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املرتجم كلمة

أجوبة فكانت إياه، نُهديهم كتاب عن وقرَّائنا قارئاتنا حرضات من كثريين استفتينا
الصيف؛ هذا يف بمطالعتها يتالهون رواية طلب عىل ُمجمعة منهم الساحقة األكثرية
املطالع تستهوي التي الشائقة الروايات بعض لهم واخرتنا األكثرية هذه إرادة عىل فنزلنا
والعظات العرب من ثناياها يف يرد بما فوائدها وجزيل حوادثها، وطالوة أسلوبها، ببديع

البالغات.
وال الشهرة، املوفوري الصيت، الذائعي األفذاذ، الروسيني ُكتَّاب من لكبار وهي
اليد لهم الروسيني الكُّتَّاب أن والُكتَّاب املفكرين قادة من املطلعني جماعة عىل يخفى
لغة كل يف والروايات الجذابة. الشائقة وأساليبها الكتابة فنون يف املعىل والقدح الطوىل
بالضاد للناطقني فننقل الروسية اللغة عن رأًسا نرتجم أننا أيًضا ومعلوم آدابها. مرآة

األصل. طبق الرويس األدب من صورة
أعمالنا جميع يف إليه نرمي ما وهذا وقرائنا، مشرتكينا نُريض هذا بعملنا ولعلنا

فحسب.
قبعني سليم
اإلخاء مجلة صاحب
١٩٢٩ سنة يونيو أوائل يف القاهرة





احلسناء القروية

بوشكني أ. الشهري الرويس للكاتب

سني يف خدم الذي برييستوف، بيرتوفتش إيفان أمالك تقع املتباعدة والياتنا إحدى يف
ولم قريته إىل وسافر ١٧٩٧ عام أوائل يف الخدمة واعتزل امللكي الحرس فرقة يف شبابه
حقل يف وجوده أثناء الوالدة خالل ماتتيف فقرية حسيبة بفتاة تزوج وقد ذلك، بعد يربحها
ثم هذه، محنته يف سلوى له وكانت العميق حزنه أعماله إدارة فت خفَّ وقد للقرية، مجاور
إيراداته، ونظم للجوخ معمًال وأنشأ معيشته، يوافق بما بنفسه رسمه وضع منزًال شاد
الذين جريانه من أحد يعارضه ولم الناحية، تلك يف رجل وأنبل أعقل نفسه يعدُّ وغدا
القطيفة، من بذلة يرتدي األسبوع أيام يف وكان وكالبهم. عائالتهم مع يستضيفونه كانوا
دفرت يف نفقاته يكتب وكان معمله، جوخ من رسمية ُحلة يرتدي واألعياد اآلحاد أيام ويف
يحبونه كانوا األهايل أن القول ومجمل الرسمية. الوقائع جريدة غري يقرأ ولم خاص،
غريغوري جريانه أحد وبني بينه متوترة العالقات وكانت بالكربياء، يصفونه ولكنهم
يف يملكه ما معظم بذَّر محرتم، مقام وذو قح سيدورويس وهو مورومسكي إيفانوفتش
ولكن وقصفه لهوه يف واستمر له بقيت قرية آخر إىل فسافر ذلك أثناء يف وترمل موسكو،
سياس وكان دخله، من بقي ما كل عليها أنفق إنكليزية حديقة أنشأ جديد؛ نسق عىل
والعناية ابنته تربية إنكليزية سيدة إىل وعهد اإلنكليز، السياس مالبس يرتدون إصطبله

اإلنكليزية. الطريقة عىل حقوله يستغل وكان بها،
يف بالغ أنه ومع روسية، غري طريقة عىل يرتعرع وال ينمو ال الرويس القمح ولكن
مختلفة مبالغ يستدين أن استطاع وقد تزد، لم وارداته فإن العامة نفقاته يف االقتصاد
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تلك يف مزارع أول ألنه باألخرق؛ ليس إنه عنه: ويقولون يحرتمونه الذين القرية أهل من
ذلك يف والجرأة املهارة عىل يدل أمر وهو الزراعي، املرصف يف أرضه رهن استطاع الجهات
والتعريض النتقاده يتصدون كانوا الذين ومن رشوطها. وشدة املعاملة لصعوبة العهد
التكلم يستطيع يكن ولم حقوله، شئون إدارة يف يحسده كان الذي برييستوف جاره بذمه
ثغره وعىل متهكًما له يقول أمالكه وأراه ضيف زاره وإذا جاره، تكلنز عن باطمئنان
نفسنا وقيادة لنا وما إيفانوفتش، غريغوري جارنا كإدارة إدارة لنا أنَّى رشيرة: ابتسامة
عىل نكون الروسية الطريقة عىل بسرينا إننا اإلنكليزية. الطريقة عىل واإلفالس الخراب إىل
إليها مضاًفا غريغوري آذان تبلغ والسخريات املغامز هذه وكانت البطون، ممتلئي األقل
انتقاد أقل يخرجهم الذين الصحافة رجال ويشابه غيًظا األُرَّم فيَْحِرق وذيول، زيادات
دبٍّا إياه مسميًا والشتائم السباب أنواع خصمه إىل ويوجه العقل، حد عن إليهم ه يُوجَّ

وقرويٍّا.
برييستوف ابن القرية إىل وصل عندما املزارعني الجارين بني العالقات كانت هكذا
أباه أن غري الجندية، سلك يف االنتظام عىل وعازًما الجامعة يف علومه يتلقى كان الذي
األب فإن وعليه امللكية، للخدمة ميًال نفسه يف يرى ال الغالم وكان فكرته، عىل يوافقه لم
القرية يف يعيش أن أليكيس واسمه الشاب وقرر برأيه، كلٌّ وتمسك الفكرة يف اختلفا واالبن

حادث. لكل شاربيه وأسدل سيًدا
األنيقة حلتها وارتدى الجندية دخل ولو معتدلة، قامة ذو الطلعة، بهي أليكيسشاب
ولكنه والناظرات، للناظرين فتنة صورته لجاءت م ُمَطهَّ جواد صهوة وامتطى الجميلة،
للصيد ويخرج جواده يمتطي وعندما والده. مكتب أوراق فوق منحنيًا عمره سيقيض
يكون أن يصلح ال إنه برصاحة: يقولون إليه الناظرون كان الجميع مقدمة يف به ويجري
يضبطن ولم إعجاب نظرات عليه يلقني ُكن الفاتنات األوانس إن جدارة، ذا مكتب رئيس
يشعر ولم التفاتًا إليهن ه يُوجِّ يكن لم ولكنه ومشاغلته، النظر مسارقته عن أنفسهن
إياهن ومشاطرته شعوره عدم أن األوانس فحسبت إليه، املوجهة الحادة النظرات بتلك

آلخر. محالٍّ يدع ولم فيه فتمكَّن فؤاده مأل ُحبٍّ عن ناجم النظرات
يتصوروا أن يستطيعون ال القرى يف عاشوا أن لهم يسبق لم الذين القراء أولئك إن
تحت الطلق الهواء يف بعيشتهن إنهن ب، خالَّ جمال من عليه هن وما القرويات، األوانس
ما إال الدنيا أحوال من شيئًا يعلمن ال وهن الخاصة حدائقهن يف التفاح أشجار ظالل
الشعور أظفارهن نعومة منذ تغرسفيهن واملطالعة والحرية فالخلوة الكتب، من يطالعنه
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لها أثر ال التي الصفات تلك نموهن، مع ذلك فيهن وينمو والغرام، الحب وعواطف العايل
الحوادث من يعترب الجرس قرع القرى ففي األفكار، دات املرشَّ املدن وفاتنات أوانس بني
أمد إىل أثرها يبقى ضيف وزيارة الحياة، تاريخ يف ل تُسجَّ مدينة أقرب إىل وسفرة الهامة،

بعيد.
من عنهن يصدر وما بعضعاداتهن استغراب يف الحرية ملء إنسان لكل أن ومعلوم
مواهبهن جوهر استئصال يستطيع ال السطحي مراقبهن انتقاد ولكن املستهجنة، األمور
رأي عىل ذلك وبغري Individualité الذاتي واستقاللهن أخالقهن سمو وأهمها: السامية
أثره الذي التأثري تصور يسهل تقدم ما عىل وبناء اإلنسانية؛ للعظمة وجود ال بول» «جان
آمالهن، مخيبًا عبوًسا أمامهن ظهر شاب أول فإنه الفاتنات؛ األوانس تلك عىل أليكيس
ذلك عن وفضًال أوانه، قبل شبابه ذبول وعن الخارسة املرسات عن لهن روى من وأول
تلك يف جديد هذا وجميع ميت، رأس فصه عىل منقوًشا أسود خاتًما أصبعه يف يحمل كان

عقولهن. يف بمسٍّ تُصاب األوانس معه كادت الذي األمر الوالية،
يدعوها كما أوبيستي املتكلنز غريغوري ابنة ليزا الجميع من أكثر به وانشغلت
أليكيس الشاب تر لم وهي بعضهما، يزوران كانا ما والديهما أن تقدم مما ومعلوم أبوها،
سبعة العمر من لها وكان جاراتها، الِحسان الفتيات وسمر حديث موضوع كان أنه غري
الجمال من نوًرا اللطيف األسمر وجهها عىل تلقيان كانتا السوداوين عينيها إن عاًما، عرش
لفؤاد الرسور تجلب وسكناتها وطيشها املتوالية حركاتها وكانت مدللة، وحيدة فتاة وهي
جاوزت متكربة عانس وهي اإلنكليزية، مربيتها جاكسون ملس والكدر والغم والدها،
«باميل» مسمع عىل تقرأ وكانت حاجبيها، وتزجيج وجهها تبييض من وتُكثر األربعني
املتوحشة روسيا يف تزهق روحها وكادت السنة، يف روبل1 ألفي ذلك وتتقاىضعىل الكتب

العهد. ذلك يف
كسيدتها، طائشة فتاة وهي قليًال، منها أكرب وهي ليزا غرفة ناستيا الوصيفة دخلت
الطيش أنواع تبتكران مًعا وكانتا أرسارها، بجميع لها وتُفيض كثريًا تحبها ليزا وكانت
منزل يف وخصوًصا غريها عن ممتاز مقام «بريلوتشينا» قرية يف ولها الصبيانية، واألفكار

ليزا. والد

مرصية. قروش عرشة يساوي رويس ريال الروبل: 1
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تأذني أن أرجوك لها: قالت مالبسها، ارتداء عىل ليزا تساعد يوم ذات ناستيا وفيما
جاءتني. لدعوة إجابة للضيافة بالذهاب يل

أين؟ إىل ولكن فليكن، –
أمسودعتني وجاءت األسمى، عيدها اليوم الطاهي زوج فإن برييستوف، منزل إىل –

الغداء. لتناول
بعًضا. بعضهم يضيفون والخدم وخصام نزاع يف األسياد كذا! كذا ليزا: فقالت

وأما الصغري، برييستوف تخاصمي لم وأنِت لوالدك، ولست لك أنا والسادة! لنا ما –
واالرتياح. بالرسور عليهما يعود ذلك كان إذا وليتنازعا فليتخاصما الشيخان

ماهية ذلك بعد جيًدا عيلَّ ُقيصِّ ثم أليكيسبرييستوف لرؤية ناستيا يا وسعك ابذيل –
بها. وأخربتني إال عنه واردة أو شاردة ترتكي وال الناس، من يكون وماذا الشاب هذا

عودة صرب بفروغ تنتظر اليوم طول ليزا ولبثت رغبتها، بإتمام ناستيا فوعدتها
وتفرست الشاب أليكيس ليزا يا رأيت قد الغرفة: داخلة وهي قالت مساء عادت وملا ناستيا،

معنا. كان النهار وطول مليٍّا، فيه
بالرتتيب. يشء كل مسامعي عىل ُقيصِّ ذلك؟ كيف –

ودونكا. ونيفيال إيغورفنا وإنيسيا ذهبت وطاعة: سمًعا –
ذلك. وبعد هذا، أعرف –

باملدعوين مألى الغرفة فألفينا الغداء ساعة املنزل وصلنا مفصًال: لك أروي هأنذا –
السيدات. من وُجلهن

الشاب؟ وبرييستوف –
األطعمة أنواع من وعليها الفخمة املائدة حول جميعنا جلسنا قليًال، اصربي –
إىل وذهبنا قمنا متوالية ساعات ثالث مدة هنيئًا ورشبنا مريئًا أكلنا أن وبعد أشهاها،

أليكيس. ظهر الحال تلك عىل نحن وفيما ونلهو، نلعب أخذنا حيث الحديقة
الطلعة؟ بهي جميل إنه عنه: يقال ما صحيح وهل –

منهما. يخرج الدم يكاد وجنتني ذو القامة، معتدل ا، جدٍّ وجميل جميل إنه نعم –
كان هل أنِت؟ رأيته كيف ولكن الوجه، أصفر أنه أقدر كنت إني عجيب! أمر –

التفكري؟ كثري كئيبًا عبوًسا
يشاركنا أن إلينا طلب فإنه تزعمني؛ ما غري عىل إنه سيدتي؟! يا التصورات هذه ما –

والجري. اللعب يف
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مستحيل! أمر هذا معكن! يجري –
والركض. اللعب أثناء يف عليها يقبض فتاة كل سيُقبل بأنه ورصح صحيح، بل –

ناستيا. يا وتفرتين تكذبني إنك –
طول معنا ولبث صعوبة، بكل منه تخلصت بنفيس وأنا الحق، غري أقل لم إنني –

واللعب. اللهو يف الوقت
مطلًقا؟ أحد إىل يلتفت ال وإنه يحب، إنه يقولون: كيف ولكن –

يهن لم ولكنه وباشا، تانيا وإىل إيلَّ نظره موجًها كان إنه أقول: وإنما أعلم، ال –
منا. واحدة

املنزل؟ يف عنه يقولون وما غريب! أمر هذا –
وصفة ثغره، االبتسامة تُفارق ال َفِكه، لعوب طيب، ظريف، شاب إنه يقولون: –
أن أخرى جهة ومن الحسان، األوانس وراء كثريًا يجري أنه وهي محمودة غري فيه واحدة

العرص. هذا ظروف يوافق فإنه املشني؛ باألمر ليس ذلك
أراه. أن فؤادي صميم من أتمنى وقالت: ليزا، فتنهدت

مرتات، كيلو ثالثة من أكثر تبعد ال توغيلوفو قرية فإن السهولة، غاية عىل األمر –
جوادك صهوة امتطي أو للرياضة الجهة تلك اقصدي ذلك، دون وبينها بيننا املسافة بل

للصيد. مبكًرا ويخرج بندقية يتقلد يوم كل ألنه محالة؛ ال ترينه فإنك
والدي إن أخرى جهة ومن وراءه، أجري أني سيظن ألنه مناسب؛ غري رأي هذا –
ناستيا يا تعلمني هل ولكن به، أتعرف أن الحالة هذه يف بي يليق وال متخاصمان ووالده

معرفتي. عليه تصعب بحيث قروية ثياب أرتدي ببايل؟ خطر ما
إىل بجرأة وسريي فضفاًضا، وجلبابًا غليًظا قميًصا ارتدي ا، جدٍّ حسن رأي هذا –

يدنا. من يفلت ال برييستوف بأن كفيلة وإني توغيلوفر،
هذه أحسن فما الفالحني، كالم لهجة تقليد أحسن أني ناستيا يا تعلمني وأنت –
الفكرة هذه تنفيذ عىل عازمة وهي رسيرها يف اضطجعت ثم ناستيا! عزيزتي يا الفكرة
وابتاعت فأرسلت رسمته، ما إلتمام ت همَّ التايل اليوم ويف نفسها. يف هوى صادفت التي
وبمساعدة نحاسية، وأزراًرا أصفر قطنيٍّا ونسيًجا خشنًا غليًظا (تيل) كتانًا السوق من
وتمَّ بالخياطة، ملعاونتها الخادمات جميع واستدعت وجلبابًا، قميًصا لها خاطت ناستيا
لم بأنها حت رصَّ املرآة أمام وقفت وملا التجربة، سبيل عىل وارتدتها املساء عند يشء كل
وهزت مراًرا فانحنت ستمثله، الذي الدور تُمثِّل أخذت ثم اليوم، منها أجمل نفسها تَر
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لها فصفقت بكمها؛ وجهها وتغطي تضحك ثم الفالحني، بلسان تتكلم وجعلت رأسها
أن جربت أنها وهو واحد بأمر صعوبة ووجدت واالستحسان. االرتياح تصفيق ناستيا
بصعوبة وشعرت الرَّْخصتني، رجليها األخرض العشب فوخز املنزل فناء يف حافية تميش
قاست فإنها أيًضا هذا يف ناستيا فساعدتها والحىص، الرمل عىل السري يف محتملة غري
ا خفٍّ لها يجهز أن منه وطلبت الحقل يف «تروفيم» الراعي إىل مرسعة وهرولت ليزا رجل

