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 بل قراءة الروايةق
يعرفون الكاتب الكبري إسحاق  ،على ما أتوقّع ،مجيع من يقرؤون باللغة األم

وقد  .بل تعلموا القراءة ا من خالل كتاباته الروائية والشعرية .ماشباش
جمموعته الشعرية "السحب تستقر على األرض"  ،وحنن شباب ،تداولْنا

وهو ينشد شيئاً منها  ،تب معتداً أنهوقد روى لنا الكا .وحفظنا بعض ما فيها
، نسي فجأة األبيات التالية فما كان من 1969على احملتفني به يف دمشق عام 

 .أخينا وصديقنا حسن طامزوق إال أن أسعفه فأكملها عنه
كان لقاؤنا بالكاتب يف زيارته إىل دمشق يف ربيع ذاك العام حافزاً لنا بعدما 

ى متابعة كتاباته اليت رمبا غطّت على كتابات تعرفنا شخصيته عن كثب عل
خان  :حىت نتاجاته املتأخرة ،وهذا ما حيدث يف أي أدب وبأي لغة ،غريه

 ...وردد ،والشرق والغرب ،وعائشة ،جري
ال أريد الدخول يف تفصيالت عن أدبه فهناك دراسات عنه من أشخاص 

 .رواية الفنية الشركسيةغري أين ال بد أن أنوه بريادته لل ،متخصصني يف أدبه
وأُحلُّ على "الفنية" باملفهوم الغريب للرواية ألنَّ غريه قد يكون سبقه إىل كتابة 
الرواية. وأنوه أيضاً مبا يسمى يف العربية بــــ" تطويع اللغة " 

 .وليس هذا بالسهل ،ال لغة حكايات فحسب ،الشركسية لتكون لغةَ رواية
عمل فيهما  ،الفنية والتطويع :أن هذين األمرينويعرف قراء الرواية العربية 

حىت استوت الرواية  ،وعلى مدى عقود من السنني ،عشرات الروائيني العرب
  .العربية على ما هي عليه اليوم

ولذا بقي أن أشري إىل بعض  ،وإسحاق ماشباش كاتب حمترف مبعىن الكلمة
زاً يف إدارة احلوار سيالحظ القارئ أسلوباً متمي :ما هو خاص به وبالرواية

وهذا ما حيتاج إىل عالمات تنقيط  ؛بني أكثر من شخصني يف وقت واحد
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 .والسيما اخلطوط اليت تعين انتقال احلوار من شخص إىل آخر ،خاصة
ويتطلب هذا األسلوب الذي آثرت احملافظة عليه رغم صعوبته يف البداية على 

انتباهاً ومتابعة من  ،تعبريسبيل األمانة لـــ "براءة االختراع" إن صح ال
 ،القارئ. وسيتوقف القارئ أيضاً حمتاراً أمام تغير أمساء بعض الشخصيات

وعلى سبيل املثال اسم عائشة الذي يرِد يف السرد الروائي بامسها األصلي 
وبامسها  ،مفرنس" أيسيه ـويف احلوار بني الشخصيات بامسها "ال ،"عائشة"

وكذا اسم حبيبها  .إليزابيت أيسيه أحياناً –شارلوت  :الكامل الرمسي
الذي يختصر أحياناً على لسان  ،ماري دو إيدي شفالييه –بليز  :الكامل

 ...عائشة إىل "دو إيدي"
وحسب التقاليد الفرنسية جيب نطق األمساء املركبة كاملة يف املواقف الرمسية 

مع وضع  ،ينألكسندر –وكلودين  ،أجنيليك –ماري  :مثل امسي األختني
يف حني أنه يكتفى باجلزء األول منه يف  .بني جزأي االسم" –"اإلشارة 

 .احلديث بني األختني
وأخرياً كل الشكر ملن كان هلم الفضل يف رؤية هذا العمل وسابقه "خان 

واألستاذ ممدوح  ،وأخص الشقيقني فاروق وحسن طامزوق .جري" للنور
 املترجم  ... ومن يتجشم مشقة قراءا.قوموق
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 مقدمة الكاتب
أمواج البحر اخلفيفةُ حتمل احلصى إىل الشاطئ موشوشةً، وصبيةُ الثامنة الرشيقةُ 

 تسترق السمع إليها، وتسأل أمها:
 حنن أديغة، فلماذا يسمينا صياد السمك العجوز  "شراكسة"؟ -
 ألن العجوز "ممت" تركي يا ابنيت. -
 -ت عينا الفتاة السوداوان الصافيتان يف حمجريهمادار -وماذا إن كان تركياً؟!  -

 وهل سيسر هو إن ناديته بغري امسه؟!
 ال أدري ياعائشة. التشغلي بالك مبا يصدع رأسك! -
وهل يف سؤال املرء عما اليعرفه ما يصدع؟! وما معىن "شركسي"؟ أهو حسن  -

 أم رديء؟
 ية: قاطع الرؤوس.اسأيل أباك "احملترم"؛ يقال إنه يعين يف الترك -
ال تقبلوا  -تنهدت عائشة مث أردفت على حنو مفاجئ:  –ليس حسناً إذن...  -

 أن ينادينا "ممت" التركي ذا اللقب، وأنا لن أقبل.
ابتسمت األم يف وجه ابنتها بعني راضية ولكنها صوبت  –حسناً يا ابنيت، حسناً  -

ا االسم حسب من ينطق به: خيتلف معىن هذ –بلهفة ما يعين "قاطع الرؤوس": 
وليسوا وحدهم يف هذا  األديغة حماربون ال يهابون شيئاً؛ هذا ما يقصده األتراك.

الفهم: العرب والروس واإلنكليز والفرنسيون، وغريهم، ممن ال أعرفهم، ينادوننا 
وافقت عائشة الصغرية أمها ومل تتوانَ عن  –ال بأس إن كان األمر هكذا  -ذا.

 ها املعىن نفسه؟ـِوهل يعين يف لغات األقوام اليت ذكرت -ما تريد معرفته:السؤال ع
وكيف نعرف وحنن جنهل لغام؟! أظن أم يقلدون الترك يف ما يسموننا به  -

 دون أن يعرفوا املعىن. كفى يا عائشة! لنمضِ! العربة تنتظرنا، وجدتك قلقة علينا.
 اليت يقذفها البحر إىل شاطئه: تحدثُ عائشة نفسها وهي تلملم احلصى

لو مل يكن األتراك حيسبون حساب شجاعة األديغة ملا مسونا ذا االسم؛ أليس  -
 كذلك يا أمي؟ 
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 رمبا. -
 وهل األتراك بعيدون عنا؟ -
 يقال إن بالدهم على مسرية يومني بالبحر. -
 وهل بنات األتراك مجيالت؟ -

 لدنيا:مزحت األم مع ابنتها اليت ال تسعها ا
رجاهلم وسيمون، ولكن ليس يف الدنيا أمجل وال أوعى منك يف نظري. لنمشِ  -

 ياصغرييت! كفاك أسئلةً، اتركي شيئاً للغد!
مث اختذت طريقها أمام أمها ذات الوجه األبيض  –لنمشِ إن كنت ترين هذا  -

الصايف، وتوقفت حلظة وسألت بشيء من اخلبث وهي ال تدري ملاذا متيز 
 يني من غريهم: الفرنس

 وهل من يسمون بالفرنسيني يعيشون يف تركيا؟ -
يا حسريت؛ ال أدري يا ثرثاريت الصغرية، ملاذا اآلن، وقد بدأت بالترك، تنتهني  -

 بالفرنسيني؟!
ومن أين أعرف؟! انطلقت عائشة تقفز على قدم، مث تتبِعها باألخرى، مصالبةً  -

 أزهار الصيف املتعبة. بينهما، مثريةً الغبار املتراكم على
كانت وساوس أمها "جنات" تعجل يف سريها، فتمخر قامتها الرشيقة اهلواَء 
 دنا ومخبصرها املمشوق، وجتعلها تبتهل إىل اهللا "يا إهلي انظر إلينا بعني الرضا، وامح

 "ها!يف عمرنا لنشهد فرحة ابنتنا اليت ال تتسع هلا الدنيا املنرية، واجعل السعد قسيم
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 الكتاب األول

-I- 
  .واألصغر أوغستني ،األخوان فرييول من أغىن سكان باريس. أكربمها شارل

يعيش حياته  .الكونت شارل دو فرييول ال يزال عازباً وإن جتاوز األربعني
العابثة يف باريس ولندن وفيينا ومدريد وجنيف دون أن يسهو عن مهامه 

ن مبظهره  ذات الطابع الدويل. ولسن قليالتالنساُء اللوايت خلب ألبا
 .وال األسر اليت كانت تعيش يف وئام فمزق مشلها ،الوسيم ولسانه املعسول

ومن خيتبئ عن نواظرهن ومن حيمن حوله ال يحصني. ولسن قليالت أيضاً 
 من مسعن به ويتمنني تعرفه.

يا  ؛سوقد تكون هذه العيشة الالهية هي ما جعل الناس يقولون "باري
 "!باريس

 -أسرة. وزوجته ماري  ،األخِ األصغر لشارل دو فرييول ،ألوغستني
أجنيليك غريين دو تانسني تنتمي إىل إحدى أغىن األسر. وهي أسرة مقربة 

 -ويقيم لديها يف البيت أخوها بيري وأختها كلودين  من البالط امللكي.
والرئيس احملترم  ،وأما أوغستني فهو خازن يف منطقة  "دوفني" .ألكسندرين

وقد تلقيا تربية وتعليماً  .وابنامها بون دو فيل وأرجنتال ".ميسكالربملان "
ويف منزل آل  .ممتازين. وهلما معرفة ممتازة بالشعر والدراما واملسرح والفن

وكاردينال فرنسا دو فلريي حيب  .فرييول جيتمع كل مساء كثري من املثقفني
وبورنوفيل برينسري،  ،وأورليان الدوق ،اًهذه األسرة ويتردد عليها كثري

 ،كلري، والفيلسوف فولتري –واللورد بولينغربوك وزوجته املركيزة دو ماري 
والفنانة لوكوفرير، والسيدتان دو ديفان ودو بارامبري، وعضو املنظمة املالطية 
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وآخرون هم أصدقاء  ،واملركيز كاالندرين 1ماري دو إدي شفالييه، –بليز 
 .ولكن لندعِ احلديث عن هؤالء إىل ما بعد لألسرة.

أوغستني والذي ال  -سان  –البيت األبيض الفسيح الواقع على شارع نيف 
وال يسمع هسيس  .يقيم فيه اآلن إال أربعة تلتمع فيه مشوع ال حصر هلا

 .الشموع األخوان فرييول واألختان غريين دو تانسني
  –فع شارل دو فرييول كأس الشمبانيا ير –حتقق يل ما متنيته طوال سنني  -

أمِسكوا خواصر أقداحكم كما تمسك املرأة من خصرها، ودعونا نقرعها، 
يرسلين ملك  .إستانبول –غداً سأكون على طريق القسطنطينية  :وهنئوين

كيف  ،أتعرفون أنتم الشرق ،2فرنسا الوضيء لودفيغ الرابع عشر يف مهمة
 ...الثغور احلامية ،السيقان املتينة ،اخلصور اهليفاء ،رالبنات السم .هو الشرق

 -كان األفضل لك من كل ما ينتظرك هناك يا شارل أن تؤسس أسرة  -
 قال أوغستني ألخيه األكرب وكأنه ميازحه.
                                                 

يعود أصل التسمية إىل جزيرة مالطة اليت انسحب إليها من كانوا يسمون منظمة  1
تقريباً، بعدما طردهم  1080استضافة احلجاج املسيحيني يف القدس واليت تأسست عام 

ويرِد  وسيأيت املؤلف أيضاً على بعض املعلومات عنها. العثمانيون من جزيرة رودس.
ذكرهم يف كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ معاصرِ صالح الدين األيويب باسم "فرسان 

   .املعبد" املترجم
ملَكية يف عهد ـاملشهور يف كتب التاريخ أن ملوك آل بوربون الذين سقطت ال  2

والواقع أن لكل  لويس ".فرنسية حيملون اسم "مع الثورة الآخرِهم لويس السادس عشر 
" مفَرنس من أصل و"لويس " من أصل جرماين،لودفيغمن االمسني أصالً وتطوراً، أحدمها "

مجيد، الشهري. أما سبب وصف امللك باملضيء أو املنري ـالتيين،" وهلما املعىن نفسه : ال
وهو هتمامه باألدب والفن، " الملك الشمسفهو أن لويس الرابع عشر لُقِّب بــــ "

 .من بىن قصر فريساي. املترجم
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أجاب شارل  -...أما أنت فال أعرف ؛أمامي ما يكفي من الوقت هلذا -
مبا تعنيه لذة احلرية  وما يدريك أنت - :وأضاف بسرعة ،الكهل أخاه

 !ويا لَعاره ،يا لَبؤس الرجل الذي ال يعرف غري امرأة واحدة ؟!للرجل
أجنيليك إىل زوجها الذي يكربها  –نظرت ماري  – !امسعوا ماذا يقول -

وما  -:مث أعادت الكُرة إىل ملعب أخي زوجها ،وابتسمت ،عدة سنوات
ال تهِن زوجي بكالمك  ؟حدةيدريك إن كان أخوك مل خيترب إال لذة امرأة وا

 .اختتمت كالمها ذه املداعبة –هذا أيها الكونت 
غريت نظريت إىل  ،إن كان كالمك حقاً أيتها الكونتيسة فقد سررتين -

وسأل الكونت شارل أخت زوجة أخيه  -صبوا املزيد من الشمبانيا!  .أخي
 ؟أختك ألكسندرين كالم -أتصدقني يا كلودين  - :وهو يقرع كأسها

ألكسندرين بعينيها اخلضراوين  -حدقت كلودين  – ؟!وملاذا ال أصدقها -
ال أرى يف كالمها ما  –الباردتني اللتني أهلبتهما الشمبانيا يف عيين الكونت 

 .يعيب
وض شارل واحتسى الكأس يف  –راض  ،أنا راضٍ عنك يا كلودين -

هذا ما حيببين يف  –ومهس يف صوت منتشٍ يسر القلب  ،جرعة واحدة
كنت اخترتك  ،.. لوال أين مسافر إىل تركيا لغازلتك يا كلودين.النساء

 .أنطوان –زوجة رداً على كالم أخي الكونت أوغستني 
ألكسندرين وهي تنظر إىل أختها من  -أجابت كلودين  - ؟هلذا فقط -

 .طرف عينها
مث انتبه  ،لُمح له به مل يفهم شارل دو فرييول يف البداية ما - ؟وماذا إذن -

 .ال امجوين منسقني فيما بينكم ،ال ،ال - :إىل نفسه شاعراً بأم يهمشونه
 سأفعل هذا حني أعود من تركيا فحسب وقد أجنزت أمور فرنسا.
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ضحكت  - ؟والقدود اهليفاء ،والشفاه احملترقة ،نساء الشرق السمراوات -
 أجنيليك. -ماري 

ألن  ؛ألكسندرين -هن سأتزوج من أختك كلودين بعد ،بعدهن يا مدام -
 تكتمل عمراً وعقالً إىل حينها؟ 

قال أوغستني أنطوان الذي كان صامتاً  –أصبحت ما ستصبحه يا كونت  -
 .ليس عشاقها قليلني .ال أعرف إن كانت ستقبل بك –إىل اآلن وهو يبتسم 

 .ن حيومون حوهلاوالكاردينال مم ،1ودوبوا ،يقال إن الدوق فيليب أورليان
ال أعرف إن  –صرخ مبعوث فرنسا مصدقاً ما قيل له  – !هكذا إذن -

أو  ،2كانت ستقبل يب ولكن املستحيل هو أن تتزوج من أورليان الطائش
لذا علي أن  ؛أمامي غداً طريق طويل !ال تدعيهم خيدعوك ،العجوز دوبوا

يف ذهنه شيء  ولكن كان ،قال شارل دو فرييول هذا وض –.. .أستريح
 كالً على حدة. ،اآلن اقترب موعد لقائه باثنتني من حمظياته :آخر

 
-II- 

 1698إستانبول عام 
وال  ،وال اللغة ،ليس الناس، وال املالبس :العالَم هنا خمتلف عما يف باريس

فكل قوم هلم لغتهم اليت حييون  ؛وال البيوت فحسب ،وال األسواق ،الشوارع
ـّوزِي ،خصوا به أنفسهم ولباسهم الذي ،ا هم الذي سيختارونه عن ــ

                                                 
   .املترجم هو الوزير األول يف عصر الرواية، وعدو لدود لشارل دو فرييول كما سنرى.  1
خلامس عشر الذي هو حفيد لويس الثالث عشر وابن أخت الرابع عشر، والوصي على ا 2

وحرب... غري أن شهرته تقوم على ، شخصية متعددة اجلوانب من أدب تبوأ احلكم طفالً
 .املترجم نشر احلب املتحرر والفسق.
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وإن كانوا  ،ولكن .والطعام كذلك .مضيفني إليه وحاذفني منه ،تفكري
فإن ما ال يتناسب معه يسقط  ،وأضحى عماد قوم ،اعتادوا على ما عندهم

والبلدان  .والبيوت والشوارع والطرقات يف كل مكان ولكنها ال تتشابه .منه
وختتلف يف أسواقها وروائحها، وما  ،اهرها وأساليب عيشهاختتلف مبظ

 .يصدر منها من أصوات
وال من البيع والشراء.  ،ليست شوارع باريس وال أسواقها خالية من البشر

ولو أن  ،غري أن الكونت شارل دو فرييول ،وال أهلها عراة حفاة جائعون
"أين هن البنات  :امخيفي شيئاً يف نفسه منذ أي ،الشرق بالنسبة إليه حكاية

ال أرى فيها إال  ؟والشفاه امللتهبة ،والسيقان املتينة ،واخلصور النواحل ،السمر
ما الفائدة من أن تنظر إىل ذوات  .رجاالً يعتمرون الطرابيش احلمراء

يا  ،يا أيتها القسطنطينية ؟اجلالبيب السوداء الطويلة واحلجب الضافية
ولكن أميكن أن تغري مظهرها  !ي األتراكقسطنطينية ما أسرع ما ارتديت زِ

 ؟وأضفت املآذن إىل جوانبها ،إن حولت أيا صوفيا إىل جامع
 ،رأى أيا صوفيا اليت كانت كنيسة ،فيما هو يتعرف إستانبول ،قبل أيام

فتذكر أن تركياً  ،ورسم إشارة الصليب ناسياً أن املسلمني حولوها إىل جامع
 ر".ره وهو يناديه بــ "الكاف

قال له  –يا معلم انزع من رأسك مثل هذه اهلموم اليت ال فائدة منها  -
الترمجان فخري الرجلُ النحيف األشقر ذو العينني الصافيتني املائلتني إىل 

واملدينة اليت تقطنها هي  ،البالد اليت جئت إليها هي تركيا –السواد 
إستانبول  .رى الكثري هناست .وال أعلّمك ،أقرب إليك ما ال تعرفه .إستانبول

 .تفترق طبقات طبقات كما القرون تتواىل
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 ،وافق شارل دو فرييول وهو ينظر  إىل عيين رفيقه اخلبيثتني –حقاً  ،حقاً -
 –ممتدحاً إياه  ،مىت ستحقق يل ما حتدثنا فيه قبل أيام :متظاهراً بأنه يسأله

وأعرف أنك حتمل  .تعرف جيداً معىن لقب "معلم الصنعة" الذي تناديين به
ولكين لست جاهالً متاماً بتاريخ الترك. وقد  .قومك على أن حيترموين

" اليت كارلوفيتشأرسلين ملكنا لودفيغ الرابع عشر للتحضري ملعاهدة سالم "
وأستطيع محل  ،وأمورنا تسري على ما يرام .. بعد هزائمها1تصدع رأسي

