيعةمعالتفاهمسوىقليياعماقاعمقفيلحسكنتلكننبم،واثجاعةبالقوةاتظاهركتت

الاعترافالىالطريقفيوهو،الحياةبقيمةآمنفانه.بالارض".حزينانني

.والاممتعمنالحياةبمقوماتيستعذبوانحياتهوفراخعزلتهوحبكيفنغسهيعلمانه

واوجه،الدالرالعالمودولاب،يتبدللاالذيالسنةايقاعان"للت!نبؤمحااولةفيالفكريةطاقتهيركزالسنةراسصباحوفي.اجزانه

التيوالحياة،الاخونلوالواحدالشمستضيئهاالتيالاربعةالارضويخوجالجه!،ه!ا-مئينقذ.زورباعوىلكن.القادمةالتةباحداث

فيداخليترددجديدومن.ثقيلباضطرابقلبيملأذلككل..تمضي:تمربلارطةكيفاجا،سيلقا.وجهاولعنيتساعلوهو

يكونلنوانه،الحياةهذهفيرللانسانليسبانهالرهيبيلانذارخيلو.سوداءنمرةمشيةحقعندشنهالمتهاديةمشيتهاكانت"

بهسنتوتعفانما،بهنتمتعانيمكنماكلوان،اخرىحيلأةهنلاقلتأالهرباستطيعثو.الجوفيقعيقحادةمسكرائحةانالي

الروحما.اخرىفرصةايةالابديةفينمنحولن،الارضهذءعلىهناالنصروان،-دحملاالخانقالحيوانان!عذااشعروانالنفسيذلك

الروح*نواللعطور؟واًلغيومالبحروبينبينهاخفيةعلاقةواية؟إفن".الهربهوتجاههالوحيد

"..وع!وغيمبحرايضاهينفسهامدىعنلتفصحانالمرأةبهمايرمهوراللنينوالكثامةالثقلان

فلا،الايمانعنيبحثانه؟يذهبىاينار..قيملاتهمنينهضووالظلامالحيوانيةالعشوائية.هذهانكما.بالعجزواحسا!سهذعرء

واثعتوبةبالهدوءويؤخذالديرالىفيدخل،امنيسةسوىامامهيجدالواجبمنكانلقد.المرأةهذ.امام؟ختناقهعنتعبران،الحالك

الدير،برئيسةوينغرد،البيزنطيةوالترانيموالراهباتوالشموعولسانهجفحلقهمن،الجديدةبالمسنةالتهنئةيبادرهاانعليه

وراحتالكنيسةبلاطعلىسقطتالتي"اودكسي"الاختعنفتحدثه.فمهفيجمد

واضافت:.ثيابهاوتمزفى،وتزب،كسمكةترتقصفيطريقةعلىتدلهانفيفشلتاؤبوذيةالروحيةالتجريةان

خمساوعشرخلالس!تشغى...والثلاثينالخلمسةفيانها-"الرجوحمنبدايجدفلم.القلقةروحهسلاملهتحققاناو،السلوك

سنة.عشرةاناشيبفيترك.الصديلقلبهمعينا،للعلميهاالاور3وبيةالتقافةالى

.بخوففتمتمت:.الروحيتوثبهتصيبجديدةبخيبةفافىامالارميهقصائدالىويل!بوذا

..سنةعشرةخمسأوعشر-بالمحهفقيرا،الاولى4وللمرةاليومذلكفي،هذاكلليلقد.بدا"
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طريقتهبحمبكل-الرجلينبالتشغلكأنتنفسهاالموضوعاتان"..با!بديةدر..-سنةعشرةخمساوعشرقيمةما-

صديقة.نتائجششابهةمع.نتائجالىوصلكليهماوان-لحياةافيموجودةوحدكانت":ويهتف،إلارضوقيحسسيعلفتالمعلمللكن

الوصولفي-اقعوالوالفكلاصعيدعلى-الرجلينااملخابققديسقطكادطفلوهوانهوفيكر.الابديهمنيخافانه."!ارضيا

عقصوربايتحدثالاولاليومفمنذ:الحياةلمتنافضاتتفسيرالىو"ا!مل""الحبمنها"،كثيرةا؟أدفيسق!جمبر-حين!لكنه،بئر!ي

يعتبرانبينمحيرائهحديثهمنويتضح.اليو!ان.ثورةفياشتراكه،الاخيرةالبئرمنفيتشلهزورباهواوها.."بوظ"و"الوطن"و

ناوبين،وسلبمنفتلضوعاجراءاتهاعلى،جرائماالحربمتطلبات.ويسبحاـبحراالىويثب..؟"إلابدية"بئوفيذيكبعديقع!هل

؟لحكمالعثمالي.مناليونانحررتالتينتيجتهاضوءعلىبطولةيعنبرهاان":اخرىمرةالجوميجذبه،ااريرالىذلك-بعدينهبان

اًلمعلم:زوربا.ويسألالوجهالىالانسان:قامةتردع-انهناتستطيعوعذبة-صابرةنفسا

حىالكعيرةالنذالاتواالجرائممنبدوواذن!كبيزلسرانه"يصنعانه.خنازيرولا.ابطالايصنعلاالمكانهذامثلان.اللدينبم