إليه. دفعته الذي القياس بحسب
املنزل يف الذين جميع بينما ليزا استيقظت والرشوق الفجر قبل التايل اليوم ويف
يف نفخ حتى فرتة إال هي وما تروفيم، الراعي تنتظر الدار باب أمام ناستيا ووقفت نيام،
فوضعت الخف، ناستيا الراعي وناول القرية سيد بمنزل مارٍّا القرية قطيع واندفع البوق
همًسا أوامرها وألقت القروية املالبس ليزا وارتدت املكافأة، سبيل عىل روبل نصف بيده
وقصدت امَلبَْقلة2 طريق عن الخلفي الباب من وخرجت جاكسون، مس بشأن ناستيا عىل

يشء. عىل تلوي أن دون الحقل
رشوق تنتظر كانت الذهبية السحب وصفوف الرشق، جهة من الفجر نور سطع
ورطوبته الصباح وغضاضة الصافية السماء إن للملك، القرص رجل انتظار الشمس
األطفال بابتهاج ليزا قلب مأل ذلك كل العصافري وزقزقة العليل والنسيم والندى
الغابة من قربت وملا تميش، وال تطري أنها تظهر كانت أحد يصادفها أن وخيفة وانرشاحهم،
قلبها وجعل املكان، هذا أليكيسيف مقابلة تنتظر ألنها السري خففت والدها ألمالك املتاخمة
الصغر يف ومرحنا طيشنا يتبع الذي الخوف ولكن سببًا، لذلك تدري أن دون بشدة يخفق
َخفَت وهنا أشجارها حفيف فحياها الغابة ظالم يف ليزا دخلت ثم فيه، ما وألذ أبدع
يستطيع من ولكن تفكر! جعلت أجل العذبة. لألفكار واستسلمت وابتهاجها رسورها
الساعة عند غابة يف منفردة وهي عمرها من عرشة السابعة يف فتاة به تُفكر ما معرفة
باسقة، أشجار جانبيها عىل درب عىل تسري كانت وعليه الربيع؟ أيام صباح من السادسة
وصاحت، ليزا فاضطربت جميل، سلوقي كلب عواء فاجأها ألفكارها مستسلمة هي وفيما
الصياد أثره عىل وظهر tout beau Sbogar, ici يقول: عاٍل صوت خرج الوقت هذا ويف
قد ليزا وكانت يعض، ال كلبي إن عزيزتي، يا تخايف ال وقال: شجرية، وراء من الشاب

بها. لالنتفاع الفرصة هذه وانتهزت خوفها، وذهاب طمأنينتها استعادة من تمكنت

املنزل. وراء البقول فيها تزرع أرض — َمْسبَعة وزان — امَلبَْقلة 2
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والحياء. الخوف ببعض وتظاهرت سيد، يا كال فقالت:
عيلَّ. الهجوم يحاول إنه الكلب! هذا أرش فما خائفة، إني أيًضا: قالت ثم

عنها، يُحوِّله ولم القروية إىل نظره ه وجَّ فقد عرفه) القارئ أن بد (وال أليكيس أما
جانبك؟ إىل بالسري يل تأذنني وهل خائفة، كنت إذا وأوصلك أرافقك إني لها: وقال
عام. والطريق الحرية ملء له املستقل ألن ذلك؛ يف يعارض ومن فأجابته:

أنت؟ أين من لها: فقال
وكانت (كمأة) الفطر ألجمع جئت الحداد، باسيل ابنة «بريلوتشينا» قرية من –
قرية من أنك أظن أين؟ من السيد أيها وأنت له: قالت ثم بحبل، مربوطة سلة تحمل

توغيلوفر.
املنزلة يف وبينه بينها ليساوي أليكيسذلك قال الشاب. القرية رب خادم وإني نعم –
تخاطب ال إنك بهذا! تكذب أال وقالت: وضحكت، نظرة عليه ألقت ليزا ولكن والنسبة،

بنفسك! القرية سيد أنك أرى وإني حمقاء،
هذا؟ بمثل تفتكرين ِلَم لها: فقال

السيد بني الفرق معرفة تصعب وهل برهان، إىل يحتاج ال واضح األمر فأجابته:
نظريتي. تؤيد أدلة ذلك كل عندنا، املعروف غري للكلب ونداؤك مالبسك وهذه والخادم،
مع الكلفة رفع عىل اعتاد أنه وبما وأخرى، دقيقة بني بأليكيس ليزا شغف وازداد
هيئة وجهها واتخذ أمامه من قفزت ليزا ولكن بيديه، خرصها يطوق أن أراد الفالحات
وبني بينه وحال حده عند أوقفه ولكنه كثريًا، أليكيس أضحك الذي األمر والرصامة، الجد

جديد. هجوم
تنىس أال فأرجو صديقني نكون أن تريد كنت إذا وشهامة: بعظمة ليزا له فقالت

نفسك.
ناستيا ألعلها مقهقًها. السؤال هذا أليكيس عليها ألقى الحكمة؟ هذه علَّمِك من –

والثقافة. العلم ينترش طريق بأي أرى إني سيدك؟ كريمة أو بها تعرفت التي
خاطبت ولكنها االنرصاف، عىل وعزمت دورها تمثيل أنهت أنها ذاك إذ ليزا ورأت
كل وسمعت ورأيت مراًرا زرته لقد القرية؟ رب منزل أزر لم أني أَوتظن بقولها: الشاب
أيها فاذهب الفطر، جمع دون حالت معك ثرثرتي وقالت: الكالم استطردت ثم يشء.
أليكيس لكن تبتعد أن وأرادت املعذرة، وأرجوك أخرى جهة من أسري وأنا جهة من السيد

روحي؟ يا اسمك ما وسألها: بيدها، أمسك
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السيد أيها اتركني وقالت: يده، من أصابعها سحب وحاولت أكولينا، اسمي فأجابته:
املنزل. إىل لذهابي الوقت حان فقد

الحداد. باسييل والدك سأزور إني أكولينا صديقتي يا اسمعي –
يف علموا لو ألنهم األمر؛ هذا عىل تقدم أال أرجوك املسيح باسم هذا، تفعل أن إياك –
باسييل وأبي دهماء، مصيبة بي لحلت الغابة يف انفراد عىل شاب مع ثرثرت أني املنزل

املوت. حتى يرضبني الحداد
رؤيتك. من يل بد ال ولكنه –

الفطر. ألجمع أيًضا هنا إىل ما وقت يف سآتي –
تحرضين؟ ومتى –
غًدا. ولو حتى –

غًدا أنتظرك فإني وعليه ذلك؛ عىل أجرس ال ولكني تقبيلك أريد أكولينا! عزيزتي يا –
الوقت. هذا مثل يف هنا

نعم. نعم! –
تخدعيني. ال وأنك –

أخدعك. ال –
ذلك. عىل اقسمي –

سأحرض. املقدسة والجمعة –
الحديقة ودخلت الحقل واجتازت الغابة من ليزا وخرجت والشابة، الشاب فافرتق
مالبسها خلعت ثم تنتظرها، ناستيا كانت حيث املنزل دخلت ورسعة وبطيش خلسة،
قاعة إىل ذهبت ثم الفكر، شاردة وهي املتتابعة أسئلتها عىل الوصيفة تجيب وكانت
جاكسون املس قطَّعت وقد حاًرضا، اإلفطار وطعام جاهزة املائدة وكانت االستقبال
وأصح أحسن وليس وقال: الصباح، يف لرياضتها ليزا عىل األب وأثنى اللذيذة، الفطائر
اقتبسها اإلنساني العمر طول عىل أمثلة عدة وأورد الفجر، عند النوم من النهوض من
لم حياتهم سني من املائة جاوزوا الذين األشخاص كل إن وقال: اإلنكليزية، املجالت من
قاله؛ مما كلمة ليزا تسمع ولم وشتاء، صيًفا الفجر قبل يستيقظون وكانوا الخمر، يذوقوا
أكولينا وحديث الصباح مقابلة وأحوال ظروف جميع فكرها يف تستعرض كانت ألنها
إن وقالت: زلتها، تربير عبثًا وحاولت يُعذبها، ذاك إذ ضمريها وأخذ الشاب، الصياد مع
عاقبة، أية عنها ينجم ال لعبتها التي اللعبة هذه وإن اآلداب، حدود عن يخرج لم حديثها

وإدراكها. عقلها صوت عىل صوته وارتفع يتذمر كان ضمريها ولكن
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تحنث أن عىل وعزمت كثريًا، أقلقها التايل اليوم يف للمقابلة حددته الذي املوعد إن
للبحث القرية يقصد تحرض ولم كثريًا انتظرها إذا أليكيس إن قالت: ولكنها بقسمها،
طيشها ذاك إذ فيفقه املجدورة، الثخينة الحقيقية أكولينا باسييل الحداد ابنه عن عنها،
بشخص التايل اليوم يف الغابة تقصد أن عزمت ولذا كثريًا؛ الفكر هذا فأزعجها وخفتها،

أكولينا.
بالصديقة مفكًرا النهار طول ولبث والجذل، االنرشاح غاية يف فكان أليكيس أما
الفجر الح وما منامه، يف ذلك وتكرر السمراء الحسناء صورتها ليًال له وتراءت الجديدة،
الحقل إىل خرج بل البندقية، لحشو وقتًا لنفسه يرتك ولم مالبسه مرتديًا كان حتى
حسبه منتظًرا ساعة نصف لبث بها، املوعود املقابلة مكان نحو وأرسع األمني كلبه مع
الوضاحة أكولينا الستقبال وهرول األزرق، الجلباب بريق األدغال بني رأى وأخريًا دهًرا
الكآبة آثار وجهها عىل فوره من ولحظ بمقابلتها، رسوره له شاكرة فابتسمت الجبني،
وأنها وخفة، طيش هذا عملها بأن ليزا فاعرتفت ذلك، سبب معرفة وأراد واالضطراب،
هذه مقابلتهما وأن بوعدها، الوفاء عدم املرة هذه ترد لم وأنها منها، فرط ما عىل ندمت
هذه قالت نافع. أمر إىل تقودهما ال التي املعرفة حبل يقطع أن وترجوه األخرية، تكون
فالحة، لفتاة بالنسبة غريبان وشعورها أفكارها ولكن صميمة، فالحية بلهجة العبارات
والبالغة البيان حسن من مقدوره يف ما كل فاستعمل وصربه أليكيس أدهش الذي األمر
يف مجاًال يدع ال بأنه ووعدها أمياله لها وأكد عزمها، عن العدول عىل أكولينا ليحمل
سلوى من تحرمه أال عليها وأقسم يشء، كل يف إرادتها طوع سيكون وأنه للندم، املستقبل
الحب بلسان يتكلم وكان األسبوع، يف مرتني أو يوم بعد يوًما انفراد عىل برؤيتها فذة
وهي كالمه تسمع ليزا وكانت الولهان، كالعاشق الدقيقة هذه يف وكان الحقيقي، الخالص
تسأل أو القرية يف مطلًقا عني تبحث ال بأنك صادًقا وعًدا ِعدني أخريًا: له فقالت صامتة،
أنا، أحددها التي املقابالت غري أخرى مقابلة مني تطلب ال بأنك أيًضا وِعدني عني، أحًدا
لزوم ال وقالت: بابتسامة، استوقفته ولكنها املقدسة، بالجمعة لها يقسم أن أليكيس وأراد
إىل الغابة يف واسرتاضا كصديقني يتسامران أخذا هذا وبعد منك، وعًدا ويكفيني للقسم

فافرتقا. الوقت؛ حان ليزا: قالت أن
ساذجة قروية فتاة أن كيف يفقه أو يفهم أن يستطع لم وحده أليكيس بقي وملا
لها كان بأكولينا عالقته إن ثم إلرادتها. وتخضعه عليه تتسلط أن بمقابلتني استطاعت
بباله يخطر لم هذا ومع ثقيلة، الغريبة الفالحة أوامر أن له وبدا الطريف، الجديد طالوة
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واالجتماعات الرسية املكاتبة برفض النحس من صادفه ما ومع لها. عهوده ينقض أن
طاهر قلب له وكان حبٍّا، ملتهبًا طيبًا صالًحا كان ألنه يتزعزع؛ ال ثابتًا بقي معها الدائمة

والعفة. الطهارة بلذة التمتع بشعور جدير
التي والفتى الفتاة مقابالت تفاصيل مسهبًا وصًفا لوصفت إرادتي أطعت لو إنني
أحاديثهما ذكر إىل الكالم واستطردُت لها، حدَّ ال التي والثقة املتبادل امليل بينهما أنمت
هذه أن وأظن ذلك، يف اللذة يشاطروني ال قرائي أكثر أن يقينًا أعلم ولكني ومسامراتهما،
وأقول عنها، صفًحا أرضب فإني عليه وبناء لها، قيمة ال تافهة للقارئ تبدو التفاصيل
الشغف، لحد بليزا مغرًما أليكيس كان حتى شهران تعارفهما عىل مىض ما إنه بإيجاز:
منه، كالًما أقل كانت ولكنها ذلك يف منه بأقل الفتاة تكن ولم فؤاده، صميم الحب ومس

باملستقبل. فكرا وقلَّما بالحارض سعيدين كالهما وكان
يذكرا لم ولكنهما كثريًا، أفكارهما شغل والنسب الحسب يف بينهما التكافؤ عدم إن
الحسناء بعزيزته شديًدا تعلقه كان مهما أليكيس فإن واضح: والسبب لبعضهما ذلك
العداء اليقني علم تعلم وليزا املسكينة، الفالحة وبني بينه الجسيم الفرق يعلم أكولينا
األنانية من به اتصفت ما إن ثم متبادل، صلح إمكان تتوقع ولم والديها بني املستحكم
يوًما السجود إىل حبه سيدفعه الكبري املزارع ابن أليكيس بأن االعتقاد إىل دفعها املتناهية
األحوال، مجرى وغريَّ حسبانها يف يكن لم ما حدث ولكن املنتحل، الحداد ابنة رجيل أمام ما
بربدها املعروفة روسيا خريف أيام من السماء صايف بارد يوم صباح يف البيان: وإليك
ستة معه واصطحب جواده ظهر عىل للنزهة برييستوف بيرتوفيتش إيفان خرج القارس،
غرَّ نفسه الوقت ويف بوق، واحد كل مع غلمان وعدة خيله وسائس السلوقية الكالب من
صهوتها وامتطى فرسه بإرساج فأمر مورومسكي إيفانوفيتش غريغوري الجو صفاء
عدوه رأى الغابة بلغ وملا اإلنكليزية، الطريقة عىل املنسقة حقوله إىل خببًا به فسارت
منتظًرا ثعلب بفرو مبطنة عباءة ارتدى وقد وكربًا، عظمة يختال جواده ظهر عىل اللدود
بهذه مورومسكي علم ولو األبواق، وأصوات بالصياح األدغال بني من الغلمان أثاره أرنبًا
مسدس طلقة مسافة عىل منه وأصبح مفاجأة قابله لكنه أدراجه، وعاد لتجنبها املقابلة
بلطف وحياه عدوه من تقدم مهذبًا متثقًفا أوربيٍّا رجًال كان أنه وبما حيلة، بيده يعد فلم
املربوط الدب كتحية تحيته وكانت منها، بأحسن التحية برييستوف له فرد وهشاشة،
إىل وخرج الغابة من األرنب قفز اللحظة هذه ويف صاحبه. ألمر امتثاًال للسادة بالسالسل
بكل األرنب أثر واقتفوا الكالب وأطلقوا قوتهما بكل وسائسه برييستوف فصاح الحقل
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وجمحت، وجفلت فخافت للصيد ذلك قبل مرة خرجت فرسمورومسكي تكن ولم رسعة،
املصادفة بهذه وُرسَّ العنان لها أطلق املربزين الفرسان من نفسه يعد صاحبها أن وبما
واديًا بلغت حتى قوتها بكل الفرستجري ولبثت املكروهة، عدوه محادثة من أنقذته التي
فسقط ظهرها عىل الثبات من معها مورومسكي يتمكن ولم بقوة، عنه فانحرفت عميًقا
رأى وملا وقفت، فارس بال نفسها رأت إذ التي فرسه العنًا بالجليد مغطاة أرض عىل
هذه ويف جرح، أو برض أصيب وهل سالمته، عن وسأله جاره إىل أرسع ذلك برييستوف
بريستوف إن ثم ركوبها. عىل مورومسكي وساعد الجموح الفرس السائس قاد الفرتة
فقد وعليه له، مدينًا نفسه وجد ألنه دعوته؛ رفض يستطع فلم لالسرتاحة منزله إىل دعاه
حرب. كأسري جريًحا عدوه وقاد أرنبًا، اصطاد ألنه وعجبًا فخًرا مملوءًا منزله إىل عاد

