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وا،الفعلردودمنرفيعمثل"عنيبحتأن،"الحهاةوتطرر*،تؤجمدك،؟تجديدة،-؟بيرةوعةموسا)كمحرركتب،بعبدامدمنذ

الحياة،مننماذجيجدآنيستطيعلاانهوبما.."،ربالتاو،لمعارض"كآوكان..اطقصيرةالصةءنبحتا!أهمان"نيطالبا،الارراد

كص"-4والصعوب.وءيهمنيخلقهاانعليهؤان،نواياهيروضحللئنىقصهى)ا"بذفسيلانيفظرا.رؤةءتانيسوى..)بأطراءابادرةا

ءماغهاالتيمالمخلوقأتهذهيعطيانالل!نبعلىانهي-ئيتروذيبالاساوبالحياك!فابحظكتبانز!مااب-ئىلنانهش!رت،قصيرة

التيوالصفاتتتناسبلاهيو..العامةالانسانيةالصفات"بعض))اًلذيبآلاساوباإكتبهااللقص!رةالقصصكاتبأنذللك،4يه!ضباللذي

بب!.الاقناعءنعجزهاالىصؤديمما،خاطرطيبعنايىهانسبهاهناللك.مثتالفةب!ريقهيكمتبهاسوففانهوا!،الامثلانهيحسب

يواطنن!اناحداألالهلااللذي،المجردافتمخصكهمانطباعيهوهذاان4.ومزاجيتففلذيالا-لموبايختآركاتبوكل..هاتلكتابكثيرةاورا!مط

،الرءفبرافي،معيمقيمامكادليديزموندكانعضدءا،مرةدات..4علبايجابهة،اكئر!كوننيمكن،الموضوعهذافيالبححثأناليخيللقد

ضىعميفة،الذاكرات..جيمسهنريقصصعن،باسهاب،معا،تحدت..ؤء.ةايةقطنفصصه.ركتبلمالذيالقلمرجالاحدتنهمااذا

دديماي!كنلممكارثيديزمودانالقارىءاذكرانوبوسعي..الايامووذه!،جي!لعلى-خذ.نزيهاقاصا؟ونانمن.بمهحعهماهنالكفلب-!

3انتو..ألاطلاعسعوكان..اممت"زناقدايضاوابلى،فحسبجذابااوضعوازها..مىهاعدداتب3لقد..جيمسهنرك!قصص-اءالا

..الحياةعركتهرجلانهذلك،جميعممالنقاربهايصتعلممزية!4واز".اراءهميح؟رمانالمرءعلىينبغيالذيرنالمثقفينالقراءاعجاب

اديىةب!!ون،لسبيا،يابهللمانه)ح!ود!اضهناحكا"كانت،ياشخءجب!ر!ريعرفواحدايعلىالمست!عيلمنانليلليبدو

وفي.بالحياةالتافبةبمعرفتهقرنتانتقاداتهلان،صائبة(والو!ءيقىكت:"سطركلفيصوتهرنينسكبللقد..تحبزبغير"قصصهيوررآنا

صبرةفيا-العشاءبعد-جالينكظ،/بالذاتالمناسبةهذهلانهاو"كلفه،4ن!كلوطول،اعماله!عظمويالملةالاسلوبا*قيلانك..

معف-ح!انالىؤشببربأنتجرأت،ال!يثمجرىوفي..الجاوس.المسليهةلائهوصبئ،4ؤلهورقة،جلالرسحرمنيتجزا،جزءكلها

بشعكل،تاف!ة-ا.نقانمنفيهامماالرغمعلى-جي!مس!ريقصصلاإني..ابدامقنعةغيرقصصهاجد-ذانكلمع-اننيسوى

عاى،شديدااعجابالهيكنكاناللذي،ديزموند.بماحت.مألوفغيرطفلعذابيرتصورانعلىقادرواحدايم!اناصرقلاانا..اصدؤها

قصةانهاالميتما-اللفورعلى-اختلمقت،اغيظهولكي..ه!اؤو،كبعاىيموتستضركها!طةلامانينخيلانسءضطيع،اتدتريامنيعلمني

فقد،الذاكرةتخنيلمواذا..حيمسهنريقصصمننموذجي!ةماوهذا.ابيهءتبيقرأللكبم،الطوقعنتد?شبانءلى،الفور

يلي:كما-مانوعا-كانتجبمسهنريآناحسب.."بلتراًفيو*؟لف"بع!لوانقصةفييحدث

.لاوندسبميسدان،انيق!زلفيبلمبوالسبدةالآوللوبيلاؤ،مك"هـللاشخصياتهان..العادوونالناسيتصرفكبفقطيدركلم

بعضءعتصاحباحيث،الريؤبمبرافيانثاءفصلمنردحاامضب.قدهـناللقمهميمنمجموعةكبللقد..تناسليةاعضاءاو،امعاءاية

يسصن-اسمعنباحثاوتلعثمت-ويدعون،الاغنياءالامبلىس"نأنالنا!مناحديحتسجعندما،،يجيبكاناًئهويقأل..القاك!رجال

.،ودت!ما،باسرافمثواهمافييشرعائ!لةاكرمت..فيشربريميرزونيصتبرللمانهوالمعت!قد."حظهمرروء":كدلكلبب!سواإلادبرجال

ناعلىبعنادواصرت..وأفعنو،وايه،لامور.زولاالى،نز!اتفيانهاصلسباننيالا،حق!بقةهدهأناعلملأأنيومع..وافعيانفسه

العائالةحثا،ادجلتراالىعائدين،غادراوحينما.اتحسابفاتورةتدقعهـلمان،المناسيات.احدىفبم..برعب"بوؤ"ريمدام"الىنظر

فرات.للندنالىوصوللهابمجرد،تسخيرهماانعلىالكريمةالمضبفه.ء،رية.لامراةوكانت،ررر"ومهاحدسيدةعلى،يركرض)1(""ا.نيسى"

نا"بوستمورننغ"صحىمةفي،باحاللصذلكفي،نجلمبالسيدةجوابهفكانة."كذلكلمجستالراةولكن":باهـتغراًبالسيدةفقاللت

؟ان.براونفندقفيو.نزلا،وصلافيفصربريميرلونوالسيدةالسميدوبالطريقة."دسماتها..سيدتييا،امرآةليستانها)):ذ)كعلى

السخاءتردلكي،ماشيئاتفعلاًن-بلمببعائلةجديرانهواضحاتجرااحدآانلو،سيجيبكان!مسهنرياناظنؤ!اتكما،نفسها

جتاء،سببفعلانهاللذبمماماينحثانكاناواذا.بهحلإتالذيالمفرطاليستازها":كالحياةتكنلمجي!مممىهـنريقصصمنقصةانقائلا

مغترباهذاوكان..الشاجمومنف!نجاناامعالميحتيلكي،لهم،صدلمق."قصظانها00حياة

للمميدةافلاطونعيةعاطفةطويلوقتشذ،يكنكان،هوارديدعىاميركياكضهامقممةفي،لةاثهذهمنموقفهجيهممىه!رياوضحلقد

في،-كلنلملتبمالمغازلانهتذحعنانفيتفكرلمفانها،وبالللإء.بلمبو"ع..صعبةقطعةانها."الاستاذوسدر"سماهـاقصصيئلمجموعة

ذلكمنهواردكان.رائعةعلاقةكانتانهاله"وى..ملحاحة،الواقع،القولخلاصة..فهمتهااننيموقنالستاننيالا،تلالرثاقراتهااني

انجلترافيآقامانبعد-اصبحالذي،الاهبركيا)رجلمتالنوع،!ازلبخطورة"الكاتبيجمابهح!بنما،اللطهميمنانه،ظنيفي

يعرفكانللقد..نفسهالانجمليزيمناكثرانجليزيا-سنةت"رين

الامكنةكلجاب-اتنليذهبكما-انهكما..مرموقةمكانةذبمماكلفيوأنو!186علموللدا،!شههورفرنيسي!امارسهاماتهـيسىهنري)1(

حفلةيقيمااناللكولونيلاقترح.الموقفعلىبلمبالسليمدةواطلعته...(المترجم)،591عام

؟3



امدمند،اميركافي،طبعاتهونفدت..انجلترافي،ىطينشرلمممانتانهاذللك،متأكدةتكندامبلمبايىدةاما..للغريربينعشاء

تصدرهالذياد*نوياجلدافيظهـرتمحاضرتيانومع..بعيدووجدتهـم،الخارجفي،معهـم!الليفآغدوتالذيرنالناسانتدرك

فانها،امامهاالق!يتالتيالمحاضراتفي!،"وتطبعالملكيةالادبرابطةفي،اخرىمرة،تراهمنحدما،مخ*لمفبمظ،ريبدونؤد،ساحرين

هاتين،الزمنمنقترةبعد،قراتوعندما.لاعضائهاالامونوفرةتكنلم-اللطيبيناصدؤ،ئهماءلىفبشرءاآئلةيعرقوااناراًدواماؤادا.اضدن

تنبواتوأن..النقاطءبعضفيرأيبمغيرتاتنيتبينت،-المقالتينو!تكون..أأسهلئق!بلةد-جدنهافان!-فيبينكلهماصدؤا؟هماوكان

ومع،التاليةالصفحاتفي.اللحوادثتإعمهالم،بهاتكهنت،معينة،دللكءلىردهوو،افقها.."محلهاغبرفي))المسكينةقيشرعائاكأ

وباللكلمات،قبلمن4قلنرمماكنيراؤشمارلرأانالىلمضطرانه!فشملا،تقربر:ادالمما،.لتلونهذهضتلحفلةانعلمت4يرةالمرتحاربهاًناد

اقو!ه،أنءلى!ما!ةوجب"،آقولديفاعرفلااننيطالما،.!قيويبانف-ها.."؟الصاءاًلىوحدهماندعو!هالاللم":الكولونيلفال.ذرير*ا

دلفارىءاقدماناقترحفانني،الماضيفيفلتهمطدفضلبطريرقيقىبهما،المستحميبمظهريظهـرهمابأنكفيلهذابآنبلمبالسي!دةاعخرضت

اناتا+رتالذيالادبيالانتاجالواعتىحول،5!ه!كما،خواطريالىفيشرعازلةيصحبااناؤترح،عندئد.لهطميبناصدؤاءلامناو

ته.4ممادلهعلى،الماضيفي،نفسييبد،ولله!..س،-ويفي،ذلكبعد،عشاءهميت!ناولواانثم،اور"رح

اللقصةانلاحسبو/اني..ألحكاياتالناسيحكيانالطب!يعيمنقالث.."ماشينانفعلانيجب)):ا!كوبونيلؤال.عملياالاقتراح

وؤتؤضاءبعية،اللصيادقئنحينما،الزمنلياليفيخلقتالقصيرةلااز4لوتكمنت.."ماشيئانفعلآنيجب،اجل":بلمبالسيدة

يقص،سوالشراببا!طعامبطونهم!واقديكونواانبعد،زملائهفراعفيتجدهاانتتوقعالتياللحازمةاللصفاتكليملككانلقد..يئدخل

سمعالتيالخياليةآلحيادثبعض-اد!"ففيالنارموقدبجانب-الرفيعةالخدمةوسماملىيئللمانهدللك،الملكيازحرلهسفيكولونيل

و"القصص،المشرقمدنفي،ترىآنبولشعك،هذايومناوخى.بهالقد..الاجتماعيةالمسائلفي،أ!نغععديمكاناز4سوى.اتباطا

الذيناليق!نالمستمعينمندالرةحولهومن،السوقفيجالسا،وهكذابنفسهماوءـواردهيتقرره"نيجبالامرهذاانشعرت

السحيق.!الماضمنورثهاالتيانقصصءلميهميقصوهو،اليهيصغونهاتقيأ،ظابت؟،شيء"يترتيبيتملمحينما،المتال!ياليومصبيحةوفي

منهاجعلاللذبم!واجالرتلقللمالقصيرةآ!قصةانافترضاننيسوىالساعةتمامفي،أثمئرابمنقدحايتناولثكييعضرانوسألته

وبطبيعة.ءترال!تالهمعاللقرنمنذآلا،الادبأركانمنهاماركنا.ناديهفيالبردجيلعباللكولونيليكونحينما،السالسة

نطاقعلىوؤرئت،ؤبلمن،؟تبتاثقصيرةانقصصفآن،الحالاًسبوع...يومكليحضرانعلىدأب،الحينذلكومنذ،جاء

وكانت...النننأةاليونانيةاللدينيةاللقصصهنآللككأنت:واسع،وجهكلعلىالامرقلبا..ورداخذفيبلمبواللسي!دةهوواًخربعد

اللفقصصهناللكوكانت..الت!ذيب!بةسطىالوالقرونحكايات!ناللكوهـن.يضاهىلابدهاءودرست،نقطةكلاخذت..زاويةكلومن

ايطاليا،فيشاعت،)1(ادبعثعصروطوال.الخالدةولليلةليلةفقد..؟الحلؤدمأزذياتشخصكانالكولونيلانيصهـقالذيم!ذا.

فكانت،القصيرةللقصةكبيرةنزعةوانجلترا،وفرزشا،اسبانياوبينمحقلأتالتياللعديدةالاجتماعاتاحدفي،حاضراكانانحرت

مثاللية"حكايات"و،)3(لبيكاسيو)2(((ديكأميرون"مجموعةهـنحالةفيوهما-يسمتعرضانكانابيمنما،وهواردبلمبالسبدة

تضاءلتالنزعةهذهانسوى.عليهاالخالدةاثواوولسيرفانتليس؟"بطاقةلهماتتركيتىلالماذا):ؤالاذ،الصعبالموقف-.يقريبااللبس

لمجموعةثمناءبيرةمبالغيددعونالكتببائعويعدفلم،الروايةبلنبعاث.-.اللصعداءبلمبالسيدة.ننفممست."بادضنط":هواردصاح..

نوعالى،برننسا؟لينظرونالمؤللفونواخذ..القصيرةالقصصعنالكوللونيل.نيعتقدانهتعرفكانت.ةهواردالىمخننالةنظرةوصوبت

كانواوعندما.ا!شهرةآو،أتنفعال!بهميجلبلملليةاللخيلمأللكتابةمنهوذلك،ازظر":نظرزهاؤاللت..ابدابهاجديروعير،متكبرحمار

نايستطيعواللمموضوعا،تخيلواانبعد-والفينةا!فينةببن-خاملايكونفدو،الحذفىقليليكونفقد..الحقيقيالانجليزيالرجل

اللذيم!مايعرفوالمفا.هم،قصيرةقصةيكتبون،اطولبنفسيعالجوهفي،اللصحيحا)شيءسيفعلانهالىتطمئنانتستطيعولكنك،انسبي

يتلفوها،الافيمنهمرغبة،كانواقانهم،واهكذا..بهاسي!فعلونه؟"الازمةساعة

رواياتهم.في،بسذاجة-احيأنا-يحثمرونهااللذيالبابيكونحينص،تترددارتيبالمرأةبلمبالسهدةتهنلم

التاسعالقرنمطالعفي-وضعالمطبوطتمناخرنوعاانبيدانالليهوطلبت،للهلمفياللجرسقرعت..العوا!منخالليالهاؤضح

المجلدهوهذاكان..فان!ةشعبيةاءتسب،القراءيديبين-عشربواجبت!قومولكي.الفورعلى،حاضرةالمركبةتكونانعلىيعمل

خليطاهذاكان.".المازبفي،ظهرءااول،ظ!زانهويبدو.السنوي..جديدةقبعةاتمرتو،فساتينهااجملارتدت،فيشرلمةءأضيافة

لهاقيلحببث،براونفذدقالى،يرر!افبمبطاقاتهاومحفظة،اتجهت

وامتدد،عشرابعاللىاللقرنافي-،ايطالليلفياللبصتعصرانبثق)1(ادصمتجهة،أليومدئكء،يهجة،آيفندقتغادرفيمئمرئلةعاان

الننيه!فيم!ةا/.ؤحالا!اإبميصرا!لملويعرف.عنتحردساللسلل!قريئاصخى.يوركتيولىالىتدة،"كونآردر"السف"ضةخذنظ،ليؤربول

بينفصدتاللتىالقمنمنالحدقلبةتدلة،الراقعفيوهلو..العدمية:قال..اللحنقمنبشيءالساخرةقصتيالىديزمونداصغى

هذا.فى،لىالثهـتابألفهـنهـلنون1انكب7وقهـد.واللهحدلمحثةاللوسطىا!عهـصوركانجيمسهنريان!و،المسكبنويليصديقييافسبتهماانبيد"

في،الملتدناسئ،إلنبسخوواالقديهـمةألهـعهـصوراتناجىد!الةعل،الدعصرلىءختورعب،اكلهـتقليديبولسينتكاتدرائيةكبرياء19قصةسيعطي

جاءللال!الهحهماسانبعث،اسمهةالمليم.لللثهخهلإلوعن.الفننواحىلثهتى."إلمغبرةووبيرنوروعة..و،المتزايدبانكراس

باللهتمهتهع"دائمهاعلنههل!ع!بركان-اللت!لىهى،ا(لهـطبهيمعيهةو،اللفهانيةالانسل،ليةمناخرقدحالهقدمت..ضلمح!نكلاناأنفجرنا،هذاوعلى