.؟العإلمهذاميالحريةتحلللكنه،انسانيته.عنالانسمانيضرج!ايماقعنيبحثمهو.بئرا

يكوناناما":لنفسمهيفكر،هـتويينعلىالقضيةلمعلماويطرح.النومعاىالقدرةفقد-باخرويسكنها-لشيطانانيعتقدبراهبيلتقي

لكشه.العاللغلتحريرضروريةالجرائمتكونيانواما،موجودااللهمعفصتهزوربالهيرويوهنا،والحرمانبالعقدمذببهأجوايصورانه

لزوربا:يقولانه.منهيشبعانبعدالشبمءمنيتحررالاف؟نانو!ليف،الكرز

ياافترض؟وا!قذارالسمادفيوتنمو:الزهرةتنبتكيف-انللخسارةيا":يهمس-جعلانه،.اقنلوثواكلجريمةبعداللديريظدر

الحرية.هيالزهرةانوا!ز-أنهوالسصأدانزودبا".هـوحدون،النيلهذاومثلالتقشفهذافتليكون

والشرف!؟الطي!بة"فكطازهاراالبذوةتهتجلاولماذا-ان.والطمليةوالدينيةالتقادية:الثلاثافتجاربفنيتوهكذا

.ادريلست-اناشترطةالطريقنفسهعلىاغلققدالايمانعنبحةهفيالكاتب

؟يدريمن-الحياةهعهتخصبايمانايريدانه.الابدقيقبولبدونبالحقيقهيؤمن

".هـهـرياحد-!وسواء.يجدثلم،بالابديةولابالقراخ-تتعلىو!.تموتو!تنويفلا

هيالمسوولبحيرةوتختمالمسائلبحيرةتبدأالتيالمحادثةاناغصععيدليلةفيفانه،بئلخلاصشعرالستسلماماميئسقد3.نا

عيديوموفي.واحدةارضعلىيقعان(لرجلينلان.دثاتهالمحانجح.الار!لهمح!!ينام

،وبعدوانتحراحبهالشابانتقاماالارملةالقريةاهلي!تل،الفصحورائحةوالهواءضالاببعذوبةوالاحساس،بالوتالتفك!بران

لكن..اشدهبالرجلينالحزنويبلغ.هورتاشإوريدةتموتايامللم،وتعاليمهزورباوزموذج،الربيعمقدمفي-المزهرةالبرتعالاثبر(ر

المعلم:يسلروربا.فيبنغشهالقىحيثالط!بيعةالىوردتهالابديةمنحررتهانتكتف

-ا!شياءهذهتعنيماذالرئيصاايها،االيتقولانيمكنكهل-".ادادةواًطلقتغرائز.كن!تبل،حواسهيستعيدوبالماءلي!تزجالبحر

؟نموتلماذا:الاخصوعلى؟صنعها؟ولماذاصنعهامن؟كلهااليومصباحوفي.!رعلةابيتفيبنفس!هالقىحتىكاميهالحياة

ؤلكومعفروريشيءابسطعن؟سمالوكأن!نيخجلم!!جت:جديدةمث!ساعرلديها؟نشفالتالي

مستلقوهوففسهيلعقحيوانمثل،مرتوياخفيفاجسدي3.ن"

مثلايضاهومكري-وكان.فريسشهالت!ماانبعد،الشمستحت

!!ار!ولمميمونمملفأثكانعتالتيللى،ئد-الممزقةحلاوجدالمغالةلهيسر!هبحب!ئطاتقلقه

ل.قيرويوويرتضأعف،دإخلبممنيننجساًلماضيةاتليلةفرح)ةةكابئ

ن7جزرواية-المثقفون5مغمضمستلقوانا،اليوخيل.منهصنصتالذياتراببغزارة

-.014طرابيشجودجترجمة،-بوضوحشعرتالليلةتلك!فيص.ويتسعيطقطقكياليان،الببنين

-واكثرحركة.اكذركونفد.جس!ايضاهيالروحانالاولىوللمرة

واللحياةوسارترانا.قناومةروخهوا،لجسدانوشعر!.برلكنها،حريةواكثرشة،فية

..،ادريسمطرجيعايدةترجمة.ثقيلارثوانهكها،طويلةطرقاضنتها،قليلا

جسديوجففتا.لبحر-فيوغطست،-ا-لشاطىءالىواسرعت"

إزمغامرت.وصلصالىلقد.بوذإمخطوطواخذتنهضتو.لهجأة..الشمست!

ا.م!ابيشيجورجترجمةوالهواء-الماء-الخمسةالعناصروامريدهبوذارفعلعد.نهايته

.،"تنحلبان-والفكروالناروالتراب

اشوبوحكمةالوجودإ.اناكتشفانبعدتتجسدانا/لعناصر-هذ.امرف!قد،المعلماما

17مطرابيشيجورجفىجمةحياتهيعشىانا!نيمبتطيعانه.جسدالروحوانروحاللجسد

والفكر،-والجسدالروحبينعارضاكذفنهمنزالانبعدالطببيعية

وجوديةاخلاقنحو"انيمكن-عنصرمنما.الشيطان.واًلالهو،والشروالخير"والعمل

225طرابيعثيجورجبزجمةمناحم!مالتصفيةمحاولةوكل.الىجانبهنقيضهكان-اذاالايروجد

واهـت.والنتسللالزيفالىتؤدجمما،الاخر

015لوليتلوآفةباردوبريجيت"

الطوفين:بينالتع*رطرائق

جزآن-ألاشياءقوة.

