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فرانس. أناتول





وإهداء كلمة

يصادفونها التي والرتاكيب الكلمات معاني م تَفهُّ يف إخواني يقاسيه ما وجدُت ملا
التعريب بهذا أقوم أن — دراسته يف لهم تسهيًال — رأيت فرانس»؛ «أناتول يف
وتأتي الدراسة، هو الغرضمنه دام ما ا جدٍّ دقيًقا حرفيٍّا يكون أن تعمدت الذي

قت! ُوفِّ أكون أن رجائي وكل الثانية، املرتبة يف القصة
إخواني، بل زمالئي، فإىل

التعريب. هذا أقدم
جربان فرج





فرانس أناتول

تكفي ال عنه كتبًا إن بل بإسهاب، فرانس» «أناتول عن للكالم الصفحات هذه تتسع ال
املقام. لضيق مختًرصا كالمنا سيكون ولذلك حقه؛ إليفائه

ومؤلفاته حياته

الجد ملؤها حياة السنة تلك من فقىض ،١٨٤٤ سنة أبريل شهر يف فرانس أناتول ُولد
أبوه كان إذ الكتب؛ وسط فرانس ولد وقد كتابًا. خمسني نحو للعالم فيها أخرج والعمل،
القديم بني ُمفرِّق غري العناية جلَّ بها يُعنى للكتب، محبٍّا نشأ ولذلك مكتبة؛ صاحب

والجديد.
آخر، شخص روح يف الحياة بنعيم األوىل أيامه منذ يشعر جعلته التي فهي أمه أما
التي األم وإن مناسبة. كل يف بالخري األم يذكر يفتأ ال فهو ولذلك نفسها؛ األم روح هو

فرانس. شبَّ كما شاعًرا يشبَّ لم إذا ا عاقٍّ ابنها ليكونن النعيم هذا بمثل ابنها تُشعر
واملجالت، الجرائد صفحات عىل قصائده ونرش الشعر، قال عاًما ٣٥ عمره كان وملا

واإلعجاب. االستحسان تنال فكانت
نرش ما عىل وعلق وغريهم، وشاتوبريان وموليري لراسني فنرش الكتب، ينرش أخذ ثم

وافية. برشوح
وجديدة قديمة من الكتب ينقد وأخذ الشعر هجر عمره من واألربعني الثالثة بلغ وملا

العهد. ذلك من مؤلفاته وبدأ «الطان»، جريدة يف
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جريمة – ظمآي اآللهة – الحمراء الزنبقة – تاييس مؤلفاته: مقدمة يف ونذكر
– طفولته» عن قصًصا فيه نقص «الذي صديقي كتاب – كرنكبيل – بونار سلفسرت

… أبيقور حديقة

وفلسفته أسلوبه

الكلمات. هذه أكتب وأنا نافذتي من يدخل الذي الشعاع كذلك الجميل األسلوب

أبيقور حديقة يف

سخر وكذلك الحياة، يف يشء كل عن كتب فرانس أناتول إن نقول: أن يجب يشء كل قبل
كل عىل أشفق أنه الحق فقط، سخر إنه قلنا إذا الرجل نظلم قد بل الحياة! يف يشء كل من

يشء. كل من سخر ثم يشء،
ويراها االشرتاكية يحب كان أنه لك نذكر منه، سخريته ثم لليشء حبه عىل ندلك ولكي
أنها يعتقد ألنه منها يسخر أن يلبث ما ولكنه ما، درجة إىل ولو السعادة، آلمال محققة

اإلنسانية! الشهوات بها تتالعب قد آخر نظام ككل
شهواتهم غطت قد جماعة أبطالها يف وتمثل الفرنسية، الثورة من هزأ إنه بل

بها! تشدقوا ما وكثر أذاعوها، التي مبادئهم عىل وأطماعهم
سخرية! األشياء هذه لكل ابتسم ثم الحرية، وأحب وطنه، وأحب العالم، فرانس أحب
مآثره لنعدد هنا ولسنا منها. الُهْزء يف مغرض غري كان ما بقدر اإلنسانية أحب ما وبقدر

اإلنسانية. عىل
جانب إىل كتابته تجمع ولذلك حال؛ عىل تثبت ال مضطربة أبًدا الحياة أن يعتقد وكان

منثوًرا! يكون ما أكثر وشعًرا وحكمة فلسفة قصة، ت ثمَّ كانت إذا القصة،
«الشك كلمتني يف تلخص فرانس أناتول فلسفة إن حسني: طه الدكتور يقول وكما

والرحمة».
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مخلوقات خادمتي ويف والدتي ويف والدي يف أتمثل كنت ا، جدٍّ سعيًدا كنت بل سعيًدا، كنت
نوعها. يف وحيدة وخالدة األوىل، الحياة أيام عىل شاهدة الرقة، كثرية للعادة، خارقة عظيمة
بأمن مني لقربهم أشعر وكنت أذى، كل عن بعيًدا حفظي مقدورهم يف أن ثقة عىل وكنت
املقدسة الثقة تلك أذكر وعندما لها، حد ال نفيس يف والدتي تبعثها التي الثقة كانت تام.
كنته. الذي الصغري الطفل لذلك قبالت أرسل أن يف عظيمة برغبة أشعر — املعبودة بل —
يف السبب يفهمون العالم هذا يف كماله عىل بتذكار االحتفاظ صعوبة يدركون الذين وهؤالء

الذكريات. تلك مثل نحو االندفاع هذا
التي األشياء آالف خيايل، تشغل وغامضة عادية من األفكار آالف كانت سعيًدا، كنت
صغرية حياتي كانت حياتي. من جزءًا تُكوِّن كانت ولكنها ذاتها، حد يف شيئًا تكن لم
لعالم مركًزا أشياء، لجملة ومركًزا خاصة، حياة أتخيلها كنت ولكني كبري، حد إىل الدائرة
وتفكروا وصداقة حب عن تبتسموا أن ولكم أقول، مما سخرية تبتسموا أن لكم خاص.
يملك كان لو حياة، أهم أنها حياته يف يظن كلبًا، كان ولو يحيا، من كل أن الحق إذ فيه؛

تفكري. قوة
يف تبعث أن قبل املرآة ذات خزانتها تفتح ال أمي كانت وأسمع، أرى بأن سعيًدا كنت
الخزانة؟ تلك تحوي كانت فماذا االستطالع، حب بدافع شعًرا مملوءة رقيقة روًحا نفيس
ذات صغرية وصناديق بيضاء، مالبس من تحوي أن يجب ما تحوي كانت لقد رباه! يا

وصناديق. املقوى الورق من مصنوعة وعلبًا رائحة،
هائلة، مقادير منها لديها كان التي العلب بجمع تعلًقا املسكينة أمي يف أتبني إنني
تفكريًا نفيس يف تبعث أملسها، أن عيلَّ ُمحرًَّما كان التي العلب، هذه كانت نوع. كل ومن
يعدونني كانوا التي اللعب تلك األقل عىل الصغري، رأيس تشغل كانت لعبي كذلك عميًقا،
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بعد، غامضة غريبة أعتربها أكن لم أملكها كنت التي اللعب فإن عبثًا، وأنتظرها إياها
يشء. يف ترسني ال فكانت