. وسنغري اإلسبان خالل مندويب اإلنكليز واإلسبان والروس على إطاعيت
 .أسبوعني تقريباً أن حيضروا إىل ما نريد. ولذا ال أحزان عندي وال منغصات

كما  ،ولذا ال نصدع رأسينا .وليس من مهامي حلُّ مشكالت إستانبول
ضحك شارل ووجنتاه املمتلئتان ترجتّان  –مبا مل تستطع القرون حلَّه  ،تقول

 !ق فلْنتكلم يف ما كنا اتفقنا عليهوإن كنت تعرف ما هو أفضل مما سب –
إن  –أجاب فخري وكأنه كان ينتظر هذا الطلب  –مل أنس يا معلم  -

 .فأنا رهن إشارتك ،وكان عندك املال والوقت ،كنت تريد هذا
 ،امحرت وجنتا شارل –ال تم مبوضوع املال  .أنا جاهز يف أي وقت -

رتيب األمور فهذا إن كنت قادراً على ت –وارجتف طرف شفته اليسرى 
 .أنا حاضر قلباً وقالباً .املساء مناسب متاماً

 .عاش فخري املترجم أكثر من مرة يف فرنسا ويف أماكن أخرى من أوربا
" يعرفليس " .ويعرف أن األديغة يعيشون يف الضفة اليمىن للبحر األسود

وليس كالمه بلغتهم أضعف من  .فحسب، بل خالطهم مراراً سراً وعالنية
                                                 

، ختلّت مبوجبها عن 1699معاهدة وقّعتها الدولة العثمانية يف كارلوفيتش بكرواتيا عام  1
حبر "آزوف" لروسيا، وعن مطاحمها يف ترانسيلفانيا. واحلق أن حبر آزوف حبر شركسي 

 .املترجم ا الفم الضيق.ويعين امسه، كما يدل شكله، البحر ذ
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وال حيتاج إىل  ويعرف شيئاً من عادام وأمناط معيشتهم. .مه بالفرنسيةكال
"، وعلى جتمعات السكان مواقف السفن يف "طوابسه" و"أنابهمن يدلّه  على 
وحني يأيت فصل اخلريف مث الشتاء فتسوء الطرقات كان  .القريبة من هنا

و فرييول ممن فيعمل مترمجاً ووسيطاً ألمثال شارل د ،يتوقف عن عبور املاء
وال يتعبون من املغامرات اجلنسية اليت ال اية هلا.  ،يأتون من خارج البالد

وإذا عدت بضع  .أما هو فلم تكن لديه أسرة وال ميكنه التفكري يف الزواج
؟" ما فعلوا به يف جوار "طوابسهسنوات إىل الوراء فهو حيتفظ بسر 

اهراً بأن املهمة اليت التزم ا ابتسم فخري متظ –ليس أمراً ال تدبري له  -
ومع أنه كان خيشى من افتضاح عاهته فقد امتدح نفسه يف  .ليست عسرية

مث  ."ناال تسلم ذات غطاء رأس من شر ،"وحنن كنا يوماً ما رجاالً :سره
وأنت "ويضيف بدافع احلقد:  ،حيسد الرجل اجلالس أمامه، املمتلئ بالعنفوان

قل يل أي صنف من النساء  –ك وما قد يؤذونك به" ال تعرف ما سيحل ب
 ؟رومية أم إيطالية أم زجنية ؟تريد

األمر متالعباً حباجبيه  دو فرييولحسم شارل  -!ما أكثر ثرثرتك -
 األصفرين رافعاً خافضاً: 

حقاً أال  !هات نوعاً آخر من النساء –مللت من هؤالء منذ زمن بعيد   -
 ؟ضيافتهم نساء ينجب األتراك الذين أنا يف

 ...ولكن ،ما أكثر احلسناوات عندنا ؟!وهل من املعقول أال ينجبوا -
قاطع املوفد  –إحدى بناتكم  !ال تأخذْك اللهفة عليهن !كفى ،كفى -

ال أدري إن كانت بِكراً  –الفرنسي فخري دون أن تميز أهو جاد  أم هازل 
 .يعأم ثيباً كنت التقيت ا يف باريس هذا الرب

 .تلهف فخري خمفياً انفعاله - ؟وماذا إذن -



- 15- 
 

أصلح شارل املوقف  –كانت كسلى يف الفراش  – ؟!وماذا ستكون -
حني تأيت إىل باريس سأوفر لك امرأة فرنسية كالنار تقضي  –بسرعة مازحاً 

 .معها ليلتك
 .تصنع فخري الرجولة ولكن صوته اخنفض مع العبارة –لن أدعها تشكو  -
أتعرف كم  .ولكن ال ختطئ فتطلب بِكراً ،كنت فحالً هكذا حسن إن -

امسع يا  .أربعون عاماً ،ثالثون ؟جيب أن يكون عمر املرأة اخلبرية يف الفراش
 .حضر الفتاة الشركسية اليت حدثتين عنها !فخري ال تدعنا ننسى موضوعنا

 .من متتعينأنا ال أخبل على  !ال تتراجع حىت لو طلبوا فيها صندوقاً من الذهب
 :كما يقولون –وملعت عيناه الصفراوان  ،امحرت وجنتا شارل دو فرييول –

، هيه "إستانبول :" أريد أن يقول واحد مثلي!هيه يا باريس ،باريس ،"باريس
 يا إستانبول"

امتدح فخري جليسه كامتاً انفعاله  –أنا واثق منك يف هذا األمر يا معلم  -
ومن أي عمر تريد  –ل حماوالً إخفاء امتعاضه وسأ ،مع أنه استاء من كالمه

 ؟ثالثون ؟عشرون ؟مخسة عشر ؟الفتاة الشركسية
ناسياً ما  ،ارتفع الصوت احللو لشارل –كلما كانت شابة كانت أفضل  -

 :أسألك جاداً - :مث سأل عما يستغربه .كان صرح به يف شأن عمر الفتاة
 مرمي العذراء اليت هل هن ؟أمل ميس أي رجل تلك الفتيات الشركسيات

بناتنا يف فرنسا يبدأن ممارسة اجلنس يف سن  !عجيب ،عجيب ؟مسعت ا
إن كان كالمك حقاً فسنبدأ ببنات الشراكسة  .الثانية عشرة أو الثالثة عشرة

ج على النساء الناضجات حىت سن األربعني خمتربين دفأهنولكن  .مث نعر
 ،صلبات السوق ،اخلصور ضامرات ،جيب أن يكن بيضاوات دون شقرة

 !دافئات الشفاه
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مث أضاف  ،قال بنربة الواثق –_ ما من فتاة شركسية غري مجيلة يا معلم 
 .وأمثان مرتفعة ،هؤالء يرغب فيهن كل الناس - :بصوت عالٍ

صارح شارل فخري  –كم مرة قلت لك إنه ال شيء يعترضين يف هذا  -
ومل  – !ك أن تنسى موضوع السعرآن ل –الذي ال تفارق سريةُ املال لسانه 

أال  :أريد أن أسألك -:يستطع إال أن يسأل املترجم ألنه أحس بأنه أهانه
 .يخيل إيلّ أن صوتك يعلو وينخفض ؟تعتين حبنجرتك

ولكن ما  .مبا أنك أجبت على سؤالك بنفسك فال أستطيع أن أضيف شيئاً -
 ،حنن وأنتم ،ال دأ .اوأنت ال جتهل هذ .ليست مهنة املترجم سهلة ؟العمل

وإن تقاضيتم أو  ،إن ختاصمتم أو تصاحلتم –كل ما تقولونه  .طوال النهار
وأحياناً أكرر الكالم مرتني  .أترمجه دون أن يسقط منه شيء - ،تصافيتم

 ،ليت اآلخرين كانوا مثلك ،لست أنت .وحيدث أن تثريوا غضيب .وثالثاً
 أتكلم على اإلسبان اللجوجني.

وليست قليلة  .ليس اليوم فحسب أعرف املترمجني ،أيها املترجم .عمن ،نعم -
 .املشكالت واخلالفات الدولية األوربية اليت حلَلْتها. مهنة السفارة مهنة صعبة

وتعمل مع  ،وتستهني براحتك وصحتك ،ولكن إن كنت حتب مهنتك
الصلح. اآلخرين مقنعاً إياهم بنباهتك فال عدو وال مبغض يستعصي على 

ومع ذلك فألين أكلفك برغبايت  .وأنت ليس ما تقاسيه سهالً ،نعم يا فخري
 وسأُقدم لك ما يسرك. ،القليلة سأقدر لك هذه اخلدمات

 شكراً يا معلم على أنك تفهمت موقفي. -
 - :ولكن سأقول لك شيئاً آخر !وهل أستحق الشكر على كالمي -

ن كشاب مكتنز مورد الوجه تحقّق التمعت عينا شارل املخضلّتان الصفراوا
ورجعت إىل بالدي أن  ،ملكنا املنري وعدين إن حققت هديف -له ما يشاء 
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يكلفين مبهمة السفري الدائم يف تركيا؛ فإن مل تتوان يا فخري ونفذت ما 
يا عاصمة  ،إستانبول ،يا إستانبول .أطلب منك فسينفعك عملك ولن تندم

حىت لو مل تستطيعي أن تنسيين لذات  ،تكأشعريين حبسنك وحالو ،شرقي
أفرحيين ولو مرة واحدة بنسائك السمر ذوات الوجوه  .قليب يف باريس

 !البيض والشفاه الدافئة
ساير فخري أفراح شارل، وهز رأسه مع كلماته، ومع ذلك فإنه يسخر ممن 

و انظر إىل هذا البغي كم ه، ناسياً فقدانه هو لفحولته "يبتسم له ظاهراً
 "!... وما أبأس البالد اليت ميثلهاسعيد

 

-III- 
 .ما تزال رِعشة الفتاة اليت جاؤوا ا لشارل من دار احلرمي يف خميلته

ال ينسى كيف افترع الفتاة الشركسية الشابة اليت كانت تدافع عن شرفها 
وال كيف صحا من نشوته.  كلما  ،دون أن يستوعب لذا فتتوسل إليه،

الضئيلة اليت ضاعت حتت وطأة جسده الثقيل يف الفراش فأُغمي فكر يف الفتاة 
كنت أشتري مبا دفعت من :قائالً يف نفسه ،عليها، وأعادها إىل وعيها مبشقة

مل تدعيين أستمتع حبالوتك ونعومتك. ومهما الم  ،أجلك الكثري من النساء
يف دار نفسه فإنه يفرح بنجاته بفضل الرشوة اليت دفعها إىل كبرية البغايا 

  .احلرام
من أجل أال يطلع املترجم فخري على هذه األمور كان قد اتفق مع كبرية 
دار البغاء ذات العينني الواسعتني اليت صدقت معه فحفظ هلا اجلميل ألن من 

كانت  ،آه يا للحسرةاملال البد أن يصبح أصم أعمى. "تدفع له كل هذا 
جتاوزت  جيب أن أدفع من أجلها.تلك املرأة ذات الردفني املمتلئني هي من 
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من ستمتعين وحلقت بالصبية الشركسية اليت مل تنضج بعد فكسفتين. أستحق 
لن أهجر نساء الشراكسة من أجل هذه احلادثة. هؤالء  ،ال ،ما حدث يل! ال

تلك الصبية الشركسية تسلبين شفتاها  .فيهن احلرارة اليت تشتهيها وال تنضب
دوران الصلبان الدافئان اهلدوء إىل اآلن. لست جاهالً امللتهبتان وداها امل

كان علي أن أكتفي  ؟!حبالوة املرأة الشركسية فلماذا ال أحقق حلمي فيها
وأجتاهل الصبية  ،باملرأة البيضاء ذات العيون السوداء اليت جاؤوين ا

 ..".مثلُ تلك املرأة هي من تذوبك ،الشركسية
ضي ليلة يف إستانبول ال حيصل فيها على املرأة مل يكن شارل دو فرييول يق

وكلما انغمس يف شبقه  .اليت يشتهيها رغم ما يوجهه إىل نفسه من عتاب
الذي ال اية له أشبعه فاستراح. ولكن مل تكن هذه الشهوات متنعه من أن 

وباإلضافة إىل ما سبق كانت  .يساهم يف كل مناسبة بفطنته ورأيه السديد
مل تكن أي مهمة صعبة أو سهلة تنسيه النساء. وال يزال  :فيه فضيلة أخرى

 بقلبه وبروحه يف دور البغاء اليت مل يتعرفها بعد.
ورغم أن شارل دو فرييول يتكلم بلغته الفرنسية األنيقة يف االجتماعات اليت 
متهد لتوقيع معاهدة السالم فإنه متلهف إىل الساعة اليت ستنتهي فيها تلك 

ال ينسى تلك املرأة الشركسية اليت احتفظ ا ليلة واثنتني  إنه .االجتماعات
بل خلقن  ،"نظن أن نساءنا الفرنسيات ممتازات للفراش .لريوي منها شبقه

لو  .ولكن ال تعلو أي امرأة يف العامل على املرأة الشركسية يف هذا اال ،له
يف إىل متكنت من أن أدس امرأة شركسية يف سرير ملكنا ملا نسي معرو

بل سيسلبها منك  ،.. والدوق أورليان الوصي ال تنقصه اخلربة بالنساء.األبد
 حىت لو مل تعطه إياها..."
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يشتهي شارل دو فرييول االستراحة على شاطئ البوسفور يف أيام االزدحام 
الكونت شارل دو فرييول  :البساً طربوشه التركي األمحر. وها مها اآلن

وأمام  .باهلواء النقي البارد يف أحد مشارب الشاي واملترجم فخري يستمتعان
وفخري  ."بورغوند" األمحر الذي يفضله املوفد الفرنسي زجاجة من نبيذ

مع ذلك حيتسي منها  ،حترقه كأس الشاي الذي ال يقل محرة عن النبيذ
ويعيدها إىل مكاا. وصيب املشرب الفخور بطربوشه ال ينتبه إىل ما أمام 

 وب إال وهو يصب له من الشاي.شارل من املشر
وترفع معي كأساً  ،أال تترك مرة هذا الشاي الذي ينفخ البطون ؛يا فخري -

  .مما أشرب
احتمى فخري براحتيه الرقيقتني املمدودتني كأنه أُجرب على  - ،ال ،ال -

بل أتوسل إىل اهللا الذي  ،هذا حرام -،وابتعد عن الطاولة ،احتساء النبيذ
أن يغفر يل جلوسي إىل طاولة  ،جلميع وال حيتاج هو إىل أحديبتهل إليه ا

 عليها الشراب.
أدار فخري رأسه حني بدأ شارل دو فرييول الكالم  -،يا لَمرمي العذراء -

ويرمتون على  ،حيرمون أنفسهم مما ميتعهم !يا لَبؤسِ املسلمني -،بصوت عالٍ
باط لسان شارل احملمر فك النبيذ ر – !ال تؤاخذين يا فخري ما يهلكهم.

 .هذه الدنيا تقولون إا عارية فتحمون أنفسكم مما يسعدكم –الوجنتني 
 ،تلقبوننا حبملة الصليب ولكننا منتع أنفسنا باحلياة الوحيدة لنا على األرض

واليت أنعم اهللا ا علينا. يفتح اهللا لنا كل أبواب السعادة مغلقاً أمامنا أبواب 
بل  ،لستم وحدكم ،أنتم الترك .كل املوبقات األخرىاجلرمية والكذب و
حتبسون نساءكم يف البيوت وتكسون حبيث ال تبدو  ،معكم كل املسلمني

ولكنكم مراؤون؛ فإذا كان  .وال أجسادهن بل حىت سوقُهن ،لنا وجوههن
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وها هو املقهى الذي حنن فيه  ؟!أليس بيعهن حراماً كذلك ؛ماسبق حراماً
أما كان حسناً لو أن امرأة كانت تأتينا مبا نأكل وما  !خالٍ من أي امرأة

  ؟نشرب
"اُهجنا  :كان فخري الذي ال يعبأ بعتاب املوفد الفرنسي مهموماً بأمر آخر

ولكن ال تنس الوعد الذي  ،ومزق الدين على هواك ،واسخر منا ،كما تشاء
حتصل  غري أن من الصعب أن ،هذا ممكن ؟هل أُذكّره يا ترى !وعدتين به

يا ريب أميكن  .غداً لنؤجل إىل الغد ،غداً .على كالمٍ ثقة من شخص منتشٍ
إن فعل يب هذا فلن أمسح له أن يطأ ثانية أرض  ؟أن حينث بوعده

 "...إستانبول
نقد شارل فخري يوم انتهت حمادثات السالم مبلغاً مل يكن يتوقعه، حىت لو  

ق أن يقال فيه، إذ دفع له يستح ا المب دو فرييولكان فخري ام شارل 
 وأضاف أجرة شهر آخر. ،ضعف ما دفع له يف األشهر السابقة كلها

 .سأله بصوت ال حيمل نكهة من الربودة - ؟أأنت راض يا صديقي القدمي -
وأضاف  ،قال فخري - .حىت لو مل تضف تلك العالوة ؟وكيف ال أرضى -

ما كانت تلك الزيادة  ،يب"ولو دفعت أكثر ملا افتقرت بسب بينه وبني نفسه
 ."القياس إىل ما تنفق على املومساتشيئاً ب

ما أكثر ما ننفق أكرب من هذا املبلغ دون  .كسبته باحلالل ،حالل عليك -
وأنا راض عن نفسي إذ حتقق ما كلفين به ملكي مع إطراء  .أن نعرف كيف

أيام تقريباً  بعد أن أعربِد هنا ثالثة .ما أجنزته يساوي بالداً حباهلا .علي– 
ويبدو يل أين أترك قليب  .سأعود إىل فرنسا –ضحك شارل من أعماق قلبه 

". !يا باريس ،مهما كنت اشتقت إىل "باريس ،يف إستانبول، يف البوسفور
أتريدين أن أعود إىل من ينتظرونين يف باريس صفر  !تعال يا صديقي العزيز
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فلماذا ال تعرف  ؛لنساء حيببنهامهما كانت اهلدية صغرية أم كبرية فا ؟اليدين
زوجة أخ كسول ال  ،مرائية لعوب ،أجنيليك -أنا عندي ماري   ؟أنت هذا

حىت لو اقتصر األمر على  .تقبل أن تدخل البيت دون أن حتمل إليها شيئاً
 .ألكسندرين ال أعرف ما يرضيها -أختها كلودين 

 .السؤال أسرع فخري دون أن يعرف ملاذا يسأل هذا – .أهي مجيلة -
من الصعب دائماً إرضاء الفتاة يف مقتبل   ،ال يقف األمر عند هذا احلد -

إن جئت  .جتاوزت اآلن الثالثة عشرة :وإن أردت أخربتك بعمرها عمرها.
 .إىل باريس يوماً ما قدمتك إليها

 ... كما يقال.ال عمل يل وال ،وماذا أفعل يف باريس -
 ! تعرفهال تشهد على ما ال ،وما يدريك -

فيما كانا ميران بعد الظهر بسوق العبيد توقف الكونت شارل دو فرييول 
 :فجأة كمن فقد شيئاً

 !دعنا ندخل السوق قليالً -
 ؟أمل ندخل إليه قبل أيام ؟وماذا ستفعل يف سوق تفوح منه رائحة كريهة -
دخل شارل السوق دون أن يعبأ  –واآلن يوم آخر  ،هذا كان قبل أيام -

 .وتوجه إىل حيث تباع السبايا ،برفيقه
استوقفته فتاة يف  ،وفيما هو مير مبجموعة السبايا اللوايت ينتظرن الشارين

 .حدود التاسعة من عمرها
أولُ ما لفت انتباه شارل دو فرييول هو عنق الفتاة السبية الطويل اجلميل. 