0011ادريسمطرجيعايدةترجمهمختلفانوهما،لتفاهماالىوزوزباا،علممثلرج!نهتوصلكيف

إدأردأرعنشورإرعابجابانهماالعلممعوالتعبير!،والتفكيرالمزاجفيالاختلافاشد

الحرية،.،اللهوجود،-واالشركالخيرايحيأةاءىيةلريسااكصكلات

ب!يئهماالتفاهمنبهوامل.اهغبعل؟ذلكوغير،الدين،الوطنية،العبت
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لديهلفكرةالانبل،سطحيةاومحدود!افكارهلانلا.زورباعند:افسرهعلي!انيستحيل

حاىثة.يتصوراوبالحركةزورباعنهلعيروالانفعار،الان!التوبد.زورباياادريلست-

القل!والحياة.فيجنورللفرةكاناذا،العملعنينفصللاالفرانماذا،تتقرأهاالتبمالقذرةالكتبتلكافكلأذن!تدريلست-

الطريقةبهذ!،زوربافيهايعبر،مشاهدالروايةفيوللرقصأاذنتقولفماذا،السزالعلىتجيبلاكانتواذا؟تنفع

يخبرفحين:املهاتعنهتعبولاموقفكلتجاءاحاسيسهعنالبدائيةعمايجيبانيستطيعلاالنيالانسانحيرةعن4ننحدثأنها-

ربحا،منهييغيولا،بالناسللاتصالبهانالمنجماكراءبانزورباالمعلم.زوربايا،يسطل

بوسعاناعتقدولا.فيرقصالمالفيودمنتحرربانهزوربايشعرئبرجلهالارضيضربوهوغاضنبافصرخ

حينالرقصيعبرمثلما،بهاالغرحوعنالحريةعنتعبرانالكلماتنات!*الىاينمن:ليتقولاناريدلمانا.بحير-هااشيطانالىا-

وحيئ..الارضوجاذبيةالمادةلثقلمقاوماالهواءفيا.جسمديندهعوانتامضيتهاالتيالطويلةالسنواتهذ.بعد)نكبدلا؟؟ف!باين

وليونة.بانسجاماقتتحركالاعضءتتحررمنكيلوالافثلاثةاوالفينعصرتقد،الكتبؤىلنفسكتشنهـلمك

فقط،الانفعالاتعنللتعبيروسيلةليسالفنانعئدالفنانوكما،،أمنهااستخلصتهعصيرفاي،الورق

هذايحققزورباعندطنالرقصكذلك،منهاللتخلصوسيلةهوبل،العاديللرجلحسابهاتقممالتقافةانالوقفهذافيالييني

المزدوجةالهدفمردتانسوىعامالأفعشرةخلالنفعللمانها؟لهتقدمسىءفأي

ورقمت.!كذاوقفت،الثالتةفيوكان،البكرابنيماتعندما"انمنفيدلا!ترتجفهلعةامامهاوقفتثموجوههاعلىخهاقليوالمشكلة

افامارقصواناالييتطلعونكالواالذينوالاعمدقاءالاهلواسرءمن"المقسالرعب"عنيتحمث،جواباعطاءمن"المعلم"وننمكن

لكنى"!نورباجن3وزدباجن":يصرخونواخذوا.ليوقفونياللجثةنحوالانساليالطريقهوالحتميةانالخضوعللضرورةويرى.العدم

-.،،!الالممنلجننتارفصبملو،اللحظةتلكفياطلالةمنينتجالذيالمقدسالرعبعنالحديتانوبد)!بم.الخلاص

تعبيرايصيحخى،الانفمالحدودعنزورباعندالرفصويسموا!كو!والانساشبزوربااسئلةعلىجواباليس،العدمهوةعلىالفكر

كافيحينانهلنارروياذ،ومستقبلهوماضيهحاضرهئكلهوجودهعم.بالموت

احداثلصاحبهكلاهمامروى،رو!طعاملمعتصادقدوسيافيانالمعلمفيذكر،الحياةاهداف-عنيتحدئانكانا،اخرىمرة

رقصا:وطنهثورة:!وربافيساله،الحياةفيهدفعلىطافاتهيركزانأنللاتالمهم.

.بأيدينا،ببطننا،بادجلنافلناعبفمنانقولهاننستطعلمماكل".؟ووءت-ءاًبما)ء

-إللعاريا.جداسافلاسقوطاالبشرسقطلقد.وحشيةبصرخاتاوجدا.صعبةامورعنتسألنيانك!زورياياادريلست-هـ)

لكن.بالفمالايتحدثوريعومواولم،خرساءاج!ساث!مجملوالفد؟لكالئرحفكيف

،،؟يقولىانبامكانهمحالؤا؟القميقولانتريدماذا.فافهمببساطةذلكقل-"

يرويحين،الجامحةالحيوبةهذءمثلفيهانسانانصدقانناعلىجهوث!ميقصرونالذدنهناكالبشرمنانواعثلاثةه!ك-"

تزعجه:كانتلانها،ابهامهقطعخزافاعملحينانهلناهناكواخيرا،البشرلخدمةحياتهميكرسونالذينوهناك،انفسهم