من مورومسكي طلب ثم وإخالص، بوداد تحادثا املائدة عىل الجاران جلس وعندما
فرسه، راكبًا منزله إىل العودة يستطيع ال الرضوض بسبب أنه له واعرتف مركبة مضيفه
قاطًعا عهًدا منه أخذ أن بعد مورومسكي وسافر الخارجي الباب إىل برييستوف فتبعه
القديم العداء فإن وعليه أليكيس، نجله مع الغداء طعام ملناولة التايل اليوم يف يزوره بأن

وجموحها. الفرس خوف أزاله الجارين نفيس يف املتأصل
تعرج أنت وملاذا أبي؟ يا هذا معنى ما مندهشة: وقالت والدها، ملقابلة ليزا هرولت
ى، امُلعمَّ هذا حل تستطيعني ال إنك ا حقٍّ والدها: فأجابها املركبة؟ هذه وملن فرسك؟ وأين
والدها لها يدع ولم أذناها، سمعته ما ليزا تُصدِّق فلم باإلسهاب، حدث ما كل لها روى ثم
برييستوف الغداء طعام عندنا سيتناول وغًدا بقوله: فاجأها بل دهشها لزوال فرصة
يا تقول ماذا الذهول: صفرة وجهها غطت وقد وقالت النبأ، لهذا تصعق فكادت وابنه،

أبي؟!
مائدتنا! عىل الغداء طعام غًدا يتناوالن وابنه برييستوف إن أقول: –

خطريًا. األمر كان مهما أمامهما أظهر ال بأني والدي يا اعلم بقولها: فأجابته
لهما تحفظني أنك أو الحياء؟ هذا مثل عندك غدا ومتى عقلك؟ يف بمس أُصبت هل –

وجنونًا. حماقة كفى كفى الروايات؟ كبطلة الوارثي الحقد
كنوز؛ من الدنيا يف ما أُعطيت ولو مطلًقا، أقابلهما ال إني أبي يا كال ليزا: فقالت
ودخل شيئًا، يفيد ال العناد أن منه علًما الصدد بهذا الكالم عن وأمسك كتفيه والدها فهز

املثال. النادرة النزهة هذه بعد لالسرتاحة غرفته
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يتحادثان طويلة مدة ولبثتا ناستيا ساعتها من واستدعت غرفتها إىل ليزا وسارت
املثقفة املهذبة الفتاة هذه يف عرف إذا أليكيس سيقول ماذا ليزا: فقالت الغد. ضيوف عن
عن بأسداس أخماًسا ترضب وأخذت سلوكها؟ يف رأيه سيكون وماذا أكولينا؟ صديقته
نفسيهما من ووقع لناستيا أبلغته فجائي خاطر لها وخطر أليكيس. نفس يف مقابلتها تأثري

تنفيذه. وقررتا الرسور موقع
ما هل اإلفطار مائدة عىل جالسون إيفانوفتيشوهم غريغوري سألها التايل اليوم ويف
إذا سأقابلهما إني بقولها: فأجابته وابنه؟ برييستوف وجه من االختفاء عىل عازمة زالِت
أال عملته عمل أي أو أمامهما، به ظهرت شكل أي يف أني برشط ولكن يرضيك، ذلك كان
تقصدين أنك ريب ال وقال: والدها فضحك رضاء. عدم أو استغراب أقل تظهر وال تسبني
اللعوبة عزيزتي يا تريدين ما واعميل رشوطك، عىل موافق إني غريب، بعمل مفاجأتنا

لالستعداد. مرسعة وخرجت جبهتها وقبَّل السوداوين، العينني ذات
فناء الخيل جياد من ستة يجرها فخمة مركبة دخلت تماًما الثانية الساعة وعند
وصعد الكبري بريستوف منها نزل ثم األخرض، بالعشب مسكوة ناحية يف ووقفت املنزل،
مالبس مرتديني كانا اللذين املنزل صاحب خادمي بمساعدة السفىل املنزل رشفة إىل
والده مع ودخل جواده صهوة ممتطيًا أليكيس نجله أثره عىل ووصل اإلرشاف، خدمة
يف وبالغ ودية مقابلة ضيفيه مورومسكي وقابل مهيئة. املائدة كانت حيث الطعام غرفة
وزريبة الطعام مناولة قبل حديقته يريا أن إليهما وطلب وفادتهما، وإكرام بهما الحفاوة
تلك عىل الشيخ برييستوف فأسف بالرمل، ومغطاة معبدة طرق يف وقادهما الوحوش،
يرصح لم اللياقة باب من ولكنه منه، فائدة ال تنظيم عىل جدوى بال ذهبت التي األتعاب
املتكلنز مضيفه يشاطر ولم االلتفات جانب ذلك يُعر لم فإنه أليكيس وأما هذا. بانتقاده
صرب بفروغ ينتظر وكان هذا، بغري مشغولة كانت أفكاره ألن ذلك االرتياح؛ أو الرسور
غريها، بحب مشغوًال كان فؤاده أن علمنا وقد كثريًا، عنها سمع التي الدار ابنة حضور

ونظره. مخيلته عىل تأثري لها كان حسناء آنسة كل ولكن
وما خدمتهما أيام يذكران الشيخان وجعل املائدة حول الثالثة جلس عادوا وملا
يمثله الذي الدور يف يفكر كان فإنه أليكيس وأما والنوادر، الحوادث من خاللها يف جرى
وفيما الشديد، والربود الفكر تشتت هو به يظهر مظهر خري أن نفسه يف وقرَّر ليزا، أمام
عىل رأته لو بحيث وبرود وطمأنينة بعظمة نحوه فالتفت الباب ُفتح الحال تلك عىل هم
من ولكن أعصابها، وارتعشت فؤادها، الضطرب وخالعة غنًجا النساء أشد الحالة هذه
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غاضة الخرص، ضامرة الوجه، مبيضة وهي مسجاكسون العجوز ليزا بدل دخلت األسف
حتى ثانية قوته يجمع كاد ما ولكنه عبثًا، الحربية أليكيس خطة بدخولها فذهبت الطرف،
وعض فجأة توقف ولكنه بالضيفني يُعرِّفها أن أبوها وأراد الجميع، فوقف ليزا دخلت
وزججت أبيض، بطالء أذنيها حتى وجهها طلت قد السمراء ليزا فتاته ألن ذلك شفتيه،
الحقيقي، شعرها من أزهى شعرها سوالف كانت وقد جاكسون، مس عن زيادة حاجبيها
رداؤها وكان عرش، التاسع لويس لعهد املستعار الشعر قبعة شكل عىل جعلتها وقد
حيل بجميع وتزينت X كحرف أصبح حتى جدٍّا رفعته فقد خرصها وأما كثريًا، منتفًخا
أصابعها يف وتتألأل تربق فكانت الرهونات، بنك يف والدها يرهنها لم التي املاسية والدتها
املضحكة اللماعة الفتاة بهذه أكولينا صديقته أليكيسمعرفة يستطع ولم وأذنيها، وعنقها
ترتعش كانت أصابعها أن له وظهر حذوها هو وحذا والده فصافحها وزيها، شكلها يف
فإنه والدها أما يعرفها، فلم قدميها أخمص حتى رأسها من إليها ينظر جعل ثم يده، يف
فكانت جاكسون مس دهشة وأما والدهشة، االهتمام بعدم التظاهر وحاول لها وعده ذكر
صبغة يشء: كل خزانتها درج من رسقت ليزا أن الساعة هذه يف علمت ألنها عظيمة

الشعر. وسوالف الحاجبني
االهتمام العديم الفكر، املشتت دور تمثيل أليكيس وواصل املائدة عىل الجميع جلس
باللغة أسنانها بني من تتكلم وجعلت والدالل الغنج يف أخذت فإنها ليزا وأما حوله، بما
التصنع هذا من غرضها يفهم أن دون عنها نظره يُحوِّل ال أبوها وكان فقط، الفرنسية
ببنت تنبس لم ولكنها والحنق، الغيظ شدة يف فكانت اإلنكليزية وأما املضحك، الغريب
طفح، حتى ورشب اثنني نصيب وأكل منزله يف كأنه فكان الكبري برييستوف أما شفة،

ويقهقه. ويضحك يتكلم وكان
بالضحك لنفسه العنان ليزا والد وأطلق الضيفان، وسافر املائدة عن نهضوا وأخريًا
ألعلك لها: وقال املظهر، بهذا الظهور عىل حملها عما األسئلة من وابًال ابنته عىل وأمطر
والدها عانقت ثم ابتكرته، ما لنجاح طربًا ترقص هي وكانت الضيفني؟ تختيل أن أردت
شديد، غضب حالة يف كانت ألنها وتسرتحمها؛ جاكسون مس لتستعطف مرسعة وهرولت
وأهدتها بينهما، الصلح تم وأخريًا إيضاحاتها، لتسمع غرفتها باب لها تفتح أن تشأ ولم

عنها. رضائها عن إعرابًا اإلنكليزي؛ األبيض الطالء من ا ُحقٍّ جاكسون مس
وقعت وملا املقابالت، غابة إىل التايل اليوم يف بادرت ليزا أن يدرك القارئ أن وأظن
فتاته رأيت وكيف قريتنا. سيد عند أمس السيد أيها كنت إنك له: قالت أليكيس عىل عينها
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األسف. جد آسفة إني له: فقالت إليها، يلتفت ولم يلحظها لم إنه بقوله: فأجابها الحسناء؟
أشبهها أني يقولون ما صحة عىل أسألك أن أريد كنت فأجابته: أسفها، سبب عن فسألها

شوهاء. تعد إليك بالنسبة إنها فأجابها: الشبه. تمام
أقارنها أن يل وأنَّى بيضاء، بَضة سيدتنا ألن ذلك؛ تقول عليك حرام له: فقالت
تطمنئ يجعلها ولكي يقاس، ال بما منها أجمل بأنها لها يقسم فجعل الفتان! بجمالها
وقالت: قوتها، بكل ليزا فقهقهت املضحكة، ومالمحها مورومسكي ابنة لها يصف أخذ
معزيًا: لها فقال أمية. جاهلة حمقاء إليها بالنسبة فإني تقول كما مضحكة سيدتنا أن ولو
من أليكيس وأخرج جلسا ثم ارتياحها، الفتاة فأظهرت رائدة. برسعة القراءة أعلمك إني
برسعة ليزا فتعلمتها الهجائية، الحروف منه صفحة عىل وكتب رصاصودفرتًا قلم جيبه
أوًال، الرصاص قلم يطاوعها فلم أمامه الكتابة حاولت التايل اليوم ويف الشاب، أدهشت
درسنا إن مندهًشا: أليكيس فقال وقرأتها، جميعها الحروف كتبت دقائق عدة بعد ولكنها
جعلت الثالث الدرس بعد فإنه الحقيقة ويف النكاستري، طريقة من وأرسع ا، جدٍّ ناجح

معلمها. مع كانت رواية من الصغرية الجمل تقرأ أكولينا
قديمة سنديان شجرة عند الربيد إدارة وجعال بعضهما، يُكاتبان أخذا أسبوع وبعد
عند رسائله يسلمها أليكيس وكان الرسائل، موزع بوظيفة ناستيا الوصيفة وقامت العهد،
رديء بخط املكتوبة حبيبته رسائل منها ويستلم واضح ثلث بخط مكتوبة وهي الشجرة

بسيط. أزرق ورق عىل مكتوبة وهي القراءة بتعلم املبتدئني والصبيان الفتيات كخط
ازدادت الوقت هذا نفس ويف كتابتها، عبارة وارتقت أكولينا خط ن تحسَّ الوقت ومع
بأنه هذا األخري وفكَّر حميمني، صديقني وأصبحا وثوًقا ومورومسكي برييستوف صداقة
الوالية، تلك يف مزارع وأغنى أكرب ويصبح أمالكه أليكيس ابنه سريث برييستوف وفاة بعد
جاره لتكلنز انتقاده مع وبرييستوف ليزا، بكريمته الزواج وبني بينه يحول يشء يوجد وال
وهو برونسكي، الغراف أقرباء من مورومسكي وكان الطيبة. الصفات بعض فيه يرى
أليكيس ينفع الغراف أن ريب ال نفسه: يف برييستوف فقال عظيم، نفوذ وذو نبيل رجل
كان ألليكيس. ابنته إعطاء وارتياح برسور يرىض مورومسكي إن ثم محسوسة، منفعة
العدة يعد منهما كل وأخذ وتعانقا به تحدثا وأخريًا منفرًدا، بهذا يفكر الشيخني من كل
من بالزواج وإقناعها الشأن بهذا ابنته بمفاتحة صعوبة مورومسكي ووجد تنفيذه، إىل
وال يتحابا لم أنهما وزعم والدها، مائدة عىل الطعام تناول أن بعد تره لم الذي أليكيس
غرفتها، يف تختفي والدها يزور برييستوف كان كلما أخرى جهة ومن اآلخر، الواحد أعجب

الوقت. مرور مع وأحبته ابنته أللفته يوم كل أليكيس زارهما لو أنه وزعم
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مكتبه، إىل ابنه املساء ذلك يف ودعا مقاصده بنجاح اضطرابًا أقل برييستوف وكان
عن سكتَّ بعيد زمن من أليكيس يا أراك له: قال بالتدخني وتلذذ غليونه أشعل أن وبعد

يغويك؟ ال غدا الفرسان رداء أن وهل الجندية، خدمة
ال الهوسار رداء أن رأيت فقد والدي! يا كال بقوله: باحرتام والده أليكيس فأجاب

والدي. بطاعة عيلَّ يقيض وواجبي يعجبك
ال وإني شيخوختي، يف يل سلوى أكرب وذلك طائع، بار ابن أنك وأرى ا، جدٍّ حسنًا –

تزويجك. أريد ولكني اإلرادة، حرية وبني بينك حائًال أقف
مندهش. وهو أليكيس أجابه أبي؟ يا بمن –

الحسناء. الفتاة مورومسكي جارنا كريمة بليزا –
بالزواج. لآلن أفكر لم أبي يا إني –

ذلك. عىل عزيمتي وصحت عنك، فكرت ولكني تفكر لم إنك –
يف هوى تصادف ولم تعجبني لم مورومسكي ليزا ولكن والدي، يا أمرك األمر –

نفيس.
الفرج. مفتاح والصرب بعد فيما ستعجبك –

سعيدة. بجعلها جديًرا لست أنني بنفيس أشعر –
إرادته عىل وانزل والدك، طاعة احرتم حال كل وعىل لك، حزنًا ليست سعادتها إن –

نفعك. ذلك ففي
الزواج. أريد ال إني تريد، ما قل –

أبيعها أني يعلم القدوس فاهلل أمالكي وأما ألعنك، فإني وإال تتزوج أن عليك يجب –
ال هذا وقبل والتفكري للرتوي أيام ثالثة أمهلك وإني وسادة، لك أترك وال أثمانها وأبدد

وجهك. تريني
غرفته إىل فذهب عنه، يرجع ال قوًال قال أو عهًدا قطع إذا والده أن يعلم أليكيس وكان
ال مسكينًا فقريًا برتكه والده وبوعيد وبليزا الجائرة، الوالدية السلطة بحكم يُفكر وجعل
وقد العبادة، يشبه حبٍّا يحبها أنه مرة ألول رأى التي بأكولينا ثم رمقه، به يسد ما يملك
وكد جبينه عرق من ويعيش الساذجة بالقروية يتزوج أن وهو غرامي خاطر له خطر

