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الرواية إهداء

شجاعة ألن والحياءُ؛ األدُب الفتاة ومن واإلقدام، الشجاعة الَفتَى من يعجبني
فأنا سواه، لها جمال ال الذي جمالها الفتاة حياء وألن كلها، أخالقه ِمالُك الفتى
الصفة فريقيهما من كلٌّ ليستفيد وفتياتها؛ مرص فتيان إىل الرواية هذه أُهدي
كما الفضيلة أساس عىل املستقبلة حياتهما وليضعا فيه؛ أراها أن أحب التي

وفرجيني. بول وضعها

املنفلوطي لطفي مصطفى





املؤلف ترمجة

خريت محمود بقلم

١

«دافيد صنعه الربنز من تمثاٍل بإقامة الفرنسية الجمهورية حكومة احتفلت ١٨٥٢ سنة يف
بالبرشوالنور، مالمحه تتألق الهيبة، عظيم جليل لرجل الهافر ثغر ميادين أحد يف الشهري»
وعند قلًما، وباألخرى قرطاًسا يديه بإحدى ممسٌك وهو واللطف، بالوداعة عيناه وتفيض
الحارة. املناطق أشجار من شجرٍة ظل تحت يتصافحان عاريان وصبية صبيٌّ َقَدميْه

نبات من ليست التي الشجرة تلك معنى وما املتصافحان؟ الصبيان ذانك هما من
لعناية محالٍّ يكون أن الحظ له كتب الذي الرجل ذلك يكون أن عىس وما البالد؟ هذه

الجمهورية؟ واهتمام «دافيد»
للحرية محبٍّا حياته قىض أبنائها من رجٍل ذكرى تخلِّد أن بأرسها فرنسا أرادت
تمجيدها، يف يتفانى وهو الحكمة عن منقبًا األذى، بسببهما ناله وإن الرأي، واستقالل
من يانًعا إكليًال لألدب يوٍم كل القدير قلمه ينسق بمحاسنها، يتغنى وهو للطبيعة عاشًقا
تخفيف عىل للعمل اإلنسانية سماء إىل األبية الطاهرة نفسه به وتسمو الجمال، أزاهري
للطبيعة يعرف النفس، كبري حكيًما، الهمة، عايل ذكيٍّا رجًال فكان وآالمهم، البرش ويالت
حدٍّ إىل بالبرش الرحمة فيوض قلبه فراغ مألت الشعور، جمَّ فذٍّا كاتبًا وفضلها، حقها

القديسني. صف يف يجعله



الفضيلة

اآلثار تلك مثل ونفسه وقلمه رأسه ويف يخلده؛ أثر إىل بحاجة الرجل هذا كان وما
السنني. تعاقب عىل بها يحيا الخالدة

٢

أبوين من بالهافر، ١٧٢٧ سنة يناير شهر عرشمن التاسع يف بيري سان دي برناردين ولد
بهذه صغره من ولع إنه حتى بيري، سان دي أوستاش بالنبيل اتصالهما يدعيان كانا
تتفق بنفسه يصنعها بأوسمٍة صدره يحيلِّ وأخذ «شفالييه»، لقب لنفسه فانتحل النسبة

اللقب. هذا رشف مع
حتى الخيال، وراء الجري كثري املزاج، عصبيَّ املشاعر، رقيق صباه يف كان ولقد
هو يكون البائسني؛ العاثرين طائفة من واسعة جمهورية تأسيس إىل نفسه طمحت
مثل الخاطر هذا يف فكان العيش، سعادة لهم ليضمن حياتهم؛ ومنظم رشيعتهم واضع
األرجاس، من طاهرين األوىل فطرتهم إىل الناس يعود أن يرى كان هذا أن إال جاك، جان
التي العامة الكون رشيعة ظل يف هنية صافية عيشًة فيعيشون األدران، من خالصني
الحياة قسوة به يحارب جديًدا نظاًما لهم يضع أن يرى فكان برناردين أما الخالق، سنها

وويالتها. الحالية
قبطانًا وكان — أعمامه أحد إن حتى والِحيلة، الَحْول قليل طفًال يزال ال كان ولكنه
وكراهية بالهموم مثقًال منها عاد ولكنه املارتينيك، جزر إىل معه أخذه — تجارية لسفينة

كاين. لجزويت أبوه فسلَّمه العيش،
أحاديث من يسمعه كان ملا الصغري رأسه إىل السامية الفكرة تلك عادت ذلك وعند
سبيل إىل فيهدي أثرهم يقفو أنه لو تمنى حتى املتوحشة، البالد يف رحالتهم عن املبرشين

الجاهلني. األشقياء هللا عباد من فريًقا السعادة
بعد التحق ثم الهندسة، مدرسة إىل ثم رووين، مدرسة إىل بنقله ل عجَّ أباه أن عىل
ذلك يف خرج وإن نفسه صوت غري يسمع ال عنيًدا كان ذكرنا كما ولكنه بالجيش، ذلك

أوقفه. ثم لتأديبه مجلًسا عقد رئيسه إن حتى الواجب، حدود عن
بإغارٍة مهددًة كانت ولكنها فيها، الرزق س لتلمُّ مالطة يقصد أن ذلك بعد أراد ولقد
ملريديه. يعطيها الحساب بعضدروسيف يعيشمن وأخذ أدراجه فعاد األتراك، جانب من
أحٍد عند يجد ولم الهناء، سبيل عليه والتوى الفقر، وعضه الهمُّ به أحدق وهكذا
وآثر الناس، وكره الحياة، فاحتقر كربته، يف عليه يحنو قلبًا وال محنته، يف يسعه صدًرا
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املؤلف ترجمة

الناس قمته تريني عاٍل جبٌل العزلة «إن قائًال: القايس العالم هذا يف البقاء عىل العزلة
صغاًرا.»

الطبيعة، صدر هو الخالد، األبدي حنوه من عليه يفيض آخر صدًرا يعدم لم أنه عىل
عشقها. يف وفني وأحبها إليها فاستنام

حافة عىل نبت «الفراولة» من هزيًال عوًدا يوٍم ذات رأى أنه أيضا إليه حببها ولقد
حرشات من حوله ما ويصف دقائقه بكل يصفه أن نفسه يف قام يتأمله أخذ فلما نافذته،
إىل فشيئًا شيئًا تصغر الحرشات تلك رأى وقد عليه استعىص ذلك ولكن وذباب، صغرية

بها. فهام وعظمتها الطبيعة مقام أدرك ذلك وعند متابعتها، عن أعجزه حدٍّ
غريه إىل وطنه من الهجرة عىل فعزم اليأس، تعرف ال برناردين نفس مثل نفًسا وإن
سبيله» يف تغرب وطنه أحب من «ألن عليه يحقد وال يكرهه ال ذلك مع وهو هللا، بالد من

حياته. ترجمة يف قال كما
عند يجد لعله روسيا إىل فسافر رأسه، يف اختمرت قد املجتمع إصالح فكرة وكانت
ولكن قزوين، بحر شواطئ عىل الوجود نور إىل إخراجها عىل يساعده ما كاترين ملكتها
فمدغشقر، العليا أمريكا فصحارى فأملانيا بولونيا إىل ثم فنلندا إىل فارتحل طاش، سهمه
هذه كل يف ولكنه روايته، عنها كتب التي «موريس» جزيرة عند املطاف به انتهى حتى
حمل تحت ينوء وهو ثانيًا لوطنه العودة إىل فاضطر حليفه، الحظ سوء كان األدوار
عىل ولكن للناس، ع تُرشِّ التي النُّظم عىل يكن لم العيب أن إىل ذاهبًا والديون، األحزان

بها. القائمني نفس
باكتناه وشغف أحبها طاملا التي الطبيعة عن طرفه يرفع يكاد ال أسفاره يف وكان
خواطره أن يعتقد وهو الشعري، مزاجه مها تََفهُّ يف عليه يغلب كان ولكنه جمالها، أرسار
املختلفة األشكال آالف إليها توجه التي هي ولكنها الطبيعة إىل تتجه التي هي ليست
بكل الطبيعة من فيحظى خياالته بذور طريقه طول عىل يغرس كان وهكذا الرائعة،
البحث صهره حتى ناطقة، حية نفًسا ذراتها من ذرٍة كل يف يرى وهو شهيٍة ثمرٍة
وهو — ذكرنا كما — فعاد كأسه، يف ما آخر جرَّعه الحظ شقاء ولكن التجربة، وأنضجته
ولكن األقدار؟ رفعتهم فكيف اإلحسان قدر يعرفون ال الناس أصبح لقد نفسه: يف يقول

الراحة. غري يف أطمع ال فأصبحت هِرًما َتني َصريَّ التجربة أن حسبي
قد ومجالدتها الحوادث لقاء إىل الطامح الشاب وكأن وهن، قد بعزمه أحسَّ إنه نعم
حاله إليه آلت ما ذلك إىل أضف عمره، من الثالثني يتجاوز ال ذلك مع وهو وفني فيه ذاب
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الفضيلة

ودوَّن فيها شاهد وما زارها التي الجزر تلك عن كتاٍب وضع يف ففكر والبؤس، الفاقة من
عنها. مذكراته يف

قليًال؛ نجاًحا إال يصادف لم مجده أساس به وضع أنه يظن كان الذي كتابه ولكن
نظامها، وفساد املستعمرات إدارة خلل من فيه ذكره بما الحكام؛ قلوب عليه أفسد ألنه
لم ولكنه وعرفهم، فعرفوه وفالسفته، عرصه بكتَّاب االتصال أكسبه قد السفر هذا أن إال
كانا اللذين والحق العدل معنى يعرفون ال قوٌم كغريهم أنهم أدرك ألنه أنكرهم؛ أن يلبث
تنيس — يقول كان كما — واحدة شوكٍة ألم ألن وهجرهم؛ قاطعهم إنه حتى خلقه، دعامة
يف فجمعها الطبيعة يف أبحاثه من دونه ما إىل عمد ولذلك يشمها؛ وردٍة مائة لذة املرء
الناقص، الكتاب هذا ولكن االرتباط، وعدم التفكك من بها ما عىل الناس عىل نرشه كتاٍب
مرة مائة خريًا حية معنوية وحدًة كانت — يسميها كان كما — الدوارس األطالل تلك أو
حتى للعني، ماثلة الذهن، يف دائًما حارضة القدرة جالل تمثل ألنها علمية؛ وحدة أية من

وأحبوه. قدره الناس فعرف له أمَّ ما فوق كان نجاحه إن
صغريًا منزًال فابتاع شقائه، أحمال من شيئًا نفسه عن يزحزح أن أمكنه وهكذا
وعىل الطبيعية، عائلته أفراد بني أنه يشعر حتى الفقراء، يسكنه ضيٍق طريٍق يف اختاره

أبحاثه. متابعة من يُحَرم ال كي الحيوانات، حديقة من مقربٍة

٣

اإلنسان سعادة أن اعتقد برناردين أن الشاقة الطويلة التجاريب تلك نتائج من كان وقد
بلغ مهما العامة الفضيلة وأن والفضيلة، الطبيعة تتطلبه الحياة سبيل سلوك عىل قائمٌة
الجمهورية فكرة عن عدل ولذلك فرٍد؛ كل نفس يف األول املكان مكانها فإن اتساعها من
الوحدة ظالل يف املنزوية األرس بعض حياة وصف عىل واقترص إنشاءها، حاول التي

الفضيلة. بساطة وعند الطبيعة حجر يف النعيم طعم تتذوق
القلوب، ة أزمَّ وملك املشاعر، أوتار فهز وفرجيني»، «بول الخالد سفره ظهر وهكذا
فؤاده بها فاض باردًة صافية وشعلًة األقالم، رءوس عىل وتاًجا األدب، لليل فجًرا وكان
فرنسا، أنحاء جميع يف عظيٌم تأثريٌ لظهوره وكان والرحمة، والصرب الفضيلة غمرته الذي
إال ابنٌة أو بول، ته سمَّ إال ولٌد لها ولد أرسٌة تبق ولم زفرة، كل د وصعَّ عنٍي، كل فأبكى

فرجيني. سمتها
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املؤلف ترجمة

فيها ليس صحيحٌة حوادثها أن الرواية هذه من الناس نفوس يف أثره ما أكرب وكان
روائية قصًة أتخيل لم «إني مقدمتها: يف مؤلفها قال فقد والرتتيب، النسق إال الخيال من
أن يمكنني بل الفقر، ذلك وسط يف أوروبية أرسٌة بها تمتعت سعيدة حياًة فيها أصور
التي بالسعادة وتمتعوا األصقاع تلك يف حقيقة عاشوا قد الرواية هذه أشخاص إن أقول
ولم الجزيرة، تلك سكان من كثريٌ به شهد صحيٌح مجمله يف تاريخهم وإن َوَصْفتُها،

بال.» بذات ليست جزئياٍت بعض إال عليه أُِضف
وضعت عندما «أردت فقال: ظهورها قبل النفوس يف روايته تأثري بمبلغ تنبأ وقد
ومشاربهم ومراتبهم درجاتهم اختالف عىل القراء يف تأثريها مقدار أعرف أن الرواية هذه
بعض عىل تلوتها ثم فبََكنْي، املتأنقات الجميالت السيدات بعض عىل فتلوتها وميولهم،
هذا وأرضاني جميًعا، للناس كتبتها قد أني فعلمت فبكوا، الرَِّزينِني املحافظني الشيوخ
الحد هذا إىل البيان عالم هز قد كان إذا السفر هذا أن عىل الرىض، كل الصامت الحكم
الفكر ظلمات للناسمن خرج حتى بطيءٍ مجهوٍد ثمرة كان وإنما يومه، ابن يكن لم فإنه
عمل من بل عمله من ليس كأنه فهو القشيب، الشاب ذلك ثوب وعليه الحقيقة قضاء إىل
تظهر الذي اليوم واىف فإذا الظل، يف وتنضجها السكون يف بذورها تضع التي الطبيعة

واألبصار.» باأللباب أخذت فيه ثمرتها
حسبكم لهم: فيقول منه؟ انتهى وكيف وضعه؟ كيف الناس يسأله كان ما وكثريًا
الذي الرسور لذة عنها تحجب أعينكم عىل غشاوًة األسئلة بهذه تضعوا فال أعجبكم، أنه
محاولة إىل خاطره فيذهب وردٍة عىل نظره يقع الطفل كمثل مثلكم كان وإال به، شعرت
أمامه يرى ال غايته بلغ إذا حتى ورقة ورقة ينثرها ذلك وعند صنعها، لكيفية االهتداء

شيئًا.
فهم هذا، موقفهم من حلٍّ يف السائلني من الحيارى يجعل الكتاب جمال أن عىل
نبتت، طريقة أية وعىل نشأت، كيف القيم السفر هذا زهرة عن تساءلوا إذا معذورون
عىل ففاضت أيعنت النفس مؤثرات من مؤثٍر أي وتحت سقيت، متقٍد خاطٍر أي وبماء

والجمال. واأللوان باألريج األجيال
كل أن صح إذا الكاتب حياة نفس يف دفينٌة الكبري العمل هذا مثل عنارص ولكن

سطوره. يف يتمثل مؤلٍف
قلمه هذبت والدرس والتجربة املشاهدة فإن كاتبًا يخَلق لم كان إذا برناردين أن عىل
األيام أحاطتها وقد الحوادث مهاب يف طائرًة بائسًة هزيلًة انقضت إذا حتى وأنضجته،
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الفضيلة

الفياض؛ السفر هذا سطور بني قلمه نفثات إال منها بديًال له يَر لم الشيخوخة من بإطاٍر
للغة خالٌد أثٌر هي وإنما للكاتب، أثًرا الرواية هذه «ليست قارئيه: بعض عنه قال ولذلك

الفرنسية.»
القارئ فإن الخشنة الجافة الطبيعة وصف عىل إال تقم لم كانت وإن الرواية أن عىل
غرابة أو أشخاصها لرتتيب ال مفاصله، يف النشوة بدبيب يشعر حتى منها ينتهي يكاد ال
الساحرة بعبارته السهلة القرى أهل أخالق وصف عىل برناردين لقدرة ولكن حوادثها،
خالًدا، قدسيٍّا حيٍّا تمثاًال الكمال من وجعلت الجامدة، الطبيعة أنطقت التي فهي الجذابة،
وأعواد بسيطٍة أكواٍخ غري هنا أرى ال «إنني الطرب: هزه وقد صاح قرائه بعض إن حتى
وحتى وهناء.» سعادًة تسيل وقلوبًا مستبرشًة، ضاحكًة وجوًها حولها أرى ولكنني خشنة،
تتألأل عظمٍة غري ليس الكتاب هذا سطور من يتشعع الذي السحر «إن شاتوبريان: قال

بالزهور.» مزدانٍة عزلٍة فوق القمر تألق تحكي ثناياه يف
قدره عرف أن الحظ وخاصمه الليايل حاربته ما بعد برناردين كفاح ختام كان ولقد
حديقة إدارة فقلده عرش، السادس لويز عناية إليه توجهت حتى جهلوه الذين أولئك
وسلبته املركز هذا أفقدته قد الثورة كانت وإذا الطبيعي، التاريخ ومتحف النباتات،
بإحسانه، وغمره برعايته، شمله بونابرت» «نابوليون فإن فيها، أصبح التي النعمة تلك
األوسمة تلك إىل حاجٍة يف يعد فلم الرشف، وسام قلده أنه كما املاضية، األيام مرارة فأنساه
برناردين يا لنا تؤلف «متى له: قال قابله إذا وكان صباه، يف بها يحلم كان التي الخيالية

ثانية؟» روايًة
«إن أمره: أول يف يقول كان الذي كاتبها هو وهذا وفرجيني، بول رواية هي هذه
هذه كل الضائعة، وآمايل مرتزقي وضآلة تفارقني، ال التي واألحزان لجمييل، الناس إنكار
يقع ما كل إن حتى صوابي، وأزاغت صحتي، عيل فأفسدت لتحاربني تجمعت املصائب
فأصبح شمسني»، أرى امللك أوديب كأنني مضاعًفا، متحرًكا أراه أصبحت برصي تحت
مطمئنًة آمنًة تتقدم أخذت الحوادث زعازع من حياتي سفينة قاست ما بعد «هكذا يقول:

السعادة.» بر إىل
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األول الفصل

موريس جزيرة

«مدغشقر»، جزيرة من مقربة عىل الهندي املحيط يف الواقعة اإلفريقية الجزر إحدى هي
السكان من قليًال إال بَْلَقع قفراء جزيرٌة وهي «سيشيل»، جزائر من بعيٍد غري مًدى وعىل
األوروبيني املهاجرين من أفراٍد بضعة يستعبدهم وغاباتها، جبالها يف متفرقني السود
واستنباط معادنها واستخراج واستنباتها األرض حراثة يف ويسخرونهم بينهم، النازلني
التي األصقاع جميع يف األوروبيني املستعمرين شأن هو كما أشجارها، وتقليم أمواهها

فيها. يعيشون

واديًا «بورلويس» عاصمتها خلف القائم الجبل رشقي الجزيرة هذه عىل املقبل يرى
ُكوَخنْي أطالل وسطه يف تراءت قد والصخور، اآلكام من طبيعي بسوٍر مسوًرا مستطيًال،
حولهما، متناثرة سوداء ناخرٍة جذوٍع وبضعة أنصافجدرانهما، إال منهما يبَق لم َداِرسني
مختلفة وصفراء، وخرضاء سوداء بني ما األلوان، مختلفة بهما املحيطة األرض ويرى
من كثري إىل اٍت، ومستََدقَّ ومتعرجات وأخاديد، وأحافري وأغوار، أنجاد بني ما السطوح
حرثها يتولون قوٌم اليوم قبل فيها يعيش كأنما واملتداعية، القائمة والغدران الجداول
رحلوا أو ساكنوها عنها فرحل برضباته الدهر رضبها ثم وتخطيطها، وتقسيمها وزرعها

بأجمعه. العالم عن
ناحيته من واحدٌة فجوٌة إال — وانفراجه اتساعه عىل — الوادي لذلك يكن ولم
كانوا ألنهم االستكشاف؛ جبل يسمونه الذي العظيم الجبل ذلك يساره وعىل الشمالية،
قصبة «بورلويس» مدينة تقع وبسفحه الجزيرة، إىل القادمة السفن قمته من يرقبون
يمينها من يتفرع متحرضة، نصف صغريٌة مدينٌة وهي الفرنيس، حاكمها ومقر الجزيرة
قائمة االسم بهذا املسماة الكنيسة وهناك «بَمبْلوس»، بضاحية ينتهي عريٌض الحٌب طريٌق



الفضيلة

الَحَرَجات ثم فسيٍح، أفيح وسط الخيزران بأشجار املحفوفة املتصاعدة املتدرجة بمماشيها
أي: «تومبو»؛ خليج هنا يُرى حيث البحر، ساحل إىل ممتدة منبسطة ذلك بعد واآلجام
الفسيح الخضم ثم البائس، الرأس أي: مالريو»؛ «كاب رأسيسمى يمينه وعىل القرب، خليج
سطح عىل السابحة السفن كأنها مقفرة صغرية جزٍر عدة صفحته عىل تنترش ذلك بعد

العظيم. الربج كأنها بينها تتهادى دمري» «كوان جزيرة فيها ما وأكرب املاء،

بطون يف الضاربة الرياح عصف منه يدنو حني الوادي ذلك عىل امُلقبل يسمع يزال وال
الشاطئ صخور عىل املتوثبة األمواج ودمدمة األشجار، وذوائب الغابات وأحشاء الجبال
صًدى إال يحس فال يشءٍ، كل سمعه عن انقطع الكوخني مكان إىل وصل إذا حتى وهضابه،
عىل ولنٍي برفٍق املتساقطة األمطار وسوسة إال يسمع وال النخل، سعف لحفيف ضعيًفا
تنحدر ثم الطيف ألوان بالطحلب املكسوة جوانبها عىل فرتسم امللساء، الصخور رءوس
يقتطفها وال يد، إليها تمتد ال التي املهملة األزهار أحواض تسقي حيث إىل متسلسلة عنها
وإىل أمواهها، من الكثري بالجم فتمدها واألقنية الغدران إىل ذلك بعد تفيض ثم مقتطف،
يف الرقطاء األفاعي انرساب أحشائها من فتنرسب األعشاب، ولفائف األشجار خمائل
وبني قممها وعىل سفوحها يف نبتت قد شماء هضابًا إال يديه بني يرى وال الرمال، بطون
املرتعرعة، الخرضاء أوراقها الشمس أشعة تعابث التي الباسقة األشجار مجاميع فروجها
تنحدر وال وناريها، وأرجوانيها وفضيها، ذهبيها األلون رضوب من شاءت بما وتكسوها
الشمس وطفلت النهار أدبر فإذا الظهرية، وقت إال أرجائه يف وتتبسط الوادي قاع إىل
ورقة ظالله، وانسجام ألوانه، جمال يف الرائي رآه منظٍر أبدع األصيل منظر كان لإلياب
والروضة رَياء السِّ الحلة من أبهى يف وسمائه أرضه بني العني وذهاب أفقه، وتلهب أضوائه،
وكوكٍب وهواءٍ، ماءٍ من يشءٍ كل عىل السكون خيم مغربها إىل الشمس انحدرت فإذا الغناء،
وال حركة، وال فيها نأمة ال القبور، كوحشة مخيفة وحشٍة إىل املنظر واستحال ونجم،

خافق. وال بارق
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الثاني الفصل

الشيخ

منظره إىل أسرتيح وأن مساء، صباح الجميل املكان هذا إىل أختلف أن كثريًا يل يََلذ كان
الطرف أقلب العالية صخور من صخرٍة عىل يوٍم ذات لجالٌس فإني الساكن، الهادئ
آياتهما به تنطق وفيما الدارسني، الكوخني هذين شأن يف وأفكر وسمائه، أرضه بني
تلك سكان من هرٌم شيٌخ بي مر إذ والسري، األحاديث من وآثارهما والعرب، العظات من
رساويل ويلبس يده، يف عجراء عًصا عىل يعتمد عمره، من السبعني عىل نيف قد الجزيرة
األصقاع، تلك سكان كشأن الخوص، من عريضة وقبعًة بسيًطا ريفيًا وصداًرا واسعًة
الضارب النحيف األبيض وجهه تألأل وقد كتفيه، عىل مسرتسٌل مستطيٌل أبيض شعٌر وله
البساطة نور األتقياء، الريفيني وجوه يف دائًما يتألأل الذي الساطع النور بذلك السمرة إىل

والرشف. والنبل والطهارة،
وألقى متوسًما إيل رأسه فرفع بالتحية، وبدأته األنيق، الجميل وبمنظره به فأنست
له شعرت الذي بمثل يل شعر وكأنما جميًال، ا ردٍّ تحيتي رد ثم مطمئنة هادئة نظرة عيل
للصخرة محاذية صخرة عىل وجلس متهلًال، باسًما نحوي فأقبل والود، العطف من به
وقلت عليه فأقبلت بجانبه، قبعته ووضع قدميه تحت عصاه وألقى عليها، أجلس التي
فيها طويت نعم، قال: طويل، زمٍن منذ سيدي يا الجزيرة هذه يف تعيش لعلك له:
صخورها تحت غًدا عظامي وستربد شيخوختي، رداء فيها أطوي وهأنذا شبابي، رداء
كان وعمن الدارسني الكوخني هذين شأن عن قليًال تحدثني أن لك هل قلت: وجنادلها،
قليًال فوجم وأرزاؤه؟ الدهر عواصف بهما وتعصف البىل، يد بهما تعبث أن قبل يسكنهما
الهم من رقيقة غمامٌة املتأللئ الالمع جبينه عىل انترشت وقد شيئًا يقول ال صامتًا وظل
الوادي هذا إن بني يا نعم وقال: أعضاؤه لها اختلجت طويلة تنهدًة تنهد ثم واالكتئاب،
املتأمل وقفة وأطالله ربوعه عىل ليقف إال املار به يمر ال يبابًا خرابًا اليوم تراه الذي



الفضيلة

وفضائلهم، بأخالقهم سعداء أقواٌم فيها يعيش غناء روضًة عاًما عرشين منذ كان املعترب،
اليوم، تراه الذي املصري هذا سيكون مصريهم أن يراهم من ببال وال ببالهم يخطر كان ما
أبطالها أن إال الدموع، وتستذرف األشجان تستثري مؤثرة غريبٌة لقصٌة قصتهم وإن
واملسارح والبساتني، والحدائق والدور، القصور أصحاب من وال قادًة، وال ملوًكا ليسوا
التي الراويات أبطال شأن هو كما الجسيمة، والحوادث العظيمة، والوقائع واملالعب،
كان ومن األنظار، وتتخطاهم العيون، تقتحمهم مغمورين فقراء قوًما كانوا بل تقرءونها،
وتواريخهم؛ أخبارهم من يشءٍ بسماع يعنَى وال الناس، من أحٌد بهم يحفل ال شأنهم هذا
فهم واعتادوه، ألفوه الذي الطريق من إال السعادة يفهموا أن يستطيعون ال الناس ألن
العالم عن منقطعة جرداء قفرٍة أرٍض يف يعيشون متقشفني فقراء قوًما أن يصدقون ال

والبساطة. الفضيلة طريق من سعداء يكونوا أن استطاعوا قد بأجمعه
ساميًة كبريًة نفًسا جنبيه بني يحمل أنه وعلمت وأعظمته، نفيس يف الرجل فأكربت
سيدي يا نعم له: وقلت يلبسها، التي الحقرية األسمال هذه صورة عن صورتها تختلف
املعنى ذلك إال السعادة معنى من نفهم ال — األوروبيني معرش — أننا لك أعرتف إنني
السفاكني، والقواد الظَّلمة، امللوك أولئك أبطالها كان إذا إال بالقصة نعجب وال تقوله، الذي
والبائسني، الفقراء أحاديث إىل ورسور بلذة األحايني بعض يف نصغي أن نستطيع ولكننا
أن بد فال ووجدانه، شعوره الشهوات وغمرت اإلنساني بالقلب القسوة بلغت ومهما
شعوره، وتوقظ تنعشه اإللهية الفطرة نفحات من نفحٌة حنٍي إىل حنٍي من عليه تهب
التي غري السعادة من صنوًفا العالم يف أن يفهم وأن قليًال، نفسه إىل يعود أن فيستطيع

بها. استمتاعه طال لو وود لنفسه، وتََمنَّاها وأعظمها أكربها وربما ويألفها، يعرفها
أخطأته قد مسكني، بائٌس رجٌل إال علمت لو أنا فما سيدي، يا قصتك َعَيلَّ َفُقصَّ
القفر يف يجدها فلعله والقصور، الدور بني والحوارض املدن يف طلبها حيث السعادة

والصخور. الهضاب بني املوحش
الذكريات بعض عن طياته يف يفتش هو كأنما ن املغضَّ جبينه عىل يده فوضع

ويقول. يحدثني وأنشأ شواردها، من تفرق ما يستجمع أو القديمة،
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التور دي مدام

رزقه ليطلب «مسيوالتور» اسمه «نورماندي» من فتًى الجزيرة هذه َقِدم ١٧٢٦ عام يف
ُمعينًا فيها له يجد أن عن وعجز فرنسا، يف طلبه أعياه ما بعد املقفرة الجزيرة هذه يف
الصورة، جميلة نبيلٌة، فتاٌة وهي زوجته، تصحبه وكانت رحمه، وذوي أهله من حتى
ألنه عليه؛ فأبَْوها قومها إىل يخطبها أن وأراد وأحبته، أحبَّها الُعنُْرص، طيبة الخلق، كريمة
الهيئة يف ومكانتهم وثرائهم وبوفرهم بأنفسهم املدلِّني من كانوا وألنهم ، ُمقالٍّ فقريًا كان
نظرائهم، وال أكفائهم من ليس رجٍل إىل يصهروا أن عليهم يهون مما يكن فلم االجتماعية،
فيها، العيش إىل سبيًال يجد علَّه الجزيرة هذه إىل بها وهاجر مهٍر، بدون ا رسٍّ فتزوجها
عند بهم يستعني الزنوج من طائفة منها ليبتاع «مدغشقر» جزيرة إىل وسافر هنا فرتكها
له يتَح فلم وزوجته، هو منها فيقتات املهجورة، األرايض بعض استصالح عىل عودته
فيه ويمتلئ مناخها فيه يوبأ الذي الفصل يف «مدغشقر» إىل سافر ألنه أراد؛ الذي الحظ
وكان بحياته، ذهبت شكاًة اشتكى أن يلبث فلم القاتلة، السامة والرياح بالحميات جوها
يف دائًما الشأن هو كما هناك، األيدي فتناهبته املال، من وشيئًا األثاث بعض معه يحمل

النائية. الجزر تلك يف أوطانهم عن بعيًدا يموتون الذين األوروبيني من الغرباء تراث
عىل يعينها من وال عضد وال لها سند ال مسكينًة أرملًة بعده من امرأته فأصبحت
تكن ولم دريهماٍت، ببعض حضورها عند ابتاعتها قد كانت زنجية جارية إال أمرها
الحاكم عون من الجزيرة هذه يف املقيمني املهاجرين أكثر عليه يعتمد ما عىل تعتمد
ذلك، من نفسها يف أجل كانت ألنها والنفوذ؛ الجاه أصحاب ببعض الصلة أو ومساعدته،
ووجهة آمالها موضع كان الذي الكريم الزوج ذلك فقدت أن بعد يعنيها يكن لم وألنها

كان. من كائنًا الناس من أحد مع صلة لها تكون أن حياتها
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عىل حياتها يف تعتمد أن عىل عزيمتها وصحت وجلًدا، قوًة هذا يأسها فأكسبها
قوتها تجد علها وجاريتها هي بيدها تستصلحها األرض من قطعًة لها تتخذ وأن نفسها،

ومرتزقها.
بضع اإلنسان فيها يجد أن يعدم ال وإقفارها جدبها عىل الجزيرة هذه يف واألرض
والفرار واالنفراد العزلة تريد كانت ولكنها واالستثمار، للنماء صالحة خصبٍة قطٍع
املجاهل يف وأوغلت امليثاء الخصبة املواضع فرتكت وأسماعهم، الناس أبصار عن بنفسها
ال منقطع وراء أو غوٍر بطن أو جبٍل سفح يف معتزلٍة أرٍض قطعة عن تفتش البعيدة
فأعجبها فيه، نحن الذي املكان هذا إىل وصلت حتى سابٌل بها يمر وال طارق يطرقها
املهجور، العش إىل الغريب الطائر سكون إليه نفسها وسكنت املنفرد، الهادئ منظره
ضوضاء من بأنفسهم الفرار إىل بحاجتهم دائًما يشعرون املنكوبني، البائسني شأن وكذلك
إليهم يخيل كأنما الوعرة، الخشنة واملواطن القصية، النائية املعتزالت إىل وجلبته العالم
كأنما أو وأرزائه، الدهر كوارث من بها يعتصمون حصينٌة قالٌع وهضابها صخورها أن
بها ما بعض عنها فريوح وأفئدتهم قلوبهم إىل يرسي وسكونها هدوءها أن يتوهمون
بلطفها وتمده اإلنسان حراسة تتوىل التي — اإللهية العناية أن إال وسكونًا، راحًة ويملؤها
أن أبت لنفسه؛ يرى مما خريًا دائًما له وترى يحتسب، وال يقدِّر ال حيث من وعنايتها
عىل وتعينها وحشتها، تؤنس كريمة صديقًة لها فأتاحت وكآبتها، وحشتها إىل تسلمها

أمرها.
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مرغريت

صالحة امرأٌة التور» دي «مدام حضور من واحٍد عاٍم قبل األرض هذه يف تعيش كانت
مسقط يف بها حلت نكبٍة أثر عىل إليها وفدت «مرغريت»، اسمها الحال رقيقة كريمة
اصطلح الذين أي — االصطالحيني النبالء من نبيًال أن وخالصتها «بريتانيا»، رأسها
وكانت فأحبها، فرآها بها لالصطياف بلدتها نزل — اللقب بهذا تلقيبهم عىل الناس
والزواج، الحب عن به حدثها ما فصدقت لها، يقال ما كل تصدق ساذجة غريرًة فتاًة
يف عظماء هم كما وعهودهم أحاديثهم يف العظماء أن إليها ُخيِّل كأنما والرغد، والسعادة
اتصال به فاتصلت عاهدوا، إذا ينكثون وال وعدوا، إذا يخلفون ال وأزيائهم، مظاهرهم

أبويه. واستئذان وطنه إىل عودته عند منها يتزوج أن وعدها حينما بزوجها الزوج
قبلها، من أمثالها من الكثريات ملَّ كما واجتواها ملها حتى قالئل أياٌم إال هي وما
من شيئًا وسادتها تحت لها وترك فيه، وأمًال به غبطًة كانت ما أعظم فجأًة عنها فرحل
جنونها فجن ورشفها، عرضها من بذلت ما بوفاء لها يقوم الذي الثمن أنه إليه خيل املال
عىل املاخرة سفينته من تر فلم منها، سيسافر أنه علمت التي البحر ُفرضة إىل وهرعت
تفعل، أن هللا شاء ما فبكت املغرب؛ النجم أعقاب من الرائي يرى ما إال الدأماء سطح
أنها شعرت حتى قليًال إال تلبث ولم القلب، قريحة العني دامية منزلها إىل عادت ثم
أهلها بني البقاء عليها استحال قد أنه وعلمت يدها يف فأُسقط أحشائها، يف جنينًا تحمل
ما وكل يدها، يف العذراء تملك ما كل هي التي الثمينة الجوهرة تلك فقدت ما بعد وقومها
لتواري النائية املستعمرات إحدى إىل الرحيل فأزمعت لزوجها، مهًرا تقدمه أن تستطيع
كبرية وعقباٍت كثري، عناءٍ بعد الجزيرة هذه إىل فوفدت وعارها، سوأتها السحيق قاعها يف
عىل يعينها زنجيٍّا خادًما لها تبتاع أن الراحمني املحسنني بعض بمعونة واستطاعت

ثمراتها. واستخراج إليها أوت التي األرض حراثة عىل ويساعدها أمرها



الفضيلة

أحٌد يعرفها وال الناس من أحًدا تعرف ال القانتات الصالحات عيش هنا وعاشت
وتنسج ولدها ترضع كوخها أمام العالية الصخرة هذه عىل دائًما تجلس وكانت سواي،
اعتادت الذي مكانها يف جالسًة رأتها التور» دي «مدام هيلني وفدت فلما نسيجها،
أن قبل تتصور كانت ما ألنها عظيًما؛ أنًسا بمرآها وأنست ألمرها فعجبت فيه، الجلوس
بجانبها جلست ثم وحيتها منها فدنت حالها، تشبه حال له إنسانًا الناس يف أن تراها
لها وكشفت وقعت، كما قصتها مرغريت عليها فقصت شأنها، عن تسائلها وأخذت
شيئًا، أمرها من تكتمها ولم قدمها، فيه زلت الذي املرصع مكان عن وإخالٍص بشجاعٍة
عىل عاقبني بل فعل، فيما عيل يقس ولم يظلمني، لم هللا إن بقولها: حديثها ختمت ثم
عىل الحمد وله وسالبًا، معطيًا العتبى فله رشيًفا، عادًال عقابًا اقرتفتها التي جريمتي

وبأسائه. نعمائه
ورصاحتها، إخالصها منها وأعجبها إليها، وأوت التور» دي «مدام هيلني لها فرثت
فأفضت منحتها، ما مثل قلبها بنات من تمنحها أن من ا بدٍّ تر فلم وإيمانها. يقينها وقوة
سيدتي يا أنا أما مرغريت: لها فقالت منتهاه. إىل مبدئه من حديثها وحدثتها برسها،
شأنك فما أمري، يف وفرطت نفيس، عىل أرسفت بما أستحقها التي عقوبتي القيت فقد

جريرة! وال لك ذنب ال رشيفة صالحٌة فتاٌة وأنت أنت
تقول: وهي مغتبطة راضيًة معها ودخلت دعوتها فلبت الحقري كوخها إىل دعتها ثم
وقومي، أهيل بني مثلها أجد لم أختًا النائي املغرتب هذا يف يل وجدت فقد اللهم، أحمدك

انتهت. قد آالمي أن إال أحسب وما

مرغريت، كوخ من ونصٍف مرحلٍة بُعد عىل الجبل هذا وراء الحني ذلك يف أسكن وكنت
بها، متصًال — دوننا العقبات هذه واعرتاض وبينها بيني ما بعد عىل — كنت ولكنني
توجد ال خلٌة وتلك املالصق، لجاره الجار يرعى ما لها وأرعى حالها، وأتفقد أزورها
الصحارى وال الشامخة، الجبال فال النائية، واملغرتبات املهجورة، القفار سكان يف إال
ببعٍض، بعضهم اتصال وتمنع بينهم تفرق أن عىل بقادرٍة البعيدة الشقة وال الشاسعة،
الرجل يعيش ما فكثريًا أوروبا يف أما واحًدا، منزًال أو واحدة، محلًة يقطنون هم كأنما
هو ثم دانية، ظلة أو ضيق، ممر أو قائم، جداٌر إال وبينه بينه يفصل ال الرجل بجانب
أن الغريب القادم يستطيع قلما وهناك وصورته، وجهه أنكر وربما يحييه، وال يعرفه ال
وهنا حاًال، وأصحلها عيًشا، وأرغدها وأغناها، البالد أخصب يف نفسه عند إال ضيًفا ينزل
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فقراء ذلك يف سواءٌ وكوٍخ، داٍر كل يف الكريم واملناخ الرحب، املنزل نزوله ساعة يجد
الفطرية حياتهم إىل يعودون حني الناس كأن وأرشافهم، وسوقتهم وأغنياؤهم، الناس
معها لهم تعود — املطلقة الحرة األجواء يف والعيش والسذاجة البساطة حياة — األوىل
وودٍّ وإيثار، وجوٍد وسماحة، كرٍم من عليها: ُفطروا التي الجميلة الطبيعية أخالقهم

وإخاء.
حالها، أتفقد إليها أتيت غريبٌة ضيفٌة بها نزلت قد جارتي أن سمعُت فلما وبعد،
املتأللئ املرشق بوجهها تحيط رائعة، جميلة فتاٍة يدي بني أنا فإذا أمرها، عىل وأعينها
يف ويرتاءى والكآبة، الهم من خفيفة سحابة تغشاها والنبل، الرشف من وضاءٌة هالٌة
عيون يف دائًما اإلنسان يراه الذي واالنكسار الذل أثر الذابلتني املتضعضعتني عينيها

الحياة. ميدان يف املنكرسات الفتيات
أحدثها فأخذت كله، بشأنها أملمت حتى خفيفة جلسًة إليها جلست أن إال هو وما
فيها تعيشا أن تستطيعان وكيف الجزيرة، هذه يف حياتهما مستقبل عن وصديقتها
بينهما، تقتسمانها لهما مزرعًة الوادي هذا تتخذا أن عليهما فاقرتحت هانئتني، سعيدتني
وعهدا مقرتحي فأعجبهما الزنجيان، خادماهما واستثمارها استصالحها عىل ويعينهما

به. أرشت ما بتنفيذ إيل
وقسًما أعىل، قسًما قسمني، فقسمته فدانًا، عرشين نحو الوادي مساحة وكانت
أرديتها السحب تكسوها التي العالية الصخور تلك رءوس من فيبتدئ األول أما أدنى،
الفجوة هذه عند وينتهي «الالتينيه» نهر أمواه خاللها من وتنبعث البيضاء، الشفافة
وتكثر املدفع. فوهة شكلها يف تشبه ألنها «المربازير»؛ هنا ويسمونها أمامك، تراها التي
والنخيل، األشجار كثري أنه إال فيها، السري يتعذر التي والوعور الصخور القسم هذا يف

والغدران. بالينابيع حافٌل
نهاية إىل بجانبه الجاري النهر مع منحدًرا املكان هذا من فيبتدئ الثاني وأما
مصبه إىل شامخني جبلني بني ميثاء رملة يف سائًرا ذلك بعد النهر ينحرف حيث الوادي،
تكثر املستنقعات أن إال واألعشاب، الخرضة كثرية لينٌة سهلٌة القسم هذا وأرض البحر، يف
صخرية، أرٌض كأنها فتصبح الجفاف، أيام تربتها تتحجر وتكاد األمطار، فصل يف فيها

وسيئاتهما. حسناتهما تتكافأ متعادالن قسمان الحقيقة يف فهما
نصيب األعىل القسم فكان عليهما، السيدتني بني اقرتعت تهيئتهما من فرغُت فلما
بنصيبها، منهما كلٌّ فرضيت مرغريت، نصيب األدنى والقسم التور»، دي «مدام هيلني
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متجاورين كوخني لهما أنشئ أن فرأيت وعيشهما، مسكنهما يف تفرتقا أن أبتا أنهما إال
وأن الواحد، الكوخ يف تجدان مما أكثر ولولديهما لهما والراحة السعة من فيهما تجدان
منهما كلٌّ فتسكن الثاني، القسم رأس يف وثانيهما األول، القسم ذيل يف أحدهما أجعل
واغتبطتا الفكرة تلك فأعجبتهما واحد، مسكن يف صاحبتها مع تعيش وكأنها أرضها،
الغابات، من األخشاب واجتالب الجبال، من األحجار قطع عىل بالزنجيني فاستعنت بها،
األغصان من متنٌي سياٌج بهما يدور فسيحني كوخني لهما وأنشأت البناء، مواد وصنع
الشمس وهج وتقيهما تظللهما الالتينية أشجار من خميلًة حولهما وغرست املتشابكة،

املطر. وغائلة
يف ترتجح رقراقٌة دمعة فإذا قليٍل بعد رأسه رفع ثم وأطرق، الشيخ صمت وهنا
وشيدتهما بنيتهما نعم يقول: حديثه يف واستمر أمسكها، تسيل أن حاولت كلما مقلتيه
ساقطني يدي بني اآلن أراهما وهأنذا والنوافذ، والكوى واألبواب السقوف لهما وأنشأت
— هللا وكأن سكان، وال ُقطَّان وال ُكوى، وال نوافذ وال سقوف، وال أبواب فال متهدمني،
إىل معي تذهب حتى مخيلتي تربح فال نفيس يف الذكرى تلك يستديم أن أراد — تعاىل
شجني، مرآها ليستثري وأحجارهما جدرانهما من املاثلة البقايا هذه عىل فأبقى قربي،
امللوك بقصور تعصف أن تبايل ال التي الحدثان طوارق كأن أو وأحزاني. آالمي ويهيج
واإلعظام اإلجالل وقفة وقفت قد األبد، إىل وآثارها ببقاياها وتذهب الجبابرة ورصوح
واحرتاًما لها، إجالًال كله القضاء تقيضعليها أن فأبت املشعثة، الحقرية األكواخ هذه أمام

املخلصني. األوفياء أصحابها لذكرى
فولدت املخاض وجاءها هيلني َشَكت حتى الكوخني بناء من أفرغ أكد فلم وبعد
وأن «عرَّابََها»، أكون أن وسألتني وإرشاقه، سطوعه يف الالمع النجم كأنها جميلًة طفلًة
ألني تفعل؛ أن مرغريت عىل فأرشت صديقتها، ولد تسمية توليت كما تسميتها أتوىل
نعمة ابنتك هللا سيهب ألمها وقالت «فرجيني»، فسمتها ثانية، ا أمٍّ لها تكون أن أردت
الذي اليوم منذ إال السعادة فقدت ما فإني هانئة، سعيدًة حياًة فتحيا والعفة الفضيلة

الفضيلة. طريق عن فيه انحرفت
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الخامس الفصل

الطبيعية احلياة

يف تعمالن مرغريت وصديقتها هي فأخذت نشطًة، بارئًة نفاسها من هيلني نهضت
عمره، من الخمسني عىل نيف قد كهٌل رجٌل وهو «دومينج»، الزنجي بمعونة أرضهما
وأساليبها، الجبلية الزراعة شئون يف الخربة واسع والعزيمة، الهمة َفِتيَّ كان أنه إال
بني ذلك يف يفرق وال واألغراس، البذور من يناسبها ما أرض كل يف يغرس فكان
يف الذرة فزرع اآلخر، يمنح مما أكثر وعنايته اهتمامه من أحدهما يمنح وال القسمني
والقثاء والقرع ِبَخة، السَّ الرتبة يف واألرز الجيدة، األرض يف والحنطة املتوسطة، الرتبة
البطاطا وزرع الهضاب، رءوس وفوق الصخور حول املتسلق النبات من أشبههما وما
األرض يف السكر وقصب العالية، الربوات يف القطن وشجريات اليابسة، الجافة الرتبة يف
العريضة األوراق ذات املوز أشجار الكوخني حول النهر ضفة عىل وغرس املتينة، القوية
عن بتدخينها ح يُروِّ التبغ من شجرياٍت بضع لنفسه يزرع أن يُفته ولم الظليلة، واألَْفيَاء