الرسوم عدد كانت أخرى ومعجزة جميلة! كانت فكم بها أحلم كنت التي اللعب أما
رأًسا أصور بأن جنوًدا أرسم كنت ريشة. أو قلم بجرة استخراجها يمكن التي والوجوه
تلك يف الرأس أدخل أن أتعلم ولم … الخاصة العسكرية القبعة فوقه أضع الشكل أبييض
العطرية، وبالروائح بالزهور، مغرًما كنت عدة. مالحظات بعد إال الحاجبني حد إىل القبعة

الجميلة. وباملالبس الفاخرة، املائدة وبأدوات
جواربي ألبس أو الريش، ذات قبعتي رأيس عىل أضع حني بالغرور أشعر كنت
األشياء مجموعة كان فقد آخر، يشء كل من أكثر أحبه كنت ما أما األلوان. ذات الحريرية
ولم وسالم، رقة تحوطني كانت أخريًا! الحياة وماذا؟ … الضوء إىل الهواء إىل املنزل من
به. يحتك الذي بالزغب اململتئ عشه وسط حياتي يف مني أسعد صغري طري هناك يكن

وال «ألفونس»، اسمه آخر ولًدا أحسد كنت ذلك ومع ا، جدٍّ سعيًدا كنت سعيًدا، كنت
تشتغل مالبس غاسلة أمه كانت غريه. له يكون أال كثريًا املحتمل ومن آخر، اسًما له أعرف
الرصيف، عىل أو الحوش يف شيئًا، يصنع أن دون اليوم، طول يتجول ألفونس كان باملدينة.
القصرية ورساويله املرتب، غري القذر األصفر وشعره القذر، وجهه نافذتي من ألحظ وكنت
املاء يف أسري أن أيًضا أنا أود كنت ولقد املاء. يف به يسري كان الذي البايل وحذاءه املمزقة،

الحرية. مطلق
صغرية وقطًعا وجهه، عىل قوية رضبات منهن فينال بالطاهيات يتصل ألفونس كان
به يرجع فكان املاء، من دلًوا ليمأل أحيانًا يرسلونه الخيل «سواس» وكان اللحم، من ا جدٍّ
مثيل لديه تكن لم أحسده! وكنت … إعياء فمه من لسانه خرج وقد الوجه محمر فخوًرا
من لقليل التعنيف يناله أن مثيل يخاف يكن ولم حفظها، واجب وعليه الفونتني خرافات
عمي سيدي! يا صباًحا «عم مثيل: يقول أن عليه واجبًا يكن ولم مالبسه، يصيب القذارة
كانوا سواء األيام، من يوم يف البتة أمرهم ليهمني كان ما ألشخاص سيدتي!» يا صباًحا

الطالحني! أو الصالحني من
يريد كما يلعب كان فلقد امليكانيكي2 والحصان نوح1 سفينة مثيل لديه تكن لم وإذا
أن إىل اإلصطبل جياد ومع بل مثله، الضالة الكالب ومع يمسكها، التي الصغرية الطيور مع

األطفال. لعب من 1

األطفال. لعب من 2
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الصغرية، مملكته الحوش، من إيلَّ ينظر وكان بها! يهدده التي مكنسته أمام السائق يطرده
قفص! يف عصفور إىل اإلنسان ينظر كما

رجال وبسبب األنواع، املختلفة الحيوانات بسبب الرسور من مسحة عليه الحوش كان
من يحده الذي البناء وكان كبريًا، وكان عليه، يرتددون كانوا الذين املختلفني األعمال
شمسية ساعة فوقها وكان رفيعة. معوجة السن يف متقدمة كرم بشجرة مغطى الجنوب
األحجار تلك عىل يقع وهو العقرب لظل أستغرب وكنت أرقامها، واألمطار الشمس محت
هو العتيق الحوش هذا شبح أن أظن أستثريها التي األشباح هذه كل بني ومن أراه! أن دون
أربعة عن عبارة الحارضة أحواشهم فإن اليوم؛ له الباريسيني استغراب يشتد مما واحد
ترى األعىل ومن حجًما! املنديل توازي السماء من قطعة رؤية منها يمكن مربعة أمتار
وكلها صغرية، «نملية» عن االتساع يف طبقة كل تزيد ال طبقات؛ خمس من مكونًا منزًال

حال. كل عىل صحي غري ولكنه ارتقاء، وهذا األمام. إىل بارزة
مللء صباح كل املنازل ربات إليه تحرض الذي السعيد الحوش هذا أن ما يوًما وحدث
كل من السادسة الساعة حوايل ينشفن الطاهيات كانت وحيث املاء، مضخة من قدورهن
األثناء تلك يف يتحادثن وهن الرفيع، السلك من مصنوعة سلة خالل من بهزِّها السلطة، يوم

جديد. من تبليطه وأرادوا الحوش هذا بالط خلعوا أن حدث الخيل، «سواس» مع
ألفونس، وأصبح باألوحال، األرض امتألت فقد العمل، مدة انهمر قد املطر كان وملا
قدميه. إىل رأسه من األوحال تملؤه قذًرا الغاب، يف الجن3 يعيش كما هناك يعيش كان الذي
فرآني األعىل إىل رأسه رفع أن ذلك وتبع املنرشح، بنشاط األحجار بنقل يشتغل وكان
ألن ا جدٍّ متشوًقا كنت لقد عنده. بالنزول إيل فأشار غرفتي، يف جدران أربعة بني سجينًا
املنزل باب كان أن وحدث غرفتي! يف أنقلها كي أحجار لدي تكن لم األحجار، معه أنقل

ذا! أنا ها أللفونس: وقلت الحوش إىل فنزلت مفتوًحا،
… البالطة هذه احمل يل: فقال

من تنزع بالبالطة شعرت وفجأة فأطعته، الصوت؛ أجش الهيئة، وحيش كان لقد
وهي تحتملني التي هي خادمتي كانت لقد األرض. عن يحملني بمن وشعرت يدي،
مع اللعب عىل توبخني وأخذت الكبري، مرسيليا صابون بقطع جسمي يل وغسلت غضبَى،

شيئًا. يساوي وال يومه طول الشوارع يف يجول مؤدب غري ولد

املاشية. وأرجل قرون وله إنسان، جسم جسمه خرايف مخلوق به يُقصد 3
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هذه أن الحق يف حسنة. تربية يربَّ لم بني يا ألفونس إن بقولها: ذلك عىل أمي وزادت
يعارشوا أن يجب ال حسنة تربية ربوا الذين األوالد ولكن شقوته، هي بل غلطته، ليست

تربيتهم. تحسن لم الذين األوالد
استعادت كيف أعرف وال أمي، كلمات نفيس يف فحفظت مفكًرا، نبيًها طفًال كنت
الصور ذي إنجييل لتفسري استماعي أثناء املالعني األوالد عن عرفته قد كنت ما ذاكرتي

القديمة. والنقوش
شعوًرا نفيس يف بثَّ لقد كال! أحسُده. ال فِرصُت كليًة، ألفونس نحو عواطفي وتغريت
هذه كانت لقد شقوته!» هي بل غلطته، ليست هذه «إن والرثاء: الفزع من خليط هو
الكلمات، هذه يل ذكرِت إذ أحسنِت لقد أماه! أجله. من تزعجني أمي ذكرتها التي الجملة
عن وإحساس عاطفة رقة الحياة أعوام أكثر يف أزال ال وأنا يل كشفِت إذ أحسنِت لقد
دائًما أذكر أن أنا وعيل التعبري، يف أحسنِت لقد تمييزهم. وعدم وطهرهم البائسني سذاجة

