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األول الفصل

١

الوحدة عن يميُل النَّظرات، عذَب الطَّلعة، جميَل سنيه، من العارشة يف ولًدا راغب لبيب كان
َد مجعَّ املنظر، كريه فريًدا، يدعى أترابه من صديٌق الفتى لهذا وكان واللعب، الزهو إىل
من يوٍم ففي اإلنسان. مالمح إىل تمتُّ ا ممَّ أكثر القردة مالمح إىل مالمحه تمتُّ الوجه،
وثانيًا أوًال فريًدا صديَقه إليه فنادى الحديقة، يف يلعب لبيب الفتى كان نيسان أيام أواخر

لندائه. جوابًا يسمع أن بدون
القائمة البيضاء الجدران ذاَت الصغرية املحطَّة بحرارتها تُلهُب الشمس ة أشعَّ كانت

جونية. بلدة عن مرت ألفي من نحًوا يبعُد ريٍف وسط يف
القيظ له وحمَّ التعب نهكه وقد الدكَّة، عىل رقدٍة نصف راقًدا املدير كان اآلونة تلك يف
— مرتفع بصوٍت رفيقه ينادي املدير ابن لبيب كان حيث — الحديقة أنَّ إالَّ يطيق؛ ال ما
املورقة، األغصان من تتساقط معتدلة رطوبة وكانت الفجر، بأنداء مرطبة تزال ال كانت
والَقصاص األَزدَرخت عناقيد تحت العطرة األزهار من أو الكثيفة األعشاب من وتتصاعد

النسيم. خطرات لدى املضطربة
وأصبحُت غريها أُمثولًة يت وتلقَّ األُرغن عىل أُمثولتي عزفُت لقد تأتي؟ أال فريد! فريد! –

نلعب! فتعال طليًقا، حرٍّا
راكًضا وأرسع الحديقة، من مقربة عىل القائم منزله من فريد خرج الدقيقة تلك يف
األرانب لغداء بأعشاٍب أجيءَ أن عيلَّ يجب الخوف: رعشة تتخلَّله بصوٍت له وقال لبيب إىل

حريَّتي. تُطلق أن قبل
املضحكة. األرانب بتلك االهتمام جدَّ ا مهتمٍّ أراك أن من عندي أغرب فال ألبله! إنَّك –
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صفعي عن ترتدَّد فال األرانب عن باللعب لهوُت أنِّي األم عرفت إذا العمل؟ ما ولكن –
وتوبيخي.

ففي أردت وإذا لهوت، أنك تدرك لن إنها ثم أبيك! امرأة فهي ك أمِّ غري سالم األم إن –
آخر. مكان يف مثلها تجد ال أعشاب الحديقة

إىل فتسلَّقه الحائط بلغ أن إىل ورجليه قدميه عىل وزحف رفيقه، كالَم الولُد فأطاع
فألِق إذن الفوارس؟ لعبَة ل تفضِّ أَال تختار؟ األلعاب من نوٍع أيَّ لبيب: فقال الحديقة،

فريس. وكْن ظهرك ُمْحنيًا األعشاب عىل يديْك
ال العمَّ أبناء عىل يوجب النظام ألن ذلك وملاذا؟ الفرس، وظيفة يشغل دائًما فريد كان

الرؤساء. أبناء إرادة عند حني كل يف ينزلوا أن
وفروع العوسج أنَّ إالَّ النبات، بمياه طافًحا النضج كثري الحديقة تلك يف العشب كان
كأنما الجثيلة، الجهات بعض إىل األدغال وتتجاوز ببعض، بعضها يحتبك كان الشجريات
البيضاء األشعة فوقها تنتصب اآلبار وكانت املناجل. شفرات عليها تمرَّ لم عذراء غابة هي
الراتينج بفروع ثة املشعَّ غصونها تمزج الورد وأشجار املعدنيَّة، التوتيا من صغرية كسطوٍح
من أرسابًا إليه يجذب أزهاِره بعسل املمتلئ والزُّعرور الزكي األَزَدَرخت وأريج املظلمة،

العدد. كثري النحل
قطار كان حني يف الحجارة، أحد عىل يسرتيحان فجلسا الولدين ذينك التعُب نهك
إىل لبيب شخص هنيهٍة وبعد قدومه، معلنًا األبعاد يف يُصفر والنصف الثالثة الساعة
أُسقِفه لزيارِة سيذهب أنه السبت نهار منذ عرفُت لقد الكاهن! ذا هو وقال: القطار جهة
األسف شديد والدي وترى سيخلفه، آخر كاهنًا إن ويقولون: بريوت، مدينة يف الساكن
والدي أن يف شكَّ ال العربية؟ الدُّروس إعطائي يف محلَّه يحلُّ تُرى يا فمن الشجون، كثري

فريد؟ يا املدرسة يف أُسجن أن الحزن من أليس ذلك، بعد املدرسة إىل سريسلني
ولو صديقي، يا الغرور لشديد إنك صدره: من زفرًة أطلق أن بعد الولد فأجاب

عنها. له غنى ال التي العلوم لباَن ولَدها تسقي أمٌّ املدرسة أن لرأيت قليًال ت تبرصَّ
صديقي! يا بائٌس ألنه فريد! ملثل تشيَّد لم املدارس ولكنَّ أتعلم! أن يل يتسع لو آه!

شديد والدي يكن لم ولو لديك، ماَل ال فقريٌ فأنت ذلك؛ أعرف إني لبيب: فأجاب
املايض؟ األحد حدث ما أبلغك … عليه أنت مما فقًرا أكثر لكنت أبيك عىل العطف

ال! –
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السلك عىل منطرًحا املوت، حتى سكران والدك أبرصوالدي لقد قائًال: لبيب فاستطرد
أنه إالَّ الرشكة، من يطرده أن والدي واجب من وكان القطار، مفتاح من بالقرب الحديدي
عظيم، خطٍر إىل يدعو ا َلِممَّ والدك يترصفه الذي السيئ الترصف إنَّ أتفهم؟ … يفعل! لم

الها. عمَّ عداد يف سكِّريًا عامًال الرشكة تستبقي أن الجهل ومن
الضمري عفيف والدي أن غري فقال: حديثه لبيب فأكمل األرض، إىل رأسه فخفضفريد
زلَّته، له غفر أن لبث وما العمل، من سالم ُطرد لو سالم عائلة إليه تئول فيما ففكَّر شفيٌق،

… مثلها! إىل والدك عاد إذا ولكن
وسوف طرِده، من مندوحًة أرى وال عليه كان ما إىل يعود سوف قائًال: فريد فقاطعُه

صديقي. يا طويًال نشقى
دمعٍة ذرِف من نفَسه يملك لم إنه حتى عظيًما، تأثريًا لبيب نفس يف الكالم هذا فأثَّر
إنَّ مراًرا: يقول والدي سمعُت فريد؟ يا النهار هذا يف طعاًما ذقت هل فقال: ه، خدِّ عىل
فريد فقال «الشوكوالتة»، من قطًعا جيبه من وأخرج هذا قال جوًعا. ستُميتُك أبيك امرأَة
تقدم ولكنَّها عني الطعام تمنع ال سالم فاألم أكلت؛ لقد أجل، النفس: عزة تتخللها بلهجٍة

ذلك؟ يف غرابًة أتجد يل، تقدمه ال ما ألوالدها
عىل ليتفرَّجا الرصيف إىل الولدان فأرسع املحطة، إىل القطار دخل الساعة تلك يف

القادمني.
قادمًة النقل عجالت كانت حني يف وينزلونها، البضاعة يشحنون ورفاقه سالم كان
بنظره مستشريًا ويجيء يذهب كان فقد الربيد ع موزِّ بطرس ا أمَّ أماكنها، إىل األحمال لتقلَّ
مسرتئيًا إليهم، ُعهد بما اإلرساع يف ال العمَّ عىل يلحُّ كان فقد املدير ا وأمَّ بيده، التي األوراق
بصوٍت له وقال حاًرسا املسافرين أحد منه تقدَّم هذا عند الذهبيَّة، ساعته آخر إىل وقٍت من

املدير! سيِّدي يا إشارتك رهني أنا اللكنة: تراوده
أنت؟ من –

ولكنَّ وقال: حاجبيه املدير فقطب داود. مكان للربيد موزًِّعا ُعيِّنُت الذي عزيز أنا –
أرًضا اشرتى فقد الرشكة، يف البقاء إىل تضطره مصالح له ألنَّ يستعفي؛ أن يودُّ ال داود
كان جونية. يف خيَّاطة أبرع هي له امرأٍة مع فيها استوطن الجهة هذه يف كروم وبعض

األمر. هذا عىل االطالع قبل قدومك يف ل تعجِّ أالَّ بك األحرى
النزول من ا بُدٍّ يجد ال الرشكة يف قديًما موظًفا مثيل كان َمن إنَّ بعظمة: عزيز فأجاب
فهيَّأُت اإلطاعة، من مندوحًة أجد لم تذهب أن يجب املدير: يل قال فعندما مديره، إشارة عند
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إنَّ قائًال: ودمدم ًرا متذمِّ شاربيه املدير ففتل لألمر. وامتثلت يمكن ما بأرسع منزيل أمتعة
أمُر إليها يئول التي النتيجة تنتظر أن قبل أمرك يستقرَّ أال هو فرأيي مضجر ألمٌر هذا

… يوسف عند املحطَّة فندق يف موقتًا وانزل السكة عجلة يف أمتعتك فأبِق داود،
هذا قال … املدير حرضة يا وحدي أجئ لم إنني واحرستاه، قائًال: عزيز فقاطعه
ثم صرب، بفروغ ينتظرون أشخاص ثالثة كان حيث االنتظار؛ غرفة نحو ذراعيه وبسط

… وأمتعتي … وامرأتي حوَّاء وابنتي آدم ولدي ذا هو قائًال: استطرد
صناديق أخشاب بني بارَزين َمعز َقْرني فرأى االنتظار، غرفة إىل نظره املدير ل فحوَّ
ذلك وأبرصفوق والدجج، الديوك من أعرافجماعة فوق تنصب عديدة أرانب وآذان أربعة،
بحروٍف إحَديْهما عىل ُكِتَب لب الصُّ الخشب من قطعتني طرَيف بني ينشق خنزير خرطوم

محزَّم. خنزير سوداء:
التفاتة منه بدر ثم للوحوش! حديقة بل ال للحيوانات، حوش هذا نفسه: يف فقال
من براميل خمسة يف ُغِرست الورد من شجريات خمس عىل بعنايٍة عاكًفا عزيز ابن فرأى
أليس البؤساء، زينُة هي واألزهار حياته، يف لإلنسان عوٌن البهائم إنَّ عزيز: فقال الخزف،

كذلك؟
عرشة السادسة يف فتاة وهي عزيز، ابنة كانت االنتظار غرفة إىل الرجالن دخل عندما
أين مذعور: بصوٍت ورصخت املحطَّة فسحة عىل املرشفة النافذة إىل ركضت قد عمرها، من

منزل. وال فيه مأوى ال مقفر سهٍل يف هنا أراني جونية؟ بلدة هي
كثرية أمتعة وراءه يجرُّ الذي إنَّ ثم «أديب» عند لكثريٌة املآوي إنَّ املدير: فأجابها
األلواح هذه أبرصوراء إني إليه، يأوي مسكن إيجاد يف يُبطئ أن عليه يجب ال كهذه العدد
ونادى لكم. مأًوى تجدون حيث إىل جميًعا يقودكم أنه يف أشكُّ ال معرت سحنة الزجاجية
وُدلَّ فريد يا اذهب املدير: فقال العاريتني، قدميه إىل خلسًة ينظر خجًال أمامه فامتثل فريًدا
وفيما فالطريق. الفسحة، بها واجتاز عزيز قبيلة الولد فتقدم أديب. منزل إىل عزيًزا السيد
البلدة يف زراع أنه الولد فأجاب أديب، هو ن عمَّ فريًدا الجديد املوظف سأل سائرون هم
َعَمَلة «منزل اسم عليه أطلق حتى الحديدية السكَّة ال لعمَّ غرفه معظم ر أجَّ كبريًا منزًال بنى

السكة».
الطلح، أشجار من كبرية شجرة ظالل يف املنزل أمام تشتغل النساء من جماعة كانت
ينظرن النساء وقف حتى أديب مأوى من مقربة إىل يصلون وجماعته عزيز يكد ولم
من قائلًة: فريًدا وسألت الباب عتبة عىل املنزل سيدة انتصبت عندئٍذ املوكب، ذلك إىل بدهشٍة
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داود السيد خلفوا وقد سيدتي، يا املستأجرين من إنهم الولد: فأجاب فريد؟ يا القوم هؤالء
األحمر. الربيد حامَل

٢

أن فاضطر الرياح، أدراج مساعيه فذهبت وظيفته، يف بإبقاِئه مديره يُقنع أن داود حاول
جونية. يف إقامته فوطَّد عزيز انترص هذا عند األوامر، عند ينزل

فقد أديب زوجة ا أمَّ عائلته، إليواء غرفتني من أكثر إىل الجديد املوظف يحتج لم
وأكواًخا كبرية أقفاًصا لها بنى حيث الحديقة؛ من زاوية يف حيواناته يضع بأن له سمحت
دروسهما ليُنهيا الصباح قطار يف يوم كل يذهبان كانا فقد ونَِبيٌه حواء وأما الخشب، من

بريوت. يف
ثغرها العذبة االبتسامة تفارق قلَّما األخالق كريمة اللطف كثرية أديب امرأة كانت
والرقة، العذوبة من عليه ُفطَرت بما وتتعهدهم الصغار الصبية عىل تعطف وكانت الجميل،
يف وتدبُّ تؤملها كانت سكينٍة فأقلُّ الناس، عن معزٍل يف العيش تستطيع تكن لم أنها إالَّ
إىل الصبح مطلع من حقِله يف يشتغل كان فقد أديب ا أمَّ والضجر، السأم عوامل صدرها

املدرسة. من ولداه يعود عندما إال منزله إىل يعود وال النهار، منتهى
مع سيما ال الخصومة، تحبُّ حسودة سامة عنيدًة العقل قليلة سالم األم وكانت
إىل األمر بها انتهى حتى والشتيمة، الرضب لنفسها تسبب كانت ما وغالبًا السكري، زوجها
نشئوا الذين الثالثة وبأوالدها بها يحيط كان الذي املدقع الفقر لتتناىس املسكرات تعاطي
الدجاج مراقد من البيض يرسقون فجعلوا النهب، عادة منهم فتمكَّنت فاسدة، تربيٍة عىل
من الثمار سلب عن يرتدَّدون وال حطبًا، ليبيعوها البساتني حواجز وينزعون نيئًا، ليأكلوه
الذي الفاسد املحيط من بالرغم رشيًفا بقي فقد فريد أما منابتها. من والخرضة رياضها،

له. خطر كلَّما امُلنكر ارتكاب عن تردعه كانت أمه ذكريات ألن به؛ يحفُّ
املرهقة األعمال جرَّاء من الجسد منهوكة ه أمَّ هللا توىفَّ عندما السابع عامه يف فريد كان
سالم زوجها من كابدتها التي واآلالم الحرسات ومن زواجها، أعوام طيلة بها قامت التي
ولدان، لها أيِّم امرأة من فريد والد تزوج حتى موتها عىل أشهر بعض يمر ولم السكري،
أْن وأدرك عميق بحزن البائس اليتيم شعر أن عتم وما هائل، جحيم إىل املأوى فاستحال

ه. أمِّ فقد من الولد عند أعظم مصيبة ال
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يف تحمالن اللتني العذبتني املقلتني ذي املتألِّم ولده إىل بحقارة ينظر سالم كان
مراًرا كان أنه حدِّ إىل عليه والنقمة له البغض شديد وكان واألىس! الحزن معاني عذوبتهما

مضجعه. يف املبيت عليه ويحظِّر الطعام عنه يمسك
الخارجية؛ السلَّم أدراج عىل يضطجع أن فاضطرَّ املنزل من اليتيم ُطرد مساء ذات
من الخامسة نحو يف صغرية فتاة منه وخرجت للسلم محاذية غرفة باب ُفتح هذا عند
معي تعاَل فريد؟ يا تبكي أنت ملاذا الجميل: بصوتها له قائلًة فريد من وتقدمت عمرها

ويضطرب. يبكي وهو أمها إىل وأدخلته يده أخذت ثم إليها، بك ألجيء أرسلتني ي فأمِّ
االبتسامة بتلك بالدموع، املغرورقتني عينيه إىل ونظرت فريد من الفتاة أمُّ تقدَّمت
ولدي؟ يا تبكي أنت ملاذا له: وقالت األمهات، صدور يف ما أرقِّ عىل تنطوي التي الحلوة
وانتظرني املقعد، هذا عىل فاجلس أال، طعامك؟ عنك ومنعوا معك ف الترصُّ أساءوا فهل

الحساء. من بُصَحيفة أجيئك ريثما
العاريتني. وقدميه الرَّثَّة ثيابه إىل بحياءٍ ناظًرا عريض كريسٍّ ة حافَّ عىل الولُد فجلس
عملها تُنجُز الخياطة آلة إىل وعادت ُسْخن حساءٍ بكوب فارس السيدة جاءَته هنيهٍة وبعد

وسكينة. بهدوء
فاقرتبت الُغرفة، زوايا من زاويٍة يف مًعا يلعبان الصغريان التوءمان كان الساعة تلك يف
البكاء أن تعرف أال تبكي؟ أنت ملاذا الحساء؟ وجدَت «كيف له: وقالت فريد من الفتاة

األلم؟» ِجدَّ يؤملني
ظهره، عىل استلقى حتى فضحك ُمضحكًة، ًة قصَّ مسمعِه عىل ترسد أخذت هذا عند
يضحك؛ إنه أمي، يا انظري قائلًة: ها أمِّ إىل والتفتت بعده، رسور ال رسوًرا الفتاة ت فُرسَّ
ابنتها إىل األمُّ فالتفتت مرسورة؟ ألست أمي يا وأنت اآلن! مرسورة أني كم آالمه، نيس فقد
فأجابت الحسنة، املعاملة تلك فريد معاملة إىل يدفعها ا عمَّ خافت بصوٍت وسألتْها مستغربًة
عليه، هو ا عمَّ ينزع بأن يوًما نفسه ثته حدَّ إذا ولكن األخالق، ريضُّ بائس ألنه ذلك الفتاة:
ماذا بسذاجة: فقال وابنتها، األمِّ بني دار ما الولد فسمع عنه. واالبتعاد مقته عن أتردد فال
أن يجب فأجابته: الحسنة؟ سريتي عىل دائًما أحافظ لكي سيدتي يا أعمل أن عيلَّ يجب
يتسع كيف ولكن هللا؛ إىل أرضع أن عيلَّ الصعب من ليس فقال: ك. أمَّ وتتذكَّر هللا إىل ترضع

للصالة؟ سبيًال يل يدعون وال وينتهرونني بي يهزءون والجميع البيت يف ذلك يل
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٣

وتخلَّقَن مسيحي، وسٍط يف نشأَن اللواتي الصالحات النساء تلك من فارس السيدة كانت
وحنان الراهبات ومدرسة القرية كنيسة إالَّ صغرها يف تعرف فلم ساذجة؛ رشيفة بأخالٍق
من البؤساء عىل والعطف القريب، محبَّة وعلَّمتها طاهرة، برتبية تعهدتها التي العذبة أُمها

الشعب. أبناء
الفضائل من كثريًا نت تلقَّ قد كانت بل واملنطق، الفلسفة بعلم ًة ملمَّ السيدة تلك تكن لم
درًسا ديانتها أُصول درست أن بعد املدرسة عن وانقطعت املسيحي، التعليم يف السامية

ًقا. مدقَّ
بذكريات الطافحة مخيلتها أن إال الخالعيَّة، الروايات تلك من روايًة حياتها يف تقرأ لم
وجمال الطويَّة سالمة عليها تطفو عذبًة ألْالءًة نقيًة كانت الصالحة وأعمالهم القديسني

القلب.
العمل! وفضيلة التُّقى عذوبة بني ُرصفت إذا شعري ينبوٍع من للحداثة يا

وتنذر بتوًال تبقى أن تودُّ كانت ألنها عمرها؛ من الثالثني يف فارس السيدة تزوَّجت
أهلها من يدها لطلب فارس تقدَّم عندما ولكن واملرىض؛ الفقراء ومؤاساة للعبادة نفسها
نيَّاتها يف لها رشيًكا يكون ألن له تؤهِّ التي الطيبة الخصال من فيه رأت ملا رغبته عند نزلت
الرغبة من فيها عرفه ما بها االقرتان إىل دفعه فقد فارس أما الرشيفة، ومزاياها الحميدة

وإقدامها. إبرتها غري مهًرا يسألها فلم البؤساء، ومحبَّة العمل يف
الذي النشيط العامل ذلك يِد يف يدها تضع أن عن األمر بادئ يف فارس السيدة ترددت
النزول إىل اضطَّره لها حبَّه ولكنَّ يكون، أن يجب كما الديني معتقده يف راسًخا يكن لم
األمر به انتهى حتى إخالل بدون الدينية بواجباته يقوم فصار مزاياها، من مزيٍة كل عند

ِرصفة. مسيحيًة تربيًة بنيه تربية مشاطرتها إىل
الخياطة آلة أن إال عائلته، بأود للقيام وحده كاٍف غري الشهري فارس راتب كان
مطامع عن بعيدة عذبة هادئة حياًة له د يمهِّ كان ذلك كل واقتصادها، امرأته واجتهاد
الذي ذلك غنيٍّا أوليس حياته، مطارح يف وراءه املرء يسعى الذي الغنى فينىس اإلنسان،

الحياة؟ رضوريات لديه ر تتوفَّ
قلنا إذا نبالغ فال نشاٍط؛ بكل بعملها وتبدأ الصباح يف تنهض فارس السيدة كانت
والكسل. بالبطالة خبزها تأكل تكن لم فهي القويَّة؛ املرأة عن املقدَّسة الكتب تقول ما عنها
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عىل لك أُفضِّ إنني ؟ منازلهنَّ إدارة يف العامالت النساء فضيلة عراء الشُّ تنشد ال ملاذا
أنامل يا البيضاء املرتاخية األيدي عىل أؤثرك إنني العاملة؛ األيدي أيتها الرشيفات أنامل
املستعرية األيدي أيتها باألعمال، املشوَّهة الحمراء األيدي أيتها املتواضعات، الشعب نساء
لتعود إالَّ املكنسة ترتك ال التي الحطب، بشعفات املخدَّشة املطابخ، أفواه من الفحم سواد
راجع فالفضل أجل العناء. بعد الراحة تلد كيف لتعرف الشاقة جهوَدك إنَّ إبرتها! إىل
عذبة هادئٍة مآٍو من وتحويلها والرتتيب، النظافة لباس القذرة الغرف تلك إلباس يف لِك
البهيجة: األزهار تلك ة، النريِّ األزهار تلك غرس يف لِك راجع الفضل املرتَّب، املنزل ى: تسمَّ
األب، جبهة عن الغضون يزيل الذي الشهي الطعام إعداد يف لِك راجع الفضل الشعلة!
أثًرا ندوبك من ندبٍة كل ويف خدودك من ٍة خدَّ كل يف إنَّ األبناء، عيون يف الرسور ويضع

فضيلتك. تاريخ عن يخرب واضًحا
مع الثرثرة يف دقائق بعض ترصف أن فيه لها يتَّسع وقٌت فارس للسيدة يكن لم
تسمحني أال قائلًة: وتناديها مطبخها عتبة عىل تقف أديب السيدة كانت فأحيانًا جاراتها،
عيلَّ يصعب هذه: فتجيبها فارس؟ سيدة يا صديقاتك مع ترصفينها دقائق ببعض لنفسك
يتسع فكيف فاعذريني! ورتقها؛ لة املغسَّ األثواب طيَّ أُنهي أن قبل أديب سيدة يا ذلك
األشغال؟ عناء من لالسرتاحة واحدة دقيقة تغنم أن صغار أوالد لثالثة ا أمٍّ مثيل تكون ملن
لديك، ا عمَّ يقلُّ ال ما األشغال من ولديَّ كوقتك لثمني وقتي إن بطرس: السيدة فتجيبها
الحياة هذه يف يُخلقن لم النساء إن ثم فيها، يسرتيح ساعٍة إىل دائًما يحتاج اإلنسان ولكنَّ
حينًا يستغرقن أن لهنَّ البرشيحقُّ من كغريهنَّ فهنَّ فقط، الغذاء ويهينئ املنزل يرتبن لكي
… الهادئة الخياليَّة الحياة إىل املادية الحياة عن وينرصْفَن اللذيذة األحالم يف الزمن من

ى تتلهَّ أن يف جهدها تسعى مرتاخية، وطبيعة خيالية روح ذات بطرس السيدة كانت
كثري شابٌّ وهو جونية، بريد ع موزِّ من مهر بال تزوجت ولقد املبهمة، العامليَّة الحقائق عن
كانت املحطة. يف مدير وظيفة إىل ارتقى أن عتم فما بطرس، يُدعى واسعة آماٍل ذو الذكاء
تبذير إىل دفعها ما وهذا األرض، مطارح عن مرتفعة نواٍح يف تقطن بطرس السيدة أفكار
فقد ذلك ومع السنة، يف لرية آالف ثالثة نفقاتها بلغت حتى داٍع بدون وإنفاقها األموال
أما الغراميَّة، والقصص الروايات لقراءة إالَّ تكرتث ال بيتها، بأمور االعتناء عديمة كانت
مهيَّئًا الطعام يجد فال والنصف، عرشة الحادية الساعة يف منزله إىل يعود كان فقد زوجها
أمامه، يراه ما ويحطم ويجدِّف فيسخط أماكنها، يف معدَّة األواني وال مرتَّبة ة األرسَّ وال
امرأته فتضطرب فيه! السكن أستطيع ال لجحيٌم املأوى هذا إنَّ غضوب: بصوٍت لها ويقول
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رواياتها بواسل إىل بالذكرى وترجع مستطيلة، بأهداٍب املغلَّفتني عينيها السماء إىل وترفع
السماء؟ عىل جنيت بماذا قائلًة: وترصخ املتهززة املحزنة أصواتهنَّ فتستعري الكئيبات
منزلك. بإدارة تهتمي أن عوَض وِقصًصا رواياٍت قرأِت بأنك عليها جنيِت بطرس: فيجيبها

الطعام؟ وإعداد ة األَِرسَّ ترتيب عن الصباح هذا شغلك الذي فما
الوقت اختيار أحسن لم أنني أُنكر ال أنا صديقي. يا مأخذها منك تأخذ الحدَّة تدع ال –
من جميل لفتًى ا فخٍّ نصبوا لقد مؤملٍة: فقرٍة إىل انتهيُت قد كنُت أني غري للقراءة، املناسب
أيدي من مفلتًا أراه أن قبل القراءة عن أقف أن أقدر فهل به، اإليقاع وأرادوا كريمٍة أرسٍة
أن يف سأجتهد بأنني فأيقن اآلن ا أمَّ قدرتي، يفوق ما فهذا بطرس، عزيزي يا ال أعدائه؟
كل فسرتى أرغب ساعة الحذاقة كثرية أنني تجهل ال أنت قصري. بوقٍت عيلَّ يجب ما أتمم

الثانية. الساعة قبل متمًما تريده ما
السيدة أما والنظافة، العمل وإتقان األشياء برتتيب سواهنَّ عىل يتفوَّقن النساء بعض

املدهشة. بالرسعة غريها عن امتازت فقد بطرس
مكانه، إىل يشءٍ كل أعادت حتى غرفتها يف ثالث أو دورتني من أكثر إىل تحتج لم
الثرثرة مجلس إىل ت وخفَّ املطرَّزة قماشتها ذراعها تحت فأخذت عندئٍذ بالها فاطمأنَّ