الحرج. ملوقفه حل خري الرتوي بعد الفكرة هذه يف ووجد يمينه،
أكولينا إىل فكتب األمطار، بسبب توقفت الغابة يف أكولينا وبني بينه املقابالت وكانت
وطلب والوبال، الهالك من ينتظره عما به أخربها الحروف كبري جيل واضح بخط رسالة
عميًقا. نوًما ذلك بعد ونام السنديانة، جوف إىل بنفسه وحملها الرسالة ختام يف يدها
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منزل إىل السفر عىل وعزم عزمه عىل ثابت وهو مبكًرا استيقظ التايل اليوم ويف
ويستميله شهامته فيه يستفز أنه ورجا ورصاحة، بإيضاح باألمر ليفاوضه مورومسكي

وجوده. عن سأل مورومسكي منزل باب أمام بجواده وقف وملا مساعدته، إىل
كريمته وهل الخادم: وسأل لذلك، الفتى فأسف الصباح؛ يف سافر إنه الخادم: فأجابه

موجودة؟ ليزا
املنزل. يف حرضتها إن سيدي، يا نعم –

عن يُعلم أن بدون املنزل ودخل للخادم مقوده ودفع جواده عن أليكيس فرتجل
سأتفاهم فإني أريد، ما عىل يشء كل سيتم االستقبال: غرفة إىل سائر وهو وقال قدومه،
يُصدِّق ولم ذُهل إنه ُقل: بل حراًكا، يُبدي ال مكانه وجثم دخل أحد، وساطة بدون ليزا مع
بل الفضفاض الجلباب يف يرها لم أكولينا! هذه كال وقال: ليزا، رأى … عيناه ترى ما
لم أنها لدرجة بقراءتها مشغولة وكانت رسالته، تقرأ النافذة بجوار جالسة الصباح برداء
الفرح؛ رصاخ عن نفسه يضبط أن أليكيس يستطع ولم عليها، بدخوله تشعر ولم تلحظ
عليها فهجم الفرار وحاولت ورصخت رأسها ورفعت القطر، بلله كعصفور ليزا فانتفضت
بالفرنسية: له وقالت منه، التخلص حاولت ليزا ولكن أكولينا! أكولينا، وقال: بها، وأمسك
ذلك كرر أكولينا، أكولينا! أليكيس: فصاح مراًرا، عبارتها وكررت وشأني، سيد يا اتركني
هذه ويف تظن، ما أو تقول ما تدِر ولم الدور هذا جاكسون املس شاهدت يديها، يُقبِّل وهو
بينكما األمر أن يظهر وقال: ليزا، والد إيفانوفيتش غريغوري ودخل الباب ُفتح اللحظة

كذلك. فليكن يُرام ما عىل تمَّ قد
وصف يف اإلسهاب واجب من ويعفيني ينقذني أن الكريم القارئ أرجو وإني
يف وآلهما العروسني ويشاطر بها ويتلذذ يدركها أن قارئ كل يستطيع فقد النتيجة،

املفاجئة. النتيجة لتلك وارتياحهم أفراحهم
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غوركي مكسيم املتفنن الرويس للكاتب

أفكاري؛ يشغلون أبًدا دائًما كانوا املتحدة الواليات يف والبرتول والفوالذ الحديد ملوك إن
البرش، يماثلوا أن يمكن ال الدنانري من املاليني أصحاب بأن الوثوق تمام واثًقا كنت ألنني

خاصة. فصيلة من إنهم بل
وخمسون مائة منهم كل فم ويف ِمَعد، ثالث األقل عىل منهم واحد لكل أن أتصور كنت
من ينهض حيث األكل غري يوم كل يف له عمل ال املليون صاحب أن أعتقد وكنت سنٍّا،
الثانية الساعة حتى الطعام اللتهام حاًال ويرسع صباًحا السادسة الساعة عند النوم
املأكوالت أفخر طعامه يف يستعمل وأنه الراحة، من يشء ذلك يتخلل أن دون مساء عرشة
الحلوى أنواع وسائر والدجاج الصغرية والخراف والخنانيص الرومية والديوك كاألوز
الزنوج يأمر الطعام مضغ عن فكاه وَكلَّ املساء جاء وإذا ثمنًا، وأغالها الفواكه وأفخر
النشاط يفقد بالطعام معده حشو وبعد ازدراًدا، فيزدرده فمه يف ويضعونه له فيمضغونه
نوًما ينام حيث رسيره إىل الزنوج فيحمله جسمه من يتصبب العرق ويأخذ والحركة،
كان ما إىل ويعود ينهض التايل اليوم صباح من السادسة الساعة وافت إذا حتى ثقيًال،

التعيسة. حياته يقيض املثال هذا وعىل الطعام، التهام من باألمس عليه
أمواله، فائدة من دخله نصف تبلغ ال طعامه عىل ينفقها التي الطائلة النفقات وهذه
الثروة بحكم إليها مدفوع املليون صاحب ولكن متعبة، ثقيلة العيشة هذه أن يخفى وال
الناس. أدنى وبني بينه فارق فال ذكرناها التي الصورة تلك عىل يعش لم وإذا الكبرية،
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وأن ذهبية، خيوط من منسوجة املليون صاحب ورساويل قمصان أن أظن وكنت
قبعة الربنيطة من بدًال رأسه عىل ويرتدي الذهب، خالص من أيًضا حذائه نعل مسامري
وأن الكريمة، الحجارة أنواع وسائر والدر بالجواهر مرصعة خاصبه نمط عىل مصنوعة
مرت مائة عن طوله يقل وال ثمنًا، وأغاله الحرير أفخر من خيط (السرتة) الخارجي رداءه
واثني سرتات ثماني يرتدي األعياد أيام يف وأنه النقي، الذهب من زر بثالثمائة مزدان
سائر عن ليمتاز برسور؛ ذلك يتحمل ولكنه جسمه يبهظ ذلك أن ومع بنطلونًا، عرش
يستطيع عميقة هوة عن عبارة املليون صاحب جيب أن أتصور وكنت يشء، كل يف الناس
فكان جوفه تصورت وإذا أراده، يشء وكل العمومية الندوة ودار الكنيسة فيه يخفي أن
مع ولكني الحجم، الكبرية البحرية البواخر إحدى مخزن عن اتساعه يقل ال نظري يف
ظننت ولكني بنطلونه، ورجيل رجليه طول أتصور أن أقدر كنت ما التصورات هذه كل
أيًضا وتصورت مربع، ميل عن طوله يقل ال املليون صاحب تحته ينام الذي اللحاف أن
ال أجوده من كمية واحدة دفعة فمه يف يلقي فإنه التبغ بمضغ املغرمني من كان إذا أنه
املعروف مسحوقه من يضع فإنه استنشاقه يف املغرمني من كان وإذا رطلني، عن تقل
تطلب النقود ألن يفعله فيما معذور وهو الرطل، عن وزنها يقل ال أنفه يف كمية بالنشوق

إنفاقها.
اختفت وقد املعروفة، الناس كأصابع ليست مدهشة عجيبة فإنها يديه أصابع وأما
املعتادة، حالتها إىل يرجعها ثم شاء إذا شاسعة أبعاد إىل يمدها بحيث سحرية قوة فيها
أصابعه يمد فإنه سيبرييا يف نبت دوالًرا بأن وبلغه نيويورك يف جالًسا كان لو إنه حتى
مقعده. عىل جالس وهو أرضسيبرييا يف نبت الذي الدوالر ويقتلع بريين بوغاز فوق من
املليون رأسصاحب تصور أستطع لم فإني التصورات هذه من تصورته ما كل ومع
دام ما الرأس عن غنى يف أنه أظن كنت وإنما املردة، أحد عن يقل ال بأنه أتخيله الذي
كلها التي السحرية واألصابع املتناهي والطول الواسع والفم الضخمة األعضاء تلك له
كل وحرصت الطاقة جهد القريحة أجهدت فإني اإلجمال وبوجه عًرصا؛ الذهب تعرص

سدى. العقلية أتعابي فذهبت املاليني صاحب وتصور تمثل ألستطيع العقلية قواي
واالضطراب والحرية الدهش ِعظم الكريم القارئ أيها لك أصف أن أقدر ال ولكن
يشء يف يفرق ال وأنه املاليني صاحب مشاهدة الزمان يل أتاح ما عند عيلَّ وقعت التي

الناس. بقية عن مطلًقا
وقد الناس، كباقي اليدين صغري الذقن حليق الجسم نحيف شيًخا رجًال أمامي رأيت
حاجبيه شعر تساقط وكذلك الذهب، من اصطناعية بأسنان فاستبدلها أسنانه سقطت
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طفل عن يشء يف يفرق يكن لم أمامي الجالس الشخص فإن اإلجمال وبوجه ورأسه؛
منتهاها. يف أم حياته بدء يف هو هل يحكم أن أحد كل عىل ويصعب ساعته، ابن صغري

ذهب، خاتم يده ويف الناس، عامة من ميِّت مالبس من الشبه قريبة فهي مالبسه وأما
املتحيل الذهب ُوزن وإذا قدمنا، كما الذهب من أيًضا وأسنانه ذهبية، سلسلة صدره وعىل
ال رسومهم ورأى فرنسا يف الدوقات خَدمة يتصور إنسان وكل مثقال، عن يزيد فال به
الرياش من يشء فيها ليس غرفة يف استقبلني وقد منهم، واحد الرجل هذا بأن إال يشك

استقبال. قاعة ال أفيال إصطبل أنها وهلة أول من يظنها إليها والداخل الفاخر
املاليني؟ صاحب أنت هل قائًال: سألته أمامه وقفت وملا

الرجل. ذلك هو أنا نعم وقال: رأسه فأحنى
فسألته بشأنه، السابقة تصوراتي أتحقق أن أردت ولكن كالمه، بتصديق فتظاهرت

الصباح؟ طعام عىل أكلها يستطيع التي اللحم كمية عن مستفًرسا
وبيضة برتقالة نصف أتناول وإنما مطلًقا، الصباح يف لحًما آكل ال إني فأجاب:

الكذب. من شيئًا فيهما أر ولم عيناه وأبرقت ذلك قال الشاي، من صغريًا وكأًسا
النهار؟ يف تأكل مرة كم تُْعِلمني أن أرجوك له: قلت ثم

وأتناول والظهر، الصباح يف اليوم يف دفعتني الطعام أتناول إنِّي سكينة: بكل فأجاب
والفاكهة الحلوى من وشيئًا األبيض اللحم من وصحنًا الحساء من صحنًا الغداء عىل

تبغ. ولفافة قهوة وفنجال
يف املحشودة املقنطرة املال بقناطري تفعل فما ذكرت كما األمر كان وإذا له: فقلت

خزائنك؟
أخرى. نقوًدا نقودي من أصنع وقال: كتفاه، وارتفع حاجباه واختلج عيناه فأبرقت

النقود؟ تصنع وملاذا برسعة: له فقلت
اتساًعا. ثروتي ألزيد –

الزيادة؟ تلك يف الفائدة وما فقلت:
عقلك يف أنت هل قائًال: وسألني كتفي، عىل يده ووضع مني ودنا مقعده عن فقام

معتوه؟ أنت أم
املعتوه؟ أم العاقل أيهما وأنت ساعتي: من فأجبته

مثلك، رجًال أرى حياتي يف مرة أول أني والحق فنون، الجنون وقال: مليٍّا فاطرق
حتى رأيس من إيلَّ وينظر يفَّ يتفرس أخذ ثم بأذنيه، تلتصق شفتاه كادت حتى تثاءب ثم
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يف أن ولحظت الناس، كسائر طبيعيٍّا إنسانًا نفسه يعد أنه وجهه من ولحظت قدمي،
العمل هو ما سألته: السكوت فيها ساد برهة وبعد الزمرد، من صغريًا دبوًسا عنقه ربطة

النقود. عمل مهنة أتعاطى فأجاب: يتعاطاه؟ الذي
إذن إنك له: فقلت الخطاب، فصل أنه زعمت جواب يل الح ثم مفكًرا فأطرقت أنا أما
عينيه، يف الغضب والح القطر بلله كعصفور انتفض ذلك مني سمع فلما نقود، مزيف
وجهه وكست إليه، تعود السكينة أخذت ثم حراًكا يُبدي ال جامًدا صامتًا برهة ولبث

عنه؟ تسأل آخر يشء لك هل وقال: الرسور، عالمات
النقود؟ تصنع كيف قائًال: إياه سألته جديد سؤال يل وبدا فافتكرت

الخطوط من كثريًا أنشأت إني السهولة: غاية يف عليه واإلجابة معقول، هذا سؤالك –
العمال، ألوف فيها تُحىصيعمل ال معامل ويل وطوًال، عرًضا البالد تخرتق التي الحديدية
وبذلك األسواق، يف وتطرحها البالد إىل تنقلها الحديدية والسكك البضائع، تصنع فاملعامل
حتى املعامل لعمال األجور من أدفعه ما تنىس ال ولكن السيل، انهيال األرباح عيلَّ تنهال

جوًعا. يقضوا ال
يتقاضونها؟ التي باألجور راضني حالتهم، من مرسورين العمال جميع ترى وهل –
يستطيع فال الناس إرضاء سبيل يف سعى مهما اإلنسان فإن بالطبع، كلهم ليس –

سبيًال. ذلك إىل
أعمالكم؟ سري تعطل وال شئونكم، يف تتداخل ال الحكومة هل سألته: ثم

حل إىل توصل كأنه أرسته أبرقت ثم مليٍّا وأطرق — الحكومة — قلت ما معيًدا فقال
يف يصادروننا ال إنهم كال كال، واشنطون، يف املقيمني الرجال أولئك تريد أظنك معمى،
جهتنا أهايل من أشخاًصا بينهم وأعرف مداخلة، أقل فيها يتداخلون وال مطلًقا، أعمالنا
عىل يخطرون ال إنهم لك: قلت إذا تعجب فال ولذلك نادًرا؛ إال بهم أجتمع ال ولكن هذه،
ال أخيار قوم حكومتنا رجال فإن اإلجمال وبوجه وأسماءهم؛ ذكرهم أنىس أني أو بايل
عىل تحظر حكومة العالم يف توجد هل أسألك: أن أريد ولكني مصادرة، أقل يصادروننا

ذلك؟ يف وتصادرهم النقود صنع رعاياها
حكومات توجد أنه زعمت قائًال: فضويل عىل آسف بحكمته معجب وأنا فأجبته
الذين السالبني النهابني أيدي عىل بالرضب منعه إىل وتسعى العلني، النهب تصادر

غريهم. أتعاب يستحلون
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يف أثر لها ليس التي الفوضوية عن يشء يف بعريف يفرق ال هذا إن مغضبًا: فقال
ال البالد قوانني فإن ذلك وفوق العامة، الشئون يف مطلًقا تتداخل ال وحكومتنا بالدنا،

مطلًقا. ذلك لها تبيح
الرجال من ألوف وأموال دماء واحد رجل ابتز إذا بأنه تعتقد إذن إنك له: فقلت
شأنها يف املداخلة الحكومة عىل يجب التي العامة الشئون من هذا عمله يعترب ال والناس
فيكتور قول سمعت أَوما فعله، عىل وعقابه بل مطامعه، وكف الرجل ذلك جشع إليقاف

القائل:1 الفرنيس الشاعر هوجو

ت��غ��ت��ف��ر ال ج��ري��م��ة غ��اب��ة ف��ي ام��رئ ق��ت��ُل
ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا م��س��أل��ة آم��ن ش��ع��ب وق��ت��ُل
ظ��ف��ر م��ن إال ي��ع��ط��اه ال ل��ل��ق��وة وال��ح��ق
ح��ذر ع��ل��ى ش��ره��ا م��ن ف��ك��ن ال��دن��ي��ا ح��ال��ة ذي

وإن كلمات أمواله، ابتزاز – سلبه – الشعب قتل مكرًرا: وقال سحنته، ت فتغريَّ
يف تكون هي وإنما بالدنا، يف ظل له ليس واحد معنى إىل تؤدي فإنها اللفظ يف اختلفت
اإلرضاب عىل فيها األشغال رجال واعتاد فاحًشا، ارتفاًعا الَفَعلة أجور فيها ارتفعت بالد
املهاجرين ألن ذلك؛ من يشء بالدنا يف يوجد وال االعتصاب، إىل الجنوح أو العمل عن
الَفَعلة أجور تخفض عددهم وكثرة أفواًجا، أفواًجا وصوب حدب كل من إليها ينسلون
ورسور خاطر طيبة عن محلهم يحل األجور قلة بدعوى اعتصبوا إذا الذين األمريكيني
يف يحصلونه ما ينفقون بالطبع وهم أجورهم، قلت عددهم ازداد كلما الذين املهاجرون