حياتي. مستقبل يف الكالم هذا
الولد ذلك نحو بشفقة وشعرت األقل، عىل التالية الحادثة يف ولو الكالم، يف أثر لقد
امُلسنَّات، الساكنات إحدى تملكها الحوش، يف يعاكسببغاءً كان بينما يوم، ذات ففي اللعني؛
الوديع الصغري «هابيل» طيبة عىل تخيلته الطباع، السيئ القوي «قابيل»4 ال هذا تخيلت

«هابيل»! إنسان كل من تجعل التي هي السعادة إنها أسفاه! وا …
غري بقبلة، إليه أرسل أن فكرت عطفي. عىل دليًال «قابيل» ال هذا إىل أرسل أن وحاولت
الهبة! بهذه يسمح أن قلبي ورفض يستقبلها، أن من نظافة أقل يل ظهر القذر وجهه أن
ألفونس أعطي أن فكرت كبرية. حريتي وكانت أعطيه، أن يمكنني فيما طويًال وفكرت
تدل حصان هبة هل ولكن — وَمعَرفته! ذيله فَقَد قد ذاك إذ وكان — امليكانيكي حصاني
لقد مثًال؟ وردة لعني. لولد موافقة الهدية تكون أن يجب كان بل والشفقة؟ العطف عىل
وكنت القبلة، تشبه الوردة ولكن االستقبال، غرفة يف الورد من كثرية باقات هناك كانت
شديدة، حرية يف وأنا الطعام غرفة يف أدور أخذت ذلك وعىل الورد! يحب ألفونس أن يف أشك

أهديه! أن يجب ما عرفت لقد بفرح: بيدي صفقت وفجأة!
أجود من عنبًا رأيت خاص، طبق ويف الحائط جانب إىل مائدة عىل الطعام، غرفة يف
عىل حصلت حتى عليه صعدت بكريس فاستعنت «فونتنبلو»، من تأتي التي األصناف

الدينية. األساطري يف «هابيل» أخيه قاتل 4
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العنب عنقود

هذا عنب وكانت الطبق، أرباع ثالثة يمأل وكاد العنب، هذا من الوزن ثقيل طويل عنقود
تذوب أنها للرائي يخيل فكان منها، ناحية من وذهبية االصفرار، إىل لونها يف تميل العنقود

أذقها! لم ذلك ومع إليه، وصولها بمجرد ذوبانًا الفم يف
عيل محرًما كان ولقد — والدتي حياكة مائدة عىل الخيط من لفة عن أبحث وجريت
يف األوامر عصيان يتعلم أن اإلنسان عىل يجب أنه إال املائدة، تلك عىل يوجد شيئًا أمسَّ أن
الشباك حافة عىل وانحنيت الخيط، طريف أحد يف العنب عنقود وربطت — األحيان بعض

الخيط. بواسطة الحوش يف إليه العنب عنقود إنزال يف وأخذت ألفونس، وناديت
عىل منسدلة كانت األصفر شعره من خصالت أزاح بوضوح اللعني الولد يراه ولكي
يل وأخرج إيل رأسه رفع ثم بقوة، بخيطه شدَّه يده متناول يف العنقود أصبح وملا وجهه،

فقط! ظهره أوالني وقد بالعنقود وهرب بي، سخرية أنفه إىل أصابعه ورفع لسانه
مبدأ يف اضطربت ولذلك الصغار؛ أصدقائي من الحركات هذه عىل معتاًدا أكن لم
وال بوردة ال له أرسل لم إذ صنًعا أحسنت «أنني وهي هدأتني؛ واحدة فكرة أن إال األمر،

بقبلة».
أرىضشهوات طاملا مرتاًحا يكون اإلنسان أن الحقيقة إذ الفكرة؛ بهذه حقدي وزال

كثريًا. يهم فال الباقي أما نفسه،
لقد شديدة. حرية يف أقع لوالدتي مغامرتي أقص أن عيل يجب أنه فكرت كلما وكنت
عينيها يف ذلك تبينت وقد مرسورة، وهي عنفتني ولكنها والدتي، عنفتني ولقد أخطأت،
الغري، يملك مما ال هو، يملك مما الحسن اإلنسان يعطي أن يجب يل: وقالت الالمعتني،

… يعطي كيف كذلك يتعلم أن ويجب
يعرفونه. الذين هم وقليلون السعادة! رس هو هذا إن ذلك: عىل والدي فزاد

هو. يعرفه كان ولقد
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الثوباألبيض ذات

واألخرى باألبيض إحداهما تتشح سيدتان املنزل نفس يف معنا تسكن كانت الوقت ذلك يف
باألسود.

أعرف، ما فوق ذلك كان فقد السن؛ صغريتي كانتا إذا عما قرائي، أي تسألوني، وال
كثرية والدتي كانت وملا الرقة. غاية يف كانتا وأنهما ذكية، كانت رائحتهما أن أعلم ولكني
يف وخاصة مراًرا، أذهب فكنت أنا أما البتة. تزورهما ال كانت فقد الجرية؛ تحب ال املشاغل
فكنت ولذا الحلوى، من قطًعا تعطيني كانت األسود الثوب ذات ألن وذلك األصيل؛1 ساعة
تطل والدتي كانت ولذا إليهما؛ ذهابي يف الرباح2 أجتاز أن يجب وكان بمفردي، أزورهما
وأنا طويلة مدة نفيس نسيت ما إذا الزجاج تطرق وكانت ذهابي، حني النافذة من عيل

وينظفها. بالجياد يعنى وهو السائق عىل أتفرج
الدرجات وكانت متعبًا، ا شاقٍّ عمًال الحديدي «الدرابزين» ذي السلم صعود كان ولقد
بمجرد تعبي عىل أُكافأ وكنت الصغريتني، لقدميَّ تُصنع لم عالية السلم هذا من األخرية
من غمرة إىل بي تُلقي أشياء آالف تحوي الغرفة هذه كانت إذ السيدتني؛ حجرة إىل دخويل
«الصيني» من املصنوعتني الدميتني يوازي يشء هناك يكن لم ولكن واالنرشاح، الرسور
تحركان فكانتا الساعة، ناحيتي إحدى من واحدة كل املدفأة، عىل موضوعتني كانتا اللتني

بنفسهما. رأسيهما

الغربيني. عند الشاي تناول ساعة 1

الحوش. 2



فرانس أناتول عن قصص

تقودني أن يف الصعوبة وكانت إليها، أذهب أن فوعدت الصني من أتتا أنهما علمت وقد
لم ذلك مع ولكن النرص3 قوس خلف تقع الصني أن تأكدت كنت وقد هناك، إىل خادمتي

إليها. للذهاب طريقة أجد
بسعادة، عليها أتقلب فكنت أزهار، عليها سجادة كذلك السيدتني غرفة يف وكان
يف عربة أو حصانًا، أو األحيان، بعض يف سفينة أستعملها كنت وثرية ناعمة و«كنبة»
وكانت ا، جدٍّ لطيفة — أظن ما عىل — سمينة األسود الثوب ذات وكانت أخرى. أحيان
ولكنها وغلظتها، صربها نفاد معائبها من فكان األبيض الثوب ذات أما البتة. تعنفني ال