الهحملصوامتلد.."باينفدىادالاعلتلدافوباوايرغنة،ةلحهلبلا.للدحدسيعننفسينا،راضببينافترقنا،المناسبالوقتوفي..واللصوداالويسكي

ألاو!وبى-النن!همالاقطيل(لىالىيصسلوأللل،اوروبااجهنوني.اقطدارفشهمل.لو!.حجرةالى!اكلين!بلكي

الرنههذاوفي."عفلموأللسهحادسالل!رتإفيالا-.الاسكنيدنافليةللبلدانا

الهـقوميةالننزع!اتلىبااولىفيظهرتءدنلدما-عشهـرالللمادسال!قرناي---2-

ع!رتصلنن،اضرىجهيةأمين،الكنميسهنةسيطرةلتهدت.ال!وا.،جهةمن

بينما،للال!قهديمايكلهص،دليدا3تقديم!دادلاادبالدفدرجياللشكلاوغهـدا،.اللنصمقدمةالاميركيبنلاقراءكتبت،خلتسنةوعشرينليفمند

.(الملترجهـم.).ديلن!يهـةاو،قومحية)نزعةالىورضهمونهتلحولغالت،ور!اتقرنفيكت:تارة!االقه-هـبرةالقهصصمنازق!قيتهالمخ!،راًت

.(الملترجما).قصحة7لةمهـاءنءؤيفهـةمجموعة)2(محاضرةفي،انذاكقاتهمماكثيراألى.!مهلث،سمينبضعوبعد.عشر

.(المنتزجم!.ايطالىك!ل.نب)2(كتابيان.اولكيةالادبرابطةاعفلمءامامهااللقيت،القصيرةالقصةءن
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وأكتر..انصعبألقوذمن(نك!ئيراللشيءا&بةكتأبوفي،انسنويعقلىصبغذأء،نشأتهموطنفي،فراءهوزود..أكئروأللشمعرمن

الجمهور.لاقبالبالنسبةختفتهماأدةيالمجلةفيفبل،ذللكمنواشد،لث!-لالر)1("اوارليانزفتاة))ان!نايقالانهذلث..جوهري

في،إنتجتاللتبماتقصعيمنف!برالواللفيضانينكراني!ندرانهسوىملإوءأتفي،بدءديبادىء،ظهرتالغوته"ودوروئياهيرمأن"و

هذههيأق،!االتيللفرصةمباثرةنت!يجةكان،عشرسعا!تاالقرن-الناشرينقيامالىنجاحهاادىعندما،ولكن.النوعهذامنحوللية

،الافذاذال*نابمنقيمدرسهقيامالىادت،امبركاففي.اطجموعاتا،القصيؤةاللقه"صعلى-رئيسميةبصفة-اعتمدوا،بى؟قديم!االانجاجمز

،الادببتاريخالملميننغير،الاشخ،صبعضانحتى،ألا؟"،جالغزيري،الارباحجنيللهميتسنىحتيوذللك،القراءمنكافوردلابخذاب

بالطبع،ذ!ك3الاءرورر!.لم.اميركيابتكارالقصرةإقصةاانادعوا.الغلهذامن

!بر،يستغللماللقصصمنألنوعهذابآنيقررانمنبدلاانهألا..الذيماللقاريء،الادبيال!أليفعن،الان،اتحإثانالمناسبمن

مان،كذللك..اتحدةاالولاياتفياستغلفتلما،اوروبيبلدايمس؟وليةعوازقهمعلىتقعالذين،انقادا-علميحدعلى-اهمل

،اخرمكانايفي،بعنايةتدرسلم،-وامكانبهباتهو!.بكه،اساليبهلانيدفعهحاؤزاالكاتبيدىآن.عليهيطلعوهان،و.ؤمليمه،ارشادء

هناللك.درستمثلماكتي!جةاللقارىء،1اماميضعانف!هرالرغبة،ايضا،رريهآنكم(..يخلق

اتنالقصصمنضخمأعإد،ك!ناببماجلمن،قراءتيخلالمنته!م!ولا،!وذيةغيررغبةوهي)والرغية،عملهتهاتمخضالتي

،اللصياغة.والانطريقةعنالكثيرتعلمت،ثرآلت!ا!.عاتقرنفيكتبتمنانيجدفانه،الصمومرمحلى.يومهقوتيكمسبانفي(اللقارىء

هـأبقةبءعفجةفيقلتكما-المؤلفانالقارىءمناحصرانلحليفانه!دهيشبعانلهتتميحاتجاهأتفي،اللخلاقةقدرتهيوجهآنالممكن

وك!ا،يقددكمايكتبانه..الفنونمنفنايمأرسرحببنما،:حازبانيعتقداتذيمماآللقارىءاصرمباناجازفواذ..المنواضعةالاهداف

ومزاجه،اعضاءهلهآن..اللبشرمنمعيننوعلانه،إ*تبانيجب،اخبرهانيجبفانني،العمليةبالاغتباراتيت!ألرالايجبالكا"نبالهام

خيالهويعطي،عليهغريبةبطريقةالاشياء.لليرىانهحتى،الخاصذ!كيكت!بوالانمدفوعين-باللطبعسانف،!ميجلأونالكتابان،،افي

فريدةعقليةحيويةالىيحتاجاًنه.ةعليهطبيعمتهفرضتهاالتبماهي!ئةاكتمابالانهـليسوا،مفاجئاذل!كليس..طلباعليهيلقونالذيالنوع

،حذرهيأخذآنالمرءعلىيجب.الفطريةلميولهمخاللفاعملايؤيدلكي،المجتمعفياعضاءداموافما،وعليه..قراءوايضابل،فحسب

عنيبحثلانعرضةانه..الاخرينفقصصلقصصيانقدي!رآحينماالشعرقيالتمثيلياتجا:تما،فاذا.السائذاللفكريللمناخعرضةفانهم

النزرالانرىالاويعتمل..نفسههوبهدفهاذكطالابداعذلنميولذاشاباتجدانيصعبفقدللمؤللف،الثراء"يكنللمان،-اللشعهرة

منقراتماأقضلان.تنقصهالتيالمزايافي،الجدارةمنايى"يرشباداانلمواظن.ولفصخمسةمنمأساةاوراقهبين!ملكلا،ادبية

في-قطيستطعللم،مندعكاتبتآليفبمنكتلم،الروايةعنال*تب،اليوم،انهم.واحدةيكتبواانالى-الان-يفطنونسوفقلائل

ل!حترملمانهوجدتاعندما،افاجأولم.معقولةقصةيكتبان-حيايهحقا،.والقصرةمنهاالطويلةاللقصصكذلك،تتراالتمثيلياتي!ون

اعطاءعلىقدرتهمتكوناًنمواهبهماًعظم.فعمولااللذينالكتابكثيراالمنواتفي،بنجاحاخرجقداتشعريةاللتمثيلإاتمنعدداأن

..هذاعلىالومهلاانني.اللصدقمنصنغةيرليوونهاالتياللحوادثان،طساهدتهافرصةلبماتيحتحينما،ليبداانهالا..الاخيرة

اتتشارا،اوسعكانتاتهاولو..الانسانمزا؟منحسنةمزيةؤ،لصبركانممااكثر،يح!تملوهانمنلهمبدلاكشيءالشعرتقبلواالمتفرجين

اسنيسوى.ا.الانعليههومما،للحهاةافضلمكانااتيومعالملكان،بذلكالوقتمهـعظماحسوااذ،الممثلوناما..ب"تسيغونهشي!ئا

الذيفما..للكاتببابنسبةللجودةاهذهبمتتلانهامنيرقينعلىلستنطقوابانوذللك،أدتي!اح!معدميخفوالكيج!ودهمقصارىبذلوافقد

خيالهيكونانجميل.نفسه..؟المدىطولءلى،اياهس!بعطيك.فثرا،الواقعفبم،كانانهلوكماالشعر

يستطيعولكنه..اختصاصهمجال،ابعادهابكل،اللح!ي!اةلان،رحبايربدهلماتصورهمابمما،المحررينواحت!ياجات،النشرلامكانيةان

نا:واحئنماله،وقلبه،باعصابهيتفهمهاوان،فقطبعينيهيراهاانمعينةحقبةفي،انتاجهيتمالذيالعملنوععلىكبيراتأثيرا،القراء

عنمتميزةخصائصذاتانهاألا..الحالبطبروة،متحيزةكلعرفتهذاتللقصصتتسعاليتيالمجلاتتزدفرفعندما،وهكذا.دلزمنمن

قاطعرأيهان..اخر-شخمصاوليس،4نف!مهشخصلانه،سواها،اخرىجهةومن.-.الطولبذللكالقصصتكتب،الكبيرةالاطوال

ة3وجهسماريةاخرىنظروجهةايةان،حقا،شعرمافاذا..ومميزاكثرلهاتخص4ىانتستطيعلاولكنها،القصصالصحفتننترعندما

يقدمهاانيحتملولا..نظرهبوجهة،بقوة،يتشبثقالمافانه،نظرءذللكفيولهيس..الفراغذللكلملءتزودقصصافان،بسيطفراغمن

اللكاتب،انسوى..جانبينللسؤالانالمرءير!ىانجميل.ب!فوخىممائةأللفمنقصةي!ننبان؟الكفالكاتببريسعفان،يعيبما

الرايذا5يرىانفقط!يستطيع،يمارسهاللذيالفنمعلوجهوجهاولهـ"4..كلمةالافعشرةفيفيهايكتبهاارتينفسهابالسهولة،كلمة

نفسه،قرارةفي،يشصعروانه..المنطقبمالاستنتاجمنمجهـودبواسطةديغبم"كتبلقد.اخرباسلوب-ي!عالجهااو،مختلفةقصةيختار

..الاخرالنوعمن"فيينة"ونصف،نوعمنستة،ؤلفلاالامرانلاصهـىمرة،مرتين،"الميراث"،حكاياتهاشهر-من!احدةموباهـلمن."

هذهان..الاخرالجانبالىواصفر،جانبهالىعشراثناهووانمافي،لمجلةالثانيةالرةوفي،الكلماتمن!ئاتابضعفي،اللصحف

تأثيرأنلواو..قلائلكانوااللكتلمبانللوشؤماستكوناللامعقوقيواظن..اعمالهلمجموءقىطبعةفيمنشورتانوكلتماهما..كلمةالاف.بضعة

هنالكانغير..اتباعهعلىالاخرينيكزهبحيث،بالغا!اناحدلمواحدة.كلمةانيعنرف.انندواللقصتينيقرأانيستطيعلااحداان

لكي-محددةرسالةوهيم-رسالةلديهمناواحدوكل..مناالالافائبرهااناودابتيوالنقطة.التانيةفيزائدةتكنولم،الأولىتنقص

ور"بيختاروا،اناللقراءيستطيع،الرسالاتهذهبينومن..ينلغهامنواحداجمهورهمناماتببرهايدنوالتبمالوسيلةطبيعةان:هي

يناسبهم.ما،الخاصنةاذواقهمالعموموجهعلى-يتبينوانهيرت!بلهاء..انمنلهلا.بدالتيالاعراف

ذللكألقصصمنافضلانني.الطريقامهدلكيهذاقلتلقد.الخاصةلميولهانتهاكايندو،.هذايفعلانبوسعهان-

كت!بهالقصةمنادنوعوهذا..اكنبهاننفسبماناا-تطيعالذيالنوعالتاسعالقرنمطلعفي-هياتقدوالهدايا،السنويالمجلدان

اك!ر.بعبقرقييكتبهالمحدااانسوى...باجادةاللناسرمنكبيررودا!قهيرةااا!قصةبواسطة،للجمهورانغسهملتقديموسيلةللكتاب-ثر

نايس!نيلافانه،طبيعتهاأبي!نولكبم،وهكذا."اموباسان"كتبهاممامناسمىغايةتخدماصنحتاذ-القصيرةالقصصقان،وه!كذا0.

"الحلبم"هنن،اًنتاجهاشهرمنقصةاناقتتىانمنافضلشيءايافعل-الطويلةالروايةفيزجهاخلالمن،لبرهة،القاهىءاهلمتمامجذب

اتقصهانبؤسعكابئو،ـوالا،عنهاواحداشي!ئاتلاحظولسوؤط..المجلدفيقيللقد.مضىوقتايم!مناكبرباءدادنكتباخذت

تجعلوان،السفناحدىالتدخ!ين-فيقاءةفيآو،الصتهاءمائدةحول

الا،غريبحادثحولاللقصةتدو.ر.بانتباهاليكيصغونمست!يك.(المترجم).داركجاا!)1(
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كم،الح-ت-،ةبحقائقاللبهبثلىالقراءبرجرص،الاحياسبعهس

فانهم،،اخرىاحيانوفبم..ساندةالواقعيةتكون،.عئدها-يعرفونها--ة-..--م/.!!!-ء!نمفي!،غ+!3س!غلى

ثمومن..المدروتهو،والمئصاذ،بالغريبيطاللبون،ب!ذايكرثونلااذ-ع*.لا---!*..

التصديق،عدمجئوآيرلانمستهـهـون-هئالكبقواطالمااللقراء--فان--.:ء.؟!+في-----،7

الزمنازجاهـ،تءعيتعبرانهص.ثابظاولراًالجائزليس.خاطرطيبعن-لا----لا-خ-ؤم-ء-"!/،جم.

القصهسكلفياناثواؤع.ير،ضمونهؤراءكتجعلانتلطيعء؟انه..---ش--!.س؟في-"-غ

بلا!ص"نمالفنرهاسعهيمههلمبكالخياللاسهمعقورولمىللككطعا!همعهرهةةتكونليةغاخيانارربامو.---.،---لا--.دة-:---إ.لى،/خ---

حير.تأ-ش-+!+؟--؟!ثنجمفي

اناؤهصهالهـيالقصةمنالنوعدلكاءد9ؤبدؤةيضعلماحدااًن.."-تز3-!جم!قم

ء..ع-خبم

سىفملنسيؤصرلطوك!في،ؤنظروا!لمولوصوععنلق!دلماممالمك!ل!)لصلقرئطهاكل-؟مع؟!ئم!
يظالممرهذاوار.للهـودورن"مرديسحكب)-كادات))"لأكا....لا؟.كأ"

؟!!!هة!.

-افكارهيص!لنفاف،عاؤلاكانؤ،ذا.،.حكايةيضصعماهرفنان"ل!

شببئا،وتروبعناية،تخيلؤديكوناذ،ولكنه..حوادثهتلائمبحيث

متلسبعدئذ-،اءظقالنورترىانللهايريدنت!يجةاو،معينافريدايتطلبكسه،،بايجازامامكالمشهديوضع.ب!يد"الاحتماللليسانه

ءتكونانيمكناًلتيالم؟ثرات.تل!لم-خنبظؤ،نهثمومن..الحوادث.نلكاة-باالعيلةونوع،الممنيونالاشخاصأما..بوضوحولهـللأ،الوسهط

جنحتماؤادا.ؤبلمنتخيلهااللتيالئتيجة.لمقريرفي،لهعونخيرالوصفهـن،ؤقطاللكافيبالقدراليكتقدمؤانهاوفسادهم،يحيونها

!ف-عندئذ-الألكان،النتيجةهذهابرازعدمالىالاولىجملته،تعرفهان.لكضروريهوماكل..يةالقصظروفلايضاحالضروري

يكصنلمكلمة،كلهالنألببففي،.نكنبالايجب..الاولىخطوتهلازم"ف،ننى-،رر،القصةيتذكرلاالقارىءكاناذاماحالةوفي..لكيقال

م!بقا.اعدالذيللمخطظمناسبا،المبانتروغيرمنهالمباشر،وؤعهاالتربيةوزارةفىي،فقيرلكاتبزوجةماتيلدا.بامهضابيرهاسه،رو

هـولء!ص-رةمد،والمهارةالعئايةتلكوبمثل،انوسائلهذهبمثلاير-ةتملمكتكنلمولما.."-هـائبقىحفلةالىالوزيريرعوها..والتعليم

المماثل،بال!نيقارنهامنانطباعاتفيتنرراهيالصوبىةرسم-المدىيامأمفذءرفونها،ؤديرمةصدبرمةمنياماسعقداتتعيرؤأنها،جواهر

تشوبهاانلوناللقصةؤ*--رةتقديمتمفقد..أللكاملبالرضىشعوراوثلافينوبآربعة0.لهبديلتقديممنبديكنللم.وتفقده..الدراسة

"...ثوشللملانهاذلك،شازبة،فاحشةدفائدةاستددن،للهمابالنسبةضخممبغوهو،فرنكاللف

يبؤعاولك!.المفقودللعقدتمامامماثلعقدبشراءوزوجتهاللكاتبيقوم

(2)،واخيرا..مدؤعفقرفييعايئماانمنلهمابدلاكان،الساحقدينهما

لتقوو.حدثبماالمنيةصديعقضهاماتيلدااخبرت،ذللكفعلاعةدما

الجبدةالقصببرةبالقصة"بو"ؤهصدهالذيمانقررانصعيلليسيتجاوزللمثمنهان..مزبرفاكان،عزيزتييا،اللمقدولكن":صدي!ها