وآالمه. دهره هموم نفسه
الحطب الحتطاب النائية واألحراش البعيدة الغابات إىل ذلك فوق يذهب وكان
وتذليلها، األرض تمهيد يف يومه من عظيًما جزءًا ويقيض الوقود، أخشاب واجتالب
وكان واألقنية، والجداول واملستدقات املمرات وإنشاء الحىص، ورصف الصخور وتكسري
كان ألنه واإلرشاد؛ بالرأي إال عليه أُعينه ال مغتبًطا راضيًا وحده كله العمل بهذا يقوم
يف خفية يٌد للغرام كان وربما عظيًما، إخالًصا لهما ويُخلص ا، جمٍّ حبٍّا َسيَِّدتَيْه يحب
الناس حركات أكثر يف الشأن هو كما — نفسه أنحاء يف املنبعث الغريب النشاط ذلك
الزنجية وبني بينه نشأت التي الصلة بتلك االغتباط كل مغتبًطا كان فإنه — وسكناتهم
وألصق نفسه إىل أدنى غريها أخرى صلٍة إىل استحالت لو وبودِّه العمل، يف «ماري»
بالزواج سيدتاه له سمحت فقد أراد، ما بها اتصاله من واحد عام بعد له تم وقد بفؤاده،
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روحها يف تختلف ال سعادًة بجوارها وَسِعد فرجيني، ميالد عيد ليلة بها فبنى منها،
املتمدينون. البيض بها يهنأ التي السعادة عن وجوهرها

من بكثري متحليًة اليد، َصنَاع الذهن، ذكية حاذقة، نشطًة فتاًة ماري وكانت
الصنائع ببعض العلم «مدغشقر» رأسها مسقط يف استفادت وقد الفاضلة. الصفات
القصب، أشجار لحاء من السالل صنع تجيد فكانت هناك، الناس يزاولها التي اليدوية
عىل القيام تحسن وكانت الليفية، األشجار بعض خيوط من واملطاِرف املآِزر ونسج
ومزاولة املاشية، ورعي الداجنة، الطيور وتربية أثاثه وترتيب ومنَظَرته املنزل خدمة
وحبوب فاكهٍة من البيت حاجة عن فضل ما حملت عملها من فرغت فإذا والغسل، الطبخ
دريهمات ببضعة عادت ثم فيها فباعته املدينة سوق إىل — الكثري باليشء يكن ولم —

لسيدتيها. تعطيها
وعنزتان للحراسة، وكلٌب وخادمان، وطفالن امرأتان فيها يعيش كان املزرعة إن أي

أقل. وال ذلك من أكثر ال للبيض، دجاجاٍت وبضع للبن،
سآمة عنهما ح ويُروِّ عيشهما عىل يعينهما عمًال تعمال أن من للسيدتني بد ال وكان
القمر، ضوء عىل ليلهما سواد وأحيانًا نهارهما، بياض تغزالن فكانتا ومللها، الوحدة
املاء ورشبتا والذرة، الدَُّخن فأكلتا مكدوًدا، ًا ُمَقرتَّ ولكن رزقهما، تجدا أن فاستطاعتا
ومشتا الجزيرة، هذه يف اإلماء يلبسها التي الخشنة البنغالية القمص ولبستا الرَّنْق،
يف الكنيسة إىل فيه تذهبان كانتا الذي اليوم يف إال منتعلتني غري حافيتني األرض عىل
يف إال الجزيرة عاصمة «بورلويس» إىل تذهبان كانتا وقلما الصالة، ألداء «بمبلوس» حي
والهازئني، الساخرين أعني من وفراًرا نفسيهما، من حياءً الرضورة من القصوى الدرجة
حزنهما كامن ويستثري يومهما، عليهما ينغص ما واالمتعاض األلم من نالهما فعلتا فإن
ورأتا عليها، أرشفتا فإذا مزرعتهما إىل تعودا حتى يساورهما القلق هذا يزال وال وأملهما،
عىل ليساعداهما الجبل قمة من إليهما يهبطان وهما املخلصني خادميهما منظر بُعٍد عىل
يف نسيتا أنفاسهما، ويمازج عليهما يهب العليل الحرية بنسيم وشعرتا وتسلقه، صعوده
وفضولهم وقسوتهم، الناس خشونة من نفسيهما وآلم لحقهما ما كل املنفرد املعتزل هذا
حياتهما طول تريا ولم وأشجارها، نخيلها بني البقعة هذه يف نبتتا قد وكأنما وكربيائهم،

سواها. بقعًة
الناس وعارشت واألجناس، الطبقات جميع وخالطت وبيئة، جو كل يف عشت ولقد
بني والصداقة املتحابني، بني الحب مواقف وحرضت وأدنياء، وأعلياء وأرشاًرا، أخياًرا
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النفس يف أرفع وال العني يف أحىل وال أبهج وال أجمل منظًرا حياتي يف أر فلم املتصادقني،
أن أحيانًا إيل يخيل كان حتى الكريمتني، السيدتني هاتني بني والصداقة الحب منظر من
شعرت إحداهما حدثت إذا وكنت جسدان، يحملها واحدة نفٍس إىل استحالت قد نفسيهما
صورة ذات واحدة نفًسا أحدث كأني كنت مًعا حدثتهما وإذا معها، األخرى أُحدث كأني
الوحدة نفسيهما بني ومازجت واآلالم، الهموم بينهما َدت َوحَّ فلقد واحد، ولون واحدة
فنطقت املشرتك، والبؤس املؤملة والذكرى واملصلحة، والحاجة والرأي، والفكرة والعزلة،
عنهما َزَوى إذ تعاىل هللا وكأن فيه، وفكرت وشعرت، األخرى، به نطقت بما منهما كلٌّ
منها أبدلهما الهنيء، العيش نعمة فيه وحرمهما والعرض، الطول ذات الفسيحة األرض
بسمائهما تمر ال هانئتني، ناعمتني فيها لتعيشا واإلخالص؛ الحب من الغناء الروضة تلك

رجفة. بأرضهما ترُجف وال غنيمٌة،
وأشد الصداقة نار من أقوى ناٌر األحايني بعض يف جوانحهما بني اضطرمت فإن
عن بها فتلوي وتقواهما دينهما من عاصفٌة تهب أن تلبث ال واستعاًرا؛ لهيبًا منها
فقدت إذا السماء جو يف امللتهبة الشعلة تتطاير كما الثاني، العالم إىل بها وتطري سبيلها،

األرض. وجه عىل بها تغتذي التي مادتها
رؤية وإحساسهما شعورهما بني ويمازج عنهما ح ويروِّ يؤنسهما ما أعظم وكان
مهٍد يف وينامان ويَْطُفران، ويعدوان ويلعبان يمرحان أيديهما بني الصغريين طفليهما
وغاب مكانه فقد إذا صاحبه إىل شوًقا منهما كلٌّ ويطري واحٍد، إناءٍ يف ويستحمان واحٍد،

متشابهان. توأمان بل شقيقان، أخوان كأنهما وجهه، عنه
تمنح ما وحنانها عطفها من فتمنحه األخرى ولد إحداهما ترضع كانت ما وكثريًا
ان.» أمَّ ولدينا من ولكلٍّ ولدان، منا لكل «سيكون ملرغريت: مرة هيلني قالت حتى ولدها،
بأرستيهما الزمان فجعهما ما بعد — واحد ثدي عىل اليتيمني الطفلني ذينك اجتماع وكان
وغبطتهما، ورسورهما وترعرعهما، نموهما يف سببًا — وعطفهما أبويهما حنان وحرمهما
أحدهما لقح إذا وبأغصانهما، بهما الريح عصفت قد شجرتني من الباقيني نوين كالصِّ

مكانه. يف منهما كلٌّ بقي لو مما وأجمل بأبهى وأثَمَرا أَْوَرَقا باآلخر

بعقدة اتصالهما وعن حياتهما، مستقبل وعن عنهما، الحديث كثريًا ألميهما يلذ وكان
ألم املايض، األلم ذلك من بقيٌة قلبيهما زوايا يف بقيت قد وكأنما أشدهما، بلغا متى الزواج
عنه تتعلالن فهما حياتهما، ُمؤتَنَف يف به تتعلالن كانتا الذي الزوجي الهناء حرمانهما
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ونشيجهما ببكائهما أحيانا ينتهي كان هذا حديثهما أن إال به. متمتعني ولديهما برؤية
فوق الحياة يف منزلٍة إىل إحداهما بطموح نفسيهما إىل أساءتا قد أنهما تذكران حينما
تمردهما عىل الطبيعة فعاقبتهما مقامها، دون مقاٍم إىل فيها األخرى ونزول منزلتها،

مرارته. وتذوقان تقاسيانه الذي الشديد املؤلم العقاب بهذا وشذوذهما
ويتناغيان مهدهما يف يبغمان الصغريين طفليهما صوت تسمعا أن تلبثان ال ولكنهما
خصوًصا صدريهما، يف يتدفق العزاء بربد وتشعرا واستقرارهما، سكونهما إىل تعودا حتى
أيامهما، مستقبل يف ولديهما يفوت لن ماضيهما يف فاتهما الذي الهناء أن تذكران عندما
وتقاليدها ورشورها املدنية مفاسد عن بعيدين حياتهما سيقضيان إنهما تقوالن وكانتا

يشءٌ. أذاها من ينالهما فال الباطلة، وأوهامها العمياء
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هذين بني كانت التي الصلة تلك من أغرب وغرائبها األشياء عجائب من رأيت فيما أر ولم
بول شكا فإذا روحيهما، بني كان الذي االمتزاج ذلك من أعجب وال الطاهرين، الساذجني
باسمًة رؤيتها إال حزنه ي يُرسِّ وال عربته يخفض ال بكى وإذا لَشَكاته، فرجيني شكت
أملها عىل يدل فال الشئون لبعض نفسها وبني بينها تتألم كانت ما وكثريًا يديه، بني
نفسها، وكاتمته ضلوعها، عليه طوت ألٌم بها أَلمَّ إذا فكانت ونشيجه، بكاؤه إال وحزنها

متأمًلا. أو باكيًا تراه أن به ضنٍّا
أو يدرجان، أو يحبوان، مًعا رأيتهما إال الشئون من شأٍن يف مرًة هنا جئت وما
من يشءٌ يكن فلم لعبًة، يتخاطفان أو غاية، إىل يستبقان أو يتماسكان، أو يتداعبان،
واحٌد مهٌد لهما كان فقد ووحشته، الليل ظالم حتى بينهما يفرق أن عىل بقادٍر األشياء
كلٌّ وتوسد وتآخذا تالزما وقد الجزيرة، هذه يف األطفال كعادة عاريني مًعا فيه ينامان

الدهر. حوادث من حادٌث بينهما يفرق أن يخشيان كأنما صاحبه ذراع منهما
ما ا، جدٍّ جميلٌة كلمة وهي واألخت، األخ كلمتا الكلمات من به نطقا ما أول وكان
جماًال ويزيدها منها، نغمًة أطرب وال معنًى أرشف وال أحىل وال أجمل الكلم يف هللا خلق
اليوم منذ أنفسهم عىل يأخذونه عهٌد كأنهما الصغار، األطفال أفواه من صدورها وحسنًا
رءوسهم عىل يرفعونها البيضاء السالم راية كأنها أو غًدا، لصاحبه منهما كلٌّ يكون أن

اآلفاق. يف بها ويلوِّحون
يشعر جديٍة، صداقٍة إىل األيام مع تستحيل البسيطة الطفلية العالقة تلك أخذت ثم
املنزل خدمة يف يشرتكان فبدآ ومساعدته، معونته وإىل اآلخر إىل بحاجته منهما كلٌّ فيها
كلٌّ القوت، ومعالجة العيش طلب من بسبيله هما فيما يهما أُمَّ ومعاونة شئونه، ومناظرة

له. طبيعته هيأته فيما
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وإعداد والنسيج والغسل الطبخ منها تتعلم «ماري» بالزنجية فرجيني فلحقت
يتعلق بما تُعنى كانت أنها إال السالل، وصنع املالبس وخياطة الفراش وتهيئة املائدة
ال كانت التي الصغرية بفأسه يعينه بدومينج بول ولحق يشءٍ، كل قبل بول بأخيها
وقلع مياهها، وتحويل وتقسيمها، وتخطيطها وحرثها، األرض فلح عىل عاتقه تفارق
فاكهٍة أو جميلة، بزهرٍة طريقه يف عثر فإذا أشجارها، وتقليم ُربَاها، وتسلُّق حشائشها،
احتفظ ظريفة، محارٍة أو ملونة، سمكة أو حفرتها، يف حرشٍة أو ه، عشِّ يف طائٍر أو طيبة،

إليها. يعود حني لفرجيني هدية ليقدمها جيبه يف بها
اتصاٍل عىل صاحبه عمل عن بعمله منهما كلٍّ واستقالل شأنهما اختالف عىل وكانا
أو منها، مقربة عىل أو معها، بول وجد فقد فرجيني ُوجدت فحيث ببعضهما؛ دائٍم

بد. ذلك من ما بها، هاتًفا أو عليها، مرشًفا أو إليها، منحدًرا
فرأيت مكفهرٍّا، ماطًرا الجو وكان الجبل، ة قمَّ من يوٍم ذات منحدًرا كنت أني وأذكر
عىل وأسبلته خلفها من إزارها رفعت وقد الحديقة، أقىص من املنزل نحو ُمقبلًة فرجيني
منها دنوت فلما املسري، عىل ألساعدها إليها فهرعُت املتساقط، املطر به لتتقي رأسها
إيلَّ فنظرا بول، أخاها معها يضم بل وحدها، يضمها ال يضمها الذي اإلزار ذلك أن رأيت
بها استطاعا التي الجميلة الفكرة تلك إىل باهتدائهما مغتبطان كأنهما متهللني ضاحكني
رأسيهما ومنظر هذا منظرهما فذكَّرني واحدة، ظلٍَّة إىل املنهمل الغيث ذلك من يلجئا أن
واحدة. محارة يف مًعا حفرا وقد «ليدا»، طفَيل بمنظر اإلزار ذلك يف املتالصقني الصغريين
مشاغل من خاليًا ساذًجا بسيًطا كان ذهنهما ألن ساذجًة؛ بسيطًة حياتهما وكانت
غري محيٍط يف يسبحان وال شأنهما، غري شأٍن يف يفكران فال وهمومها، املركبة الحياة
أبصارهما ترتامى وال املستقبل، املايضأو الحارضإىل من بذهنهما ينتقالن وال محيطهما،
جزيرتهما. تنتهي حيث ينتهي العالم أن يظنان كأنهما بهما، املحيط األفق وراء ما إىل
العلم هموم عن وبعدهما وأميتهما جهلهما والتفكري البحث عناء من أراحهما ولقد
يغلبهما حتى واملدارسة املذاكرة عىل منكبني ليلهما يسهرا أن لهما يقدَّر فلم ومشاغله،
من معضلٍة أمام أيامهما من يوًما الِغزار الدموع يذرفا ولم مكانهما، يف فيناما النوم
غيظهما يُثِر ولم أجفانهما، تتقرح حتى مشكالته، من مشكلة أو العلم، معضالت
تنشق حتى واملناظرة املجادلة ميدان يف خصومهما عىل التغلب عن عجزهما وحنقهما
يعرفا أن إىل بحاجتهما حياتهما ساعات من ساعة يف شعرا وما وحنًقا، غيًظا مرارتهما
ذي هي وها هانئني. سعيدين ليعيشا إال خلقا ما أنهما يعلمان ألنهما يعرفان؛ ما غري
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ليؤديا وإال أقدامهما، تحت زاخًرا بحًرا وتتدفق البيضاء، بأجنحتها تظللهما السعادة
لهما يقومان ذان هما وها عليهما، الكريمني الشخصني لذينك واإلخالص الحب واجب

ملعبوده. عابٌد بل لسيده، عبٌد به يقوم ما بأفضل الواجب بهذا
أن وال يكذبان، ال ألنهما حراٌم؛ الكذب أن يَُعلُمهما من إىل حاجة من بهما فما
أحٌد ليس للجميع، مشرتٌك ملٌك أيديهما متناول تحت يقع ما جميع ألن جريمٌة؛ الرسقة
ال محدوٌد بسيٌط كوخهما عليه يشتمل ما ألن رذيلٌة؛ الجشع أن وال اآلخر، من به أوىل
عبادًة أميهما يعبدان كانا ألنهما واجٌب؛ بالوالدين الرب أن وال نهًما، وال جشًعا يحتمل
إال الكنيسة إىل يذهبا لم وإن ألنهما فريضٌة؛ الصالة أن وال واإلحسان، الرب فوق هي
والرابية، والقمة واملزرعة، البيت يف ، جوٍّ كل ويف أرٍض، كل يف يصليان كانا فقد قليًال

وأواخرها. الليايل وأوائل وأصائلها، األيام بكور ويف والجبل، والسهل

صحٍو بيوم مبًرشا األفق صفحة يف املنري الفجر إرشاق األوىل حياتهما أرشقت وكذلك
الحصباء، بياض عىل املرتقرق الغدير جريان صافيًة عذبًة األيام بهما تمر وأخذت جميل،

ومساؤها. وصبحها ونهارها، ليلها سواءٌ
وكره، يفارق لم والطري مبكرًة يوٍم كل صباح تستيقظ أن فرجيني شأن من وكان
فتستقي املزرعة من مرحلة بُعد عىل كان صاٍف نبٍع إىل بها وتذهب جرتها فتحمل
وأخذت خدرها من الشمس برزت إذا حتى اإلفطار، طعام لتهيئة فتجلس تعود ثم منه
أشعتها بريشة املكتئب الطبيعة جبني وتمسح األرض، وجه عن الظالم غبار بيدها تنفض
اصطفوا ثم الصباح تحية جميًعا فتبادلوا وولدها هي كوخها من مرغريت أقبلت الذهبية،
بعني يكألهم أن — تعاىل — هللا إىل ضارعني السماء إىل أيديهم وبسطو الصالة، ألداء
من انتهوا فإذا رشًدا. أمرهم من لهم يهيئ وأن رحمته، جناح عليهم ويبسط رعايته،
تحت األخرض العشب من جميلٍة مائدٍة عىل الطعام لتناول الكوخ خارج خرجوا صالتهم
النثار كأنها فجواتها من النور قطع عليهم تتساقط املتشابكة، األغصان من دانية ظلٍة

الالمع. الفيض
األرض تلك وفوق الصافية، السماء هذه تحت البسيط الطبيعي الغذاء ذلك أثر فكان
مالمحهما، وحالوة وجوههما، ونرضة وترعرعهما، الولدين نمو يف عظيًما املخضلَّة الندية
وتهدل قوامها، واعتدل عودها، استقام حتى عمرها من عرشة الثانية فرجيني تبلغ فلم
عيناها وأضاءت الشمس، خيوط من نُسج قد كأنما كتفيها عىل الالمع األصفر شعرها
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معها ابتسمتا ابتسمت فإن اإللهي، النور من قبس كأنه غريب سماويٍّ بنوٍر الزرقاوان
زرقتهما تلتقي حتى السماء جو يف وحدهما سبحتا َقطَّبت وإن ضاحكان، ثغران كأنهما

بزرقتها.
نظرها، من أََحدَّ ونظره فرجيني، قامة من قليًال أطول قامته كانت فقد بول أما
تذهب كانت مالمحه إن أي لونها؛ من السمرة إىل أقرب ولونه أنفها، من شمًما أكثر وأنفه
والنشاط القوة من ناٌر عينيه من تنبعث وكانت واستدارتها، تكونها يف الرجولة مذهب

بهما. الحافة الندية األهداب تلك لوال التهابًا تلتهب تكاد
وتجلس فرجيني عليه تُقِبل حتى يسكن وال يهدأ ما مهتاًجا، ثائًرا يزال ال وكان

ولطًفا. ووداعًة وسذاجًة بساطًة الصغري الطفل هو فإذا بجانبه،
حافة أو نهٍر، ضفة عىل طواًال ساعاٍت هادئني صامتني مًعا يجلسان كانا ما وكثريًا
قدميه ومد اآلخر بجانب منهما كلٌّ اضطجع وقد مرشفٍة، قمة أو عالية، ربوٍة أو ينبوع،
حياة حياتهما وكأن «بينوب»، أوالد تماثيل من عتيق رخاميٌّ تمثاٌل فكأنهما العاريتني،
عن التعبري يف والكلمات الحروف إىل بحاجتها تشعر ال العلوي، عاملها يف األبرار املالئكة

وإحساسها. شعورها
مقام املتماوجة وابتساماتهما املتمازجة نظراتهما لهما قامت وقد يتكلمان ولم
إىل فيحتاجا متكلًفا وال صناعيٍّا حبٍّا حبهما يكن ولم وإفصاحها، نطقها يف األلسنة
وخالبة والرتفيه، والتدليل والدهان، بامللق قلبيهما يف ناره وتأريث واستبقائه استدامته
استطاع ملا وصفاته وتعريفه الحب عن أحدهما سئل لو بل ال، البيان، وسحر األلفاظ
ال بجانبه صاحبه بقاء إىل حاجٍة يف أنه سوى الحب من يفهم ال ألنه بيشءٍ؛ يجيب أن
الشعور هذا استقر ولقد شيئًا، ينقص وال ذلك عىل يزيد ال وجهه، عن يغيب وال يفارقه،
وتحديده، تشخيصه يف يفكرا فلم وخوالجهما، حواسهما عليهما وَمَلك نفسيهما يف
أنفس يف واإللهام العجائز، قلوب يف باإليمان يشءٍ أشبه فكان وألوانه، واستعراضصوره
ال لطيٍف هادئ بحبٍّ ينعمان فهما املغمورين، الخاملني أذهان يف والعبقرية الحيوان،
وال قلق، وال سهر وال عتاب، وال شكوى وال تآخذ، وال تجاذب وال ضوضاء وال فيه جلبة

الفواجئ. من خشية وال الطوارق، من خوف
املحاسن بتلك وجهها ويتألأل وترتعرع تنمو فتاتها رأت وقد — هيلني أن غري
مصري يكون ماذا نفسها: يف وتقول مستقبلها، وأمر أمرها يف تفكر بدأت — الباهرة
وخلفتها وبينها، بيني املنية وفرقت الدهر، عوادي عيلَّ عدت إن غًدا املسكينة الفتاة هذه
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لها سند ال منقطعًة وحيدًة الغريبة الخالئق هذه بني املجدبة القفرة هذه يف هنا وحدها
معني؟ وال

تياهًة متكربًة امرأًة كانت أنها إال واسًعا، ثراءً مثرية عمٌة فرنسا يف لها وكانت
عليها فنقمت وأفكارها، آرائها يف متشددًة ونفوذها بجاهها ُمِدلًة بنفسها، الذهاب شديدة
هذه حادثتها واعتربت لها، زوًجا اختارته الذي الفقري الفتى بذلك التصالها النقمة أشد
بدموعها زلتها لها تغفر أن فأبت وبأرستها، بها حلت التي النكبات أعظم من نكبًة
من شأن يف إليها تلجأ أال نفسها عىل آلت وقد فسافرت ومناشدتها، ورضاعتها وآالمها،
يعنيها ا أمٍّ أصبحت وقد اآلن أما األرض، وجه عىل نفٌس لها تردد ما حياتها شئون
عىل نفسها تحمل أن من ا بدٍّ تر فلم فتياتهن، أمر من األمهات يعني ما فتاتها أمر من
طويًال كتابًا القاسية العمة تلك إىل فكتبت الزمان، من برهًة عافته الذي املكروه ذلك
هذه إىل حضورها قصة عليها وقصت قلبها، ووساوس نفسها، بخواطر فيه إليها أفضت
اآلن تحياها التي الشقية وحياتها حضورها أثر عىل زوجها وفاة من كان وما الجزيرة،
ابنتها عن طويًال حديثًا تحدثها وظلت معني، وال لها نارص ال منقطعة وحيدًة بعده من
وفرقت الدهر، أظفار من جارٌح ظفٌر بها نَِشب إن حياتها مستقبل يف عليها تخشاه وما
بعد مذنبًة أزال ال أنني ترين كنت «إن كتابها: ختام يف لها قالت ثم وبينها، بينها املنية
تكفي ال عاما عرش اثني األرض ثرى بها يُت روَّ التي السخية الدموع تلك وأن ذلك،
فهي أجيل من ال أجلها من املسكينة الفتاة هذه فارحمي أعمايل: صحيفة من زلتي ملحو

أرستك.» من الباقية والبقية دوحتك، وغصن أخيك، حفيدة
ذلك يف ورضعت بآخر، ثم بآخر، فأتبعته يأتها، فلم كتابها عىل ا ردٍّ تنتظر لبثت
كانت حتى ورحمتها، األمومة عاطفة لوال مثلها عىل يهون مما مثلها يكن لم رضاعًة
عىل سنوات ثالث مرور وبعد عاًما عرش باثني هنا قدومها بعد أي — ١٧٣٨ سنة
يسأل الرجل ذلك أن علمت إذ — الجزيرة عىل حاكًما البوردونيه» «دي مسيو قدوم
أيام أن وعلمت ورسوًرا، فرًحا فاستُِطريَت عمتها، من عليها َوَرَد كتابًا ليسلمها عنها
«بورلويس» إىل وُهرعت وشقائها، لبؤسها ورثى رحمها قد هللا وأن انتهت، قد شقائها
غري بيتها يف تلبسه أن اعتادت الذي الخشن البنغايل الثوب ذلك يف عليه فدخلت ملقابلته،
استقباًال الرجل فاستقبلها البنتها، قليٍل عما ستقدمها التي السعادة بتلك إال بيشءٍ حافلٍة
وإكباًرا، إجالًال يديها بني العيون تغيض التي الطاهرة الرشيفة املرأة وهي خشنًا، ا جافٍّ
يزد ولم وشقائها، لبؤسها ومرحمًة لها مرثاًة النفوس تهابها التي املسكينة والبائسة
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كتابها، وأعطاها وكربياء بعظمٍة نحوها تقدم ثم خفيفًة، إيماءًة برأسه إليها أومأ أن عىل
حتى أسطٍر بضعة منه تقرأ لم أنها إال ورسور، بلهفٍة تقرؤه وأنشأت يده من فاختطفته
إليها كتبت فقد الثمل، الشارب ترنج مكانها يف وترنحت يدها، وارتعشت لونها، امتقع
جزاء هذا لها وتقول وبمصريها، بها وتشَمت مهينًا، مؤمًلا تقريًعا وتقرِّعها تؤنبها عمتها
واسرتسالك البهيمة شهوتك إىل وانقيادك وقومك، أهلك عن وخروجك وعصيانك تمردك
يحل أن به يليق ال الذي املهني الوضيع الفتى ذلك أحضان إىل بك دفع اسرتساًال فيها
كل أحسنت ولقد يُمحى، ال الذي العار أهلك وعىل نفسك عىل جلبت حتى حذائك، سيور
فيها لتدفني املنقطعة النائية الجزيرة تلك إىل وفرارك البالد هذه بمغادرتك اإلحسان
التي والوساوس عيشك، وشقاء ابنتك، ووالدة زوجك، موت وما األبد، إىل وعارك نفسك
عنك ليمحص بك هللا أنزلها عقوبًة إال مستقبلها، وعىل فتاتك عىل خوًفا صدرك يف تعتلج
قضاءه يقيضهللا حتى تجزعي وال لها فاصربي سيئاتك، غفران سبيل لك ويمهد ذونبك

فيك.
وأنها وإبائها، عها وترفُّ وطهارتها بعفتها وتفاخرها بنفسها عليها تُِدل أنشأت ثم
تزلق التي الُهَوى تلك من هوٍة يف شهوتها بها تزلق ما متبتلًة عانًسا حياتها أيام قضت
— كان من كائنًا — الرجال من رجٍل إىل قيادها تسلم وال الجاهالت، النساء أقدام فيها

واألهواء. املطامع أيدي بها تعبث أن بحريتها ضنٍّا
ليس واألطوار، األخالق غريبة شوهاء، دميمٌة امرأٌة فهي تقول، فيما كاذبًة وكانت
وكان امللكي، البالط من ومكانتها الواسع، وجاهها الطائلة، ثروتها إال املزايا من لها
واأللقاب العظيمة البيوتات ذوي من رجٍل من تتزوج أن إال عيها يأبى الكاذب كربياؤها
رقة من بلغ مهما بيًعا نفسه يبيعها أن يرىض من جميًعا هؤالء بني وليس الضخمة،
بني وضاعت الزواج سن تجاوزت حتى شأنها هذا يزل ولم العيش، وشظف الحال،

وكربيائها. سخافتها
جزيرة يف أنك علمت فقد لنفسك، تعميل أن لك بد «ال بقولها: كتابها ختمت ثم
بالثروة منها يعودون ونها يُؤمُّ الذين املهاجرين جميع وأن واالستثمار، للعمل صالحة
أوصيه الجزيرة حاكم البوردونيه دي مسيو إىل كتبت قد أنني عىل الكثري، والربح الطائلة

اليوم.» بعد إيل تكتبي وال معونته وعىل عليه فاعتمدي خريًا، بك
فيه، بها توصيه كتابًا الرجل ذلك إىل كتبت فإنها هذه، كلمتها يف صادقًة وكانت
لنفسها تلتمس كأنها ورشفها، عرضها يف عليها واالستطالة وثلبها، بذمها مألته أنها إال

واملساعدة. باملعونة عليها وضنها بها، وعنفها عليها، قسوتها يف عنده عذًرا
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ودَّعها ثم رآها، حني لها وتجهم واحتقرها، ازدراها أن نفسه يف ذلك أثر من فكان
كاذبة وعوٍد غري يمنحها ولم شئونها، من شأٍن عن يسألها لم به، استقبلها ما بمثل
والقضاء بقتلها أوصته فكأنما وملًال، ضجًرا مملوءٍة خشنٍة جافٍة بلهجٍة بها ينطق كان

عليها.
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العزاء

بالكتاب ألقت حتى كوخها بلغت فما وأًىس، لوعًة تسيل ونفسها املزرعة إىل هيلني عادت
ما تسألها صديقتها إليها فهرعت منتحبًة، باكيًة رسيرها عىل وتهافتت املنضدة عىل
ولم آخرها. إىل أولها من حياتي خالصة ذي هي ها وقالت الكتاب إىل فأشارت شأنها،
لوعًة يتمزق وفؤادها عليها تقرؤه فأنشأت بالكتاب فأتتها القراءة تحسن مرغريت تكن
إىل فنلجأ هيلني يا عنا هللا تخىل متى لها: تقول عليها وأقبلت مرغريت فقاطعتها وأًىس،
القوت من لنا هللا هيأ بما عنهم أغنياء ونحن رزقنا، يف عليهم ونعتمد شئوننا، يف الناس
من وال عطًشا، أو جوًعا يشكو من فينا فما فيها، نعيش التي الصغرية الجنة هذه يف
أرحم فاهلل نفسك، عن فروِّحي محزونًا، أو ا مغتمٍّ يبيت من وال حافيًا، أو عاريًا يميش
فاختنق حديثها، ومتابعة نفسها امتالك عن عجزت ثم واألصدقاء، األقارب من وبنا بك
يا آه لها: تقول وظلت نفسها إىل وضمتها عنقها عىل هيلني فتهافتت بالبكاء صوتها

صديقتي! يا آه صديقتي!
فاستعربت املحزن، املنظر هذا نفسها يف فأثَّر بجانبهما، واقفًة فرجيني وكانت
وتقول بدموعها، وتبللهما فتقبلهما أخرى مرغريت ويد مرًة أمها يد تتناول وظلت باكيًة،
الباب عند واقفني وكانا الزنجيان، لبكائها فبكى أجيل! من ذلك يكون أال أرجو لهما:
يرضب وظل الغضب عاصفة رأسه يف عصفت فقد بول أما ونشيجهما، نحيبهما واشتد
أي عىل وال يتوعد، من وال يهدد من يعلم ال متوعًدا متهدًدا بيديه ويشري بقدميه األرض
املأتم هذا فكان شيئًا، كان مما يفهم لم ألنه غضبه؛ صاعقة يرسل الرءوس من رأس
جمعتهم قوٍم بني والوالء اإلخالص مظاهر من مظهًرا الرهيبة الساعة تلك يف الغريب
عىل القلوب اجتمعت وما واآلآلم، الهموم قلوبهم بني ووحدت والشقاء، البؤس جامعة
واألحزان، الهموم مواقف حول اجتماعها من لرباطها وأوثق لشملها أجمع هو يشء
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كنتما وإن إنكما لهما: وقالت صدرها إىل وفرجيني بول وضمت قليًال، هيلني عن ي فُرسِّ
تقول، مما شيئًا يفهما فلم منكما. يأتني لم الشقاء ولكن وآالمي أحزاني سبب ولدي يا

وقبَّالها. فاعتنقاها لهما، تبتسم وأنها وسكنت، هدأت قد أنها علما ولكنهما
ومرحهم. ولعبهم وغبطتهم، رسورهم إىل عادوا أن جميًعا لبثوا وما

اضمحلت. ثم ساعًة الشمس وجه اعرتضت بسحابٍة يشءٍ أشبه الحادثة تلك وكانت
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األورويب االستعامر

معهما وينمو بهما، املحيط النبات نمو جوهما يف ينموان والولدان أياٌم ذلك عىل مضت
طعام تهيئ يوٍم ذات الكوخ يف جالسة فرجيني فبينا سجاياهما، وحسن أخالقهما طيب
ألداء دومينج مع ذهبتا قد اها وأمَّ خدرها، يف تزال ال والشمس كعادتها، ألرستها اإلفطار
وماري أشجارها، بعض يشذِّب الحديقة يف وبول «بمبلموس» كنيسة يف األحد صالة
الهيكل كأنها آبقة مسكينٌة زنجيٌة عليها دخلت إذ شئونها، ببعض تشتغل الكوخ وراء
عىل فجثت ِبَحْقَويْها تدور باليٌة خرقٌة إال الثياب من عليها ليس وهزاًال، نحوًال العظمي
أموت أكاد فإني سيدتي يا الرحمة لها: تقول وأنشأت منتحبًة باكيًة يديها بني ركبتيها
أخرى، وأظهر مرة أتوارى والغابات األحراش هذه أجوب وأنا يومان بي مر وقد جوًعا،
الصيادين من الفضوليني بعض عيون عيلَّ تقع أن مخافة الرتاب؛ فوق هو ما كل وأقتات
يزال ال غليٌظ قاٍس رجٌل فهو إليه، أعود أن من عيل أهون واملوت سيدي، إىل فيعيدوني

ذلك. يفعل أن له بدا كلما بسوطه لحمي ويمزق يجلدني
حمراء خطوٌط فإذا منه الرضب مواضع إىل وأشارت جسمها عن ثوبها كشفت ثم
حدثت ولقد قالت: ثم واحدة، لحظًة أمامها يثبت أن الناظر نظر يستطيع ال ملتهبة
يحدثون الناس سمعت ثم والجزع، الخوف إال منه يمنعني كان فما باالنتحار كثريًا نفيس
ولكنكم املخيف األبيض الجنس هذا من كنتم وإن إنكم ويقولون حسنًا، حديثًا عنكم
أتبلَّغ بلقمٍة عيل وتعودي ترحميني أن سيدتي يا إليك فأرضع راحمون، محسنون قوٌم
ورقت فرجيني لها فأوت ونحيبها بكاؤها اشتد وهنا الشقاء! وبني بيني تحويل وأن بها،
يف فالتهمته به، فأتتها ألرستها أعدته كانت الذي الطعام إىل ونهضت شديدة، رقًة لها
أذهب أن أتحبني فرجيني: لها فقالت ورسوًرا، فرًحا يتطلق وجهها وأخذ قليلٍة، لحظاٍت
خريًا مستقبله يف لك ويكون ويرحمك عنك يعفو عله عنده لك وأشفع سيدك إىل معك
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املعذب جسمك ومنظر وشقاءك بؤسك يرى حني فاعًال إال أحسبه وما ماضيه؟ يف منه
حيث سيدتي يا سأتبعك لها: وقالت ورحمتها فضلها الجارية لها فشكرت املقروح؟

واإلحسان. الرحمة ينبوع فأنت شئت،
فوافقها لها، رأته الذي والرأي الجارية حديث فحدثته فحرض، ببول فرجيني فهتفت
وتخرتق تتقدمهما والجارية مًعا سارا ثم رحلتها، يف يرافقها أن عليها واقرتح رأيها عىل
مسريهما يف تعرتضهما وكانت تعرفها. غامضة مستدقٍة ممرات يف واألجمات الغابات بهما
عىل الظهرية وقت أرشفا حتى تسلقها يف عظمى مشقة يجدان كانا عالية هضباٍت بعض
فخمة عظيمة بنيًة شاهدا وهناك إليه، فانحدرا الرجل، مقام حيث األسود النهر ضفة
كل يف منترشون كثريون وعبيٌد منبسطة، ومزارع ملتفٌة، وأدواح غناء، حدائق بها تحيط
األثقال، ويحملون األوحال، ويخوضون وينقبون، ويحفرون ويحصدون، يحرثون مكاٍن
يف و«غليونه» الخيالء مشية بينهم يتمىش املزرعة صاحب وملحا الصخور، ويقطعون
مهزول القامة، طويل رجٌل وهو طويلة، خيزران عصا وبيده الدخان، منه ينفث فمه
جثمت قد كأنما الجبني، مقطب اللون، أخرض الحاجبني، مقرون العينني؛ غائر الجسم،
فرجيني فارتاعت منها، يدنو من كل عىل للوثوب واستعدت عينيه بني الرشيرة روحه

التقدم. من ا بدٍّ تجد لم أنها إال املخيف، املرعب ملنظره
تتبعهما خلفهما من والجارية بول يد عىل تعتمد مضطربة خائفًة نحوه فشمت
ويرحمها، املسكينة جاريته عن يعفو أن إليه ترضع وأخذت يديه بني فجثت بلغته، حتى
زريَّني فقريين وفتاٍة فتًى ملنظر أمره مبدأ يف يكرتث فلم ذلك، يف والكتاب هللا وتناشده
الجذاب، البديع منظرها ورأى فرجيني عىل نظره وقع ملا أنه إال وهيأتهما، ملبسهما يف
بجبينها تدور التي الزرقاء العصابة وتلك ظهرها، عىل املسرتسل الذهبي األصفر وشعرها
وسمع الورد، ورقات يف الطل ترقُرق وجهها يف يرتقرق الحياء ماء ورأى املرشق، األبيض
غليونه وأخرج َوشِدَه بهت شجية، موسيقية آلٍة من ينبعث كأنه املتهدج الرخيم صوتها
مريبة، فاجرًة نظرًة عليها وألقى قليًال نحوها وتقدم نكراء، ابتسامة وابتسم فمه، من
من بل الكتاب أجل من وال هللا أجل من ال الجميلة، الفتاة أيتها عنها عفوت قد لها: وقال

… أنت أجلك
انكفأت ثم وفضله، نعمته لسيدها لتشكر تتقدم أن الجارية إىل فرجيني فأشارت
منه، هبطا الذي الصغري الجبل ارتقيا حتى يتبعها وبول الهارب ركوض تركض راجعًة
فقد عظيًما، مناًال منهما نال قد التعب وكان يسرتيحان، أدواحه من دوحٍة تحت وجلسا
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يهدآن، وال فيها يسرتيحان ال وعرة صخرية أرض يف فراسخ خمسة اليوم ذلك يف قطعا
وبني وبيننا النهار ميزان مال قد ها لفرجيني بول فقال رشاٍب، وال بطعاٍم يتبلغان وال
البطحاء هذه يف وليس الغروب. قبل قطعها نستطيع أننا أحسب ال منكرٌة مفازٌة مزرعتنا
ظامئٌة وأنت بعصارته، ظمأنا ننقع أو نطعمه صالٍح ثمٍر ذات واحدٌة شجرٌة بنا املحيطة
موىل مزرعة إىل نعود أن لنا فخريٌ صربت، مما أكثر عىل بالصرب لك طاقة ال جائعٌة
بهما. علينا ضانٍّا أحسبه وما والرشاب، الطعام من بيشءٍ يمدنا أن إليه ونطلب الجارية
وما ورعبًا، خوًفا قلبي مأل قد الرجل هذا إن بول، يا ال وقالت: فرجيني فوجمت
«إن دائًما: أمي لنا تقولها كانت التي الكلمة تلك واذكر أخرى، مرة وجهه أرى أن أحب
يتخىل أو يخذلنا هللا أن أحسب وما سبيلنا، يف فلنمض حًىص»، الفم يمأل األرشار خبز

عنا.
وال فيها ماء ال جدباء قاحلٌة واألرض وعٌر، واملنال بعيدٌة، والشقة العمل، وما قال:

الظامئ. به يتعلل أو املتبلغ، به يتبلغ مما يشء وال ثمر
التي الحبة إليه فريسل عشه يف الصغري العصفور زقزقة يسمع الذي هللا إن قالت:

بعزيز. عليه ذلك وما لهفتنا، ويرد دعاءنا سيسمع ترويه التي والقطرة تقوته
فانتعشا البعد، عىل ماءٍ خرير سمعا حتى قليًال إال أبعدا فما طريقهما، يف سارا ثم
عظيمة صخرة إىل وصال حتى الصوت وتبعا ماءً»، هنا ها «إن واحد: بصوت وصاحا
فرشبا وملعانه، شفوفه يف البلور ذوب كأنه رقراٌق زالٌل ماءٌ صدوعها من يتفجر عالية
جلسا ثم قليًال منها فأصابا التافهة األعشاب بعض حوله من ووجدا ارتويا، حتى منه

مكانهما. يف
كثرية أنواع والجوز الجوز، نخيل من سامقًة نخلًة البعد عىل ملحا إذ لكذلك وإنهما
إال اإلنسان ساق حجم عن ساقه حجم يزيد ال مستطيل دقيق منها النوع وهذا متعددة،
مرتاكمة ضخمٌة لفائف شعفاته يف وله أكثر، أو قدًما ستني الهواء يف ذهب وربما قليال،
الغذاء. جيد الطعم، حلو ناصًعا، أبيض طلًعا جوفها يف تحمل الكرنب، بلفائف أشبه

سبيل ال ما وهو — يصعداها أن بني وكانا إليها، وهرعا رأياها، إذ بها فابتهجا
رقته عىل جذعها ألن كئوٌد؛ عقبٌة — قوتهما به تعيا ما وهو — يقطعاها أو — إليه
بها تعيا القرشة، سميكة النسيج، متينة متداخلٍة ليفيٍة خيوٍط من مؤلٌف ونحافته
بثمرها، فيظفرا أيديهما بني فتهوى يحرقاها أن إال أمامهما يبق فلم القاطعة، الفئوس
عىل — جميعها املدرة تلك يف وليس النار، به تقتدح مما يشءٌ وال ناٌر لديهما يكن ولم
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االقتداح، أحجار من حجٌر — وأشكالها صورها واختالف وأحجارها، صخورها كثرة
حيل الحاجات فتقت وقديًما وأبدعها، الحيل أغرب من حيلًة لبول الحاجة ففتقت
وأحواله شئونه جميع يف العالم انتفع وما وفطنتهم، ذكائهم دفائن واستثارت الرجال،
واملستكشفات والعلوم املعارف أغراس نبتت وال والرضورات، الحاجات تفتقه ما بمثل
سكان لدى يقوم مما األطراف رقيق ِظرٍّ إىل فعمد واإلقالل، الفقٍر تربة يف إال واملخرتعات
حتى متني يابٍس غصٍن طرف به فربى وجدواها، منفعتها يف امُلَدى مقام األصقاع تلك
ذلك بحد دقيًقا ثقبًا فثقبه نوعه غري نوع من آخر غصٍن إىل عمد ثم كالسهم، صريه
بقدمه عليه شد بعدما الثاني الغصن ثقب يف األول الغصن طرف أدخل ثم نفسه الحجر
وانبعث الغصنان التهب حتى لحظات إال هي فما عظيمة، برسعٍة يديه بكلتا يديره وظل
فاشتعلت، النار عىل وألقاها جافة وأوراق يابسة أعواٍد بضعة فجمع ورشر، دخان منهما
الكوكب ُهوَّي يديه بني هوت حتى قليال إال تلبث ولم بها فنشبت النخلة ساق من فأدناها
وفرجيني هو وجلس النضري، األبيض طلعها عن اللفافات يفض فأخذ سمائه، من الناري
نسيا وغبطة رسوٍر ساعة بهما ومرت اكتفيا، حتى وأهنأه طعام ألذ ويأكالن يشتويان
حريتهما يتمثالن وأخذا نفسهما شتات جمعا أن لبثا ما ثم وشقاءهما، بؤسهما فيها
وجزعهما عليهما، أميهما قلق ويذكران أرضهما، وبني بينهما الشقة وبُعد وضاللهما،
يف سيئة مذاهب بهما ذهبت قد الظنون تكون أن بد ال نفسهما: يف ويقوالن لغيابهما،
ذهبا الذي الوجه تعرفا ولم تجداهما، فلم املزرعة إىل الكنيسة من عادتا حينما شأنهما

فيه.
التي الطريق ليتعرفا ويرسًة يمنًة بأنظارهما يدوران وأخذا مكانهما من نهضا ثم
من أهدأ بول وكان يعودان، كيف يعرفا ولم أيديهما يف فُسقط فأضالها، منها أتيا
دائًما يكون كوخنا إن لها ويقول روعها ويهدئ يعللها فظل جأشا، وأثبت روًعا فرجيني
عنه نحيد ال الرشق جهة اتجهنا نحن فإذا الشمس، قرص تحت الساعة هذه مثل يف
نجد أن نلبث ال أمامنا نراه الذي الرأس املثلث الجبل هذا صعدنا إذا ثم يرسة، وال يمنة

مزرعتنا. يف أنفسنا
وهضاٍب ملتفٍة، وأدواٍح كثريٍة، بغاباٍت فمرا توهماها، التي الوجهة يف يسريان وأخذا
ساعتني ذلك عىل وظال اليوم، حتى أرًضا لها السائحون يطأ لم جارية، وأنهار عالية،
ومنظر ملنظره فرجيني فذعرت تدفًقا، ماؤه يتدفق واسع نهٌر طريقهما اعرتض حتى
ينشب فلم فيه، قدمها تضع أن عليها واستحال مجراه، يف الجاثمة السوداء الصخور
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املتزلقة، بصخوره وال املتدفق، بتياره يحفل ال املاء بها وخاض ظهره عىل حملها أن بول
يعجزني ال قويٌّ َجْلٌد فإني أختاه، يا شيئًا تخيش ال بها: سائر وهو لها يقول وظل
معك، أكون حني وجلًدا قوًة أزداد أني وأشعر شأنه، كان كيفما األشياء من يشءٍ حمل
الجارية موىل الرجل لذلك عظيٍم برشٍّ تحدثني كانت نفيس إن لك أقول أن وأستطيع
به لبطشت فعل أنه ولو برجائك، وال بك يحفل فلم وازدراك احتقرك أنه ظننت حينما

بعواقبها. أبايل ال بطشًة
غالًما تكون أن أردت إذا إال بول يا تفعل ال ولكنك له: وقالت فرجيني فاضطربت
يموت أن عىس طريقهم، تعرتض وال تُِهْجُهم، ال وشأنهم، صديقي يا األرشار دع رشيًرا،
إىل رأسها ورفعت تنهدت ثم منتدًحا، وال مرضبًا له يجد ال حينما صدورهم يف رشهم