ُمتناٍه! بلطف تضحك كانت
لن أنه رأيس يف قررت قد وكنت الثالثة، نحن الزوجية الحياة نعيم يف نعيش وكنا
يظهر ما عىل مني هزأت األبيض الثوب ذات ولكن الدميتني، غرفة إىل البتة غريي يحرض
أطلب. ما بكل فوعدتني صممت ولكني القرار، هذا من جزءًا أخربتها حني طويلة مدة

رجليه وواضًعا «كنبتي» عىل جالًسا رجًال وجدت يوم ذات ففي ذلك ومع وعدت، لقد
بعد إليه ردتاه خطابًا أعطاهما لقد بل املغرور، بهيئة سيدتي ومحادثًا سجادتي، عىل
أريد كنت وألني ظمآنًا، كنت ألني السكر؛ فيه مذابًا ماء فطلبت ذلك يرضني ولم قراءته،
جاٌر إنه األسود: الثوب ذات وقالت الرجل، إيلَّ فنظر هذا تم ولقد وجودي، إىل ينتبهوا أن

صغري.
صحيًحا؟ أليس غريه، ابن ألمه ليس الرجل: فرد

ذلك؟ تعتقد جعلك الذي ما ولكن صحيح، إنه نعم، األبيض: الثوب ذات السيدة فقالت
كل الستطالع ومحب فضويل فهو ا، جدٍّ مدلل ولد هيئة عليه ألن ذلك الرجل: فقال

يشء.
ذلك وكان باملرور، العربات لتسمح البوابات تفتح كما عينيه فتح اللحظة هذه ويف
لذات أن املحادثة بعد جالء بكل فهمت ولكنني نفيس، أمدح أن أريد وال النظر، إلجادة
هذا من خطابًا يحمل كان الزائر وأن بعيدة، قارة يف ساٍم مركٌز له زوًجا األبيض الثوب
يرضني ولم أول. سكرتريًا تعيينه عىل هنَّأتاه وأنهما خدمته، عىل شكرتاه وأنهما الزوج،

لها. عقابًا األبيض الثوب ذات أُقبِّل أن املنزل مغادرتي حني رفضت ولذلك ذلك؛ كل

باريس. يف مشهور أثر 3
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األبيض الثوب ذات

والدي، عيل يردَّ ولم السكرتري، يكون عما الغذاء وقت والدي سألت اليوم ذلك ويف
هل ولكن الورق، فيها ينظمون األثاث من قطعة عن عبارة السكرتري أن والدتي وأخربتني
فرايش حول تمرُّ الخد تتوسط التي العني ذات األشباح4 فأخذت وأناموني ذلك؟ عىل أوافق

ذلك. قبل تعبثه لم عبثًا تعبث وهي
وجدته الذي الرجل يف فكرت الغد يف أنني ظننتم إذا قرائي، أي لتخطئون، وإنكم
املسئول هو وكان — قلبي كل من نسيته كنت إذ السابق؛ اليوم يف األبيض الثوب ذات عند
بعد صديقتي إىل ثانية يعود أن قحته بلغت ولكن — األبد إىل ذاكرتي عن ُمحي كونه عن
أنها االعتقاد إىل اليوم وأميل األوىل، زيارتي من — أعرف لست — يوًما عرشين أو عرشة
امتحنته املرة هذه ويف مكاني، يحتل أن السيد هذا من ا حقٍّ مستغربًا كان لقد أيام. عرشة

حسن. يشء به ليس أن فوجدت
صغرية دائرة مع اللحية حليق والعارضني،5 الشاربني أسود ا، جدٍّ المًعا شعره كان
عن يتحدث وكان الرضا، هيئة عليه ذلك كل وفوق امللبس، جميل القوام، نحيل تتوسطها،
الليايل وعن الجديدة، والكتب األزياء وعن التمثيلية، الروايات وعن الخارجية، وزير مكتب
محادثة؟ هذه كانت هل له؛ تصغيان وكانتا السيدتني، عن عبثًا فيها بحث التي الساهرة
الجبال ذات البالد عن األسود، الثوب ذات تحادثني كانت كما يتكلم أن مقدوره يف يكن أولم

الليمون؟ عصري من واألنهار الحلوى،6 من املكونة
دميم عجوز رجل أنه فأجبتها فتان، شاب أنه األسود الثوب ذات ذكرت رحل وملا
يضحك، ما هذا يف يكن فلم حاٍل كل وعىل كثريًا. األبيض الثوب ذات فضحكت الخلقة،
هذان كان لحديثي. تصغي ال وإما أقول، مما تضحك أن إما دائًما؛ كذلك كانت ولكنها
قلبي؛ إىل اليأس يبعث كان ثالث يشء فوق األبيض، الثوب ذات يف يضايقانني الشيئان

باستمرار. والبكاء البكاء، وهو
ِمثِْيل تر لم إنها آه؛ مطلًقا. يبكون ال الكبار األشخاص أن أخربتني قد والدتي كانت
— مفتوح خطاب ركبتها وعىل املقاعد من مقعد جانب إىل ارتمت وقد األبيض— الثوب ذات

العفاريت. 4
األذنني. ناحية الخدين عىل النازل الشعر 5

الكراملة. 6
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كان أنه اليوم ألراهن وإنني — الخطاب وكان عينيها، فوق ومنديلها رأسها ارتخى وقد
الضحك! تجيد كانت إنها للخسارة! يا األلم. جد يؤملها — اإلمضاء من غفًال

كبريًا زوًجا لها أن فأخربتني للزواج، يدها أطلب أن فكرت الزيارتني هاتني وبعد
من قطعة فأعطتني االتفاق وتم ملكيه،7 حي يف صغري زوج لها سيكون وكذلك بالصني،

الحلوى.
تقص األبيض الثوب ذات كانت وبينما مراًرا، يعود كان العارضني ذا السيد ولكن
حرض لصيده، شبكة مع أزرق سمًكا الصني من يل ستحرض أنها األيام من يوم يف عيلَّ
أننا تبادلناها التي النظرات من جليٍّا كان ولقد فاستُقِبل. السيد ذلك حضور وأعلن الخادم
األسود الثوب ذات تقصد وكانت — عمتها أن األبيض الثوب ذات وأخربته بعضنا، نكره

للدميتني. شيئًا لتشرتي السوق إىل ذهبت —
يشء رشاء ألجل الخروج يجب أنه أعرف أكن ولم املدفأة، عىل الدميتني رأيت لقد
فهمها! عليه يعرس أشياء يوم كل يف اإلنسان يصادف ولكن اليشء، هذا كان مهما لهما،
إنه األبيض: الثوب لذات وقال األسود، الثوب ذات غياب من تأثري أي الرجل عىل يظهر ولم
له. تصغي أنها إليه وأشارت بدالل، مقعدها عىل فاعتدلت جدي، أمر يف يحادثها أن يريد
عىل بيده يمر وهو أخريًا وقال وجودي، من متضجر وكأنه إيلَّ ينظر كان األثناء تلك ويف

… جدٍّا لطيف الصغري الولد هذا إن رأيس:
الصغري. زوجي إنه األبيض: الثوب ذات فقالت

أن يجب ال لك أقوله أن أريد ما إن إذ أمه؟ إىل إرجاعه يمكنك أال حسنًا! السيد: فقال
غريك. يسمعه

ناديتك، إذا إال تَُعْد وال الطعام، غرفة يف والعب عزيزي يا اذهب يل: وقالت فوافقت،
عزيزي! يا اذهب