جمة. فوائد ورائهم من تجني التي البالد
فخرج مًعا ُمزجا وطفل شيخ وجه يشبه وجهه وأصبح أرسته وأبرقت ذلك قال
فقال: الكالم، واستطرد نشاطه وزاد لسانه انطلق وقد ممزوجة، واضحة صورة منهما
حالة حسنت إذا إال أمة حال تحسن وال األهمية، غاية يف سؤال الحكومة بشأن سؤالك
أنه منها عديدة مسائل تحل والحكومة السامية، باألوصاف رجالها واتصف حكومتها

بقلم نظًما العربية إىل منقوًال هوجو فيكتور قول من املؤلف به استشهد الذي املعنى رأيت (املعرب) 1

هو. كما فأخذته إسحاق بك أديب املرحوم األدب فقيد
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تصدرها التي البضائع ابتياع ليستطيعوا وافًرا البالد سكان عدد يكون أن ينبغي
الالزم العدد آخذ أن ألستطيع وافًرا البالد يف العمال عدد يكون أن وينبغي معاميل،
لالعتصاب، وال لالشرتاكيني البالد يف أثر يكون ال الحالة هذه مثل ويف وأطياني، ملعاميل
لدى يتوفر حتى الفادحة بالرضائب الرعايا كاهل تبهظ أن عليها ينبغي ال والحكومة
جيدة. عادلة حكومة بعريف هي هذه مثل وحكومة معاميل، من به وتبتاع املال األمة
أمامي أن خلُت حتى كاألسد وازبأرَّ والحماقة السخافة أمارات املضحك وجهه عىل والحت
الكالم استطرد ثم ملك! وأي ملك فهو غرو وال وسلطته، بجربوته يعتز امللوك من ملًكا
يُعلِّمون الفالسفة من عدة طفيفة برواتب تُعنيِّ أن الحكومة من وأريد وقال: أيًضا،
فيلسوف كل يستمر بحيث بموجبه؛ والسري القانون اتباع كيفية اآلحاد أيام يف الشعب
يف الفالسفة عدد يكِف لم وإذا املؤثرة، وحكمه عظاته يلقي متوالية ساعات ثماني مدة
الشعب وسار الهام العمل بهذا القيام للحكومة تيرس ومتى الجنود، إىل ذلك تعهد البالد

والصفاء. السعادة أسباب البالد يف تتوفر القانون محور عىل
األمريكية الحكومة عن راٍض أنت هل وهو: آخر سؤاًال له قدمُت كالمه أنهى وملا

الحارضة؟
مما أقل تعمل حكومتنا إن وقال: رفعه ثم مفكًرا رأسه وأطرق اإلجابة يف فأبطأ
عدد يزداد حتى للبالد املهاجرة سبل ل تُسهِّ أن عليها يتحتم فإنه منها، مطلوب هو
إليها الداخلون واملهاجرون النظامات، حرة أمريكا بأن تدعي الحكومة ولكن املهاجرين،
ثمن لها يدفعوا أن البالد دخولهم عند عليهم ينبغي ولذلك السياسية؛ بالحرية يتمتعون
معه يكون أن مهاجر كل عىل وفرضت بالدهم، يف طعمها يذوقوا لم التي الحرية هذه
يملك الذي الرجل ألن هذا؛ صنعها يف محقة ترى كما وهي دوالر، ٥٠٠ البالد دخوله عند
خري حال كل عىل وهو مرات، عرش يفضله بل الخمسني؛ صاحب من خري دوالر ٥٠٠
عىل عالة هم بل منفعة، أقل البالد ينفعون ال الذين والبائسني واملرىض املترشدين من

أكتافها.
إنني قائًال: الحال يف فأجابني املهاجرين، عدد ينقص الرشط هذا ولكن له: فقلت
اآلن مصيبة وهي الزمن، من حني بعد املهاجرة تمنع أن الحكومة عىل ينبغي أنه أرى
أجل بعد ثم للبالد، النافع املال من يشء لديه يكون أن بالدها داخل كل عىل فرضها يف
يتمتع كما املدنية بالحقوق لتمتعه ثمنًا املهاجر يدفعها آنًفا أرشت كما التي القيمة ترفع
من املهاجرين حرمان ينبغي الزمن من ردح وبعد بسواء، سواء األمريكيون الرعايا بها
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كافيًا أصبح األمريكيني عدد ألن البالد؛ أهايل بها يتمتع التي املدنية بالحقوق التمتع
مواطنيه، عدد لزيادة يعمل أن حدة عىل يستطيع أمريكي وكل زيادته، من فائدة وال
وتُبدل وتُغريِّ وتُغريِّ تُبدل وهي الحكومة خصائص من الشئون من لك ذكرت ما وجميع
والذي ونفعها، البالد خري تتوخى أنها تظن وهي لها، يرتاءى ما حسب عىل النظامات يف
بالخري البالد عىل تعود التي الحقيقية املنافع إدراك يستطيعون ال الحكومة رجال أن أراه
التجارية الرشكات من كثرية أسهًما منهم واحد كل ابتاع إذا إال الجزيلة والنعم الوفري
من وغريي تراني ولذلك اإلدراك؛ حق يدركونها ال فإنهم اآلن وأما والصناعية. والزراعية
لهم وندس األخرى واملجالس الربملان مجلس أعضاء ابتياع إىل نضطر األموال أصحاب
يكون حتى البالد نظام يف التغيري من نتمناه ما عىل الحصول لنستطيع الوافرة؛ املبالغ
لرتى إنك وقال: الصعداء تنهد العبارة هذه لفظ وعندما ملصالحنا. املوافقة غاية يف ذلك

املنهمر. كالسيل فيه الذهب انهال إذا إال العيش حال يحسن ال أنه
وما له: فقلت جديًدا، سؤاًال إليه هت وجَّ السيايس رأيه عىل منه وقفت فلما أنا أما

الدِّين؟ يف رأيك
اإلصابة، كل مصيب الدين يف رأيي إن وقال: حاجبيه ورفع فخذه عىل بيده فرضب
والخضوع، النشاط محور عىل األعمال تسري ال وبدونه للشعب، رضوري أنه وأعتقد
الشعب؛ أعظ طويلة مدة واقًفا وألبث الوعظ منرب أعلو اآلحاد أيام يف أني علًما وأزيدك
موضوع هو وما لهم؟ تقول ماذا مستفًرسا: فسألته والعمال، الفقراء جمهور سيما وال

عظاتك؟
شيطان تأثري لعوامل تخضعوا ال وأخواتي، إخوتي هكذا: الشعب أخاطب فأجاب:
السماء؛ إىل وأفكاركم أبصاركم ووجهوا أريض، فكر كل رءوسكم من واطردوا الحسد،
السنة إىل نافًعا عامًال يعد واإلنسان الطيف، مر تمر قصرية األرض هذه عىل الحياة ألن
يُطرد بل املعامل؛ يف يُقبل وال العمل، عن يعجز السن ذلك جاوز فإذا عمره، من األربعني
ولكنكم تشتغلون أنتم واألوزار. باألكدار مملوءة — يخفاكم ال كما — والحياة طرًدا. منها
أرجلكم. أو أيديكم تقطع ما كثريًا التي البخارية اآلالت ألخطار أبًدا دائًما معرَّضون
وما الفتاكة، األمراض وآونة أين كل يف وتهددكم الشمس لرضبة دائًما معرَّضون أنتم
يسقط سار أينما البنيان شاهق منزل سطح عىل الواقف األعمى كمثل إال الفقري مثل

يأتي: ما يهوذا الرسول أخو الرسول يعقوب الشأن بهذا قال وقد ويتهشم،

األرواح قاتل الشيطان صنع من ألنها األرضية؛ بالحياة تهتموا ال إخوتي، يا
العالم هذا من ليست األعزاء املسيح أوالد يا مملكتكم إن النفوس. ومضل
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الحياة هذه متاعب تذمر دون وتجلد بصرب تحملتم وإذا السماء، من هي بل
يف يقبلكم السماوي أباكم وإن وسكينة، بهدوء معيشتكم تنهون فإنكم
ال أبدية بسعادة األرضية أتعابكم عىل ويكافئكم الكثرية، الفردوس مساكن

الفناء. يفنيها

الرسول: يهوذا أيًضا قال

املشاق من تتحملون ما وبمقدار للنفوس، مطهرة إال ليست الحياة هذه إن
يف أبدية وغبطة عظمى سعادة تنتظركم ذلك بمقدار الفانية األرض هذه عىل

السموات. ملكوت

فقال: الكالم استطرد ثم مفكًرا رأسه وأطرق الغرفة سقف إىل بأصبعه أشار ثم
أن الدِّين علينا ويحتم لها، قيمة ال فارغة فانية الحياة هذه إن األعزاء، إخوتي أجل!
شيطان لسلطة قلوبكم تُخضعوا فال كان، أيٍّا القريب محبة مذبح عىل ضحية نقدمها
يا ولكنها األرضية، الخريات عىل الحصول تشتهون أنكم يف شك ال والشهوات. الحسد
الشيطان أالعيب من إال هي وما الزوال، الرسيع الظل تشبة باطلة فانية خريات إخوتي
والفقراء األغنياء جميًعا؛ سنموت اإلخوة أيها بها. الناسويخدعهم بها ويغرر يُزينها التي
أمام كلنا األحذية، وينظفون األزقة يكنسون والذين املاليني وأصحاب وامُلَعدِّنون وامللوك
امُلَعدِّنيني ألن الناس؛ بني جسيًما الفرق سيكون األخرى يف هنالك ولكن سواء، املوت
الحياة يف ملوًكا يصبحون الحجرية الفحم مناجم من الفحم قطع يف الحياة قضوا
األشجار أوراق بها ويكنسون املكانس يحملون لهم خدمة األرض ملوك ويصبح الثانية
ستكون التي الفارغة الحلوى قراطيس يكنسون كما الفردوس، أدواح من املتساقطة

الفردوس. يف يوميٍّا غذاء لكم
مظلمة غابة عن عبارة هي التي األرض عىل اإلنسان يشتهي ماذا … اإلخوة! أيها
من الفردوس إىل اذهبوا صغري، كطفل النفس فيها تضل واآلثام بالخطايا مملوءة
وطوارق الزمان رصوف إليكم تسوقه ما بصرب تحملوا والتواضع، والوداعة املحبة طريق
شأنكم. ويحقرون بكم ويزدرون يهينونكم الذين حتى الناس جميع حبوا الحدثان،
واستطرد كرسيه، يف جالس وهو وانتفض عينيه أغمض كالمه من النقطة هذه وعند
حاسة قلوبكم يف يُحرِّكون الذين الناس أولئك كالم سماع عن آذانكم صموا فقال: الكالم
األعمال وتعملون الحياة، هذه مشاق تتحملون بائسون فقراء أنتم لكم: بقولهم الحسد
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والراحة العز بحابح يف يرتعون الذين األغنياء وتخدمون أجسامكم، بنيان تهدم التي
فإنهم سعادتهم وأساس ثروتهم علة أنتم أنكم ومع والديباج، الخز بمطارف ويرفلون
العمل من جزءًا تساوي ال طفيفة أجوًرا لكم ويدفعون والهوان، العذاب أنواع يسومونكم
صحته، يؤيد دليل له ليس الذي الناس هؤالء لكالم إخوتي يا تصغوا ال به. تقومون الذي
قد تعاىل هللا فإن والفساد، الرش ونذيرو الشيطان رسل الواقع ونفس الحقيقة يف وهم
أيها األغنياء إن األمور. وعظائم والثبور بالويل اد الُحسَّ د وتوعَّ عباده عىل الحسد حرَّم
يدعو سبب دون ويحسدونهم يبغضونهم الناس ألن املحبة؛ إىل محتاجون فقراء اإلخوة
يهوذا الرسول قال جالله. جل هللا من مصطفى ألنه اإلخوة أيها الغني فحبوا ذلك، إىل
وال األرض، عىل بالناس للمساواة تلتفتوا ال اإلخوة أيها هللا: لهيكل كاهن وأول الرب أخو
عىل لبعضهم الناس مساواة إن الهالك، إىل يقودكم الذي الشيطان لتحريضات ترضخوا
ويقود القويم، الرصاط يضل إليها يسعى الذي إن بل لها؛ قيمة ال الفانية األرض هذه
بطهارة هللا أمام متساوين لتكونوا الوسع تبذلوا أن بكم واألجدر الرش، ارتكاب إىل نفسه
الثقيل، العبء هذا عليكم يخفف والتواضع (أتعابكم) صليبكم بصرب فاحملوا النفس،
والسالم لكم، قلته ما غري إىل أخرى حاجة يف لستم أنكم وأرى أوالدي، يا معكم هللا

عليكم.
وعالمات يفَّ، وتفرس الذهبية أسنانه فأبرقت فمه وفتح العجوز هذا صمت ثم

وجهه. عىل بادية الرسور
إىل للوصول حادة كآلة وتستعمله عظيًما، انتفاًعا بالدين تنتفع إنك له: فقلت

أغراضك.
رضوري بأنه الوثوق كل وواثق قدره، حق الدِّين ر أُقدِّ ألني ذلك؛ يف ريب ال فقال:
وأعيد ا، جدٍّ يعجبني والدين والثبات، النشاط محور عىل أعمالهم تسري ال وبدونه للفقراء
النفس نبذل أن — األغنياء معارش — علينا ويتحتم منه، بد ال الدين أنَّ مؤكًدا القول لك
يعتقدوا حتى نفوسهم يف عقائده ورسوخ قلوبهم، يف دعائمه توطيد سبيل يف والنفيس
جنوحهم ويف الشيطان، صنع من الدنيا الحياة هذه يف يشء كل بأن يتزعزع ال اعتقاًدا
«أيها يقول: الدين أن تعلم أال األبدية، األخرى الحياة يف الغبطة يُحرمون إليه وتطلعهم
إىل تتطلع وال الفانية، الدنيا متاع من شيئًا تشتِه ال نفسك خالص أردت إذا اإلنسان
ترتع حيث األخرى الحياة يف ستكافأ ألنك الباطلة؛ وزخارفها الزائلة شئونها من شأن
فإذا لك»، هو السماء يف يشء وكل السعادة ورياض العيش بحبوحة يف الخلد جنان يف
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إلينا، انقيادهم وسهل معهم العمل علينا سهل الناس نفوس يف املعتقدات هذه رسخت
النت كلما به الحياة أداة ودهنَّا صبه يف زدنا كلما الذي الزيت بمثابة هو الدين إن أجل

نشاء. كيفا واستعمالها إدارتها وسهل أدواتها بقية
من متسلسل بأنه حكمت الذي الرجل هذا إىل وجهت ثم ملٌك، أنه نفيس يف فحكمت

الكلمة؟ معنى بجميع مسيحيٍّا نفسك تعد وهل اآلتي: السؤال الخنازير رعاة فصيلة
أمريكي وكل أمريكي، نفسه الوقت يف ولكنني وقال: يده رفع ثم ذلك، يف ريب ال –
شفتيه ومد سحنته ت تغريَّ ثم شماًال. أو يمينًا عنه يحيد وال به يتمسك خاص مبدأ له
يُسمع: ال يكاد خافت بصوت قال ثم مليٍّا، وافتكر أنفه تبلغان كادتا حتى أذنيه وحرَّك
أمريكي كل عىل يستحيل أنه وهو كتمانه، يف تبالغ أن أرجو بيشء بيننا فيما لك أعرتف
منه ذلك سماعي لدى فاضطربت املسيحيني. جميع به يعتقد كما باملسيح يعتقد أن