الرش؟ كطريق ليِّنًا سهًال الخري طريق تجعل َلم ِلَم رب! يا آه وقالت: السماء
إياها حامًال سبيله يف يستمر أن وأراد األخرى، الضفة بلغ حتى بها سائًرا يزل ولم
أال عليه فألحت وبأسه، بقوته اعتزاًزا الرأس املثلث الجبل بها يصعد حتى ظهره عىل

فأنزلها. يفعل،
وتدمى النعال، فيها تحَفى السيف كاطِّراد كأْداء وعرٍة أرٍض يف سائرين واستمرا
الزنجية تلك أمر من عليها ورد حينما كوخها يف نعلها نسيت قد فرجيني وكانت األقدام،
تتحامل تزل فلم املسري، قدميها وأدمى الجهد، فأرضبها بلبِّها، وطار أذهلها ما املسكينة
قدميها تنضح وأخذت ضفته عىل فرتامت جاٍر، ماءٍ جدول إىل وصلت حتى نفسها عىل
وأوراقها أعوادها بعض فاقتطعت عليها حانيٍة فرعاءً شجرٍة إىل يدها مدت ثم بمائه،
تقول بول عىل وأقبلت بها، ما بعض فهدأ فانتعلته النعل يشبه ما لنفسها منها ونسجت
بعيدة املزرعة وبني بيننا الشقة تزال وال املغيب، عىل أرشفت قد الشمس ذي هي ها له:
واذهب هنا وحدي فاتركني املسري، عىل َجَلٌد يل يبق ولم التعب، مني نال وقد ا، جدٍّ
إليكم، يحملني من ِقبلكم من إيل وابعثوا علينا، فيطمئنوا خربنا أهلنا لتخرب املزرعة إىل
املكان هذا يف وحدك أتركك أن من عيل أهون املوت وقال: األمر، مستعظًما بول فأبى
الجوز نخيل من نخلًة لك قطعت الليل أظلنا فإن بقيت، ما معك فسأبقى املقفر، املوحش
تنامني لينًا مهاًدا وأغصانها أعوادها من لك نسجت ثم الغداة فعلت كما ثمرها فأطعمتك

الصباح. حتى بجانبك ساهٌر وأنا عليه
بتلك قدميها خصفت ما بعد الراحة من بيشءٍ شعرت قد وكانت لرأيه، فأذعنت
وبيرساها الشجرة، تلك من قطعته فرٍع عىل بيمناها تعتمد فقامت املخضلَّة، األعواد
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األدواح من كثريٌ أقطارها جميع من بها أحاط قد كثيفة غابًة بلغا حتى بول كتف عىل
وراء الشمس وجه عنهما احتجب حتى قليال إال فيها أمعنا وما فدخالها، امللتفة، الباسقة
وكان الرأس، املثلث الجبل عينيهما عن وغاب العالية، واألدواح الشامخة الهضاب تلك
العالية، الصخور غري فيها يريان ال بهماء مضلٍة يف هما فإذا به، يهتديان الذي علمهما
فذُعر املتغلغلة، واألعماق املتشابهة، واملسالك املتشابكة، واألشجار املرشفة، والهضاب
اندفع ثم يدع؟ وماذا يأخذ ماذا يدري ال ذاهًال حائًرا مكانه يف ووقف شديًدا، ذعًرا بول
الطريق، يهديه دليًال أو مسلًكا، أو طريًقا يجد عله مخبوًال هائًما هنا وها هنا ها يعدو
حوله بنظره يدور وظل فروعها من فرعني بني ووقف عالية شجرة فتسلق يجد، فلم
فلم مغربها، إىل منحدرها يف الشمس قرص يرى أو الرأس، املثلث الجبل موضع لريى
قبل الذهبية الشمس أشعة الخرضاء أوراقها عىل تتألأل العالية األشجار ذوائب غري ير
الزاحفة لجيوشه طالئع الليل يرسلها التي املمتدة الظالل وغري الغروب، إىل انحدارها
عىل السكون وساد الغروب، ساعة شأنها صوتها، وخفت هدأت قد الريح وكانت املتدفقة،
ال الفضاء، أجواز يف السابحة السماء، كواكب من كوكٌب كأنها الغابة فأصبحت يشء، كل
يصيح وأخذ جنونه، وُجن بول قلب الخوف فملك إنساٌن، يخطر وال حيواٌن، فيها يدب
الناس أيها إيل النجدة، النجدة، الغوث، ينادي، ومن يحدث من يدري ال صوته بأعىل

املرتدد. الصدى غري يجبه فلم املسكينة، البائسة فرجيني لتنقذوا
أصبح قد صوته أن إليه خيل حتى صوته يردد والصدى النداء هذا يكرر يزل ولم
الهم من به ما وراء ليس متضعضًعا، خائًرا مكانه من فنزل األصداء، تلك من صًدى
كنٍّا وال شجًرا، وال نخيًال وال ثمًرا، وال ماءً ير فلم الفضاء يف نظره وأجال وقف ثم غاية،
عظيمة، رصخة فرصخ املتعلل، به يتعلل أو املقتات، به يقتات مما شيئًا وال مأوى، وال
إليه وُهرعت الحال تلك عىل رأته حني فرجيني فذُعرت منتحبٌا، باكيًا األرض عىل وتهافت
واغفر وكمًدا، ا همٍّ يقتلني بكاءك فإن بول، يا تبك ال له: تقول وظلت نفسها إىل وضمته
ولقد اآلن، تُقاسيه الذي البالء هذا قاسيَت ملا فلوالي إليك، أجرمتها التي جريمتي يل
قالت ثم أمي، استشارة بعد إالَّ ِّ الرشَّ أو الخري أعمال من عمٍل عىل أُْقِدم أال يل خريًا كان
كربتنا، يَُفرِّج أن عىس واالبتهال اعة بالرضَّ تعاىل هللا إىل ولنتوجه والنحيب البكاءَ دع له:

مخرًجا. أمرنا من لنا ويجعل
نفساهما وذهبت ووجدانهما، شعورهما استغرقت طويلة صالًة يصليان وجثيا
الشمُس وكانت وابتهالهم، خشوعهم مواقف يف املتبتلني القانتني نفوس تذهب حيث فيها
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البحر صفحة عىل يبقى كما إال األفق حاشية يف منها يبق ولم مغربها إىل انحدرت قد
ينبح كلٍب صوت عىل استفاقا ثم ُهنيهة ذلك عىل فلبثا املاخرة، السفينة آثار من الهادئ
هذه أعماق يف األيائل يرصدون الذين الصيادين أحد كلب إنه بول: فصاح شديًدا، نباًحا
شيئًا منهما يدنو وأخذ الكلب نباح اشتد ثم فتعقرها، كالبهم عليها ليُطلقوا الغابات
ال، «فيديل» كلبنا صوت أسمع أني بول يا إيلَّ يَُخيَّل وقالت: فرجيني فارتعدت فشيئًا،

قط. فيه ارتبُت وما بعينه، هو بل
ويجاذبهما بهما ح يتمسَّ أقدامهما تحت «فيديل» الكلب كان حتى كلمتها أتمت وما
الزنجي رأيا أن لبثا ما ثم بهما، فرًحا يبكي أن — استطاع لو — ويكاد أثوابهما،
حتى عليهما الرجل نظر وقع وما واغتباطهما، رسورهما فازداد عليهما، مقبًال دومينج
اليوم يكما بأُمَّ مر لقد لهما: يقول وظل مستعربًا، باكيًا أقدامهما تحت وجثا إليهما ُهرع
عظيًما جزعهما كان ولقد اليوم، حتى األرض هذه نزال مذ مثله بهما مر ما يوٌم ولديَّ يا
أرٍض أي وال سلكتما، سبيل أي تعرفا ولم تجداكما، فلم الكنيسة من عادتا حينما ا جدٍّ
ببعض مشتغلًة كانت ألنها شيئًا؛ لهما تقول أن ماري تستطع ولم عليكما، اشتملت
كل يف عنكما فتشنا وقد تََرُكما، فلم فيها خرجتما التي الساعة يف الكوخ وراء الشئون
بالكلب أستعني أن فرأيت عليكما، يدلنا من نجد فلم ورائح غاٍد كل عنكما وسألنا مكاٍن
فاشتمها، يديه بني وألقيتها أثوابكما بعض له فأحرضت آثاركما، تتبع عىل «فيديل»
فيها، رستما التي الطريق يف وانبعث باألرض خيشومه فألصق منه، يُراد ما علم وكأنه
والهضاب، الصخور وأتسلق واألجمات، الغابات أخرتق فتبعته الحاذق، الدليل ِفْعَل
بلغنا حتى واآلالم، املتاعب من به شعرتما ما بجميع وأشعر واألنهار، الجداول وأجتاز
عرفتهم الذين بعض حدثني وهنالك األسود، النهر شاطئ عىل األوروبي الرجل ضيعة
أِبَقت قد كانت مسكينٍة زنجيٍة عن العفو لتسأاله إليه حرضتما أنكما وأجرائه عبيده من
قبل أدراجكما عدتما أن لبثتما ما ثم عنها، بالعفو فوعدكما إليه، الرجوع وخافت منه

شأنها. يف تم ما تعلما أن
فابتسم عنها؟ الرجل يعُف ألم شأنها؟ يف تم وماذا وقالت: فرجيني فاضطربت
عىل لبث ما فإنه فال، ذلك دون ما أما روحها، وإزهاق قتلها عن عفا نعم وقال: دومينج
تناثر حتى بسوطه يجلدها وظل عاريًة، األشجار بعض إىل بشدها أمر أن ذهابكما إثر
وقد األكباد، وتذيب العيون تستبكي آهاٍت تتأوه مكانها تركها ثم دمها، وتدفق لحمها،

واحدة. لحظة أمامها البقاء أستطع فلم بعيني رأيتها
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آه دائًما: ترددها كانت التي بكلمتها وهتفت فرجيني صعقت حتى كلمته أتم وما
الرش؟! كطريق لينًا سهًال الخري طريق تجعل َلم ِلَم ، َربِّ

عىل قليًال فسار فتبعته راجًعا «فيديل» انكفأ ثم يقول: حديثه إىل الزنجي عاد ثم
قادني حتى وراءه فصعدت عليه املرشف الصغري الجبل صعد ثم األسود، النهر شاطئ
ال محرتقة ساقطًة الجوز نخيل من نخلًة منها مقربٍة عىل رأيت جاريٍة ماءٍ عني إىل
املكان، بهذا عجتما أنكما فعلمت حولها، متناثر مشوي طلٍع وبقايا دخانها ينبعث يزال
ثم الكثري، العناء هذا الطعام طلب يف فتجشمتما عظيًما مناًال منكما نال قد الجوع وأن
الرأس، املثلث الجبل من مقربٍة عىل اآلن ونحن تريان، كما هنا إىل ذلك بعد الكلب قادني
وخذا فكاله الطعام هذا سيدتاي لكما أرسلت وقد فراسخ، أربعة املزرعة وبني وبيننا
كثريًا، طعاًما لهما وأخرج نعود، كيف ذلك بعد نرى ثم وسكونها، راحتها لنفسكما
وجلسوا بالسكر، املحىلَّ الليمون رشاب من وشيئًا َقراح، ماءٍ وركوة متنوعة، وأثماًرا
من أحيانًا فرجيني عىل ينغص كان ما لوال مغتبطني، فرحني ويرشبون يأكلون جميًعا
بول فإذا للمسري، وتهيئوا الطعام من فرغوا حتى املعذبة، املسكينة الزنجية تلك ذكرى
األين من نالهما ملا واحدة خطوًة االنتقال يستطيعان ال متضعضعان ضعيفان وفرجيني

واإلعياء.
عاتقه، عىل أيحملهما يصنع: ماذا يدري ال املضطرب الحائر وقفة دومينج فوقف
انتظار تنتظرانهما اهما أمَّ ووراءهما بجانبهما، الليل يقيض أم به، له طاقة ال ما وهو
يساعده بمن منها ليعود وحده املزرعة إىل يرجع أم البارد؟ املاء ُعاللة الهيمان الظامئ
ماذا هللا إال يعلم ال التي املوحشة القفرة هذه يف وحدهما برتكهما له وكيف حملهما؟ عىل
عىل أسفي يقول: وأنشأ طويلة تنفسًة فتنفس وأهواٍل، مخاوف من أقطارها بني تضم
أتربم، وال أشكو ما واحدة ذراٍع عىل ولدي يا فيها أحملكما كنت املوايضحني األيام تلك
إال الحياة من يل يبق ولم خطاي، وتقاربت منتي، وضعفت عظمي، وهن فقد اليوم أما

قربي! إىل أخطوها التي البطيئات الخطوات هذه
الليل، قطع كأنها الجبل قمة من إليه تنحدر سوداء أشباًحا ملح إذ لكذلك وإنه
البيض مواليهم ظلم من اآلبقني السود الزنوج من قوٌم فإذا تبينها ثم منظرها، فراعه
ورأوا الولدين مع حديثه مكمنهم يف وهم سمعوا قد وكانوا ومخاِرِمها، الجبال شعاب يف
من الصغريين األبيضني هذين إن زعيمهم: وقال ملساعدته، فجاءوا أمرهما يف حريته
عظيًما عناءً نفسهما اليوم ما جشَّ فقد رحمة وأدناهم نفًسا، وأرشفهم قلبًا، الناس أطيب
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فرحماها مبلغهما، والبالء الشقاء بها بلغ قد كان مسكينة زنجيٍة مساعدة سبيل يف
بها، واملرحمة عنها العفو ويسأاله عنده لها ليشفعا سيدها إىل بها وذهبا إليها وأويا
يف لهما فشكرنا األسود، النهر شاطئ إىل معها سائران وهما اليوم صباح رأيناهما وقد
يضم أن الدميم األبيض اإلهاب ذلك استطاع كيف وعجبنا ونعمتهما، فضلهما أنفسنا
إىل حاجة يف أنهما وعلمنا معهما، حوارك اآلن سمعنا وقد أسود، غري قلبًا أقطاره بني
التي نعمتهما عىل لهما مكافأًة بأنفسنا ذلك لنتوىل فجئنا مزرعتهما، إىل يحملهما من

املسكينة. الطريدة تلك إىل أسدياها
األشجار بعض من أعواٍد بضعة قليلة لحظات يف فاقتطعوا أصحابه إىل أشار ثم
منهم أربعة وحملها وفرجيني، بول إليها فصعد ة، املحفَّ يشبه ما منها وصنعوا العاتية
الخاصة أغانيهم ويغنون بمشاعلهم، الطريق ينريون أمامهم الباقون ومىش عواتقهم، عىل
عند وصلوا حتى أنفسهم، يف يعالجونها التي وآالمهم همومهم جميع نسوا قد كأنما

املزرعة. إىل الليل منتصف
الجبل سفح عند الشمس غروب منذ ولديهما تنتظران ومرغريت هيلني وكانت
وجوه ضوئها عىل لرتيا الكبرية املشاعل بعض مختلفة أبعاٍد عىل حولهما نصبتا وقد
صدريهما إىل ولديهما وضمتا إليها طارتا حتى بُعٍد عىل ة املحفَّ ملحتا فما القادمني،
إىل هيلني والتفتت لبكائهم، الجميع وبكى لبكائهما، الولدان فبكى منتحبتني، باكيتني
هذه يف وحدكما بالذهاب أذنكما ومن الشقيان؟ الولدان أيها كنتما أين لها: وقالت ابنتها
جاءتني فقد أماه، يا العفو لها: وقالت أمها يدي بني فرجيني فجثت املوحشة؟ الفالة
فسألتني وكمًدا، ا همٍّ نفسها وتسيل جوًعا، تتضور سيدها من آبقٌة مسكينٌة زنجيٌة اليوم
الطعام من شاءت ما لها فقدمت وبالئها، بؤسها من أنقذها وأن وأسقيها، أطعمها أن
وأسأله سيدها إىل أصحبها أن من لها خريًا أَر فلم ذلك، بعد أمرها يف ِحْرُت ثم والرشاب،
األسود، النهر شاطئ إىل فذهبنا يصحبني، أن إال بول وأبى بها، واملرحمة عنها العفو
حتى طواًال ساعاٍت حائرين وظللنا الطريق، ضللنا الرجوع وأردنا شأننا من فرغنا فلما
هؤالء فتقدم املسري، عن فعجزنا عظيًما مناًال منا نال قد التعب وكان دومينج، وافانا
بذلك ووفاءً بنا، رحمًة عليها وحملونا ة املحفَّ هذه لنا وصنعوا ملساعدتنا، الطيبون السود
بما خريًا املحسنني هللا يجزي وكذلك املسكينة، ملواطنتهم بذلناه الذي القليل املعروف

فعلوا.
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يحرمكما أال هللا وأدعو ، ولديَّ يا عنكما عفوت قد وقالت: صدرها إىل أمها فضمتها
مغتبطني فرحني أكواخهم إىل جميًعا عادوا ثم واملنكوبني. البائسني عىل العطف نعمة

وانرصفوا. فضلهم لهم فشكروا والرشاب، الطعام من كثريًا للزنوج وقدموا
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السعادة

يتفجر ينبوٌع السعادة إن بني: يا لك أقول أن أستطيع ثم، َعداء الصُّ الشيخ تنفس وهنا
أدران من الربيئة الراضية الكريمة النفس وإن السماء، من يهطل غيث ال القلب من
القرص يف ُوجدت: وأنَّى حلت حيثما سعيدٌة وشهواتها، الحياة ومطامع وأقذارها، الرذائل
بني العزلة، ويف املجتمع يف الوحشة، ويف األُنس يف القرية، ويف املدينة يف الكوخ، ويف
والنََّشُب، املال عنها يسأل فال السعادة أراد فمن والصخور، اآلكام وبني والدور، القصور
التي نفسه عنها يسأل بل والرياحني، واألرواح والبساتني، والقصور والذهب، والفضة
وما أراد، إن وبالئه شقائه ومصدر شاء، إن وهنائه سعادته ينبوع فهي جنبيه، بني
ألنهم واملتأملني؛ واملحزونني واملساكني، الفقراء أفواه يف تتألأل نراها التي االبتسامات هذه
تتصاعد نسمعها التي الزفرات هذه وما أنفسهم، يف سعداء ألنهم بل عيشهم، يف سعداء
بل عيشهم؛ يف أشقياء ألنهم والجاه، العظمة وأصحاب واألثرياء، األغنياء صدور من
وسلبها وقرارها، سكونها وأزعج النفوس صفاء كدَّر وما أنفسهم، يف أشقياء ألنهم
الحب، عاطفة مثل ظلمتها وجال صفحتها أنار وال البُغض، عاطفة مثل وهناءها راحتها
، برشٍّ ا رشٍّ العالم فيجزيهم للعالم، الرش يضمرون الذين املبغضون جميًعا الناس فأشقى
فيمنحهم وصفاءهم، ودهم ويمنحونهم الناس يحبون الذين املحبون جميًعا وأسعدهم

منحوهم. ما مثل قلوبهم بنات من الناس
فقرها عىل هانئًة سعيدة تكون أن املسكينة الفقرية األرسة تلك استطاعت وكذلك
ال رشيفة طاهرًة نفوًسا جنوبها بني تحمل كانت فقد بها، املصائب وجعجعة وإقاللها
عىل وعطفت وامليسء، واملحسن والبعيد، القريب فأحبت ، ِغالٍّ تعرف وال حقًدا، تضمر

بيشء. إليه تمت ال ومن بصلٍة، إليه تَُمت من جميًعا، الناس
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وال حاجة، الناس إىل لها وما ا، رشٍّ نفسها يف لهم تُضمر أو الناس عىل تحقد ولم
قنعت فقد سلطان، أو قوة أو جاه، أو ماٍل من أيديهم يف مما بيشءٍ مطالبتهم يف لها رأي
القليلة الُعاللة بهذه حياتها من ورضيت مزيًدا، تطلب ولم لها، هللا قسم بما عيشها من

ومتاعبها. املطامع هموم من نفسها فأراحت بها، تتعلل التي
وال األلسنة فيها تطغى ال بريئة طاهرًة أحاديث بينها تجري التي أحاديثها وكانت
الرش رسول والغيبة — عامها أو خاصها — الناس شئون من شأنا تتناول وال األفكار،
طريقها من اعتقد إذا املرء ألن وحديثها؛ قديمها جميعها، الرشور أس هي بل البرش، بني
واتقاه، وَحِذَره واجتواه، أبغضه به الظن سوء فكرة وملكته عشريه أو صديقه يف الرش
نكدٌة حياًة معه حياته فتصبح ببغضه، يصارحه أن إما اثنتني: إحدى من له بد ال وكان
من له وخري كذابًا، منافًقا رجًال فيصبح ويداوره، يماذقه أو وآالمها؛ لهمومها نهاية ال

ا. رشٍّ وال خريًا الناس عن يسمع أال وذاك هذا
يف الناس يعتمد كما والتاريخ العلم عىل حديثها يف تعتمد تكن لم إنها نعم
واملقارنات والعرب، والعظات واألمثال بالشواهد حافلًة محارضاتها كانت وال مجتمعاتهم،
جمالها تستمد كانت ألنها مستملحة؛ رقيقًة شهيًة، لذيذًة كانت ولكنها واملوازنات،
الذي املنري املرشق الكتاب هو الطبيعة وكتاب أمامها، املفتوح الطبيعة كتاب من ورونقها
فال هللا، خلقها كما الحياة قارئه فيه يرى والذي تفسري، إىل يحتاج وال تأويًال، يقبل ال

إليه. يرشده أو عليه، يدله من إىل به حاجة
— الجزيرة تلك سكان بني — الكريمة األرسة لتلك انترش حتى قالئل أياٌم إال هي وما
الظاهرة وأياديها وكرمها، ومروءتها ولطفها، بأدبها يتحدثون الناس فأخذ عطر، ذكٌر
سائٌل سأل فإذا لقبًا، وال اسًما لها يعرفوا لم وإن والعامة الخاصة ورحمتها والخفية،
كشجرات وكفى، طيبون قوٌم إنهم املجيب: جواب كان هم؟ من الطارئني: أو السابلة من
لم وإن عرفها، ويحمدون طيبها، الناس ينشق األدغال لفائف بني املختبئة البنفسج

مكانها. يعرفوا
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العمل

وهمًة ونشاًطا، قوًة عرشة الخامسة يف كأنه عمره من عرشة الثالثة يف وهو بول وكان
به يتلهى بما عنه يتلهى وال ليله، وال نهاره العمل يمل ال فكان وفطنًة، وذكاءً وعزيمًة،
هذه عن مسئوٌل أنه نفسه يف يشعر كان وكأنما السن، هذه مثل يف الغلمان من أمثاله
حتى يعمل أن له بد فال األرض، ِجنان من فيحاء جنٍة إىل يحيلها أن املوحشة القفرة
صحيًحا تفكريًا إال يفكر وال يفكر، أن قبل يعمل ال وكان يريدها، التي الغابة إىل يصل
قادرة قوية ومخيلًة سليًما، وذوًقا خصبًا، وذهنًا وقادًة، قريحًة هللا وهبه وقد مستقيًما،
لذلك بديعة صورة ذهنه يف فرسم متنافراتها، بني والتأليف األشياء شوارد جمع عىل
فلم وتحقيقها إلبرازها بالعمل نفسه وأخذ املاهر، املهندس يفعل كما الجميل الوادي
مثله يستعيص مما النادر القليل يف إال االستشارة إىل يلجأ ولم يضطرب، ولم يخطئ
متسلًقا أو منحدًرا، أو مصعًدا أو رائًحا، أو غاديًا إال الرائي يراه ال فكان أمثاله، عىل
عىل يعينه وراءه ودومينج نهًرا، خائًضا أو غرًسا حامًال أو قناة، عىل مكبٍّا أو شجرة،
املختلفة الحظائر فأنشأ األغراس، ونقل املياه وتحويل األثقال حمل من عنه يعجز ما
ماء من فيها بما حظريٍة كل تزخر والقصب، والقطن والذرة، والدخن والشعري، للحنطة
من وألوانًا والجوز، البلح ونخيل الهندي والتمر والربتقال الليمون أشجار وغرس وثمر،

املرصعة. التيجان يف الكريمة األحجار تألق أغصانها يف تتألق واألنوار األزهار
بالربكار، خطها قد كأنما دقيٍق بنظاٍم خاللها ويف األغراس تلك حول املياه وأجرى
الناظر لعني فرتاءت نواحيه، جميع من الوادي عىل املرشفة والروابي األكمات وزرع
أصباغها اختالف عىل والديباج الَخزِّ برقاق مكسوٌة صغاٌر أهراٌم أو لطاٌف، قباٌب كأنها
فاستحالت مواتها، وأحيا تربتها هز إال صلبة أرًضا وال جدبًة بقعًة يرتك ولم وألوانها،
له يعجب كان ما وأعجب وُغدرانًا، عيونًا وتسيل وأزهاًرا، ثماًرا تتدفق أُنٍُف روضٍة إىل
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حولها الخصب تنثر الجبال أعايل من املتدفقة املياه منظر الزاهرة الروضة هذه يف الناظر
ومناطق، أوشحًة واألشجار وبالخمائل وعقوًدا، قالئد والهضاب بالربى وتدور نثًرا،
انتهت إذا حتى وجهها، عىل الهائمة املذعورة الحيات تلوِّي عها وتدفُّ سريها يف وتتلوى
ن فتكوِّ أطرافها تتالقى ثم ومناحيها، مذاهبها يف تتبسط وهدوء برفٍق مشت السفح إىل
فإذا أهدابها، بالعيون تحف كما املخرضة األعشاب بها تحف مستديرة صغرية برًكا
أحجار أو أطرها يف الصافيات املرايا أنها إليك ُخيل السماء زرقة الربك تلك عىل انعكست
راعى فقد مستوية، غري متدرجًة الدائرة تلك يف األرض كانت وملا خواتمها، يف الفريوز
املتوسطة، األماكن يف املتوسطة واألشجار املنخفضة، البقاع يف الباسقة األدواح يغرس أن
وارتفاعها علوها يف األشجار رءوس فاستوت العالية، املشارف يف القصرية والشجريات

مستوية. بطحاء يف غارسها غرسها كأنما أو بمقراٍض، ذوائبها ُقرضت قد كأنما
األشجار يديها بني فيغرس البارزة الجباه ذات العالية الهضاب إىل يعمد وكان
ترشف جوفاء قبٌة منهما فتتكون الهضبة؛ بذؤابة الشجر ذؤابة فتتالقى املورقة، العظيمة
من يانعٍة روضٍة يف هم فإذا الهاجرة، حر من إليه يفيئون كانوا ظليل رطب مجلس عىل
وأجمل نسائمها، وتتهادى ظاللها، وترف أطيارها، وترن أشجارها، تزخر الجنة رياض
مًدى عىل يمتدان الضخمة الوحشية األشجار من متقابلني صفني غرس أنه وذاك هذا من
تصل تكاد وال الشمس، أشعة إليه تنفذ ال مستطيل ضيٌق دهليٌز منهما فتألف بعيٍد،
األرض، تحت مظلٍم نفٍق يف يسري أنه إليه خيل الداخل دخله فإذا النهار، أضواء إليه
رساديبهم، يف الرساديب سكان بها يشعر التي الوحشة بتلك أشبه غريبة بوحشٍة وشعر

مناجمهم. أعماق يف املناجم عملة أو
الدائرة تلك أعطاف وبني الزاهرة الجنة تلك ذمة ويف الجميل، الوادي ذلك أحضان يف
البسيطة أكواخهم يف القوم هؤالء يعيش كان والهضاب الربى من املخرضة الواسعة
والسعداء وبساتينهم، قصورهم يف األثرياء به يتمتع ال بما متمتعني هانئًا، سعيًدا عيًشا
صخرٍة إىل صعدوا خدرها إىل الشمس وأوت النهار انقىض فإذا وعيونهم، جناتهم يف
وغدرانه، بعيونه العام منظره أمامهم فيتجىل جميعه الوادي ذلك عىل ترشف عظيمة
ألقوا فإذا وأضوائه، وظالله وحرجاته، ومروجه وكرومه، وخمائله وأشجاره، وأعشابه
بني أنهم إليهم خيل وأنواره بأضوائه رءوسهم فوق املائج السماء جو يف بأنظارهم
أو واألنوار، األزهار تنبت وأخرى والنجوم، الكواكب تنبت سماءٍ متقابلتني، سماءين
أخراهما ويف زرقاء، ديباجٍة عىل البيضاء الزنابق إحداهما يف تتألق مرتائيتني، روضتني

خرضاء. قطيفة عىل الحمراء الورود
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دقيقة شجرًة قمتها يف غرس بول ألن الصداقة»؛ «اكتشاف الصخرة هذه يسمون وكانوا
مختلفة بخيوٍط وناطه العلم، يشبه أبيض منديًال أعالها يف ورفع األثل، شجر من
املنديل فانترش الخيط شد البعد عىل مقبال ملحني فإذا الشجرة، أسفل يف تسرتسل
الجبل قمة عىل العلم يُرفع كما بقدومي، لألرسة إعالنًا ذلك وكان الهواء، يف واضطرب

الشاطئ. إىل سفينٍة بقدوم إعالنًا
يحبونها التي واألشجار والجذوع والبقاع األماكن تسمية يف دائًما شأنهم كان وكذلك
يخيل فكان معينة، فكرًة بها ويسجلون خاص، غرٍض إىل بها يرمون لطيفٍة بأسماء
فوق جديدة حياٌة فيها فتدب السامية النورانية أرواحهم أشعة عليها يلقون أنهم إيل
ٍر مسوَّ األخرض العشب من بساٍط عىل االتفاق» «ميدان اسم فأطلقوا األوىل، حياتها
يف مًعا عليه يرقصان وفرجيني بول كان الربتقال أشجار من متسقاٍت شجرياٍت ببضع
هيلني تحتها جلست عتيقٍة شجرٍة عىل املمسوحة» «الدموع اسم وأطلقوا القمر، ضوء
وتبثها قصتها صاحبتها عىل تقص منهما كلٌّ وأخذت باللقاء، عهدهما ألول ومرغريت
دموعها، لها وتمسح همها عن وتعزيها نفسها إىل األخرى فتضمها وآالمها، أحزانها
باسم األرز من وآخر هيلني، رأس مسقط «نورماندي» باسم القمح من حقًال وسموا
أرادوا كأنما القديمة، الذكريات تلك أمثال من كثري إىل مرغريت، رأس مسقط «بريتانيا»
تصوًرا معهم يستصحبوها أن وبينها بينهم الحوائل وحالت األبد، إىل بالدهم هجروا وقد
حرارة من ويلطِّفوا األنس، بعض بها ليأنسوا وموطنًا سكنًا فقدوها ما بعد وخياًال

إليها. شوقهم
الشعور ذلك من خاليًا قلبهما يكن لم ودومينج» «ماري الزنجيني أن ذلك من وأغرب
و«فول «أنغوال» اسم فأطلقوا إليه، والحنني األول للوطن الوفاء شعور الرشيف، الطيب
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وضنٍّا صباهما، وعهود بأوطانهما شغًفا القرع، ومنابت الدخن بعضحقول عىل بوانت»
تزول. أن بذكراها

شعورهم عىل الغالبة األثرية الروح تلك كثريًا القوم هؤالء من تعجبني وكانت
ملاضيه فيه خري ال من وأن واإلخالص، الوفاء روح بعينها هي أنها أعتقد ألني ووجدانهم؛

ومستقبله. لحارضه فيه خري فال
الُحسن مشاهد من مشهًدا وال الحياة مناظر من منظًرا أوثر ال نشأُت مذ زلت وما
صحراء أو منقطعة بادية يف أسفاري من َسْفَرٍة يف به أعثر قديٍم أثٍر منظر عىل والجمال
املبعثرة وصخوره وأحجاره نُْؤِيه يف وأرى نهار من ساعًة يديه بني فأقف شاسعة،
الذين البائدين القوم أولئك صورة جدرانه بقايا عىل املحفورة ونقوشه املتناثرة وأعمدته
جناته وعزيف رياحه صفري يف أسمع وكأني ومغانيه، عرصاته ويعمرون يسكنونه كانوا
يشعرون عاملكم، مثل عالٌم املكان هذا يف يعيش كان لقد بي: يصيح صائًحا وغيالنه
لون، تؤمِّ كما الهانئة الطيبة الحياة يف لون ويؤمِّ تفكرون، كما ويفكرون تشعرون، كما
بينكم باقون فهم وأنيسهم، سمريهم من األرض وجه وخال بأجسامهم، ذهبوا وإن وهم
أرواحهم إال حياتهم أرسار وحملة وأحفادهم أبناءهم يا أنتم وما وآثارهم، بأرواحهم

بعدهم. من األرض عىل بقيت التي وآثارهم
العصور تلك يف أعيش وأنني ، مايضَّ إىل حارضي من انتقلت قد أنني أشعر هنالك
بذوات إيل ويُفضون نفيس بذات إليهم وأُفيض أحدِّثهم، وأجدادي، آبائي بني القديمة
شعوًرا نفيس فاضت وقد لشأني أذهب ثم الزمان، من ساعًة ذلك عىل فأقيض نفوسهم،
األيام بصورتها تعبث وال الزمان، عاديات منها تنال ال باقية خالدٌة اإلنسانية النفس بأن

واألعواد.
من نظري عليه يقع ما كل عىل نقشها أو الكلمات بحفر الشغف شديد لذلك ومنُت
وأرضاه، أحبه مما طريقي يف به أمر ما وكل واألحجار، والصخور واألشجار، الجذوع
العظيمة، بالذكريات املقبلة األجيال أمد أن أريد كنت كأنني والبقاء، الخلود له وأتمنى
كلمة الَعَلم شجرة ساق عىل فحفرت وعهودها، بذكرياتها املاضية األجيال أمدتنا كما
جذع وعىل النسائم.» أيدي إال بك عبثت وال العاصفة رش هللا «وقاك الالتيني: «هوارس»
أعظم «ما اآلخر: قول الهائج البحر منظر ليشاهد أحيانًا؛ تحتها يجلس بول كان شجرٍة
مجتمع هو وكان هيلني؛ كوخ باب وعىل النبات!» إله غري إلها تعرف ال ألنك سعادتك

الخداع.» تعرف ال ونفٌس صالٌح ضمريٌ «هنا الكلمة: هذه ومنتداها األرسة
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يل وقالت ومتكلَّفة، غامضًة وتراها الكلمات هذه أمثال تستثقل فرجيني وكانت
كلمتك من بدًال اضطرابه» برغم دائًما «ثابت الَعَلم: شجرة عىل كتبت أنك لو حبذا مرة:
خجًال وجهها فاحمر الفضيلة، عىل الحث موقف يف يقال إنما ذلك فأجبْتُها: كتبتها. التي

وصمتت.
كل ودرس يشءٍ، كل فيه عفا فقد اليوم أما مىض، فيما الوادي هذا شأن كان ذلك
وأصبحت اليد. ظاهر يف الوشم من يبقى كما إال املاضية الرسوم تلك من يبق ولم أثٍر،
تاريخها مىضعىل وما منف، أطالل أو أثينا خرائب بني أعيش كأنني املكان هذا يف أعيش

عاًما. عرشين من أكثر
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فرجيني َدع ِخمْ

وال أجمل وال أبدع منظًرا املؤثرة الفاتنة واملشاهد الجميلة املناظر من رأيت فيما أَر ولم
«مخدع يسمونه كانوا الذي املكان ذلك منظر من النفوس إىل أشهى وال بالقلوب أعلق
يتفجر النائم مضجع كأنه الكربى، الصخرة أصل يف منحوٌت صغريٌ كهٌف وهو فرجيني»،
بذرت قد مرغريت كانت الجوز نخيل من نخلتان به تحفُّ صاٍف، غزيٌر نبٌع يديه بني
منذ أخرى بذرة هيلني وبذرت بول، ولدها والدة يوم عاًما عرش أربعة منذ إحداهما بذرة
وما باسميهما. وسميتا الولدين مع فنبتتا فرجيني، ابنتها والدة يوم عاًما عرش ثالثة
وكانت تتعانقان، كأنهما واشتبكا سعفهما تداني حتى السماء جو يف مذهبهما ذهبتا
واحد بعاٍم فرجيني من أسن كان بول ألن فرجيني؛ نخلة من قليًال أطول بول نخلة

منها. قامًة وأطول
حيث شأنه يف تذهب للطبيعة تركوه الذي الوحيد املكان هو املكان هذا كان وربما
املياه طريق يف حوله من فنبتت تنسيٍق، وال بتهذيٍب يتناولوه أن دون مذاهبها من شاءت
ضخم بني ما واألطوال، واألحجام واألشكال، األلوان مختلفة شجرياٍت بضع املنبسطة
جو يف وذاهٍب األرض، أعماق يف وضارٍب ومجتمعها، الفروع ومنترش ودقيقها، الجذوع
ودب ونفحاتها، وروائحها ومذاقاتها، وطعومها وزهراتها، ثمراتها فاختلفت السماء،
ورياحينه، أزهاره من رقيقًة غاللًة عليها فنرش املرشفة الصخرة تلك ظهر إىل بعضها
عىل الحسناء شعور ترفرف كما الهواء يف ترفرف ناعمًة دقيقًة خيوًطا عنها انحدر ثم

املاء. ضفاف
أوقات يف تأوي أن من نفسها إىل وأشهى فرجيني إىل أحب األشياء من يشءٌ يكن ولم
البيضاء الثلجية املياه تلك بمرأى نظرها لتمتع الجميل املكان هذا إىل وفراغها راحتها
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ضفته، عىل املتعانقتني البديعتني النخلتني تينك ومرأى الغزير، النبع ذلك من املتفجرة
فرجيني». «مخدع يسمونه لذلك وكانوا حوله؛ من املنبسطة الخرضاء املروج تلك ومنظر
بني ترعى فترتكها وأَْعنَُزَها، ُغنَيَْماتها إليه ذهبت كلما معها تستصحب وكانت
مؤخر عىل ووقفت الصخرة ظهر إىل وثبت قد منها واحدًة ترى أن ويعجبها يديها،
معلَّقٌة فكأنما قضًما، فتقضمها األغصان بعض بفمها لتتناول بعنقها وارشأبت أطرافها

الفضاء. يف ماثٌل تمثاٌل كأنها أو الهواء، يف
جلست أو النبع، حافة عىل فغسلتها األرسة ومالبس مالبسها معها أخذت وربما

تَْمُخُضَها. ثم ماشيتها، ألبان تحتلب ناحيًة
إىل فيجلس الفرصة، أمكنته كلما حني إىل حنٍي من املكان هذا إىل يختلف بول وكان
املنظر وذلك الساكنة، الهادئة العزلة بتلك فيها يغتبطان سعيدًة هانئة جلسًة فرجيني

البديع. الساحر
وهي البحرية الطيور منظر وغبطتهما رسورهما ويستثري يروقهما ما أعظم وكان
خطوًطا السماء صفحة يف ترسم ُزمًرا، ُزمًرا الظالم مع الهندي البحر شاطئ من مقبلٌة
والنغمات، األلحان املختلفة أغاريدها وتغرد وناقصة، تامًة ودوائر ومتعرجًة، مستقيمًة
الظالم دولة انقضت فإذا ليلها، سواد لتقيضفيه الظليل الساكن املعتزل بهذا تنزل حتى
من وذهبت وأضوائه أشعته مع طارت السماء؛ آفاق يف البيضاء رايته الفجر ونرش
الرائق البديع املنظر بذلك فرجيني تتمتع أال عليه عز قد بول وكأن تشاء، حيث مذاهبها
فراخ القريبة الغابات من املكان بهذا املحيطة األشجار إىل ينقل فأخذ أوقاتها، جميع يف
الروض هذا يف لها اتخذت حتى قالئل أيام إال هي وما أمهاتها، فتتبعها أعشاشها يف الطري
عليها وعطفت عظيًما، أنًسا فرجيني بها فأنست وتغدو، إليه تروح جديًدا األريضموطنًا
حبوب ُحَجرها يف لها وتحمل وتسقيها، تطعمها فكانت صغارها، عىل الرءوم األم عطف
من إليها تطايرت بعيٍد من مقبلًة الطيور رأتها فإذا يديها، بني فتنثرها والذرة القمح
مرة، يديها من الحب تلتقط رأسها فوق وحامت مرتنمة، صادحًة وأعشاشها أوكارها
حركاتها واضطراب ِجها وتََمعُّ ألوانها اختالف يف منظرها فيكون أخرى، األرض ومن
بعضه فماج الحريرية، بخيوطه الشمس أشعة عبثت قد امُلَفوَّف الثوب بمنظر يشءٍ أشبه
باغتباطها، مغتبٌط وبول به، مفتتنًة الجميل املنظر بهذا الهيًة فرجيني فتظل بعٍض، يف

كوخهما. إىل الغروب ساعًة مًعا يعودا حتى برضاها، نفسه عن راٍض
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شبٍح إىل ينظر كأنما جامدة بعيدًة نظرًة أمامه وألقى َعداء الصُّ الشيخ تنفس وهنا
سماها التي البقعة تلك يف محدٌِّق هو فإذا نظره أَْلقى حيث نظري فألقيت عليه، مقبٍل
العزيزان، الولدان أيها ويقول: نفسه يف يحدِّث كأنما يَُهْمِهم وأخذ فرجيني»، «مخدع
رسوًرا حياتي فيها َمَألْتُما التي الجميلة العذبة أيامكما أنىس ال فإنني شيئًا أَنْس إْن
أنكما وال شيئًا، مني تنكران وال منكما أنكر ما حميمني، صديقني يل وكنتما وغبطًة،
بني أرستي يف بجانبكما أعيش أنني أشعر أصبحت حتى عيل، وأحَدبهم الناس، أبر كنتما
حيث عليكما فسالٌم النضري، الطلق بوجهها يل عادت قد صباي أيام وأن وقومي، أهيل
والحب والرشف، والفضيلة والرب، الصالح عهد الدارس: البائد عهدكما عىل وسالٌم كنتما،

والوفاء.
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الشتاء ليايل

والوحوش أوكارها، إىل الطيور وأوت وُقرٍّا، برًدا األجواء وسالت الشتاء جاء إذا وكان
منضدتهم حول فيها يجتمعون جميلة سمٍر ليايل أكواخهم داخل قضوا أحجارها، إىل
بجدران نيط ما عىل الخفافة الصفراء أشعته يلقي ضئيل مصباٍح ضوء عىل العارية
وجوالق حقائب من أركانه يف ُكدِّس وما ومناشري، وقواطع وفئوٍس معاول من الكوخ
عن بول فيتحدث الرابضة، الوحوش أو الجاثمة، األشباح كأنها فترتاءى وزوايا، وِقرٍب
لم وما أزهاره من نضج وما ومستنبتاته، وأحواضه وثمراته، ته وغالَّ وأغراسه، حقوله
وعناقيدها، الكروم وعن الشمس، أشعة تحت أبقى وما الظل إىل منها نقل وما ينضج،
ومنقوع القصب، عصارة عن فرجيني وتحدِّثهم وأعوادها، والذرة وسنابله، والقمح
وإجادتها صنعها أمها من تعلمت التي األرشبة من ذلك وأمثال الليمون، ورشاب الشعري،

ومساءه. يوٍم كل صباح ألرستها تقدمها أن واعتادت
اج، الثَّجَّ املتفجر نبعها لهم تصف فتظل الصغرية، حديقتها عن أحيانًا تحدثهم وقد
العشب، وصنوف الزهر ألوان من حولهما نبت وما املتعانقتني، الباسقتني ونخلتيها
صادحًة ونهارها ليلها وجماعاتها الطري أرساب من وأشجارها خمائلها إىل يختلف وما
مرغريت عليهم وتقص رناتها، وتختلف نغماتها تتحد موسيقية فرقة كأنها مرتنمة
به ضل الذي املسكني السائح كقصة ورعبًا، هوًال اململوءة الغريبة القصص بعض
عليه فخرج املوحشة، بريتانيا غابات بعض يف املدلهمة الداجية الليايل إحدى يف طريقه
وألقوه فقتلوه جريرتهم خافوا ثم وراحلته، ماله فسلبوه مكمنهم من اللصوص بعض
بها وأحاط الشمال بحر يف الريح بها عصفت التي السفينة قصة أو الغابة. أحشاء يف
يبق ولم ركابها، معها وغرق فغرقت السبل جميع عليها وأخذت جانٍب، كل من املوج
بول فيتأثر الناتئة. الصخور بعض جوانب عىل املوج ألقاها ألواٍح بضعة إال آثارها من
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من صاٍف ينبوٌع قلبيهما يف وينفجر شديًدا، تأثًرا القصص هذه أمثال لسماع وفرجيني
يف َقا ُوفِّ لو أن أيديهما تملك ما بكل ويتمنيان املنكوبني، البائسني بهؤالء والرحمة الرقة
املوت. مخالب من غريٍق إنقاذ أو طريقه، عن ضالٍّ سائٍح هداية إىل حياتهما أيام من يوٍم
آيات وبعض القديم»، «العهد قصص من شيئًا هيلني عليهم تقرأ كانت ما وكثريًا
وعيونهم أًىس نفوسهم تسيل خاشعني، ساكنني اآلخرون فيسمعها الجديد»، «العهد من
يشعرون كأنما أرسارها، واكتناه مضامينها، م بتََفهُّ كثريًا يحفلون كانوا ما أنهم إال أدمًعا،
يحتاج ال بسيط فطريٍّ إيماٍن من هللا وهبهم بما كله هذا عن أغنياء أنهم أنفسهم يف
فضاء ويمأل صدورهم يثلج قلوبهم أعماق يف راسٍخ يقنٍي ومن توضيح، وال تفسرٍي إىل
إنما أيديهم بني الذي الفضاء أن أحيانًا إليهم يُخيَّل كان حتى وسكينًة، راحًة نفوسهم
مطلع أي يف هللا ويرون شاءوا، بقاعه من بقعٍة أية يف هلل يصلون مقدٌس معبٌد هو
املنظورة اآليات فيه تقوم مفتوح إنجيُل أيديهم بني الطبيعة وكأن أرادوا، مطالعه من
الرحمة وهل املقروءة، التوفيقية الرباهني مقام الحسية والرباهني املتلوة، اآليات مقام
الجهد غري مثلها يُنبت ال مجدبة مقفرة أرٍض يف لهم نبتت التي الثمرات تلك إال اإللهية
أوضاعها اختلفت التي الزاهرة األرضية الجنة تلك إال الربانية القدرة وهل والشقاء؟
واحدة؟ شمٌس عليها وأرشقت واحٍد بماءٍ ُسقيت وقد وروائحها، وطعومها وأشكالها
بُعد عىل بعٍض إىل بعضهم ضم الذي الغريب التوفيق ذلك إال َمَداِنيَّة الصَّ العناية وهل
اجتماعها يغنيها متآلفة، متحابة واحدٌة أرسٌة منهم فتكونت مواطنهم؟ واختالف ديارهم

