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مقدمة

. املصىلَّ إىل الرهبان فتهافت بالصالة، مْؤذنة الفجر نور ينبثق أن قبل الدير نواقيس ت دقَّ
أصوات وامتزجت أعماله بدأ قد داغوبري كان الفجر، صالة يُصلُّون الرهبان وبينما

الرهبان. بأصوات مطرقته
يتصل وال الرهبان من يكن لم ولكنه الدير، ذلك يف وبيطاًرا اًدا حدَّ كان هذا داغوبري إن

الجوار. بغري بهم
الزندين، عظيم الذراعني، وايف القوى، متني عمره، من والعرشين الثانية يف فتًى وهو

الجمال. من وجهه يخلو وال عينيه، بني الشجاعة تظهر املفاصل، مدمج
الحدادة مهنة تَوارثهم االسم هذا يتوارثون بعيد عهٍد إىل وأجداده داغوبري والد كان
بتقادمها األرسات نسب كان لو يقولون: أورليان نبالء كان حتى الدير، جوار يف والبيطرة

الحسب. يف لنا مساويًا اد الحدَّ هذا لكان
عائلة أعضاء كذلك فيه، محلهم سواهم ويحل يموتون كانوا الدير رهبان إن ثم

التيجان. امللوك تتوارث كما الدكان، وتلك املطرقة تلك يتوارثون كانوا فإنهم داغوبري
أن وهي الخرافات، أحاديث يتناقلون كما الناس يتناقلها كان حكاية العائلة ولهذه

.١٣٥٠ بعام تاريخه يتصل كان العائلة هذه جد
غابات حراس أن يوًما فاتفق السلطان، مطَلق العهد ذلك يف والنبالء للكهنة وكان
تلك يف أيًال اصطاد أنه واتهموه اليدين، مكتوف الرئيس إىل الرجل بهذا جاءوا الدير
وسجنه طاقته، فوق كانت غرامة وبدفع سوًطا خمسني بَجلده الدير رئيس فأمر الغابات،

دفعها. يستطع لم إذ
حني العام الرئيس أن والعادة العام، األديرة رئيس انتخبوا أنهم اليوم ذلك يف واتفق
العليا. رئاسته مركز إىل رئيسه مع يذهب ثم يوًما، فيه فيقيم الدير هذا إىل يأتي ينتخبونه
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داغوبري غري بيطار القرية تلك يف وليس حوافره، حفت قد الدير رئيس حصان وكان
عىل لحقده الرجل فأبى فرسه، ينعل أن وأمره سجنه من بإحضاره الرئيس فأمر السجني،

بشنقك. أمرت الرفض عىل أرصرت إذا له: فقال الرئيس،
للموت. مستعد إني السكينة: بملء فأجابه

له: وقال غيظه فكظم األكرب، الرئيس مرافقة إىل مضطرٍّا كان ولكنه الرئيس فغضب
فريس؟ تنعل أن تريد ال ملاذا

شيئًا. تعوضني ولم إيلَّ أسأت ألنك –
عليك. فرضتها التي الغرامة عن وأتخىل عنك أصفح إني –

يكفيني. ال التعويض هذا إن –
تريد. ما كل أمنحك فإني تشاء ما سْل إذن –

من أردته مكان أي يف ساعات ثالث املايش فيها يسري أرًضا تمنحني أن أريد إني –
الدير. أمالك

ذلك. منحتك قد –
للحدادة. ودكان منزل ببناء يل تأذن أن وأريد –

لك. أذنت قد –
بعدي. من يتوارثونها ألعقابي ا حقٍّ والدكان واملنزل األرض هذه تكون أن وأريد –

أيًضا. الحق هذا منحتك قد –
العام. الرئيس مرافقة من وتمكَّن فرسه له فأنعل امِلنَح، بهذه صكٍّا له كتب ثم

أعقاب غري فيها يشتغل ال الدير باب عند الدكان تلك فكانت والقرون السنون وتوالت
وسالم. خري أتم عىل الرهبان مع فكانوا داغوبري،

جان يُدعى فكان الرواية هذه عهد يف العائلة تلك من بقي الذي هذا داغوبري أما
داغوبري.

فإنه ذلك ومع سواه، العائلة تلك من يبَق ولم قدمناه، كما الشباب مقتبل يف كان وقد
القيد. هذا يف تشاركه َمن بعُد يجد لم ألنه وإما الزواج، من لخوفه إما عازبًا، يزال ال كان
بمطرقته السندان يقرع وداغوبري الفجر، صالة يصلُّون كانوا الرهبان إن قلنا ولقد

بعد. انبثق قد يكن لم الفجر ألن سباتها؛ من األطيار فيوقظ
الساعة، هذه بمثل الجواد هذا لقدوم فذهل جواد، حوافر وْقع سمع ذلك هو وفيما
وهو بجواده األرض ينهب فارًسا فرأى القادم، َمن لريى الباب إىل وقام مطرقته وترك

8



مقدمة

قرية إىل ذاهب وهو النبالء، من الفارس هذا أن شك ال نفسه، يف فقال سويل، جهة من قادم
العيد. حفلة لحضور ألبري سانت

ونادى الجواد، أوقف دكانه إىل وصل حني فإنه الدير؛ يتجاوز لم الفارس هذا أن غري
الصديق؟ أيها هللا أبناء دير يدعونه الذي الدير أهنا له: فقال داغوبري

سيدي. يا نعم –
رئيسه؟ جريوم األب يزال أال –

نعم. –
الجواد عن ل وترجَّ يديه بني فحملها صغرية، فتاة الجواد عىل الفارس هذا أمام وكان
يهتم أن دون اد الحدَّ دكان إىل بها دخل ثم وإشفاق، حنو نظرَة الفتاة إىل ينظر وهو

قارًصا. شديًدا كان الربد فإن النار؛ قرب برفق الفتاة ووضع بجواده،
إليها ينظر داغوبري فجعل الشعر، شقراء الجمال بارعة العينني زرقاء الفتاة وكانت

املالئكي. الجمال بهذا معجبًا
وقال داغوبري إىل فالتفت عينيه، بني بادية االضطراب عالئم كانت فقد الفارس أما

الحال. يف جريوم األب أقابل أن يجب إذ الدير؛ باب تقرع أن الصديق أيها أرجوك له:
فتحوه. ملا ساعة الباب قرعت لو إني داغوبري: له فقال

ملاذا؟ –
قبل الباب بفتح يأذن ال الدير ونظام الفجر، بصالة اآلن منشغلون الرهبان ألن –

انتهائها.
الرئيس. مقابلة من بد ال ولكن الجازع: بلهجة فأجابه

الشمس رشوق حني إال تنتهي ال وهي الصالة، انتهاء قبل سيدي يا ذلك يستحيل –
الباب. فيُفتح

رشوق عند أكون أن يجب إذ أسفاه! وا الصرب، عيلَّ يستحيل وأنا وقال: الفارس د فتنهَّ
املكان. هذا عن بعيًدا الشمس

وهي الريف، نبالء من أنه عىل مالبسه تدل عمره، من الخمسني يف الفارس هذا وكان
عىل يدل مما بها اتصلت قد الوحول وكانت الفضة، من برشائط مزدانة األصفر املخمل من

عظيمة. مسافة اجتاز أنه
فأطبقتهما جفناها تثاقل دفئت فلما النار، قرب كريس عىل جلست قد الفتاة وكانت

ونامت.
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رسيري إىل بها أصعد أن النبيل أيها يل أتأذن للفارس: وقال عليها داغوبري فأشفق
مرتاحة؟ فيه فتنام

فلم القانط، شأن بعنف الدير باب وقرع الدكان من خرج بل الفارس، يِجبه فلم
يصلُّون. الرهبان أصوات غري يسمع ولم أحد، يِجبه

أن داغوبري فرأى اد، الحدَّ دكان إىل فعاد فائدة دون ساعة ربع الباب يقرع واستمر
الفارس. خد عىل سقطت دمعة

نائمة. تزال ال فكانت الفتاة أما

باب قرعه بشأن شيئًا له يقول أن يجرس لم داغوبري إن حتى شديًدا، الفارس حزن كان
الدير.

إني وقالت: عينيها الفتاة ففتحت حنة، باسم وناداها الفتاة من دنا فإنه الفارس أما
كتفها. عىل الجميل رأسها وانحنى عينيها أطبقت ثم أنام، فدعني ا جدٍّ متعبة

سبيل يف دمي أسفك إني له: وقال داغوبري، إىل غريبة نظرة ذلك عند الفارس فنظر
اآلن. الدير باب فتح

باب أكرس أن سيدي يا أتريد له: وقال الفارس، ليأس عظيًما تأثًرا داغوبري فتأثَّر
الدير؟

رضاه. إىل حاجة يف وأنا الدير، رئيس بذلك أُغضُب وقد الوقت، نضيع فإننا كال، –
تُدعى؟ ماذا وقال: خاطر له خطر قد كأنما داغوبري إىل نظر ثم

داغوبري. –
البالد؟ هذه أهل من أأنت –

فيه. وسأموت البيت هذا يف ُولدت إني –
القلب. رشيف أنك عىل تدل هيئتك إن وقال: الفاحص نظرة إليه فنظر

داغوبري عائلة عىل حكموا ملا املقاطعة أهل جميع سألت لو إنك اإلعجاب: بلهجة فأجابه
عيلَّ. أنت حكمت كما إال

اإلقامة امتياز نالت التي عائلتكم هي أليست له: وقال بعيدة ذكرى الفارس فذكر
قرون؟ أربعة منذ الدير بجوار

نعم. –
بالوفاء. بعيدة شهرة لعائلتكم فإن اآلن؛ بك وثقت لقد –
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بخداعك. أبدأ وال أحًدا خدعت ما فإني تريد، ما سيدي يا قل –
الفتاة هذه إن لداغوبري: قال ثم عينيه، يف الدمع جال وقد الفتاة إىل الفارس فنظر

يحميها. الوجود هذا يف سواي لها ليس تراها التي
قريبها؟ لعلك –

عاًما عنها االفرتاق إىل مضطر ولكني سواي، لها ليس إذ وأخوها؛ وعمها أبوها إني –
وأن املساء، هذا يف باريس يف أكون أن عيلَّ ويجب ذلك، من أكثر فارقتها وربما عامني، أو
سفري. عىل موقوفان الفتاة هذه وسعادة رشيف فإن أمريكا، إىل يومني بعد فرنسا أبرح

جريوم؟ األب عند إبقاءها تريد سيدي يا ألعلك –
املهمة. هذه بقضاء إليك وسأعهد نعم، –

عليه منقوًشا كان فقد الخاتم أما جيبه، من ومحفظة إصبعه من خاتًما أخرج ثم
املالية. باألوراق محشوة كانت فقد املحفظة وأما النبالء، شعار

إىل بالفتاة اذهب الدير باب يُفتح عندما له: وقال داغوبري إىل واملحفظة الخاتم فدفع
وَمن أنا َمن عرف الخاتم عىل الشعار رأى متى فإنه واملحفظة، الخاتم وأعطه جريوم األب

الفتاة. هي
به. أمرتني ما كل سيدي يا سأفعل –

حتى باستيائه يجاهر الشعب وأخذ االضطراب فيه كثُر زمن يف أننا وهو أمر بقي –
وقد والرهبان، النبالء عىل يثور فإنما ثار إذا الشعب أن عىل الثورة، هبوب نخىش بتنا
اتفق إذا حمايتها تتوىل فهل الفتاة، حماية عن جريوم األب ويعجز الدير هذا عىل ينقضُّ

ذلك؟
الشعب، مكروه عنها وأزود الشدائد، مواقف يف ابنته األب يحمي كما أحميها إني –

الشعب. من فإني
صادق أنك بالصليب يل أقسم له: فقال الجدار، يف معلًقا صليبًا فرأى الفارس فالتفت

تقول. فيما
رأسها. من شعرة تسقط أن قبل دمي أسفك أني السماء يف مقدَّس وبكل به أقسم –

الفتاة. هذه ويقي يقيك أن وأرجو هللا أستودعك واآلن حسنًا، –
وليحرسك الحبيبة، أيتها الوداع لها: وقال فقبَّلها حنوٍّا، يضطرب وهو الفتاة من دنا ثم
وسار جواده وامتطى مودًعا فصافحه داغوبري، يتبعه مرسًعا وخرج مالئكته. من فإنك هللا

األنظار. عن توارى حتى يشيعه واقًفا داغوبري فلبث األرض، ينهب به
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فحملها نائمة، تزال ال الفتاة فكانت البزوغ، وشك عىل الفجر وكان دكانه إىل دخل ثم
منزله. إىل بها وصعد يديه بني

فإنها لها، تذكاًرا موتها بعد حاله عىل وأبقاه أمه برسير احتفظ قد داغوبري وكان
شعر الغرفة تلك إىل بالفتاة صعد فلما صليبًا، فوقه وضع وقد أعوام، خمسة منذ ماتت
عليه الفتاة وأنام أمه رسير عن الصليب فرفع رسيره، يف ينومها أن وأنكر احرتام، بعاطفة

دكانه. إىل عاد ثم
أن خيش أنه غري عمله إىل يعود أن فهمَّ بعد، صالتهم من يفرغوا لم الرهبان وكان
نظرات ينظر الدكان باب عند وجلس العمل عن فامتنع املطرقة، صوت من الفتاة تستيقظ

الدير. أمام املنبسطة الفسيحة الغابة إىل ساهية
ويمتد يتعاظم الغرب جهة من أحمر نوًرا رأى الغابة تلك يف النظر ح يُرسِّ هو وفيما
ال إنه نفسه يف وقال السماء، بَعنان املتصل النور لهذا فتعجب السنديان، أشجار فوق من
حريقة أنها فأيقن نار، من كتلة باتت قد السماء كأن رأى ثم الشفق، نور يكون أن يمكن

املزارع. إحدى يف أو القصور أحد يف شبَّت قد
الرضائب وفداحة املواسم وقحل املجاعة فإن العهد، ذلك يف نادرة الحرائق تكن ولم
فتحرق األغنياء حقول يف تطوف عصابات منهم فتألفت الفالحني، هاجت النبالء واستبداد

والقصور. املزارع
فجأة انقطعت الرهبان أصوات ألن الحريقة؛ هذه من يقينه يف داغوبري ثبت وقد
املجاورة األماكن من أجراس فتجيبها باالستغاثة، خاصة دقات تدق الدير أجراس وأخذت

التأهب. إىل إشارة دقاتها بمثل
ويف النار جهة إىل فساروا الرهبان، جميع منه وخرج ُفِتح قد الدير باب أن رأى ثم

راهب. مائة يبلغون وهم جريوم األب طليعتهم
واليمني الفتاة تذكر أنه غري أثرهم، يف يسري أن وهمَّ داغوبري صدر يف الحماسة فدبَّت

مكانه. يف فبقي عليها الحرص عىل أقسمها التي
نائمة. تزال ال كانت فإنها الفتاة أما

وييضء ذكاء عيناه تتقد املنكبني، عريض القامة طويل الدير هذا رئيس جريوم األب كان
الشباب. بارق فيها

ورئيس فعيل رئيس فرقة لكل فكان الجيش، كغرف العهد ذلك يف األديرة وكانت
االنتماء رشف غري منه له يكون وال باملال املنصب هذا يشرتي فكان الكولونيل وأما اسمي،
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بجدِّه املنصب هذا ويبلغ الفرقة، قيادة يتوىل كان الذي فهو الفعيل الكولونيل وأما إليه،
واستحقاقه.

هذا مثل إىل يميلون ممن رئيسرشف دير لكل كان فقد العهد، ذلك يف األديرة وكذلك
الرئاسة. مقام إىل باجتهاده الدرجات أدنى من فيه يتدرج عامل ورئيس الجاه،

العالية، والهمم والذكاء الجد أهل من وهو الثاني، الفريق من كان فقد جريوم األب أما
فلم االسمي الرئيس وأما العليا، الرئاسة بلغ حتى فيه ورقي بسيًطا راهبًا الدير إىل فدخل

الدير. ذلك قدماه تطأ
الباردة ديسمرب ليايل من ليلة يف فإنه رسية، حكاية الدير إىل جريوم األب لدخول وإن
ميازيب فتحت وقد الدير هذا غابة يف يسريان فارسان كان عاًما، عرش خمسة منذ وذلك

الدير. باب عند وقفا حتى القرب كأفواه األمطار وانهالت السماء
ترجل حني فإنه يظهر؛ كما خادًما اآلخر وكان النبالء، بمالبس مرتديًا أحدهما وكان
وال … األبد إىل متى، يا هللا أستودعك له: وقال يده إليه مد ثم إليه، عنانه ألقى جواده عن

حييت. ما خدمتي يف إخالصك أنىس
وهو بدموعه ويغسلها يقبلها سيده يد عىل وأكب بالبكاء، الوداع هذا الخادم فتلقى
الذي النبيل الغني وأنت االنقطاع، هذا العالم عن وتنقطع الدير إىل سيدي يا أتدخل يقول:

واحرتامه؟ حبه عىل الناس أجمع
هللا. بأمن فاذهب الوداع منه، بد ال ذلك –

وقاد البكاء يف فاندفع الحديث، إىل العودة عن منعته إشارة بيده خادمه إىل أشار ثم
فريى الوراء إىل يلتفت خطوة خطى كلما وهو الغابة، يف ماشيًا وسار بعناية سيده جواد
ظلمة إىل إال منه يخرج ال إليه يدخل من الذي الدير هذا باب عند املطر تحت واقًفا سيده

األبد.
باب فقرع األنظار، عن بالجوادين الخادم توارى حتى واقًفا لبث فإنه السيد أما

الدير.
الشاقة أعماله وبدأت الجديد، الراهب هذا بتدشني الرهبان احتفل التايل اليوم ويف

دخوله. حني الرهبنة سلك يف منتظم كل يعملها أن بد ال التي
حقيقة أحد يعلم ولم الدير، لذلك رئيًسا البسيط الراهب هذا أصبح أعوام عرشة وبعد
إىل واالنرصاف الشباب مقتبل يف العالم اعتزال إىل دعته التي الهائلة النكبة تلك وال اسمه،

هللا. خدمة
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فزالت اإلدارة، وحسن واإلصالح بالتقوى املقاطعة تلك يف واسعة شهرة نال ولكنه
سرية وحسنت املظالم وانقطعت الرهبان جور من الناس شكاوى الرئاسة توىل حني

الغابات. يف التنزه النساء تخىش تعد فلم الرهبان،
يف جريوم األب فاشتهر األيام، تلك يف كثرية كانت الحرائق إن القول لنا تقدم وقد
طليعة يف إليها أرسع موضع يف النار شبت إذا كان فإنه واإلقدام، والجرأة بالغرية خاللها

النار. إخماد بعد إال يعود فال هياب غري النار واقتحم رهبانه،
يف املساعدة من تمكنه لعدم استاء ولكنه النار، لشبوب داغوبري يذهل لم ولذلك

إطفائها.
ورأى الكون، أشعتها ومألت الشمس أرشقت أن إىل دكانه باب عند واقًفا الحداد ولبث

االستغاثة. أجراس صوت وانقطع خمدت قد الحريقة أنوار أن
الجمال ذلك يتأمل الرسير عند ووقف الفتاة، فيها النائمة الغرفة إىل دكانه من فصعد

مثاًال. وأبدع جماًال منه أطهر يَر لم الذي
داغوبري فشعر االبتسام، إىل يدعو بما حاملة كأنها تبتسم وهي نائمة تزال ال وكانت
املوقف. هذا يف معها يبقى كي الرهبان غياب طال لو وود حنوٍّا، ويخفق يضطرب قلبه أن
تائًها نظًرا حولها ما إىل فنظرت عينيها، فتحت ثم تنهدت محاسنها يتأمل هو وفيما
يرضب كان الذي هو أنت له: وقالت فعرفته داغوبري عىل نظرها استقر ثم عمها، ونادت

باملطرقة؟ الحديد
عمرها: من العرشين يف فتاة يكلم كأنه االحرتام عن تشف بلهجة لها وقال فاضطرب

سيدتي. يا نعم
منزلك؟ يف أنا إذن –

نعم. –
عمي؟ هو وأين –

حنون: بصوت لها وقال تشجع ثم سفره، عن لها يعلل كيف يدِر ولم داغوبري فتلعثم
غيابه. مدة يف بك أعتني أن أوصاني وقد سيعود، ولكنه سافر، قد عمك إن

وقالت الدخان من املسود وجهه إىل نظرت ولكنها الخوف، من يشء عليها يظهر فلم
الصالح. عىل يدل لكنه أسود وجهك إن له:

مني؟ خائفة غري أنت إذن –
كال. –

عمك؟ يعود أن إىل عندي أتبقني –
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شك. دون –
أن إىل هنا ابقي لها: فقال الدكان، من يناديه رجل صوت داغوبري سمع ذلك وعند

إليك. فأعود الرجل هذا أقيضحاجة
نعًال يريد وهو الربيد، إرسال به املنوط الرهبان أحد فيها فلقي الدكان إىل نزل ثم

النار. إلطفاء ذهبوا الذين بني تكون وأن أراك أال خشيت إني له: فقال لجواده
النار؟ هذه شبت فأين املوانع، بعض ذهابي دون حال ولكن أكون، أن أود كنت –

فالتهمته. بوربيري دي قرص يف –
بعد؟ أحد يسكنه ولم حديثًا بني الذي الجميل القرص هذا أهو –

باريس. من إليه قادمني أسبوع منذ فيه أقاموا أصحابه ولكن بعينه، هو –
بناءه. وسيعيدون أغنياء إنهم –

أصحابه. مات فقد يشيده من يبَق لم وقال: رأسه الراهب فهز
أبالنار؟ ماتوا؟ كيف –
الرواة. يرويه ما هذا –
عددهم؟ يبلغ كم –

أنثى. أو ذكًرا كان إذا أعلم ال صغري، وولد وسيدة عجوز رجل ثالثة، إنهم –
جثثهم؟ يجدوا ألم وقال: داغوبري فارتعش

شبوب حني أحد يَرهم فلم املنزل أصحاب وأما النجاة، من تمكنوا الخدم فإن كال، –
النار.

يدعون؟ ماذا ولكن –
مازير. دي والكونتس الكونت –

باريس؟ من قادمون أهم –
املقاطعة. هذه يف أقرباء لهم لكن نعم، –

جواده الراهب ركب عمله أتم فلما الفرس، بنعل ويشتغل يحدثه داغوبري وكان
وانطلق.

عائدين العصابات من كثريًا رأى لكنه الفتاة إىل يعود أن ذلك عند داغوبري وحاول
النار؟ فيه شبت الذي املحل من عائدون لعلكم لهم: وقال فاستوقفهم الحريق، محل من

نعم. أحدهم: فأجابه يعرفونه، كلهم وكانوا
النار؟ وضع الذي أعرفوا –

عرفوه. قد نعم، –
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هو؟ من –
أنفسهم. القرص أصحاب هم –

ذلك. يكون أن يمكن كيف يعلم ولم عظيًما، دهًشا داغوبري فدهش

زمن من االنتحار ينوون كانوا الفتاة وأم األب أن يظهر فقال: الحديث إىل محدثه وعاد
بعيد.

بنتًا؟ ولدهما أكان وقال: داغوبري فارتعش
نعم. –

فيه؟ النار أرضموا الذين هم القرص أصحاب أن ُعِرف كيف ولكن –
إىل املركبة القرصوعادت إىل فدخلوا مركبة، يف ليًال جاءوا أنهم أمرهم من ُعِرف لقد –
الحديقة عىل تطل كبرية فسحة يف يبيتون الخدم فكان خدم، ثالثة يصحبهم وكان باريس،
كانوا فقد ألسيادهم خالًفا النار، شبت حني الفرار من تمكنوا إنهم بحيث األريض، الدور يف
وكرسه الباب هذا فتح النار مخمدو فحاول يقال، كما الحديد من بابها غرفة يف مسجونني

بحرف. يفوهون ال وأصحابه القرص، تلتهم النار فكانت يستطيعوا، فلم
النار. أرضموا قد الذين هم أنهم يثبت ال ذلك جميع لكن –

عىل كتبوا الناحية مدير إىل كتابًا أرسلوا أنهم وهو يثبته، آخر برهانًا هناك إن بل –
كانت النار فإن الحريقة، بعد أي السادسة»؛ الساعة قبل يُفتَح «ال العبارة: هذه غالفه

رماًدا. القرصوساكنيه وجعلت الساعة تلك يف يشء كل التهمت
الكتاب؟ هذا يتضمن كان وماذا –

االنتحار. بغية النار أرضموا الذين هم بأنهم االعرتاف –
حله من أحد يتمكن لم الذي الغريب الرس هذا بشأن هنيهة داغوبري مع تحدثوا ثم

وانرصفوا.
الدير إىل وذهب نائمة فرتكها النوم، إىل عادت قد أنها فوجد الفتاة إىل داغوبري فعاد

جريوم. األب ملقابلة
عادتك من كان لقد املؤنب: بلهجة له وقال جفاء نظرة إليه نظر جريوم األب رآه فلما

معنا. اليوم أرك لم ولكني الحرائق، إطفاء عىل املقدمني طليعة يف تكون أن
املرة. هذه معكم الذهاب أستطع لم أني غري سيدي يا ذاك هو –

ملاذا؟ –
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سيدي يا منك ألتمس له: وقال الرئيس إىل داغوبري فنظر آخر، راهب الغرفة يف وكان
انفراد. عىل بمحادثتك يل تأذن وأن حديثي، إىل تصغي أن

الذي الفارس بذلك داغوبري أخربه ذلك وعند فانرصف، الراهب إىل الرئيس فأشار
املالية. األوراق محفظة الطاولة عىل ووضع الخاتم وأعطاه الفجر، قبل جاءه

أعضاؤه واضطربت وجهه، اصفر حتى فيه تمعن أن لبث وما الخاتم الرئيس فأخذ
الفارس؟ هذا هو أين لداغوبري: فقال
الفتاة. عندي وأودع سافر لقد –

يرجع؟ متى لك يقل ألم –
تعلم الخاتم شعار رأيت متى إنك يل قال لكنه سيدي، يا الرجوع عىل عازم غري إنه –

يشء. كل
عندك؟ الفتاة غادر ملاذا لكن وقال: الدير رئيس اضطراب فزاد

عندك. أودعها كي –
أنا؟ عندي –

نعم. –
عفوك، اللهم فقال: عرفه، أن إىل متمعنًا فيه وينظر الخاتم يقلب جريوم األب فجعل

الوجود. يف ما كل فنسيت السكينة، بنور قلبي أنرت فقد
الفتاة؟ هي أين له: وقال داغوبري، إىل نظر ثم

اآلن. أمي رسير يف نائمة وهي عندي –
عندك؟ أحد أرآها –

كال. –
فإني ساعة بعد إيلَّ عد ثم الفتاة، هذه الحرصعىل كل واحرص دكانك إىل عد إذن –

والتفكري. االنفراد إىل حاجة يف
وانرصف. داغوبري فانحنى

فأنار الكنيسة هيكل إىل وذهب جيبه، يف فوضعها املحفظة أخذ فإنه جريوم األب أما
إليه يدخل ال كي الباب وأقفل أنواًرا الكنيسة يمأل كان الشمس شعاع أن حني يف شمعة

أحد.
وهو الدينار، حجم فصه استدارة تبلغ ضخًما كبريًا وكان الخاتم يفحص أخذ ثم

الكبرية. الفولة يسع مكان عن فينجيل ينفتح
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وانصب قلبه فاضطرب كثرية، طيات مطوية بيضاء ورقة داخله يف فوجد ففتحه
إىل االنقطاع وأردت يعتزلني، لم ولكنه العالم اعتزلت إني رباه! وقال: جبينه من العرق

اعتزايل. صفو يكدروا أن إال أبوا قبل من أحبوني الذين ولكن خدمتك
فإذا فيها ونظر املطوية الورقة تلك فتح صالته أتم إذا حتى يصيل، وجعل ركع ثم

فيها. كتابة ال بيضاء هي
الورقة فأدنى العهد، ذلك يف شائعة كانت التي املخفية الكتابة رس يعلم أنه غري
ما فيها فقرأ سوداء، بحروف دقيقة كتابة فظهرت قليًال، وصرب الشمعة نور من البيضاء

يأتي:

موري عزيزي
العالم عن انقطاعك بعد عليك به أُثقل عما املعذرة سؤالك به أبدأ ما أول
من أخشاه كنت ملا السطور هذه لك كتبت وإنما هللا، خدمة إىل وانرصافك

بك. االجتماع استحالة
من بلغت مهما ولكن عاًما، عرشون الصديق أيها افرتاقنا عىل مىض لقد

القديم. الصديق ذلك تنىس ال فإنك هللا، إىل واالنقطاع العزلة
فأمنت الدير إىل لجأت أنك غري واحًدا، عذابًا ونتعذب واحًدا حبٍّا نحب ألم

للعواصف. عرضة أنا وبقيت الشقاء
اآلن اتشح الذي القديم الصديق ذلك بالسالح، أخي إىل اليوم آتي أنا وها
لنرصة الصديق أيها تعال أخيك، ملساعدة األخ أيها هلم له: فأقول الرهبان بثوب

صديقك.
أيها أسألك اآلن وأنا تبعك، ولكنه منه فهربت املايض تنىس أن أردت إنك
بهذه ترأف أن سوية أحببناها التي تلك وباسم القديمة الصداقة باسم الصديق،
السطور هذه تقرأ حني ولكن الوجود، هذا يف سواي لها نصري ال التي الفتاة

سواك. للفتاة يبقى فال البالد هذه برحت قد أكون
الفتاة هذه أما منها، أعود كنت إذا أعلم وال األمريكية، البالد إىل مسافر إني
وسيلة خري وهذه ميتة، أنها يعتقدون الناس جميع فإن إياها أستودعك التي

املوت. من إلنقاذها
قًرصا فيه تقيم الذي الدير من مراحل ثالث بعد عىل ساعة بعد سرتى إنك

النار. التهمته وقد إال النجدة أهل يدركه ال يحرتق
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وامرأته القرص هذا صاحب إن الحريق شاهدوا الذين الناس يقول وغًدا
الصديق أيها فدعهم بالنار، ماتوا قد أعوام تسعة العمر من البالغة وابنته
عليها ائتمنتك التي الفتاة تلك فإنها الفتاة، موت تكذِّب وال القول هذا يقولون
لها أخلصنا طاملا التي األرسة، تلك بشقاء أخربك أن يل حاجة وال «ابنتها»، وهي

مثيل. به خبري فإنك دمنا، سبيلها يف وسفكنا
فإذا الفتاة، تربية عىل لتنفقه املال من معي بقي ما لك أرسلت فقد واآلن
وتكون أمرها أنا أتوىل األمريكية البالد من وعدت عمرها من العرشين بلغت

انقضت. قد مهمتك
املنزل ذلك إىل تذهب أن السن هذا بلوغها عند لك بد فال أعد، لم إذا أما

الحراس. من كنا حني باريس يف مًعا فيه نقيم كنا الذي
قرش وتزيل املدخنة وراء فتبحث فيها، نبيت كنا التي الغرفة إىل تدخل وهناك
صندوًقا، فيها تجد خزانة شبه عن لك فتنكشف فتزيلها رخامة فتجد الجدار
كتابة أيًضا فيه وتجد الطائلة، الفتاة هذه ثروة عىل يحتوي الصندوق وهذا

اسمها. عن تنبئك
مواليبري، دي راوول القديم صديقك بقضائها إليك يعهد التي املهمة هي هذه

نوفوازي. دي أرنو تُدعى كنت حني بالسالح أخاك كان الذي
راوول

املؤملة، املاضية التذكارات أيتها وقال: يديه ضم الكتاب هذا تالوة جريوم األب أتم فلما
الدير. هذا أبواب من إيلَّ العودة عىل تجرسين ال وأنك منك نجوت أني حسبت لقد

الحبيبة. تلك ماتت قد إذن وقال: تنهد ثم
االلتماس. هذا عن العفو وأسألك الرحمة، لها ألتمس إني اللهم فقال: وركع

وجهه أرشق نهضوقد الصالة من فرغ إذا حتى يصيل، راكع وهو طويًال حينًا ولبث
البياض لون إىل عاد وقد الكتاب ذلك فأخذ اضطرابه، أزالت قد الصالة كأنما البرش بنور
وخرج الشمعة أطفأ ثم الخاتم. إىل وأعاده فطواه النور، تأثري ذهاب بعد عنه الكتابة وزالت
حني االحرتام بملء له ينحنون كانوا الذين الرهبان يبارك وهو الدير باب إىل الهيكل من

الحداد. دكان إىل توٍّا ذهب الدير باب من خرج فلما بهم، مروره
بفارغ ينتظر دكانه باب عند واقًفا كان بل الحني، ذلك يف يشتغل يكن فلم داغوبري أما

الرئيس. يدعوه أن الصرب
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يشء. عن يسأله أن يجرس ولم وجهه، اصفر إليه داخًال الرئيس رأى فلما
الفتاة؟ هي أين جريوم: األب له فقال

الغرفة. يف فوق، إنها مضطرب: بصوت فأجابه
نائمة؟ تزال أال –

نعم. –
خفوًقا يخفق وقلبه داغوبري وتبعه الغرفة، تلك إىل املؤدي السلم الرئيس فصعد

الفتاة. هذه عىل حنوَّه أحد عىل حياته يف حن ما قلبه فإن شديًدا،
إىل مىش ثم الدخول، عىل يجرس ال كأنه بابها عند فوقف الغرفة إىل الرئيس ووصل

األحالم. خري وتحلم تبتسم تزال ال وهي عليه نائمة كانت الذي الرسير ذلك
وجهه. تجهم حتى الصبوح وجهها يف تمعن أن لبث فما

الكاهن عواطف ولكن االضطراب، هذا فاضطرب األم تشبه البنت أن رأى ولعله
لعلك همًسا: له قال ثم منه، يدنو كي داغوبري إىل فأشار الرجل، عواطف عىل انترصت

الخري؟ لها وتريد الفتاة هذه عىل تشفق
أجلها. من دمي أسفك إني –

إليها انتدبتك التي املهمة تقيض أن ورجائي داغوبري، يا القلب طاهر رجل إنك –
الفتاة. هذه بشأن

تشاء. بما فمر سيدي يا شك دون وقال: داغوبري فارتعش
نظام شك بال يجهل فائدة دون الدير باب وقرع بها جاءك الذي الفارس هذا إن –

الحداثة. عهد يف كن ولو ديرنا إىل يدخلن ال النساء أن تعلم ولكنك الدير،
النظام. هذا أعرف إني سيدي يا نعم –

بهذه بالعناية إيلَّ عِهد يعود ال وقد عنا اآلن بُعد الذي الفارس هذا فإن ذلك ومع –
لو أختك تحب كما تحبها بأن خليًقا نفسك تجد فهل الثقة، ملء بي وله وسافر الفتاة،

أخت؟ لك كان
عىل األمهات حنان عليها وأحنو نفيس أحب كما أحبها بل سيدي، يا شك دون –

الرضيع.
االقتضاء؟ حني عنها وبالدفاع بحمايتها أتتعهد –

أسفك فإني اآلن أما أعرفها أكن لم ساعات بضع منذ إني سيدي، يا لك قلت لقد –
أجلها. من دمي
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إليك. بها عهدت فإني منزلها، بات قد منزلك أن اآلن فاعلم إذن –
الخاتم يف يفتح الذي املوضع إىل فأشار والخاتم، املالية األوراق محفظة أعطاه ثم
فيه تجد الخاتم هذا فافتح مت فإذا حني، كل يف للموت عرضة كهًال أصبحت إني له: وقال
شمعة لحرارة عرضتها فإذا فيها، كتابة ال بيضاء أنها وهلة ألول لك تبدو مطوية، ورقة
خدمة يف السفر من لك بد ال أنه فعلمت تحتويه، ما جميع وقرأت جلية الكتابة ظهرت

الحياة. فارقت الحني ذلك يف كنت إذا الفتاة
من يقتصده ما يضع حيث خزانته؛ يف فوضعهما والخاتم املحفظة داغوبري فأخذ

الرئيس. إىل وعاد األموال
القديس عيد يتفق أيام ثالثة بعد فإن إليك، أطلبه ما كل هذا ليس الرئيس: له فقال
أفراسهم، نعل لتجديد بعضهم ويزورك الدير، هذا لزيارة النبالء من كثري فيحرض هيربت

الرهبان. حتى يراها منهم أحًدا تدع وال رجوعهم لبعد الفتاة تخبئ أن فيجب
يكون قد أيام أربعة أو ثالثة سيدي يا إخفاءها إن البساطة: بملء داغوبري فأجابه
الناس عيون عن إخفاءها أستطيع فال عندي أبقيها أن تريد كنت إذا أما املمكنات، من

طويل. لزمن
الناسوتساؤلهم فضول بها نتجنب وسيلة نجد الزائرين انرصاف إىل اآلن من ولكننا –

أقرباء؟ لك فهل عندك، إبقائها عىل
شاتونيف. يف عمة غري يل يبَق لم –

الفضول. ألسنة فتقطع ابنتها إنها قل إذن –
فقال مضجعها يف تحركت الفتاة أن غري الفتاة، إليقاظ تجنبًا همًسا يتحدثان وكانا

تستيقظ. بدأت إنها داغوبري: له
قد كأنه الغرفة تلك من مرسًعا وخرج فلثمها، تضطرب بيد يدها جريوم األب فأخذ

أمها. وبني بينها التشابه لفرط الفتاة، تلك يد بتقبيل جريمة ارتكب
تبتسم. وهي إليه تنظر فجعلت داغوبري غري أمامها تجد فلم عينيها، فتحت ذلك وعند
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١

يف شاب كان الرواية، هذه مقدمة يف بسطناها التي الحوادث من مضت أعوام ستة بعد
هللا. أبناء لدير املجاورة الغابة يف جواده عن يرتجل الشباب مقتبل

والسماء الطقسجميًال فكان نوفمرب، شهر والشهر الظهر، بعد الثالثة الساعة وكانت
عليًال. بارًدا والهواء صافية

أخَرض، مخمليٍّا ثوبًا يلبس فهو القرى، نبالء من أنه عىل تدل الشاب مالبس وكانت
بندقية، كتفه وعىل بوق، جنبه وعىل ركبته، إىل يبلغ وحذاء فضية، رشائط عليه ووشاًحا

يصطاد. أنه عىل يدل مما
أزرق اليدين ناعم الشعر أشقر الوجه جميل وهو عمره، من عرشة التاسعة يف وكان

الكآبة. عىل سكونهما يدل العينني
من يسمع كان الجواد هذا أن غري الغابة، أشجار إحدى إىل جواده ربط قد وكان
يريد كأنه برجليه، األرض ويحفر فيصهل الصيد أبواق وصوت الكالب نباح حني إىل حني

األصوات. مصدر إىل والذهاب قيده من اإلفالت
إىل ينظر وجعل يديه إحدى إىل رأسه فأسند العشب، فوق اضطجع فإنه الفتى أما

الخيال. مهامه يف تائه وهو وبقلبه بعينيه الصافية السماء
خياله، سبات من وأيقظه نبهه صوتًا سمع أن إىل ساعة، نصف نحو ذلك عىل وبقي
بني وثوب صوت الصوت هذا إن نفسه: يف وقال أحًدا، يَر فلم الصوت مصدر إىل فالتفت

«بنوات». صاحبه يكون أن بد فال األدغال،
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أمام وظهر وثب قد فتى رأى حتى عبارته يتم يكد لم فإنه ظنه يف أصاب ولقد
الجواد.