ا، جدٍّ غريبة الطعام غرفة كانت فقد ذلك ومع حزين، وأنا الطعام غرفة إىل فذهبت
تحت كنيسة جانبه وإىل البحر، ساحل عىل جبًال تمثل كانت ساعة تحمل صورة بسبب
تجر قاطرة وخرجت األمواج، فوق سفينة تحركت الساعة دقت ما وإذا زرقاء، سماء
لها يبتسم ال حزينة النفس كانت إذا ولكن الجو،8 يف طيارة وارتفعت النفق، من عرباتها

الحركة. عديمتا والساعة الصورة أن يل يُهيَّأ كان ذلك فوق بل مطلًقا، يشء

صباه. يف فرانس أناتول يسكنه كان الذي الحي 7
الساعات. من شائع نوع 8
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ساعة وإن — ساعة كل إال تتحرك ال كانت والطيارة والسفينة القاطرة أن ويظهر
الخادمة حرضت أن الحظ حسن ومن — األقل! عىل ذاك إذ كذلك وكانت ا، حقٍّ طويلة ملدة
خففت الحلوى9 من شيئًا أعطتني ا جدٍّ حزينًا وجدتني فلما الطعام، غرفة من شيئًا لتأخذ

األحزان. إيلَّ عادت الحلوى نفدت ملا ولكن قلبي، آالم من
وحدتي عىل ستمر طويلة ساعات أن إيلَّ ُخيِّل فقد بعد، دقت تكن لم الساعة أن ومع
ذات يستعطف وكان السيد، أصوات رنني آخر إىل حني من أذني إىل يصل وكان األليمة،
األبد؟ إىل حديثهم من ينتهوا ألن ولكن حسنًا، يظهر. ما عىل عليها يحتد ثم األبيض، الثوب
الورق خروق من وأُكربِّ الكرايس، من القش10 وأنتزع النوافذ زجاج عىل أنفي ألصق كنت
لم وأخريًا فظيع، يشء فالسأم ذلك؟ غري وماذا الستائر، أهداب وأنزع الحائط، عىل امللصق
الدميتني، غرفة إىل املوصل الباب نحو حركة أو حس دون فتقدمت االحتمال، من أتمكن
مشينًا، فضوليٍّا عمًال أعمل أني جيًدا أعلم وكنت باملقبض، أمسك حتى ذراعي ورفعت

الغرور. من نوًعا أكسبني ذلك ولكن
عند راكًعا والرجل املدفأة، أمام واقفة األبيض الثوب ذات فوجدت الباب، وفتحت
وتكاد الديك، عرف من احمراًرا أشد وجهه وكان أخذها، يريد كأنه ذراعيه فاتًحا قدميها

الحال؟ هذا مثل يف اإلنسان يكون أن يمكن هل رأسه. عن تخرجان عيناه
كفى ا: جدٍّ ومضطربة العادة من أكثر موردة وكانت األبيض الثوب ذات وقالت
عىل ذلك بعد آسف تدعني وال … كفى تحبني أنك تدَّعي دمت ما … كفى … سيدي يا

استقبالك.
قواها. تخذلها كادت وقد تخشاه كأنها وكانت

من فبدًال هي أما الشباك. من قذيف يف لحظة فكر أنه وأظن للحال، قام رآني وعندما
بعزيزها. تدعوني وهي ذراعيها بني ضمتني — أنتظر كنت كما — تنتهرني أن

الغرفة يف وحيدين وكنا خدي، عىل هادئًا بكاء طويًال بكت املقعد إىل حملتني وملا
كانت ما وأنها سافًال، رجًال كان العارضني األسود الرجل أن — أعزيها كي — فأخربتها
أن يل وتبني شيئًا، يُجِد لم ذلك ولكن قبل، من متفًقا كان كما معي، ظلت أنها لو لتحزن

األطوار. غريبي أحيانًا يكونون الكبار األشخاص

املربى. 9
املقعد. به يُحىش الذي الشعر 10
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الورق، يف ملفوفة أشياء جملة ومعها األسود الثوب ذات دخلت حتى نهدأ كدنا وما
املسيو حرض لقد بهدوء: األبيض الثوب ذات فأجابت أحد، زارهم قد كان إذا عما وسألت

واحدة. ثانية غري يمكث لم ولكنه أرنول،
الثوب ذات اصطنعتها التي املهارة ولكن كذبة، أنها جيًدا أعلم كنت فقد هذه أما
عىل الخفي إصبعها فوضعْت شك، دون لحظات بضع منذ تأثريها تحت وقعت األبيض

الحقيقة. وذكر االعرتاض من فمنعتني فمي
بعد عقبة أي األبيض الثوب بذات غرامي يصادف ولم ذلك، بعد أرنول مسيو أر ولم
مرور بعد أي األمس؛ ولغاية بتذكاره، أحتفظ لم أنني يف ريب بال السبب هو وهذا ذلك،

لها. حدث ماذا أعرف ال كنت عاًما، ثالثني من أكثر
أوافق أنني رغم الخارجية، وزير أقامها التي الراقصة الحفلة إىل ذاهبًا كنت باألمس
قواي يفوق ال اليومي عميل كان املرسات. لوال تطاق كانت الحياة أن عىل باملرستون اللورد
التي فهي الرسمية والحفالت املقابالت أما به. أهتم أن إىل توصلت فقد ولذا ذكائي؛ وال
التي الراقصة الحفلة إىل أذهب أن والعبث السخف11 من أنه أعلم وكنت كاهيل، تثقل
تفكريًا دائًما تفكر اإلنسانية الطبيعة ألن ذهبت؛ ولكني ذلك أعلم كنت الوزير. يقيمها

للصواب. مخالًفا مخطئًا ترصًفا ذلك بعد عمليٍّا تترصف ثم صائبًا،
قابلت قد وكنت … والسيدة … سفري قدوم أعلن حتى األكرب البهو يف أدخل أكد ولم
السلك أعمال إىل كلها ترجع ال التي املتاعب آثار يحمل وجهه وكان مرات، عدة السفري
مجتمعات يف عنه تروى وكذلك التقلبات، من كثريًا حوى صباه أن ويذكرون السيايس.
لغنية عاًما ثالثني منذ بالصني قضاها التي أيامه وأن ظريفة، حكايات عدة الرجال

القهوة. تناول حني ا رسٍّ رسدها إىل يميلون التي باملغامرات
تتشح وكانت عاًما، الخمسني سن تعدت بمعرفتها أترشف لم التي زوجته أن يل وظهر
الذي املايض جمالها تضم الويش12 من جميلة قطٌع مالبسها عىل كانت وكذلك بالسواد،
فإنني إليها؛ قدمت حني بالسعادة شعرت وقد اليوم. إىل شبحه يتبني أن للمرء يمكن كان
املوسيقى أنغام عىل األشياء آالف عن وتحادثنا قدرها، حق امُلسنَّات النساء محادثة أُقدِّر
صدفة حدثتني أن إىل الكالم بها ووصل الرقص، إىل السيدات صغريات تدفع كانت التي

السأم. إىل يدعو مما 11

الدانتال. 12
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ذات كنت فقد إذن فصحت: ملكيه؛ حي يف قديًما منزًال فيه تسكن كانت الذي الزمن عن
األبيض! الثوب