والنََّشب. واملال والوطن، األهل عن واتفاقها
تجلجل صاخبة، هائجٌة الكوخ خارج والطبيعة األحاديث، بينهم تجري وكانت
تعاىل — هللا فيحمدون أمواجها، وتصخب سيولها، وتتدفق رياحها، وتعصف رعودها،
من إليه يفزعون الذي األمني امللجأ هذا ومنحهم وويالتها، رشورها كفاهم أن عىل —
ويناموا مضاجعهم إىل فينسلُّوا أجفانهم، تخالط أن نة السِّ تلبث ال ثم وأرزائها، كوارثها
أن من يقولون ما صحيًحا كان ولنئ اضطراب، وال فيه قلق ال ساكنًا هادئًا نوًما فيها
دون من القوم لهؤالء كان فلقد نعيم، ويوم بؤس، يوم يومني: الحياة يف امرئ لكل
بما إال شمسه عليهم تطلع وال النعيم، وجه غري فيه يرون ال واحٌد يوٌم جميًعا الناس

ويرتضون. يحبون
الناس عىل يجريه كما فيهم حكمه يجري أن إال أحيانًا عليهم يأبى الدهر وكان
وتكدر صفحتها، فتغيشَّ الصافية بسمائهم تلُمَّ أن القاتمة غيومه لبعض فيأذن جميًعا،
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وبسطوا به أحاطوا قد الباقني رأيت همٍّ أو مرٍض نازلة بأحدهم نزلت فإذا صفاءها،
يزالون وال به، أصيب بالذي دونه من أصيبوا قد وكأنما ورحمتهم، عطفهم جناح عليه
كأن سليم بارئٌ هو فإذا انتزاًعا، جنبيه بني من الهم ينتزعوا حتى ويداورونه يالطفونه

أمًلا. وال ا همٍّ اليوم قبل يَْشُك لم
العالية القبة ذات «بامبلموس» كنيسة يف الصالة ألداء اآلحاد أيام يذهبون وكانوا
تعبًا يشكون ال أقدامهم، عىل ُمَشاًة الفسيح السهل ذلك وسط يف هناك تراها التي
هوادجهم يف مقبلني النعمة وأرباب األثرياء من كثريًا رأوا إليها وصلوا فإذا نصبًا، وال
يحفلون فال روعًة، والقلب بهجًة العني يمأل بديٍع رونٍق يف عبيدهم أعناق عىل املحمولة
جهدهم يتجنبون كانوا بل نعمٍة، من هللا آتاهم ما عىل يحسدونهم وال يكرتثون، وال بهم
الضعيف يمنح ال القوي أن يعتقدون كانوا ألنهم مودتهم؛ داعي يجيبوا أو يخالطوهم أن
ومعروفه ِبرِّه من القليل له يبذل وال نفسه، وكرامة وجهه ماء منه ليبتاع إال ومحبته وده
شيئًا، ذلك من يبذلوا أن يريدون ال وهم حياته، زمام عليه ويملك ويستأرسه ليستعبده إال
وأرشارهم، الناس وأْسَقاط والرعاع الهمج مخالطة جهدهم يتجنبون كانوا أنهم كما
ويغيش جمالها، يشوه ما الساقطة املخالطة طريق من إليها يرسي أن بنفوسهم ضنٍّا
عهًدا ذلك عىل معهم ومضوا أخرى وبالكربياء مرًة، بالضعف الناس فاتهمهم ألالءها،
من أرشف أنهم فعلموا نفوسهم، رسيرة واستشفوا املعرفة، حق عرفوهم حتى طويًال
يعرتض من مع الطوال الوقفات يقفوا أن بأنفسهم يضنون كانوا ما فإنهم وذاك، هذا
كوارث من كارثٍة عىل بهم يستعني أو الحاج، من حاجًة فيسألهم الناس من طريقهم
األكواخ يدخلوا أن يأبون وال منكوٍب، مساعدة أو مريٍض، زيارة إىل يدعوهم أو الدهر،

والبائسني. املنكوبني حالة وتفقد ومواساتهم، املرىض لزيارة الوبيئة القذرة
بعطفهم وحاطوه كثريًا وعللوه طويًال، حوله جلسوا مريٍض عىل دخلوا فإذا
النصائح وبول التعزية، وهيلني االبتسامات، وفرجيني الدواء مرغريت له فتقدم وعنايتهم،
نفوسهم خالطت وقد يعودون ثم وجسده، نفسه واحد آٍن يف يعالجون فكانوا الطبية،
بما الغبطة وعاطفة املتأملني، املعذبني أولئك عىل الحزن عاطفة مختلفتان، عاطفتان

آالمهم. وتهوين همومهم، ترسية من إليه هللا وفقهم
يمتد واحد طريٌق إال وبينه بينها ليس الكنيسة تلك من مقربة عىل منزيل وكان
وتعليل البائس مواساة من حاجتهم قضوا فإذا إليه، يصل حتى ُصُعًدا الجبل بجانب
فكنت يومهم، بقية عندي ليقضوا منزيل إىل الطريق تلك سلكوا املنكوب وتعزية املريض
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غداؤنا وكان املوز، شجر من دانيٍة ظلٍة تحت صغري جدوٍل شاطئ عىل الغداء لهم أعد
الشجر علينا يساقطه وما أسماكه، من البحر إلينا يقذفه ما عىل يزيد ال ا جدٍّ بسيًطا
شيئًا إليه ضممنا وربما بارح، أو سارح من الجو فضاء يف به نظفر وما أثماره، من
جلسنا غداءنا قضينا فإذا الحارة، الهندية األعشاب من املركبة واألفاويه التوابل من
مقبلة وهي أمواجه برؤية أنظارنا لنمتع البحر شاطئ عىل عظيمة هضبٍة فوق للراحة
الشاطئ ذلك عىل قليًال تتبسط ثم أقدامنا، تحت تتكرس حتى بعًضا بعضها يتلو علينا
يديها بني من فر مقبلًة رآها إذا بول وكان تكن، لم كأنها تتالىش ثم الفسيح، الرميل
يف ن ُمَكفَّ هو فإذا تدركه حتى عمًدا جريه يف تلكأ وربما تطلبه، الذي طريدها كأنها
رصخة الحالة هذه عىل تراه حني فرجيني فترصخ األبيض، نسيجها من صاٍف كفٍن
منظًرا الغيب ُحجب وراء من ترى كأنها أو الجد، مبلغ عندها بلغ قد األمر كأن عاليًة
هذا إىل أنظر وأنا إيل يُخيل نفسها: وبني بينها تقول فتظل ويزعجها، يروعها مخيًفا
إىل تعود أن تلبث ال ثم محفوًرا، قربًا موجتني كل بني أرى أنني املصطخب املائج البحر
معه الرقص إىل بول فيدعوها ومرحها، رسورها وتستأنف رشدها، إىل وتثوب نفسها،
فيها ُهجر ال التي البسيطة الزنجية الرقصة تلك األصفر الرمل بساط عىل مًعا فريقصان
اليوم حتى منها أذكر أزال ال جميلة قطٍع بعض يغنيان ثم إثٌم، وال عاٌر يشوبها وال
ظهر فوق البسيطة الهادئة الحياة عىل قائلها فيها يثني التي الزاخر» «البحر قطعة
الذين أولئك عىل كثريًا نعيًا وينعي املاء، سطح عىل املضطربة القلقة الحياة ويذم اليبس،
الواسع للثراء طلبًا وكوارثه مخاطره واحتمال البحر ركوب إىل وطمعهم رشههم يدفعهم
هللا قسم بما والقناعة وعشريتهم، أهلهم بني أوطانهم يف بقائهم من بدًال الكثري، واملال

الرزق. من لهم
من سمعتها التي القصرية الروايات بعض تمثل أن أحيانًا لفرجيني يخطر وكان
بعض إىل ذاهبة كأنها رأسها، عىل جرتها حاملًة الرميل الشاطئ مرسح عىل فتظهر أمها
طريقها يف ومرغريت وماري دومينج وقف البرئ مكان بلغت إذا حتى لالستقاء، اآلبار
فيرسع البُعد عىل بول فيلمحها البرئ، وبني شعيٍب ابنة بني يَُحوَالن َمْديَن رعاة كأنهم
موىس، فعل كما ممزٍق كل يمزقهم حتى شديدة حملًة الرعاة عىل ويحمل لنجدتها،
فكأنه فوقها، الجرة ليضع األحمر الزهر من جميلة طاقًة رأسها فوق لها يضع ثم
الفتى من «صفورة» ابنتي ج وأزوِّ «شعيب» دور بتمثيل أنا فأقوم الزواج، بإكليل يكللها

«موىس».
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طويٍل، غياٍب بعد بلدها إىل عادت حينما «راعوث» البائسة دور تمثل كانت وأحيانًا
الرأس مطرقة طريقها يف سائرًة فتظل رحم، وال لها أهل ال منقطعًة غريبة نفسها فرتى
ومرغريت وماري دومينج يمثلهم وكان الصيادين، جماعة تلمح حتى الوجه ساهمة
بها، لتتبلغ الساقطة السنابل بعض وتلتقط خطواتهم فتتبع مزرعتهم، يف يحصدون
نحوها فيتقدم لها، رقٌة فتدركه املدينة، نبالء أحد «بوعز» دور يمثل وهو بول فرياها
فتذرف متهدٍج، خافٍت بصوٍت أسئلته عىل وتجيبه يديه بني فرتتعد شأنها، عن ويسألها
يف املدينة شيوخ أمام بها يقف حتى بيدها ويأخذ لها، ومرثاًة بها رحمًة الدموع عيناه

وإقاللها. فقرها برغم منها زواجه ويعلن منتداهم
اإلرسائيلية الفتاة تلك بحياة يشءٍ أشبه كانت وأنها األوىل، حياتها هيلني تذكر وهنا
الحياة آالم من وكابدت لقيت، ما مثل وغلظتهم وجفائهم أهلها من لقيت وأنها املسكينة،

طويًال. بكاءً فتبكي كابدت، ما مثل وهمومها
فتهدأ الرواية، تلك بها ختمت التي الطيبة النهاية إىل بخيالها تصل أن تلبث ال ثم

السعيد. املصري هذا مصريها يكون أن البنتها خريًا وتتفاءل قليًال، نفسها
منتدياتهم يف السعداء به يتمتع ما بجميع اليوم ذلك يف نتمتع كنا أننا القول وجملة
ومزاٍح، ولعٍب وتمثيٍل، ورقٍص، وقصٍف، أكٍل من ولهوهم أنسهم ومعاهد ومجتمعاتهم
للبحر الكاذبة بالصور عليه نتنقل الذي املرسح نزخرف ال أننا إال وبينهم، بيننا فرق ال
األمواج وهدير والعشب، والنبات والنجوم، والكواكب والسماء، والصحراء والشاطئ،
ال حقيقًة أيدينا بني حاٌرض ذلك فكل يزخرفون، كما الرعود ودمدمة الرياح، وزيف

خياًال.
قمة عىل الوداع وقفة الشمس قرص ويقف األصيل، ساعة تدنو حتى هكذا نزال وال
قطع وتظل الفضاء، عرض يف الذهبية ذراته ينثر فيظل األحمر، كاللهب متوهًجا الجبل
الزهر أوراق وتستحيل املبعثرة، الدنانري كأنها األغصان فجوات بني من تتساقط األنوار
والَفرْيُوَزج، واملاس والياقوت، الزمرد من جامدة أحجاٍر إىل وهدوئه الجو ذلك سكون يف
العهد سالف يف غمرها قد كان قديم بركاٍن بقايا كأنها املاثلة الجذوع إىل للناظر ويُخيل
يمتد أن الظالم يلبث ال ثم القاتم، الربنز من صدئٌة أعمدٌة هي فإذا عنها، انحرس ثم
عىل حائمة الطري وإذا وجالل، خشيٌة البحر وإذا ووحشٌة، سكوٌن الفضاء فإذا وينبسط
من كان ما إال جامٌد صامٌت يشء كل وإذا وهوله، الظالم وحشة من إليها تفر أوكارها
الوحوش حلوق من املنبعث الزئري كأنها حني إىل حنٍي من آذاننا إىل تصل اآلِذيِّ جرجرة
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إىل انتقلنا قد وكأننا مستغرقني، ذاهلني ساعة الرهيب املنظر هذا أمام فنجمد الضارية،
نعود ثم املشاهدات، وغرائب املنظورات بعجائب حافٍل األعىل املأل عوالم من آخر عالٍم

أكواخنا. إىل نفرتق ثم بعًضا، بعضنًا فيودع أنفسنا إىل
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وحواء آدم

فكان السماوية، جنتهما يف األولني أبوينا منشأ األرضية الجنة هذه يف وفرجيني بول نشأ
مثال فرجيني وكانت وسذاجته، الطفل وبساطة وشطاطه، الرجل قامة له آدم، مثال بول
معتزلهما يف يعيشان وكانا وعذوبتها. النفس ودعة وحالوتها، األنوثة جمال لها حواء،
عقول عىل تسيطر التي القيود تلك من مسيطٌر عليها يسيطر ال ُمْطَلَقني، ُحرين هذا
تسجنهما وال والطالقة، الحرية بالد يسمونها التي البالد تلك يف وضمائرهم الناشئني
واالضطراب التبسط وبني بينهما يحول الذي املظلم الضيق سجنهما يف واملعارف العلوم

يشاءان. كما الكون فضاء يف
الفصول ملعرفة تقويٌم وال والنهار، الليل أوقاٍت ملعرفة ساعٌة لديهما تكن ولم
الطبيعة ولكن والنجوم، الكواكب ونظام الهيئة علم يف واحًدا درًسا يتلقيا ولم واألعوام،
باألشعة فاستعانا أمثالها، واملعارف العلوم تمنح ما نفسها من تمنحهما أن استطاعت
معرفة عىل األزهار وتلون األثمار وظهور النبات وبنضج األوقات، معرفة عىل والظالل
فكانا واألعوام، السنني من بهما مر ما عدد عىل األشجار من غرسا ما وبعدد الفصول،
و«قرب تحتها، وتضاءلت املوز أشجار ظالل انقبضت إذا الغداء» وقت حان «قد يقوالن
جعال بزيارٍة أحًدا وعدا إذا وكانا أثمارها، عىل هندي التمر أوراق ت التفَّ إذا الليل»
عمرها عن فرجيني سئلت وإذا النارنج، أثمار نضج أو السكر قصب ظهور ميعادها
وعرشين، ثمانية الربتقال وأشجار مرًة، عرشة أربع ولدت مذ الكروم أثمرت قد أجابت:
حافة عىل املاثلتني النخلتني بني ما بمقدار أجاب فرجيني؟ يكرب بكم بول سئل وإذا
تعيش التي الحقول آلهة من إلهان كأنهما أو النبات، بحياة متصلٌة حياتهما كأن النبع،

وترعاها. بينها
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جزيرتهما، مصوَّر غري ًرا مصوَّ يطالعان وال تاريخهما، غري تاريًخا يعرفان ال فكانا
عمل أن غري فلسفة يفهمان وال أمامهما، املفتوح الطبيعة كتاب غري كتابًا يقرآن وال
— تعاىل — هللا إىل التفويض آية غري آية يحفظان وال شقاءٌ، الرش وعمل سعادٌة، الخري

يدعان. وما يأخذان ما كل يف
فيها يتكلفان ال ساذجة بسيطٌة أحاديث بينهما جرت بنفسيهما َخَلوا إذا وكانا
به ينطق وما رسيرتيهما، يف يدور ما بني حجابًا يضعا أن يحاوالن وال الن، يتعمَّ وال

لساناهما.
من عاد قد بول وكان بمكاني يشعران ال حيث من يتحدثان مرة سمعتهما ولقد
لها: يقول فرجيني إىل وجلس األرض إىل وحقيبته بفأسه فرمى الغروب، ساعة عمله
وكأنني وشقائي، تعبي فأنىس أتماسك، أكاد ما مكدوٌد تعٌب وأنا فرجيني يا ألراِك إني
الجبل قمة عىل وأنا عليِك نظري وقع وربما أرًضا، أفلح ولم فأًسا، يومي يف أحمل لم
ُحسنًا، منها أنرض أنك إال حولك، النابتة الورود بني وردٌة أنك إيل فيخيل سفحه يف وأنِت
الظُّلل من ُظلٍة تحت أو األكمات من أكمٍة وراء ناظري عن غبِت فإذا أريًجا، وأطيب
بِك تحيط النور من موجًة أن أشعر ألنني فيه؛ أنِت الذي املكان أعرف أن استطعت
فال الوادي، بطن من تحلني أين علمُت شعاعها يل برق فإذا حللِت، وأنَّي ذهبِت حيثما
ورشاقة مشيتِك لجمال — إيل ُخيل املنزل إىل عائدة وأنِت رأيتك فإذا عنِك، للسؤال أحتاج
يف بجناحيِك تستقيل أن موشكة وأنِك الخرضة، بساط عىل تنتقل َقَطاٌة كأنك — حركاتِك

السماء. جو
ال بل بدونها، أعيش أن أستطيع ال التي حياتي إنِك فرجيني، يا يل يشءٍ كل إنِك
نضارة وإن السماء، زرقة من أصفى عينيِك ُزْرَقة إن واحدة، لحظًة فراقها أستطيع
الذي الكوثر لهو أديمِك يف يجول الذي الُحسن ماء وإن الربيع، نضارة من أجمل وجهِك

الجنان. بدائع من يصف فيما املقدس الكتاب يصفه
أجنحة خفقان قلبي فيخفق الَغِرد الطائر بصوت يشءٍ أشبه هو الذي صوتِك أسمع
املذعور الخائف كرعشة شديدة رعشٌة جسمي يف فتنبعث يدِك يف يدي وأضع الطائر، ذلك

مذعور. وال بخائٍف أنا وما
ونحن املتدفق النهر ذلك بِك واجتزت ظهري عىل حملتِك يوم فرجيني يا أتذكرين

الرشير؟ الرجل ذلك زيارة من عائدان
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لجسمي جسمِك بمالمسة شعرت ما ولكنني واهنًا، تعبًا الوقت ذلك يف كنُت لقد
تلك يف عيل اقرتحت أنِك ولو الجناحني، خفاق طائٍر إىل استحلت قد أنني إيل ُخيل حتى
عيل يؤثر الذي هذا ما أفهم أن أستطيع ال لفعلت. السماء آفاق يف بِك أطري أن الساعة
حني أضطرب فلم بِك، وآنس أحبِك بل أخشاِك، وال أخافِك ال فإنني فرجيني! يا منِك

جسمك؟! جسمي يلمس حني أرتعد ولم أراِك؟
تقاسميني أو عطفها، عيل تعطفي أو أمي، تحبني كما تحبيني أن تستطيعني ال إنِك
فوق والعطف الحب من لِك أضمره الذي أن أشعر ولكنني مقاسمتها، وآالمي همومي
الكوخ إىل طريقي الطريقان: أمامي وكان املزرعة من اآلن عدت ولقد لها، أضمره الذي
سببًا. لذلك أعرف أو أفعل، بما أشعر أن بدون فجئتك إليك؛ وطريقي إليه، أنتبه فلم

أنىس ال أَنَْس فإن ذلك، يف السبب هي كانت اآلبقة الجارية حادثة أن إال أحسب ما
تحت املسكينة البائسة تلك جاءت يوم وجِهك عىل ارتسم الذي الشديد األلم ذلك صورة
وإشفاًقا بها رحمًة ذرفِتها التي الغزار الدموع تلك وال قصتها، عليِك وقصت قدميِك

سبيلها. يف وهدوئها نفسك راحة من ذلك بعد به خاطرت ما ثم عليها،
أجًرا، وال جزاءً عليه تطلبني ال للخري الخري تحبني إنِك فرجيني، يا القلب طيبة إنِك
مما أكثر أحبِك فأنا جميًعا، الناس يتألم مما أكثر والبائسني املساكني ملصاب تتأملني إنِك

الناس. جميع أحب
شجرة من الساعة لك قطعته الذي األخرض الغصن هذا وخذي جانبي إىل تعايل
عطًرا الكوخ فضاء لك يمأل فإنه رسيِرك، تحت تنامني حني وضعيه الكربى الليمون
قمة يف عاليٍة صخرٍة جوف يف به عثرت فقد العسل، من القرص هذا وخذي وشذًى،

جميًال. شهيٍّا الصباح يف فطورنا وسيكون الجبل،
جميع من بالراحة ألشعر فخذي عىل الجميل رأسِك وضعي فرجيني يا إيل تعايل

ضمريي. وراحة نفيس غذاء فحديثك قليًال، إيل وتحدثي وآالمي، متاعبي
عىل رأسها وتضع تضطجع ثم جبينه عرق له وتمسح جيبها من منديلها فتخرج
رءوس عىل الساقطة الصفراء األشعة هذه منظر بول يا أترى له: تقول وتظل فخده،
الآللئ وتلك األفق، حافة عىل املمتد األحمر الشفق ذلك ومنظر األشجار، وذوائب الصخور

املاء؟! سطح عىل املنتثرة الجميلة الالمعة
جلويس يبعثه كما نفيس إىل الرسور تبعث أن تستطيع ال ولكنها ا، جدٍّ جميلة إنها

بأنفاسك. أنفايس وامتزاج بجانبك،
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أراها التي الساعة يف وقت كل من أكثر أحبها ولكنني ا، جمٍّ حبٍّا والدتي أحب إنني
عني إغضاءها لها غفرت وربما ولدي، يا وتدعوك: نفسها إىل وتضمك فيها، عليك تحنو

عنك. إغضاءها لها أغفر أن أستطيع ال ولكنني أحيانًا
العالم؟ يف يشءٍ كل من أكثر تحبني لم بول: يا نفسك يف تتساءل إنك فرجيني: قالت
أعلم ألني ذلك؛ سبب عن نفيس أُسائل ال ولكنني نفسه، الحب هذا أحبك فإنني أنا أما
يكاد ما حتى ويتآلفان، يتعاطفان واحٍد وجوٍّ واحٍد منشأ يف ينشآن اللذين الطائرين أن
ويتهاتفان يتصايحان هما ها إليهما، انظر … واحدة لحظًة صاحبه عن أحدهما يصرب
فإنني تفارقني، وال جانبي إيل تعال لصاحبه: يقول منهما كالٍّ كأن بينهما، ما بُعد عىل

عنك. بعيًدا الحياة لذة أجد أن أستطيع ال
واحٍد، مهٍد يف ونمنا واحًدا، ثديًا ورضعنا واحٍد، منشأ يف نشأنا بول يا نحن كذلك
يهتف منا كل ظل ساعًة افرتقنا فإذا واحًدا، شخًصا فأصبحنا واحٍد، حوٍض يف وابرتدنا
يفعل كما سفحه، يف بأنشودتي وأنا الجبل، قمة عىل بمزمارك أنت ويناجيه، بصاحبه

نلتقي. حتى أفنانهما عىل املتناجيان الطائران ذانك
املسكينة، الجارية تلك عىل أعطف فيه رأيتني الذي اليوم ذلك منذ أحببتني إنك تقول
أوشكت أنك أنىس أن أستطيع ال فإنني نفسه، اليوم ذلك من أحببتك إنني لك أقول وأنا
بل أجيل، من الرشير الرجل ذلك مقاتلة عىل عزمت حينما سبييل يف بنفسك تخاطر أن
النهر ذلك بي واجتزت مكدود، تعٌب وأنت ظهرك عىل حملتني حينما فعًال بها خاطرت

ذلك؟ دون تسقط أم ضفته إىل أتصل تعلم ال املتدفق الزاخر
حتى ودومينج، وماري وأمك ألمي الرحمة أسأله ربي يدي بني يوم كل أجثو إنني
باردًة جرعًة الظمأ عىل أرتشف كأنني وشعرت شفتاي ارتعشت لساني عىل ذكرك مر إذا

منها. أطيب وال أهنأ هللا خلق ما
فوق الشديد العناء هذا نفسك م تَُجشِّ ولَِم بول؟ يا أجيل من الصخور تتسلق ِلَم
إيل تعود أن سوى عني غائب وأنت يشءٍ يف أفكر ال إنني يومك؟ طول تكابده الذي عنائك
أجلها من وتستحق إيل، تقدمها التي الثمينة الهدية أنت كنت رأيتك فإذا موفوًرا، سامًلا

وحمدي. شكري
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األوىل اخلفقة

قبل؟! من تضيئه كانت كما ثغرها االبتسامات تيضء ال مكتئبة حزينة لفرجيني ما
الحياة هموم من ا همٍّ وكأن واهنًة، وتجلس مطِرقًة تميش صفراء واجمٌة لها ما
واملعتزالت الخلوات إىل تلجأ لها ما حزن؟! وال هناك هم وال جانحتيها بني ما يمأل الثقال
هو الذي الوحيد صديقها وحتى وقومها، أرستها حتى الناس تخالط أن جهدها وتتجنب

جنبيها؟! بني التي نفسها من عليها أعز
املنظر ولذلك املتأللئة، الصافية السماء ولتلك البديعة، الزاهية الخرضة لهذه ما
يروقها ال ورواحها غدوِّها يف والطري وغروبها، طلوعها يف الشمس منظر الجذاب، البديع
اليوم؟! قبل شأنها كان كما وآالمها همومها عنها ي يرسِّ وال وبهجتها، رسورها يستثري وال
به عهدها ألول الفتاة قلب خالط إذا والحب األوىل، الخفقة خفق قلبها ألن ذلك

واألكدار. الهموم حياة إىل والبهجة الرسور حياة من نقلها
الصداقة، شأن غري شأٌن وللحب ، حبٍّ إىل فرجيني قلب يف الصداقة تحولت قد نعم
الفارغة املرأة أن وكما وإحساسها، شعورها غري وإحساٌس وشعوٌر حالها، غري وحاٌل
كذلك أحشائها، يف تنمو الجنني بذرة بدأت إذا الجسمية حاالتها جميع يف بتغرٍي تشعر
قلبها، يف الحب بدبيب أحست إذا النفسية حاالتها جميع يف بتغرٍي تشعر الخالية الفتاة
وما الحب ما تعرف أن قبل أحبت قد أنها عىل الوحيد دليلها هو الشعور هذا كان وربما

الغرام؟
تفهم وال عليها طرأت التي الحال حقيقة أمرها مبدأ يف تجهل فرجيني كانت لقد
الجلوس يف تجد وال األول، أنسها بالناس تأنس ال مستوحشة، قلقٌة أنها سوى شيئًا منها
تهيم فكانت قبل، من تجدها كانت التي الراحة «مخدعها» إىل الذهاب يف وال أرستها إىل
مكاٍن يف تستقر تكاد ما الجبال، وقمم األنهار وضفاف والغابات القفار يف وجهها عىل
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ورسوًرا، فرًحا إليه طارت روحاتها أو غدواتها بعض يف بول عىل نظرها وقع فإذا واحد،
مكانها يف ووقفت حزٍن إىل رسوٍر من فجأًة انقلبت دانته فإذا لتعانقه، يدها إليه وبسطت
فيعجب عرًقا، جبينها ويَْرَفضُّ حمرًة، وجهها ب يَتََلهَّ محرابها يف الدمية جمود جامدة
متأللئة ساطعٌة الشمس وإن ا، جدٍّ زاهيٌة اليوم الخرضة إن لها: يقول ويظل لشأنها، بول
يا عداِك ما مستبٌرش ضاحٌك الوجود يف ما وكل واألغوار، األنفاق حتى يشءٍ كل تيضء
أديم تلبس التي القاتمة الغربة هذه وما بك؟ ألمَّ الذي ما تحدثيني أن لك فهل فرجيني،
وتركض إمالًسا، يديه من فتََملَُّس كعادته صدره إىل ليضمها عليها ينقض ثم وجِهِك؟
عجبًا ألمرها يعجب مكانه واقًفا بول فيظل حجرها، يف رأسها لتضع أمها إىل هاربًة
من خاليٌة نفسه ألن وال له، تضمر الذي من أقل الحب من لها يضمر الذي ألن ال شديًدا،
أيدي بني والجلد الصرب من تملك ال خائرٌة ضعيفة املرأة ولكن نفسها، يخالط الذي الهم
وكانت بالحب عهدها ألول أحبَّت فإذا الرجل، يملك ما بها تنزل التي النفسية النكبات
خبل، وال بجنوٍن هي وما والخبل، بالجنون أشبه حالٍة إىل الحب بها خرج فاضلًة رشيفًة

وضاللها. النفس حرية ولكنها
حرارة فيه تشتد الذي الشهر وهو ديسمرب، شهر جاء حتى شأنها هذا يزل ولم
السهام كأنها عموديًة أشعتها عليها تصب وتظل عظيًما، اشتداًدا املنطقة تلك يف الشمس
عليها وتهب العام، طول تعتادها التي الجنوب ريح عنها وتنقطع أقواسها، من املنبعثة
ومجاهلها، معاملها من شاءت بما وتطري زلزاًال، أرضها تزلزل شديدة أعاصري منها بدال
يف يجمد ثم السماء جو يف ا ملتفٍّ الغبار فيثور وأنحائها، أطرافها من أرادت ما وتشقق
وجوانب الجبال سفوح وتصبح املنتصبة، العمد كأنه يتحلحل وال يتزحزح ما مكانه
يستطيع ما حتى األجواء فتلتهب حولها، من أََواَرها تنفث مشتعلة أُتٌُن كأنها الهضاب
يجد ما وحتى ولهيبًا، شواًظا إال يستنشق أن مستنشق وال زفريًا، إال يتنفس أن متنفٌس
عن ويزحزح فيه، يبرتد الخلجان من خليٍج أو الغدر من غديٍر يف ماءٍ ضحضاح املبرتد
سفوح ويف األشجار ظالل يف املاشية وتتساقط به، الالصق الناري القميص ذلك عاتقه
هللا إىل بالدعاء مبسوطة أيد كأنها السماء إىل ألسنتها مادًة متضعضعة، واهنًة الجبال
وعجيجها ثَُغاءَها وكأن العجها، وتطفئ غلتها، تبل بقطرة عليها يجود أن — تعاىل —
عىل قائمة مناحٌة عليها الحائم البعوض وطنني حولها، من السافيات الرياح وصفري
لهيب من شيئًا يخفف أن الندية الباردة يده عجزت الليل أقبل فإذا امليتة، الطبيعة هذه
بالدم، املخضب الوجه كأنه كامًدا أحمر السماء أفق يف القمر وظهر املستعر، األَتُون ذلك
به. املحيطة السحب من عميقة ًة لُجَّ يف يسبح هو كأنما متظالًعا متثاقًال طريقه يف يميش
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راحتها لنفسها تأخذ أن عن فرجيني عجزت السوداء الداجية الليايل تلك من ليلة يف
وأخذت متململة مكانها من فثارت بأجفانها، يلم أن عن الكرى وعجز مضجعها يف
يرسل يزال ال القمر وكان نفسها، عن يروح ما فيه تجد أن عساها مخدعها إىل سمتها
إال املتدفق املرتع جدولها من تجد لم أنها فأزعجها الكامدة، أشعته من القليل النذر ذلك
سوداء، حرٍة عىل يتقلب ممدود ثعباٌن كأنه الباهتة األشعة تلك ضوء يف يلمع دقيًقا خيًطا
ضحضاًحا إال فيه تجد فلم فيه تستحم أن اعتادت الذي الصغري حوضها إىل مشت ثم
من قليًال تجد أن فاستطاعت ونزلته، مالبسها فخلعت جسمها يغمر كاد ما املاء من
تلك ذكرى نفسها إليها عادت أن بعد الساعة تلك يف بخاطرها مر ما أول وكان الراحة،
الحوض هذا يف صغريان طفالن وهما بول مع فيها تستحم كانت التي املاضية األيام
يرقصان عاريني ضفافه عىل الطوال الساعات يقضيان كانا كيف وذكرت الصغري،
أو أغصانها ليقطعا واألشجار النخيل ويتسلقان والرُّبى، الهضاب ويعتليان ويمرحان،
العاريني ذراعيها وفوق ثدييها بني فرأت صدرها عىل رأسها ألقت ثم ثمارها، يجنيا
سعفاتهما، وانترشت َعثَاِكيلُُهَما، طالت وقد بول، واسم باسمها املسماتني النخلتني ظل
نفسها يف املنظر ذلك فأثار شديًدا، لصوًقا باألخرى منهما كلٌّ ولصقت جوزهما، وكرب
البقاء تطق فلم منه، يقلقها الذي ما تفهم أن وال تفهمه أن تستطع لم غريبًا شعوًرا
إىل راكضًة واندفعت جسمها، عىل فأسبلته ثوبها إىل فنهضت واحدًة، لحظًة مكانها يف
تضغط وظلت بيدها وأخذت بجانبها، واضطجعت منامها من أمها وأيقظت كوخها،
وتحاول تستطيع، فال برسها إليها وتفيض أملها تبثها أن تريد كأنما شديًدا ضغًطا عليها
صدرها يف املتأجج السعري ذلك يلبث ال ثم فمها، يف لسانها فيحتبس بول باسم تنطق أن
حتى تذرف أن هللا شاء ما دموعها من فتذرف فبكاء، فشهيٍق زفري إىل يستحيل أن
نظرها ترفع أن سوى شيئًا، تقول وال يشءٍ كل تفهم ساكتة صامتة وأمها بها، ما يهدأ
الهدوء ابنتها يمنح أن الفضاء ذلك يف السابحة بنظراتها تعاىل هللا سائلًة السماء إىل

والزالت. العثرات يقيها وأن والسكينة،
زالت ما عظيمة أبخرًة البحر مياه من استثار حتى اشتداده يف آخذًا الَحر يزل ولم
الشمس، قرص فاحتجب سوداء، ظلًة الجزيرة سماء يف انعقدت حتى وتتجمع تتكاثف
عني تقع تكاد فما الضباب، من بيضاء بأرديٍة واآلكام والربى والهضاب الجبال وتلفعت
أرجاء به دوت شديًدا قصًفا قصف أن الرعد لبث ما ثم مستبني، منظٍر عىل الناظر
فأنار املرتاكمة، الكثيفة السحب خالل يف الحمراء رشارته يرسل الربق وأخذ الجبال،

73



الفضيلة

األودية بها سالت غزاٍر أمطاٍر عن السماء انفجرت ثم بعض، عن وعجز منها بعًضا
ذلك أصبح حتى قليلة لحظات إال هي وما والهضاب، الربى فيها وسحبت والقيعان،
هواديه من يشءٍ كل واختفى أمواجه، وتصطخب عبابه يعب عجابًا بحًرا الواسع الحوض
التي العالية الربوة تلك إال املاء سطح عىل منه طافيًا يبق ولم وذَُراه، وأُُطمه وأعالمه،
العجاج البحر ذلك وسط يف منظرها فكان االستكشاف، علم األبيض، العلم فوقها يرفرف
املسكينة األرسة تلك إليها فصعدت الثائرة، األمواج أيدي يف املضطربة السفينة منظر

ورضوعها. زروعها ويف فيها هللا قضاء تنتظر
واستطاعت السحب، ورقت العاصفة، هدأت ثم ساعاٍت، عدة ذلك عىل الحال وظلت
بول وأخذ الفضاء، أنحاء يف البيضاء األشعة بعض خاللها من ترسل أن الشمس
إىل منها تنحدر الحوض أطراف يف ممتدة شعابًا املرتاكمة للمياه يفتحان ودومينج
والوهاد، والبطون واألغوار، الحفائر يف ركد ما إال ساعٍة بعد منها يبق لم حتى البحر،
املتناثرة، واألغصان املتهافتة، والجذوع الساقطة األشجار ملنظر وفرجيني بول فذعر
الحدثان، أيدي وبساكنيها بها عصفت قد بالية أطالًال يشهدون كأنهم املبعثرة، واألزهار

الزمان. وعوادي
فعرض بها، الحوادث تلك فعلت ما لرتى حديقتها لزيارة تذهب أن لفرجيني وخطر
وال شجر ال يباٌب قفٌر هي فإذا عليها، أرشفا حتى مًعا فسارا يصحبها أن بول عليها
الضاوية البالبل تلك من كان ما إال غدران، وال جداول وال أعشاش وال طيور وال ثمر،
والبكاء باألنني هو شجيٍّا تغريًدا وتغرد برًدا، ترعد األشجار بعض ذوائب عىل الواقعة

والغناء. بالرتجيع منه أشبه
لقد له: وقالت بول إىل والتفتت رأسها رفعت ثم طويلة إطراقًة فرجيني فأطرقت
الجنة تلك غرست لقد السماء! يف أميل إال يل يبق فلم أخي، يا األرض يف آمايل كل ضاعت
الحظائر من شئت ما أنحائها يف وأنشأت والغدران. الجداول خاللها يف وأجريت الزاهرة،

وأحزاني. همومي وملجأ وراحتي، أُنيس وكانت لطيوري، واألعشاش ملاشيتي،
ومحت ومعاملها، رسومها وعفت بها، عصفت قد الحدثان أيدي ذي هي وها
العالم هذا يف به آنس ما يل يبق فلم باألمس، تغن لم كأن الدهر كتاب من سطورها
ال العالم هذا غري عالٍم يف السعادة، هذه غري سعادًة لنفيس فألطلب إليه، أسكن ما وال

والِغرَي. الرصوف أيدي منه تنال وال السيول، تجتاحه وال العواصف، به تعصف
ما ملكت شديدٌة رعدٌة جسمه يف ورست الكلمات هذه سماع عند بول فاضطرب
فكما فرجيني، يا األمر عليك هوني لها: وقال إليها التفت ثم هنيهًة فصمت أقطاره، بني
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يشءٍ كل أن صادًقا وعًدا وأعدِك املوت، عىل الحياة تعرض الحياة عىل املوت يعرض
وأطيارِك وظاللِك ومياهِك وأشجارِك خمائلِك قليل عما وسرتين عليه، كان ما إىل سيعود
فرفعت وابتهاجك، ورسورك واغتباطك أُنُْسك لك فيعود األول، شأنها إىل عائدًة وأعشاشِك
املأل ذلك إىل بروحها تطري أن تحاول كأنما ساعة ذلك عىل وظلت السماء إىل طرفها
بول؟ يا كله هذا من خري هو ما أتدري له: وقالت عاتقه عىل يدها وضعت ثم األعىل،
رأيت وقد أخرى، منزلة تعدلها ال منزلًة عندي الرسول «بول» ِلَسِميَِّك إن قالت: ال، قال:
أحب ال قال: إياها، تهديني أن إليك فرجائي ثيابك، أطواء يف بها تحتفظ عندك صورًة له

ذلك. من إيل
كانت قديمة أثرية صورة وهي بها، ليأتي الظليم عدو كوخه إىل يعدو وانطلق
وجهه مالمح يف ورأت بول ولدها ولدت فلما بعيد، زمن منذ قالدتها يف مرغريت تحملها
كتميمٍة بعنقه القالدة تلك وناطت باسمه، سمته العظيم القديس ذلك مالمح يشبه ما
فاحتفظ وأينع، كرب حتى إياها حامًال يزل ولم األيام، وغوائل الدهر، عاديات من تحفظه
يهديها أن عليه تقرتح فرجيني سمع حتى لديه، يشءٍ كأعز مالبسه بني صندوقه يف بها
ساعة إال هي وما مغتبًطا، راضيًا يفعل أن من إليه أحب األشياء من يشء يكن فلم إياها،
يف البرش ماء وجرى عظيًما، رسوًرا بها فُرست إليها، فقدمها فرًحا طائًرا بها عاد حتى
ولن حييت، ما عندي الدائم تذكارك الصورة هذه ستبقى له: وقالت غدًقا، طلًقا وجهها
قد أنك الدهر أبد أنىس ولن حياتي، ساعات من األخرية الساعة حتى أبًدا عنقي تفارق
فأفلتت صدره إىل يحتضنها أن وهم عليها فحنا تملكه، الذي الوحيد اليشء إيل أهديت

كعادتها. أمها حجر إىل هاربًة وركضت برفٍق يده من
الوساوس بعقله تعبث مذهب، كل به مذهوبًا مكتئبًا حائًرا مكانه يف بول فوقف

واألوهام.
لهما عهد ال مضطربة غريبًة حياًة حياتهما وأصبحت بينهما األمر هذا طال ولقد
من بول نزوج ال لم لها: وقالت بهيلني األيام من يوًما مرغريت فخلت قبل، من بمثلها
ا رشٍّ أعظم هو ما إىل األمر بهما يمتد أن وأخاف عيشهما، يف يشقيان بدآ فقد فرجيني
شقي وما لها، واإلذعان إليها اإلصغاء وجب الطبيعة تكلمت متى أنه وعندي ذلك، من
وخلعوا الطبيعة عىل تمردوا ألنهم إال يوم كل يعالجونه نراهم الذي الشقاء هذا الناس
الَوَلَديْن إن هيلني: فقالت طريقها. غري طريٍق يف السري نفوسهم لهم وسولت طاعتها،
كثاًرا أوالًدا يلدا أن لهما قسم إن غًدا شأنهما يكون فماذا وفقريين، صغريين يزاالن ال
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ما أعظم كابدنا إننا املال؟ غري العيش عىل فيها املرء يعني ال القفرة هذه مثل قفرٍة يف
وهما — لهما فمن وتغذيتهما، تربيتهما سبيل يف وشقاء عناءٍ من العالم يف امرٌؤ يكابد
دومينج معنا ورحل ينتظرنا الذي اآلخر عاملنا إىل عنهما رحلنا وقد ساذجان ضعيفان
دار قد الزمان إن املستقبلة، العائلية حياتهما وأمر أمرهما عىل تعينهما بقوٍة — وماري
جسمي، أجزاء من جزءٍ كل تخالط شداٍد بآالٍم أعواٍم منذ أشعر أصبحت وقد دورته،
ليس وأن حفائرهم، إىل الذاهبون فيها يسري التي الطريق تلك يف حثيثًا أسري أنني وأرى
نفسه، عبء يحمل يكاد ال هرًما شيًخا دومينج أصبح وقد قليلة، خطواٍت إال وبينها بيني

معني. وال مساعد لهما يبقى فال ذلك، من مقربة عىل ماري وأصبحت
ليتَّجر الهند أصقاع بعض إىل بول فنرسل بينهما، نباعد أن أراه الذي والرأي
بشواغله فرجيني عن يتلهى عله البالد، تلك يف املنترشون األوروبيون به يتجر بما فيها

غًدا. وأمره أمرها عىل يعينه ما ذلك من عليه عاد وربما وأعماله،
إن لهما: وقلت رأتا، بما عليهما فأرشت األمر، هذا يف تستشرياني أن عىل اتفقتا ثم
يف عظيًما نفاًقا تنفق التي السلع من كثريًا الجزر من حولها ما ويف الجزيرة هذه يف
هناك فباعها بها بول سافر فإذا إليها، وما واألصباغ واآلبنوس كالقطن الهندية، األسواق
رجوت واعتياده ذلك عىل مرانه وطال هنا فباعها الغريبة الهندية السلع ببعض عاد ثم

كثريًا. خريًا حياته مستقبل يف له
حديثًا أحدِّثه وأنشأت يوٍم ذات به فخلوت الشأن، هذا يف أفاتحه أن إيلَّ فعهدتا
وفوائده، وثمراته األرض آفاق يف الرضب وعن ومزاياها، وفضائلها التجارة عن طويًال
انتهيت حتى شيئًا يقول ال واجٌم صامٌت وهو إليه فأصغى املقرتح، بذلك إليه أفضيت ثم
عمل من فائدة وأعود ثمرة أعظم عمل يوجد وهل وقال: إيل رأسه فرفع حديثي، من
من وأقل جهده من القليل إال يعطيه ال الحقول من حقٍل بزراعة يقوم الذي الفالح،
كانت ومتى مرة؟ ستني أو خمسني له بذل ما ِضعف منه عليه فيعود ماله من القليل
ما بيع من أربحه أن أستطيع شيئًا ألربح بنفيس فيه أخاطر لينًا ِوطاءً سيدي يا البحار
وأية الجزر؟ من حولها وما الجزيرة هذه أسواق يف وأثماٍر حبوٍب من حاجتنا عن فضل
ظمأ، وال جوًعا نشكو ال العيش من سعٍة يف هلل والحمد ونحن الكثري املال إىل بنا حاجة
وال فيها؟ نحن التي املنزلة فوق الحياة يف منزلة ألنفسنا نطلب وال ضجًرا، وال ضيًقا وال
سمعت كلما ذكره من وأقشعر شديدًة، خشيًة وأخشاه املال أخاف أنني سيدي يا أكتمك
فيه، التفكري وعن عنه بعيدين دمنا ما الحياة هذه يف سعداء نزال ال أننا وأعتقد به،
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فلنتمتع طالعه، َوِبُشؤِم يده عىل يكون شقاؤنا فإنما فيها نشقى أن يوًما لنا ُقدِّر فإن
الطريق وركوب واملحاولة بالتكلف أنفسنا عىل نجني وال لنا، هللا قسم التي بالسعادة
علينا وأحنى منا، بنا أعلم وهللا منتهاها، وال غايتها نعرف وال نعرفها ال التي الهوجاء

وأمهاتنا. آبائنا من
الجمود موقف وفضيلًة رشًفا اململوءة الحكيمة الكلمات هذه يدي بني فوقفُت
برس إليه أفيض أن وال أمًرا، عليه أنكر أن وال شيئًا، له أقول أن أستطيع ال والصمت،

وجزًعا. يأًسا يهلك أن به ضنٍّا عليه، اقرتحته الذي املقرتح ذلك
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ندمت إنها فيه: لها تقول عمتها من لهيلني كتابًا تحمل فرنسا من سفينٌة وصلت وهنا
بلغت قد وأنها إياها، واطِّراحها بها َونُبُوَِّها عليها قسوتها املايضمن يف منها كان ما عىل
بجانبها؛ يخفق رحمها ذوي أو أهلها قلوب من رحيم قلب إىل فيها تحتاج التي السن
بنفسها، إليها تحرض أن عليها تقرتح فهي رحم، وال فيه لها أهل ال بلٍد يف تعيش ألنها
األخرية، ساعتها يف بجانبها لتكون منها بدًال ابنتها إليها أرسلت حائٌل ذلك دون حال فإن

بعدها. من ثروتها بجميع لفرجيني تويص أن عىل عزمت قد إنها لها: وقالت
بهم نزلت قد وكأنما والعجب، الدهشة موقع جميًعا نفوسهم من الكتاب ذلك فوقع
عنهم، أنسها وينقطع ستفارقهم هيلني أن لهم تمثل فقد الدهر، كوارث أعظم من كارثٌة
فوجمت طواًال، أعواًما عمرته ما بعد وأياديها فواضلها ومن منها سيقفر الوادي ذلك وأن
وماري، دومينج واستعرب الصنم، جمود مكانه يف بول وجمد فرجيني، وأطرقت مرغريت،
اليوم، حتى األرض هذه أقدامهم وطئت مذ مثلها بهم تمر لم ساعة ذلك عىل بهم ومرت
ال فإنني صديقتي يا روعك هدئي لها: وقالت باسمًة مرغريت إىل هيلني التفتت ثم
ال الزمان من برهًة بِك سعدت فقد أردته، لو ذلك مستطيعة أحسبني وما أبًدا، أفارقك
كونوا لهم: وقالت جميًعا عليهم أقبلت ثم فيها، البيضاء يدك أنىس أو أنساها أن أستطيع
فيها، تعيشون التي الرتبة يف وأدفن بينكم أموت حتى معكم فسأبقى أوالدي، يا مطمئنني
به زلتم وما َوأَُساتَُه أطباءه أنتم فكنتم داميًا جرًحا مىض فيما قلبي الدهر جرح ولقد
ورحمتكم، وعطفكم وإخالصكم، ودكم من العذب بالبارد وتنضحونه ُغثَاثَته عنه تنفون
ولنئ الجزاء، رش إحسانكم عىل أجازيكم ولن أبًدا، بنعمتكم أكفر فلن كاد، أو التأم حتى
ال ما فذلك املؤملة، والذكرى القديم، الشجن ذلك من بقيٌة قلبي أعماق يف بقيت قد كانت
الكوخ هذا يف أعشت سواءً — العالم يف قوٌة توجد وال أمره، يف لكم حيلة وال فيه، لكم يد
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يد إىل هللا يمد أن إال دائي، من تشفيني أن تستطيع — العظيم القرص ذلك يف أو الحقري
ورحمته. معونته