الطلح. شجرة ظالل تحت املنعقد
ما إىل ملكٍة نظرة يجالسنها كنَّ اللواتي القرويات إىل تنظر بطرس السيدة كانت
التي الوحيدة املرأة وبأنها املدن، يف عاشت أرسٍة إىل بانتسابها تفتخر كانت ألنها دونها؛
وحلوله عزيز مجيء من استاءت أنها إالَّ السكة، َعَمَلة منزل يف «سيدة» لقب عليها أُطلق
أنها لها وخطر آدم، وولده حوَّاء ابنته عىل نظرها وقع عندما سيما ال املنزل، ذلك يف
سكينتها. إىل وعادت اطمأنت أن لبثت ما ولكنَّها هذا؛ وذكاء تلك جمال أمام ستنخسف

االهتمام جد تهتم واإلنتاج، العمل بسوى تعبأ ال قرويَّة وهي عزيز السيدة كانت
وطوًرا الصغرية، حديقتها بمحفرها فتقلب الرجل دور تُمثِّل تارة وخنازيرها؛ بمعزها
مهما بعمل تخجل ال كانت القول وخالصة أجرة، لقاءَ الغري ثياب غسل عهدتها عىل تأخذ
املطالعة من تُكثر الوجه، قطوبَة األناقة، عديمة صلبة فتاًة حوَّاء ابنتها وكانت حقريًا. كان
أمارات محيَّاها عىل تبدو عرشة، والسادسة عرشة الخامسة بني عمرها يرتاوح والدرس،
بأن يوًما نفوسهنَّ تحدثهنَّ لم اللواتي الفتيات تلك من فهي الجملة وعىل والكربياء! الُعجب

بطرس. كالسيدة حسناء امرأًة الجمال عرش عن يخلعن
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يف املستغرقة الساذجة األنفس من املؤلف املجتمع ذلك وسط يف بطرس السيدة بقيت
إالَّ تبدع لم التي الناعمة األصابع ذات والفن، بالجمال املشبعة الخيالية األرواح تلك املادة،

الثمني. الكتَّان من نسيجٍة عىل أزهاًرا لرتسم أو كتاٍب أوراق لتطوي

٤

دعائم عىل يؤسس لم الذي الديني إيمانها ألن بطرس؛ السيدة له تأبه فلم األحد يوُم جاءَ
الصباح ذلك ففي املفسدة، الروايات قراءَتها نفوذ تحت يوم إىل يوم من فرتَ قد كان متينة
واحرتام، األبيضبتؤدٍة وشاحها عنها وخلَعت األول القداس من أديب السيدة عادت الجميل
ومغرفة الطحني من مغارف ثالث تعريها أن منها وطلبت بطرس السيدة إليها فتقدمت
الغداء أُعدَّ أن عيلَّ ويجب أديب، سيدة يا املئونة تجديد يف تراخيت لقد قائلة: الزيت من
فيظهر النهار، ظهرية عند جونية إىل يذهب أن يودُّ زوجي ألن عرشة؛ الحادية الساعة قبل
الذين أصدقائه إىل ينقاد ألنه منهم؛ أصبح وزوجي القمار، غواة ه يؤمُّ فندًقا هنالك أن يل

الفرص. له سنَحت كلما الحانات إىل االختالف عودوه
إىل عائدة هي وبينا عديدة، مواضع يف املخرَّق ردائها إىل بحزٍن ونظرت ذلك قالت
ما بأبهى املنزل من فارسخارجة السيدة أبرصت والطحني الزيت مغارف يدها ويف غرفتها
املصقولة والشعور الطريئة الرخصة الوجوه ذَوو الثالثة أوالدها يتبعها الزينة، من لديها
ويتجهون صلواتها كتاب واآلخر أُمه، مظلَّة يحمل أحدهم بيضاء، أرديًة مرتدين النظيفة
يزال ال السعداء املائتني هؤالء إنَّ آه! قائلة: فرصخت جونية، يف الكربى الكنيسة إىل جميعهم
فارس السيدة فجاوبتها بها! أُرسُّ آحاٌد يل يبَق فلم أنا ا أمَّ الكنيسة! إىل الذهاب لهم يتسع
أنني أكتمك ال فأنا املادية، الحياة يف استغراقي دائًما عيلَّ تأخذين إنك املعهودة: تها برقَّ
جميل، عيٌد بل ال التعب، من الراحة يوم هو األحد ولكنَّ والكد، العمل يف أيام ستَّة أرصف
حالوتها إذاقة يف أرغب اليوم أصبحت حتى السعيدة اآلحاد لذَّة حياتي يف ذُقت طاملا لقد

الصغار. ألوالدي
نحو يف جميلٌة فتاٌة فأرسعت الكنيسة؟ إىل يتبعني َمن وقالت: املنزل نحو التفتت ثم
ال التي التقيَّة الناعمة والبرشة الحلوتني املقلتني ذات أديب ابنة هي عمرها، من العارشة
السادسة تبلغ حتى اصربوا نفوسهم: يف يقولوا حتى السكة عملة أعني عليها تقع تكاد

املرايا. إىل الشحارير تخفُّ كما إليها يخفون الهائمني فتبرصوا عمرها من عرشة
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كَفراٍش األحداث أوالدها بها يحيط املنزل إىل فارس السيدة عادت الذبيحة انتهت وعندما
الصديق، يوسف حكايات املسامع عىل تقصُّ أخذت الطريق يف هم وفيما زهرة؛ حول تحوم
والذبائح لعازر ورضيح قانا ونبيذ املسيح جلياتوحداثة عىل داود وانتصار إسحق وضحيَّة
الولد «تارسيسيوس» ة قصَّ إىل انتهت حتى لألسود، فريسًة املسيحيني ورمي الدياميس يف
كان إذا ا عمَّ فريد وسألها جميًال، الولد هذا كان إذا ا عمَّ الصغرية الفتاة فسألتها القديس،
تنطوي رثة وثيابًا هزيلة أجساًما نشاهد أن التعزية من إن بقوله: ذلك وشفع الثياب، رثَّ

حساسة. نبيلة قلوب عىل
والدهم يحيُّون فارس أبناء فخفَّ املنزل إىل الجماعة وصلت قصرية برهٍة وبعد
األبعاد يف يغني طائر وكان وسكينة، بهدوءٍ لفافته يدخن الطلح شجرة تحت الجالس
األم: فأجابتها األبعاد؟ يف يغني الذي ما قائلًة: ها أمَّ الصغرية الفتاة فسألت اململة، ألحانه
إنه يدري، أحٌد وال أدري، ال فقالت: هو؟ وأين الفتاة: فقالت بنيَّتي! يا الصيف تباشري هذه
آه! الفتاة: فقالت أحد. يدركه أن عن منيٌع الطائر هذا ولكنَّ طائر، بألحان قدوَمه يعلن
هذا عند كلها! الِعشاش أماكَن يدرك ألنه به؛ يجيئني أن عليه تعذَّر ملا هنا فريد كان لو
عائلة مالقاة إىل فأرسعوا املنزل سئموا الذين راغب ولبيب الصغرية والفتاة فريد تراءى
فقالت العرص، صالة معلنًة جونية يف تدقُّ األجراس ُسِمَعت طويلة ساعات وبعد فارس،
وتؤدة بخشوٍع فلنسجد الصغار، أيها التربيك ساعة أزفت «لقد عذب: فارسبصوٍت السيدة
الجباه وانحنت املزهرة األعشاب يف الرَُّكُب فالتَوِت اإللهية! بركته يمنحنا أن منه ولنطلب
يديها كلتا جامعًة الخاشعة الجباه إىل فارس السيدة فشخصت األغصان، ظالل تحت
وعىل النعم، من علينا أسبغت ما عىل لك شكًرا بعنايتك، واحرسنا هللا، يا باركنا وقالت:
من سوانا دون الحسنات هذه كل أوليتنا ملاذا ولكن الجميلة، والشمس العذب األحد هذا
السعادة من بعًضا تهبهم أن ونسألك الفقراء إخوتنا عىل نعطف فنحن املساكني؟ البؤساء

إيَّاها.» وهبتنا التي
صوت الصمت تخلل حتى ثواٍن بعض يفكرون األوالد بقي فارس السيدة سكتت وملَّا
أوالد إنهم لها: يقول أن فريد فأراد فارس؟ سيدة يا الفقراء إخوتنا هم َمن الصغرية: الفتاة
سلطة تحت الحياة يرصفون وشفقة، بعناية يتعهدهم من وال لهم ملجأ ال نظريه بؤساء
ومحبتها فارس السيدة عطف إىل يفتقرون أنهم إال أرشار، أردياء وإخوٍة سكِّري ظالم والٍد

وعذوبتها. بحنانها يتمتَّعون بقربها اآلحاد أيام يقضوا أن له يتَّسع كما لهم يتسع وال
أديب وابنة فريد نظرات تتبعه منزله إىل واتَّجه امرأته ذراع فارس تأبط هذا عند

الصغرية.
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٥

غذاءَه يهيئ أديب السيد وكان املساء، ذلك يف الطلح شجرة تحت مزدحًما الجمهور كان
يتحدَّثون ونجيب وعزيز بطرس كان حني يف والسلطة، املالح والباقالء البطاطا من املؤلَّف
كنَّ فقد النساء ا أمَّ «عينطورا»، محطَّة من بالقرب الصباح يف حدث صدام مسئولية عن
إىل املفتش، وفتور املحقق إهمال وعن الصدام، ذلك إىل أدَّى الذي السبب عن يتساءلن
إليهم ُعهد بما يقومون صالحني قوٍم إيجاد يتَّفق أن الصعب من إنَّ : إحداُهنَّ قالت أن
مدن إىل سافرت فلقد الحد، هذا إىل ف نتأسَّ أن علينا يجب ال نجيب: فقال القيام. حقَّ
من وأنبه أعدل رؤساء اختربت ومن رأيت فيما أجد فلم الرجال من كثريًا واختربت عديدة
مهمًال نراه أن ويندر والنشاط، الجد مثال فهو راغب، السيد إىل مثًال فلننظر أال رؤسائنا،
بني من غليونَه نزع أن بعد كري السِّ سالم فأجاب الحاالت. من حالٍة أية يف محطَّته أمر
فهو لهم، يتَّسع ا ممَّ أكثر َعَمَلِتِه من يتطلَّب ولكنَّه مجتهد، لرجٌل الرئيس إنَّ أجل، شفتيه:
بأنني ِثق ولكن سالم، يا تتظلَّم أراك وقال: املنضدة عن أديب فنهض الكفر. حدِّ إىل ظالم
عىل أرصَّ الرئيس أنَّ إال طرده، عن تردَّدت ملا مثلك الخمر يعاقر من ايل عمَّ بني رأيُت لو
وكن العظيمة، املخاطر من سلوكك وراء ما يجهل أنه تظنُّ فال بعائلتك، رحمًة إبقائك
إنني قائًال: بطرس ح فرصَّ عليك. باحتفاظه الحراسة مضاعفة إىل يضطر بأنه ثقٍة عىل
فقط يقوموا أن اله عمَّ يسأل ال فهو املطاليب، كثري التعنُّت شديد فالرئيس سالم، رأي من
والغرية؟ الحميَّة ولَِم … ة! وهمَّ حميَّة أُويل غيورين يكونوا أن يريد بل عليهم، يرتتَّب بما
الرشكة، اسم إلعالء املسافرين مع لطفاء «كونوا دائًما: يقول أسمُعه إنني الرشكة؟ أَألَجل
أن يجب ال املواصالت، بتسهيل سواها عن الرشكة تمتاز لكي الربيد تسليم عن تتأخروا ال
تحبُّ فهي باملرصاد، إليك تنظر فالرشكة بطرس، يا تحرَّك واحدة. فرتة البضائع توقفوا
يكون أن يجب كيف تفهم أن إىل ل تتوصَّ متى … ة والهمَّ الحمية أُويل الغيورين ال العمَّ
إىل تؤدِّي قلبه طيبَة ولكنَّ القلب، طيَّب الطويَّة لسليم رئيسنا إنَّ النشيط.» الرشكة عامل
ومطامعهم أغراضهم لهم املساهمني من جماعٌة هي الرشكة أنَّ يجهل َمن والكدر. اإلزعاج
ما غري هي الرشكة إنَّ بقوله: نجيب فعارضه الجسيمة؟ مقاسيمهم قبض إالَّ لهم همَّ ال

بطرس. يا ظننت
إذن؟ هي وما –

الَعَمَلة من الكتيبة تلك ذلك فوق ولكنَّها شئت، إذا املساهمني من جماعة هي –
دعائم يوطِّدون والذين بمكان، العظمة من هو واحد جهاد يف يشرتكون الذين الصالحني
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التي الحديثة املدرسة تلك من إنك بطرس! يا آه االجتماعية. وحياتنا وصناعتنا تجارتنا
الثورة، إىل يدفع والتمرُّد التمرُّد، إىل تدفع صديقي يا املدرسة فهذه وتتأسف! وتهزأ تنتقد
حبٍّا مهنتنا نحبُّ إننا إذ هذا؛ من يشء يف نماثلكم ال — األقدمني الَعَمَلة نحن — أنَّا غري

… شديًدا
العامل يرصَف أن املستحب من أنه أتعتقد رشيفة! مهنًة لها يا قائًال: بطرس فقاَطَعه
إىل تنظر ال ألنك ذلك نجيب: فأجابه املقبوضة؟ السندات وفحص األحمال وزن يف شبابه
ال التصوُّر من بعًضا مهنته إىل يجمع ال من إنَّ الخرضاء! ورقتك من أو ميزانك من أبعد

قها! يتعشَّ أن يمكنه
الحديدية؟ السكة يف ر التصوُّ معنى وما –

فيما أفكِّر مكتبي يف األرقام بعض بتدوين ا مهتمٍّ أكون عندما أنا … التصور؟ –
تجارنا شأن تُعيل التي املنفعة من واجتهادي كدي وراء وما ودقتي، اعتنائي إليه يئول
يتجه ُقُطِرنا من قطاًرا أبرص وعندما العالم، يف الراقية املعامل مستوى إىل معاملنا وترفع
ثراءً الوطن أرض أكسَب الذي املزارعني جهاد يف أُفكِّر عجلته يف األغالل مقالٍّ باريس نحو

… وحياة
… الحسن! اليشء بعُض هذا –

أتعتقد حقري؟ مثلنا هو ملن ُمْهمل رسوٌر ذلك أنَّ أترى له؟ قيمة ال أمٌر ذلك أنَّ أتظنُّ –
وجهود والذهب األغالل تكثر حيث إىل ويندفع يديه بني يمرُّ لبنان بجهاد يشعر َمن أنَّ
ولكننا بؤساء، ال عمَّ نحن أجل، فضل؟ وال العالم هذا يف له ذكر ال املجهولة األذرع من آالف
يوًما، النهب به ولحق الخصب هذا ُدهم وإذا الوطن. أرض يف والثراء العمل دوالب ندير
للذود يهبُّ فمن الحرب، إىل الشعب واألجراس األبواق ونادت حدودنا عىل العدوُّ هجم إذا
قبل املقدس بالواجب بالقيام الوطن يعهد من وإىل والبؤساء؟ ال العمَّ قبل الحياض عن
وتحاشيها. تجنُّبها أضمن ال أنني إالَّ بطرس، يا الحرب أتمنَّى لن إنني إلينا؟ به يعهد أن
يتمُّ يوم سيجيء رشه! من البالد وإنجاء العدوِّ لدفع ننهض أن فيِه نضطرُّ يوم سيجيء
عند الحربي، استعداده ليستثمر الجائع النمر وثبة فيثب الطماعة، سيوفه َسنُّ للعدوِّ فيه
الوطن! عن الدفاع ملعب يف الحديدية السكك تمثله عظيم دوٍر أيُّ كلُّها الشعوب تدرك هذا
األهل رسائل — الرسائل بإقالل البعيدة، املستشفيات إىل الجرحى بإخراج إلينا سيعهد
السكك ال عمَّ أن بطرس يا تظن أال املساكني! واألرسى األعزاء الجنود إىل — واملحبني
التاريخ؟ مطاوي يف والتضحية والبطولة املجد صفحة يكتبوا أن يوًما لهم سيتاح الحديدية
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بهذا تتغنَّى نسمعك أن الفخر من إنَّ مرحى! نجيب يا مرحى قائًال: أديب فرصخ
يتظاهر أن عليه هان بطرسفقد ا أمَّ رأسه، من بإشارة أديب كالم عزيز فأيَّد الطيب، الكالم
فأجاب صوفكم. لتجزَّ الحياة أوجدتكم صغرية لنعاج إنكم قائًال: يسخر فأخذ باالندحار
بخدمتنا، القيام بعُد ننجز لم ألننا الجز؛ وقت يحنَي حتى بطرس يا العمل إىل فلنعْد عزيز:

قدومه! يُعلن بريوت قطار وهذا
عندما خافت: بصوٍت له وقال نجيب يَد فأخذ فريد ا أمَّ املحطة. إىل ونزلوا هذا قال
حدثنا ل: بتوسُّ تقول أديب ابنة الفتاة صوت وُسمع السكة! ال عمَّ سلك يف أنخرط أكربُ
أجل! أجل! فقلن: الطلب هذا إىل ارتياحهنَّ النساء فأظهر نجيب! سيد يا جنديتك أيَّام عن

نجيب! سيد يا
يف املضجعة ذكرياته كإيقاظ يشء لُه يلذُّ ال اإلرادة، ُصلب أعزب رجًال نجيب كان
مطارح يف الرحل العرب مشاهد استحضار يف الفراغ ساعات رصف فطاملا مخيلته؛ زوايا
الرمال وكثبان البيضاء والجوامع الجزائر بتذكارات الطافح ماضيه وإحياء الصحراء،

… الصحاري رحابة يف أو الخيام يف والحياة الجمال وقوافل الرياض ونخيل
عىل يقصُّ هذا فرشع حديثه، ليسمعوا نجيب حول لوا وتحفَّ ألعابهم األوالد ترك
منخفضات ويف التالل عىل الزاحف الفجر جمال لهم ًرا مصوِّ أفريقيا يف رحالته مسمعهم
يف والراقصات السوداء، الشتاء وأيام النسمات، بأريج خة املضمَّ العذبة والليايل األودية،

الجديبة. السهول عىل املتأللئة الذهبية ة األشعَّ
عربي جواٍد كخبب اصة رقَّ نربات ذات «جزائرية» أغنية تحفظ بطرس السيدة وكانت
ذاكرة الطبيعة وهبته الذي نجيب السيد من طلبت ثم العذب، بصوتها لهم فأنشدتها
أجل، أجل، أديب: فقال اليازجي. ناصيف الشاعر من أبيات بعض ينشدهم أن غريبة
الناس كباقي ليتكلَّم الرجل هذا إنَّ الليل، طيلَة إليك فأُصغي الشاعر لهذا قصيدًة أنشدنا
شحذ أن بعد جلسته من ونهض نجيب فابتسم جميلة. موسيقى لغته يف أنَّ من بالرغم
وانفتحت الليل هبط نهايتها إىل وصل وعندما الشاعر»، «لهذا قصيدة ينشد وأخذ ذاكرته
تتالعب املزهرة الطلح بأشذاء معطَّرة نسمٌة كانت حني يف الفضاء، أجواز يف النجوم كوى
ا وأمَّ أُمهاتهم، ُركب عىل رقدوا فقد األحداث ا أمَّ نجيب. حديث إىل املصغيات النساء بشعور
األشعار نربات وكانت الجميلة، القصيدة إىل وسكون بدهشٍة يصغون كانوا فقد األبكار
الحياة؛ بأشجان املمنوة القلوب ومن الساذجة األرواح من العاطفة موضع تحرك العذبة
يف تهجع كانت التي الضئيلة الخيال جذوَة فجأًة أيقظت الفن ومؤالفة عر الشِّ نفثات إنَّ إذ

مضطرمة. شعلًة تها وصريَّ النفوس مراقد
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ظالل يف واقًفا فلبث نجيب صوت فسمع املحطَّة من قادًما رجٌل كان الساعة تلك يف
يأبهوا فلم السكة موظفي من موظٌَّف أنه الجميع فظنَّ الطَّلح؛ شجرة من مقربة عىل الكرمة
واملوسيقى، العذوبة من رنينه يف ما بكل الليل مذاهب يف يتصاعد نجيب صوت وكان له.
التصفيق ارتفع الصوت سكت وملَّا األجزاء. واضح النربات محكَّم الرجل مسام إىل ويتصل
ال عذوبة أرواحنا يف سكبت لقد نجيب، سيد يا آه الحارضين: أحد فقال الهتاف، وعال
ال بعضهم: وقال الدموع! ينابيع أعيننا من ر تفجِّ أن أوشكَت لقد آخر: قال بعدها. عذوبَة
ال إنني كذلك؟ أليس اليازجي، ناصيف الشيخ نظم من أُخرى بقصيدة علينا تضنُّ أظنُّك

… البرشي القلب حقيقة يُفهمنا أن يستطيع مثله شاعًرا أجد
وقال واستغراب، ٍب تعجُّ حركة الكرمة جفنات وراء املنتصب الغريب أبدى هذا عند
هممُت عندما شعرية جلسًة أُزعَج أن أو اليازجي أشعار أسمع أن ع ألتوقَّ كنُت ما نفسه: يف
إىل ظمأى تظلُّ واتضعت حقرت مهما النفوس إن آه! السكة. عملة منزل إىل باملجيء
شعبًا جعله إىل سعوا ما كثريًا الذي اللبناني شعبنا أن يل ويخيَّل بفهمه! وخليقًة الجمال

… النرية الكواكب إطفاء إىل يندفع لن ماديٍّا
جونية. كاهن يوحنا األب الرجل هذا كان

إىل وا وخفُّ الحضور شفاه من الهمس فعال خطواٍت، بعض املنزل إىل الكاهن تقدَّم
الستقباله؛ أماكنهنَّ من ونهضن الفجائي قدومه لدى قليًال انزعجن فقد النساء أما تحيته،
الساعة هذه يف حضوري عىل واعذروني أحبائي، يا نفوسكم تزعجوا ال الكاهن: فقال

سالم. للسيد خدمة ألقدِّم جئت لقد املتأخرة،
سيدي يا لخدمتك موقوٌف أنا وقال: يالعبها، قبَّعة يديه ويف جلسته من فنهضالسكِّري
فهو عزيزي، يا الصغري بولدك الغبطة لشديد إنني الكاهن: فأجابه تريد؟ فماذا الكاهن
منك أطلب أن إىل دفعني ا تامٍّ حفًظا املسيحي التعليم حفظ ولقد والذكاء، االجتهاد مثال
إعطائه عن أتأخر ال بأنني ثقٍة عىل وُكن الرسل، مالئكة عداد إىل ه ألضمَّ به يل تسمح أن
النساء فهتفت أرفض! ال الكاهن، سيدي يا أرفض ال قائًال: سالم فدندن … ترضيه جعالًة
األخالق، حسن الرسيرة طيب لولٌد إنَّه نجيب: فقال مرحى! فريد، يا مرحى واحدًة: دفعًة

الكاهن. سيدي يا الحديدية السكَّة يف عامًال يكون أن إىل يميل ولكنَّه
شعراءهم يعرفون إنهم الرجال، كسائر رجاًال السكة ال عمَّ ليس هذا: فأجاب
نجيب سيد يا إنشادك سمعت لقد والفن. الجمال ملؤها بنرباٍت قصائدهم وينشدون

… اإللقاء من ه حقَّ تعطيه أن وتعرف الشعر بعذوبة تحسُّ إنك فأهنئك!
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عموميَّة. املباحثة وأصبحت الكاهن جلس هذا عند
وغبطًة: رسوًرا وجُهُه الطافح لفريد وقالت جانٍب إىل انحدرت فقد الصغرية الفتاة ا أمَّ
وأنك الجميلة؟ بالزركشة املفوَّف والقميص األحمر الثوب ستلبس أنك فريد يا أصحيٌح
مالئكة من سأصبح ألنني ريب بدون فريد: فأجابها املبخرة؟ وتهزُّ الشموع ستشعل
الغسق ة أشعَّ يف الفتاة إليه فحدَّقت … السعيدة األمنية بهذه حلمُت ما فكثريًا الخورس!
كوجه جميل وجه لك يكون أال الحزن من إنَّ عميقة: حرسٌة تراوده عذب بصوٍت له وقالت

راغب! لبيب

٦

سيما ال الغيظ، بعض تغتاظ أن بدون فريد إىل الكاهن هه وجَّ الذي الثناء ذلك األم تسمع لم
جونية. كاهن كالم العمال تأييد إىل انتبهت وقد

ونشئوا أمهم عادات بوا ترشَّ ألنهم أبيه؛ امرأة أبناء ويمقتون فريًدا يحبُّون الجميع كان
والفساد. النهب عىل

ت تغريَّ الخورس مالئكة عداد إىل ه ليضمَّ فريًدا الكاهن فيه اختار الذي اليوم ذلك منذ
تارًة إرهاقه عن فرتة تنثني ال وأصبحت كثيف، الحقد من بوشاٍح واتَّشَحت سالم األم طباع
عليه يثقل ا عمَّ إالَّ ونهته والحرية اللعب عنه منعت إنها حتى بالرضب، وطوًرا باألتعاب
وأمتعة ثيابه من بعًضا وحرمته منه قليًال إالَّ األكل عنه حجبت فقد ذلك وفوق ويشقيه؛
رقًعا فيها وضعت والفأر بالجراذين مألَى لها نافذة ال غرفًة له وأعدَّت الحقري، فراشه

ُرقاده. ليايل فيها يرصف بأن وأمرته القشِّ من قليل عىل بالية
أمرها تشكو هذه فجاءت عزيز السيدة قنِّ من بيًضا سالم األم أوالد رسق يوٍم ذات

املسكني! فريد عىل الجريرة فوقعت هم أُمِّ إىل
ثمارها، من عاريًة الكرز شجرَة فوجد الحديقة إىل ذهب ألنه أديب؛ غضب يوم وذات
التحري، إىل شكواه برفع سالم أبناء َد فتهدَّ طفيًفا جزءًا إالَّ الخرضة من زرعه ا ممَّ يَر ولم
السيدة وجدت يوم وذات ب! والرضَّ التوبيخ من قسمته فنال هذا بكل فريد تُهم أن فكان
ِهزٌَّة فأصابها كريستو» مونتو ده «الكونت رواية من صفحتني بني لزًجا ضفدًعا بطرس
والتدقيق البحث وبعد دماغية، ى حمَّ من عليها خَيش الذي الطبيب طلب إىل أدَّت عصبية

جزاء. رشَّ فجوزي فريد عىل الذنب وقع
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وأصبح الصبا، ابتسامة وجهه عن توارت وقد يوم، إىل يوم من يهزل البائس فريد كان
الحياة! أبناء إىل منه القبور سكَّان إىل أقرب

بماذا محيَّاه: عىل مرتسمًة األلم أمارات أبرص وقد يوحنا األب سأله األيام أحد ففي
يسرتيحون فهؤالء الكاهن، سيدي يا باألموات أُفكِّر إنني الولد: فأجاب فريد؟ يا تفكِّر أنت

مثلهم! ألسرتيَح املوت أتمنَّى إنني آه! … إليهم يُيسء َمن وال قبورهم يف
يملك لم الكاهن إنَّ حتى املوجعة والحقيقة الساذج باأللم مألَى صوتِه نربات كانت
العربات ر يفجِّ أن الحزن يقدر فلم ؟ بُنَيَّ يا اليأس هذا ولَِم لفريد: فقال الشفقة، من نفسه
أدري! ال فقال: الدموع، وإمساك التجلُّد عىل طويل زمن منذ تمرَّن ألنه فريد؛ مقلتي من

السوداء! الحياة سئمت الحياة! سئمت أنني إالَّ

فيها ق يتذوَّ التي الوحيدة الفرص هي الكنيسة يف الخدمة وأوقات املدرسة ساعات كانت
املدرسة يف سلوكه ا أمَّ التبشري، جرس ويدقَّ املبخرة يحمل أن عندُه يعذُب وكان الحياة، لذَّة