للتان تنظران وانتبه إىل طول ساقيها. والعينان احلزينتان املائلتان إىل الطول ا
وأنت  :كأما تقوالن ،وأهداب طويلة ،من حتت حاجبني رفيعني متقابلني

والرأس املتطاول املنتصب يناسب الكتفني القويتني املدورتني  ؟ماذا ختبئ يل
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وهي متميزة ممن حوهلا مبظهرها ونِظرا وجِلستها ومتاسك  .اللتني حتمالنه
 .قوامها

رل دو فرييول للبائع، مقرراً ما حدثه به قال شا -!اطلب من هذه الوقوف -
 ؟بكم تبيعها -قلبه حنو الصبية:

قال العجوز ذو احلواجب  –غالٍ  ،مثن هذه ليس كأمثان األخريات -
  .ميص دخان غليونه الفارغ دون استعجال ،السوداء الكثيفة معتداً بنفسه

 !ال عن األخريات ،أسأل عن هذه -
ودون  ،فخري ملواطنه العجوز املتني البنية قال –أجب على قدر السؤال  -

 -.أن يدري رفع سعر الصبية األسرية وهو يظن نفسه يسدي معروفاً لرفيقه
ال  ،إنه آت من فرنسا موفداً من سلطام ؛أنت ال تعرف من يتحدث إليك

 !أجبه عما يسأل ،تشعره باالستخفاف به
أنا ال  –التبغ يف غليونه  أجاب التركي وهو يدس –وملاذا أعامله باحتقار  -

أقول لكما ملاذا هذه  .أحتاج إىل من يشتري بضاعيت ،أحتاج إىل من حيدثين
هذه ليست تركية وال  –الن حديثُ العجوز التركي وطبعه  –الصبية غالية 

سليلة أمراء. ليسوا  ،شركسية :أنتما ترياا ؛يةريسيبوال ألبانية وال  اروم
ا يف سبيل أسرِها. إن أراد حقاً شراءها فليدفع ألفاً قليلني الناس الذين هلكو

ولن أتنازل عن فلس واحد. لوال االضطرار ملا بعتها حىت  ،ومخسمئة لرية
 .بألفني

ما إن أخرج شارل دو فرييول النقود حىت حدثته امرأة سوداء مكتنزة 
 :النهدين بلغة فرنسية صافية
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 ،ما ينهد صدرهاـتني اليت لملاذا عشقت هذه الصبية ذات الساقني الدقيق -
 ،كنت استرحت ،كان األفضل لك أن تشتريين أنا؟!وأنت القادم من فرنسا

 !وكنت استمتعت يب
مزح شارل دو فرييول معها  –إن انتظرتين حىت زياريت القادمة إىل تركيا  -
 فأنت احملظوظة عند اهللا! –
كان جواا على  -...سأنتظرك إىل ذلك احلني إن تعهدت يل أال رم -

 رأس لساا.
حني مد يده إىل الصبية اليت ال يعرف بعد امسها كي يصحبها إىل خارج 

 :ومع ذلك فقد مزح معها ،السوق ضربت الصبية يده فأجفلته
ولكن ال أعرف ما خيبئ لنا  ،ما أسرع ما مددت يدك علي يا صبية -

 .املستقبل
 

-IV- 
قف على ميناء مارسيليا ممتلئَ الصدر واء قال الكونت شارل دو فرييول الوا

 :البحر لفخري املترجم
 !استرِح فيها ،تنعم وائها ،انظر إليها ،هذه هي فرنسا يا صديقي العزيز -

اختلس النظر إىل القادمات ذوات األثواب الطويلة. لن أدعك تعود إىل تركيا 
لصبية  لو مل كيف كنت سأتفاهم مع هذه ا .دون أن تستمتع بواحدة منهن

  !ألجل هذا قلت لك: ال تشهد على ما مل تر ؟أتتذكر ؟تأت معي
 –مل يتأخر فخري يف اجلواب  - ؟أمسعت يا معلم أنْ ال حظوةَ لإلنسان -

وأنا ملا كنت أراعي حق  الصحبة مل أدعك تسافر وحدك مع الصبية 
 .تركت كل أعمايل وصحبتك ،العجماء
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ابق معنا ريثما تتعلم الصبية  ،نا ال أحنث بوعديأ ،ال تندم على معروفك -
 .مث تعود إىل ديارك مسروراً مبا أرضيك به ،الشركسية بضع كلمات فرنسية

ولكن أظن أن أمورنا ستمشي باجتاه آخر يا فخري: ليس مستبعداً أن أعود 
 .فأرافقك يف طريقك إىل تركيا إن نظر إيلّ موالي امللك بعني الرضا

 ؟والصبية -
 -سأتركها يف رعاية أخي أوغستني وزوجته ماري .وأنا فكرت يف هذا -

وأنت  ،إن كنت غنياً .ألكسندرين -وستساعدها أختها كلودين  .أجنيليك
ويف حال الضرورة سأُنشئها وأعلّمها  .فال مستحيل –تعرف هذا أحسن مين 

 ها. ولكن هل تعرف فيممقابل أجرة يف مدرسة الدير حىت يستوي عود
ما االسم الذي  ؟ما اسم الصبية الشركسية الذي يلوي اللسان ؟ت اآلنفكر

 ؟تطلقه على نفِسها
 .آيشا -
لن أُدخلَها بيت آل فرييول حاملة هذا االسم التركي الذي يدعو كل  ،نعم -

 من يسمعه إىل السخرية.
مضى شهران على عائشة وهي تسمع الفرنسية اليت يتفاهم ا شارل فرييول  

مع أا ال تزال غريبة عليها فقد بدأت أذناها تعتادان على وفخري. و
وكانت حفظت يف ذهنها بضع كلمات قصرية تعرف  .األحرف املختلفة

ومع أن شفتيها  .معناها ولكنها كانت متتنع عن نطقها مهما رجوها
اللمياوين املزمومتني كانتا جاهزتني لتنطقا "بوجنور" و"مريسي" فقد كانت 

 ألصوات وجتلس كقطة منفوشة الوبر.تستقبح هذه ا
وما حاجتها إىل املالبس  .ال تنسى عائشة ما علموها يف شرق مدينة مرسيليا

وأَحسن ما فعلته هو أا، عندما  .القميص واحلذاء والقبعة ؟!اليت كسوها ا
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فكروا يف أن ينزعوا عن رأسها القبعة املذهبة اليت خاطتها هلا أمها "جنات" 
طرق بابها اللصوص األتراك ويرموا ا هجمت عليهم وانتزعتها قبل أن ي

بل كانت  .ها قد رجعت كما كانت ؟منهم "وهل يعيبها أا كانت جتعدت
إا  ؛.. أنتم ال تعرفون قيمتها!.إحدى الصبايا السبايا حاولت انتزاعها مين

لرفيع وزناري ا ،وأيب كان قد فصلها ألجلي من جلد املاعز !تذكار من أمي
 ..".جعلتموين أتركه

وملا كانت عائشة أقسمت أال تبكي أو تشكو مهما القت من عذاب، فإا 
كما  ،رغم أن قلبها الصغري كاد يتداعى أمام احلزن، وجدت يف نفسها القوة

 فتجلدت أمام الدموع. ،حدث قبل أيام
ما  مل تكن عائشة عابئة بالرجلني اللذين تعرف أما يتكلمان يف موضوعها.

"ملاذا يأخذين إىل منزله  :يف رأسها النحيف الصغري،  وما يهمها شيء آخر
وما أعجبه من  ،احلامل اسم شارل دو فرييول ،هذا الرجل الطافح الوجه

ال أدري  ؟أألنه ال أوالد عنده ؟ماذا ينوي حبقي  ؟!قاطعاً البحر والرب !،اسم
ملاذا مل يعدين  ؟!ل أواماكيف سأصبح ابنته وقد ولدين أبواي اللذان قضيا قب

 ؟! أليس يل أهل إن كان والداي فارقا احلياة؟إىل ديارنا لو كان إنساناً صاحلاً
 ،.. وهذا التركي صاحب اللسان األديغي.واحلق أين ال أعرف إن كانا توفيا

ثين على من اشتراين بداعي الشفقة عليولكنه ليس رجالً طيباً ،يواسيين، ي.- 
ال  ،يف أسوأ األحوال - :ووعظت نفسها متجاهلة أحزاا تنهدت عائشة

يبتسمون يل. ال  ،يكسونين ،يطعمونين .أحسن من غريهم ،بأس ؤالء
يغضبون علي مهما قلت هلم أو أسأت التصرف معهم. ذاك ارم الذي عرب 

 "شريرهو الرجل ال -لعنه اهللا  -يب اجلسر من بالدي 
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كسب ود شارل دو فرييول :ن جهةم :مل تكن هواجس فخري قليلة
وإرضاؤه، وتلبية طلباته املفاجئة، ومن جهة أخرى بؤسه الشخصي وما 

 ."حقاً إن كنت غنياً فال شيء يستعصي عليك :داخلَه من مشكلة الصبية
ليس  .يريد أن يغري اسم الصبية التركي الذي ال يعجبه وهو قادر على ذلك

أنسيت كيف كنت ترتاد دور احلرمي  !هذا امساً تركياً بل اسم شركسي
ملاذا يلحق العيب بنفسه منفقاً على  ؟!متغنياً بأمساء البنات الشركسيات

 "!أيكون ينوي شيئاً ا ؟اليتيمة الصغرية كل هذا املال
سأل فخري شارل دو  - ؟أال ميكن أن تنطق هذا االسم التركي بالفرنسية -

شاعراً بشيء من الغضاضة يف  ،فرييول وقد أثارت أفكاره أشجان قلبه
 خمفياً انفعاله. ،"االسم التركي" الذي يعيره به صاحبه

 ،لن أناديها بـــ "آيسيه"وقد فرغت من ابتكار امسها بالفرنسية ،ال -
هذا هو  ؟أهناك أمجل من هذا االسم ؟إليزابيت" أمسعت –"شارلوت  :فامسع
يها به حني نصل إىل امع هذا االسم اجلميل هو ما سأمس !انتهى األمر ،إذن

 .الكاتوليكي الكبري يف مدينة "ليون"
حني مسوا عائشة باسم "شارلوت إليزابيت" يف امع الكاتوليكي ونادوها 
أضافت إليه بصوا الطفويل احلاد احلانق وسط استغراب اجلميع امسها 

 ."عائشة" :األديغي
 

-V- 
تنهب  ،حارسان، ووراءها كذلكالعربة اليت جترها أربعة أحصنة وأمامها 

منذ وقت طويل جتاوز ركاب  .األرض مرجتّة وسط ألوان اخلريف املتنوعة
والقرى األصغر منها والتجمعات األخرى  ،العربة مارسيليا وأفينون وفاالنس
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مدينة ليون الواقعة عند نقطة التقاء ري  .القريبة منها وكثرياً من احلصون
رل دين عائشة الصبية املسلمة غري احملضرة الرون والسني حيث بدل شا

لتصبح كاتوليكية، ومنحها امساً فرنسياً، صارت وراء جبل سافون وقممه 
ومن اجلهة األخرى مل يبق إىل باريس  ،املتباعدة. وصارت مدينة ميلني قريبة

 .إال القليل
 .واخليول تشخر ،والنهار حار ،الشمس مشرقة

أنت حامل علي  –رب شارل دو فرييول نفد ص –أقول لك يا فخري  -
بسبب اسم الصبية ولكن أتعجب:  ملاذا أنت تحيل مجال هذه الطبيعة إىل 

 !؟األسى
 .كل شيء مجيلٌ وعلى ما يرام !ليس األمر كما تظن -
إن كان األمر هكذا فاسأل شارلوت إليزابيت آيسيه إن  !ال بأس إذن -

 ،ا إن مسعت امسها حىت انتصب رأسهام –كانت فرنسانا اجلميلة أعجبتها 
 .لن أنسى امسك اجلميل ،نعم يا أيسيه –ونظر إليها الكونت شارل بامساً 

 :وأجابت على سؤال فخري بسرعة
 !عندنا أحلى -
قدم فخري مامل تقله عائشة على ما قالته،  –وهذه الناحية ليست قبيحة  -

 وترمجه لشارل دو فرييول.
كلٌّ يرى بالده أمجل وأسر للنفس. مل تقل  .ل هلا شيئاًال تق ،حسناً ،حسناً -

"اشتريت، دون أن أدري، صبيةً فطنة ميكن أن تكون مستقبالً  –ما ال يقال 
أُعيد التفكري فأجد  .امرأة مجيلة" نعم يا أيسيه أنت صافية السريرة. ذكية

بعد  فيما" –. ستعتادين علينا هكذا شيئاً فشيئاً .امسك الشركسي مجيالً
 .أضاف بينه وبني نفسه –.." .سنرى ما حيدث
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ألول مرة ارتسمت شبه ضحكة على وجه  - ؟أتساءل ماذا يقول معلمك -
 عائشة وهم يف وسط الغابة.

 !الكونت يثين عليك -
أرأى مين أو مسع ما ميتدحين  –استغربت عائشة ما مسعت  – ؟!نعم -

 ؟ألجله
ل نظرة رضا إىل فخري معتقداً نظر شارل دو فرييو – !تكلما ،تكلّما -

هذه الصبية مل  !اذكرين باخلري –وابتسم ثانية لعائشة:  أما يذكُرانه باخلري.
وال ما سأسديه الحقاً. احك هلا من  ،تفهم بعد املعروف الذي أسديته إليها

ال تنشغال  .وما أنا قادر عليه هنا ،وما قيميت فيها ،وماذا أملك يف بالدي ،أنا
 .ا نعسان قليالًأن ،يب

  ،منذ أن رآها كان يريد أن يعرف قصة أسرِها :حتقق لفخري ما يتمناه متاماً
ويف الباخرة اليت كانت تترنح مع الريح  .ولكن مل يكن جيد الفرصة املناسبة

ظل يؤجل السؤال من يوم إىل آخر ومل جيد فرصة للراحة. وهذا املكان ال 
وأنت جتلس وجهاً لوجه مع  فكيف تتحدث فيما يشغل بالك ،يناسب

 ويف مثل هذا املكان ال تعرف مىت ستجد نفسك يف ازدحام. ؟غريك، وسراً
ما أكثر السبايا اللوايت توسط  ؟وماذا يهم فخري املترجم من أمر عائشة

ولكن قد يكون يف اهتمامه ا دون  .لبيعهن يف السوق دون أن يظهر أمره
أميكن أن  ؟ك يف أمرها أم هي صبية أخرىغريها سر حيتفظ به. أهي اليت يش

كان جيب أن يعرف هذا  ؟يفيد بسؤاله اآلن من تسبب يف ضررها سابقاً
 وهي يف السوق. 

 ،نظر فخري إىل شارل دو فرييول املتعب الذي يصدر من شفتيه شخري ناعم
مث خاطب نفسه غاضباً عليها وهو ينظر بطرف عينه إىل عائشة "ما كان 
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مداحِ نفسه الذي  ،وذا الكونت ،بية الشركسية املتكربةشأين ذه الص
عصام  ،نصف الشركسي ،عالقيت أنا بذاك الرجل نصف التركي ؟!يشخر

صرفوا نظري عنه يف السنوات القليلة املاضية زاعمني  ،الذي سبب يل عاهيت
 ."هم وضعوا يف يدي طرف خيطه اآلنغري أين أظن ،أنه مات

لى التدخني، الذي باعك لنا، هو من محلك عرب أهذا العجوز املدمن ع -
 .مل ميلك فخري إال أن يسأل الصبية بنوع من االستعطاف والثقة - ؟النهر

 - :ردت عائشة على السؤال بسؤال مدركة أن سؤاله خيفي سراً -ال    -
 ؟ما األمر

 .ألنه باعك وكأنه يساوم على السعر -
 .باعين ألم طلبوا منه ذلك -
 .استعجل فخري عما ذي قبل - ؟لذي دفعهم لبيعكومن ا -
 .ذاك الذي اختبأ حني رآكم -
 ؟وما امسه -
 هو مثلك ممن يعرفون الشركسية والتركية. ،ال أعرف -
ابتسم فخري  –أيكون عصام ارم الذي ال حيب الناس أن يسمعوا سريته  -

 .نسية أيضاًأنا أعرف الفر ؟وكيف يشبهين -:خمفياً انفعاله الذي غير لونه
والكذب  ،مرة أخرى تفهم فخري أن الدنيا مركَّبة من السؤال واجلواب

وترتيبه  ،وحياته هو على هذه البسيطة .واملفاجأة ،والسر والعلن ،والصدق
والليل  ،جزء من متناقضاا. الشمس تشرق وتغيب ،ألموره وسلوكه عليها

عه النهار الذي يغسلها ويتب ،الذي يستريح فيه اإلنسان وخيبئ فيه رذائله
 ،وهذه حال فصول السنة األربعة املختلفة املتناقضة .ويربئ نفسه فيه

 ،وبعد اخلصب جدب ،وماطر حيناً ،واملتكاملة املتقابلة. صحو حيناً
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 .وأُسر تتفكك .واهلدايا من التبادل ،محل مينع األقارب من التواصلـوال
  ؟!يف البؤس سعادةوما قولك يف السرقة والقتل وأن جتد 

مل يكن فخري هذه الساعة يف موقف يسمح بأن جييب عن األسئلة املتفككة 
ويف السنة  .وأن يقيس صغريها إىل كبريها وحيلّها ،املترابطة اليت غزت فكره

ال  .اليت ظن نفسه نسي مصيبته فيها رمى نفسه بنفسه يف ما جيلب له العار
فيحترق يف داخله "ما الفائدة يف أن  ،اميستطيع إطفاء نار الرغبة يف االنتق

العار  .مثْلُها مثْلُ الندى كما يقول الشراكسة ،إا تأيت وتغيب ؟جتمع الثروة
الذي أحلقوه يب هو ما ال يمحى إال أن يولد اإلنسان من جديد. لو أم 

لو  .أمهلوين حىت أؤسس أسرة لكنت رضيت مبا قُسم يل فرِحاً بأوالدي
وعرفت أن صبية صغرية مثل عائشة ستصبح من  ،رجوليتاستعدت شرف 

 ؟نصييب لفضلتها على أموال الدنيا اليت يتقاتل الناس عليها. واآلن من أنا
أبتسم يف وجوه النساء خمفياً عنهن  ،أطري بال جناحني ،أركض دون ساقني

 ."أتظاهر بالتعايل عليهنوحني يتطاولن علي  ،عاهيت
 ،وفرك عينيه ،أفاق شارل دو فرييول من غفوته - ؟هل قلتما شيئاً ؟ماذا -

  :ومل يكتم عيبه
 ؟أظنين أصممت آذانكما بشخريي -

 :ولكنها أصلحت تصرفها مبزحة حلوة ،ا لُمح به إليهاممضحكت عائشة 
 !وكيف يصمنا شخريك الناعم -
هاهي طريقيت يف  -كان الكونت مرتاحاً ملا مسع  - ؟هكذا يا عائشة -

يقلن  -" مث سكت نسائيبدأ حديثاً قائالً " -...أنعسنا شخريك الناعم ،النوم
.. وأنت كان األفضل لو نعست قليالً يا شارلوت إليزابيت .يل هذا كثرياً

  ؟أما مسيت ابنيت الصغرية امساً مجيالً يا فخري .ليس بيننا غريب ،أيسيه
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نطقت  - ما دعاين إىل أن أقول إن شخريك لطيف يا شارل دو فرييول -
 –وحددت سبب مدحيه هلا  ،عائشة امسه كما لو كانا صديقني منذ القدم

ومتالكت نفسها وقد  –والدي أيضاً كان له شخري حلو كالذي عندك... 
 .خافت أن تنفجر بكاًء

وسأهلا دون أن  ،نظر الكونت مرة أخرى إليها بعني الرضا - ؟هكذا -
أميكن أن يكون والدك يا أيسيه  -:يعرف ملاذا قفز هذا السؤال اآلن إىل ذهنه

 ؟أكرب مين
 - :مث أضافت بصوت أكثر ارتياحاً ،حسمت عائشة – !مل يكن أكرب -

 .وكانوا ينادونه بـــ " احملترم بولَت " ،كان له شوارب وحلية مجيلة
سأل الكونت نادماً على السؤال الذي مل يكن يف  - ؟قُلت " بولَت " -

 !هذا اسم مجيل - :لذي ال يعين له شيئاًمث امتدح االسم ا ،حملِّه
 .وأمي كان امسها " جنات " مل تتمالك عائشة نفسها وبكت -
نفّسي  ،ابكي يا أيسيه ،ابكي !ما أصعب حتمل املأساة !يا ابنيت ،نعم ،نعم -

أليس صحيحاً يا  ... ال شيء يتورع عنه ارمون قُطاع الطرق.عن كربك
احتفظي  .رنسا من أجل أن أُنسيك أمك وأباكأنا ال أصحبك إىل ف ؟فخري

أنا أفرح من جديد ألين اشتريتك قبل أن  !ال تنسيهما ،بذكرامها يف قلبك
 :قلب شارل دو فرييول اآلن املوضوع مبهارة -.تشتريك إحدى دور البغاء

عندنا  –الفرنسيني  –حنن  :واسم أمك مجيل جداً وسأقول لك السبب -
ودون أن يهتم  - ؟أليس كذلك يا فخري ؛انيتاسم مجيل من جنسه هو ج

 - :شارل دو فوريول مبا قاله ومبا سأل عنه انتقل إىل املوضوع الذي يريده
 ،وملا كان املطعم الذي نتناول فيه ،مل يبق الكثري على موعد العشاء ،امسعا
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" قريباً من هنا فسننزل هناك ونتعشى ، الطعام أحياناً يف "ميلنيملكُنا وأنا
 " باريس هيه ،باريس ،باريس: "مث سنهتف غداً قضي ليلتنا للراحة فيه.ون

حني توقفت العربة بضجيجها أمام مطعم ميلني استقبلهم أربعة أشخاص 
 :بزِي موحد

قال شارل دو فرييول لعائشة قبل أن يفتح الباب  –ال تستعجلي يا أيسيه  -
 ي أنت أيضاً يدك،افحك مدحني ميد من يستقبلنا يده إليك ليص –هلم 

 .هذه عادتنا حنن جتاه النساء يف فرنسا .وامسحي له أن يقودك
ومل تتململ كما فعلت  ،واكتفت باالبتسام ،استمعت عائشة إىل ما ترجِم هلا

ويف األيام السابقة األخرى: مدت يدها كما تفعل  ،أمس وأول من أمس
 سليلة أسرة أمراء، وانسلّت من العربة.