شديدة بنية الطبيعة وهبته وقد العمر، من عرشة السادسة نحو يبلغ الفتى هذا وكان
ظهره يف بحدبة جماله تشوه أن إال أبت ولكنها سليًما، وعقًال نادرة ورشاقة بديًعا وجماًال

املواهب. تلك رغم عيشه عليه فنغصت
رآه إذا ولكنه لحدبته، منظره يستقبح — وهلة ألول — الفتى هذا إىل الناظر وكان

الذكاء. إىل يشري ووجًها السالمة عىل تدالن عينني رأى قرب عن
أدركه الصياد جرحه غزاًال طارد إذا العدو الحركاترسيع القوىضعيف شديد وكان

إليه. الكالب وسبق
بني العيش وألف الوالدة منذ يتيًما فيها فنشأ الغابة، هذه يف ولدته أمه كانت وقد
نبات من إال يقتات وال األشجار، ظالل يف إال الرقاد له يطيب ال فكان واألدغال، الغابات
الرهبان لهم أذن الذين وجميع الناحية تلك نبالء فكان األطيار، من يصطاده وما الحقول
الحرية إىل ميله وشدة مبادئه ورشف قلبه لسالمة ويحبونه؛ يعرفونه الغابة تلك يف بالصيد
فقره عىل الخدمة يأبى كان ولكنه استخدامه، يف منهم الكثريون رغب فقد واالستقالل،

التقييد. عىل الحرية ويؤثر
له: وقال األحدب فأجفل ورآه، املضطجع الفتى التفت الجواد قرب وصار وثب فلما

أيقظتك. قد أكون أن أخىش فإني الكونت، سيدي يا العفو أسألك
نائًما. أكن لم فإني بنوات، يا كال وقال: الفتى له فابتسم

الصيد؟ يف معهم تشرتك ألم لوسيان؟ سيدي يا ذلك كيف إذن –
أسرتيح. أن إىل هنا فاضطجعت عنهم ضللت ولكني نعم، –

مكانهم. أعرف فإني الرفاق إىل أهديك وأنا جوادك، إىل سيدي يا قم إذن –
الراحة. فآثرت تعبت وقد عمي، ابنة مع بالصيد راغب غري فإني بنوات، يا كال –

معهم تكون أن تريد أال الصباح، منذ يطاردونه الذي باأليل يظفرون سوف ولكنهم –
الفوز؟ ساعة

بوربيار. إىل فأعود الشمس تغيب أن إىل هنا سأقيم فإني كال، –
الغابة؟ طريق من إليها أتعود –

سويل. طريق من بل كال، –
بالدير؟ ستمر إنك أي وقال: معنويٍّا ابتساًما األحدب فابتسم

قلق. نظرة األحدب إىل ونظر لوسيان الكونت فارتعش
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بيده قبعته يحمل وهو االحرتام بملء أمامه فوقف قلقه، معنى أدرك األحدب وكأنما
كلمة عني تكلم من سمعت فهل بعيد، عهد منذ الكونت سيدي يا عرفتني لقد له: وقال

سوء؟
والصالح. السالمة أهل من فإنك بنوات، يا كال –

من رسه يخرج ال رسه عىل ائتمنني فمن سيدي، يا والكتمان الغرية أهل من بل –
حييت. ما صدري

تقول؟ ما ا أحقٍّ له: وقال تائهة نظرة الكونت إليه فنظر
بحرية. أتكلم أن الكونت سيدي يل أذن لو حبذا –

تكلم. –
عند من فرسه نعل ورشاء الدير جدران حول غالبًا بالطواف يخطئ سيدي أن أظن –

داغوبري؟
أتكلم أن سيدي يا يل أذنت إنك له: فقال ذلك، األحدب ورأى لوسيان وجه فاحمر

بحرية؟
ذاك. هو –

الحديث؟ بمواصلة يل أتأذن إذن –
تكلم. –

الساعد متني البنية شديد ولكنه الشعور، نبيل القلب طيب داغوبري أن سيدي يا ثق –
… أحد كدره فإذا

تكديره؟ يحاول ومن بعنف: له وقال لوسيان فقاطعه
إنها يقولون وآخرون عمته ابنة إنها يقولون الناس فإن حنة، املدموازيل بمناسبة –
التي سيدي يا الفتاة هذه إن أشبالها، عىل اللبؤة حرص عليها يحرص ولكنه عمه، ابنة
وال مثيل لفالح خلقت ما حنة مدموازيل بعضهم ويدعوها الدير ربيبة بعضهم يسميها
يقينًا نعلم ونحن الرأس، حارس وهو االحرتام بملء يكلمها فإنه داغوبري أما مثلك، لنبيل
تكثر أال لك خري أنه أراه والذي امرأته، يجعلها أن عندنا النبالء من ألحد يخطر ال أنه

داغوبري. دكان عىل الرتدد
نفخ من سمعاه ما ذلك دون فحال يجيبه أن همَّ ثم مفكًرا، مطرًقا لوسيان فلبث
مرور بهما مر قد الصيادون يطارده الذي األيل ذلك ورأيا الكالب، ونباح الصيد أبواق
الكالب أثر يف بنوات وجرى فامتطاه، جواده إىل لوسيان فأرسع أثره، يف والكالب السهم،

الفطرية. بسليقته منقاًدا
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خيِّل بحيث جواده صهوة ممتطيًا لوسيان وكان وفارسة، فارسان أقبل ذلك وعند
املطاردين. طليعة يف كان إنه بل الصيد، يربح لم أنه الفرسان ألولئك
لوسيان. ذا هو فقالت: الحديث، بدأ من أول الفارسة وكانت

الكونت؟ أيها كنت أين الفرسان: أحد وقال
األيل؟ أرأيت اآلخر: له وقال
هنيهة. منذ بي مر إنه –

الدير. مستنقعات يف إذن سيسقط إنه الفارسة: فقالت
الحسناء. عمي ابنة يا رأيك أرى إني لوسيان: فأجابها

دالل لها الشعر، سوداء العينني سوداء وهي الجمال، بارعة كانت فقد الفتاة هذه أما
الغلمان. ونشاط اإلناث

عنا؟ افرتقت وكيف قادم؟ أنت أين من ولكن سيادة: لهجة تكون تكاد بلهجة له فقالت
ولكن اآلن، إال األبواق نفخ أسمع ولم عنكم تهت فقد عمي، ابنة يا العفو أسألك –

إليها. فأتيت الجهة بهذه سيمر األيل أن يل خطر
تتدانى أن دون الغابة تلك يف بها فانطلق جوادها، بطن ولكزت كتفيها الفتاة فهزت

عمه. ابنة يدعوها كان الذي الفتى هذا مجاوبة إىل

٢

نفسها ديانا كانت حتى الروايس، ثبوت ظهره فوق ثابتة وهي بها ينطلق الجواد وكان
الصيد. إلهة

بها االقتداء من ا بدٍّ يجدوا لم جوادها دفعت رأوها ملا فإنهم والفارسان لوسيان أما
أثرها. يف والسري

كلما تنهشه فكانت به، تظفر أن الكالب وأوشكت قواه انتهكت قد املنكود األيل وكان
املستبسل دفاع العظيمني بقرنيه نفسه عن يدافع وكان املفرتس، الحيوان نهش أدركته

مطاردته. إىل وتعود فيفر أنيابها من مخرًجا يجد أن إىل املستميت
وهي األيل أثر يف بجوادها األرض تنهب لوسيان عم ابنة أي أورور؛ مدموازيل وكانت

حني. إىل حني من منه تدنو
بالسليقة علم أثره يف والصيادون إليها وصل فلما املستنقعات، من دنا قد األيل وكان
وانطلق الربق، برسعة والصيادين الكالب بني ودخل عنها فعاد هالكه، سبب ستكون أنها

األدغال. بني
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أشدهم والفتاة األدغال بني مطاردته إىل فعادوا الفجائي، االنقالب هذا راعهم وقد
الجياد. من عدًوا أرسع كان ولكنه تحمًسا،

نفخ سمعوا حتى هنيهة تمِض فلم الصيادين، يتقدمون والكالب الصيد ء أِدالَّ وكان
الصوت. مصدر جهة إىل الجياد فانطلقت رأوه، أنهم إىل يشري البوق

أصوات وسمعوا الكالب، نباح وانقطع فجأة، البوق سكت حتى دقائق بضع مر وما
يتشاتمون. برش

ما رأت األصوات منها الصادرة الجهة تلك إىل ورفاقها أورور مدموازيل وصلت فلما
به فاحتاطت األرض عىل سقط وقد جريًحا كان األيل أن وهو بال، يف لها يخطر يكن لم
وفئوسهم، بمناجلهم ويتوعدون يتهددون الفالحني من عرشة نحو وهناك كالنطاق، الكالب

منهم. الدنو عىل يجرس ال واقف الصيد ودليل
العهد ذلك يف ولكنه فيه، مأخذ ال مألوًفا بسيًطا األيام هذه يف يعد أمر حدث أنه ذلك

النادرة. الفظيعة الجرائم من يعد كان — النبالء وسلطة االستبداد عهد —
الفالحني أحد فأرسع مزروع، حقل إىل ودخل األدغال بني الغابة يف انطلق األيل أن وهو

األرض. عىل وسقط خطري بجرح فأصابه زرعه، عىل إشفاًقا بمنجله األيل ساق ورمى
العهد، ذلك يف نادرة جرأة كان إذ عمله؛ أكربوا رفيقهم من كان ما الفالحون رأى فلما

لنجدته. فبادروا انتقام، رش منه سينتقمون النبالء الصيادين أن وأيقنوا
الفالح. ذلك يرضب أن وهمَّ سوطه رفع جرى، ما رأى حني فإنه الصيد دليل أما

السوط واستعاضعن العاقبة، فخافرش حوله من تكاثروا قد إخوانه أن رأى ولكنه
عقابكم. من يكون ما األشقياء أيها ترون سوف لهم: قال أن إىل شتم أقبح فشتمهم باللسان
خطوة تدنو أن واحذر يشاءون، بما أسيادك ليعاقبنا األيل: رمى الذي الفالح فأجابه

املوت. غري نصيبك يكون فال منا
إىل وعادوا الشتائم إىل فعاد يطلقه، أن خيش ولكنه ناري سالح الدليل لدى وكان

ردها.
وجعلت الغضب، بنار عيناها اتقدت وقد ورفاقها أورور مدموازيل وصلت ذلك وعند

الجريح. األيل ذلك اضطراب تضطرب
من عظيم وعدد النبالء رفاقها يصحبها قدمت رأوها حني فإنهم الفالحون أما
األيل. رمى الذي الفالح ذلك غري منهم يبَق لم بحيث الفرار إىل وأركنوا رعبوا الحاشية،

عينيه لكن هزيل القامة طويل وهو عمره، من والعرشين الخامسة يبلغ شابٍّا وكان
الشهامة. ببارق تتقدان كانتا
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جرست كيف الشقي! التعس أيها ويحك له: فقالت سوطها أورور مدموازيل فرفعت
أصطاده؟ الذي األيل قتل عىل

إذا ارضبي وقال: اكرتاث دون النارية نظراتها وقابل صدره إىل يديه الفالح فضم
الحق. وهذا القوة هذه قريبًا سننال ولكننا اآلن، األقوياء وأنتم للقوة الحق فإن أردت

يصحبونها: الذين الفرسان أحد لها فقال ترضبه، أن دون سوطها الفتاة فأنزلت
الوقح؟ هذا وأؤدب جوادي عن أترجل أن أتريدين

الجرأة. هذه إىل دعاه الذي السبب أعرف أن ذلك قبل أحب فإني كال، –
رضبت حني أني هللا وشهد سيدتي، يا عليك أجرتئ لم إنني قائًال: الفالح فأجابها
من الزرع هذا عىل أسفت ولكني تطارده، كانت التي الكالب أصحاب أعرف أكن لم األيل

أوالدي. مع منه أعيش فإني األرجل؛ دوس
الشقي. أيها كذبت لقد الجماعة: لقدوم تشجع وقد الصيد دليل له فقال
أنا؟ من أتعلم للغالم: وقالت الفتاة فأوقفته رضبه، يريد عليه هجم ثم

مازير. دي أورور مدموازيل أنك أعلم نعم، –
سجنك؟ عىل قادرة أني العرفان هذا بعد شك ألديك –

عىل نقطة يزيد عملك ولكن سجني، عن يمنعك من فليس الخاطر هذا لك خطر إذا –
تطفح. أن أوشكت التي الشقاء كأس

الفيلسوف، الفالح هذا يقول ما أسمعتم فقالت: رفاقها إىل والتفتت الفتاة فغضبت
األفكار. وإبداء املجادلة عىل يجرس إنه

األليم؟ العقاب يستحق أنه ترين أال الفرسان: أحد لها فقال
هذا عن تصفحي أن لرجوتك الزمن هذا غري يف كنا لو سيدتي يا إني آخر: وقال
يرهبنا وال املنخفض رأسه يرفع أن عىل الشعب فيه تجارس زمن يف أصبحنا ولكننا الرجل،
من لسواه عربة به يكون تأديب خري الغالم هذا يؤدب أن يجب أنه أرى ولذلك حني؛ كل يف

املتمردين.
رأيك؟ أهو قائلة: الفتاة إليه فنظرت

سيدتي. يا نعم –
البدء يف واجلده مالبسه من الفالح هذا جرد له: فقال الصيد دليل إىل التفت ذلك وعند

بأمرنا. السجان إىل وادفعه الدير إىل به واركض فرسك بذيل اربطه ثم جلدة، عرشين
ألن العفو؛ التماس أو للفرار أو للدفاع الوقت من متسًعا يجد لم فإنه الفالح أما

بال. يف له يخطر يكن لم مدافًعا إليه أرسلت السماء
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الكونت». «سيدي األحدب يناديه كان الذي أورور، عم ابن لوسيان املدافع هذا وكان
بلهجة للدليل وقال الحلقة وسط إىل سار الفالح، ذلك إىل الدليل يصل أن قبل فإنه
الرجل هذا تمس أن فاحذر طاعتي، عليك وجبت وقد خدمتي يف الرجل أيها إنك السيادة:

بسوء.
دهش. صيحة والفارسان الفتاة فصاحت

لها: وقال الرجلني إىل النظر إىل يتدانى أن دون عمه ابنة من اقرتب فإنه لوسيان أما
دليل أمروا أنهم أحدها فعلت؛ ما فعل إىل أمور ثالثة دعتني فقد عمي، ابنة يا العفو أسألك
نحن الذي العرص هذا يف ارتكابه يُحتمل ال وحشيٍّا عمًال يعمل أن خدمتي يف وهو الصيد
أهني فإذا ملكي، كالبي تطارده التي األيل فإن وبالتايل كالبي الكالب هذه أن والثاني فيه،

سواي. دون أهان الذي فأنا بسببه أحد
قد له: وقالت املتهكم ابتسام ابتسمت ولكنها الغضب، من ببارق الفتاة عينا فاتقدت

الثالث؟ تقول أن لك فهل العزيز، عمي ابن يا السببني سمعت
وهذا رأيي، من أصبحت الثالث السبب لك ذكرت متى إني السكينة: بملء فأجابها
يحق ومن بيته، يف أي حقله؛ يف األيل قتل إنما عقابه تريدين الذي الفالح هذا أن هو السبب

منزله؟! يف رجًال يعارض أن له
تعريف لم أنك الكونتس سيدتي يا يظهر الفارسني: أحد وهو بوليو دي هكتور فقال

بعد. عمك ابن
العرفان. حق اآلن عرفته لقد –

وفولتري. روسو جاك جان تالمذة خري ومن الشعب، أصدقاء من فيلسوف إنه –
سيدي يا ممازحتك من أستاء أن أسمح ال إني له: وقال الرجل هذا إىل لوسيان فالتفت
فإن أخطأ، قد كان إذا الفالح هذا إن لك أقول ولكني أمي، وضيف ضيفي ألنك البارون؛
يكون أن لنفسه يرىض منا ومن جريمة، تعد الشفالييه صديقنا اقرتحه ما عىل معاقبته

الجرائم؟ أهل من
عينيه، من الدموع وسالت جرأته ذهبت أمره يف لوسيان تدخل حني فإنه الفالح أما
أني عىل سيدي، يا املعذرة أسألك له: وقال واالمتنان الشكر ملؤها نظرة لوسيان إىل فنظر

زرعي. كل أفسد ولو األيل قتل عىل أقدمت ملا صيدك الصيد أن علمت لو
من شيئًا اآلن بعد كالبي أتلفت وإذا شأنك، يف فاذهب عليك بأس ال لوسيان: له فقال

أتلفته. ما عليك أعوض فأخربني زرعك
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وقد منزله، إىل يسري الفالح كان بينما الفارسني إىل التفتت فإنها أورور مدموازيل أما
عظيمة؟ إهانة أهانكما قد عمي ابن أن تريان أال لهما: فقالت الغضب من وجهها اصفر
الليلة. هذه قرصه وسأبرح سيدتي، يا رأيك أرى إني بربود: الشفالييه لها فقال

فعلك. أفعل وأنا بوليو: املسيو وقال
لكما. يحلو ما افعال لوسيان: فأجابهما

القرص. إىل بالكالب فعد أنت أما الصيد: لدليل قال ثم
العنان. لجواده وأطلق الجماعة حيا ذلك وعند

كان من واالحتقار: الكره عن شفت بلهجة وقالت ساهية، بنظرات عمه ابنة فشيعته
يكون. لن هذا ولكن يل، زوًجا يعدونه بأنهم يظن

الخاطر. هذا له يخطر لم لوسيان ولكن الشفالييه: لها فقال
لحبني. يتسع ال قلبه إن وقال: املتهكم ابتسام ابتسم ثم

تجب. لم لكنها وجهها واصفر الفتاة فارتعشت
الرفيع معاملة عاملنا قد لوسيان إن قائًال: رفيقه أذن يف همس فإنه الشفالييه أما

انتقام. رش منه سأنتقم إني لك أقسم ولكني للوضيع،
سويل. بطريق والفتاة الفارسان سار ذلك وعند

٣

عمه. وابنة بلوسيان الرواية هذه قراء اآلن لنعرِّف
وهي أورور، مدموازيل تُدعى عمه ابنة وكانت مازير، دي الكونت يدعى لوسيان كان
أبيها خدمات عن لها مكافأة بافاريا يف بكونتس بت لُقِّ وقد حسبًا، الفرنسيني أعرق من
فأقامت فرنسا إىل عائدة أعوام بضعة منذ أبيها مع أملانيا وبرحت امللكية، لألرسة الجليلة

فيها.
الذي القرص ذلك وهو بوربيري، دي قرص يف لإلقامة أمه مع جاء فقد لوسيان أما

القصة. هذه مقدمة يف احرتاقه خرب نرشنا
إن يومئذ وقيل أعوام، ستة منذ بجملته النار التهمته قد القرص ذلك أن القراء ويذكر

التهمت. فيما النار التهمتهم قد وامرأته مازير دي الكونت أصحابه
لوسيان وهما وارثني، غري لصاحبه يكن ولم القرصأراضشاسعة، بهذا محيط وكان

أورور. والد وأخوه أخيه ابن
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حظ فكان اإلرث، فاقتسما أملانيا من بابنته أورور والد وعاد وأمه، لوسيان فجاء
األرايض. أورور والد وحظ به يحيط وما القرص لوسيان

النار التهمته الذي الكونت فإن فيها، أقاموا التي املقاطعة هذه عن غرباء كلهم وكانوا
بعام. القرص احرتاق قبل األرايض تلك اشرتى قد كان اإلرث هذا أخيه وابن ألخيه وخلف
بعد تكاثرت اإلشاعات أن غري املليون، نحو يبلغ خلفه الذي اإلرث هذا إيراد وكان
أوراق من مؤلًفا طائًال مبلًغا ترك إنه بل األرايض، عىل قارصة تكن لم ثروته أن بالنار موته

صغري. صندوق يف وضعت مالية
يجدوه. أن دون الصندوق عن اإلشاعة هذه إثر مستفيًضا بحثًا الورثاء فبحث

األذهان. من فمحتها اإلشاعة هذه عىل األيام تعاقبت ثم
كانت فقد أورور مدموازيل سيما ال ورخاء، بذخ عيشة يعيشون كانوا فقد الورثاء أما
كانوا أنهم غري خطبتها األغنياء الفتيان تمنى طاملا وقد الصيد، يف مولعة الجمال بارعة

آسفني. الخطاب فيرتاجع سيخطبها لوسيان عمها ابن أن يشيعون
فإن انفصال، شبه العائلتني يف يوجد كان التقارب وهذا النسب هذا مع أنه عىل
ووالدها، لوالدته خالًفا عمها ابن منزل تزور كانت وأورور عمه منزل يزور كان لوسيان
كل حيا اتفاًقا التقيا فإذا اآلخر، اجتناب يف كل ويبالغ اإلطالق عىل يتزاوران ال كانا فإنهما

غريبان. كأنهما بربود اآلخر منهما
كان لوسيان فإن والهناء، الرخاء بملء عائشتني العائلتان كانت فقد ذلك خال وما
آثار تبدو الوجه، مطلق البشاشة كثري فكان الصيد، حفالت إىل أصحابه من كثريًا يدعو

عينيه. بني النعيم
البشاشة كثري كان فإنه عمه، ابنة يكرهون كانوا ما بقدر يحبونه الفالحون وكان

والخيالء. التيه كثرية هي وكانت
وتمكنت البشاشة تلك آثار فامحت أشهر، بضعة منذ فجائي انقالب له حدث أنه غري

بالصيد. رغبته وذهبت السويداء منه
بقربها. إال العيش له يطيب ال كان أن بعد عمه، ابنة مع الفتور بمظاهر يظهر فكان
انقالب تعلل فكانت بجمالها، التيه شديدة بنفسها، اإلعجاب كثرية فكانت أورور أما
وأثر الرجال، مبالغ بلغ قد ألنه السويداء إىل الزهو ومن الرزانة، إىل الطيش من عمها ابن

التفكري. َمَهاِمِه يف َفنَاءَ التأثري هذا قلبه عىل حبها
له امرأة تكون أن ورضيت عليه، السيادة تعودت وقد الحداثة، منذ به تعبث وكانت

الزواج. هذا أهلهما أراد منذ
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القران. بعد باستعباده نفسها وتمني بسيًطا، ضعيًفا تعده بل تحرتمه، تكن لم لكنها
بد فال عمها، ابن عىل السلطة وتعودها نفسها عىل واعتمادها أخالقها بسطنا وقد أما
الصيد، حادثة يف املقاومة وتلك الجفاء ذلك عمها ابن من لقيت حني عجبها القارئ يدرك أن
نري عاتقه عن وخلع تمرد قد العبد هذا أن فجأة رأت وقد لها، عبًدا تحسبه كانت فإنها

العبودية.
بملء الحادثة هذه تلقيا فإنهما الفارسني لرفيقيها خالًفا شديًدا، غضبًا فغضبت

االرتياح.
تبعها لجوادها العنان أورور أطلقت فلما فالون، دي ميشيل الفارسني أذكى وكان
الصديق أيها أرى له: وقال رفيقه إىل الشفالييه فالتفت بها، اللحاق يستطيعا فلم الفارسان
يف جوادها حذو جوادانا يحذو أال الحذق من وإن تقف، أن لها بد ال أورور مدموازيل أن

التعب. أعياهما فقد الركض
رصيًعا. سيسقط جوادي فإن أصبت، لقد –

ونتحدث. الهويناء فنسري اختالئنا فرصة لنغتنم إذن –
نغتنم؟ فرصة وأية نتحدث، أن تريد بماذا –

الصديق. أيها بجالء نتكلم –
أبتغيه. ما جل هذا –

الكونتس؟ تعشق إنك –
بها. مفتون إني بل –

غرامك. عن يقل ال غرامي فإن الصديق، أيها كذلك وأنا –
أرجو له: وقال به يعبأ لم الشفالييه أن غري منكرة، نظرة الشفالييه إىل البارون فنظر

شئت. إذا ميسور اتفاقنا فإن عيلَّ، الحقد إىل الغرية تدفعك أال
غري حظنا كان ملا للكونتس حبنا نبسط أن ساعة منذ لنا خطر لو فإنه إيلَّ، أصِغ –

واالعرتاض. الجفاء
ذلك؟ أتظن –
أؤكده. بل –
واآلن؟ –

ثروتي جمعت ولو الكونتس، إىل بالقياس فقريان وإياك فإني اإلصغاء، كل إيلَّ أصغ –
ثروتها. ربع بلغت ملا وثروتك
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القول؟ بهذا تريد ماذا ولكن تقول، ما أنكر ال –
هذا فرصة ونغتنم األبد إىل عمه وابنة لوسيان بني التفريق اآلن نستطيع أننا أريد –

التفريق.
االثنني. زوجة تكون أن يمكن ال الكونتس ولكن يكون، قد هذا إن –

الخطيبني. بني النفرة إلقاء عىل اآلن لنتفق ولكن تقول، ما توقعت فإني ذاك، هو –
ذلك؟ وبعد –

لنفسه. كل يعمل ذلك وبعد –
… ولكن أصبت لقد –

ماذا؟ ولكن –
الغاية؟ هذه إىل الوصول نستطيع كيف –

… يعشق لوسيان إن –
عمه. ابنة يعشق إنه –

كال. –
عمه؟ ابنة يعشق ال كان إذا يعشق من وقال: فرسه رسج فوق البارون فاضطرب

الدير؟ نواحي إىل مرة تذهب ألم –
مرة. ألف ذهبت بل –

داغوبري. عرفت لقد إذن –
جيادي. نعال محله من أشرتي فإني ريب، بال –

داغوبري؟ قريبة إنها يقولون جميلة، فتاة محله يف مرة رأيت أنك يتفق ألم –
الجمال. بارعة وهي نعم، –

بها. مفتون لوسيان أن فاعلم إذن –
الصديق؟ أيها تمزح لعلك وقال: البارون فضحك

الحق. أقول بل كال، –
الغرام؟ هذا عمه ابنة تجهل وهل –

فهي الكونتس أخالق أعرف فإني الليلة، منذ بأمره أخربناها شئت فإذا الجهل، كل –
كل منه نفرت عليها، ويؤثرها قروية فتاة يهوى عمها ابن أن علمت فإذا الكربياء، شديدة

األبد. فراق بينهما وكان النفور
هذا يف راغبون ألنهم بينهما؛ يوفقون أهلهما فإن بينهما النفرة بلغت مهما ولكن –

الزواج.
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رغبت إذا فإنها أعلم، ما الكونتس أخالق من تعلم ال ألنك الظن؛ هذا يف مخطئ إنك –
يشء. عنه يثنيها ال أمًرا

الرجاء. هذا هللا حقق وقال: البارون فتنهد
فرأيا األدغال كثري مكان إىل بجواديهما وصال الحد، هذا إىل الحديث من بلوغهما وعند

انتظارهما. يف واقفة الكونتس
أرسع فريس أن تحكما أن لكما بد ال املتهكم: بلهجة لهما وقالت ابتسمت رأتهما فلما

فرسيكما. من
فلم للحاقك الطاقة جهد بذلنا فقد الكونتس، أيتها العفو نسألك الشفالييه: لها فقال

نستطع.
الكالب؟ ذهبت طريق أي يف أتعلمان ولكن انتظرتكما، قد وأنا فأجابت:

صاحبها. أمر كما بوربيري إىل يؤدي طريق أقرب يف سارت إنها –
ولوسيان؟ –

يف يسري لوسيان إن وقال: املكر من عليه فطر ما عىل دلت ابتسامة الشفالييه فابتسم
الطريق. هذا غري

شفالييه؟ يا بذلك تعني ماذا –
فال الكونتس سيدتي يا النميمة يحب الشفالييه صديقي إن وقال: البارون فابتسم

تصدقيه.
بجالء تخربني أن شفالييه يا فأرجوك األلغاز، أفهم ال إني وقالت: حاجبيها فقطبت

لوسيان؟ فيها سار التي الطريق عن
الدير. طريق يف سيدتي يا سار إنه –

أهل من إنه بل فقط، فيلسوًفا ليس إنه وقالت: االحتقار ابتسامة الفتاة فابتسمت
والعبادة. التزهد

هذا. أجل من الدير بطريق يذهب لم إنه –
غايته؟ هي ما إذن –

بيطري. حداد دكان الدير باب عند يوجد إنه –
سقط؟ فرسه نعل لعل –

البيطري. هذا محل قرب باستمرار يسقط إنه –
الشفالييه. حرضة يا تقول ما أفهم ال إني –
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الجمال. يف بارعة قريبة البيطري لهذا أن سيدتي يا فاعلمي إذن –
الشفالييه إىل ونظرت لسعتها، قد الغرية عقرب كأنما ذلك، عند الكونتس وجه فاصفر

سيدي؟ يا تمزح لعلك وقالت: الغضب من تتقدان بعينني
لك أقول ولكني الشئون، هذه يف ممازحتك عىل أجرس أن سيدتي يا هللا معاذ –
الدير. بربيبة يلقبونها قروية بفتاة فتن قد وخطيبك عمك ابن لوسيان أن وهي الحقيقة
إىل فنظرت باالحمرار، وجهها اصفرار وتبدل الفتاة صدر يف الكربياء عوامل فهاجت
الشفالييه يقوله ما كان إذا أنه سيدي يا لك أقسم وقالت: العظمة عن شفت نظرة الفارسني

مازير. دي الكونتس أبًدا أكون لن فإني أكيًدا
صدقي. عن لك برهنت شئت وإذا سيدتي، يا أكذب ال إني الشفالييه: فقال

متى؟ –
أردت. متى –

الصادقني. من كنت إذا برهانك هات إذن –
إن حتى منه، والنفرة عمها البن االحتقار عالئم ذلك عند وجهها عىل ظهرت وقد

يوصف. ال فرًحا وفرحا يبغيان، فيما نجاحهما من وثقا الفارسني

٤

املؤدية الطرق أقرب اتخذ وقد الدير، طريق يف سائًرا ذلك خالل يف لوسيان الكونت كان
إليه.

فالتفت األدغال، بني ورائه ركضمن وقع سمع حتى خطوة مائة نحو يبعد لم ولكنه
األحدب. بنوات كان أثره يف يركض الذي أن فرأى

آٍت؟ أنت أين من له: فقال إليه وصل حتى لوسيان فوقف
سويل. أهل النتقام عرضة أكون أن خشيت فإني الطرق، أقفر من –

منك؟ ينتقمون ملاذا –
ال الحادثة تلك بعد معكم كنت أني عرفوا فإذا أورور، مدموازيل يكرهون ألنهم –

انتقامهم. من أسلم
عمي؟ ابنة يكرهون وملاذا –

يف أكون أن أريد ولذلك يحبونك؛ ما بقدر يكرهونها فهم الفقراء، عىل شديدة ألنها –
الخطر. كل خدمتك يف فإن عمك ابنة مع كنت إذا وأما وحدك، الصيد تريد حني خدمتك
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الفالح. لهذا بانتصاري أحسنت لقد إذن –
شديًدا. مصابًا اجتنبت قد تكون ربما بل سيدي، يا اإلحسان كل أحسنت لقد –

ذلك؟ كيف –
كل له ويخضعون قومه يحبه معاقبته عمك ابنة أرادت الذي الرجل هذا إن –
والرهبان والكهنة النبالء عىل ويحمل الخمارة يف بهم يخطب أحد يوم كل يف وهو الخضوع،
وهو بالنبالء اعتقاده يعتقدون باتوا إنهم حتى ا تامٍّ إصغاء إليه فيصغون منكرة، حمالت

الفقراء. بليَّة أنهم
القول؟ هذا قال أهو وقال: مفكًرا لوسيان فأطرق

لكان بسياطها عمك ابنة جلدته فلو لوائه، إىل الجميع انضم وقد سيدي يا نعم –
شديًدا. الفالحني انتقام

انتقامهم؟ يكون كيف –
كانوا إذا أعلم ال أني غري وقال: الترصيح يف الزيادة خيش كأنه األحدب فارتعش

يجرسون. ال أنهم أراه والذي باألفعال، تأييدها يستطيعون وهم األقوال هذه يقولون
أني بنوات يا تعلم إنك له: فقال يعلمه ما بكل يجاهر أن يريد ال أنه لوسيان فعلم

بمكروه. تصاب أن دون يشء كل يل تقول أن تستطيع وأنك أحبك،
سيدي. يا عندي فيه ريب ال هذا –
انتقامهم؟ يكون كيف إذن قل –

سيدي. يا سأخربك –
الفالحني عيون يف النبالء بات لقد له: وقال لوسيان جواد عىل كلفة دون يده وضع ثم
أعرف فإنني الحقد، له ويضمرون يكرهونه وفريق ويخدمونه يحبونه فريق فريقني:
قرص إحراق إىل دعوهم لو أيًضا كثريين أعرف ولكنني مجلس، كل يف عليك يثنون كثريين

راضني. الدعوة ألجابوا عمك ابنة
ملاذا؟ –

يف الفالح فإن الكره، أشد يكرههما والشعب الشعب، يكرهان وأباها عمك ابنة ألن –
عرش يجتاز وأيًال شجرته، عىل يستقر ثم شاء ما الفضاء يف يسبح طائًرا رأى إذا حقله
النبالء ملك األيل وهذا الطائر هذا أن بال يف له يخطر ال إنه زرعه، إىل يأوي ثم مراحل
لقوله نخضع فإننا صيده، ألحد يحق وال يل الطائر هذا إن النبيل قال فإذا والرهبان،

يقول. ما نفهم ال ولكننا مكرهني
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فهؤالء ومائتني، عام مائة إىل بنا التصاقهم عهد قدم من النبالء من بيننا يوجد وإنه
قدموا الذين النبالء أولئك نكره ولكننا االقتضاء، حني عونًا لهم نكون بل نكرههم ال النبالء

إلينا. حديثًا
مثيل؟ منهم كان من –

الذين أولئك يكرهون ولكنهم البشاشة، كثري العريكة لني ألنك يحبونك فإنهم كال، –
يحبونهم. ال فإنهم مثًال عمك كابنة استعبادهم عىل الصلف يحملهم

وعمي؟ –
إن حتى األسباب، ألوهى الفالحني من ستة عام منذ سجن فإنه كذلك، وعمك –

البيت. هذا من االنتقام أوان آن لقد قريب: عهد منذ قال زعيمهم
ينتقمون؟ كيف ولكن –

هللا. عقاب أي اآلخرة؛ عقاب أنها يعتقدون فإنهم بالنار، –
من يدنوان كادا حتى االثنان وسار حديثه، من األحدب وفرغ مفكًرا، لوسيان فأطرق

سيدي. يا هللا أستودعك له: وقال باالنرصاف بنوات فهمَّ الغابة،
أترتكني؟ ذلك؟ كيف –
الغابة. إىل راجع إني –

الدير؟ إىل تصحبني أال –
الدير. يف سيدي يا يل شأن ال –

كالمه. يتم أن دون أذنه األحدب وفرك
ماذا؟ ثم له: فقال

فإنهم معي الرهبان يراها أن وأخاف جيوبي، يف خبأتها طيور بضعة اصطدت إني –
الغابة. يف بالصيد لنا يأذنون ال

يف أرافقك حني إني له: وقال األحدب فرده إليه، ودفعه جيبه من رياًال لوسيان فأخذ
فما الصيد، يف واللذة خدمتك يف الرسور من أجده ملا ذلك أفعل فإنما كالبك، وأقود الصيد

بيشء. يل مدين أنت
اصطدتها؟ التي الطيور بهذه تصنع ماذا له: وقال جيبه، إىل الريال لوسيان فرد

أبيعها. –
منك. أشرتيها وأنا منزيل إىل املساء هذا يف بها اذهب إذن –

سيدي. يا وكرامة حبٍّا –
الرهبان؟ من خائًفا تزال ال أم الدير باب قرب إىل أترافقني واآلن –
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داغوبري. بشأن به نصحتك ما تنىس أال ورجائي شئت، حيث إىل أصحبك –
ا، رشٍّ ألحد أريد ال إني له: وقال الضطرابه يستطع فلم يبتسم، أن لوسيان فحاول

سواه. بيطري يوجد ال إذ إليه؛ الذهاب من يل بد وال سقط، قد فريس نعل ولكن
خامدة النار أن بعد عن األحدب فرأى داغوبري، محل من اقرتبا حتى االثنان وسار
الدير، يف يشتغل أنه أو محله يف مقيم غري داغوبري أن يظهر للكونت: وقال فابتسم فيها،

مطرقته. صوت أسمع وال ناره أرى ال فإني
يجيب. ال وهو داغوبري ينادي األحدب فجعل الدكان، باب إىل وصال ثم

فوق هي التي الغرفة نافذة أن ذلك شديد، باضطراب لوسيان شعر هنيهة وبعد
ليس داغوبري إن وقالت: بجمالها الجماد تفتن فتاة وجه منها وبرز فتحت، قد الدكان

هنا.
الدير. بربيبة الناحية تلك أهل يلقبها التي حنة فكانت الفتاة أما

هو أين لها: وقال احمراًرا، وجهه عبق وقد احرتاًما قبعته رفع لوسيان رآها فلما
سيدتي؟ يا داغوبري

إليه؟ محتاج لعلك –
سقط. قد فريس نعل فإن نعم، –

سيدي. يا كثريًا يسقط إنه وقالت: الفتاة فابتسمت
سيدتي؟ يا داغوبري هو أين األحدب: لها وقال لوسيان فاضطرب

إليه. دعاه قد جريوم األب فإن الدير، يف إنه –
يعود. أن إىل سأنتظره إذن لوسيان: فقال

الربد فإن بالدخول سيدي يا تفضل له: وقالت الدكان إىل ونزلت النافذة الفتاة أقفلت
يؤذيك.

لتدفئته. النار إيقاد بغية تجره وجعلت الحداد، منفخ حبل البيضاء بيدها أخذت ثم
تريد؟ ماذا له: وقال الرهبان أحد له ففتح فقرعه، الدير باب إىل ذهب فإنه بنوات أما

داغوبري. أرى أن أريد –
منه؟ تريد فما جريوم، األب مع يتداول فإنه اآلن محال ذلك –

فرس. نعل –
وقد مريض الرئيس ألن إخباره؛ من فائدة فال بني يا هذا أجل من تريده كنت إذا –

خطرية. أمور يف ملداولته إليه دعاه
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النار قرب وجلس بابه عند جواده ربط قد لوسيان وكان الدكان، إىل األحدب فعاد
ويقول بهما، املعجب نظرة إليهما ينظر فكان األحدب أما الحسناء، الدير ربيبة مع يتحدث

لآلخر. منهما كل خلق فقد باالتحاد املالكني هذين أخلق ما نفسه: يف

٥

أجله من الرئيس دعا الذي السبب ونبسط الدير، هذا داخل إىل بالقارئ اآلن ولندخل
داغوبري.

أصيب أنه غري الكهولة، دور يف يزال ال األعضاء متني البنية قوي كان جريوم األب إن
يوم. كل يف تدريجيٍّا تنحط قواه فكانت األطباء عىل بمرضخفي فجأة

مهامه جميع يقيض فكان كالخيال، لهزاله بات حتى شهر منذ حاله هذا وكان
التعب أن يشعر حتى املهام هذه قضاء من يفرغ ال ولكنه مرضه، استفحال عىل الرئيسية

قواه. وأنهك أضنكه قد
داغوبري، دكان إىل متنزًها الدير من خرج الحرارة اعتدلت إذا مرضه خالل يف وكان
ببارق عيناه وتتقد املايض تذكار إىل فيعود الفتاة، تلك محاسن يتأمل وهو عنده فيجلس

السويداء. ابتسام ويبتسم برأسه يطرق ثم الشباب،
ولكنه الرئيس، يزوره أن يرجو داغوبري فكان معتدًال الطقس كان اليوم ذلك ويف
اشتد قد املرض إن له: وقال الرهبان أحد فجاءه الرابعة، الساعة حانت أن إىل عبثًا انتظر

خطري. لشأن إليه يدعوك وهو بالرئيس
الراهب إىل الرئيس فأشار الرئيس، غرفة إىل الراهب مع وذهب داغوبري فامتثل
بضعف أشعر إني له: وقال الحديث جريوم األب فبدأ داغوبري، مع وحده وبقي باالنرصاف
بني يا إيلَّ دعوتك أني غري منه، خطر يف أنا وما الداء هذا أعراض أعرف ولكني شديد،

بجانبي. فاجلس خطري بشأن ألحدثك
تشاء. بما سيدي يا مر له: وقال داغوبري فجلس

حنة. بشأن محادثتك أريد بأني علمت تكون أن بد ال الرئيس: له فقال
نعم. وقال: برأسه داغوبري فأطرق

بالد من الشباب زمان يف عدواها إيلَّ رست بطيئة حمى بي ألمَّ الذي الداء هذا إن –
كثرية. أعوام بعد اآلن عاودتني ثم جنديٍّا، كنت حني بعيدة،

الفراش فلزمت الدير هذا يف راهبًا وكنت عاًما، عرش خمسة منذ مرة عاودتني وقد
أحد. ألمري ينتبه فلم العهد ذلك يف بسيًطا راهبًا كنت ولكني أشهر، ستة
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ينتظرون منصبي الطامعنييف من كثريين وأرى إيلَّ، متجهة األنظار جميع فإن اآلن أما
الصرب. بفارغ موتي

اإلنسان فإن الناس، من بسواهم يعلق كما الدين رجال نفوس يف يدخل الطمع فإن
كان. كيفما إنسان

أن ورجائي اآلن، منه أشكو الذي الداء بهذا أموت فال بني يا املوت يل قدر إذا أنه عىل
أجل ومن عليها، اؤتمنت التي الفتاة تلك وسعادة الدير هذا ونجاح هللا لخدمة كثريًا أعيش

العمر؟ من الفتاة تبلغ كم اآلن يل فقل إيلَّ، دعوتك هذا
عرشة. السابعة بلغت إنها –

تعادل أعوام الثالثة ولكن صديقي، يا إليه انتدبنا بما للقيام أعوام ثالثة لدينا بقي –
الثالث. السنني هذه خالل يف يحدث ما يعلم ومن قرون، ثالثة األحوال بعض يف

ويف مات، قد يكون أن بد فال يعد، لم ولكنه أعوام سبعة منذ سافر الصديق هذا إن
للسفر. نتأهب أن يجب إذن االنتظار؟ من فائدة فأية حال كل

األرض. أقىصحدود إىل للسفر مستعد إني –
مبارحة يستطيعون ال األديرة رؤساء أن بني يا تعلم وأنت باريس، إىل بل كال، –
فيما إليه الرئيس التمايسوسيجيبني أرسلت وقد األعظم، الرئيس استئذان بعد إال أديرتهم
وإياك. فأسافر شهر بعد إيلَّ تعود قواي فإن تشخيصعلتي يف مخطئ غري كنت فإذا أظن،

حنة؟ معنا أتسافر –
… ثم ثروتها عن نبحث فإننا شك، دون –

جريوم. األب توقف وهنا
ماذا؟ ثم وقال: داغوبري فاضطرب

فال الخطاب، عليها يتزاحم أن بد فال الثروة، وافرة وهي نبيل، بيت من حنة إن –
تزويجها. من بد ال إذ يخطبها؛ القلب سليم بينهم رجًال نعدم

فيه. ريب ال هذا مختنق: بصوت داغوبري فأجابه
دكانك وحول الدير حول يرود النبالء الشباب من أحًدا ترى كنت أما يل، قل واآلن –

لفرسه؟ نعل رشاء أو الصيد بحجة
الصبية إىل للنظر الحجج هذه بمثل يتذرعون منهم كثريين رأيت فقد أصبت لقد –

منهم. واحًدا سيما ال
شاب؟ أهو –

العرشين. يبلغ نعم، –
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جميل؟ أهو –
نعم. –

ونبيل. شك دون غني إنه –
مازير. دي الكونت يدعونه إنهم –

أي فقال: االحتقار، عالئم عليه وبدت االسم هذا سمع حني منذعًرا جريوم األب فوقف
يل؟ ذكرت اسم

يذكره ال السمعة حسن فتى وهو سيدي، يا مازير دي الكونت وقال: داغوبري فبهت
بالخري. إال أحد

الشقي. لهذا ويح –
واحرتامه، حبه عىل قومنا إجماع بعد الفتى لهذا احتقارك من سيدي يا أعجب إني –
لها اخرتت ملا مثلها غني نبيل من تزويجها يجب وأنه غنية الفتاة أن اليوم قبل علمت ولو

زوًجا. غريه
يحبها؟ لعله –

أظن. –
بها؟ اجتمع لعله ذلك؟ عرفت كيف وقال: الرئيس احتقار ظواهر فزادت

إيلَّ تأتي املنزل يف تعمله ما لديها يكون وال سيدي، يا دكاني يف أشتغل حني إني –
وذلك باملطرقة، أشتغل وأنا وأحادثها بإبرتها تشتغل وهي فتحادثني الوحدة، من فراًرا

اليوم. إىل أعوام سبعة منذ
لوسيان، وهو جواده، نعل إلصالح فتى جاءني أن أشهر ستة منذ يوًما اتفق وقد
الحجة، بنفس أسبوع كل يجيئني جعل ثم إيلَّ، رجع أسبوعني وبعد وحادثها، عندي فرآها

عيلَّ. لوم وأي سيدي؟ يا به أصنع أن تريد وماذا
تثريب. وال عليك لوم ال –

بني، يا اآلن إيلَّ أصغ فقال: الحديث إىل الرئيس وعاد بينهما، هنيهة السكوت ساد ثم
أولئك قلوب اتساع من أكثر للنبل يتسع قلبًا جنبيك بني فإن وحداًدا فالًحا كونك عىل فإنك

حنة. وبني بينك يعرتض عظيًما حائًال ولكن النبالء،
يجيب. أن دون داغوبري فأطرق

فإن لوسيان، الكونت امرأة تكون أن عىل امرأتك أراها أن مرة، ألف أؤثر كنت ولقد –
بالدماء. تلطخ قد البيت هذا
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فقد مثيل راهبًا كان ومن هللا، رجال من وأصبحت العالم اعتزلت أني داغوبري يا واعلم
نسيت حتى االسم هذا تذكر سمعتك ما أني غري واإلغضاء، واملساهلة الرأفة عليه وجبت

املكامن. نفيس من فهاجت القديمة، العواصف تلك يف وثارت موقفي
فإذا إليك، يجيء الكونت هذا زال ما منزلك يف لها أمان ال الفتاة هذه إن داغوبري،

عليك. حرج وال فافعل رأسه سحق إىل طرده سبيل يف اضطررت
الصبية. عىل خوف ال أن وثق سمعت، ما كفاني فقد سيدي يا كفى داغوبري: له قال
الذهاب بها أستطيع قوة لدنك من هبني رباه وقال: السماء إىل يديه جريوم األب فرفع

املوت. غري هذا بعد أسألك وال األثمة، مخالب من الفتاة إلنقاذ باريس إىل
بالخاتم؟ فعلت ماذا له: وقال داغوبري إىل نظر ثم

إصبعي. يف إنه –
إىل لونه واستحال اسود قد الذهبي الخاتم هذا فإن منذهًال الخاتم إىل الرئيس فنظر

الحديد. لون
بالدخان لونه سودت وإنما نفسه هو الخاتم فإن سيدي، يا تعجب ال داغوبري: له فقال
هذه مثل عادة يلبس ال مثيل فقريًا كان من فإن الفضول، أهل أنظار إليه أستلفت ال كي

الشعار. ذوات الخواتم
قصدي. فهمت فقد واآلن بني، يا أصبت لقد –

نعم. –
السفر. من أتمكن أن إىل حنة عىل الحرص كل احرص إذن، –

سيدي. يا عيلَّ اعتمد –
رساحه. الرئيس أطلق وهنا

محتاجون إنهم الحاجب: له قال الدير باب إىل وصل إذا حتى داغوبري فانرصف
إليك.