وبرمكن،مادياامكانروحيا،واحداحادثاتعالح،خيالبيةؤطعةاًنها..-."فرنكخص"ائة

،وتثبر،تشعانويجب،هـكرةانها..واحدةجلسفيتقرأانبيئنها،منال!ابالنطر،"الحليالمانالتحذلقالناؤديعترضؤد

تمب-رانيجب..انطباعاو،تآثيروحدةلهاتكونانيجب0.وتؤثرل،-ط.تةونانيجب،النوعهذامن،الروايةلان،متقنةؤصةلليسى

يتخيلكما-سهلاكر..نهايتهاضىابدار؟هامند،مهننقيمخطعلىكلهاالقصةكانت،يةالنهابلغتمافادا..وؤهاقي،ومنتصف،بداية

يتطا-بذللكان.وضعهاالتيالمبادىءعلىؤصةتمكبان-اللبعضسؤالايتهصلألانالهـىتعتاجولن،تتمنىلنانك..حكيتؤد

تحتاجانها..خاصلوعمنانهالا،الدرجةرفيعيكونلاؤد،ذكاء5هـذفي-موباسانومن..ملئتؤدالمتقاطعةكلماتكانذنك،اضافي

لا.الابتكارعلى-ىا!قدرةمنقل!يلغيروقسط،باكخظيماح!ال!الىالمتمرسالقارىءي!حجمقلما.ومؤلرة،تهكميةبنهافىةتفى3ا-اللحالة

رو/دياردمنأفضلالخطوطذه5علىبناءعتبمن،انجلرافي،يوجدؤدالتعيسهنالزوجينان،حقا.؟.بعدماذا،نفسهيسألانعن

اللذي،الائجليزاللقصيرةاللقصةبخناب-بينمن،وحدهانه..كيبلنغفياكش!ب-ااررضينفي،ل!،رةلحياةايجعلمامعظمو،شبابيهما-اضاءا

الوقتفي،انه..وانفرفيين،وسالراللكهابكبارمع،مارنانيمكن..فودالمفالمقدثمنيدؤمالكب،ا:قودايدصرانوهماهاامفياايهدي

فعندما..طني!ص؟امبرذث.حقماب!فبر،القدرمبخوس،الحاضراليهمااعيدمااذا،صغيرةتروةيحاننفي!ماسيجدانكاناانهمابيد

ويقوم..الصحففيالطبينكلماتتنعئر،نحبهمثه!وركاتبيقضء؟تلعككأنتوما..خطهمااكنشافتمانبعد،اشترياهاذبم!العقد

فيالشطيمنفهجانلتناوءنذلكيزد"لموانحتى،معهتعاملمنكلعليهماجلبتهأهريالروحياللج!عن،جمعقولغيرتعويضالتبدو

هماوان.حدثماواصفا،"امايمزا"صحيفةالىابةباكت،4صحبهشديدةت!نلبمالننعيصقىالراةانفلو،ذلثءنفضلا.تضصتهما

باهـغ2ءبهدوويكرس!،اخباريةغبب-رمادةيصبجصى،ناسبوعاالاعماوتخبرها،ايصمديقةالىتذهبانالممكن.منكانبحيث،اسيةالحس!

قد،السنينمنعددبعد،فانه،ءحظوظاكانؤ"ذا،ثم..ومنللنسيانهـضاللككانتلما-ذللكتفعلانمنمنعهالماسبباًيلممط.وللم-فقدته

لوبلرووازطوني.،ورالجمحظوةالىويعاد،يتذكر،تقصراوتطولالقرأءيكونان،لموباسانبالنسبةالابداعدواعيلمنانه.ؤصةاية

اكتسبت،الاهمالهـ-نجيلفبع!د..بالطبع،ذللكعلىمثلاكبر.العددؤليلي،الاشياءهذهالىليفطنواحتى،بوعي!ماحتفظوااللذين

،اخاداسحرا،الانجليزيةالحياةعلىطرأاللذياكغييربعد،رواياتهللكي،افضلترتيبايرت!هابل،الحياةيقلد،لاموباسانمثلكاتباان

.الظراءمنضخمعددجتذاباالىادى،الحياةنهحيتهدفلاانت4..ويفاجيء،ويثير،الاهتماميجلب

اوائلمفذ،غفهرجمالورباعجابحظي3بببلنغرودياردانمع+محجةالحضل!ههجلفي،بالمعقوليضحيلانمستعداث!..مولرةجعلهابل

ما،نوءا،مترددادائماكانالمنقفاررايانالا،بهواحتفظ،حرفتهضبطههـنيظتانبوسعهكاناذاماهووالامتحان..ي!توخاهاالتي

مملةكانت،اسلوبهفي،معينةخصائصانذلك..لهمديحهفيالغنيينوالاشخ،ص،يصفهاالتيالحوادثما-رتبفاذا.بذللكمتلبسا

بغيضه،كأنبإستعم،داور"مهاؤترنلقد..المظنقةالاذواً!دويمنللقراءردهونفانه،بهـمالصقهالذيالعنفالىتفطنانلكيت!يحبمثمكلل!بها

-الان-اصبحوالذي،اللحساةنالاشخاهرمنكبيرللعددبالنسبةفي.الاسلوبضه!جدلنقطة-ليهساحي،نا-فشلهوللكن.فشلؤد
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..مت،سقة،جميلة،واسعةفاللحجرات..مريحفيهاواللعينئى،المنظطر

.لا.ولكن.الابدالى،الب!بوتبهذهسي!نقتنعونالناسانتحسبكنت

،الرخادف(والكثيسر،الانيقطادادوا،اللرومنطيقيةالرحلةاقتربتلقد!في-بز7*!!؟-.

**!3.!1قيكاعفي"-ء!!لآ9كأ

نعسشمكمااراووا،مانهببصرحمننىكتبهللمعمالويونالمهنتيلهمولبكراقولصعب--س.-،+---.

علدنوندطلبشتدئتحطافيللنتاجهصببممالقللاًكب!برمنء!مرةاًجميعالخكاكرلارتنفميرهر!!-كأ.7!،*+ول7-لابولنأدع

اكليتلم،فوريةشعبيةاكتسبتويةننمهـرالمجلاتاظهرتانبعد،ياتاللحكاء"--خ--!؟.--+.

فرضذواعليهافقد!مؤثرة،ؤصعهميجعلوالكيو.الحيليننعلمواانفيلكتاباا+-"

.تصوبرهمفي،المعقولعنبع!يداانحرؤوااناإببثوو"..نقليديانئتكلا-----ءلم،-لا.!كا!

نمطعلىالم!وبةالقصصمنملوالقد.ثارواؤراءهمانحتى،لءحبلمةب-ط.3"؟-*---.*كأ،1.

الحقيقية،ةازءيافي،تضىلاالاشياءبئناحتجواو...هـ:هـاعوفوه?-؟4

غيرواطراف،مقطعةخيوطءنعبارةاللحقيقيةؤ،لحياة..الاتهانبهدا--!707---4أا-د

إكثر.بواقعيةوطالبوا..زيفمجردف!ق،علىوترتيبها..مئتظمة

اوضجلقد.بةالفناتشانمن،قط،يكنلمةا!بنسحفان،الان

ايفأحا،"يةالعار"نةابهفي،النقطةهذه"كلارككتليثالى"ير""ير-ل!وكانت..وأصيلا،مخصلمفاو،بارء،قصصياكان..اذلال!عث

بوصفيذتزمواللم،آليونانفيالقدماءالمثالينكنارانل-أين.تامادرامي،باسلوبالحوادثروايةفياللدرجةرفيعةوموهبة،خلاقةقدرة

اًهـ-ىطوصولولىيلةمئهاازخذوابل،محكمةبواق!لآ"موديلا-!م"فببم،-ؤكازتاخطا؟ءأما..بكافيللكلكما،اخطا؟هلهكانت.مل!ل

الازهـ،نوتماثيللوحاتاللىنظرتمأاًذا.اللبهمالفيالاعلىمثلهمبالخااورلمابزملائهعلىففوذهكان.وتشطته،م!حيطهلىاترجع-اظن

نتغلاللذيا.!ليلادىاتلمسحينمأ،تفاجأوانبدلافانك،الغ!ابرةالذبنآلرجالاودنعص،ذلكمناش!الرذاكاننفوذهوللعل..

نا..محفمانقلا،عليهعيو!موقمتمانقلفي،انف!ص!بهالفنانونانالمن!لمنكان.يعالجهاكانكالهءحياة،بأخمرىاوبطريقة،عاشوا

ا!فنانونةرضهاهـذيالتشويهانيتبوابئنخيقونالناسالذينالرجالمنالعديد،الشرقفييتجولكانحببنما،المرءيصادف

الامسىفنافوذ!كءلمىمثىلافضلو-موأدهـمعلىلتقنمكيليوناانيقولون.بتكرهااالتبمللمخلوقاتمطابقةنماذجانفسهممنجعلوا

انهـيظنون..كذللكلي-!الامر.ازماننااقيكارمنهو-اللعيبهونءهـ-ا،بعد.جاءالذيالجيلعلىانطباقااكئركانتبلزاكشخصيالط

ما؟!ح!ى،الماضي.ثويهاتعلى-صكثيراتعودوالانهمفقط،ذلكانه،تجربوننجامن،اعرفانني.يصفهان*ادادالذياللجيلعلىكانت

الغربي،للرسمصىلالاوالايامف!ه!نذ.عينهاالحقبقةانهاعلىيتقبلونهاهىالاوللقمهص4كيبلنغنمنابةعلىعاماءشرينمروربعدسهناللككان

طلبها.ف!مايجمونالتيينتيجةاسبيلفي،بالمعقولالفنانونضحى،هـ-ن!الاءبراطوريةقصي!ةاطراففيالمنتشريرنجالالربعض-المهمة

خبر"بو))ف!ؤا،بعيدآنن!بولن..للقصهقىباللنسبةكذلكوالامريأتالشخصيخلقللماًنه..لولاهاصبحوءماليصبحواكانواماالذين

لطر.لقةبايتحدثونالناسانطنقديكونانيصدقلاشيء.شاهدمحترجمبن،شجعانارجالاكانوا..الرجال،ايضا،وصاغبل،فحسب

السنتهمكللىوضعقدكانفاذا:بهايتحدنونثمصخصيا.نهجعلالتكهمبكل،معرفتهمضوءعلى،اليهماوكلتالتيالإعمالادواارزيناولئك

نتيجةء*ونوآنب-دلاذلكفىمرد،اللاواقمهبئفيممعنالنايبدوحواراالىبيحاجةلالاسبلمب،يكونواانالمؤسفلمننهوا:مقدرةمنلديهمما

وي!اعده،يرقصهاكاناالتسياقصةانوعيناسبالحوارهذاانلطنهيفترضو.اكراهيةامنمثقلةلركةوراءهمخلفواقد،ؤيهااخوضان

لجبنيهنصبوضعهانهنعرفالذياقىكمدالفرضآللىانوصولعلىامبراطوريص4الىيطاليالبرالشعبعيونبهغكيبكرودياردأن-ع!وما-

فياوعاواانهمحتى،عليهاحملواددما،بالوأقعيهاللقانونللعاولقدان0سن1اعاللجهااًنب!يجدرلا،يةسياسانجازاتهده.ولكن..

انفهم،شغلوا.ضرورياامراجوعالراهـىبحيث،اللحياةعنالابتعادبالقصةيسمىلمابأكتئمافهالههو،الحانيللغرض!هبالتسبةالمهمالشيء

و!كن،،داتهاحدفيكغايةلا،ال!قةمنقسطبأسربمسخها،حينئدتعرفلابلدالقصة!دهمسرح.للكتابمثمرامجالافتح،الخارجية

مفيد.كنظام،ربماهـ!لالفعلردودتعالنيوهبم..القليلالشيءالاعنهالقراءاغلبية

،القصيرةالقضةفي،الواقعيةجاءت،عشرالتاسعالقرنفبم4علمبتركهاللذيوالاثر،الغويبةبالارضاقامتمهفي،الابيضالرجل

،الكتابوحأول.مملةغدتأفنيالروءنطيقيةنخواللفعلدلردونتيجةجاعوااللذيناللكتابمارسلقد.اخرجنسو،لونمنبمثمعوباحمتكاكه

فراتث)قال.ينثنيلاابصدقأ!،ةايرء.ورواان،الاخرتلوالواحدرودياردانسوى..المختلفةليبهـمبادط،الموضوعهذا،بعدهمن

ومددتها،للموصقىالقبعةخلمعتوما..قطتزلفتمااني":"شنوه..الاكتشافاًللحدإثالمجالهذافي،السبهلأنارمناولكانكيبلنغ

إ..الصدقلهم-آنذاك-قلتاننيباللمهافم!..بنساتاجلمنبجلاءقدمهاحدمنما..اكبررومنطيقيبرسحراستثمرهاحدمنوما

..الصدق)ـ،مقلت.لقد؟..وذاكشانيفما،كرهو.ام،أحبوءوسواءالذيانوقتيجيءلسوف..الالوانمنالثروةهذهوبمثل،اشد-

."الصدقانه-الان-اعرفواني..الصدقانهموقنا-آنئذ-كنت)-نالذياليوم..ؤديماتاريخاللهـندالبريطانييناحتلالفيهيصبح

ذلك،الصدقتعرؤطانالصمعبمنانه!ى.جريئةكلماتهذء)..م!ااكثر،والاسىالشجونمنالكبيرةممرةالمستتلكفقدانفيهيثير

المدرسةووذهكتابنظر..(للكنبمضادا،الضرورة!كم،لمجسانه،وعندها..قرونبضعةمنذ،واكويتين،النورمانديدقدانيثيرء

اقلكا.وا..!بقهمالذيالجيلمن،تحيزااقلنظرةاللحياةاللى،"الغابةكتبفي."،الهنديةحكاياتهفي،كيبلنغدودياردانسيفهم

اكئنصحوارهمأوكان..واستقامة،ء:فاواكثر،"فا؟لاواقل،عذوبةادف-افيمكانتها،بفخرستحتلاعمالاكنبقذ،"كيم"وفي

ما،نوعا،اللقصةكتاباهملهعالممناختاروهاوشخصياتهمءواقعية.اللعظيمالانجليزي

فيمااما.شيءابم!الصياغةفييبتلمثوالمولكنهـم!.."ديفو"اياممنذ.بالتغييريطالبوناًنهم..الحسنةالاشياءمنحتىالناسىيسأم

..القديمةالتماذجادتضوافافهم،القمرةالقصةبضرورياتيخضصالحقبةفي،المعماريةالهندسةوصلت:اخرفنامثلاذلكعلىولنضرب

ادغار"توخاهاالت؟ن!هاالنتائج،طلبهافيجدواالتيائجا!نهوكانتحسنة،آنذاكشيدتالت!اابىيوتكانت..ئادراكمالا،أ)الجورجيةا

ممهزات!مان..وضعهالذينفسهالقاللباستعملواانهـمذلك،"بوألن

.الضع!طعليمملفهميدلبينما،جدارتهاتثبتجيورجالملكال!نس!بة)1(
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ؤ-ح!كانرباكبرالروساعتبره،.491عام،توفيوعنلأما..انجلترا

،ةسعشإةاحاداالطبعةفحي،طانةيرالبالموسوعةتجدللم،و:عصرةفئ!!!!نر*:لأا

آظ،ر-تضهـير*،ؤط.آولللأن)):منالشلكلمهتهوله-مآ،1191م.عاشورةالمهدلأفئ!أننن!لأي!!)!كلاح!لا!ك!ك!!لاييفي!"!!

اً،دتايراًءةقرأثمبر!نرام.ردباعنناء."لقصيرءؤوصص!فيدطرةودرهربم!*،

4ا!،جمى-ننحء"باض!دارلماغارنت"السيدةإاتانبعدالا،به!د

شهـرةعدت،اللحينذللكومنذ..ص!رامجلداعشر!نلاثةفي،م!اللضخ3-.خ.!!لأ!لأ

لقصقىاو،رل8بلاومبلن!ديرمرصمت!قرللىءإم!مه+بىةايقص!ىولئموقد-+لالا!"لأينغلاردودر

يلقىلأببخما..التكن!كيةحيةالناءن،"المسكصصضة"بازهاا4روفةا؟!؟!-لا!")

-ا)جم،ورمنالس.،حقةالاغلبي"إرء-اءقيالتا-يتيروتهاالذيطالكنابد3؟!7فئ؟%بن!7.!

.بارالات"ناًلي!سببرا)خزرالا!!*!!!