والتكريم. اإلعجاب موضوَع كان فقد اجتهاده ا وأمَّ به، يحتذى مثاًال كان فقد
من عرشة الثانية نحو يف ولٌد بينهم وكان منازلهم إىل املدرسِة تالمذُة عاد مساء ذات
محبٍّا الكسل كثري التلميذ هذا كان للمحطَّة. مجاور نزل صاحب يوسف ابن هو عمره
وطوًرا بهم، لإليقاع أرشاٍك بنصب تارًة األحداث رفاقه وإزعاج الخصام إالَّ له يلذُّ ال للرش
األطراف محددة شعابًا الرشير الولد أخذ الطريق يف هم ففيما الحسد؛ عن املتأتَّي بالهزء
رماُه أن تردَّد وما السيئ ف الترصُّ لهذا فريد فغضب الصغرية، الفتاة أقدام بها يخزُّ ورشع
من غزيًرا الدم ق وتدفَّ فانشقَّ ناتئًا حجًرا جبينه وصادف األرض، عىل فسقط قوية برضبة
الشقيُّ هذا بنا يتشبَّث لئال فلنهُرْب فعًال، أحسنت لقد لفريد: وقالت الفتاة ففرحت الجرح،
الهاربنَْي يرشُق وأخذ السواقي إحدى بماءِ جبهته غسل الرشير إلياس أن إالَّ أمًلا، ويرهقنا
رفيقي يا قليًال فلنسرتح لفريد: وقالت الفتاة وقفت منه مأمٍن يف أصبحا وملَّا بالحجارة،
صغرية كفتاٍة يبكي تراه أَوال منَّا، يتمكَّن أن من أضعف فهو إلياس من رضًرا تخش وال
هذا إلياس فسمع رات؟ مَّ عرش قوَّتك تفوق التي قوَّتِِه من بالرغم إليك، م يتقدَّ أن يجرؤ وال
بعض تمض ولم الرشس، كالنمر الولدين عىل وهجم الغضب سورة رأسه يف فثارت الكالم
نبع حتى موجًعا رضبًا يرضبُُه وأخذ الحضيض، عىل فطرَحُه فريد من تمكَّن حتى ثواٍن

النجدة! النجدة! مرتفع: بصوٍت األوالد رصخ هذا عند شفتيه، من الدم
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خفَّ الرصاخ صاحبُها سمع ا فلمَّ املجاور، الطريق يف مارًَّة عجلة كانت اآلونة تلك يف
األعني. عن واختفى كثيف غاٍب إىل إلياس فهرب الحادثة، مكان إىل

حيث املحطَّة إىل وحمله عليِه يُغمى أن أوشك األرضوقد عن فريًدا العجلة سائق رفع
بما يوسف وتسبُّ تلعن أخذت سالم األم نظر عليه وقع ا فلمَّ الحنطة؛ أكياس عىل مدَّدوه
الرشسة األم عنُه أبعَدت أن ترتدَّد لم أديب امرأة أنَّ إالَّ والغضب، التجديف فطرة من أُوتَيت
شعر غٍد من كان وملَّا ناعم، رسير عىل ووضعته جرَحُه َدت ضمَّ حيث غرفتها، إىل به وذهبت
ظالل إىل وقادته خفيف بغذاءٍ أديب السيدة فجاءته الشفاء، إىل خطوًة تقدَّم بأنَُّه فريد

الجهات. كل من الوسائد به تحفُّ قشٍّ من كريس عىل أجلسته حيث الطَّْلح شجرة
هل الغضب: نربات تراوده بصوٍت قالت الحالة هذه عىل سالم األُمُّ أبرصته ا فلمَّ
السيدة ا أمَّ منزلنا؟ يف بفريد للعناية ُطرٍق إيجاد عن نعجز أننا أديب السيدة اعتقدت
واصفراره شحوبه إىل شاخصًة ، وحنوٍّ بشفقٍة املسكني اليتيم إىل تنظر كانت فقد بطرس

الحزن. ملؤها بعنٍي
فيها لتتحرَّك املشهد هذا من أكثر إىل بالخيال املشبعة اسة الحسَّ النفس تحتاج ال

والحنو. الرحمة عاطفة
ويندر الطباع. رشيف القلب لطيب إنك فريد! يا مرحى قالت: أن نفسها ملكت فما
الدفاع سبيل يف بنفِسه املخاطرة عىل عمره من عرشة الحادية يف وهو يُقدم من سواك يف

فتاة. عن

٧

الشاربني رقيق الطلعة جميل شابٌّ كان يفحني جونية محطَّة تُلهُب املحرقة كانتشمسآب
الفتى هذا كان التبغ. من لفافٌة شفتيه وبني يِده يف جريدًة يطالع املدير مكتب يف جالًسا
األشغال، عناء من مسرتيًحا يرصفها أيام بعض إجازًة ُمنَح الذي راغب للسيد وقتيٍّا خلًفا
بناه الذي النُزل طعام من استاءَ وقد جونية، يف عليه يستويل بالسأم يشعر كان أنه إالَّ

املحطة. من قريبًا يوسف
من كثيفة غيوٌم حواليها حامت صغرية ساقيٌة تنساب املحطة من مقربٍة عىل هناك
حتى وتكدَّر العصبي مزاُجُه فانزعج ثالث؛ لياٍل طيلة ينام أن الشاب ذلك البعوضحرمت
كل يف الحريَّة ملأموريه تارًكا بواجبِه القيام عن يفرتْ لم ولكنَّه الصرب، ٌعىل تجلُّد له يبَق لم
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حيث إىل منهم كلٌّ ليذهب السانحة الفرصة هذه وسالم وعزيز بطرس فاغتنم يُجرون؛ ما
يرغب.

من قنانيِه يف بما الشديد الحرِّ عن فيلهو خمرتِِه، أقداح بني يجلس فكان سالم ا أمَّ
ذنبًا أقرتف ال خمرتي إىل جلست فإذا غائب، راغب إنَّ نفِسه: يف قائًال املسكرة املرطِّبات
وتعكيف أظافريه برِد يف عني راغٌب فهو يل ينتبه ال الوقتيَّ الخَلف إنَّ ثم العقوبة؛ يستحق
يف حرٍَّة بساعاٍت مأموريِه عىل يضنُّ ال فهو سواه، عىل الرئيس هذا ألؤثر إنَّني شاربَيه.

كهذه. محرقٍة أوقاٍت
تعاقر إنَّك له: وقال بقميصالنوم إليه وأرسَع رقدِتِه من عزيز استفاق األيام أحد ففي

الوصول. أُهبة عىل القطار أنَّ وتنىس سالم يا الخمَر
قال ذا! أنا ها عزيز! سيد يا ذا أنا ها والسكر: الصحو بني يرتدَّد بصوٍت سالم فأجابه
عىل تلتهب والسماءُ شديًدا الحرُّ كان الرصيف بلغا فعندما كر؛ السُّ من متمايًال وتبَعُه هذا
أصوات إالَّ منه يُسمع ال عبوًسا كالًحا الريف وكان تذويبًا. الُحمر تُذيب والشمس الرءوس
تتساقط لناًرا السماء يف إنَّ سالم: فقال الحقول؛ مطارح بأزيزها تمأل اململَّة الرصاصري

الرصيف. عن لفافة طرف ليلتقَط انحنى ثم األرض، عىل
كتلة منها ويعمل األرض عىل املسافرون يرميها لفائف فضالت يجمع أن سالم تعوَّد

لغليونه.
يلتقط فلم سالم ا أمَّ النهار. هذا الضجر لكثري إنك سالم؟ يا ترتدَّد لك ما عزيز: فقال
املدير فأرسع واحدة. دفعة الرصيف عىل وانطرح كبوًة كبا وفجأًة منحنيًا، وبقي اللفافة
الخط إىل العجالت إحدى يدفعون كانوا الذين األتباع وراءه وخفَّ عزيز رصاخ لدى الوقتي
مع الباب عتبة عىل يوسف فانتصب الحانة يف انترش قد الضجيج كان هذا عند الرابع.

املحمل. مرور ينتظرون العَمَلة بعض
شتَّى شئون يف يتحدَّثن الطَّْلح شجرة تحت مجتمعات النساء كانت اآلونة تلك يف
األوالد وخفَّ مستغيثات، السماء إىل أذرعهن ورفعن هياجهنَّ فهجن الضوضاء فسمعن
ينقلون وغريه عزيز كان حيث املحمل أمام مدهوشني ولبثوا الحادثة مكان إىل األحداث

سالم. جثَّة
يف جونية، قصبة من بالطبيب اإلتيان إىل وأرسع جواده امتطى فقد أديب السيد ا أمَّ
السيَّدة ا وأمَّ ببكائها؛ توقَظُه أن وتحاول زوجها جثة عىل تنطرح سالم األم كانت حني
أديب والسيدة بعنايتها، املريض د تتعهَّ بطرس والسيدة باألوالد، تهتم كانت فقد فارس
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بعض بتقديم تضنُّ كانت التي عزيز السيدة عن فضًال والقطن الكتَّان بلفائف تأتيه
أمام الليل لترصف نفسها وتقف وأتعابها عنايتها له فتقدِّم الخريات، من لها يتَّسع ما

وسادته.
مظلوًما ليُغيثوا املصائب تقع حيث إىل يرسعوا أن القرويني املقدَّسعند الواجب من إنَّ
عذبة فطرٌة قلوبهم، عاطفة إليها تقودهم التي الجهة إىل يذهبون إنهم محزونًا: يُنجدوا أو
املقدَّسة. واملؤاساة املجرد الحب إىل رشيف ميٌل اإلنسان، أخيه معاضدِة إىل اإلنسان تدفع
وجريانًا عضًدا الفقراء ويجُد أثماٍن، لقاءَ بواجبهم يقومون أُجراء خدًما األغنياء يجد
األوجاع تزوره الذي الوضيع فاملأوى تربطهم؛ التي املحبة سبيل يف وشفقة بعطٍف يندفعون

والحنان. العطف وسلوى اإلخاء معاني القصور تعرف كما يعرف والنكبات
عىل تسلَّط الذي الفالج ألن املريض؛ شفاء من الرجاء فقطع هنيهٍة بعد الطبيب جاء

الدماغ. إىل امتدَّ قد كان الجسد من كبري شطر
تمنحه أن قبل املنيَّة فاجأته حتى والحياة املوت بني يرتدَّد أيام ثمانية املسكني بقي

وامرأته. أبناءَه فريى فيها يستفيق ساعًة
التي املقاصد جاراتها مسامع عىل تقصُّ وأخذت زوجها جثَّة أمام سالم األمُّ وقفت
إىل مضطرٍّا وكان زحلة، يف الحراثة يحرتف بكٌر أٌخ األم لهذه كان املستقبل. يف تنويها
يهيئ إنه لها وقال الخادمة، تلك محل تحلَّ أن شقيقته عىل فعرض أرمل، ألنه خادمة؛
ومزروعاته. مواشيه يحرس لكي الضواحي يف املستكرين ألحد فريًدا ر ويؤجِّ ألوالدها عمًال
تفهمها لم بإشارٍة فأجابها بذلك، يرىض كان إذا ا عمَّ يوًما فريًدا أديب السيدة فسألت
وأترك األوالد، وهؤالء املرأة تلك مع أذهب أن املمكن أِمن نفسه: يف قائًال يفكر وأخذ السيدة،
ولبيب ونجيب وبطرس وأديب فارس كعائلة بعنايتهم دونني ويتعهَّ عيلَّ يعطفون الذين

وراغب؟
الرشسة األمُّ تجرؤ لم حياته مدة ففي فريد! والد كان أنه إال بهيمٍة سوى سالم يكن لم
ملًكا املسكني أصبح وقد اليوم ولكن عظيمة؛ إساءَة إليه وتُيسء الخبز من الولد تحرَم أن

له؟ ع يُتوقَّ عذاٍب فأيُّ مطلًقا، ًفا ترصُّ به ف تترصَّ لها
رغائب عند نازًال نفسه سريى واملعلمني، والكتب املدارس من محروًما َسرُيَى أجل،
املرتفعات عىل املوايش حراسِة إىل سيضطرُّ منطوياتهم! يدرك وال لغاتهم يفهم ال غرباء
إليه حاملًة متساوية أيَّامه جميع سريى املكرشة! بأنيابها تخيفه كالٍب مع بالصخور املألى
ق تذوَّ التي السعيدة اآلحاد عنه ستحتجب رجاء! وال فيها أمل وال والبؤس اآلالم مشاهد
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التي جونية محطة وبني محبِّيه وبني بينه حيل راعيًا فريد سيصبح سنني! طيلة طعمها
الحقيقي! وطنه هي

كأنه َشَفٍة بِبنِْت ينِْبس ال املوت، حتى حزينًا والده موت تلت التي األيام الولد رصف
الرشسة األمُّ ولبست الرتاب يف سالم ُغيِّب فما بكلمة، يفوه أال الحياة عليه قضت أخرس
اآلن ليس ألوالدها: قائلًة قديمة صناديق يف منزلها أمتعَة تهيِّئ بدأت حتى الحداديَّ ثوبها
ويجب والعطارين، الخبَّاز ديون لندفع الثمينة أمتعتنا سنبيع للعمل! فقوموا البكاء وقت
ينتظر فأخي التاريخ، هذا من يومني مرور قبل القطار مركبة يف ونضعه يبقى ما نُعدَّ أن

األسبوع. هذا أواخر يف قدومنا
كما حاجاتها لقضاء يرسع لم ألنه بقساوة؛ وتصفعه فريًدا تنتهر كانت ذلك أثناء يف
الرضب من تقايس أن يجب كيف فسأعلِّمك لها، فهم ال لبهيمة إنك له: تقول ثم ترغب،

أنواًعا.
فريد يا آه له: ويقولون الغرفة يف جلوٌس وهم منه، يسخرون فكانوا أوالدها ا أمَّ

السيادة! تكون أن يجب كيف هناك فتتعلَّم الذئب، جنب إىل املوايش ستحرس
فريد عن فتَّشوا رشائها يف الراغبني من األمتعة تبيع سالم األمُّ كانت بينما الغد ويف
أن بدون مكان كل يف عنه يبحثون فأخذوا كالعادة؛ فطوره ألخذ يأت ولم يجدوه، فلم
السيد هذا إنَّ قائلة: طمأنتهم سالم األم أنَّ إال شديًدا، قلًقا املستأجرون فقلق عليه، يعثروا
ولكن الكربياء، كثري صغارته من بالرغم فهو والده أثاث أبيع رآني ألنه غضب؛ قد الجميل

الداء. ذلك منه أنزع كيف سأعرف
يتباكى — ريب وال — إنه فأجابتها: هرب؟ ترينه أين إىل قائلة: أديب السيدة فسألتها
قالت جوِعه، لسدِّ الحساء طلب إىل ُمرسًعا املساء يف وسرتينه عينًا! فقرِّي الزوايا، إحدى يف

وسكينة. بهدوءٍ عملها إىل وعادت ذلك
حتى تبتعدان أوشَكتا وما املنزل، إىل أديب والسيدة فارس السيدة اتجهت هنيهٍة بعد
األم تلك مع أمره يكون فما األلم! أشدَّ لتؤملني أوجاعه إنَّ بائًسا! ولًدا له يا األوىل: قالت

تُرى؟ يا هو فأين عليه، البال قلقة أراني رضَره؟ د وتتعمَّ تمقته التي الرشسة
وال اليدين صفر فريًدا إنَّ ثم الهرب، طرائق يدركون األوالد أنَّ أظنُّ ال األخرى: فقالت

… إليه يلجأ أحًدا يعرف
خائفة! أنا ملاذا أدري ال ولكن أصبِت، فارس: السيدة فأجابتها

أمارات محيَّاها وعىل ها أمِّ حديث إىل تُصغي الصغريُة الفتاة كانت الدقيقة تلك يف
والريبة. الوجل
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عاَمه بعُد يبلغ لم الذي الجميل الرأس ذلك يف ينبت كان خفيٍّ مقصٍد أيُّ أم فكرٍة أيَّة
السادس؟

احتالت عملها لتنجز الخياطة آلة إىل وجلست غرفتها إىل فارس السيدة صعدت عندما
حتى خفيًة وابتعدت الطلح، شجرة تحت يلعبن كنَّ اللواتي رفيقاتها عىل الصغرية الفتاة

الكرمة. أغراس خلف واحتجبت األشجار وراء فانسلَّت األنظار عن توارت
وتنحدر الكالب، نباح من بالرغم الطريق تجتاز الفتاة كانت قالئل ثواٍن ميض وبعد
حيَّة أو أليمة حرشة تالمس بيدها تشعر أن من خائفة السياج ثُغرة من املحطة حديقة إىل

سامة.
بشجر مألى غيضٌة هي ظليلة الحديقة من زاوية إىل َعِجلة بخًطى اتجهت ذلك بعد
الندِّ شجرات من تمتدُّ األطراف محدَّدة وأفنان ملَّاعة أغصان ذات أغراس تتخلَّلُها الغار
الطافحة الصغرية الجزيرة تلك املعرفة كلَّ تعرف وكانت والعوسج؛ النبات مطارح إىل

األزهار». «مدينة االسم: بهذا راغب لبيب دها عمَّ التي بالخرضة
تنحدر األبيض «الياسمني» زهر من بغرسٍة األجمة تلك يف احتفظ قد الرئيس ابن كان
عىل األجمة. أطراف إىل زكيَّة رائحًة وتبعث باألزهار، املثقلة بأغصانها األربع الجهات إىل
الوحدة ساعات يف إليها يتسلَّق كان األغصان، مذاري يف خشبة لبيب ر سمَّ الشجرة هذه قمة

وطنه. أدباء مؤلَّفات قراءة يف طويًال وقتًا ويرصف
يف ويجثم سالم األم وجه من الهرب أراد كلَّما األجمة هذه إىل يختلف فكان فريد ا أمَّ
أوراقها فيها ترتعش أغصان عن وانفرجت الكثيفة الغار أوراُق جدرانه بَنَْت أخرض مخبٍإ
يف كانت أديب ابنة الفتاة أن إالَّ هذه، عزلته رسَّ يعرفون األحداث رفاُقُه وكان الخرضاء،
يف بقي فما جونية، كاهن منزل يف العربية أُمثولته ى يتلقَّ أديب وكان ذاك يوم املدرسة

الزرقاء. بالفتاة بة امللقَّ فارس الفتاة إالَّ البيت
فهو هرب قد يكن لم إذا نفسها: يف قالت البال مضطربة أمها هذه أبرصت عندما
األم ترتدَّد ال أمره كشَفت إذا ولكن إليها، الفرار تعوَّد التي األجمة يف مختبئ شك بدون

. جدَّ ا عمَّ وأخربه إليه أرسع أن بي فاألحرى رضبًا، وتشبعه إليه تذهب أن سالم
الحضيض عىل جًعا مضَّ فريًدا فرأت املخبأ داخل إىل وانسلَّت بتأنٍّ األغصان أزاحت

األمام. إىل املنحنية كتفه عىل رأسه ألقى وقد يبكي،
شعاَع كانت والتي رصَفها، التي السعيدة األياَم يبكي كان يحب! من كلَّ يبكي كان
معاني أفهمته التي فارس السيدة وقبالت أديب السيدة عطف يبكي كان الضئيل! أفراحه
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يف تنتظره التي األوجاع ومن سالم األم رشاسة من سيالقيه ملا يبكي كان األم! قبالت
القريب! املستقبل

عديدة أياًما رصف حيث الصغرية، والكنيسة السكة عَمَلة منزَل بدموعه يودِّع كان
التي الكبرية القطارات أمام روحه استيقظت حيث جونية، محطة يودِّع كان املبخرة! يهزُّ
محبَّة صغري ولٍد مخيلة يف تنفخ تُصد ال عظيمة أطواٌد البقاع: أغالل عجالتها يف مقلَّة تمرُّ
آه! جونية؟ أهجر أن املحتمل أمَن خافت: بصوٍت يقول كان الحوادث، وعطَش املجهول

… ذلك! عىل املوت ألؤثر إنني
تنظر الزرقاء الفتاة فرأى قدميه عىل فجأًة فانتصب كتَفه تالمس بيٍد شعر هذا عند

كبريتان! دمعتان أهدابها ِة حافَّ وعىل إليه
باصفرار الولد جبني فامتقع فريًدا. صديقي يا تموت أن أودُّ ال أنا الفتاة: فقالت
جئِت ماذا لها: وقال بخشونة الفتاة دفع ثم غريبة؛ الجزع من أشعة عينيه يف وبرقت
عنك يبحثون إنهم له: فقالت حاًال! اذهبي فاذهبي! إليك بحاجة لست أنا هنا؟ تفعلني

تناديك! سالم واألمُّ فريد، يا
أنا! أين ألحد تقويل وال تناديني دعيها –

هربت. أنك تعتقد فهي عليك، القلق شديدة والدتي إنَّ وملاذا؟ –
آلالمي! ا حدٍّ أضع كيف عرفت ولكنَّني أهرب! لم ال، أهرب؟ أين إىل –

ذلك؟ وكيف –
صغرية. ألنك تفهمني؛ ال إنك –

املخبأ؟ هذا يف طويًال تلبَث أن َك أَِبُودِّ –
هنيهٍة. بعد سأخرج ال، –

تتَّجه؟ أين وإىل –
أقوله. ال رسٌّ هذا –

فريد! يا تموَت أن أريد ال –
يموت! أن به أحرى شقيٍّا مثيل يكون َمن إنَّ فأريد. أنا ا أمَّ –

وقال حاجبيه الولد فقطب بالبكاء، تجهش فأخذت نفسها الصغرية تملك لم هذا عند
إلرادته الفتاة تمتثل لم ولكن يشء! كلَّ لك قلت فلقد هنا، من اذهبي : َجْهَوِريٍّ بصوت لها
قال وهناك الطريق، أول حتى الحديقة بها واجتاز األخرض املخبأ خارج إىل بيدها فقادها
أن يجب فال تبتعدي، حتى بك أترقَّ املكان هذا يف واقٌف فأنا حاًال، منزلك إىل عودي لها:

عيلَّ! يص تتلصَّ
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عَمَلة بمنزل املحيطة الكرمة يف لت وتوغَّ الضيِّق الطريق منحدَر الزرقاء الفتاة تسلَّقت
الخط وتبَع املستودع أمام فمرَّ الحديقة يف يركض أخذ ذهابها من فريد وثق ا فلمَّ السكَّة،
علوُّ يبلغ منحدرين فأبرص الحديدي، السلك من بالقرب منعرٍج يف وقف حتى قصرية مدة
وينتهيان عاشبني، كحاجزين الشمال إىل اليمن من يرتفعان أمتار سبعة أو ستة منهما كلٍّ

جهاته. كل من األشواك تخلََّلتُْه صعب مسلك ذي سياٍج عند
سيمرُّ حيث املشئومة الجبل فوهة إىل أمامه وشخص الطريق وسط يف فريد وقف
إىل نظره حوَّل ثم املستطيل؛ داخونه من والشعلة الدخان قاذًفا ثواٍن بضع بعد القطار
الكفر من إنَّ يل: قيَل ربَّاه! قائًال: وتمتَم الهادئة الصيف سماء وإىل املرتفع املنحدر أعشاب
جهاد الحياة يف جاهدت بل االنتحار، عىل أقدمُت ملا رجًال كنُت فلو نفسه! اإلنساُن يقتَل أن

ويجاهد. يقاوم أن الولد عىل وما ولٌد، ولكنني األبطال،
اإلساءة تلك هذه، إساءتي إلهي يا يل فاغفر األوجاع! عىل أتجلَّد أن الصعب من إنَّ آه!

تُرضيك! ال التي
هذا عند املكتَّفتنَي، ذراعيه عىل األشقر رأسه ووضع الحديدي السلك عىل انطرح ثم
وطافحة القدِّيسني بصور مألى غرفٍة يف يفكِّر فأخذ عذبة، ذكرى نفِسِه يف استيقظت
قليًال تذوَّقت لقد … فارس! السيدة غرفة أين آه! وقال: والرائحة، الشكل املتباينة باألزهار
الجميلة؟ سمائها يف صغرية زاوية العذراء السيدة تهبني فهل األرض! هذه يف الحياة عذوبة

٨

يبكي فريًدا رأيت لقد لها: قالت ها أمِّ أمام وامتثلت منزلها إىل الصغرية الفتاة عادت عندما
السيدة فرتَكت يموت! أن بودِّه إنَّ يل قال ولقد الحديقة، طرف يف زهر من مخبٍإ يف ا ً متحرسِّ
إذ رهيبٌة فكرٌة مخيلتها يف مرَّت هذا عند يموت؟ كيف البنتها: وقالت الخياطة آلة فارس
قبل أرسَع أن يجب نفسها: يف فقالت القطار، عجالت تحت بنفسه يُلقي أن خشيت إنها

األمر. جليَّة عىل أديب امرأة وأطلعت مخدعها من خرجت ثم القطار. مجيء
اليرسى الجهة يف أنِت سريي مكانه، تعرف أن منَّا لواحدة بدَّ فال قرب عن سأتبعك –

الخفري. محرس وراء مختبئ أنه نفيس تحدِّثني اليمنى، يف فأسري
الحديدي. السلك ِمرَفق عىل منطرًحا فأظنُّه أنا ا أمَّ –

هللا! بحراسة فلنذهب –
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ال إنك هذه: فأجابتها معهما؛ بالذهاب لها تسمح أن ها أمِّ إىل الزرقاء الفتاة لت فتوسَّ
عزيزتي. يا مشيِك يف تُرسعي أن تقدرين
أديب. ابنة ترسُع كما أُرسع بل ال –

فأزاحت املقصود، املكان إىل بلغتا حتى الحديقة طريَق وابنتها األمُّ اجتازت ذاك إذا
عىل جًعا مضَّ فريًدا فأبرصت لرتى، وانحنت بالشوك املألى الدغلة أغصاَن فارس السيدة
فرصَخت النعمان، شقائق أزهار الشمسبني شعاع يف يلمع األشقر وشعره الحديدي السلك

حراك. دون فبقي الولد ا أمَّ انهض!» فريد! «فريد! مذعورًة:
فانهض. التعس، أيها القطار وقت قرب لقد –

حراك. بدون بقي فريد ولكن
إيلَّ! وتعال فانهض تقول كنت كما تحبني كنت فإذا تحبك؛ التي فارس السيدة أنا –
فأبرصت بالدموع، املغرورقتني عينيه ورفَع األشقر، فريد رأس تحرَّك الدقيقة تلك يف
لك؟ بدا ما فريد فقالت: اليأس أماراُت عليه ارتسمت وقد الغريب، وجهه شحوب الفتاة أم
دعيني ولكن عيلَّ، العطف شديدة كنِت لقد أنت! هذا أجل، قائًال: وتمتم ذراعيه الولد فرفع

عليه. كان ما إىل وعاد أموت!
فريد! يا القطار وقت قرب لقد الذعر: ملُؤُه بصوٍت له وقالت ينهَض أن إليه لت فتوسَّ
ينتحر أن الكفِر ومن نفَسه، اإلنساُن يقتَل أن الجبانة من إنَّ الخطر! حلول قبل فاتبعني
بدون حاولت ثم انهض! فريد، عزيزي يا انهض تكابر! وال فانهض الناس! أشقى حتى
قدوَمه يُعلن القطار كان حني يف العظيم السياج خارج إىل يؤدي ممرٍّا تكتشف أن جدوى
الفتى لتوجس والرهبة الخوف ملؤه صوتًا فارس السيدة رصخت وفجأة هائلة، ة بضجَّ
بصوٍت لفريد فقالت الزرقاء الفتاة ا أمَّ املذكور، السياج يف ضيًقا ممرٍّا أبرصت وقد اليائس
وعليك فيقيضعيلَّ السلك عن شربًا أتحوَّل ال أمي إلرادة تمتثل ولم معانًدا بقيَت إذا خافت:

… الزرقاء! ابنتها والدتي وتثكل
فارس السيدة فرصخت نار، من رشًرا دواليبها تحت قاذفًة العجالت قت تدفَّ هذا عند
الحديدي السلك عىل من الولد فوثب فريد! يا أنقذها وحيدتي! أنقذوا الذعر: ملؤه بصوت
املنحدر، إىل وقفز ذراعيه بني الزرقاء الفتاة وأخذ الهائل القطار قدوم لدى يرتجُّ كان الذي
كوميضة أو كالسهم القطار مرق ذا عند القردة! ة خفَّ منها تقرب ة بخفَّ السياج إىل ومنه
الشقيق أوراق الرهيب بصفريه ا ً ومنرشِّ الكثيف الدخان غيوم فوهِتِه من مصعًدا الربق