الفندق الذي دخلته  –خيل إليها أن املطعم  ،حة يف هذا اليومرمبا ألا مرِ
وهي اليت مضى عليها يف الطريق إىل  ،خيتلف حقاً عن غريه من املطاعم

   .باريس بضعة أيام
عدد من محلة  ،بسرعة فائقة ،جهز املائدة ،وعلى عادة املطاعم املمتازة

ماذا وهم يرددون " عة،وآخرون من محلة املشروبات. وبفواكه متنو ،الطعام
مث وقف على رأس كلٍّ من شاغلي الطاولة املستديرة  ،"؟تريدون من طعام

 .أحد الندل
قال شارل دو فرييول معتداً  – .ستكون مائدة عشائنا اليوم مائدة ملكية -

وملا كان  .وأكثر ،إيتونا مبا يكفينا حنن الثالثة –بنفسه ألنه يعرف ما يريد. 
 . 1مسلماً ال يشرب فهاتوا له من الكومسمترمجنا تركياً 

                                                 
 .شراب يتخذ من حليب اخليل املخمر. املترجم  1
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حسم فخري موضوع الشراب وأدىل بدلوه يف  –ال أشرب منه أيضاً  -
 .. .فهذه الصبية ،وال تأتوا بأي شيء صنع من حلم اخلنزير –املائدة امللكية 

أبعد  –استعجل شارل دو فرييول حني مسع بسرية الصبية  –مهالً  ،مهالً -
أفضل ما  وأنت أيها النادل هات يل !ديين  دينها ،بيةإسالمك عن هذه الص

 إنه الشراب املفضل مللكنا. ."عندك من نبيذ "بورغوند
سألت عائشة وقد أحست بأن ثَمة  - ؟ما اخلالف املستعصي بينكما -

 .إشكاالً بينهما
جتاهل فخري ما سألت  -...أخربته أين ال أشرب اخلمر ،ال مشكلة بيننا -

 .عنه
 :كونت شارل دو فرييول املوقف مبتسماً ملترمجهأصلح ال

 .فخري ال يأكل اللحم األبيض -
 !وأنا ال آكل -
نت شارل دو فرييول الذي ينقضون "مائدته سأل الكو -ماذا إذن   -

 ؟ستأكلني –" عائشة مغلّباً عليها امسها الفرنسي امللكية
شيبس  - :اخرج من فمها أول أكلة أديغية جاء على رأس لسا - ؟أنا -

 !وباستا
مل يفهم شارل دو فرييول االسم الذي مل تلتقطه  - ؟وما هذه األكلة -

 .أذناه
 :ابتسم فخري  وأفهم الكونت ما تريد الصبية -
 ،الشيبس يصنعونه من حساء الدجاج :" أكلة شركسية"الشيبس باستا -

والدجاج  الشراكسة يعدون من حلوم البقر والغنم .والباستا من طحني الذرة
والديك الرومي وطحني القمح والذرة واحلليب والبيض والقرع والشمندر 
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رويت  ؟أليس كذلك يا أيسيه .وامللفوف والفليفلة والبصل مأكوالت كثرية
 ملضيفنا أصناف مأكوالتكم وتنوعها.

ابتسمت عائشة بعينيها احلوراوين الصافيتني يف وجه شارل  – !حقاً ،نعم -
 .ة لما مسعتهمسرور ،دو فرييول

الم الكونت نفسه حمتفظاً  –ال أعرف الكثري من املطبخ الشركسي  -
ولكن إن كنت تعرف كيف يطبخ ما ذكرت فسنصل غداً  –ببشاشة وجهه 

ولذلك لنصلِّ أنا وأنت يا شارلوت  .إىل املنزل الذي سيحضر فيه يف باريس
 .قبل أن مند أيدينا إىل ما أتونا به ،إليزابيت أيسيه 

وإن أحست أن يف  ،صرخت دون أن تفهم ملاذا جفلت – !يا فخري -
 كالم الكونت شيئاً غري مقبول.

وكأن شيئاً مل  ،قالت عائشة –وحنن إىل ربنا  ،وهو سيصلي إىل ربه -
 :حيدث، حني هم الكونت برسم إشارة الصليب

   .مث سأرسم صليب ربك ،كما يصلي فخري إىل ربه سأفعل أيضاً -
نصح شارل دو فرييول  –يس ريب وحدي يا شارلوت إليزابيت أيسيه إنه ل -

ال بأس أن تتصريف  ،هو ربك أيضاً -عائشة دون أن يفصح عما مل يعجبه.
 –كما تفعلني اآلن إىل أن تؤمين متاماً بالدين الذي اعتنقته يف كنيسة سان 

  .و دينكما تتقبلينه بقلبك وروحك ه ،ال إكراه يف أمور اإلله .جان الكبرية
 -مث سألت  ،أصغت عائشة إىل قضايا اإلله اليت تكلم فيها شارل دو فرييول

 ،وقد تذكرت ما كان أبوها يقول -دون أن تقصد تغيري موضوع احلديث 
 :عما يقلقها

 ؟أأطعمتم اخليول والساسة -
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مث قال يف نفسه: "انظر إىل أين ذهب  ،قال الكونت –نطعمهم اآلن  -
 .ين يف ما أفعل بدالً من أن تمي ا وم".. شاركي!.ذهنها

مث  -اخليول والساسة هي من تتعب طوال النهار ،ليس إطعامنا مشكلة -
رمست إشارة الصليب دون أن تستطيع أن متيز إن كانت راغبة يف ما تفعل أم 

 " ومدت يدها إىل الطعام.بسم اهللاوأضافت إليها " .ال
 .فسه ما مل تنطق به عائشةأضاف شارل دو فرييول لن – !آمني -

" ، وال إىل "آمنيال إىل طريقة دعاء عائشة ،وتناول فخري اخلبز غري مرتاح
 شارل فرييول.

املسلمني" أفسدا "طلب شارل دو فرييول تبديل أطباقه أكثر من مرة ناسياً أن 
ويبدل صدار  ،ويراقب الثمالة يف الكأس ،عليه مائدته امللكية. حيتسي النبيذ

ويضع يف  .وميسح من حني آلخر شفتية احلمراوين الغليظتني ،م األبيضالطعا
 ويسأهلا إن كانت تريد طبقاً آخر. ،صحن عائشة أكثر التفاحات نضجاً

ال يزال فخري الذي انتهى من طعامه باكراً جالساً كحطبة مدببة مغروسة 
كان  لواً هو الكونت ذو الوجه املتورد "ومن يخصب املائدة حق يف األرض.

مكان هذين املسلمني امرأتان فاجرتان تجيدان التصرف ملا فضلت عليهما 
.. وهذه العنيدة الصغرية اليت ال يعجبها شيء ال !.شيئاً. هذه أرض فرنسا

غري أا ستصبح مجيلة يف غضون ثالث أو أربع  ،أعرف كيف ستتعامل معنا
 ..".سنوات

يرفع شارل دو  –يوافقك  هذا ما حيدث لك إن مل يشاركك املائدة من -
  !"هات أيها النادل كأساً أخرى من "البورغوند –فرييول كأساً لنفسه 

يه حني اعترضت شارلوت إليزابيت أيس –تفرط يف الشراب أيها الكونت  -
 البورغوند".مسعت اسم "
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 –إن كان رأيك هكذا يا شارلوت إليزابيت أيسيه فسأتوقف  – ؟!هكذا -
أراك مللت  -:يزيح من أمامه الكأس اليت مل يكملها وأكمل بعد قليل وهو

اطلب يا فخري من اخلدم أن جيهزوا أليسيه فراشها، مث عد  .منا يا أيسيه
 .سنسهر بعد قليالً .إيلّ

 :مودعة بإمياءة من رأسها ،وقالت أيسيه بالفرنسية مرتاحة النصرافها
 مريسي! -

وأجاب مع إمياءة  ،أيسيه ض الكونت فرحاً بأول كلمة فرنسية تنطقها
 الرأس:

 -.تصبحني على خري .وأنت أيضاً شكراً لك يا شارلوت إليزابيت أيسيه -
جدد  - :وما إن غادر فخري وعائشة الغرفة حىت صاح إىل اخلادم جذالً

 واستدعِ هاتني املرأتني! ،املائدة أيها النادل
-VI- 

هلاجرة. وزادت األحصنة بعد الظهر ظهرت من بعيد أبنية عالية تداعب حر ا
اليت عرفت أن مشوارها قارب على االنتهاء من سرعتها. وعجالت العربة 
تتراقص مع املرتفعات واملنحدرات. ويتناثر يف اهلواء احلار الثقيل وقع قوائم 

  .األحصنة األصم
اشي اليت غرها حر وحيوم عقاب فوق السماء اخلالية من أي سحابة. واملو

الل األشجار تطرد الذباب بأذياهلا. والراعي الصغري يسلي حتتمي بظ الصيف
 الربية ويف .يعزف على املزمار للكلب املرقَّط الصغري املقعي أمامه .نفسه

. وأحياناً يقفز من احلقل سرب من عصافري حصادو احلشيش وجامعاته
وحيث يستريح الثوران بقرب جمرى  .الزروع. ولكنها ال متضي بعيداً فتهوي

 .ء يلعب أطفال جامعات القمح لعبة االستخفاءاملا
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وحنن كنا  –تنهدت عائشة وهي حتدث نفسها  -..."الطميمةيلعبون " -
 .نلعبها على منحدرنا

وقبل أن يفرغ فخري من ترمجة أشواق عائشة وذكرياا بادر شارل دو 
هلذا يصفوم  ،بديهي أن األطفال حيبون اللعب –فرييول وكأنه فهم كالمها 

ويف املهنة موفد  ،أنا يف النسب كونت .ملرح. وكلٌّ أمامه ما كتب اهللا لهبا
وأنت يا شارلوت إليزابيت أيسيه  .امللك. وفخري مترجم ومسلم حقيقي

يسري يف  ،لست من طبقة العامة اليت ينتمي إليها األطفال الذين غبطتهم
واحدة عروقك دم أمريي. ولكن مبا أن اهللا كتب لنا أن نصبح من أسرة 

 من أغىن البيوتات الفرنسية. ،فأنت اآلن كونتيسة
 قاطعت عائشة الكونت دون أن تقصد جمافاته. - ؟ولكن أمل تشترِين -
 !أشفقت عليك ألم يبيعونك فاشتريتك -
مل تتزحزح عائشة عن السؤال  – .ورفيقايت كن معروضات للبيع أيضاً -

 .الذي كان يشغل باهلا
واليت  ،نت تلك املرأة السوداء ذات الصدر الضخمإن كنت تتذكرين كا -

أجاب شارل  –معروضة أيضاً للبيع. بل كانت تتوسل  ،كانت تسخر منك
دو فرييول بشيء من اهلزل كما اعتاد أن خياطب النساء الكثريات اللوايت 

 يل –اختربهن قتألنك ر ها بل أنتأهذا  ،ولكن ليست هي من اشتريت
 ؟!مستحيل

ت شارل دو فرييول األخرية قلب فخري. ونظر إىل الصبية جرحت كلما
اليت تزداد كل يوم أدباً وعلماً بعني راضية معرباً بنظرته عن موافقته هلا يف 

" نومها وقال هلا "تصبحني على خريرأيها. ومساء أمس حني أجنز ترتيبات 
ل يف ر فخري هذا املوقف قاتذكّ ،"أجابته "وأنتما ال تنسيا أنكما على طريق
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يا رب أتكون الحظت " ؛ فسأل نفسه"وأنا كان يل يد يف كارثتهانفسه "
 "؟شيئاً مما أتوجس منه

أجابت عائشة الكونت دون أن تفهم سؤاله  –اشتريتين ألنك متلك املال  -
 .وكلّفتهم أن يعيدوين إىل وطين ،وأنا لو كان عندي مال الفتديت نفسي –
ضحك شارل دو فرييول بوجهه  –أيسيه قوة املال يا شارلوت إليزابيت  -

أظنك فهمتها اآلن. لوال املال من أين يل العربة اليت حيرسها أربعة  –الطافح 
 ؟!فرسان

 !كنت أظنها لسلطانكم -
 .ما من أمر ال يتدخل فيه أوامر سلطاننا وأفعاله يا شارلوت إليزابيت أيسيه -

 ؟ريأليس صحيحاً يا فخ .ولكن املال وامللك فوق اجلميع
ق فخري الكونت بامساً على مبدأ واف –صحيح  ،صحيح أيها الكونت -

وعبر عن رأيه يف املوضوع الذي كان  –" "غن لصاحب العربة اليت تركبها
 :ولكن هناك أشياء كثرية ال يشتريها املال- :يشغل باله يف األشهر األخرية

مرتاحاً إىل  سرد بضعة أقوال –واحلب والصحة والرمحة  ،والشرف ،الرجولة
ت بينهما. ولكنه أنه تسبب يف أن ينسى الكونت وعائشة اجلفوة اليت نشأ

 " بينها.ندم على إدراج "احلب
شارل مرة أخرى ضحك  –أوافقك على كلمة واحدة فقط مما سردت  -

ما  –ترجتّان مع خديه املتوردين  هوكتفا ،دو فرييول املسرور يف داخله
 ؟!طنك الفارغ نافخاً صدرك برجولتكأتصارع ب ؟الرجولة وما الشرف

قل إن كنت تعرف غري  .واملال هو الذي ال يسمح جلذر الشرف باالهتزاز
مث  ،أنتم ما شأنكم به –وملكنا الوضيء  .أما أنا فال أعرف ،هذا يا فخري

 ،باريس ،باريس؟ "واحلب يعمى بصره عنده أحياناً. –ماذا يوصلكم إليه 
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.. .أعفين من سرد أخبارها ،وارها إستانبول" وأضيف إىل ج!هيه يا باريس
 ؟!ملاذا يا فخري ننشر غسيلنا أمام الصبية

سأل فخري حمدثه حىت يستفيض شارل دو فرييول يف اإلجابة  - ؟والرمحة -
 عن األسئلة اليت حيبها.

وأنا مل أستطع  .مل خيلق اهللا إنساناً عدمي الرمحة .هذا شيء آخر يا فخري -
 .وها أنت ترى ما فعلت ألجل هذه الصبية .ايا وحديمغادرة سوق السب

ولكن ال شك أن الدنيا ستؤول يوماً إىل املال العدمي الرمحة. وحنن نتجه إىل 
 –صرخ الكونت وكأنه وجد لرية كان فقدها  – .بل جنري إليه ،هذا املصري

هذه الرباري املتالصقة كلها اليت ال  :انظري يا شارلوت إليزابيت فرييول
حنن على استعداد ألن نزود باريس  !يط ا البصر ملك آلل فرييولحي

 .باخلبز واخلضرة والفواكه ،مبا فيها فريساي وتريانون ،بكاملها
 :تنهدت اآلن أيضاً عائشة اليت كانت تنهب الرباري بعينيها

 !وحنن كانت أراضينا على ساحل البحر -
 فرييول.سأل شارل دو  - ؟ما الذي امتعضت منه أيسيه -
كتم فخري، كما يف يوم  –يعجبها كل شيء  ،ترى كل شيء مجيالً -

  .الذكريات احلزينة اليت طفت على سطح ذاكرة عائشة ،سابق
 ،هذا هو قصر فرساي ،انظري إىل يسارك يا أيسيه  ؟وملاذا ال يعجبها

سأصحبك إىل  .هناك يعيش ملكنا الشمس لودفيغ الرابع عشر .وتريانون
، وحني نرتقي الربوة .وسأعرفك على ملكنا الوضيء .يك إياهوسأُر ،هناك

سنطلّ على بيوت باريس البيضاء. وقبلها سنعرب ر  وندع مييناً ريف اإلليزيه
مث سنعرب السني نفسه يف املدينة ثالث  .السني على اجلسر احلجري الطويل
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وأخرياً  ."أوغسطني –سان  –نيف ، ونتجه إىل شارع القديس "مرات
 صف العربة على املدخل الفسيح لقصر آل فرييول.ست

وال متلك أمام ما ترتقيه من  ،مل يكن ما تراه عائشة يدع هلا الفرصة لتتنفس
وارجتاج العربات الرائحة  ،وما تراه من أبنية بيضاء شاخمة ،جسور عالية

فتعيدها أصوات الباعة  ،والغادية، وصرير عجالا، إال أن تغمض عينيها
 –سان  –وهكذا أسرع الركب إىل شارع نيف  .ية إىل وعيهااملتعال

 .وما هي إال أن وجدوا أنفسهم يترجلون أمام قصر آل فرييول ،أوغستني
ومد يده إىل  ،حني فتح البوابون باب العربة نزل شارل دو فرييول بكل أناة

سلمته يدها وكأا ليست تلك  ،عائشة حميياً إياها بإمياءة خفيفة من الرأس
ومل تفكر يف أن  .اليت ضربته على يده يف سوق النخاسة بإستانبول، ونزلت

 .بل كانت تزداد متسكاً به ،تفلت يد الكونت وهي تنظر إىل املستقبلني
 .فلما رأته اطمأن قلبها ،والتفتت قلقة على فخري
ألكسندرين واقفتني  -أجنيليك وأختها كلودين  -كانت الكونتيسة ماري 

ووقف البوابون والبوابات فُرادى على  احلجري العايل. على أعلى الدرج
 وكان الروش طبيب آل فرييول يقف أعلى من اخلدم بقليل. اليمني واليسار.