أين؟ –
الدكان. يف –

واقًفا رجًال ورأى جواًدا دكانه باب عند فرأى الدير، من وخرج داغوبري قلب فخفق
لوسيان. الكونت جواد الجواد وأن األحدب بنوات كان الرجل أن فعرف قربه،

وهي حنة قرب جالًسا لوسيان الكونت فرأى الدكان، إىل فجأة ودخل غضبه فهاج
الوجه. محمرة
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٦

تسأل وهي الغضب من الوجه مصفرة تركناها فقد أورور، مدموازيل إىل اآلن ولنعد
مستعد إني الشفالييه: لها فقال لحنة، لوسيان حب من لها قاله عما برهانًا الشفالييه

تريدين. عندما الكونتس سيدتي يا الربهان إلبداء
إليك. مصغية إني فقل، اآلن، أريده إني –
ينظر. بل يقال ال سيدتي يا برهاني إن –

ذلك؟ كيف –
الحداد؟ دكان يف لوسيان رأيت إذا أتقنعني –

فرسه. نعل إلصالح إليها دخل يكون قد فإنه كال، –
غرام؟ نظرات إليها وينظر يحدثها الفتاة بجانب جالًسا رأيته وإذا –

برهانًا. به يكفي وقالت: عيناها فاتقدت
سيدتي. يا لك أظهره أن أردت الذي هذا –

كيف؟ –
شك وال يعرج، جواده رأيت فإني البيطري، إىل شك دون اآلن ذهب قد لوسيان إن –
ذهبنا سيدتي يا شئت فإذا الظهر، بعد عادة فيها تقيم فإنها الدكان، يف ستكون الفتاة أن
بني فنختبئ األقدام عىل نذهب ثم فيها جيادنا فنغادر الجياد، عىل الدير مستنقعات إىل

الخرب. فيحقق به أخربتك ما ترين وهناك داغوبري لدكان املقابلة الغابة أشجار
بنا. هلموا رضيت، لقد وقالت: أورور قلب يف العواصف فثارت

املستنقعات إىل الفارسني الفتاة وتقدمت انتصار، نظرة البارون إىل الشفالييه فنظر
أواثق للشفالييه: البارون فقال جنب، إىل جنبًا جواديهما فوق يسريان الفارسان فتبعها

تقول؟ مما أنت
الثقة. كل واثق إني –

يعرج؟ كان جواده أن حقيقة أرأيت –
الفتاة. قرب أنه حقيقة ترى وسوف نعم، –

حتى الغابة يف وساروا فيها جيادهم فربطوا املستنقعات، إىل وصلوا دقائق عرش وبعد
الشفالييه: وقال وراءها فاختبئوا للدكان، محاذية الفروع كثرية باسقة شجرة إىل وصلوا

الدكان؟ باب عند لوسيان جواد ترين أال سيدتي، يا انظري
نعم. –
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الدكان. هذا داخل تري اليمنى الجهة إىل تعايل –
فرأت اليمنى الجهة إىل الكونتس فذهبت الدير، يف يزال ال الحني ذلك يف داغوبري وكان

جالسني. وامرأة رجًال
غري وأنه سيما ال فلنصرب لدينا، فسيًحا يزال ال الوقت إن قال: فإنه الشفالييه أما

يظهر. كما الرحيل عىل عازم
أورور فكانت الدكان، يف مصباًحا حنة وأوقدت حجابها يف توارت قد الشمس وكانت
وشدت قلبها الغرية عضت ينادمها حنة بجانب لوسيان رأت فلما داخلها، يف يشء كل ترى

تسحقها. كادت حتى بيدها الذي السوط قبضة عىل
مما اآلن أوثقت سيدتي؟ يا رأيت كيف لها: فقال غريتها، من ظهر ما الشفالييه ورأى

لك؟ قلته
انتقام أفظع أنتقم فسوف اطمنئ ولكن الخفاء، برح لقد نعم، القنوط: بلهجة فأجابته

األثيم. الخائن هذا من
فائدة فال جيادنا إىل فلنعد خيانته، من سيدتي يا وثقت وقد أما البارون: لها فقال

هنا. البقاء من
النهاية. إىل أصرب أن وأريد … يشء كل أرى أن أحب إني كال، فأجابته:

باب إىل مربوًطا لوسيان جواد ورأى الدير من خرج قد داغوبري كان الحني، ذلك ويف
الصاعقة. انقضاض الدكان عىل وانقض ثائره فثار دكانه،

إني لوسيان: فقال ووقف، اصفر فإنه لوسيان أما وجهها، احمرار زاد حنة رأته فلما
ساعة. منذ أنتظرك

نعل لصنع وقت فال النهار انقىض وقد حارضة، نعال اآلن لدي ليس داغوبري: فأجابه
جديدة.

يعرج. جوادي ولكن –
بأن يل تأذن أن الكونت سيدي يا أرجوك ثم إليه، فاذهب بيطري سويل يف يوجد –

خاصة. بمهمة إليك أعهد
أنا؟ يل –
نعم. –

وهي املنزل إىل فصعدت أمامها، يكلمه أن يريد ال أنه حنة فعلمت الباب، إىل مىش ثم
تضطرب.
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أعهد إني وقال: الكونت إىل فنظر الدكان إىل رجع صعدت، رآها ملا فإنه داغوبري أما
نصيحة. أسديك أن أحب ولكني لك، قلت كما خاصة بمهمة إليك

نصيحة! تسديني أنت له: وقال الكونت نفس يف الكربياء عوامل فهاجت
ويجب صالح غري جوادك أن هي ونصيحتي تسمعها، أن ويجب سيدي، يا نعم –

استبداله.
ملاذا؟ –

النعال. إىل الحاجة كثري ألنه –
دكانك؟ عىل كثريًا أحرض أني تريد لعلك –

تريد. كما افهمه كالمي، أوضح أن أريد ال إني –
داغوبري يا إيلَّ أصغ له: وقال قصده لوسيان أدرك بعينيه، وأطرق القول هذا قال وقد

غني. نبيل شاب فإني
الكونت. حرضة يا تقوله ما كل أعرف إني –

قريبتك. أحب وإني –
أيًضا. هذا وأعرف –

وكربياءهم، صلفهم أحتقر إني بل النبالء، أمثايل طباع من يشء طباعي يف وليس –
أحبها. التي املرأة إال أتزوج وال
بيشء. داغوبري يجبه فلم

مازير؟ دي الكونتس أجعلها أن تريد فهل قريبتك، أحب إني لك قلت وقد –
عليه يبد لم أنه غري الرسور، بملء املنة هذه داغوبري يستقبل أن يتوقع الكونت وكان
سيدي يا إيلَّ أصغ له: وقال بها فتسلح الضخمة مطرقته إىل قام بل ظواهره، من يشء
خاضع غري ولكني عظيم، سيد وأنك فقري حداد أني وأعلم لك، تخلق لم قريبتي إن الكونت،

محيل. إىل الدخول من أمنعك ولذلك عيل؛ لك سلطان وال لك
داغوبري. يا مخطئ إنك تقول؟ ماذا –

وفقري، وغناك وضعتي ارتفاعك بلغ مهما أنه اآلن فاعلم أقولها، كلمة آخر هذه –
البيت. هذا إىل عدت إذا أقتلك إني

هنا. من اخرج له: قال ثم حنة، تسمعه لم منخفض بصوت القول هذا قال وقد
يجب. ولم والخجل الغضب من لوسيان وجه فاصفر

اخرج. لك قلت له: وقال رأسه فوق املطرقة داغوبري فرفع
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ووضع الصواعق وقوع عليه الكالم هذا فوقع والنبل، الشهامة رجال من لوسيان وكان
به. ويطعنه يجرده أن وهمَّ الساعة، تلك يف سيفه لديه يكن لم إذ خنجره؛ قبضة عىل يده
يديه بني فحمله قصده أدرك وقد عليه انقض فإنه منه، أرسع كان داغوبري أن غري
جواده، رسج فوق ووضعه بكلمة يفوه أن غري من الدكان من به وخرج املطرقة يحمل كما

ترجع. أن واحذر شأنك يف امِض له: وقال
فالن فيقولون: املثل به يرضبون كانوا حتى بالقوة، قومه بني مشهوًرا داغوبري وكان

كداغوبري. قوي
يثب فلم األمر، عليه وكرب عروقه يف الدم جمد فرسه، فوق نفسه الكونت وجد فلما
األحدب نصح من بالرغم الغيظ من يزبد وهو الدكان إىل الرجوع حاول حتى ذهوله من
وصعد بابه وأقفل الدكان إىل أرسع قد كان داغوبري ولكن حدث، بما واالكتفاء بالرجوع له

الكونت. لوعيد مكرتث غري املنزل إىل
الشقي، أيها افتح ويقول: خنجره بقبضة الدكان باب يرضب جعل فإنه لوسيان أما

الغمام. إىل صعدت ولو قتلك من يل بد فال
بلهجة له وقالت حنة منها وأطلت النافذة فتحت بل يتوقع، كان كما الباب يفتح فلم

قريبي. غضب تهيج أال الكونت سيدي يا باهلل أسألك يأسها: عن بينت
وإني أحبك، بأني لقويل جزاء تغتفر ال إهانة أهانني قد قريبك إن الكونت: لها فقال

… أجعلك أن أريد
جملته. يتم أن قبل النافذة أقفلت فإنها حنة أما

له: وقال الحداد منها وأطل داغوبري نافذة وهي أخرى، نافذة فتحت نفسه الوقت ويف
باالنرصاف. أنصحك وإني رشدك، فقدت أنك الكونت سيدي يا يظهر

من أحد عليه يجرس لم ما عىل جرست فقد الشقي، أيها قتل رش سأقتلك إني بل –
بالنار. منزلك وأحرق وسأحرقك قبلك،

رأسك. إىل املتصاعدة النار تلك فسأخمد أنا أما –
لوسيان أن غري احذر! له: يقول بالكونت األحدب وصاح هنيهة داغوبري احتجب ثم
جميع فكب كبري ماء كوز يحمل النافذة إىل مرسًعا عاد داغوبري فإن للحذر، سبيًال يجد لم

الكونت. رأس فوق البارد املاء من فيه ما
تلك بتأثري النشغاله تأثره سكن وقد القطر، بلله العصفور انتفاض لوسيان انتفض
إذ منذعًرا؛ تراجع ولكنه كرسه ويحاول الباب إىل يعود أن وهم الهياج عاوده ثم املياه،

الساخر. ضحك يشبه ضحك صوت سمع
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فرأى الغابة، من وكان الصوت مصدر إىل والتفت الغضب من عروقه يف الدم فغىل
سخري. ضحك صوت أيًضا وسمع أشباًحا فيها

وهو فجأة بزغ قد مشعل نور رأى ذلك وعند األشباح، تلك إىل ودفعه جواده بطن فلكز
املشعل ذلك نور عىل رأى إذ مبهوتًا؛ خجًال فوقف الصيد، بأهل الخاصة املشاعل تلك من
وبني الساخر ضحَك تضحك تزال ال وهي الكونتس، عمه ابنة وبينهما والشفالييه البارون

والغضب. االحتقار عالئم عينيها
عمي ابن يا أراك املنتقم: املتهكم بلهجة له وقالت إليه، نظرت فإنها الكونتس أما
فتاة. الختطاف حصينًا تحارصحصنًا وحدك إنك السالفة، العصور أحييت قد العزيز

الفتاة وإن حداد، دكان إال يكن لم الحصن إن نعم، وقالت: شديًدا ضحًكا ضحكت ثم
فأهنئك الوسطى، العصور يف سائًغا كان ذلك ولكن الخرفان، رعاة من قروية إال تكن لم

ببسالتك.
يدري وال يعي ال لوسيان وقف الجياد، ربطوا حيث إىل رفيقيها مع ذهبت ذلك وعند
األنظار. عن تواروا حتى الغابة يف يتوغلون وهم واقًفا ولبث اضطرابه، لفرط يصنع ما

فقال: نار، من كسهام الفارسني ونظرات الكونتس ضحك له وتمثل دهشته من فثاب
تأديب. خري يؤدبه ما مني سريى الشفالييه هذا ولكن امرأة، مبارزة أستطيع ال إني

فدفع املشعل، نور يرى يزال ال كان أنه غري نظره عن احتجبت قد الجماعة وكانت
الشفالييه. جانب إىل تسري عمه ابنة فرأى النور جهة إىل فرسه

ولكن هياجه، وطأة يخفف أن ويحاول لوسيان فرس وراء يثب األحدب بنوات وكان
املتوسل: بلهجة األحدب قال أن إىل بكالمه، يحفل فلم الكونت نفس من متمكنًا كان الغضب

أقول. ما واسمع سيدي يا قف باهلل
تريد؟ ماذا وقال: فرسه الكونت أوقف

بهم. اللحاق تنوي كنت إذا أسألك أن أريد –
شك. دون –

تفعل. أال سيدي يا عليك أشري –
ملاذا؟ –

وعندي تفعله، أن تود ال ما فعل إىل الغضب يدفعك فقد الهياج، حاالت أشد يف ألنك –
فإن بسويل، التعريج من بدًال قرصك إىل توٍّا يؤدي الذي الطريق هذا يف تسري أن لك خري أنه

السري. شاقة سويل وطريق يعرج جوادك
القرص؟ إىل أتصحبني –
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ملحادثتك. أغتنمها فرصة وهي سيدي، يا نعم –
بجانبي. ورس بنا هلم قال: ثم مفكًرا، هنيهة الكونت فأطرق

ولو الكونت، سيدي يا شقاء يوم اليوم هذا كان لقد له: وقال بجانبه األحدب فمىش
أعرف ال فإني سيدي، يا إيلَّ وأصغ هذا، من يشء أصابك ملا البدء منذ نصيحتي اتبعت

العرفان. حق الشفالييه أعرف ولكني ا، رشٍّ وال خريًا عنه أقول فال بوليو دي البارون
فيه؟ رأيك وما –

واملكر. الرش رجال من إنه –
ذلك؟ أتظن –

لها قال الذي وهو أورور، بالكونتس مفتون أنه وأزيدك سيدي، يا لك أؤكده بل –
يشء. كل

قال؟ ماذا –
لقريبته. عاشق وأنك الحداد، محل إىل دائًما تختلف أنك أخربها –

عقاب. رش فسأعاقبه هذا أما وقال: داغوبري اسم سماع عند الغضب لوسيان فعاود
منه. انتقمت إذا الخطأ كل سيدي يا مخطئ إنك –

منه؟ بدر ما رأيت بعدما مخطئًا أكون كيف –
الجاه بأهل ينحرص ال سيدي يا الرشف فإن عليه، يجب ما فعل قد داغوبري ألن –

العار. هذا عىل الصرب يطق فلم قريبته إغواء أردت وقد والنبل، واملال
بنوات يا أتظن له: قال ثم يسقط، أن أوشك حتى واضطرب فرسه فوق لوسيان فاهتز

إغواءها؟ أريد أني
الظن. هذا صدق عىل تدل سيدي يا الظواهر إن –

حنة. أحب فإني مخطئ، ولكنك –
بظنوني؟ صادق أني كيف أرأيت –

الفتاة تلك أحببت وقد بها، أتقيد فال األنساب رجال من كنت إذا ولكني ذاك، هو –
تباين من وبينها بيني يحول ملا أكرتث فلم والعفاف والفضيلة الطهر أهل من ورأيتها

يل. امرأة أتخذها أن وأردت املقام،
تقول؟ ما ا أحقٍّ وقال: دهش صيحة األحدب فصاح

رأيت. ما منه جزائي فكان لداغوبري بنيتي جاهرت وقد الحق، كل –
اقرتاحك؟ سمع أنه سيدي يا واثق أأنت –
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الثقة. كل –
مرادك؟ أفِهم –

والجالء. الترصيح بأتم كلمته فإني شك، دون –
عقيل. فيه يحار عجيب أمر إنه –

داغوبري أن شك فال سيدي، يا رويته كما اتفق قد األمر كان إذا وقال: هنيهة أطرق ثم
أن سيدي يا منك وألتمس العرفان حق داغوبري أعرف ولكني عظيًما، خطأ ارتكب قد

وعًدا. تعدني
هو؟ ما –

تراني. أن قبل منه تنتقم وال داغوبري تشكو أال هو –
تصنع؟ أن تريد ماذا –

أراه. أن أريد –
ذلك؟ وبعد –

عىل يكون، بما فأخربك قرصك، إىل غد صباح إليك وأعود أفكاره حقيقة عىل أقف –
أعود. أن قبل بيشء تعاقبه وال بوعدك تفي أن

إليه؟ تذهب فمتى سأيف، –
اآلن. –

غًدا. اللقاء إىل إذن –
الغابة. يف وحده الكونت وبقي داغوبري، إىل عائًدا ذلك عند األحدب فغادره

٧

تلك يف السكون ساد وقد الظالم، اربداد تكشف ال ولكنها السماء يف تسطع النجوم وكانت
عينيه، من الدمع أسال عميق حزن وتالها الكونت، عىل السويداء فسادت املتسعة الغابة

أذنه. يف تدوي تزال ال كانت والفارسني عمه ابنة ضحك أصوات فإن
املجاهرة بعنفحنيجرسعىل النافذة أقفلت أنها كيف له فيتمثل بحنة يفتكر جعل ثم
أيام رش من اليوم هذا أن شك ال نفسه: يف يقول وهو الهويناء يسري وجعل بهواه، لها
يطرده اد الحدَّ ذاك رأت إذ عينيها؛ يف هزءًا أصبح بل عمه، ابنة مع اختصم فإنه الشقاء،

طرد. أقبح
أمن أنتقم؟ ممن تُرى فيقول: نفسه يسأل جعل ولكنه االنتقام عاطفة عاودته وهنا
ألم الطوق؟ عن شببت منذ خطيبها ألست بي، هزئها يف مصيبة ولكنها أورور؟ عمي ابنة
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داغوبري؟ من أنتقم تُراني أم بي؟ تهزأ أن لها يحق ال فكيف عينيها؟ يف نذًال خائنًا أكن
قريبته من أتقرَّب فكيف باالنتقام إليه أسأت وإذا الطيش؟! هذا من أعظم طيش وأي
من إنه بنوات عنه يل قال الذي الشفالييه هذا بقي السد؟ هذا مثل وبينها بيني أقمت وقد
عىل عمي ابنة حمل الرجل هذا أن شك وال قال، فيما مصيب وهو والدسائس، الرش أهل
غًدا إليه سأذهب إني العقاب، من يستحقه ما وسيلقى ام نمَّ خائن فهو عيلَّ؛ التجسس
ما منه واالنتقام مبارزته من وأدركت صفعته عيلَّ أباها فإذا والرتضية، اإليضاح وأسأله

أريد.
سكن الخاطر هذا عىل استقر فلما لغله، شفاء منه ينتقم عمن يبحث لوسيان وكان

هياجه. جأش وخف غضبه ثائر
االقرتان عىل عزمه يف نيته صدق عن أخربه حني األحدب انذهال من لقيه ما ذكر ثم
األرشاف بني عظيًما التباين كان العهد ذاك يف أنه وهو معقوًال، تعليًال انذهاله فعلل بحنة،
بصلة بالعوام االتصال إىل النبالء يتدانى أن بال يف ألحد يخطر فال العامة، الطبقة وبني
وقال عنده ما خفَّ ولذلك قروية؛ فتاة يتزوج عظيًما كونتًا أن أحد بال يف يجول وال الِقران،
هذه بمثل عليه أحتال وأني به هازئًا حسبني أنه شك فال معذور، داغوبري إن نفسه، يف
باملهمة ويقوم نفسه من الشك هذا سيزيل األحدب ولكن الصبيَّة، إغواء إىل تذرًعا الوعود؛

قيام. خري بها انتدبته التي
حنة، عيني يف يروق أال يخَش فلم غني، جميل وهو الشباب، مقتبل يف لوسيان وكان
كانت إذا بقي وماذا الزواج، هذا دون تحول أن يََخْف فلم تعبده، تكاد أمه أن يعلم وكان

حنة؟! له
منها كان بما يبايل يَُعد ولم شديًدا، كرًها عمه ابنة يكره بات أنه فجأة شعر ذاك وعند
انتقام. رش به لهزئه منه وينتقم املبارزة إىل سيدعوه فإنه الشفالييه وأما سيكون، وما

به فاجتاز يشاء، حيث به يسري والجواد األحاديث، بهذه نفسه يحدِّث لوسيان وكان
إىل ووصل قرصه، من مرحلة نصف مسافة عىل بات حتى يشعر، ال وهو بعيدة مسافة
ما إىل ونظر تصوراته سبات من ذلك عند فانتبه الطرق، فيه بت تشعَّ الغابة من مكاٍن

فارس. أنه فعلم اعرتضه أسوَد شبًحا الظالم اشتداد عىل فرأى حواليه،
القادم؟ َمن وقال: غدارته عىل يده فوضع جواده، أوقف ذاك وعند

اللصوص. من أنا فما الكونت، سيدي يا تََخف ال الهازئ: بصوت الشبح فأجابه
الشفالييه كان الصوت صاحب أن علم إذ الوحيش؛ الرسور عالئم الكونت وجه عىل فظهرت
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سيدي يا أنت أهذا الغضب: من يضطرب بصوت له وقال بجواده منه فدنا النميمة، صاحب
الشفالييه؟

الكونت. حرضة يا نعم –
سويل. طريق يف سائًرا رأيتك فقد طريقك؟ ت غريَّ كيف –

أراك. أن أرجو كنت ألني ذاك –
مني؟ تريد ماذا –

إليك. بإيصالها إيلَّ ُعهد رسالة أعطيك أن أريد –
الرسالة؟ ممن –

الكونتس. سيدتي من أنها تعلم أن يجب –
النور. إىل أصل عندما فسأقرؤها هاتها االحتقار، عن ت شفَّ بلهجٍة لوسيان له فقال
فقرأت أنرته شئَت فإذا مشعل، لديَّ إذ الكونت؛ سيدي يا االنتظار إىل حاجة ال –

نوره. عىل الرسالة
محادثتك. إىل حاجة يف وأني سيما ال اآلن، الرسائل قراءة يف فائدة أجد ال –

أنا؟ محادثتي –
خطرية. أمور يف مباحثتك أود فإني الشفالييه، حرضة يا نعم –

الخطرية؟ األمور هذه تكون أن عىس ما –
سافل. رجل أنك شفالييه يا هي –

وملاذا فقال: بها يحفل لم أنه وتظاهر تجلَّد الشفالييه أن غري عظيمة، اإلهانة وكانت
بسافل؟ تدعوني

مًعا. وخائن سافل إنك بل –
مقدمة الشتائم هذه تجعل أن تريد كنت إذا إنك له: وقال بسكينته الشفالييه فاحتفظ

منها. فائدة فال للقتال
تبارزني؟ ال ألعلك ملاذا؟ –

قتايل تريد كنت فإذا الشتم، من فائدة ال إنه أقول أن أريد بل أعنيه، الذي هذا ليس –
أمرك. رهن غًدا تجدني

اليوم. بل –
الكونت. سيدي يا تمزح إنك –

الخوف رسى إذا إال تمتنع إخالك وال الساعة، هذه يف قتالنا يكون أن أريد بل كال، –
قلبك. إىل
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شهود؟ غري من الليل ظالم يف هنا أنقتتل ولكن أخاف، ال أني كونت يا تعلم إنك –
نعم. –

سيوف. لدينا ليس ولكن –
الحسام. عن غنًى الصيد خنجر يف إن –
مجزرة. بل مبارزة تريد ال أنك يظهر –

املوت. غري بيننا فيه يفصل ال قتاًال أريد –
إليه. تفطن لم أراك أمر هناك بقي ولكن العزيز، الكونت أيها تريد ما ليكن –

هو؟ ما –
قاتًال ال مغتاًال اًكا سفَّ والناس الرشع ُعْرف يف يُحسب منا رفيقه يقتل من أن هو –

ِبراز. يف
ذلك؟ أتظن قال:

القتل وهذا اآلخر، يكره كالنا أن الغابة يف منَّا كان ما رأى َمن عرف فقد شك، دون –
االغتيال. محامل عىل ويُحمل الظنون مجال ع يوسِّ شهود دون الغابة يف

أكرهك؟ أن يجب بأنه إذن تعرتف إنك –
فما الهزء إىل تدعو حالة يف رأيتك فقد الكره، هذا عىل حملك يف مخطئًا لست وإني –

الضحك. عن تمالكت
بدمك. إال يُغسل ال الهزء هذا رأيت وأنا –

قتلتني إنك القول عن عمك ابنة يمنع ما فليس اآلن قتلتني إذا ولكنك تريد، ما ليكن –
إذا وأما الكتاب، هذا حامل أنا كنت ألني قتلتني وإنك معك، عالقتها قطع لكتاب انتقاًما

تختلف. األقوال فإن أنا قتلتك
يقولون؟ ماذا –

مزاحمتك. من للتخلص قتلتك وإني الكونتس، عاشق إني يقولون –
فأحرض الغد، إىل إذن له: وقال بها فاقتنع تُدَحض، ال جلية براهينه أن لوسيان فرأى

أحرضشهودي. وأنا شهودك
القتال؟ يكون أن تريد وأين قال:

اآلن. نحن حيث هنا –
إىل مًعا فلنَُعد الغد، ألنتظر املكان هذا يف أبيت ال أني تعلم ولكنك تريد، ما ليكن –

املنزل.
الناس. لجميع الطرق إن بجفاء: الكونت فأجابه
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طريق يف يسريان فكانا الكونت، وتبعه الهويناء بجواده وسار الشفالييه يجبه فلم
واحد.

يف يشتغل فلقيه داغوبري إىل توٍّا ذهب لوسيان غادر حني فإنه األحدب، إىل اآلن ولنَُعد
إليه. فدخل دكانه

الشقي؟ أيها تعمل أتيت ماذا له: وقال حاجبيه قطَّب رآه حني فإنه داغوبري أما
إليك؟ أسئ لم وأنا داغوبري يا تشتمني ملاذا األحدب: له فقال

الطرد. من يستحقه بما عاملته الذي الكونت هذا مع كنت ولكنك ذاك، هو –
العامة يحتقر ال النفس رشيف القلب طاهر الرجل فإن داغوبري؛ يا أخطأت إنك –

النبالء. لجميع خالًفا
تقول. ما أنكر ال –
حنة. يحب وهو –

اسكت. وقال: الغضب من ببارق داغوبري عينا فاتقدت
كما إغواءها ال زواجها يريد وهو نقيٍّا، طاهًرا حبٍّا يحبها إنه أسكت؟ أن تريد ملاذا –

مت. توهَّ
لم ولكنه الشك، أو االنذهال عىل يدل ما داغوبري من يرى أن يتوقع األحدب وكان

يجيب. أن دون بمطرقته الحديد يطرق جعل بل ذلك، من شيئًا يُظهر
يتزوجها. أن يريد إنه داغوبري يا لك قلت لقد سكوته: راعه وقد األحدب له فقال

أريد. ال ولكني أعلم قال:
حنة؟ مازير دي الكونت يتزوج أن تريد ال أنت –

نعم. –
محض. جنون هذا ولكن –

إن وقال: كتفه فوق الضخمة يده فوضع األحدب، من ودنا مطرقته داغوبري فألقى
الحياة. قيد يف دمت ما لحنة زوًجا يكون ال لوسيان الكونت

ملاذا؟ ولكن –
كما به أثق عظيم رجل يأباه الذي إن بل الزواج، هذا يأبى الذي وحدي لست ألني –

باهلل. أثق
العظيم؟ هذا هو َمن –

جريوم. األب هو –
إيلَّ. أرسلك قد الكونت أن عندي ريب ال داغوبري: له فقال يفكر، وأطرق األحدب فبُهت
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عليك. أنكر فال تقول، ما هو –
تلقيته. كما إليه فاحمله األخري جوابي عرفت اآلن إنك –

من يل بد وال الغابة يف يزال ال الكونت إن نفسه، يف فقال الدكان من األحدب فخرج
التي الطريق يف للريح ساقيه وأطلق الغابة إىل دخل ثم املنزل. إىل يصل أن قبل إدراكه

لوسيان. فيها سار

٨

سمع يتحادثا أن دون اآلخر أثر يف أحدهما الغابة يف يسريان والشفالييه الكونت كان بينما
ورائه. من ركض صوت لوسيان

بني السماء يف متألًقا ويتهادى الغيوم يخرتق الساعة تلك يف بزغ قد القمر وكان
وأوقف قلبه فخفق األحدب، بنوات كان الراكض هذا أن فرأى لوسيان فالتفت النجوم،

الحال. يف جواده
عىل حمله الذي السبب عن الكونت يسأل أن يستطع لم ولكنه أيًضا الشفالييه والتفت

الوقوف.
وأنه بنوات عرف وقد حني إىل حني من الوراء إىل يلتفت وجعل السري يف تباطأ أنه غري

لوسيان. رسول
من موقنًا كنت إني تعبًا: يلهث وهو له فقال لوسيان، إىل وصل فإنه األحدب أما

إليك. ُعدت ولهذا الغابة يف إدراكك
غًدا؟ تزورني أن عىل نتفق ألم إيلَّ؟ ُعدت وملاذا –

داغوبري. رأيت ولكني ذاك، هو –
فبدأ جرى، بما األحدب يخربه أن إىل يضطرب وهو وصرب بيشء لوسيان يجبه فلم

أفتكر. كنت كما يفتكر داغوبري أن سيدي يا رأيت لقد فقال: الحديث األحدب
يفتكر؟ ماذا –

محال. حنة بمدموازيل زواجك أن –
الزواج؟ هذا يرفض أنه تريد –

اإليجاب. إىل إشارة رأسه بنوات فأحنى
الرجل؟ هذا انتحاله عىل تجارس عذر أي وقال: لوسيان فارتعد

به. منوط غري الفتاة تزويج أمر أن عذره –
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بمن؟ –
جريوم. باألب –
الدير؟ رئيس –
بعينه. هو –

ميسور، سهل األمر فإن ا حقٍّ يقوله ما كان إذا وقال: لوسيان قلب إىل الرجاء فعاد
بسبب الدير إىل دخل وإنه النبالء من أصله إن يُقال ولكن الراهب، هذا أعرف ال إني نعم
يعرتض وال قصدي سالمة من يثق أن ورجائي بغرامي وأخربه إليه فسأذهب غرام، حادث

سبييل.
الكونت. سيدي يا األمل مجال يف تتوسع ال وقال: رأسه األحدب فهز

طلبي؟ يرفض الراهب أن أتظن وملاذا؟ قال:
اآلن. يرفض الذي هو أنه أعلمه الذي ولكن به، اجتماعك بعد يكون ما أعلم ال قال:

ذلك؟ عرفت كيف قال:
يكذب. ال وهو داغوبري، من –

الرفض؟ هذا عىل يحمله ماذا ولكن وقال: الكونت وجه فاصفر
أنهم بالسكينة اشتهاره عىل داغوبري غضب من رأيته الذي ولكن سيدي، يا أعلم ال –

بشأنك. األوامر إليه أصدروا وأنهم … عنك حدثوه قد
داغوبري؟ إىل األوامر يصدر الذي َمن –

يف يزال ال كان داغوبري دكان إىل وصلنا حني أنه سيدي يا تذكر فإنك جريوم، األب –
الدير.

ذاك. هو –
من به عهدته ما عىل يكن لم الدير من خرج فلما جريوم، األب مع مختليًا كان إنه –

عينيه. بني باديًا الرش رأيت إني بل والسالمة، الدعة
إىل بمهمة أرسلك أن أتريد بنوات، يا إيلَّ أصِغ له: وقال حديثه، يتم الكونت يدعه فلم

جريوم؟ األب
سيدي. يا الرضا بملء –

غد صباح بمقابلتي يأذن أن عني وترجوه نفسها، الليلة هذه يف إليه تذهب إنك –
الصالة. بعد

… ولكن سيدي، يا سأذهب –
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ماذا؟ ولكن –
فإن الدير، بدخول لهم يأذنون ال أمثالنا الفقراء فإن إليه؛ كتابًا تعطيني أن يجب –

النبالء. به يعاملنا الذي العنف بنفس يعاملوننا الرهبان
الكتابة. أدوات من يشء الغابة تلك يف لديه يكن لم إذ الطلب؛ لهذا لوسيان فاغتم

أن بعد الدير دخول أحد يستطيع ال فإنه سيدي، يا ذلك وفوق األحدب: له فقال
التاسعة. الساعة تميض

واحد غري له يبَق لم أنه ورأى الثامنة، تتجاوز لم أنها فوجد الساعة يف لوسيان فنظر
يف إرسالها يجب أنه أو الليلة، هذه يف الرسالة إرسال عن يرجع أن إما وهما: أمرين؛ من

األوان. فات فيه الرسالة وكتب املنزل إىل ذهب وإذا الوقت، لضيق الحال
الغرام، تأثري شدتها يف تعادل فال واشتدت اختلفت مهما النفسية االنفعاالت أن عىل
هذا أن تذكَّر فقد اآلن أما الشفالييه، قتل ساعة نصف منذ يحاول كان الكونت هذا فإن
الختصامه فندم ومشعل، جيبه يف الرصاصودفرت من قلم لديه غًدا سيقاتله الذي الشفالييه

معه.
فهان خاطره، يف حنة تمثلت وقد اإلصالح يف الرغبة فيه أوجد الخطأ عىل الندم أن غري

الصديق. الصديق يسأل كما مهمة قضاء ويسأله الشفالييه يكلم أن عليه
إننا له: فقال الشفالييه إىل وصل حتى يتبعه، واألحدب به فسار جواده لكز ذلك وعند

كذلك؟ أليس غًدا سنقتتل
مراجعتك. إىل سبيل وال أنت أردته ما هذا –

قضاء أسألك أن عن يمنعني ما أجد فال واألدب الظرف أهل من ولكنك ذاك، هو –
مهمة.

تريد. ما قل –
دفرتك. من وورقة الرصاص قلمك أريد –

شك. دون الكتابة تريد فإنك املشعل لك أنري أني وأزيدك لك، هما –
عنه. يغنيني القمر نور فإن املشعل إىل حاجة ال –

اآلتية: الرسالة وكتب لوسيان فأخذهما والقلم الدفرت أعطاه ثم تريد. كما –

«نيافة مقابلة يف يرغب بوربيري قرصدي يف املقيم مازير دي لوسيان الكونت إن
خطري. شأن يف ملباحثته ممكنة فرصة أقرب يف الدير» رئيس جريوم األب
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صباح له بمقابلته ويسمح يتفضل أن جريوم األب نيافة من يلتمس وهو
الصالة. انتهاء بعد غد

مازير دي لوسيان

حيث إىل الرسالة بهذه اذهب له: وقال األحدب إىل ودفعها الدفرت من الورقة انتزع ثم
بالجواب. غًدا إيلَّ وُعد لك، قلت

الغابة. أشجار بني يعدو وانطلق األحدب فأخذها
ثم الشكر. كل سيدي يا أشكرك للشفالييه: وقال والقلم، الدفرت رد فإنه لوسيان أما

يتكلمان. ال مطرقان ساكتان وهما جانبه إىل مىش
ترشفت لقد فقال: الحديث الشفالييه بدأ أن إىل ساكتان وهما دقائق عدة بهما ومر
هذه عن بها تكافئني طريقة إىل أرشدك أن تريد فهل جليلة، أنها رأيت خدمة فخدمتك اآلن

الخدمة؟
مصافحتك. إىل تدعوني أال برشط ولكن الشاكرين، من لك أكون –

حال. كل يف منه بد ال غًدا قتالنا فإن شك، دون –
تكلم. إذن –

نصف نحو لدينا يزال وال والوحدة، السكون مثل الكونت سيدي يا يروعني يشء ال –
باملحادثة. السري هذا مشقة خففنا شئت فإذا القرص، إىل للوصول مرحلة

نتحدث؟ أن تريد أمر بأي –
الدير. رئيس جريوم األب عن تحدثنا شئت إن ولكن ذلك، يف عندي فرق ال –

ظفرت قد أنني أرى نفسه، يف فقال الشفالييه، عىل يَْخَف لم ارتعاًشا لوسيان فارتعش
به.