الخفيفة.
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والتفتت الصغرية وحيدتها إليها ت فضمَّ فارس السيدة ُمقلتَي من الدموع طفرت
إىل ترجع لن بأنك فِعْدني فريد! يا بعَده ألَم ال أمًلا شقاوتك يل سبَّبَْت لقد قائلة: فريد إىل
املوت وبني بيني تحويل لم لو سيدتي! يا آه وحزن: بيأس الولد فتمتَم اليوم! بعد مثلها
البائسني عند املوت هو أمٍل أيُّ عرفِت لو توبخيني! ال ال، الدائم! العذاب من أنقذتني لكنِت
مع غًدا أذهب أن أتودِّين … سيدتي! يا تعٌس بائٌس أنا … عذري! عن تردَّدت ملا التعساء

سالم؟ األمِّ
واأللم، بالحزن الطافحة الكلمات تلك لدىسماعها الشفقة من نفسها السيدة تملك فلم
فريد، عزيزي يا ال له: وقالت نفسها عىل أخذته الذي العهد عواقب تقدر أن بدون فرصخت

عندي. تبقى بل سالم، األم مع غًدا تذهب لن
سيدتي. يا ذلك يمكن ال –

من تتألم ال فهي وبقاؤك، ذهابك كثريًا ها يهمُّ ال سالم فاألم تذهب، لن إنك لك: قلت –
عنده. حفظك يف يرغب ملن وتركك هجرك

إجراء أُحسن ال أنا عندك. إبقائي من النتيجة فما سيدتي، يا صغريًا أزال ال ولكنني –
يشء؟

لوحيدتي. أكرب وشقيًقا ابنًا بل فريد، يا خادًما أتخذك أن أودُّ ال –
وقال: والقبالت، بالدموع ومألها منقذته يد أخذ ثم ويضحك يبكي وجعل الولد فاهتزَّ
أذهب أن اليوم بعد أأقدر ب؟ والرضَّ اإلهانة من أتنقذينني لك؟ ولًدا تتخذينني أنك أحقيقًة
فعلِت إذا سيدتي! يا آه السكَّة؟ عَمَلة بني جونية يف أأبقى الخورس؟ إىل وأعود املدرسة إىل

!… وقوى ماٍل من املستقبل يهبني ما كل يديك بني وأضع ألجلك حياتي أقُف ذلك
وعىل الرقراقة، الجداول عىل ويطفو املتضائلة ته بأشعَّ السهول ب يُذَهِّ املغيب كان
األمالح من بيضاء نقاًطا مستبقية تزال ال كانت التي الخرضاء األوراق ذات الكروم جفنات
أن يجب فريد، وقالت: كتفها إىل فريد رأس فارس السيدة فجذبت الزاج؛ روح من املركَّبة
البائسني! عىل ويعطُف لرحيٌم هللا إن كفاك. ما الشقاء من ذقت فلقد بني؛ يا األفراح تتعوَّد

سيدتي؟ يا عندك إبقائي يف ترغبني أنك أحقيقًة يل! قلت ما أصدق ال آه! –
أُمي. بيا تناديني أن إليك أرغب بل فصاعًدا، اآلن من بسيدتك تدعوني أن أود ال –
أن عزيزي يا معي فاسأَْلُه أيًضا، البؤس من وسأنقذك املوت، من أنقذك أن هللا سمح لقد
أجل، أجل، فقال: الفرح هزَّة الولد عىل فاستولت للمستقبل. صالًحا رجًال ألجعلك يعضدني
إنَّ … صالًحا رجًال أكون أن عيلَّ الصعب من ليس صالًحا. رجًال فسأكون بذلك، أعدك إني

… األخالق طيب السرية حسن يكون أن له بدَّ ال سعيًدا يكون من
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شبح كأن والزهو الغبطة أمارات عليه وبدت د املجعَّ فريد وجه سطع الساعة تلك يف
املمزَّق قميصه تحت بشدة ينبض فكان قلبُه ا أمَّ الفجائي، التبديل ذلك أعاره السعادة

مني؟ سعادًة أكثر هو من العالم يف فهل األليم! العذاب بعد سعيًدا سأصبح آه! فقال:

٩

املنزل سكَّان وكان القمر، ة أشعَّ من عذبة أمواج يف تسبُح األديم صافية آب ليلة كانت
إىل مصغيًة غرفتها نافذة أمام تفكِّر بقيت فإنها فارس، السيدة إالَّ مضاجعهم يف راقدين

األخري! القطار قدوَم تُعلُن الكهربائية األجراس
من مقعد عىل بسكون مستلقيًة زوجها تنتظر بطرس السيدة كانت الساعة تلك يف
يف زوجها قدوم أيًضا ترقب فارس السيدة وكانت روائية؛ ألحالٍم استسلمت وقد خيزران،
حني من وتنهض لعاداتها، خالًفا الخوف عوامل تتنازعها وجلة قلقة وهي األخري، القطار
أيتها وتقوى: بحرارٍة قائلة العذراء صورة أمام وتقف الغرفة يف دورتني فتدور حني إىل

وساعديني! عني وتكلمي قلبي من الخوف أزييل القديسة
لها د يتعمَّ لم زوٍج عودة يف يريبها أمٍر أيُّ فارس؟ للسيدة الخوف هذا سبب الذي ما

حياته؟ يف رضر أقلَّ
يف زوجها رأَي تعرَف أن قبل الرشسة األم رش من لتنقذه فريًدا تبنَّت ألنها ذلك
نجدة إىل الشفقة عاطفة بها فوثبت الرحمة صوت سماع إىل الطيب قلبها دفعها لقد ذلك.

ا! أُمٍّ له فكانت املظلوم،
فارس السيدة جنب إىل هدوء بكل عائًدا الصغري فريًدا أديب السيدة أبرصت عندما
أم أخربتها كلماٍت وببضع أليمة، فاجعة هناك يحدث لم أنه ظنَّت الزرقاء الفتاة وابنتها
رؤية تسببه موجع تأثرٍي أي أديب سيدة يا تجهلني ال إنك قائلة: وعطفت جرى ا عمَّ الفتاة
وعطف. بعناية ده تتعهَّ ا أمٍّ له وأكون منزيل يف بفريد سأحتفُظ اسة. الحسَّ للقلوب البائسني
وثقي عينًا فقرِّي فارس، سيدة يا رشيٌف لعمٌل إنه قالت: أن أديب السيدة د ترتدَّ فلم
إن زوجك؟ أمر من يكون ما ولكن … الجميل صنيعك يف معاونتك عن أتأخر ال بأنني
أنَّ أفتظنني … النساء تشعر كما املقدَّس بالواجب يشعرون ال عليك يخفى ال كما الرجال

فيه. رغبُت ما كل عىل وافقني ما كثريًا فأجابتها: يُزعجه؟ ال ذلك
الرجال زبدُة أنه تعرفني أنِت ذلك؛ فغري عندنا ا أمَّ فارس! سيدة يا الحظ لكثرية إنك –
مع والنزاع! الخصام عىل إالَّ يوافقني فال فريًدا يتبنَّى أن إليه رغبُت إذا ولكن … الكرماء
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ذات الوحيدة الفتاة وعن نؤجرها التي املنازل عن فضًال األرض من عديدًة بقًعا نملك أنَّا
صالًحا. مهًرا تستلزمان اللتني السوداوين املقلتني

يتسع ما فوق نكد أننا إال الحياة هذه يف باهًظا ثمنًا يوازي ما نملك فال نحن أما –
عهدته! عىل الباقي يأخذ وهللا لنا

شديًدا اضطرابًا فاضطربَت أديب السيدة لها قالتُه ما يف تفكِّر وأخذت ذلك قالت
والمني صنعُت ما زوجي استقبح إذا بيننا يجدُّ ما تُرى ييل: فيما نفسها تحدث وجَعلت
للفقري يُعطى املاء من قدًحا أنَّ يدرك وال إيماني، مذهب يف يذهب ال ففارس هذا؟ فعيل عىل
بحنوٍّ تمتد العذبة اليد تلك اإللهية، الحكمة بيد يشعر ال إنَّه أجر! بال يبقى ال هللا سبيل يف

إليها! يركنون الذين فوق وعطف
مرهقة أثقاٍل تحت ينوء فكان زوجها ا أمَّ فارس؛ السيدة تتناوب كانت األفكار هذه كل

ويقاوم. فيتجلد
تتطلَّب أجساٍد ثالثة بأوِد والقيام األجور دفع الرجل يتحمل أن الهيِّنات من ليس

وقوتًا! عنايًة
كسائر ففارس غار! الصِّ أبنائه بتثقيف اإلنسان يقوم أن البسيطة املشاكل من ليس
ناضًجا ذكاءً هللا وهبها التي الزرقاء والفتاة أوالده، بمستقبل شتَّى أحالًما يحلم السكَّة عمَلِة
عىل املفطورة الروح ذو وبطرس املوظَّفات، عداد يف تدخل أن يوًما لها سيقدَّر أوانه قبل
يعتَّم وال عليه ق سيتفوَّ أبيه من ِعلًما أكثر أنَّه وبما السكة، عمَلِة سلك يف سينخرط النشاط
اللينة والعريكة السليمة الطباع ذو الصغري بولس ا وأمَّ ساٍم؛ مركٍز إىل بسهولة ل يتوصَّ أن

الجامعة. يف تلميٍذ معاش فسينال
وتيرسَّ األوالد أفلح إذا نفسها: يف فقالت فارس، السيدة تتناوب كانت األحالم هذه كلُّ

األخالق كرماء أراهم أن إالَّ أطلب ال ولكني السعد، بعَض سعدُت قد فأكون هذا كل لهم
والدهم. كمهنة حسنة وبمهنة قويَّة بصحة يتمتَّعون النفوس نبالء

اإلنسان يكابدها صعوبة أيَّة يدرك كان إنه إذ امرأته؛ من طماعية أكثر فارسفكان أما
حياته. من عناءً أقلَّ حياًة ألوالده يتمنَّى كان لذلك الرضوري، ُقوتِِه عىل الحصول يف

وحراسة النار إرضام يف وقته يرصف فهو األشقياء، الرجال من َلنَوٌع القطار سائق إنَّ
يف املتصاعد الدخان ويرشق الفحم، مسحوق وينشق به، املحدق بالخطر ويلعب األساطني؛
منضدًة أو عليه يسرتيح مقعًدا يملك ال قدميه عىل منتصبًا عمله يقيضساعات إنه الهواء،

فطوره. ساعة يف إليها يجلس
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من غريه ذهب كما جهاده ضحيَّة لذهَب ذلك ولوال هائلة قوة ذا كان فارس أن إال
البنية. ضعفاء

وراحتهم؛ كيانهم سبيل يف ومستقبلهم، أوالده سبيل يف استطاع يقايسما أن عليه كان
العزلة. عذوبة تكلله ا حدٍّ الجهاد وراء أن يقينه هو املصاعب تلك احتمال عىل َعه شجَّ والذي
ومن بعزلتي! أحظى عندما العَمَلة: أفواه من صادرة العبارة هذه يسمع لم رجل أيُّ
خالل من العمر مساء يرون الذين األشداء العَمَلة أرواح تالمس عذبة آماٍل أية يدرك ال

والطمأنينة؟ الراحة ة بأشعَّ بًا ُمذَهَّ أحالمهم
نواحي يف يملك وكان رفاقه، من ككثري عزلته مقاصد مخيلته يف أوقف قد فارس كان
يف صغريًا بيتًا يبني أن ففكَّر الحراثة، يحرتف كان قديم عم عن ورثها أرٍض قطعة البقاع
بثماره والعناية الحقل بقلب شيخوخته ويرصف وأوالده امرأته مع به يقيم الحديقة وسط

بريوت. أسواق يف غريه من أكثر يباع زهٌر وهو البنفسج، زرع تتوىل امرأته تارًكا
زحلة ومدينة الزرقاء، الربدونيِّ ومياه الحديقة، تلك من الالمع الحقل يُرى كان
النهر تموجات عىل الوردية جدرانها أخيلة تطفو املرتفعة أجراسها قباب تحت الضاحكة

الجميل.
فارس؟ يا حجرتك طرف من سرتاه الذي ما قائلني: رفاقه سأله األيام أحد ففي

طريٌق ينبسط حجرتي من مقربة فعىل عذبة؛ جميلة أشياء رفاقي، يا كثرية أشياء –
القطارات! رؤية يحرمني ال حديدي

كرمتك. عصري من وترشب شجراتك ثمار من فستأكل فارس! يا سعيد لنشيط إنك –
العزلة. ساعة تدقُّ عندما الحياة هذه مثل يف لنرغب إنَّا

األخري القطار دويِّ إىل ع تتسمَّ نافذتها حافة عىل متكئًة فارس السيدة كانت اآلونة تلك يف
ساحة يف ويجيئون يذهبون املسافرين إىل وتنظر الليل، سكينة يمأل املحطة إىل وصل الذي
أنا كم هللا يا قليلة! دقائق بعد زوجي سيحرض نفسها: يف قائلًة تفكر وكانت املحطة؛
شفقتي تضجره ربما … يعلم! َمن ولكن الدينيَّة، أفكاري عىل وافقني طاملا لقد خائفة!
املتطرفة تقواي تبعَة عيلَّ ليُلقي النهار هذا حدث الذي تغافيل من يستفيد ربما وإحسايس!

روحني! بني مشئومة هوًَّة تحفُر بكلماٍت الدين ويتهم
وأضحي للخصام العائلة أُعرِّضسالم مسكني غريب أألَجل إلهي؟ يا جنيُت ذنب أيَّ

تجمعنا؟ التي بالغبطة
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فارس السيدة فسمَعْت مآويهم، إىل الَعَملُة وعاد املحطة يف األصوات خفتت هذا عند
بطرس وصوت عزيز نُطق تبيَّنَت أن لبثت وما العذب! الليل هدأََة تالمس أصواٍت تمتمَة

الجميل. نجيب وإنشاد الحاد
ونظرت مقعدها عن بطرس السيدة فنهضت املنزل إىل يتقدمون الثالثة هؤالء كان
لشديدة الليلة إنَّ الضجر: نربات تراوده بصوٍت لزوجها قالت ثمَّ طويلة، نظرًة القمر إىل
أقدمها خمٌر لديَّ ليس قائًال: بطرس فتمتم أرشبها؟ خمٍر كأس من فهل بطرس، يا الحرِّ
القناني سدادات تسمعني أفال يوسف، ارة خمَّ إىل تنزيل أن إالَّ عليك ليس عزيز: فقال لك.
املرطبات؛ من بكأس يأتيها أن بطرس السيدة لت فتوسَّ الفندق؟ ذلك يف أفواهها من تقفز

الظمأ. شديدة ألنها
الجميلة املرأة دت فتنهَّ ، صحيٌّ رشاٌب فهي الصافية املاء من ارشبي بخشونة: فأجابها
جميالتهم عىل يضنُّون ال الذين الجذَّابون األمراء أين البشعة! الحقائق أيتها آه! وقالت:

… الورد؟ ومربيَّات ل املعسَّ الخبز مع املنعش والرشاب قربس بخمور
بني السالل يف املكردسة رواياتك مطاوي يف يرقدون إنهم هم؟ أين الزوج: فقال
يعتنني كنَّ اللواتي ونساؤهم أغنياء، كانوا األمراء فهؤالء األبدي، وطرازك املخرقة جواربي
عن ينرصفن كنَّ بل نظريك، الروايات بقراءة أوقاتهنَّ يُِضْعن يكنَّ لم راحتهم إىل يئول بما

القيام! حقَّ البيت بأمور القيام إىل ذلك
بك إن لزوجها: فقالت بطرس السيدة قلب من التأثري مكان الكالم هذا يُِصب فلم
يف «النظام اململَّة؛ الكلمات هذه إالَّ منك أسمع فال بطرس! عزيزي يا شاعرة غري روًحا
أشياء الحياة يف أن تظن وال عينيك! أمام ذلك غري ترى ال كأنك البيت!» بتدبري القيام البيت!

هذه! غري
وال التبرص، قليلة امرأة فأنت ننام! تعايل لها: فقال امرأته حديث من بطرس فضجر

معك. للجدال نتيجة
بهدوء تتمثَّل متى غريبة! طباًعا لها يا وقالت: حرَّى زفرًة بطرس السيدة فأطلقت

عريكته؟ ولني فارس السيد وعذوبة عزيز السيد
بالقرب القمراء الليلة عىل حالكة كتلًة ترتسم العريضة األكتاف ذات فارس جثَّة كانت
من أفاق الكلمات بهذه ظ تتلفَّ بطرس السيدة سمع فعندما الضئيل، بطرس خيال من
فتؤنَّبني غيابي تستبطئ لئالَّ اآلن بامرأتي أجتمع أن يل اسمحوا ضاحًكا: فقال جمدِته
واقفة امرأته فأبرص بخفة فتحه الباب بلغ وملَّا وثبات، ببعض الدَّرج وصعد هذا قال عليه.
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بك ما لها: فقال الليل، من املتأخرة الساعة تلك يف سهرها من فاستغرب النافذة أمام
طارئ؟ الصغار عىل طرأ فهل اآلن؟ حتى يقظى تزالني ال

هناك! طارئ من ليس فارس، يا ال –
دموع! ملؤها بعيوٍن زوجها إىل وشخصت

حاًال! تكلمي جرى؟ ماذا وتبكني؟ طارئ من ليس –
املساء! هذا تنفطر عواطفي إنَّ آه! –

حدث ما كل خافت بصوت زوجها عىل تقصُّ وأخذت النافذة إىل ظهرها أسندت ثم
إىل الغالم ذلك دفع داٍع أيُّ ولكْن لنشيطة! الزرقاء صغريتنا إنَّ فارس: فقال النهار، يف

االنتحار؟
سالم. األم مع غًدا الذهاب عىل مرة ألف املوت يؤثر إنه قال –

والسماء الخرساء واألوراق الهاجع السهل يف طْرَفه ح ورسَّ هنيهة، فارس فصمت
يفَّ يدبُّ ففريد عزيزتي، يا فكرٌة يل خطر لقد قال: ثم الكامل، القمر ييضء حيث الرحبة
بقي إذا ولكْن حسن. بمستقبل تبرشه وأمانته السرية ٌطيب لولٌد إنَُّه والشفقة، الرأفة عوامل

… رشيًدا يصبح أن يلبث ال سالم األم سلطة تحت
أخشاه! ما هذا –

مذاهب يف أنشأ كنت أيام حداثتي، بعهد يذكِّرني الولد هذا أنَّ عزيزتي يا أتعرفني –
يف صادفت أنني إالَّ ذاك، يوم الشقاوة إىل أسري كنت أبًا؟ وال دني تتعهَّ يل أمَّ ال الصدف،
الرجل مني وأخرج النبيلة وتربيته بنصائحه دني تعهَّ الذي البستانيَّ العم ذلك طريقي

الحياة! هذه يف أُمثِّلُُه الذي
بك! أفتخر وأنا فارس يا الرجال ملثال إنك –

احتفظنا إذا … العمُّ ذلك معي صنع ما الطريد ذلك مع صنعنا إذا أجيبيني، ولكن –
… عندنا بفريد

سبَّبُت لقد لها: فقال بالبكاء، وأجهشت زوجها صدر عىل فارس السيدة فانطرحت
فتكاد هي ا أمَّ عاتقنا؟ عىل ثقيًال عبئًا الولد هذا يكون أن أتخشني عزيزتي، يا كآبة لك
بي مرَّت الفكرة فهذه … ذلك أخىش ال ال، خافت: بصوٍت فأجابت الفرح من عليها يُغمى
بذلك أكاِشَفَك أن أجرس لم أنني إالَّ … عندنا بإبقائه فريًدا وعدُت ولقد بك، تمرَّ أن قبل

… عيلَّ وتغضب توبخني أن مخافة
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عمل عن تردَّدنا يوٍم أيَّ وقال: الباسل قلبه إىل ها وضمَّ القويتني ذراعيه بني فأخذها
البائسني مع نصنعه الذي الجميل أليس والجهاد؟ العمل تخوفنا يوم أيَّ حبيبتي؟ يا الخري

جميًعا؟ علينا وبركات نعًما يهبط الذي هو
فضغط اآلن! أحببتك كما يوًما أحببتك ما إنني بدموعها: ت غصَّ وقد املرأة فتمتمت
ما نفسه هو يعرف لم حرَّى، قبلًة املضطربتني بشفتيه جبهِتها عىل وطبع صدره عىل بها

االحرتام؟ أم العاطفة هل اآلخر من أشد فيها يختلج كان
مكانها وحلَّت وانطفأت، فتمايلت طرفها إىل احرتقت قد الشمعة كانت اآلونة تلك يف
األردية ذات الصغرية الغرفة تلك األزرق بنورها غاسلًة القمر من املنحدر الشعاع عذوبة

البيضاء.
قلباهما وكان التقي، جبينها عىل النقية قبَلته يمدُّ ذراعيه بني امرأته مبقيًا فارس ظلَّ

الزرقاء. والسماء الجميل البدر أمام الليل، هدأة يف بشدَّة يخفقان األمينان

١٠

قطار إىل صاعًدا صغري ولد كان املدارس، إىل التالمذة دخول عند أي شهرين، ميض بعد
كتب عىل تحتوي حقيبة ظهره وعىل فطوره فيها سلَّة يده ويف عزيز، ابن مع بريوت

مدرسيَّة.
حتى والجوع بالعذاب سالم األم أرهقته ما كثريًا الذي البائس فريد الولد هذا كان

الذبول. بعد اه خدَّ وتورَّد والنشاط الزهو دالئل عليه ظهرت وقد تفنيه، كادت
أن يف الجميع رغب حتى غريبة حمية إىل املنزل سكان دعا قد فارس من تبنِّيه إن

املقدرة. من أوتوه ما بكل الجميل الفعل ذلك يساعدوا
من إن قائلة: الخمر من برميًال فارس عائلة إىل أديب عائلة قدَّمت القطاف فبعد
تعوَّدته الذي بخلها عن نزعت فقد عزيز عائلة ا أمَّ الصغري! فريد يرشب أن الرضوري
الروح تلك بطرس السيد ا وأمَّ نبيه؛ ولدهم عىل رثت قديمة ثيابًا الولد تمنح أن وعزمت
قرَّرت الصغري فريد إليها يحتاج فائدة ذات هدية لتجد مخيلتها حفرت أن فبعد الشاعرة
بريوت إىل الولد الفرصفأخذ إحدى اغتنم الذي نجيب عن فضًال جميًال، منديًال له تدبِّج أن

جديًدا. وثوبًا قبعة له اشرتى حيث
لك! يتسع ما فوق وهبَت لقد نجيب، سيد يا هذا ما –
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أوالدك إىل تجمعي ألم أنِت؟ الولد تتبني ألم فارس؟ سيدة يا ذلك يف غرابة أيَّة –
ال فلماذا أوالدك؟ من ولٍد كل يتطلب كما بأوِده للقيام جهوًدا يتطلَّب آخر ولًدا الثالثة
جميًال صنعت ما إنني أنت؟ به ضحيت مما قليل بجزء يضحي أن مثيل أعزب من تودين
اتفق كلما الرحمة عن وجهي أشيَح أن يف أفرتغبني ذلك، إىل مرة ق أتوفَّ لم ألنني حياتي؛ يف
ولد فسيكون للجميع؛ ملٌك فارس سيدة يا الولد هذا إنَّ ثمَّ طريقي؟ يف أصادفها أن يل

السكَّة. ال عمَّ
متى الرحمة إنَّ . امُلسنِّ الغالم هذا قلب يف تستيقظ كانت أبويَّة عاطفٍة أيَّة أعرف ال

عظيمة! عجائب فيها حرَّكت إنسان روح المست ما
غرفته إىل يختلَف أن له فسمح فريد، إىل التحدث يف عظيمة لذًَّة بعد فيما نجيب وجد
ُعرى تمكَّنت حتى طويل وقت يمِض ولم الجزائر؛ من بها جاءَ التي الثمينة اآلثار ل ويتأمَّ
يف وإْن مكتبه يف إْن جانبه إىل فريًدا يجد لم ما قراٌر له يقرُّ ال نجيب فأصبح بينهما املحبَّة

املنزل.
الولد مستقبل إن لها: وقال فارس عائلة إىل نجيب جاء أيلول أيام أواخر من يوم ففي
لم ما ساٍم مركٍز إىل ل يتوصَّ ال ولكنَّه السكة، يف عامًال يكون أن يف يرغب فهو كثريًا، يهمني
كربى مدرسٍة إىل نرسَله أن بنا فاألحرى تكفي؛ ال جونية مدرسة إنَّ صالحة. علوًما يتلقَّ
املال! من يرتتَّب ما دفع وعيلَّ والرياضيات، العربية اللغة فيها ن ليتلقَّ بريوت مدارس من
تُدركون أَال فقال: الكبرية الحميَّة تلك عن تردَعُه أن وحاولت فارس عائلة فاستغربت
إالَّ يل يلذُّ ال مىض فيما كنت الواجب؟ هذا تتميم إىل يدفُعني نفيس يف هًوى أنَّ أصدقائي يا
ما بكل جنحُت فقد اآلن أما النقش… إىل ثم التصوير إىل ذلك عن فملت الربيد، طوابع جمع
ألجيل بل ألجله أفعْله لم فأنا الكرم، هذا تستغربوا أال فريد! بأمر االهتمام إىل امليل من بي
من يورثني والرقي التقدم مدارج يف تتدرَّج نبيلة بروٍح تمتعي بأن أشعر أصبحُت لقد …
الجميلة الصور أو النادرة الربيدية الطوابع رؤية إياه تورثني ما بكثري أكثر واللذَّة الفرح

بة». «مذهَّ مجموعة يف
السكة عَمَلة أبناء إنَّ آه صباح. كل بريوت إىل بالذهاب ل األوَّ ترشين منذ فريد بدأ
ُغرف إحدى من الثانية الدرجة يف مرَّة تروا ألم دروسهم! تلقي يف غريهم عن يختلفون
أن بدون قطاراتها يف املرور حق الرشكة منحتهم الذين املجتهدين الصغار هؤالء القطار

املستقبل؟ تهيئة لهم ليتسنَّى أُجرًة تتقاىض
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أو الثانية يبلغون يكادون فال محدودة، غايًة يتبعون ألنهم مجتهدون؛ ُوَقَراءُ إنهم
عليهم الواجب من أنَّ يدركون إنهم املقبلة. مهنتهم اختاروا قد يكونوا حتى عرشة الثالثة
ف يتوقَّ وكدِّهم اجتهادهم عىل أنَّ يجهلون وال حياتهم، ليضمنوا جيِّدة امتحاناٍت يقدِّموا أن
وتعبًا مرارًة يُعانون آباءَهم وأن عَمَلة أبناء أنهم املعرفة كل يعرفون إنهم مستقبلهم، أمر

والطعام! الكساء لهم يقدِّموا لكي
يجدوا لم إذا رون يتذمَّ وال بالقليل يقنعون إنهم مال! العَمَلة أبناء جيوب يف ليس
نشئوا ألنهم ذلك؛ الطعام، من زهيًدا إال املدرسة إىل يصحبونها التي السوداء السلَّة يف
أوالدهم عن يمسكوا أن يقدرون ال ضعفاء آباء يتعهدها التي تلك عن تختلف تربية عىل
يعتربون ال فهم مقتصد، وسٍط يف كربوا لقد الحالوة. من نفوسهم تشتهي ما كل األحداث
يستطيعون وأنهم ألحٍد مديونني ليسوا آباءَهم بأنَّ مفتخرين يفكرون بل فقراء، نفوسهم
أمام تنفتح املذهبة، الطريق تلك املستقبل، طريق إن ع، وترفُّ بجرأة جباههم يرفعوا أن
مهما الجهاد يقاسون إنهم أحالمهم! أصوات عقلهم صوت يوافق حني يف الفخورة، أعينهم
أُمثوالت ويراجعوا كتبهم يأخذوا حتى القطار ُغرفة يف يجلسون يكادون ال فهم صعب،
شاخصة وأعينهم األُمثوالت تلك فيستظهرون بنفوسهم نفوسهم يمتحنون وأحيانًا النهار؛
جواذب فتجتمع والقرى، واملدن واألشجار السهول وراءه تتابع حيث املركبة، زجاج إىل
إليها وتنفذ الحياة ملؤها حقيقيَّة بطبيعة فتبطنها املحفوظة األسطر آيات إىل املشاهد تلك