فوقهانتتقفبينما،كالممسوسلطيناويدورالدولابتسير"كللان،وحيواناتكواكبمنفيهبمااجمعاللكونخياةيحيونالذين

هذافىكانمهما،اديدماوكلقئديلا،صفحة،جرةساصنع:و.لقول.دوحالىالمادةهيمعوكةتحويل.،واحدةمعوكةتخوضالمخلوقات

"!:الحريةانسلالايجعلكما:رأسهنورباوحك

والعطاءالتحررفيرغبة:خالقهارادهكماالانسانهوهذاترقصانتستطيعكنتلو!االرئيسايهابسهولةافهملاانني-"

يتحررالذىالانسانازورباهووهذا.القيودكلمنوالانفلاتوالخلق.تقوالاليكحكايةإلو،ا!كارهذ.كل

يتحرر..طريقهفييقفماكلومنمناعدائه،رغبافهمن،جس!دهمنكلارقصاناستطيعكنتلو.من!ولاش!بعلىوعضضت

نا.والتجاوزوالافمفاعوالشبعبالمجابهفوالتملكوانمابالانسحابلاافتحالااستطيعليتني..!ذلكعنعاجزلكنني5!اليائسةاًلافكادهنه

لثيئاليستالإكداعوالتحررسبيلفيماحبهاصطعهااصنعا.حكايةلصاححيئ:لهاذروةاعلىالمجردةالفكرةتبلغعتدماالاممي

عليه.يؤسفمنعصورعدةبعدشعباو،كبيرثاعرالايستطيعهلاهذاالكئ

فقد،روبالىالمادةاتحويلهعركةيخوضكانالذيالمعلماما".الصامتالنضج

ولابالحركاىلانفسهعقيعبوانيعرفلالانهاسفثم،اولاث!شالتعبيرءمادهماوالحقاية"لرقصان.ذلكيستطيعزوربالكن

وبالسباحةة،الطعامباستساغة،الجسدنعودتهالىللكئ.بالاشارات

يتعلمجعلتهقد،بوذامنتحررءواكبتألتيالعودةهنه،وبالحب

ويرقص.،نورباالمعلمكاالرقص

عل.دكنهفاسمعد!ردبشردععلقنىععلدعافىجمنحمدعوذيةدليني!لىحرلتحرلمعليمدقدبهاسمظاتمامأل!لمجاو*ش؟ح!!
.ور........،كلي

نضنوض:ءأشما

فلم!كثيوفحممنهيخرجولمتهدمالنفقلكن،وطمعبنشاطالعمل*
منالخش!ليدحرجحراواافامالد-سالست!حر-كالةتلزورولييآليجقاححاصىلم..،"ركبب!سط

...1000001للعاقلات.مممارهمهصك

رجل-روربافان،وهكذا.يضاالجسرمتهدم،الميناءلىالجبلا!عارهـحمسدءمساخنهمبه

افانكذلك،سطحهاعلىولاالارضباطنفيشيعالجدلم-الطبيعةمصعداناصديتان."؟ة؟لغنئليقونات-

فيولا،والروحالعقلانفاقفيشيئايجدالم-الفيرجل-المعلمم،555ء.
عبثالانسانيالجهدانيقول-انيريدالمؤلففكان.ثالمتراكمااقى362!ه:ت-5-ص--إ!ييممبى72!!ظ

لثزاكاالالس!توالحضاريةالروحيةالاخرىاالقيموان،كلهضلالع19397:!ص!لما!(.برصب-إ !الرى!ىطصسحالرككى
فتخلصزمنهاالىحبائل!لى،افلامنتفحصهالسمطر!لى*لثعماحرنسانلرفيوتوالعممثكلاعيدلم!ج-،5ءاير7"ـ!محف!3+140؟3ةاةء؟اـ:اخاا-

فييعشممااكريخلقهالن!الوهمفييعيشالانسعانوان،غيرها
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."الحساءطنخاجج!انني"ا:زوربالهيقولالمعلمعلىينعر!لححينلصغيرةاومسرا!االصغيرةبالاصاالحياةوان،يديهبينالقائملحاضر7

اسنابمنسبباهذاوكانالحساءيحبالمعلمانبعدفيماونعلموحياتهفطرتهعنبالانسانيبعدمذهبكلواق،تعاشبانجديرة

حينبذلكا-سانهالنهايةفيللمعلمزورباويقول.ووربافبولهالتاملوانفصالالعملعنا!كلاسغصالواق،باطلمن!ب،الطبيعية

الرهباناحدمروربنيتشاءمزورباونشاهد.لمعلماوجهفيتفرستسيرانللمدنيةالمخزيمنوان،تحنيطاوبشعوذةالاليسالحياةعن

ئرىالتهايةوفي.المصعديئهاروفعلا،المصعدينصبوهوصباحاالدماءذوالحقيقيفالانسان.بهااللامبلاقاوالمشاعركبتطريقفي

اياموبعد،ببفاءومعهمسافرانهحلمفقد.مذعور2يستيقطذوربايتالم،عندماتنسابكبيرةحقيقيةرموعايخنرك،المتيئةوالعظامالحارة

ببغا!ا.لهوتزكتموتهورتانسالمغئيةانجدالميتافيزيلئطحيثغربالفيبامرارهفرحهيضيعلاسعيدا.يكونوحين