٩

يبَق فلم سافًال، خائنًا دعوتني الصديق أيها إنك فقال: الحديث الشفالييه بدأ ذلك وعند
فقد املبارزة ساعة يف شيئًا املتبارزان يوضح أال العادة كانت ملا أنه غري قتالنا، ملنع سبيل

مىض. بما اآلن أخربك
إليك. مصٍغ فإني سيدي يا تكلم إذن –
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الفالح، ذلك بسبب والبارون عمك وابنة أنا للوضيع الرفيع معاملة عاملتنا إنك –
من الفالحني حب اقتبست إنك القول عىل الغضب حملني حتى املعاملة هذه عيلَّ فكربت

اد. الحدَّ عىل ترددك
القول؟ هذا قلت أنت –

تعلم أن فأرادت أمر، كل عىل االطالع تحب عمك ابنة ولكن قلته، ما كل وهذا –
ال إنك البارون: لها فقال البارون، وسألت فسألتني داغوبري، عىل ترددك يف السبب
إشارات وعيني بيدي له أرشت وقد الحسناء، قريبته بسبب إال الحداد دكان إىل تذهب
أهل من لكونه وإما عليك لحقده إما الترصيح، عن يمتنع لم ولكنه إشاراتي ففهم مختلفة،

البالهة.
عمي؟ ابنة أجابت وماذا لوسيان: له فقال

أقول وكنت يكون، أن يمكن ال ذلك أن وأقسمت اإلنكار كل الوشاية هذه أنكرت إنها –
مراهنة إىل اتصل حتى قوله عىل اإلرصار إال أبى األبله البارون هذا ولكن القول، هذا لها
بالرهان، ورضيت الكونتس فاستاءت حنة، مدموازيل مع اآلن مقيم أنك عىل الكونتس
تعرف وأنت االمتثال، من ا بدٍّ أجد فلم الحداد، دكان إىل البارون مع أصحبها أن إيلَّ وطلبت

حدث. ما بقية
رويته؟ كما جرى األمر إن ا أحقٍّ –

الكاذبني. من فلست الكونت سيدي يا لك قلته ما هو –
عذري. قبول وأرجوك مني بدر عما أعتذر فإني كذلك األمر كان إذا –

املعاملة تلك عاملتني أنك ويسوءني أيًضا، شهداء فللصداقة شهداء للحب كان إذا –
نصيحة. أسديك أن بوسعي كان فقد الجافية،

الصديق أيها إليك اعتذرت قد إني له: وقال الكرم عاطفة لوسيان صدر يف فهاجت
شئت. إذا ملصافحتك يدي أمد واآلن مني، بدر عما

اقرتاحك. أرفض فكيف قلبك، سالمة من أعلمه ملا صداقتك الحرصعىل شديد إني –
بعد نحتاج فال أحد يشهده لم خصامنا إن يبتسم: وهو له وقال فصافحه يده إليه مد ثم

ألحد. إليه دعانا ما إظهار إىل الصلح
أصبت. لقد –

القديمة. صداقتنا إىل عدنا لقد إذن –
شك. دون –
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تعشق حقيقة أنت فهل واإلخالص، الجالء من الصداقة تقتضيه بما نتكلم إذن –
الفتاة؟ هذه

بها. مفتون أنا –
إنها ونعم بالكونتس؟ زواجك دون يحول الحب هذا أن الصديق أيها تعلم أال ولكن –

الزوال. رسيع النساء غضب ولكن الحدة، إليه دفعتها كتابًا إليك كتبت
زوًجا. لها أكون وال أحبها ولن أحبها ال فإني ورضاها، غضبها اآلن عندي سيان –

رشادك؟ فأضاع املبلغ هذا الفتاة لتلك حبك أبلغ كونت؟ يا األقوال هذه ما –
سأتزوجها. ألني الرشد ضائع فأنا الرشاد، ضياع الحب هذا يف كان إذا –

مجنون. أنك شك ال –
سعيًدا. أكون أن أريد أني أمري وغاية بالتقاليد، أتقيد ال عاقل إني بل –

خاملة. قروية تتزوج النسب رجال أقدم مازير دي الكونت أنت –
نسبًا. الغرام بصدق وكفى األنساب، سلم عىل إليه يرقى ال الغرام عرش إن –

قبل. من النية هذه تنوي أن بك يجدر أنه غري نفسك، ويل فأنت تريد، وما شأنك –
ملاذا؟ –

النافذة. من عليك تدفق الذي املاء ذاك من نجوت كنت ألنك وقال: الشفالييه فابتسم
النية. بهذه جاهرت حني إال الجزاء هذا أجازى لم فإني الصديق، أيها أخطأت لقد –

الحاملني. من أني شك ال أسمع؟ ماذا وقال: الشفالييه فدهش
اتفقت. كما الصديق أيها لك أرويها الحقيقة هي بل –

انتحله عذر فأي بقريبته، الزواج عىل وعزمك بنيتك الحداد لهذا رصحت كنت إذا –
للرفض؟

جريوم. باألب بل به، منوط غري الفتاة زواج إن يقول –
يشء. كل فهمت فقد كذلك كان إن –

فهمت؟ ماذا قل –
داغوبري. إرصار من أكثر الزواج هذا رفض سيرصعىل الراهب هذا أن فهمت –

ملاذا؟ وقال: لوسيان فبهت
فأطرق األحاديث، وتلفيق الحيل باخرتاع التفنن شديد املكر كثري الشفالييه وكان
ناعمة الكف مرتفة قروية تحسبها التي الحسناء الفتاة هذه أن تجد ألم له: قال ثم هنيهة

القدمني. صغرية البنان
بهذا؟ تريد ماذا –
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ذهني إىل تبادر فقد ولذلك القرويات؛ النساء يف عادة توجد ال النعومة هذه أن أريد –
نبيلة. أرسة من تكون قد الفتاة هذه أن

يل معارًضا بينكم أجد فال تقول، ما صح لو حبذا وقال: فرح صيحة لوسيان فصاح
زواجها. يف

ثروتها. عىل استولوا قد الرهبان أن أرى ولكني –
بثروتها. الدير وطالبت عليها حمايتي بسطت ذلك ثبت إذا وقال: لوسيان فتحمس

زوجها. كنت إذا إال ذلك تستطيع ال ولكنك –
لها؟ زوًجا أكون أن يمنعني وما –

الثروة فتبقى بحقها املطالبة يجرسعىل ال فالًحا يزوجها أن يؤثر فإنه جريوم، األب –
الرهبان. ألولئك

بها. االقرتان من ا بدٍّ أجد وال حنة أحب ولكني –
لنفسك. رسمته الذي النهج نهجت إذا محال هذا إن –

أصنع؟ أن يجب ماذا إذن –
جريوم؟ لألب كتبت ماذا البدء يف أسألك دعني –

بمقابلته. يل يأذن أن سألته –
طلبك. سريفض إنه –

يفعل؟ أتظنه –
إىل أرشدك فأنا أتوقع، كما الرفض جوابه كان فإذا الغد، إىل فاصرب أؤكد، بل –

تحب. بمن الزواج سبيل لك تسهل طريقة
لفضله. املمتن شكر وشكره الكاذب الصديق هذا إىل يده لوسيان فمد

القرص. إىل وصلنا فقد الصديق، أيها كفى اإلخالص: لهجة تكلف وقد الشفالييه فقال
كان وما الغابة يف حدث ما جميع فروى املنزل، إىل تقدمهم قد الصيد دليل وكان
خربها بلغ القرصحتى أهل بني الحادثة هذه وتنوقلت عمه، ابنة مع لوسيان اختصام من
وأن عارضة حادثة أنه العتقادها الخصام بهذا تحفل لم الكونتس أن غري لوسيان، أم إىل

ميسور. سهل الخطيبني بني الصلح
لوسيان فأقام العادة، حسب الكونتس استقبلتهما والشفالييه لوسيان دخل فلما
وأرشق الليل محق لو يود وهو مضجعه، ودخل اعتذر ثم العشاء بعد وجيزة مدة بينهما

الدير. رئيس جواب من يكون ما فيعلم الصباح
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بفارغ األحدب ينتظر وأقام رقاده من لوسيان هب حتى الصباح يرشق يكد ولم
لوسيان فأخذها جريوم، األب من رسالة يحمل األحدب أقبل حتى انتظاره يطل فلم الصرب،

يأتي: ما وقرأ تضطرب بيد

الكونت سيدي
من وبينك بيني فليس ذلك وفوق أحد، بمقابلة العلة يل تسمح ال مريض إني
يتعلق شأن يف مقابلتي تريد كنت إذا إال الخاصة، املقابالت إىل يدعو ما املهام
قضاء يف عني ينوب فإنه وكييل تقابل أن فأرجو ذاك كان فإذا الدير، بصالح

املهام. هذه

جريوم األب

إليه فدفعه الغضب، من يزبد وهو الشفالييه إىل به وذهب الكتاب لوسيان فحمل
توقعته. ما يف مصيبًا كنت لقد وقال:

التي الطريقة إىل أرشدك أن اآلن أتريد له: وقال إليه رده ثم الكتاب الشفالييه فقرأ
بها. وعدتك

أتيتك. هذا وألجل ريب، بال –
بحنة؟ االقرتان عىل عازًما تزال أال –

حائل. القصد هذا دون يحول فال العزم، كل –
ا. جدٍّ بسيطة طريقتي أن فاعلم إذن –

هي؟ ما –
تختطفها. أن هي –

عليها. حريص جريوم األب ولكن وقال: لوسيان ففكر
الصبح. بصالة الرهبان مع انشغاله فرصة نغتنم –

وداغوبري؟ –
به. أتعهد أنا –

كيف؟ –
طريقك. عن أزيله إني –

جناية؟ أترتكب –
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من تتمكن األسبوع هذا خالل ويف أيام، ثمانية عنك إبعاده أستطيع ولكني كال، –
تراه. كاهن أول زفافكما يعقد وهناك باريس، إىل بالفتاة الذهاب

يده قبضة يف بات لوسيان الكونت أن أيقن وقد واالنتصار، الفوز ِضْحَك َضِحك ثم
شاء. كيف به يترصف

١٠

الشفالييه يصحبها سويل طريق يف سائرة تركناها التي أورور مدموازيل إىل اآلن ولنعد
يكلماها. فلم سكوتها الفارسان احرتم وقد بكلمة، تفوه أن دون تسري كانت فإنها والبارون،
بإيصال إليك أعهد أن أريد إني له: وقالت الشفالييه إىل التفتت سويل، إىل وصلت وملا

مازير. دي لوسيان الكونت عمي ابن إىل رسالة
كتابًا عمها ابن إىل فكتبت الكونتس، إىل ودفعها دفرته من ورقة الشفالييه فانتزع
تقدم. كما لوسيان إىل وسار الشفالييه فأخذه واتصال، عالقة كل معه به فقطعت مؤمًلا

الغضب وعالئم ساكنة فكانت منزلها، إىل عائدة البارون مع سارت فإنها أورور أما
بحكاية يحدثها كان فإنه البارون، حديث إىل تصغي ذلك مع ولكنها عينيها، بني بادية

عليها. وآثرها لوسيان بها فتن التي القروية تلك الدير ربيبة
من عليها يقص كان بل الحقيقية، حنة حكاية لها يروي يكن لم البارون أن عىل
هذه عن رواه ما جملة من كان حتى فيها، املختلفة واإلشاعات الناس يتناقله كان ما أمرها

برتبيتها. جريوم األب إىل وُعهد سفاًحا ُولدت الرشقي، الدير رئيس ابنة أنها الفتاة
جفائها. عىل صابًرا البارون وكان تجيب، أن دون أحاديثه تسمع أورور فكانت

وستدعوه منزلها إىل سيصحبها إنه نفسه يف يقول فكان فؤاده، ملء كان األمل ولكن
مزاحمة عىل باسرتضائها للفوز الفرصة هذه فيغتنم شك، دون معها العشاء مناولة إىل

الشفالييه.
عطفتني إىل وصال املنزل، من وَدنََوا الغابة اجتازا حني فإنهما خاب، قد رجاءه أن عىل

الكونتس. منزل إىل تؤدي إحداهما
جزيًال شكًرا أشكرك إني له: وقالت فصافحته للبارون يدها ومدت جيادها أوقفت

إليه. بإيصايل إزعاجك إىل حاجة فال منزيل إىل بلغت قد وها البارون، سيدي يا
لم أنها غري املنزل، إىل بإيصالها عليها يلح أن وحاول شديًدا استياء البارون فاستاء

العنان. لجوادها وأطلقت ودعته فإنها للكالم وقتًا له تدع
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مبهوت. حائر وهو مكانه يف واقف البارون وهذا بعيًدا شوًطا جرت وقد
تستطيع تعد لم أنها عليها كرب وقد صدرها، يف هائجة كانت العواصف فإن أورور أما
عنها تحول أن بعد سيما ال الرجال أسفل من تعده فباتت لوسيان، بجمالها تستعيد أن

رهبان. عصبة بني حداد دكان يف ربيت وقد يعرف لها نسب ال قروية بفتاة الفتتانه
امليضء املصباح نور عىل حنة رأت فإنها عادلة، كانت كربيائها عىل أورور أن غري
مخيلتها يف وجهها الغرية رسمت وقد الفتيات، أجمل من بأنها فاعرتفت داغوبري دكان يف
فأرسع املنزل باب عند جوادها وقف أن إىل أمامها، كأنها بها فكرت كلما تراها كانت حتى

شيخ. رأس منها وظهر نافذة ذلك عند وفتحت إليها، الخدم
بوبيري؟ يف تتعشني أال أورور؟ يا عدت كيف لها: فقال أورور، والد الشيخ هذا وكان

كال. بجفاء: فأجابته
ملاذا؟ –

املنزل. إىل وصعدت الخدم ألحد جوادها عنان ألقت ولكنها بيشء، تجبه فلم
أخالقه. ضيق حتى اليوم ذلك يف الداء عليه اشتد وقد النقرس بداء مصابًا أبوها وكان
حني العزلة أؤثر أني تعلمني أنت لها: وقال بجفاء استقبلها إليه ابنته صعدت فلما

بوربيري؟ يف العشاء عىل عزمك بعد عدت فلماذا الداء، هذا أعراض عيلَّ تشتد
عليك. األعراض هذه الشتداد إال أبي يا أعد لم إني –

فقويل بي الرب هذا مثل أورور يا عودتني ما إنك وقال: املشكك ابتسام أبوها فابتسم
العشاء. قبل الحضور إىل دعاك سبب هناك يكون أن بد فال الحقيقة،

أبي. يا أصبت لقد –
جرى. بما أخربيني إذن –

لوسيان. مع اختصمت إني –
غرام. خصام إنه –

متمسك لعلك له: فقالت أبيها أمام وجلست الحقد، من ببارق الفتاة عينا فاتقدت
لوسيان؟ من بتزويجي أبي يا

ثروتنا نحرص أن ويجب وهو، أنت إال أرستنا من يبَق فلم ابنتي، يا شك دون –
بينكما.

بلوسيان. الزواج أريد ال فإني أبي، يا محال هذا ولكن –
نساء من وهي خطيبها كنت حني فإني بعضترسعها، أمك من ابنتي يا ورثت إنك –

إساءة. أقل مني استاءت إذا قولك مثل تقول كانت بافاريا، بالط يف الرشف
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وإني زوجي، يكون لن لوسيان أن أبي يا فاعلم تقول، كما مترسعة غري إني أجابت:
له. عروسة أكون أن عىل املوت عروسة أكون أن أؤثر

تقولني؟ ما أجدٌّ لها: وقال األمر أبوها فأكرب
وأحتقره. لوسيان أكره فإني الجد، كل –

منه؟ بدر وماذا حدث؟ ماذا ولكن –
يحبني. ال إنه –

تقولني؟ مما أنت أواثقة –
سواي. يحب بأنه وثقت وقد نعم، –
يغتفر. ال ذنب فإنه ذلك كان إذا –

الذنب. هذا أذنب هو –
لوسيان. صدر عليه ينطوي ما أعرف فإني محال، هذا إن –

الحقيقة. إال لك أقل لم ولكني –
قصورهم يف أجد فلم الضواحي هذه يف النبالء جميع أعرف إني وقال: كتفيه فهز

فيه. بمزاحمتك جديرة فتاة
حداد. دكان يف تقيم قروية فتاة عشق بل القصور، يف من يعشق لم إنه أجابت:

الغضب. من يتهدج بصوت القول هذا قالت وقد
اختصمتما؟ هذا أجل أمن وقال: عاليًا ضحًكا ضحك فإنه أبوها أما

أبي. يا تصدقني لم أنك يظهر وقالت: لضحكه الفتاة فتأثرت
صدقك من واثق إني بل لها: فقال صباه، عهد يف الدعارة أهل مشاهري من أبوها وكان

أخي. ابن أي أبيه؛ ابن لوسيان أن عىل يدل هذا ولكن تقولني، فيما
تريد. ما أفهم لم إني –

تلك بمغازلة يتلهى أن أراد ولكنه فيه، شك ال مقدًسا حبٍّا يحبك لوسيان أن أريد –
فرسه. نعل صنع قريبها يتم أن إىل الفتاة

جميلة؟ الفتاة تلك لعل وقال: ضاحًكا قهقه ثم
بأسنانها. قفازها مزقت أنها الحدة منها وبلغت الغضب، من أورور وجه فاصفر

القروية؟ لتلك مغازلته من عليك وماذا لها: وقال لغضبها يكرتث لم فإنه أبوها أما
بينكما القران عقد تم إذا حتى الشباب، تيار يف االندفاع من له بد وال العمر مقتبل يف فإنه

الزواج. عىل تعينها هبة الفتاة تلك ومنح السفاسف هذه عن انرصف
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من وخرجت املبدأ، السافلة املعاني، البذيئة الكلمات هذه سماع من أورور فأنفت
حجرتها إىل فدخلت عينيها، بني بادية واالشمئزاز األنفة وظواهر مغضبة، أبيها غرفة

وحدها. تعشت ثم الخدم، أحد مع وأرسلتها لوسيان والدة إىل رسالة وكتبت
جرى أنه تعلم وكانت له، احتقاًرا األخري كالمه فزادها أباها تحرتم أورور تكن ولم

والفساد. الدعارة ميادين يف صباه أيام بعيًدا شوًطا
أبيها، وبني بينها الزيارات انقطاع إىل دعا كالًما عمها امرأة من مرة سمعت قد وكانت
إىل ضمريه يف تتمثل تزال ال ذنوبًا ارتكب قد أبي يكون أن بد ال نفسها: يف تقول فكانت

اآلن.
تنكر أن أوشكت حتى واملبادئ األخالق يف التباين من أبيها وبني بينها ما ذكرت ثم

به. كلمها ما بمثل ابنته يكلم أباها أن لها يخطر لم إذ نفسها؛
كان أباها أن فذكرت الحداثة، عهد إىل بتصورها وعادت التفكري مهامه يف تاهت وهنا
عن تشف بلهجة فكلمه إليه، دخل رجًال مرة رأت وأنها ميونخ، يف امللوكي البالط يف يقيم
هذا أن ذكرت ثم أبي»، «يا الرجل: هذا يدعو كان أباها أن وذكرت واالحتقار، الغضب

اتصال. أدنى بيننا يعد ولم أشكرك، إني يقول: وهو أبيها حجرة من خرج الرجل
تجسمت وقد املتحدثان لها يفطن فلم القاعة، يف تلعب صغرية العهد ذلك يف وكانت
الرس. بهذا يل يبوح أن بد وال رسعظيم ألبي يكون أن بد ال فقالت: مخيلتها يف الذكرى اآلن
أراك املتهكم: بلهجة لها فقال أبيها، حجرة إىل وعادت حجرتها من خرجت ذلك وعند

غضبك؟ ثائر سكن فهل إيلَّ، عدت
العائلية. أرسارنا عىل الوقوف يل يحق وبات الرشاد بلغت قد إني قائلة: بربود فأجابته

تعريف؟ أن تريدين وماذا ابنتي؟ يا أرسار أية –
كالٍّ فإن عمي، امرأة وبني بينك التقاطع هذا إىل دعا الذي السبب أعرف أن أريد –

اآلخر. يرى أن يحاذر منكما
وقالت نظراته فقاومت الفاحص، نظرة إليها ينظر وجعل أبيها وجه ذلك عند فاصفر

أعلم. أن أريد إني السيادة: بلهجة له

١١

اصفر أباها إن حتى عينيها، بني بادية العزيمة صدق وعالئم القول هذا تقول وكانت
حاجبيه. وقطب واضطرب وجهه
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لها: وقال الساخر، ابتسام وابتسم سكينته إىل عاد فإنه يطل، لم اضطرابه ولكن
عليه. الجواب يصعب سؤاًال تسألينني إنك ابنتي، يا أتعلمني

ابنتك. عن كتمانه يخلق فال معها، أمرك من يكن مهما –
أخالقها إليه دعت فتور بيننا ما غاية فإن وبينها؟ بيني يكون أن تظنني وماذا –

زيارتها. عن منقطًعا ترينني ولذلك تحبني ال أنها أعلم إني ثم الغريبة،
ال ولكنه الحداثة، عهد يف أزال ال كنت لو ذكرته الذي السبب بهذا أكتفي قد إني –

الرشاد. سن بلغت وقد اآلن عيلَّ يجوز
لك؟ أقول أن تريدين ماذا إذن –

الحقيقة. –
تحرتمني. وال تحبني ال عمك امرأة أن إذن فاعلمي تريدين، ما ليكن –

تحرتمك؟ ال ملاذا –
صباي. عهد يف السلوك سيئ كنت ألني –

السبب؟ كل هو أهذا –
نعم. –

أرصح؟ أن تريد فهل القول، معك أفصح لم أني أبي يا أرى وقالت: كتفيها فهزت –
شك. دون –

امرأة الكونتس وكذلك بلوسيان، الزواج فكرة نفيس يف وغرست أبي يا ربيتني إنك –
الكونتس اجتناب تحاول ذلك مع ولكنك الحداثة، منذ بزواجي لوسيان ابنها عللت فقد عمي

اجتنابك. تحاول وهي
ذلك؟ من تستنتجني فماذا ذاك، هو –

عىل بل فقط الفتور عىل يدل ال بينكما ما إن ثم بعد، ذلك من شيئًا أستنتج لم –
وجهك. يصفر أمامك اسمها ذُكر إذا وأنت بكرهك، تجاهر قد فإنها الشديد الكره

بعد. قصدك أفهم لم إني –
خاطري؟ يف يجول ما كل تفهم أن أتريد –

إليك. مصغ إني –
بينكما كان وربما … رسهائل مازير دي الكونتس وبني بينك يوجد أنه أبي يا أرى –

… أيًضا
ترين ماذا أبوها: لها فقال الحديث، إتمام عىل تجرس لم كأنها الكالم عن توقفت وهنا

أيًضا؟ بيننا
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الكلمة هذه قلت إذا حده أتجاوز أن وأخىش باالحرتام لك مدينة فإني أبي، يا عفوك –
شفتي. تحرق ولكنها قولها، عن توقفت التي

عليك. بأس وال قوليها –
الرس. فوق هو ما بيننا يكون أن أخاف –
جريمة؟ بيننا إن القول تريدين لعلك –

تجب. ولم برأسها أورور فأطرقت
أستطيع ال إني فقال: الحديث إىل أبوها عاد أن إىل بينهما، هنيهة السكون وساد
أستطيع ال أني غري تقولني، كما الرس فوق أو ا رسٍّ يكون فقد شيئًا، لك أقول أن ابنتي يا

زواجك. بعد إال بيشء لك أبوح أن
لوسيان. أتزوج أن أريد ال إني لك قلت ولكني –

اسم تستبدلني حني أي ذلك وعند الزواج، من لك بد ال إذ سواه؛ ستتزوجني ولكنك –
الحديث. هذا تتمة إىل نعود الزوج ذلك باسم والدك

غًدا؟ تقوله أن تريد ما اليوم تقول أن يمنعك ما وقالت: عليه فألحت
إلرادتي. عصيانًا إلحاحك حسبت أو عيلَّ تلحي فال أورور، يا شديد أملي إن –

ابنتي طريق بنيامني يا أنر له: فقال حجرته خادم فدخل أمامه، جرًسا قرع ثم
الليلة. عيلَّ شديدة الداء أعراض فإن إيلَّ، وعد حجرتها إىل وأوصلها

الشيخ. الخادم ذلك مع والدها حجرة من أورور خرجت وهكذا
أورور وولدت فيه نشأ إنه حتى البيت هذا خدمة يف قديًما كان فقد الخادم، ذلك أما

خدمته. مدة
فأوصل جرى ما حقيقة من شيئًا أدرك تتقدان، عينيها ورأى تضطرب رآها فلما
متأثرة وهي فدخلت الصبية، عن تخف لم حزن نظرات إليها ينظر وهو حجرتها إىل الفتاة
رس هناك كان إذا إنه نفسها: يف وقالت شديًدا، تأثًرا الخادم ذلك نظرات ومن والدها من

الرس. بهذا عارف بنيامني أن شك فال
أورور والد مع فرنسا إىل رجع فلما فرينز، يُدعى األصل أملاني هذا بنيامني وكان

بنيامني. سيده سماه
وقد أورور، تلد أن قبل بخدمتها بنيامني فاتصل أيًضا، أملانية أورور والدة وكانت

تذكرها. تكد فلم طفلة وابنتها األم ماتت
يبكي كان بنيامني أن فذكرت الليلة، هذه يف إليها عادت الحداثة تذكارات جميع ولكن
والدها، وبني الخادم بني جرى حديثًا سمعت أنها ذكرت بل أمها، وفاة حني شديًدا بكاء
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أفارق أال أمرتني وفاتها قبل ألنها املنزل؛ هذا أبرح ال كال، له: يقول كان الخادم أن فذكرت
لحظة. ابنتها

ومخدوم. خادم بني غريب حديث وهو
ظواهر أخذت ثم حداثتها، زمن يف عبادة يعبدها كان بنيامني أن أيًضا ذكرت بل

االنقالب؟ هذا حدث فكيف بها، يكرتث ال كأنه بات حتى تدريجيٍّا تتناقص حنوه
تعد فلم الحوادث، هذه من عليها أشكل ما كل تعلم أن الليلة هذه يف أورور عزمت

أمها. إىل منرصفة أفكارها كانت بل بلوسيان تفتكر
من فخرجت والدها، حجرة إقفال صوت سمعت أن إىل وصربت غرفتها يف وأقامت
اتبعني. له: وقالت كتفه عىل يدها ووضعت والدها، عند من خارًجا بنيامني ولقيت غرفتها

الباب. وأقفلت حجرتها إىل به وسارت
سأحدثك فإني بنيامني، يا اجلس له: فقالت تأدبًا حرضتها يف واقًفا بنيامني لبث وقد

سيطول. حديثنا وإن
كذلك؟ أليس بنيامني، يا أمي عرفت إنك له: فقالت قربها، وجلس الخادم وامتثل

سيدتي. يا نعم الشيخ: الخادم لها فقال
خده. عىل دمعة وسالت اضطرب وقد

معي تنهج وبت االنقالب هذا انقلبت وملاذا عنها؟ تحدثني لم ملاذا أورور: له وقالت
الحداثة. زمن يف األكيد الحب عودتني بعدما والتحفظ االحرتاس مناهج

يجيب. أن دون الشيخ وأطرق
الكره؟ إىل يدعوهما وما عمي، وامرأة أبي بني حدث عما وأخريًا وسألت:
سيدتي؟ يا األسئلة هذه تسألينني ملاذا لها: وقال لقولها، الشيخ وارتعش

لم وملاذا يشء، كل أعرف أن أريد ألني ذلك عظيًما: تأثريًا عليه أثرت بلهجة أجابته
يشء. كل أعرف أن أريد إني أجب بنا؟ اتصالك مدة جميع يف مرة أمي يل تذكر

أن سيدتي يا اعلمي وقال: نفسه يف فجائية إرادة تولد عىل دلَّ ببارٍق عيناه واتقدت
أنا. كان الصديق وهذا الحياة، هذه فارقت حني واحد صديق غري لها يكن لم أمك

بي؟ بالعناية إليك تعهد ألم –
نعم. –

كذلك؟ أليس املنزل، من وفاتها بعد طردك أبي لعل –
هذا؟ عرفت كيف وقال: فدهش

اليوم. إىل ذهني يف عالًقا يزال وال طفلة، كنت حني الحديث سمعت إني –
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وإذا بقضائها، أقم لم أني ترين كنت وإذا بمهمة، إيلَّ عهدت أمك أن اعلمي إذن –
مناهج تنهجني أراك ال ألني فذلك القديم، الحب ذلك عقب الشديد التحفظ هذا مني رأيت

يشء. يف أمك
بذلك؟ تعني ماذا –

الوقع شديدة عنيفة متكربة أصبحت وأنت سيدتي، يا هللا مالئكة من كانت أمك إن –
طريف عىل وإياها فأنت وبينها، بينك وشتان البؤساء، بمصائب االكرتاث قليلة الفقراء، عىل

نقيض.
أمي؟ بأخالق وتخلقت نفيس من الطباع هذه واقتلعت رشادي، إىل ثُبُْت وإذا –

تشبهينها؛ بدأت أنك أرى وقال: بالدموع عيناه واغرورقت ركبتيه عىل الشيخ فجثا
صوتها. عن يختلف ال صوتك ألن

هذه هي فما بمهمة، إليك عهدت أمي إن يل قلت وقد قلبها، يل يكون أن أريد بل –
املهمة؟

سيدتي. يا بانتظاري فتفضيل ترين، سوف –
خشب من صغريًا صندوًقا يحمل ورجع هنيهة، وغاب الغرفة من وخرج تركها ثم
فراش عىل وهي إياه أسلمك أن أمك أمرتني ما هذا لها: وقال الفتاة أمام ووضعه األرز

الرشاد. سن تبلغني حني املوت
فيه ووجدت ترتجف بيد الصندوق وفتحت فأخذته الصندوق، مفتاح إليها دفع ثم

وأوراًقا. مدالية
امرأة، رسم هي فإذا فيها ونظرت فأخذتها نظرها، البدء يف املدالية استلفتت وقد

جننت؟ لعيل أرى؟ ماذا رباه! قائلة: صاحت حتى الرسم تتبني تكد لم ولكنها
حتى عجيبًا شبًها داغوبري عند رأتها التي الفتاة تلك يشبه كان الرسم هذا أن ذلك

الرسم؟ هذا صاحبة هي من يل، قل بربك له: وقالت بنيامني إىل فالتفتت رسمها، كأنه
أورور. أمام الصندوق تارًكا الغرفة من وخرج بحرف بنيامني يجبها فلم

١٢

قرص يف جرت التي الحوادث تلك صدقت إذا وأرسار رموز أيام كانت أيام، ثالثة بذلك مر
مازير. دي الكونتس وأمه لوسيان فيه يقيم الذي القرص وهو بوربيري،

يف سيذهب أنه تعتقد وكانت وخطيبته، ابنها بخصام تكرتث لم لوسيان والدة إن
ليصالحها. إليها الصباح
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الشفالييه يصحبه جواده الصباح يف ركب فإنه هذا، من شيئًا يفعل لم لوسيان أن غري
الصيد. مالبس كالهما لبس وقد

ذهب ابنها أن تحسب وهي ابتعدوا حتى النافذة، زجاج وراء من تراقبهما أمه وكانت
الصيد. إىل بها ويذهب ليسرتضيها، خطيبته إىل توٍّا

رجع الشفالييه صديقه ألن وحده املساء يف رجع لوسيان ألن خاب؛ قد رجاءها أن غري
منزله. إىل

دليل من وعلمت الفرصة هذه أمه واغتنمت مالبسه، لتغيري حجرته إىل لوسيان فدخل
الصيد. تحرضحفلة لم وأنها خطيبته أورور منزل إىل يذهب لم ابنها أن الصيد

العشاء أوان قبل ساعة لدينا يزال ال له: وقالت إليها ابنها ودعت غرفتها إىل ورجعت
خاللها. يف فلنتحدث

والخطورة. الجد عىل تدل هيئتها أن ورأى أمه، إىل لوسيان ونظر
الكهولة عهد إىل منها الشباب عهد إىل أقرب ولكنها العمرين، بني لوسيان والدة وكانت

واألربعني. الخامسة بلغت أنها حني يف جمالها، ظواهر تدل كما
عىل ابتسامها دل ابتسمت إذا العينني، سوداء الشعر، شقراء القوام، ممشوقة وكانت

والجالل. العظمة عىل تدل هيئتها ومعظم ألنظارها، يبدو ما واحتقار الرتفع
التفكري مهامه يف تاهت إذا السويداء، كثرية أورور والد مازير دي الكونت مثل وكانت

تذكارها. يؤلم التي األرسار من ا رسٍّ حياتها يف وأن البال متعبة أنها ظهر
أن يحاول يكن ولم أمه لظواهر يكرتث لم فإنه أورور، مثل يكن لم لوسيان أن غري

األحوال. من حال يف ماضيها عن يبحث أن له يخطر ولم أرسارها، يكتشف
الرشاد سن اآلن بلغت لقد له: قالت تريد، ما يسمع قربها وجلس أمه نادته فلما

الراشدين. أكلم كما أكلمك أن يل آن وقد بني، يا
أماه؟ يا يل تقويل أن عىس ماذا لها: وقال جدها، ملالمح لوسيان فذعر

عمك ابنة مع يومني منذ اختصمت فإنك مستقبلك، بشأن أحدثك أن أريد إني –
امرأتك. ستغدو أنها اليقني علم تعلم أنك حني يف أورور، الكونتس

يجيب. أن دون لوسيان فأطرق
لوسيان. يا تهواك أورور إن له: فقالت

كال. –
تكرهك؟ أنها لك كتبت لعلها ذلك؟ كيف –

كال. –
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تهواك؟ ال أنها ثقتك يف تعتمد يشء أي عىل إذن –
الرسالة. هذه عىل –

الصيد، حادثة يوم الشفالييه مع إليه وأرسلتها أورور كتبتها التي الرسالة أعطاها ثم
يأتي: ما وقرأت أمه فأخذتها

عمي ابن يا
تنتهي قد التي املواربة هذه من فائدة يبَق لم أنه ريب دون مثيل عامًلا بت أنت
أهواك، أن أستطيع ال ألني خطبتي عن فارجع عقباه، تحمد ال ما إىل بيننا

محال. زواجنا فإن خطيبني، ال قريبني ولنعش
عمك ابنة
أورور

نكايتك. محاولتها عىل يدل الكتاب هذا إن له: قالت تالوته أتمت فلما
فيه. ريب ال آخر أمًرا يتضمن ولكنه ربما، –

هو؟ ما –
تحبني. ال أنها هو –

بأقوالهن. يؤخذن ال النساء فإن بني، يا مخطئ أنت –
قلبي. عرفان يف مخطئًا فلست قلبها، عرفان يف مخطئًا كنت إذا –

هذا؟ كيف –
أحبها. ال إني –

معنى ما له: قالت ثم العظيم، االنذهال عن تشف نظرة إليه ونظرت أمه فاضطربت
لوسيان؟ يا األقوال هذه
الحقيقة. إنها –

جننت؟ هل بني؟ يا هذا ما –
أتزوجها. أن أريد ال ولكني أكرهها، وال أورور أحب ال إني –

ملاذا؟ –
يجب. ولم لوسيان وجه فاحمر

له: فقالت األكيد، العزم دالئل منه واستشفت أمه، عىل أثر قد السكوت هذا وكأنما
عنها. اإلغضاء أؤثر كنت أموًرا لك أذكر أن يل بد ال أنه أرى
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األمور؟ هذه وما أماه؟ يا تعنني ماذا وقال: منذهًال لوسيان إليها ونظر
تراني أنت حني يف بأورور، تزويجك عىل مرصة تراني حني ريب دون تعجب أنت –

كره. أشد أباها أكره
تأويله. أستطيع أن دون الخاطر ذاك مراًرا يل خطر فقد الحقيقة، هي –

يشء. بكل اإلباحة أوان آن لقد –
إليك. مصغ إني أماه يا تكلمي –

مازير. دي بيت كبري واآلخر أورور والد أحدهما شقيقان، بني يا ألبيك كان لقد –
فنال أملانية أمرية األكرب عمك فتزوج بالنسب، عريقة ولكنها فقرية مازير أرسة وكانت

عظيمة. ثروة منها
النار فالتهمته قرصعمك احرتق طويل، بزمن والدك وفاة بعد أي أعوام؛ سبعة فمنذ
بناءه. وأعدنا باإلرث إلينا اتصل وقد اآلن، فيه نقيم القرصالذي هذا وهو وولده، امرأته مع

أمواله؟ ورثنا لعلنا –
وال. نعم، –

تقولني. ما أفهم ال إني –
قالوا منه، ورثناه الذي القرص هذا صاحب عمك ثروة جردوا حني الرشع رجال إن –
صندوق يف موضوعة مالية أوراق كله املفقود املال وإن مفقود، الثروة هذه أرباع ثالثة إن
مع فاقتسمناها األرض، غري نرث فلم نجده لم الصندوق هذا أن غري الحديد، من صغري

أورور. والد عمك
الصندوق؟ أخذ من تعلموا ألم –

الصندوق كان باي، شارع باريسيف يف قًرصا املتوىف لعمك فإن يل، أصغ ولكن كال، –
فأوثقوا رشيكان، ومعه باريس يف القرص إىل لص دخل هنا املتوىف عمك كان فلما فيه،

تنكره. من بالرغم اللص عرف الحارس أن غري فمه وكمموا القرص حارس
الصندوق؟ رسقة من تمكن لعله –

نظنه. ما هذا –
أورور؟ والد عمي كرهك وبني الرسقة هذه بني أماه يا عالقة أية ولكن –

أورور. والد عمك كان القرص حارس عرفه الذي اللص ذلك إن –
يكون؟ أن هذا أيمكن أسمع؟ ماذا رباه! وقال: منذعًرا لوسيان وقف

الصندوق؟ اختفى فكيف به خدع قد الحارس أن افرتضنا لو فإننا كان، لقد –
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بأورور؟ االقرتان أستطيع ال أني كيف أماه يا أرأيت قال: ثم هنيهة لوسيان فسكت
ملاذا؟ –

لص؟ ابنة أتزوج أن تريدين فهل املال؟ رسق أباها إن تقولني وأنت تسألينني كيف –
اليوم ذاك وليس أبيها، وفاة بعد إليك املال هذا يعود كي تتزوجها أن أريد إني –

شديد. مرضه فإن ببعيد،
أماه يا هللا يشهد وقال: واالشمئزاز الكراهة عالئم عليه بدت وقد لوسيان فقاطعها
قوله أردت ما أن ورجائي الوجود، هذا يف لك حبي يعادل حبٍّا أحب وال وأحرتمك أعبدك

تجربتي. غري اآلن
األمور هذه مثل إخباره يف ترسعت أنها أمه فأدركت االنرصاف، وحاول أمه حيا ثم

الحارض. الوقت يف الزواج هذا أمر فلندع كذلك، األمر كان إذا له: وقالت واحدة مرة
ودخل الباب فتح وبعدها محال. فإنه به تحدثيني أال وأرجو حني، كل ويف بل –

تهيأ. قد سيدتي يا العشاء إن وقال: الخادم
افرتقا. ثم فتعشيا الطعام قاعة إىل أمه مع لوسيان فدخل

بعدم عظيًما خطأ أخطأت قد إني نفسها: يف تقول فجعلت غرفتها إىل أمه ودخلت
وقد مبادئهم، إىل ويميل املال يحتقر جعلته قد الفالسفة كتب قراءة فإن لوسيان، مراقبة
أفسدته ما بأورور اجتماعه يصلح أن أرجو ولكني عمه، عن له رويته بما أيًضا أخطأت

بترسعي.
الكونتس: لها فقالت وصيفتها، وهي تنوان عليها دخلت نفسها تناجي هي وفيما

تنوان؟ يا لوسيان أرأيت
له بحت شك وال عينيه، بني بادية الغضب مالمح ولكن الحديقة يف يتنزه إنه نعم، –

األرسار. ببعض
عمه. بشأن أخربته فلقد نعم، –

التهمة نفس أورور والد تتهمني وأنت سيما ال يغتفر، ال خطأ سيدتي يا أخطأت –
بها. يتهمك التي

تقولني؟ ما أفهم لم –
سارقة أنت أنك فالعتقاده بلوسيان أورور ابنته تزويج يريد كان إذا الكونت إن –

الصندوق.
تتكلم. أن دون الفاحص نظر الوصيفة إىل تنظر وجعلت الكونتس فذهلت
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الجمال، من يشء عىل ليست وهي الكونتس، سيدتها عمر تبلغ كانت الوصيفة هذه إن
غريب. تأثري ولنظراتها عجيب رس عينيها يف ولكن

فاقتبست الرزق، تلتمس صباها يف باريس إىل قدمت النور، قبائل إحدى من وكانت
حواء. بنات من املاكرات طليعة يف جعلها ما والحيلة الدهاء من العاصمة تلك يف

بوالدة لدهائها فاتصلت فرصة لها سنحت املوبقات، أنواع جميع ارتكبت أن وبعد
الزمن من ردح بها يمض فلم ماضيها، حقيقة تعرف أن دون وصيفة لها وكانت لوسيان
لوسيان إن حتى فيه، الفاضل والقول النافذة الكلمة لها املطلقة القرص سيدة باتت حتى

رأيها. عن يشء يف تخرج ال والكونتس يخشاها كان نفسه
أرسار عىل ملكرها وقفت فقد لها، ملآرب إال الكونتس خدمة يف دخولها يكن ولم

غاياتها. بلوغ إىل بها تتذرع فكانت التنجيم فن مصطلحات تعرف وكانت الكونتس،
الصندوق. سارقة أنت أنك أيًضا يعتقد الكونت إن لها: وقالت الكونتس إىل دخلت فلما
هذا مثل يل أملت أنك لك تقدم لقد الكونتس: لها قالت ثم بينهما، هنيهة السكون ساد

عليه؟ تربهنني فكيف القول،
السارقة؟ أنك الكونت اعتقاد أعىل الربهان؟ تريدين ماذا عىل النورية: لها فقالت

نعم. قالت:
هذا يل قال نفسه أورور والد أن فاعلمي إذن لها: وقالت قربها النورية تنوان فجلست

القول.
ذلك؟ كان وكيف متى؟ –

النشغالها القرص يف ساعتئذ تكن فلم أورور مدموازيل إىل برسالة ذهبت إني –
يسألني جعل ثم بجانبه، وأجلسني حافًال استقباًال واستقبلني أبوها فلقيني بالصيد،
ال اقتصاد عيش تعيش سيدتك أن تنوان يا أتعلمني يل: قاله مما فكان العديدة، األسئلة

الطائلة؟ ثروتها عىل ينطبق
واحد مصدر من إليكما اتصلت فقد ثروتك، عن تزيد ال سيدتي ثروة ولكن له: فقلت

السواء. عىل واقتسمتماها
الكونتس أنكرت إذا ستجده فابنتي بأس ال ولكن والصندوق؟ وقال: كتفيه فهز

وجوده.
القول؟ هذا قال أهو وقالت: الكونتس فقاطعتها
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نعم. –
صادقة؟ لهجته أكانت –

عينيه. ومن لهجته من اعتقاده يف صدقه تبينت إني –
فإنه وأورور، لوسيان بني املقاطعة من حدث بما اآلن بعد أبايل فال كذلك، كان إذا –

عليه. يتزاحمن الغنيات الفتيات من كثريًا يجد
فال التناقض أتم لوسيان ألخالق مناقضة أورور أخالق فإن سيدتي، يا ذلك وفوق –

هناء. ساعة زواجهما يف يجدان
إىل باهتمامها منرصفة كانت بل أورور، بولدها تفتكر تكن لم الكونتس أن غري
وأين رسقه؟ فمن الصندوق، هذا يرسق لم أورور والد كان إذا للنورية: فقالت الصندوق،

هو؟
تصغني أنك من سيدتي يا واثقة إني وقالت: الرصيح السؤال لهذا نورية عينا فاتقدت

النهاية. إىل يل
تكلمي. قالت:

السارق. معرفة من واثقة إخالني –
هو؟ من –

اإلرث. وتارك العائلة هذه بكر نفسه، مازير دي الكونت هو –
وابنته. امرأته مع النار التهمته قد الكونت إن تنوان؟ يا الجنون هذا ما –

القرص؟ يف أيًضا احرتقت قد االبنة أن سيدتي يا واثقة أأنت وقالت: النورية فابتسمت
لها؟ جرى وماذا هي؟ فأين احرتقت قد تكن لم إذا وقالت: الكونتس فارتعشت

الفتاة. جثة يجدوا لم ولكنهم والكونتس الكونت جثتي وجدوا إنهم –
أنقذها؟ من –
اآلن. أعلم ال –

بالصندوق؟ عالقة الفتاة الحتجاب أن أتظنني –
لهذه مهًرا جعل إنما الجزيل املال من الصندوق هذا يحتويه ما فإن شك، دون –

الفتاة.
تقولني؟ ما أحقٌّ وقالت: الكونتس فاضطربت

أظهرته. إال خفيٍّا تدع ال التنجيم صناعة فإن ذلك وفوق يل، بدا ما هذا –
بالنار؟ نفسه أحرق قد الكونت أن أتظنني –

راسًخا. اعتقاًدا أعتقد بل
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خاطرها يف ومرت وجهها احمر حتى تقول تكد لم ولكنها الفتاة؟ أنقذ من إذن –
شك. دون هو هو فقالت: بعيدة ذكرى

لها: فقالت اسمه، تلفظ أن دون الكونتس عنته الذي الرجل هذا النورية عرفت وقد
مورليري؟ دي راوول سيدتي يا تعنني لعلك

نعم. –
األمريكية؟ البالد يف قتل إنه سيدتي يا لك يقولوا ألم –

ذاك. هو –
أصدقها. فلم أنا أما سيدتي، يا أقوالهم صدقت إنك –

مجلبة فإنه الرجل، هذا اسم أمامي تذكري ال لها: وقالت الكونتس فاضطربت –
عيلَّ. وشؤم للرش

وإذا الضمري، وتقريع الخوف غري سيدتي يا الرش يجلب ال وقالت: النورية فضحكت
ابنتها. أنقذ يذكرها يزال كان الذي أن يتفق فقد األم قتلنا قد كنا

آثمتني موقف بل ومخدومة، خادمة موقف الساعة تلك يف املرأتني موقف يكن ولم
وتبتسم، إليها تنظر والنورية ترتعشوتضطرب الكونتس فكانت هائلة، جريمة يف اشرتكتا
راوول فإن له، محل ال خوفنا أن تنوان يا أظن فقالت: سكينتها إىل الكونتس رجعت ثم

القرص. يف النار شبت حني البالد هذه يف يكن لم فإنه ذلك وفوق مات، قد
سيدتي. يا مخطئة إنك قالت:

ذلك؟ كيف –
وضع قد الكونت إن يقول كان الذي الشيخ الجزار ذلك جاك؟ سيدتي يا أتذكرين –

القرص. يف بيده النار
مات. قد وهو نعم، –

جواده فربط دكانه إىل جاء الحريق ليلة يف فارًسا رأى أنه موته قبل أخربني ولكنه –
أن بعد الجزار دكان برح الظالم اربدَّ فلما الجزار، عند وتعىش الغابة أشجار إحدى يف

بوبيري. قرص إىل املؤدية الطريق عن سأل
ذلك؟ يدل ماذا عىل –

ولد جواده فوق وأمامه الغابة يخرتق الفارس هذا الجزار رأى الثاني اليوم يف –
صغري.

دنا؟ قد هللا عقاب يوم لعل رباه! وقالت: شديًدا اضطرابًا الكونتس فاضطربت
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ويتقي جريمته يخفي أن عرف ومن باهلل، أثق ال إني الهائلة: النورية تلك فأجابتها
يعاقب. ال العقاب

أخافك. بت وإني رجيم، شيطان إال أنت فما عني، اذهبي وقالت: الكونتس فارتعدت
حديثي بقية تسمع أن بسيدتي يجدر أنه أرى وقالت: مكانها يف بقيت النورية أن غري

تخافني. أن من بدًال أعلمه ما كل وتعلم
تكلمي. –

أورور. والد مازيري دي الكونت عمه عن ابنك به أخربت بما أخطأت إنك –
قلته. بما بأس فال أورور، زواج يف راغبًا يعد لم لوسيان إن –

كان لو وهو الزواج، هذا دون حال الذي أورور والد فليس سيدتي، يا مخطئة إنك –
الزواج. بهذا لوسيان ريض ملا الصالحني األبرار من

ملاذا؟ –
امرأتني، يهوى أن يستطيع ال الرجل ولكن أرنبني، يطارد أن يستطيع الصياد ألن –

العشاق. من بات سيدتي يا ابنك فإن
منقبًضا فبات شهرين، منذ أخالقه تغريت قد ابنها أن وذكرت الكونتس فدهشت

مفتون؟ هو بمن لها: قالت ثم زهو، بعد مهموًما مفكًرا
وال تعلمني كما القرص أبرح ال فإني يهواها؛ التي اسم لك أذكر أن أستطيع ال إني –
عن وثالثًا ساعتني متأخًرا القرص إىل يعود لوسيان إن لك أقول أني غري أسمعه، ما أعلم

الصيد. رجال
ذلك؟ من تستنتجني ماذا –

الشفالييه أن أرى ثم الصيد، من االنتهاء بعد يزورها عشيقة البنك أن أوًال أستنتج –
أعلم. مما أكثر أمره من يعلم
ذلك؟ عرفت كيف –

لوسيان يا عيلَّ اعتمد الصيد: إىل خارجان وهما البنك يقول الشفالييه هذا سمعت –
الغرام. هذا يف إال عليه االعتماد يسأله أظنه وال تريد، ما عىل تجري األمور أن تجد

حديثنا من كلمة تروي أن واحذري تنوان، يا اآلن عني اذهبي الكونتس: لها فقالت
تجيب. أن دون وانرصفت النورية فابتسمت ألحد.