الغميضة. الشاعرية من طيبًا أريًجا
الحقول أمام عرفها بل الكالحة، الدرس قاعة يف اإلنسانية العلوم غبطة فريد يعرف لم
والروابي الخصبة املروج مشاهد هي متحرِّكة بمشاهد عينيه أمام ت تنرشَّ التي الجميلة

الزاهرة. والرياض العذبة
املروج، أجساد عىل بالزحف الضباب يبدأ منذُ مدارسهم إىل يذهبون الصبية كان
ورديَّة واألنهر السواقي فيها ترتاءَى ساعة يف الراحلة الشمس مع مآويهم إىل ويعودون

املغيب. بألوان بة مخضَّ املياه
تجاه أو حديدي سلك من مقربة عىل أكواخ لهم يكون أن فهي العذبة أحالمهم ا أمَّ
الرشكة هذه وألن الرشكة أبناء عداد من ألنهم ذلك … األشجار بني ضاعت صغرية محطة

!… لهم ملك هي
دائرات إىل بعده فرح ال بفرٍح وينظرون البلدان رسوم مجموعة يفتحون كانوا أحيانًا
واألودية الجبال تخرتق حيَّة خطوط كأنها السوداء السطور لهم فترتاءى الحديديَّة، الطرق
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يسمعون أنهم إليهم ويخيَّل بعض؛ إىل بعضها البلدان ع وتجمُّ واألنهر السيول ومجاري
إىل العجالت يدفعون رجاًال يبرصون أنهم أو األسالك هذه عىل من يتصاعد القطارات دويَّ
الصامتة. السطور تلك بني لهم م يتبسَّ املتآلفني اإلخوة من شعبًا بأن فيشعرون أماكنها،
وذلك العظمة تلك أمام الصمت إىل تدفعهم وُعجب احرتام بعاطفة ون يُحسُّ وأحيانًا

فطرية! بسذاجة فيخشعون الغنى،
ليفتش القطار؛ درجة عىل املستخدِمني أحد ويظهر الصغري الباب يُفتح كان مراًرا
فيضحك جزيًال. ربًحا الرشكة تُكسب ال املركبة هذه قائلني: يضحكون هؤالء فيجعل الركَّاب
إرضائكم سبيل يف املنحة هذه تمنحكم لم الرشكة إن لهم: يقول أن بعد الباب ويُغلق هذا
بسوى نحلم ال إننا نعم، فيجيبونُه: صالحني. عماًال تكونوا أن األقلِّ عىل فاجتهدوا فقط،

ذلك.
تعدُّ كانت أنها إالَّ ماًال الرشكة تكسب تكن لم بالتالمذة ة املختصَّ املركبة فتلك أجل،
الوطن. شأن إعالء سبيل يف والتضحية العمل يستسهلون أُمناء اًال عمَّ القريب للمستقبل

١١

الجميل ناكري بمظهر يظهر يخىشأن كان إنه إذ عظيمة؛ حرسًة صدره يغذِّييف فريد كان
يكون بأن فارس السيدة أوصتُْه وقد سيما ال إليه، وأحسنوا الناس جميع أكرمه أن بعد

لطيًفا. األخالق طيب
السيد ويصحب جريانه، حاجات ليقيض نفسه يقدِّم كان الكبرية الفرص أيام ففي
فارس السيدة إىل يبادر كان وباألخصِّ أشغاله؛ بعض يف يعاونه حيث مكتبه إىل نجيبًا
قلبه ألن ترضيه؛ تكن لم القليلة الِخَدم هذه أن إالَّ إليه. تحتاج فيما ويساعدها تبنَّته التي

عليه. يجب ما ببعض القيام عن لعجزه يتحرسَّ كان بالجميل املفعم
ولكن أمي، يا سعيدًة أجعلك أن قلبي صميم من أودُّ فارس: للسيدة يقول مراًرا وكان

كيف؟ أعرف ال
عاقًال وتكون دروسك يف تجتهد أن إال عليك فما األمور، أسهل من إنه هذه: له فتقول

للجميع. ومخلًصا وديًعا
وحيش! فأنا مخلص غري كنت إذا نفسه: يف قال ما فكثريًا لإلخالص، محبٍّا الولد كان
إىل لساٍع إنني آه! وشفقة؟ بحنوٍّ دتني وتعهَّ عيلَّ سهرْت امرأة وأُحِزن أتكاسل أن أأجرؤ
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ما ولكن أجل، أُسعدها، أن فيجب يكفي، ال هذا ولكن رغباتها؛ عند والنزول إرضائها
ذلك؟ إىل السبيل

له تسمح ولم سنيه! من عرشة الثانية يتجاوز لم ولد عقليُة حلِِّه عن تنحطُّ مشكل
القلب! دقائق يُدرَك بأن األوَّلية تربيته

تراءت وقد بأسداٍس أخماًسا ضاربًا املسألة لهذه حلٍّ عن يبحث املسكني فريد بقي
إىل ل يتوصَّ لعلَّه العائلة هذه يُشقي ما معرفة يف يجتهد وأخذ هي، كما فارس حالُة له
عىل تدلُّ سيماء ذات الوجه طلقة كانت فارس عائلة ألن شيئًا؛ يكتشف لم ولكنَّه تخفيفه،
كدر، يالمسه ال بهناءٍ يتمتَّعون كانوا الصغريان وأخواها الزرقاء فالصغرية ورغد. سعادة

نجاحهما. فوق نجاًحا عان ويتوقَّ سأم بدون يشتغالن والداهم وكان
مستحيًال! حلًما يُراعي فريد لبث

فغًدا ذلك؛ عىل قادًرا كبريًا يكون أن يحب ملن سعادًة يسبب أن يودُّ من عىل يجب
نفَسه يرى جبينه عرِق من ماًال يُنتَج أن له ويتَّسع الرشكة يف موظًفا الفتى يصبح عندما
… األحداث الثالثة أوالدها وإىل تبنَّته التي إىل الثمينة الهدايا ويرفع فارس يساعَد أن قادًرا
اليوم ذلك بعيًدا له فيرتاءى فراشه؛ يف فريًدا تتناوب مزعجة أفكاٌر كانت املساء يف
بلوغ قبل سيموت أنه إليه ويخيَّل واإلنتاج، العمل عىل قادًرا رجًال نفسه يرى به الذي
املختبئة شواعره إظهار من يتمكَّن أن قبل الدَّين، من عليه ما بعض يفي أن قبل مقصده،
دائًما يشعرون التأثر الرسيعي األحداث إنَّ عليه، وعطفوا تبنوه للذين نفسه أقىصخفايا يف
لهم ألنَّ عليهم؛ محظَّرة العمل غبطة ألن يستطيعون؛ ال ضعفاء ألنهم الكآبة؛ هذه بمثل

تحقيقها! عىل يقدرون ال كبرية أماني
وبالقرب منزلها، إىل القدَّاس من عائدًة فارس السيدة كانت الشتاء أيام من أحد ذات
أمِّ؟ يا أحٍد كلَّ الكنيسة إىل معنا يأتي ال والدي ملاذا هذه: فسألتها الزرقاء وحيدتها منها
… األحد يوم القداس حضور اإلنساُن يُخطئ أن الكبرية الخطايا ِمن إنَّ قال: فالكاهن
فالقطارات عزيزتي، يا له يسمُح ال عمَله ألنَّ ذلك ابنتها: وأجابت فارس السيدة فاصفرَّت
يف ألجله نصيل أن علينا يجب ولكن هذا، تغيُّبه عليه يأخذ ال هللا إنَّ … دائًما تسري أن يجب

… أيًضا وألجلنا ألجله … حني كل
ولقد الكنائس، إىل يذهبون ما قليًال الرجال إنَّ وقالت: رأسها الصغرية الفتاة فهزَّت

واألوالد. للنساء بُنِيَْت الكنيسة إنَّ يقول: والدي سمعُت
القداس. ُمطلًقا يخطئ ال راغب السيد ولكنَّ فارس: السيدة فقالت
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… الرئيس! ألنه ذلك آه! –
للبقاء اضطراره لوال نجيبًا أن لك وأؤكد الصالح، املثل يعطي فالرئيس شك، بدون –

الذهاب. عن تردَّد ملا مكتبه يف

قال امليالد، بعيد ليحتفَل الخورس مالئكة يُعدُّ جونية كاهن كان حني يف قالئل أيام بعد
تلك يف حرٍّا سيكون الليل؟ منتصف قدَّاس معنا يحَرض أن فارس أبي أبودِّ ملتبنِّيه: فريد
آدم». للموسيقي ميالد «نشيد بإنشاد يوحنَّا األب وعد نجيبًا السيد أن عرفت فلقد الساعة،

غار. الصِّ لحراسة هنا يبقى أن فارس والدك آثَر لقد –
هو ا أمَّ جبينها. عىل املرتسم الحزن معنى يحزَر أن مخافة بوجهها عنه أشاحت ثمَّ

الفصح؟ بواجبات فارس والدي أيقوُم خافت: بصوٍت وسأل فجأًة ع تشجَّ فقد
كتبه املنضدة عىل وألقى فريد نهض ثم بالبكاء، أجهشت الكالم هذا سمعت ا فلمَّ

العزيزة؟ أُميَمتي يا الشجون كثرية أنِت ملاذا وقال: ودفاتره
الصغري الصباح ة أشعَّ فذهبت املوقد أمام مقعٍد عىل جلست قد فارس السيدة كانت
قائًال: كلماِته فريد فردَّد مقلتيها. من املتساقطة الدموع قطرات عىل الكستنائية شعوَرها

… اآلن! قبل سعيدة أخالُك كنُت الشجون! هذه ما
… الرجال خرية من هو ففارس فريد، يا سعيدة أنا فقالت: روعها تُهدِّئ أن فحاولت
يحبُّ من أنَّ فريد يا ترى أال اإليمان! قليل فهو أنا! كرتبيتي مسيحية برتبية يحَظ لم ولكنَّه
سبيًال؟ الحزن عن يستطيع ال بأنه يشعر حياته يف هللا يدخل لم عزيٌز وله أُِحبُّه كما هللا

يهزأ لم فهو يمقته؛ أنه يل يرتاءى ال ولكن حديثه، يف هللا يذكر ال فارس والدي إنَّ –
املساء. صالة صغرييه ن يلقِّ عديدة مراًرا أبرصتُُه ولقد بطرس؛ كالسيد لورد بسيدة مرة
يدي من الكتاب أخذ انتهيت أن وبعد املسيحي التعليم يف أمثولتي يوًما عليه تلوت إني ثم

… وجهه عىل ظهَر برسور صفحاته يقلِّب وجعل
كنَّا يوم رأيته فلقد اإليمان؛ عن بعيًدا ليس بأنه واثقة إنني آه! التقيَّة: العاملة فأجابت
السيَّاح صلوات وسماعه األقدس القربان وتطواف الدينية االحتفاالت عند يتفطَّر لورد يف
الجرائد ولكنَّ يُمحى. ال أثًرا نفِسِه يف أبَقت الرحلة فتلك أجل العجائبية. املاء برك حول
طاملا لقد معتقده، عن يثنيه ذلك كلُّ دائًما يسمعه الذي واللغو األغبياء ورفاقه يقرأها التي
يف نصبح عندما الشيخوخة عهد إىل ذلك أُرجئُ فكنُت القويم الدين إىل ه أردَّ أن عزمُت

ذلك؟ لنا يتمُّ هل ولكن، … عزلتنا
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من خجَلت وقد يها خدَّ عىل املتساقطة دموعها فمسحت مقعدها عن نهضت ثم
وهو صدره يف بشدَّة ينبض وقلبه فرِضه كتابة إىل فعاد فريد ا أمَّ للضعف. استسالمها
يف يقول وكان املشكل؛ لهذا حل إيجاِد يف يفكَِّر أن فيها له يتَّفق وحدة ساعة إىل يتوق
دفع من أتمكَّن أن يجب … به أحلم الذي العمل … عنه أبحث الذي العمل هو هذا نفسه:

السنة. هذه الفصح بواجبات القيام إىل فارس والدي
لكم. يفتح اقرعوا تقول: التي اإلنجيل من اآلية هذه حافًظا الذكاء شديد فريد كان
املسيح ألن طلبه؛ هللا استجابة من وثق وقد الجرأة، من أوتيه ما وبكل بها يعمَل أن فعزم

إيلَّ! يأتون األوالد دعوا يقول:
أحسن ملن يربهن أن يودُّ يتيم عىل يشفَق أال أيقدر ُسؤايل؟ يرفضهللا أن املمكن أمَن –
أناَل أن أستطيع ولكنِّي قوى، وال سبيلهم يف أبذله ماًال أملك ال بالجميل؟ اعرتافه عن إليه
للقيام مستعدٌّ إنني ! ربِّ … بعدها غبطَة ال غبطًة تبنتني التي أمي تهُب هللا من أعجوبًة

األعجوبة. هذه هبني أتمنَّى! ما هبني ولكن فيه، ترغب بما
حتى وورعه تُقاه من ب تعجَّ جونية كاهن أنَّ إالَّ الجميع، عن الحلم هذا فريد كتم
نطاق فاتَّسع املقدسة، الكتب يف سريهم قرأ ما كثريًا الذين القديسني حياة إليه نسَب إنه

الخفي. العالم أبواُب نفِسِه يف وانفتحت أفكاره
الشتاء، ليايل طيلة رسيره أقدام عىل ساجًدا اليتيم هذا رؤية مؤثٍر مشهٍد من له يا آه!
الراحة يف النهار أتعاب وتنوسيت املصابيح وأطفئت املنزل يف من كل هجع قد يكون حني يف

واألحالم.
من السماء إىل املتصاعد الصوت لحالوة يا الليل! هدأة يف الساهرة النفس لعذوبة يا
املالئكة مواكب تستعرض الالنهاية مذاهب يف املحلِّقة الروح لجمال يا الساكن! البيت ذلك

السعداء! الجنة وسكان واألنبياء
ما بكل هللا إىل يرضُع ِسِنيِه من عرشة الثانية يف ولٍد رؤية من تأثريًا أشدُّ مشهٍد أيُّ
األحزان المستها تقية طاهرة روح رؤيا من أعذب رؤيا أية والتقوى؟ الحرارة من نفسه يف
أذنه يعطف أن يرتدَّد ال والسالطني امللوك أمام يصلب الذي هللا إنَّ األوجاع؟ عليها وطفت

البائسني! هؤالء نحو
تجرؤ لم أربه، لبلوغ سبيًال الولد يجد أن بدون شباط وعقبه الثاني كانون ومىض

اليتيم؟ لفريد ذلك يتسع فكيف بالدين يتعلق فيما زوجها تُحدِّث أن فارس السيدة
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يجب نفسه: يف الولُد فقال لبنان، روابي عىل الربيع فجُر وزحف الكبري الصوُم جاءَ
أخذَها صورٌة ذلك له دت مهَّ حتى السبب إىل منه يدخل مولٍج عن يبحث أخذ ثم أرسع! أن

يوحنَّا. الكاهن من
تخلََّلتُه جبل من فوهٍة إىل ينحدر الدخان كثيف قطاًرا تمثل الصورة هذه كانت
بعد إالَّ األنوار مطارَح يبلغون ال حيث العالم وراء ما إىل العظيم السفر رمز وقبور: صلبان
عىل أن مفادها رموزه، تنرش آيات الرسم ذيل يف له وكان الرهيب! املوت ممر اجتيازهم
ويتجه الجنة، إىل تؤدي التي املركبة إىل يصعد أن الحياة هذه يف مسافٌر هو الذي اإلنسان

والدواهي. املخاطر عن تنعطف التي القصرية الطرق إىل
وامرأته األحداث أبنائه من بالقرب بيته يف مسرتيًحا فارس كان ممطر أحٍد يوم ففي
ُه يخصُّ كتاب قراءة إىل املتبنَّى والده يدفَع أن فريد فعزم أديب، السيدة ثياب برتق ة املهتمَّ
املدرسة يف به جوزيت الذي الكتاب وهو لتقرأه، املردة» «األبطال أعطيك أن أتودُّ له: فقال

أيام؟ منذ لك راق والذي
فجاءَه الساعة. هذه مثل يف والِقصصتسيلِّ األمطار شديد فالنهار هاِته! فارس: فقال
فقال يوحنَّا. األب صورة فريد وضع حيث فارس، يدي بني نفسه من فانفتح بالكتاب الولد

فريد؟ يا ورة الصُّ هذه أعطاَك الذي َمن فارس:
سطور منها قصد بدون تتبعان وعيناه السمراء الضخمة أناِمِله بني يقلِّبها أخذ ثم

املزيَّلة. اآليات
إياها. أرنا … هذه؟ أصورة له: وقالوا بأبيهم األوالد أحاط هذا عند

فوهة يف يغور هائل قطار هذا فقالت: عليها ُرسَم ا ممَّ فُدهشت الزرقاء الصغرية ا أمَّ
الفوهة؟ فوق القبور هذه ملاذا ولكن جبل،

املوت ثقِب من يمرَّ أن اإلنسان عىل يجب وألنه الجنة؛ الجبل وراء ألنَّ فريد: فقال
السماء. إىل لينتهي األسود

السماء؟ إىل القطار يف يذهبون أو قالت: ثم هنيهة الفتاة ففكرت
عىل طريقه يف يتأخر من ومنهم برسعة يصل من منهم ولكن أجل، فريد: فأجابها
بطيء، ومنها وسط، ومنها رسيع، منها ثالثة؛ فالقطارات يركبونه. الذي القطار حسب
البضائع! قطار يف إال السماء إىل يذهبون فال وخرياتهم بأموالهم يلهون من الناس من وإنَّ

رسيع. قطار يف الرحلة بهذه أقوَم أن فأنتظر أنا ا أمَّ
الذهاب؟ تودُّ أيِّها يف والدي يا وأنت وقال: فارس إىل التفت ثم
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األحداث أحد فسأل طبًعا! الرسيع القطار يف الكالم: يتكلَّف بصوت العامُل فأجابُه
األوىل؟ الدرجة يف السماء إىل الذهاب تستطيعون وهل قائًال:

الذين يؤثر الصليب عىل مات الذي املسيح ولكنَّ نعم، الزرقاء: الصغرية فقالت
… سواهم! عىل الثالثة الدرجة يف يسافرون

والدهم أنامل بني املضطربة الصغرية الصورة حول ويهتفون يرصخون األوالد كان
فارس.

الذين ولكن فمه: يف إبهامه واضًعا هنيهًة فكَّر أن بعد الصغري بطرس قال وفجأًة
وقد الزرقاء الفتاة فجمدت أيًضا؟ القطار يف أفيسافرون املطهر إىل أو الجحيم إىل يذهبون

الحرية. ملكتْها
القديسبطرسبدورة يقوم وعندما له، أوراق ال قطاًرا يركبون إنهم أجل، فريد: فقال

األرشار. األبالسة أيدي إىل يدفعهم التفتيش
العبوس أمارات محلَّها فارسوحلَّت وجه عن احتجبت قد الزهوِّ أمارات أنَّ فريد الحظ
يف رميت قد كنت إذا ، ربِّ نفسه! يف أثَّرت قد الصورة تكون ربما نفسه: يف فقال والحزن،

وتُزهر! تنمو فدعها صالحة أفكار بذور صدره

جونية، كنيسة يف االحتفايل القدَّاس تسابيح نجيب فأنشَد الشعانني أحد وجاءَ الصوم انتهى
الطيبة والقصائد املوسيقى ألنَّ يوحنَّا؛ لألب حميًما صديًقا قالئل أيام منذ أصبح قد وكان

الحب. من متينة بخيوط جمعتهما قد كانت الجندية وذكريات
دفع الطَّْلح شجرة تحت مجتمعني أديب مستأجرو كان بينما األحد هذا مساء ففي
إيمانه عاطفة إليه أوحت بما يتكلم هذا كان حني ويف الدِّين؛ عن التحدُّث إىل نجيبًا عزيز
احتفاالت يف أن حت رصَّ فإنها بطرس، السيدة إال كالمه إىل يصغنَي صامتات النساء كانت

عذبة. بمياٍه طافًحا الصحيح الشعر من ينبوًعا التعبد
يقوم أن نيته يف بأن ح رصَّ فقد القديمة باألحاديث ك التمسُّ شديد كان الذي أديب أما
فقد عزيز وأما ووالده، جدُّه عليها تمىش التي العادات عىل يحافظ لكي الفصح يف بواجباته
نجيب تأفف من بالرغم الالدينية خطبه عن يقف لم الذي بطرس إال يبَق فلم مؤمنًا، كان
معارشة أوصَلتْك أين إىل فانظر نجيب، صديقي يا جهٍل عن مندفع إنَّك ساخًرا: فقال

القريب؟ الفصح يف الدينية واجباتك تتمم أن أتودُّ الرهبان،
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أنت ا أمَّ الواجب! بهذا أخجَل أن هللا معاذ ال؟ ولَِم مجمجًما: القديم الجندي فأجاب
عليك فجيب األولية، مباديك تُنكر والذي املسيحي الدِّين كنف يف ربيَت الذي أنت بطرس، يا

… له معنى ال الذي بجحودك تخجل أن
القرن يف عائًشا رجًال يكون َمن إنَّ جننت! فلقد نجيب يا اصمت له؟ معنى ال –
أشياء إالَّ ليسوا والكنيسة والدين هللا أنَّ ليتأكد عينيه فتح من مندوحًة يجد ال العرشين

باطلة. خرافات أو ميتة
الحمية ويوقظ العالم يحرك التجدُّد أنفاس من نفًسا أرى عينيَّ أفتح فعندما أنا ا أمَّ –

… الشباب صدور يف
الرهبان! بعض خداُع عليهم استوىل الذين املغرورين صدور يف بل ال –

أترابك هم رجال عن العرص، هذا شبَّان عن بل األحداث، عن فقط أتكلم ال إنني –
ويجاهرون الدينية بمبادئهم يتمسكون العَمَلة من ألوًفا لبنان يف أنَّ بطرس يا أتجهل أنت،
جونية ونؤلفيف منك، بالرغم عددنا فسينمو صديقي، يا أجل واملجالس؟ املجتمعات يف بها
لم اإليمان أنَّ لك اتضح هل الكاثوليكية»، السكة ال عمَّ «جمعية اسم نعطيها كربى جمعية

ويهب؟ ليستيقظ هللا رحمة إىل إالَّ يحتاج ال وأنه الصدور؟ يف هاجع هو بل يمت،
املعرفة حقَّ أعرف ولكنني اإليمان، قلَّة لنا تهبُُه الذي أعرف ال إنني رفاقي، يا أجل
هذا يف واجباتي أتمم ألن ا؛ مستعدٍّ ترونني السبب فلهذا الدين، مواظبة لنا تضمر ماذا

بمعتقداته. أعماله يقرن الذي الرجل أحرتم إنني إذ الفصح؛
نجيبًا يحيط فارس رأى عندما فاستغرب املتحدثني، من اقرتب قد فريد كان هذا عند

املثل؟ هذا لدي تحرَّك قد أتراه نفسه: يف فقال اإلعجاب، ملؤها بنظرات
فريد؛ بال يشغل كان ما فارس من يبدو أن بدون فات قد كان املقدَّس األسبوع ولكنَّ
يجب كما هللا إىل أرضع لم ألنني ذلك … طلبي! يُستجاب ال سوف ال، نفسه: يف الولد فقال

توسلت! مما أكثر إليه أتوسل أن بي األحرى كان … أرضع أن
ففي رسيره، من بالقرب والترضع الصالة يف العيد تقدمت التي الليايل فريد رصف
فدهشت عملها، إنجاز يف الليل من ِقسًما رصفت أن بعد فارس السيدة إليه دخلت ليلة ذات
ويداه األرض عىل ساجًدا فرأته الغرفة يف فحدَّقت الباب، أمام النور من شعاًعا أبرصت إذ

عميًقا. نوًما نام وقد الرسير حافة عىل مستلٍق ورأسه صغرية بسبحٍة ملتصقتان
إىل جلس فإذا األفكار، مشتَّت البال، قِلَق املقدَّس السبت نهار معظم فريد قىض
ألنَّ ذلك مفكًِّرا! صامتًا تمىشَّ الصغرى الحديقة يف تمىشَّ وإذا شاحبًا، كئيبًا جلس الطعام
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وهي فارس السيدة له قالت املساء ويف لبانته. يبلغ ولم حانت قد فيها يرغب التي الساعة
إىل وعزيًزا وأديبًا نجيبًا وتتبع فريد يا الطعام تناول يف تُرسع أن يجب الحساء: تسكب

بخطاياهم. يعرتفوا أن يودُّون حيث جونية،
الصامت! والدهم جنب إىل يأكلون أوالدها كان حني يف ذلك قالت

حبطت لقد نفسه: يف وقال طويلة، نظرًة فارس إىل ونظر هنيهٍة بعد فريد فنهض
صدري يف أخنق أن يجب ال نفسه: يف وقال ع تشجَّ ولكنَّه الجميلة! أحالمي وتالشت مساعيَّ
له: وقال بالعربات، طافحة بعيوٍن فارس إىل التفت ثم عاليًا! به َفْألَُجاِهْر فيه، يختلج ما
والدي يا الفصح، هذا يف واجبكما تتميم عن راغبني بطرس والسيد سواك يبَق فَلْم إذن

العزيز؟
بحزن زوجها إىل فنظرت السخينة، دموعه ومن فريد جرأة فارسمن السيدة فدهشت
لك قال َمن يختنق: بصوت وقال الغرفة، وسط يف قدميه عىل فانتصب فارس ا أمَّ وكآبة.
رفاقي كسائر وسأعرتف نيتي، مصمم إنني بل ال، فصحي؟ واجبات تتميم عن أرغب إنني

وعانقوني. جميعكم فتعالوا …
الحياة، هذه من ليست وغبطة فرٍح ِهزَُّة ملكتها وقد ذراعيه بني زوجته فانطرحت
العظيمة النعمة تلك حباه هللا أنَّ أيقن وقد اآلخر، منهما كلٌّ معانًقا إليهما ينظر فريد فكان
هللا! يا لك شكًرا الكلمات: بهذه تتمتمان شفتيه فرتك متبنِّيه، قلب يف التعزية أدَّبت التي

لك! شكًرا
التي القوة تلك الثابتة، املضطرمة الصالة قوَّة بيده يالمس أنه فريد إىل ُخيِّل هذا عند

السماء. مفاتيح بيدها والتي تقهر لن
حياتي حلم إن فارس! يا آه الكلمات: هذه زوجها مسمع يف السعيدة الزوجة همست

صدر! يف وقلبني جسد يف روَحني فصاعًدا اآلن من فسنكون ق! تحقَّ قد
املآلن املشهد هذا إىل ينظرون فكانوا األحداث األوالد أما صغري. كولد فارس فبكى
من فاقرتبوا وعذوبة، فرح ساعة بأنه شعروا ولكنَّهم معناه، يفهموا أن بدون عاطفة
يستمنحون كأنهم الوردية وشفاههم الصغرية أذرعهم وبسطوا واحدًة، كتلًة والديهم

الُقبل.
هللا! يا لك شكًرا ثانيًة: فريد فقال

عينيه من قان يتدفَّ كانا والرسور الفرح ألن هللا؛ بها يحمد هذه غري عبارًة يعرف لم
النضوب. يعرف ال كينبوٍع
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١

األحمر عَلِمِه بطرف املسافرين دافًعا الرصيف حافة عىل املنتصب املحطَّة رئيس رصخ
القطار! احذروا انتبهوا! قائًال:

املحطَّة. إىل الوصول وشك عىل بريوت قطار كان
الخطني بني من املرور يريد الجبابرة كجثة وجثة شهباء لحية ذو قرويٌّ كان هذا عند

الرئيس. أوامر يسمع فلم املقابل الرصيف إىل
قادم! فالقطار هذا يا املرور عليك يُحظر هذا: له فقال

الخط عىل قدًما ووضع الرصيف عن بهدوء فنزل أصم كان ألنه الرجل؛ يكرتث فلم
فعانده الرئيس من أشد كان القرويَّ أنَّ إالَّ ذراعيه، بني وأخذه راغب السيد إليه فأرسع

منه. التخلُّص إىل وسعى بحماقة
انتصار عن النتيجة أسفرت حتى والرئيس القرويِّ بني دقيقتني زهاءَ املعركة دامت
عىل وألقاه فحمله الرجل من فتمكن الداهم الخطر أمام تضاعفت قد كانت قواُه ألنَّ هذا؛

األعضاء! مضطرب الوجه كالح خلَفه وثب ثم الرصيف،
لقد الدموع: تخلَّلته بصوٍت فقال فيه يقع كاد الذي الخطر القرويُّ أدرك ذاك إذ
حلَّ قد كان الذي ما آه! … أصم! إني شيئًا أسمع لم املوت. وشك عىل كنُت أنقذتني!