ومن مل يكن شارل دو فرييول يراه بني املستقبلني مها أخوه األصغر الكونت 
بون دو فيل  ،أفلت ابن أخيه أوغستني .أنطوان وأخو زوجته بيري -أوغستني

ألكسندرين ونزل من الدرج  -و األعوام اخلمسة يده من يد خالته كلودين ذ
ودون أن يركض إىل عمه وقف إىل جانب عائشة  احلجري الذي اعتاد عليه.

 وصافحها وكأنه يعرفها منذ بداية عمره.
قال الكونت  –هذه الصبية اليت جئتكم ا امسها شارلوت إليزابيت أيسيه  -

اشتريتها من سوق النخاسة  –واثق مدو شارل دو فرييول بصوت 
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يتيمة  وهي من الشراكسة الذين يعيشون شرق البحر األسود. .بإستانبول
حىت اعتنقت الكاتوليكية يف جممع سان  ا فرنسا وما إن دخلت .األب واألم

 ."تسميتها "شارلوت إليزابيت أيسيه وطلبت .جان الكاتوليكي يف ليون –
تركي يعرف اللغتني الفرنسية والشركسية.  ،ريوصاحبنا اآلخر هو فخ

ونصنع  ،وسيظل مترمجنا إىل أن تعتاد علينا شارلوت إليزابيت أيسيه. سنربيها
، على الرحب والسعة :مث نعاملها كما يأمرنا اهللا. نقول هلا .منها ما نريد

 خرياً. ولْيكن قدومها
 .ول وإن مل تعتد عليهممل تكن عائشة الفتاة األديغية تبدي نفوراً من آل فريي

مل تتخلً عن اخلوف والريبة والتوجس  .ومل تنفِّرهم من نفسها أيضاً
والتحسس من كثري من األمور، ولكنها اقتنعت بأن عليها الرضوخ ملا جرى 

 .هلا ألا بدأت تشعر بأا فقدت كل شيء، وأا تعيسة احلظّ
تصاب بالذعر  ،ن أثاثحني تأوي إىل غرفتها النظيفة اهزة بأحس ،كانت

الغطاء وتقضي ليلتها يف أحياناً ناسية أين هي اآلن، فتخفي رأسها حتت 
ليس  .أجنيليك –وحني تصيبها مثل هذه النوبة اراً فمأواها ماري البكاء. 

ولكن ألا تعرف أا ستجد هناك دائماً الصيب  ،ألا حتبها أكثر من غريها
قت به. مث إا كانت تفهم كالم هذا الصيب بون دو فيل الذي تعلق ا وتعل

 أكثر من كالم غريه.
ألكسندرين املعتدة بشباا سيئاً معها. غري أا  –ومل يكن سلوك كلودين 

فلم  ،أو تغيب خارج البيت ،كثرياً ما كانت تقضي وقتها يف الفراش تقرأ
 يتح هلا أن تصبح مسرية هلا.

وحيد وهو الكتاب ال .إال كتاباً واحداًطوال حياة عائشة يف بيت أهلها مل تر 
" بصوت مسموع. واالسم الذي يطلقه الذي كانت تقرأ فيه جدا "شابه
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وماذا يف " :وحني تسأل جدتها .أبوها وأمها على الكتاب هو "القرآن الغايل"
ومن  ،فيه كثري من األمور احلسنة يا حبيبيت الصغرية؟" جتيبها "هذا الكتاب

ورمبا كان هذا هو السبب  –" ن تتعلمي لغة اهللايه جيب أأجل أن تفهم ما ف
إذا كانت اجلدة ال تسمح  :يف ميلها إىل كلودين بقلبها. وهناك سبب آخر

ولكن يف " .لعائشة أن متس كتاا فإن كلودين ال متنعها من مالمسة كتبها
" حني رأت عائشة يف أحد الكتب صور رجال ةكتب كلودين صوراً فاحش

ات رمت بالكتاب إليها يف فراشها وهربت من غرفتها. كُتب ونساء عاري
ما من حيوانات أو طيور أو أشجار  :بون دو فيل أفضل من كتب كلودين

 وبون دو فيل الصغري يقرأ يف هذه الكتب كما يشرب املاء. .وجبال إال فيها
 "؟!ولكن كيف تقرأ وهي أمية !وهو يقول هلا "أنت أيضاً اقرئي يل

يالحظون أن  ،بل كل معارفه ،س أهل شارل دو فرييول فحسبلي ،بدأ
األخالق الكونت منذ رجع من إستانبول إىل باريس ختلّق بكثري من 

وقلّت النساء اللوايت يعاشرهن، وأصبح يعود إىل  ،والعادات احلسنة اجلديدة
 البيت يف وقت أبكر من ذي قبل.

ية عائشة وسط أناس أما فخري فكان يتأمل كل ما فيه ألنه سيترك الصب
أغراب يف باريس. ال يثق بشارل دو فرييول ألنه يعرفه أكثر مما يعرفه أي 

فيقول لنفسه أحياناً حني ختطر له  .وخيتربه ،يراقبه من بعيد .إنسان آخر
ليتين استطعت أن أُخلّص هذه نة اليت ميكن أن يفعلها الكونت "الفعلة املشي

كنت  ؛ن يتخذ منها لعبة، فأعيدها إىل أهلهاقبل أ ،الصبية من الكونت احملتال
أجنيليك اليت هلا زوج وأوالد ممتازون تغادر  –حىت ماري  .كسبت ثواب اهللا

كل مساء يف العربة الفخمة، يف أى زينة وأفضح لباس، ويعيدوا يف 
 ،ذات العينني النجالوين ،ألكسندرين أختها –وكلودين  .أنصاف الليايل
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وال تعرف هي نفسها عدد عشاقها  ،دائماً رائحة الشراب واليت تفوح منها
 ،وأما ذلك املوفد إىل إستانبول .وأمساءهم، تغيب أكثر الليايل عن البيت

الذي ال يكلُّ وال ميلّ فيغيب عن أنظار أهله أحياناً، ولكن ماذا  ،مداح نفسه
عن  جيب البحث .يعرف ،حىت إهلهم الكاتوليكي ،سيبدر عنه غداً فال أحد

حلٍّ ما وإال لطَّخوا الصبية الربيئة بالعار األبدي. أنا ال أشتهيها حىت لو كنت 
 .، ومل خيطر يل البتة مثل هذاكفئاً للنساء

سأل شارل دو فرييول فخري يف مساء  - ؟كيف متشي أمورك يا فخري -
 .رجع فيه باكراً

 أعتقد أن آل –وضحك فخري ضحكة من خارج قلبه  –إن أردت احلق  -
 .فرييول مل يعودوا حباجة إيلّ

 مل يعرف الكونت كيف يؤول كالم فخري. - ؟ماذا تقول –
ال يسمح يل أن تقع عيين على  ،تركين الصغري بون دو فيل بال عمل -

 عائشة.
وتنهد شارل دو فرييول عالمة على أن هناك  –.. .فهمت اآلن قصدك -

 جيوز االستمرار يف لغتهما وأنا راقبتهما قبل أيام. ال -.شيئاً ما ال يعجبه
جيب أن تتعلم شارلوت إليزابيت أيسيه لغة  .اخلليط من الفرنسية والشركسية

وال ميكن اكتساب تلك اللغة الصافية دون معرفة القراءة  فرنسية صافية.
والكتابة، باإلضافة إىل أا جيب أن تتعلم العادات والتقاليد وأساليب التعبري 

الضحك مع الناس على الطريقة الفرنسية. وأنا عندي  حىت طريقة ،والتعامل
 ،بعد بضعة أعوام سأصحبها إىل أمسيات ملكنا املنري :أفكار جيدة ذا الشأن

وقد فاحتت ملكنا يف هذا  .وأجعلهم يغبطونين عليها ،ويراها الناس هناك
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وحنن اآلن نستعرض أحسن األديرة اليت ميكن أن تتعلم  .املوضوع ووافقين
 .فيها

قال فخري وهو يطفئ  –يسرين أيها الكونت أن تم بأمر تربية أيسيه  -
غري أنك لن تستطيع حتويل الصبية  –بصعوبة النار اليت اشتعلت يف قلبه 

 الشركسية إىل فرنسية حقيقية.
جتاهل شارل دو فرييول اإلهانة  – ؟!مالك ال تثق يفّ البتة ياصديقي العزيز -

 ؟وملاذا تظن هذا - :مل ميلك أن سأل اليت أحلقها به، غري أنه
ال تؤاخذين أيها الكونت، ألن نظريت إىل الصبية الشركسية  ،أقول هذا -

 .اليتيمة غري نظرتك أنت
 :امحر شارل دو فرييول

ملاذا جيب أن تنظر إىل الصبية اليت  –اآلن احتد الكونت متاماً  – !مل أفهم -
رت يل وجئت ا إىل فرنسا، بعينك  فحصتها بعيين واخترا واشتريتها، فصا

 ؟!أنت
فخري جليسه بلقب خاطب  –الفتاة اليت اشتريتها وصارت لك يا معلم  -

ليس يف عيين ما  –" الذي مل يستعمله منذ دخل إىل فرنسا الدالل "املعلم
وإن كنت ال  .مل خيطر يل مثل هذا البتة.يعيب وال ما جيعلك ترتاب يفّ

 ىت لو كنت أرغب فيها ملا أمكنين أن أفكر فيها.ح :تعرف فسأقول لك احلق
ولكن ما لبث صوته أن  ،حسم شارل دو فرييول النقاش –أعرف ذلك  -

مل أقل لك  - :وبعد أليِ اختتم املوضوع .انكسر فقد كشف عاهة فخري
إن كنت تتذكر مل أحتدث معك يف هذا األمر صراحة ألنه  .شيئاً ومل تقل يل

ولكن أرجو أن تصارحين بسبب تغير نظرتك  !يثال يخاض مثل هذا احلد
 .إىل شارلوت إليزابيت أيسيه إن مل يكن عندك مانع
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- وكتم فخري ما سببته عائشة له  –ألين أشفق عليها  ،ليس يف األمر سر
 .من إهانة قبل أيام

وأنا لوال إشفاقي عليها ما  .حسن يا فخري أن تشفق على أيسيه هكذا -
سأريك يوماً  .أكرر لك: ال تخطئ وال تشهد على ما جتهلاشتريتها. ولكن 

ما شارلوت إليزابيت أيسيه فاتنةً ختلب األلباب. وهذا التطور حيدث يف 
باريس أو يف إستانبول. ال تستغرب كالمي فمهميت يف تركيا شهد يل فيها 

ورفعنا هلذه املهمة الشمبانيا  .واختارين من بني ستة مرشحني امللك اليوم.
وإن انتظرتين فسنسافر معاً ألن ترتيبايت ستستغرق  .دثنا يف أمور كثريةوحت

وبانتظار هذا املوعد سنحل أمور تعليم أيسيه يف الدير كما  .عدة أشهر
 اتفقنا.

واغلي كما أن ش - ؟وماذا أفعل يف باريس طوال هذه املدة أيها الكونت -
 يف إستانبول ليست قليلة...

  ؟أي يوم تريد السفرإن كان رأيك هكذا ففي  -
 .غداً -
 

-VII- 
احللو يغدو  :وهلذا ال تشعر جبمال الدنيا .العني ال ترى إن مل جيرِ القلب معها

 .وما ليس فيه ملح ماحلاً ،مراً
مسندة  ،جتلس سامهةً .حبست نفسها ،بعد الفطور ال تغادر عائشة غرفتها

ول نظرها عن اجلدار املزين ال حت ،خديها املائلتني إىل الطول بيديها الرقيقتني
بكتابات ونقوش دون أن تشعر بضوء الشمس الذي يقتحم النافذتني. دخل 
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بون دو فيل الصغري إىل الغرفة أكثر من مرة وربت على كتفيها وهزها 
 ولكنها مل تستجب له. وال هي مهتمة بالكتاب اجلديد الذي اشتروه هلا. 

ئشة بلغته اخلليط من الفرنسية حني دخل بون دو فيل آخر مرة قال لعا
 :وهو يشدها ،والشركسية

 !كُلْ ،ماما ،تعايل -
 :وأكملت بقدر ما تستطيع بالفرنسية ،أجابت عائشة بالفرنسية –ال أريد  -
 !كم مرة طلبت منك أالّ نتحادث باألديغية -

أما الكونتيسة  .وملا مل تستجب له عائشة انسلّ بون دو فيل مصطنعاً البكاء
أجنيليك فقد شكت إىل الدكتور الروش دون أن تذهب إىل عائشة  –ماري 

 وتتفقدها:
ال تفارق الغرفة وال  ،ال أعرف ماذا حدث لشارلوت إليزابيت أيسيه -

 كأا متوعكة..تأكل
 .اطمئين ،ليس يف األمر مرض أيتها الكونتيسة -

ستعمال كفّي أنت وبون دو فيل عن ا :أيكون السبب أين قلت هلا ؟ماذا إذن
 ؟لغتك الشركسية

ابتسم الروش خببث وأنفه  –ولكن ليس هذا أيضاً  ،ليس مستبعداً ،رمبا -
 وجهه. الرفيع يتقدم 

أألن املترجم التركي جاءنا بالفتاة  –تغري لون الكونتيسة  - ؟ماذا إذن -
 ؟اخلرساء وعاد هو أدراجه إىل إستانبول

 .ولكن ال أظن ذلك ،رمبا -
أجنيليك  –جحظت عينا ماري  – !يف وجهك ال تدعين أنفجر -

 ؟أهناك ما ال تستطيع البوح به -:الشرستان
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أجنيليك، ومل خيتلج له وجهه  – ابتسم الروش الذي مل يتأثر بصياح ماري
من أين لك أن تعريف ما يدور يف قلب املرأة الصغرية اليت وقعت يف بالد غري "

كنت أظن أن قلبك سيلني مىت  ؟اًبالدها وأنت ال متلكني قلباً نسائياً رقيق
صرت أماً ولكن إن مل ترِقّي مع الولد الثاين الذي يف رمحك فال أرى شيئاً 

أنطوان الطيب من حسن حظك أنك ال تعيش يومياً  –يا أوغستني  .منه اآلن
ال تراها هي وأختها إال كل بضعة أشهر. وأخوك األكرب الذي  .مع امرأتك

بون دو فيل الصغري هو أحسن  يس أحسن منهما.اشترى الصبية الشركسية ل
 .اجلميع

واحرصي  ،اصربي - .صرخ الروش من بني أفكاره –ال ياكونتيسة  ،ال -
ال يزال دفء األم  .ال داعي ألن تقلقي وتفين نفسك حزناً ،على سالمتك

ومن جهة أخرى حتن إىل رائحة النساء أكثر  ،وحناا يف قلب اليتيمة أيسيه
 !تنتظرك ؛غري أا ال تستطيع مصارحتك ،إىل رائحة الرجالمما تشتاق 

أجنيليك اخلضراوان من حتت  –ضحكت اآلن عينا ماري  – ؟!هكذا -
ظننت أنك ستفضي إيلّ مبا ال يليق ألن صبايا اليوم ال  -حاجبيها اجلميلني. 

وجعلتين أشك يف التركي املتهدل احلاجبني فامته  .ميكن الثقة فيهن فأرعبتين
ورمبا كان هذا هو السبب يف أا كانت حتاول التقرب إيلّ حبجة بون  .ظلماً

ولكين مل  ،أنطوان يف آخر زيارة له –وهذا كان رأي أوغستني  .دو فيل
 فجرحت شعوره. ،وما يدريك أنت بالنساء :أستمع إليه قائالً

مبثل هذا احلكم  ،أنطوان –من الصعب أن حتكمي على الكونت أوغستني  -
أجنيليك  –متلّى الروش الذي ال تستطيع الفصل بني جده وهزله ماري  –

ومثل هذا الصيب النبيه صار  - :اليت ال خيفى محلها وانتهى ببون دو فيل
 وها أنتما تنتظران غريه. ،بينكما
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أجنيليك مسرورة ملا يقال  –توردت وجنتا ماري  - .حقاً ،حقاً الروش -
ال أعرف كيف  ،حيبهم دائماً ،ال يكلّمن هذه الناحية أوغستني  - ،هلا

 ،تكون مشاعره حنوي يف البعيد ولكن _ تأملت بطنها يف حلظة استراحة
 لو أننا رزقنا بالفتاة اليت نتأملها لكنا راضيني أحدنا عن اآلخر. - :واختتمت

ليس يف يدكما شيء ولو مل ترزقا بصبية. وها عندكما شارلوت إليزابيت  -
ولكنها ستصبح امرأة مجيلة  ،ستكون عليه طبيعتها ال أعرف ما .أيسيه

 يتخاطفها الرجال يف احتفاالت امللك.
 ،أجنيليك اليت تسمع بــسرية املرأة اجلميلة أمامها –امتقعت ماري 

 :وال شفع هلا اجلنني الذي يف رمحها ،ومل تتمالك نفسها ،وامحرت
وأن يكون يف  .ما نتمناه كان أفضل –أوغستني وأنا  –لو حتقق لنا  -

أتدري  مالك أيسيه معروف. .خري من أن تراه أمامك 1جيبك كوبيك ذهيب
وأصارحك ألنك صديق أسرتنا. أيكون الكونت يف  ؟ما أستغربه يا الروش

كان األفضل مما فعل أن يؤسس  ؟شيخوخته ينوي شراً بالصبية الشركسية
ن جاهزات ألكسندري –انظر ها هن فتيات رائعات مثل كلودين  .أسرة

يا مرمي العذراء  .ليس األمر أين أطمع يف تزويج سلفي من أخيت ،ال .للزواج
ليس ألا  ،ال تقبلي مين إن طلبت أن تتزوج أختان من أخوين. ولكنها

وهي  .متعلمة، تلقت تربية ممتازة ،حلوة املعشر ،كلودين فتاة مجيلة ،أخيت
زِينةٌ لكل  ."ن دو تانسنييغريمبا يتناسب ومسعة أسرتنا األم " تعيش مثلي

ومتميزة من غريها.  تعرفك عليهم وتخرجك  أمسيات باريس على تنوعها.

                                                 
1 pistole .املنهل عملة ذهبية إسبانية أو أوربية. 
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ليس ألين أقارا  ،ولكن من ال نعرف مستقبلها هي الصبية الشركسية .منهم
 ...ولكن ،بأخيت

من  لو جالستها إىل الصباح ملا ارتوت" - .يا كونتيسة ،صحيح ،صحيح -
أجنيليك دو  –الروش يف نفسه ووافق الكونتيسة ماري  قال امتداح أختها"

حتتاج شارلوت إليزابيت  ،كما قلنا ،ولكن - :فرييول، مث غير املوضوع
وال أقول هذا ألين  أيسيه إىل امرأة من أسرتكم تدعم روحها وترقق قلبها.