غري كنت إذا له: وقالت أمه به فاجتمعت الصيد إىل لوسيان يذهب لم التايل اليوم ويف
اآلن. بعد عنها أحدثك ال أني وثق تشاء ما فليكن عمك، بابنة بني يا الزواج يف راغب
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األمهات. خري أنك عندي شك ال لها: وقال مرسوًرا فرًحا لوسيان فعانقها
الشفالييه لهذا بد ال نفسها: يف وقالت الكونتس قلب فخفق الشفالييه، دخل ذلك وعند

يشء. بكل يبوح أن

١٤

لوسيان إىل نظر وأمه لوسيان عىل دخل فلما بوربيري، قرص من عائًدا الشفالييه هذا كان
الوقوف من يل بد ال ا رسٍّ بينهما أن شك ال نفسها: يف فقالت الكونتس، باغتتها معنوية نظرة

عليه.
رآه ملا النفس منبسط الوجه باشَّ لوسيان فكان العشاء، مائدة حول جميعهم وجلسوا
الشفالييه الكونتس دعت العشاء من فرغوا فلما عمه، بابنة زواجه عدم عىل أمه موافقة من

بالشطرنج. مالعبتها إىل
كرًها الشطرنج يكره ابنها أن تعلم كانت فإنها معه، االختالء بذلك تقصد وكانت

العبيه. مجالس يف يجلس ال بحيث شديًدا
لوسيان أقام الشطرنج لهما الخادم أحرض أن بعد فإنه أرادت، ما لها اتفق وقد

الحديقة. إىل ونزل هنيهة معهما
كذلك أليس الحميم، ولدي صديق إنك له: فقالت بالشفالييه الكونتس خلت ذلك وعند

شفالييه؟ يا
سيدتي؟ يا بذلك أتشكني –

برسائه يخربك ولدي فإن انفراد، عىل بشأنه أكلمك أن أردت ولهذا ريب، أقل ليسيل –
شك. دون قلقه أرسار جميع عىل واقف وأنت ورضائه،

عمه. ابنة وبني بينه فاترة العالئق أن أعلم فإني سيدتي، يا ذاك هو –
مختصمان. إنهما –

فيه. خطورة ال خصام ولكنه –
يعشقها. التي تلك منك أعرف أن وأريد سواها، يعشق أنه علمت فقد ذلك وفوق –

األمهات من لست إني له: فقالت يجيب، أن دون االنذهال متكلًفا الشفالييه إليها فنظر
من وليتزوج يريد فيما أعرتضه فال عمه بابنة الزواج يأبى لوسيان كان فإذا الظاملات،

يهواها. التي تلك أعرف أن أريد أني غري يشاء،
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ذلك فإن عمه؛ بابنة ابنها زواج عىل الكونتس إرصار عدم من رآه ملا الشفالييه فُرسَّ
سيدتي يا تسألينني إنك بالرتدد: تظاهر أن بعد للكونتس وقال بها، الزواج سبيل له يمهد

خيانة. به اإلباحة تكون قد برس لك أبوح أن
تقول. ما أفهم لم إني –

قلبها مأل ا أمٍّ أكلم مثلك الفؤاد ذكية ا أمٍّ أحدث أن من بدًال أنني سيدتي يا افرتيض –
الحنو.

الشفالييه. سيدي يا البالط نساء من كنت لقد بخيالء: له وقالت فقاطعته
عىل الكتمان آثرت لكنت ذكائك من سيدتي يا يقيني لوال وقال: الشفالييه فانحنى
مفتون، عاشق حقيقة إنه بالقول وأبدأ أمره من أعلمه بما لك أعرتف ولذلك لوسيان؛ خيانة

رضر. ذلك وراء من يكون أال أرجو ولكني
يهواها؟ التي هي من ولكن –

الدير. بربيبة يلقبونها حداد منزل يف فتاة هي –
الحداد؟ هذا هو من وقالت: عاليًا ضحًكا الكونتس فضحكت

داغوبري. يُدعى إنه –
والفتاة؟ –

عظيم. وجمال جم أدب ولها عمرها، من عرشة السادسة يف وهي حنة، تُدعى إنها –
االضطراب. شديدة كنت أن بعد طمأنتني فقد الشفالييه، سيدي يا أشكرك –

لوسيان. عقل سلبت قد الفتاة هذه أن غري سيدتي يا أوده ما هذا –
من فيه ما كل وهذا املال، بعض يكلفه الغرام هذا إن وقالت: الكونتس فضحكت
يقيم أين يل فقل بالحداد ولنبدأ عظيمة، تسلية بها أجد فإني حوادثه عيلَّ فقص الخطر،

الرجل؟ هذا
الدير. باب عند –

بنته؟ الفتاة هذه فهل عرفته، لقد –
قريبته. هي بل كال، –

الدير؟ بربيبة لقبت وكيف –
حمايتها. يتولون الرهبان ألن اللقب بهذا لقبت أنها أظن –

الغرام. هذا عيونهم يف يروق ال إذن وقالت: فضحكت
هذه نسب وأن سيما ال تظنني، مما خطورة أشد األمر فإن سيدتي، يا تضحكي ال –

أحد. يعلمه ال مجهول الفتاة
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داغوبري؟ قريبة إنها تقل ألم –
داغوبري أن اإلشاعات هذه ومن عنها، املتناقلة اإلشاعات من إشاعة رويت وإنما نعم، –
رجع ولكنه له، عروسة عن مريديه مع ويبحث أعوام سبعة أو ستة منذ الزواج يريد كان
العلم، حق أتت كيف أحد يعلم أن دون منزله إىل الفتاة هذه النتقال القصد هذا عن فجأة

جريوم. األب بنت أنها الشائع ولكن
هذا؟ جريوم األب هو من –

فيه. اإلشاعات كثرت وقد باألرسار، مكتنفة الراهب هذا وحياة الدير، رئيس هو –
داغوبري؟ إىل بها جيء الفتاة إن تقول –

نعم. –
ابني؟ بها ولع التي أهي –

يتزوجها. أن يريد إنه حتى سيدتي، يا شديد بها ولوعه إن –
االنتقام سبيل عن فحادثها الشفالييه، له استاء عاليًا ضحًكا الكونتس فضحكت

يقابله. أن فأبى الدير رئيس مقابلة طلب وأنه داغوبري مع البنها جرى ما بجميع
الفتاة هذه إذن للشفالييه: وقالت لولدها، جرى مما يشء يسؤها لم الكونتس أن غري

حسناء؟
اشتهت. كما ُخلقت إنها –

أصلها؟ يعلمون وال –
جريوم األب بنت إنها والثاني: داغوبري، قريبة إنها األول: أقوال؛ ثالثة أصلها يف إن –
جزار بروايته تفرد آخر قول والثالث: الدير، إىل يأتي أن قبل غروره أيام يف سفاًحا ُولدت

القرية.
الجزار؟ هذا يقول ماذا وقالت: الكونتس فارتعشت

يهواها التي الفتاة تلك عنده فأودع داغوبري، إىل يوم صباح يف جاء فارًسا إن يقول –
لوسيان. ابنك

للفارس؟ جرى وماذا –
ذلك. بعد له جرى ما أحد يعلم يعد ولم سافر إنه –

فإن الزواج، مسألة خال ما ُمْفِكٌه يل قلته ما كل قالت: ثم مفكرة الكونتس فأطرقت
والنبالء. العامة بني عنده فرق ال لوسيان

الخطر. هذا فنقيه نراقبه منه، بالقرب ولكننا –
نقيه؟ كيف –
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الفتاة. واختطاف جريوم األب وبمغافلة االقتضاء عند داغوبري بإبعاد –
تختربه لم لولدي عرشتك طول عىل فإنك ذلك وفوق بالعمل، ال بالقول سهل ذلك إن –

تزوجها. اختطفتها إذا فإنك االختبار، حق
أحسنت فقد سيدتي يا اختباره أحسنت قد أكن لم إذا وقال: الشفالييه فابتسم

عليه. ساهر وأنا الزواج هذا يعقد فال صداقته،
صدره الوساوسمن هذه انتزاع يف عونًا لك سأكون وأنا شفالييه، يا فيك بورك قالت:

هللا. بإذن به املحدق الخطر هذا من فينجو
هداه. إىل لوسيان ويرجع رجاءنا هللا يحقق أن وعىس –

حياة أن يل ذكرت فإنك واآلن الظل، لزوم ستلزمه وأنك صداقتك من واثقة إني –
عنه؟ اإلشاعات من تعلمه ما يل تذكر أن لك فهل األرسار، تكتنفها جريوم األب

سيدتي. يا وكرامة حبٍّا –
جريوم. األب حكاية اإلصغاء بملء تسمع وجعلت كرسيها عىل الكونتس فاتكأت

١٥

هذه ذلك عىل وزاد جريوم، األب عن اإلشاعات من القراء عرفه ما جميع لها قص وقد
يومه، فندق يف فأقام له، خادم مع قدم الدير إىل دخوله قبل جريوم األب أن وهي الحكاية
يبكي وهو التايل اليوم يف وحده الفندق ذلك إىل الخادم فعاد الدير، إىل ذهب املساء ويف
غرام. لنكبة إال الدير إىل يدخل لم أنه سوى مواله عن شيئًا منه أحد يعلم فلم شديًدا، بكاء

الحقيقي؟ اسمه تعرف ألم وقالت: الكونتس فقاطعته
بعض يناديه خادمه سمعت أنها روت الفندق صاحبة أن سوى منه يُعرف لم –

أموري. باسم األحيان
أموري؟ وقالت: عظيًما دهًشا الكونتس فدهشت

االسم؟ هذا تعرفني لعلك سيدتي، يا نعم –
أني وأذكر قديم، بيت أموري بيت إن قائلة: وابتسمت دهشتها من الكونتس فثابت

السابق. امللك بالط يف حارًسا كان األرسة هذه من رجًال عرفت
جريوم؟ األب يكون أن يمكن أال –

رسرتني وقد والنسك، الزهد مبادئ من يشء عىل يكن لم الحارس ذلك فإن كال، –
لوسيان، ولدي بغرام تعلق ما يف سيما ال األقاصيص هذه من يل رويته بما الشفالييه أيها
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كثري فإنه عظيًما، عليه خويف لكان لوسيان بمراقبة يل تعهد لم لو أنك لك أعرتف ولكني
اليوم. فالسفة مذهب عىل ذلك يف فهو باألنساب، يكرتث وال بالتقاليد يحفل ال اإلقدام
عليه. ساهر وأنا العار هذا مغبة من عليه خوف فال سيدتي يا مطمئنة كوني –

والنهار؟ الليل بمراقبته يل أتتعهد –
لك. أقسم بل –

أنه وأرى وبينك، بيني جرى بما لوسيان تخرب أال وهو آخر عهًدا منك أريد وإني –
بأماني نفسه ويناجي فيهما اآلن يتنزه أنه بد ال إذ الحديقة؛ أو البستان إىل توافيه أن يجب

الشك. نفسه يف تولد فال الغرام،
إليه. ذاهب أنا وها سيدتي يا أصبت لقد –

الكونتس نادت حتى الغرفة من يخرج فلم بلوسيان، لالجتماع وانرصف يدها قبل ثم
تنوان. يا مخطئة غري أنك أظن لها: فقالت النورية وصيفتها

بماذا؟ –
تمت. لم مازير دي الكونت ابنة أن باعتقادك –

الوثوق. كل واثقة إني –
هي؟ أين أتعلمني ولكن –

كال. –
باب عند حداد رجل محل يف هنا من مرحلتني مسافة عىل تقيم أنها فاعلمي إذن –

الدير؟ رئيس هو من أتعلمني ثم لوسيان، يعشقها التي نفسها الفتاة وهي الدير،
جريوم. األب هو –

أموري. الدير إىل الدخول قبل يُدعى كان ولكنه ذاك، هو –
الرجل. هذا أعرف ال إني –

الذي أموري نفس هو كان إذا ولكن القديمة، الحوادث بهذه أخربك أن نسيت لقد –
أحبها. وقد الحميم، راوول صديق فهو قبل من عرفته

من؟ أحب –
هي. أحبها –

ربيبة كانت إذا ولكن فقالت: الحديث إىل الكونتس ورجعت حاجبيها، النورية فقطبت
الذي أموري نفس هو جريوم األب أن شك فال يل، تبني كما مازير دي الكونت ابنة الدير

عرفته.
ذلك؟ من تستنتجني وماذا –
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جريوم. األب لدى موجود املالية األوراق صندوق أن أستنتج –
فيه. ريب ال هذا –

املال. هذا عىل االستيالء من يل بد ال وأجابت: الكونتس عني فاتقدت
األمور؟ هذه بجميع سيدتي يا أخربك من وسألت: األبالسة ابتسام النورية فابتسمت

فولون. دي الشفالييه –
تمت؟ لم الكونت ابنة أن أيعلم –

ستة منذ إليه عهد الحداد داغوبري أن خال ما األرسار هذه من شيئًا يعلم ال إنه –
لوسيان. ولدي يعشقها التي الفتاة هذه برتبية أعوام

خدمتي عن تستغني أن لسيدتي يمكن أال قالت: ثم مفكرة، هنيهة النورية فأطرقت
يومني؟

خاللهما؟ يف تفعلني ماذا –
مازير. دي الكونت ابنة حقيقة هي الفتاة كانت إذا أعلم –

الدير؟ إىل أتذهبني –
الحداد. دكان إىل بل –

حجة؟ بأية –
كثرية. الحجج إن –

الخبآت؟ هذه كشف عىل تستعينني بماذا ولكن –
التنجيم. فن يف بتضلعي –

ألًفا. كذبت مرة فيها الظواهر صدقت إذا خرافة، فنون ولكنها –
سيدتي؟ يا مرة فيك أكذبت وقالت: النورية فابتسمت

ممن أحسبك كنت وما االتفاق، قبيل من عنه يل تنبأت ما صدق يكون وقد ذاك، هو –
الرتهات. بهذه يعتقدون

ولدي. عليه دلتني بما تركت وقد بها أعتقد ال كيف –
أعلم؟ ال وأنا ولد لك أنت وقالت: الكونتس فدهشت

عىل عولت وأني سيما ال خربه، لرواية مجاًال أجد لم إذ أمره؛ عنك كتمت وإنما نعم، –
طويًال. دهًرا عنه االبتعاد

االبتعاد عىل عولت وكيف تركته؟ وأين ولدته؟ فأين الخرب، بهذا أدهشتني لقد –
عنه؟
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صاحبة امرأة إىل برتبيته وعهدت يوجيفال، قرية يف قمة فوق سفاًحا ولدته إني –
بخدمتك، والتصاقي بك اتصايل فهو عنه ابتعادي يف السبب أما فيبار، مدام تُدعى حانة

الحداثة. منذ بالدي يف تعلمته الذي التنجيم وهذا
التنجيم؟ لك كشف وما –

يف له سيكون أنه وأيقنت الظواهر، لتلك فذعرت والدته بعد ولدي يد يف نظرت إني –
فيه يكون شوًطا شوطني؛ الحياة أدوار من به يمر فيما وسيجري شأن، أعظم الوجود هذا

روكامبول. سميته ولذلك هللا مالئكة من فيه يكون وشوًطا األرض، عىل جهنم رسول
الغريب؟ االسم هذا معنى ما –

هذان جمع وقد الرش، ومالك الخري مالك وهما امللكان، به يراد النورية لغتنا يف إنه –
وألفه كفًرا، وكافه وزًرا، وواوه رعبًا، راؤه ستكون أمره بدء يف فإنه بولدي النقيضان
رحمة، الراء فتصبح رشه تفاقم بعد ينقلب ثم لؤًما، والمه بلية، وباؤه معرة، وميمه إثًما،
فبينما لواذًا، والالم بركة، والباء مربة، وامليم إحسانًا، واأللف كماًال، والكاف ورًعا، والواو
أن إىل بطشه من حذًرا عنه االبتعاد أردت ولذلك هللا؛ رسل من هو إذا األبالسة حليف هو

األجل. يف فسح إذا إليه فأنضم األبرار عيش ويعيش األول شوطه من يفرغ
األول؟ شوطه يف اآلن أهو –

عليه. يتمرن إنه –
تنوان. يا الحية إال تلد ال الحية أن جرم ال لها: وقالت الكونتس فابتسمت

كونتس. يا شكله عىل إال يقع ال والطري وقالت: ابتسامتها بمثل روكامبول أم فأجابتها
األرسار، من املرأتني بني يصل كان ملا التلميح هذا من استياء الكونتس تظهر فلم

الحداد. هذا دكان إىل غًدا ستذهبني إذن فقالت: األول حديثها إىل وعادت
اآلن. أفعله أن أقدر ما الغد إىل أبقي فال الليلة، أذهب بل –

الليل؟ ظالم يف الغابة تجتازي أن تخافني أال ولكن –
اإلنسان. يخاف فال هللا، يخاف ال من إن وقالت: األبالسة ضحك تنوان فضحكت
الليل؟ بقية تبيتني فأين اآلن ذهبت فإذا ساعتني، عن تزيد ال املسافة ولكن –

الفجر. عند فأصل ساعتني بعد سأذهب ولكني –
املركبة. لك يعد السائق مري إذن –

أحب فال أنا، وأسوقها الخرض لنقل املعدة املركبة وسأركب بنفيس، أعدها إني بل –
أسري. أين أحد يعلم أن

تريدين. فيما أعرتضك أال عودتني فقد لك، بدا ما افعيل –
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لك. أخلصت لنفيس أخلصت كما ألني بي؛ لثقتك تندمي أال أرجو وأنا –
وتأهبت غرفتها إىل وعادت للجواد العلف فأعدت اإلصطبل، إىل وانرصفت تركتها ثم

للرحيل.

١٦

روكامبول وأم يفرسيرها، نائمة نومها غرفة الكونتسيف كانت علفه يأكل الجواد كان بينما
النور. بمالبس تزينت وقد للرحيل تتأهب

الغرفتني. من يفتح داخيل باب بينهما يفصل الكونتس لغرفة مالصقة غرفتها وكانت
الكونتس سمعت اللبس، من فرغت وقد املرآة يف نفسها إىل تنظر النورية كانت وبينما
صيحة صاحت الكونتس رأتها فلما إليها، وأرسعت الباب ففتحت مزعًجا صياًحا تصيح

جرى! ماذا عرفت لو آه لها: وقالت أخرى
وقالت عيناها وغارت لونها امتقع وقد الكونتس، وجه يف بادية الذعر عالئم وكانت
ففتحت سمعته، لصوت صحوت وقد أغفو، أكد لم وأنا … رأيتها إني مختنق: بصوت لها

الباب. عند هنا أبيَض نوًرا ورأيت عيني
الجنون؟ هذا فما تخيفني، أن هيئتك أوشكت لقد وقالت: تنوان فضحكت

رأيتها. إني لك قلت وقالت: الخوف من أسنانها واصطكت
رأيتها؟ التي هي من –

مصفرة رأيتها وقد هي»، … «هي الرعب: من اللفظ تفرس تكاد ال وهي فأجابتها
ابنتي، إىل بسوء يدك تمدي أن احذري يل: وقالت ناًرا، تتقدان بعينني إيلَّ نظرت ثم الوجه،

موت. أفظع تموتي أو
القول هذا يل قالت حني لها: وقالت قاطعتها الكونتس ولكن تتكلم، أن تتوان فحاولت
وتوارت وعيدها أتمت أن بعد نار من شعلة إىل تحولت ثم أبيض، نور من كتلة كانت
مركبة يف ألقوني ثم ورجيل، يدي وربطوا عيلَّ قبضوا أنهم عندئذ فشعرت األنظار، عن
املوت ساحة إىل بي ذاهبون وهم املركبة جانبي يف أفواًجا الناسيسريون فكان بي، وساروا
يشء. كل فاختفى منكرة صيحة صحت وعندها موتي، يكون كيف أعلم لم ولكني الرهيب،

الرقاد. من صحوت أنك تريدين وقالت: تتوان فضحكت
نائمة. أكن لم إني –

الكابوس. فأصابك تعلمني ال وأنت نائمة كنت بل –
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صوتها. وسمعت حقيقة رأيتها قد بل حلًما، رأيته ما ليس –
يرجعون. ال األموات إن –

بيشء. تعتقدين ال فإنك الجدال إىل معك سبيل وال يل، تمثلت التي روحها بل –
األيدي. خطوط يف املرسوم القدر وبذلك العلم بحقائق إال أعتقد ال إني –

املقدور، لوح يف يل كتب ما تغري قد كان إذا وأخربيني يدي، يف النظر أعيدي إذن –
تتغري. اليد خطوط أن تعرتفني نفسك فأنت

خطوط يف مليٍّا تنوان فتأملت الرعب، من خامرها ما خف وقد للنورية يدها بسطت ثم
الناس. أغنى من فستكونني عليه، كان ما عىل يزال ال خطك إن وقالت: اليد تلك

متى؟ –
قريب. وقت يف –
الصندوق؟ أأجد –

نعم. –
ابنتها؟ نحسبها التي الفتاة وهذه –

غًدا. بذلك سأخربك –
أال سيدتي، يا جيًدا إيلَّ انظري فقالت: خاطر لها خطر كأنما فجأة الحديث غريت ثم

النوريات؟ بمالبيس أشبه
ذاك. هو –

املستقبل؟ غوامض ويكشفن الطوالع يقرأن اللواتي من إيلَّ الناظر يحسبني أال –
مهنتك. املهنة وهذه منهن إنك –

هادئًا. نوًما تنامي وأن األوهام إىل تسرتسيل أال ورجائي ذاهبة، إني –
الصرب. بفارغ عودتك أنتظر أني واعلمي فاذهبي الجهنمية، بقريحتك واثقة إني –
الليل ظالم يف وحدها بها فسار جوادها ودفعت املركبة، وركبت وانرصفت ودعتها ثم

الغابة. إىل

الدير جرس كان نهايتها تبلغ أن أوشكت وقد هيابة، غري الغابة تجتاز تنوان كانت بينما
الفجر. صالة إىل داعيًا يدق بدأ

خوًفا بحذر يميش وكان دكانه إىل منزله من فنزل نومه، من صحا قد داغوبري وكان
حنة. تصحو أن من
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الغرفة شطر حنة جاءته فلما كبرية، واحدة غرفة من يتألف داغوبري منزل كان وقد
غرفة. يف منهما كل وأقام غرفتني، وجعلها شطرين

للرهبان، مكرتث غري الفجر قبل عمله يبدأ منزله إىل حنة تجيء أن قبل داغوبري وكان
تطلع أن قبل صوتًا ملطرقته تسمع فال شديًدا، إشفاًقا راحتها عىل يشفق مجيئها بعد وبات

لها. دوي ال أشغاًال رشوقها قبل يشتغل فكان الشمس،
لم ولكنه النار، وأوقد صباحه من الخامسة الساعة يف داغوبري نزل اليوم ذاك ويف
هذه عىل إال يُْلَف فلم أيام ثالثة منذ دأبه هذا كان وقد مهموًما، مفكًرا كان بل عمًال، يعمل

الحالة.
وأن دكانه، باب عند وقفت املركبة أن سمع ثم مركبة، دوي سمع ذلك، عىل هو وفيما

تنوان. أمامه ووجد ففتحه ُقرع، قد الباب هذا
يل لتصنع أتيتك وقد سقط، قد الجواد نعل إن له: وقالت الدكان إىل تنوان فدخلت

سواه.
قد أراك له: وقالت كهربته نظرات داغوبري إىل ونظرت تتدفأ النار من اقرتبت ثم
من رزقي أكسب فقرية ألني ذاك فهل النعل، صنع يف مرتدًدا أراك بل لحضوري، استأت

البخت. استطالع
من أنت هل ملالبسك، منذهل ولكنني منهم، ألني الفقراء؛ يحتقرون ممن لست –

النور؟
أصيل. عىل داللة خري دلتك قد مالبيس إن –

املركبة؟ هذه يف وحدك أتتجولني –
تراني. كما وحيدة فبت عليه قيض زوج يل كان لقد –

ذاهبة؟ أنت أين إىل –
بيبتهافر. إىل –

إليها؟ بالوصول اإلرساع إىل مضطرة لعلك –
السؤال؟ هذا تسألني ملاذا –

الشمس. رشوق قبل النعل أصنع أن أستطيع ال ألني –
فسأنتظر. بأس ال –

إليها ينظر وداغوبري تصطيل النار أمام ولبثت الفتاة، يوقظ أن يريد ال أنه علمت وقد
الطوالع؟ استكشاف مهنة أتحرتفني وقال: معها الحديث بدأ أن إىل بأمرها، معجبًا

ذاك. هو –
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أبالورق؟ ذلك؟ كيف –
األيدي. إىل وبالنظر بالورق –

الرتدد. عالئم عليه وظهرت داغوبري بمخيلة غمامة فمرت
حواسه. بها جذبت ممغطسة نظرات إليه تنظر جعلت فإنها النورية، أما

١٧

النظرات تلك مقاومة يستطع ولم غضبرصه ثم إليها، وينظر يحدثها واقًفا داغوبري وكان
عليه. سلطانًا املرأة لهذه أن وشعر نفسه، اخرتقت التي

ما معرفة إىل عظيم بميل فشعر املستقبل، مخبآت تكشف إنها له قالت قد وكانت
أيام. ثالثة منذ الصدر منقبض القلب حزين كان وأنه سيما ال األيام، له خبأته

يف السبب لفوره وعلم تبكي ورآها غرفتها يف حنة باغت أنه فهو انقباضه سبب أما
لوسيان، وهو طردة أقبح دكانه من طرده الذي النبيل الفتى ذلك تحب أنها وهو بكائها؛
جريوم. األب بيد آلة فإنه نفسه؛ داغوبري يعرفه ولم الفتاة تعرفه لم مقدس لواجب امتثاًال
بتلك إرادته تسلب النورية كانت بينما األمور هذه جميع يف يفكر داغوبري وكان

املتحري. الخائف موقف واقف وهو النظرات
هللا. بيد املستقبل ألن الطوالع؛ استكشاف يحرم الدين ألن وحريته خوفه كان وإنما
لعل لها: وقال النورية إىل فنظر األكيد، العزم عالئم فجأة عليه ظهرت أنه غري

النفقة؟ كثري الطالع استكشاف
النبالء. من رياًال أقبض إني –

شيئًا. منه أقبض ال مثيل فقريًا كان ومن –
وإذا فقري، عىل مجانًا شيئًا أقبل ال ألني يكون؛ ال ذلك إن وقال: األنفة فاستفزته

األجرة. مقابل النعل ثمن فكان جوادك أنعلت شئت
يدك. هات رضيت، –

بإمعان. باطنه يف تتأمل وجعلت كفه لها وبسط
األب عليه ائتمنه الذي الخاتم ذلك إصبعه يف وضع قد كان داغوبري أن القراء ويذكر

إليه. األنظار يستلفت وال الذهبي لونه يذهب كي بالدخان سوده قد وأنه جريوم،
الحديد، من ليس أنه لفورها وعلمت خلسة، فيه وتمعنت الخاتم رأت النورية أن غري
أن شك ال نفسها: يف وقالت الرجاء ببارق عيناها فاتقدت فيه الشعار آثار رأت أنها كما

عليه. الوقوف من يل بد ال ا رسٍّ يتضمن الخاتم هذا
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يد خطوط إىل وانرصفت الخاتم لهذا اكرتاثًا تظهر فلم املاكرات، الدواهي من وكانت
املزاج. حاد فإنك أخالقك، بوصف أبدأ إني له: وقالت داغوبري

ذاك. هو –
النية. سليم القلب طاهر ولكنك –

لها: وقال لكالمها يضحك جعل داغوبري أن غري الثقة، بلهجة القول هذا تقول وكانت
الكرم. كثرية ريب ال إنك الهبات؟ هذه تهبينني جواد أبنعل

الصفات. بهذه أفتخر إني قال: ثم
عنه. تنثني ال أمر عىل عزمت إذا اإلرادة ثابت وأنت –

صدقت. لقد –
من فتُحزن أحيانًا عليك يتغلب مزاجك ولكن تحب، ملن الوفاء حسن أَلوف إنك ثم –

تريد. أن دون تحبه
االنقباض. فعاوده وبكاءها حنة وذكر ارتعش وهنا

من كثريًا تلقى ولكنك سعيًدا ستغدو أنك فهو مستقبلك أما أخالقك، هي هذه –
العثرات.

السعادة؟ هذه تأتيني وكيف سعيًدا؟ أكون أنا –
أرى؟ ماذا له: وقالت فجأة اضطربت ثم يده، يف تنظر تزال ال النورية وكانت

ماذا؟ –
محال. هذا إن –

رأيت؟ ماذا ولكن –
لها: فقال بالتزايد أخذ اضطرابها أن ورأى االضطراب، عالئم النورية عىل وظهرت

رأيت؟ ماذا قويل
النبالء. من وتكون األغنياء من ستغدو أنك أرى –

املزاح؟ هذا ما –
املذهبة. الثياب وتلبس سيًفا تتقلد سوف فإنك الحقيقة، أقول بل أمزح، لست –

واحد حني يف يغدو أن بال يف له يخطر ال إذ واحدة؛ دفعة عليه تأثريها كل ذهب وهنا
السيف. رجال من نبيًال غنيٍّا

الخاتم بهذا البال منشغلة كانت فقد نبوتها، تصديقه لعدم تكرتث لم النورية أن غري
أجلها. من جاءت التي املهمة تنىس أن أوشكت حتى إصبعه، يف الذي
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وانقطعت الشمس، لطلوع استبشاًرا يبتسم السماء ثغر وبدأ انبثق، قد الفجر وكان
الصالة. من الرهبان انتهاء إىل إشارة الدير يف األجراس أصوات

لالشتغال الحقول إىل بعضهم فيذهب الدير، من أفواًجا يخرجون الرهبان أخذ ثم
املهن. من تعلمه بما فيها كلهم فيشتغل الصنائع معامل إىل وبعضهم بالزراعة،

اآلن جوادك سأنعل لها: فقال الفكر تائهة وكانت النورية، إىل داغوبري ذلك عند فنظر
تعاىل. قد النهار إن

لك. قلته بما تثق لم أنك أرى له: وقالت فاستوقفته الجواد إىل الخروج يريد مىش ثم
حال. كل عىل جوادك سأنعل ولكني كال، ضاحًكا: أجابها

الثانية. يدك فأرني أجرة دون الفرس تنعل زلت وما الثقة، كل واثقة ولكني –
اليمنى اليد تشبه إنها وقالت: فيها تمعنت أن بعد فارتعشت اليرسى يده لها وبسط

واحدة. السعادة عىل الدالة والخطوط
جديًدا؟ شيئًا رأيت لعلك الدهشة؟ هذه ما داغوبري: لها فقال دهشة، أظهرت ثم

ستسافر. إنك نعم، –
باريس. إىل سيسافر إنه أيام ثالثة منذ له قال جريوم األب ألن ذلك؛ عند وجهه فاصفر
متى؟ ولكن سأسافر، ألني املرة هذه الحقيقة قلت إنك لها: وقال حاجبيه قطب ثم

اليوم. مسافر إنك –
أظن. ال لها: وقال شفتيه إىل الشك ابتسام وعاد

بعد إال يسافر ال وهو مريًضا، يزال ال جريوم األب أن من لوثوقه ذلك قال وإنما
شفائه.

النورية. توقفه فلم الجواد إىل وخرج تركها ذلك وعند
داغوبري. يا حاًال تعال له: وقال الرهبان أحد جاءه النعل، بصنع آخذ هو وفيما

أين؟ إىل –
الدير. إىل –

إيلَّ؟ محتاج لعلك –
يراك. أن يريد جريوم األب بل كال، –

املرأة. هذه لجواد نعل بصنع اآلن مشتغل ولكني –
تنتظر. إنها –

مستعجلة. غري إني بأس، ال النورية: فقالت
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غيابه مدة تجتمع أن وخيش غرفتها يف كانت حنة فإن الحائر، موقف داغوبري فوقف
النورية. بهذه

يف وحدها النورية وبقيت معه الذهاب من ا بدٍّ يجد فلم عليه، يلح كان الراهب أن غري
التفكري. إىل واسرتسلت يديها بني رأسها فوضعت الدكان،

هذا ما نفسها: يف تقول فجعلت األيدي، بخطوط قدمناه كما تعتقد تنوان وكانت
كفه يف مكتوب ذلك نبيًال؟ غنيٍّا الحقري الفقري البيطري هذا يغدو وكيف الغريب؟ االتفاق

فيه. ريب ال
عىل نازلة حنة ورأت فالتفتت رأسها، فوق صوتًا سمعت أمره يف تفكر هي وفيما

ببطء. تنزل وهي والدكان، الغرفة بني املوصل الخشبي السلم
أعتقد كنت لو إني أرى؟ ماذا وقالت: عروقها يف الدم جمد وجهها النورية تبينت وملا

«هي». الفتاة هذه إن لقلت األرواح بعودة
مخيلتها إىل ورجعت غريبًا، شبًها النورية عرفتها امرأة تشبه كانت حنة أن ذلك

املرأة. تلك ذكرى

١٨

تكن لم الفتاة أن غري نائمة، تزال ال حنة أن يعتقد وهو الدير إىل ذهب قد داغوبري كان
الليل يف وتحتجب النفس منقبضة النهار يف تظهر كانت فإنها أيام، ثالثة منذ النوم تعرف

البكاء. إىل فتسرتسل
حني فإنها القبيح، الطرد ذلك لوسيان طرد حني لداغوبري كلمة تقول أن تستطع ولم
تسأليني ال ولكن سبيلك، يف دمي أسفك لك، مخلص إني لها: فقال فقاطعها بسؤاله همت

الفتى. هذا طردت ملاذا
قلبه يف ويقع نفسه يخرتق كان انقباضها ولكن شيئًا، تسأله تعد ولم الفتاة فسكتت

السهام. وقع
محله باب قرع سمعت وقد يتوهم، كما نائمة تكن لم الدير إىل داغوبري ذهب فلما
رسول أنه تعلم كانت إذ قلبها؛ فوجف األحدب هو الطارق أن فحسبت النورية، جاءت حني

داغوبري. ملقابلة أوفده حني رأته فقد لوسيان،
فسمعت الدكان، إىل املؤدي الباب ثقب عىل أذنها ووضعت رسيرها من نهضت ولذلك

النورية. وبني داغوبري بني الحديث من جرى ما كل
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إليها نزلت الدكان، يف وحدها باقية النورية وأن الدير إىل ذهب داغوبري أن علمت فلما
الغريب. لزيها االنذهال نظرات إليها تنظر السلم أسفل يف ووقفت
مدموازيل. بلقب وحيتها احرتاًما لها وقفت فإنها النورية أما

العمال. طبقة من فقرية فتاة أنا بل … السيدات من لست حنة: لها فقالت
املرتفة. الناعمة األيدي هذه لهن يكون ال الفالحات إن وقالت: النورية فابتسمت

البخت؟ تستطلعني لعلك –
أن يهمك كثرية بأمور أنبأتك يدك يف أنظر أن يل أذنت فإذا سيدتي، يا ذاك هو –

عليها. تقفي
تكدر. معك ورآني داغوبري رجع إذا ولكن، وقالت: حنة وجه فاحمر

ابنتي؟ يا ملاذا –
أعلم. ال –

لنفسه. به ريض ملا منكًرا ذلك كان ولو بمستقبله، أنبأته ولكني –
فبسطت املستقبل، أرسار عىل الوقوف شوق وغلبها االطمئنان بعض الفتاة فاطمأنت

قبل. من داغوبري فعل كما يدها لها
تنظر وجعلت الصبية يد أخذت مقفل أنه وثقت فلما الدير، باب إىل النورية ونظرت

أرى؟ ماذا فقالت: فيها
ترين؟ ماذا يرتجف: بصوت لها وقالت حنة فاضطربت

ويجعلك بك يتزوج أن يريد نبيل جميل فتى يهواك الذي وأن معشوقة، أنك أرى –
كونت. فإنه النبيالت من

املنجمة. هذه صدق من رأته ملا ذهول صيحة الفتاة فصاحت
سيدتي. يا الغنى كثرية ستكونني إنك وقالت: الكالم إىل النورية ورجعت

بي؟ أتهزئني وقالت: حنة فابتسمت
الحقيقة. أقول بل ابنتي، يا كال –

إني يل قلت لقد لها: وقالت قلبها أميال إىل فانرصفت بالغنى، تكرتث حنة تكن ولم
محبوبة.

بهواك. تََدلََّه قد أحبك والذي ذاك، هو –
صعاب؟ الحب هذا يعرتض أال ولكن وقالت: حنة فارتجفت

هذه إن ثم الصعاب، جميع عىل سيتغلب يحبك الذي النبيل الفتى هذا ولكن نعم، –
أهله. جهة من تكون ال الصعاب
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ممن؟ إذن –
يحبونك. إنهم يقولون الذين من أو أهلك، من –

ألني سيدتي؛ يا لذلك تستائي ال تنوان: لها وقالت بداغوبري، ذلك عند حنة فافتكرت
والذي املقدر، لوح يف لك سطر ما فأعلم الكتاب، يف أنت تقرئني كما يدك يف مستقبلك أقرأ

الصعاب. جميع عىل سيفوز يهواك من أن أراه
فأفلتت منه خرج قد داغوبري أن حنة ورأت فتح، قد الدير باب أن سمعتا ذلك وعند

رأيتِني. إنك لداغوبري تقويل ال أرجوك للنورية: وقالت الظبي إفالت
وحدها. تنوان فبقيت غرفتها، إىل وصعدت تركتها ثم

أستطيع ال بأمور يل تنبأت قد كنت إذا إنك للنورية: فقال داغوبري وصل هنيهة وبعد
أكيدة. أموًرا أيًضا يل قلت فقد تصديقها،

ذلك؟ كيف –
الدير رئيس جريوم األب ألن نبوءتك صدقت وقد سفر، عىل مقبل إني يل قلت لقد –

اليوم. بالسفر أمرني
بعيد؟ محل إىل يرسلك لعله –

أورليان. إىل –
جميعها؟ يف صادقة أكون ال فلماذا نبوءتي، بعض يف صدقت قد كنت إذا –

نبيًال؟ غنيٍّا سأكون أني أتعنني –
سفرك. نبأ قرأت كما يدك يف ذلك قرأت فقد ذاك، هو –

قال أتمه إذا حتى الفرس نعل لها يصنع وأخذ يجيب، أن دون لها داغوبري فضحك
اآلن. تسافري أن تستطيعني إنك لها:

بالخري. إال تذكرني فال صادقة كانت نبوءتي أن ترى وسوف سيدي، يا أشكرك –
بالثناء، إال تذكريني فال متينًا، فرسك نعل أن ترين سوف وأنت لها: وقال فضحك

جزاء. بواحدة وواحدة
توارت إذا حتى بيتهافر طريق يف سائرة أنها توهمه وهي مركبتها يف تنوان وسارت
الثامنة الساعة يف قرصبوربيري إىل وصلت حتى فيها وسارت الغابة إىل عطفت أنظاره، عن

الصباح. من
دون تشاء حني إليها تدخل كانت تنوان ولكن نائمة، تزال ال الكونتس وكانت

استئذان.
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يف مضطجعة ووجدتها الكونتس، حجرة إىل حجرتها من املوصل الباب ففتحت
إليها داخلة رأتها فلما الليلة، تلك تنم لم أنها عىل يدل عينيها واحمرار نوم دون رسيرها

األخبار؟ من وراءك ما لها: وقالت لقدومها فرحت
صدق لقد لها: قالت ثم عليه، وجلست رسيرها قرب ووضعته كرسيٍّا تنوان فأخذت

أتوقعه. كنت ما
املركيز؟ بنت أهي –

يكون أن بد وال بينهما، الشبه لشدة أمها يرى أنه يحسب يراها ومن بعينها، هي –
نتغاىض. أال ويجب مولدها برس عارًفا

تقصدين؟ ماذا –
بالفتاة تزوج أو إزالتها يجب سبيلنا يف عثرة الرجل هذا وقالت: النورية عينا فاتقدت

املال. له وكان
تنوان؟ يا مجنونة إنك –

رأيت. ما رأيت أن بعد أقول مما واثقة إني بل كال، –
رأيت؟ ماذا –

من سيصبح أنه يده خطوط من وعلمت واإلقدام، الغرام سور عينيه يف قرأت إني –
وإذا شك، ال بها هائم وهو واحد، منزل يف حداثتها منذ عنده مقيمة الفتاة وهذه األغنياء،

فيه. وما الصندوق له وأصبح تزوجها وبني بينه نُحْل لم
عنها؟ نبحث التي الفتاة أنها واثقة أأنت –
للريب. سبيل بها اجتماعي بعد يبَق لم –

طريقنا. من وإزالته داغوبري إبعاد وجوب عىل أوافقك إذن –
الطريقة؟ كيف ولكن منه، بد ال إذ عليك؛ اقرتحته ما هذا –

معني. خري لك سيكون والشفالييه املهمة، بهذه إليك أعهد إني –
ال فإنه الشفالييه، باختيارك أحسنت لقد وقالت: األبالسة ابتسام النورية فابتسمت
منها فله املهمة هذه يف سيما وال أغراضه سبيل يف صعب كل ويستسهل خطر، عند يقف

فائدة.
لقيته الذي االضطراب من عندها ما خف قد الكونتس وكانت املرأتان، خلت ذلك وعند

رحلتها. يف لها اتفق ما بجميع تحدثها أن النورية إىل فطلبت الرهيب، الحلم ذلك يف
غنيٍّا سيغدو أنه يديه خطوط من عرفت وكيف بداغوبري، اجتمعت كيف لها فحكت

النبالء. من
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تقولني؟ بما حقيقة أتعتقدين الكونتس: لها فقالت
نبيًال. ثريٍّا الرجل هذا يغدو أن بد فال شك، بال –

أصدقه. وال محال ذاك –
الشوارع يف أطوف نورية كنت بك اتصلت حني إني سيدتي؟ يا تصدقني ال وملاذا –

ماضيك. أحداث لك وكشفت مستقبلك عن لك فتنبأت البخت، لقراءة
به؟ تنبأت ما كل يحدث ألم لك؟ قلته مما يشء يف أكذبت بك، اتصايل سبب ذاك وكان

ذاك. هو –
من القالئل غري يقرأه أن يعرف ال ولكن يده، يف مكتوب شخص كل مستقبل إن –

الفن. هذا يف الراسخني
الصندوق، وينال حنة ويتزوج نبيًال غنيٍّا يغدو أن لداغوبري بد فال ذلك، كان إذا –

سعادته. دون نحول أن نستطيع فال
يبدو ما سوى تعرفني وال املهنة هذه أصول تجهلني فإنك سيدتي، يا أخطأت لقد –
هذه بني أنه غري فيها، ريب ال داللة املستقبل عىل تدل الكف خطوط فإن ظواهرها، من لك
عىل تدل كفه خطوط تكون قد فاملرء الدالئل، تلك فتغري وتنفرج تضيق أخاديد الخطوط
دالئل الخطوط لهذه يصبح ضاقت فإذا الخطوط، بني منفرجة أخاديد بها ألن السعادة؛
اإلنسان ذاك بقتل يتغري قد اإلنسان مستقبل أن أريد وشقاء، بؤس دالئل تكون قد أخرى

إنقاذه. أو
حديثك. أتمي وقالت: بتعليلها الكونتس فاقتنعت

رأت وكيف داغوبري، إصبع يف وجدته الذي الخاتم بأمر ذلك عند النورية فأخربتها
صاحبه. أرسة عىل الدال وشعاره الذهبي، للونه إخفاء بالدخان سوده قد أنه

شعار؟ الخاتم ألهذا وقالت: الكونتس فارتعشت
نعم. –

بالتدقيق؟ وحجمه الخاتم هذا رسم أتذكرين –
رسم أصدق الخاتم الورقة عىل ورسمت وقلًما ورقة أخذت ولكن النورية، تجبها فلم

الكونتس. عىل وعرضته
دي الكونت خاتم هذا إن وقالت: دهش صيحة صاحت حتى تراه الكونتس تكن فلم

الغريب. رسمه من عرفته مازير،
كونت؟ أي –

القرص. بهذا احرتق الذي الكونت –
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بأمر علمنا ملا الزيارة هذه لوال إذ البيطري؛ هذا إىل بذهابي أحسنت لقد إذن، –
الخاتم.