… أحداثًا! يزالون ال أوالد ثالثة عندي بأوالدي؟
بهيمة! من لك يا التأنيب: ملؤُه بصوٍت لُه وقال الرئيس فغضب

مشهده. من يتفطَّر لكيال غليظة بإشارة الرجل أبعد ثمَّ
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اإلدارة نائب بينهم وكان راغب، السيد شجاعة عىل يثنون أخذوا املسافرين ولكنَّ
عرَّضت لقد له: قال أن إىل الرئيس بطولة عن يتكلم فجعل الناس، من عدٌد به يحيط
أن وأودُّ وثناء، بإعجاب عملك الجرايد تذكر فغًدا راغب، سيد يا عظيم لخطر حياتك
واجبًا إال أفعل لم إنني وقال: املنحة لهذه الرئيس يأبه فلم … ه! تستحقُّ وساًما أمنحك
قدٌد تزينها قبعًة البس فتًى إىل النائب ل فتحوَّ الرجال! من غريه أنقذت ولطاملا عيلَّ، محتًما
رئيسك عمَل أنَّ ترى أال عزيزي، يا وأنت لُه: وقال املسافرين من األوراق بأخِذ يهتمُّ حمراء

… مسافر؟ سبيل يف نفسه اإلنسان يعرض أن الواجب من أنه أتظنُّ وساًما؟ يستحقُّ
السكَّة يف موظًَّفا كان من إنَّ وقال: واستغراب دهش نظرة النائب إىل الفتى فنظر

باألخطار! اللعب يتعوَّد الحديديَّة
رئيسك أعرف فأنا البطولة! تعلم ملدرسة هذه جونية محطة إن مرحى! مرحى! –
االستحقاق. وسام منحه من يل بدَّ وال املوظَّفني مثال فهو طويل، عهٍد من راغبًا السيد
العمر؟ من لك فكم هناك، من مروري عند فيها أراك قصرية غري مدَّة يل أيًضا أنت ولكن
كدت ما وظيفتي. يف سنوات ثالث ويل جونية يف موظَّف فأنا سنة! عرشة ثماني –
يف الخدمة مصاعب أتذوَّق بأن املفضلون هؤالء يل سمح حتى سني من عرشة الرابعة أبلغ

العديدة. مكاتبهم
بالبضائع؟ املتاجرة تتعلَّم فمتى إذن –

الجندية. يف خدمتي بعد –
اسمك؟ هو ما … يوًما إيلَّ احتجت فإذا بعيد! لوقت إنه –

فريًدا. يدعونني هنا الجميع ولكنَّ سالم، –
السيدة تبنته أن بعد الحديدية السكة يف فدخل حلمه تحقيق إىل اليتيم فريد ل توصَّ
الذين رؤسائه من محبوبًا وظيفته إىل االنتباه شديد فكان خَلت؛ سنواٍت ست منذ فارس
والَفالح. التقدم مذاهب يف ليذهب عمله يف املثابرة إىل ودفعه تشجيعه يف جهًدا يألوا لم

االهتمام عن بعيًدا وكان حاجته؛ لسد يكفيه كان الصغري فمرتبه طماًعا، فريد يكن لم
حياته. يف السأم أدبَّ عميًقا حزنًا قلبه يف يضمر كان أنه إالَّ واملجد، باملال

خلقٍة ذا الوجه، مالمح د مجعَّ البنية، سقيم عمره من عرشة الثامنة يف وهو الفتى بقي
الضحك. من إليها الناظر يتمالك ال الشكل غريبة بشعة

ينشآ ألم يحبها؟ ال وكيف أديب، ابنة الفتاة يحب كان أنه إالَّ املنظر كريه فريد كان
الحداثة؟ أيام طيلة جنب إىل جنبًا يلعبا ألم واحد؟ سقٍف تحت مًعا
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ابنة كانت املوظَّفني سلك يف لينخرط املدرسة وترك عرشة الرابعة الفتى بلغ عندما
أمارات عليه وارتسمت به ما بأبهى برز قد جمالها وكان عمرها، من عرشة الثالثة يف أديب

والرسور. الزهوِّ
طيلة به تتغنَّى وكانت امُلسكرة، بعذوبته العَمَلة منزل يمأل جميل صوت للفتاة كان
وشعورها الطويل بثوبها صباح ذات وبرزت عرشة الخامسة بلغت وعندما النهار؛ ساعات

الجنان. مالئك من مالٌك كأنها كانت السوداء
إليها وامليل قها تعشُّ إىل الساذجة بفطرتهم ينقادون أنهم الفتيان القرويُّون شعر
أنها مدَّعيًا يدها طلبهم عىل بالسلب يجيبهم كان والدها ولكنَّ والجميل؛ الغنيُّ وفيهم

صغرية. تزال ال
بأفضل تقرتن أن به لها يتسع مهًرا لها يهيئ وكان كبرية بابنته الوالد أحالم كانت

لبنان. يف شاب
يتطلَّبُُه وما الحياة مئونة يكفي ما علينا تغلُّ ال أراضينا إنَّ المرأته: قال األيام أحد ففي
مختلفة بذوًرا مكان كل يف أبذر أن وهو عظيم خاطٌر يل خطر فلقد فتاتنا؛ مستقبل منَّا
عىل ار التجَّ كبار مع أتفق حيث بريوت إىل وأذهب ذلك، شاكل وما والعدس الحمص من
وقت يف الثروة إىل ل نتوصَّ الطريقة فبهذه األصناف، هذه من كبرية كميَّاٍت إليهم أرسل أن

قريب.
الفالحني، من كثري بمساعدة أرَضه فقلب العمل، حيز إىل هذه فكرته أخرج أن عتَّم وما
مساعدة يف كلَّه النهار ويرصفان باكًرا فينهضان األشغال، ة دفَّ يديران وامرأته هو وكان
براميل عىل مركَّز خواٍن إىل الجميع اتجه املساء جاء إذا حتى وتشجيعهم، وإرشادهم العَمَلة

الكئوس. يف الخمرة وسكب الوسط يف أديب فجلس الطَّْلح، شجرة تحت أربعة
لبنان. سهول إىل باألرباح األمل قادهم األرمن من العَمَلة هؤالء معظم كان

فيجلس القنديل أمام ينتظرونه األحداث األوالد يجد املنزل إىل فريد يعود عندما مساء كل
ليلة ذات ففي الحسابية، األرقام حل عىل ويساعدهم أمثوالتهم لهم يفرسِّ ويرشع إليهم
له: فقالت يُخطئ بأنه الزرقاء الفتاة شعرت األرقام من رقم كيفيَّة يرشح الفتى كان بينما

تحلم؟ أنت وبمن فكرك؟ يشغل الذي فما فريد يا تخطئ إنك
املجاورة! النافذة من يتصاعدان العذب وصوتها أديب ابنة الفتاة ضحكة يسمع كان
من يكن ألم صدره! أعماق أعمق يف دفنه بل الجميل! ُحبِّه رسَّ ألحٍد يكشف لم إنه آه،
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أجمل من؟ … يحبَّ أن املضحك من يكن ألم والفقري؟ املسخ الفتى وهو يحب أن املضحك
منزل إىل دائًما يختلفون كانوا الذين الفتيان لبعض خالًفا منها ويهرب يحبها كان فتاة!
بريوت، يف يوسف» «القديس جامعة من املتخرِّج راغب لبيب يرى عندما وكان السكة! عَمَلة
منزل إىل يرتددون وغريهم هاني جميل وظيفته يف عزيًزا خلف الذي الفتى الربيد وحامل

بها! ويحلمون الفتاة يف يفكِّرون أيًضا هؤالء نفسه: يف يقول السكة، عَمَلة
أن بدون أمامها يمرُّ هو كان إليها ويتوددون بالفتاة يحيطون أصدقاؤه بينا ولكن
تحيي أن بدون أتمرُّ له: فتقول هذا فه ترصُّ من فتمتعض كلمة، إليها َه يوجِّ أن أو يلتفت
للتحدث، الوقت يل يتسع ال فيجيبها: الشجرة؟ تحت واحدة دقيقًة تقف أال فريد؟ يا

أُمثوالتهم. لهم ألرشح املنزل يف ينتظرونني فالصغار
بتحليل ا جدٍّ تُرسُّ أنك يل يظهر التعليم! حرفة تحرتف أن إذن عليك يجب كان –

واإلعراب؟ الحسابيَّة األرقام
قلبَُه! يُعرب أن اإلعراب تصحيح يف مستغرق وهو فريد نيس لقد حرستاه! وا

غبطًة كفاه لقد أجل، له! وبسمت كلَّمته ألنها الليلة؛ تلك يف الفرح شديد كان أنه غري
الجميل! التذكار هذا الليل عىل إالَّ بها يضنُّ التي تذكاراته إىل وتجمع إليه وتنظر تحدثه أن

٢

جونية. يف املزارعني رقاد دون حالت إنها حتى واألمطار العواصف شديدة الليلة تلك كانت
والوقوف أراضيه لزيارة امرأته مع وذهب العجَلة عىل جواده فقطر أديب أبكر غٌد كان وملَّا

األتالف. عىل
واألودية املجاري طرق املنهزمة الغيوم بني املتأللئة تها بأشعَّ تنري الشمس كانت
اجتاز وعندما منابتها؛ من املستأصلة واألدواح ة املتكرسِّ واألغصان األوراق تخلَّلتها التي
عىل أشفقت قد والسقيط العواصف أن فرأى الواسعة سهوله بلغ كيلومرتاٍت بعض أديب
رءوساألغراس اتكأت حيث الحديد، أسالك إال العاصف الهواءُ يمسَّ ولم فأبقتها مزروعاته
عني الرضر أبعدَت لقد اللهم! أحمدك وقال: هللا إىل نظره ورفع مرسوًرا فهتف الخرضاء؛
الحديد أسالك امرأِتِه مع يُعيد وأخذ شجرة إىل جواده ربط ثم الخسائر! مئونة وكفيتني

األرض. عىل املنطرحة األغراس رءوس إليها ويسندان عليه كانت ما إىل
رصف أن فبعد الحديدي؛ السلك من مقربة عىل يرتفع منحدٌر الحقل طرف يف كان
إليه فخيل الزاد من شيئًا ليأخذ العجلة؛ حافة عىل جلس العمل يف الساعات بعض أديب
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الليل زوبعة أن فتبني رآه ما ليتحقق فأرسع القطار، خط عىل «تلغرافيٍّا» عماًدا يرى أنه
يستحيل لها: وقال امرأته إىل ورجع شديًدا اضطرابًا فاضطرب الكبري العماد حطَّمت قد
عىل أصبح القطار ألن قريب؛ الخطر أنَّ بيد الخط؛ عن الهائل الثقل ذلك نرفع أن علينا

… الداهية! من القطار ننقذَ أن يجب العمل؟ فما الوصول، وشك
نوقف أن يجب قريبة، وسيلة نجد أن يجب للنساء: تتفق ما قليًال ببسالة املرأة فقالت

إيقافه؟ من نتمكَّن واسطة بأيَّة أتعرف القطار.
عند أحمر؟ علًما نجد أن لنا يتَّفق أين ولكن الطريق. وسط يف أحمر علم بوضع –

الصغرية! تنورتك قائًال: فرصخ فجائي خاطٌر له خطَر هذا
فأخذها قدميها، عىل الحمراء التنورة سقطت حتى الكلمتني بهاتني ظ يتلفَّ يكد فلم
الحقل فاجتاز وركض مستطيلة أسنان ذات مذراٍة إىل استطاع ما بقدر وربطها أديب

األحمر! علَمه ركز حيث الخط إىل فتسلَّقه املنحدر بلغ حتى
حقل تجاه اآللة فأوقف الحمراء العالمة القطار أبرصسائق دقائق خمس مرور بعد
أحد فنزل الحادثة، كيفية السائق مسمع عىل ان يقصَّ وامرأته الزوج رشع هذا عند أديب.
قائًال الحميد صنيعهما عىل الزوجني شكر الحقيقة استجىل أن وبعد القطار من املفتشني
نَجت َلما األحمر َعَلُمكما فلوال الباسالن! أيها عظيم خطٍر من القطار أنقذتما لقد لهما:

هذا! جميلكما عىل الرشكة فسأطلع األرواح! من مئات
محيَّاها عىل ظهرت وقد القطار نوافذ من تطلُّ املسافرين رءوس كانت اآلونة تلك يف

والثناء. الشكر عبارات أفواهها من وخرَجت الرسور أمارات
مرأى عىل ورفَعت املذراة أسنان عن الحمراء قماشتها نزَعت أن ترتدَّد فلم القرويَّة ا أمَّ
التي اللبنانية القرويَّة تنورة عة، املرقَّ التنورة تلك جذَّابة ابتسامة تبتسم وهي الجميع من

القطار. أنقذَت
أيام ثمانية وبعد نفسه، املساء يف أديب لعائلة جميلة حفلًة العَمَلة منزل سكَّان أقام
منها تقبل أن إليك تتوسل وهي بجميلك ُمقرَّة الرشكة إن له: وقال أديب إىل راغب السيد جاء
خمسون وقال: املبلغ بزهادة شعر عندما بطرس فغضب فرنًكا. خمسون قدرها جائزة

زهيد! لكفاءٌ الرشكة كفاءَ إنَّ كهذه! تضحية لقاء فقط فرنًكا خمسون فرنًكا!
أرفض ال ولكنِّي املدير، سيدي يا املال سبيل يف فعلُت ما أفعل لم قائًال: أديب فعارَضه
السكَّة ال لعمَّ مأدبة إقامة يف املبلغ هذا يَُرصف أن برشط … غنيَّة ألنها الرشكة؛ مكافأة

بك. فرحنا يتمَّ لكي املدير؛ سيدي يا أنت تتصدَّرها
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ولكنَّ الوليمة! نفقات لدفع تكفي ال الرشكة بها سَمَحت التي الفرنك الخمسني إنَّ آه!
أحد. عن كيسها أمسكت قلَّما املضيافة، العائلة تلك أديب، عائلة

شجرة تحت الخوان ُمدَّ ليلة ذات ففي الضاحك؛ أيَّار شهر يف مسكرة عذبة الليايل كانت
تذهب أديب السيدة وكانت ين؛ املدعوِّ مقدِّمة يف املحطَّة رئيس فجلس امُلزهرة، الطَّْلح
تسكب أو الفارغة القناني وتمأل األكل عىل النساء فتحثُّ الخوان إىل املطبخ من وتجيء

مضطرمة. ناٍر فوق املقالة يف يُنشد الدسم يكون حني يف الصحون، يف الطعام
وتمتزج النساء من تفوح قديم بعطر معطرة افة شفَّ أردية روائح كانت هذا عند
ابنة الفتاة خرص عىل الذابلة األوراق بأريج أو الطَّْلح شجرة من املتدلية العناقيد بأشذاء

أديب.
فارس السيدة برزت حيث السهرة، تلك يف ثيابهنَّ أجمل مرتديات فكنَّ النساء أما

القديم. شبابها عهد تسرتجُع كأنها الكستنائية، وشعورها البسيط بردائها
املخرَّقة أطراُفُه فُجِمَعت وتخرَّق رثَّ وقد األسود الُعرس بثوب بطرس والسيدة

مزركشة. بأقمشة وُغطِّيت بدبابيس
حيث جونية، من فجاءت العائلية الحفلة تلك إىل ين املدعوِّ من عزيز عائلة وكانت
فرحها عن تسْل ال والكروم. الجنائن به تحيط صغريًا بيتًا وابتاعت استوطنت قد كانت
وأوالدها الصغرية ومواشيها مزروعاتها عن تحدِّثهم فأخذت طويلة، غيبٍة بعد العَمَلة برؤية

مستقبلهم. دعائم وطَّدوا الذين
يسخر السوداوي املزاج ذو بطرس كان حني يف الرئيس إىل يتحدث فكان نجيب ا أمَّ

بالدبابيس. خرِقِه أطراف املوثقة الثوب ذلك الجميل، امرأته ثوب من
كانت التي أديب ابنة بينهم أشدقاهم، بملء يضحكون الفتيات كان الخوان طرف ويف

فريد. أبصار استمالة يف وتجتهد الرشكة يف الجديد املوظَّف جميل عىل تلجُّ
للرَّقص، نهضوا ثمَّ األشعار يتناشدون البعض أخذ تنتهي أن الوليمة أوشَكت وعندما
مجاًال ليفسحوا الجدار قدم عىل ز الُعجَّ واصطفَّ الفسحة من ناحية إىل املناضد فأبعدوا

للراقصني.
أديب والسيدة فارس السيدة فجلست والقرويَّات القرويني بني الرقص حْلقة دارت
حني يف القرية، يف الجميع يعرفها «دبكة» أغاني بطيء بصوٍت تنشدان وأخذتا الظُّلمة، يف
غسل عن يتوقفن أن بدون الرقص عىل ليتفرجن املطبخ عتبة عىل ينحنني العامالت كانت

وتنشيفها. الصحون
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عىل فتطفو األغصان، بني من الفضية أشعته ينفذ هالًال القمر كان اآلونة تلك يف
الشمس. ة أشعَّ عليه تنعكس عندما الزجاج ملعان وتعريها الرقراقة املياه ذات الساقية

ابنة إىل ينظر ز العجَّ مع الجدار قدم عىل جالًسا فكان الرقص، يحسن فريد يكن لم
يتبع وكان الليل؛ ظلمة عىل يطفو أبيض خياٌل كأنها هاني جميل ذراع إىل تدور أديب
فأكسبتها القمر، وأرسار املساء مهابة إليها ُجمعت وقد العذبة، الخفيفة حركاتها بنظراته
النظر يف كلَّه الليل يرصف أن له أُتيح لو فتمنَّى غميضة، شعرية جواذب ذات جنيَّة مالمح
الرقص من الفتاة انتهت إذا حتى الطائر. ة بخفَّ األرض تالمسان اللتني القدمني تينك إىل

فريد؟ يا ترقص أن تودُّ أال بغنج: له وقالت فريد إىل تحوَّلت
الرقص. أتعلَّم لم –

بسهولة. إياه أُعلِّْمك معي تعال –
مني. يضحكوا أن أخاف ال، –

هؤالء جانب إىل تبقى أن بك يجمل وال … جميل! فالرقص فريد، يا ألومك إني –
… يرقصون الجميع بينما ز الُعجَّ

… أنا! ما عىل أبقى أن املحزن من ليس ال، –
ال إني ثمَّ األربعني، يف يظنُّك إليك ينظر والذي فريد، يا عرشة الثامنة دون أنت –

لغريك. يلذُّ ما كلَّ تكره أنَّك يل تبنيَّ ولقد لك، يروق ما أعرف
… ذلك؟ لك قال ومن –

واألزهار؟ والشمَس الزهوَّ تُحبُّ فأنت إذن –
كثريًا! –

أفكارك. ر وأُنوِّ َك أرسَّ أن فأودُّ ذلك كان إذا –
جميلة، أغنية تنشد وهي يديه بني وألقتها خرصها من األزهار ونزعت ذلك قالت
ثمَّ الذبول؛ وشك عىل كانت التي امللساء األزهار عىل املضطربة الولد أصابع فتشنَّجت
وفجأًة نفسه. حنايا يف ترصخ شبابه أصوات يسمُع أنَُّه إليه ُخيِّل وقد قدميه عىل انتصب
وحيًدا ليجلس الصغرية غرفته دخل حتى العَمَلة عن بعيًدا وانسلَّ صدِره إىل األزهاَر ضمَّ

أفكاره! مع
الضيقة، الغرفة تلك باألحالم الطافحة الزرقاء بأشعته يمأل القمر كان الدقيقة تلك يف
يتصاعد عذب نداء إىل ع يتسمَّ وأخذ العطرة األزهار يده ويف الرسير حافة عىل الولد فجلس

قلبه. من
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السعادة! أصوات النداء ذلك كان
الحب؟ هو أهذا ، ربِّ فقال: العطرة األزهار عىل الدموع فتناثرت للبكاء استسلم ثم

٣

غراميَّة رواية جاراتها مسامع عىل تقصُّ قش كريسمن عىل مستلقية بطرس السيدة كانت
ا فخٍّ بأنَّ الشابُّ املركيز شعر املقطع: هذا إىل وصلت إذا حتى «الربق»، جريدة يف قرأتها
أيِّ عن بقوله: هاني جميل قاطعها … عميقة هوَّة يف فسقط قدميه تحت انفتح قد رسيٍّا

سيدتي؟ يا تتكلمني مركيز
«الربق». يف حوادثه قرأُت الذي عن –

… حقيقية! حكاية تقصني أظنك كنُت آه! –
القصص إنَّ وقالت: الليل نجوم إىل الشاعرية ملؤها نظراٍت بطرس السيدة فرفعت
أقول فأنا … اصمت! ولكن هاني، سيد يا الخياليَّة القصص من كغريها تلذُّ ال الحقيقية

خيالية. امرأٌة أنني يعتقد يزال ال زوجي ألن خافت؛ بصوٍت ذلك
اآلن! غائٌب زوَجِك إنَّ نجيب: فقال

املتأخرة؟ الساعة هذه حتى املحطَّة يف البقاء إىل اضطره الذي ما –
هنيهٍة منذ بمكتبه مررت فلقد املحطَّة، يف زوجك ليس بقوله: هاني جميل لها فأكد
منذ أَره لم إنني هو؟ فأين إذن وقالت: البال قلقة بطرس السيدة فنهضت أحًدا. أجد فلم
سبب ألعرف املحطة إىل ذاهبة فأنا كلٍّ وعىل مريًضا! يكون أال برشط بأس، ال ولكن الظهر!

نتبعك! إنَّا واحد: بصوٍت النساء فقالت تأخره!
رفع يحبُّ زوجك أنَّ تجهلني ال أنِت وقال: الضحك من ظهره عىل فاستلقى نجيب ا أمَّ

يوسف. ارة خمَّ يف شك بدون فهو آخر، إىل وقٍت من الكأس
َغ يتمرَّ أن الرشكة يف ملوظف أَويجوز يوسف؟ ارة خمَّ يف باحتقار: أديب السيدة فقالت

يوسف؟ ارة خمَّ يف العجالت وسوَّاقي الرعاة بني
أني أذكر ال فأنا أصدقائه، من أحًدا يخرب أن بدون جونية إىل ذهب ربما جميل: فقال

القطار. بعد الربيد عجلِة يف ذهب أنه ريب وال األخري، القطار يف أبرصتُه
يف وال املحطَّة يف ليس بطرس إن لهم: فقيل لالستطالع، الرجال أرسع هذا عند
تكثر حيث الحديديَّة األسالك طرق عىل عنه يبحثون بدءوا أن يرتددوا فلم ارة، الخمَّ
بني تبينته غريبًا شبًها إنَّ قائًال: نجيب مسمع يف فريد فتمتم الحوادث؛ وتتواىل األخطار
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املسافر هذا يكن لم لو إنه أقول: والحق باريس. قطار املساء هذا ركب مسافر بطرسوبني
بطرس. وبني بينه أفرق أن استطعت ملا قش من وقبعًة رماديٍّا برنًسا مرتديًا

معي وتعال الرِّفاق، من أحٍد مسمع عىل تردده فال لفظيٌع، عزيزي يا تقولُُه ما إنَّ –
ذلك. عىل راغب السيد نطلع

لخطٌر الرجال هؤالء إنَّ وقال: حاجبيه قطَّب فريد مالحظة الرئيس سمع فعندما
مكان. كل يف الثورة بذور يلقون فهم اإلنسانية، عىل عظيم

مطروحتني الصفراء األزرار ذات وسرتته قبَّعته بطرسفرأوا مكتب إىل الثالثة دخل ثم
املنضدة. تحت ترتيب بدون

مأموريته؟ ثياب األرض إىل طرح ترى يا ملاذا قائًال: راغب السيد فتساءل
نهب لقد وقال: بقبضته املكتب فرضب فارًغا فرآه الصندوق يف الدفاتر إىل أرسع ثم

هاربًا! وفرَّ يشءٍ كلَّ
يدافعا أن العبث من بأنه شعرا وقد حركة يُبديان ال مكانهما يف وفريد نجيب بقي

بطرس. عن
املشئوم؟ النبأ هذا بطرس السيدة ى ستتلقَّ حزٍن بأي هلل! يا وقال: فريد تأوَّه ثمَّ

رشيًرا رجًال يكن لم بطرس فالسيد األمر. يف يًدا السيدة لهذه إن راغب: السيد فأجابه
إرضاء يف وسًعا يدَّخر ال نشيًطا أمره بادئ يف كان أنه إالَّ للكسل. محبٍّا للهو، محبٍّا كان بل
كان هذا كل ومع الرشكة؛ يف سامية وظيفٍة عىل الحصول يف يرغب اًعا طمَّ كان رؤسائه،

واالجتهاد. الغرية من ينقصه كان ما ورشاقته بذكائه فيسدُّ العمل يستهون
عرفت ولو صالحة، مسيحيَّة شعائر منه فاستقى قديم كاهن عمٍّ كنف بطرسيف ربَي

كامًال. رجًال لكان بإرشاداتها سيئاته وتمحو نفسه تتعهد أن يجب كيف امرأته
نحو واجباتهنَّ يعرفن ال اللواتي املختلطات، النساء الخياليَّات، النساء من أُفٍّ آه!

الوخيمة! للعواقب مكرتثات غري إيمانهنَّ ويطفنئ األهواء إىل فيستسلمن أزواجهنَّ
والدماء! الدموع ملؤه مستقبًال لهنَّ ْدَن يمهِّ الجاهالت هؤالء إنَّ آه!