اليونانيينليحررذهب"الذيالمناضلصديقهودعمقد؟لمعلماماللامل.اوللغبطةاوللرعباثادةدونبالشمعويتغلفهالشعوريمتحنط

فليفكر!الموتخطراحدناكلاجهمااذا":اتفقاانبعدالقوقازمنيحتفضفسوفربحاذاالمن!روعانجيدايعلمزورباكان.لقد

بالرغمالاتفاقهذاعقداوقدا"كانحيقما،ليحذرهكئيربالحاحبالاخرللروحالسلاميحققايمانالىوصلاذاانهيوقنالمعلموكان.بالارباح

علىمنصبا"الفكريالمعلماجهدكانولما.بالفكرةيهزءانكاناانهمامنلكن.الحالرةتهدأروحهالمعذبةفسوف!اللجسدحقوىيضيعاندون

نثليه.غريبة.ليستالحوادثهذ.فان،الاولىبالدرجةالروحقضاياالعاملافلسلقد.الايمانعنالبحثايضاوفشل،فشلالمثروع

الحالاتالىيتطلعدائمايجعله،البوديةالحالات!يقوا.تركيزانالتمتعسوىينقولم.باكملهاالانسانيةالتجربةاافلستاي:برالمفكر

سيعنزعبعدت!ررحينبوذاالىيتطلعانه.يعاليمماشدةالاكثر.لنقلبالقلبوصداقة،الحياةبا

،الىويسرةيمنةجببينهاوردةفانتفخت"الاعظمالؤحوغمر.سنينوالتخلض،والارملةالمغتيةوموت،والمصعدالئفقانهياران

طتوييسنقويينقرنيقالىواستحالتالجلدخارج.نبقتانهاحديعنيذللككل،محلهااخرىعقيدةاحلالدونالبوذيةالتجربةمن

يرغموقالذينالتيبتبره!بانويفكر."،.الفولاذمننابضانوكان!مالزوربا:يقولبال!أتالليلةتلكفيولكنه.وفكريامادياالمعلمافلاس

ويمبكون".عليهالىادتهمبتيكيز،رغلالبهمشكلياخذاناعلىالاثير.حيلا!يتبدلتلقد.زودباياالرقصعلمئيتعال-"

انفسهم،ويركزون،اليهاويئظ!ون،زاحاتهمبينمتجمدماءيطش.انتبه،الرئيسايهافدميالىأنظر-

ويشرح.".شايهميعدونثم.فيغليالمتجمدالماءعلىبقوتهمويفىمونواشتبكت،الاخرىالقدمومد،بخفةالارضومس،قدمهومد

ئحتمكبرة،جاجةتضععندما"بقولل!لحادثةاإهذءفورباالمعلم:وفالكضفيمنوشدلي،الارضورنت،وعرحبمتفالخطى

لان؟ولذا.تشتعللحانهاواحدةتقطةعلىالاشعةكلوتجمعالشمس01مماع!نا.بنييا،هيا-

بالمعجزاتنقوماننا.الانساندلاحوكذلك.تتوزعلمالشمسقوة".الرقصفيواررفعنا

ا"غير".لاواحدشيءعلىروحنانركزحينالذفيالقديمالانسانوئن(بئبمياهيا)جملةفينسمعونكاد

حلمحينا!لمنصدقاننستطيع،اًلحوادثهذهمعوبالمماثلةالىويدحثو.،العشرينالقرنانسانينادي،الارضاسراريعرف

المعلم:لهفقال،يودممهالمناضلبصديقهالرجليندقصوما.ال!عةالىبالجسدوالعورةالمعقيماتملترر

.يدكاعطني-"وللم.جسعدواالفكربينالصحيحالتفاهملهذابديعةلوحةالامعا

مستعجل!انني-"،الحيلأةهذ.علىوضحكاوالتمتاعاحباالاالتفاهمهذانتيجهكن

يدك.اعطنبم؟مستعجلانتلماذا".الفكرمتاهاتاو"الدفياهمومفيتضيعاقبهاوضنا

مخترقسةوجاءت،كتفهعنفجاةأنفصلتلكنهاذداعهومد"هذءحررتئا؟لقد.الفكرفيولاالطبيعةفي!ثيءيوجدلا"

بيدي.لتمسكالفضافي.!لنهايةفيالرجلاناليهئوصلمحا.هذا".3.فلئرقص..الحقيقة

واستيقظت،مرخةواطقت،الباردالاحنكاكا.لهناوذعرت"احدىفي.فلهوالحرية،القاسيةالضرورةثنايابينالمعلماكنشفلقد

منتفضا.:الزوايا

التياللفامضةالرسطئل!عوزيفكانعبثايحاولعقليكان....فيعرض،عكساثسءكلىيميرع!ماالانسانيتملكلمح!اى"

كيلألياعمافىفيكان.الروح!!خد!ر(1اخنرافىفياحياناتنجح-خفياع!وا!ن.وقيمةاحتماللهاكاناذاليرىللامتحانروحه

كأليقين،بالرعبيمتلىءحيوافييقين،ار!قىمناعمق،بدائييقينيقهرمرةكلوفي.واقفيننظللكنناليصرعنايندفع-شيطاناواله

زلزالينفجرانقيل،وجرذانخرالىمنا!يراناتبهتت!عرارن!لاوفرحبكبرياءيشعر،!ينتصرفيداخلهالخارجيةمعركهفيالانسان

قنلكانتجمماالاوائلالبشرد!حداخليفيوالستيقظت.الارضفي.عنهماالتعبيريمكن

وثون،مباشوةبإلحقيقةتحسكأفترعن!ما،الكونعننهائياتنفصلاًنوشو!واعجاب.رسائلبينهماظلوان،ذلكبعدالرجلانويفتر!