أن بد ال إذ واملشاق؛ الجهد من ذلك كلفنا مهما الخاتم عىل الحصول من لنا بد وال –
مكتوبة. ورقة جوفه يف يكون

الورقة؟ هذه يف يوجد أنه تظنني وما –
وقد نجده، فال عنه نبحث الذي الصندوق موضع إىل اإلرشاد تتضمن أنها شك ال –

برسقته. واتهمني أورور والد اتهمت
باإلقدام جدير العزم ثابت رجل وهو هنيهة، منذ فولون دي الشفالييه يل ذكرت إنك –

غايته. سبيل يف أمر كل عىل
غاية؟ له أن أترين –

أورور. بمدموازيل مفتون فهو نعم، –
تقولني؟ مما أواثقة –

الثقة. كل –
الشفالييه، بمكائد كان عمه ابنة مع ولدي اختصام فإن األمر، يل اتضح لقد إذن –

مازير. دي الكونت ابنة حقيقة هي الدير ربيبة كانت إذا تنوان يا يفيد ذلك كل ولكن
كريتشن. أمها وبني بينها يفرق ال يراها من إن لك قلت لقد
االسم. هذا أمامي تذكري ال وقالت: الكونتس فاضطربت

ابنتها. أنها ثقي ولكن تريدين، ما ليكن –
كان الذي هو جريوم األب وكان أعرفه، الذي هو الخاتم وكان ابنتها هي كانت إذا –

حدث. قد يكون أن ينبغي بما أخربك فأنا قبل، من أموري يُدعى
إليك. مصغية إني –

الدير، رئيس وهو أموري أحدهما الفتاة؛ والدة يحبان كانا اثنني أن عرفت لقد –
بالفتاة جاء الذي الرجل نفس راوول يكون أن بد وال تعرفيه، لم راوول يُدعى رجل والثاني
الصندوق، رس شك دون يتضمن فإنه الخاتم أما داغوبري، عند فأودعها جريوم األب إىل

راوول. عودة ونتوقع نحذر أن يجب ولكن املال، ذلك نال ناله فمن
نصنع؟ أن ترين ماذا –

كذلك؟ أليس تحبه، وحنة حنة يحب ولدي إن –
حب. بعده ليس حبٍّا –
يتزوجا. أن يجب إذن –
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أراه. الذي وهذا –
من شيئًا يعلم أن يجب وال املهمة، هذه يف معني خري لنا سيكون الشفالييه وإن –

يعلمها. أن دون أغراضنا يف استخدامه نستطيع كيف أعلم ال ولكني رسنا،
اليد وتكوني املرشد الفكر أكون ودعيني سيدتي يا اطمئني وقالت: النورية فابتسمت

العاملة.
به ما وكل الوجه مصفر وهو لوسيان ودخل خفيًفا، نقًرا الغرفة باب نقر ذلك وعند

حدث؟ ماذا له: وقالت رأته ملا أمه فذعرت االضطراب، عىل يدل
أماه. يا خلوة يف أكلمك أن أحب قال:

وأخربني بجانبي اجلس البنها: وقالت فانرصفت إشارة، تنوان إىل الكونتس فأشارت
حدث. بماذا

من اليوم صباح يف رأيت وقد تعلمني، كما البستان عىل ترشف غرفتي نافذة إن –
منه يوجد ال أصفر وحًال املركبة عجالت عىل ورأيت بمركبة، إليه داخلة تنوان النافذة تلك
لها: يقول البستاني وسمعت البستان إىل فنزلت كانت، أين أعلم أن فأحببت الغابة، يف إال

الدير. باب عند املقيم البيطري عند له: فقالت صنعته؟ فأين جديد، الجواد نعل إن
بني؟ يا أجله من تضطرب الذي أهذا –

الجهة. تلك إىل الذهاب إىل تنوان دعا ما أعلم أن أحب فإني نعم، –
إنك لوسيان، يا إيلَّ أصغ حنو: بلهجة له وقالت يديها، بني ولدها يد الكونتس فأخذت

كذلك؟ أليس تتزوجها، أن تريد فقرية فتاة وتهوى عمك ابنة تحب ال
بذلك؟ أخربك من لها: وقال لوسيان فذعر

قلوب لوسيان يا تعرف ال وأنت قلبي، به أنبأني لقد له: وقالت الكونتس فابتسمت
تزوجها أعرتضسعادتك! فكيف الوجود، هذا يف سواك وليسيل الوحيد ولدي إنك األمهات،

بهنائك. إال يل هناء فال نعيمك ذلك يف كان إذا بني يا
من تذرف الرسور ودموع يعانقها أمه صدر عىل وأكب فرح، صيحة لوسيان فصاح

عينيه.
له، فتحت قد النعيم أبواب أن لوسيان حسب أن بعد أي ساعات؛ ببضع ذلك بعد

فولون. دي الشفالييه مع مختلية الكونتس أمه كانت
يحب وهو عرصه، قبل خلق فإنه أعرفه، ما لوسيان من تعرف ال إنك له: تقول وكانت
ملا املقام، تباين من بينهما ملا محال بها زواجه أن إقناعه أردت فلو يقينًا، حبٍّا الدير فتاة

بزواجها. له أذنت ولذلك سواء، الناس جميع يحسب هو إذ القول؛ هذا فهم
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يتزوج أن مازير دي الكونت وهو البنك تأذنني سيدتي يا أنت وقال: الشفالييه فدهش
أصلها؟ يعرف ال فالحة

ذلك خالل ويف الزواج، هذا لتأخري سبب ألف نجد إننا وقالت: الكونتس فابتسمت
يريد. ما كل نصنع أن فيجب اآلن أما غرامه، لوعة وتربد رشده إىل يثوب

تريدين. ما فليكن سيدتي، يا مرادك فهمت لقد –
يحرسانها؟ والبيطري الدير رئيس إن يل تقل ألم –

نعم. –
الفتاة؟ واختطاف ملغافلتهما طريقة أيوجد –

سيدتي. يا بذلك أتعهد إني –
بالعمل فلنرسع كذلك األمر زال وما منك، أتوقعه كنت الذي فهذا فيك، بورك –

فيه. ولنتداول
تريدين. وما شأنك –

يف فإننا تنوان يا بيننا اجليس لها: قالت جاءت فلما تنوان، ذلك عند الكونتس فنادت
الفتى هذا كان بينما لوسيان عىل يتآمرون الثالثة أولئك وأقام السديدة. آرائك إىل حاجة

البستان. يف العصافري يصطاد النية السليم القلب الطاهر

١٩

أيها املحادثة لك تروق أال له: وقال لوسيان إىل الشفالييه ذهب مجلسهم، فض أن وبعد
الصديق؟

الحديث؟ تريد أمر أي يف السذاجة: بملء لوسيان فأجابه
عىل ا ومرصٍّ تحبها تزال أال يل فقل غرامك، حديث غري اآلن يشغلنا حديث وأي –

زواجها؟
حييت. ما العزم هذا عن أنثني ال –

السلطة؟ هذه أتمنحني أمرك، يف يدي تطلق أن سألتك وإذا –
ريب. بال –

لها. حد ال طاعة تطيعني أن أسألك إني –
أردت. ما كل يف سأطيعك –

كذلك؟ أليس بها، زواجك عىل توافق أمك إن فاسمع، إذن –
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اليوم. صباح الزواج بهذا رضيت لقد –
وداغوبري. جريوم األب وهما به، يرضيان ال اثنان يوجد ولكن –

ملاذا؟ –
من لنا بد فال دأبهما هذا زال ما ولكن عظيم، سبب هناك يكون أن بد فال أعلم، ال –

موافقتهما. عن االستغناء
نصنع؟ ماذا –

يف إال منه الرهبان يخرج فال املساء، من التاسعة الساعة يف تقفل الدير أبواب إن –
داغوبري. غري الفتاة عىل حارس من يبقى ال بحيث التايل اليوم صباح
أشبالها. عن اللبؤة دفاع عنها يدافع فإنه حارًسا، به وكفى –

الليل، منتصف عند املنزل هذا إىل ذهبت وأنك منزله، عن غاب داغوبري أن لنفرتض –
حنة. لك وفتحت بابه فقرعت

ذلك؟ وبعد –
أظن. كما تحبك حنة فإن بك، منوًطا األمر يصبح –

السواء. عىل بيننا متبادل الحب إن –
الظاملني، أيدي يف أسرية أنها لها وتظهر موقفها حقيقة االجتماع عند لها تبسط إذن –
بلغة تتكلم أن وعرفت عواطفك عن التعبري أحسنت فإذا كونتس، تجعلها أن تريد وأنك
الرهبان يستفيق فال الجواد فوق وراءك فرتدفها تتبعك، أن عىل توافق حنة فإن الغرام أهل

بمراحل. الدير اجتزت تكون حتى رقادهم من
بها؟ أسري أين إىل ولكن –

زلت ما معرة ذلك يف وليس زواجك، عىل وافقت قد فإنها أمك منزل إىل أي هنا؛ إىل –
األمر. اشتهر متى غايتك نبل يتضح إذ أمك؛ إىل بها تأتي

وهو ألمر، تفطن لم ولكنك وقال: فجأة انقبض ثم يوصف، ال رسوًرا لوسيان فُرسَّ
لحظة. ودكانه منزله يفارق ال داغوبري أن

املنزل. عن غيابه أضمن إني –
بإبعاده؟ تتعهد أنت –

غالبًا. األحدب بنوات أترى يل قل واآلن فاطمنئ، أتعهد أنا نعم وقال: الشفالييه فابتسم
عىل عازمني كنا إذا يسأل جاء فقد املطبخ، يف اآلن يكون أن بد وال يوم كل أراه إني –

غًدا. الصيد
يطيعك. كما يطيعني أن ومره اآلن ادعه إذن –
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… ولكن –
وعدك عىل فحافظ بي، وتثق تطيعني أن وعدت لقد له: وقال الشفالييه فقاطعه

لك. قلته ما وافعل
منك أريد له: قال جاء فلما األحدب، له يدعو أن وأمره الخدم أحد نادى ثم سأفعل. –

تطيعني. كما تطيعه وأن الشفالييه، تصحب أن بنوات يا
املوت إىل بالذهاب تأمرني أن أؤثر إني له: يقول كأنه إنكار نظرة إليه األحدب فنظر

الرجل. هذا بطاعة تأمرني أن عىل
إني السيادة: بلهجة له وقال للشفالييه كرهه يعلم كان إذ قصده؛ لوسيان فأدرك

تطيعه. أن أريد
الجواد. يل وأعد اآلن اذهب الشفالييه: قال ذلك وعند

الغابة؟ إىل الذهاب تريد لعلك –
ربما. –

اعتقادي ولكن الشفالييه، بهذا يثق بات الكونت إن قائًال: يتمتم وهو األحدب فمىش
الرش. رجال من أنه راسخ

األحدب وتبعه جواده الشفالييه امتطى وقد الغابة، يف يسريان االثنان كان ساعة وبعد
ماشيًا.

نفسه: يف وقال الشفالييه وقف فيها ضيق طريق إىل ووصال الغابة يف توسطا إذا حتى
الطريق هذا غري يوجد وال ماشيًا، أورليان إىل سافر قد داغوبري فإن تنوان، صدقت إذا إنه

املنزل. يف وحدها تبيت الفتاة يدع ال إذ الليلة؛ العودة من له بد بال
واأليل؟ للثعالب الفخاخ نصب طريقة بنوات يا أتعرف له: وقال بنوات إىل التفت ثم

أعرفها. ال الصيد خدع من سيدي يا خدعة يوجد ال قال:
معي أحرضت وقد الليلة، أراه أن وأحب الصيد، من النوع هذا اآلن إىل أر لم إني –

الفخ.
يمر ال واأليل عام طريق هو إذ الفخاخ؛ لنصب يصلح ال املكان هذا ولكن تريد، كما –

به.
هنا. تنصبه أن أريد ولكني –

الطريق؟ وسط يف أهنا –
نعم. –
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إنسانًا يصطاد أن يريد الشفالييه سيدي أن أرى وقال: إنكار نظرة األحدب إليه فنظر
أيًال. ال

ربما. –
الناس. صيد أحب ال فإني سيدي؛ يا معك أشرتك ال فإني ذلك، كان إذا –

بطاعتي؟ أمرك الكونت أن الوقح أيها نسيت لعلك له: وقال الشفالييه فغضب
بقصدك. عارًفا يكون ال قد الكونت ولكن ذاك، هو –

عارف. هو بل –
وقال األحدب إىل وصوبها غدارة الشفالييه فأخرج الوراء، إىل وتراجع األحدب فذعر

إشفاق. دون أقتلك أني فاعلم الفرار حاولت إذا له:
زال ما له: فقال بالجدال الوقت يطيل أن وحاول حرج، املوقف أن األحدب فرأى

… ولكن طاعتك من ا بدٍّ أجد فال تقول كما بقصدك عارًفا لوسيان الكونت
الَرشك؟ يف إيقاعه أريد الذي الرجل تعرف أن تريد لعلك ماذا؟ ولكن –

نعم. –
الكونت. وإىل إيلَّ أساء رجل هو –

يؤخذ كما بالَرشك يؤخذ ال الرجل أن سيدي يا تعلم ولكنك تريد، ما ليكن إذن –
األيل.

للرجل خالًفا ويخنقه، بعنقه الَرشك فيعلق الرأس منخفض يسري األيل أن تريد –
يقتله. وال بساقيه الرشك فيعلق القامة مستوي يسري فإنه

فانصب أعرفها، كما الفخاخ نصب طريقة تعرف أنك سيدي يا وأرى ذاك، هو –
أنت. الفخ

جوادي. فأمسك أنا، فسأنصبه بأس ال –
ذلك الجواد عىل كانت حقيبة من وأخذ جيبه يف غدارته ووضع جواده عن ترجل ثم

منه. يسلم أن الضيق الطريق بذلك املار يستطيع ال بشكل لينصبه الفخ؛
سمع حتى الفخ نصب يتم يكد فلم النهار، ضوء وييضء السماء يف يتألق القمر وكان

جرى؟ ماذا له: وقال إليه فأرسع دهش، صيحة يصيح األحدب
له: فقال عليها، قدم آثار يف ينظر وهو األرض عىل القرفصاء جالًسا األحدب وكان

القدم. هذه صاحب عرفت لقد
هو؟ من –

الدير. باب عند البيطري داغوبري هو –
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تقول؟ ما ا أحقٍّ –
شك. دون له الفخ نصبت قد وإنك الطريق، بهذا مر الذي هو إنه –

ربما. –
الثعالب. تؤخذ كما داغوبري يؤخذ أن أريد ال ولكني –

تريد؟ ال ملاذا –
صديقي. ألنه –

األرض إىل وألقاه عنقه عىل فقبض فجأة عليه هجم ثم بالحديث، الشفالييه فشاغله
فوق فوضعه يديه بني حمله ثم رحمة. دون خنقتك صياح أقل صحت إذا إنك يقول: وهو
قرصبوربيري األرضإىل ينهب الجواد وسار العنان له فأطلق الجواد، ظهر إىل ووثب جواده

حراًكا. يستطيع فال عليه ضاغط وهو الشفالييه أمام عليه واألحدب

٢٠

شفي قد كان جريوم األب فإن رئيسه، بدعوة داغوبري إليه ذهب حني الدير إىل اآلن ولنعد
أزف قد الوقت إن له: قال داغوبري جاءه فلما أصابه، الذي الخفي املرض هذا من فجأة

عنه. أخربتك الذي السفر هذا عىل تعينني قوة نفيس من أجد فإني بني، يا
تريد. حيث إىل معك للذهاب سيدي يا مستعد إني –

يف املقيم العام الرئيس من خاص بإذن إال ديري، مبارحة أستطيع ال ولكني –
الرئيس. إىل الكتاب بهذا بني يا سأرسلك ولذلك أورليان؛

أن أيجب وقال: داغوبري فأخذه الدير، بختم بالشمع مختوًما ضخًما كتابًا أعطاه ثم
اآلن؟ أذهب

تتأهب كي السفر عىل بعزمنا حنة تخرب ذلك خالل ويف الظهر، بعد نسافر بل كال، –
له.

قد كانت حنة فإن وحدها النورية تنوان فوجد دكانه، إىل وعاد الكتاب داغوبري فأخذ
تقدم. كما غرفتها إىل بالعودة أرسعت

جبينها وقبل فحيته حنة إليه نزلت يشتغل، وحده داغوبري وبقي تنوان ذهبت أن وبعد
بأمر أورليان إىل اليوم مسافر إني لها: فقال بجانبه جلست ثم الحداثة، منذ عودها كما

جريوم. األب
هنا؟ من بعيدة أهي –
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مراحل. سبع –
تسافر؟ متى –

الشمس. غروب عند –
تعود؟ متى –

طارق طرقه فإذا انرصايف، حني الدكان باب سأقفل ولكني الليل، انتصاف بعد –
بذلك؟ أتعدينني أنا، الطارق كان إذا إال تفتحي أن فاحذري

ريب. بال –
غًدا. كلنا مسافرون أننا وهو به إخبارك يجب أمر بقي –

كلنا؟ من وقالت: حنة فارتعشت
جريوم. واألب وأنت أنا –

نسافر؟ أين إىل وقالت: وجهها فاصفر
باريس. إىل –

باريس؟ يف نصنع عسانا ما –
ثروتك. عن للبحث إليها نذهب –

ثروة! يل أنا –
أيًضا. عائلتك وجدنا وربما ثرية، فإنك نعم –

ماتوا؟ قد أهيل إن مرات يل تقل ألم األسف: بلهجة فقالت
هنا؟ إىل به أتيت الذي األول اليوم تذكرين أال ولكن ذاك، هو –

أيًضا يل قلت ولكنك راوول، عمي هنا إىل بي وجاء صغرية، كنت فقد ذلك أذكر نعم –
مات. إنه

حي. إنه يقول جريوم األب أن غري ميتًا، أحسبه كنت إني –
أكيد؟ أهذا وقالت: الرسور عالئم عليها فظهرت

باريس. يف عمك وجدنا وربما جريوم، األب يقوله ما هذا –
عنده. يبقيني أن له يخطر قد عمي إن وقالت: تنهدت ثم االنقباض، إىل الفتاة فعادت

ممكن. ذلك –
هنا؟ إىل أعود ال إذن وقالت: صوتها فاضطرب

يمكن ال وإنه النبالء، من إنك لك أقل ألم العميق: الحزن عن تشف بلهجة لها فقال
مثيل. فقري حداد منزل يف العمر كل تعييش أن
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تقول وجعلت داغوبري عانقت ثم هنا. سعيدة إني وقالت: بالدموع عيناها فاغرورقت
أفارقك. أن أحب وال أحبك إني تبكي: وهي

خدمتك. يف معك بالبقاء يل يأذن أن منه ألتمس عمك رأيت إذا إذن، –
غرفتها إىل وصعدت تسيل بقيت ولكنها دموعها، يخفف أن الجواب هذا حق من وكان

الطعام. بإعداد نفسها تشغل فجعلت
حزينة كانت ولكنها تبكي تكن فلم املائدة، عىل داغوبري مع جلست الظهر وعند

شهية. بدون تأكل منقبضة
البكاء. إىل فاسرتسلت عادت البيطري ذهاب وبعد

أعلم إني نفسه: يف يقول فكان قلبه، ملء واليأس املنزل من خرج فإنه البيطري أما
وتوغل الكونت. هذا فراق عىل بل فراقي عىل إشفاًقا تبكي ال فإنها بكائها، يف السبب يقينًا

بكائها. من أشد بكاء بدوره يبكي فجعل الغابة يف
إىل فدفع أورليان، إىل وصل حتى القنوط من الحالة هذه عىل وهو يسري زال وما

الخطى. يوسع وهو لفوره رجع ثم جوابه، وأخذ جريوم األب رسالة العام الرئيس
يسري زال فما الغابة، أشجار تكاثف نوره حجب وقد الزوال وشك عىل القمر وكان
أنه فجأة فشعر الضيق، الطريق ذلك يف الفخ موضع إىل وصل حتى البال، مشتت وهو

الثعالب. فخ يف سقط أنه لفوره وعلم تقيدا، قد ساقيه أن شعر ثم به التطم

٢١

أمامه األحدب بنوات وضع أنه يذكرون القراء فإن فولون، دي الشفالييه إىل اآلن ولنعد
قرصه. إىل الغابة تلك يف وانطلق الجواد فوق

ما وغدارته الشفالييه وعيد من لقي ولكنه ويستغيث، يصيح أن األحدب حاول وقد
والسكوت. الخوف عىل حمله

األحدب ودفع الخدم فنادى قرصه، إىل وصل حتى الشكل هذا عىل به سائًرا زال وما
ألقوه ثم فمه، يف كمامة وضعوا ورجليه يديه فاربطوا الفتى هذا خذوا لهم: فقال إليهم

عيلَّ. يثقل فإنه مهمتي من أفرغ أن إىل القبو يف الحالة هذه عىل
بينك تكون أن ريض ملا اإلساءة هذه إيلَّ ميسء أنك الكونت علم لو األحدب: له فقال

ووالء. معرفة وبينه
االمتثال. فأبيت تطيعني أن الكونت أمرك فقد ذنبك، الذنب إن الشفالييه: له فقال
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أمرني ملا الغابة يف عمله أردت ما علم فلو األخالق، نبيل القلب طاهر لوسيان إن –
أطيعك. أن

يعلم. إنه لك قلت –
الناس. إىل اإلساءة عن يرتفع فإنه يعلم، ال إنه لك أقول وأنا –

قال ثم مؤمًلا، جلًدا به فجلده سوطه وأخذ والتقريع التكذيب لهذا الشفالييه فغضب
هذه يف إليكم محتاج فإني الحال يف إيلَّ وعودوا أمرتكم، حيث إىل الوقح هذا احملوا للخدم:

الليلة.
منهم اثنني فأمر سيدهم، إىل وعادوا املطبخ قبو يف وألقوه وكمموه األحدب فقيدوا
إني لهما: وقال عليه فدلهما الغابة يف الفخ وضع حيث إىل بهما وعاد فتبعاه ليتبعوه،
الغابة أشجار بني فاكمنوا به، ويعلق ريب بال الطريق بهذا سيمر لرجل الفخ هذا نصبت
وله شديد فإنه الرشك، من تطلقاه أن قبل ويديه رجليه قيدا الفخ يف علق رأيتماه إذا حتى

الثريان. قوة
سيدي؟ يا الرجل هذا نعرف لعلنا أحدهما: له فقال

البيطري. داغوبري فهو نعم، –
ذلك؟ بعد به نصنع فماذا سيدي، يا عرفناه لقد –

أعود. حتى تنتظراني –
األشجار. بني العشب عىل الرجالن واضطجع وانرصف تركهما ثم

فهذا الحبل أعد له: وقال رفيقه فنبه أقدام، وقع الخادمني أحد سمع بساعة ذلك وبعد
وصل. قد رجلنا

يدي. يف إنه –
أنفاسهما. الخادمان فحبس القادم، اقرتب ثم

فلم عليه، وانقضا الشقيان أرسع به وسقط الفخ إىل وصل فلما داغوبري، القادم كان
وثيق. بقيد والرجلني اليدين مقيد بات أنه رأى حتى دهشته من يثب

ولكن يصيح فجعل يتمكن، فلم قيده يقطع كي عنيًفا جهًدا فبذل القوى شديد وكان
أنني. إىل صياحه فانقلب كمماه الرجلني

ينتظرونه، يزالون ال وتنوان وأمه لوسيان فوجد قرصبوربيري، إىل ذهب فإنه الشفالييه أما
الكونتس. غرفة يف مجتمعني وجدهم وصل فلما
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له: قالت فقد ا، تامٍّ اتفاًقا الشفالييه غياب حني ولدها مع اتفقت قد الكونتس وكانت
ال البيطري أن غري سعادتك، سبيل يف أعرتضك أن هللا ومعاذ الفتاة، هذه بني يا تحب إنك

عني. طرفة عنها يغفل
هذا سأؤدب إني فقال: رأسه عىل املاء وصبه البيطري إهانة ذكر إذ الغضب؛ فهاجه

لسواه. عربة فأجعله الشقي
مما أشد الفتاة عىل يحرصون وهم الرهبان، أولئك يبقى البيطري أدبت إذا ولكنك –
لو يشيننا الذي الزواج هذا عىل ألوافق كنت ما أني بني يا واعلم عليها، البيطري يحرص

ظاهرها. يدل كما وضيعة غري الفتاة هذه أن رأيت قد أكن لم
عليها؟ الحرص من للرهبان فائدة أية ولكن –

يف منا تمسًكا أشد هللا رجال وبات الدين، حقائق فيه ضاعت زمن يف بني يا إنا –
الدنيا يف وزهدهم نبلهم ظواهر من يبدو ما عىل والقسس الرهبان هؤالء فإن الدنيا، متاع
بعضهم إن حتى الكتسابه، وسعيًا املال عىل حرًصا منا أشد هللا خدمة يف لآلخرة واشتغالهم

املرشوعة. املحللة الوجوه غري من اكتسابه عىل والرشاهة الطمع بهم يدفع قد
أماه؟ يا بذاك تريدين ماذا –

من تكون قد بل يقولون، كما داغوبري قريبة تكون ال قد تحبها التي الفتاة أن أريد –
ثروتها. ضبطوا قد الرهبان وأن نبيلة أرسة

ذاك؟ أيمكن –
أعتقده. الذي هذا –

أصنع؟ فماذا عليها، القيمني كانوا تقولني كما كان إذا ولكن –
جميع عىل واقفة أني تدري أال بني، يا أرسارك عني أتكتم وقالت: الكونتس فابتسمت

يشء. بكل أخربني الشفالييه فإن أمرك؟
تقولني؟ ما ا أحقٍّ وقال: وجهه فاحمر

املنزل. يف وحدها الفتاة تبقى بحيث منزله عن اليوم سيغيب داغوبري إن –
فإنك ذاك وعىل األمهات، خري من شك ال إنك لها: وقال فقبلها أمه يد لوسيان فأخذ

حنة؟ باختطاف تأذنني
الزواج. يوم إىل حمايتي تحت فتبقى هنا إىل بها تأتي أن عىل نعم، –

المتثاله. إظهاًرا أمه يعانق وجعل فرحه، من يجن لوسيان فكاد
حدث؟ ماذا واحد: بصوت ولوسيان الكونتس له فقالت الشفالييه، دخل ذاك وعند
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األوان. آن فقد جوادك واركب الصديق أيها فهلم أردناه، ما وفق يشء كل جرى لقد –
والبيطري؟ –

الفخ. يف سقط إنه –
ذاك؟ كان كيف –

التفاصيل. بهذه إلخبارك اآلن يتسع ال الوقت إن –
قبضتك؟ يف البيطري بات هل وهي الشفالييه، أيها بكلمة يل ائذن الكونتس: فقالت

ساعة. بعد قبضتي يف سيكون –
بنا. هلم وقال: لوسيان إىل التفت ثم

نيلك أقترصعىل ال إني الشفالييه: قال جواديهما ركبا إذا حتى االثنان وخرج فامتثل،
صداقتك، إخاليصيف عىل داللة إليك أساء ممن لك االنتقام أريد إني بل تحب، ممن مرادك
اصطدته فإني منه انتقامي أما عليك، البيطري صبه الذي البارد املاء تذكر تزال ال فإنك

بالفخاخ. الثعالب يصطادون كما
استيائي أنكر ال وقال: لوسيان فارتعد للبيطري، الفخ نصب كيف عليه قص وهنا
قتله ال تأديبه أريد فإني الحد، هذا منه انتقامي يبلغ أن أريد ال أني عىل الرجل، هذا من

شك. دون يخنقه الفخ وهذا
فاطمنئ بأذى، يصاب أن دون رجاله تقيدت فيه سقط إذا بشكل نصبته فقد كال، –

املشفقني. من زلت فما باًال
يف صفريه يدوي يكد ولم الشفالييه ر فصفَّ الفخ، موضع من قربا حتى االثنان وسار
بات داغوبري أن فأيقن خادميه مع عليها اتفق إشارة وهي بمثله، أجيب حتى الغابة تلك

الفخ. يف سقط فقد اتبعني للوسيان: يقول وهو العنان لفرسه وأطلق قبضتيهما، يف
وألقياه وكمماه داغوبري قيدا أنهما فوجدا الخادمان، كان حيث إىل وصال حتى فتبعه

األرض. إىل
يجد فال ليأسه االنتحار يحاول كأنه مزعًجا أنينًا وينئ برأسه األرض يرضب وكان

سبيًال. املوت إىل
أيها النبالء عىل االعتداء نتيجة أرأيت الساخر: بلهجة له وقال الشفالييه منه فدنا

الوقح؟
وتحرك ثائره فهاج لوسيان، وجه القمر نور عىل ورأى محدثه إىل داغوبري فنظر
الغضب بنار تتقد نظرات لوسيان إىل فنظر عجزه أدرك ثم قيده، يقطع فكاد عنيفة حركة

األرض. برأسه يرضب وعاد
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يُساء أال الصديق أيها أشرتطه ما أول قائًال: بأذنه وهمس الشفالييه من لوسيان فدنا
يلقاه. ما كفاه فقد بيشء املنكود هذا إىل

األحدب. مع القبو يف وسأحبسه إقصاءه، نريد وإنما إليه، اإلساءة من لنا فائدة ال –
بنوات؟ أحبست وقال: لوسيان فاضطرب

ويخونك. يخدعك ألنه نعم؛ –
محال. هذا إن –

فإن داغوبري منزل إىل اآلن بنا فهلم املوضع، هذا غري يف لك أرويها الحقيقة هي بل –
فسيح. غري الوقت

كزئري صدره من خرج هائًال أنينًا فأنَّ األخرية، الكلمات هذه داغوبري سمع وقد
األسود.

النظر أستطيع ال فإني بنا، هلم للشفالييه: فقال ملصابه، وتوجع لوسيان فارتعش
التعس. هذا شقاء إىل

الخادمان فقطع األحدب، سجنوا حيث إىل بداغوبري يذهبا أن خادميه الشفالييه فأمر
منزل إىل به وسارا كتفيهما عىل الغصنني فوق وحماله عليهما ووضعاه ضخمني غصنني

الشفالييه.
باألسري. الخادمني بقدوم يشعروا فلم النوم، إىل عادوا قد الخدم جميع وكان

واملصباح القبو باب أحدهما وفتح املطبخ إىل داغوبري أدخال فإنهما الخادمان أما
القبو. يف األحدب يجد لم إذ قنوط؛ صيحة صاح حتى سلمه يف درجتني ينزل يكد فلم بيده،

٢٢

وجميع القبو يف األحدب عن وبحثا األرض عىل ملًقى داغوبري الخادمان ترك ذلك وعند
أثر. عىل له يقفا فلم القرص أنحاء

قطعه. إىل سبيل ال بحبل موثًقا كان وأنه سيما ال لفراره، أثر أقل يدع لم إذ وذهال
وخدمه الشفالييه وثوق بعد سجنه من فراره كيفية فنبسط األحدب إىل اآلن ولنعد

الفرار. استحالة من
جانب يف القوة أن رأى فلما املكاره، عىل الصرب شديد الفؤاد ذكي الفتى هذا كان فقد
أن يقينًا يعلم كان ألنه له؛ قدر ملا والرضوخ بالتسليم فتظاهر الحيلة إىل عمد الشفالييه

كابر. إذا يقتله الشفالييه
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يستطيع ال ساعة نصف نحو بات بحيث ظهره وراء وجعلوهما يديه قيدوا كانوا وقد
القيد. ملتانة حركة

رأسه. فوق غريبة أصواتًا سمع الحال هذه عىل هو فبينما ظهره، عىل ملقى وكان
بالجرذان أحس إذ منكرة صيحة صاح ثم وجهه، عىل تهب أنفاًسا كأن شعر ثم
من فتمكن قوته ضاعف الرعب إن حتى عظيًما ذعًرا فذعر حوله، من تصويص والفريان

ركبتيه. عىل الجثو
يستطيع يكن لم إذ مزعًجا؛ أنينًا ينئ وهو حوله تطوف بقيت الجرذان أن غري

الدفاع.
الجدار إىل زحًفا يبلغ أن األحدب تمكن بحيث فهربت ألنينه أجفلت الجرذان أن عىل

عضها. ظهره فيقي عليه ويستند
تحفل تعد فلم عجزه من ووثقت أيقنت وكأنها إليه، عادت أن تلبث لم الجرذان ولكن

به.
ساقيه قيد قطع من فتمكن قوته وزادت أعصابه، هاجت مؤملة عضة أحدها وعضه
تلك برجليه يدوس فكان رعبًا، قلبه ملء وقد املظلم القبو هذا يف يركض وجعل فوقف

املئات. تبلغ وهي الجرذان
برجليه فيبلغ يركضكاملجانني، وهو ساعة ربع نحو الجرذان وبني بينه العراك وظل

وجهه. بلغ حتى جسمه عىل بعضها صعد فقد لحمه، من أنيابها تبلغ ما رءوسها من
عليها فتقلب فيها وجهه األرضومرغ إىل نفسه ألقى خده عىل بدبيبها شعر إذا فكان
فأجابه ألم، صيحة صاح جرذًا بقدمه سحق إذا فكان الوقوف إىل رجع ثم امللسوع، تقلب

للفور. تنتقم كانت القتيل الجرذ رفاق ألن بمثلها األحدب
كي الجدار عىل واستند فرجع يسقط، أن وأوشك التعب أعياه حتى ذلك عىل ولبث

الرصاع. إىل يرجع ثم هنيهة يسرتيح
نصريًا أرسلت السماء كأن منذعرة، تهرب أخذت الجرذ جموع أن فجأة سمع أنه غري

التعس. لهذا
يتألقان نجمان كأنهما تتقدان نقطتني رأى رحيلها أسباب يف يفكر منذهل هو وفيما

مظلمة. سماء يف
أفظع من خالصه يف السبب فكان القبو، إىل منفذًا وجد هر عينا أنهما فأيقن

موت.
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يرى يكن لم إذ القبة؛ يف معلق الهر هذا أن لألحدب فخيل سلم، فوق واقًفا الهر وكان
سلم. فوق الهر أن فأيقن رشده، إليه عاد الجرذان رش أمن حني ولكنه الظالم، لشدة السلم
عثر حتى الهر جهة إىل فمىش الحرج، موقفه نفسه يف ولده رسيع خاطر له وخطر
األحدب من خاف ألنه الهر عيني يرى يعد فلم اليدين مكتوف وهو درجاته فصعد بالسلم،

فهرب. منه الجرذان خافت كما
إثر تحرك بخشب التطم قد رأسه أن شعر السلم آخر بلغ حني فإنه األحدب أما

االلتطام.
فارتفع برأسه فرفعه القبو، إىل منه وينزل املطبخ أرض من يفتح باب أنه فعلم
إىل منه فوثب السلم من درجة آخر إىل وصل حتى برأسه الباب يفتح وهو درجة وصعد

املطبخ. أرض
نوافذه إحدى من إليه تنفذ كانت القمر أشعة أن غري كالقبو مظلًما املطبخ وكان

حواليه. ما يرى فكان
الرماد. خالل نار بقية فيه يكون أن بد ال نفسه: يف فقال املستوقد، رآه ما يف رأى وقد
برجله رماده فنبش منخفًضا كان املستوقد فإن غريب، خاطر ذلك عند له خطر وقد
بفمه فاستعان للوقيد تستخدم جافة أعشابًا املستوقد قرب ورأى نار، بقية عن فانكشف

لهيبها. وتعاىل فالتهبت فيها ينفخ جعل ثم النار، فوق األعشاب هذه وضع عىل
فيه عرض بشكل اللهيب ذلك فوق املكتوفتني يديه ووضع ذلك عند ظهره فأدار

للنار. الحبل
وانقطع. معهما احرتق الحبل ولكن يداه، احرتقت ثم قميصه، فاحرتقت

أرسع ثم القميص، لهيب انطفأ بحيث فوقها فتمرغ األرض إىل الحال يف نفسه فألقى
األلم. من يجده كان ما فخف فيه يديه ووضع البارد املاء موضع إىل

فساعد املحرتقتني يديه فوق فصبها زيت بزجاجة عثر حتى املطبخ يف يبحث وجعل
آالمه. تخفيف عىل الزيت

من فخرج الفرار، سوى له يخطر يعد لم اليدين مطلق وبات ذلك من انتهى وملا
الشرتاكه تعرفصوته كانت ولكنها تنبح، أن وهمت الكالب فاعرتضته البستان، إىل املطبخ

الصيد. حفالت جميع يف
ووثب الجدار فتسلق البستان، سور إىل وصل حتى ويبتعد بأسمائها يناديها وجعل

الخارج. إىل منه
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أثًرا، له يجد فلم الفخ فيه نصب الذي املوضع إىل وصل حتى الغابة يف يعدو وانطلق
يئس قد الشفالييه يكون أن وإما الفخ، يف سقط قد داغوبري يكون أن إما نفسه: يف وقال

الفخ. فرفع الطريق، ذلك يف مروره لعدم منه
الحقيقة. عىل ويقف داغوبري، دكان إىل البدء يف يذهب أن رأى ولذلك

٢٣

بالذهاب خادميه الشفالييه أمر أن بعد فإنهما الشفالييه، وصديقه لوسيان إىل اآلن ولنعد
ماذا اآلن يل قل لرفيقه: لوسيان فقال الدير، طريق يف الفارسان سار القبو إىل بداغوبري

بنوات؟ فعل
خيانتنا. أراد –

املعرفة. حق الفتى عرفت فقد محال، هذا –
يف األقدام آثار من عرف األحدب إن له: قال أن إىل اتفق ما بجميع الشفالييه وأخربه
ألن الرضوخ فأبى له نصب قد الفخ وأن البيطري، آثار أنها الفخ فيه نصب الذي الطريق

صديقه. البيطري
يكره بات إليه بمهمات يرسله كان وهو داغوبري صديق األحدب أن لوسيان علم فلما
علينا متفقني باتوا الشعب عوام ألن اإلحسان؛ كل أحسنت لقد لصديقه: وقال االثنني،
تساهلت التي الفالسفة أفكار علينا جرته ما وهذا يوم، كل بنا التنكيل عىل يتآمرون
الشعب. هذا بني تنترش وأخذت النبالء، نحن علينا وباًال فكانت نرشها، أمر يف الحكومة

فعل عما وسأله املوضوع، هذا يف يناقشه فلم رفيقه رأي يرتئي يكن لم لوسيان أن إال
فأخربه. باألحدب

بداغوبري؟ تصنع وماذا وسأله:
باألحدب. صنعت كما –
سجنه؟ تطيل لعلك –

رئيس إىل ذهب الزواج قبل السجن من خرج إذا فإنه بحنة، زواجك عقد يتم أن إىل –
فوات قبل الحقيقة عىل وقف إذا جريوم األب ألن األمر؛ عليك فأفسد اتفق، بما وأخربه الدير

الفتاة. منك واسرتجع وأقعدها الدنيا فأقام العام الدير رئيس إىل ذهب األوان،
إفالت من خوف وال رجايل من واثق وإني االحتياط، كل نحتاط أن يجب ذلك وعىل
إىل بها وتذهب ساعة بعد إرادتك طوع حنة كانت السلوك أحسنت فإذا واألحدب، البيطري

باريس. إىل بها تسافر التايل اليوم ويف أمك،
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واألحدب؟ بداغوبري ستحتفظ إذن –
نعم. –

إليهما؟ تيسء ال ولكنك –
صادق. وعد أعدك –

حنة. إىل ذاهب أنا إذن –
حتى ننتظر أن يجب إذ بعد؛ الوقت يحن لم كال، وقال: ساعته يف الشفالييه فنظر

الفجر. بصالة الرهبان يبدأ
ألنه حلًما؛ فيه هو ما كل يحسب وكان التصورات، فيايف يف وتاه لوسيان فتنهد
يف له يخطر يكن لم ذلك وكل زواجه، عىل أمه ووافقت البيطري أَرس وقد حنة سيختطف

بال.
أورور. عمه ابنة أخبار من يشء عىل خاللها يف يقف لم أيام ثمانية به مىض إنه ثم
يقرأ إليه ناظر والشفالييه الطرف، ساهي وهو األمور هذه جميع يف يفكر وكان

الصديق. أيها خائف إني له: وقال فجأة، إليه لوسيان نظر أن إىل يكلمه وال أفكاره
الخوف؟ مما –

االحرتام. أشد داغوبري تحرتم ألنها الفرار؛ عىل حنة توافقني أال أخىش –
حب. أشد تحبك ولكنها –

أن فأخاف عليها، قيًما داغوبري تعترب وهي دينية، تربية ربيت ولكنها ذاك، هو –
الهفوة. هذه ارتكاب عن فيمنعها حبها دينها يغلب

أيديهم. يف آلة داغوبري وأن الرهبان ضحية أنها وهي الحقيقة، لها قل إذن –
اإلباء؟ عىل أرصت وإذا –

ما يخف أمك ورأت منزلك إىل وصلت ومتى بالقوة، ونختطفها إيلَّ ترجع عندها –
قصدك. نبالة من عندئذ توقن إذ عندها؛

يشاء. ما هللا وليفعل هللا بركة عىل سأذهب –
وأصغ. اصمت منخفض: بصوت للوسيان وقال فجأة، جواده الشفالييه أوقف وعندها

شيئًا؟ أسمع لم فإني سمعت ماذا لرفيقه: قال ثم هنيهة، لوسيان وأصغى
األدغال. بني أقدام وقع سمعت أني يل خيل لقد –

حيوان. مسري صوت ذلك كان ربما –
البال. قلق ولكني ربما، –
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القلق؟ عىل يحملك ما –
وثبه. صوت الصوت هذا أن لقلت سجني، األحدب بنوات أن واثًقا أكن لم لو إني –

األوراق. حفيف صوت سمعته الذي كان فربما الصديق، أيها واهم إنك –
السري. فلنواصل ربما، –

لست إني وقال: الوقوف، إىل الشفالييه رجع حتى قليًال يبتعدا ولم الفارسان وسار
أتحقق. أن يل بد وال نفسه الصوت سمعت وقد املرة، هذه مخطئًا

أني أظن وقال: وعاد باحثًا هنيهة فطاف الصوت، مصدر جهة إىل جواده دفع ثم
أحًدا. أر لم ألني أذني يف بدوي مصاب

من اقرتبنا فقد السري ولنواصل لك، قلت كما حيوان سري صوت ذلك يكون قد –
الدير.