لم التي املسكينة بهذه يحلُّ ماذا لألسف! يا متأوًِّها: وقال يٍد عىل يًدا نجيب فرضب
إذا وبولديها بها يحلُّ ماذا فعل؟ ما عىل ويندم بطرس يرجع لم إذا الحياة مصائب تتعوَّد

تنتظرها؟ التي املصائب ظلمات يف تتخبَّط تركها
املسكينة. العائلة هذه ملساعدة نسعى أن الواجب من إنَّ وقال: هنيهة الرئيس ففكَّر
فتطرده هربه أمر الرشكة تتبلَّغ أن قبل وظيفته إىل وأعدناه بطرس هو أين عرفنا فلو
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العمل هذا إىل ُدفع وما طيب رجل بطرس فالسيد لنا؛ يتسع ما بأرسع الواجب بهذا لقمنا
صديٌق نصحه إذا صوابه إىل الرجوع عن يتمنَّع أظنه وال عليه، طرأ جنون ساعة يف إالَّ

نجيب. يا الواجب بهذا نقوم أن يجب الصائب. العقل بلغة وخاطبه مخلص
وتذهب مقره اكتشاف علينا فيتعذَّر املدير، سيدي يا عنوانه لنا يرتك لم بطرس إنَّ –

الرياح. أدراج مساعينا
ولكنَّها يشء، كل تجهل فهي امرأته؛ بواسطة ذلك معرفة إىل نتوصل ربَّما يعلم؟ من –
يف يعرفهم الذين األصدقاء وعن وعالقاته، زوجها عادات عن صحيحة تعليماٍت تعطينا

بريوت. يف أو عالية يف أو صوفر

قلقت عنه للبحث ذهبوا الذين العمال مع يحرض لم زوجها أن بطرس السيدة رأت عندما
مشئوم؟ حادث لبطرس حدث فهل … األمر؟ حقيقة عني تخفون ملاذا وقالت: شديًدا قلًقا

… جريح؟ أو … مريض؟ هو فهل حاًال! أجيبوا
املرأة فرصخت يشء، كل عىل أطلعها خاطرها أ هدَّ أن وبعد مكتبه إىل الرئيس فأدخلها
د فتنهَّ الفظاعة! هذه مثل يرتكب فال رشيف لرجٌل زوجي إنَّ سيدي، يا ال قائلًة: الجميلة

تقولني! ما يصدق أن عىس وقال: الرئيس
لبطرس تنترص ال أراك يل ما لنجيب: وقالت الحارضين إىل بطرس السيدة فتحوَّلت

سواك؟ من به أعلم ألسَت نجيب؟ يا
أنَّ أجهل ال أنا براءته. يتحقق أن عليه يجب سيدتي يا لرجل ينترص من إن –
أننا أنكر وال والعقل! الضمري صوت فيه وتخنق أحيانًا الرجل أبصار تعمي النفس أهواء

الحياة. مكايد يف للوقوع جميًعا معرَّضون
وقع، حادٍث عن فقط أتكلَّم أنني إالَّ أدينه؛ أو زوجك أحتقر أن عن يمنعني ما وهذا
ونسعى الرشكة، عن األمر إخفاء يف نجتهد وتريننا … املساء هذا هرب قد بطرس أن وهو

… منك إشارة إىل نحتاج ولكن وظيفته؛ إىل وإعادته زوجك مقر الكتشاف
كان وَمن األخرية، األيام يف زوجك حالة عىل فأطلعينا أجل، قائًال: الرئيس واستطرد
يحبُّ أكان عديدة. رسائل يكتب كان إنه املكتب: يف رفيقه يل قال لقد جونية. يف يعارش

بهم؟ يهتمُّ أكان أوالده؟
ثيابهم. لقذارة يَُقبِّلُهم يكن لم أنه إالَّ أوالده، يحب وكان جونية إىل يذهب كان أجل، –
فيغضب يرضيه بعمل أقوم ال وكنت ذوقه، مع يتفق البيت يف شيئًا يجد ال كان إنه ثمَّ
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يف وانهماكي الروايات قراءتي عيلَّ فيأخذ جريمة يل يلذُّ ما كلَّ يعترب كان ويشتمني، عيلَّ
التطريز.

… املعيشة؟ يف اإلفراط هذا ما … البيت؟ يف الخلل هذا ما فكانت: الدائمة أغنياته ا أمَّ
… التهاون؟ هذا ما

كنت ما آه! شديدة! كانت مهما لشتائمه أكرتث فلم وغيظه احتداده تعودت قد وكنت
يسليه ا عمَّ يبحث وأنه وبولديه، بي تعلقه عن فشيئًا شيئًا يميل أصبح أنه ذاك يوَم أدري

عائلته! ويبغضه بيته
والضمري! الرشف حاسة يُعَدَم أن يجب املنهج هذا ينهج فالذي ذلك، أُصدِّق ال ولكن
للمصائب عرضًة ويرتكني كهذه! فظاعة يرتكب ال فهو املعرفة، حق زوجي أعرف إنني

… الصغريين! ولديَّ مع
واستسلمت املحطَّة، رئيس إليها قرَّبُه أخرض جلٍد من مقعٍد عىل وانطرحت ذلك قالت
تسطو أن حياتها يف تتعوَّد لم أنها إالَّ روعها، ويهدئون يالطفونها فجعلوا والشهيق للبكاء
اضطرابًا تضطربان يداها فأخذت جأش، ورباطة صلبة بروح املصائب وتدفع تأثراتها عىل
عصبيَّة نوبٌة يصيبها أن الحارضون فخيش قدميه، إىل قمته من جسدها واهتزَّ شديًدا

الليل. طيلَة رسيرها أمام ساهراٍت جاراتها بقيت حيث منزلها إىل فحملوها
معه صحب أنَّه لهما فثبت وأوراقه بطرس دفاتر ونجيب الرئيس د تفقَّ ذلك أثناء يف
بل فقط فرار األمر يف ليس الرئيس: فقال صندوقه، يف كانت فرنًكا وستني مئة أربع مبلغ
بها فسيلحق املرأة، هذه مسكينة الرشكة! أمام بها الترصيح إىل مضطرٌّ فأنا … رسقة!

… وتعاستها أحزانها فوق عظيم عاٌر وبولديها
الرئيس كالم سمع فعندما مفيًدا يراه بما إالَّ يتكلَّم ال واقًفا فارس كان اآلونة تلك يف
نُعَدم وأننا فرنًكا؟ وستني أربعمئة مبلغ يضارع ما ال العمَّ أكياس يف أنَّ ترى أال قال:

املسكينة؟ العائلة هذه رشف إلنقاذ جمعها يف نجتهد لم إذا الشعور
ورشيفة، فارس يا جميلٌة ففكرتك لنا؛ رفيًقا التعس بطرس كان لقد نجيب: فقال

بنفيس. الجبوة بجمع وسأقوم
اإلنسان يصادَف أن العزاء من إنَّ بالدموع: عيناه اغرورقت وقد الرئيس فقال
البؤساء؛ عىل فلنعطف أصبتم! لقد أجل أصدقائي! يا كقلوبكم رشيفًة قلوبًا طريقه يف
تحتاجون والذي نجيب، يا الجبوة بجمِع قْم االحرتام. ملؤها بعاطفٍة املصيبة فوق ولننحِن

… القديم رئيسكم لكم يدفعه املبلغ الكتمال إليه
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السيدة إالَّ العَمَلة منزل يف أحٌد ينم لم ولكن فات، قد الليل من الثاني الهزيع كان
بها. ويعتنني جاراتها تحرسها املسكينة بطرس

تحتوي التي األكياس تلك أكياسهم، من الدريهماُت فتناثرت ال العمَّ كرم نجيب هزَّ
هذا عند الورعة. القلوب جميع من تدفق قد كان اإلخاء مجرى إنَّ إذ القليل! التقتري عىل
أودُّ له: وقال فريد فتبعه راغب السيد يَدي بني ليضعه املحطة إىل ونزل املبلغ نجيب أخذ

كييس! يف ما كل فخذْ تي، حصَّ أهب أن أيًضا أنا
فريد، عزيزي يا أجل وقال: اإلعجاب ملؤها بنظرات الولد إىل وشخص نجيب فتوقف
بائسة ضيقة حياتنا كانت إذا رضنا ما رشيف! لعمل املساء هذا ال العمَّ صنَعه ما إنَّ
من أسمى مستوى إىل ترفعنا شعائر قلوبنا ففي والعلوم، املعارف يف تنبت لم وأفكارنا

حظوظنا! إليه تبلغ ال عاٍل أوٍج يف وتضعنا مراتبنا،

٤

بريوت من كتابًا امرأته ت تلقَّ يوٍم ذات ويف خاللها. يف بطرس يظهر لم عديدة أياٌم مرَّت
يليق مركًزا أصدقائه أحُد له َد مهَّ حيث أمريكا، إىل النزوح إىل دعاه بيتها خلل أنَّ فيه جاء

سنوات. عرش مرور قبل لبنان إىل يعود ال وأنه بِه
عرَف فعندما وولديها، ابنتهم ليأخذوا جونية إىل بطرس السيدة أهُل جاءَ أيام وبعد
إنَّ وقال: انتحب حتى يبكي أخذ الحادثة تفاصيل عمره من السابع العقد يف وهو األُب
فأنا لوفائها، مهلًة منكم أطلب أنني إالَّ بكاملها، إليك سُرتجع الفرنك والستني املائة األربع
ببناتكم سعداء إنكم أصدقائي، يا آه! البيت! يف تزاالن ال بنتان وعندي ماًال أملك ال طبيٌب
ال فبناتنا نحن ا أمَّ صالحني. أزواٍج إىل قَن يتوفَّ لم إذا ز العجَّ آباءَهنَّ ويُساعْدَن يشتغلَن فهنَّ
وهؤالء األغنياء، الفتياَن يصادفَن حتى «البيانو» عىل والعزف التطريز إالَّ يشغلهنَّ شاغل

لهن. َمَهر ال اللواتي عن غالبًا يميلون
يف زوجها أحٌد يخلف أن قبل أيار شهر منتصف يف جونية بطرس السيدة تركت
تُستَوَجب التي والجهود باألتعاب عابٍئ غري بالوظيفة القيام عهدته عىل فريد فأخذ وظيفته.
ص يتفحَّ فاملفتش فريد، يا مكافأة بدون تلبث ال حميتك إنَّ له: يقول املدير فكان لذلك.

ونشاطك. غريتُك تستحقه جزاءً قريب عن وستُجازى اإلدارة زار كلما عنك
والنشاط، الحذاقة من أُوتيه بما رؤسائه إرضاء يف ويسعى عمله يف يجتهد الفتى كان
يضم عر الشِّ من كتابًا منه ويأخذ رسيٍّا درًجا آخر إىل حني من يفتح مكتبه يف وهو وكان
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وبما الرقيقة، األبيات هذه معظم استظهر قد فريد كان العرص. شعراء ألكرب صالحة نخبًة
الكتاب طيَّات بني وضعها ذابلة زهرٌة وهو الثمني، بكنِزِه إليها عِهَد يستعذبها كان أنه

سطوره. بني املتنقلة األرواح بأشذاء وامتزجت عطورها ففاحت
قائًال: يقبِّلها فكان أديب، ابنة من له بقيت التي الوحيدة ذخريته الزهرة هذه كانت

عيلَّ؟ تعطف أتُراها تحبني؟ أتراها
يف وتيضء الربيع ليايل يف الساكن مكتبه تنري ألن تكفي كانت الذابلة الزهرة فهذه
يكاشف أن يجرؤ ال أنه وهي تُعذبه كانت أليمة فكرًة أنَّ إالَّ املتعبة! اململة حياته ظلمات

… ه! برسِّ الفتاة

«سيدة كنيسة القداسيف لحضور وذهبوا االثنني صباَح الزائرون ب فتأهَّ العنرصة عيد جاءَ
السكة عَمَلة ومعظم وزوجها أديب والسيدة وأوالدها فارس السيدة بينهم وكان حريصا»،
أخصب من واٍد عىل ُمرشفًة الكنيسة لهم تراءَت الجبل قمة إىل بلغوا فعندما الحديديَّة؛

الحقول! مطارح يف املسنة األدواح بني وتضيع الزرقاء املياه تتخلَّلُُه لبنان أوداء
الصباح، طعاَم ليتناولوا الكنيسة أمام األعشاب عىل الزائرون فجلس القدَّاس انتهى
الصغرية. الجداول يف املياه برقرقة نغماتُها فتمتزج األغصان عىل تزقزق الطيور وكانت

أمام الحلويات بضاعة راغب لبيب بسط تنتهي أن العملة وليمة أوشكت وعندما
أصدقائه.

ترسالن املخمليَّتان عيناها وكانت زاهية، زاهرًة أديب ابنة الفتاة كانت اآلونة تلك يف
رسوًرا طافٌح وقلبُه ا رسٍّ إليها ينظر فكان فريد ا أمَّ ذهبيَّة. صفراءَ أشعًة وجهها قسمات إىل
ستحبني أنها يل يُخيَّل ولكن ال، أم تحبني كانت إذا ما تعرف ال إنها نفسه: يف فيقول وغبطًة

قريب. عن
التي والكهوف الصخور بني الكثيفة الحدائق يف فتاهوا الطعام من الجميع فرغ
قدمها تكْد ولم أحدها إىل الفتاة فدخلت باردًة، مظلمًة الكهوف كانت الكنيسة. تكتنف
جانبها إىل واقًفا كان الذي فريد يد وأخذت مذعورًة رصخت حتى بارًدا حجًرا تالمس

عيلَّ! فاحرس فريد يا خائفة إنني له: وقالت
هنا! فأنا تخايف ال صحيحة: عاطفٍة نرباُت تراوده خافت بصوت لها فقال

تضطرب إنك له: فقالت الفتاة! يد يف الورقة اضطراب تضطرب امُلنقذ هذا يد وكانت
مثيل؟ خائف أنت فهل فريد، يا
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الفرح؟ شدة من أحيانًا يحدث االضطراب أنَّ تُدركني أال آه! –
ها أمِّ إىل وركَضت يده من يدها أفَلتت الوميضة من وبأرسع الكهف خارج إىل فقادته

الصغريين. وشقيقيها الزرقاء الفتاة مع تقفز أخذت ثم
بأيَّة آه! رغبتي. فهَمت ولكنَّها ميَلها تُخفي أن تحاول إنها وقال: نفسه يف فريد ففكر
… تخَدَعني أن تقدر ال البسمة هذه إنَّ يل! وبسمت كلََّمتْني عذوبٍة بأية يدها! وهبتْني ثقٍة

… تحبني! فهي
األشجار مطارح يف التائهة أحالمه ح يرسِّ فريد كان يفحني قالئل ثواٍن مرور بعد ولكْن
قدٍم عىل ساجد جميل فتًى جانبها وإىل شجرة، قدم أمام جالسًة عمرها ميعة يف أبرصفتاًة
تحبني فأنت إذن له: تقول الفتاة وسمع الحالكة، شعورها بني حمراء زهرًة يعلِّق واحدة،

ذلك! مسمعي عىل أِعْد طويل؟ عهٍد من
حتى سنوات بضع تنتظريني أن عليك فيجب طويل! عهد من أحبك أحبك! أجل، –

… الحبيبة! امرأتي يوًما! امرأتي فستُْمِسنَي درويس؛ أكمل
أديب! وابنة راغب لبيب كانا ألنهما القلب؛ منكرس فريد فابتعد

٥

ابنة الفتاة يد الثاني املوظَّف هاني جميل طلب التاريخ ذلك من قصري وقٍت ميض بعد
به تعلَّقت عمره، من والعرشين السادسة يف العريكة لنيِّ الذوق حسَن شابٍّا وكان أديب،
الت توسُّ من بالرغم طلبه رفضت هذه أنَّ إالَّ للفتاة؛ صالًحا عريًسا فيه َمت وتوسَّ أديب عائلة
العبث من بأنه لهم رصحت ولكنَّها فيها، تفكِّر أسبوٍع فرصَة لها فرتكوا وإرصارهم، أهلها

الرجاء. فقطعوا به تتحد أن
عند وسكن أديب عائلة منزل فهجر ت ُمسَّ قد شعائره بأنَّ أحسَّ بالفتى ُقِطَع عندما
ابنتك إنَّ أديب: للسيدة فقالوا الَعَملة، صدور من االستياء مكمن املنهُج هذا فأثار بوليت،
هذا منهَجها إنَّ ثمَّ لها؛ زوًجا هاني جميل من أفضَل تجَد لن ألنها عظيًما؛ ً خطأ أخطأت قد
الصحون تغسل تدعينَها فال تدلِّلينها إنك الكربياء، إليها ينسبوا أن جونية يف الجميع يدفع
ويعرفون ذلك، يعرفون الزواج طالبي بأنَّ ثقٍة عىل كوني م؛ تتجهَّ أو تسودَّ أن مخافَة بيدها
يجهلون وال متصلفة؛ معجرفًة تصبح أن تلبث ال الرتبية هذه مثل عىل نشأت فتاًة أنَّ أيًضا
تعرف ال ابنٍة من بكثري أفضل مقتصدة ساذجًة ابنًة وأن والزين، الحيل من لها ب يتوجَّ ما

… الفارغ البهرجة جماَل إالَّ جماًال
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ابنتي بأنَّ أصدقائي يا ثقٍة عىل كونوا فأجابتهم: الكالم لهذا أديب السيدة تكرتث فلم
السوار إحاطة لها ويحيطون منزلنا إىل يتسابقون الفتيان ترون أفال صالًحا. قرينًا تُعَدم ال
أن إال ابنتي عىل فما ق، الحالَّ ابن واسكندر املوسيقي وعيىس ار النجَّ شكيب فهذا باملعصم؟
تحدثها ولم الثالثة لهؤالء مرَّة تكرتث لم أنها إالَّ فيه؛ ترغب بالذي لتحظى بإصبعها تومئ

واحدة. التفاتًة إليهم تلتفت بأن يوًما نفُسها

اضطرَّ حتى جمة خسائر به وحلَّت أديب مزروعات فيبست الشتاء نادَر كان عاٌم مىض
َمهر، بال أصبحت ألنها الفتاة؛ عن املعجبون ل تحوَّ هذا عند ديونه، لوفاء أراضيه بيع إىل
هذه قبل زوَّجناها لو نا رضَّ ما آه! يوم! إىل يوٍم من تهزل ابنتنا إنَّ يوم: ذات ها أمُّ فقالت
املستقبل لتخاف إنها … هاني! بجميل اقرتنت لو ها رضَّ ما علينا! طرأت التي الحوادث

… وترق فتضعف
كانت حرساتها إنَّ بل عنها، الفتيان القرويني ل تحوُّ عىل تأسف تكن لم الفتاَة إنَّ ال،
بريوت. يف دروسه ليتابَع املايض الصيف منذ املدرسة ترك قد كان الذي راغب لبيب بسبب
يوم ذات فتشجعت قرار لها يقر وال روع لها يهدأ ال البال قلقة أديب ابنة الفتاة كانت
وتسأليه يل تكتبي أن أودُّ لها: قالت ثمَّ حزنها سبب عىل وأطلعتها فارس السيدة إىل وذهبت
ألجله! الطالبني أيدي ورفضت انتظرته لقد أنتظره؟ أن مني يطلب ألم يفعل. أن عزم ا عمَّ
جواٌب جاءها قالئل أيام وبعد رصينًا، كتابًا له كتبت أن ترتدد فلم فارس السيدة ا أمَّ

فحواه: هذا مبهم، مطوَّل

الفاضلة سيدتي
أستحقُّ فأنا وتوبيخك! نصائحك يل مفيدًة كانت كم تتصوَّري أن يمكنك ال
وكنت حريصا، يوَم رصينًا كنت أجل، بالبعضاآلخر. قصوى حاجٌة ويل بعضها
جت تأجَّ التي املضطرمة العاطفة تلك حبٍّا، أعتقدها كنُت بالحري أو الفتاة أحبُّ
ال وكنُت جونية مدرسة يف أزاُل ال كنُت العهد ذلك يف الحديثة. مخيلتي يف برهًة
كنت أنني عن فضًال حداثتي، رفيقة كانت التي اللطيفة االبنة تلك إالَّ فتاًة أعرف
األمور. عواقب يُدرك ال شاعٍر مقلِة بسوى إليها أنظر فلم الحياة متطلباِت أجهل
مني ودرايًة حكمًة أكثر فتيان بني بريوت يف رصفتها التي القليلة األشهر أنَّ إالَّ
الخياليون. يتصورها كما ال هي، كما الحياة حقيقَة وأرتني عينيَّ غلَف يل فتحْت
وشقائها لشقائي سببًا يكون أديب ابنة الفتاة مع اتِّحادي إنَّ سيدتي، يا أجل
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تتفق ال وأفكاري ذوقها مع يتفق ال ذوقي ألنَّ وطريقها؛ طريقي يف عثرٍة وحجَر
قاعات يف وليس جونية يف الَعَمَلة عند وجذَّابة جميلة أديب فابنة أفكارها، مع
الوجهة إىل منَّا كلٌّ يتَّجه وأن بيننا ا حدٍّ نضَع أن فاألفضل ومنتدياتها؛ بريوت
الفتاة وبني بيني صلًة تكوني بأن تكرُّمك عىل سيدتي يا أشكرك له، َرْت ُقدِّ التي
أديب ابنة للصديقة قويل وتعزِّيها. الحقيقة لها تقول أن من وسيلًة تعدم ال

… لتنسيني!

برسعة! سأنىس سأنىس! أجل، آه! نفسها: يف وقالت الفتاة دت فتنهَّ
وكانت طويلة مدَّة انتظرته ألنها ذلك عواطفها، مكمن يف ثورته يثور الغضب كان
تلك فأُحبطت والهناء، السعادة ملؤها حياًة زواجها يف وتتوسم الكبرية آمالها عليه تبني

خشبة! خشبًة أحالمها مباني وتهدَّمت واحدة ساعٍة يف اآلمال
رفيقاتها كانت حني يف اق العشَّ نواظر عنها فتحوَّلت الجميلة الفتاة نحَلت أجل،
طاملا التي هي البيت، رهينة هي وبقيت صالحني فتياٍن إىل معظمهنَّ زففن قد القرويات

جمالها! خسفهنَّ
بال فتاة َمهر بال فتاة يقول: الناس أحد فسمعت املنزل ساحة يف تتيه كانت يوٍم ذات

… راغبني!
… يحبني؟ َمن أليَس الحياة؟ هذه يف ُحبَّ فال إذن نفسها: يف وقالت فتأوَّهت

ولكني بذلك يفاتحني لم إنَّه فريد! بىل، فقالت: فكرٍة أخيلة وجهها عىل مرَّت وفجأًة
مراًرا! حبَّه تبيَّنت

مكانه، عن التيَّار أزاحه دوالبًا يركز ماءٍ جدوِل عىل منحنيًا فرأته إليه أرسعت ثمَّ
ولم الشجرة تحت الخوخ ثمار سقطت لقد له: فقالت إليها فالتفت خافٍت، بصوٍت فنادته

عميل! يف أتهاون أنني والدي يعتقد لئالَّ ساعدني فتعاَل املساء، هذا سلَّتي أمأل
أرج منه يفوح النحل بأقفار الروضمآلن كان املجاور، الروض يف وتواريا ذلك قالت
والحرازين الجاف، الحضيض عىل تزحُف األحمر القرع أغراس وكانت والسكر، العسل
فعندما الذهبية. األلوان ذات الجدران وتتسلَّق والصخور، الحجارة بني تركض العديدة
أن بدون صغري جدار عىل األرضوجلست عىل سلتها الفتاة وضعت الخوخ شجرة إىل بلغا

… تعسة! شقية إني فريد! فريد! وقالت: للثمار تكرتث
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أحتقره أصبحت لقد قائلًة: واستطردت غريبة، بجرأٍة يشءٍ كل عىل أطلعتُه ثم
محبٍّ كل عني أبعَدت الرقيقة حالتنا ولكْن … شيئًا! عنه أسمع أن أُريد وال وأبغضه،

الزواج! من يائسًة أصبحت حتى
الفتاة! حرضة يا يحبُِّك واحًدا فأعرف أنا ا أمَّ قائًال: مختنق بصوٍت فريد فتمتم

حديث تزال ال أنت فاسمع: … اآلن قبل ذلك حزرت لقد أنت! هذا فيه: محدِّقة فأجابته
حتى أصرب أن عيلَّ فيجب واحدة؛ سنة من أكثر عمري عن يزيد ال وعمرك فريد يا السن
لبيب جواذب من أسمى فهي ومزاياك، الرشيفة خصالك أجهل ال أني إالَّ الجنديَّة. من تعود
فريد! يا حبك إىل بحاجة إني نعم، لها؛ جوهر ال التي الخارجية الجواذب تلك املتكرب، راغب

… لك! خطيبة واتخذني يدك يل فمدَّ …
خطيبتي! أنت وقال: الدموع تنثران وعيناه مضطربة بيد فأخذها يَدها له بسطْت ثم

… خطيبتي! أنت
من املتساقط والخوخ الثمر بنكهة املعطَّر الفضاء يف توارت النحل أرساب وكانت

األشجار.