إيضاًحا. تزيدني أن أرجوك له: وقلت
له والد ال ألنه واحرتامه؛ بل باملسيح االعرتاف األمريكي عىل يستحيل مكرًرا: فقال
إلًها أمريكا يف يكون أن يمكن ال هذا ومثل رشعي، غري ابن إنه أخرى: بعبارة أو معروف،
بالتزوج الفتيات أدنى ترىض وال واملجتمعات، املحافل يف أحد يقبله وال موظًفا، وال حتى
فإننا باملسيح اعتقدنا وإذا أحد، الدنيا يف يماثلنا ال املعنى بهذا األمريكيني ونحن به،
ونسب ثابت أصل من أشخاص بأنهم الرشعيني غري األوالد لجميع باالعرتاف مضطرون
ويولدونهن البيض النساء يتزوجون الذين الزنوج أبناء من كانوا ولو حتى معروف
به. وترصيحنا هذا اعتقادنا يف معذورون األمريكيني معرش فإننا ولذلك رشعيني؛ أوالًدا
إىل السفىل شفته جذب ثم البوم، كعيني مستديرتني يل فظهرتا عينيه سواد اخرضَّ ثم
مرهبًا مخيًفا يصبح الشكل هذا عىل وجهه بمسخ أنه زاعًما أسنانه عىل بها وضغط فوق

للناظر.
الزنوج تعدون ال األمريكيني معارش فإنكم به رصحت ما عىل وبناء سائًال: له فقلت

تعتربونهم؟ وال بل البرش من
الزنوج نحتقر أننا يف ترتاب وهل حكمك! وأضعف خربتك أقل ما هلل فأجاب:
رائحة أجسامهم من وتخرج األلوان، سود فهم مقاًما؛ وأحطهم الناس أدنى ونعتربهم
امرأة تزوج أحدهم بأن علمنا إذا حتى مراقبة أشد الزنوج نراقب ترانا ولذلك كريهة؛
مشنوًقا. يموت حيث شجرة عىل الحال يف ونعلقه بحبل عنقه ونربط عليه نقبض بيضاء
عوامل قلبي يف الحال يف ودبَّت نجالء، طعنة فؤادي طعن أنه شعرت ذلك قال وملا
النفوس، تعافها منتنة جيفة من بالقرب جالس كأني بقربه أصبحت حتى البغض
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وينبغي لعمل قصدته ألني ذلك عنده؛ باملكوث نفيس عىل وحكمُت بصرب تحملت ولكنني
كيفية إظهار إىل توصًال واملشاق؛ املكاره من ذلك سبيل يف تحملت مهما أتممه أن عيلَّ
واملساواة والحرية والصدق املتبادلة الحقوق إىل املاليني أصحاب الناس هؤالء نظر
االشرتاكية؟ يف رأيكم ما قائًال: سألته ولذلك وعقالئهم؛ الناس أفاضل عند املتعارفة

االشرتاكيني؟ إىل تنظرون وكيف
حركة تدير التي اآللة يف رمل واالشرتاكيون الشيطان، أبناء إنهم ساعته: من فأجاب
حركتها فيعطل االجتماعية الهيئة جميع بني استئذان بدون يدخل رمل هم بل الحياة،
االشرتاكيني تستأصل أن منصفة طيبة حكومة كل عىل يتحتم ولذلك سريها؛ ويفسد
يف الحكومة رجال أن عىل يدل مما أمريكا يف تولد الفاسدة الطغمة وهذه بالدها، من
املطلوبة االجتماعية املسائل يدركون وال التقصري، كل أعمالهم يف مقرصون واشنطون
الحقوق جميع من االشرتاكيني حرمان عن واحدة ساعة تأخروا ملا كذلك كانوا ولو منهم،
مرافق من اآلن عليه هي مما أقرب تكون أن الحكومة عىل يجب أنه وبعريف املدنية،
أصحاب من مأخوذين منهم تتألف الذين الرجال كان إذا إال ذلك لها يتأتي وال الحياة،

املاليني.
للبالد؟ نافع رجل أنت أنك أظن له: فقلت

والحت الصبيانية العالمات وجهه عن وذهبت ا، جدٍّ نافع إني أجل فوره: من فأجاب
معدهم أن كما واإللحاد بالكفر مملوء االشرتاكيني رأس أن واعلم وقال: األسارير، عليه
تنفث فأصبحت الشياطني بأجنحة مظللة فإنها نفوسهم وأما بالفوضوية، مملوءة
الدين بقوة إال البالد من وتستأصلهم االشرتاكيني عىل الحكومة تفوز وال والرش، الجنون
األمر بدء ففي الفوضوية، يحاربون والجنود الكفر، تحارب الدين قوة فإن والجنود،
وعاد اتعظ فإن الكنائيس، التعليم رصاص من عظيمة مقادير االشرتاكي رأس يف نصبُّ
بطونهم يف الرصاص صب الجنود إىل نعهد فإننا وإال جنونه، من وُشفي الصواب إىل
تمام علمت ذلك وعند الشيطان! قوة أعظم ما ذلك: بعد قال ثم إربًا، إربًا يمزقها حتى
فإنه األطوار، الغريب اإلنسان هذا عىل — الذهب — األصفر السلطان تأثري شدة العلم
وجسمه العصبية، األمراض سوس نخرها التي الشيخ هذا عظام أن رأيت هذا حديثه لدى
الطرب نغمة هزته قد جلد من كيس يف موضوع كأنه فأصبح الشيخوخة أنهكته الذي
حياة املاضية بحياته ذكَّره الذي األصفر السلطان ذكر الشباب قوة إليه وأعاد واالنرشاح
جديدين، كدينارين تربقان عينيه أبرصت ثم والفجور، والرجس والدعارة والنفاق الكذب
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بعد ثم سيده، هو من عامًلا كنت ولكني امللك، إىل منه الخادم إىل الشبه أقرب كان ولكنه
إليها؟ تنظرون وكيف الجميلة؟ الفنون يف رأيكم هو ما قائًال: سألته بطويل ليس تفكري
لم فإني سؤالك أعد يل: وقال والرش، الحقد آثار بيده وجهه عن ومسح يفَّ فتفرس

أتفهمه.
الجميلة. الفنون بشأن رأيه وسألته سؤايل فكررت

منها. أحتاجه ما أبتاع وإنما بالفنون، مطلًقا أفتكر ال إني بقوله: فأجابني
أو اآلراء، من رأي فيها لكم يكون أن يحتمل ولكن لدي، معلوم أمر ذلك له: فقلت
يف رأي لك يكون أنه شك فال تبتاعها دمت فما منها؛ حاجتك معرفة أريد أخرى بعبارة

وكمالها؟ نقصانها
تجلب فكاهية الفنون تكون أن أهمها خاصة مطالب أطلب إنني أجل! فقال:
أنا أقول: لذلك وإيضاًحا واألحزان، األكدار من به علق ما عنه وتزيل لفؤادي الرسور
يخفى ال ومما ذلك، يسبب ما الخاصة أعمايل يف يوجد وال وأبتهج وأرس أضحك أريد
ويفرغ األعمال، عناء من ويرتاح أحيانًا الرياضة يطلب أن اإلنسان عىل يجب أنه عليك
إذا الفنون فإن ولذلك والهمة؛ النشاط لجسمه يعيد ملا ويعمل الهموم، من دماغه يف ما
الشهية تهييج منها الغرض يكون أن يجب وجدرانها الغرف سقوف عىل مثًال ُرسمت
بحرب كتابتها فيجب والبيوت األسواق جدران عىل يعلقونها التي اإلعالنات وأما للطعام.
تكون أن ويجب ميل، مسافة بعد عن الناظرين التفات إليها لتوجه االحمرار شديد
عنها، املعلن املحالت إىل تأثريها بقوة وتدفعهم قارئيها تجذب مشوقة بعبارات مكتوبة
أجرة قيمة دفع املعامل أصحاب عىل ويهون االعتبار تستحق املثال هذا عىل كانت ومتى
األزهار آنية وكذلك وصالبته، ملتانته الربونز من تُصنع أن فيجب التماثيل وأما طبعها.
والكرس. للثلم آونة كل يف املعرض الخزف من خري هو الذي الربونز من تُصنع أن يجب
رأيت وقد الفكاهة، من ذلك يف ملا الجرذان وتسميم الديوك بمصارعة كثريًا أنرشح وإني
وأما برؤيتها. نفيس وطابت األمور، هذه فيها تمثل التي مالهيها وقصدت لندن يف ذلك
تكون أن أريد ال ولكن الفؤاد، عن الغم تُزيل ا جدٍّ جميلة فإنها «بالبوكس» املضاربة
محضة، وطنية أنغامها تكون أن ويجب جميل فن فإنها املوسيقى وأما باملوت. عاقبتها
توقيعه. لحسن شديًدا تأثريًا سامعه عىل يؤثر فإنه األمريكي؛ الوطني النغم مثًال لك خذ
وأحسن أرق األمريكية املوسيقى تجد ولذلك العالم؛ يف بقعة وأجمل أحسن أمريكا إن
املوسيقى تكون حيث ألنه دليل؛ إىل يحتاج ال أمر وهذا األرض، أقطار سائر يف موسيقى
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وال اإلطالق، عىل الناس أغنى واألمريكيون الكرام، األفاضل الناس هناك يكون الجميلة
رصحت إذا تستغرب فال عليه وبناء املال؛ كثرة ويف الثروة اتساع يف تضاهيها أمة تجد
ترهات أسمع فكنت أنا أما األرض. سكان جميع فيه إلينا يُهاجر وقت سيأتي بأنه لك
البرش، لحوم يأكلون الذين تاسمانيا2 برابرة ذكر مخيلتي يف مر وقد املريض، الطفل هذا
أمثال عند أثر لها ليس رشيفة عواطف تضم أفئدتهم بأن يصفونهم رأوهم الذين ولكن

األصفر. الشيطان عبيد من الشخص هذا
بحياته دنسها التي ببالده إلعجابه ا حدٍّ فيه أضع سؤاًال أسأله أن أردت ذلك وبعد

التمثيل؟ مراسح إىل أحيانًا تذهب هل له: فقلت املفسود، وسريه الفاسدة
ضمن من التمثيل أعترب ألني عليها؛ الرتدد من أُكثر فإني ذلك، يف ريب ال فأجاب:

اإلنسان. صدر ترشح التي الجميلة الفنون
املراسح؟ تلك يف يعجبك وما فقلت:

عاريات الصدور، محسورات وهن النساء فيها يعجبني قصري: تفكري بعد فأجاب
كنت إذا سيما وال الكريمة، والجواهر الحيل بأثمن ومزينات الحلل أفخر مرتديات األيدي،

الفتان. جمالهن إىل بالنظر الطرف أمتع ألواجهن فوق لوج يف جالًسا
املرسح؟ يف يشء كل من أكثر تحب وماذا أيًضا: وسألته تطفلت ثم

بحبهن يتعلقون الذين الرجال كسائر املمثالت أحب تثاءب: أن بعد فأجاب
رائع جمال ذوات السن حديثات كن إذا املمثالت أن عليك يخفى وال ويغازلونهن،
هو املكدرة األمور من ولكن والغرام، الهوى رشاك يف الرجال ويوقعن العقول يسلبن
ملهارتهن ذلك األربعني؛ جاوزت أم السن حديثة هي هل منهن واحدة كل معرفة صعوبة
الرابعة السنة يف منهن الدردبيس العجوز يخال اإلنسان يجعل مما واالصطباغ؛ التأنق يف
يف ويحدث األمر، هذا منهن تتطلب مهنتهن ألن ذلك يف محقات وهن عمرها، من عرشة
الطائلة، املبالغ حبها سبيل يف فينفق ممثلة غرام يف منا الواحد يقع أن األحيان بعض
أكثر لها كان وأنه عاًما، الخمسني تبلغ أنها يجد أمرها يف ويبحث إليها يتوصل وعندما
سبيل يف األموال من أضاعه ما عىل ويأسف منها ويتأفف اإلنسان فيتألم خليل مائتي من
الحدائق يف غالبًا تقام التي الرقص وأندية القهاوي ممثالت أن لك وأرصح الكاذب، حبها

أرداًفا. وأثقل جسًما وأرخص املراسح ممثالت من سنٍّا أحدث الغناء

النار. أرض أيًضا ويسمونها الجنوبية أمريكا جنوب إىل واقعة 2
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مطالعتها؟ يف لذة تجد وهل األشعار؟ يف رأيك وما ذلك: بعد سألته ثم
األشعار إن أجل وقال: أسفل إىل بعينيه ونظر التفكري أمارات وجهه عىل فظهرت
إذا تروج والتجارة تتحسن املعيشة أن عليك أخفي وال وقراءتها، مطالعتها يل تروق
النثر. من أكثر النفس يف تُؤثِّر ألنها باألشعار؛ إعالناتهم كتابة إىل املعامل أصحاب جنح

الشعراء؟ سائر من إليك أحب شاعر أي قائًال: وسألته فأرسعت
يوجد ال إنه األمور! يدرك ال رجل من درك هلل السؤال: استعادني أن بعد فأجابني

محبته؟ تلزمني وملاذا الشاعر، محبة إىل يدفعني دافع
كتاب أي أسألك: أن أريد وكنت سؤايل، يف أخطأت ألني املعذرة أرجوك له: فقلت

إليك؟ أحب
كتاب وثانيهما التوراة، أحدهما كتابني أحب فإني مفيد: آخر سؤال هذا فأجاب
أمسكهما وعندما نظري، يف متساوية الكتابني وفائدة الدفاتر)، (مسك الدوبيا حساب
غريي يستطيع ال عجيبة قوة فيهما ألن إليه؛ أحتاج ما يل يقدمان بأنهما أشعر بيدي

إدراكها.
والهزء، للتهكم أثًرا فيه أجد فلم وجهه يف فتفرست بي، يهزأ أنه وهلة ألول فزعمت
كلُبِّ كرسيه يف جالًسا وكان واإلخالص، الجد عالمات عليه تلوح كانت بالعكس بل
أنهما يف ريب ال وقال: أظافره، يف نظره يجيل أخذ ثم قرشته، وسط يبس الذي الجوزة
ثم أمامك، الجالس أنا وضعته وثانيهما األنبياء، كتبه أولهما فإن ا؛ جدٍّ مفيدان كتابان
كيف اإلنسان يُعلِّم وهو الكثرية، باألرقام مملوء بل كثري كالم عىل يحتوي ال كتابي إن
ستشهر وفاتي بعد األمريكية الحكومة أن لك وأؤكد ونشاط، بذمة الشغل أراد إذا يعمل
التي الطريقة عىل واحد كل يطلع حتى الناس؛ بني نرشه يف وتجتهد الكتاب هذا أمر

والشهرة. الرقي درجات أسمى إىل توصله
يتحمل أن إنسان كل يستطيع ال املعلوم من ألنه الحديث قطع أردت ذلك وبعد
هل له: فقلت إياه، أسأله أن أردت سؤال يل خطر ولكن باألرجل، رأسه يدوسون عندما

العلم؟ بشأن رأيك تُعِلمني أن تستطيع
فإني بأس، ال نعم الذهبية: بسلسلتها يتالهى وجعل ساعته يف نظر أن بعد فأجاب
يكتبون مؤلفوها كان فإذا الكتب، هو رأيي عىل فالعلم سألت، عما أعرفه بما أخربك
قلما ولكن بالعكس، والعكس مفيدة، نافعة كتب فهي أمريكا عن حسنًا حميًدا شيئًا فيها
جماعة أن من واثق وأنا الصدق، وتقرير الحقائق تسطري إىل األيام هذه يف الُكتَّاب يلتفت
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املنهمكة األمة فإن ذلك يف عجب وال ا، جدٍّ قليل وإيرادهم فقراء قوم والشعراء الُكتَّاب
يتحمل عظيًما كساًدا مطبوعاتها تُصادف ذلك وعىل للمطالعة، وقت لها ليس األعمال يف
أرشار قوم الشعراء فإن وذاك هذا وفوق الحاجة، وصنوف الفاقة أنواع مؤلفوها منه
الحكومة عىل يجب أنه رأيي من فإن ولذلك تآليفهم؛ ابتياع عن الناس يحجم وبعدل
يكون يشء إىل محتاج غري شبعان كان متى اإلنسان ألن متوفرة مبالغ للُكتَّاب تدفع أن
إنه أقول: ولذلك الحالة، هذه مثل يف الرش إىل يميل وقلما الصفات، حميد العريكة لني
عظيًما عدًدا تؤجر أن الحكومة عىل ينبغي املفيدة الكتب إىل حاجة يف بالدنا كانت إذا
القصائد ونظم الكتب بوضع وتكلفهم الكبرية األجور لهم وتدفع والُكتَّاب الشعراء من
بأنها أمريكا وصف وكذلك املجيدة، الصفات بأعظم ووصفهم األمريكيني مآثر تعداد يف
ذلك، شابه وما الحرية وأرض العمران ومبهط املدنية مهد وأنها العالم، يف بقعة أحسن
تعريف يف كثريًا ضيَّقت إنك له: فقلت املفيدة. النافعة الكتب لدينا تتوفر فقط ذاك وإذ