بالبياض. أتشح كنت لقد سيدي، يا ا حقٍّ قالت:
الصغري! زوجك كنت سيدتي يا وأنا –

كثريًا، الحلوى تحب كنت لقد نوزيري؟ الدكتور ابن أنت هل سيدي؟ يا تقول ماذا –
حبيٍّا اجتماًعا نجتمع إننا منزلنا؟ يف منها شيئًا لتأكل تحرض أن لك هل اآلن؟ إىل تحبها هل
سابق دون الطويلة األيام عنه فرَّقتهم من ليقابل اإلنسان إن الشاي. لتناول سبت يوم كل

تحذير.
األسود؟ الثوب ذات السيدة وأين –

أيامها أواخر ويف الحرب، سنة عمتي ماتت فقد األسود؛ الثوب ذات اليوم أنا إنني –
مراًرا. عنك تتكلم كانت

باحرتام، السفرية وحيَّا والشعر الشاربني أبيض رجل مرَّ هكذا نتحادث كنا وبينما
املسيو لك أقدم يل: وقالت ذقنه، أعرف أنني يل يُهيَّأ وكان جميل. عجوز يملكه ظرف وبكل

قديم. صديق أرنول،
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الفرنسية الثورة من قصة

وهو املاء يراقب السني شاطئ إىل جلس الخاوية، الشوارع يف مدة «أندريه» تجول أن بعد
واألمل. السعادة أيام لويس حبيبته عاشت حيث التالل، يصادم

مطعم إىل دخل ثم استحم، الثامنة الساعة وعند قلق، حالة يف طويلة مدة وجلس
«بريد يف قرأ الجرائد. تصفح الطعام ينتظر كان وبينما رويال»، «الباليه من بالقرب
فلوريال. ٢٤ يوم الثورة» «ميدان يف سيعدمون الذين األشخاص بأسماء كشًفا املساواة»
منبسط املالبس مرتب كان إذا لريى املرآة يف ونظر قام ثم بشهية، الطعام وتناول
وشارع السني زاوية يف منزل إىل النهر ناحية متثاقلة بخًطى سار ثم ومن األسارير،
رجل وهو الثورة. محكمة يف العام النائب «لرديون»، املواطن يعيش كان وهناك مزارين.
اآلن أما الكبوشان، رهبان من كراهٍب إنجرز يف أندريه وعرفه أصدقائه، بخدمة ُعرف كريم

باريس. يف متطرف جمهوري فهو
وبعد الحائط، يف كوة من وأطل الباب، خلف وجه ظهر دقائق بضع وبعد الجرس، دق
سمني وجه له وكان — أخريًا الباب فتح ضيفه واسم وجه من لرديون املواطن تأكد أن
الضحوك الرجل وجه له وكان حمراوان، وأذنان كبري، وفم المعتان، وعينان اللون، أحمر

املنزل. غرف أوىل إىل أندريه أدخل وقد — الجامد هيئة ولكن
دجاجة أندريه ورأى لشخصني، أُعدَّ قد طعام مستديرة مائدة فوق موضوًعا وكان
الغرفة أرض وعىل الباردة، اللحوم من وأصناًفا الكبد، من وطبًقا لحم، وفخذة وفطرية
التفاح هناك كان املدفأة وعىل تربد، كي دلٍو داخل موضوعة خمر زجاجات ست هناك كانت
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أكوام فوق املرشوبات من زجاجات وضعت األدراج أحد وعىل املحفوظة، والفاكهة والجبن
املواطن أيها أندريه: قال مرتب، فراشغري وفيها مفتوًحا، املقابلة الغرفة باب وكان الورق،

معروًفا. أسألك أتيتك قد لرديون،
الجمهورية. سالمة حساب عىل يكن لم إذا إلجابته استعداد عىل إنني املواطن، أيها –
الجمهورية سالمة مع تماًما ليتفق املعروف من أطلبه ما إن مبتسًما: أندريه فقال
تعرف أنت النائب، املواطن أيها وقال: لرديون من بإشارة أندريه وجلس أيًضا. وسالمتك
لن ولذلك الخوف»؛ «مذبح مؤلف أنني وتعرف أصدقائك، عىل أتآمر سنتني منذ أني
أطلبه الذي املعروف هو هذا ليس ولذا فقط؛ واجبك تؤدي إنك بل عيل، قبضت إذا تخدمني

السجن. يف وحبيبتي أحب، إنني إيلَّ: أصغ ولكن منك،
العاطفة. تلك يقدر أنه عىل داللة رأسه لرديون وأحنى

شميل تجمع أن أرجوك وإنني لرديون، املواطن أيها عواطف، رجل أنك أعرف إنني –
ليرب. ألبورت سجن إىل بي فرتسل أحب، بمن

هو ما تطلب إنك ها! ها! وثبات: دهاء ابتسامة شفتيه عىل ظهرت وقد لرديون فقال
السعادة! تطلب أنت املواطن، أيها الحياة، من أثمن

ابيكاريس!» «ابيكاريس! ونادى: النوم غرفة ناحية إىل بذراعه أشار ثم
تلبس والذراعني، الرقبة عارية السواد، حالك شعرها القامة، طويلة امرأة وظهرت
انظري حوريتي! أي إليه: يجذبها وهو لرديون قال رأسها، عىل زهرة وضعت وقد قميًصا،
مثلنا هو نبيلة، عواطف له ابيكاريس، أي مثلنا، هو أبًدا، تنسيه وال املواطن هذا وجه إىل
إىل بل السجن، إىل يذهب أن يرغب هو والرشور، العذاب أنواع أروع هو الفراق أن يرى
املعروف؟ هذا له نؤدي أن نرفض أن لنا هل ابيكاريس، حبيبته! مع ولكن أيًضا، املقصلة

ال! الثورة: قسيس خد تداعب وهي الفتاة فقالت
أيها … املخلصني املحبني هذين نساعد أن يجب إلهتي، يا الجواب، أصبت لقد –

… بالسجن الليلة وستقيض عنوانك، يل اترك جرمان، أندريه املواطن
إذن؟! اتفقنا لقد أندريه: فقال

أنك وأخربها حبيبتك، وقابل اذهب اتفقنا. قد نعم، يده: إليه يمد وهو لرديون فأجابه
ولتَبعْث قلبيكما، يف اضطراًما الصورة هذه ولتُحِدث … لرديون يدي بني ابيكاريس رأيت

براقة! المعة أفكار نحو بكما
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حال، أي عىل مبتهج ولكنه هذه، من تأثريًا أشد صورة رأيا ربما أنهما أندريه فأجاب
الخدمة هذه عىل ا ردٍّ خدمة أي لرديون للمواطن سيؤدي أن يأمل أن له ليس إذ ويأسف

هو. له أداها التي الجليلة
شكوًرا. وال جزاءً تطلب ال اإلنسانية إن لرديون: فقال

يأتي متى يعلم من ابيكاريس، أي واآلن، قلبه: إىل ابيكاريس ضم وقد وأردف قام ثم
الطعام؟ تشاركنا أن لك هل املواطن، أيها فلنرشب! اآلن ولكن …؟ دورنا

ُمكتٍف وهو منها مرق ولكنه ذراعه، من أندريه وأمسكت الفكرة ابيكاريس حبذت وقد
العام. النائب بوعد
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١