الانجازاتمنسجلانها..ؤشيكوفصياةماعارشاق("ديفيدارخلا

الثقيلة،والواجبات،الفقر-اريعةااللصعوباتمنغمبالراصرزتاقي

المدعم،الشيقيالكننابهذاومىنم..المفنلةلصحةوا،المزعجالمحهتدو

.ء.186هـعآمتشيكوفطوللد:التا!ةا!حقائق.علىصصت،ر،لوثائق

)!ثلاثة.ابناف"وحرية،صريض4لتنهراءكاؤيامالاجمع،قناجدهكان(1)

ءؤ،ل&ممانة-احانوت،بافيماا!"مهو،اصدهيم-بعدؤيملم-اؤث!ح

،إبضى،ءخمسةورزق،وتزوج-..آزوفبحرءلىايواقعة،تاعانروغفف!ص..قاجلاالاالصيشةؤيهتطغللمبلدهئاللككانأنهسوى

اءيى،ؤممانبافيلاما..ارنمالثابنهإتء"بموفانطونئن.واحدةوابنةوعندما.اصرنتمقعلى،بكت:ون-الزمنمنجياينلمجة-كانوا،روسيا

،ءهـيدةسنواتمروروبعدبةمتدينا،فظا،انائيا،مغر"ولىا،حمقلىذلكآزمن،والكأ،ب،القراءمنكلهانتيءلىنفهاالحقيقةفرضت

الىخامسة.فيوأنا،يعلمنيخذوالدياناذكر":عنهتنتءكوؤطتمب3شكلالى"/تول،الزمنمنردحا،اقبالالقيوا،ذي،القصةمنانوعا

هـ-نسمةا!اهوبآرلهـطوانايجلدنياخد،ببمص،طةاؤولدسياوإلهـيرنباللكظمنطائفة،البلددللكفي،كانتانهاكثف،ممل،آلي

لورؤلاولو.لان..كرأسع!لىىوضرفي!،!ود!،!رنيدو!.ءمريا!طربربئطو"ن.جديدانتضارةالقصصا!قصةمن-ماحدالى-جعلوا

جلهـأزهـ!م،!لبط!و،نوميمن،اتهصباحفي،اؤءبئمحندء،،لهاسألي،طويربلأزمناأخذقدالقصبرةياتاللحكامنالمننوعنفالل!هذايكونان

بئنملزماوكنت..على!بمامحظوراالل!واو،اللعبكان.؟.اخرىمرةترج،ت"تيربر*:ءفط))-قصه!)ناصق!.الغربيالهعالمالىيصلبر

ابرادياقبلوان،انكنتمهـةفيوالمسائيمةباإيةالصابصلواتاصفر،!)1("غوزكورديالاخوبن))عندحظوةللقيلموانه..ا!فرنسيةالى

+وكان...البءتفي،الد؟خيةالترانبماقرأوان،نوالر!باالفيسينطوب-ببودلكءفيهااص!لطواالتيالمثقفةوالاوساط،"فلوببر"و

عمدحي!ث،الدكانارعىان،العمرمنالثامنمةبلغتانبهد،علميت.للق!ؤ!د،اعمالهأ"،..الارس!ةراطيةونثمأته،"واردهووفرة،مكانه

ب!ء.يرومكلأجلدكأتلازتى،صحتبفيذلكالر.عادي!ماعئياللكفابلازإ،ج،ئماد،+وبئال!رنسيمنحهاللذيكذلك،معت!لااعجابا

..رةالظهيكأىآدرسكأت،بةتانوءدرسةالىآرسلتوحتهـآ،ذللكة.بامهـ-ن"جونسونال!كتور"موقفي!ثصيهموقفهمكان..الاجانب

."الممص،ءحتى،الظهيرةمن،الدكانفيبالجاوسىملزماكنتانيبي!ان*ردستفاجأولكنك..حسصنة"بطريقةيؤديلاانه".:بالوعطالمرأة

اللىىابوه!رب،عنةءوةأ&صادسةت-*وؤطانطونبلغضندمافبصقيادلىءبالرو!لللادبيصبحولم."الاطلاقعلىادينهانهـنتجد

أجامعىيما،بامذءقين،وفيكولارإاللكسندر،ابن،5كانجت،موسكوعام،"ةوءيدييورميلتة؟"نشرانبعدالا،الادبيباريسعاللمءلى

ؤ-كبانطونترك.ونال!عاليهؤراكمتانبعد،ي!"قلانخنتى+"وذلك،ا5.9عامليورولوفبم،بعدها.."الروسيةقىالقص"كنابه،1886

لطلبةابتعام،لكذوسعهما،نفس"4اعالةو،دراسننهبعةلمتل،تاغانورغ..الفرنس!بةلىىا"تشيكوف"قصصمنمجموعةؤرجمت،افئفيما

ا!دراسةشهادةءهـى-لىئواتثلاثبعد-ول2صوكلندما.المتخلفينفسي،ميعروفتفبهبقي.حس!لااس!قبالا،العمومعلى،تقبلتوال!

ى51انضم،دراس!بةكبعنة،روبلاوءنشرينخوومةومنح،الثانوية..

كأب!ليالتح!ؤقد،طببايصيحانةررانهوبما.جمول!*وفي،وابديهصغونغيوردي!؟وسوجو،(1867ا-282)نهكورغودياد/ميوند!1)

سة!-ةعنقليلايرةوفط،القامةطويرل،ىفت-تدئذ-كان.اللطبصبهيهاح!لن!!لكالىف..لمكارنىييمنالهنبلاءامنانخ!ا(183-1872.)

وجىد.ممتلتتين!ش!جن،بفنجىنوعينىن،خغبفبنيشعرذا،اقدام،جهكةمىن،/علن!ماعهـرفكمل..لبعضالبعفمهيمادرينملاصهيا!اخلا

معظيهاخصص،ءزريةبنايةؤكط،اهـفلىاللطوابقاص!فيل!لممة4عائلت،بللادبالغلباااهحخامهما،احضرىجههةومق،للللموسييهقى11إضيد!يهدكرهههمل

لميميمالكي،اكلبةزملائهمناثنينكلكهانطوناحضر.ا!دعارةلب!وتالقرن"ناللثهانمنيإلثنيحفمكآبكبارمنطائهـفةيهدعوا11!.لئعوداانههـماحلتى

ثالثنزيرلدفعبينما..ألشهرفي،-رو؟لملأأرب!صنفدؤهـ،،اللعائلةمع،!هو!يتسسجميل!.،وزءن،بيفو-شت،ركلههانامثالمن،عنتنرال!شداسحع

روبلاوأوورويناوء!ممصكأبآض!افة،ا!لغاصيحوبذللك..روبلاعشرينلمبها!1المنثهـمههورةسلءالل!حهـفلا!تالبههىوفيرأهم،وفيرج!يهنهيف،وفكلوبييهر

يمونو،الايرجآرمنهيدفع،روبلاوثمانجنخمسة،بتف!عهكوؤطاًللخاصة.الش!رؤلىمرتنيمنقد،ص،،هدالهنيا2!ي!حلأ؟4!لا"ملننعند"

في،اوسه!شزوكأالىاتقاواماأنوسهـر.باللطماماشظص"-مةمنهعدىينطلكلون،الرؤوستنتلمثييانبعد،لمكغلاكدأت،الهحهـفلاتهذهوفدي

خصصتبينما،حجرةفيالنزلاءمناثنانأةام..زفسهالقذرالشارع.الآ-،لووارد/ةشساعردة7كل!سجهلان-غونيكوردي،الاضوانفهـكان،ايلهمسجلا

ف--ياخوأتمنوأثنانانطونوأفام..انئالثاللئزيل،اصغرحجرة!تتهحاوادبيةاعهمسما،1،اقعاللىقيكان!تاللت!1،مذكياتههـمانشرتواحشدط

او!جرةاًما.رار!ةصجرةفي،4اكأوامهاقاهظبيمنما،ثالثةحجرةببننورةو،اءلةلىابيئهزةاحيدثث،لفهشوا،!الخهلقي،الادبيايقهد

تيمحج!ةفكانت،واءجلوسىلل!امحجوةمنهااتخذالتي،اخامسةاءدادوبعد،مونللكوامهارةا/نأفىكربلوالجهـدايير.فهي!،ذكرواالدينال!ت!اب

عمل،على،بافيل،بوهماحصل،واخيرا.ونبكولاسال!ئدر،يهاخوبلقالو..ملنطمهـجهالداعلثرتححهـة-الانحهت!-حمدلىتا،لمحهاكماتاا1لام!ن

اللض-"دياحبصهوكان..هنالكينامبأناأزمح!ث،الم!ازناحدفي(المإ:رجهم).كقهـبلالممفيلل!تهظهرءمنه!اأخدىمجللداتاا،ق

الاحمق،جلالءئجيالى-تخلصوا،و!كذا.روبلاوأثلاثينخمسة"صحفلىجمهينتلانه"بل!شوان،،مقالذمناتلأالمعلومهاهذهاس!تنقيي*

.يطاقلاجحيمالىصياتمحولاللذيالمستبد.موملنىصت
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-.-لناينتلوما-التيالفؤاعإلصالقصارتتلاقلموه!بيلانووببكالت

-:*......،الباؤسةعائلص4ور،لةونظرا.الضحكمننوباتفياصدقاءهأبقت

ه"4!0مجلةالىوارلىلمها،واحدةكتب.كتابتهافييدهيجربانفيفكرفقد

لماصذ?!روفي.."ال"ئناللفراشة"تدعى،بطرسبورغفي،اسنوعية

لم،الوبكا-ومنءودتهطرينوفي،اشترى،(يناير)الثلنيآيكانوايام

؟خد2خوبياأاتخممسؤسهءتامىوانه،نبلتاعمت"انملدوو،منها4نسح

تنأيكوؤيادآأونبيسابربواعلالروبلاننللقارهيءاذهـصانوبوسعي.-علركهبءو

؟.-.خطءالمعروضالمب!لغؤان،4وعب.كوبيكمائةمنيضأللفكانوانه،شلنمين

!-!ءلىتبكوفدآب،الحينذلكومنذ.انواحدئلىطربنسصاليكان"

لأ.-+.هـ---!بضصعانوىلت..تقرييااسبوعكل،"الت!نينللامراشة"قصةاًدسال.

..+:".!،كومود!صحفالىأرسلها،حالكلعلى،و!نه.قبتمنهاةضص

"خع!-!تعانيكانتفقد،اليسبرالنزرالاتدفعانعلىةقادرتكنلمالتي

اجورهـطعل!ىاأءمعوئيبعيئ-كانوالمينالمراسانحتى،خانلؤانلمات

كا.بالتبالؤوبيؤاتالمعبيويعودانالى،المكاتنبفيينتظرورب-الؤبهيدل

الهءغير،اخيهالىرسالةفي،كتب،عاموبعد"...بالادابمهـةمون،بطرسبورغمنمحرر.الشوارعفي،الصحفبيعمن،جمعوها

..العسكريينقادتكهـصأيمناكأرالمالمنا!مبانني):ايفان؟،اسبوعيةؤمهةيكضببأنتفويضاتيكوفاعطىاللذي.هو،لايناسمه

ليلليست..مناسبغذاءعلىاحصللا..نقودايةاملكلالكنيو.ءئرلية.صحةكانت.سطراكلكوبيهـاتثمافيلأمقابل،سطرمائةمن

اللحظي،هنأموفي..عملعبأ؟دهعاآباستنليعحيت،بيخاصؤحملرؤهـلمتأ،دزينوةصلآ،اخرالىحيومن،يرسعئقىيؤوفكاتبومهتدما

عندما،اللصبربفارغ،النته!رمطلمعانتظرانن..نقيرشروياملكلاانومع.اللقصصمنالنوعهذايريدونلاقرا?بانيحتج"لايكن"

."الفودعلى،سأنفنها،بآلرسبورزأمنروبلاستينسأتسلم،الآعهـرامنؤليئاوايسبتع،ؤمديدااعمبلبالايتكتبهاالتيالؤصؤأ

فيالسعلداءكان..دمويبنزيف،(188عام،تثيكوفاصيبوهض!-ونطولمنبكلوالمت!لقة،عليهفرضتاً)تيالحمودانالا

انهسوى..ءلمميهذا5يدلاللذيمايدركانالايستطعفلم..العائلة،كانالذي-،يكنحصل،يرضيهولكبم،وهـكذا..ضايقته،كتاباته*

ولؤي..هخاوفهتتحؤنأاآيخشيي،اخص،ئيملىنفسهيعرثلنببأبىبظرسبوراأ"عميفيمنعرضءلى-وعإلوفل،عاللارتللا،يبدوماعلى

الاوععصلآتفئبرهـ-وؤؤنعيتتعلالينزتفابماخبرها،الؤلؤؤامهيطملن،"ختلمف"ضروونوؤاتد،اآةونباسبوعقيةمعوبوبؤظيخوله،"غاتبيت

ؤللكنواخروفي.بالسلءطلنهـللهعلالفلااآعو،اللحلمقفي،اللدمويي.188،عامومن.الواحدعلرللمسطوبيفلتمثمانيؤوهوالا،نفسر4بالسعر

بضعةوبعس!.مؤهـلاطبتباواصبح،النهافي"ا!حاناتهجتازا،اللعام!قصةثلاثمائةتشيكوفكتب،188ععامحتى

لوانه.بنلرلسبويؤيالىيل!هعللؤي،الماعممنكافياقدرانبمتل،ؤآبهـوراو"اوسفورد"قلموهخيناويؤواآ..)1(اللبطواأةممصمنكانت

اًنقالوللقد..المالاجلمنكتبتاًنها..اهميةايةقصصهعلىيعاقمقي-الذياللفنياو،الادبيالعمل!إى،استحقادا،تطلقاللكلمةهذه!

عفزر+،فوجيء.احد-ويوممناكثر،منهتآخذللممنهاواحدةايةكتابةان.يستحم!ناصطلاحات4..المعثةعلىصالحصولبقصد"ننفيذه

الاشخاضأونأد..منوهوراغداانهاؤصغأفافبظرسبورنأالىو!وللهالكاتباتاافونبااآيتبمب؟.الادباءاًلمعحفيينمفرداتمنييسؤظل

روس!با،فيالثقافيالمركي-انئذ-.كانتالتي،بطرسبودغفيالاذكياءكيفواهـا)للاكتابةيدفعهخلاقاحافزالديهانيكتشفالذيافب

صيلة.انظرووجهة،وحيوية،ءإتوبة،صغرهـاعلى،4قص!هفيؤ-!،(الجنسكأتتةتماما،لأادراكهالصعبمنلىرفذلك،سعيملكه

هـوواحدانهعلععاليهينظربانهالاءتفادءلىحمغيلؤد..بهاحتفولينننفرؤلما،بالللعويدونهنه..النسيرؤلهياللميؤدحافنلءاةليحممش!.

يرالىلانالمحسررونعل!يهعرض.عصر.فيالموهوبينالكتاباكبربالاكبيرااحتمالاهناللكلان،)4خيرذللثوفي..الماللهيجلبان

كباراحدوحؤه..لبنأمنمألها.يناولماسعلرملابغي،هدأميصبعباويؤررحيتما-يستعليعلاوللهـنه.بدايتهفي،ذلعلللعيخاللؤم

يؤتبها،اًنتعودالتيالؤصعلقتلبؤفييفلعلنةأ،روسيافبمالمحرريوسضمبلإهاالتنلاتفودبايفضرثالا-ؤوتهتحهلثلؤبرقصد،ممعترفاكاتبا

الطابع.جادةقصصكتابةفييشرعوان7.للك"ابةيدفعهالذبمماباللحا؟زللهمشأنفلا،قرا؟هأما.موهبتهله

كاتبايصبحانقطيشألماتهالا،الحفاوةبظكثميكولىتالرهـصالمن!لالعددهذاف!يهيكتبتشيكولىكاناللذبموالوقتفي

فؤط"فعشيؤتبمالامأأما..النمرعييآلونلهبياللطتل":ناآل..معترفاوللنل.الدبلومعلىللحممونآي،الهيبقليؤفي،ليعلليصمننقأنه،لللؤصؤم

حرفتهمنيومهقوتي!مبانمز!اكان،موسكواللىعادوعندما..في،المضنييومهعملمنيفرغانابعد،لليلاالايكتباًنتوسعهيكن

يننلءلؤيالعأهـهـ،منالؤليألالايبغأللمبانهالاعتراف-يعيب.كظيبمهبتخلصوالند..صعبوبؤتابتؤللمحيبلؤالهيروفكانت.للمسعلمفى.

الذين،هـقاءالاصهـصطائفةحولهجمعفقد..ناجحةعيادةلنفمهفي"انوىس..اصغرشقةالىثيكوفءائلةوانتقلت،النزلاء

ا-نعابه.اجروودفعواقلماانهمسوى..اليهالمرضىباسسالقامواابن)،ليقرببابنيبكي"،لايكنالىكتبهكذا،"المجاورةاللحجرة

اركانمنركناا"عدية،الرنأنةبفحكته،وكان..جذابا،مرحاكان،مرتفعبصوت،لاميابييقرأ،اخرىحجرةوفي..!اللكسندراخيه

الحفلاتةدورأحعأ.عليهيليترددلآأتعوداآليالبوهيعللأالاوساط،الموسمي!ؤنلمعندونلابمآلءلحدهنلفاثللفد..ليسفورفصىهرنه.أ

فيالااللا،!،يثملكانقلماالهغير..بحريةيشربكان..واقأمتهاحل،برقريببسريريفيويرقد.لا("اللجميلةهيلين"اسمعفاننبم

،(ا"بللاداياملرادهـبالروسيةلالالسموايام،الرفافحفلاتءصنالحديثفيويأخذ،د!قةكل،الييجيءيفتألا،علي!ناضيفا

منء!دلهفكان،جذابايجدنهالنسماءكانت..الدينيةوالاحتفالاتاطفالبييكونالا،قليلقبل،قررتللقد.إ.يصرخاللطفل..الطب

فام،الزمنوبمرور.مومؤؤيركانتلنهاسوآأ.لنؤراميؤاللعلاؤاتؤوملانونت،الاببفأآمموؤليلوفلؤسوميللفرنسييولليسانهاظنل..