العلم!
ذلك مثل وقل العلم، ضمن يدخلون والفالسفة املعلمني أن ذلك عىل وأزيد فأجاب:
ال وكلهم واملهندسني واألطباء واملحامني األسنان وأطباء والقابالت األساتذة كبار عن
معلم ولكن يفيدهم. ما إىل ويرشدوهم الناس ينفعوا أن عليهم ويجب عنهم، للناس غنى
هذه مثل أن أظن ألني قوله؛ يعجبني فلم اشرتاكية علوم توجد إنه مرة: يل قال ابنتي
العالم أن كما ويُنبتهم، االشرتاكيني يُخرج ال النافع العلم ألن كبريًا؛ رضًرا مرضة العلوم
الرجل إال النافعة العلوم إبراز يستطيع وال مفيد، نافع كتاب وضع يستطيع ال االشرتاكي
(سينما املتحركة والصور الفنوغراف مخرتع مثًال أديسون مثل وطنه يحب الذي العاقل
فائدة ال الكتب كثرة إن إيضاًحا: وأزيدك لألهايل، الفكاهية الفائدة من فيها ملا توغراف)
األفكار وتهيج العقول تثقف التي الكتب مطالعة للناس يجوز ال أنه رأيي ومن منها،
لزوم وال الطبيعي مجراه يف يجري الحياة هذه يف يشء وكل والشكوك، الظنون وتولد

العمال. أفكار وتشويش األعمال يف الكتب إلدخال
الخروج. تريد أراك قائًال: فخاطبني نهضت، ذلك قال وملا

معرفته، إىل أميل شيئًا تُعلمني أن كثريًا أرجوك إنني له: وقلت باإليجاب، فأجبته
املاليني؟ إحرازه من اإلنسان يجنيها التي الفائدة ما وهو

يف يسعى اإلنسان ثروة زادت وكلما الجسم، يف راسخة عادة ذلك إن فأجاب:
نموه. مع تنمو اإلنسان جسم يف املستأصلة العادة أن كما زيادتها،
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ومدخني املترشدين أن رأيك عىل فإذن وهو: سؤال آخر إليه ووجهت مليٍّا فأطرقت
كدَّره، هذا استنتاجي أن يل ظهر ولقد بسواء، سواء املاليني كأصحاب والسكريين األفيون

الطيبة. األخالق عن مجرد الرتبية عديم صاح يا إنك قائًال: برصامة فأجابني
صاح! يا هللا أستودعك

مغطاة كبرية ساحة منزله أمام وكانت الخارجي، الباب حتى مشيًعا معي فسار
عىل خطر ألنه رسوًرا؛ يخفق فؤادي وكان عليه فرست فيها، ينمو الذي األخرض بالعشب

الرجل. هذا أرى أعود ال أني وهو فكر: بايل
الباب أمام واقف به فإذا فالتفت باسمي، يدعوني رجًال سمعت سائًرا كنت وفيما

مني؟ تريد ماذا له: فقلت إيلَّ ينظر
رعاياهم؟ لزوم عن زائدون ملوك أوروبا يف عندكم يوجد هل فقال:
عنهم. غنى يف الشعوب وجميع لهم لزوم ال امللوك جميع إن فأجبته:

امللوك. من زوًجا يل أستأجر أن أحب قال: ثم
ذلك؟ وملاذا له: فقلت

سبيل عىل الساحة هذه يف بالبوكس يوم كل يتصارعا أن ألزمهما كنت أجاب:
الديوك. مصارعة بمنظر اإلنسان يتفكه كما الفكاهة

هذه ملثل استخدامهم تستطيع واملهاجرين الزنوج من كثري هنا عندكم له: فقلت
الغاية.

املعنى، بهذا أتفرد أوروبا ملوك من ملكني عىل تحصلت إذا ألني كال؛ كال، أجاب:
ولكل عظمى، لذة ذلك ويف املاليني، أصحاب من أحد عند له مثيل ال شيئًا أحرزت وأكون

النفوس. إليها ترتاح طالوة جديد
أو غريبة، بأيد دائًما يتصارعون ألنهم املصارعة؛ يحسنون ال امللوك إن له: فقلت
كان كما بمنظرهم ويتالهون للهالك ويعرضونهم رعاياهم رجال يدفعون أخرى بعبارة

والثريان. األسود بمصارعة واليونان الرومان ملوك يتالهى
يتصارعان أشهر ثالثة خالل يف ملكني استئجار يكلفني أنه تظن وكم يل: قال ثم

ساعتني؟ مدة يوم كل
يشء. عىل ألوي ال طريقي يف ورست عليه أرد فلم
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فتانًا جماًال هللا حباُهنَّ فقد وأوانسها، عقائلها بني فرق ال لوفيتش! مدينة نساء أجمل ما
باآلداب مقرونًا حميًدا سريًا قبل من أهاليها وسار بولونيا. أهايل جميع يعرفه خالبًا
حادوا ولكنهم نادًرا، إنسانيٍّا جماًال هللا فمنحهم الخمر إدمان عن متباعدين والفضائل،
الجمال زال وما عنهم يتخلَّ لم تعاىل املوىل فإن هذا ومع السوي، الرصاط عن ذلك بعد

والزوجات. األمهات شعار الجذاب
واعتداًال، ا وقدٍّ جماًال فاقتهن فقد ليزمان، ابنة ليَّا الرائع بجمالها بينهن انفردت
محصًال وآبائه، أسالفه ناموس عىل محافًظا راضية عيشة ليزمان دافيد والدها وعاش

بيته. وبارك هللا فباركه والشوائب، املطامع عن مجرًدا رشيف طريق من خبزه
وَقِدمت الشعر، أسود شابٍّا وكان عاًما ثالثني منذ فوليا» «زدونسكايا إىل دافيد َقِدم
صفا إن الخئون الدهر هو ولكن والصفاء، السعادة ظل يف فعاشا الحسناء زوجه معه
لخالقها فذهبت يديه بني من دورا زوجه املنون خطفت فقد أياًما، كدره يوًما إلنسان
ووحدته، أحزانه يف سلوى له لتكون الصغرية ليَّا له تركت بل وحيًدا، زوجها ترتك ولم
تحت الرطيب كالغصن ليَّا نمت الحبيبة، زوجته ذاكًرا واآلصال الغدو يف يُصيل وكان
سوداوين وعينني مياس، بقد والدتها: كصورة صورتها وكانت املنعشة الشمس أشعة
تتألأل الفستق كحبة بسام وثغر كالثعبان، تتلويان طويلتني وذؤابتني الوعل، كعيني
للناظرين فتنة وكانت الخيزران، كقضيب تثنت سارت إذا منضدة، درية أسنان داخله
إىل يوم كل الناظر ويرى لوفيتش، مدينة يف منها أجمل يكن ولم متحركة، فتنة إنها بل
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يُقلق فلم ليَّا، برؤية عيونهم لتكتحل بمركباتهم يمرون الشبان من عرشات والدها منزل
الوضاح. بمحياها وليستنريوا الحسناء فتاتي إىل فلينظروا يقول: كان الذي دافيد ذلك
الرجال كل سلكها يف انتظم التي الحرب شبوب عن شائعات األيام تلك يف ذاعت

وأخواتهم. وأوالدهم زوجاتهم تاركني السالح حمل عىل القادرين
والدبابات والسيارات واملدافع النقل وعربات الجنود لوفيتش بمدينة ومرت
وتحدثوا والحماسة الرسور لهم جلب بل األهلني، منظرها يُِخْف ولم إلخ، إلخ والفرسان

وارسو. عىل وقضيضه بقضه زاحف العدو وأن دموية معارك بحدوث بينهم فيما
املدافع؛ قصف شدة من فوقهم تجمع الرعد كأن األهايل سمع يوم ذات فجر وعند
يُخزن الذي القبو يف معها واختفى ليَّا اليتيمة درته وأيقظ مذعوًرا نومه من دافيد فهب
وأوقع اآلذان صم حتى بشدة املدافع قصف وتواىل منزله، أرض تحت املحفور الجعة فيه
كالبناء فتكاثفوا العدو أمام اندحرت الروسية الجيوش أن األهايل وعلم القلوب، يف الهلع

وارسو. عن للدفاع املرصوص
ووالدها والقلق االضطراب يفارقها فلم وفؤادها جوارحها مأل الخوف فإن ليَّا أما

رأسه. فوق من النكبة هذه لتذهب لحظة الصالة عن ينقطع لم
بعًضا؟ بعضهم يهلكوا أن الناس وعلَّم قال وَمن ابتكر َمن سائلة: ابنته له فقالت

الشيطان. عمل من رجس الحرب إن أبوها: فأجابها
سيغلب؟ ومن –

عليهم، التغلب يستطيع ال قويٍّا كان مهما العدو ألن الروسيون؛ سيغلب بالطبع –
فقط. بعضهم عىل التغلب يستطيعون الروسيون وإنما

فانسحبوا العدو؛ أمام الثبات الروسيون يستطع ولم الليل، نصف إىل القتال ودام
محلهم. العدو وحل

األهايل وأذرف احرتقت، وغريها تهدمت قد عديدة بيوتًا ورأى حفرته من دافيد خرج
مع فدخله دافيد منزل سلم وقد والخسائر، الويالت من بهم حلَّ ما عىل سخينة دموًعا
النوم. يف واستغرق مضجعه إىل واحد كل ذهب ثم السالمة، عىل هللا وشكر وخادمته ابنته
فأيقظت الحديقة، عىل املطلة غرفتها نافذة عىل َطرًقا سمعت نائمة ليَّا كانت وفيما
يرجو ملتمٍس وصوَت خفيًفا طرًقا بنفسه فسمع النافذة، عىل الطَّرق إىل ونبَّهته والدها

الطارق. أنني أيًضا وسمع الباب، فتح
الناس وزئاط العربات عجالت أصوات وكانت الظالم يف بنفسه دافيد فخرج
يده جرحت رجًال النافذة تحت ووجد مسموعة، زالت ما الخيل وصهيل وضوضاؤهم
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النور عىل ورأى منزله داخل إىل الجريح دافيد فحمل ثيابه، األسود الدم لطخ وقد وكتفه،
شاب. ضابط أنه

وربطتها جراحه الرَّْخصتني بيديها وضمدت ماء الضيف وسقت ليَّا فأرسعت
معها. تحمله ولم جريًحا تركته فرقته أن منه وعلمت نظيفة، بلفائف

وشعرت العمدة، إىل يوصله أن دافيد أراد شعوره إليه وعاد الجريح شبع وملا
غري أمر هذا إن البولونيني، إىل تسلمه أن والدي يا أتريد له: فقالت والدها، بعزم ليَّا
إىل قاده هللا إن سنني، عدة أسريًا يلبث حيث ريب بال للعدو يسلمونه ألنهم مستحسن؛
لواثقة وإني بنفيس، معالجته أتوىل وأنا نخفه، فدعنا الرهيبة الليلة هذه يف بابنا عتبة
هللا إن األرس. عذاب من ننقذه بذلك ونحن معها، وتأخذه ثانية هنا من ستمر فرقته بأن
أمها بلسان تتكلم ابنته أن دافيد للشيخ وتراءى ابنها، عىل الدمع تذرف ال وأمه يساعدنا
الجريح قادا وليَّا دافيد إن ثم إرادتها، عىل ونزل كالمها، إىل فأصغى السماء من دورا
يف استغرق حتى عليه يضطجع كاد وما وثري فراش إىل املسيحي الضابط) (اسم إيفان

الهنيء. نومه
جروحه أخذت ليزمان دافيد منزل يف كاملني أسبوعني مدة إيفان الجريح بقي
الوجود يف أحد يعلم ولم وبطعامه، به تعتني ليَّا وكانت للشفاء، وتتماثل تندمل بعدهما
لقطعوا روسيٍّا ضابًطا أخفى بأنه العدو علم لو بأنه العلم حق يعلم الذي دافيد فعله عما

املحنة. هذه من لينقذه هللا إىل الصالة عىل داوم ولذا محالة، ال رأسه
أو إهانته عىل منهم أحد يجرؤ ولم دافيد منزل إىل الجنود من كثريون يحرض وكان

الجريح. مخبأ يكتشفوا ولم ابنته، إهانة
الروسيون، ودخلها الوراء إىل راجًعا انقلب بل وارسو من يقرتب لم فإنه العدو وأما
من مبلًغا عليه وعرض للند، الند قبلة وقبَّله دافيد فشكر ُشِفي، قد إيفان الضابط وكان
دورا وزوجه ابنته لطلب إجابة صنع ما صنع أنه منه علًما وشمم؛ بإباء رفضه املال

السماء. يف املوجودة
شكًرا مملوءة نظرة عينيها إىل نظر ولكنه بكلمة، ليَّا يخاطب أن دون الجريح ذهب
ابنته، أحب الشاب أن منها علم ألنه فؤاده فانقبض النظرة، هذه معنى األب وفهم وحبٍّا،

أيًضا. أحبته ابنته وأن
وانقطعت العذب، صوتها يسمع أحد يعد ولم الغناء عن ليَّا وانقطعت إيفان ذهب
عينيها والدموع الحزن ومأل املطربة الشجية بأغانيها الشيخ والدها أذني تشنيف عن
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باألفكار مملوء ورأسها فؤادها مالئ والحزن املنزل عتبة عىل تجلس وكانت الجميلتني،
بعًضا. بعضها تطرد كانت التي

عىل وكانتا هللا ومحبة األب محبة حاستان: نفيس يف كان يوم: ذات نفسها يف وقالت
يف ليس واآلن … أبي بمحبة أمرني وهللا العيل هللا أحب أن علَّمني أبي … وسالم وفاق
ألنه … األوليني الحاستني مع وفاق عىل ليست ثالثة حاسة فيها دخلت فقد سالم نفيس
ولم باهلل، مؤمن وهو … إليه دعاني هو … أو الدين أقوى وأيهما القلب؟ يكتئب ملاذا

الذهول. حالة يف وهي الكلمات هذه ليَّا تمتمت … بل … حبه الشيطان يمنحني
َمن؟ حب سائًال: والدها لها فقال

… ألحد حب ال –
وضحكك الغناء عن انقطعت أنت … بالحب عبثًا تهمسني ال إنك ليَّا! عزيزتي –
بالدموع مملوءتني عينيك أرى واآلن حزينة؟ أنت ملاذا لسمعي، الرسور جلب عن توقف

والغبطة. االبتهاج بدل
قلبي. ويف صالتي ويف أفكاري يف خلطت لقد والدي! يا تؤملني هذه كلماتك –

ويعذبك؟ يؤملك ما يل وقويل شيئًا! عني تُخفي ال –
النساء؟ غرام أم اآلباء دين أقوى: أيهما والدي! يا أخربني –

… والحب هللا إياه أعطانا الدين منك، السؤال هذا مثل أتوقع كنت ما ليَّا! ليَّا، –
توقظن ال أورشليم، بنات يا هللا «أناشدكن القائلة: النبي كلمات ابنته مسامع عىل وقرأ
إطفاءه تستطيع ال الغزيرة املياه فإن جاء وإذا … وحده يأتي أن إىل تثرنه وال الحب

إغراقه.» تستطيع ال واألنهار
نفسني؟! ينري بالحب هللا أن أَوليس كالدين؟! سماوية هبة الحب أَوليس –

دين ترك تحاولني حبه وبسبب أحببته، الذي هو َومن األفكار؟ هذه لك أنَّى ليَّا! –
وصالحك بإخالصك وانتفع فؤادك، صميم مس الضابط ذلك أن أليس أخربيني، آبائك؟

لتعاستي. أرسله هللا لعلَّ أو بنتي! يا تناسيه …
تعودت لقد أبي يا النساء؟ غرام أم الدين أقوى: أيهما سؤايل: عىل تجبني لم إنك –
أسري؟ من وراء … مماراة دون الصدق اآلن فقل النبي، ككالم به وأثق كالمك تصديق
العذاب إىل تدفعني وال الوحيدة ابنتك أنني تنَس وال الدين؟ وراء أم الشعور وراء هل