ويعتنقونها، يُقبِّلُونها بها وداروا ورسوًرا، فرًحا استُِطريوا حتى ذلك منها سمعوا فما
التي الطائلة الثروة إن نفوسهم، وأكرم أرشفهم ما وإخالصها، بوفائها ويهنئونها
عرًضا عليهم نفسها تعرض سبيلها، يف بعًضا بعضهم وينحر اقتتاًال الناس عليها يقتتل

منها. بالخالص فرًحا ويطريون فيأبونها،
دومينج عليهم فدخل غريبة، وأصواتًا الُكوخ خارج ضوضاء سمعوا إذ لكذلك وإنهم
وما الكوخ، هذا يقصد كثريون عبيد ووراءه فارًها مركبًا يركب عظيًما سيًدا أن وأخربهم
«البوردينيه»، املسيو الجزيرة حاكم هو فإذا العظيم، السيد ذلك دخل حتى كلمته أتم
من كرسيٍّا مرغريت له وقدمت الحاكمني، بتحية وحيوه وإعظاًما، إجالًال له فنهضوا
مغالبًا فتناوله القرع من بسيط إناءٍ يف األرز رشاب هيلني له وقدمت عليه، فجلس القش
الكوخ، أنحاء يف بعينيه دار ثم رشبه، حينما التقزز من به شعر ما كتمان عىل نفسه
بمعاتبة حديثه وبدأ واألثاث، اآلنية من عليه يشتمل ما وبساطة ورثاثته، لحقارته فعجب
شدَّتها ساعات يف إليه تلجأ لم وأنها الطويلة، املدة تلك زيارته عن انقطاعها يف هيلني
حديثه يسمع الباب بجانب واقًفا بول وكان إليها، تحتاج التي باملعونة ليمدها وبؤسها
فتقدم أجله، من قدم وما نفسه، يف يدور ما أُلهم قد وكأنما شزراء، نظرًة عليه ويلقي
بيتك يف إليك ذهبت أمي ألن سيدي؛ يا تقول فيما بصادٍق لست إنك له: وقال خطوًة نحوه
أراد ولقد يديك، بني كريسٍّ عىل تجلس أن لها تأذن ولم واحتقرتها، فازدريتها أعواٍم منذ
إىل الحاكم فالتفت غريك. الناس من أحٍد ِمنة أو ِمنَِّتك حمل مئونة كفاها إذ خريًا بها هللا
وهو مرغريت صديقتي ولد ولكنه ال، قالت: سيدتي؟ يا أيًضا ولٌد ألك لها: وقال هيلني
حبٍّا وأحبها واحًدا، ثديًا معها ورضع واحٍد، مهٍد يف فرجيني مع ُربي ألنه أمه؛ يسميني
بيده فمسح منه، فدنا ولدي، يا مني ادن له: وقال الحاكم إليه فنظر أخاه. األخ يحبه ال
رضورات وفهمت الرجال مبلغ بلغت فإذا بني، يا صغريًا تزال ال إنك له: وقال رأسه، عىل
أن وعلمت ُحكاًما، تسمونهم الذين القوم هؤالء شقاء مبلغ أدركت وأحكامها الحياة
وإراحة الناس، بني العدالة إجراء يف أحراًرا ليسوا أنهم حياتهم يف به يشقون ما أعظم

يفعلون. فيما والفضيلة يقولون، فيما الصدق وتحري أهلها، عىل الحقوق
سيدي، يا ورصاحتك صدقك لك أشكر له: وقال شديًدا هزٍّا وهزها يده بول فتناول
اليوم، منذ يل صديًقا أتخذك أن أستطيع أني وأظن مىض، فيما إلينا أسأت قد كنت وإن

ولدي. يا بذلك العظيم الرشف ويل وقال: الحاكم فابتسم
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فانرصفوا، جميًعا إليهم فأشارت انفراٍد، عىل محادثتها يريد أنه هيلني إىل أشار ثم
اليوم، عمتك إليك أرسلته الذي الكتاب قرأت قد تكوني أن بد ال لها: يقول عليها فأقبل
من أملك ما كل وأبذل أزورك، أن فيه إيل تطلب نفسه الربيد يف كتاٌب منها جاءني وقد
ترسيل أن وأرى منك، بدًال فرجيني ابنتك إرسال أو إليها، السفر عىل َحْملك يف الجهد
مثل تدفني أن الرأي من وليس وجمال، نرضٍة ذات فتية ناشئة فتاة فهي ابنتك، إليها
هنالك السعيدة والحياة املحرقة، القاحلة الرتبة هذه مثل يف الندية الغضة الحياة هذه
عليك يشق ما إليك أطلب أني أعلم كنت وإن وإني الستقبالها، ذراعيها وتمد تنتظرها
تحويل أن من عليها قلبًا وأحنى بابنتك أرحم أنك أيًضا أعلم ولكني عضدك، يف ويفت
بني جالسة برؤيتها نفسك متعة أجل من هناك تنتظرها التي السعادة تلك وبني بينها
راحتها سبيل يف النفسية عواطفك من بيشءٍ التضحية من بأًسا تََريْن ال أنِك وأعتقد يديك،
أُعنى أن املستعمرات وزير إيل كتب ولقد حياتها، أيام طول عيشها وهناءة وسعادتها
ومعني سبيًال، ذلك إىل وجدت ما يدي من تفلت أدعها وأال كربى، عنايًة املسألة بهذه
أحفل لم ولكنني تحبني، ال ما عىل منه وأكرهك األمر، هذا يف بالشدة آخذك أن عنده ذلك
إلزاًما، به أللزمك ال عرًضا، األمر بنفيسألعرضعليك إليك جئت بل له، أكرتث ولم بكالمه
املسكينة، الفتاة هذه مستقبل ورزانتك وتعقلك وشفقتك رحمتك وإىل إليك أَِكُل وإني
يف تنقطع لن بك صلتها أن عىل البنتها، الرءوم األم تختاره أن يجب ما لها فاختاري
ينري ما ونعمتها ورفاهيتها ورغدها هناءتها أحاديث من غًدا وستسمعني األيام، مستقبل
من قليٍل بعد إليك عادت ربما أنها عىل فراقها، بعد بها تشعرين التي الوحشة ظلمة لك
اليوم هامة وهي حياتها، أدوار من األخري الدور يف — أعلم ما عىل — عمتك فإن األيام،

غٍد. أو
سعيدًة ابنتي أرى أن سوى شيئًا حياتي يف هللا عىل تمنيت ما إنني هيلني: له فقالت
يل بد فال أمورها، من أمٍر يف عليها أفتات أن أحب ال أنني إال بعيشها، هانئًة حياتها، يف
أني وأظن ذلك، عىل هللا يعيني أن وأرجو أريد، ملا تذعن حتى واللني بالرفق آخذها أن من
تستطيعني، ما بقدر تعجيل أن أرجو قال: غد بعد أو غًدا باألمر إليك أفيض أن أستطيع
متى أعلم وال أياٍم، ثالثة من أكثر عندنا باقية أحسبها وال السفر، عىل موشكٌة فالسفينة

ذلك. بعد تعود
عىل ووضعه الذهبية بالقطع مملوءًا كبريًا كيًسا جيبه من وأخرج قائًما نهض ثم
وودعها فرجيني. وشأن شأنك عىل بها لتستعيني إليك عمتك هدية هذه وقال: املائدة

ومىض.
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كاذبًة تكن ولم قلبها، من هوًى صادف بل هيلني، نفس عىل كثريًا األمر هذا يثقل لم
يف سعيدة ابنتها ترى أن سوى شيئًا حياتها يف هللا عىل تتمنى ال إنها للحاكم قولها يف
يتجاوز لم الحاكم فإن أمرها، يف عليها تفتات أن تحب ال أنها إال بعيشها، هانئًة حياتها،
قالت طويًال حديثًا تحدثها وأنشأت بها، وخلت ابنتها إليها دعت حتى الكوخ باب عتبة
مرغريت وما عزيمة، وال يل قوة ال منهوكة، عليلة امرأة بنيتي يا أصبحت إنني فيه: لها
إىل أرسع والشيخوخة ضعيفني، شيخني وماري دومينج صار وقد مني، حاًال بأحسن
غريًرا فتى يزال ال وبول األخرى، املناطق سكان إىل منها الحارة املناطق هذه سكان
أنكما لو غًدا حالكما يكون فماذا شئونه، من يعالج فيما بنفسه يستقل أن عن عاجًزا
عليكما يهون وكيف عاتقكما، عىل الثقيلة الحياة هذه عبء وحدكما تحمالن أصبحتما
نفًعا لهم تملكان وال ألنفسهم يملكون ال أشقياء بائسني غًدا الصغار أوالدكما تريا أن
ليلك تشقني معوزًة فقريًة فأراك بجانبي تعييش أن بني لنفيس َمثَّلت وقد ا؟ رضٍّ وال
أسمع أعوام بضعة تفارقيني أن وبني العاملة، األجرية تشقى كما قوتك جمع يف ونهارك
ويذهب صدري يثلج ما ورغدك ونعمتك وهناءتك سعادتك أنباء من البعد عىل أثنائها يف
فسافري األوىل، احتمال عن وأعجز الثانية، احتمال أستطيع أني فوجدت نفيس، بوحشة

دهري. عىل وُمعينتي حياتي، وعماد شيخوختي عكاز غًدا وكوني بنيتي، يا
بتلك ونطقت عينيها، يف تتألأل رقراقة دمعٌة فإذا إليها رأسها فرجيني فرفعت
أماه؟!» يا بول برتك يل «وكيف فقالت: اليوم قبل بها تنطق أن عن عجزت التي الكلمة
مسكنٌي غالٌم فهو غريه، أجل من ال بول، أجل من السفر إليك أطلب «إنما قالت:
عليه طال إن بحياته وذاهٌب قاتله أنه أحسب ما العمل سبيل يف وقوته راحته من يبذل
مكروٍه كل أحتمل أن آثرت ولقد وبالئه، بؤسه من وأنقذيه عليه وأشفقي فارحميه أمره،
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وإبقاءً به رحمًة وفارقيه مثيل فكوني وبسعادتك، بك ضنٍّا املوت حتى ذلك سبيل يف
بُني إذا إال يمجد ولن الحب يعظم ولن إياك، كحبي مجيًدا عظيًما إياه حبك وليكن عليه،

والبذل.» التضحية من أساٍس عىل
رعانا وقد ويرعاه؟ شأنه يتوىل إلًها للكون إن اليوم قبل أماه يا يل تقويل ألم قالت:

غًدا؟ عنا يتخىل فلم باألمس، شأننا وتوىل
ال التي ومادتها الحياة ينبوع هو العمل وإن للعمل، إال ُخلقنا ما إننا يل تقويل ألم
غري سبيل من الرزق وألتمس غريه، عىل حياتي يف أعتمد أن اليوم إيل تطلبني فلم تفنى؛

سبيله؟
مقربة وعىل وماري، ودومينج ومرغريت بول وبجانب أماه، يا بجانبك أعش دعيني
الذي الجميل الوادي هذا أحضان وبني وعصافريي، وطيوري وأعنُزي، شويهاتي من
ال فإنني وظالله، وأشعته ونجومه، وكواكبه ونهاره، ليله وأِلْفُت وأحببته به أِنْسُت
عرفتهم إن أحمدهم أحسبني وال أفهمهم، وال أعرفهم ال قوٍم بني أعيش أن أستطيع

وفهمتهم.
أطلب ال الذي الكثري الجم رزقني ولقد الرزق، من يل هللا قسم مما أعش دعيني

… بدًال به أبتغي وال مزيًدا، فوقه
جائعًة ليلًة بت وال تأملت، وال شكوت ما عاًما عرش خمسة الوادي هذا يف عشت لقد
وأن يريبني، ما إىل يريبني ال ما أترك أن إيل تطلبني فلم ناقمة، أو ساخطًة أو ظامئة أو
هذه يف عظيم برشٍّ لتحدثني نفيس إن املجهول؟ الغائب بذلك املعروف الحارض هذا أبيع
بخوٍف أشعر ولكنني الغيب، يف ما علم لنفيس أزعم وما إليها، تدعونني التي ْفَرة السَّ
الثاني العالم ذلك إىل الوصول إىل يل سبيل أال أعلم أن وحسبي سببًا، له أعرف ال شديد

وجزًعا. رهبًة نفيس تسيل حتى البحر يسمونها التي الوعرة املطية تلك ركبت إذا إال
أشهى من كانت وإن ألنها شيئًا؛ تقول أن تستطع ولم صامتًة هيلني فأطرقت
تلك من بحظها آخذًة تراها وأن األيام، تلك يف بول عن بعيدًة ابنتها ترى أن إليها األشياء
تجادلها أن تستطع فلم عليها وأشفقت رحمتها أنها إال هناك، تنتظرها التي السعادة

تقول. فيما
الخاصة شئونك من شأٍن يف بنيتي يا عليك أشق أن أحب ال إنني قليل: بعد قالت ثم
أرجو أمٍر يف إليك أرضع أني غري وتؤثرينها، تحبينها التي الحياة لنفسك فاختاري بك،
فال جنبيك، بني تعالجينه الذي رسك تكتمي أن قالت: هو؟ وما قالت: عليك. يثقل أال
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والطهارة الفضيلة تجعيل وأن نفسه، لبول حتى كان من كائنًا الناس من ألحٍد به تبوحي
يف والرفق باألناة نفسك تأخذي وأن تفعلني، وما تقولني ما كل يف رائدك والعفة والرشف
الرجل أن دائًما عينيك نصب تجعيل وأن والزلة، العثرة اتقاء وترصفاتك خطواتك جميع
له، نفسها تبذل التي املرأة مثل يحتقر وال عليه، بنفسها تضن التي املرأة إال يحرتم ال
غري جماًال للمرأة يعرف ال بل الجميلة، املرأة يحب مما أكثر الفاضلة املرأة يحب إنه أي
أعرف وال أماه، يا أعرفه ما ذلك قالت: ذلك. غري نفسه يف زعم وإن والعفة، األدب جمال

سواه. شيئًا
الدهاة أولئك من رجٌل وهو الجزيرة، كاهن الكوخ إىل وفد حتى املساء أتى وما
وحيازتها الضعيفة القلوب غزو عىل االستعمارية الحكومات بهم تستعني الذين املاكرين
ليعينوهم املستعمرات حكام حاشية يف دائًما يكونون والذين ماٍل، إنفاق وال دٍم، سفك بال
األرسة هذه إىل يختلف الكاهن هذا وكان والغزو، الفتح من بسبيله آخذون هم ما عىل
لزيارتهم جاء إنما أنه ظنوا إليهم قادًما رأوه فلما ويباركها، لريشدها حني إىل حنٍي من
األمر بذلك تكاشفه أن هيلني ورأت وتحيته. استقباله فأحسنوا اعتادها، التي كعادته
يأمر هللا أن وأعلن مربًما، قضاءً فيه قىض أن يلبث فلم به، فكاشفته يشغلها، كان الذي
فقد تفعال لم إن وأنهما فرنسا، إىل بالسفر فرجيني ويأمر الجزيرة يف بالبقاء هيلني
من ا بدٍّ تجد ولم شديًدا، ذعًرا فرجيني فذعرت وغضبه. بسخطه وباءتا هللا إرادة خالفتا
األمر من تم ما إليه لريفع الحاكم قرص إىل عائًدا الكاهن فانرصف واإلذعان، الخضوع

يده. عىل
التي الخاملة الفقرية األرسة تلك أن الجزيرة سكان علم حتى الصباح أصبح وما
من الوافدون إليه فوفد وذهبًا، فضًة السماء أمطرتها قد املوحش املقفر الوادي ذلك تسكن
سلعة، يعرض وتاجٍر معونة، يطلب ومستعنٍي حاجًة، يطلب مستمنٍح بني ما مكاٍن كل
الديباج وصنوف والشفوف األنسجة من وابتاعت املسرتفد، وأعانت السائل، فأعطت
جميع وخلع كوخها، به يضيق وما حاجتها، عن يزيد ما والرياش األثاث وأنواع والخز
جديدًة مالبس وارتدوا الخشنة، البنغالية وقمصهم البالية القديمة أسمالهم أفرادها
واعتصبت بالقصب، مطرًزا أزرق حريريٍّا ثوبًا فرجيني ولبست والهندام، الشكل بديعة
دقيًقا، وصًفا ووصفه بديًعا، تمثيًال فمثله بجسمها ثوبها ولصق زاهية، وردية بعصابٍة
إال باألمر يكاشفه أن يجرؤ لم منهم أحًدا ألن شيئًا؛ منه يفهم وال هذا كل يرى وبول
به، مما أمه فرحمته والهموم، الوساوس وساورته واكتئابه، حزنه فعظم ظنٍّا، يظن أن

85



الفضيلة

ابنتها، بسفر رضاها يف هيلني صديقتها عىل العتب من شيئًا نفسها يف تمسك وكانت
بني يا نفسك تعلل ِلَم له: وقالت به وخلت إليها فدعته سبيلها، يف بابنها وتضحيتها
ذرعك؟ به ويضيق يدك عنه تقرص ما إىل تتطلع ولِم الضائعة، واألماني الكاذبة، باآلمال
ولتقدِّر أنت؟ من لتعلم طويًال زمنًا عنك كتمته الذي أمرك حقيقة لك أكشف أن آن ولقد
ال وضيعٌة فالحٌة امرأٌة أمك أن فاعلم تصورك، مقدار عىل ال حقيقتك، مقدار عىل آمالك
فحاد صباها يف بها نزل قد الناس بني الجارية األقدار من قدًرا وأن نسب، وال لها حسب
الناس يعرفه لك أب ال إنك أي ِسَفاح، من بك فحملت واالستقامة، الرشف طريق عن بها
أرسٍة من نبيلة رشيفٌة فتاٌة فهي بفرجيني، نفسك تِقس فال أمك، لقب غري لك لقب وال
ثم ما ألمٍر الزمان من حقبًة أمرها أغفلت قد كانت مثرية عمٌة ولها مشهورة، كريمة
حتى الطائلة، بثروتها متمتعًة باريس يف معها لتعيش طلبها يف فأرسلت اليوم ذكرتها
يوًما بها تتصل أن يف تطمع فال بعدها، من الثروة هذه عنها ورثت لسبيلها ذهبت إذا
نفسك وأِرح األيام، أعاجيب من أعجوبة أو الدهر، فلتات من فلتًة تكون أن إال األيام من

مخلوٍق. كل من وبي بك أوىل وهللا ومتاعبها، األماني هموم من
مذنبة، أو آثمة أني أعلم وأنا لك ذكرته الذي الجرم هذا أقرتف لم أنني بني يا واعلم
خطيئتي يل فاغفر أمره، يف الناس من ألحد وال يل حيلة ال بما جرى قد هللا قضاء ولكنه

حياتك. يف تكابده الذي الشقاء هذا لك الجالبة أنني أو مخطئة أنني ترى كنت إن
طويًال. بكاءً وبكت ركبتيها إىل رأسها أسلمت ثم

وال بائسٌة أنِت فما أماه، يا تبِك ال لها: وقال بيديه عنقها وطوق بول عليها فحنا
لك؛ غفر قد هللا أن إال أحسب فما عنها تتحدثني التي هفوتك أما معِك، دمُت ما شقية
ثقٍة عىل وكوني طويًال، زمنًا كابدته الذي وشقائك وآالمك بدموعك عنها كفرت قد ألنك
والعثرات، الهفوات هذه أمثال عليك أعد أن من نفيس يف وأكرب عيني يف أََجلُّ أنك من
يوًما فكرت ما ألنني وضيًعا؛ أم رشيًفا مجهوًال، أم معلوًما أبي أكان يعنيني ال وأنني
فسأحمل عنها حدثتني التي تلك أما عليه، حياتي يف أعتمد أو به أفخر أن األيام من
اليوم قبل شعرت ولقد ذلك، عىل هللا يعينني أن وأرجو وسلوتها، نسيانها عىل نفيس
الرس هذا عىل أشهٍر بضعة من وقفت قد تكون أن بد وال يل، وتجهمها عني بانقباضها
هلل واألمر األبد، إىل مني يدها ونفضت واحتقرتني، فازدرتني اليوم عليه أطلعِتني الذي

وحده.
لسبيله. ومىض الراحة نفس فتنفس به، مما شفي قد أنه ظن وقد قائًما نهض ثم
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تتابعت ثم بها، يهتم فلم قلبه، يف بوخزٍة شعر حتى قليًال إال يبعد لم أنه غري
يحاول وأنه بأجنحته، الطائر رفرفة أضالعه بني يرفرف قلبه أن إليه فخيل الوخزات،
يا آه يهتف: وظل عظيمة رصخًة فرصخ الفضاء، أجواز يف ويطري مكانه من ينبعث أن
عليها، فتهافت البحر شاطئ عىل عالية صخرٍة إىل وصل حتى فرجيني! يا آه فرجيني!

هللا. إال يعلمها ال مذاهب نفسه به وذهبت ركبتيه، إىل رأسه وأسلم
يخطر الليل كوكب وبدأ مغربه إىل الشمس قرص انحدر حتى ساعًة ذلك عىل وظل
إال خاللها من الالمح يلمحه يكاد فال وغيومه، سحبه من بحاشيٍة محفوًفا السماء جو يف
ما عىل الخرضاء الباهتة أشعته يرسل أخذ ثم خمارها، وراء من الحسناء وجه يلمح كما
الشبح ذلك أضاءته فيما وأضاءت فأضاءتها وتالل، ورماٍل وهضاب، صخوٍر من تحته

املنفردة. الصخرة تلك عىل الجاثم الضئيل
فإذا فانتبه رأسه، ترفع وبأحرى عاتقه عىل وضعت قد بيٍد شعر إذ لكذلك وإنه
نظًرا إليها ينظر وظل رآها إذ فذُعر عينيها، يف ترتقرق ودموعها أمامه واقفة فرجيني
لقد لها: فقال بول؟! يا املكان هذا يف وحدك هنا بقاؤك ما له: فقالت مضطربًا، حائًرا
غريي آخر أٍخ عن لك لتفتيش ذاهبة وأنك ثالثة، أو يومني بعد مسافرٌة أنك عنك حدثوني
بفتًى تتصيل أن بك يجمل ال رسيٌة رشيفة فتاٌة أنِك عرفِت ألنِك له؛ وتصلحني لك يصلح
أحمل أن أستطيع أنني أظن وكنت عظيًما، حزنًا ذلك فأحزنني مثيل، مسكنٍي وضيٍع
ببضع نفيس عن ح أروِّ أن من ا بدٍّ أَر فلم فعجزت، منك، واليأس عنك الصرب عىل نفيس

الخايل. املكان هذا يف أذرفها الدمع من قطراٍت
أن تريدين أين إىل لها: يقول وظل عليها، وأقبل بجانبه، تجلس أن إليها أشار ثم
نشأِت التي أرضك عىل وآثرتِها اخرتتِها التي األرض تلك أرٍض وأي فرجيني؟ يا تذهبي
ذلك قلٍب وأي وغرباءها؟ وخرضاءها وأفياءها، وظاللها وهواءها، ماءها وألفِت فيها،
قلب لك يحمل مما أكثر والعطف الحب من سويدائه يف لك يحمل أنه رأيت الذي القلب

دونه؟ من إليه وسكنت به فاستبدلته أمك
حياتها، وعماد وحدتها، وسمري وحشتها، أنس وأنت املسكينة املرأة تلك ترتكني ملن

العالم؟ هذا يف ورجائها أملها وكل
مضجعك إىل وسكونه الليل ظالم يف يدها تمد حينما بنومها تهنأ أن تستطيع كيف
تقعان فال الصباح يف عينيها فتحت إذا النهار وجه تستقبل وكيف بجانبها؟ تراك فال
تراِك فال املائدة إىل جلست إذا والرشاب الطعام لذة تجد أو الجميل؟ املرشق وجهك عىل
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وال بينها، يجلجل ال وصوتك املرتنمة الطبيعة أصوات إىل تصغى أو إليها؟ الجالسني بني
رناتها؟ بني رنته تنبعث

فرأيتهما إليهما دخلت إذا وأحزانهما همومهما عن أمي وتعزية بتعزيتها يل وكيف
السانحة، والظباء واألسحار، واألصائل والنهار، الليل عنك تسأالن منتحبتني باكيتني

سلوى؟ وال عزاءً تقبالن وال مجيبًا، وال ملبيًا تسمعان فال البارحة، والطيور
أيتها بعدك من أنا أصنع وما بالدموع: مخضلتان وعيناه قال ثم هنيهًة وصمت
وعىل األشجار، ظالل وتحت ومخدعك، كوخك يف عنك أفتش ظللت إذا القاسية الغادرة
أتمتع ساعًة إليك ألجلس إليها، تأوين أنك أعلم التي األماكن جميع ويف األنهار، ضفاف
يستقبلني بمن يل ومن منها؟ واحد يف أراك فال سمرك، وحالوة حديثك، بلذة فيها
تذهب التي الجميلة العذبة االبتسامة تلك يل فيبتسم الغبًا تعبًا املزرعة من أعود حينما
البحر شاطئ إىل وسكونه الليل هدوء يف يصحبني الذي ذا ومن وآالمي؟ أوجاعي بجميع
فيجلس الجميل، الفيض بلونه وصبغها املنبسطة، أمواجه عىل أشعته القمر بسط وقد
تستغرق التي الخالبة الساحرة األناشيد تلك فيسمعني امليثاء رماله من رملٍة عىل بجانبي
هابطة أنها أسمعها حني إيل ويُخيَّل وعواطفي، مداركي عيل وتملك ووجداني، شعوري

الجنان؟ فراديس يف الحسان الحور نغمات وأنها األعىل، املأل من
أن أسألك أن أستطيع وال فرجيني، يا بعدك من أعيش أن أستطيع ال إنني
إيل أَْفَضْت ولقد خطًرا، وأعظم شأنًا ذلك من أجلُّ فأنِت سفرك، يف معك تستصحبيني
ا، جدٍّ وضيٌع فتًى وأنني ا، جدٍّ رشيفٌة فتاٌة أنك فعلمت حياتي، ورس حياتك برس اليوم أمي
تأذني أن أسألك وإنما وجليسك، عشريك أكون أن أصلح ال بل لك، أًخا أكون أن أصلح ال
فأراك خدمها، من خادًما أو مالحيها، من مالًحا ألكون تركبينها التي السفينة بركوب يل
أحنث وال فيه أغدر ال صادًقا وعًدا وأعدك وسلوتي، راحتي رؤيتك يف فأجد البعد، عىل
من خطٌر لك عرض إذا إال الوجوه من بوجٍه بك أتصل وال منك، أدنو وال أجالسك ال أنني
حياتي، غري يدي تملك وما يدي، تملك ما جميع الساعة تلك يف لك أبذل فإنني األخطار،

عنها. النفس طيب لك فأبذلها
حتى كله املنال هذا نفسك من نال الذي وما فرجيني؟ يا عليك طرأ الذي ما

أعرفها؟ وال أنكرها أكاد أخرى حالة إىل حالتك استحالت
األطفال جزع وأنوائه عواصفه لرؤية وتجزعني الخوف، أشد البحر تخافني كنِت
أن مزمعٌة أنت فإذا ركوبه، يف بأنفسهم يخاطرون للذين العجب كل وتعجبني الصغار،

كاملة. يوًما تسعني الثائرة أمواجه بني تلبثي وأن تعربيه،
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طويًال تفارقيها أن تريدين أنت فها واحًدا، يوًما أمك لفراق األلم أشد تتأملني كنِت
سواها. أمٌّ األرض من تذهبني حيث ومالك تعاىل، هللا إال مداه يعلم ال

عني بعيدًة تجدينها أنت فها عنَك، بعيدًة الحياة لذة أجد ال إنني يل: تقولني كنِت
األسباب. من سبب أو الصالت، من بصلٍة إليهم تَُمتِّني وال تعرفينهم، ال أقوام بني ا جدٍّ

الثوب هذا تلبسني رأيتك مذ نفسك عىل طرأ الذي الجديد الطارئ بهذا شعرت لقد
يدها مدت إذا العاصفة بالريح ذرًعا تضيقني أنك بك وعهدي بجسمك، الالصق الضيق
ماذا أدري وال جسمك، حول بقميصك تدور أو ردائك، بذيل تعبث أن وحاولت إليك
الذي الهائل املزدحم العالم ذلك إىل املوحشة القفرة هذه فارقت إذا غًدا شأنك يكون

ورغًدا؟ نعمًة ويسيل واستهتاًرا، حريًة يتدفق
بالحاجة تشعرين وأصبحِت بجانبي، الحياة ومللِت فرجيني، يا مللِتني قد إنك نعم
ألومك فال عنه، يدي تقرص الذي الرغد العيش وإىل لِك، تقديمه أستطيع ال الذي املال إىل
إىل الوحيد السبيل هو املال أن من ثقٍة عىل أنِت هل أسألك ولكنني عليِك، أعتب وال
الزاوية هذه يف منك أسعد الواسع الفناء ذلك يف تكونني وإنك تنشدينها؟ التي السعادة

تظنني. فيما مخطئًة تكوني أن أخاف إنني الضيقة؟
وأصبحت أنِت، من وعرفت أنا من عرفُت فقد فرجيني، يا نفيس عىل آَىس ال إنني
عىل بك أضن ولكنني لها، ُخِلْقت التي الدائرة من أوسع دائرٍة يف أعيش أن يف يل أََمَل ال
فإما وكمًدا، ا همٍّ أثرك عىل فأهلك الجارحة أظفاره من ظفٌر إليك يمتد أن وأرزائه الدهر
قلبي بني أحول أن أستطيع ال فإنني معك، بالسفر يل تأذني أو السفر، عن تعديل أن
األخري، الوداع الساعة منذ فودعيني أبيتهما فإن عني، غائبًة دمت ما عليك القلق وبني

بعدك! من الحياة يف يل أمل فال
فانتَثَر، ِسْلُكه وهي العقد حبات َر تََحدُّ خديها عىل تتحدَّر بدموعها إال تستقبله فلم
أصبحت ألنني نفيس؛ أجل من ال بول يا أجلك من أسافر إنما إنني له: تقول وأنشأت
األرسة هذه وسبيل سبييل يف تكابده الذي الشقاء هذا من كله اإلشفاق عليك أشفق
أو نهًرا، عابًرا أو رشًفا، صاعًدا رأيتك كلما نفيس وبني بيني بكيتك وطاملا املسكينة،
فأهلك فتهلك الهوى من هوٍة يف قدمك بك تزل أن عليك حذًرا ثقًال، حامًال أو وعًرا، سالًكا
األيام من قليٍل بعد إليك ألعود بنفيس ال بجسمي أفارقك فإنما فارقتك إن فأنا أثرك، عىل
املعتزل هذا يف غًدا نتمتع أن ولنستطيع ومتاعبها، الحياة هذه اآلم من الطويلة بالراحة

املوت. حتى مكدر علينا يكدرها ال متعًة الجميل الساكن

89



الفضيلة

الساعة، حدثتنيه الذي املزعج الحديث ذلك إىل أخرى مرًة تعود أال إليك، ورجائي
وسلكنا واحدة، كأٍس من الحياة ورشبنا مًعا، ودرجنا مًعا، نشأنا توءٌم، نحن فإنما
نفهم وال غريه، نعرف ال َحَسبُنَا، هو وهذا نََسبُنَا، هو هذا واحدة، طريق من سبيلها
الخجل إال اليوم قبل لك أقولها أن من يمنعني كان ما كلمًة لك قائلٌة وإني سواه، شيئًا
تتألم ولحظٍة تشاكها بشوكٍة أبتاعها أن عىل بحذافريها عيل عرضت الدنيا أن لو والحياء:

نادمة. وال آسفٍة غري ألبيتها فيها،
لها أخالف أن أستطيع وال بالسفر أمي أمرتني فقد كان، فيما يل ذنب ال أنني عىل
وبعد إرادته، عن بالخروج يل ِقبَل وال ومشيئته، هللا إرادة تلك أن الكاهن وأبلغني أمًرا،
بعدك، بيشءٍ مباليٍة غري إليك وأذعن أِطْعك أمرك من تشاء بما يف فمر يديك بني فهأنذا

متأمًلا. أو جازًعا أراك أن إال عيل هنٌي الحياة يف ما فكل
ألقيك معك وسأسافر فرجيني، يا سافري وقال: والرسور الفرح صيحة بول فصاح
مًعا، هلكنا هلكنا وإن مًعا، حيينا حيينا فإن الحدثان، وطوارق الدهر عاديات بنفيس
سفٍر بعد عصاه امللقي بها يشعر التي بالراحة فشعر صدره إىل وضمها منها دنا ثم

طويل.
حتى مكانًا، لهما نعرف وال ومرغريت وهيلني أنا الساعة تلك يف عنهما نفتش وكنا
من انتفض حتى علينا نظره وقع فما إليه، فقصدنا صاح حني بول صيحة سمعنا
قبل مثلها عليها ألقى ما نظرًة عليها وألقى هيلني إىل التفت ثم إلينا، ومىش مكانه
إىل تسدينه ما ونعم سيدتي، يا أنت األم ِنْعَمِت الساخر: الهازئ بنغمة لها وقال اليوم،
وتمزقي بينهما، تفرقي أن تريدين إذ بيضاء، ويد سابغة نعمٍة من عليك الكريمني ولديك
وأنت اآلالم، وألوان العذاب بصنوف الضعيفني الناشئني قلبيهما وتعذبي حياتيهما، شمل
واحدًة، لحظًة صاحبه عن يصرب أن أحدهما يستطيع ال متآلفان، متحابان أنهما تعلمني

مًعا. عليهما القضاء هو افرتاقهما وأن
فيه، وزهًدا وزراية عليه، نقمًة وأشدهم املال، يف الناس أزهد سيدتي يا كنت لقد
سبيله؟ يف عليك العزيزين بولديك تخاطرين أصبحت حتى شأنه يف لك بدا الذي فما
التي األرض تلك إىل ابنتك ترسيل أن تريدين ألنك نفسك؟ وعزة بكرامتك تخاطرين بل
عىل لك عقابًا سمائها، تحت والعيش فيها، بالبقاء لك تسمح أن وأبت واحتقرتك، أهانتك

الشديد. املؤلم العقاب هذا بمثل جديًرا مثلها كان ما صغريٍة هفوٍة
أنا ولكنني منازٌع، ذلك يف ينازعك ما فيها، الشأن صاحبة وأنت ابنتك إنها نعم
قليًال، إال صلتك عن تفرتق ال ا جدٍّ عظيمٌة بها فصلتي وعشريها، وصديقها أخوها أيًضا
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يف والوالدة والوفاء، والود واإلخاء، الحب جمعنا فلقد النسب وبينها بيني َفرَّق ولنئ
نالني إن عيل وبكاؤها ألٌم، مسها إن عليها وبكائي واحد، ثدٍي من والرضاع واحٍد، مهٍد
أو أجله يدي من حياته يستنقذ حتى صاحبه سبيل يف بنفسه منا كل ومخاطرة وصٌب،
والري والشبع، والجوع والبؤس، والنعيم والرش، الخري يف مًعا واشرتكنا ذلك، دون يهلك
يل فكيف األهوال، ومقاساة الجبال، وتسلق القفار، واجتياز األنهار، وخوض والظمأ،

فراقي؟ عىل بالصرب لها أو فراقها عىل بالصرب
األرض، من حلت حيثما آثارها م وأتََرسَّ سأتبعها ولكنني شئِت، ما عني أبعديها
خضت تحملها؛ التي السفينة ركوب وبني بيني وتحولوا وجهي يف تقفوا أن إال أبيتم فإن
النجاة يل قدرت فإن طريقي، يف تعرتضني التي باملخاطر أبايل ال خوًضا، وراءها البحر
نظرًة حياتي ساعات من األخرية الساعة يف عيل تلقي أنها منها فحسبي ال، أو فذاك،
من أرى ما آخر شخصها فيكون مدامعها، من دمعة سبييل يف تذرف وأن نظراتها، من

األصوات. من أسمع ما آخر وصوتها األشياء،
بول؟ يا بعدك من حالنا يكون وماذا وقالت: هيلني فاستعربت

شأٍن يف بي تنتفعوا أن تستطيعون إنسانًا بعدها من أبقى أنني تظنون هل قال:
هذه مآرب من مأرٍب عىل يعينني ما واإلدراك الفهم من يل يبقى أن أو شئونكم؟ من
إىل مبدئها من وحياتي وعزيمتي، وقوتي وإدراكي، وتصوري وعقيل، فكري إنها الحياة؟
أن قبل األخري الوداع وودعوني عني، فأبعدوها األبد إىل تفقدوني أن أردتم فإن منتهاها،

تودعوها.
فلم نفسه عن بها ح يروِّ واحدًة دمعًة يذرف أن وحاول بالبكاء صوته اختنق ثم
وجهه ولبس عيناه، وملعت نظراته، وشاعت لونه، واستحال جسمه، فارتعد يستطع،
برؤية هللا متعك ال القاسية! املرأة أيتها ويقول: يهذي وظل حياته، يف لبسها صورٍة أغرب
وقعت وال أمواجه، عىل طافيًة باردًة جثًة إال إليك البحر أعادها وال اليوم، بعد ابنتك
لك دائٍم ألٍم مبعث ذكراها ولتكن األخري، مقرها إىل األيدي عىل محمولًة إال عليها عيناك

املوت. حتى يفارقك ال
وبكيت ومرغريت، هيلني فبكت عليه، مغشيٍّا وسقط رسيعة دورًة نفسه عىل دار ثم
الولد لهذا والًدا أصبحت ألنني حياتي؛ مادة ونضوب دمعتي جفاف عىل أيًضا أنا
يديه، بني املنهلة ولده دموع أمام ومدامعه نفسه يملك أن يستطيع ال والٍد وأي املسكني،
يدك من نجاة وال منك خالص ال املشؤمة، القارة أيتها لك ويٌل نفيس: يف أقول وظللت
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تناله أن يمكن مكاٍن أقىص إىل ولجأت املسكينة، األرسة تلك منك فرت فقد الدهر، أبد
من أزعجتها حتى أخرى بعد واحدة عقاربك وراءها ترسلني بها زلِت فما العالم، يف يٌد
ما وتبددي حياتها عليها تفسدي أن الدنانري من واحدٍة بحفنٍة واستطعت مستقرها،
أبد منها أفلتت قد أنها ظنت التي املنصوبة حبائلك إىل تعيديها وأن أمرها، من اجتمع

بك! العالم شقاء ووا شقاءك فوا الدهر،
جانبه، إىل جلست حتى مختلسة خفيفة بخطواٍت تميش فرجيني نحوه تقدمت وهنا
أي نور وال الشمس، نور وال القمر، نور يشبه ال غريب، سماويٍّ بنوٍر وجهها تألأل وقد
أذنه عىل وأكبت نفسه ومنبع ذاته، مبعث هو بل والسماء، األرض كواكب من كوكٍب
وآالمي ودموعك، بدموعي لك أقسم فإني رحلت أو بول يا هنا بقيت سواء له: تقول
وال حييت، ما لك أكون أنني ولوعة شقاءٍ من حياتنا يف نلقاه أن لنا ر ُقدِّ وبما وآالمك،
الصالح الشيخ هذا يدي وبني وأمك، أمي يدي بني ذلك عىل لك أقسم غريك، ألحٍد أكون

محيط. ورائهم من وهللا أقول، ما عىل شهودي فهم الجليل،
واستوى بمقلتيه َ وَرأَْرأ فانتفض البارد، الزالل من َسْجال جسمه عىل صبَّت فكأنما
فاحتضنته وسكون، هدوء يف الدموع عيناه أسلبت ثم حوله بنظره يدور وظل جالًسا،
املوقف إن أذني: يف هيلني فهمست بدموعها، دموعه امتزجت حتى وبكت صدرها، إىل أمه
بنا هيا له: وقلت يده، وجذبت بول نحو فتقدمت مشاهدته، عىل يل صرب وال ا، جدٍّ مؤلٌم
عىل يلوي وال شيئًا يقول ال صامتًا معي فمىش الليل، انتصف وقد املنزل، إىل ولدي يا
كوخه، إىل وطريقه كوخي، إىل طريقي الطريقني: مفرتق بلغنا حتى وراءه، مما يشءٍ
إىل معي وتذهب ومتاعبهم، آالمهم من يسرتيحون الليلة أهلك ترتك أن لك هل له: فقلت
اليوم، بعد تسافر ال فرجيني أن ثقٍة عىل وكن الصباح؟ يف تعود ثم عندي لتبيت كوخي
أن إال أحسب وما رجاءٍ، يل يرد ال والحاكم أمرها، يف الحاكم أكلم أن غًدا عزمت فقد
حتى البلهاء السائمة تقاد كما َفُقْدتَه يده، يل فأسلم وترىض. تحب ما عىل سينتهي األمر
الصباح. أصبح حتى ملاًما إال النوم يذوق ال مروًعا قلًقا ليلته فقىض املنزل. إىل وصلنا
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إن يل: قال سيدي؟ يا بك ما له: وقلت منه فدنوت برأسه، وأطرق الشيخ صمت وهنا
ذكرها، من فائدًة ولدي يا لك أرى وال وأحزاني، شجوني وتبعث تهيجني الذكرى هذه
إال منها تحبون ال املتمدينني معرش وأنتم وأسود، أبيض لونني: ذات تعلم كما فالحياة
فنحن سيدي يا قل قلت: لونيها. من تحب ال ما إىل بك أنحرف أن أريد فال األبيض، لونها
أو وأعراقنا، أصولنا من نربأ أن لنا وما والشقاء، البؤس وسالئل واآلالم، الدموع أبناء
أخالطه من النفس معدن يطهر وهل وأجدادنا، آبائنا مذهب غري مذهبًا حياتنا يف نذهب
صدور من تنبعث التي النارية األلسن تلك غري وأكداره أدرانه من وينقيه وشوائبه
ورشها، خريها خلقت كما الحياة نفهم أن لنا بد ال أننا عىل املحزونني؟ وقلوب املتأملني
الشمس وجه يقابل الذي الكرة نصف إىل ننظر حني لنا بد وال ونحوسها، سعودها
دورته الفلك سيدور النهار ضوء يف ونحن وأننا قاتم، مظلٌم اآلخر نصفها أن نعلم أن

البهيم. الليل ظلمة يف فنصبح
القلق مضجعه من بول فنهض الصباح جاء يقول: حديثه يف واستمر رأسه فرفع
يشعر ال حيث من البعد عىل أرقبه وراءه ومشيت كوخه، إىل طريقه يف ومىش املضطرب
تنظر عالية هضبٍة رأس عىل واقفًة «ماري» الخادمة ملح حتى سائًرا يزل فلم بمكاني،
فُجن وبكت، برأسها فأطرقت ماري؟ يا فرجيني أين وناداها: رآها، إذ فذُعر البحر، جهة
سطح عىل أمامه ير فلم الظليم؛ عدو يعدو البحر شاطئ إىل وُهرع كان، بما وعلم جنونه،
تجاوزت قد وأنها الفجر، قبيل أقلعت قد السفينة أن هناك الناس وحدثه شيئًا، املاء
الذي العظيم الجبل ذلك إىل وصل حتى راجًعا فكر رؤيتها، إىل سبيل فال البرص مدى
مسالكه ب وتشعُّ وعورته عىل البرص ملح من بأرسع فارتقاه االستكشاف، جبل يسمونه
سوداء نقطًة إال البحر عرض يف يَر لم بنظره، الفضاء ورضب العليا، قمته بلغ حتى
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عالًقا نظره فاستمر فرجيني، تحمل التي السفينة أنها فعلم فشيئًا، شيئًا تتالىش صغرية
كأنما ينظر، حيث ينظر هو، حيث واقًفا فظل عينيه، عن غابت حتى يفارقها ال بها
سحابٌة عينيه أمام نشأت حتى ساعة ذلك عىل وظل مكانها، يف باقيًة تزال ال أنها يظن
يرن محزنًا عجيًجا يعج وأنشأ باكيًا، وانفجر رأسه فلوى يشءٍ، كل عنه حجبت سوداء
الجبل من درجاٍت فصعدت الجبال، أكناف صداه وتردد واألدغال، الغابات أجواف يف
إال يفعل فلم ينزل، أن إليه وأرضع أناديه وظللت صوتي، يسمع بحيث منه كنت حتى
قد صورته وكانت رأتاه، إذ اه أمَّ فبكت كوخه، إىل به وذهبت يده فتناولت ألٍي، بعد
واتخذ تجمع قد جميعه الحياة بؤس وكأن حياته، يف لبسها صورٍة أغرب إىل استحالت
وها هنا ها بطرفه يدور أن سوى شيئًا يقول ال صامتًا ساعة فظل حاجبيه، بني مكانًا له
بالساعة ينبئوني َلم ِلَم ويقول: نفسه يحدث كأنما يتكلم أخذ ثم املختبل، كالذاهل هنا
عىل شيئًا زدت ملا فعلوا لو إنهم تفارقني؟ أن قبل وداعها حق ألقيض فيها تسافر التي
أسأت أني فرجيني يا تذكرين كنت إن لها: أقول ثم الوداع، قبلة وأقبِّلها منها أدنو أن
أن قبل ذنبي يل فاغفري نفسك وجرحت آملتِك بادرٌة مني بدرت أو األيام من يوًما إليك
بعده، لقاء ال الذي األخري الفراق هذا فراقك تجعيل أن عىل عزمِت كنِت وإن تفارقيني،
وودك عطفك من تمنحينه غريي آخر أًخا إليه تذهبني الذي املكان يف لك تتخذي وأن
فال تؤثرين، وما تختارين ما لك وهنيئًا ذلك، من حلٍّ يف فأنت تمنحينني كنت ما مثل
ذلك بعد أنرصف ثم الجديدة، حياتك وتكدير املقبل، عيشك تنغيص يف سببًا ذكراي تكن
ولٌد ألنني يرحموني؛ ولم عيل يشفقوا لم ولكنهم غلييل، وبرد نفيس هدأت وقد لشأني،
األصول ذوو فيها يجلس التي األمكنة بني يل مكان ال بل الحياة، يف يل شأن ال مسكني