 أجيبك واضعاً عمرها يف االعتبار. ،بل ألنك سألتين ،أرى موضوعها ملحاً
أمل منر يف  ؟!أمل نكن حنن أيضاً صبايا يوماً من األيام .اً الروششكر -

وأنا فكرت يف املوضوع. ومع ذلك فاملرأة ختطر هلا أفكار  ؟الظروف نفسها
وألين مسعت أن البنات يف سن العاشرة يغرمن بالشأن الذي تعرفه  .كثرية

غفر اهللا لي -.. ومن اشتراها، وأنت تعرف،.فالتركي املسدل األجفان وهي
أميكن أن يكونا فعال  :خطرت يل هواجس خميفة ،ال يرعى حرمة أحد –يل 

أجنيليك إال أن تقدم  –مل تستطع ماري  –حسناً إن كان هذا رأيي  ؟ا شيئاً
أمن أجل أن أقول كالماً لطيفاً ألحد جيب  ؛ورأيك –نفسها على كل شيء 

جل ولدي. و كلودين أن أدفع مثنه. لن أقصر من ناحييت يف شيء ولو من أ
 .سأطلب منها مثل ما أطلب من نفسي ،أيضاً لن تشتري شيئاً ولن تتسوله

وهل نعرف  سأطلب منه خماطبة أخيه. ؛أنطوان سيزورنا قريباً –وأوغستني 
منذ عدة أيام مل تقع عيين عليه. ورمبا انقطعت أيسيه عن   ؟من سيخاطبه

 ؤالء الثالثةالطعام الشتياقها إليه... احلق ال ثقة يل. 
قال الروش كي يقاطع حديث  – .شارل دو فرييول غائب عن املدينة -

 الكونتيسة الفارغ.
 ؟وأين هو -
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 .يتابع إجراءات شارلوت إليزابيت أيسيه -
 ؟أسيصحبها إىل إستانبول ؟وملاذا -
يريد إحلاق شارلوت إليزابيت أيسيه بأحد األديرة امللكية لتتعلم  ،ال -

كول" ويف  –كان يف "سان  .نا وأساليب حياتنا وحديثناوتتخلق بأخالق
 ".غريها، واآلن هو يف "سانس

أجنيليك حدته. مث  –فقد صوت ماري  –.. .ألول مرة أمسع هذا الكالم -
هلذا السبب أقول إن آل فرييول غريبو  - :أضافت بعد قليل إىل ما تستغربه

وربيت  ،لو ولدت هلم مئة مرة لن يطلعوك على ما يف قلوم حىت .األطوار
 ؟وأحسنت إليهم أو أسأت. أتعرف الصبية الشركسية هذا ،هلم مئة ولد

 .ال أظن شارلوت إليزابيت أيسيه تعرف -
" حىت زوجة ملكنا املنري ...شارلوت! صرعتنا بترديدك هذا االسم "بربك -

 ال يذكرون امسها ذا القدر!
ا كونتيسة كيف مجعنا الكونت شارل دو أنسيت ي -.أنفِّذُ ما أصروا عليه -

  ؟وطلب منا مجيعاً أن نلفظ االسم الذي أطلقه على الصبية كامالً ،فرييول
ولكن ال أستطيع أن أضيع وقيت يف كل مرة بامسها املركب من  ،أذكر -

ليفرح إن مسيتها باجلزء األخري الشركسي من امسها... ليس هذا  .ثالثة
ما مسعته  لة يف موضوع دراستها الذي ذكرته.املشك .مشكلة يا الروش

أنا أحسب نفقات تربيتها إن كلّفنا ا هنا يف غيابه  !عجيب ،عجيب
وهناك يتفقد األخ العنيد لزوجي األديرةَ  ،وأصدع رأسي به ،بإستانبول

ورمبا  .اهللا وحده يعلم كم سلب من امللك ،يبحث عما يفيده .امللكية
لو أن أحداً  .الوقت الذي ال يعرف أين يذهب مباله علموها باان ألجله يف

وأمالك أخيه  ،وحنن لسنا فقراء .رىب هذه الشركسية الشعثاء لكان أفضل
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ملك سدى إن كان سيفيدك ـوملاذا تبدد ال .أنطوان ليست أقل –أوغستني 
عجيب  ،عجيب يا الروش –" ؟أال يكفي ما أنفق على املومسات ؟يوماً ما

وحسمت  ،أجنيليك من هواجسها –أفاقت ماري  – .اهما تسمعين إي
أنا واثقة  .أنت وأنا يا الروش مل نتكلم يف أي موضوع - :املوضوع بسرعة

 مل ختذلين مرة إىل اآلن. .بك
أجنيليك الكونتيسة وحدها فحسب أدركت أن بون دو  –حني بقيت ماري 

ومع  .مامهافيل الذي كان يتصفح كتبه ويصغي إىل احلديث قد اختفى من أ
ب يف هذا االجتاه أا حتدس أين ميكن أن يكون الصيب قد ركض فإا مل تذه

 نافذة الغرفة اليت تفتح على الفناء. بل اجتهت إىل 
مل يكن النهار ثقيالً ألن اخلريف اقترب. وكان البوابون حيافظون على نظافة 

لدارِ الكاملة يف الصحو واملطر. وليس يف ا ،البيتني الكبريين آلل فرييول
وال ترى العني ما يؤذيها. والبيتان اآلخران  ،التجهيزِ شيٌء غريب عنها

ولو مل يكونا كبريين  ،املتناغمان مع القصرين العظيمني ،املتجاوران البعيدان
وهندسة الباب الصغري والبوابة  ،جداً؛ بل حىت الظالل اهزة وغري اهزة

كل هذا منسجم مع القصرين  ،نويع الزهور إىل توزيع األشجار وت ،الكبرية
والدروب الضيقة اليت يسلكوا يف الصباح ويف املساء، تدخل يف  العظيمني.

مساكب الزهور املتنوعة األلوان وخترج منها. وحتت األشجار املقلمة املشذَّبة 
وسور حجري عالٍ حيمي  .مقاعد ضاحية للشمس، تتسع لواحد أو الثنني

وعلى الباب رجالن عمالقان خميفا املظهر يرصدان  .وراحلدائق والقص
 .بالتناوب أمام الباب ليالً واراً

"ما تراه العينان مجيل، وجيد، ويسر القلب، ويشعرك بامتالء جسدك، 
يرفعك إىل أعلى ما يصل إليه إنسان، وكأنك سلطان. يذكُرك من يعرفك 
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ما وي بك. وليس  لك هو ما يرفعك، والقلة هيـُمـومن ال يعرفك. ال
قليالً ما ينفق على بناء كل هذه القصور والدروب. بِناُء كلِّ هذا، وإرضاء 
احلراس النهمني، ودفْع الضرائب اليت تزيد كل شهر عن سابقه، ودفع 
الرشاوى ألزالمِ احلكم أشباه املتسولني. حىت الروش وحده ماذا يبقي بيدنا 

منرض. يالحقنا وحنن أصحاء ناصحاً  عن حق أم عن باطل ولو مل نسعل أو
أن افعلوا كذا وكذا. ال أعرف ماذا يفيدنا وجوده؟ أمل تسمع ما ينصحين به 
بشأن الشركسية الصغرية املتمردة  متبنياً موضوعها؟! وسلفي الذي شاخ 

ال  -بسبب شبابه الذي ال ينفد؛ أال يستوعب األمر؟ والغريبة اليت دسها بيننا 
 –جته، لو كان أباها غري الشرعي لرضيت باألمر الواقع هي ابنته وال زو

ستشاركنا أمالكنا يوماً ما! حنن أسرة كبرية، ومع ذلك ها حنن يزيد 
تعدادنا. ال حيسب حسابنا بذريعة أنه األكرب؛ فيحشو جيوبه باجلزء األعظم 
من دخل األسرة، وينفقه على النساء؛ ومع ذلك يوفدونه سفرياً للحكومة إىل 

ا. ال أريد أن يسمعين أحد. ما أسعد النساء عشيقات ملكنا الصغري تركي
املكتنز، جيعلهن يتصرفن بأمالك البالد كمن يركل الكرة. عشيقي أنا، 

من  نيكوالي دو بلي، ما ألطفه وما أمجله! ليس له ميزة سوى أنه ماريشال،
ق علي. مستشاري امللك، أما من جهة املال فالشيء. أُنفق عليه أكثر مما ينف

اآلن جيب أن أحبث عن عشيق أغىن منه. مث إنه ال أحد غري اهللا يعرف أين 
هو. وجد ذريعة حسنة يف كوين حامالً فغاب عن أنظاري. ال مانع عندي 
إن مل يفارق أفخاذ امرأته ذات السيقان الطويلة، ولكن من أين يأيت بعشيقة 

ي، يرميين بلحظه من كأنه ال يعرف أن عني ملكنا املنري عل -أمجل مين؟! 
لو وجد العشيقة األمجل مين ملا قبلت، أزهقت روحه. ليس  –حني إىل آخر 

مشكلة على كل حال، باريس مألى برجال أغىن منه وأحلى. املشكلة يف 
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الصبية الشركسية املنحوسة. تتظاهر أمامي كأا فأرة رمي ا يف بيت ال 
انة". ال حتتاج إىل امرأة لِسنة ناعمة قطَّةَ فيه. أنا أعرف ملاذا هي "حرد

اليدين، بل إىل املترجم الذي خيتلس النظرات زاماً عينيه إىل جبينه. أال يكفي 
 -أجنيليك تقريعاً  –ارتوت ماري  –" ننفق عليها حىت ننفق عليه أيضاً؟ما 

وهي جالسة إىل النافذة، ونفّست عن مهومها، وضت وقد غدت خفيفة 
إىل عائشة وكأا مل تكن إىل ما قبل حلظات يف سريا  احلركة. وتوجهت

 خبري أو شر.
 ،كان بون دوفيل وعائشة جالسني متقابلني :ما رأته يف البيت عجيب
 .ساندين وجهيهما بكفيهما

 :وسألت ،أجنيليك ضحكاً –انفجرت ماري 
 ؟!ماذا حدث لكما أنتما االثنان -
 .غمغم بون دوفيل – .أيسيه ال تكلمين -
أجنيليك  –مرت ماري  ؟هل أساء إليك أحد ،ماذا جرى لك يا أيسيه -

مث قربتها إليها وقبلت جبينها بشفتني  .براحة يدها الناعمة على رأس عائشة
 ؟!أهو املترجم فخري .لن أغفر ألحد ،قويل يل من هو –ناعمتني. 

_ فخري .وانتهت بصوت خافت ،بدأت عائشة بصوت مرتفع حاسم ،ال -
إن كنت ترغبني فسأشتريك من شارل دو  :كان قد قال يل .إنسان طيب

إىل من سأعود، ومن يسأل عين  .فرفضت ،فرييول وأعيدك إىل إستانبول
انفجرت عائشة باكية رمبا ألا  -.. .وأعاد إيلّ هذا الزنار الصغري ؟اآلن

واغرورقت  .أجنيليك -أو ألا دست رأسها يف حضن ماري  ،تذكرت أمها
ودس هو اآلخر رأسه الصغري يف حضن أمه من اجلانب  ،دو فيلعينا بون 

 .وشرع يبكي ملصقاً جبينه جببني عائشة ،املقابل لعائشة
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وقالت للصبيني وقد  ،أجنيليك –عصر األمل قلب ماري  – !كفى ،كفى -
ال تتخذاين  ،قليب ال يتحمل ،ابتعدا عين - :حتركت يف نفسها عاطفة األم

  .ثتناحائط مبكى، تصاحلنا ثال
إن كان األمر  –وبعد قليل سألت عائشة اليت بدأت تعود إىل وعيها  –

هكذا يا أيسيه فلماذا ختاصمتما أنت وبون دو فيل. أألين طلبت منكما 
 ؟االمتناع عن التحدث بالشركسية

معلنة أا ال تلوم أحداً. حني أستعمل  ،قالت عائشة مربئة نفسها -،نعم -
 .أفهم الفرنسية على حنوٍ أفضلبعض الكلمات الشركسية 

لو حدث  .جعلتين أحاسب نفسي ،نعم يا شارلوت إليزابيت أيسيه -
ليس أن  ،لقبلت –ال مسح اهللا  –لصغريي بون دو فيل مثلُ ماحدث لك 

مأساتك !1" بل بلغة البابواسيتحدث بــ "شركسيتك ؛اآلن فهمت 
ستفعلني بني األتراك ماذا كنت  .حسناً فعلت إذ رفضت العودة مع التركي

ال بالد يف العامل تساوي فرنسا اليت يتمتع  ؟!الذين تعلق م شارل دو فرييول
 –مل تستطع ماري  -؟وملاذا كان فخري أخذ منك زنارك .فيها املرء حبريته

ملاذا احتفظ به كل  –إال أن تسأل السؤال الذي مل يفارق ذهنها  أجنيليك
 ؟العودة إىل تركيا هذه املدة وأعاده إليك حني قرر

ولبست هذا  ."لك وهذه كانت قائالً "كما أعاد إيلّ قبعيت ،ال أعرف -
الزنار وهذه القبعة حىت وصلنا إىل مرسيليا. تنهدت عائشة وصرحت مبا كان 

انتزعت منهم هذه القبعة بعدما كانوا مهّوا برميها مع  -.يسبب هلا األسى

                                                 
 .قبائل تعيش قريباً من ماليزيا. املترجم 1
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ولكن ال أعرف مىت صار الزنار بيد  .سائر مالبسي بعدما كسوين يف املخزن
 .إال أنه مطرز باسم أسريت ،ليس فيه ما يغري .شكراً له إذ مل يضيعه .فخري

 .أجنيليك من أجل أن تسعد الصبية الصغرية –قالت ماري  –الزنار مجيل  -
ما أسعد املرأة املاهرة يف الوشي بالذهب  .والقبعة الصغرية مجيلة جداً

 !والفضة
  -والتمعت عينا عائشة الصافيتان  -أجنيليك  -ت تريدين يا ماري إن كن -

    .سأعلمك كيفية التطريز خبيوط الذهب
 ؟!أتعرفني التطريز حقاً -
شابا" تقرأ يف الكتاب الوحيد الذي . كانت جديت "كانت جديت علمتين -

 .طريزولكنها بدالً من أن تعلمين القراءة وجهتين إىل الت .يف بيتنا بصوت عالٍ
وإن أراد بون دو فيل  .إن كان عندك إبرة وخيوط فليس أسهل من تعلمه

  .فسأخيط له قبعة مجيلة
 .مل يقبل بون دو فيل مبا مسع !ال أريد قبعة بنات -
أتكلم  -.استغربت الصبية صياح الصيب -.قبعة بنات يا بون :مل أقل لك -

 .على القبعة اليت يلبسها صبيان الشراكسة
أجنيليك كما لو كانوا يأخذون مقاس رأس  –قلقت ماري  –سيه ال يا أي -

ال جيوز إجبار  .ال حيتاج الكونت بون دو فيل إىل قبعة شركسية -ابنها 
 !ولْيكتسب تربية ممتازة ،ليدرس بون دو فيل  !األطفال على أي شيء

 .صاحت عائشة على الفور ،وأنا سأدرس -
ا كان الطبيب الروش قاله أجنيليك ناسية م –سألت ماري  - ؟وكيف -
 .هلا
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مل تكتم ما تعرفه  .نظرت عائشة يف وجه الكونتيسة حبزن –.. .ال أعرف -
 .الكونت شارل دو فرييول قال يل إنه سيعلمين -.وإن مل تعرف غري اهللا

 ." واليوم سيعود. واآلن هو يف "سانسويبحث عن أفضل مكان لتعليمي
رفعت من قيمة اخلرب الذي  – .يفعلوعلى ما أظن فامللك مطَّلع على ما 

 .روته
وحني عرضه علي الكونت شارل دو فرييول  .وأنا على دراية باملوضوع -

أجنيليك نفسها بنفسها  –منحت ماري  – .التعلم جيد .بل شجعته ،وافقته
ومل متلك إال أن تصارح  .قيمة عالية حىت لو مل يكن هلا أي عالقة باألمر

 .التعلم خري من أن جتلسي وامجة ويدك حتت خدك - :الصبية مبا يشغل باهلا
"على ما  –  ؟أال تسمعني وترين كيف يقرأ بون دو فيل الصغري يف الكتب

 .ترتب أمور كثرية من وراء ظهورنا ،يبدو حنن لسنا من األسرة يف شيء
أنطوان ألفرغ فيه ما أعرف وما ال  –أنتظر عودة الدب املسكني أوغستني 

عنفت  –" صماء هلم بذريعة أنه أخوه األكربح مبثابة احليطان السنصب .أعرف
 .أجنيليك نفسها وهي تتميز غيظاً –ماري 

 

-VIII- 
 ،وأصل قومهولباسه،  ،وطعامه ،كل إنسان، دون اعتبار للغته اليت يتكلم ا

 :وباختصار ؛حيمي شخصه وشرفه ومالعب صباه ،وموطنه حيث يعيش
ولكن  ،بدأ على الطيور واحلشرات والزواحفوينطبق هذا امل .إنسانيته

 ،ورمحته وظلمه ،وحسده وغيبته ،وخبثه وعناده ،اإلنسان بعقله وفطنته
 .ينسيك سائر املخلوقات



- 57- 
 

وال تفارق ذهنه  .يعود فخري إىل تركيا وهو يفكر يف هذه األمور وغريها
يطفو على  ويظل موضوعها .الصبيةُ اليت تركها يف حضن األسرة غريِ املتفامهة

وكل  .وحني يفكر فيها جيد نفسه مذنباً يف شأا السطح وإن حاول إزاحته.
وما يعلق  ،يسن أسنانه ملا ليس له ،وهو منهم ،من له رِجالن من املخلوقات

 .بينها ال فكاك له
وحني  .حىت لو كان اهلواء هو من يدفع املركب فقد كان من ابتكار اإلنسان

مل ااذيف. ومل يتوقف عند هذا احلد فركّب فيه مل يكن ميلك الشراع استع
وزوده باملدافع وسائر أنواع السالح حتسباً للمسافات اليت يقطعها،  ،مرجالً

ومن أين ملن ال ميلك أدوات إال ما قدمته األم  .وللعدو الذي ميكن أن يقابله
  ؟مثل هذا العقل املفكر

أترى للمرة األوىل ما  .ركبأراقبك طوال النهار فأراك ال تفارق جانب امل -
سأل قبطان املركب فخري مهموماً بأمن  - ؟يف البحر من كائنات

 ؟أميكنين أن أساعدك يف شيء ؟أهناك ما يقلقك -.الركاب
 –ابتسم فخري راضياً  -مضى علي بعض الوقت على الطريق ومع ذلك  -

 مل يسألين أحد مثل سؤالك. 
قال القبطان األجرد من اللحية  –ليس يف هذا ما تستغربه يا أخي  -

أمرك عجيب؛ أنظر إليك فأرى وجهك  .هذه مهميت أنفذها –والشاربني 
 !أخربين إن كان ضاع منك أخوك األكرب ؟يشبه وجهي كثرياً

 .قابله فخري مبزحة –ولكنك أنت أشقر وأنا أمسر  -
اك متنوعو األتر .وأنت لست أمسر فامحاً، وال أنا أشقر متاماً يا أخي الصغري -

كلنا إخوة  .املشارب ولكنهم مجيعهم مصوغون من سيف واحد لعثمان
" وأفضل من ، ونادين دون تكليف بـــ "سوأنا امسي سليمان .وأقارب
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السيف  ؟" أليس أفضل2وإن قلت "بسه –" أن تقول "سو 1"قامهأن تقول "
 ؟يقتل، واملاء عماد احلياة. وأنت ما امسك

 .امسي فخري -
مجيل وجيد. ولكن أفضل شيء وأغاله هو أن نعيش ساملني هذا اسم  -

 .الدنيا الفانيةأصحاء بفضل اهللا تعاىل يف هذه 
 !صحيح وحق يا سليمان -
وهذا ما  –قاطع سليمان ما بدأه فخري  – ؟!" أنا قلت لكنادين "سو -

 .خياطبين به الفرنسيون يف مرسيليا
إىل سليمان أدرك  حني نظر فخري بإمعان –فهمت يا سو  ،حسناً -

 ،صحيح كالمك - :وأكمل كالمه ،والن قلبه قليالً ،تشاهما يف املظهر
وإن أنت أكثرت من فعل اخلري يف  .ال جيوز أن ننسى فضل اهللا علينا ،حق

يون الذين أما الفرنس .دنيا اهللا العارية كان حسابك يوم احلشر أسهل
يسهل  ،أناس مرحون ." فأنا أعرف عنهم شيئاًخياطبونك يف مرسيليا "سو

وحيبون اللحم  .يشربون من النبيذ أكثر مما يشربون من املاء ،اختاذهم أصحاباً
غري أن رجاهلم ونساءهم مهووسون  ،ليسوا سيئني .حلم اخلنزير ،األبيض
 .منفلتون ،باجلنس

ماذا تفعل بنبيذهم  .ولكن نظريت إىل النساء خمتلفة ،أوافقك على ما قلت -
وإن  .ال أحد يجربك ،ال تأكل وال تشرب ؟عهم وأفاعيهموكرومهم وضفاد

                                                 
 .سيف قصري مشهور عند الشراكسة. املترجم 1
 .ماء بالشركسية. املترجم 2
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فإن  –سحب سليمان غليونه فجأة ورفعه يف اهلواء  –كنت ال تشرب النبيذ 
 .لسن مثل بناتنا التركيات !نساء فرنسا سيسكرنك ويشبِعنك

 .غري أن اجلنس ميارس سراً ،صحيح يا سو -
أعاد  !تسرق أيها املسكني! ليس ألذُ مما ؟أليس ممتعاً يا أخي ألنه سر -

ومص دخان غليونه بضع  .مسروراً يف قلبه سليمان غليونه نصف املشتعل
أتعيش على أربع نساء كما مسح  ؟كم زوجة عندك - :مرات مث سأل

 ؟اإلسالم
ر فجأة كذب فخري على سليمان الذي صا - .عندي واحدة فقط  -

  .شق النفسوهذه أعيلها ب -" وشرح له ملاذا "واحدة –صديقاً 
 ؟أليس عندك ،واألطفال -
 .ال -
 .قال سليمان بإشفاق –هذا سيء  -
زاد فخري اآلن يف كذبته دون أن يعرف  –نأمل يف أن يعطينا اهللا  -

 .السبب
ما  !أمنيتك ،وال حيتاج هو إىل أحد ،ليحقق اهللا الذي يتوسل إليه الكثريون -

صحيح  . هذا حكمة إهليةويف .ألجل هذا مسح اإلسالم للرجل بأربع ،العمل
 ويف إمكانك إرضاؤهن.  ،إن كان مالُك يعيلهن .أنه ليس يف األمر ضرورة

 !بدأ فخري يصدق كذبته - ؟وإن كان الرجل عاقراً -
وربت  ،قال سليمان - .إن كان األمر هكذا وجب االمتثال حلكم اهللا -

هم أسرار ال تف .ال جيوز أن تقول هذا ومتوت يف قهرك - .على كتف فخري
ننسلّ أحياناً من  ،وإن كان لدينا أربع نساء ،اجلنس من امرأة واحدة. حنن

ضحك القبطان حبماسة وهو  – .وجنرب احلب السري كما تقول ،بينهن
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يفرغ الغليون. اآلن فقط سرت إىل فخري رائحة النبيذ القوية من فم 
ع به نفسك من ما متت .ال حترم نفسك من متع احلياة يا أخي –سليمان. 