وكان كومبني، بلدة يقطن «برنابا» يدعى فقريٌ مهرٌج لويَس امللِك أيام بفرنسا يعيش كان
يف يفرش كان األسواق أيام ويف واملهارة، القوة عىل تدل كثرية ألعابًا ويلعب بالبالد يمر
ببضع والكساىل األطفال من عدًدا إليه يجذب أن وبعد بالية، عتيقة سجادة العام الطريق
بعرض يبدأ — البتة يغريها يكن ولم آخر، مهرج من تعلمها قد كان — خالبة جمل
كثرية حركات هناك ويُحرِّكه أنفه فوق القصدير من طبًقا يضع فكان الطبعية، غري ألعابه

إعجاب. أو استغراب بغري إليه ينظر الجمهور فكان متوازنة،
ويلتقطها الشمس ضوء يف تتألق نحاسية ُكرات ِستَّ الجو يف يقذف كان عندما ولكن
الوراء إىل بجسمه يرتمي كان عندما أو األرض، عىل ويداه رأسه تكون بينما ثانية، بقدميه
باثنتي املوقف ذلك يف وهو ويلعب تماًما، دائرة شكل ويُكوِّن رجليه إىل رقبته تصل حتى
عىل تتناثر النقود وقطع املتفرجني، من تتصاعد اإلعجاب همسات كانت … سكينًا عرشة

السجادة.
الكومبيني «برنابا» كان ملواهبهم تقديًرا يجدون ال الذين هؤالء كل فمثل ذلك، ومع

العيش. سبيل يف كثرية مصاعب يالقي
نصيبه من أكثر يحتمل كان الحق يف ولكنه جبينه، عرق من عيشه يكسب كان نعم

األول. أبينا آدم، خطيئة من تسببت التي واملتاعب اآلالم يف
البديع علمه يعرض أن فألجل يريد، ما قدر يعمل أن مقدوره يف يكن لم ذلك وفوق
النهار؛ وضوء الشمس حرارة إىل والفاكهة، األزهار تثمر التي األشجار، مثل يحتاج كان
والفناء، املوت عىل ترشف تكاد الثمر من مجردة شجرة غري «برنابا» يكن لم الشتاء ففي
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الذي الشجر من النوع ذلك مثل فهو املهرج، عىل صلبة قاسية كانت املتجمدة فاألرض
وملا الشتاء. فصل السيئ؛ الفصل يف والجوع الربد يقايس كان فرانس» «ماري عنه تكتب

وسكون. صرب يف ومتاعبه آالمه يقايس كان فإنه القلب؛ طيب كان
وكان اإلنسانية، الطوائف مساواة عدم يف وال والثروة، الغنى أصل يف البتة يفكر لم
تكون أن بد ال األخرى الدنيا فإن رديئة؛ الدنيا هذه كانت إذا أنه جازًما اعتقاًدا يعتقد
نفوسهم باعوا الذين األدنياء أولئك يقلد لم حياته. يف سنده األمل ذلك وكان حسنة،
فإنه متزوًجا يكن لم أنه ومع األمانة، حياة يحيا وكان هللاَ، باسم أبًدا يعبث فلم للشيطان،
كما الرجل عدوة املرأة فإن نوالها؛ يف طمع أو األيام، من يوم يف جاره امرأة لنفسه يشتِه لم

املقدسة. الكتب يف تُروى التي شمشون قصة يف يظهر
بإبريق يكلف كان أنه ريب فال املادية، الرغائب لناحية متجًها يكن لم عقله أن والحق
من يتكلف مما أكثر باألول اإلجحاد يف يتكلف كان وأنه بالنساء، كلفه من أكثر رشابه
الدفء. أوقات يف الرشاب يحب كان برزانته الدائم احتفاظه رغم فإنه باآلخر؛ اإلجحاد

ولم املقدسة، للعذراء اإلخالص كل ويخلص هللا، يخاف القلب، طيب رجًال كان لقد
يوجه وأن «العذراء»، اإلله والدة صورة أمام يركع أن الكنيسة إىل ذهابه عند أبًدا يغفل

اآلتية: الصالة إليها
أمتع دعيني أموت وعندما أموت، أن للرب يحلو أن إىل حيائي احريس «سيدتي،

النعيم.» جنة بمرسات

٢

إبطه تحت يحمل الظهر محني طريقه يف يسري كان بينما ممطر، يوم بعد ما ليلٍة ويف
بدون ليلته فيه ينام مخزن عن يبحث — العتيقة سجادته يف ها لفَّ وقد — وسكاكينه كراته
مًعا يسريان كانا وإذ باحرتام. رأسه له فأحنى طريقه، نفس يف يسري كاهنًا ملح إذ عشاء؛
يف املضحك دور تلعب لعلك اللون؟ أخرض رداء تلبس ملاذا الكاهن: قال الحديث، تبادَال

ما؟! رواية
وظيفة أشغل وأنا برنابا، فأنا العادي؛ لبايس هذا إن األب، سيدي يا ال، برنابا: فقال
منها يحصل أن يمكنه اإلنسان أن لو العالم يف وظيفة أحسن ا حقٍّ لتكون وإنها «مهرج»،

يوم! كل طعامه عىل
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وظيفة تفوق وظيفة هناك فليست تقول؛ مما حاذر برنابا، الصديق أيها الكاهن: فقال
هي ما الكاهن وحياة والقديسني. العذراء والسيدة اإلله مدائح تنرش فِبها ُحْسنًا! الكهنوت

للرب. دائم وتسبيح مدح حياة إال
وظيفتك فإن األب؛ سيدي يا جاهل، رجل كالم تكلمت أني أعرتف إنني برنابا: فأجاب
متحركة بقطعة يلعب وهو اإلنسان يرقص أن الرباعة من أنه ومع وظيفتي. إىل تقارن ال
مقام إىل فتصل تتعاىل ال الرباعة هذه أن إال أنفه، عىل موضوعة عصا فوق النقود من
املقدسة العذراء السيدة وأمدح األب، سيدي يا يوم كل مثلكم أنشد أن أود إنني براعتكم!
اشتهرت التي الحرفة، هذه أهجر أن استعداد لعىل إنني خاصة. عناية بعبادتها أُعنى التي

الكهنة! حياة أحيا كي وقرية؛ مدينة ستمائة من أكثر يف بوفيه إىل سواسون من بها
رجًال برنابا يف فميز الفطنة، تنقصه تكن ولم املهرج، بساطة من الكاهن تأثر ولقد
عىل السالم «فلريافقهم الرب: عنهم قال الذين ومن الخري، إىل نفوسهم تميل الذين من

األرض.»
رئاسته. عىل أُرشف الذي الدير أدخلك وأنا معي تعال برنابا، الصديق أيها وأجابه:
الخالص! طريق إىل أقودك كي طريقك يف وضعني قد أرضمرص إىل مريم قاد الذي إن
لعبادة أنفسهم خصصوا قد دخله الذي الدير رهبان وكان كاهنًا. برنابا أصبح وهكذا
هللا منحهما ومهارة علم كل خدمتها يف يستعمل منهم واحد كل فكان املقدسة، العذراء

إياه.
اإلله. أم وفضائل األولني وحكمة األوىل املدرسة أحكام تعالج كتبًا يؤلف الرئيس فكان
فن عن ينبئ بخط الجلد من صحائف عىل الرسائل هذه ينقل موريس الراهب وكان