واألنساب.
وتناولت — وأًىس لوعًة قلبها من أكثر قلٌب القلوب بني وما — هيلني منه فدنت
نعرف كنا ما أننا واعلم حياتك، أيام طول كنت كما بني يا رجًال كن له: وقالت يده
الليل هدوء ويف الكوخ إىل عودتنا بعد بابنا طرق فقد فرجيني، فيها تسافر التي الساعة
والسفينة اعتدلت، قد الريح إن لنا: وقال وجنوده أعوانه ووراءه الجزيرة حاكم وسكونه
تهتف وظلت تراك، أن قبل تسافر أن فرجيني فأبت الفتاة، فلتستعد السفر، وشك عىل
بحملها، رجاله يأمر أن من ا بدٍّ الحاكم يجد فلم مرٍّا، بكاءً وتبكي وتناجيك باسمك
عن تنفك ال وهي البحر شاطئ إىل بها وساروا لها أعدوه قد كانوا هودج إىل فاحتملوها

السفينة. أقلعت حتى عليك، والبكاء ذكرك

94



السفر

ولٍد عن اآلن لكما فتشا لهما: قال ثم أمه، وبني بينها يردده نظره إليها بول فرفع
من انفتل ثم األبد، إىل َفَقْدتَُماِني وآالمكما، همومكما عنكما ويحمل بأمه، يدعوكما غريي
فيجلس فرجيني فيه تجلس كانت مكاٍن بكل يمر وجهه عىل هائًما وخرج مرسًعا مكانه
ضفته عىل تنام كانت جدول وبكل تحتها، فيقف بظلها تستظل كانت شجرٍة وبكل فيه،
لها: يقول ما عنه تعقل كأنها طريقه يف يجدها التي املاشية يخاطب وأخذ مكانها، فينام
صاحبتك، بعد عليك ويعطف يرحمك الذي ذا من الضعيفة، السائمة أيتها أنت مسكينٌة
الطعام إليك يحمل من اليوم بعد تنتظري ال أعشاشها: يف تغرد التي للطيور ويقول
طريقه يف سائًرا «فيديل» الكلب ورأى فرجيني، سافرت فقد يده، يف واملاء حجره، يف
لن فإنك شئت ما َفتِّش له: فقال منه، ضاع يشءٍ عن يفتش كأنما ه، ويشتمُّ َْب الرتُّ يَُسوف
وحدي، سائٌر أنا لها: وقال إليها فالتفت سار، حيث تتبعه عنًزا ورأى اليوم، بعد تراها

لشأنك. فانرصيف معي، فرجيني وليست
فارتقاها األمس، ليلة معها عليها جلس التي الصخرة بلغ حتى شأنه هذا يزل ولم
من السوداء النقطة تلك فيه شاهد الذي املكان يف استقر حتى الفضاء؛ يف بنظره ورمى
فيه، باقية تزال ال السفينة أن يظن كأنما به عالًقا نظره يزل فلم الصباح، يف البحر

طواًال. ساعاٍت ذلك عىل وظل
ونرثي ومراميه، مذاهبه ونرتقب بمكاننا، يشعر ال حيث من البعد عىل نتبعه وكنا
وترسية عليه، َخْطِبِه وتهوين ومالطفته، رعايته غري لنا شأن وال أصبحنا وقد به، مما له
الكوخ، إىل به نعود أن َألٍْي بعد استطعنا حتى سبيًال، ذلك إىل وجدنا ما وأحزانه، همومه
من شيئًا يصيب أن رشابًا وال طعاًما فيهما يذق لم كاملني يومني مرور بعد هو واستطاع
يحادثها فظل بجانبه، تزال ال فرجيني أن إليه خيل املائدة عىل جلس إذا فكان الطعام،
أنها يعلم التي الطعام أصناف يديها بني ويضع قبل، من يفعل كان كما ويالطفها
تنهمالن عيناه وتظل وحياءً، خجًال برأسه فيطرق لنفسه ينتبه أن يلبث ال ثم تحبها،

لشأنه. وينرصف مكانه من ينهض ثم بالدموع
خطاب مثل خطاٌب يطربه وال عنها، الحديث مثل األحاديث من يعجبه ال وكان
شيئًا يجد أن الهدوء فاستطاع العزيز، صهري يا أو ابنتي، زوج يا تناديه: حني هيلني
فجمع ومظانها، أماكنها جميع من فرجيني آثار يجمع فأخذ سبيًال، نفسه إىل فشيئًا
كانت حمراء وعصابًة واحد، بيوٍم سفرها قبل إليها أهداها قد كان الزهر من طاقًة
التي العطر وزجاجة بها، ترشب كانت التي الشاي وكأس األعياد، أيام يف بها تعتصب
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ذلك وأمثال غدائرها، به تمشط كانت الذي اآلبنوس ومشط صندوقها، يف تحفظها كانت
إليها يختلف فكان فرجيني»، «متحف سماه واحد مكان يف ووضعها واآلنية؛ األدوات من

صاحبتها. يضم هو كأنما صدره إىل ويضمها ويقبلها ليلثمها حني إىل حنٍي من
كانت التي الرشيفة العظيمة الروح تلك له عادت حتى قالئل أيام إال هي وما
وهما يْه أُمَّ يرى أن عليه فعز واألنفة، والعزة والهمة الرجولة روح جنبيه، بني ما تمأل
عنهما يحمل فأخذ عليها؛ والقيام ملناظرتها املزرعة إىل تختلفان منهوكتان ضعيفتان
ملهاته العمل وأصبح ونشاطه، جده له فعاد به، استقل حتى فشيئًا شيئًا العبء ذلك

وبالبله. وساوسه من بها ويعتصم وأحزانه، همومه من إليها يلجأ التي الوحيدة
فراغه؛ أوقات جميع معي ويقيض عظيًما، أنًسا الحني ذلك يف بي يأنس وكان
أماه، تفعل كانت كما والبكاء، بالدموع ال وآالمه، همومه عليه وأهون أعزيه كنت ألنني
من والعظات العرب واستخراج األمثال، ورضب القصص، ورسد والسمر، بالحديث بل
كان ولعله والقراءة، الكتابة أعلمه أن األيام من يوًما عيل فاقرتح ومناظره، الكون مشاهد
وأخذت هذا، مقرتحه فأعجبني فرجيني، مراسلة إىل السبيل يعرف أن نفسه يف يضمر
فطرًة وال أمىض، وال أََحدَّ ذهنًا حياتي يف رأيت ما أنني ولدي يا لك وأقسم أراد، ما أعلمه

وفطرته. الغالم هذا ذهن من أسلم وال أقوم
طويًال فصًال يقرأ أن عرشة أو تسعة عىل تزيد ال أشهٍر بضعة بعد استطاع فقد

لفرجيني. رسالٍة مسودة يكتب وأن بسيط، أدبيٍّ كتاٍب من
أن أراد ولعله الفالحة، فن أُعلمه أن إيل طلب حتى عاٍم وبعض عاٌم إال هو وما
النقطة ليعرف البلدان تقويم وعلَم لفرجيني، إرضاءً الواسعة الثروة إىل طريقه من يصل
أولئك شئون من شيئًا ليعرف التاريخ وعلم األرض، سطح من فرجيني تَُحلُّها التي
يلبث ولم مثيل، به يقوم أن يستطيع ما ذلك من فعلمته فرجيني، تعارشهم الذين القوم
أن له بدا مما وغريها العلوم تلك دراسته يف بنفسه يستقل أن استطاع حتى قليًال إال
نفسه َوَسَمْت قبل، من بمثلها يشعر كان ما عظيمة بلذٍة يشعر فأصبح ويزاوله، يعرفه
مثل ويف سنه، مثل يف لفتًى بمثلها الدهر يسمح لم واإلدراك الفهم من عالية درجٍة إىل
الحكيم، الفيلسوف نظر وشئونها الحياة إىل ينظر وأصبح الدراسة، يف قضاه الذي الزمن
الدقيقة الفروق وعرف وخفاياها، بواطنها من الكثري واستشف حقيقتها، عىل ففهمها
من مسلٌك عليه يشتبه فلم واإلحسان، واإلساءة والفساد، والصالح والرش، الخري بني
يتوصل آلة ليتخذه ال العلم تعلم أنه ذلك يف السبب وكان السبل؛ من سبيٌل وال املسالك،
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الناس بني به ليتجمل وال مطامعها، من مطمع أو الحياة، أغراض من غرض إىل بها
يفاخرون الُحيل من ِحْليًَة العلم يعتربون الذين املغرورون الفاخرون أولئك يفعل كما
ومراكبهم الشامخة، وقصورهم الثمينة، وجواهرهم القشيبة، بأثوابهم يفاخرون كما بها
يد بها عبثت كما ال هللا خلقها كما ويراها حقيقتها عىل الحياة ليفهم بل الفارهة،

أراد. ما له فكان اإلنسان،
كامًال، إنسانًا املتوحش الهمجي الغالم هذا من يخلق أن الحب استطاع وكذلك
املرشقة شمسه واستطاعت واإلحساس، الشعور فياض العقل، مستوَي الذهن، مستنري
وتبدد جوانبه، فتنري القاتم، املظلم القلب ذلك أعماق إىل الوضاءة أشعتها ترسل أن
املتبلدة، الصدئة النفس تلك بنارها تطهر أن امللتهبة شعلته واستطاعت ظلماءه،
توجًها تتوهج الذهب من صافيٌة سبيكٌة هي فإذا وشوائبها، أخالطها من وتستخلصها
لكثرة التاريخ يمل بدأ حتى طويل زمٌن ذلك عىل يمِض لم أنه إال التماًعا، وتلتمع
بأعناق بعضها اآلخذ اإلنسانية، واملصارع البرشية، املجازر وصف من عليه يشتمل ما
األرشاف وفظائع واألمراء، امللوك برذائل الحافلة املستطيلة الجداول تلك ومن بعض،
مل كما وشناٍر، عاٍر من أجمع العالم وحياة حياتهم صحائف به سوَّدوا وما والنبالء،
واألنهار والتالل، والجبال والبقاع، األمكنة أسماء من يحتويه ما لكثرة البلدان تقويم
ونثًرا، شعًرا باألدب كله الشغف وشغف منها، فائدة وال لها، نهاية ال التي والنهريات
التي األخرية وزبدته البرشي، العقل خالصة ألنه ومحارضات؛ وأمايل وروايات، وقصًصا
ومشاعر حقيقتها، عىل الحياة صور فيه ترتاءى التي الصافية املرآة وألنه عنها، تمخض
وارتياٍح ويأٍس، وطمٍع وألٍم، ورسوٍر وبغٍض، حبٍّ من عليه تشتمل ما بكل النفوس
«تليماك»؛ قصة النثر ومن «هومري»، شعر الشعر من يعجبه ما خري وكان وانقباٍض،
وترسم وأجزائها، بدقائقها النفسية املشاعر وتمثل والبساطة، الفطرة حياة تصور ألنها
جلس فإذا اليوم، حتى التاريخ فجر من البرش أقدام فيها تَِزلَّ التي الشهوات مزالق
إبائها يف األوىل مثال فرجيني أن إليه ُخيل وأوخاريس، أنتيوت قصة إىل ووصل لقراءتها
كتابه فيلقي عرباته، وتسيل أشجانه، فتهيج وعذوبتها، رقتها يف األخرى ومثال وعزتها،

طويًال. سبًحا الخيال فضاء يف ويسبح جانبًا
واضعوها وضعها التي الغرامية الروايات تلك مطالعة إليه األشياء أبغض من وكان
بل حقيقتها؛ عىل االجتماعية الحياة فيها ليصوروا وال البرشية، الطباع بها ليهذبوا ال
عواطفهم، من برد ما بنارها وليلهبوا أطماعهم، وفضول الناس، شهوات بها ليستثريوا
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القذرة الحمأة تلك إىل املقدسة الرفيعة سمائه من بالحب ولينزلوا لواعجهم، من وهدأ
تستطيع هل شعري، ليت منها: شيئًا قرأ كلما نفسه يف يقول وكان واملثالب، الرذائل من
هذه عنه تتحدث الذي الخبيث املجتمع ذلك رشور من بنفسها تنجو أن فرجيني

شديًدا. خوًفا عليها أخاف إنني الروايات؟!
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أشد لذلك فقلقت عمتها؛ من وال ابنتها من كتاٌب هيلني عىل يرد ولم أعواٍم ثالثة مرت
من تسمعه كانت ما سوى اليوم حتى سافرت منذ شيئًا ابنتها عن تعرف لم ألنها القلق؛
عمتها، بيت إىل ساملًة وصلت أنها الجزيرة، عىل الطارئني بعض أفواه من حني إىل حنٍي
منها عليها ورد ثم الحاسدون، عليه يحسدها سعيًدا عيًشا البيت ذلك يف تعيش وأنها

اليوم: حتى صورته أحفظ أزال وال الخطاب، ذلك حنٍي بعد

والدتي
تصلك، لم أنها قريٍب عهٍد من علمت ثم كثرية، كتُبًا اليوم قبل إليك كتبت
إليك أرسل كنت الذي الطريق غري آخر طريٍق من الكتاب هذا إليك فأرسلت

منه.
كان فراقك إن لك أقول أن سوى وأدوار، سفري عن كثريًا أحدثك ال
وتأملت كثريًا، بكيت فقد قبل، من ُره أَُقدِّ كنت ما عظيٌم نفيس عىل تأثريٌ له
يف بي تمخر والسفينة إيل يُخيل وكان معي، كان من رحمني حتى كثريًا،
شعرت ولقد الدهر، أبد منه يل رجعة ال فراًقا أفارقك إنما أنني البحر؛ عباب
عىل أنه إيل خيل فقد عمتي، قرص دخلت التي الساعة يف عظيمة بوحشٍة
أبهائه يف واآلتني الذاهبني وكثرة َهنَْدِمِه، وبديع نظامه، وحسن ورونقه، جماله

حركة. وال فيها نأمة ال موحشة مقربٌة وحجراته،
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تجول ال جاف خشٍن بصوٍت يديها بني وقفت حني عمتي سألتني ولقد
أنني عرفت فلما صغري؟ يف َعِلْمُت ماذا الرحمة: من واحدة قطرٌة أديمه يف
شأن عىل شأنك يف تزيدين ال إنك قالت: والكتابة القراءة حتى شيئًا أتعلم لم
أمرت ثم منشئهم. من خريًا ً منشأ تنِشئي ولم يدي، بني الوقوف الخدم هؤالء
القراءة فعلموني العلوم، أنواع فيه أتعلم باريس ضواحي يف دير إىل بإرسايل
أخذوا ثم رسائلك، وقراءة مراسلتك أستطيع أني منهما فرسني والكتابة؛
الدينية والعلوم والرسم والهندسة والحساب البلدان وتقويم التاريخ يعلمونني
ببغضه شعرت ألني كله؛ هذا من بيشء أحفل فلم الرياضية، األلعاب وبعض
ورفيقاتي أساتذتي فوصفني فيه، يل فائدة ال أن واعتقدت منه، والنفور
ألنال وال ألرضيهم، الدير دخلت ما ألني بذلك؛ أُبَْل فلم الفهم، وعرس بالبالدة
سبيل يف وتبذل كربى، عناية بي تُْعنَى عمتي أن عىل عيونهم، يف الحظوة

كثريًا. ماًال وحاجاتي مرافقي جميع وتيسري ورفاهيتي راحتي
نهارهما لهما عمل ال وصائفها من متأنقتني فتاتني لخدمتي َصت َخصَّ وقد
فراغهما أوقات من يتبقى ما وقضاء وحليتهما، زينتهما عىل القيام إال وليلهما
أو مرسح، عىل تمثالن كأنما ثمرة، وال لها لب ال مرذولٍة تافهٍة أحاديث يف
بلقبي تدعواني أال إليهما أوعزت قد عمتي أن إيل ويُخيل ملعب، يف تلعبان
«فرجيني من بدًال فرجيني» «الكونتة دائًما تسميانني فهما وأوثره، أحبه الذي
عليه وأعطف أحبه الذي والدي اسم أحمل أن عيل تأبى إنها أي التور»؛ دي
وألم شقاءٍ من حياته يف كابده ما أنىس أن أستطيع وال الفخر، كل به وأفخر
صحارى يف املؤلم املحزن مرصعه يف سقط حتى سعادتك؛ وسبيل سبيلك يف
ويخيل باٍك، عليه يبكي وال عاطٌف، عليه يعطف ال وحيًدا غريبًا مدغشقر
املاضية حياتي وعن عنِك، بالتحدث يل تسمحا أال أمرتهما أنها ذلك فوق إيل
زهرة فيها قضيت التي الجزيرة تلك عن شيئًا ذكرت أو ذكرتك فإذا معك،
سيدتي يا باريسية إنك يل: وقالتا والسخرية، الهزء نظرات إيل نظرتا حياتي
املتوحشة. األصقاع تلك عن األحاديث هذه أمثال تتحدثي أن بِك يجمل فال

إياي وإحاطتها يدها وبسطة وسخائها جودها عىل أنها هذا من وأغرب
كأنها يدي، يف واحد درهم ببقاء تسمح ال واإلكرام الرعاية صنوف بجميع
أنني عىل ذلك، من يعنيها ماذا أدري وال املال، من بيشء إليك أبعث أن تخىش
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أبعث أن عن أتأخر كنت ما فإنني ِفَراَسِتها، يف صدقت قد بأنها لها أعرتف
أصنع ماذا ولكن — يشء يدي إىل وصل لو — يدي إىل يصل ما بجميع إليك
ألنني مىض؛ عهٍد كل يف مني أفقر اآلن أنا بل شيئًا، أملك ال معوزٌة فقريٌة وأنا
ال ِلَم مرة سألتها ولقد معونته، تهمني من إىل باملعونة يدي أمد أن عن عاجزٌة
فكان املقفرة، البالد تلك يف عيشك عىل به تستعينني املال من شيئًا إليك ترسل
يفسدها املال وإن املال، من كثرٍي إىل تحتاج ال البالد تلك يف الحياة إن جوابها:
مملوءٍة مزعجة، مركبٍة حياٍة إىل هادئة بسيطة حياة من ويحولها ويربكها،
أنها فهمت ولكنني تقول، مما شيئًا أفهم أن أستطع فلم والشواغل، باملتاعب

بشأنِك. تحفل وال بِك، تكرتث ال
أصدقك أن أوصيتني أنك لوال هذا من شيئًا عليك أقص أن أريد كنت وما
يا إيل تحرضين فليتك رش، أو خري من به وأشعر أراه ما كل عن الحديث
يف والكآبة الوحشة من أكابده ما بعض عني وتحميل بجانبي لتعييش والدتي
— فيها النعمة أسباب وتوفر ورخائها رغدها عىل — حياتي فإن البالد، هذه
القصور وال الزاهرة، الرياض فال اغتباًطا، وال أنًسا فيها أجد ال ا، جدٍّ شقية
الفارهة، املراكب وال الثمينة، الجواهر وال الجميلة، األثواب وال الشامخة،
تلك حويل أجد ال ألنني وضجري؛ وحشتي من بيشءٍ تذهب أن عىل بقادرٍة
فأنا بشعورها، شعوري وامتزح وأحببتها، ألفتها التي الرحيمة الطيبة القلوب
ولوال كوكب، ييضء وال نجم فيها يلمع ال حالكة ظلمٍة يف بعدها من أعيش
أطقت َلَما حكمك عىل ونزوٌل إلرادتك، تنفيذٌ هو إنما هنا بقائي أن أعلم أني

واحدة. ساعًة البقاء
نفوسهم، وطبائع البالد هذه سكان أخالق أمري مبدأ يف أجهل كنت ولقد
النفسية الفضائل من منحهم قد هللا وأن بواطنهم، مرآة ظواهرهم أن وأعتقد
أمرهم، يل ف تكشَّ حتى األجسام، ونرضة الصور جمال من منحهم ما بمقدار
صلة وال وألسنتهم، قلوبهم بني عالقة ال ممثلني، قوم بني أعيش أني فرأيت
يف ونهارهم، ليلهم يكذبون فهم أجسامهم، وحركات نفوسهم، خواطر بني
األول األساس هو الكذب كأن بأًسا، ذلك يف يرون ال وأفعالهم، أقوالهم جميع
وكأن عليها، الطارئة أعراضها من َعَرٌض الصدق وكأن االجتماعية، لحياتهم
وزمان. مكاٍن كل يف جميًعا البرش نظام عن يختلف بهم ا خاصٍّ نظاًما لهم

101



الفضيلة

رده أنتظر ثم الكتاب بعد الكتاب إليك أكتب طويًال زمانًا لبثت ولقد
مذاهب تأويله يف وأذهب العجب، كل لذلك أعجب وكنت يشءٌ؛ إيل يرد فال
يف عليها أعتمد كنت التي الوصيفة أن قالئل أياٍم منذ علمت حتى مختلفة،
ذلك فأحزنني وتمزقها، فتقرؤها عمتي إىل تحملها كانت الربيد إىل كتبي حمل
أثق كنت املدرسة طالبات من يل صديقٍة إىل باألمر أفضيت ثم عظيًما، حزنًا
وها إليك، الكتب من أريده ما إرسال تتوىل أن نفسها عىل فأخذت كثريًا؛ بها

طريقها. من برسائلك إيل فابعثي هذا مع مرسًال عنوانها ذا هو
فإنني ويعجبني، يروقني ما هنا أحياها التي الحياة هذه يف فليس وبعد
أولئك غري فيها يؤنسني ال موحشة قفرٍة يف أعيش الساعة حتى أزال ال
وغري أحاديثهن، سماع وال رؤيتهن، أطيق ال اللواتي السخيفات الوصيفات
كاذٌب أنه وأحسب عيل، ويعطف يحبني أنه يزعم عمتي أصدقاء من هرم شيخ
أوقاتي جميع أقيض فأنا عليه، العطف وال بحبه أشعر ال ألني يقول؛ فيما
الحقيبة يف وستجدين والتطريز، بالنسج نفيس عن ح أَُروِّ ِمنَْسجي، عىل مكبة
قسمة هي واألخمرة والعصائب واملناديل الجوارب من مجموعًة إليك املرسلة
أرسل أن أود وكنت ملاري، وثوبًا لدومينج، وقلنسوًة مرغريت، أمي وبني بينك
ألنهن بذلك؛ يل يسمحن ال هنا الوصائف أن لوال الخليعة أثوابي من كثريًا إليها

أخلعها. أن قبل مصريها ويقررن مالبيس يتقاسمن
وأستاذي ماري، ومربيتي دومينج، ووالدي مرغريت، أمي إيل تحيتي
وطيوري وأعنزي، شويهاتي جميع وإىل «فيديل»، األمني وكلبي الجليل، الشيخ
وإىل بجانبك، بقائي إىل الحاجة أشد يف أنني والدتي يا واعلمي وعصافريي،
عليها، أبكي أزال وال فقدتها التي السعيدة الطيبة الحياة تلك إىل الرجوع
غري ومناخ أرضها، غري أرٍض يف الغريبة النبتة تعيش كما هنا أعيش وأنني
عندي جميًعا أراكم أن وأرجو واالضمحالل، الذبول إىل صائرٌة فهي مناخها،

والسالم. عندكم أراني أو قريبا

التور دي فرجيني

فرغت حتى مراًرا الدموع ويذرفون تالوته عند الكتاب إىل يصغون جميًعا وكانوا
كما تحيتها، إليه ترسل ولم كتابها، يف اسمه تذكر لم أنها بول فعجب قراءته؛ من هيلني
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دائًما تؤجل الفتاة أن يعلم ولم وعصافريها، لطيورها حتى الجزيرة يف من لكل أرسلتها
بعد هيلني ملحت فقد كتابها، آخر إىل عندها شأنًا وأجلِّها لديها األشياء أهم عن الحديث

تقول: هي فإذا فقرأتها الكتاب زاوية يف منفردة حاشيًة ذلك

حقيبًة باسمه أرسلت قد إنني له: وقويل وشوقي، تحيتي بول أخي بلغي
هنا يغرسونها التي األوروبية البذور من أنواع بضعة عىل تشتمل صغرية،
يُعنى أن إليه أرغب فإنني بأسمائها، معنونة كثريًا احتفاًال بها ويحتفلون
باسمي املسماتني الجوز نَْخَلتَي تحت فيغرسها البنفسج بزهرة خاصة عنايًة
ال خجولة، حيية ورقتها جمالها عىل ألنها أحببتها؛ كما يحبها وأن واسمه،
مما أكثر عليها تنم عيون عليها تقع أن تحب وال واملكامن، املخابئ إال تألف
التي السوداء الزهرة يغرس أن أيًضا وأوصيه زهرتها، عىل رائحة أية تنم
«ليلة مًعا عليها جلسنا التي الصخرة ظل يف الحداد» «زهرة هنا يسمونها
تدور فاقعة صفراء نقطة عىل تشتمل ألنها االسم بهذا سموها وقد الوداع»،
موقف يف الحزينة الفتاة بوجه األسود الخمار يدور كما سوداء دائرة بها
كما عني ويحييها الوداع» «صخرة كلمة الصخرة تلك عىل ينقش وأن الثُّْكل،
أزال ال أني أيًضا وبلغيه أحبها، أني يعلم التي والبقاع األمكنة جميع يحيي
أيام من مىض فيما إيل أسداها التي البيضاء أياديه أبًدا أنيس لن وأنني أذكره

بي. ظنه عند دائًما وأنني حياتي،

عىل فوجد إليه أرسلته الذي الصغري الكيس وتناول ورسوًرا، فرًحا بول فاستُطري
شكل عىل بالقصب مطرزين واسمها اسمه من األولني الحرفني األبيض الرقيق نسيجه
اغتباطه من أكثر بالكيس اغتباطه وكان عظيًما، رسوًرا بذلك فُرس متعانقتني، زهرتني

عليه. اشتمل بما
أصبحوا قد األرسة أفراد وجميع إنها فيه: لها قالت كتابًا ابنتها إىل هيلني كتبت وقد
عليهم أهون املوت وإن األشياء، من يشء عليهم يهونها ال مخيفة وحشٍة يف فرقتها بعد
إىل رجوعها من بأًسا ترى ال وإنها رؤيتها، عن منقطعني عنها، بعيدين يعيشوا أن من
أصبح قد إنه لها: ويقول هديتها، لها يشكر بول إليها وكتب ذلك. أرادت متى الجزيرة
لها املناسبة أماكنها يف البذور تلك بغرس سيقوم وإنه الفالحة، علماء من عامًلا اآلن
تحييها نامية، زاهرة عودتها حني سرتاها وإنها الفن، ذلك يرسمها التي القواعد حسب
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ولواعجها نفسه آالم يبثها أخذ ثم وأفياءها، ظاللها عليها وتنرش اللطيفة، بابتساماتها
إال قرأتها عندما محاجرها يف دمعة ترتك لم شكاًة لها ويشكو بعدها، من قاساها التي

استذرفتها.
وماء، طلٍّ من عدتها لها ويعد البذور تلك لغرس األحواض يهيئ ذلك بعد أخذ ثم
ألنها إما وتضاءلت، ذبلت حتى قليًال إال تلبث فلم غرسها، ثم طويًال وقتًا ذلك يف فأنفق
غرب، والغرب رشق، الرشق ألن أو لنمائها، صالحة غري الرتبة ألن أو فيها، حياه ال ميتة
وتشاءم، بذلك فتطري واحدة، وحياة واحد نظاٍم يف ويشرتكا ويختلطا يمتزجا أن فمحال
من الجزيرة عىل الطارئني املهاجرين بعض أفواه من يسمعه أصبح ما وأمًلا حزنًا وزاده
فلم تتزوج، أن موشكٌة فرجيني أن عىل تتفق ثم تفرتق ما تفرتق التي الغريبة الروايات
أن بدون تمر أن يمكن ال السوء أخبار ألن واهتم؛ حفل ثم األمر، مبدأ يف بذلك يحفل
وقع ألنه بل القائلني؛ صدق يعتقد ألنه ال يسمعه، ما يصدق بدأ النفس، يف أثرها ترتك
غري من ينبعث أن يمكن ال الدخان أن اعتقاد وهو دائًما، الناس فيه يقع الذي الخطأ يف
يف املشتعلة والبغض الحقد نار تكون قد عنها يتحدثون التي النار تلك أن وفاتهم نار،
وكان واملفرتيات، املختلقات دخان هو إنما عنها ينبعث الذي الدخان فيكون الصدور،
النساء عن الراوون يرويها التي والخيانة الغدر أحاديث الروايات من يقرأ فيما يقرأ
الطاهرة الطيبة حياتها وحوَّل نَْفَسها، الخبيث املجتمع ذلك أفسد ربما نفسه: يف فيقول
بني أقسمتها التي املحرجة وأيمانها وعهودها، أقسامها فنسيت طريقها؛ غري طريٍق إىل
فيه ترتاءى مرآٌة «روسو» يقول كما اإلنسانية والنفس سواي، أًخا بي تستبدل أال يدي

فيها. يعيش التي البيئة ابن ان» «موبسَّ يقول كما واملرء واأللوان، الصور مختلفات
كان وأحواله العالم بشئون واضطالعه معارفه دائرة وسعة ذهنه استنارة فكأن
من أوسع أفق يف نظره يجول ال كان، كما جاهًال فْدًما بقي لو ولعله له، وويًال عليه شقاء
خائنة. غادرٌة فرجيني أن يتصور أن ذهنه عن األشياء أبعد من كان فيه، يعيش الذي األفق
أثقاله يدي بني وألقى إيل فزع والهموم، الوساوس به ت ولجَّ األمر، حزبه إذا وكان
الناس يتداوله وما ورصوفها، واأليام وتقلباته، الدهر عن كثريًة أحاديث ثه فأحدِّ وأعباءه،
يف يرشق ورجاءٍ ومرض، وصحة وتعب، وراحة وفقر، وجدٍة وبؤس، نعيم من دنياهم يف
قاتًما، ظالًما يبدله حتى الرجاء نهار يغيشِّ ويأس ساطًعا، نهاًرا يحيله حتى اليأس ليل
حتى الخري يغالب يزال ال ورشٍّ مكانه، ويأخذ يطرده حتى الرش يطارد يزال ال وخرٍي
وهمومه. شواغله عن حينًا بها يتلهى ملهاًة هذه أحاديثي يف فيجد عليه، ويْفلُج يغلُبَه
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جلست مذ أشعر فإني نفسك، عن قليًال تحدثني أن سيدي يا لك هل للشيخ: قلت وهنا
يف مثله تنبت مما األرض هذه مثل ليست الرجال، عظماء من رجٍل إىل أجلس أني إليك
حادثًا أن بد وال واختباراته، تجاربه وكثرة أهبته، واكتمال مداركه، وسعة عقله، وفور
أرادت كما فيها فعاش النائية الجزيرة هذه إىل به قذف قد العظام الدهر حوادث من

يكون. أن املقادير
أن من للمرء أَحُب فال بني، يا قليًال نفيس عن سأحدثك نعم وقال: إيل رأسه فرفع
ثم قلبه، برسيرة إليه ويفيض نفسه، يف نفسه يسكب أن يستطيع جليًسا جانبه إىل يجد
املكان هذا من ونصف فرسخ بعد عىل بني يا أسكن إني يقول: وأنشأ جلسته يف اعتدل
وهناك الطويل»، «الجبل يسمونه الذي الجبل ذلك بجانب ممتدٍّ صغرٍي جدوٍل ضفة عىل
املرء سعادة أن وعندي عشري، وال أنيس وال ولد، وال يل زوج ال منفرًدا، حياتي أيام أقيض
ويخلص إليه وتخلص ويحبها، تحبه صالحة زوٍج إىل ق يوفَّ أن حالتني: إحدى تعدو ال
يتمتع املعتزل، كهذا ناءٍ معتزٍل إىل كله العالم يهجر أن فسعادته ذلك أعوزه فإن إليها،
اختيار من بدٌّ يل يبَق فلم األوىل، أُحرم أن هللا قىض وقد وعرشيتها، نفسه بجوار فيه

الثانية.
األمواج، تتقاذفها حني الحياة سفينة إليه تلجأ الذي األمني املْرَفأ هي والعزلة
األَيِْن بعد السفر إليها يفيء التي الخصبة الواحة وهي الرياح، هوج عليها وتصطلح
وهي الرمضاء، ولوافح الصحراء، سموم من راحتهم الظليل ظلها يف فيجدون والَكالل،
أمره، ويجمع ذهنه، ليستجم اآلخرة؛ إىل الدنيا من طريقه يف املرء ينزلها التي األوىل املنزلة
التي املضطهدة الشقية الشعوب يف دائًما العزلة كانت لذلك تعاىل؛ هللا، للقاء عدته ويعد
املرصيني شأن كان كما املستبدين، وملوكها الظاملني، حاكميها إرادة أمام لها إرادة ال
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واإليطاليني والصينيني الهنود شأن هو وكما التاريخ، من مىض فيما واليهود والرومان
اليوم. الرشقية والشعوب

كشقاء شقاءً للمدنية فإن املتحرضة، املتمدينة األمم يف أحيانًا ذلك يكون وقد
املزدحم ذلك وسط يف اإلنسان وقوف فإن وصبغته، لونه يف إال عنه يختلف ال الهمجية،
يَع والشِّ املذاهب مختلف بني عقله وحرية املتعددة، والدوافع املختلفة الجواذب بني الهائل
فيما وهو به، ويستأثر عليه ويسطري إليه يجذبه أن منها كلٌّ يحاول واألفكار، واآلراء
متعبٌة مهبٍط، يف تهبط وال قراٍر، يف تستقر ال الرياح مهاب يف الطائرة كالريشة بينها
إىل آرسوه شده وقد متوحشني، قوم يف أسريًا كان أنه ولو باحتمالها، له ِقبَل ال عقلية
شديًدا جذبًا إليه يجذبه أعضائه من بعضو منهم كل وأخذ النخل، جذوع من جذٍع
فيها يتمتع أن يستطيع التي الحالة هذه من عليه أهون ذلك لكان إربًا، إربًا ليمزقوه
ومرابعها، مسارحها يف وجهها عىل السائمة تتمتع كما الفكري، وسكونه النفيس بهدوئه
إىل له سبيل وال بكيانه، ويظفر نفسه، يجد حيث إىل بنفسه الفرار من ا بدٍّ له يجد فال
أن يستطيع التي املنقطعة النائية الصخرة هذه مثل يف إال بها والعثور نفسه وجدان
السكون ذلك وسط يف ويُضِغي قوته، من وتبعثر أمره، من تفرق ما ظاللها يف يجمع
واملخلوق، الخالق عن وأجملها األحاديث أصدق يحدثه حني قلبه صوت إىل والهدوء
بعد بالراحة فيشعر الخليقة؛ وأرسار الكون، وطبيعة والفناء، والبقاء واملوت، والحياة
يف يحمل يزال ال الجبال، أعايل من املنحدر كالسيل الطويل، والكد الكثري العناء ذلك
يف يتألأل ساكنة هادئٍة بركٍة إىل استحال الحضيض بلغ إذا حتى واألكدار، األقذاء طريقه

األعىل. املأل وبهجة السماء جمال الالمعة الصقيلة صفحتها
وضاللها وضوضائها، املدينة لجب من بأنفسهم الفارين أولئك أحد كنت ولقد
الجدول ذلك ضفة عىل بيدي بنيته الذي البسيط الكوخ بذلك منها وقنعت وحريتها،
وفلحها، حرثها يف أوقاتي أقيضجميع الرتبة، جيدة خصبة أرًضا هللا رزقني وقد الصغري،
وحدتي، غري يل أنيس وال قوتي، غري يل معني ال أشجارها، وتشذيب مياهها، وترصيف
حني لصحبتي اخرتتها التي القليلة األسفار تلك إىل رجعت امللل من بيشءٍ شعرت فإن
العظام الرجال أولئك صفحاتها عىل ألحادث واألصحاب؛ األصدقاء جميع من يدي نفضت
كتبوا ما يكتبوا لم الذين الناضجة، واآلراء الثابتة، والعقائد القويمة، املبادئ أصحاب
وال وفطنتهم، ذكائهم من بُوهم ليَُعجِّ وال ومطامعهم، أهوائهم يف الناس رغبة ليوافوا
بل ابتداعهم، وغرابة ابتكارهم بقوة ليفاخروهم وال وبالغتهم، بفصاحتهم عليهم ليُِدلُّوا
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وال مشوهٍة غري هي كما الناس فرياها الحقيقة، وجه عن وهدوء برفٍق الغطاء ليكشفوا
من ناهضًة املعذبة الشقية اإلنسانية يروا أن سوى أجًرا ذلك عىل يبتغون ال مزخرفة،

وهناءتها. سعادتها ذروة إىل وشقائها بؤسها حضيض
ورأيت واْجتََويْتَه، فارقته الذي العالم ذلك مرآتها يف رأيت لقراءتها جلست فإذا
بما فأشعر متألم، أو شقي أنه يحس أن بدون يعالجها التي وآالمه يكابده، الذي شقاءه
البحر، وسط يف عالية صخرٍة إىل الغرق عىل موشكٍة سفينٍة من نجا الذي ذلك به يشعر
الراحة بربد فشعر املاء، سطح عىل مبعثرة املحطمة السفينة تلك بقايا عىل منها فأرشف

الحياة. وِطيب
وأرثي عليهم، أحنو منهم بمنجاٍة ورصت الناس فارقت أن بعد أصبحت ولقد
قبل، من لهم أضمره أكن لم ما والحب العطف من لهم وأُضمر وشقائهم، لبؤسهم
ما كثرة عىل يكابدونه الذي وبؤسهم يعالجونه، الذي شقائهم من النجاة لهم وأتمنى
بيني يكن ولم واملهانات، واملذال واآلالم، الهموم من بينهم مقامي يف منهم قاسيت
والفطرة، الطبيعة حياة السعيدة، الطيبة الحياة إىل أدعوهم كنت أنني سوى وبينهم
ومساكنهم، ومالبسهم ومشاربهم، مطاعمهم يف ل والتعمُّ التكلف ذلك عليهم وأنعي
الناس أيها لهم: وأقول وعالئقهم، وصالتهم وأفكارهم، وآرائهم ومذاهبهم، وعقائدهم
العالم، يف يشءٍ كل من بكم وأرأف عليكم أحنى فهي الطبيعة، أمكم أحضان إىل عودوا
عىل لكم عقوبٌة هو إنما حياتكم، يف واألسقام اآلالم من تكابدون ما جميع أن واعلموا
رشبتم، إن املاء قراح فارشبوا ورشائعها، بسننها وكفركم عليها، وتمردكم لها عقوقكم
تسكنون وحني عورتكم، يسرت بما تلبسون حني واقنعوا أكلتم، إن املآكل بسيط وكلوا
تتحدوا تستطيعون ما بقدر والشئون األشياء إىل نظركم ووحدوا شملكم، يجمع بما
أن واعملوا ونهاركم، ليلكم فيها تتقلبون التي البغضاء تلك نار عنكم وتهدأ بينكم، فيما
وجوهها أقرب من فخذوها والضوضاء، الجلبة هذه كل إىل تحتاج أن من أبسط الحياة
أنتم فإنما املسري، عىل ويعني الَحْوبَاء، يُمسك الذي بالكفاف منها واقنعوا جوانبها، وألني
رجٍل بؤس من أعظم العالم يف بؤٌس يوجد وال قاطنون، ال ومجتازون مقيمون، ال مارون
نهاٍر من ساعًة راحته ظاللها يف ويجد ُغلَّتَه، بربدها ليطفئ ماءٍ عني عىل نزل مسافٍر
يبلغ يكد فلم بجانبها، أخرى عني بحفر يشتغل وظل عنها فصدف لسبيله، يميض ثم
روعكم يف يُْقذََفن وال وعيٍّا، ً ظمأ مرامه دون فهلك الجهد منه نال قد كان حتى قاعها
من بالحرمان أنفسكم تعذيب إىل وال ومقتها، الحياة بغض إىل بكم أذهب أن أريد أني
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إليه، حاجة ال ٌل وتعمُّ تكلٌف كالهما كالجشع، سخافٌة عندي فالزهد ولذائذها، أطايبها
وال الطلب، يف ترتافقوا أن أريد وإنما السبيل، عن وضالٌل القصد عن خروٌج وكالهما
الضعيف، عىل القوي يقيمها شعواء حرٌب به واالستهتار فيه فاإلمعان إمعانًا، فيه تمعنوا
يتبلَّغ الذي التافه القليل ويحرمه بيده ما يسلبه املعتدل، القنوع عىل املتكالب والجشع
وإرشادهم هدايتهم عىل عندهم جزائي فكان البقاء، وتنازع الحياة، جهاد باسم به
وسموني واحتقروني، بي سخروا أن يعالجونه الذي الشقاء يد من استنقاذهم ومحاولة
اتخذوني بل وشأنهم، املجانني يُرتك كما وشأني برتكي أمري يف يقنعوا ولم مجنونًا،
املال أسمي أنني إال عندهم يل ذنب وال والطبيعة، هللا يحاربون كما يحاربونني لهم عدوٍّا
الطلب يف اللجاج وأسمي متعًة، ويسمونه مئونًة الجاه واسمي سعادًة، ويسمونه شقاء
يروا حتى قليًال إال يلبثون ال ثم وحزًما، حكمًة ويسمونه وخبًال جنونًا فيه والتهالك
السقوط لهم أقدر كنت التي الهوة يف ويسقطوا آمالهم، وخيبة ظنونهم كذب بأعينهم
ألحكامه ويذعنوا والطبيعة، هللا بسنة يؤمنوا أن نفوسهم يف ذلك أثر يكون فال فيها،
ينقمون بل يكون، أن يتوقع كما منهم كان فيما أنفسهم عىل بالالئمة ويعودوا وأحكامها،
الرشائع عىل الثائرة ويثريون واآلخرة، والدنيا واملخلوق، والخالق والسماء، األرض عىل
يف معهم أهِو لم ألنني أيًضا؛ أنا وعيل والوضعية، الطبيعية والنظم والسماوية، األرضية
الوبيل، املورد هذا وأوردتهم وابتليتهم، أشقيتهم الذي أنا كأنني فيها، َهَوْوا التي الهوة

يعلمون. كانوا لو أنفسهم إال أشقاهم وما
تلك رؤية من األبد إىل نفيس وأرحت هلل، والحمد كله، هذا من نجوت فقد اآلن أما
التي الجوفاء الحفائر تلك يف ونهارهم ليلهم املتهافتني مناظر املمضة، املؤملة املناظر
الذي الهائل الدوي ذلك أذني عن وانقطع والشهوات، املطامع أيدي طريقهم يف حفرتها
والنور مكدٍر، غري طلًقا بالهواء أتمتع هذه وحدتي يف وأصبحت ويقلقني، يزعجني كان
أشاء حيث نفيس أنحاء يف أتبسط مشوٍه، غري خالًصا والجمال منغص، غري ساطًعا
عىل وأفكر حائٌل، وبينهما بيني يحول ال لوجٍه، وجًها والطبيعة هللا وأناجي أشاء، ومتى
مقدار عىل ال جسمي مقدار عىل ثوبي وأنسج الناس، يريدها التي ال أريدها التي الطريقة
واجتويته، فارقته الذي العالم ذلك عىل وعزلتي وحدتي قمة من وأُرشف اآلخرين، جسوم
التي الهائلة املعركة ولتلك سبٍب، وال علٍة لغري يعالجها التي واآلالم الهموم لتلك فأعجب
ثم اآلخر، سبيل يف أحدهم يهلك أن سوى طائٍل غري عىل بعٍض عىل أفراده بعض يشنها
كقطع لها، نهاية ال ما إىل فيهم الهالك سلسلة تمتد وهكذا آخر، سبيل يف اآلخر يهلك
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أخرى بعد واحدة عليها فتتكرس مجراها يف املعرتضة الصخور عىل تتواثب التي األمواج
أنني وعىل أيديهم، من وخاليص منهم، نجاتي عىل هللا فأحمد تكن؛ لم كأن تتالىش ثم
أتناول وأن واملساكني، الضعفاء حساب عىل ال نفيس حساب عىل أعيش أن استطعت
عىل حاجتي عن فضل بما أعود وأن والهلكى، الضحايا بدماء ال بدمي مغموسًة لقمتي
أن ولو الحياة، قافلة عن واملنقطعني اليأس، هوى يف والساقطني واملساكني، البائسني
ُوضعت ثم كفٍة، يف يل ُوضعت — ومسكنًا وملبًسا ومرشبًا، مأكًال — الدنيا لذائذ جميع
أمله، به انقطع يائٍس معونة أو طريقه، به ضل تائه هداية يف لذتي األخرى الكفة يف يل

عليها. لرجحت
يدي وبني الصغري، النهر ذلك ضفة عىل الصغرية الجنة تلك يف أقيضحياتي وهكذا
ونعيمه، العيش ورغد وبهجتها، الدنيا جمال من شئت بما متمتًعا العظيم، الخضم ذلك
يعج أمامي والبحر وكواكبها، بنجومها تتألأل فوقي فالسماء ومشاهدها، الطبيعة ومناظر
من املنبعثة واألصوات وأبرادها، أثوابها يف تختال يدي بني واألرض وأثباجه، بأمواجه
املرتنحة، واألشجار العاصفة، والريح املتدفق والشالل املتسلسل، والجدول الزاخر البحر
أسمعه لم ما تسمعني والنغمات، اآلالت مختلفة موسيقية فرٌق كلها الصادحة والطيور

موسيقية. فرقة أكرب من غنائي، معهد أكرب يف حياتي أيام من يوًما
رأيت عليها أجلس أن اعتدت التي العالية الصخرة تلك عىل كوخي أمام جلست فإذا
العالية رءوسه ورأيت الكتاب، يف السطور كأنه بعض وراء بعضه ا مصطفٍّ الباسق النخل
يجري وهو املتسلسل الجدول ورأيت واألرض، السماء بني ممتدة غابٌة كأنها املتشابكة
منه يرى فال املتكاثفة السحب أعماق يف الساري القمر جريان امللتفة الخمائل خالل يف
الجميل الروض عىل تارًة نظري وألقي حني، إىل حني من تلمع خاطفة بوارق إال الرائي
فأراه وأعنابه، كرومه وأنواع أزهاره، وألوان أشجاره صنوف فأرى بيدي غرسته الذي
أشخاص جنباته يف وانتثرت والوقار، الجالل لبس قد معبًدا وهدوئها الريح سكون يف
القامات، وتعتنق القدود، فيه ترتنح مرقًصا وانبعاثها، هبوبها ويف والساجدين، الراكعني