..روسيانمعمبماهناكو،هناوتإأوول،بطرسبورنعللىعديدةببليارلت

ليعتنوامرضاهخفتادكا-كلهاعائلتهيحمل،ربيعكلفي،وكانوتزجمهـتهـههـها،أه؟أهم91م3هىالانجلليزيةبايل!غةالل!لمة)ا(

كان.اللخريففصالحتىيؤيمونكانواحياد،الريفللى-بانلغميبب(المعوب).اوهـمديهـادمورداعهد،مهالدونلباللتلونغ

ووحدانا،زرافاتاليهيتقاكلرون،طنيبانهيعرفواانبمجرد،المرضىفلنهـبهـاخالىجاكلدلهموسهيقهارههـيةفهـكل1(.الىبرا)

ولكي.شيءاي،بالطبع،هـ4يدفعواولم.0الطبيةللاستشارة(الملترجم.)
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.وور!فاولى!لا-لد..كلمعاى!!(محالااًلل!رال!الالعممصمهاحصعط

ال!جاحمطردةكانت..اللقصصيكعبا!مربدايجد.لم،اولللكسب

المستحبيل3منانجدواز4سوى..حسنهاسعاراعمهاووقاض..

لايكن،ا!-ىرسائلهاحدىفي،ء"ب.امكاتاتهحسعبيعيننىانعليه

و..مترفهحياةاححالااني..بنمودياصصنععم(تمصأك!ي)):يقول

محتاجالانلستانىمددونا،بلللست..المظنقكثابقيياباتجول

قي-ل،"سوديرين))ومن،منكتسا!م!نهاافنيروبلالثلاثمائةمناملك

اربعين،سندا،منهاادفعانعلي،روبلااربصينسوى،الفصلعيد

شقةالنصانتقلوفد".نقوديتذهباينيعلموحدهالها..روبلا

احملها،؟كشفيعلىاناضطروئكنه..بهخ،صةحجرةعاى،ا!رآ،حصلحيث،جديدة

ضرهوجودهاكأن..جار4الايدفعتكي،الألمنمبلغا،مقدمااليهيرسلانلاسلكنيرجو

الغيبوراءماأنظر،المجهولعالم!صدءوأانمنللهبدلاانادرك.اخردمويبنزيفاصيب،1886عاماوفي

صطويا.أراه،جالز!خلفمنذلثفي-يذ!جمونبالسلالمصابونكانحصث،القرممنطقةالىبرف!ب

وبا?اوفكبما،يذربونكانوامثلمأ،ادافيءاالمناحوراءسعيا-الوقت

ءصلدرباإن)هارر"وديموتكمايرموتونثم..والبرتغال،الفرنش-قىالربفييراالى،الغربيقى

الاعمى.صمتهما!ثلى،9188!اموفي.للدمفرواحداروبلايملكيكنلموءللكلنه.اللذباب

دربينيتسدوهي،القاهماكلخواءهـ!اء،الموهبةهـنعلشيءرساماكانالذي،فيكولاساخوهتوفي

تلجادميفيحملخكحةى،2918عامجاءانوما..ونذيرا،صدمةوفاتهكانت..المل

الجذوهفطفأليلا.عينيافيو..مولكوفياخرشظءيمفهبطانمعهفكطحداالسوءمنصحتهبلغت

..ة!دريياهآ،!ككتدهـىقريةقرب،.صعيراعقارابهاشترى،المالمنمبلغافاقنرص

،المنذورعمرىارحل،.ا!ةجنمىزقأ!ل-كالمقاد-وحمل..مو-كومن!لاخمسينبعدعلى،"ماببخوؤو"

احضر..ءكافيلوأرش"ه،اختهو،وأمه،الصعبباه3،معهعائلته

الرغوهمنبحرفي،ا!راؤعلوامثلما،الرضىفشحلق،الطبهةالعقاقيرمنعربةحمولة

؟،دولادفء.لا،بركانكأنهاتنشفقاعات!،--مإصفاضا-!و..ذلكولصمهما،عالجهم..لالسضشارتهحوله

الافقمنشورا.علىأظل،الرحيلوير!قني. احداكوبيكا

الموتعروقيفيينشج،الكلماتأخرسقراري5ءلى-كانت،مالبخوقوفياعوامخمسةأمضى،المنوالهذاعلى

وااشوهءوكوفي،هناللكقصه-"اروعمنعدداكتبلقد.سيدةاعواما-العموم

...حواهـ!اي،السطرعرى3وبيكاأربعونلهدفعجث،بسخاءعليها

واصتر!ىالموتصى،صحرلاؤ،لمحصببى!نى!طريقبانشاء!،عيهفاثمرت،ا!قىباللعلاقاتنفسهشغل.الشلن

...........اكأ-وهباء.الخاصةنفقتهعلىللفلاحينالمدارسوشيد،جديدة

بالالقيشع،الزجاجخلفرون،ء-خي،فيهحالويطلكيقبمواللكا؟35وابن،زوبخهو،سهكبربانهعنهعرفاللذي،الكسندر

***تطولزياراتهمفكامت،لزيارته،احبيانا،ادلاصدؤاءلوأفدكذلك.معه

-لىحالرأطنماتهاشموعي!صمافالا،عملهفييتدخلونانهممنشكاانهومع.ايامبضعةالى

؟اشمصهررولمنهل-دمث؟بئوشابقي،مرضههـصوبالركم.بدونهميحناانيستطع

جرذانا-السودالليايىأمطرتء،فالدفيوعرفيتبلدفى،موسكوعلى،والاخرالحينبين،تردد.مر-،،ولوبا،الاخلاق

..ورلكألا،قاتالطرتثقلعناك!بنز/فأصيب،7918عام،المناسباتهذاحدىوفي.قصيرهنزهات
..ء"..!-ابمنهالموتكانحهنجظ،طبيةعيادةالىاثرءعلىنقل،شديددموي

العتمهصوغلكهفالارضنكأنمصأباز-4يصدقآندائمارفضللقد.أيامللعدة،ابىنى.او،قوسين

دصعةدروعة.نيءيومنتلهع،،تالكلمفمي(فيوأخكقمنالعلوياللجزءاناخبروه،ذللكب!د،الاطباءانسوى.اللسلبداء

القمه؟قمةصعدواتاريخألفاحملكتفيعلىؤكبما،اسدوبه!رانيجب،يعيشانشاءاذا،وانه..مص(بالرئتين

***ؤضاءهـ-نيتم*نلنانهادركانهالا...ماليخوفوأللىعاد.الحياة

الخطوهفضلن.سدىواتقي..وفيس،بيارنجشىالى،اتارجالى-اؤر.هناكاخرشتاء

هناكيقيمبأنالاطباءنصحه.القرمفي،يالطةفي،اخيرا،المقامبه

الجذوهتطألنبةلدى،صديقهمنما!بةبصافة،هناك،منزلادنفسهفشببد..دائمةاقامة

القو،منابعتهل،الغيبرحمفي،،هنا.مريعةهاب!ةمصاعبيعاني،كعادتهكان..سوفيرين،تحريرهورئيس

فياحتروالموت.فصبيلست..لهقا!.4بصدم!ة،اللطبمههةكأممارسعنعجزهتسبب

يشع،الزجاجخلفمن،عيبىءفيالوهـجر!لاكثربالتطببيمارسللم،تخرجهفيعد..كانالاطباءمننوعاًيادري

بالالبن.لمرضاه،معا"لمنهاناللييخيلو.المستثمفياتاحدفي،شهورثلاثةمن

!طق،ذاانساناكان4انشسوى..مانوعاوعنيفة،سريعةكانت

،الخدماتمن،مرضلمهالىيوديانلهالمقدرمنكانولربما..وعاطفة

.....مجراهاتأخذاللطب!يعلآتركانهلو،اظلاعااوسعامر؟يؤديهاما

نرظراصيىاعسلمنزشديآن.عليهاحصلالتيالمتباينةاللخبراتمناس!متفادفقد،وهكذا

الطب،طالبعليهيحصلالذكماالتدريببانالاعتقادالىندفعنياس!بابا

-،58اليصفحةعيالتتيمية-
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.،فندقهماهـىجمبع!عادوا،ء-+اءوذات".حآعالاصيطاني-نوالبو

ف،ثاءهـ-نهنالىنيهندموانه،هرب!اللطثاخانلليجدوااًلقصيرةا!

هؤلاءهـن،احدودلتلقىكيفر!مف./ت.-*وفومضءى.."انتظارهم

ضحكتفيبراو)غا!نتى،فكهبتنمرقصها.الصدمة،المرفين-41االصه!فحةعالىاالنتنمور.تنمة-

ص!تريح!اتشيكوفكان..اللعشاءبعدالليهورجعت.شدقبيهاملء

للقد..الطيببفاستدعي،تتدهورصهـحتهاخذت،وفجأة..بهدوء

وكازت..تشيكوف-يوتوفي..نفعايجدلمذللكانالا،جهدهجهديقدرلاء-،وهي،الانسانبطبيعةمعرفةيكتمسباته..للكاتبمفيد

الاربدينوالرابعةف-بنكا.."اموتاني))،بالالمانيةالاخيرةكلماته،لناسلمرضماإفاذا..حالازهاواسوآ،احسنفييراهاانه..بثمن

.عمرهمن..اصحاءوهـسم،بهيتقنعونالذبم!القناععنهماسقطوا،خافوااو

يفتح،لمانهاظن)).ثصيكوفعنمذكراتهفي*كوبريندرال!ةكتب..جبظء،جشعين،ق!ساة،آنانين،حقيقتهمعلىيراهماللطبيبو!كن

برقة،ا"رىءكلالىظرولكنه..لاصد،كاملبشكل،قلبهيعطاوعاصء"،برانه..عطوفون،سمحاء،-كرماءشجعان،ايضاانهم-وى

با!هام،نغسهالوقتوفي،ولكن..للصداقةبالنسمبةمثالاةوبلا.فضائلهممنمرتعب،ضعفهم

،اللثاميميظالقولهذاان."ذلكيعياندون،فعلولعله،باللغمنهناكبهالمءماإلرغمعلى،ياللطةفيتشيكوفصحةتحسنت

منوأعماشمل،تثميكوفءن،فكرةنايعطيانه.؟الحدودابعدالى،بكتتمئعهكووطآناؤوللكي،الانحتى،ليتتحتماللفرصةان.ضجر

3،اللعرضهدافي،لروادتهااللفرصةنيا"يحتاتنالحقائقمناياو،تمثيلمتين،قص!4هـنالغزيراللعددجانبالى،اًلاونةهذءفي

لرياتها)قيصب!ءم!ثلةعدى،بواسطتها،نرفو..كبيرانجاح!تلقلم،تمثيايات(ثلاث

(5!عدص،.191ءاموتزوجها،بهااغرم."كنيبراولغاالسمها-"شابة

وأتفق..الحالتهاعني!نقطعلموالتي،الشديد4عائلتاستياءمنالرغم

بمنتهـ--ىد:هالقد.فكاهيةالاولىتشبكوفقصصمعظمكانتالىيذ!بكانحي"ماالايجضمه،لم،وههذا..التمثيلتستأنفانعلى

اهمية.ادلىيعر!آول!..اللطائريغردكألممايكةباآنهؤ،ل..الس!ولةفييهولونكما-الاستراحةبقصد،كانتعندء،أو،لر؟يتهاموسكو

لبطرسبورغ،الاولىزيارتهبعدالأالجدمحمل4نفشسيكوفيحمللم،اليهارسائلهعلىحوفطتقد.ياللطةالىتذهب-المس!رحيةالاوساظ

عندها،.رحب"سشقبلينتظره،مو!وبكاتبقبلانهلنشفأحينماصت4علىطرأاللذكبمااتحسنيدمللم.و"ؤلرة،حنونةرلص،ئلو!

احى!ىيبنسخصديقوجده،يوموذأت..قنه-!حذقانتلىءازموكمد..ينآمانيستطعولم،كثيراسعل.جدامريضافغدا،طويلا

."كتابهااعجد":أجاب،يفعلدماإ"سأولما.تولستويفصصدلق..ضاجهاعمليةكنيبرلإولغهـااجريتعندما،!نميقاحزنهكانما

..الحريةهـذهبمثل،الاستاذعملفي،نجضرفرآهاذصديقهصعقهـاوهي..خفيفة،هكاهيةروايةيكتبانعلى،طويلا.فشيكوف-حثت

حمليزلقد..التمرينبقصدذللكيفعلدانانهش!يظوؤطاوضحبي!نماو!ابتدأ،اظنفيما،يرضيهاولكي،الةوروعاى.الجم!وريريدهكان

!--خطيع،هذابعمله،انهمفادهـا(صائبةؤ*رةانهاادرير4ماوكل)فكرةلو-،يكتببأناولخاووعد.."الكرزبان"ستطحىكانت.الكتابة.

اسلوبهيسصةنبطفمو،من،ب!م!اعجبال!ذيناللكأبألسانببيتعلمانفي،سطوراربعةاكتبات!":لهصديقالىكبلقد.حسشادورا

قصء"يكتبكيفت!علبم!قد..سدىيذهبللمعملهأنواضح.الىخ،صهـناتتهي.."تطاقلاآلاماللييسببذلثوحتى،ولكن..اليوم

سبيلءدص-"الفلاحين"قصةفيالسهكاز-جامدان:.نا"ةبمهارةشهـ-روفي..491عامآوائلفي،موسصكوفيواخرجت،كنابتها

لقد.يفلوبير"بوفاريمدام"سبكمستوىءئدحاليقللا-لئالافيابيعلىا-طب!:"،نصيحةعلىبناء-ذهـب،لتاليا(يونيو)يرانحز

ويرط،ل.ايجازو،وحوضو،ببساطةيدتبانمحلىنفس!هتشعيكوفعوداهـ--لمن،شابروسيكتب.بالماليا،فاينربادنفي،الممدنيةالمياه

زفرأهالذيننهـحىص-عليناان..الجمالرائعاساوباأنجزانه)ضاأؤخبسانف-!لا..رح!يلهعشية،ثصيكوفمعلهلمقابلةعرضا،اللقلم

كلفاتوعذوبة،والاحساس،ائكهةالان،بثقةذلثنتتيان-!رجما:"ماغارشاكجاة"من،التاليةالسطور

.الترجماتادقفيحهىتضيعالكاتب،نالضي!3بمنكبيه،يبدوكماوصذير،جدانحيفرجلجلس"

!--"وابدى،القصة"تكنيك"الاووتمط،مشديدتمنتيكوفكانوق-ه،ازدالولهتسشده،اريكةعلى،اللدممنالخالي،الضيق4ووجبم

اي!ةالقصةفضمننبالا6طاللب...الألوفةغير،الممتعةالاراءمنالكثيراص!حهكذاساقيهسجادةوغطت،ثقيلارداءاو،معطفا-ادتدى

..بهاصلةالهلشسماكلمنهايحذفانيجب":يقولكتب.نلمفلةلاصدق-دنتء،انني..عليهالتعرفيمكنلا،القوىمنهوللد،تشيكوف

فيجب،الحائطعالىعلقتبندقيةان،الاوللالفهفي،قلتفاذا.الحدهذاالىيتغيرانيمكنماانس!اناان

س!و."الثالثاو،الثانيأ!فصلفيمانهات!ظلقالنارانمناللتأكدأنظرانراءتيانننء،كالشمعالبيضاء،الضعيفةيدهانيمد"

ممضجما،الطبيعةوصفيكونبأندعواهالضاوووقولة..معقولهذاان،تبتسمانتعوداللمانهـماالا..الرقيقضينبعينبيهفيوحملق.-.اليها

وابكبمة،القارىعايعطياًنهواسمتولعلقد.وعضالوصلمبوفي.أموتللكيسأبتعد..غدارا-لاني:قال"

..اكبادهاالبلابلغردتحي:ما،صيفلطلةمنواضحاانطباعا،اثنتين،"اءوتللكي"منقسوةاشدكلمة..اخرىكلمةاستعمللقد"

.الشتاءثلوح.أحت،الاطرافاضراميةالللاءمقاعاربآردنقارروعناو.الاناكردهااناريدلاواقي

ف،تال!لاعطاءالمريرانتقادهفيلكثيرشكيان.ؤذةموهبةتلككانت،وداعائكلاصدقؤل..أ"وتهمطسأنجمداني:مؤىاكرر"

يضحك))رسا؟.لمهاحدىفيكتب.الانسانييةغبرللاشياءالانسانية..بب!همجدامولعواني،اذكرهمأزالماانيلهمقل...عنينجبابة

،رخ-صكذدانلىوى..غامرةبذلك-عأدتكانشكلا..اللبحر."ابدانلضقيلناننا..والسعادة،بالنجاءتمنياتيا"احمل

..يث!لأ،يامع،ر2يزانه..يبكياو،يضثلافالبحر..وسخيفحنى،كثيراتحس!نا،ؤاينربادنفي،صحتهتعسمنت،اللبدايهفي