صحيح. وعلم
صورة يرى أن إليها للناظر يمكن صغرية صوًرا يرسم إسكندر الراهب وكان
رجليها، عند رابضة أسود أربعة يحرسها سليمان، عرش عىل تجلس السماء» «ملكة
عدد هي حمامات، سبع — الضوء من هالة به تحيط الذي — رأسها عند ويوجد
والنصيحة والقوة والعلم والتقوى الخوف وهي: املقدس»؛ «الشيطان قدَّمها التي الهدايا
واالعتكاف والرشاد التواضع يمثلن الشعر ذهبيات عذارى ست وبرفقتها والحكمة، والذكاء
وكانا عاريان، صغريان شخصان قدميها عند باحرتام ويقف والطاعة. والطهارة واالحرتام

القوة. العظيمة شفاعتها بواسطة الخالص يطلبان روحني
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فكان مريم، إىل بنظرها تتجه وهي حواء إسكندر الراهب يرسم أخرى صورة ويف
والعذراء الصغرية املتواضعة املرأة والفداء، الخطيئة واحد وقت يف يرى أن لإلنسان ممكنًا
الحية»، املياه «برئ بصور الكتاب نفسه يف اإلنسان يعجب كان ولقد املركز. الرفيعة العالية
و«باب األناشيد، يف تذكر التي و«الحديقة» و«الشمس»، و«القمر»، و«الزنبقة»، و«الينبوع»،

العذراء. تمثل صور هذه وكل الرب»، و«مدينة السماء»
تماثيل ينقش وكان عاطفة، رقة مريم أبناء أكثر من اآلخر هو «مريود» الراهب وكان
عيناه وأصبحت الرتاب، من وشعره وحاجباه لحيته ابيضت حتى انقطاع بال حجرية

الهرم. نِّ السِّ ذلك يف وهو وفرًحا قوة ممتلئًا كان ولكنه واالنهمار، االنتفاخ دائمتي
وكان الفناء، عالم إىل تكر التي سنينه لطفلها تبارك كانت الجنة» «ملكة أن ريب وال
يحرصعىل وكان اللؤلؤ، من كلها هالة جبهتها وحول منرب عىل جالسة وهي يمثلها مريود
حبيبتي «إن الرسول: عنها قال التي تلك أقدام يغطي تلبسه الذي الرداء ثنيات يجعل أن

مغلقة.» حديقة مثل
«… إلهي أنت «إلهي تقول: وكأنها الرشاقة ملؤه طفل شكل يف أيًضا يمثلها وكان

وكان مريم، للعذراء تكريًما التينية أناشيد ينظمون شعراء هؤالء غري الدير يف وكان
وشعًرا. نثًرا سيدتنا عجائب يروي البيكارديني أحد هناك

٣

جهله عىل وندم تحرس العميل؛ املحصول وذلك املدائح يف املباراة تلك برنابا رأى وملا
الدير: حديقة يف منفرًدا يتنزه وهو يتأوه وكان وبساطته،

التي تلك اإلله؛ أم أمدح أن إخوتي مثل يمكنني ال الحظ سيئ أنا لكم أسفاه! «وا
صنعة ال فظٍّا رجًال إال لست أسفاه! وا أسفاه! وا ما، تقديًرا يستحق مديًحا قلبي لها قدمت
رسائل وال الناس، بها أفيد مهذبة مواعظ ال العذراء سيدتي يا يدي يف وليس فن، وال بيدي
النحت، صحيحة تماثيل وال الجمال، رائعة صور وال القوانني، إىل بالنسبة مقسمة منمقة

أسفاه!» وا يشء، لدي ليس الوزن. مستقيمة الشعر من أبيات وال
يشاء. كما ينتهبها للحزن نفسه وترك الشكوى، عن يني ال كان وهكذا

غري صالة يعرف ال كان آخر راهب قصة يقص الرهبان أحد سمع ما، ليلة ويف
فمه من صعدت مات ملا ولكنه وسذاجته، لجهله محتقًرا كان ولذا ماريا»؛ يا لك «السالم

قداسته. ظهرت وبذلك «ماريا»، حروف من حرف لكل تمجيًدا زهرات خمس
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يغرت لم ولكنه العذراء، بطيبة أخرى مرة وأعجب بارك القصة هذه برنابا سمع وملا
يخدم أن قلبه كل من يودُّ وكان والحماسة، بالغرية القلب ممتلئ كان فقد املوت؛ ذلك بمثل

السمائية. ملكته مجد
إىل ينتِه لم ولكنه الغرض، ذلك إلدراك يستخدمها أن يمكن التي الوسائل يف وفكر
مرسوًرا استيقظ أن األيام من يوم صباح يف وحدث يوم. بعد يوًما تزداد آالمه فكانت يشء،
انتهاء بعد إال يرجع ولم ساعة، من أكثر منفرًدا هناك ومكث الكنيسة، إىل مرسًعا وجرى

الطعام. تناول زمن
من فيه مقفرة تكون الذي الوقت يف الكنيسة إىل الذهاب عىل استمر اللحظة تلك ومن
الرهبان خصصه الذي الزمن من طويًال وقتًا هناك يميض وكان أحد، بها ليس املصلني
يشكو يعد ولم نفسه، عن الحزن ذهب وبذلك والصناعية؛ العلمية فنونهم ملزاولة اآلخرون

البتة.
فكانوا ورائه، ما استطالع يف ورغبتهم الرهبان لشوق مثاًرا الغريب الشذوذ ذلك وكان
االنفراد من يكثر ألن برنابا الراهب يدعو كان الذي السبب عن اجتماعهم عند يتساءلون

الكنيسة. يف
عىل عزم فإنه األعمال؛ من يأتونه ما كل عىل يَطَّلع أن الرئيس واجب من كان وملا

انفراده. عند برنابا مراقبة
بصحبة الرئيس األب حرض الكنيسة، يف منفرًدا برنابا كان إذ األيام من يوم ففي
داخل يحدث كان ما الباب شقوق من يراقبون وأخذوا سنٍّا، الرهبان أكرب من راهبني

الكنيسة.
الهواء، يف ورجاله األرض عىل ورأسه رأوه العذراء، السيدة مذبح أمام برنابا رأوا
القيام يف واستمر سكينًا! عرشة واثنتي نحاسية ُكرات بستِّ املوقف هذا يف وهو يلعب وكان
املايض! يف استحسان أعظم صادفت والتي صنعة، اتخذها قد كان التي األلعاب تلك بعمل

املقدسة. اإلله ألم تكريًما األلعاب بتلك يقوم اآلن كان ولكنه
خدمة يف وعلمه مواهبه وضع قد البسيط الرجل ذلك أن الكبريان الراهبان يفهم ولم
واستباحًة محرًما تدنيًسا يعد الرجل هذا يصنعه ما بأن ا واحتجَّ فصاَحا املقدسة، العذراء

املعبد. لُحرمة
أصيب قد يكون أن بد ال أنه ح رجَّ لكنه القلب، طاهر برنابا أن يعلم الرئيس وكان
فجأة رأوا ولكنهم الكنيسة، من بإخراجه واإلرساع للدخول يستعدون وكانوا عقله، يف بمسٍّ
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املهرج جبهة من يتساقط كان الذي العرق تجفف كي املذبح درجات تنزل املقدسة العذراء
الزرقاء. طرحتها ثنيات من بثنية

«طوبى الرخامي: السلم واجهت حتى رأسه األرضوأحنى عىل ركع الرئيسوقد وقال
هللاَ.» سريون ألنهم القلوب؛ ألتقياء

«آمني.» األرض: يُقبِّالن وهما الراهبان وردد
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