والسكنات. الحركات وتتقابل
تجري التي الهائلة املعركة تلك فأرى الجبال أعايل من املتدفق السيل إىل أنظر ثم
فتتطاير فتمزقه، عليها ويثب فتدفعه، يهاجمها طريقه، يف الناتئة الصخور وبني بينه
وإزباده، وإرغاؤه وحنقه غيظه فيشتد البلور، ألواح شظايا كأنها السماء جو يف أجزاؤه
ال مكانها يف جامدٌة وهي أوًال، نال مما أكثر آخًرا ينال فال منها، لنفسه يثأر أن ويحاول
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بني والنزق الطيش شأن وجهها، من الفرار من ا بدٍّ له يجد فال يًدا، تمد وال ساكنًا تحرك
كأنما واألدغال، الخمائل أعماق يف متغلغًال السهل إىل عنها فينحدر والحلم، الرزانة يدي
صور فيها ترتاءى صافية مرآٍة إىل ذلك بعد يستحيل أن يلبث ال ثم وخجًال، حياءً يتوارى
يف رقيقٍة بريشٍة ماهر رساٌم خطها قد كأنما والهضاب، القمم وظالل واألشجار، النخيل
تفد حني الغريبة الطيور منظر املناظر تلك من له أعجب ما وأعظم ناصعٍة، صحيفٍة
إىل العظيم الخضم ذلك مجتازة البالد أقايص من أرسابًا أرسابًا الصيف فصل أواخر يف
األنهار، وضفاف األشجار، ذوائب عىل فتقع أرضها، يف أعوزها الذي رزقها تتلمس حيث
األلوان ذات الجميلة بأجنحتها مرفوفة مرتنمة، شاديًة والغدر الجداول فوق وتحلق
حواشيه ترفُّ ُمَفوًَّفا بُرًدا الجزيرة عىل نفسها من خلعت قد وكأنما املتأللئة، الالمعة
بها األنس من فأجد بعض، يف بعضها خيوطه وتموج وأثناؤه، متونه وترجف وأهدابه،
شهرين أو شهٍر من أكثر تمكث ال أنها إال وحبوًرا، بهجًة قلبي يمأل ما بعرشتها والغبطة

عشريه. لفراق العشري يجد ما لفراقها الوحشة من فأوجد أدراجها، تعود ثم
من تثب وهي السوداء القرود بمنظر ألتفكه البحرية شاطئ عىل أحيانًا أجلس وقد
تركتها أو صدورها، إىل أوالدها احتضنت وقد غصٍن، إىل غصٍن ومن شجرة، إىل شجرٍة
أو واسٌع، جدوٌل والنخلة، والنخلة والشجرة، الشجرة بني يكون وقد بأذنابها، معلقة
وغضبها مرًة وضحكها وقفزها، ووثبها ورواحها، غدوها يف لها فيكون متدفٌق، نهٌر
تكدره ال رائق، بديٌع منظٌر رزقها، وتحصيل عيشها، طلب يف الغريب وترفقها أخرى،
وقد — إنني بني يا لك أقول أن وأستطيع منطلقة، قذائف تزعجه وال منظومة، حبائل
وخربت الرشسة، والقردة الكارسة، والنمور املفرتسة، والذئاب الضارية، الوحوش عارشت
ترشس وال جاعت، إذا إال تفرتس ال أنها ورأيت ومشاربها، ومنازعها وطباعها، أخالقها
أن أعتقد أصبحت — حياتها وُعاللة عيشها كفاف من أكثر يف تطمع وال ُهيَِّجت، إذا إال

عليها. نفسه تفضيل يف خادٌع أو مخدوٌع وأنه وأرشس، منها — ى أَْرضَ اإلنسان
فكانت الكريمة، الصالحة األرسة تلك بالجزيرة نزَلت حتى شأني هذا يزل ولم
فجيعتي ووا عليها! أسفي فوا الساطع، سمائها وكوكب حياتي أيام ِغرَّة معها أيامي

بعدها! من بالحياة
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فقد املسكني، الولد ذلك شأن إىل بك فَألَُعْد شأني، من عرفت ما بني يا اآلن وحسبك
وسلواه عزاءه عندي ليطلب فرجيني سفر بعد كثريًا إيلَّ يختلف كان أنه عنه حدثتك

ووساوسها. بالبلها من نفسه وراحة
فرجيني غرستها قد كانت قصريٍة شجرٍة تحت جالًسا وكنت يوٍم، ذات إيل فوفد
وأينما ذهبت حيثما بذورها معها تحمل كانت التي الكثرية؛ األشجار من غرست فيما
أو حائر، إليها يفيء أو ضاٌل، بها فيهتدي والنرضة النماء يمنحها هللا لعل قائلة حلت،
حزين أنا وقال: رأسه رفع ثم طويلة إطراقًة وأطرق بجانبي فجلس ظامئٌ، بها يتعلل
إىل منها صفًرا أصبحت قد يدي وأن نسيتني قد فرجيني أن إىل ويخيل والدي، يا ا جدٍّ
أشهٍر، ثمانية منذ واحًدا كتابًا إال فيها إيل ترسل لم أعواٍم ثالثة سفرها عىل مر فلقد األبد،
حدثتني ولقد عندها، دهاني وماذا دهاها، ماذا أعلم وال ذلك، بعد رسائلها انقطعت ثم
من وأتوصل خدمته، ألتوىل ملكها مقابلة إىل وأسعى فرنسا إىل أسافر أن اليوم نفيس
— مانًعا ترى فال فرجيني جدة إىل بها أتقدم أن أستطيع طائلة ثروٍة جمع إىل طريقه

حفيدتها. من تزوجني أن — والرشف املجد حاشيتي بني يدي يف جمعت وقد
تعرف ال أنك أو رشيف بنسٍب تتصل ال أنك اليوم قبل ولدي يا تحدثني ألم قلت:

أبًا؟ لك
بحسبي امللك إىل أتقدم أن أريد ال إنني فيه؟ نحن بما والبنوة لألبوة عالقة وأية قال:
من الناس يف يوجد وهل لوطني، أقدمها التي وخدمتي وجدارتي بكفايتي بل ونسبي،
ألنه شاهده؛ وال حارضه أكن لم بل فيه، الرأي صاحب وال صاحبه لست بذنٍب يأخذني
وأرشف أطهر والدتي ألن ذنبًا؛ كان ما أََعدُّ ال أنني عىل العالم؟ هذا يف وجودي قبل وقع

والذنوب. الجرائم تقرتف أن من
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مثلك كان من أن فهو االصطالح لسان أما الحقيقة، بلسان تحدثني إنك قلت:
من درجة أدنى قدمه بأطراف يلمس أن إىل له سبيل فال مقطوعه أو النسب مغمور
الرفيعة العالية الطبقات بني مطمئنًا مكانًا لنفسه يأخذ أن له سبيل ال بل املجد، درجات

والنبالء. األرشاف طبقات يسمونها التي
فرنسا عظمة إن — الكتب من كثرٍي يف قرأت كما — اليوم قبل يل قلت قد إنك قال:
وال بحسٍب الناس إىل يمتون ال الذين املغمورين الرجال أولئك عواتق عىل حملت إنما
هي كانت جليلة خدماٍت لوطنهم أدوا قد أنهم سوى حياتهم يف لهم شأن وال نسب،
يل قلت فيما تخدعني كنت فهل بلغوها، التي املجد ذروة بلوغ إىل الوحيدة وسيلتهم

الكاتبون؟ أولئك يخدعني وكان
اليوم أما املايض، عن أحدثك كنت وإنما خدعوك، وال بني يا أخدعك لم قلت:
والنسب، الحسب مزية عىل املزايا من مزيًة يؤثرون ال متغطرسون متكربون فامللوك
ال فهم املاجدين، امللوك أولئك ساللة من أنهم سوى بها يفخرون مفخرًة يعرفون وال
أو األمراء من أمريٌ اآلخر بطرفها يمسك سلسلة بطرف أمسك من إال يُْدنُون وال يَُقرَّبُون
وقوادهم، ووزراؤهم وأنصارهم، أعوانهم هم هؤالء النبالء، من نبيٌل أو القواد من قائٌد
بهم أحاطوا أرسارهم، وأمناء ثقتهم ومواضع وسمارهم، وجلساؤهم وعمالهم، ووالتهم
يتصل أن أشعتهم من لشعاٍع يأذنون فال النرية، بالكواكب الكثيفة السحب إحاطة
العزائم وَقِربَت واملزايا، املواهب ماتت أن ذلك نتيجة فكانت سواهم؛ الناس من بأحد
أضعف فيها الفنون ورجال وعلماؤها وحكماؤها وشعراؤها األمة كتاب وأصبح والهمم،
حرموا قد ألنهم اإلنسانية؛ درجات ترتيب يف منزلة وأدناهم خطًرا، وأهونهم شأنًا، الناس
النشاط روح فيهم وتبعث والحياة، بالقوة تمدهم التي املرشقة الشمس بتلك االتصال

والعمل.
من ألصل كنفه تحت وعشت النبالء أولئك من بنبيٍل اتصلت إن عيل وماذا قال:

أريدها؟ التي الغاية إىل طريقه
وشهواته؛ أهوائه حكم عىل نزلت إذا إال عنده الحظوة تنال أن تستطيع ال إنك قلت:
وأنفتها. نفسك عزة عليك تأباه ما وذلك إليها، عليه يميش جًرسا نفسك تجعل أن أي

خدمة العامة لإلنسانية وأديت ووطني ألمتي بواجبي قمت إن أني إيلَّ يخيل قال:
يتوالني من املحسنني األرشاف بني أجد أن أعدم ال اآلفاق؛ جميع يف صداها يرن عظمى

أستحقها. التي املنزلة إىل بضبعي ويأخذ ورعايته، بحمايته
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— واملرصيون والرومان اليونان كان لقد بني، يا لك أقولها كلمًة مني استمع قلت:
ويقدسون شأنها، ويعظِّمون الفضيلة لون يبجِّ — وانحطاطهم سقوطهم أدوار يف حتى
عليهم ويبسطون ومنازلهم، أقدارهم ألصحابها ويعرفون تقديس، أعظم واملزايا املواهب
انقىض فقد اليوم أما التاريخ، كتب يف شيئًا ذلك من قرأت ولعلك ورحمتهم، مودتهم جناح
أو عاٍل، منصٍب ذو إال به يظفر فال واملال، الجاه بني محصوًرا الرشف وأصبح كله، ذلك
املواهب أصحاب بعض عىل النبالء يسمونهم الذين أولئك بعض يعطف وقد كثري، ماٍل
أو ويجلونهم، يحرتمونهم ألنهم ال واملصورين؛ واملوسيقيني والكتاب عراء كالشُّ واملزايا،
والذخائر؛ بالتحف يزينونها كما مجالسهم بهم ليزينوا بل ونبوغهم، ذكاءهم يمجدون
مضحكيهم بمنظر يمتعونها كما أيديهم بني وخضوعهم ذلتهم بمنظر أنفسهم وليمتعوا
يف آمالك منتهى يكون أن أو املنزلة، بهذه لنفسك ترىض أنك أحسب وما انهم، وُمجَّ

ماجنًا. خليًعا تصبح أن حياتك
حزٍب كنف يف أعيش أن يفوتني فلن رشيف، رجٍل كنف يف أعيش أن فاتني إن قال:

عندها. الحظوة فأنال لها؛ وأخلص أخدمها الجماعات من جماعة أو األحزاب من
إىل ا سدٍّ ضمريك وبني بينك ترضب أن عىل ولكن ذلك، تفعل أن تستطيع إنك قال:
يف مصلحتها تكون ما وكثريًا وفائدتها، مصلحتها إال يعنيها ال كاألفراد فالهيئات األبد،
أو فهلكت، َجاَريْتها فإما أمرها، يف األغلب األعم هو ذلك بل آخر، جانب يف والحق جانٍب،

ومقتها. لغضبها فاستُهدفت نابذتََها
ضمريي. بها يرىض ال واحدة خطوًة أخطو أن من عيل أهون املوت قال:
بعده. من بينكما لقاء ال دائًما وداًعا وأمانيك آمالك جميع ودِّع إذن قلت:

أنني إيل ويخيل املسالك، جميع وُسدت السبل، جميع عيل أُخذت لقد شقاآه! وا قال:
يلمع وال الرحمة، أشعة من شعاع إليها ينفذ ال داجيٍة ظلمٍة يف حياتي أيام بقية سأقيض

األبد. إىل فرجيني وبني بيني حيل قد وأن اإلحسان، بوارق من بارٌق فيها
العظمة تلك إال الشقاء وما تظن، كما بشقيٍّ أنت فما بني، يا واهٌم إنك قلت:
وطهارة وسكونك وهدوئك واستقاللك حريتك من تعيش إنك إليها، وتسعى تطلبها التي
حاجتك فما األرض، ظهر عىل متمتٌع بها يتمتع ال سعادة يف رسيرتك وصفاء ضمريك
الكذب من جرس عىل إليها مشيت إذا إال بلوغها إىل لك سبيل ال التي العظمة تلك إىل
ونهارك ليلك نفسك ونََصبُْت واإلثم، والظلم واملداجاة، واملواربة والدَّهان، وامللق والرياء،
قلبك فراغ ومألت باألكاذيب، واألكاذيب بالدنايا، والدنايا بالدسائس، الدسائس ملحاربة
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الناس أذل واحٍد آٍن يف وكنت عليك، يجرتئون أو إليك يسيئون الذين عىل وموجدًة حقًدا
سوى طائٍل عىل كله ذلك بعد تحصل ال ثم دونك، هم من عىل وأقساهم فوقك، هم ملن
وما يسرتها، ال من الناس يف يوجد ال سوأًة وتسرت الناس، جميع يطعمها لقمًة تطعم أن
الدنيئة الوسيلة هذه إليها وسيلتك تكون أن لنفسها وال لك ترىض فرجيني أن أحسب
الكوكب وصفاء سمائه، يف امللك طهارة لها التي الفاضلة الرشيفة الفتاة وهي الحقرية،
فهو واعتادها، ألفها قد شائكة أرٍض يف دنياه من يعيش الفقري أن بني يا واعلم أفقه، يف
نارضة وردًة األشواك هذه بني األيام من يوًما وجد إذا ولكنه ولذعاتها، لوخزاتها يتألم ال
قد واألزهار بالورود مملوءٍة روضٍة يف منها يعيش الغني وأن ورسوًرا، فرًحا بها طار
يف عثر إذا ولكنه رائحتها، بطيب يتلذذ وال بجمالها، يشعر ال فهو بها، وبرد سئمها
كل ًال مؤمِّ يعيش أن للمرء وخريٌ سواه، بمثله يشعر ال شديًدا أمًلا لها تألَّم بشوكة طريقه

يشء. كل من خائًفا غنيٍّا يعيش أن من يشء
املايل. املجد ال األدبي املجد أريد إنما قال:

التي الغاية إىل بك يصل ال ولكنه ورشيٌف عظيٌم مجٌد األدبي املجد إن نعم، قلت:
وهم وساداته، العالم هذا عظماء هم واملفكرين، واملصلحني والحكماء، األدباء إن تريدها،
وهم ظلماتها، وتبدد أرجاءها، فتنري املدلهمة الداجية سمائه يف تطلع التي النرية الكواكب
وضاللتها، جهاالتها فتذيب القاتمة املظلمة القلوب أعماق إىل تنفذ التي الباهرة األشعة
بها ويستنري الحائر، بها يهتدي التي العالية املنائر وهم وأحالمها، بأوهامها وتطري
وهم يريد؟ الغايات من غاية وأيه يسلك، شعٍب أي الساري امُلْدِرج بها ويعرف الضال،
ويملئون وآالمها، همومها فيعالجون اليائسة الكسرية القلوب يتولون املاهرون األطباء
أنصار ألنهم وأخشنها؛ السبل أوعر من ذلك إىل سبيلهم أن إال وأمًال، رجاءً فضاءها
امللوك؛ لغضب هدٌف دائًما وهم وعدًدا، عدًة وأكثر قوة منهم أشد أنصاٌر وللرش الخري،
ويزدرون نبلهم، يحتقرون ألنهم النبالء؛ وغضب عليهم، الشعوب ثائرة يثريون ألنهم
العامة وغضب وكذبهم، رياءهم، عليهم ينعون ألنهم الكهنة؛ وغضب وعظمتهم، مجدهم
إىل أقصاه من عليهم حرٌب كله العالم إن أي وشهواتهم؛ أهواءهم يصادرون ألنهم
الشاعر، وهومري الحكيم، سقراط حياة به انتهت بما إال حياتهم تنتهي وقلما أقصاه،
أو السجن، يف إلقاءٍ أو صلٍب، أو قتٍل، من الرحيم، وفيثاغورث الفيلسوف، وأفالطون
وبكوا ألمله وتأملوا عليه، وعطفوا البرش أحبوا أنهم إال لهم ذنب وال األرض، يف ترشيٍد
بإرهاق منهم لنفسه وانتقم الكريمة، الطيبة العاطفة هذه منهم البرش فنقم لبكائه،
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حتى بذلك أمرهم يف يقنع ولم أوصالهم، تقطيع أو أجسامهم، تعذيب أو أرواحهم،
شمس تستطع ولم والعيوب، الوصمات من شاء بما صفحاته وسوَّد تاريخهم وجه شوَّه
وأجيال. قروٍن عدة بعد إال حياتهم وبتاريخ بهم املحيطة الظلمات تلك تبدد أن الحقيقة

منها. فائٍت عىل بكيت وال الحياة، يف يشءٍ عىل أسفت ما فرجيني لوال قال:
أن تريد حيث من تخرسها أن فاحذر تتغري، لم عهدها عىل باقيٌة فرجيني إن قلت:
قريب، عهٍد يف الرجوع عىل عازمة ألنها إال عنك رسائلها قطعت ما أنها واعلم تكسبها،
لك يستغفر سعيدة مستقبلة لحياٍة نفسك وأعد األيام، من قليٍل بعد رجوعها فانتظر
عهٍد من تضئه لم ابتسامٌة ثغره حول فأضاءت إليك. سيئاته جميع عن فيها الدهر
الكلمة بهذه عليه نزل قد فكأنما نعم، قلت: تقول؟ مما ثقة عىل أأنت وقال: بعيد،
أكناف يف يجول ساعديه، عن مشمًرا رأيته حتى الصباح أصبح فما السماء، من وحٌي
من ذبل ما ويسقي مياهها، ويحول أنهارها، ويشق أشجارها، يشذب فرجيني» «حديقة

ثالثة. أعواٍم منذ بمثله له عهد ال والنشاط الجد من قشيبًا بُرًدا لبس وقد أغراسها،
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والعرشون الثاني الفصل

السفينة

جبل قمة عىل يخفق األبيض العلم بول رأى ١٧٤٤ سنة ديسمرب ٢٤ يوم عرص ويف
تحمل التي السفينة تكون أن فطمع الجزيرة، إىل قادمٌة سفينًة أن فعلم االستكشاف،
شأنها، ليتعرف الجزيرة سكان من إليه انحدر فيمن البحر شاطئ إىل فانحدر فرجيني،
الساعة، حتى يعد لم وأنه ساعات، منذ إليها زورقه ركب قد املرفأ دليل أن فعرف
وربانها جريان» «سان اسمها السفينة أن فأخرب وحده، عاد حتى انتظاره يف فجلس
الوصول يمكنها وال الليلة، املرفأ دخول عىل تساعدها ال الريح وأن «أوبن»، املسيو اسمه
من آٍت بعضها الجزيرة، سكان لبعض رسائل عدة يده يف يحمل وكان الغد، يف إال إليه

أنفسهم. السفينة ركاب من مرسٌل وبعضها فرنسا،
الرسالة فاختطف «هيلني»، التور دي مدام اسم األسماء من سمع فيما بول فسمع
ورسوًرا، فرًحا بها فطار فرجيني، بخط هو فإذا عنوانها وقرأ اختطاًفا، الرجل يد من
هضبٍة رأس عىل واقفني األرسة أفراد البعد عىل فرأى الظليم، عدو املزرعة إىل يعدو وأخذ
بيضاء، رايًة يحمل كأنما الجو يف بها يلوح وصار بالرسالة يده فرفع ينتظرونه، عالية
فعلمت نظرها عليها وأَمرَّت غالفها ففضت هيلني إىل الرسالة فقدم مكانهم، بلغ حتى
عمتها أن فرنسا من عودتها يف السبب وأن نفسها، السفينة هذه عىل قادمٌة ابنتها أن
مذهبها غري مذهبًا حياتها يف بها وتذهب وأخالقها، طباعها من تغري أن كثريًا حاولت
البالط عظماء من عظيٍم من تزوجها أن عليها عرضت وأنها ذلك، عن فعجزت األول
بالعني إليها وتنظر وتزدريها، تحتقرها وأصبحت عظيمة، نقمًة عليها فنقمت فرفضت،
ما ثم واألحالم، األوهام أسرية الذهن، فاسدة العقل، مخبولة فتاٍة إىل بها تنظر التي
يبق ولم النعم، من عليها تسبغه كانت ما كل وسلبتها مرياثها، من حرمتها أن لبثت
علمت سفينٍة أول فركبت الرجوع، من ا بدٍّ تجد فلم طرًدا، منزلها من تطردها أن إال



الفضيلة

عىل وأنا الرسالة هذه لك أكتب إنني بقولها: رسالتها ختمت ثم إفريقيا، إىل ذاهبٌة أنها
الدخول نستطيع وال فراسخ، أربعة الشاطئ وبني وبيننا جريان» «سان السفينة ظهر

تعاىل. هللا شاء إن نلتقي الغد ويف الدليل، بذلك أخربنا كما الغد يف إال املرفأ إىل
الزنجيان وأخذ ورسوًرا، فرًحا استُطريوا حتى الرسالة قراءة من انتهوا إن وما
وكان فرجيني، عادت لقد فرجيني! عادت قد عاٍل: بصوٍت ويهتفان ويقفزان يرقصان
فرجيني، برجوع ويبرشني كوخي يف إيلَّ يذهب أن الساعة هذه يف بول بخاطر مر ما أول
فأستأذن الليل، من هدأٌة مضت قد وكانت أمرها، يف بها له تنبأت التي نبوءتي يل ويشكر
بعد إيل وصل حتى كبريًا مشعًال يحمل دومينج أمامه ومىش فمىش فأذنته، ذلك يف أمه
يكن فلم ببرشاه، إيل وألقى نومي من فأيقظني مضجعي، إىل أويت قد وكنت ساعتني،
فإن فرجيني لننتظر الشاطئ إىل نذهب بنا هيا وقال: رسوره، من بأقل بها رسوري

الصباح. يف تصل السفينة
احتجبت قد مدلهمة حالكًة الليلة وكانت معه، وذهبت عيل فأسبلتها ثيابي إىل فقمت
يف السائرة القافلة كأنها بعٍض بأعناق بعضها اآلخذ الكثيفة الغمام قطع وراء كواكبها
مفاوز يف دائًما خطواتنا تقود التي غريزتنا سوى بيشءٍ نهتدي ال فمشينا الصحراء،
تشبه البحر ناحية من آتية هائلة قرقعًة حنٍي إىل حنٍي من نسمع وكنا ومجاهلها، األرض

شيئًا. منها نفهم فال بها، وليست الرعد دمدمة
أين من وسألته فاستوقفته بجانبنا، يمر الجثة ضخم زنجيٍّا ملحنا إذ لسائرون فإنا
بها ألقى قد سفينًة أن ألبلغه الحاكم إىل الذهب جزيرة شاطئ من مرسٌل إني فقال أقبل،
وأنها خطر، يف إنها أي حني؛ إىل حنٍي من مدافعها تطلق العنرب جزيرة وراء ما إىل التيار
فالتفت لسبيله، وانطلق ال، أن فأجاب اسمها؟ يعرف هل فسألته املعونة، إىل حاجٍة يف
الشاطئ إىل ننحدر أن لنا وخريٌ جريان»، «سان سفينة تكون أن أخاف له: وقلت بول إىل
أرشفنا حتى شيئًا يقول ال صامتًا معي فمىش الحقيقة، عىل لنقف الذهب لجزيرة املقابل
سكوتها فراعني انقطعت قد الطلقات وكانت الشاطئ، ذلك عىل مراحل ثالث قطع بعد
كأنه سوداء، دوائر بثالث محاًطا السماء كبد يف القمر ظهر ثم دويها، راعني مما أكثر
مهتاج ثائر وهو البحر منظر الباهت الضعيف نوره عىل فرأينا الحداد، بنطاق متمنطٌق
لها فينبعث وهضابه، الشاطئ بصخور أمواجه وترتطم بعٍض، يف بعضها ظلماته تموج
المٌع رشٌر أحيانًا منها يتطاير وقد املحترض، حرشجة أو الثكىل، أنني كأنه أجش صوٌت
زوارقهم عىل مكبني الصيادين ورأينا الحباحب، أجنحة من يتطاير الذي الرشر كذلك
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وملحنا الهالك، من عليها خوًفا الرمال فوق ويطرحونها اليبس إىل املاء من ينقلونها
فقصدنا بها، يستدفئون عظيمة ناٍر حول مجتمعني الناس من جماعًة منا مقربة عىل
عن التيار بها جار قد السفينة أن يتحدثون وسمعناهم منهم، مقربة عىل وجلسنا إليهم،
لم إن وأنها فيه، حيلة ال عظيٌم الخطر حيث العنرب جزيرة شاطئ إىل ودفعها طريقها
ما الهالك فمصريها لوي»، «سان وجزيرة العنرب جزيرة بني الذي املضيق بدخول تبادر

شيئًا. منه يفهم ال كأنه مطرٌق صامٌت وهو كله هذا يسمع بول وكان ، بدٌّ ذلك من
بعض فتلمع الفجر بياض عن ترق الظالم حاشية بدأت حتى شأننا هذا يزل ولم
فلم البحر سطح نرى أن فحاولنا الطحلب، خالل من املاء يلمع كما خاللها من أشعته
يرى ال أخرى سماءً السماء ُدَويْن بنى قد كأنما ا، جدٍّ كثيًفا كان الضباب ألن نستطع؛
يف ويرسب الغريق يطفو كما وترسب تطفو العالية القمم بعض غري خاللها من الرائي
كثيفة، بغمامٍة أشبه شيئًا البحر سطح عىل نرى أن حني بعد استطعنا ثم املاء، عباب
نر لم أننا إال بشاطئها، محتبسة السفينة أن زعموا التي العنرب جزيرة هو فإذا فتأملناه،

األحوال. من بحاٍل السفينة
الجند من فصيلٌة ووراءه جواده راكبًا الجزيرة حاكم البوردونيه املسيو حرض وهنا
تطلق أن فأمرها ففعلت، واحًدا، ا صفٍّ تصطف أن فأمرها عواتقها، عىل بنادقها تحمل
مدفٍع، دوي وأعقبه البحر، سطح عىل ملع نوًرا رأينا أن نلبث فلم فأطلقتها، بنادقها
رؤيتها، من لنتحقق الشاطئ نحو جميًعا فتقدمنا عنا، بعيدة غري السفينة أن فعلمنا
الذاهبة سواريها نرى وأن الضباب، عباب يف الغارق شبحها نرى أن ألٍي بعد فاستطعنا
يرصخ وهو ربانها صوت — وزمجرته اآلِذيِّ جرجرة برغم — نسمع وأن السماء، كبد يف
لنجدتها، زورٍق بإعداد الحاكم فأمر رجاله، همم بها يستنهض التي العظمى رصخاته
رأت فما إلنقاذها، املعد الزورق ضوئها عىل لرتى الشاطئ طول عىل النار وبإشعال
وبني بينها النارية اللغة بهذه التخاطب واستمر تباًعا، مدافعها تطلق أخذت حتى النار

طويلة. ساعة الشاطئ
إننا له: وقال عصاه، عىل يدب هرٌم زنجيٌّ شيٌخ الحاكم إىل دلف إذ لكذلك وإنا
األشجار أوراق ونرى الجبل، قمة من إلينا تنحدر هائلة زمجرًة الليلة منذ سيدي يا نسمع
أرسابًا أرسابًا الرب إىل هاربًة البحر طيور ونرى ريٌح، علينا تهب أن دون وتضطرب تهتز
شك، وال ريٌب ذلك يف ما العاصفة، فهي مطارٌد، يطاردها أو مزعٌج، يزعجها أن دون

األبد. إىل منها أيديكم فانفضوا تفعلوا لم فإن هبوبها، قبل السفينة فأنقذوا
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واستمسك، تجلد أنه إال جسمه، يف شديدة برعدٍة وشعر الحاكم، وجه فاصفر
حياتي! ذلك يف كان ولو سأنقذها وصاح:

من بمثلها له عهد ال غريبًة حلًة الجو لبس فقد قال، فيما الزنجي صدق ولقد
جسم يف تنبعث التي الرعشة كتلك شديدة رعشٌة أوصاله جميع يف انبعث وكأنما قبل،
ويشتد يطاردها مطارًدا كأن الرب إىل هاربًة صوٍب كل من البحر طيور وأقبلت املحموم،
كما حمراء نارية نقٌط خاللها يف تلمع قاتمًة سوادء السحاب قطع وتراءت أثرها، عىل
البعوض، وطنني األفاعي، بفحيح الجو وامتأل الرماد، خالل من النار بصيص يلمع

الوحوش. وزمجرة
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العاصفة

يف البحر جهات جميع من انبعثت قد عظيمة، قعقعًة سمعنا السابعة الساعة نحو يف
سافله يشءٍ كل عاٍل وانقلب الفضاء، األرض ودارت والسماء، األرض فاهتزت واحٍد، آٍن

«العاصفة». الجميع وصاح
يف قلوبنا له ومشت عروقنا، يف دماؤنا له جمدت مخيًفا هائًال منظًرا رأينا هنا
تربد حتى ننساه أن نستطيع وال والليايل األيام بنا ستمر أنه إال أحسب وما صدورنا،
انحرس قد السفينة رؤية وبني بيننا يحول كان الذي الضباب رأينا ثراها؛ يف أعظمنا
وتدبر، الريح بها تُْقِبُل الواسع، الفضاء ذلك يف هائمة ذرة السفينة فإذا واحدة، دفعًة
الصخور وجهها يف وقفت الشاطئ من الدنو حاولت إن وتسفل، األمواج بها وتعلو
عقبها عىل النكوص أرادت أو صدرها، إىل مصوبة رماح كأنها األطراف املحددة الناتئة
أصبحت ألنها التيار؛ مقاومة عن عجزت الطريق هذه غري أخرى طريٍق يف واالنسياب
متطايرة وحبالها متناثرة، وألواحها ممزقة، فقلوعها وأسلحتها، قواها جميع من مجردًة
األين من نالهم ملا سطحها عىل متهافتون ورجالها ساقطة، وأعالمها منكسة، وسواريها
أو منها قوسني قاب الهالك إن أي يرتفع؛ ومقدمها يهبط، مؤخرها بدأ وقد واإلعياء،

أدنى.
الجبال ارتفاع يرتفع املوج فرأينا أشدها، بلغت قد اللحظة تلك يف العاصفة وكانت
فينسف وكره، إىل العقاب كَهِويِّ الشاطئ إىل يندفع ثم السماء، منكب بمنكبه يصك حتى
تراجعه يف مجرجًرا يرتاجع أن يلبث ال ثم السماء، جو يف بشظياته ويطري وحصاه، رماله
من واسعًة بقعًة وراءه ويرتك ونزعه، وقعه حالتي يف األليم كالسهم تدافعه، يف جرجرته
الجزيرتني شاطئ بني الواقع املضيق ورأينا واستوائها، ملعانها يف املرآة كصفحة الرمل
يتناثر كما جفافيه من بالزبد ويرمي متقٌد، أتوٌن تحته من يشتعل كأنما ويزبد يرغي



الفضيلة

الغيوم قطع فيه تتسابق ميدانًا أصبحت فقد السماء أما املندف؛ عن املنفوش العهن
والسماء والبحر، الرب فأصبح أخرى، حلبة تنشأ حتى حلبة تفرغ فال غاياتها، إىل الطائرة
ويضطرب يشءٍ، كل فيها يموج كربى قيامًة والجبل، والسهل واليبس، واملاء واألرض،
طغى وهل السماء؟ جو يف طائرون أم أماكننا يف وقوٌف أنحن نعلم نعد فلم يشءٍ، كل

يبًسا؟ واليبس ماءً املاء يزال ال أم ماء، فأحاله اليبس عىل املاء
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عظيم، صوٌت آذاننا طرق إذ حولنا، يدور ما كل وعن أنفسنا، عن ذاهلون نحن وبينما
من جريٍر آخر وإذا العظيمة، الصخور بإحدى اصطدمت قد السفينة فإذا فاستفقنا،
يهجم بول وإذا القلوب، جميع من ألٍم صيحة اللحظة تلك يف فانبعثت انقطع، قد أَِجرَّتَِها
فلم نمنعه أن وحاولنا ودومينج، أنا طريقة فاعرتضت فيه، بنفسه ليلقي البحر عىل
غري وشأنه، نرتكه أن من بدٌّ لنا يكن فلم فرجيني، أُنجي دعوني يصيح: وظل نستطع،
فاقتحم الهالك، من عليه خوًفا أيدينا يف طرفه وأبقينا طويًال حبًال وسطه يف عقدنا أننا
وكأنما كفٍن، من منتفٌض هو كأنما مرعبًا مخيًفا منظًرا اللحظة تلك يف منظره وكان املاء
يعوم فظل عليه، أتى إال يشءٌ له يقوم ال ضاٍر وحٍش صورة إىل استحالت قد صورته
بٌرش، يحتمله أن يستطيع ال ما ذلك سبيل يف ويعاني أخرى، الصخور ويتسلق مرًة،
إىل أعادته شديدة لطمًة قويٌّ تياٌر فلطمه منها، يدنو أن أوشك السفينة، من دنا حتى
إال يبق ولم يهن، ولم يضعف فلم األعضاء، م مهشَّ الساق، مجروح كان، كما الشاطئ

األول. شأنه إىل عاد ثم الراحة نفس تنفس ما بمقدار
أرشعتها فنرى اليبس عىل واقفٌة أنها إلينا فيخيل السفينة عن حينًا يهدأ املوج وكان
وربانها والتعب، اإلعياء من سطحها عىل املتهافتني ورجالها املتناثرة، وألواحها املمزقة،
أجواز بها تدوي التي العالية رصخاته يرصخ الهصور الليث وقفة مقدمتها يف الواقف
دفينه. القرب يغمر كما تغمرها جوفاء قبًة فوقها فيرضب حينا عليها يطغى ثم الفضاء،
أحشائها، إىل يترسب املاء وبدأ يتشقق السفينة سطح بدأ حتى لحظات إال هي وما
ألواح من سطحها عىل ما يلقون فأخذوا فيها، بقوا إن هالكون أنهم ركابها وعلم

وراءها. بأنفسهم يلقون ثم وأقفاص وصناديق ومجاذيف
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له وفاضت األبصار، له وزاغت القلوب له هلعت عظيٌم هائٌل منظٌر ظهر وهنا
وجزًعا. لهفًة آماقها من الشئون

املنظر، نبيلة الشباب، غضة الجمال، رائعة فتاٍة منظر السفينة مؤخر يف ظهر
يدها ومدت صدرها، إىل قميصها يديها بإحدى ضمت وقد العاريتني، قدميها عىل واقفة
يف واألهوال الشدائد أعظم ويكابد بحياته يخاطر الذي املسكني البائس ذلك إىل األخرى
مكانه إىل يعود أن إليه تشري أم لينقذها، به تستغيث أهي نعلم فلم إليها، الوصول سبيل
يف مرسومة بديعة صورٍة منظر الساعة تلك يف منظرها فكان عليه؟ وإشفاًقا به رحمًة

السماء. صفحة
بني خاشعًة الفضيلة تجثو التي الرشيفة الطاهرة الفتاة إنها الفتاة؟! هذه هي من
إنها قلٍب، كل إىل حبيبٌة فهي قلٍب، كل من نبتت التي املحبوبة الكريمة الفتاة إنها يديها،
رحمًة وبكت املكروبني، كربة وفرَّجت البائسني، إىل أحسنت طاملا التي اإللهية الرحمة
الحزينة اليائسة القلوب يف أرشق طاملا الذي السماوي النور إنها واملرزوئني، باملنكوبني

وأمًال. رجاءً ومألها ظلمتها، وبدَّد حلكتها، فأنار
سالت إال النفوس من نفٌس وال مدامعها، فاضت إال العيون من عنٌي تبَق لم لذلك
أن تعاىل، هللا، إىل ضارعًة السماءٍ إىل ارتفعت إال األيادي من يد وال أضالعها، بني من

بالئها. من ينقذها
أخذت قد املوت ظلمة وأن مستقرها، إىل تهوي بدأت قد السفينة أن املالحون علم
يقذفون وأخذوا امليت، تراب من يده املودع نفض منها أيديهم فنفضوا فوقها، تخيم
يف واقفة النجاة وسفينة املوت؟ إىل أم الحياة إىل أذاهبون يعلمون ال املاء، إىل بأنفسهم
الهالك، من نفسها عىل خوًفا واحدة خطوة تتقدم أن تستطيع ال الشاطئ من مكانها
ما منها له يبق فلم قواه جميع استنفذ قد كان ألنه وتفرت؛ تضعف بول همة وأخذت

رمقه. به يمسك
واقفة فرجيني من إال يشء كل من السفينة سطح خال حتى لحظات إال هي وما
وهمَّ مالبسه خلع قد مقدمتها يف واقف بحاٍر ورجٍل فيها، هللا قضاء تنتظر مؤخرتها يف
لها يمد أن إال ووفاؤه كرمه له فأبى هذا، موقفها واقفة فرجيني ملح ثم نفسه بإلقاء
عىل ليحملها ثوبها تخلع أن منها وطلب يديها بني وجثا إليها فمىش لينقذها، املعونة يد

بها. ويسبح ظهره
ذلك؟ بعد كان ماذا أتدري
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يضمها أن يريد يديها بني عاريًا رجًال رأت حينما الفتاٍة عىل الحياء غلب أن كان
كل من الناس فصاح ال، أن برأسها وأشارت عنه، بوجهها فأشاحت جسمه إىل عارية
منه. ليجردها ثوبها إىل يده ومد قدميه عىل قائًما الرجل فوثب أنقذها، أنقذها، جانٍب

اندفاع السفينة نحو تندفع األشم كالجبل عظيمة موجٌة أقبلت أسفاه وا وهنا
وطاش رآها إذ البحار فذعر الهصور، الليث زمجرة اندفاعها يف وتزمجر النازل، القضاء

املاء. يف بنفسه وألقى مكانه من أملس أن لبث وما عقله،
أن علمت وقد هي، كما مكانها يف لبثت بل تِطش، ولم تَخف فلم فرجيني أما
عىل األخرى يدها ووضعت بيٍد، جسمها إىل قميصها فضمت فيها، ريب ال آتيٌة الساعة
يف بجناحيه يطري كريم ملٍك منظر منظرها فأصبح الفضاء، يف بنظرها وسبحت قلبها،

السماء. جو
ثم املخيف، الهائل املنظر هذا من جزًعا عيونهم الواقفون أغمض أن إال هو وما

انقىض! قد يشءٍ كل وإذا يشءٍ، كل ابتلع قد البحر فإذا فتحوها
كأنما شديًدا اضطرابًا يضطرب وأخذ ركبتيه إىل رأسه وأسلم الشيخ صمت وهنا
فهاجني األطفال، نشج ينشج باكيًا انفجر أن يلبث لم ثم صدره، يف تعتلج غصًة يعالج
يف يزال ال فرأيته حنٍي، بعد إال نفيس إىل الرجوع أستطع ولم ذهلت، حتى فبكيت بكاؤه
يا هائل! عظيٍم يوٍم من له يا يقول: حديثه إىل وعاد فانتبه، فنبهته واستغراقه، ذهوله
تلك عىل مر لقد املوت! حتى لها انقضاء ال حرسٍة من لها يا مريرة! مؤملٍة ذكرى من لها
فرجيني إن أراها، أزال ال كأنني أمامي ماثلًة الفتاة تلك تزال وال عاًما عرشون الحادثة
نفيس من نزلت ملا ابنٌة يل كان ولو عندي، مخلوٍق أعز كانت بل ا، جدٍّ عيل عزيزًة كانت
ورحمتها، عطفها ظل يف أعيش أن حياتي يف أميل كل وكان نزلتها، التي املنزلة تلك
ما يل يقدَّر فلم األخرية، ساعتي يف بيدها عيني إغماض تتوىل حتى وشفقتها، وحنانها
فتبعني الشقاء من هربًا النائي البعيد املعتزل هذا إىل ولجأت كله العالم هجرت لقد أريد.

قربي. إىل معي ينزل حتى ذلك بعد تاركي أحسبه وما ذهبت، حيث الشقاء
سمائها، يف سعيدة اآلن أنها عليها وجدي يهون الذي ولكن وقال: الصعداء تنفس ثم
موتها ساعة ذاقتها التي املرارة تلك وأن ورضوانه، ربها برحمة متمتعة بعيشها، مغتبطة

األبد. إىل فمها من زالت قد
الذين الزنوج حتى رآها من كل بكاها فلقد ا، جدٍّ هائًال يوًما كان يومها إن نعم
البحار عليها بكاءً أكثرهم وكان للبكاء، موضٌع عيونهم يف يبق فلم والشقاء، البؤس أَِلفو
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أجرم أنه إليه يخيل كان فقد وبينها، بينه القضاء فحال إنقاذها حاول الذي املسكني
وجهه يلطم خروجه بعد الرمل عىل فجلس وشأنها، وتركها منها بالفرار عظيًما إجراًما
بافتدائها السعادة أنال أن أرجو كنت فقد ذنبي، يل اغفر اللهم ويقول: شعره وينتف

أراد. ما أراد هللا ولكن بحياتي،
يشاهد ركبتيه عىل فجثا الشاطئ، إىل ذلك قبل جذبناه كنا فقد املسكني، بول أما
انقىض. حتى الرياح مهاب يف الغصن اضطراب ويضطرب يرعد وهو املؤلم املنظر ذلك
حتى طويلة ساعًة نعالجه فظللنا وأنفه، وأذنيه فمه من الدم يتدفق عليه مغشيٍّا فسقط
وعاد شديدة انتفاضة انتفض ثم املخبول، كالذاهل حوله بنظره ودار ألٍي، بعد استفاق
بالقيام طبيبه وأمر الخاصة، خيمته إىل ينقل أن الحاكم فأمر واستغراقه، ذهوله إىل

يفارقه. ال له مالزًما هو وظل به، والعناية عليه
وكانت فرجيني، جثة عن لنفتش الساحل إىل ودومينج أنا وذهبت هو، حيث فرتكته
فاشتد عليها، نعثر فلم طويًال زمنًا عنها البحث يف فقضينا قليًال هدأت قد الزوبعة
فصاح منا، الكثري قلوب يف يدب الريب وبدأ نفوسنا، عىل اليأس واستوىل وأملنا، حزننا
يوجد أال ويرعاه؟ يدبره إله الكون لهذا يوجد أال الجنون: مثل أدركه وقد الناس بعض
والنفس سواها؟ الفتاة هذه ماتتها التي امليتة هذه يستحق من جميًعا الناس هؤالء بني
أن من تصدمها حني بدٍّا تجد فال القضاء، صدمات احتمال عن دائًما تعجز الضعيفة
وهداها، صوابها عن أحيانًا سخطها يف تخرج وقد والغضب، بالسخط نفسها عن ح تروِّ

ورحمته. بعدله والثقة باهلل اإليمان ناحية من إال أتيت ما فإنها هللا، فلريحمها
شاطئ عىل السفينة ببقايا ألقى قد التيار أن وأخربنا الناس بعض بنا مر وهنا
الجثة عىل نعثر أن نرجو إليه فذهبنا القرب، خليج أي «وتمبو»؛ خليج املسمى الخليج
التي الصورة عىل هي فإذا عنها فنبشنا األعىل، جزأها إال الرمل يف غارقًة فوجدناها هناك،
يزال ال الحياة ماء وكأن تمت، لم باقية حيٌة وكأنها األخرية، ساعتها يف عليها رأيناها
جسمها إىل ثوبها ضامًة تزال ال هي وإذا خديها، يف قليٌل اصفراٌر لوال وجهها، يف يجول
قابضًة فرأيتها ففتحتها يشءٍ، تقبضعىل أناملها وكأن قلبها، عىل األخرى يدها وواضعة
تحتفظ أن فوعدته سفرها قبل إليها أهداها قد بول كان التي بول، الرسول صورة عىل
ذلك صورة يف األخري الوداع الحميم صديقها تودع فكأنها حياتها، من رمٍق آخر إىل بها
الطاهرة النفس أن وأيقنت اإلكبار، كل العظيم اإلخالص هذا فأكربت العظيم، القديس

املوت. أو الحياة شئون من شأٌن يغريها ال الخالص، كالذهب
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يتولني أن النساء بعض إىل وعهدت الصيادين، لبعض قريٍب كوخ إىل حملناها ثم
الهائل، الخرب ذلك املسكينتني املرأتني تينك ألبلغ الوادي إىل وصعدت نعود، حتى شأنها
الكوخ يف عليهما فدخلت املوقف، هذا من عيل أشد موقًفا حياتي يف وقفت أحسبني وما
العاصفة، هذه رش من ابنتهما بسالمة تعاىل هللا وتدعوان تصليان جاثيتني فرأيتهما
وكآبته، وحشته من رسادًقا عليها ويرضب الكائنات، عىل سدوله يرخي بدأ قد الليل وكان

فرجيني؟ أين وصاحتا: وارتاعتا ذُعرتا حتى عيل نظرهما وقع فما
وقد هيلني مني فدنت برأيس، أطرقت أنني سوى بيشءٍ أنطق أن أستطع فلم
فاستمررت ماتت؟ هل متهافٍت: خافت بصوٍت يل وقالت املوتى كأشباح شبٍح إىل استحالت
ثم قلبها أعماق من صاحتها واحدٌة صيحٌة إال هي وما يشءٍ، كل ففهمت إطراقي، يف
ولدها تر فلم بنظرها مرغريت ودارت واحد، عرٌق جسمها يف يختلج ال مكانها يف سقطت
له أرجو أنني باهلل لها وحلفت عليها، قصته َقص يف فتلطفت بول؟ أين فسألتني أمامها
صاحبتها جزع من بأقل ولدها، عىل جزعها يكن ولم أقول، بما تعبأ فلم العاقبة، حسن

ابنتها. عىل
بكاءٍ ليلة تكن فلم الكوخ، ذلك يف الليلة تلك هول بني يا لك أصف أن أستطيع وال
عميٍق صامت حزٍن ليلة بل الثَّاكلني، بيوت يف الثُّكل ليايل تكون كما وولولٍة، وعويل،
املرأة تلك منظر أنىس ال أَنَْس وإن التصعيد، عن والزفرات االنطالق عن الدموع يحبس
البيت أنقاض تحت الدفني أنني تنئ الثقيل الحزن ذلك أعباء تحت ساقطة وهي املسكينة
تُْعَطاها، فال نفسها عن بها تروح واحدة دمعة تسألها السماء يف وجهها وتقلب الساقط،
حبيبتي! ابنتي! قولها: غري السامع منها يستمع ال مبهمٍة بكلمات أحيانًا تغمغم وقد
لتعزيها تارة بجانبها تجلس ومرغريت إلهي! يا املغفرة رب! يا الرحمة أنت! مسكينة
أن هللا شاء ما ولدها لتبكي أخرى تارًة الكوخ خارج وتخرج مصابها، عليها وتهون
دومينج أما حياتي، يف رأيته منظر أعجب الساعة تلك يف إخالصها منظر فكان تفعل،
وجهيهما، ويخمشان خدودهما، يلطمان الكوخ حول ليلهما يدوران ظال فقد وماري
كادا. أو تلفا حتى السماء جو يف األليمة املحزنة رصخاتهما ويرسالن شعورهما، وينتفان
وسكوٍن صمٍت يف فانسللت الفجر، نور انبثق حتى جميًعا شأننا هذا يزل ولم
يشء كل أعد قد الحاكم أن فرأيت الشاطئ، إىل وانحدرت أحٌد بي يشعر ال حيث من
من ثماٍن وحمله الريحان، وأنواع الزهر بصنوف نعشها فكسوا فرجيني، جنازة لتشييع
أطفال من طفلٍة مائتي نحو وتبعه مرشقًة، بيضاء حلًال البسات لوي» «سان عذارى
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ويرتلن الزهر، وطاقات النخل سعف أيديهن يف ويحملن متتالية، صفوًفا يمشني الدير
ضباطه ووراءه الجزيرة حاكم املقدمة يف ومىش محزنة، شجية بنغمة الدينية األناشيد
يعج زاخٌر بحٌر ذلك وراء فيما والناس رءوسهم، مطرقي أسلحتهم، ُمنَكِِّيس وجنوده
إىل حني من طلقاتها ترسل الحصون مدافع وكانت والزفرات، واألنَّات والعويل، بالبكاء