٦

عزَم األرض من صغرية بقعة إالَّ له يبَق ولم العديدة وكرومه الواسعة أراضيه أديب باع
تقوم أن فاضطرَّت الفتاة، عاتق عىل البيت مصالح أُلقيَت هذا عند امرأته؛ مع يشتغَلها أن
التي الحياة هذه سئمت إنها حتى البرئ من الدالء ونشِل النوافذ وتنظيف الصحون بغسل
وال األواني، وإعداد الثياب وترتيب القذرة الزوايا بعض كنَس تغفل فأصبحت تتعوَّدها، لم

ذلك. يف أمها ملحوظات إىل تنتبه
يف فيقلَن مىض فيما تزدريه كانت الذي فريد إىل تودُّدها يستغربَن فكنَّ الفتيات ا أمَّ
قد املاضية فأطماعها اإلدراك، إىل وقادها القديمة طباَعها بدَّل والديها فقَر إنَّ : نفوسهنَّ

مستواها. من أعىل إىل تنظر ال وأصبحت اليوم انطفأت
إىل يعود أن حاول فقد فريد مع اتفاقها إليه انتهى قد يكن لم الذي هاني جميل ا وأمَّ

إليها. التحبُّب
حضور ترتقَّب املحطَّة يف االنتظار غرفة يف واقفًة الفتاة كانت بينما يوم ذات ففي
إليها تقدم أنه إال مكانها من الفتاة فانفتلت هاني، جميل رأس منه وبرز الباب فتح الربيد

اآلنسة؟ حرضة يا منِّي تتربَّمني ملاذا وقال: باسًما
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سنتني. منذ عيلَّ حردَت ألنَّك –
قربي؟ تكرهي ألم يدي؟ ترفيض ألم ذلك. يل يحقُّ كان أنه مع عليِك أحرد لم ال، –

منزلك؟ يف وجودي يزعْجك ألم
هاني. سيد يا ا جدٍّ قديٌم اآلن يل تقولُه والذي لشديدة! الرِّجال أحقاد إنَّ –
اآلنسة. حرضة يا بالقديم فليس يوم عن يوًما يزداد الذي جمالك ا أمَّ –

وأصبحُت نحلُت إنني البعضيقولون: ولكنَّ وقالت: الفرح ة شدَّ من الفتاة وجُه فاحمرَّ
… اللون شاحبَة

أيامك ترصفني فأنِت سلوى، إىل يحتاج عمرك يف يكون َمن أنَّ هو ذلك وسبب نعم، –
فهل جونية يف لطيفة حفلة القادم األحد يف فستقام اسمعي، كالزاهدات. والكآبة بالحزن

تحرضين؟
معُه. يصَحبني بأن والدي وعَدني لقد –

الحفلة. يف معك الرقص من تحرميني وال بالوعد فذَكِّريه إذن –
خاطر. بطيبة –

األحقاد؟ من سليم أنني اآلن لك ق تحقَّ وهل –
! شكٍّ بدون –

توسالتها عند فنزل الحفلة إىل يصحبَها أن والدها إىل الفتاة لت توسَّ األحد جاءَ عندما
الحارضين. من مشهد عىل القاعة وسط يف هاني جميل مع فرَقَصت

يستأذَن أن منه طلبَت قد الفتاة وكانت الحفلة؛ يشهد فلم ذاك يوم مكتبه يف فريد كان
منه رجوُت فإذا املحطَّة، يف سيبقى راغب السيد إنَّ قائًال: ذلك فأبى معها ليذهب مديره

يعتقَده. أن أودُّ ال ما يفَّ ويعتقد برصانتي فيشك بذلك يل يسمَح أن
شفتيه. عىل منطبعة «الواجب» كلمة وكانت الزهو، حاسة من مجرًَّدا فريد كان آه!
لكلِّ يعطي أن يعرف كان واجبه إىل وانتباهه بوظيفته تعلُِّقِه فمع هاني جميل ا أمَّ
ثوبها إىل ُمشريًا لها ويقول أديب ابنة إىل ملحوظاِته يعطي أن يفوته فال ها؛ حقَّ ساعٍة
التي املجامالت من هنالك ما إىل به تليق ال وهذه بردائك تليق الرشيطة هذه الحريري:

النساء. تستحسنها
أحببتك ما إنني لبيبة: للفتاة يوٍم ذات قال فلقد ذلك، يف ذوٍق أقلُّ له يكن فلم فريد ا أمَّ

الصفراء. وقبَّعتك اليومي ثوبك مرتديٌة وأنت أحببتك كما مرَّة
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إعطاء يف أرسعت ألنها نفسها؛ من استاءت وقد اليوم ذلك منذ أمرها يف تفكِّر الفتاة أخذت
األمر. يف ترتوَّى أن بدون لفريد وعدها

فجاءَها أديب منزل إىل كثريًا يرتدَّد أصبح هاني جميل بأن الفتى شعر يوٍم ذات ويف
بيتها! يف تستقبَلُه أن ذلك بعد لها يحق ال شابٍّ يد ترفض التي الفتاة إنَّ لها: وقال غاضبًا

قديمة! لعادة اآلن تقوله ما إنَّ الفتاة: فأجابته
إليه. تتودَّدين أنك يل تراءَى فلقد وحدك! عندِك قديمة –

إالَّ فمك تفتح ال فأنت واضًحا! اختالًفا عنك يختلف فهو فريد، يا معي لطيف ألنه –
التوبيخ! يف ترغب عندما

لبيبة! يا –
تعرَف أن عليك يجب ثم فريد! يا تزعُجني بدأت قد الحب يف اصطالحاتك إنَّ أجل، –
الجنديَّة يف خدمتك انقضاء قبل ج تتزوَّ أن لك يتسع وال عمرك من عرشة التاسعة يف أنك
العمل يف شبابي أفني أراني حيث والدي منزل يف طويلة مدًَّة أبقى أن يسعني ال فأنا …

… الخادمات! كأحقر الشاق
تتزوَّجني؟ عندما بيتك يف الخدمة من تتملَّصني أنك أتعتقدين ولكن –

… هاني! جميل مع باتحادي سعيدة سأكون أنني إالَّ أدري ال –
به. تكرتَث أن بدون غرفتها إىل وانسلَّت ظهَرها وأعَطتُه ذلك قالت

جميل! مع سعيدًة فستكون أصابَت! لقد وقال: صدره يف محرقة زفرة فريد فأطلق
عهدها؟ عىل باملحافظة تعْدني ألم خطيبتي، أنها إال وسمج! فقريٌ فأنا … تحبني! ال إنها
شجرة تحت لغًطا سمَع هنيهٍة وبعد يفكِّر! نافذته حافة عىل واتكأ غرفته إىل اتجه ثم
أديب السيدة بينهنَّ النساء من وجماعة املدير فأبرص الحركة مصدر إىل فشخص الطَّْلح

… إلهي! يا … إلهي! يا تقول: وهي السماء إىل ذراعيها رافعًة
جرى؟ ماذا قائلة: وسأَلت الباب من فارس السيدة فأطلَّت

السكون! وساد األصوات! فصمتت
بي! تتعلق حادثة األمر يف إنَّ مذعورة: وقالت الجماعة من فارس السيدة فاقرتبت

فارس. عىل طارئ طرأ فهل حاًال! قولوا
روعك! هدِّئي املدير: لها فقال

طارئ؟ طرأ هل تخف! ال تكلم! ولكن فقالت:
طارئ! أجل، –
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فارس؟ مات هل عليه! أطلعني –
بالذهاب فعجلوا «بريوت» مستشفى يف اآلن وهو يراكم أن يطلب ولكنَّه يمت، لم ال –

القطار. يفوتنا أن قبل حاًال
من لدينا يبَق لم وقالت: ذلك رفضت فارس السيدة ولكنَّ بمرافقتهم النساء ت فألحَّ
قائًال: وسأله املدير من فريد فتقدم تساعدوني. أن فجيب دقيقة وثالثون خمس إالَّ الوقت

سيدي؟ يا الحادث وقع كيف
بحروق أُصيَب قد فارس إنَّ املسكينة! هذه عن الحقيقة أمسكت لقد ولدي، يا آه –
ولكنَّ والحياة، املوت بني يرتدَّد املستشفى يف اآلن وهو بواجبه، يقوم كان حني يف فظيعة

الروح! يسلِّم حتى قصري وقت عليه يميض ال وقد عظيم، بخطر تنذر حالته

٧

أبرص فعندما خطرة؛ حالة يف زوجها فوجدت املستشفى إىل وأتباعها فارس السيدة وصلت
وصالحة! سعيدة كانت ألنها حياتي؛ عىل آسًفا لست وقال: إليه هم ضمَّ وأوالده فارسامرأته

بعائلتي. إليك أعهد فأنا فريد يا رجًال أصبحت لقد له: وقال فريد إىل التفت ثم
إلهي! قويٍّا: يزال ال بصوت قائًال واستطرَد امليت صدِره إىل الصليب وضمَّ هذا قال
أنك عالٌم بك، واثق ألني مغبوًطا؛ أموت أنني إالَّ … بهم! أُفكِّر أن بدون بواجبي قمُت لقد

الحياة. طريق يف عنهم تميل ال
الروح! وأسلم الكلمات بهذه شفتاه تلفظت

من املؤلفة الجموع فيه فمشت مهيبًا، احتفاًال بمأتِمِه يُحتفَل بأن الرشكة أوامر صدرت
وكانت بأعالمها؛ الكاثوليكية والجمعية الفنون وتالمذة مكاتبها ومديري الرشكة رؤساء
الحي بالشعور املألى العبارة هذه بعضها عىل ُكتَب وقد األكاليل، فوق ترتاكم األكاليل

إنقاذنا! سبيل يف مات الذي الشهيد إىل بالجميل: واإلقرار
وصل وعندما الطْرف خاشعة الرأس حارسة املأتم هذا يف الغفرية الجموع مشت
وولداها وابنتها امليت امرأة كانت حني يف مراثيهم، الرشكة رؤساء لفظ املحطَّة أمام املوكب
يدنِّسوا أن مخافة وإجالًال مهابًة الدموع أمسكوا وقد واحرتام، بخشوع املراثي إىل يصغون

الراقدة. البطولة هيبَة بها
الشهيد البطل هذا إنَّ قائًال: ورصخ بالزهور املألى القطار عجالت أمام الرئيس وقف
التضحية إن أجل، املجد. كفن يف دفنته قد وإعجابكم حرساتكم ولكنَّ الرشف وساَم ينْل لم
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موت من باإلكرام أحقُّ الباسل الرجل هذا وموت البطولة؛ رموز من ألعظم الواجب سبيل يف
… القتال! ساحة يف الجنديِّ

من والزفرات العيون من الدموع انطلقت جونية محطَّة أمام القطار وقف عندما
من قطفوها وقد التابوت، عىل األزهار يلقون والقرويات القرويُّون كان حني يف الصدور،

وسهولهم. حدائقهم
الراحل وودَّعوا ثانيًة الرؤساء وقف حيث القرية مقربة إىل الجثَّة ُحملت ساعة وبعد

مؤثرة! ِبَمَراٍث
غريب، اصفرار يعلوها األىس أمارات محيَّاه وعىل الحفرة إىل تقدم راغب أن إالَّ
وداًعا الدموع: تخلََّلتُه بصوٍت وقال الرضيح فوق ذراعه بسط ثم الشعب يف رأسه ورفع
يبكون الذين هم الرفاق أو الرؤساء ليس الصديق! أيها وداًعا البطل! أيها وداًعا فارس! يا
ولكنَّنا أفئدتنا صميم من عليك آسفون إنَّا املعجبون! اإلخوة املحبون، اإلخوة بل اآلن، عليك
لنا تركت أن بعد بك، يليق كفاءً تكافأ حيث إىل راحل أنَت مفتخرون! أفئدتنا صميم من
اآلن بك يحيطون الذين العَمَلة إنَّ فارس يا ال بالواجب! التمسك عىل يقوينا رشيًفا مثًال
عليك ما يت وفَّ فلقد … ارحل! الصالحة. باألمثوالت املألى العظيمة تضحيتك ينسوا لن
عرفناك فلقد فارس يا وداًعا … إخوانك! صدور يف املقدَّس الجهاد بذور وبذَرَت للمجد،

… وأحببناك! املعرفة حقَّ

٨

فارس بها تلفظ التي الكلمات هذه بعائلتي! إليك أعهد فأنا فريد، يا رجًال أصبحت لقد
الفتى الولد هذا رسَمت مريبة عبارٌة بعائلتي! إليك أعهد أليًما! قلًقا فريد بال أقلقت امليت

عمره. من عرشة التاسعة يف وهو عائلٍة أبا
املتبنيَّة عائلِته إىل يدفَع أن مضطرٍّا اليوم أصبح املعدم، الفقري ذلك أمس، يتيَم إنَّ
فعندما أفرَح! أن يجب نفسه: يف يقول فكان بالجميل! العرفان دين الثقيل، ين الدَّ ذلك
وأقف فارس عائلة أعضد أن يوًما يل ليتَّسع للعالم لديَّ ما كلَّ وهبُت عرشة الثانية يف كنُت
أن فيجُب بعائلته إيلَّ عهد املحترض فذلك اليوم؛ الفرصة يل سنحت لقد وقواي! حياتي لها

… الحياة! مصاعب دونها قامت ولو املاضية أحالمي أحقق
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عند أوالده؛ عىل الوالد محافظة فارس عائلة عىل يحافظ فأضحى هذا بكلِّ فريد رَيض
تحته ينوءُ ربما ثقيًال حمًال عاتقه عىل وأنَّ شيئًا، يملك ال فقري بأنه لبيبة الفتاة شعرت ذلك

الساكنة! الحياة عن البهرَجة يف ترغُب ألنها فشيئًا؛ شيئًا عنه تميل فأخذت
تنازعت طاملا فكرٌة للميت؟ بوعده وينكث عهده يخون أم أديب ابنة عن الفتى أيعدل
رسيره! حافة عىل وحيًدا الليايل أسهدتُْه طاملا فكرٌة تأمالته! يف مستغرق وهو الصغري فريًدا

حياِته! يف السعادة بعض إىل ليحتاج الشابَّ إن آه!
إىل حتى تزحف التي األنانيَّة تلك عىل وانترص نفسه الولد قهر أن بعد يوم ذات ففي

وعدها. لها وأرجع بلبيبة التقى الطيبة، الكريمة النفوس
عيلَّ الصعب من أصبح لقد لها: قلت إذا أقرتف جريرة أيَّة قال: بنفسه اختىل وعندما
فقال: نفسه إىل عاد ثم العائلة؟ تلك بأثقال رضيت ألنني زوًجا؛ لك وأكون بك أقرتَن أن
بنفسك تضحي أال لك حقَّ إذا األلم: من قلبها يف ما بكل يل قالت إذا تحبني؟ بقيْت وإذا

أُجيب؟ فماذا ذلك قالت إذا بي؟ تُضحي أن لك يحقُّ فهل
تخطر لم الفكرة هذه ولكن فريًدا، تحبُّ كانت لو ذلك تقول أن للبيبة بدَّ ال كان أجل،
التي القيود تلك النهائية، بكلماته حبِِّه قيوَد يحطِّم سمعته عندما وتضايقت فاحمرَّت لها،
الواجب من بكثري مديون إنك له: قالت ولكنَّها كربيائها! ساعات من ساعٍة يف قبَله حطمتها
أال والجحود الجبانة من أنَّ وعندي … وفائه! من تتملَّص أن يمكنك وال … فارس! لعائلة
أن من بسعادته يضحي أن له أفضل فالرجل املنكودة، العائلة هذه وتساعَد بوعدك تقوم

املقدسة! الواجبات من عليه ما تتميم يرفض
تسعدني بأنك الثقة كل وأثق … تحبني كنت أنك أجهل ال أنا قولها: ذلك إىل أضافت ثم

بي. اقرتنت لو
هاني جميل من تتزوَّجي أن فتقدرين غريي، يحبك من لِك إنَّ وأجابها: فريد فتشجع

… قريب بوقت بك يقرتَن أن ويستطيع العسكريَّة خدمته أنهى قد فهو
الحديث! هذا مثل مسمعي عىل تُعيد أالَّ إليك ل أتوسَّ آه! –

نفسها حالة يخون كان عينيها بريَق أنَّ إالَّ بالحزن تخدَعه أن تحاول حركاتها كانت
انسحبت فقد اآلن ا أمَّ فريد! يا عثرٍة وحجَر يل حاجًزا كنَت لقد الكلمات: هذه فيه فتلمع
رشفك بفضل حرًَّة أصبحُت لقد تنسحب! أن عليك أوجبا والواجب الرشف ألنَّ طريقي؛ من

… بي! هزءًا جونية بنات كفى فلقد يمكنني، ما بأرسع ج أتزوَّ أن فأودُّ وواجبك،
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دامَع القلِب منكَرس أمامها من هرب أنه إالَّ الفتاة عيني يف ما يقرأ أن فريد عرف
املقلتني!

أصبَت املدير: له فقال أسمى وظيفٍة إىل وظيفته من إحالته فريد طلب قالئل أيام مرور بعد
عليها نشكرك خدمًة جونية يف خدمت أن بعد مهنتَك يف ترتقي أن لك ُحقَّ فقد عزيزي يا

يل. يتَّسع ما بكل وأُساعدك عليه ألصدِّق طلبَك فاكتب رؤسائك؛ جميع ويشكرك
لبيبة؛ خطبة وقت يأذَن أن قبل جونية يهجَر أن فرغب االضطراب شديد فريد كان
حزنه إىل عاد مستقبله، ضمن أنه وأخربها النهائي عزمه عىل فارس السيدة أطلع وعندما
من مساء ذات فاتجه املؤاساة إىل بحاجته ذلك بعد شعر أنَّه إالَّ الشديدة! لآلالم واستسلم

هناك. عزاءٍ عن ليبحَث فارس قرب إىل الخريف أيام
الصلبان تخلَّلتها وقد القرية من قريب حقل وسط يف قائمة الصغرية املقربة كانت

مهيب! سكون عليها وساد املزهرة األعشاب به ت وحفَّ السوداء
الكلمات: هذه حفرت حيث الرضيح أمام فريد سجد

البواسل. موت مات الذي فارس يرقد هنا
بسالم! فلريقْد ينساه؛ لن فاهلل الغري، ليُنقذَ نفسه نَيس لقد

وقال: د تنهَّ قصريًة فرتًة صىلَّ أن وبعد

ضعفي. عىل بها أنترص قوًة هبني السالم كنف يف املسرتيح أيها
نفيس أنىس أن امنحني الغري لتنقذَ نفسك نسيت من يا الفدائي، الرجل أيها
القيام من تمكِّنني التي الصالبة بتلك عيلَّ تضنَّ وال الحياة! وغرور وآالمي

النهاية. حتى بواجبي

فيها! عذوبة ال وحياتي فارًغا يل يرتاءى مستقبيل إن فارس، صديقي إيه
سكون ويف الرضيح أمام للحرسات يستسلم أن له لذَّ وقد والنحيب، بالبكاء أجهَش ثم

الحقل!
بني منه يقرتب لطيًفا ولٍد خيال يَر لم ألنه ترقبه؛ عني ال وحيًدا نفسه يظنُّ كان

الرسو. أشجار
األزهار من بطاقاٍت والدها رضيح لتزيِّن جاءت وقد الزرقاء الفتاة خيال هذا كان

ذراعيها. تحت حملتها
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فريد؟ يا تبكي أنت ملاذا الحزن: ملؤه بصوٍت لُه وقالت فريد وراء الفتاة وقفت
عاد أن يلبث لم أنه إالَّ الفتاة، نربات استغرب وقد الحزن غيبوبة من الولد فانتبه
… فريد يا أيام منذ طباعك تغريت لقد قائلًة: فاستطردت عليه، كان ا ممَّ بأشدَّ نحيبه إىل

تهجَرنا؟ أن أَبودَّك جونية؟ من إحالتك طلبت فلماذا
أجل! –

بك؟ صنعوا ماذا الحدِّ؟ هذا إىل حزيٌن أنت ملاذا ولكن –
لك! أقولها أن أستطيع ال أشياء –

أن يف أترغب فريد! يا عمري من عرشة الثالثة يف إنني أحزر؟ لم أنني أتُظنُّ آه! –
… تحبك! ال وهي لبيبة تحب أنك هو شقائك؟ سبب هو ما لك أقول

به! االقرتان وتريد سواي فتًى تحبُّ إنها ثم … حزرِت لقد أجل، –
فريد! يا أنت مسكني –

األمور. هذه تدركني ال ألنك … ذلك! لك بقويل أخطأت لقد آه! –
لك. وأرثي آالمك أفهم أن به أستطيع عمٍر يف أصبحت فلقد أدركها، بل –

يل. يحقُّ ال استسالًما آلالمي استسلمت ولكنني عزيزتي، يا ليواسيني عطفك إنَّ –
الرضيح؟ عىل األزهاِر وضع يف أساعَدك أن أتريدين

آنيتي. بها أمأل عذبة ماءٍ إىل أحتاج ولكن خاطر؛ بطيبة –
صغرية. ماءٍ ساقية املقربة جدار من بالقرب إنَّ فاتبعيني. إذن –

املاء فوق فريد فانحنى النعنع ونباتات الخيزران أغراس تحت مختبئة الساقية كانت
أزهارها. تهيئ وأخذت األعشاب عىل الفتاة وجلست الصينيَّة اآلنية ليمأل الجارية

األوراق من بثوٍب األرض فغطَّت الخريف أنامل المستها قد املقربة أغراس كانت
بعدك؟ حزينًا البيت وترتك فريد، يا تهجرنا أن تود إذن الزرقاء: الفتاة فقالت الذهبية

أقدر ال ال، البيت! ذلك يف لبيبة بخطبة سيحتفل ولكن الحدَّة: من بيشء الفتى فأجابها
… الحب! هو ما تدركني ال أنِت عزيزتي! يا آه العرس! ذلك تهيئة أرى أن

أن وبعد األثرييتني، بعينيها السماء إىل ونظرت يدها من تسقط األزهار الفتاة فرتكت
مضطرب ساذج بصوٍت قالت التائهة الغيوم إىل شاخصة العظيم، الرس أمام صامتًة وقفت

فريد؟ يا الحب هو ما املساء: عذوبة عليه طَفت
الحياة تجعل سعادًة اإلنسان ينتظَر أن هو الحب؟ هو ما أدري أنا وهل آه! ؟ الحبُّ –

الفجر! بعد يهبط الذي الليل هو وآالًما! مصائب إالَّ يجد وال وعذبة جميلًة
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يحب أن اإلنسان يقدر أال وقالت: نظرها إليه رفَعت ثم تفكِّر! الفتاة أخذت هذا عند
فريد؟ يا مرتني

عزيزتي؟ يا ذلك عن تسأليني ملاذا –
يحببنك فتياٍت طريقك يف ستجد أنك يل ويرتاءى صباك ميعة يف تزال ال أراَك ألني –

… لبيبة! من أكثر
وهَب إذا القلب إن ال، مرتني؟ يحب أن يستطيع الفتى أن عزيزتي يا أتعتقدين –
يجف الحب بذلك هزئ ما إذا حتى واحد حبٍّ يف يختبئ إنه بل هبته، عن يرجع لن نفسه

الشتاء! يجددها ثم الخريف يذبلها التي األغراس كهذه ويموت القلب
الدموع يرى أن بدون فريد فتبعها والدها رضيح عىل األزهار لتضع الفتاة فنهضت

الزرقاوين! مقلتيها من تتناثر
كما الرجل قلب يف أجرى هللا أنَّ يعرف ولم الحياة يخترب لم إنه الولد هذا مسكني
األغصان يُزهر الربيع أنَّ أيًضا يدري ال إنه ينضب. ال التجدُّد من ينبوًعا الطبيعة يف أجرى

الشتاء! أعراها كلَّما

٩

اللقاء! إىل –
قريب! عن –

بأخبارك! علينا تضنَّ ال –
هللا! قك وفَّ –

بريوت إىل ذهابه قبل فريًدا يودعون الرصيف عىل واقفني املوظفني من جمهوٌر كان
يقول: وهو األحمر عَلَمه ذراِعِه تحت حامًال راغب الرئيس وكان الجديدة؛ وظيفته ليستلَم
هذه تذكَّر وتفانيك. ثباتك عن وتربهَن األمام إىل تسري أن يجب الصغري، أيها اللقاء إىل

الثالث: العبارات

واجبه. إىل املرءُ يتجه الرسيع القطار يف
رفاقه. إىل يتجه املستقيم القطار يف

… ملذَّاته إىل يتجه البطيء القطار يف

حبيب ابن بمقاِم يل كنَت له: وقال بعاطفٍة إليه ه وضمَّ فريد من نجيب تقدَّم هذا عند
ألراك. بريوت إىل قريب عن فسأذهب عزيزي، يا
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ها أُمِّ جانب إىل تبكي الزرقاء الفتاة فرأى النافذة من فريد فأطلَّ القطار، تحرَّك
مايضَّ يا الوداع الكريمة! عائلتي ويا املخلصني أصدقائي يا الوداع نفسه: يف فقال الكئيبة

… الجميل!
البيضاء الجدران نظره عىل فتضاءلت رويًدا رويًدا عنُه تبتعد املحطَّة أخذت ثم
أحالم ترقد حيث الجميلة والحديقة املياه وقرص الضيقة واألرصفة الخرضاء والنوافذ

العذبة. حداثته
األسود السطح فأبرص الَعَملة منزل عن تبحثان وعيناه األبعاد إىل شخص هذا عند
السيدة نوافذ عىل ينعكس املغيب وشعاع بالغيوم املألى ترشين سماء إىل مظلًما يتصاعد
أطرافها عىل املستبقية أغصانها تهزهز األوراق من العارية الطَّْلح شجرة له وتراءت فارس؛

صفراء! ذهبية أوراٍق بعض
… وأحالمي! حداثتي مأوى يا القديم! منزيل إيه وقال: الفتى د فتنهَّ

مخيِّلته يف ومرَّت وأفراحه أوجاعه فتذكَّر املاضية حياته صدره يف استيقظت وفجأًة
مسمعه يف تتمتم أنها له فخيل املايض، ظلمات من املتصاعدة اللذيذة وأحالمه البعيدة آماله

بعد؟ أتعرفنا قائلًة:
من فكم فقط، باآلمال الطافح وشبابه الساذجة حداثِتِه مأوى العَمَلة منزل يكن لم

رهيب! وحادٍث عذٍب مشهٍد من وكم القديمة جدرانه بني له جرت فاجعٍة
واحد، بعد واحًدا املأوى ذلك يف عاشوا الذين والنساء الرجال ي يسمِّ فريد رشع
مخترص هو العَمَلة منزل تاريخ إنَّ بالذكريات. طافح تاريخ اسٍم كل يف أمامه فيستيقظ

جمعاء. اإلنسانية تاريخ
املحزنة التذكارات تلك من أفكاَره فنزَع برصه؛ عن املنزُل توارى قصرية فرتٍة بعد

إليه. بها ُعهَد التي الجديدة وكالته يف إالَّ يفكِّر أالَّ وعزم
حتى فريًدا تنتظَر أن لها سمح فارس ألرملة الرشكة منحتُه الذي الصغري املرتََّب إنَّ

العسكريَّة. خدمته يُنهي
وظيفة إىل يتوصل ربما … الرشكة يف رئيس وظيفة إىل فريد يرتقي ربما يدري؟ َمن

للمعادن. مفتِّش
أن الوحيد أملُُه كان فارس؛ السيدة أبناء مساعدة من يتمكَّن أن الوحيد أملُُه كان آه!

يوحنا! األب له تنبَّأ كما كاهنًا وبولس عمِلِه، يف ناجًحا بطرس يرى
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زوًجا لها ويرجو باهًرا مستقبًال لها ع يتوقَّ كان آه! بها؟ يحلُّ ماذا الزرقاء، والفتاة
وسالم! بحبٍّ حياتها معُه ترصُف صالًحا

فال وحميَّة، بنشاٍط أحالمك اتبع أمانيك! يخوَن لن املبهم فاملستقبل فريد! يا أحالمك اتبع
هللا! يقوده طريٍق أيِّ يف أحٌد يعلم
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خامتة

بنريانها العالم وأحرقت الكونيَّة الحرب فانطلقت التاريخ ذلك عىل عديدة سنوات مضت
وطنهم عن ليدافعوا الجنديَّة يف األبناء ع فتطوَّ غريبًا انقالبًا األحوال انقلبت هذا عند الرهيبة،

األزواج. معظم الزوجات وفقدت أوالدهنَّ األمهات وأثكَلت
بزفاف فاحتفل عليه، كانت ما إىل السكينة وعادت الحرب انتهت ١٩١٩ سنة ويف
جميلة فتاة واآلخر فريد هو الحرب صليب صدِره عىل فتًى أحدهما العمر ميعة يف شابني

الزرقاء. الفتاة هي
صالة تال أن وبعد املذبح إىل يوحنا األب فصعد باألزهار، مزدانة حريصا كنيسة كانت

غريه. تأخذ أن الزرقاء الفتاة تشأ لم قنبلٍة سهم من ُصنَع صغريًا خاتًما بارك الذبيحة
األكمة ة قمَّ عىل وانترشوا الكنيسة واملحبون األقرباء ترك الحفلة انتهت وعندما
الجنديَّة يف خدم أن بعد السكة يف وظيفته إىل رجع قد وكان نجيب فتقدَّم املرتفعة؛
اقتصدت ما قيمة هذه وقال: فرنك مائة بخمس ورقة عىل يحتوي غالًفا الزوَجني وأعطى
ق أتذوَّ فاتركاني وغباوة جهل عن ج أتزوَّ أن أشأ لم فأنا عليها، تشكراني فال الجبهة، يف

الغري. مساعدة لذَّة
فارسوقال والسيدة يوحنا األب إىل مرسًعا وعاد أحالمهما يف الزوجني ترك ثم هذا قال
يف بضعٍف أشعر اآلن فأنا عديدة، بجراٍح وأُصبُت الحرب يف مراًرا املوت أبرصُت لقد لهما:
الكاتب عند سجلتها فقد وصيَّتي ا أمَّ أموت، حتى قالئل سنوات عيلَّ يميض ال وقد قوَّتي

الحياة. يف أملك ما كل الزرقاء والفتاة فريًدا تهب فهي العدل،
ما بكل غًدا أوالدهما دي وتعهَّ بعنايتك عليهما فاحريس فارس سيدة يا أنِت ا وأمَّ
يف تعتزيل أن قبل األوالد مالطفة عذوبة تستعيدين فسوف والحنان، العطف من أُوتيِت

… كاهنًا يرتسم عندما ابنك يقودك حيث الدير،
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امُلزهرة األعشاب عىل الجالسني الزوجني إىل ونظَرت فارس السيدة عواطف فتفطَّرت
وقالت التقيِّ املبتدئ وبولس الالمع التلميذ بطرس ولديها إىل شخَصت ثم جنب، إىل جنبًا
سيدي يا كذلك أليَس … هنا! فهَو ال، ولكن … اآلن؟ بيننا فارًسا أرى ال ملاذا آه! متأوِّهة:
قد فارس مشيئة إنَّ آه! السعيدة؟ الساعة هذه مثل يف معنا تكون أالَّ روحه أتقدر الكاهن؟

الحسنات؟ بهذه هللا يكافئنا حتى الجميل من صنعنا فماذا قت، تحقَّ
إىل ل أتوسَّ إنني قال: انتهت فعندما متأملة، بعاطفة كالمها إىل يُصغي يوحنَّا األب كان
املقدَّس! عملك ويعمل يشبهك من كل القرية هذه يف ويكثر يزيَد أن فارس سيدة يا هللا
بحاجٍة ونحن اإلنسانيَّة؛ قوى من عظيمة قوٌَّة هي املظلمة وتضحياتهم الصامتة ففضائلهم

الوطن! مستقبل يتوقَّف عليهم ألنَّ الودعاء؛ القوم هؤالء إىل قصوى
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