. وما يقول األتراك أنت ما تزال شاباً بالقياس إيلّ .مباهجها مكسب لك
أنا أثرثر  ." رمبا يكون صحيحاًحدر إىل الشيخوخة يتقاضاك الشبابحني تن"

 .معك مذكِّراً نفسي باملاضي فحسب؛ وإال ماذا جتين من سنوايت الستني
وإن أردت احلق فأنا أحب  .أسبح يف البحر الذي غطست فيه يوماً مبشقة

 .الثرثرة مع األصاغر مين سناً
" فقد فخري شيئاً فشيئاً رغبته يف ؟"أي أفّاق عنيد هذا الذي وقعت بني يديه

وفيما هو يبحث عن ذريعة  .ويف رؤيته ،مساع سليمان الذي كان يحبطه
 ملفارقته وقعت عينه على السفينة القادمة.

 .وتذكر طفولته ،ةارتعدت أطراف فخري يف هذه اللحظ
وكان حمموالً يف مثل هذه السفينة  .كان عمر فخري آنذاك سبع سنني

كان جمموع الصبيان األسرى، مبن  .مث أدرك أم حيملونه إىل مصر .الغربية
ويف هذه اللحظة أدرك  ،وتسعة عشر منهم من األديغة ،هو فيهم، عشرين

ويف خالل مخس سنوات  .ومسع فيها لغتهم ،البؤس الذي يعيش فيه األديغة
مث اشتراه  .يف القاهرة مث يف دمشق مل يسمع فخري إال لغة األديغة والعربية

وحني هرب  الحقاً فرنسي من حملة الصليب، وأجره يف جزيرة كورسيكا.
يف اخلامسة عشرة من العمر وعاد إىل إستانبول وقع يف يد جمرم تركي 

ولكن  ،ا ارم منذ زمن بعيدوقد مات هذ .واستفاد من لغته الشركسية
 هو من يالحقه فخري اليوم. ،رفيقاً له هو ارم اآلخر عصام

وفيما  - ؟أترى يا فخري كيف جتري هذه السفينة بأقصى سرعتها حنونا -
لو كان  - :هو يرفع للقبطان اآلخر الواقف أمام دفته إامه ودعه قائالً
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ليس  .تفيت بالسباحة بل طرت طرياناًمركيب أنا أيضاً حمشواً باألموال ملا اك
ذهبت إىل فرنسا خايل  ؟وأنا ماذا .حمروماً من احلظ سليلُ الكلبني هذا

ما الفائدة من مزامحة هؤالء الفرنسيني الذين  .الوفاض ورجعت صفر اليدين
يا فخري ليس الغرب جماالً  .1يكررون "بوجنور" و"مريسي" و"سي اليف"

شام تغامر فيهما حقاً، ولكن تستطيع أن خترج مصر وال .الشرق فقط ،للربح
مخسون طفالً  ،ال حيتاج األمر إىل الكثري فيهما .منهما مبا يكفيك العمر كله

 .ها هم جيلسون مخسة مخسة ،مل أخطئ ،انظر .أسرياً أو ستون
مل ينظر فخري فيما السفينتان تفترقان متبادلتني التحيات إىل األوالد املقيدين 

ودون أن  .ل حنّى نظره معترفاً بالعجز عن فعل أي شيءب .على السطح
يستطيع متييز أي صوت من خالل صياح سليمان دار رأسه واعتصر األمل 

 .قلبه
والشتاء  ،الليل والنهار .ما أكثر ما يف الدنيا من متناقضات تعرفها وال تعرفها

شرق  .صحو ومطر .برد حيناً وحر حيناً .والربيع والصيف واخلريف
 ،يضحكون ويبكون .ويف كل مكان يعيش أناس .ومشال وجنوب ،غربو

وكلٌّ جيد مسقط رأسه، سواٌء كان الربد يحرقه أم  .يكربون ويبنون قبوراً
هذه  ؟وماذا عن احلظ واحلب واالحتقار .أمجلَ مكان وآنسه ،الشمس تشويه

، هناك حظ يدوم طويالً .متفاوتة كما مظاهر الناس وسحنام ومالبسهم
وليس قليالً احلب الذي حيرقك واحلب الذي يشعرك  .وآخر يزول سريعاً

وذنب البارحة ومعروف اليوم هل  واالحتقار يالقي من يناسبه الدفء.ب
اجلرح يطيب ولكنه يترك  ؟أتداوي من جرحته إذا نفثْت يف وجهه ؟يتصافيان

                                                 
 .، هذه هي احلياة. املترجمبالترتيب: صباح اخلري، شكراً 1
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ار بددت الصرخات اليت ارتفعت يف السفينة والفوضى أفك .ندبة أبدية
 :وحني نظر رأى سلسلة عظمية لطفل يرميها أحدهم أمام سليمان .فخري

 .دفع سليمان الصيب بطرف جزمته وأبعده - ؟ومن هو ؟ما هذا -
رفع الرجل ذو الساعدين املكسوين بالشعر الصيب  -هذا القذر الصغري  -

 يركب معنا إىل إستانبول دون أجرة. –عن األرض 
وهو على كل حال يكاد  –مان وضحك قال سلي –سيخنقه  ،امنعه - 

 كيف ركبت سفينيت؟  ،يتنفس
حاول الصيب النهوض غري أنه مل  –ركبت ألين أود العودة إىل ديارنا  -

 يلبث أن اار.
ركب سفينيت ألنه يريد العودة إىل  ،أتسمع ما يقول ؟إىل أين ستذهب -

 ؟هبأين قلت ستذ -سخر سليمان من الصيب مقلداً إياه   -...دياره
 .نطق الصيب هذه الكلمات بصعوبة مث بكى –. .إىل تركيا ألين تركي -
سخر سليمان ثانية من الولد األسري الذي يلفظ أنفاسه  - !امسع ما يقول -

 !ألنه تركي يعود إىل تركيا - .األخرية
لن  ،ما تفعله عيب –نادى فخري القبطان وقد نفد صربه  –يا سليمان  -

 .يقبله اهللا منك
مث صرخ وهو ينظر  ،نظر إىل فخري كأنه يراه أول مرة - ؟ت يا فخريأن -

ذاك ينقل  ؟!أنا من لن يقبل اهللا منه - :حنو السفينة املبحرة حنو الشرق
إن بعته أم اشتريته فلن تستطيع انتزاع  .وأنا أترجى الصيب احملتضر ،األموال

 .قلبه التركي
رجل ذو الساعدين الغزيري دمدم ال –.. .سيموت بني أيدينا ويبلونا -

 ...رمبا كان مصاباً بالطاعون - .الشعر
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 - .ر سليمان الرجل وقد جحظت عيناه - ؟ماذا تقول ؟هل تراجعت -
 !ارمه من السفينة

أال ترون أنه  ،ليس مريضاً –وقف فخري على رأس الصيب  – !لن ترميه -
  ؟ميوت جوعاً

لصيب على صحة كالم فخري شهد ا –.. .مل أذق طعاماً منذ مخسة أيام -
 .وقد استرد شيئاً من الشجاعة

هذا الولد  –غير سليمان نربته بسرعة  –إن كان هذا رأيك يافخري  -
، وال وحوش البحر ترحب والذي لن تستفيد شيئاً من مقاضاته ،نصف امليت

 وقد شهدت لصاحله فإن أجرة طريقه عليك! به،
وأعطى سليمان ثالمثئة لرية مما أمسك فخري بكيس نقوده  –لن أقول ال  -

ومد للرجل ذي الساعدين القويني عشرين  .كسب من عمله مترمجاً لعائشة
ما امسك يا  هذا من أجل أن حتمل الصيب على ذراعيك حني نصل. - :لرية

سأل الصيب ذا األحد عشر أو االثين عشر ممسكاً به من أحد  - ؟أخي الصغري
 .ذراعيه

 .أورخان -
ا أورخان الرجل اجلسيم ذا الشعر الكثيف الذي كان يقذف بك ال تلم ي -

إن  :وقال للرجل -أعطه ماالً حيملك إىل فرنسا على ظهره  !.هنا وهناك
 أكفّر عن إهانيت ذه اللريات الثالثني. –كنت أهنتك فاغفر يل 

مد الرجل يده بسرعة ناظراً إىل سليمان ودس النقود يف  –ال بأس هكذا  -
أغفر لك، ولكن أال  .حىت يف املرحاض ال رائحة هلا ،قود دائماً نقودالن .جيبه

 .ال تنس أجرما ؟حيتاج هذا إىل تنظيف وإطعام
 :ورأى ما رأى ،عاد سليمان إىل وعيه بعد ما مسع ما مسع
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 ؟هل ظننت يا فخري أن املوضوع انتهى عند أجرة طريق أورخان -
ورخان مبا يساوي أجرة أشتري أ .كنت أنتظر سؤالك عن هذا األمر -

 ؟أأنت راض ؛طريقه
العصفور الذي يدلف إىل بيتك صار لك إن كان كبرياً  .نعم ،نعم راضٍ -

. كنا ..وكذلك ما جرى يل من جهة أورخان صيب السعد الصغري .أم صغرياً
 - ؟أميكن أن أكون غري راضٍ .بانتظار موته فإذا بنا نفترق على عرسه

 ،أورخان الصيب -ف أن يسترجعوا منه ما منحوه.استعجل سليمان كمن خيا
وهل ميكن للتركي إال أن يعود  .أحسنا إليه أنت وأنا ،ليسعده اهللا وليحمه

قلت يل إنك  .ولكن ما ال أفهمه اآلن هو أمر واحد يا فخري !إىل تركيا
تعيل امرأتك الوحيدة بصعوبة فكيف أنفقت كل هذا املال على الولد الشارد 

 ؟عرف عنه شيئاًالذي ال ت
املالُ  .بل هو إنسان سيء احلظ سلبوه حريته .ليس أورخان ولداً مشرداً -

رمبا كان اهللا قدر أن أنفق املال الذي كسبته من الترمجة  .يفارقك كما أتاك
ولذا ال  .يف فرنسا لعائشة الصبية األديغية املسكينة السبية على إعتاق أورخان

 .أندم على ما فعلت
اهللا الذي يضرع إليه الكثريون وهو ال حيتاج إىل أحد على  ليكافئك -

ال تنس أن الزوجات األربع  :ولكن أتعرف ماذا أريد أن أقول لك .معروفك
 !وال ختدع نفسك ،أمتع من املرأة الوحيدة

يف اليوم الثالث وقد وصلوا إىل إستانبول، وهم فخري وأورخان بالنزول إىل 
 :همصاح سليمان يف إثر ،اليابسة

مىت احتجتما إيلّ  .مع السالمة يا فخري وأنت يا أورخان ولو مل نودعكما -
وغمغم وراء املسافرين  – .وجتدونين يف أي وقت ،فهذا موقف سفينيت
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"انظر كيف غدا هذا الصيب الذي كان يحتضر صبياً  :اللذين مل يلتفتا إليه
تصبب عرقاً أيها ال تعرف مىت ستأتيين وأنت ت !ما أرخص ما بعته !رائعاً
 !"الغين، العاجز عن إعالة زوجته الوحيدة -الفقري

 

-IX- 
ما يقطعه  .ولكن ليست كل اجلروح متماثلة ،ويداويك ،الوقت جيرحك

وما جيرحه اللسان يبقى وجعاً للجسد  .يترك ندبة ،وإن شفي ،السيف
  .1بل يأخذه إىل اآلخرة ،حيمله املرء معه أينما ذهب ،والقلب
وكلما تقدم ا  .ئشة دائماً إىل لياليها البائسة املترعة باألحالم املقطَّعةتعود عا

وهو  ،أو متثلت هلا أشياء أخرى. أبوها بولَت .العمر زاد ما تتذكره ونقص
" اتجن، وأمها "مشهرـقتيل ملقى على األرض، يقاتل ارمني بسيفه ال

اءها. وجدا اليت وتسمع ند ،تراها جتري خلفها ،وهي ميتة على األريكة
 ،وتدعو إىل اهللا ،تتوسل إليهم ،توفيت يف تلك السنة جتابه املعتدين بقرآا

ولكنهم يقتلوا دون أي رادع. أما عائشة فيحملها أحد الرجال باجتاه 
 الساحل، وحني حتاول اإلفالت منه ينهرها بالتركية واألديغية.

الم قلبها وجسدها الواضحة. وذكريات آ .إا أحالم عائشة التعيسة ؟ما هذه
 .واأليام الراهنة اليت تعيشها يف أسرة غريبة يف بالد بعيدة ال تعرف عنها شيئاً

أهي رياح حتمل الذباب أم هي أيام سعد تسر  :ماذا ستحمل هذه األحالم
 ؟القلب

                                                 
يف األصل:معرب األموات، وهو تعبري شعيب شائع يعود إىل معتقدات قدمية تشبه ما يف  1

 .األسطورة اليونانية. املترجم
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خالفاً لأليام  ،حني استفاقت عائشة من أحالمها املعتادة نصحت نفسها
ال شيء ال يتأقلم معه  :ها هي احلال: "تفعل جدا السابقة، كما كانت

 ،مريح ،كل شيء حسن .إن كانت متطر أمس فالشمس مشرقة اليوم .املرء
 -رمبا تحسن سلوك الكونتيسة معي ألن شارل دو فرييول تكلم إىل ماري

ويسأل عن صحيت.  ،أجنيليك وأوغستني أنطوان قبل أيام. والروش يبتسم يل
أجنيليك  –ولكن جتيب ماري  .لكسندرين فنادراً ما نراهاأ –أما كلودين 
أيشبه  ؟"سأحلق شعري وألتحق بالدير" أي دير تتكلم عليه :حني تعاتبها

مل يقل يل  ؟!أأنا صيب فيحلقوا شعري ؟ذاك الذي سيعلمونين فيه ويربونين
وامللك لن يقبل به. كل شيء  .الكونت شارل دو فرييول شيئاً من هذا

" الشائع يف األديغية له الغنيوألن حرف " . شيء يدعو لليأسحسن، وال
و"صويف" اليت  .مثيله يف الفرنسية تصبح األخرية أسهل علي يوماً بعد يوم

 ال تتواىن عن خدميت. ،ولو أا أكرب مين بأربع سنوات ،كلفوها خبدميت
 ولكن ال ويبدو عليها أين أُعجبها أكثر من كلودين ولو مل تصرح بذلك.

لن أطلب من صويف أن جتلب يل  أعرف ماذا سيحدث حني أتوجه للدراسة.
وملاذا علي أن أبقى يف  الشوكوال مرة أخرى إذ مل يكن من عاداتنا مثل هذا.

" ضت عائشة بسرعة ورتبت فراشها قبل ؟أليس هذا عيباً ؟فراشي متباهية
 .قدوم صويف

 :أرض الغرفة توقفت صويف اليت جاءت بكأس الشوكوال حزينة على
 ؟أأفقت يا أيسيه -
 ؟ملاذا تستغربني –تظاهرت بأا مل تفهم سؤاهلا  – .اكتفيت نوماً وضت -
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إليزابيت أيسيه -ألنك ختالفني عادات أسرة الكونت فرييول يا شارلوت  -
ال يقوم آل فرييول من أسرم  –أجابت صويف بصوت منخفض وواثق  –

 .يرتبون أسرم بأنفسهموال  .قبل أن يشربوا الشوكوال
 !ما أقساك يا صويف -
 –ابتسمت صويف لعائشة بعد هنيهة  –لست قاسية بل أقوم بعملي  -

 ؟هل تفهمينين ،أسألك بالكلمة الشركسية الوحيدة اليت علّمتين إياها
 ،عانقت عائشة صويف وهي يف منتهى السرور –فهمت يا صويف  ،فهمت -

غري  ،د منتظمة للفطور والغداء والعشاءآل فرييول هلم مواعي - :ومزحت
 أم ينامون ويستيقظون مىت شاؤوا.