الطيور"وف!هـد..(وتغربالشصسثرق":تولستوييقولهابهبفانظرذءـبحينما،!*أءوذات.إطاليااالىللسفرال!ططيضعاخذانه

هو:بمي،ألرالشيءان..جمايبكاو،يضحكمنهنالكفليس..انعلىصر2،م!صهبكاملهالليوماوللغاامضتانبعد،اللؤاثرالى

دأبنا،-ثبمءكلبعد-اننا!وى..صقلقولانه."اللبساطة"لتتظول!زلانثللها،عادتوعندما.المتنزهفيتتروىللكيتن!ب

دونم،ذلكاـتويتوةر..بالانسانالطبيعةشءجمهان?ى،الازلمنذيمضيماول!ب.بعديحنلمالوقتاناخبرتهانهاسوى..عشاءها

نا.عنارة19هـنبقسطالايتملن./بخنبهوان..تصنعاو،"كلف،عطللأؤ!مفيالاريقصده،منتجعقصةعليهايقصراح،الوقت

يضيرنا،"الم!ارزة"قهمتهففي..يهـذادائمايلتزملمنفسمهتشعيكوف،.إلامريكءجنو،االبدنالبنوكواصحاب،المتانقينبالزوارزاخر

ال!ه



اثكرإضوقعانلونو،حسمنا..قن!ا-دونمامحاطفيا،وءخونا..ايلليليس."الوحيدةبعينه-بخفو،غمزو،بزغن!ما"ان

."والعرفان-4لاخبؤاللقد-.يصجبني-ا)واقعفي-4ازبل،هذاعلمىاعتراض

علسىان-الوهبةض!صيفقصهرةؤصصكاتبايضاوهـو-الكسشدر

اب،ا*%ازءبرزلمهمنبىيرعددغضباثارتهؤهتئضيكوفلىلمببكأولكن!فلب..صعبقولذلك.بنفس!هبهابعرتممنة.اعر)5-فالاالكاتب

،بأحدأثالملأكل:ألاةاهيالليهالموج!همة6الىتم،نت.بوحف.ةفهـوجم،تسامباؤناع.ف-فللككه!،فتلجريمةترتكبان-أكيدبالة-ضروريا

الكا.نبواجبنترىالىقفةاطبقةاكا؟ت!اك7الاجتماعيةزمنهوظرولمف-للدىان..جر.لمتهإبىتكبعندهـ،،ألىالقايحسهاالت!الاحاسيس

.الكاقب.مهـهـةانتشب"وف!ردوكآن.!از!هاانعليهيحتمالمروسيالهدرةلىملكفآنه،اة؟3كاتهلمكانفاذا..خياله،حالكلعلى،اللكاتب

الذيء،ردوا-ي!ةانللقراءيرلإركأنعليهوان،الحقائ!روايةفيت?مرانحفانبيد.احتهـعهاالتيا!شخصياتمفانكي4ؤهـمهيتنيانعلى

يحلاكييدعى!نيجبلااةة،ناانء/ىاصرلقد.حيايهاغ!لهيجبكان..قصهمهيةوؤهابدايةاكانبايحذفانهوبهتشيكوفطالبما

ئلالم-طاكالبرةاخصائبونعندنا:!ك.صاص5الاخالفببةةافتماكلانإقولونكألوااء"دقءهانحتى،صارمبشكلو،ذلكإفعلنفى"!و

ورديراة،آ!-هـالم-ةالررومصب،"هعالمجعإصال!مان..قيالخاص،تشويهـهاؤرصةلهت،حأنقبل،منهتخ!نطفانيرجبمخطوطاته

وأكن،..معقيولذتكانبدو"...صاصهم4اخثنط،قفي.\قعكرالس،فبي!ينكانسحااتسهماهوو،فقطهذاالىؤصصهس.ضقصقنهوالا"

،ا!ءعونطقعدى-الاؤزكأ5!ففي-ؤبحتهذهالنظروجهةانوبماهذاؤ-لوءضدما."سعجدربئغيرناوئ،وززوجا،بعضطبعضهلفااواحب

ا!ت-!ما،تالملاحظبعضاؤت:-ىبنر.آ.ن!جرآؤاني،آقلمواالة*رعالمفيفي،يحدثهـ-ا!فااناءت:،ركفيخذ)):-ؤ،ذلا!د،لتثيوف!

ا!وءكي.ارك!،برابطةفيال!هاءحاضرةفي،:ينلىعدةمنذ،اوردبرها."اللواقم

تخصصهاا!"-الادبيةكأآللصون-عادتنكانتكما-برومدات،ؤرات،هذالاصدق.كنتمااني.لهنمودجاموبوسيهمنتبكوفاتخ!د-

هذهوفي.اوراصرةاالادبيةالاتجاهاتلمدرأ!""جموعيةالاسمجلاتناامدىختةمةلي،:لمواهداؤ"طو،اسلوبيهماانذلك،بنغس4وناإقلهلملو

،ء؟خراقثرقصصيركملأكهتقراكاقدافضتح،باللذاتالمناسبةقصصهيجعلآناللى-عامةبصفة-يطمحءوبوسيمهكانفقد،تماما

"...فحسبقص"صيلل-رالفلافيؤلملانالس!يد)):الت،ليةباللكلم،تادا،مستعدا-قبلمنقلتكما-كان،هدايفبلول؟ي.درامية

اوباولمث-مالب!ذاكو!ي..حدقيفي((فحسب"كلمةا)صصقيتبانتمقادالاعالىلاميلواني.بالمعقوليضحيان،ذللكالضرورةفضت

داهـ-.ادقراءة!-ك!أسترسللم-اخرىمنآسبةفي،وفرانس-بكاحياةيجون،ديينتنا!اعالح)قد.دراميهوماكلتجنبتث!ميكوف

يااؤاراد-نبورهـنيلمافحف/نومع..معروفقصصينفصهالناقد،لي،الشماللقطبالىاللواسريدهبلا":رلرو،ئلهاحدىفيكتب.-ءادية

جدب-رةاء8،لىباد،،،مطلهآيخاءرزيلاالشكانالا،لهاءمامنعمل..المكاتبالىيذهبوناهشت..الثلخيهالجبالءنيسقطوالكي

ص!،القصان4ر.لمعقيمنالتخخ)!ىانالايسعنكطلاانهسوى.بالاعج،بانالمرءبوسع."المةفوفحساءيخنسون..زوجات!ممعيثاجرون

الواضحءن.قص!كل!منكهرأ،مابطبىبقة،يكونانيجب،رأيهفياللقطبالى-بالفعل-يذ!بونالناسربأنهذاعلى،بحقيعترض

السمائدالرأييقبل-ا)ثصكنت-يءالرايهذ.ادريانيمع-انهإتعرضون،اشلجيةالالحب2عنيسقطعواللموان،وانوم..الشعمالي

فظرا-السخفءنانهوا)فائل،ا*اءصريناالكت،بمنا!نثيرينتلددونيحولسببادنييروجدلأ-وانه..ذلكءنخطورةتقللالمغامرات

ؤصصب!،بةز،آتبيقومن5-المضطهـبةفي"نعءشالذيالعالم!للحالةفي"بانيكفيلااهـصهاضحالومن.ءت،مممتازةقص"كاتبيكتبان

وكما.ممة*قىله"،ءأتبضعيمض!انعلىالورارىءمم!،ءدةفقطتبس!!؟ءاناءتقدلاواني..الملفوف!!،قييحخسواوان،مكاتبهـمالىالناس

وتلك..ا،.رببانهاوتوصف،بازدراءص،ملهذهمثلاعمالاؤان،ن!ل!!ت،للكتكلنلكي:التاليالنحوءلىكانالامران،ابداحسبتشيكولى

كا4فال!ئ..النقادمفرداتمنتسقطآنيجب،"ابى؟ون))صثلكلمةإب-ةاكخراصروفاتامبمالغيخضلسواان-بالظكيد-عايهمؤان،قصة

ا)ط:جمعمية.بوكوزر-تامناظراو،ءوزارتسيمفونياتأكانسواء،زهربزوجات!-ميضربرواآناو،الرشاوىيقبلوااناو،ملأاتبهمفيالمودعة

يرأنرمانالحناز-"،كيتسق"مائداوشكسبير،قصاؤدنقرأ،دن،ولمماان!-.اهميةايةالملفوفحسناءلاصسانهمتكوناناو،يخدعوهناو

نطفبممااكترالروائيمنن!طلبولم.؟.لناتوفرهاالتيالمهمةاجلمنلعذاباو،السعبيدةالمنزليةللحياةامانموذجا-ءلمخدئذ-تصبح

.شيء،اقعاوأفي،.ثوجدلأ..؟طمسالراو،الموسيقاراو،لشاعرامن.سةالتعيللحياةا

تكىوناندون-ؤصةالكاور2يكتبآفحينمأ."مجردة"قضةاًس!مهالاته-،ل-متقطعة3آزتازهاءع-ل4"الطبتشيكوة!حرفةهيأت

،ابىامذةكتماء،يقدم-مهروءةيجعلهاانمناكثر،اخيانا،نجواياه،اًلمصصلمزت-عوعم،ل،وتجنار،فلاحينمن،الناسرمنشتىباخلاط

ات!حكا)))"،بهفي،!*يخبلنغرودياردكتبؤمندما.لا--اةنقداحياة؟9-امد؟ردورالعبوا"لذإنظفينالووصمغار،المصانعواصحاب

لص،ط9هـناللبو!وولاءبي،آل"نودالمدنبنءن،"التلالمنبى-يطة.الارضبدتجريرالر4اللفاؤبهمحلتاللذينالاراض4وملالر،اقىعب

"جموور،صبالنصوضيع،شابلصحفبمساذجباعجابكتب،م6وزوجازوا-دةؤصةاعرفاني.الارسننقراطيئبالظبقةقطأصلاانهيبدوولا

ؤ-ء،-آنئد-رآىقداحدير*ونالامذهزشيء.أبهةائهحسمببمافد5.ألطبقلآبتلكفهـ،لآاهتم-"الابيرة"المسماةالمريرةاللقه"ة-

تقرأهاانتسمتطيعلاكات.اللغاشمةتلقوةدامغةتهمة،القصصزلمكمضلمكالم،مترعواالل!يصنالاراضبمالكيفشلعنجريئةبصبراحةكنبم،

للأ-اجاوعاجلاان-الانجليزاجبارحته!ةمنرزبهداندون،الانعلىعاشوااليذينالمصانعءلمالمناللبائسةالزمرةوءن..ألدماينهب

..وفءزت-.-3معاللضلكانكذلك.ال،ود!ءلىسلطانهمتسمءلىب-ة-ىصتى،آلبيومفيساءلةعشرةاثنتيوعملوا،المجاعةشفير

،ص.!-ادمنوللنفسارتضاهماعلى-قصعهتقراانتس!طيعلاقانكوجتصع،حقارةومن..اخرىالىممتلكاتيضيفواانالاءماللاءصحاب

بانالاء"قلدعلىؤحملانرون-اءيناوصماالحياةوصففي/ورغبةنالفلاحيوكسل،وجهل،وؤسوة،وسكر،قذادةوغن..التجارطبقة

المدؤع،البائت*-نولمحقر،ادوالف،ءيهماكتباللذينوماللجهل،الفصوة،الرائحةاللخبيثةالزرانبوعن،ابدا؟لهـجائ-ن،الاجمورالمبخوسي

د"وية.قورةءنت*مر-وانبدلالاغنياءااءتراثوقلة.فيهاعاثواالىةوالفئران،واالوام،باللحشراتالوبوءة

..نآدرةاقعيهويصفهاالتيالاشياءيعطيانتشيكوفبوسعكان

يرءدونلالاز"مالقصم!صهةالاعمالاونيقرأاواسئا"عظماناءتقداني..بهموئوقمخبرنقلهحادثوءمفتقبلءثلما،لكيقالماتقبلانك

يجبء،وذلث،اكعةاجلمني!رأوناًنهـم..يعماوهلكياخرش!بئما،لاحظلقى!..فقطمضبرا،الواقعفي،يكنللمتشيكوفإنسوي

قراءت"ممن-يحصلواانيريدونرالنا!اخلاطانسوى.يرفعلوهان4واقعيتفي":كوتليانسكث!قالكماانه07.ؤصلثم،وقدر،واختار

عاصردالذينلمالقراءان.الاعترافمتعةبب:هاومن،المتعمختلمفعلى-،قنة-جكوؤ!رأى،اللشخصيةوالمسراتالاحزانءنوترفعه،الفذة

صورتلازها،قىفانهبلذةقبرأوها،لتبويلوبا"كرونيكلزبارتششر"يحباندونكريما،رقعيقايكونانعلىقالراكان..شيءكللمحثريى
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ئمومن..اخرحينا،جيداووملمه،حينا،يريدهالذيمالميدريلاالطبقةاثرياءمنقرائهمعظمكان.انفس"همهمعاشوهاالت!ياللحياة

عاىجيمسهنرياصرلقد.ضبطهمنالقارىءليمنعمهارتهيسضلاحسوا..عالجهاللذيانود-طذللكفيباللفةشعرواوقد..الوسطى

لاقدانه"ع-قولذلك.اميدرباسوبيكتبانيجب،نباللهانالسهبىلهمقلعندما،بهااحسواالتيا!نفساعنالرضىجذوةب!فس

نايسعتطيعبحيثحقائقهير؟باًنعليهأن.بهيقصد-واضحاعيكونل!قد.."يرامماعلىاللعالموان-سمائهفي4المه"باناتعزيزبراون

فعلهما--واحدكليعرثكما-وهذا.قارئهانتبا.عاىيمستولية،ء-لمية،و"وبرنج!هاات،..خاصةجاذبببةالقص!هذهالرمناكسب

بهيكتباى-اوباليمم!،بالطبعهذاوللكن.باستمرارجي!مس!نريوهـل،لى"،يل!هفيهالموسريرنحياةلممعافيالعينتىلروعةيا)،ممانوعا

العصربمشكلاتمهتمهنائقراءكانفاذا.قيمةمعلومآتاو،ءلمعيءملمنضصفصورسحرقيهاونجد..(!النهايةفيحسنايأتينسيء

الاءمال.ستشيكوفنصحهممثلم!-وا2يقرآنللهمالخيرقمن،الملحةهوداء1امعاطفهـمفي،الملتحينبرجالها،ارر-لميةعشوالتاسعا!رن

فليس..القصيرةالفصصو،/الرواياتلا،محددبشكلتعالجهاالتي،الظ!يةةيعا.نهـنفي،اجميلاتااونسائهم،وقب!اتهـاللعالية،المذيلة

يمممعد.انبل،يعلماناللقصصيهدفف-صهمف!يفي!بونالاخرونالقراءاما.اللفضفافةوملابسمهـن

لها،عهشط!آ-دإئما-يبةالغراقصةاوجدتلقد.واللجدة،الغرابة

رئيىصمادبة"الىيمثونلاانهم..مج!ولةحياةالكتابيحيا-اد!أ!،ك!فيانو..جدأرتيبةحياةيح!بونالناسمعظملانذللك

سفينةهيكلعلىشمبانيازجاجةكأراشرفلهموليس.."البلديةهـنلهمكأدلأصاهلكةاوالمغامرات،الاخطاربهتحفعالمفي-للحظة

تتحلقلاالجماهران..المحيطعباب.-الاولىرحلمتهافي-ستمخرؤ!.-سالرتئيكوؤ!-صققراء؟ونانفياسلكاني.ادحيأةسأم

!إدقهم،نيغادرووهملمشاهدتهم-السينمانجوممعتفعلمثلما-از،مللكذ،.الغرجمياللعالىفيقىا؟!"وجدعما!خنفة!مة!هاوجدوا

الاسوأقيفتتحواللكييدعونلاانهم..دولزرويسسيارةفييقفزوالكيالاءليزالقراءا!أ.را؟طوصفاوصفوماللذينالنامىحالةجيداعرفوا

الجماهير،ءـ!افبين،لليقدموااو،.المنكوباتالنساءلمساعدةالخيريةومخيما،احي،نا،وكلحزنا،وغبريبا،جديداشيئاقصصه-فيوجدوافقد

ناسوى.،ومبلدونفي،-انفرديةالتنسبمباراةللفائزالفضيةاللطس.ورومنطثرقيبل،خلاب،موثربصد!ةرمانهسوى..كثيرة

ذوورجالقام،القاريخقبلماعهودفمنذ..ذللكعنيعوضهممالهم

الفني.الانطجبواسطة7،الكعيبةالحياةو!ةبتخفبف،خلاقةمواهبلعملالقصصيآانيرلمفترضانجدا،الساذجالثسخصالايستطيعلا

كيف-كريتالىذهبمااذا-عينيهبأميرىانيستطيعواحدكلاناجلمن-ير!مناالتب!جعالمواةعنموثوقةبمعلوماتيزودناانيمكن

جصلتهالانهالا،بالرسوماتزينتوالجرار،والاقداح،القواريرانبحكم،ياللقصصفلبى..نعرفهاان-حياتئافيمسلكاننتهحان

-،العصورمروعلنى..للعينجاذبيةاكثرجعننهالانه!بل،فائدةاكتر،جبلاانه..الامورهـذهمثليطرلانكفؤا،الخلافةمواهبهطنيعة