،،.المشو.االعقلتدخل:"تالبالي"التوإصل

تيهقيرسالةفان،روعهءويهدىحدسهيكنبعقلهانمنوبالرغم

بها.نثقلااننامنبالرغملروحادسائلتصدلىوهكذا.صديقهبنيبساطةاناولاهما:ناحيتانزورباشخصيةيميزماااًعمانقلنا

غضع،بالكعبمليءبدائيفهو،لطبيعةبامتعلقزودبامحسيانابقلق،والىطريقعنا!واننالىوصلالتيالمحنكبساطةهيزوربا

يشمالمنجمنفقفيعملهاثناءزورباكان.العقلتشويشعنبعيدجوانيمثخعيتهمنتطفحالعبرفانلذللك،المغامرةطريقعنلاشتقرارا

وا!لى.!رفيواوةحمبالاركلااررصوايخد،ءتخطىلابثقةالمادةمنمزيجصفةوهذ.،تميز.اقىالشفافيةهيوثانيتهما.اتيهاالى

النفق.بجداراذنه.والعقوثبوفإة":بمسمعهاصاخمرةوذاتوبصيتمرفنورباانسفنافقدالنلقأئية4فاما.والتنبؤالتلقا"مية

وصرخت:.متشنبالمضوحفمهلمحت*ستصباحغازضوءوعلىحدوداللتنبؤلكن.ويؤمنيفكركماينحرففلألهالمعلم،.امايشعركما

فىودبا؟يافيما-،المستقبلومعرفة،باثواقعمنالحررسمختلفةاشكالانه.ابعد

دجفقدكلهالتفقكممقفانالينا1.خيلاللحظةتلكفيلكئوالبعض،ومؤكدةيث!لالعةالامورعذهان.بعد!نبالاخريئوالاتصال

بر-ح:!عوتزورباوعرخ.لو،ظصاافيرون*خرالبعضاما،الروحوجودعلىبرهانامنهايتخذون

،(4.اهربوا،اهربوا-فقدامرعنيكنو!ا.و*عصابالدماخيطلقهاكهربائيةزبذبات

وهوالجداربحركةاحسقدذ!رباانالنصمننلاخدفئحنالانسانلجوانبعرضهابذلكمتمما،الروايةفيالكاتباستخدمها

يمتلكلمنالا.يتوفرلاالطبيعةبنواياالاحساسىوهثا.ينقضانيريد.والمعنويةالمادية

الطبيعضفيدوحاشيءلكلبانيحسونكاثواالذينالاوائلالبشرروحشكللراسة.علىنووباشخصيةفيبالظهودالمعنويةإالناحيةتمدا
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الحكاياتهذهيحملانمنذلكيمنعهاندون،وليلةليلةال!في،الاشياءودوحالانسانبينالنجوىهذ.ومن.ويناجونهفيناجيهم

الشمعييالقاصيضمنمانحوعلى،المعاصرالعابراالفكرؤطافانضجلحبساسيةوابازورباكانوفذ.وقوعهقبيلالنفقبانهيارزو!باعلم

محاولتهفياللكإنبانكما.يرويهاالتيالمصةثنايافي"العبرة"منيحدرهوهو،للمعلميقولكانلذلككلاالطبيعةباحداثروحه

الدمفرد،مماشةحيالأتالىالفكرية1القضاياحولقدهذهالعظيمة،زوربااجلمنآخذهاالتيالتدابيران":المملاثناءمنهالاقتراب

ناارادمكافه.،حياةوالفكرفكلاالحياةوجعر،المعاصرالفكرالىعنالطنيعةبعيدفانهالمعلمحبمىاما."الاخريناجلمننفسهاليست

فعل.وقد.كتابفيوالغربالشرقيجمعروحهان.فيهايفرينيلااليو(لموضوعاتيةالابمنقريبلكعه

الارملةمقتل)الاساطيرمنالمشعاهدبعضالكاتباستوحىلقد.لذلكوالشصسالكات!رائياتوجدرانالتيبتقممعلىالائيرمعهائمة

المغنيةمبة)الشعبيةالحياةمنوبعضها(البشريةوالتضحياتاصيجزورباانايضاقيكر،بزوربا.احلامهلنايردانبعدفاله

لحضارةالروحيوالتراثالبوذيبالمن!باستعانكما.(هورتانسىعنهكرياتهذيكتبانفيقويةرغبةعليهالحتاذ،اليقظةميهاجسه

الصفاءهذاوهاليقدوكانما،-روحيةحالاتلوصف،الاقصىالشرقاشارةادى-فيهاانخفتاننيحدالىجداعنيفةالرغبةهذ.وكانت"

اوصافهاكثرجعلتقداللكونوحدانيةنظريةانكما.المصادرتلكلولاذلك.يح!نحر،الايامهذ.في،الارضعلىمامكانفيزورباانالى