… والسعادة الرسور بدل
مرة وحده لإلنسان أُعطي فالدين بالحب، الدين مساواة مطلًقا يجوز ال ليَّا –

مراًرا. الحب يستطيع إنسان وكل واحدة
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ذاكرتك. عن حبها تبعد أن أخرى امرأة تستطع ولم واحدة مرة أحببت أبي يا إنك –
والدتك. دورا كانت فتلك تقارني، ال –

أمام أخربني …؟ وراء تسري أو ترتكها، كنت فهل آخر دين عىل أمي كانت وإذا –
فعلك؟ وأفعل أثرك ألقتفي تترصف كنت كيف هللا:

ليَّا! يا تعذبيني ال –
عهد تختار أم تختارها هل تختار؟ فمن السماء، من إلينا تنظر أمي إن أبي يا –

اآلباء؟
… أختار إني دورا، فلتسامحني –

إطفاء تستطيع ال الغزيرة املياه «إن كالنساء تحب لم إنك أبي! يا كفى كفى –
إغراقه.» األنهار وال الحب

طالبًا هللا إىل يصيل وجعل نومه، خالل يف ينئ الحديث هذا بعد وغدا دافيد فاغتم
ابنته. فؤاد من الرويس حب ينزع أن منه

جربه بل ابنته حب بسبب الحزن من دافيد أصاب ما يكِف فلم تتواىل األحزان إن
أخرى. تجربة هللا

باملركبة الخيل ربط أن وبعد بضاعة، لرشاء لوفيتش إىل السفر عىل دافيد عزم فقد
مركبته يف يحملها أن إليه وطلبت جريانه وال هو ال يعرفها ال غريبة امرأة عليه دخلت
لك أدفعهما وقالت: جنيهني وأرته املريض زوجها إىل اإلرساع تقصد ألنها لوفيتش؛ إىل
يحمل أن وريض الدينارين بريق فغره بعيد، عهد من الذهب ير لم دافيد وكان أجًرا،

مركبته. يف السيدة
يصطحب ال وأن السفر عن يعدل أن والدها َفَرَجْت مفاجئة بمصيبة ليَّا فؤاد شعر

يشء. عىل يلوي ال وسافر لكالمها يصِغ فلم املرأة، هذه معه
أنه علموا وبالبحث الطريق يف املرابطون الجنود استوقفه الطريق يف هو وفيما

القيادة. مركز إىل الجنود فقادهما امرأة بلباس متخفيًا رجًال يحمل
بد ال أنه امرأة بلباس املتخفي الجاسوس وعلم الحال يف بمحاكمتهما القائد فأمر
وأكد معسكرهم، ومكان الروس قوة عىل الوقوف إليه معهود بأنه فاعرتف إعدامه، من
بافاريا يف لوالديه يكتب أن القائد إىل وطلب مركبته، يف يحمل من يجهل اليهودي أن
رميًا باإلعدام عليه وحكموا رغبته بتنفيذ القائد فوعده … ابنهما مات كيف ويخربهما

بالرصاص.
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قاسية الحرب قوانني أن ومعلوم بريء، إنه يقول: أو عنه يُدافع َمن لدافيد يكن ولم
العام للقائد الحكم وأرسلوا شنًقا باإلعدام عليه وحكموا الغليظة أقسامه يُصدِّقوا فلم
ربه ليالقي نظيفة مالبس له يطلبون منزله إىل فأرسلوا دافيد ملتمس وأجابوا لتصديقه،

طاهر. بجسم
لوالدك واحميل أرسعي البنته: وقال دافيد، منزل إىل وأرسع جواًدا الجنود أحد فركب
للعدو. تسليمنا ومحاولته تجسسه عىل له عقابًا سيشنقونه صباًحا غًدا ألنه نظيفة؛ ثيابًا
القيادة مركز إىل كالوعل وراءه وجرت الجندي قاله مما شيئًا تفهم ولم ليَّا فصعقت
وسجدت وانتحبت القائد أمام فبكت األمر. تفاصيل لها رووا وهناك القائد، ملقابلة العامة
فشل رأت وملا صماء، آذانًا فصادفت والدها عن يعفو أن إياه راجية يديه؛ وقبَّلت أمامه

األخرية. والدها إرادة لتنفيذ املنزل إىل مرسعة عادت مسعاها
جواًدا رأت املنزل بلغت وملا يوقفها، من تجد ولم يشء عىل تعي ال مرسعة سارت
يف لديها مخلوق أعز هو الذي الشاب ذلك ينتظرها، شابٍّا البيت يف وجدت ثم مربوًطا،
كادت وما بيديها املوت من أنقذته الذي ذاك نهاًرا، ليًال به تفكر الذي ذلك الدنيا، هذه
املقعد، عىل وأجلسها وعانقها فرفعها حراك، بال أمامه وقعت حتى الغرفة أرض تطأ

والدها؟ أين سألها: رشدها إليها عاد وملا
براءة عن روايتها إيفان فصدَّق لوالدها، جرى ما وترتعش تبكي وهي له فروت
فوجده العام القائد قاصًدا العنان له وأطلق جواده، ظهر عىل فوره من فقفز والدها
برأسه ومخاطرته له ومعالجته منزله يف له دافيد إيواء مسامعه عىل وقصَّ فأيقظه نائًما،
عادًال القائد وكان إليه، نُسب مما بريء دافيد أن له وأكد خالصه، سبيل يف ابنته ورأس
دون الجزاء يستحق اليهودي إن وقال: اإلعدام، حكم ونقض إيفان كالم إىل فأصغى

القتال. ميدان يغادر أن وأمر العقاب،
عمًرا عاش ألنه وجل؛ أو خوف بدون وأخرى ساعة بني املوت ينتظر دافيد كاد
الحبيبة زوجه السماء يف يرى أن ورجا والرش الخري من كثريًا ورأى الدنيا، هذه يف طويًال
إلله يصيل وجعل فريدة، وحيدة سيرتكها التي ابنته عىل يؤمله قلبه كان وإنما دورا،
ر ويُطهِّ ومصيبة رش كل عنها يُبعد وأن عنها، يتخىل ال لكي ويعقوب وإسحاق إبراهيم
ابنته عىل حزنًا بل حياته عىل خوًفا ليس ويبكي يصيل لبث الرويس، ذلك حب من قلبها
منها. خطًرا وأشد الضارية الوحوش من أرشس أناس بني الدنيا هذه يف ستبقى التي ليَّا
الذي ذاك ومعهم الجنود دخول يَر ولم سجنه باب فتح يسمع ولم بكائه يف لبث

… الرهيبة الليلة تلك يف منزله يف يؤويه أن طلب
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عىل ابنته ارتمت ثم الضابط، إيفان ذلك له قال طليق، حر إنك داود! يا اخرج –
منحني ومن برَّأني؟ من أنقذني؟ من وقال: رأى، وما سمع ما يصدق لم ولكنه صدره،

الحياة؟
لك رد اآلن وهو منزلك يف أويته الذي ذاك وجهها: من يطفح والرسور ليَّا فأجابته

أبي. يا أحبك كما أنا أحبه الذي ذلك بحياة، حياة
من ألننا تحبيه؛ أن لك يجوز ال ألنه حبِّك بشأن تخاطبيني ال عزيزتي! ليَّا ليا، –

… مختلفني دينني
ديني. دينه وسيكون معه أذهب وأنا خلصك هو مثلنا، واحًدا إلًها له إن أبي! يا –
واحد إله لنا وقال: بقلبه بل بلسانه يتكلم ولم السماء إىل عينيه ورفع الشيخ فبكى

املقدسة. إرادته فلتكن
إغراقها.» األنهار وال الحب، جذوة إطفاء تستطيع ال الغزيرة املياه «إن
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والجارية امللك كريم

فرأى بستان جوسق تحت يوًما فعرب واألدب، الظرف أهل من كان امللك كريم إن قيل:
عقله ذهل إليها نظر فلما وصفها، أحد يستطيع ال باهر، وكمال زاهر وجه ذات جارية
وكانت تخدمه، كانت عجوز مع نفيسة هدية إليها وأرسل منزله إىل فعاد لُبُّه، وطار
قبلت الرقعة رأت فلما جوسقها. يف الزيارة عليها يعرض رقعة إليها فكتب قارئة الجارية
وقالت: املنديل، يف ذلك وربطت ذهب زر عىل عنربًا العجوز مع إليه أرسلت ثم الهدية،
له وكانت أمره، يف وتحري معناه يفهم لم ذلك امللك كريم رأى فلما رقعته. جواب هذا

معناه! فهمت أنا أبت يا فقالت: ذلك يف متحريًا فرأته السن صغرية ابنة
درك؟ هلل هو وما قال:

تقول: فأنشدت

ال��ل��ح��ام خ��ف��يُّ ال��ت��ب��ر م��ن زر ج��وف��ه ف��ي ال��ع��ن��ب��ر ل��ك أه��دت
ال��ظ��الم ف��ي م��خ��ت��ف��يً��ا ه��ك��ذا ُزْر م��ع��ن��اه��م��ا وال��ع��ن��ب��ر ف��ال��زر
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وجارية الرشيد

ولم األيام فمضت يحبها، وكان أياًما له جارية عىل يدخل ال أن حلف الرشيد إن قيل:
شعًرا: فقال تسرتضه،

ف��ط��ن أن ل��م��ا ال��ص��ب��ر وأط��ال م��ف��ت��ت��ن رآن��ي إذ ع��ن��ي ص��د
ال��زم��ن أع��اج��ي��ب م��ن ه��ذا إن م��ال��ك��ي ف��أض��ح��ى م��م��ل��وك��ي ك��ان

فقال: أجزهما، له: وقال العتاهية أبا أحرض ثم

ح��س��ن وج��ه ول��ه ه��واه ف��ي ذل��ت��ي أرت��ه ال��ح��ب ع��زة
وع��ل��ن ب��ي م��ا ش��اع ول��ه��ذا ل��ه م��م��ل��وًك��ا ص��رت ف��ل��ه��ذا

أيًضا وجارية الرشيد

فتأملها للبيع، جارية ومعه رجل علينا دخل إذ الرشيد عند كنت بينما األصمعي: قال
السرت، بلغ فلما منك، الشرتيناها وجهها يف كلف فلوال جاريتك بيد خذ قال: ثم الرشيد

وأنشدت: الساعة، حرضاني قد بيتني أنشدك ذرني املؤمنني، أمري يا قالت:

ي��وص��ف ال��ذي ال��ب��در وال ك��ال ح��س��ن��ه ع��ل��ى ال��ظ��ب��ي س��ل��م م��ا
ي��ع��رف ك��ل��ف ف��ي��ه وال��ب��در ب��يِّ��ن خ��ن��س ف��ي��ه ف��ال��ظ��ب��ي

عنده. وصائفه أعز وكانت منزلتها، وقرب فاشرتاها بالغتها فأعجبته

واألعرابي األصمعي

فقلت يطوف، وهو كارة قفاه عىل برجل إذا الكعبة يف أتطوَّف أنا بينما األصمعي: قال
أن أريد أشهر تسعة بطنها يف حملتني التي والدتي هذه فقال: كارة؟ وعليك أتطوف له:
تُزوِّجها! قلت: هو؟ وما يل: قال حقها؟ به تؤدي ما عىل أدلك أال له: فقلت حقها، أؤدي
ابنها قفا فصفعت يدها فرفعت قال: هذا! بمثل أمي يف تستقبلني هللا! عدو يا فقال:

تغضب. الحق لك قيل إذا ِلَم وقالت:
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وعاشق األصمعي

البيت: هذا عليه مكتوب بحجر مررت إذ البادية يف أسري أنا بينما األصمعي: قال

ي��ص��ن��ع ك��ي��ف ب��ال��ف��ت��ى ع��ش��ق ح��لَّ إذا خ��ب��روا ب��ال��ل��ه ال��ع��ش��اق م��ع��ش��ر أي��ا

تحته: فكتبت

وي��خ��ض��ع األم��ور ك��ل ف��ي وي��خ��ش��ع س��ره ي��ك��ت��م ث��م ه��واه يُ��داري

البيت: هذا تحته مكتوبًا فوجدت الثاني اليوم يف عدُت ثم

ي��ت��ق��ط��ع ق��ل��ب��ه ي��وم ك��ل وف��ي ال��ف��ت��ى ق��ات��ل وال��ه��وى يُ��داري وك��ي��ف

تحته: فكتبت

ي��ن��ف��ع ال��م��وت س��وى ش��يء ل��ه ف��ل��ي��س س��ره ل��ك��ت��م��ان ص��ب��ًرا ي��ج��د ل��م إذا

تحته ومكتوب ميتًا، الحجر ذلك تحت ملقى شابٍّا فوجدت الثالث اليوم يف فعدُت
البيتان: هذان

ي��م��ن��ع ل��ل��وص��ل ك��ان م��ن إل��ى س��الم��ي ف��ب��لِّ��غ��وا م��ت��ن��ا ث��م أط��ع��ن��ا س��م��ع��ن��ا
ي��ت��ج��رع م��ا ال��م��س��ك��ي��ن ول��ل��ع��اش��ق ن��ع��ي��م��ه��م ال��ن��ع��ي��م ألرب��اب ه��ن��ي��ئً��ا

العايل الكعب

ع��ال ب��ك��ع��ب غ��ادة خ��ط��رت واخ��ت��ي��ال وص��ب��وة غ��ن��ج ب��ي��ن
ب��ال��آلل��ي م��ن��ظ��م ج��ي��د ع��ق��د ت��دل��ى ال��ج��م��ي��ل ص��دره��ا وع��ل��ى
رج��ال ب��ع��ض ع��ي��ن ف��ي م��س��ت��ح��ب رداء ال��ح��ري��ر م��ن وك��س��اه��ا
ال��زالل ص��اف��ي م��ث��ل ال��غ��ض ج��س��م��ه��ا وي��ب��دو م��ن��ه ال��رك��ب��ت��ان ت��ظ��ه��ر
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ق��ت��ال ف��ي ك��ظ��اف��ر ب��ازده��اء وط��وًرا ت��م��ش��ي ك��ال��غ��زال ت��ارة
وث��ق��ال خ��ف��ي��ف��ة واس��ع��ات وأخ��رى ق��ص��ار ت��ارة ب��خ��ط��ى
ال��ك��م��ال س��ي��ر ت��س��ي��ر ي��دع��ه��ا ل��م ع��ال ال��ك��ع��ب ذا ألن ه��ذا ك��ل
وان��ذه��ال وح��ي��رة وح��ي��اء ارت��ب��اك ف��ي رأي��ت��ه��ا ح��ي��ن ب��ع��د
ال��دالل ذات ك��ع��ب ال��ك��ع��ب ص��دم ك��ب��ي��ًرا ك��ان ال��ط��ري��ق ف��ي ح��ج��ر
خ��ال��ي ال��ك��ع��ب م��ن خ��ف��ه��ا ف��غ��دا زع��زع��ت��ه م��ك��ان��ه م��ن ص��دم��ة
ال��رج��ال ع��ي��ون ع��ن ت��خ��ف��ي��ه وه��ي وال��ت��ق��ط��ت��ه ذاك ع��ن��د ف��ان��ح��ن��ت
ل��ل��ح��ج��ال م��ق��ل��د ك��غ��راب ب��ح��ي��اء ال��ُخ��ط��ى ت��س��رع وم��ش��ت
ش��م��ال م��ن ش��رق��ه��ا ت��دِر ل��م وه��ي س��ري��ًع��ا ال��ع��ي��ون ع��ن وت��وارت
ال��ض��الل ط��ري��ق ات��ب��اع ح��س��ب��ك��ن ن��س��ان��ا ب��ن��ات وي��ا ن��س��ان��ا ي��ا
ال��ح��الل» ب��ن��ات «ي��ا م��ن��ه��ا دع��ن��ن��ا ق��وان��ا ه��دت األزي��اء ه��ذي إن
ري��ال أو دره��م م��ن ف��ي��ه ل��ي��س ون��م��س��ي ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ج��ي��ب ن��م��أل
واألم��وال ل��ل��ع��ق��ول م��ت��ل��ف غ��ري��ب ج��دي��د زي ي��وم ك��ل
ال��خ��ص��ال ارت��ف��اع ف��ي ال��ح��س��ن إن��م��ا ك��ع��اب ارت��ف��اع ف��ي ال��ح��س��ن ن��رى ال

البيتجايل إسكندر
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