استطاعماقاذا.الفنةالاعمالانتاجفي،التامالرضىالفنانونوجد.منحازانه..ويستنبط،ويتصور،ي!طآنبلويجالليعللان

عاقليطلبهماكلادىقديكونفانه،ذلكيفعلانالقصصيالكاتبرر"وزء،يخلةهالقياوالشخصيات،الكاتبرهايختايالتفالواضيع

والوبثف،للخطلبةمنصةاوكمنبرالقصةاسننخدامانذلث،منه،دثخهجمتهتصويريكتبهماف!ان..بتحهزهمشر،طةكلها،نحوها

كريه.عمل،ببالغهيرجمانه..وتجربته،ووجدانه،وعواطفه،للغرائزهوعرض

-6-!ي

بعين.لؤخذاندون،المفكبهةالمقالةهذهتختتمانالظلممنانهاظن!قياردوسيمو!!ولث

الحربينيسنماالوافعةأللفترةفي-قصصهانالثا.نبة3الاعتباراظ.نظ

اختلتفمافاذا.مانسهيلدينكالراتها.شديدااعجابا-العالميتينن2جزدنروا-المثقفون

نء،المثاصريرنتابنا3عند،القصيرةالانجليزيةالقصةسبكا!ءلموب..84اطرابينعيجورجلرجمة

فيانففلان،راييففي،عشرالتاسعالقرنكتأبكناراسلوب

الذيبالمجالهذاثيس.نفوذهاالى-ماحدالى.-يرجع،ذللكواللحيلةوسلرترانا

قصصهامعظمانومذ،وللكن.ماش!فيلدالانسةحياةفيهنستعرض..،ادريسمطرجيعايرغلرجفة

وللدت.لحيإتهامقتضباعرضاساقدمفاني،اللحدودابعدىالشخصية.ى-

من-عدداكتبت،سنهاحداثةومنذ.1888عام،نيوزيلندافيالارآرمنآر

كاتبة.تصبجانتمنت.مبكرةموهبةعننمتالتيالعننةا!وعات.15طرابيشيجورجكرجمة

بأنابيهاعلىلمحاللحت،وضيقة،مملة،نيوزيلندافي،اللحياةوجدت

احدىفي-عامينلمدة--اختهاكانتجث،انجلراالىتعودها3يترالشعوبوحكمةالوجودية"

قصيرةغراميةعلاقةاكنشفاحينما،المصترمانابواهاصدم.المدارس17عطرابيشيجورجلرجمة

على-جعلهمااللذيالامر،راقصةحفلةفي،بهالتقتشابمع،للها

فيجنيه!لةابوهاله!خصص.بالعودةللهايسمحأنتيبدوملوجوديةا!لاقنحو.

باقتضاد.بهتييشآنلفنناة3-انذار-كالمحياالمبينءـزراوكان..السنةء22طرابهشيجورجلرجمة

وكان،النيوزيلانديينالاصد!اءب!بعضاتصالها،لندنفي،جددت

نيوزيكدا،في،كان...مشهوراعازفاغدا،.اللذيلربرولاًرنوللداحم!م.15لوليتفةوآباردوبريجيتا.

انجهالىعوإطفهانقلت،للندنفي،انهاسوى..ضاشغفهاقد

نرافامتها-كانت.عاسقيناصبحا.للكمانعازفاكاناللذي،الاصغرجرآن-الاشياءقوة"

.الاسبوعفيشلناوعشرينخمسةتكلفها،اللعازباتللنساءمنزلشبه011.ادريسمطرجيمايد!كرجمة

..لاءهاونسليتها،لملابسهاشلناعشرخمسةغيرمعهايبقللم،وبذللكلادابدارمئشورات

اسمهغناء،مدرسخطبهاوعندما.الصعبةالظروفهذهفيتعيشن

دله!صديقةومعها،اسودثوبفيتزوجت..وافقت،باودينجورج07مممم!

ثلا"



الصغاريفإعلمثلما،نفس!يهماعن،الاخراحدهمايحدتإان-اخإنؤيما

بعد،لتهسخإ،!ذ!ءتلامسيةوفي.صباحاالثان!بةحةى،السن-!-ج.:

لا،هاو)):لماجاب."؟لكعنةصيقةلمضخذنيالاللم)ا:اه"متأءنلترة؟بم؟

قالت:.."؟ذللكتظنيناولا..شيءدليفسإدبآنكفيلذلك..-.قي

اساءاقتراحهاعلىردهآنامءاعندما-بعدؤ-ما-فوجىء."باى))-:-.

ببنهمالشأت،تلكلع!،بقليلدالمثبعد..بال"ةاساءةايبها2/:.،".

تفسه،كنبهاك!ه!لأ،موربم!صجمأةقوجم"لىآءت،داا!ر.جىبةعلاوكأ:؟!-ملى./"شس%

ءتزوجة،تنلماو،جانسإزونا.لىفاإنهما،"عايىنب.ن"والمعنونةصانستإيلرإينتركا+*نر-إ-

ريس.باالىذ!با.قهايركلان-نبمحبف"،ربما-بر،ودنجورجرالضؤقد--بط:لآلا-،؟--ب

نأ،اخرىج!همن،يرربرب-ر،نموريلأنودنك،عسلشهـرشكلعلىءلم!*في-؟!لى:.-ش!؟بخ!،-س

اد-ىودز،!2وبمد.-ر،ر-وودرالس"-!،الفب!برصديقه?ىيروررفها!-:،4/ألأأنجأء--.!/.لا-:.!-فئكاؤأ-".

لاوكانا..احرى.نارعإ،يفلراوفي،رعإ.!لئدطاديءاش،،الجلترأ..-*ةششبمخة-خفي+خ--؟-؟.بم!ئه!------.-.!خخ!،!برفي.-.+--.-

المىفيئضقلان،كارريرنزيهءمه!نى،م!كانفيا!قامبى،!يم!؟قير،كاد"كا:بخ!!+؟-،*+!؟-!63-كالأنرنر.-.؟نم!يه!ة-يزخ.-7!.

هداوفي.دائمةاقامةس4بارفييقيخإاانقررا،واخءرآ.ءيرهر"كا

هـنجزءايدخرآنواسنطاع،هـ،وراصحفيأموريأصبح،الوؤت

الادبي"التايمز"-طحقمحرر،وريتشمون!،بئدرمعآلفق.دخلهرفضتليكهما.لقضاءفندقالىذهبا.الوحهبةزواجهاشاهدةكانت

وءامدخرالم"،ىنت.المعاصرالفرنسيالادبءنمق،لاتيكلبانلإى.التالياليومفيواتركته..لهزوجياحقااءتبرهبمالهتسمجان

لتوفيرفيةكايربئلالرصاتومخه،!المقالاتهذهمنيرزر-بهاناتطرريجيهاللدالسبهبديروم"بكلئوان،ءفهمقدبثةقصة-برمدؤ-ه،-كأبت

!ما.اخيإاهإضرإورياتفي،ليفربولفيألكمانيعزفدأناللذيبعئسإقهاللحقت."بيكوك

عملت،اًنهاويقال.متجولة،فكاه!يةاوبرالفرقةتابعةموسيقيةفرقة

،انجلنرامنوجلبا،شقة،باريسالىوصلاانمنذ،أجراا-ةيعر!لااحداببهـان..حبلىدانت.جوقتهافيعضوة،قصيرةلقنرة

كثيرا.كاركوبفرانسيساًرإقيا..جمعاهالذيلاأإثا،باهـظةبنفقاتوكاثرينارسلت.بقليلبعدءآو،وزاجهاقبلبذللكءلممعلىنتكااذاما

ما!هاجعلولعله..مسلبلا،جذابالانؤقد،صحبتهثالريناحبت،زواجهاآقترابدبأفيهاا-هما.لمز؟ط،نيوزيلندافيابويهاالىبرقية

ويمه"-ت"انالسوى.."البإحةمنصغيراؤرعا"الفرنسيونيسميهلكيانجلتراالىامهاجاءت.زوجهاهجرتانهافيهاتخبرهمو)خرى

مورك!ر.مقخإلاترفضتا"الادبيالإتإايمزملإحق))وأ"خإزيتورشرتحسإدان"اقاسبيةصلمخإةكانتانهابدولا..بنفسهاسالوضعترى

على،كأنبرلى،يساعدهإماانكاركويرسىتطعلم..نقودهماونفدتضعبالو"،فيكتورياالملكةع،دفي،سإميهعلىاصطلحوافيبماابنتها

وهنا..حئإوز،ماجن.اللنفقاتببعضتهممايتسمبب،ذفكمنائإور-ض،بافاريافي،فيرشهوفنالىلسفرهااوترتيبات.وضعت."اسليا

!ءوففنيق!دوظصفةآنفيهايرخبرهسبندرمنر!صا!ةمؤركيتسلم-وكانت،تشهنثوفقه"ص-!ناللك-قرآت.مولودهاتضعانالى

نايستطيعوأنه.."آإزيتمنستريستو))في،قريبءما،تمتدغ!رف!ي!ما،نشرتالتءاللقصمرإوكتنت..الالماني!ةالىتإرجمقى-ظنلفيما

فيذلكولمأن،مضضءاى،ازجاتراالىرجعا.عاد.اذا،فيهاعمين4الر،المستشفىأدصإت(."المنيانزلفي"بعنواًنكتابفي،بعد

باوفي.وهناك،هناعاشا،د،لم!تاو.11191آإم(مارسرإ)اذار.شفيتآنبعدانجلتراالىعادت..مي!تاالجنينووللد،حادث

كناقدموريإعملبذتكانتهىو،أحربانيرانانستإعلث(اشإص)هـنشيئاواكسبتها،"أيحلي!وإ"فيالاولىقصصهاتهـرت

؟"ش،يرباكئغهانم"في،"ؤشو&،:ري))فيكوخالىاتقلا.فنيا*قتا،1191عاموفي.الل!ابزملازهامنءردعلىتعرؤت.اث!رة

،صديقيناصبحاللذين،وزوصكأ"رذمىلود.!."منقربنيكوناىى،سماه"جلة،بعدطاتبايزالماوهو،هورياًلسس..موريبميدلتون

كرهبينما،أ!ينةآحياةتريدكانت!ارريرقانذلك،وقشعلا.للهـمابعنوانه!هوكانت،هنهاطلبها.قدكان،قصةقبل.."ريدم"

لامورفيانمنتشكوفاخذت،اللحالبهماضاق.ا!عباةتلك"وريالمتوسطة-آل!قةمجتهعفيموريميداتونفأ0"الحانوتفتاةة)

ل!حمقلبهباقىؤرصةالاامامهلكنلم.د؟سبهآنيحبولا،الماليريد"سدرور-منيض"للاناهلاهاج"هادهمعذكائهاتحاد-والكنأللفقيهـ.

الميلادعيدحلان/وكلآ.البخإضبنعضهماضاقا+ذرعا،./وهكذايكسنهمستشفىالى،ببعثة،هئاكوإمن..نخانويرةمدرسةالى،داخلية

وؤرانسيسكالرين-ىنت.يأترق!ي!دانانهمامنيقينءلىكاناحى،سحرهلهكان.اكسفوردالى،اخرىببعثة،واخيرا..المسيح

ولعلها.موربممامع،-باريسغادكتانمنذ،ائلارر!يشبادلانكاركوفرانسبهبسقالهمااللىاستنادا-حقا،الجمالرائعكان..وجماله

-حسإ:تبحميث،"اهوارادءمااكثربجديةالر،تائلهـذهالى(نظرتاحدىفيءليهتعرف،اًلاقلايماربابمنفرنسيرجلوهو،كاركو

ؤب"تختلف!مر،هيا!تههلاما.بها"فرمانه--بدوماكللىعاى،بينهنفيما-نتناطمونتمارترعاهراتآنعحتى-لباريسزياراته

ناظنت.موريعنعدت:تتريرهـانوكانت،جذابا.آإنللنإد.الاراءي!قدمهذاوجعله،-داترينمورياحب.مجانافراشهاالىستإأخذءمن

موريي!دلمالتيالسعادهإالسبابللهايهيىءانكاركوؤرانسيإ!رإبوسعاللدراهـةعنينقطعآنوهي،طويلافيهافكرال!تيالخطوةاتخاذعلى

فكان،منهااكثريعرفهكاناللذيمورياما.رهاتوفير!،علىقدرا،منهينتظركانمثلما،الخريرليناوليكونانندو-اكسفوردفي

اللحقيقة."هايروضحانيحاولللمانهالا..زفهاتخدعانهامنموقنالكي-الامهحاناتاجتيازسوىشبماءلايصاللحايكنللمانهدامما

يسجللكي،انجلتراالى،بيشامبهارونلسلي،ينئلراخووصلماكلاعطتهازهاوشعر.اكسةوردص!مته!د..الكميابةيحترف

وتلحق،فرنساالىلنن!بمالاواعلاهآ،آلمنطوعينقائمةفيا!مهويست"محرر،بندرالى،فوكس،اشاذم!ؤس!4.منهاينتظرهكان

،(فبراير)شباط15الموافق،الاثهـنينيوموفي.كاركوبفرانسيس،لندنفي،ييحثكان..يجربهانعلىوافقالذي"غازيتمفر

الىعادرتها،ثلاثةاوبيومينذلكوإبعد.لندنالىموربم!رافقهابصحبة-يومذات-ءشا،5يتناولكان.وبينما.فيهلمعيشمكانعن

باريس.مقابل،تستأجرهاكانتالتيالشقةفيحجرةعليهعرضت،كابزين

وبما.الليهاانتقل.اثلنونصفشلناتسبعةقدرءاسبوعيايجار

ى4يدملأانفيإوعسكر،العسكريإةللأكأدمةاتدع!قدكاركوكانفيمبعملهوهو،بقصصبهاهي،يومهماطيلةمشغوللينكاناانهما

مصاعبكالرينصادفت..ىالئساءعامحظورةمنطقةفي،"غري"-كاناحيث،المساء-فيألايلتقياللمفانهإما،"غازيتمنسهرويست"
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،الاخراتبعضوتوفي..وغادروه،اخرونشفيبيهما..4ؤييعهثهواالىهاواءهطحب،احطةافي)وكاراسترو:لمها.هئ،كالىء-ولانوؤكبجهمة

صدث4ازذللك،اعلممااقولاني.اسفوبلا،بللامماتواواظنهمعادتثم،ابرإمثلا.لة!ت،ىثء!ت.و!"./ة"بم)،!الذيالهصغهرزلا(3

ت!ون؟نآلمقدرمنكاناللذبمانفسهالوقتفي،بآفخوريؤك!ا.دنتان.ءينيهاءنالوهموةغث!2الظ-س!كاأن.بصد،للأخاي"لتب:"!ربباالى

بالطكيد--كانت.اقابلهـ!آنالج،ئزمن2دانو..للكهناؤ""كاثرينكلةهابرقبقىموريتسلموؤجأة.كاقيهاا!هـبابيخ!نانالأا،.رءيسعولا

..هئالهولا،هنالا،.يحدثللمهداانسوى.الفورعلىله*ة*رههيال"،منةق-يفوريابز9"حط"الى4"لسونو.في،1،ؤهـةعاازهاؤيهالمقول

محة،اللهوداءسعي،،الخآرجفي،كاثرءشعاشت،اللحينذزثمئذ،(ؤضرثءضل،اورءالاعهريجبو!اًحبرته.ديالىاأ.ومامن،مباحا

وكانت-بهكريدآااخلصت.هارءإلت!/ا،بيكريداا،يقنهاصدبمهحبة"وريكل"!"وؤءما،"كل،لعتىاالى*أنفا40اليلمءد!باص.رناءكا.ؤجدلا

.ات-نوطيلة،اخلاصايماالخدء"للها-لىهنهاءثلفيشابةامرأةلانها،بمهأطةتهودانم!آنهاو،الي"ئدةعاليمشهتانها،وصلتعندما

وء*قهها،،بهااستبت..كببآيلمعآمللم3ماثرينكاوءاملضهاموريوص!"ؤ"هـاءعاصالعيأنهإاست.اليهل"ذ!باخرمغانآ.نجدلا

المخلصة.،المحبةعبدتهـهبهيتيكريدااول*ن.با!?،"ارا!-"ظ"هاوأني))بح!وأنةذءصهمادةةرارهـ،اءا!.":ت!المفالهدنةمغبوع))

قاجاة،ةقجبءنفتتورلانور"ءهـة،تالذهبحبروولمعة)،زرينكالت،واخرىكار!أوررانسبصءؤذيرةء.ورةفيهارلىهت،"الفربةاج،ل

..سليطة،متغطرسة،ؤ،س!ية،4اناني،-ريصة،فظيع.بشنىللصبر-ا،بالظح،جر!رآماجرحهو..لي!رأه!أمخطوطاعطته.اوريوضبورة

اللجادبية،رازعةىتتولكصها.محببةشخ?يةتجعل!ألاادصفاتوهـذه.با!ادهر،ارادتهءاوذلك

خأرقةكانهت.ؤاتنهزانت-انها،عرفهاالذي،بيللليفليويقول

اللىءا4هـ-أضطرهدءو!ياما.ذلكشاءتتاذايةوور.،الذكاء!ي..بنكالرحيآةمنؤيةابااالسء:"نعلى،زبايجر51اـنبو-!ط