نهايةفياثبتوقد.القاركيفيتأثيرااكثرفهيوبالتاليماديةلييبدوكانحدالى،بقوةروحهمعمتحدةبروحياشعركنتانني

التجربةضلمنمبيظ،بدايتهكيطرحهاالتيالمشاكلحلولالكنتابالاخرىتهتزاندونمنهماواحدةتموتانالمستحيلمنانمعه

بينالتناظنر.هذاولكمن.حالالىحالمن.المفياذصقالوالقناعة،(.الماوتصرخ

منها-تحررانبعدبالمشكلةلهوحالهمحيروهوالكاتجب.-.حالالحالين.اكتملتقدالذهبيةزورباالسطورةكانتاسابيعبضعهوفي

الارابيسك.-العربيالفنمنعستوحاةوىئهاالكتابهجماليةجهللهاوصنىالهفيهالهتذكر،ن!دباارملةمنرهالةاليهفوصلت

يعقبالذيةألاففراجنحسوجعلنا،أنالاتصورتيلنانقلانهكما:الاخيرة.لحظاتهلهوتصفكلابالساتودي

فكرمنالقارىءنفسفيواضحاالايقاعيجعلكلهوهذا.الازمةتشبثوهناك.النيافذهحتىوذهب،السزيرمنوقفز.."

المعلميقرأ،الكتابهبدايةففي.لهماجديدوحلمضادةوفكرةثم،يضحكواخذعينيهوجحظ،الجبالنحوبعيداونظر،بالفرجة

كانالذكلطالحوارالهذا(لتقديسمنبشيء"والراعيبوذاحوار"النافذةفيمغروزةواظافر.،واقفوهو،وءـكذا.كجواديصهل

:"والامنبالسلام،الاخيرةالسنواتفييملأني.".الروحاسلم

ماتمطرضعتقدلمزان،طعاجميو،انتحبسسطيعينولقدسعلتتلا،كويابائيعلى.الصح!الادباو،الروايةفنية

"إالسماءايتها،تشائينبهانواذا.المباشر؟السرداسلوبروايتهفيكازانتزاكييتبع

كوخيهالرياح.اللبناوالطعأمالىمطلقااحتاجلا-بوذاسارقدالعظيماليوناليالكاتبفانضورالىالفكرتحويلهوالفن

ايتهل،تشائينطقدرتمطريانتستطيعينوانت.تانطقوروناريالىوالحكايا،حكاياالىالصو!حوللقد:الهدفذا5وراءخطوة

".السماءهيكما،الخيالدةالشمبيةلقصصاصولاالىرجعوبذلك.ايقاع

بقوله.التشيدعلىالمعلمويعقب

النعالس."خث!ياعندما،يتكلمانيزالانلااللصوتاتهدانكان"

ماديةبينيرى+حلإاانعلىفادرغير،للنشيدمستسلممهوواذن

وبين-لنرابوا(الطعابمعلىمقتصرانومكرهحياتهلان--صاديالراعي

!بمسرىلانه-،للطعاميحتاجولاالعراءمييعيشاللذيبوذاريوحانية:حديثاصدر

.باسرهالعالمعنكفاءالروح

ناوتعلمزوربامدرسةفيالمعلمدخلانبعد،لكتابانهايةاوفي

هيلعكراولمدلجس!ئحياتهبينالرلموعلىالذ!ضمعهسصااالتضاعروئسالعملبرلافىيلىي!!ئاسى
على،دسير،الرفصلمعلمهالعالع!الالليلهصباحوفي--01.

المقياومةروحايقظتلكضهاالمعركةهزمتهلذيا2الانسانبكبرياءشاعرا

:يقول،ذفمنصهفيالكفاحوا

-فيرالعدومعواتحدثالشاطىءعلىبسرعةاسيركنت"اًلصبورعبدصلاحللشاعر

صيح:وا،المرئي

،ناريتطفىءلن6لبابالكافحلن،-روحيالىتدخللن."

المستسدمعيالرصوتهمع-لروحني5النطورئنئئجة*قهريتستطيعادنمدرسةزعملءلاحدالاولالديوانمنحدلدةطبعة

الىدعاشعمةيةاكصوءتالطبيعةةاصع!دطعيعة*ونئمثانتانتمردالمنممبحبانينللنودثميسىاللعثنعربكأاللنهضةروادواحدالحديثاًلغربيالشعر

المعلممعيناقشحينوالارملةهورتامسىموتبعدزورباكان

ينفجر:،الموتموضوع.المعاصره

له:قائلا،كخروفللموتعنقهسيمد-الذيانالست.لا-)

رأسي"-اقطع"

حاولالذيالحكيمذلك-كانمن.حلألرابازوالىوبفكلكمنقئعلمصغي5لادابادأدمشوراتقرشا2.عالتمن

يقولوا:ان؟القالونبهيأمرماطواعيةعنينفذواانتلاميذهيعلم!ان

لعل-؟حرةارادةالىمئهلا.يدماءيحولوأان،للضرورة"نبم"
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تكرارهوالتالثالموروا.الارملةالىوين!ب.المعلمأجسديبعث،الرثاءيستدعيانه.الخلاصنحوالوجد*نسانيالطريقهوهذا