هنا. أنتظرك أن األفضل أرى بل –
ملاذا؟ –

تفتحه. أن يمكن فال رأتني إذا وأما الباب، حنة لك تفتح قد وحدك كنت إذا ألنك –
الصديق. أيها أصبت لقد –

يف إليك أحرض يل ر فصفِّ إيلَّ، محتاج أنك ورأيت الرفض عىل أرصت فإذا رس، إذن –
الحال.

حتى هنيهة مضت فما ينتظره، وحده الشفالييه وبقي وانرصف لوسيان فرتكه
الثالثة. للمرة الرسي الصوت ذلك سمع إذ ارتعش؛

صوت الصوت أن ريب لدي يبَق لم نفسه: يف فقال منه، ا جدٍّ قريبًا كان الصوت ولكن
لص. أقدام

الغابة. إىل جواده ودفع جيبه، من مسدسه أخذ ذلك وعند
وانقلب ألم صيحة فصاح بندقية، برصاصة أصيب حتى مكانه من به ينتقل يكد ولم

بالدماء. مترضًجا األرض إىل جواده عن يهوي

٢٤

متوجًها تركناه وقد القبو، من خروجه حني األحدب اتباع من القاتل هذا ملعرفة لنا بد وال
منزله يف وجده إذا فينذره منه سلم أو الفخ، يف سقط قد كان إذا ليعلم داغوبري منزل إىل

حنة. اختطاف يريد لوسيان بأن
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بدليل الفتاة اختطاف يبغي لوسيان أن وثق وقد الغابة، طرق جميع يعرف وكان
داغوبري. أرس عىل الشفالييه مع اتفاقه

إليه يبلغ أن يرجو وهو الدير، إىل املؤدية الطرق أقرص يف الغزالن برسعة يسري وجعل
بغية دون ويحول يجده ال أو ويخربه البيطري يجد فإما والشفالييه، الكونت وصول قبل

الحالني. يف الكونت
رجل صوت فجأة سمع بالغيوم، القمر احتجب وقد الغابة تلك يف يعدو هو وفيما

أنت؟ من له: يقول
بنوات. أنا وقال: فذعر

بنوات. يا أخفتني لقد –
جاك؟ يا أنت أهذا له: وقال صوته من األحدب وعرفه

لقتله الرواية هذه بدء يف أورور الكونتس إليه أساءت الذي الفالح الرجل هذا وكان
تطارده. كانت التي األيل

جاك. يا بالصيد بكرت لقد له: وقال منه األحدب ودنا
منك. فخفت الغابة حراس أحد حسبتك وقد ينبثق، سوف الفجر إن كال، –

فحسبه الدير، طريق يف يسري جاك يرى أن قبل فارًسا بعد عن رأى قد األحدب وكان
إني لجاك: فقال قصده، دون فحال بجاك التقى حتى إدراكه، بغية يثب وجعل داغوبري

داغوبري؟ أرأيت الدير، جهة من قادًما أراك
كال. –

الدير؟ طريق يف يسري الذي الفارس هو من ولكن –
أتبينهما. لم ألني أعرفهما لم فارسني بل فارًسا هو ليس –
بمكروه. داغوبري أصيب يكون أن أخىش إني أسفاه! وا –

املكيدة. عن عرفه ما بجميع أخربه ثم
نبالء، أنفسهم يدعون الذين هؤالء لعسف ا حدٍّ نضع أن يجب وقال: الفالح فغضب

الرعاع. أسافل من إال هم وما
فإنهما نتبعهما هلم والشفالييه، الكونت أنهما بد ال فارسني رأيتهما الذين كان إذا –

عنا. بعيدين ليسا
يف مجاراته يستطيع ال رفيقه رأى األحدب أن إال يعدوان االثنان جعل ذلك وعند

العدو.
بندقيتك. فأعطني الصديق، أيها معي إدراكهما تستطيع ال إنك له: وقال إليه ورجع
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لوسيان؟ بها تقتل أن أتريد –
املنكر. هذا ارتكاب إىل دفعه الذي الشفالييه بل كال، –

الرش. إىل بنبله يتذرع نبيل كل قتل أود إني خذ، –
االنتقام أن إال الصالح، عىل ُفِطر فقد حياته، يف أحد إىل أساء قد هذا بنوات يكن ولم
يديه يف شديد بألم يشعر يزال ال كان وأنه سيما ال الجريمة، ارتكاب له وسهل بصدره هاج

الحرق. من
حتى العام الطريق وبجنب الفارسني، أثر يف األدغال بني يثب وجعل البندقية وأخذ

خطوة. عرشين قيد عىل أدركهما
عىل وصوبها كتفه عىل البندقية فوضع الشفالييه عن انفصل قد لوسيان أن ورأى
صدره يف واألخرى كتفه يف إحداهما إصابتني وأصابه مرتني عليه أطلقها ثم الشفالييه،

منه. األحدب وانتقم رصيًعا فسقط
لم ولكنه البندقية دوي وسمع الشفالييه عن مرت ثالثمائة نحو بعد قد لوسيان وكان
ورأى داغوبري منزل من اقرتب قد كان أنه إال بمصاب، قلبه فحدثه الشفالييه صيحة يسمع

انتظاري. يف تكون قد حنة إن نفسه: يف وقال قلبه فارتجف فيه، ييضء نوًرا بعد عن
الصيادين. أحد من ذلك يكون قد وقال: الدوي، بذلك يفتكر يعد ولم
اضطرابه. لفرط عنه يسقط يكاد وهو داغوبري، منزل إىل جواده ودفع

ومىش الغابة، أشجار إحدى يف وربطه عنه وترجل جواده، أوقف املنزل من اقرتب فلما
املنزل. من ال الدكان من ينبعث النور أن ورأى املنزل، إىل

الداخل إىل ينظر يكد فلم الباب، ثقب عىل عينه ووضع الدكان من واقرتب قلبه ووجف
عروقه. يف الدم وجمد وجهه، اصفر وقد تراجع، حتى

امرأة معها كان بل وحدها، تكن لم ولكنها الدكان وسط يف جالسة حنة رأى أنه ذلك
ابتسام. ألطف لها وتبتسم تحدثها وهي كلفة، دون يديها بني يدها أخذت
عمه. ابنة أورور مدموازيل السابقة، خطيبته كانت فقد الفتاة تلك أما

٢٥

املتأخرة الساعة هذه يف الدير ربيبة عند أورور الكونتس وجود يف السبب إليضاح لنا بد وال
الكونتس. هذه منزل إىل بالقارئ نعود أن الليل، من

وإنها بنيامني، الشيخ الخادم إياه أعطاها الذي الصندوق ذلك فتحت وقد تركناها لقد
ألنها الصورة؛ تلك رأت حني دهش صيحة وصاحت امرأة تمثال فيها مدالية منه أخرجت
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حني انرصف قد كان ولكنه بنيامني، ذلك عند ونادت عجيبًا، شبًها الدير ربيبة تشبه كانت
الصندوق. لها دفع

حواه ما فحص تتم أم أيًضا، بنيامني أتنادي تعلم ال مرتددة حائرة أورور ولبثت
األخري. الرأي عىل أقرت أن إىل الصندوق

تبلغ حني تفتحه ابنتي «إىل أحدهما: عىل كتب كتابني، الصندوق ذلك يف ووجدت
بعامني.» األول الكتاب بعد تفتحه ابنتي «إىل الثاني: وعىل عمرها»، من عرشة الخامسة

يل يحق فصار عمري من عرشة الثامنة اآلن بلغت قد إني نفسها: يف أورور فقالت
الكتابني. فتح

ففضت الكتابني إىل وعادت الداخل، من وأقفلته حجرتها باب إىل ذهبت ذلك وعند
يأتي: ما وقرأت منهما األول

الحبيبة ابنتي إىل
حول األطباء اجتمع وقد حال رش يف وأنا ميونخ، من الكتاب هذا إليك أكتب

أمري. يف يتشاورون رسيري
اتفقوا ولكنهم مريض، عىل يتفقوا لم العلم أنارهم الذين األطباء هؤالء إن
أموت أني آخرون وارتأى أشهر، ثالثة أيًضا أعيش أني بعضهم فرأى موتي عىل

أسبوعني. بعد
مغميٍّا فحسبوني املربم القضاء هذا عيلَّ قضوا حني عيني مطبقة كنت إني
حني شديًدا ذعًرا ابنتي يا فذعرت يقولون كانوا ما أسمع كنت ولكني عيلَّ،
طاملا فقد بالحياة حبٍّا املوت أخش لم أني إال باملوت، عيلَّ القضاء بأذني سمعت

وبينك. بيني التفريق يف السبب سيكون ألنه خشيته ولكني رسوله، ناديت
تفتحيه أن لك قدر فإن أورور، يا الكتاب هذا أكتب حني طفلة تزالني ال إنك

األبد. هوة بيننا تفصل أن بعد أي موتي؛ بعد
أو وأحشائي قلبي ابنة تكوني أن فإما بعدي، مصريك يكون ما أعلم ال إني
املخلص الويف بنيامني عيني ولكن عنك، بعيدة أكون فإني األحشاء ابنة تكوني

مصريك. حقيقة يعلم الذي وهو إليك، ستنظران األمني
أهل من إنه القول عىل أجرس بل عظيم، مذنب الحبيبة ابنتي يا أباك إن
يف الفاسدة وأخالقه طباعه تمزج وهل ابنته؟ أو ابنتي تكونني فهل الجرائم،
وأنا سواه يروعني ال الذي الهائل الشك هو هذا أخالقي؟ من ترثني أم دمائك

القرب. درجات أنزل
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عىل يعينك الصبا من مبلًغا بلغت قد تكونني الكتاب هذا تفتحني حني إنك
ماتت أنها واعلمي أمك لحال فارثي تفتحيه أن لك قدر فإذا والدك، أخالق درس

الشهداء. موت
أن يخلق ال ابنتي يا هائًال ا رسٍّ مازير دي الشفالييه والدك وبني بيني إن
عمرك من عرشة الثامنة بلغت فإذا الشباب، مقتبل يف تزالني ال وأنت تعلميه
أن يجب ما وتعلمني الرس هذا عىل فتقفني الثاني كتابي بنيامني إليك يدفع

وأمك. والدك من ورثت الخلقني أي بنيامني ويعلم تصنعيه،
املعزي األمل بهذا متزودة أموت أن أحب فإني اللقاء، إىل بل ابنتي، يا الوداع

األخري. العالم يف تلتقي الصالحني نفوس أن وهو

أمك
كريتشن

باكية أمها تناجي جعلت ثم شديد، بذهول أصيبت الكتاب هذا أورور قرأت فلما
ما ستصلح الطاهرة روحك ولكن نفيس أفسدت قد أبي أخالق فإن أماه، يا عفوك فتقول:

فسد.
ذلك عن لها كتبته ما ذكرت وقد فجأة اهتزت ثم تقبله، وجعلت الكتاب ذلك وأخذت

يأتي: ما وقرأت الثاني الكتاب وفضت عليه االطالع إىل فتاقت الرس،

أمك. أخالق من حقيقة اقتبست قد تكونني الكتاب هذا ابنتي يا قرأت إذا إنك
يعطيك الذي الصندوق يف تجدين إنك … يشء بكل أخربك أن أستطيع ولذلك
كتابي يف لك قلت فقد حياتي، تاريخ يتضمن الدفرت وهذا دفرتًا، بنيامني إياه
والدك. منزل يف ابنتي يا مسمومة مت أني ذلك الشهداء، موت أموت إني األول
تظهر ال كي تباًعا، يقتلني عامني منذ هائًال ا سمٍّ الطعام يف يل دسوا إنهم

للعيون. جريمتهم
أسماء وتعريف التعيسة أمك ماتت كيف تعلمي فيه ما واقرئي الدفرت افتحي

قاتليها.
سنٍّا تزيدك فتاة يوجد أنه األخري، الوداع أودعك أن قبل ابنتي يا أخربك وإني
وتحسبني أختك الفتاة هذه أن تعلمني ال وأنت القربى، أوارص بأشد بك تتصل

وحيدة. أنك
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يدها. من الكتاب وسقط دهش صيحة صاحت الجملة هذه إىل أورور وصلت فلما
ودخل للحال الباب وفتحت عنيًفا ا دقٍّ دقته جرس إىل قامت دهشتها من ثابت وملا
يجول الدمع فوجد لتسأله، إليها ستدعوه أنها لوثوقه الباب قرب واقًفا كان فقد بنيامني،

تأمرين؟ فبماذا سيدتي، يا أتيت ذا هو لها: فقال أورور عيني يف
يشء. كل تخربني أن أريد –

تعريف؟ أن سيدتي يا تأمرين ماذا –
أختًا؟ يل إن أنت يل تقل لم وملاذا أبي؟ يل يقل لم ملاذا أعرف أن أريد –

أخت. فلك الحقيقة، هي –
ماتت؟ لعلها لها؟ جرى وماذا هي؟ أين ولكن –

أعلم. ال –
يشء. كل أعرف أن وأريد بنيامني يا الكتابني قرأت إني يضطرب: بصوت فقالت

نهايته؟ إىل الثاني الكتاب قرأت لعلك –
كال. وقالت: فارتعشت
قراءته. أتمي إذن –

يأتي: ما فقرأت قراءته، وأتمت األرض من الكتاب فأخذت

وأنا أنقذها، لنا مخلًصا رجًال أن إال قتلوني، كما قتلها حاولوا وقد أختًا، لك إن
هللا أسأل ولكني اآلثمني، القتلة أولئك أعني عن إخفاءها يستطيع كان إذا أعلم ال

الضارية. الوحوش هذه من يقيها أن
إذا ولكنك الكتاب، هذا تقرئني حني أختك تكون أين أورور يا أعلم ال إني

املعتدين. كيد من وحمايتها عنها البحث همتك فاجعيل باسلة، قادرة كنت
الديان لدى نجتمع حيث السماء؛ يف أنتظرك فإني اللقاء إىل بل الوداع،

املظلومني. نصري

أمك
كريتشن

بها؟ أبي يخربني لم ملاذا ولكن أخت، يل إذن له: وقالت بنيامني إىل أورور فنظرت
ميتة. يحسبها ألنه –

ميتة؟ أهي –
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حياتها. من أفضل موتها ولكن أعلم، ال منخفض: بصوت بنيامني فأجابها
فأخذت عنه، السؤال عىل تجرس لم خطري بأمر اإلباحة وتوقعت أورور فاضطربت
أسماء وبيان أمها حياة تاريخ املتضمن الدفرت وهو يديها بني تقلبه وجعلت الدفرت

قاتليها.
منه فتقشعر الختم ذلك من يدها تدني فكانت األسود، بالشمع مختوًما الدفرت وكان

مسه. عىل تجرس وال يحرقها نار كأنه
فاختلجت املرأة، صورة فيها املرسومة املدالية تلك نظرها أصاب ذلك، عىل هي وفيما

الرسم؟ هذا يمثل من لبنيامني: وقالت
سيدتي. يا أمك رسم إنه يتهدج: بصوت فأجابها

قيد يف تزال ال أختي أن واثقة بت لقد إذن وقالت: دهش صيحة الكونتس فصاحت
الحياة.

… يأتي ما أورور وقرأت بنيامني خرج وعندها

٢٦

من باقيًا يكن ولم بافاريا، يف املالكة األرسة أقرباء أقرب هي كارلوتنبورج ولدتر أرسة إن
هيالنة. األمرية وهي فتاة إال النبيلة األرسة هذه

وهي العمر، من والثالثني والعرشين الثامنة بني كانت كارلوتنبورج دي هيالنة إن
املتحدثني. حلقات يف العالية النوادي سمر فكانت واإلدالل، الدالل كثرية الجمال بارعة

احتفاًظا خطابها من أحد إجابة أبت أنها غري األمراء من كثري زواجها يف رغب كان وقد
باستقاللها.

أعوام بضعة منذ رسيٍّا زواًجا متزوجة أنها اآلذان يف همًسا يتحدثون كانوا أنهم إال
مازير. دي الكونت يدعى نبيل برجل

ولكنه فقري، وهو الغنى عىل ظواهره تدل عمره، من الثالثني يف الكونت هذا وكان
بالط إىل ململكته سفريًا فرنسا ملك فأرسله الخفية املساعدة بفضل كبريًا منصبًا نال

ميونخ.
أخويه. أحد موت لسبب باريس إىل فجأة استدعي بعامني املنصب هذا توىل أن فبعد
مثل أيًضا فقري وهو أشهر، بضعة يبلغ صغري وطفل أرملة عن مات قد أخوه وكان

السفري. الكونت أخيه

119



الدير ربيبة

بعد وعلموا البالط، يف تكن لم هيالنة الربنسيس أن لوحظ لسفره التايل اليوم ففي
حقيقة متزوجة أنها ميونخ نبالء جميع لدى شك يبَق فلم باريس، إىل سافرت أنها يومني

مازير. دي بالكونت
فراقها، عىل يصرب وال أبويٍّا شديًدا حبٍّا امللك يحبها الغنى كثرية األمرية هذه وكانت

تريد. ما كل عليه بنفوذها تنال عليه اإلدالل كثرية فكانت
املخلصات من لديها يكن ولم االنتقام، وحب الغرية أخالقها ومن الكربياء، شديدة وهي
وهبتها وقد ووصيفة، صديقة األمرية لهذه فكانت أملانيا، يف ولدت فرنسية فتاة إال لها

شقائها. علة هذا فكان باهًرا جماًال الطبيعة
تجهله. كانت فقد عائلتها اسم وأما كريتشن، تُدعى كانت الفتاة هذه إن

خفي لسبب به تخربها تكن لم ولكنها كريتشن عائلة اسم تعلم كانت األمرية أن إال
بها. اتصالها شدة عىل إدراكه تستطع لم

فقريًا، مضطهًدا ميونخ إىل قدم أباها أن عائلتها عن كريتشن تعرفه كانت ما وكل
تبلغ لم وهي أمها موت من شهر بعد مات أباها وأن العاصمة، تلك نساء من نبيلة فتزوج
يدعى منزلهما يف خادًما كان رجًال خال ما موتهما كان كيف أحد يعلم ولم العمر، من العام

فريتز.
فسافر فرنسا، من كتاب فريتز إىل ورد عمرها من عرشة الخامسة كريتشن بلغت فلما

امرأته. لعناية كريتشن تارًكا الكتاب ورود إثر عىل فرنسا إىل
كريتشن فباتت لسفره، أشهر ستة بعد وماتت امرأته فمرضت فريتز غياب طال وقد

الوجود. هذا يف وحيدة فريدة
وقفت حتى أيام ثالثة انفرادها عىل بها يمر لم فإنه ترمقها، كانت العناية عني أن إال
هيالنة الربنسيس وهي سيدة منها وخرجت النبالء شعار وعليها جياد أربعة تجرها مركبة
فأثر كريتشن ورأت البيت بهذا أشهر بضعة منذ مرت كانت األمرية فإن كارلوتنبورج، دي

حاشيتها. يف تجعلها أن وأرادت جمالها بها
الوجود. يف وحيدة باتت إذ القبول؛ من ا بدٍّ كريتشن تجد فلم

ميونخ إىل فرنسا من عاد فلما كريتشن، توهمت كما مات قد يكن لم فريتز أن عىل
مقابلتها، فالتمس األمرية قرص إىل وذهب وجهه، تجهم األمرية عند كريتشن بأن وعلم
الفرار يسألها أن عىل يجرس فلم الربنسيس، لدى منزلة أرقى يف باتت كريتشن أن فوجد
من بينهما دار ما كريتشن تعلم ولم مليٍّا، بها فخال بمقابلته، أذنت الربنسيس ولكن معه،

طويل. زمن بعد إال االجتماع ذلك يف الحديث
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فكان كريتشن، لخدمة خصيًصا األمرية قرص يف اليوم ذلك منذ أقام فريتز أن غري
هائل. رسي بخطر مهددة كأنها ظلها مالزمة يالزمها

وفريتز. كريتشن معها باريسوصحبت إىل األمرية سافرت العهد ذلك ويف عامان، ومر
وقد تعليم، خري وتعلمت األمرية قرص يف تربية أفضل تربت قد كريتشن وكانت
ينظر يكاد ال كان الذي مازير دي الكونت إن حتى بجمالها الناظرين فتنة وباتت ترعرعت

بها. مفتونًا مدلًها اآلن بات األمرية خدمة يف دخولها بدء يف إليها
مكتوًما الزواج هذا بقي وإنما مازير، دي بالكونت حقيقة تزوجت قد األمرية وكانت

عليه. املوافقة أبى بافاريا ملك ألن
التفنن كثري الحديث حلو الوجه جميل وهو الشباب، مقتبل يف كان فقد الكونت أما
هذا عيني مقاومة الصغري قلبها يستطع فلم السالمة، أتم عىل كانت فقد لكريتشن، خالًفا
كان الكونت أن عىل بينهما، جرى مما شيئًا تعلم ال األمرية وكانت رشكه، يف فعلقت الكونت
كريتشن، سيتزوج وأنه يشيعون، كما زوجها وليس األمرية عشيق أنه لكريتشن أقسم قد

غرامه. حبال يف وسقطت نيتها لسالمة الفتاة فصدقته
كانت كريتشن أن غري شهرين، تتجاوز ال قصرية باريس يف األمرية إقامة مدة وكانت
كانتيفصحبة أنها يوًما اتفق وقد الناسبجمالها، تدهش فكانت األوبرا إىل األمرية تصحب

عظيًما. وداًدا لها وأظهرا امللك حراس من اثنان فلقيهما الربنسيس،
مورليري. دي راوول واآلخر بوفوازين، دي الكونت يدعى أحدهما وكان

عىل اتفاًقا فريتز فعثر الحارسني، هذين من كتابان كريتشن إىل ورد التايل اليوم ففي
يأتي: كما وهو الكتابني هذين أحد

سيدتي
كما وأحبك رأيتك كما رآك ويفٌّ صديق ويل فأحببتك، واحدة ساعة رأيتك إني
عىل يبقى أن كالنا وأقسم خدمتك، رهن وثروته نفوذه يضع وكالنا أحببتك،

اآلخر. دون عنه رضاك حظ ينال أن ألحدنا قدر إذا صاحبه وفاء

كريتشن. إىل يصل ولم بوفوازين دي الكونت باسم عليه موقًعا الكتاب هذا وكان
ولم مازير، دي الكونت تحب أسفاه وا كانت ولكنها وصلها، فقد راوول كتاب أما

الخطورة. منتهى يف آخر كتاب منه إليها ورد قد يكن لم لو راوول لتقابل تكن
أمي. كانت هذه كريتشن إن رباه! وقالت: القراءة، عن هنيهة أورور توقفت وهنا
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ييل: ما فقرأت الثاني، راوول كتاب تالوة إىل التفكري إىل اسرتسالها بعد عادت ثم

فالرس دي كريتشن مدموازيل إىل
أرسة بقايا من فأنت عائلتك، ورسم اسمك غريب باتفاق سيدتي يا عرفنا لقد

دماءنا. لها اإلخالص سبيل يف نسفك أن عىل رفيقي مع أقسمت
بزواجك، رجائه تحقيق يرجو وكالنا حب، أصدق يحبك سيدتي يا كلينا وإن
واجب الخدمة هذه إىل يدفعنا الذي إن بل وحده، الحب أجل من نخدمك ال ولكننا

قضاؤه. علينا يجب مقدس
بك يحيط هللا، مالئكة من وكونك قلبك وطهارة جمالك عىل سيدتي يا إنك

قبضتهم. من ننقذك أن لنا بد ال أشداء أعداء
نراك أن يجب أنه واعلمي ورشفنا، وفائنا عىل فاعتمدي ويفٌّ، رشيف وكالنا

األخطار. من بك يحدق ما تعلمي كي نفسها الليلة هذه يف
القرص لذاك مقابل منزل يوجد ولكن محال، األمرية قرص يف مقابلتك وإن
الساعة يف إليه فاحرضي بوالئنا تشكني ال كنت فإذا ضيق، رواق من إليه يدخل
بوفوازين دي الكونت صديقي مع انتظارك يف تجديني اليوم مساء من الثامنة

املنزل. هذا يف سواء نقيم فإننا
الويف املخلص
مورليري دي راوول

نفسه. اليوم يف ميونخ إىل الرجوع عىل األمرية عزم قصدها دون حال أنه غري
واضطرت الرسالة، هذه كريتشن إىل القرصفأوصل خدم أحد رشَوا قد الفارسان وكان

لحظة. تفارقها فلم السفر معدات إلعداد اليوم ذاك كل األمرية مع تبقى أن كريتشن
وأعطاها كريتشن من الخادم دنا املركبات إىل حاشيتها مع األمرية خرجت إذا حتى

الكتاب. ذاك
البسة وسيدة كريتشن وركبت األوىل، املركبة يف مازير دي والكونت األمرية ركبت وقد

الثانية. املركبة يف صغري طفل ومعها الحداد مالبس
مازير دي الكونت أخي أرملة كانت فقد الحداد مالبس البسة كانت التي السيدة أما
األمرية. منزل يف زوجها أخي مع والعيش أملانيا إىل بالسفر رضيت وقد حديثًا، مات الذي

األوىل. املحطة يف إال الكتاب فتح تستطع لم فإنها كريتشن وأما
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كريتشن أطلعت وهناك فنادقها، أحد يف فنزلوا سانوتياري إىل وصلوا املساء أقبل وملا
من سيدتي يا بد يل يعد لم لها: وقال وجهه واصفر فريتز فقرأه راوول، كتاب عىل فريتز

الحقيقي. اسمك هو الكتاب يف ذكر الذي االسم فإن الحقيقة، لك أقول أن
أعداء؟ يل يكون فكيف أشداء، أعداء يل إن يقول الكتاب كاتب ولكن –

أرستك. وجميع أبيك أعداء هم سيدتي يا أعداءك إن وقال: فريتز فاضطرب
أبي؟ عرفت لعلك –
يدي. بني مات إنه –

كانت وقد فرنسية أرستك إن لها: فقال أرستها تاريخ عليها يقص فريتز أخذ وعندها
البارون قبضة يف وسقط مجدبورج حصار يف جدك أرس وقد املايض، القرن يف شهرية

هيالنة. الربنسيس جد وهو ولدتر
وكان رشيًرا، قبيًحا شيًخا كان أنه حني يف حسناء صبية امرأة البارون لهذا وكان
البارونة، فأحبته عمره من والعرشين الخامسة يف وهو جميًال فالرس دي املركيز جدك
البارونة حب عن انثنى وقد فرنسا إىل املركيز جدك جاء الحصار بانتهاء الصلح عقد وملا

ظنونه. يف منخدًعا كان أنه غري أحد، به يعلم لم غرامهما رس أن وحسب
أن بعد امرأته ماتت حتى أشهر ثالثة بزواجه يمر فلم تزوج، فرنسا إىل عاد أن وبعد

مرضها. حقيقة األطباء من أحد يدر ولم تطاق ال آالًما لقيت
رصيًعا وتركوه جراًحا فأثخنوه متنكرة عصابة جدك املركيز هاجم بشهرين وبعدها

حتفه. لقي أنه يعتقدون وهم
له فولدت بعام، الحادثة هذه بعد ثانية وتزوج جراحه من شفي بل يمت، لم ولكنه

بنني. ثالثة امرأته
بعضاألرشار دخل املنزل يف ليلة ذات نائم هو فبينما عاًما، عرشون زواجه ومىضعىل
فلم القاتل عن البحث يف مجهودها الحكومة فأفرغت بالخناجر، وقتلوه رقاده غرفة إىل

أثر. عىل له تقف
امرأة به ماتت الذي املرضالخفي بذاك منهم اثنان فمات شبُّوا، قد املركيز أبناء وكان

نصها: هذا التوقيع من خالية رسالة إليه وردت فقد الثالث الولد أما األوىل، جدك

وهذا كارلوتنبورج، ولدتر البارون امرأة أغوى قد املركيز أباك فإن لنفسك احذر
املتتابعة. النكبات من عائلتك تلقاه ما يف السبب هو
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ذانك وهما سنٍّا منه أصغر صديقان له كان وقد سيدتي، يا أبوك فهو الثالث الولد أما
لك. كتبا اللذان الحارسان

الربنسيس، شقيق وهو األكرب، ولدتر البارون ابن األيام تلك يف باريس يف يوجد وكان
وراوول. بوفوازين دي صديقاه املبارزة يف شاهده وكان مبارزة، يف وقتله أبوك فخاصمه
األحقاد جذوة أن أبوك حسب مقتله قبيل برنًسا جعله قد امللك وكان الربنس، قتل فلما
السم استبقاء الزواج فأراد عاًما، ثالثني غري العمر من له يكن ولم خمدت، قد العائلية

سواه. منها يبَق لم إذ عائلته؛
رسيرها، يف مخنوقة امرأته وجد لزواجه التايل اليوم يف فإنه حسابه يف أخطأ ولكنه
شارل باسم متنكًرا ميونخ يف فأقام اسمه، غري وقد متنكًرا باريس وبرح قلبه الرعب فمأل
بعد ماتت لكنها عاًما، عرش ستة منذ وذاك ولدتك، عامني وبعد أمك تزوج وهناك ريرتبرج،
أن من الروح مفارقة قبل تمكن ولكنه أبوك، مات أيام بضعة وبعد فجائيٍّا، موتًا والدتك

املحزن. العائيل التاريخ هذا عيلَّ يقص
ظلها أعيشيف التي األمرية هذه إن إذن كريتشن: له قالت حكايته من فريتز فرغ فلما

أرستي؟ قاتيل ابنة هي
نعم. –

منزلها؟ يف أقيم تركتني فكيف ذاك، تعرف كنت إذا –
باع فرنسا برح حني أباك فإن سيدتي، يا منزلها يف تكوني أن أرادت األقدار إن –
الرابعة تبلغي أن إىل أنتظر أن املوت فراش عىل وهو أمرني وقد فيها، موجوداته جميع

ثروتك. السرتجاع باريس إىل فأذهب عمرك من عرشة
مستفيًضا بحثًا فبحثت أبيك، ألمر امتثاًال باريس إىل سافرت العمر هذا بلغت فلما
مكان يعرف يكن ولم الوفاة، أدركتها قد كانت جدتك ألن بها؛ أظفر فلم الثروة تلك عن
الحني. ذاك يف أعرفهما لم ولكني وراوول، بوفوارين دي وهما أبيك صديقي إال الثروة هذه
من عروقي يف الدم جمد األمرية قرص يف أنك وعلمت ميونخ إىل بالخيبة عدت فلما
لم إذا قتلها عىل عازًما وكنت مقابلتها فالتمست األمرية قرص إىل وأرسعت عليك، اإلشفاق

قرصها. من معي بالخروج لك تأذن
وحبها عليك حنوها يل أظهرت فإنها العزم، هذا عن أثناني ما منها لقيت أني إال
لست إني يل: قالت ثم لهجتها، يف بادية الصدق ودالئل عينيها، من تذرف والدموع إياك
ويكون القديم الحقد بذلك آبائي أفسده ما أصلح وإني االنتقام، أهل من أنا وال سفاكة

الصبية. هذه إىل بإحساني اإلصالح ذاك
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منها أنتقم ال أني العيل باهلل لك أقسم ولكني شئت، إذا خذها واآلن وقالت: تنهدت ثم
أختها. األخت تحب كما أحبها إني بل أرستها، مع أرستي عليه جرت ما عىل قياًسا

طويتها. وسالمة نيتها بصدق شك لدي يبَق فلم البكاء إىل عادت وهنا
كنت فإذا أمرك، يف اآلن فانظري البقية، تعرفني وأنت عائلتك رس من أعلمه ما هذا
والء من واثقة كنت وإذا الحارسني، ذينك بحماية فيها وأقيمي باريس إىل فارجعي خائفة

قرصها. يف فابقي األمرية
األمرية مع أبقى بل لفريتز: وقالت مازير دي الكونت الساعة تلك يف لكريتشن فخطر

شديدة. بها ثقتي فإن
مازير. دي بالكونت لهيامها األمرية مع البقاء أرادت وإنما

أملانيا؟ إىل الرجوع عىل عولت إذن –
نعم. –

األعداء. رش ويقيك هللا ليحرسك –
ثمانية بعد ميونخ إىل فوصلت أملانيا إىل كريتشن مع األمرية سافرت التايل اليوم ويف

الجنون. حد هواه يف بلغت وهي بها هياًما زاد قد الكونت وكان أيام،
وقالت يديها بني رأسها وضعت الحد، هذا إىل الدفرت هذا قراءة يف أورور وصلت فلما
لعله الدفرت؟ هذا يف ذكره الوارد هذا فريتز هو من ترى نفسها: تكلم منخفض بصوت

بنيامني؟
سيدتي، يا نعم كرسيها: وراء واقف وهو األمني العجوز الخادم ذاك بنيامني فأجابها

املؤثرة. الحكاية ببقية وسأخربك فريتز، هو أنا
بنيامني. حديث إىل وأصغت الطاولة عىل الدفرت أورور فوضعت

٢٧

له فكان عيناه، واتقدت شعره ابيض وقد القامة، طويل البنية قوي شيًخا بنيامني كان
الفتيان. وهمة الشيوخ عمر

برسعائلتك؛ مخربك إني نعم قال: أمامها وجلس حديثه إىل تصغي أورور جلست فلما
كنت إني فقال: يأتي ما عليها قص ثم أمورها. من مكنون كل عىل تقفي أن لك آن فقد
أُعد لم بحيث عليها ولحنوها كريتشن ألمك هيالنة األمرية إخالص من تامة ثقة واثًقا

األمرية. عىل ذلك يف العتمادي األوىل مراقبتي أراقبها
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ولذلك البرش؛ قلوب خربت وما الدهر عركني فما الكهولة حد بعد أبلغ لم كنت إني ثم
فبعد حال، إىل حال من استحالت فإنها التغيري، من أمك عىل طرأ عما البحث يف أدقق لم
كل يف الكآبة آثار عليها تبدو مهمومة مفكرة أصبحت املحيا طلقة الثغر باسمة كانت أن
عائلتها، مصائب عىل وقفت أن بعد توالها قد االنقباض هذا إن نفيس يف أقول فكنت حني،

فطرتها. إىل فتعود مخيلتها من الذكرى هذه األيام مرور يمحو أن بد وال
وعبث للكونت حبها كان فيه السبب فإن انقباضها، تعليل يف مخطئًا كنت أني غري

بها. الكونت
متزوجة كانت فإنها ميونخ؛ الربنسيسيف حالة الحب هذا عىل وأمك الكونت ساعد وقد
فكان ألغراضه، حبها يستخدم كان وإنما يحبها، يكن لم الكونت أن غري حقيقة، الكونت
لسالمة أمك وثقت بحيث السفارة دار يف يقيم كان ولكنه يوم، كل يف قرصها إىل يحرض

العبث. ذلك بعد وعدها كما سيتزوجها الكونت وأن زوجني غري أنهما نيتها
كل عىل أوقفتها امرأة أن غري الغرام، هذا أرسار من بيشء عارفة األمرية تكن ولم
يف وأقامها ميونخ، إىل مازير دي الكونت بها جاء التي األرملة تلك املرأة هذه وكانت خفي،

… صغري طفل وعن عنها باريس يف مات الذي أخيه امرأة أي األمرية؛ قرص
لوسيان؟ عمي ابن الطفل هذا يكن ألم وقالت: أورور فقاطعته

راضيًا بافاريا ملك وكان عائلته، يحب كان مازير دي الكونت فإن سيدتي، يا بىل قال:
قرص يف فأقامهما وابنها، أخيه بامرأة فجاء امللكي الرىض هذا فاغتنم الخري، له يريد عنه

امللك. بالط يف الترشيفات رجال من فجعله الثالث بأخيه وجاء هيالنة، األمرية
أبي؟ أليس الثالث؟ أخوه هو َمن –

أن يعلم وهو فأحبها، كريتشن أمك رأى وقد مازير، دي الشفالييه أبوك هو بىل –
بأخيه. يباِل لم ولكنه يُوصف، ال حبٍّا يحبها إليه املحسن أخاه

وكرهتها منها نفرت األوىل املرة أمك رأت حني فإنها لوسيان، والدة أي عمك؛ امرأة وأما
منها. لحسد شديًدا كرًها

غري حوله كان َمن جميع من أكيًدا حبٍّا يحب يكن لم مازير دي الكونت أن غري
كريتشن.

بها يمكن ال التي األيام دنت حتى غلطتها، إخفاء يف تبالغ وأمك تتواىل األيام وجعلت
ويفي يرحمها أن الكونت إىل تتوسل حني كل يف كانت وقد الزالت، هذه يسرتن أن للنساء

وعده. بما يفي وال بالرجاء يعللها فكان بزواجها، بوعده
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وطلب باريس إىل فكتب التسويف، يف حيلة للكونت يَُعد ولم والدتها، موعد دنا أن إىل
طلب. ما إىل الخارجية وزير فأجابه يستدعوه، أن

ملك أن غري معه، تسافر أن أرادت بسفره األمرية وعلمت بالسفر اإلذن ورده فلما
يغيب لن أنه وعدها وقد وحده الكونت فسافر السفر، عن ومنعها بغيتها دون حال بافاريا

أسابيع. بضعة غري
وهي لوسيان، والدة عمك امرأة غري أمك زلة عىل وقف قد القرص يف أحد يكن ولم
أن حني يف الجرائم، من حد عند أغراضها سبيل يف تقف ال املطامع كثرية رشيرة امرأة

لجمالها. هللا مالئكة من يحسبها إليها الناظر
رأوا قد األطباء وأن الضعف، كثرية األمرية أن رأت أنها فهي لوسيان والدة مطامع أما
العناية لكثرة بعُد مبلغه منها يبلغ لم الوبيل الداء هذا وأن السل، من األوىل الدرجة يف أنها

عناية. تفدها ولم التأثري، قتلها شديد بتأثري أصيبت إذا إنها نفسها: يف فقالت بها،
الكونت فإن ماتت فإذا بنني، منه ترزق لم وأنها الكونت، تزوجت أنها تعلم كانت وقد

الطائلة. ثروتها من كثريًا ماًال يرث
تتزوج أن رجاؤها فكان والجمال، الشباب ريعان يف تزال ال لوسيان والدة وكانت

األمرية. زوجته موت بعد الكونت
غرام فكان بكريتشن، غرامه عىل وقفت حتى الرجاء بهذا نفسها تعلل زالت وما
قريحتها لها ولدتها هائلة خطة ذلك عند فوضعت آمالها، عىل قاضية رضبة بأمك الكونت
تتودد الحني ذلك منذ فجعلت إنسان، بصورة رجيم شيطان هي نورية ووصيفة الجهنمية،
شيئًا عنها تكتم ال طويتها لسالمة أمك وباتت الحميمة، صديقتها باتت حتى كريتشن إىل

إخالصها. بصدق العتقادها قلبها أرسار من
تخايف، ال لها: فقالت لوسيان لوالدة برسها باحت ا أمٍّ تصبح أن كريتشن أوشكت فلما

الخطر. هذا من أنقذك فأنا
عىل احتالت ثم السفر، إىل تدعوها أسبابًا لوسيان والدة واختلقت بها كريتشن فوثقت

فسافرتا. بمرافقتها لكريتشن أذنت حتى األمرية
أشيع ما الناس جميع أمام ينكر كان وقد باريس، يف يزال ال مازير دي الكونت وكان
له: وقالت زواجه، أمر تجهل أنها فتظاهرت إليه لوسيان والدة فذهبت باألمرية، زواجه عن

النبيل. عائلتك اسم عىل إشفاًقا ارتكبته غلط إصالح منك ألتمس جئت إني
بذلك؟ تقصدين ماذا لها: وقال الكونت فارتعش

تتزوجها. أن ويجب كريتشن أغويت إنك –
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كانت ألنها شديًدا احرتاًما يحرتمها كان بل الكونت، عىل نفوذ لوسيان لوالدة وكان
لها فاعرتف االحرتام، إىل يدعو مما املظاهر بخري أمامه تظهر فكانت بزواجه، طامعة

باألمرية. رشعيٍّا زواًجا متزوج أنه وأخربها أمره، بجميع ذلك عند الكونت
تنقذ أن يجب ولكن محال، كريتشن زواجك فإن تقول، كما ذلك كان إذا له: فقالت

يقتلها. سوف اليأس فإن فيه، هي مما املنكودة هذه
يف لألمرية منزل يف معها مقيمة وأنها باريس، إىل بكريتشن جاءت أنها أخربته ثم

الشديدة. العناية إىل قصوى حاجة يف فهي الوالدة، من قريبة باتت وأنها أباي، شارع
امرأة مع وسار أكيًدا، حبٍّا يحبها كان ألنه كريتشن؛ عىل حنوٍّا يذوب الكونت فكاد

فيه. تقيم كانت الذي املنزل ذلك إىل أخيه
ولكنه بها، الزواج من له بد ال وأنه أكيًدا، حبٍّا يحبها أنه الكونت لها أقسم وهناك
اآلن بلغت قد وهي عمرها، من األربعني تبلغ أن بعد إال يتزوج ال أنه هيالنة لألمرية أقسم

أعوام. أربعة الصرب من إذن بد فال العمر من والثالثني السادسة
سبيًال وجدت بلغة غرامه مكنونات لها ويظهر قلبه، عواطف عن لها يعرب جعل ثم

له. وغفرت وعوده فصدقت الضعيف، قلبها إىل
قصرية، األمرية حياة أن يرى كان فإنه الوعد، هذا يف كاذبًا يكن لم فإنه الكونت أما
فراق بها أثر وقد يوم، كل يف صحتها عن التقارير إليه يرسل كان الشفالييه أخاه فإن

اعتالًال. صحتها فزاد عظيًما، تأثريًا الكونت
يوم كل تكتب فكانت بالسفر، لها اإلذن عدم عىل ا مرصٍّ يزال ال بافاريا ملك وكان
يستطيع ال إنه ويقول رجوعه بقرب الكونت فيعللها بالعودة، اإلرساع تسأله الكونت إىل
والدة فكانت ا، جدٍّ خطرية ألشغال باريس يف البقاء إىل مضطر ألنه الرجوع؛ موعد تعيني
نورية امرأة أن وذلك بمقاصدها، أحد يدري أن دون ذلك خالل يف املكائد تكيد لوسيان
… بافاريا من اليوم ذلك يف جاءت وقد رشمعني، لها فكانت بها متصلة كانت تنوان تُدعى

عمي؟ امرأة قرص يف تزال ال التي نفسها املرأة تلك أهي وقالت: أورور فقاطعته
نفسها. هي –

عجيبًا. أراه فإني بنيامني يا حديثك أتم يضطرب: بصوت له فقالت
التطري أهل من هيالنة األمرية وكانت الطوالع، تستكشف كانت هذه تنوان إن –
يوافق بما وتخربها األمرية طالع تستكشف تنوان فكانت الباطلة، باألوهام واالعتقاد
يف مكائدها تحدثه عما يوم كل إليها تكتب ثم لوسيان، والدة مع باالتفاق أغراضها

األمرية. تلك نفس
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وأن يحبها، ال الكونت أن فأيقنت الغرية، بذور نفسها يف غرست حتى بها زالت وما
النورية. هذه دهاء بحسن ذلك وكل لغريتها، تجن فكادت باريس، يف منشغل قلبه

إىل الغرية بها فأفضت لها، يأذن لم امللك ألن باريس إىل السفر تستطيع تكن ولم
اليقني. بالخرب وموافاتها لالستطالع باريس إىل تنوان إرسال

وكان لوسيان، ووالدة كريتشن فيه املقيمة القرص إىل الليلة تلك النورية وصلت وقد
منه. مازير دي الكونت خروج حني إليه وصولها

السلم، آخر إىل الستقبالها نزلت فإنها قدومها، تنتظر كانت لوسيان والدة أن شك وال
الحوادث؟ بنا وصلت أين إىل لها: قالت ثم األخوات معانقة وعانقتها

الغرية. من تجن تكاد األمرية فإن أردنا، حيث إىل –
صحتها؟ وكيف –

أعداؤها. يشتهيه ما عىل –
مازير؟ دي والشفالييه –

عودتها. زمن عن يسأل قرصاألمرية إىل يوم كل يأتي فإنه كريتشن، بغرام مدلَّه إنه –
أمرها؟ من شيئًا يعرف ال أنه أتظنني –

أؤكد. بل –
الساعة. دنت لقد وقالت: الرجاء من ببارق لوسيان والدة عينا فاتقدت

إىل بقدومها كريتشن تعلم ال كي القرص يف معتزلة حجرة إىل بالنورية ذهبت ثم
باريس.