عدداة:،دلا.!قطعة!تراتفيالابهايجتمعيكنؤام.للندنفيابىقاءأنررءد،ير!ؤوجطانوموريثريرن!اصط،عت،1891تممن،ماوؤت

الميه،رسائاهامورينشر،كأثرم!نوفاةبعدو.الرسازلمنببرا3ؤفي.-.دبرلكلئي*دلىاسئ"?ت"،1كانت.اصيهرا،باودنجورجطإ!قها

الاعكبروسيعدتمابحيث،اليهارسافله-لاللشإبطبيعة-يضفوللمعلية!ووإتاجرو،راضآلأبمش!!فاءب،-ةضاقيالسوات

رسائلهامعظمكانت.البعضبهورة.!مإ-انذاك-علا!ت،5،مدىنقدرانان!:ورد..ينوالرأ-لامنمانيتدلأانت،الاناما.خطجمرةجراحية

دوالزاد.اغاظهـااذا،زعافاسمالانتهاأسوى..جدأء،طهـفيةعلى!ها.نعرضبآنموريا!!ا،الاطباءمنعددميديعلىعوللجت

وخمىنف!نطالىوصلتحتى،تدريجيمااتويةءخصءصازهايتكاثرانتفربهنجما،اشهاشرفيثريرقىنت!..الاخه-،فيجاء.افطئي

مرة،صلينماوذات..سمتحكمةضائقةفي،ابدكانتانهافير.بهاءأداووو.لفحصازتهروة*يرورروءل!-؟،الاورلىالطابقؤ-كي"ورى

ا!سبان،ك!بتةكات!نلملنفقات!تعرضتتها"خبرهموريالىءخبتمستنلىإندخلانوهي،،احدةفرصةآمامهااناح!ره،مهائيالاخ

آثربل،اللفورعاىالنقودالل!بهابليرلملان4،غيقادةمهزرسه،لة4ايىافىرزرءيشرلن،ذالمثت!فعللم!نوانها،الورورءلى،رريةاللهالامراض

،الاطباءؤواتيردؤعللق!.!4تطلبهادأننا""ال!وؤفافييضبعهاان.و!وفتقديراقصىعلى،اعوامأربعهاو-اعوام4تلازاو،عا"-ئمن

اشتريرتنم":سالهه.اللديونفيغارقاكان..مرضهانفقاتوتحملثم،ا!:ابالىوصء:ته،ور،رته)):موريءذلراتمنالاناعت!بس

المسكهنممالاببدلاكان"؟ماليةة"،ئقةفي،حقا،كنتاذا،مراة.كاثربرناـىا!!دت

المجمع)((ئلاثينيوم"محرراءوريعينوهندما.ذؤئهيحلقانمن

بدلبا)يهكاثرينتقدمت،4جنبثمانمائةقدرهصويبراتب،(العلمي..اوء"دريةالامراضهـكننثمفىادخلانا"جمبانييقول:ؤ،لث

نامنهجمل!كانلمله.لث!ريابر!يهاتءثرةلها،!فعبانفوريظ-ة!حويصوبتثم.-!ني!الص!ريةالامراضفىمسان

.والدلهل.لهماعلىحري!ماكانربمااكنهو..ذلكيفعلآنعلىيوافق؟اءوتان،يردنيأراو:مخيفة،سهربرحة

ف!هةاليهارسلمتحينما،بوضوحالل!يهطلبتاكالرينانذلكعلى؟ازفائدةؤما..لا،بمللؤات؟"

اهان!4.تع!دتاقد.الشاصة،1نف!ةءلىالطباء!ةتكونان،هالطياءنر؟س-كأت!كيا؟4أو.ظ!))

موريكان.البدايةمنذ،بعضابعضهمايرأاسباللمان!ماالواقع.اجل،ؤلث))

ماعلى،كان..فخوراءخشالا،كانررينمصل-فاانهطربروأانهروع-.ءرض!ه!منساشغىبانيزور"قدانك"

رائع.بشكلوصابرا،حليما،وديرنما،رقب!ةاوكان..ظريفا،يبدر"ز،م،ؤلمت"

ناومع.عذابا-زعلممكما-إلغيرةته-بحقد،الحبيموتعند"ا

،بالهـوا!نتعرقديكورواربدلاآفالا،كاثرينبرجبر!دلمموريانعليهااقترحقدموريآو،بأ!ط"يرطونآلاحقاالكلريبمن

يردهاان،وشهامةبل،منهلكرموانه.اخررجلالىهجر،ةبهـلم!طدن-لان.ت4ىد-لإرةكانتاذا".1ز(رىؤم،لشحهـرحاًلمصتدصل

علىدليلآىيوجدلا.كاركوفرالسه-لم!كلعالر!رةفيرنجهاد*!،الليهست!جدكانتازهااحمسبو..بمهوأللأندا،بانخوريفيازممإمس!شفى

منقغلهماكلاغبرتازهاذلث،صعهحنولشاكرةكانتازهاست!جدهآنتانهافيهطلقااشكلاواني..للغايةءمضعةهناك،ةالحب

!بلآ"،"(الحانيبااصطلح)كانموربم!انو"ء.ءلميهلهاحقا،اجلهاكلرة.!هئألككاق./الانواعمشتلفمنىالرضكانؤقد،مالقصةمإدة

و!ان..حسط!اقدااء،بمفقد،االثأنعديممخاوؤ،يكنلمانهالالماو،.لي!بمتمواكانوامالانهم،ءديدةسمواتالمسفلىفيؤةءوا

كأب،الاخهرةسنواتهوفي.لهابالنسبةقيماينكالرلقههصنقده

كتبماآ!لاقهلمكللى-ءموما-دالقا!ذي،)1(".سودفتحياة"م!سس!.عىححييمهـ.."سيع!.-.عحى.(.

كابزفناةف!للقدفترعطىمنليز(فبغدصا!بالنب!جيصهالاخصناب!!نولإتكانلىشحه،"لإدفيوثفلبعررلنلاب"تطلحط

.!ريدهيصاكالصوالهي،ا-*وسهاالسحءس"لل&س،!اطبه

سوير-برا،في،لعدوؤ!يماالفرنسي!،ميراالرثم،الإبرطالليةالري!برافي

الا!ر!ل:أش.ئاددايتاا/م!قيانمةأيضاانظر.."جويىفررحلاك"مؤدة!ؤا(والتوزيمللوكمالاتالعربيةالشركة

-.بة....ء-من لسرص!/تا؟ل+ز!دال،ا!د!ف.طداجها--ةالهه1"رز"المظ"ار،ر،تلججهوالمتنبيشارع

ونللناشرا-91ء3أح49؟لأ،؟؟؟كهتهلاب4!ما،ؤلم!حختورةا،"لليفرجو

.(جململنيرا).691.امواعا،5791عهام،لمتبمحولى
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قصةبهتحلىالزخرهـالذكيالىلحمليايرمزالاإضاحءـذاانيبدوو..وتوميت،ؤوزتارابلوفي،غورديريف"ع!د-اخيرةمممحاولة-دخلث

مآنتعفيلمدقادرةئلرينكانت.ؤاتمةبدونهللهاتقوملنر-يثاضآلةامن.ءمرهامنوالثلافينالرابعةفياآؤت..3؟!أمعااوازلفي،هناك

علىهازلمةقدرة،حقا،تملكدانت.وءهادة،-بس!حرهذاتص:عانءلىميدلتونازكرلقد.بضشيكوف.نألرتيرنثركاانعأيهالمتفقمن

يحوالر،يفلرا3ارمفى،ادطبعةتصفانبوسعها)وكان..الملاحظةنو"ماما،كنبننها"ثدما،ؤء-صهاستتبلح،ؤت.ازهاوادعى،هذا.موري

.نادرةبرقةوالازهار،والفواكه،والاشجار،والسماءوابىحر،والمظر-اظنفيما-ران،و!نا.نرث-كوؤطؤصصمنقصةايرةتؤرآيمانها

اسى،قلبكاتذيبانيااتاحتالتطالموهبةتلكمواهـ:هااؤلزنكنولم..دمهافيدلكلان،اوحالبطبيعة،قصصاستك"بكازت.مخطئا

منفنجانحولولخقل،عرضيا-نواحيهكلمن-بداحديثفياصتلا-،قصصهالاصةلمفت،تثءكوفزةألرةعللوازهااءلإقدانيسهوى

باسلوبكتبتلقد.الهينبالامرلببسي!!ااناللهوءهلم.اللش!اي،وصساسية،وحدةنبعمنماف!فيلدلاثرينؤصصتدفقت.تلم

.بسرورقصصهااصغرخىتقرآانلتستطيع.وانك..شركلاميالتب،أوروباذكبما.بالطمانينفى،قط،.لشمعرلم،ءريضةامرأةوعصبية

بول))قصه،المثالسبيلعلى،تفعلمتلما،لرتكداديتعلقلاانها3"بتأدديبالظلاول.ءخوا*،هـذاوكان..قيهاته-ضىان!تاختا

ببادو)عل.لىتثسبكوف"1.رقمجتاح"و،لموباهـلمن"ورويرفديالقصصب"كتتأرزيلموبالاسان.لضش.يكوفبهةمدينفكانت،ؤيه

العاطفة.ززذكرانمن،الحقيقةتذلرانعليكال!سيرمنانهذلكفياللهيكلؤركيب-أ:منتأللف9ؤ،و..بسبيط،يالماضفي،القصيرة

تركرلاول!ن..،أحلكورضضت،اللدرجعنسقطت!بمتدبهرانك-د،لهميقعوء،،يفعاور4"ا-ج،"خ!صالا!تقديم-ب،العام

قراءتها،ب!دالل!!عةتذكران،"وللكن.أحيبتءندمااصستكبفعءبولهو؟ان،"،ةالقيروايرةفيمتةرءفىطر.ب!قةهذهكانت.الهي!جة

ابيانعلىاجر؟لافلمآمر،مزاياهامنحسنةمزيهذلكلاناذاو"ا.ششراله.-فاخرتب!دما،وللان.يشاءمابقدريطول!،انالللأا.أب

يا.رأؤيه،الث-رطهـذاالكازببءتوفيوللكي.بضلابةطوللهاتحدد،اللقصص

،نيوزيلندافيي!رهامماالقاليلالامافهـفببلدكالريرنتجدلممليسماءلة!تهمنيسق!وأن،"نالهمهاتهنيكأيتةهجانعل!يهنكا

سنوافهاالى-بعدفيما-رجمتافكارهاولكث.هنال!ء،ثتعندمافيالمقارىءوةكأعهو،الطمالهيكلتزيهب(آ)منالغرض.ضروريا

توقعتهماانجلونراتعطهالموحينما،صحننهاساءتنرما،هناكالاولىالمعقوللاضافةآو،بالقصةالاسننمتإعبقصد،"ضا!بةذهنية-الة

-ياتهااما.عنيتغننرب)ـمأنهالوفيهاتمنتلحظاتهناللككانت.منهاايامنالمحي،يحذف-عموما-انهبل..هذاحذف!ويمكن0ا!يها

.عنها..لكتبانمنبداتجدللم.ومنتفىعة،ومب!جة،تاء4بدتفقدفيهالانهذ!ك،ؤمفامرةاًلقارىءلخيال،النتيجة(د)تركاناما.هذه

تمضي،كانتحينماكتبتها.."الافت!تاحية"بعنوانالاولىقصنرهاكانتلهيدكرلمذا2،خدعانهيشعروقد..وصفتالتيبالظروفاهتم

كاناوحينما،الفرنشهةبالريفيرا،باندولفي+شهورثلاثة،موريءعالنتي!"كا؟تاذاوحا!م،مؤلراللحذفانسوى.ءتهاي!نتجما

الصبارة"."تسميهاأنتنوبم!كانت.اخروؤتايمن،معاسعادةاكثرعصاحثةالسيدة"تنفعيكوفقصةذلك-ءلى"ثلواؤضل..معروفة

انهاليحيلىو..."الافتتاحية"تسميهااناقترحموريانوى!خلقصة.نقولماقيرمكنولا،ؤضروبىبصلمن(.ج)و(ب)اما."الكلب

وفي-نملمءط-بدأتها.قصةمنهااكأر،قضةهيكلكانظانهاشعر،مباشرةالا-داثرة2ءهالىاقارىءاء.لانعالواضمن.بدونهـماؤ،ئمة

مهلهلهجاءتا-ذلكعلىبناء-و.لعلها..طويلةرواية)كتباننيضهااقد.اليهاوتمده،ا!قارىءنصتذب،دراميةصهبغةاللقصةيعطي

نفسه،اكمطوءلى،قصصمنتبتا3فيما،قيت،بمدها.مانوءااءصبحو!د"ا..أنحواهذاعلى،القصصمنامئاتعدةتشيكوفكتب

تصف."ال!يرقةحفلة"و،"ايخلميجعلى"و،"البحريةالرحلة"في،!تنشر،1اطولقصصابيكنرانءلى-شهرتهاوناعبعد-ؤادرا

ترعاها،صغيرةبنيكأبهتقوم،ةللي4السفر"يةال!حرالرحلة".ءايهتعوداللذيالاسلوب)-يرباتقراررباتم-هـلاسقع،المجلات

والفتنة.اتحنان"متهىفياًنها.أخرالىنيوزيلنديميناءمن،جدلإهاصغيرة،موهبتهاكانت-وقدرتها.لا(كاترينمزاحاالاسلوبهذانا*"ب

وابناء،واخواها،واخيها،وا"ها،أديهافعن،الاخرىالقصصاول،اـيبهااااسا؟وقدبها.الاعجابالشد.بديانواحسب..رؤءقةولكنها

نحن.ولذيذة،وحيوية،طييعيةقصصوهي..و،جعيرءقها،عمومتهاص!غ،يرةالخاقعلىؤدرتهانتئ.اتلاجها"يدعملممالهانسبواحينما

..عحببة،-تلقازيةصبفةف!بهاوان،لبميرااجهدؤهـهابذلثاقهانعلم.اث"باباخصان!صاحدىوهي،نمر.ببةة1قداللخلقعلىقلقددة..

قصصهافي،سكبتالتيوا)ث.جن،آلاملوخ-بة،ارةالرمنخايىةازهابمرور.الىجربةوليدةلانها،طبهميامروذللك.اته:رمعؤضيمانها

قاطبة.كتبتهماافضل-رأييفي-انها..الاخرىكانتا)"!والاثارة،والانفمال،اللجدةالح-،ةاحداث.نفقد،منالر

ل!4ماالتقديرمنتلقىلامافةلميكنرينىقصصانلييرورالتكنل!.تعبيرايالكاأبفيت!ثميرلاثمومن،اثباب)ايامتبهثها

تئسىانا؟سفامنيكوناسوف.ا!حاليالقرنمناللنئانيالعقدفيمورييرقول.ا!هامحتاجةازهالمخرفكانت.كب!برةكاثرين-ياةتمجربة

منهـ!الكاتبشخصيةان،حالكلعلى.ستنسىانهااظنولا..وحياة،والمغامرة،اوتوفو،المال.ارادت":مانوعا،"بررضا

قليلا،سخيفةتلاونانمهماوليس..خاصةءوبغلآانعتاجهعلى.لضفيؤقطعندئذ-ستجدكازتلانها،بالطبعذلكارادتلقد.."المدينة

،موباسانشهـصيةمثل،ء،تو!مابذلةاو،جيمسهـةويشخصية!ل،الحباةءبخبفيدورهيهؤديانميافي"امحلىان.هااقصص"ادة-

ناعلىقادراللكاتبانولطاول..كيبئئكمثعخصيةسمجة،وؤحةاواللقاورون!ىيقولهماء.جعاوادا.يراهكماالصدقيقولانشاءمااذا

أكيد،بالت،وهدا..حياان!اجهيبقىفشو!،يةوفطر،اصحةويقدمها-ادن-بدؤل!،تقعقداو،وقعتلحوادثسردالقصةانمن،لنا

ادائه.فيمانسفيلدكالريننجحتماروافيفيبارزةمواهبذات.نكنزممانسفهلمدكاثرينبانالاءتراف"ن

ذتأحانبوسغهاكان.اخرمجالفي"هامواهانحصرتلقد..القصة

بكرحم!نترجمة..وتعاله،ة،وشجن،ومرارة،تهكممنفي"ماكل!نهت!مرثم،وضعا

ت!بت3."ا)نترعلمم"سمتهاا!تيالرواية،هداعلىمثلاواسوق

هصودة،"و،"الراحلالكولونيلبنات"،مثلامنهاةايجابيؤصصبضع

نر...هكاتبايييكتبهاانالجاؤزمنكانانهسوى.-حم!نةوهـكقصص

كسلاممكئب!هرولوا!،ءرةت-اتنا!!!رن!!ا!ءنا!لاقؤءكل!هاةر31ان.كفؤ
32ب.ص!ديدهحلف!ا-السودانكامةمفهومعنالادباءاصدقانيشننىسآدت.الجوبقء-ص،عموما

-!دابدارومطبو!تالمدارصوادواتامتبجميعانيشا؟واللمأو،تطيعوايمىل!انهـمالا..المجال!ذافي،"الجو))
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