وتركيبهما.و؟قيضهاالفكرةبظرحالجول(.غيرههناكليس!ن

،المغزىوعمق،الحكايةاببساطة،القصةجماليةتتجسدوهكذاانويجب،الابديةمنجزءالدنياحياةاننؤمنالتيالبوذيةان

اًلمناسبة،بهذه-وهـو.الايقاعوكونية،التناظروبىوعة،المعاناةوحرارةطيكنلماذابانهءمناتيالرواقيةلمئتىبمالى،نسقهاعلىتعاش

الفكر.بينبالمز؟وجةالمناديمضمونهحعثمنصحياكنابا.يكنبالم:يكونماتريدانفيجبتريد

مناللعالميالالمحببانقاذفعالةمساهمةساهمايضاوانما،والطبيعةلدرالمونكيشوتية*شمانقفزة؟اذن،التمردعنوماذا"

الذيئ.(لتجريديينالكتابايديعلىبهتردىالذيالن!نيالتياركللنفي،لداخليادوحهلقالونالخارجيالقاثونلاخضاعكلاالضرورة

بالعو،الروحيالفيضتحقيقعنمنهمعجزا،الادبمفهوميزيفون!طقه،واخلاقيهنقاءواكثرافضلجديدعالمولخلق،كائنهوما

.المجسدة"؟الانسانيةفيرالطبيعيةقوانيننقيضهيالتيقلبهقوانيئحسب

الحكاياوالى،للشرياالقلباالىعودةالصحيالاثبيكونوهكذاالتمرد.علىحكمهويعلق،للضرورةيستسلم،بوفىسيطرةتحتفهو

وحمال.،الصنعةبدقةمحتفظا،اليوميةالصبخروةوالى،الشعبيةلفسهرأىلقد.الضرورةعلىيتمردمانهبوذامنيتحررانبعداما

الىالجزليومن،المعقولالىالمحسوسمنالضدرجوروعة،التناظراظلمفيعادةيجرياماكلانبحينظ،التبدللهذاواعياوكانهتتبدل

بالعقلسانيالا"الوحودتجربةملخصاكلاالمجهولاللبىالمعاونمومن،اًلكلي.عينيهاماممكشوفاالتهاروضجفييجريكان،حشائنااسراديب

عذبة.بسيطةوحكايرأتوملحاساطيرمي،والجسد!القلبالاستمملامبينالضبىورة1قضيةمنالواحدالوقففيالتناظرفهذا

جزول!ةدهي،الكقيترجمةفيطرابينسجورج!ةاما.العرسةالجماليةمنقريبةالروايةجماليةيجعلعليهاوالتمردلها

السيافى.ولوح!صامعنىتر!هافيتستوحي،اترجمبقينةفيشديداجهداالكاتبجهدالذيالايقاعيخ!مالتناظر1هذاانكما

وبابراز،الكلاتمفيالحواربزوحالاحتفاظفيالترجمةفجحتوفد.ابراره

تطوراتشكلالناجحةاًلترجمةوهذه.الحوارفي!ه!الشخصالطابعالقلبمنالدمفخروج.الدورعلىالانسلأميةتعتمدالحياةان

..والقول"المثقفون9)زوايةبلغيةلغتهاقارنااذا!االمترجملصالجهامادور.الفصولوتعاقب،دوروالتهارالليلوتعاقب،دوراليهوعودته

هو-حولهالجدلكترانبعد-طرابيشيجورجاسلوبفيالفصلروايتهحوادثيربطانتعمدكازاننزاكيمثلكبيراكاتياانبدولا

-فىديفهو.والشعروان!رويقمنالانافةيخلو"عملي"اسلوبانهافيفهو0الكوليبالايقاع-سبطهمالكيالطبيعةبصر!رةابطالهوحياة

امانتهاما.اجملىيكوناناحتمالمع،ودقةووضوحازنبتنيالمعنىافكادبذوركفسهفيتتفاعلالشتاءوفي،لبوذاصشسلمالخريف

ولو-المعنىصحةعلى.يحرصوهو،طلقةءبهاثقتنافان،الترجمةفيكالهيقطمتوثبالربيعفيوهو،با!ربةالبذورتتفاعلكما،زوربا

جورجمترجما.فيكسبتفداللعربيةان.اللفظيالترجميبحسابعلى.أ"لجديدةحياتهويعيشامكارهتنضجالصيفوفي.وردةاوعصفور

بالتجويد.ويقم،النقلفيويمحص،الاخنبار.يجيدفهوالروايةبهربطالذيالثانيالدوراما،الاولال!درهوهدا

بينويضطربالمعلممز"جيتكدرالميلادليلةففي.المسيحالسيدحياة

!بالدشصبدمشقالمسيحبعثديدة-ليلالفصحوفيةمخاضفيكأنه،وا!حالحزن

!مممممم!غ--ثا

حديثاصدره.

ت!.تح!ياهظلاصهلاما
ء-

لجيص!.ااتجتلماة
صصمهء

صعبحسنإالدثهوربقلم

بملىبقدرتهوالاعتقاد،بالاسلامالايسمانمعينهو،واحدمعينمنتنبعقيمةابحاثعدةيضمهامكتاب

نشأته-منذالتحدلاتمختلفبهاجابهالتينسفسهاالخلاقةبالروحالعصريةاللحيلةتحدياتيواًجهان

الادإبدارورموزات
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