الشاطئ. عىل الراسية السفن مدافع صداها فرتدد حني،
حي وهناك «بامبلموس»، كنيسة إىل وصلنا حتى طريقنا يف سائرين نزل ولم
الكنيسة، يف الصالة أداء بعد اآلحاد أيام يف فرجيني تزوره كانت الذي املساكني الزنوج
رجاله فخرج وأرامله، أيتامه عىل وتعطف مرضاه، وتعود جائعيه، وتطعم فقراءه فتعول
عامة مناحًة وكانت لبكائهم، جميًعا فبكينا صارخني، باكني وفتياته، وفتيانه ونساؤه،
أولئك بعيني رأيت ولقد بالبكاء، له عهد ال من فيها وبكى يُجد، لم من بالدمع فيها جاد
تَنُوُشهم والرماح مدامعهم من واحدًة دمعًة يذرفوا أن يأنفون الذين األنجاد األبطال
انتحاب منتجني باكني واألحجار الجذوع عىل يتهافتون جانب كل من تأخذهم والسيوف
عواتقهن عىل يحملن آتياٍت وموزنبيق مدغشقر نساء من جماعًة ورأيت الصغار، األطفال
به املحيطة األشجار أغصان عىل وعلَّقن القرب، حول وضعنها حتى الفاكهة أقفاص
أخرى جماعًة ورأيت األعزاء، موتاهن يف اعتدنها التي كعادتهن ناصعة، بيضاء خرًقا
ساعة القرب فوق لريسلنها عواتقهن عىل الطري أقفاص يحملن والبنغال الهند نساء من
وما الفضيلة أجل فما … سمائها إىل الروح صعود تمثيل ذلك من يردن ولعلهن الدفن،
مؤمنهم وجاهلهم، عاملهم جميًعا الناس بها يدين التي العامة الرشيعة إنها شأنها! أعظم
أمام واحًدا ا صفٍّ الجميع فيه يقف الذي املشرتك واملعبد وباديهم، حارضهم وملحدهم،

واحدة. بنغمة واحدة آيًة يرتلون واحد، هيكٍل
من الغربي الجانب يف مورقة خيزران شجرة تحت قربًا للميتة حفروا قد وكانوا
لزيارة يأتيان كانا حينما وبول هي دائًما تحتها تجلس كانت «بامبموس» كنيسة
البكاء اشتد الدفن ساعة حلَّت فلما واملساكني، الفقراء عىل الصدقات وتوزيع الكنيسة
وِخَرِقِهن، بمناديلهن إليه ويرشن بأيديهن، يلمسنه النعش إىل الفتيات وُهرعت والنحيب،
إىل بالدعاء األمهات وَجأَرت العذراء، تمثال أمام يفعلن كما تربًكا وجوههن يمسحن ثم
حياتها، ليَْحينَْي املباركة القديسة هذه يمنحها التي الفضيلة بناتهن يمنح أن تعاىل، هللا،
خفق الذي الفخم الكوكب ذلك مغربه إىل انحدر حتى لحظاٌت إال هي وما موتها، ويمتن

اختفى. ثم لحظًة العالم سماء يف
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أشد يْه أُمَّ وعىل عليه خائًفا وكنت قليًال، أَبَلَّ ما بعد كوخه إىل ٍة َمَحفَّ يف بول نقلنا
أحسبه كنت ما خريًا جعل تعاىل، هللا، ولكن فيها، يتالقون التي الساعة تلك من الخوف
بالبكاء، وانفجرتا صدرهما إىل تاه وضمَّ إليه نهضتا حتى عليه نظرهما يقع فلم ا، رشٍّ
كاملني، يومني صدرها يف تعتلج ظلت التي الكامنة الحرقة تلك هيلني عن الدمع س فنَفَّ
العزاء بنور فأضاءهما قلبيهما إىل الالمعتني عينيه من انبعث قد المًعا شعاًعا وكأن
عليهم هللا أنزل وقد بدموعه، دموعهما وتمزجان وتلثمانه، تَُقبِّالنه فطفقتا والسلوى،
ليلها بقلوبهم تعصف كانت التي العاصفة تلك فاستحالت والصرب، السكينة جميًعا
ما إال شكوى، وال تذمر وال عويل، وال نواح فال املوت، سكون يشبه سكوٍن إىل ونهارها

وسكون. صمٍت يف آماقهم من تنحدر التي العربات تلك من كان
عن طويًال وحدَّثها فعزَّاها نكبتها، عن هيلني ليعزي الحاكم حرض هنيهٍة وبعد
أن كله ذلك عىل جوابها فكان ابنتها، مع سلكته الذي الوحيش املسلك ذلك وعن عمتها
أن يجب له: وقال يده وتناول بول فراش من اقرتب ثم واملغفرة، العفو لها هللا سألت
وينفع ينفعك عمٍل عىل به تستعني ُوصاٍة كتاب وسأعطيك فرنسا إىل بني يا تسافر
ال طويلة نظرًة بول عليه فألقى غيبتك. يف وكفالتهما يَْك أُمَّ رعاية عنك وسأتوىل أهلك،
قليًال الرجل فاْكتَأََي للحائط، وجهه وأدار منه يده جذب ثم منها، يريد ماذا هللا إال يعلم

وانرصف. بني، يا أخرى مرة إليك سأعود له: وقال نهض ثم
حاجاتهم، وقضاء بخدمتهم ألقوم ألزمهم أن من األيام هذه يف بد يل يكن ولم
أفارقه أكاد ما ونهاري لييل فراشه فلزمت املسكني، الولد هذا تمريض بنفيس وألتوىل
آخر شخٍص إىل استحال أنه إال علته، من ينشط أن أسابيع ثالثة بعد استطاع حتى
حواسه يمد كان الذي املنري املصباح ذلك قلبه يف انطفأ وكأنما األول، الشخص ذلك غري
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وال الحديث، يفهم يكاد فال تُحدِّثه به، مذهوبًا ذاهًال فأصبح واإلرشاق، بالنور ومشاعره
يا رأيتك كلما إنني له: فتقول أحيانًا هيلني منه تدنو وكانت فهمه، إن عليه يرد يكاد
وإزالة همة ترسية بذلك تريد وأحادثها، أراها باقية حيًة تزال ال ابنتي أن إيل يخيل ولدي
من ويخرج شديًدا انتفاًضا ينتفض حتى فرجيني اسم يسمع يكاد فال نفسه، وحشة
وحده يذهب كان ما وكثريًا يراه. من به يعود حتى إليه يعود فال وجهه، عىل هائًما الكوخ
شاخًصا واسمها باسمه املسماتني النخلتني تحت هناك فيجلس فرجيني» «مخدع إىل
ساعاٍت عدة ذلك عىل ويظل طفولتهما، أيام فيها يستحمان كانا التي الربكة إىل ببرصه

الكوخ. إىل به وأعود إليه أذهب حتى
جبل فصعد سار، حيثما دائًما أتبعه وكنت ودومينج، أنا فتبعته يوٍم ذات وخرج
بامبلموس، كنيسة إىل املوصل الطريق يف ومىش اآلخر سفحه إىل انحدر ثم «املورن»
أستطيع ال وكنت فرجيني، قرب إىل املسري به ينتهي أن وخفت وهلًعا، خوًفا قلبي فاستطري
له أترك وأن يريده، أمٍر يف أحاوله أال أمرني الطبيب ألن وجهه؛ يف الوقوف أو منعه
له عالج ال الذي الوحيد عالجه هو هذا إن يل: وقال يدع، وما يأخذ ما جميع يف الحرية
مكان بلغ حتى يرسًة وال يمنًة يلتفت ال سائًرا فظل وكآبتها، نفسه وحشة من سواه
فعجبت ويبتهل، يصيل الخيزران شجرة ظالل تحت تربته فوق فجثا يخطئه، ال القرب
جثة أُْخِرَجْت هل الساعة حتى يعلم ال أنه من ثقٍة عىل كنت ألنني العجب؛ أشد لذلك
جثيه نجثو أن من ودومينج أنا ا بدٍّ أجد فلم للسمك؟ طعاًما ذهبت أم البحر من فرجيني
كنا الذي املكان إنه فقال: املكان؟ هذا يف يصيل ِلَم فسألته فرآنا، فالتفت دعاءه، وندعو
عىل الصدقات وتوزيع الكنيسة لزيارة اآلحاد أيام هنا إىل نأتي حينما مًعا فيه نجلس
إىل وأدناها األرض وجه عىل إيل بقعة أحب البقعة هذه أن يل ويخيل واملساكني، الفقراء

القرب. عىل دل القٍرب تراب طيب وأن أُْلِهَم، أنه فعلمت نفيس،
إيل فخيل ساعًة، ذلك عىل وظل السماء، يف ببرصه وذهب قدميه عىل قائًما نهض ثم
فارقته التي إليه الحبيبة النفس تلك عن ليفتش اآلخر العالم ذلك إىل بنفسه طار قد أنه
شديدة انتفاضًة انتفض أن لبث ما ثم بعدها، من العيش له يهنأ ال فأصبح األبد، فراق
وقلت وجهه، يف أقف أن من ا بدٍّ أجد ولم وارتعت، فذُعرت البحر، شاطئ إىل وانحدر
يف سائًرا واستمر أقول، بما يعبأ فلم بك، ظني عند وكن بول يا الكوخ إىل بنا ُعد له:
السفينة، فيها غرقت التي النقطة إىل ببرصه وَشَخص البحر، عىل أرشف حتى طريقه
يا املنتحر إن له: وقلت منه فدنوت العظيم، األمر بذلك نفسه حدث قد يكون أن فِخْفت
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فرجيني! يا آه فرجيني! يا آه صاح: أن عىل يزد فلم السماء، ملكوت إىل يصعد ال بول
يتقدم أن فحاول استفاق، حتى به نزل ولم الغابة، إىل فحملناه عليه، مغشيٍّا وسقط
ما ألٍي وبعد مضٍض، عىل فأمسك يفعل، أال إليه فرضعت أخرى، مرة الشاطئ نحو

الكوخ. إىل نعود أن استطعنا
اتفق أو فرجيني، مع فيها عاش التي األماكن طروق إال له شأن ال ذلك بعد وأصبح
صغريان، طفالن وهما مًعا فيه يلعبان كانا الذي امللعب فزار الشئون، من شأن فيها لهما
عىل ويجلسان السمك، وصغار باملاء ويمآلنها الواسعة العميقة الحفر رمله يف ويحفران
إزارها أسبلت وقد املطر وابل تحت فيها مشيا التي الطريق واجتاز يصطادان، ضفافها
ومىش املحراب، يف الدمية منظر منظرها فكان نفسها، منه تقي مما لتقيه رأسه عىل
عند اآلبقة للزنجية ليشفعا األسود النهر ضفة إىل ذهبا يوم فيها مشيا التي الطريق يف
حني األبيض طلعها ليأكال وأحرقاها الجوز نخلة فيه قطعا الذي باملكان ومر سيدها،
وهما الليل أظلهما حتى الطريق فيها أضال التي الغابة ودخل الجوع، أزمة بهما أزمت
أن تعاىل، هللا، ويدعوان يصليان عندها جثيا التي الشجرة عند وجثا مرشدان، تائهان
حتى عندها تنتظره كانت التي الهضبة بجانب وجلس السبيل، يهديهما من إليهما يبعث
االبتسامة تلك له وتبتسم بمنديلها جبينه عرق فتمسح مكدوًدا تعبًا املزرعة من يعود
يرقصان كانا الذي الرميل بالشاطئ ومر ومتاعبه، آالمه تنسيه التي الجميلة العذبة
املقدس، الكتاب قصص بعض مرسحه عىل ويمثالن الساذجة، الزنجية الرقصة تلك فيه
هذا وكان ويتشاكيان. يتعاتبان الوداع ليلة عليها جلسا التي الصخرة عىل طويًال وجلس

فيها. قضاءه قىضهللا حتى بها عهده آخر
يجلسان كانا كرمًة وال ظلًة وال نخلًة، وال شجرًة وال صخرًة، وال هضبًة يدع ولم
أنه نفسه يف يشعر كان كأنما طويًال، عندها وبكى زارها إال ظلها إىل يفيئان أو إليها

الحزين. اآلسف وداع يودعها فهو وداعها، من له بد وأال مفارقها،
طعاًما، يجد حيث يأكل مستوحًشا، هائًما رشيًدا، وحيًدا األخرية أيامه قىض وكذلك
السقم، تََخوَّنَه حتى كوكب، كل تحت وينام ، ظلٍّ كل إىل ويأوي رشابًا، يجد حيث ويرشب
وذبوًال، رقًة الخالل مثل وأصبح نرضته، وذوت لونه، وانكفأ عيناه، فغارت الهم، وأضواه
ونهارهما ليلهما تبكيانه اللتني املسكينتني البائستني يْه وألُمَّ له ورثيت أمره، فأزعجني
شأن يف واحدة بكلمٍة اليوم حتى فاتحته أكن ولم أمرهما، وإدبار وسقمهما ضعفهما عىل
ويهيجها املس يؤملها أن القريحة حشاشته عىل وإبقاءً به، رحمًة بها نُِكَب التي نكبته
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املذهب غري مذهبًا معالجته يف أذهب أن رأيت أرى؛ ما إىل حاله استحالت فلما العبث.
آخر إىل إليك أخلصت قد فرجيني أن بول يا أتعلم له: وقلت يوٍم ذات إليه فجلست األول،
ورفع قليًال فانتفض متحدٌث، بمثله يتحدث وال راءٍ؟ مثله يَر لم إخالًصا حياتها يف رمٍق
فاختطفها إياها، وأريته بول الرسول صورة له فأخرجت أقول، ما ينتظر ورنق إيلَّ رأسه
صدر عىل عشية، قلت: وجدتها؟ وأين وقال: املرتعشتني الضعيفتني بيديه يدي من
تضمك كأنها عليها يدها وضعت وقد البحر شاطئ عىل جثتها وجدنا حينما فرجيني
وجدناها نعم قلت: جثتها؟ وجدتم وهل قال: األخري. الوداع وتودعك نفسها إىل فيها
منها سرتت قد الرمل من طبقٍة تحت فيه غرقت الذي اليوم عشية الخليج ضفة عىل
الغربي الجانب يف قلت: دفنتموها؟ وأين قال: جسمها، من تسرته أن تحب الذي الجزء
وصليت وجثوت ذهبت حيث الكربى، الخيزران شجرة تحت «بامبلموس» كنيسة من
الصورة عىل وأكب َحيَاِزيُمه، لها تنقطع كادت طويلة َسًة تَنَفُّ فتنفس تدري. ال حيث من

… له أقول وأنشأت الفرصة هذه فافرتصت وقبالته، بدموعه يغمرها
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املوت

الذي الحزن هذا وما تفرت؟ وال تهدأ ما ونهارك ليلك بني يا تذرفها التي الدموع هذه ما
ومتى الحيل؟ من حيلة وال الوجوه، من بوجٍه عنك يتفرج ال ضلوعك أحناء بني تحمله
نفسه وتتساقط جزًعا، سبيلها يف املرء يهلك التي العظام النكبات من نكبًة املوت كان
إىل موطٍن من والتحول منزل، إىل منزٍل من االنتقال إال هو وهل حرساٍت؟ دونها من
— هللا أن لك أين ومن منه؟ ننتقل الذي من خريًا إليه ننتقل الذي كان وربما موطن،
من نقلها ما وأنه عنده، ما لها واختار بها استأثر حني خريًا بصاحبتك يُِرد لم — تعاىل
آالًما منه وستالقي فيها ستكابده أنها علم شقاءٍ من لينقذها إال الدار تلك إىل الدار هذه
املصري هذا غري الحياة هذه يف البقاء لها ُقدِّر إن مصري لها يكون أن يمكن وهل جساًما؟
من إليه انتهى بما عمتها مع أمرها وانتهى السبل بها وحارت الدهر، لها م تََجهَّ ما بعد
القفرة هذه يف حياتها أيام بقية تقيض أن عليها قيض ما وبعد األمل، وخيبة الحال، سوء

ثمر؟ وال فيها ماء ال التي املحرقة املجدبة
الصخر، وتكرس األرض، تفلح يديك بني معذبة شقيًة تراها أن تؤثر كنت وهل
عىل املستقبليني أطفالها وتعني لتعينك األنهار؛ وتعرب األشجار، وتتسلق الوحل، وتخوض
فيها ترى ال أعوام عدة قرصعمتها يف الهنيء والعيش والرغد النعمة ألفت ما بعد العيش
ورسوًرا غبطًة قلبك ويمأل ويُفرحك يَْهنَئُك ال ولَم مدًرا؟ وال رمًال وال حجًرا، وال صخًرا
قدومها من إليه وفقت بما مغتبطة بمصريها، هانئٌة عيشها، يف سعيدٌة اآلن أنها تعلم أن
الذي الكثري الرشاش ذلك من واحدة برشاشٍة صحيفتها تلوث لم نقيًة طاهرًة ربها عىل
موقف العظيم، الرشيف موقفها عىل الجزاء أحسن مجزية الفتيات، صحائف به تلوث
— منك أوىل هو وَمن األخرية؟ ساعتها يف وقفته الذي واالحتمال والصرب واألنفة العزة
لغبطتها، والغبطة لرسورها، بالرسور — بها الناس وألصق وحبيبها صديقها وأنت
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حبك يكون أن عن اإلجالل كل أُِجلَُّك وأنا إليه؟ صارت الذي السعيد بمصريها واالبتهاج
واملقام. املوطن اختالف صفوه ويكدر األجسام، افرتاق يزعجه ماديٍّا حبٍّا إياها

جالسٌة وأنها عنك، تنأ ولم تفارقك، لم أنها لعلمت قليًال نفسك إىل عدت أنك ولو
هذه يف العتب أشد عليك عاتبٌة أنها يف عندي شك وال حديثك، وتسمع تحدثك إليك
تستقبل الجحيم دار إىل ذاهبٌة كأنها أثرها عىل تثريها التي الحزن من السوداء العجاجة
فلما ولذائذك، شهواتك منها يعنيك كان الذي كل كأن أو اآلالم، وألوان العذاب أنواع
تبِك «ال قائلًة: بك تهتف أسمعها وكأنني النافقة، لعبته الطفل يبكي كما بكيتها فاتتك
نعمته أعطاف يف متقلبٌة ورضوانه، ربي برحمة متمتعٌة ناعمٌة سعيدٌة فإنني بول يا عيلَّ
وآالمها حياتي هموم به استقبلُت وما واحتمايل، صربي عىل يل مكافأًة عيلَّ أسبغها التي
هللا يحسن احتملت، ما الحياة آالم من واحتمل صربت، كما فاصرب وجلٍد، سكينٍة من
دائمة سعادٍة يف مًعا فنعش إليها، رفعني التي املنزلة إىل ويرفعك أجرك، ويجزل جزاءك،

األحالم.» من حلًما أو األوهام، من وهًما إال إليها باإلضافة الدنيا سعادة ليست
املوت دام وما وعذابًا، شقاءً الحياة دامت ما وقال: إيل رأسه رفع أن عىل يزد فلم
العيش بجانبها ألعيش سمائها علياء يف تنتظرني فرجيني دامت وما وهناءة، سعادًة
أشوقني وما بعدها، من الحياة يف خري فال سواه، عيًشا عليه أوثر وال وآمله، أرجوه الذي

منها! يدنيني الذي املوت إىل
هذه من يده نفض قد الفتى وأن وقدره، هللا قىض فيما يل حيلة أال علمت وهنا
يسري التي الوجهة غري وجهٍة إىل تديره أن تستطيع العالم يف يد وأال األبد، إىل الحياة
أكرب فجيعة وال عليه، أسفي من أعظم الدنيا يف أسف وال وقام، فقمت هللا، يد غري فيها

فيه. فجيعتي من
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ولواله نعالجها، التي الهموم هذه عواتقنا عىل لثقلت فلواله خريًا، عنا اإليمان هللا جزى
القاحلة، الحياة هذه صحراء يف املسري عىل يعيننا الذي الراحة نفس نتنفس أن عن لعجزنا
فينري املدلهمة املظلمة الليلة سماء يف حنٍي إىل حنٍي من يلمع الذي الخافق النجم فهو
وسمومها الصحراء حرور من املسافر إليها يلجأ التي الَفيْنَانَة الدوحة وهو أرجاءها،
الهيمان الظامئ بها يظفر التي الباردة الجرعة وهو وسكونه، راحته ظاللها يف فيجد
فتهتز القاحلة باألرض تنزل التي الشاملة املطرة وهو لوعته، ويَْفثَأ غلته، بها فيَنَْقع
نبقى أن نستطيع كنا وهل والحياة، القوة صميمها يف وتبعث مواتها وتحيي تربتها،
إال ُرْزءٍ من نفزع وال همٍّ، إىل إال همٍّ من فيها نفلت ال التي الدار هذه يف واحدة لحظًة
الوحيد سبيلنا هي إنما فيها نسري التي الشائكة الطريق هذه أن يقيننا لوال ُرْزءٍ، إىل
وهل عباده؟ من للصابرين جواره يف هللا أعده الذي املقيم النعيم إىل بنا يفيض الذي
وثاكلنا القوت، عن عجز الذي وفقرينا الشفاء، من يئس الذي مريضنا استطاعة يف كان
ومداركهم سليمة، بعقولهم يحتفظوا أن سواه، ترجو ال حيث من واحدها فقدت التي
أنفاسهم بانقضاء تنقيض ال حياتهم أن يعلمون أنهم لوال متماسكة، وعزائمهم صحيحة،
مرض، وال فيها سقم ال العالم، هذا غري عالٍم يف أخرى حياًة هناك وأن األرض، ظهر عىل

شقاء؟ وال بؤس وال
وهدوئهما بسكونهما تحتفظا أن أيامهما أواخر يف ومرغريت هيلني استطاعت لذلك
إذا فكنت القلوب، لفائف وتذيب الصفا، أصالد تَُفضُّ التي املؤملة الحوادث هذه أمام
يف تعالجان ال كأنهما محتملتني صابرتني مرضهما فراش يف رأيتهما عليهما دخلت
نطقتا وإذا السماء، إىل نظرتا نظرتا فإذا وأهوالها، النفسية اآلالم أشد قلوبهما أعماق
بنور تتألأل أن أعينهما تلبث ال ثم بهما، والرحمة عنهما العفو وسألتاه هللا باسم نطقتا
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قربانهما، وتقبل دعاءهما، استجاب قد هللا أن نفسهما يف وقع قد كأنما والرجاء، األمل
وجزائه. نعمته دار يف العظيمة املثوبة ووعدهما

ت فقصَّ نومها من فيها استيقظت التي للحظة مرغريت عىل يوم صباح دخلُت ولقد
أبيض قميًصا لبست وقد النور، من غمرٍة يف تسبح منامها يف فرجيني رأت أنها عيل
حتى رويًدا أوجها من تهبط تزل ولم الشمس، خيوط من نُسج قد كأنما فضفاًضا
جو يف وطارت َضبَُعيْه من به فأخذت بول إىل يدها فمدت األرض، حرم يف أصبحت
هيلني فإذا تحتي نظرت ثم طرت، كيف أعلم وال وراءه، فِطرُت بردائه فتشبثُت السماء
يف كوخها يف هيلني عىل دخلت ثم وراءها، طائران ودومينج ماري وإذا ورائي، طائرة
هللا أن وأيقنت العجب! أشد لذلك فعجبت بعينها؛ الرؤيا هذه عيل فقصت نفسها الساعة
ال كانوا وإن وأنهم الصالحني، األبرار منازل وأنزلهم لنفسه، القوم هؤالء اصطفى قد
املقربني. مالئكته بني مالئكًة وأصبحوا اآلخر، بالعالم لحقو فقد الحياة قيد عىل يزالون
وكان أياٍم، بثمانية ذلك بعد مات فقد بول أما هي، كما الرؤيا هذه صدقت ولقد
أجده، فلم ساعاٍت عدة فافتقدته أراه، أن بدون اعتادها التي خرجاته بعض يف خرج قد
صورة صدره إىل ضم وقد فرجيني قرب عىل جاثيًا فوجدته بامبلموس حي إىل فانحدرت
قربها، يف معها ودفناه له فحفرنا ميٌت، هو فإذا فحركته له، خلفتها التي الرسول بول
ال متجلدًة صابرًة قضتها وفاته من أياٍم ثالثة بعد بولدها لحقت فقد مرغريت وأما
تزد لم ساكنًا هادئًا وداًعا لصديقتها وداعها وكان أَنَّة، لها تصعد وال دمعة، لها تذرف
روحها، أسلمت ثم ميعاد، عىل تفرتقان كأنما هناك»، «سنلتقي لها: قالت أن عىل فيه
الكوخ ذلك يف الحقري، الفراش ذلك عىل التاريخ ذلك من شهٍر بعد ماتت فقد هيلني وأما
والحرير، والجنة الكبري، امللك ذلك بعد ودومينج، ماري وغري غريي بها يحيط ال البسيط،
أوصاله كانت طويلًة سكتًة سكت وهنا … أنا أما الواسعة، واملتعة السابغة، والنعمة
وانفجر وحدي!» بقيت «فقد متهدج: خافت بصوٍت قال ثم شديًدا ارتعاًدا فيها ترتعد
وال لها صرب فال واحدة، ساعة يف جميًعا كبدها أفالذ يف الدهر فجعها ثاكل بكاء باكيًا
ماري أنقل أن من ا بدٍّ أجد لم وهنا فقال: حديثه إىل يعود أن استطاع ما ألٍي وبعد عزاء،
األرض فخلت بهم، لحقا ثم أشهٍر بضعة إال مواليهم بعد يعيشا فلم كوخي، إىل ودومينج
الرتاب تحت وأصبحوا وعصافريهم، وطيورهم وماشيتهم، كلبهم، من حتى جميًعا، منهم
ويتحدث الدوائر، عليهم وتدور السوايف، عليهم تسفي نخرة، وعظاًما هامدًة، أجساًدا
آثارهم من يبق ولم الخالية، واألمم الغابرة، الشعوب عن يتحدثون كما املتحدثون عنهم
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األماكن من كثرٍي يف ذكرهم الجزيرة أهل خلد وقد تراها، التي املتهدمة الجدران تلك غري
هالكها ذلك يف فكان اجتيازه عن السفينة عجزت الذي الرأس فسموا فيها، عاشوا التي
«خليج الرمل يف دفينًة شاطئه عىل فرجيني جثة ُوجدت الذي والخليج البائس»، «الرأس
فرجيني مخدع وسموا جريان»، سان «مضيق السفينة فيه غرقت الذي واملضيق القرب»،
جميًعا قربهم ظللت التي الخيزران وشجرة الفتاة»، «كهف بنفسها فيه تخلو كانت التي
أن األيام تلبث لم ثم السعيد»، «الوادي فيه عاشوا الذي والوادي املقدسة»، «الشجرة
وال األسماء بهذه ينطقون أصبحوا الناس ألن بأصحابها؛ ذهبت كما الذكرى بهذه ذهبت

بالذكرى! حتى يشءٍ بكل عليهم الدهر ضن لقد لهم! رحمتاه فوا معناها، يفهمون
التي القاسية العمة تلك أن الحادثة هذه عىل سنواٍت بضع مرور بعد علمت وقد
جزاء لقيت املحيط، أعناق يف ا وهمٍّ بؤًسا تموت وتركتها أخيها ابنة عىل بمالها ضنت
الجنون، مثل أصابها حتى أمها وموت فرجيني غرق بخرب تسمع فلم وقسوتها، ِغلظتها
ترشف حتى مصريهما وتبكي تارًة تندبهما فكانت والهواجس، الوساوس رأسها ومألت
أنها سوى شيئًا تفعل لم إنها قائلة: أخرى تارة أمرهما نفسها عىل وتهوِّن التَّلف، عىل
عىل النقمة أشد تنقم وكانت يكون، أن هللا قدر ما فكان أرستها، وعن عنها العار أبعدت
يذهبوا أن األشقياء لهؤالء خريًا كان أما فتصيح: طريقها يف رأتهم كلما واملساكني الفقراء
أن تلبث ال ثم وويالتهم؟ رشورهم من ويريحونا فيها فيموتوا اإلفريقية املستعمرات إىل
صندوقها يف تضعه كثرٍي بماٍل الكنيسة إىل فتذهب لهم، والرثاء عليهم بالعطف تشعر
تقدمها التي الرشوة بهذه وآثامها جرائمها لها يغفر تعاىل، هللا، أن تظن كأنما باسمهم،
وجيئتها، وذهوبها وقعدتها، وقومتها ومنامها، يقظتها يف ترى تزال ال وكانت إليه،
منها، هاربًة فرتكض وأهوله، تهديٍد أفظع وتهددها وجهها، يف لها تلوح مخيفة أشباًحا
دائها، من يشفيها أن تسأله الكاهن إىل فتفزع حلت، وأينما ذهبت، حيثما أمامها فرتاها
مر كلما وكانت فيها! الكاهن حيلة فما أسلفتها، التي وآثامها ذنوبها إال داؤها وما
اشتد بعدها، من سريثونها يحبونها وال تحبهم ال الذين البعيدين أقرباءها أن بخاطرها
نثًرا، الناس عىل فتنثرها يدها يف الذهب بدر حاملًة الطريق إىل فخرجت كثريًا، عليها ذلك
أرسلوها حتى بها يزالوا ولم بالجنون، واتهموها القضاء إىل أمرها القوم هؤالء فرفع
أن أراد هللا وكأن مالها، عىل أيديهم ووضعوا بعدها، من قرصها وسكنوا املارستان، إىل
أن تعلم أن به تستطيع ما واإلدراك الفهم من لها فأبقى ثمالتها حتى الكأس يسقيها
سبيل يف واآلثام الذنوب من كثريًا واقرتفت وتدبريه جمعه يف كثريًا تعبت الذي مالها
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مناًال منها ذلك فنال وأعداؤها، خصومها حياتها يف به يتمتع عليه والحرص به االحتفاظ
قربها. إىل حرستها معها حاملة ماتت أن تلبث ولم عظيًما،

بنقله فيه الحق أصحاب عىل بمالهم يضنون الذين اء األِشحَّ من هللا ينتقم وكذلك
تتغري. وال تتبدل ال التي هللا سنة تستحقه، ال التي األيدي إىل

عليكم سالم يقول: وأنشأ حوله يدور ما عىل عامة نظرًة ألقى ثم هنيهًة، وصمت
عنها، غرباء وأنتم الدار هذه يف عشتم ما عشتم لقد األطهار، واملالئكة األبرار، القوم أيها
عنرصها، غري عنٍرص من ألنكم بها؛ تأنسون وال بكم تأنس وال تعرفونها، وال تعرفكم ال
يحفل ولم شاعٌر، بكم يشعر لم إليها، جئتم كما عنها رحلتم ثم جوهرها، غري وجوهٍر

لسبيله. مىض ثم الهاجعة بالعيون ألمَّ لذيٍذ كحلٍم فكنتم حافٌل، بأمركم
والريبوع، الضب غري إليها يأوي ال ومساكنكم خالية، ودياركم عافية، آثاركم هذه
وال ملعٌب وال ماء، وال روض وال نار، وال نور فال والعواء، الزئري غري فيها يسمع وال
وكأن وألالئها، بجمالها الدنيا وجودكم كأن أثر، وال عنٌي وال سمر، وال حديٌث وال مرتع،

يشء. كل عىل وتأتي يشء كل تزلزل التي القيامة ذهابكم
وراحة نفيس ومتعة وعزائي، وسلوتي وحياتي، أنيس كنتم لقد بني، يا عليكم سالٌم
أحب ما إىل وألجأ ورياحينها، أزهارها من أشاء ما أقطف التي األُنُف والروضة ضمريي،
ثقيًال الحياة عبء وأصبح نظري يف الدنيا وجه سمج فقد اليوم أما وأفيائها، ظاللها من

به. االستقالل وال احتماله أستطيع ال عاتقي، عىل
ساذًجا فنشأ بسيطة، ساذجة تربة يف نشأ الذي الكريم الطيب الولد أيها عليك سالٌم
الوفاء إال نفسه يف يضمر وال ا، رشٍّ الناس يف يعتقد وال ، برشٍّ الناس ينال ال بسيًطا،

عليه. يفيء الذي والظل يؤويه، الذي والكوخ وشاته، لكلبه حتى واإلخالص،
والشفقة، الرحمة من قلبها صيغ التي الطاهرة الرشيفة الفتاة أيتها عليك سالٌم
صادًقا بكاءً لها، معني ال التي واألرمل له، عائل ال الذي واليتيم والفقري، البائس فبكت
وحيائها، أدبها يف صدقها يكن ولم الكواكب، عيون إال ترعاه وال الليل، أذن إال تسمعه ال
ثم نفسها، من حياءً أخرى إىل قارٍة من ففرت وإحسانها، رحمتها يف صدقها من بأقل

منقذها. يد تلمسه أن بجسمها ضنٍّا بأجمعه العالم من فرت
وغذتاهما الفضيلة، ولديهما علمتا اللتان الصابرتان املرأتان أيتها عليكما سالٌم
ولم واحًدا يوًما حياتهما يف تسخطا لم واللتان األبناء، لخري األمهات خري فكانتا بلبانها،
من ونالهما املصائب من بهما ألمَّ ما كثرة عىل خالقهما، غري ألحٍد تشكَوا ولم تنقما،
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دنياهما من خرجتا حتى وقدره، لقضائه وسكونًا وإحسانه، ربهما برحمة ثقًة األرزاء،
وصفاء. طهارًة البُوَدقة من السبيكة خروج

يحفظها ال حيث من الصنيعة حفظا اللذان املخلصان الزنجيان أيها عليكما سالٌم
منبتهما، وخشونة جلدهما سواد يحل ولم شاكٌر، يشكرها ال حيث من وشكراها أحد،
البيض يزال ال التي واإلخاء الود عواطف جوانحهما بني يحمال أن من نفسهما، ووحشة
ووعاظهم وخطبائهم وشعرائهم، كتابهم ألسنة عىل مكان كل يف ينشدونها أوروبا يف

سبيًال. إليها يجدون فال إليها، الوصول رجاء
ولم قربها يف عظامكم بليت الذي الباكي الحزين والدكم من بني يا عليكم سالٌم
ويسأل ويبكيكم، يندبكم عاًما عرشين واديكم إىل يختلف ظل والذي قلبه، يف ذكركم يبِل

يريد. ما له يستتب فال بكم، يلحقه أن هللا
اقتالًعا، األرض من نفسه يقتلع كأنما قائًما ونهض عليها واعتمد عصاه تناول ثم
معي، قضاها التي القليلة الساعات تلك يف كاملٍة سنوات عرش القرب نحو خطا قد وكأنما
األفق دائرة يف منها يبَق ولم باملغيب، آذنت قد الشمس وكانت غد، أو اليوم َهاَمة فأصبح
مطمئنة، هادئة نظرة عليها فألقى الرشاب، فضل من الكأس جنبات يف يبقى كما إال
انحدار خديه عىل تنحدر ودموعه مرتعدة، وأوصاٍل بطيئة، بخطواٍت طريقه يف مىش ثم
حتى عليه، وإشفاًقا به رحمًة يذوب وقلبي إليه أنظر مكاني يف فلبثت الهاطلة، املزنة

نظري. عن وغاب البطون بعض يف انحدر
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النهاية

الغمض أستزير وأن بي، فنبا مضجعي إىل آوي أن وحاولت أنزله الذي منزيل إىل عدت
ويُنفر يشغلني ما أكرب وكان أستطع، فلم واحدة ساعًة مكاني يف أهدأ وأن عيل، فامتنع
أمًلا عيل قصها التي القصة تلك هاجت فقد املسكني، الشيخ ذلك حالة عيني عن النوم
ترتدد العظم من هيكل إىل ساعات بعض يف فاستحال كامنًا، وشجنًا نفسه يف دفينًا
مشية يميش عني وانرصف الخرب. الهيكل جوانب يف الريح تردد صدره يف أنفاسه
كوخه، زوايا من زاويٍة يف فراشه طريح اآلن أنه يل وتمثل جرٍّا، شلوه يجر املذبوح الطائر
ذلك فاشتد راحٌم، يرحمه وال معنٌي، يعينه ال حيث من النزع آالم أو املرض آالم يكابد

سقطت. قد قلبي شعب من بشعبٍة وشعرت كثريًا، عيل
بيني الشقة بعد عىل واديه يف زيارته عىل العزم عقدت حتى الصباح أصبح وما
يف مراًرا يل وصفها التي الطريق فسلكت صحبته، حق وأقيض شأنه، ألتفقد وبينه
أرشفت حتى أخرى، وأهتدي مرة وأضل الوهاد، وأهبط النجاد، أصعد أزل ولم حديثه،
إليه، فانحدرت املوحش، الوادي ذلك يف املنفرد كوخه عىل السماء كبد عن الشمس منزلق
يشءٍ، عىل نظري يقع فلم منه، مقربة عىل جالًسا أو بابه، عىل واقًفا أراه أن أرجو وكنت
املقابر، سكون كأنه حركة، وال نأمًة السامع فيه يسمع ال عميًقا سائًدا السكون وكان
يوقع هو كأنما مؤثرة، شجيًة تغريدًة آخر إىل حنٍي من يغرد صغريًا عصفوًرا إال اللهم
هو فإذا إليه نظري فرفعت مطرٍد، وميزاٍن واحد، نغٍم عىل املحزنة األلحان من لحنًا
التي الشجرة أنها رؤيتها عند ذكرت الكوخ باب أمام منفردة قصرية شجرٍة عىل واقٌع
ويأنس كثريًا يحبها وأنه بعيد، عهٍد منذ كوخه أمام غرستها فرجيني أن عنها حدثني
فإذا فتبينته بالرتاب، معفًرا شبًحا تحتها رأيت أن فراعني منها، فدنوت أجلها، من بها
لوعًة يتمزق بقلبي وشعرت وتعاظمني، األمر فهالني ميٌت، هو فإذا فحركته الشيخ، هو
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صديق وال مات لقد مسكني! رجٍل من له يا وقلت: وإشفاًقا، رحمًة تسيل وبنفيس وأىس،
الذي الصغري العصفور ذلك عني غري عليه تبكي عني وال أجفانه، يُسبل أو رأسه د يَُوسِّ

رأسه. فوق ينوح

يحبها كان والتي تحتها، مات التي الشجرة تلك تحت دفناه حتى اليوم ينقِض ولم
انرصفنا. ثم بها، ويأنس

َخ��دُّ ب��ه ل��ل��دم��وع إال َخ��دَّ وال ال��بُ��ك��ا م��ن ع��ي��ٌن وه��ي إالَّ ع��ي��َن وال

(انتهت)
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شعر

وثَ��نَ��اءْ ع��ل��ي��ك��م ال��دن��ي��ا بَ��ِن��ي م��ن ع��اط��ٌر س��الٌم ال��ق��ف��ِر بَ��ِن��ي ي��ا
األن��ق��ي��اءْ وم��ه��د ال��ص��دق َم��ْع��َه��َد أك��واخ��ك��م ِم��ن ال��ع��ارُض وَس��َق��ى
س��ع��داءْ وم��ات��وا ف��ي��ه��ا َس��ِع��ُدوا وم��ن ال��دن��ي��ا ب��ن��ي خ��ي��ر ك��ن��ت��م
رخ��اءْ ع��ي��ٍش ف��ي ال��ِق��لَّ��ة وِم��ن ِغ��ب��ط��ٍة ف��ي ف��ق��رك��م م��ن ع��ش��ت��م
ري��اءُ ال ن��ف��اق ال خ��داٌع، ال ب��ي��ن��ك��م م��راءٌ ال خ��ص��اٌم، ال
وص��ف��اءْ م��ع��ن��ى ال��خ��م��ر ك��أس م��ث��ل ط��اه��ٌر وق��ل��ٌب ب��رٌّ ُخ��لُ��ٌق
ال��وف��اء ال��ن��اس ف��ي ال��ح��ب وث��ب��ات ب��ه ال��ح��ب ث��ب��ت ووف��اءٌ
ال��ب��ؤس��اء وِع��َزاء ال��ب��راي��ا ف��ي م��ع��ت��ب��ًرا ق��ص��تُ��ك��م أص��ب��ح��ت
ال��ح��ك��م��اء يَ��راُع ي��س��طِّ��ره��ا ل��م ح��ك��م��ًة ف��ي��ه��ا ال��ن��اظ��ر ي��ج��ت��ل��ي
ال��ق��ض��اء ص��ح��ف ط��ال��ع��ت��م أن غ��ي��ر ك��ت��ب��ه��ا ف��ي ت��ق��رءوا ل��م ِح��ك��ٌم
ال��ع��ق��الء ف��ي��ه��ا ال��ح��ك��م��َة ُ ي��ق��رأ ُص��ح��ٌف ف��ي��ه ال��ك��ون وك��ت��اب

∗∗∗
ه��ن��اء خ��ي��ر ك��اف��ٍل ع��ي��ٍش خ��ي��ر وح��دت��ه ف��ي ال��م��رء ع��ي��ش إن
ش��ق��اء ي��ح��ك��ي��ه ل��ي��س وش��ق��اءٌ دائ��ٌم َوَه��مٌّ ش��رٌّ ف��ال��ورى
ال��ف��ق��راء ي��س��ت��ذل وغ��ن��يٌّ ح��اس��ٌد ِل��َغ��ن��يٍّ وف��ق��ي��ٌر



الفضيلة

ع��ن��اء ف��ي ق��وي م��ن وض��ع��ي��ٌف ظ��ال��ٌم ل��ض��ع��ي��ف وق��ويٌّ
ن��ج��اء أيُّ م��ن��ه��م ون��ج��اءٌ ع��ن��ه��م م��ن��أى األرض ق��ض��اء ف��ي
س��واء وال��م��وت ال��ذل وح��ي��اة ذل��ٌة ف��ي��ه��م ال��م��رء ع��ي��ش إن

∗∗∗
ال��ب��ق��اء ف��ي ُم��نَ��اه وأَنَ��ال��ت��ه «بَ��ْوَل��ه��ا» أط��اع��ت «ف��رج��ي��ن��ي» ل��ي��ت
ال��ب��ك��اء ك��ي��ف َدَرْت م��ا ع��ي��وٍن م��ن َج��َرْت ال��الت��ي ل��ألدُم��ِع َوَرثَ��ت
ال��ق��ض��اء رأُي ل��ك��ن��ه س��اع��ًة ُف��ْرَق��ت��ه رأي��ه��ا م��ن ي��ك��ن ل��م
ال��ل��ق��اء ي��وم ال��م��ل��ت��ق��ى ي��وم أن ع��ال��م��ًة ت��ك��ن ل��م ف��ارق��ت��ه

∗∗∗
غ��ن��اء ال��دن��ي��ا ع��ن ال��ق��ف��ر ف��ي ك��ان أم��ا و«ب��اري��س» «ل��ف��رج��ي��ن��ي» م��ا
ب��دم��اء ف��ي��ه ال��ص��ه��ب��اء ق��ط��رة ُم��زج��ت ك��أٌس ال��م��ال ه��ذا إن
ع��ي��اءٌ داءٌ ط��يِّ��ه��ا ف��ي ي��ك��ن ل��م ج��رع��ًة م��ن��ه ال��م��رء ي��ن��ال ال
وُرواء ح��س��نً��ا األل��ب��اب ي��ده��ش ب��اه��ًرا ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ج��د ع��رض��وا
وث��راء ن��ع��ي��ٍم م��ن ف��ي��ه��ا راق وم��ا ال��دن��ي��ا زخ��رف وأَُروه��ا
اإلخ��اء ع��ه��د أَبْ��َرم��ه م��ا نَ��ْق��َض ل��ه��ا ال��ح��ب وأَبَ��ى ف��أَبَ��تْ��ه
وه��ن��اء إل��ي��ه خ��ي��ٍر م��ن َض��مَّ وم��ا ل��ل��َق��ْف��ر ال��ش��وق وَدَع��اَه��ا
ال��رج��اء ي��رج��ي��ه��ا ال��ش��وق ب��ج��ن��اح ط��ائ��رة أه��واؤه��ا ف��غ��دت
وراء ال��ك��ون ف��ي ال��ل��ه وق��ض��اء ي��أم��ل��ه م��ا اإلن��س��ان ي��أم��ل

∗∗∗
وب��الء ب��وي��ٍل ال��ن��اس يُ��ن��ذر ق��ات��ًم��ا أم��س��ى ال��ج��و ل��ه��ذا م��ا
ب��ن��اء ف��وق ش��ام��ٍخ ك��ب��ن��اءٍ م��ائ��ًج��ا أض��ح��ى ال��ب��ح��ر ل��ه��ذا م��ا
ال��ه��واء ك��ف ت��ح��م��ل��ه��ا ري��ش��ٌة أم��واج��ه ف��ي ال��ُف��ْل��َك وك��أن
دع��اء ي��ج��دي ال ح��ي��ن ب��دع��اءٍ م��ب��س��وط��ة ي��ٌد و«ل��ف��رج��ي��ن��ي»

∗∗∗
ال��ض��ي��اء وت��م��ث��ال ال��ح��س��ن ه��ي��ك��ل ف��وق��ه ي��ط��ف��و وال��م��اء َل��َه��ِف��ي
وب��ه��اء ج��م��اًال ال��دن��ي��ا ت��م��أل ��ًة َغ��ضَّ ك��ان��ت ال��روض ف��ي زه��رٌة
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وم��اء ط��ي��ٍن م��ن ال��ن��اس خ��ل��ق م��ث��ل ُخ��ِل��ق��ت ي��راه��ا ال ي��راه��ا م��ن
ال��س��م��اء أم��الك ف��ي��ه ل��تُ��ب��اري ف��ه��وت س��م��اءً ال��ب��ح��َر ظ��نَّ��ت
ب��ق��اء م��ن ل��ح��يٍّ م��ا ، ح��يٍّ ك��ل م��ن��ت��ه��ى وه��ذا ال��دن��ي��ا ه��ك��ذا
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