٢٨

يف أنه غري الطامعة، لوسيان والدة وبني الداهية النورية تلك بني جرى ما أحد يدر ولم
أنها وقررت كريتشن ففحصت باريس يف مشهورة والدة القرص إىل دعيت التالية الليلة

أقل. أو أيام ثمانية بعد ستلد
التايل اليوم فجر ويف طويلة، خلوة لوسيان بوالدة تنوان اختلت الداية انرصفت فلما

األمرية. إىل عائدة النورية سافرت
بها فسارت جريًا، الجياد وتقتل الذهب تنثر وكانت خاصة، بريد مركبة استأجرت وقد
قرصكارلوتنبورج، إىل وصلت الرابعة الليلة ويف لياٍل، وثالث أيام أربعة متصًال سريًا املركبة

الحمى. منها تمكنت وقد اعتالًال، زادت قد األمرية فوجدت
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الكونت؟ أرأيت فعلت؟ ماذا لها: وقالت عيناها برقت األمرية رأتها فلما
الخائنني. من سيدتي يا إنه وقالت: الكآبة، هيئة تنوان فتكلفت

أحبها؟ التي هي ومن خانني؟ أهو وقالت: عينيها من الرشر فتطاير
التي السافلة الفتاة تلك باسم لك أبوح أال مغلظة يمينًا أقسمت إني سيدتي، قالت:

الكونت. قلب منك اغتصبت
أعلم؟ أن أريد ولكني وقالت: األمرية غضب فهاج

إىل بك أذهب ال بأني أقسم لم ولكني باسمها، أبوح أال سيدتي يا أقسمت إني –
بالربهان. الخيانة هذه لك وأثبت باريس

باريس؟ يف أهي –
تحرضي باريس إىل معي فتعايل أيام، أربعة بعد ا أمٍّ ستغدو الخائنة وإن نعم، –

املولود. بهذا الكونت برسور النفس وتمتعي والدتها
فلم الجنون، حد الغرية منها وبلغت الصواعق، انقضاض الكالم هذا عليها فانقض

تنوان. مع خفية وسافرت املركبة بإعداد وأمرت امللك، ألوامر تكرتث تعد
من األول اليوم بها يمر فلم بليًغا، تأثريًا بها أثرا قد الخرب هذا وتأثري الحمى فكانت
فكانت السري، عىل واستمرت والراحة، الوقوف أبت ولكنها قواها، انتهكت حتى السفر
أخذت رشدها إىل عادت فإذا ساعات، عدة يطول كان شديد بإغماء الطريق يف تصاب

السري. بمواصلة فتأمر غريتها مكامن تهيج تشجعها، تنوان
األمرية وكانت الجياد، الستبدال األسود النرس فندق عند وقفت حتى املركبة وسارت

الحني. ذلك يف عليها مغميٍّا
وثيابه الفندق باب عند أيًضا وقف فارًسا فرأت املركبة من أطلت فإنها تنوان أما
إىل النورية فالتفتت إشارة، إليها وأشار النورية فرأى تعبًا، يلهث وجواده بالوحول ملوثة
رسالة. وأعطاها منها فدنا إشارته مثل فأشارت عليها، مغميٍّا تزال ال أنها فرأت األمرية

يأتي: ما وقرأت الرسالة تنوان ففتحت

املساء، من والتاسعة الثامنة الساعة بني إال مخاضها يبدأ ال إنها الداية تقول
األوان. حني تصيل كي قدومك تؤخري أن فاجتهدي

وانطلق الفارس فودعها تريدين. ما سيكون لها قل حسنًا، للفارس: تنوان فقالت
بجواده.
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ثم الراحة، إىل مضطرة األمرية ألن الجياد؛ يستبدل أال السائق أمرت فإنها تنوان أما
الفندق. إىل عليها مغمى تزال ال وهي األمرية بنقل أمرت

عىل تركتها بل إغمائها، من إيقاظها سبيل يف الوسائل من شيئًا تبذل لم إنها ثم
تنوان وأن رسير، يف مضطجعة أنها فوجدت نفسها من واستفاقت النهار تعاىل حتى حالها
اآلن؟ نحن وأين فيه؟ أنا الذي هذا ما لها: وقالت فذهلت رسيرها، عند كريس يف جالسة

ملا الفندق هذا يف إراحتك إىل اضطررت وإنما ياري، شاتو يف سيدتي يا إننا قالت:
تستفيقي. أن قبل السفر مواصلة عىل جرست فما التعب، دالئل من عليك رأيت

ال كال، لها: فقالت أعصابها شددت الغرية أن غري األمرية، قوى أنهك قد التعب وكان
الحال. يف السري مواصلة أريد بل الراحة أريد

يف السري إىل بهما عادت ساعة نصف وبعد املركبة، بإعداد ذلك عند تنوان فأمرت
الرقاد، تحاول كأنها العينني مطبقة وهي املركبة يف مضطجعة واألمرية باريس، طريق

جمر. فوق نائمة كأنها وهي النوم لها وأين
فشدت نار، من بشهاب اتقدتا وقد فجأة عينيها فتحت باريس من اقرتبت إذا حتى

علمت. لقد لها: وقالت تنوان يد عىل
سيدتي؟ يا علمتي ماذا –

الكونت. يف مزاحمتي اسم –
تقولني؟ ما ا أحقٍّ املتهكم: بلهجة فأجابتها

اآلن. قبل لغرامها أفطن أن يجب كان وقد كريتشن، إنها –
أثبت وال أنكر ال فإني أنا أما تشائني، ما تظني أن سيدتي يا لك النورية: لها فقالت

تقولني. ما
وأنكل العذاب، أشد سأعذبها ولكني بعينها، هي … نعم نعم، وقالت: األمرية فارتعدت

بالنعمة! أكفره ما اإلنسان لهذا ويح تنكيل، أفظع بها
حنو عليها وحنوت أبي، قتل أباها أن حني يف عنها وعفوت الفتاة هذه إىل أحسنت إني
… والكفران بالجحود وعاملتني أحب من قلب سلبتني أنها منها جزائي فكان األمهات،
شديدة كانت إذا خيانتها أن إال إليه، أحسنت من رش اتق قال: حني القائل صدق لقد نعم،

أشد. انتقامي فسيكون
أهل ولكن حقرية، نورية إال أنا وما عظيمة، سيدة سيدتي يا إنك تنوان: لها فقالت

الناس. جميع يعرفها مما أكثر االنتقام أساليب يعرفون بالدي
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بالدك؟ يف ينتقمون كيف –
القتل عذاب فإن بالقتل، خصيمتي من انتقمت ملا مكانك يف سيدتي يا كنت لو إني –

مراًرا. يوم كل فقتلتها القتل من أشد هو بما انتقمت بل لحظة،
تصنعني؟ كنت ماذا –

ستلده. الذي ولدها فأسلبها أبدأ إني –
ذاك؟ وبعد وقالت: األمرية عينا فربقت

فأجعله الرشوالفساد أهل من الرجل هذا ويكون تحبه، ال برجل الزواج عىل أكرهها –
لتعذيبها. بيدي آلة

يربد وال بموتها يموت ال عليها حقدي فإن تنوان، يا أصبت لقد األمرية: لها فقالت
يوم. كل يف منها االنتقام إال غلييل
طريقتي؟ عىل إذن أتجرين –

شك. دون –
رقيقة، زجاجة يف منحرصة لطيفة مادة أنا أعرفه ما عىل سيدتي يا االنتقام ولكن –

فيها. هي التي املادة تلك ويسيل يكرسها يصيبها ارتجاج أقل إن بحيث
تقصدين؟ ماذا –

النهاية. إىل عليها تجري أن وجب خطتي استحسنت إذا أعني –
خطتك؟ هي فما سأفعل، –

الحقد. من قلبك يف ما فتخفي عنها، بالصفح وتتظاهري لخصيمتك تبتسمي أن هي –
إني لها: وقالت الزهو إىل اليأس من للفور هيئتها استحالت ثم األمرية، فابتسمت
تحت غضبه يخفي أن يعرف ومثيل بأرسها، عائلة أباد الذي ذاك ولدتر، البارون وريثة

واالبتسام. الرضا ظواهر
النهج ستنهجني أنك شك لدي يبَق لم إذن لها: وقالت شديًدا فرًحا تنوان ففرحت

تتمنني. ما به وتدركني لك أضعه الذي
القرص بلغت حتى سائرة املركبة وظلت الهائلة، خطتها تنوان لها رسمت ذاك وعند
كأنما األموات تشبه كانت أن بعد نشيطة وهي منها األمرية فنزلت الليل، انتصاف قرب

القوى. إليها أعادت قد تنوان محادثة
األول الدور إىل صعدت فلما ساكنيه، اضطراب عىل تدل القرص هذا ظواهر وكانت

تسمعني؟ فهل الوالدة آالم تتألم إنها تنوان: لها فقالت شديًدا، رصاًخا سمعت
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الكونت؟ هو أين ولكن نعم، –
الساعة. هذه مثل يف يفارقها ال إذ عندها؛ يكون أن بد ال –

عقاب. رش أيًضا سأعاقبه إني –
به. أوصيتك ما سيدتي يا اذكري منخفض: بصوت النورية فقالت
اآلن. بعد يخونني فال وهلة ألول الجَلد خانني فإذا أصبت، لقد –

أقام الكونت فإن سيدتي، يا غرفتك إىل أي غرفتها؛ إىل فسأوصلك معي هلمي إذن
قرصك. نفس يف غرفتك يف خليلته

عقابي. من حظها ستنال أيًضا وهذه وقالت: لوسيان والدة ذاك عند األمرية فذكرت
الكونت، بخيانة أخربتني التي هي فإنها إليها، مسيئة مخطئة تكونني إذن إنك –

اإلخالص. منتهى لك مخلصة وهي
الرصاخ ارتفاع زاد خطوة مشت وكلما النورية، كتف عىل متوكئة تسري األمرية وكانت
كريتشن ورأت ففتح بابها فدفعت الصوت، منها يخرج كان التي الغرفة إىل بلغت حتى

األطفال. بكاء لتوجعها يبكي قربها مازير دي الكونت ورأت األلم، من يديها تعض

٢٩

وراوول. بوفوازين دي والكونت فريتز وهم يحمونها، ثالثة لكريتشن كان أنه عىل
فلم ميونخ إىل األمرية مع سفرها يوم كريتشن إىل كتب راوول أن القراء ويذكر
نكبات عن بسطناه ما بجميع لها اإلباحة إىل دعا مما السفر، بعد إال كتابه فتح من تتمكن

عائلتها.
عىل كريتشن حمل ميونخ إىل وصلوا فلما إخالصاألمرية، من واثًقا كان فريتز أن غري

خطر. كل من آمنة أنها تخربه وأن لراوول، الشكر كتاب تكتب أن
مسافًرا. فريتز كان زلتها تسرت كي باريس إىل لوسيان والدة مع كريتشن عادت فلما
بعد الحقيقة عرف ولكنه جرى، مما البدء يف شيئًا يعلم لم باريس إىل وافاها فلما
عارها يغسل أن للكونت بد وال أهينت، قد سيدي ابنة إن نفسه: يف فقال أيام بضعة

بالزواج.
هيالنة. باألمرية رشعيٍّا زواًجا متزوج مازير دي الكونت أن عامًلا يكن لم أنه ذلك

برفوازين دي بالكونت يستعني أن باله يف خطر كريتشن حالة حقيقة عىل وقف وملا
لرشف ينتقما أن الحارسان له فأقسم اتفق، ما بجميع وأخربهما إليهما فذهب وراوول،

الفتاة.
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من دمائهما سفك يودان وهما بهواه، يبوح أن دون ويتألم يعشقها كالهما وكان
يتزوجها. أن أبى إذا الكونت قتل عىل فاتفقا أجلها،

يجن يكاد وهو الحارسني إىل فريتز أرسع باريس، إىل األمرية لقدوم التايل اليوم ويف
رعبت قد كريتشن وأن األمرية، بحضور بنتًا وضعت قد كريتشن أن وأخربهما يأسه، من
صوابها. عىل اآلن يخشون وأنهم شديدة، بحمى اإلغماء بعد وأصيبت عليها فأغمي لقدومها
الغتصابها منها تنتقم أن بد ال األمرية ألن حياتها؛ عىل نخىشأيًضا إننا بل راوول: فقال

تهواه. من قلب
كريتشن عن صفحت أنها غري وأهانته، الكونت احتقرت األمرية أن فريتز فأخربهما

ذنبها. عن وتجاوزت
الزالت، عن التجاوز يعرف ال األمرية هذه بيت إن وقال: املشكك شأن رأسه راوول فهز

االنتقام. يتوارثون خاللها يف األعقاب كان أجيال ثالثة أحقادهم كتموا فإنهم
حيث إىل بوفوازين دي الكونت وهو أحدهما، يذهب أن عىل الحارسان اتفق ذلك وعند
عىل يكرهه أن فإما مازير دي إىل راوول يذهب وأن األمرية، من فيحملها كريتشن تقيم

يقتله. أو بكريتشن الزواج
فتظاهرت الجهنمية، النورية تلك لها رسمتها التي الخطة عىل جرت فإنها األمرية أما

فيه. هي ما أنساها عظيًما تودًدا لها وتوددت عليها، واإلشفاق كريتشن عن بالعفو
وجهها من بالفرار أرسع كريتشن غرفة إىل دخلت األمرية رأى حني فإنه الكونت أما

ماريس. تُدعى الضواحي يف قرية إىل فذهب باريس، إىل وهاجر غضبها لبوادر اتقاء
يخطر ال الكونت سيدي يا زيارتي سبب إن قائًال: بالحديث وبادره راوول لقيه وهناك

فالرس. دي املركيز صديق كنت إني لك أقول ولكني بال، يف لك
املركيز. هذا أعرف ال إني فقال: كريتشن تاريخ من شيئًا يعرف الكونت يكن ولم

أغويتها. التي املنكودة الفتاة تلك كريتشن، والد سيدي يا املركيز إن –
كريتشن! وقال: الكونت وجه فاصفر

زيارتي. سبب علمت تكون أن اآلن لك بد وال نعم، –
… سيدي يا ولكن –

تتزوج أن عليك يجب إذ يفيد؛ ال فيما االعرتاض إىل سبيل ال وقال: راوول فقاطعه
رشفها. لها وترد الصبية هذه

… ولكني مستحيل، ألنه الطلب؛ هذا أرفض أن سيدي يا ا جدٍّ يسوءني –
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املحادثة سيل فانقطع وجهه عىل صفعه بل حديثه، يتم يدعه لم راوول أن غري
الصفعة. بعد املبارزة من بد يعد ولم واملخابرة،

متسعة. بحديقة محاًطا األمرية غضب من الكونت فيه اختبأ الذي املنزل وكان
فتقارعا عنيفة، مبارزة بينهما وجرت سيفه، يتقلد وكالهما إليها االثنان وقام
صدر إىل سبيًال راوول سيف وجد أن إىل بكلمة، يفوها أن دون طويلة مدة بالسيفني

فمه. من يتدفق والدم مجندًال الكونت وسقط فاخرتقه، الكونت
الطبيب إلحضار الخادم ذهب وملا رسيره، إىل راوول فحمله يمت، لم الكونت أن غري
تصفح أن سيدي يا أرجوك متقطع: بصوت له وقال منه، يدنو كي راوول إىل الكونت أشار

متزوج. ألني بكريتشن الزواج أبيت فقد عني،
متزوج! أنت وقال: دهش صيحة راوول فصاح

صادًقا، حبٍّا كريتشن أحببت أني إال ولدتر، دي هيالنة الربنسيس وامرأتي نعم، –
حماية تتوىل أن الساعة هذه يف سيدي يا منك ألتمسه ما فغاية املوت، فراش عىل اآلن وإني

واالنتقام. الحقد أهل من األمرية ألن كريتشن
الجريح. عىل أغمي ثم

مع مختليًا بوفوازين دي الكونت كان املبارزة، هذه فيه جرت الذي نفسه الوقت ويف
فقط تقترص ال أنها فأقسمت مولودها، كريتشن فيه وضعت الذي املنزل يف هيالنة األمرية
فوثق ابنتها، وحب حبها عىل وتحافظ حمايتها، ستتوىل إنها بل كريتشن، عن الصفح عىل

األمرية. كالم بصدق الكونت
أنقذنا فلو أسفاه! وا قال: أن بعد لالسرتاحة، الحديث مواصلة عن بنيامني توقف وهنا

اآلن. إىل عائشة لبقيت األمرية هذه مخالب من اليوم ذاك يف أمك
بنيامني. يا حديثك أتم له: وقالت أورور، عيني من الدموع فذرفت

٣٠

كما الربنسيس بأقوال خدع بوفوازين دي الكونت إن فقال: الحديث تتمة إىل بنيامني وعاد
أنا. خدعت

حتى اتفقن فقد النورية وتنوان لوسيان ووالدة األمرية أي الثالث؛ النسوة هؤالء أما
لالنتقام. إال يعمل ال واحًدا شخًصا بتن

لوالدة التايل اليوم يف الجهنمية خطتها بتنفيذ بدأت وقد أعمالهن، تدير النورية وكانت
كريتشن.
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أن لوسيان والدة ورأت االضطراب، من أصابها ما أثر عىل مرضت فقد األمرية وأما
تنوان. بواسطة مأربها لتنفيذ حان قد الزمن أن فرأت قصرية، باتت األمرية هذه حياة

خيانة باكتشاف صدقها بعد سيما ال األمرية، عىل شديد نفوذ النورية لهذه كان وقد
أمر. يف تخالفها األمرية تكن فلم الكونت،

إليه بلغت بما عليها عظيًما فضًال النورية لهذه أن رأت فقد لوسيان، والدة وكذلك
تمتثل فكانت غايتها، إىل الوصول أسباب من لها تعد كانت وبما األمرية، لدى املنزلة من

تريد. ما كل يف لها
الوصيفات. من الظاهر يف وهي الحقيقة، يف الناهية اآلمرة النورية تلك وباتت

وقوة شبابه أن غري والحياة، املوت بني وهو شهرين لبث فقد مازير دي الكونت وأما
الخطر. عنه وزال مرضه من فشفي املوت، عىل تغلبا بنيته

زال أن إىل مدة فأقامت منزله إىل وذهبت بالظاهر، ذنبه له غفرت قد األمرية وكانت
أملانيا. إىل الرجوع عىل بعزمها فأخربته الخطر

أعضاء أحد وخلفه الشهرين، هذين خالل يف تويف قد العجوز بافاريا ملك وكان
مازير. دي بالكونت الرسي زواجها بإعالن لألمرية وأذن العائلة،

معالجته يتم وأن ميونخ، إىل يعود أال الكونت زوجها إىل طلبت األمرية فإن ذلك ومع
باريس. يف

بعد. فيما تظهر لها ألغراض النورية من بإيعاز ذلك وكان
األلفة تمكنت حتى يوم، كل يف يزوره جعل الكونت جرح أن بعد فإنه راوول أما

قلبه. بأرسار الكونت له وباح بينهما،
له بد ال فهو قاتل، بمرض مصابة امرأته وأن صادًقا، حبٍّا كريتشن يحب أنه فأخربه

الرساح. مطلق وبات زوجته قيضعىل متى بكريتشن الزواج من
بد يبَق لم أنه فرأت النورية، هذه بفضل القصد هذا أدركت قد لوسيان والدة وكانت
موت بعد بزواجه تطمع كانت فإنها الكونت؛ وبني كريتشن بني شديد حاجز وضع من

الطائلة. أموالها من يرثه بما والتمتع األمرية،
حجاب من وهو الكونت شقيق مازير دي الشفالييه كان فقد بينهما الحاجز هذا أما

بافاريا. ملك
واملكر الدهاء يف لوسيان والدة يشبه كان — أورور يا أبوك وهو — الشفالييه هذا فإن
امللك بالط يف رفيع منصب يف وعينه باريس من به جاء الكونت أخاه فإن الجميل، ونكران
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يف السوء، له ويضمر يكرهه كان أنه منه جزاؤه فكان األمرية، بفضل األرزاق عليه ودر
الخري. إال له يريد يكن لم أخاه أن حني

تنفيذ عىل حليفها الشفالييه وجعلت البغض، هذا عىل لوسيان والدة فاعتمدت
أغراضها.

ابنتها األمرية فكفلت أملانيا، إىل األمرية مع شهرين بعد عادت فإنها كريتشن أما
برتبيتها. وتعهدت

كذبه لها تبني أن بعد الكونت تحتقر وباتت الظاهرة، العناية بهذه كريتشن ت فُرسَّ
األمرية. زوج أنه وعلمت

هذه ولوال الوجود يف بيشء تكرتث تعد لم ولو ابنتها، إىل قلبها آمال بجميع فانرصفت
الكونت. خيانة لها ثبت بعدما وانتحرت اليأس إىل السرتسلت الطفلة

الفوز كان املنكودة، هذه من االنتقام عىل تعاهدن اللواتي الثالث النسوة هؤالء أن إال
الكونت. أخي الشفالييه بفضل لهن مضمونًا

أن وعلم والدتها خرب ذاع فلما كريتشن، يهوى كان الشفالييه أن القول لنا تقدم فقد
كانت ما أقىص وهذا كريتشن، عىل حقده اشتد ما بقدر عليه حقده زاد أغواها قد أخاه

لوسيان. والدة تتمناه
بت أنك أرى له: وقالت يوًما به فخلت والحنق، الحقد ذلك منه النورية أدركت وقد

كذلك؟ أليس كريتشن، تكره
أهواها. كنت ما بقدر أكرهها بت إني –

الكونت؟ وأخوك –
املتزوجني. من وهو وأغواها أحببتها التي الفتاة خدع فقد أيًضا، أكرهه إني –

يعشق يزال ال الكونت أخاك فإن وسائله، لك أعددت فقد االنتقام تريد كنت إذا –
بها. ليتزوج األمرية زوجته موت يتوقع وهو كريتشن،

االنتقام. من اآلن إيلَّ أحبَّ ال وقال: األمل من ببارق الشفالييه عينا فاتقدت
أخيك؟ قلب يف اليأس وتلقي كريتشن تعذب أن أتريد –

أصنع؟ أن يجب ماذا –
تعرف وأنت لفقرك، املال إىل محتاًجا تزال ال امللك بالط يف منصبك علو عىل إنك –
ألف مائة دخله مقدار يبلغ مهًرا كريتشن تمنح أن عىل عازمة فهي األمرية، ثروة مقدار

العام. يف فرنك
أتزوجها؟ أن ذلك يف أتشرتط –
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بمالها تمتعت الرشط هذا عىل تزوجتها إذا فإنك سيدي، يا تفعل وحسنًا ذاك، هو –
غري وتجدك تحتقرك التي كريتشن ومن تحب، من يسلبك الذي الكونت أخيك من وانتقمت

تشاء. كما منها انتقمت زمامها ملكت فمتى لها، أهل
اآللهة. مرسة االنتقام ألن الحيف؛ من فيه ما عىل االقرتاح بهذا راض إني –

النورية وعادت بكريتشن، االقرتان عىل العزم موطد وهو الشفالييه فذهب افرتقا، ثم
كان. بما وأخربتهما لوسيان ووالدة األمرية إىل

اإلخوان إن لها: وقال بكريتشن فاجتمع األمرية، قرص إىل الشفالييه جاء املساء ويف
إصالحها أتوىل فأنا إصالحها، يستطيع ال إساءة أخي إليك أساء وقد متضامنون، متكافلون
البنتك معني وال لك نصري ال سيدتي يا إنك بسوء، مازير دي بيت رشف يُنال ال كي عنه؛

ونصريًا؟ أبًا والبنتك زوًجا لك أكون أن تريدين فهل لها، اسم وال
كريتشن، بها ُخدعت رضوبًا املروءة من يظهر واندفع الخداع، بلباس تلبس وقد
بمثل وأجابته تبكي وهي إليه فنظرت واإلخالص، املروءة من يظهره ما يف صادًقا وحسبته
متسع يبَق ولم غرامه، مات فقد غراًما، قلبي يف تجد أن سيدي يا هيهات فقالت: إخالصه

والحرسات. الهم لغري فيه
ومثلك الحياة، نضارة يف تزالني ال وأنت الحبيبة أيتها اليأس إىل مسرتسلة إنك قال:
يف تجدين فال والد، خري البنتك وأكون العبادة إجالل فسأُِجلُّك مثيل، أحبها وقد تيأس ال
غدر ابنتك وأقي أقيك كي زوًجا؛ تريضبي أن غري أسألك ال وأنا الدائم، الهناء غري عرشتي

الزمن.
سيدي يا رشيف إنك فقالت: يديها بني يده وأخذت إخالصه بظواهر كريتشن فخدعت
األزواج. أسعد من وأجعلك أحرتمك فإني أحبك أن أستطيع ال كنت إذا فإني الرسيرة، طيب
الحني. ذلك منذ تنفذ الهائلة النورية خطة وبدأت بعًال، به املنكودة تلك رضيت وقد
جاهرت الشفالييه منزل يف كريتشن وباتت الزواج هذا أعلن فلما به، كريتشن وتزوجت
قرصفريضاالثنان يف يقيما أن الزوجني إىل وطلبت الطفلة، عن التخيل تريد ال بأنها األمرية

القرص. إىل وانتقال
الفارسان هذان وكان باريس، إىل وسافرا فارسان ميونخ من خرج اليوم ذلك ويف
إذا حتى كريتشن، عىل للمحافظة ميونخ يف مختبئني كانا فإنهما بوفوازين، ودي راوول
ولم عنا، حمايتها يتوىل فهو نبيل لرجل زوجة باتت إنها قاال: بالشفالييه بزواجها علما

العاصمة. هذه يف شأن لنا يبَق
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يف ذلك بعد أحد يَره فلم عظيًما، حبٍّا كريتشن يحب بوفوازين دي الكونت وكان
باريس.

كانوا األكثرين أن غري الروايات، واختلفت العهد ذلك يف عنه اإلشاعات تكاثرت وقد
وهي هللا، لخدمة وانقطع األديرة أحد إىل فالتجأ الحياة، من لغرامه قنط أنه عىل مجمعني
يدري وال جريوم األب يدعى الذي الدير رئيس اآلن هو بوفوازين دي فإن الصادقة، الرواية

أحد. برسه
هناك وعلم ميونخ إىل فعاد جرحه، من املدة هذه يف شفي فإنه مازير دي الكونت أما
قريب عهد به يمر لم ولكنه اليأس، إىل البدء يف فاسرتسل ألخيه زوجة صارت كريتشن أن

القديم. غرامه تناىس حتى
واثًقا كان أنه كما كريتشن، عن وعفوها األمرية بصدق واثًقا جميًعا مثلنا كان وقد

السعيدات. النساء من ويجعلها يحبها الشفالييه أخاه أن أيًضا مثلنا
األطباء عليها فأشار بها، يودي كاد الذي الداء ذلك تقاوم تزال ال فكانت األمرية وأما
زوجها القرصمع يف كريتشن وبقيت الكونت، زوجها مع إليها فسافرت إيطاليا إىل بالسفر

أورور. يا أنت وهي … بنتًا منه فولدت الشفالييه
إن فقال: الحديث إىل وعاد خده، فوق قطرت دمعة فمسح هنيهة بنيامني توقف وهنا

القرص. يف انتقامها وتركت سافرت قد األمرية
والدة ورفعت تسميمها، النورية وبدأت عذابها، الشفالييه بدأ حتى تسافر تكد ولم

بعدائها. فجاهرت والتدليس الرياء نقاب لوسيان
شاهدت حني قويٍّا ذعًرا ذعرت وقد الظاملني، أولئك من إنقاذها أستطيع أكن فلم أنا أما
بعد يقتل هائًال ا سمٍّ سقتها قد الهائلة النورية تلك فإن والوهن، الضعف منها أخذ قد أمك

طويل. نزع
افتكرت وإذا وعذابها، آالمها نسيت لك ابتسمت فإذا الحني، ذلك يف ولدتك قد وكانت

االنتقام. يف مبالغة إيطاليا إىل معها أخذتها األمرية فإن نفسها، انقبضت بأختك
السم فإن ويأًسا، ونحوًال اصفراًرا خاللها يف تزيد أمك كانت عامان ذلك عىل مىض
لوسيان ووالدة أخيه، مع زلتها بذكر يوم كل ويؤملها يعذبها والشفالييه دمها يفسد كان
مرشفة فريتز يا إني يل: وقالت إليها فدعتني يأسها استفحل أن إىل نكايتها، عن تنفك ال

املوت. عىل
وقلت: املوت عىل حقيقة وإرشافها ضعفها دالئل من شاهدت ملا ذعر صيحة فصحت

سيدتي؟ يا أصابك ما
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عىل تسهر أنك يل فأقسم معدودة، أيامي وصارت فريتز يا السم يل دسوا إنهم –
… بعدي من ابنتي

مسمومة؟ ماتت أمي أن واثق أنت إذن وقالت: أورور فقاطعته
عذابها، من هللا أراحها ثم أعوام، خمسة دام نزعها فإن سيدتي، يا الثقة كل –

منه. الزيت فرغ إذا املصباح ينطفئ كما فأُطفئت
السم؟ لها دس الذي ومن –

النورية. تنوان –
األمرية؟ بموافقة ذلك أكان –

عمك. امرأة لوسيان والدة بأمر بل –
وأبي؟ –

التسميم. عىل وافق وقد املؤامرة، بهذه يعلم كان إنه –
أمي يا مت إنك وقالت: ناًرا عيناها واتقدت هائلة صيحة ذلك عند أورور فصاحت

انتقام. أفظع لك ستنتقم ابنتك ولكن الشهداء ميتة

٣١

الفتاة. وجه عىل واالشمئزاز الرعب عالئم فبدت وأورور بنيامني بني هنيهة السكوت وساد
ألمها. باالنتقام وتوعدت فأنذرت االنتقام، ببارق اتقدت قد البدء يف عيناها وكانت

رأسها أحنت ثم كاملوتى، باتت حتى وجهها واصفر فجأة انطفأ البارق أن غري
أبي.» «ولكنه نفسها: تخاطب كأنها وقالت األرض إىل بعينيها وأطرقت

املؤملة. الفاجعة هذه عليك أقص أن سيدتي يا اآلن عيلَّ يجب بنيامني: لها فقال
إليك. مصغية فإني قل اليأس: بلهجة له فقالت

زوجته مع إيطاليا يف يزال ال مازير دي والكونت الوفاة أدركتها سيدتي يا أمك إن –
األمرية.

مع الكتابني هذين أعطتني رسيرها، عند وحدي وكنت أمك وفاة ساعة حرضت وملا
املعتدين. كيد من أحميك وأن والنهار الليل أراقبك أن لها وأقسمت الصندوق

ال فكان لوسيان، ولدها مع بوربيري قرص يف اآلن تسكن التي عمك امرأة األرملة أما
نفسها. وتنقبض تالوته بعد تختلج حتى إيطاليا من كتاب يأتيها
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بزواج لطمعها األمرية؛ عن السوء أخبار إليها ترد أن يوم كل يف تتوقع كانت أنها ذلك
القنوط. إىل تدعو االعتالل من حالة يف وهي سافرت قد األمرية تلك فإن الكونت،

آمالها وذهبت األرملة تلك مطامع فقىضعىل الرش، أهل مآرب تنفذ أن أبى هللا أن غري
عمك، امرأة لها تتوقع كما الداء بها يفتك أن من بدًال األمرية فإن الرياح، أدراج السافلة
وعافية. صحة أتم يف كأنها وباتت الحياة إليها فردت الصافية وسماؤها البالد هواء أفادها
تلك رأوا حني البالط أهل فدهش ميونخ بالط إىل عادت سفرها من أعوام ثالثة وبعد

جماًال. فزادتها الشباب نضارة إليها عادت املكلولة األمرية
من بقية قلبه يف يزال ال كان إذ بالرس؛ فبكاها كريتشن بموت علم قد الكونت وكان

املوت. هاجه الذي القديم الحب ذاك
أختك. أي األوىل؛ كريتشن ابنة معها األمرية أعادت وقد

ماتت أنها بال يف له يخطر فلم أمك موت يف السبب بحقيقة عالم غري الكونت وكان
عىل جميعهم اتفقوا قد والنورية واألمرية امليت أخيه وامرأة الشفالييه أخاه وأن مسمومة،

به. له باح وقد رجل، غري الرس بهذا عارًفا يكن لم إذ املنكودة؛ هذه قتل
بنيامني؟ يا الرجل هذا هو من –

أنا. هو –
ذلك؟ بعد الكونت فعل وماذا –

األمرية؛ لصحة تكرتث تعد فلم أخيه امرأة وبني بينه عميقة هوة حفرت الجناية إن –
املسفوك. الطاهر الدم ذلك يف يدها غمست أن بعد بها يتزوج ال الكونت أن لقيت إذ

األمرية بحماية كانوا الجميع فإن أحد، من ينتقم أو أحًدا يعاقب أن يستطيع يكن ولم
بالجريمة. رشيكتهم

األمرية أن سوى والفساد اللؤم عصابة العصابة لهذه جرى مما شيئًا أعلم أعد ولم
باريس إىل الكونت مع وسافرت ألرستها بقي مما جانبًا ووهبت أمالكها من كثريًا باعت

مازير. دي الكونت ابنة أختك أي األوىل؛ كريتشن ابنة تصحبها
الذي بوربيري قرص الكونت بنى أن إىل باريس، يف كامًال عاًما زوجها مع أقامت وقد

والفتاة. زوجها مع فيه فأقامت وأمه لوسيان الكونت اآلن فيه يقيم
النواحي. هذه سكان يعلمه ما غري فيه إقامتها بعد أعلم ولم

بساكنيه. القرص احرتاق بذلك أتعني –
هذا وأسباب أيًضا الفتاة احرتاق من يزعمون فيما الناس أخالف أني أعلم نعم، –

الحرق.
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أسبابه؟ هي ما –
يكن لم أنه وعندي وقدًرا، قضاء القرص يف شبت قد النار أن كثريون ارتأى لقد –
األمرية مع نفسه سجن أن بعد القرصعمًدا أحرق قد الكونت إن بل الشأن، هذا يف يد للقدر

النار. من والهرب كرسه يستطيعا ال كي الحديد من بابها غرفة يف
منتحًرا؟ مات فقد إذن –

ينس لم وهو كريتشن عشق حني إليها إساءته تنَس لم األمرية فإن أيًضا، ومنتقًما –
بكل منه االنتقام تحاول فكانت بالسم، وقتلها ابنتها لسلبها كريتشن من انتقامها فظاعة
نفسه يف وهاجت الحياة ومن منها يئس حتى الرش، نساء من ألمثالها الحياة تفننه ما

بالنار. نفسه وأحرق فأحرقها للرش االنتقام كوامن
والفتاة؟ –

راوول. أنقذها –
أكيًدا؟ ذلك أتظن –

سيدتي يا فاعلمي واآلن احرتاقه، القرصقبل يف الكونت زار قد راوول فإن أؤكده، بل –
الكونت، مات حني ميونخ يف يزاالن ال كانا عمك امرأة لوسيان ووالدة الشفالييه أباك أن

واألرض. القرص غري يقتسما ولم النقد املال من شيئًا والتنقيب البحث بعد يجدا فلم
فبحثا املالية، األوراق من عظيمة ثروة عىل يحتوي صندوق يوجد أنه أشيع أنه عىل

به. يعثرا فلم مدقًقا بحثًا عنه
امرأة يتهم أبوك فكان عمك، وامرأة أبيك بني النفار واشتد الخالف وقع ذلك وعند
املغلظة األيمان تقسم وهي لوسيان، البنها كلها الثروة تبقى كي الصندوق رسقت أنها عمك

الرسقة. من بريء كليهما فإن االثنني، بني ضائعة والحقيقة السارق، أباك أن
موجود؟ الصندوق إن تقول ولكنك –

وأين الصندوق هو أين أعلم ال ولكني ألختك، مهًرا املال من فيه ما جعل وقد نعم، –
أختك. هي

أختي. هي أين أعلم ولكني –
تزال ال أختك أن سيدتي يا أواثقة حنوٍّا: يضطرب بصوت لها وقال بنيامني فدهش

الحياة؟ قيد يف
رأيتها. فقد الثقة كل –

أين؟ ولكن –
الدير. باب عند املقيم البيطري دكان يف … هنا من مرحلتني بعد عىل –
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البيطري، عند املقيمة الفتاة شأن يف الناس به يتحدث كان ما وذكر بنيامني فارتعش
يف للتنزه إال املنزل من يخرج يكن لم فإنه رآها؛ يكن لم ولكنه فيها، األقوال تباين وشدة

الضواحي. سكان من أحًدا يعرف وال الحديقة،
حجة اليوم تتخذ أن يجب لبنيامني: فقالت أختها، حنة أن واثقة باتت فقد أورور أما

القرص. مبارحة لك تمهد
الحجة. هذه سأجد –

البيطري. دكان إىل وتدخل الدير إىل توٍّا فتذهب –
ذلك؟ وبعد –

يشء. يف عنها تختلف ال بعينها أمي أنها فرتى داغوبري، يربيها التي الفتاة تلك ترى –
أمك؟ تعرفني ال وأنت ذلك تعرفني كيف –

أمي؟ صورة هي أما املدالية، هذه يف املرسومة الصورة هذه تشبه إنها –
الشبه؟ هذا وجود من واثقة أنت هل ولكن شك، دون –

ضمريي. يف مطبوعة صورتها تزال وال الفتاة رأيت قد فإني الريب؛ إىل سبيل ال –
رأيتها؟ متى –

يف الصورة هذه ورأيت إياه أعطيتني الذي الصندوق هذا فتحت فلما مساء، أمس –
الدير. ربيبة رسم الرسم هذا أن البدء يف حسبت حتى بينهما للشبه دهشت املدالية

يكون؟ أن ذلك أيمكن رباه! –
كانت النجوم فإن العليل، الهواء تستنشق النافذة إىل وذهبت أورور ذاك عند فنهضت

املتألقة. الفجر ألشعة األفق يف اصفرت قد
وبنيامني التفكري مهامه يف وتاهت التأمل إىل أورور فانرصفت سائدة السكينة وكانت

بحرف. يكلمها وال تأملها يحرتم وراءها واقف
إن وسألته: يديها بني يده فأخذت بنيامني، إىل فجأة النافذة من عادت هنيهة وبعد
من تنتقم ال االبنة إن العواصف، فيه تثور قلبي ولكن سائد، والسكوت ساكنة الطبيعة
الجريمة هذه يف اشرتكوا الذين من تنتقم ولكنها أمها، قاتل كان ولو بنيامني يا أبيها

الهائلة.
سيدتي؟ يا تقصدين ماذا –

الجريمة؟ هذه يف رشكاء ألبي يكن ألم –
لوسيان. والدة الكيد هذا كاد الذي فإن ذنبهم، من أخف ذنبه كان قد بل ذاك، هو –

العقاب. من حظها ستنال –
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النورية؟ تنوان دبرتها والتي –
أختي. أنقذ أن يشء كل قبل يجب ولكن الزجاج، سحق سأسحقها وهذه –

خطر؟ يف لعلها –
ال ما إىل الحب هذا يفيض أن وأخاف يحبها لوسيان عمي ابن فإن عظيم، خطر يف –

عقباه. تحمد
يهوى أن يمكن ال األم قاتلة ابن إن يكون، ال هذا إن كال، كال، وقال: بنيامني فارتعد

ابنتها.
األرشار. يد تنالها وال بأذى طامع يمسها فال بحمايتي أختي فسأتوىل ذاك، هو –

األب وهم بحنة، زواجه دون يحولون أعداء أربعة للوسيان أصبح فقد ذاك وعىل
وأورور. وبنيامني وداغوبري جريوم

أمك؟ وبني الدير ربيبة بني الشبه من أنت أواثقة بنيامني: لها قال ذلك وعند
رأيت. ما وترى بعينك سرتاها إنك –

الدق وكان أورور، والد أو الشفالييه غرفة من جرسخرج صوت حديثهما قطع وهنا
العرشين يف كانت حني أمها صورة أورور وأخذت له، جرى ما لريى بنيامني فأرسع عنيًفا،

الدموع. وتذرف تقبلها فجعلت عمرها من
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