 .وسمعت أصوات األبواب تنفتح .رن منبه الفطور يف الساعة العاشرة
. وخالفاً ومسعت عائشة صوت بون دو فيل جيري من غرفته على عادته

م حيث كانت أول من يصل إىل املائدة أخرت نفسها اليو لأليام السابقة
 .لن تسبق ولن تتأخر :قليالً

 .استغرب بون دو فيل - ؟ألست جاهزة إىل اآلن -
 .قالت عائشة لبون دو فيل وهي أمام املرآة تصلح زنارها – !ال تستعجل -
 .رنّ املنبه !تعايل يا عائشة -
 .لن نتأخر عن كلودين ،حاالً يا بون -
 .يل صرباًمل يطق بون دو ف -كلودين صارت يف غرفة الطعام   -

 .يف صالة طعام آل فرييول الفسيحة املتجهة إىل الشرق أربع نوافذ عالية
والغطاء األبيض الناصع للطاولة  ،والستائر البيضاء اليت ال تصل إىل األرض

كلها تزيد  ،وانتهاء بالصحون البيضاء، والصداري واملماسح ،الطويلة الكبرية
 ،ة املصنوعة من اخلشب األبيضالصالة نوراً على نور. والكراسي املنتصب
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واملصابيح  ،والصور املعلقة إىل اجلدار ،والطاولة اليت عليها أصص الزهور
 .ترسم منظراً منسجماً متناسقاً ،املتدلية من السقف

 .أحدمها يأيت بالطعام، واآلخر يرتبه على الطاولة :ويف الصالة خادمان
 زين أبيضني.  . وقفانيتبزتني سوداوين قصريواالثنان يرتديان 

وعلى ميينه  ،يف الصدر شارل دو فرييول :وعلى مائدة اإلفطار جيلس مخسة
والكرسيان  ،أجنيليك –أنطوان وماري  –إىل جانب املائدة أوغستني 

 .ألكسندرين -املقابالن هلما فارغان. وعلى اجلهة اليسرى بيري وكلودين 
ينتظران أوامر  –اها أحدمها يف أعلى املائدة واآلخر يف أدن –واخلادمان 

 ويتدىل من الساعد األيسر لكل منهما منديل أبيض. ،الكونت األكرب
ما إن جتاوزت عائشة الباب حىت وقفت خجلة من أا جعلت األسرة 

دون أن تعبأ ببون دو  استفاقت سريعاً فأومأت للحاضرين ولكنها تنتظرها.
 :همفيل الذي كان يركض إىل كرسيه، بإشارة احترام، وحيت

 !صباح اخلري -
قال  –يف األيام اليت أكون فيها على املائدة يا شارلوت إليزابيت أيسيه  -

سيكون جملسك على  –شارل دو فرييول اجلالس يف مكانه املخصص لعائشة 
 .يساري

أنطوان وكأا  –أجنيليك بطرف قدمها أوغستني  –دفعت ماري 
عينها إىل أختها  وبغمضة عني نظرت بطرف ،"؟ماذا يفعل هذا:"تقول

 .ألكسيندرين –كلودين 
ض بون دو فيل كامللدوغ حني رأى عمه يجلس عائشة على  ؟وأنا -

 .يساره
 .أنطوان الكونت على ابنه –شدد أوغستني  – !أنت ستبقى يف جملسك -
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 .وجلس إىل جانب عائشة –سحب بون دو فيل مقعده بصعوبة  -ال  -
 .نها دون أن تنهرهأحنيليك اب –المت ماري  – !بون -
مد  ،حني مد شارل دو فرييول يده بعد صالة الطعام – !كُفّوا عنه -

 .اآلخرون
حافظ اجلميع على صمتهم ريثما انتهوا من الطبق األول دون أن يسمع منهم 

وحني أتى الطبق الثاين توجهت كلودين  –إال أصوات السكاكني واملالعق 
 :لسؤالألكسندرين إىل شارل دو فرييول با –
 ؟إىل جانب من ستجلس أيسيه ؛وحني تغيب عن املائدة -

أَشعر بيري غريين دو تانسني الذي مل يعجبه السؤال أخته الصغرى باستيائه 
 عرب سعلة مبحوحة.

سيجلس أخي  ،ألكسندرين –أنا حني أغيب عن باريس يا كلودين  -
ظاهراً بأنه أجاب شارل دو فرييول مت –أنطوان مكاين  –األصغر أوغستني 

 –وستعود شارلوت  -ومشهِداً بيري على كالمه ،مل يعر السؤال اهتماماً
 ؟أأجبت على سؤالك يا كلودين ،إليزابيت أيسيه إىل مقعدها

 .أنطوان ال يقيم يف باريس كثرياً –ولكن الكونت أوغستني  -
أجنيليك الكونتيسة هي من  –ستكون أختك ماري  –ويف هذه احلال  -

 ؟رأس املائدة. واآلن هل أنت راضية عن اجلوابتشغل 
أجنيليك مازحة،  -أت ماري –يسرنا أن يتذكرنا حنن مرة من املرات  -

 –أُحب شارلوت  - بالنيابة عن أختها الصغرى، النقاش الدائر على املائدة.
 وأظنها حتبين هي كذلك. ،إليزابيت أيسيه كصغريي بون دو فيل

 - .قال شارل دو فرييول لكَنته بارتياح بالغ –سة شكراً أيتها الكونتي -
إليزابيت أيسيه إىل منزل آل فرييول وليس يل أمل يف  –جئت بشارلوت 
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الدير الذي سنلحقها  ،كما اتفقنا ،وقد اخترنا .غريك طامعاً يف أن تصونيها
 –" وقد ذهبنا أنا وشارلوت كول -، هو الواقع يف "سانوليس بعيداً به.
أليس كذلك يا شارلوت  ؛وأُعجبت به ،بيت أيسيه إىل هناك من فريسايإليزا
 ؟إليزابيت أيسيه –
الزهور  ،كما دارنا ،ويف كل مكان ،نعم املنزل كبري والفناء مجيل -

 .مث إن أشد ما أعجبين هو أين لن أكون بعيدة عنكم واألشجار.
نكون بعيدين  لن ،يا شارلوت إليزابيت أيسيه !اطمئين من هذه الناحية -

أجنيليك وقد انتعشت روحها بسبب  –وافقت ماري  -أحدنا عن اآلخر
 ،سنزورك - .الصبيةَ الربيئة اليت ال تعرف غري اهللا ،النقود اليت سيتركوا هلا

ويوم األحد سنأيت بك إىل هنا. لن يقبل ملكنا املعظم إال أن يكون دير 
 .كول مجيالً ومرحياً -سان

 .مل يتمالك بون دو فيل نفسه –وأنا سأدرس فيه  -
 ،حني تصبح يف عمر شارلوت إليزابيت أيسيه، وقتها ،أنت يا بون -

  .ستدرس هناك
 .أجنيليك ابنها مبا مل خيرج من أعماقها –أرضت ماري  –
مل متلك عائشة أن ختفي ما  –لن أمسح هلم أن حيلقوا يل شعري  ،ولكن -

ل يا شارل دو فرييول إىل امللك أال توس - :مث اختتمت بنربة ألطف .يقلقها
 !يفعلوا يب هذا

سأل شارل دو فرييول عائشة  - ؟ومن قال لك إم سيقصون شعرك -
 .بصوت لطيف خيفي استياءه من الفكرة
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سحبت عائشة كالمها، ولكنها أضافت نادمة على أا مل تقل  – !ال أحد -
سأحلق شعري جنيليك "أ –كلودين ألختها ماري  ملاذا إذن قالت - :احلقيقة

  ؟"الزم الديروأ
ألكسندرين عن نفسها جعلها تعيد كأس  -الكالم الذي مسعته كلودين 

ويف اللحظة نفسها ضت تريد االبتعاد عن  .الشاي بعصبية إىل الطاولة
 :املائدة فلم تقبل أختها

 !سلوكك معيب ؛اجلسي يا كلودين -
 .خرج اخلدم من الصالة ،حني ينشب نقاش بني آل فرييول ،وكالعادة

ألكسندرين  –وهوت كلودين  –سأجلس كُرمى آلل الكونت فرييول  -
أجنيليك أن  –كم مرة رجوتك يا ماري  -.بقوامها املمشوق على كرسيها

 ؟!ال توجهي يل نصائح يف حضرة أيسيه
سرعان ما أصلح شارل دو فرييول اسم  –إليزابيت أيسيه  –شارلوت  -

 ألكسندرين. –عائشة لكلودين 
 –أصلحت كلودين  –يف حضرة شارلوت إليزابيت أيسيه  -،نعم -

يف حضور  "أجنيليك أال "تربيين –قلت لك يا ماري  أما - :ألكسندرين
إليزابيت أيسيه ال  –وأنت يا شارلوت  ؟إليزابيت أيسيه –شارلوت 

 !تتجسسي على حديثنا حنن األختني
بل أقول ما  –أيسيه يرتفع جعل االام الباطل صوت  –ال أجتسس  -

 .مسعت
أنطوان الذي ظل يصم أذنه  –قال أوغستني  –أجنيليك  –أنتما يا ماري  -

ال تنتبهان إىل ما  ،حدث لكما ما تستحقانه متاماً -:وهو يشرب الشاي
 !تقوالن
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وواسى  ،وافق شارل دو فرييول أخاه األصغر –صحيح يا أوغستني  -
ألكسندرين على ذكره دير متارس فيه شعائر  –ما تأيت كلودين  -:عائشة
ال حيلقون شعور الصبيان  .أما الدير الذي ستدرسني فيه فمختلف ،دينية

 .والصبايا
 -وال حيلقون الرؤوس ،يعلمون ويربون يف الدير الذي سيودعك فيه ،نعم -

 أجنيليك الكونتيسة أخا زوجها. –وافقت ماري 
ليتقبل اهللا طعامنا وليغفر لنا ما يف  .ناننهي نقاشنا وطعامنا وشراب ،اآلن -

 حني ض شارل دو فرييول ض اآلخرون عن املائدة. – .قلوبنا
 ولذا ال خشية أن متطر السماء.  ،كان ار باريس مليئاً بالضباب

اجته  .وكان ار أمس ومساؤه أثقل على شارل دو فرييول من اليوم بكثري
 .من النهار الذي ينتظره. ووقف ألياً وغادرإىل النافذة أكثر من مرة قلقاً 

واستدار  كانت السماء مرصوفة بنجوم تشبه جنوم ليايل الربيع والصيف.
واجلو مستقر فال ورقة تز على األشجار. ومن ال  .البدر الذي آن أوانه

مل يراوده النعاس رغم أن الليل انتصف. له هو شارل دو فرييول. راحةَ بالٍ
ه القضايا الثالثُ اليت جيب أن حيلها يف األيام القليلة القادمةوال تفارق ذهن: 

تأخري  :والثانية ،أوالها موضوع دراسة شارلوت إليزابيت أيسيه وتربيتها
 –أجنيليك وأختها كلودين  -العالقة بني ماري :والثالثة زيارته لتركيا.

للكونت  والذي معاملته ،وإذا مل يعاكسه الوزير األول دوبوا .ألكسندرين
وقد حتدث يف هذا الشأن إىل  .فبإمكانه تأخري زيارة تركيا شهراً آخر ،سيئة

 ،ويف أسوأ األحوال ميكنه أن يترجى امللك املفدى .بضعة أشخاص من مقربيه
 ،هذا ملك - .ولكن األفضل أال يصل األمر إىل امللك .وهو واثق أنْ سيجيبه

ا يهمه من أمرمها هو أخوه وبالنسبة لألختني فم .ال جيوز أن تشغل باله
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ولكنه يعتمد على زوجة أخيه يف  وإال فليس من شأنه تربيتهما. ،الطيب
لو كان  ،"أنطوان بعيداً يف "دوفني –كن أوغستني ولو مل ي .موضوع أيسيه

 .يف باريس، ملا قلق ألمر الصبية
رمى  - .إليزابيت أيسيه –أظنين خلقت لنفسي مشكلة جبليب شارلوت  -

يذرع أرض الغرفة ذهاباً  .وقام من الفراش ،فرييول اللحاف الناعم شارل دو
أخرج  ؟أألين أشفقت عليها أم لسبب آخر ؟واشتريتها ملاذا تسرعت -.وإياباً

 ،من اخلزانة الكبرية الصندوق اخلشيب الذي حيتفظ فيه بنبيذه األمحر املفضل
ة مرات وبعد ما ذرع أرض الغرفة عد .واحتسى الكأس دون استراحة

وحتررت أفكاره فيما كان رأسه املثقل باهلموم يتخلص منها  ،تنشطت أطرافه
ورجع إىل الفراش وهو يدين نفسه يف املوضوع الذي يشك فيه  .شيئاً فشيئاً
ويشرِك معه يف اإلدانة من هم  ؟ترى هل هذا الشك صحيح أم ال ،يف داخله

أنتم تسخرون مين  - .رفهمأعداؤه وليسوا أعداءه يف آن، ويعرفهم وليس يع
وتضحكون بشأن شارلوت إليزابيت أيسيه الصبية الشركسية الصغرية ولكن 

أنتم  .سترون خالل بضع سنوات مجاهلا ؟!ما يدريكم أنتم مبا يف قليب حنوها
األفضل لكم من هذا أال  جمانني إن ظننتم أين ال أفهم يف النساء شيئاً.

يكفي ما  .إىل صاالت احلبتسمحوا لعشاق نسائكم أن يصحبوهن 
لن أهجم على  ،نعم ،دعك من غريي. نعم ،استمتعت به من نسائكم

 ويف إستانبول من النساء ما يكفي لشغلي عنها. .إليزابيت أيسيه –شارلوت 
مل يمهل النوم شارل دو فرييول  –.." .ولكن يف إحدى زيارايت لباريس

 .ليكمل حلمه اللذيذ



- 74- 
 

-X- 

 ،هو وبون دو فيل .يول السريعة مخسة أشخاصيف عربة شارل دو فري
أجنيليك  –وماري  ،إليزابيت أيسيه -شارلوت  :والثالث األخريات هن

ألكسندرين أن  –وصويف اخلادمة.كانوا وعدوا كلودين  ،الكونتيسة
ولكنها ودعت عربة آل فرييول دون أن تفارقها صورة  .يصحبوها فلم تقبل

ون أن تعرف أهي حتسد تلك الصبية الشركسية امرأة الدير اليت يف ذهنها، ود
ويف اليوم  .الصغرية اليت تسببت يف كل هذه املشكالت أم تشفق عليها

اً السابق لسفر األسرة كان على بيري غريين دو تانسني الذي نصبوه أُسقف
لى أنه لن يصحب أيسيه إىل " فسافر آسفاً عااللتحاق فوراً بـــ "أمربين

 الدير.
 :فرييول مازحاً بعدما صاروا خارج باريس ليشرح صدورهم قال شارل دو

 .يوم لطيف رغم الضباب -
قالت عائشة، فتعجب  -لو كانت متطر مطراً ناعماً دافئاً لكان حسناً   -

 .كل من يف العربة
- أجنيليك –سألت ماري  ؟وماذا يف ما قلت. 
 .ائشةقالت ع -.يتفاءلون عندنا بالسفر حتت املطر الناعم الدافئ -
 .أجنيليك بطرف عينها إىل صويف –نظرت ماري  - ؟أهم األتراك -
هم  –استغربت عائشة سؤال الكونتيسة  – ؟!وكيف يكون األتراك -

 من شرق البحر األسود. ،الشراكسة الذين جئت من عندهم
وافق شارل دو فرييول عائشةَ وإن كان  –تتفق عالمات األقوام املختلفة  -

وتوجه إىل  –ن الفرنسيني عندنا مثل تلك العالمة وحن –أزعجه مامسع 
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العربة  ؛خفف السرعة يا جاك - :سائس العربة كي يغري موضوع احلديث
 !ترتج بنا

 بل خفّت سرعتها. ،ال ترجنا :ضحك اجلميع عندما عقّب بون دو فيل -
وحني قبلوا الفتاة الشركسية  ."كول-انقضت مهمة آل فرييول يف "سان 

ال ينسى شارل دو فرييول ما قالته عائشة  ،ن كثري من االعتراضالصغرية دو
نيكول البيضاء ذات الشعر األسود عمن  –حني سألته مشرفة الدير جانيت 

ولصويف وجهة  ،أجنيليك أيضاً تتعجب –وال تنفك ماري  ،يكون مرافقوها
منذ أن رأا للمرة  ،منذ زمن بعيد كانت فهمت هذا الوضع ؛نظر أخرى

 .األوىل
 –قالت ماري  -، ت أيسيه أحبها مرة أخرىإليزابي –جعلتين شارلوت  -

 :ما كنت ألتصور البتة ما يف ذهنها حنونا -أجنيليك برياء مصطنع لصويف
وأنت  ،وبون دو فيل أخوها الصغري ،وأنا كنتها ،شارل دو فرييول أبوها

تفتعل  ال أعرف ماذا كانت ستسمي كلودين لو رافقتنا دون أن .خادمتها
من األفضل  .جيب أن تكون األسرة هكذا ،أنا راض ،حسن ،حسن .الغضب

وحرصِ كلٍّ على  ،مع احملبة ،التعايش بني أفراد األسرة دون صراعات
أجنيليك أختها كلودين مع أا كانت  -مل تسم الكونتيسة ماري – .اآلخرين

 تعنيها بالكلمات األخرية من حديثها. 
إليزابيت أيسيه منذ أول مرة  –وأنا أحببت شارلوت  ،ةنعم يا كونتيس -

ال يغيب  .ال يستطيع املرء إال أن حيبها ،حلوة املعشر ،طيبة ،فطنة ،رأيتها
 .أشتاق إليها ،نظيفة ،شيء عن مالحظتها

 .وأنا أشتاق إىل رؤيتها .اليفوا أا سليلة أمراء ،مؤدبة ،نعم يا صويف -
أحياناً  .يصعب علي انتظار الساعات .ورها فيهأنتظر بلهفة اليوم الذي نز
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وما  .ألكسندرين –إليزابيت أيسيه بطفولة كلودين  –تذكّرين شارلوت 
كان  كان غريين دو تانسني يسمح لنفسه أن ينسى أنه من أسرة نبيلة.

واآلن ال أقول إا نسيت أصل أسرتنا وال إا ال تفتخر  .يستمد منها الثقة
ا الصيف حتولت إىل طبع مسعور ال ميكن معه التحدث ولكن منذ هذ .ا

واآلن مرة أخرى جتاوزت الكونتيسة يف  - .إليها. رمبا ألا تفرط يف القراءة
أيكون الكونت قال أليسيه  ؛يا صويف - :احلديث أختها اليت تم مبوضوعها

ت ال يستبعد البتة أن يفعل سلفي املنفل ؟هل سجلها ذه الصفة ؟إنك ابنيت
 .قلباً وطبعاً مثل هذا

 -الذي ستخرج منه من غرفة ماري ،كانت صويف تنتظر إىل جانب الباب
خاصموا الصبية الصغرية ـها الصغريتني وهي تقول: ال تيأجنيليك، زامة شفت

بعد الكالم احللو الذي صدر عن الكونتيسة حبقِّها، وال تتحدثوا أمامها 
 .كموحلوا قضاياكم بأنفس ،مبشكالت أسرتكم

 :أبعدت الكونتيسة كأس الشاي البارد من أمامها بنزق، وقالت لصويف
 !امضي إىل أشغالك .يف رأسك أمور كثرية ؟!وكيف ستهتمني مبا أهتم به -

ركضت عائشة إىل شارل دو  ،وخالفاً للزيارات السابقة ،ويف اللحظة نفسها
 :شارل ،شارل :فرييول وهي تصيح

 .كنت أعرف أنك ستأيت ،كنت أنتظرك اليوم يا شارل -
  ؟أأخربك احد -
  ؟أمل ختربين حني زرتين أول من أمس أنك ستغادر غداً إىل تركيا ،ال -
 .مل تنسي .كنت قلت لك .نعم ،نعم -
 ،كيف حال بون دو فيل .وأنت رغم مشاغلك الكثرية مل تنسين -

 –وكلودين  ؟والروش ،وصويف ،أجنيليك -وماري ،أنطوان –وأوغستني 
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ال شك أا تقرأ  ،منذ أن جئت إىل هنا .ندرين مل أرها منذ زمن بعيدألكس
 كثرياً من الكتب.

وسيزورونك  .ساملون ومحلوين السالم إليك .من تسألني عنهم خبري -
 األسبوع القادم.

 ؟ألكسندرين –وهل بينهم كلودين  -
 ."يول أن كلودين نزيلة الدير يف "أفغوستنيكتم شارل دو فري،نعم بينهم -
ذات  ،ما إن رأت عائشة مشرفةَ الدير –نيكول قادمة  -ها هي جانيت  -

 القبة البيضاء على رداء أسود، قادمة حىت أسرعت إليها وصافحتها.
نيكول عائشة  –أبعدت جانيت  –استرحيي يا شارلوت إليزابيت أيسيه  -

من عند الكونت دون أن تبتسم هلا أو تعنفها. ولكنها برأت نفسها من 
يستوي عندنا حنن املدرسات كل البنات اللوايت  -إمساكها بيد الصبية: 

غري أن شارلوت إليزابيت  .يتعلمن عندنا. ال منيز الصاحلة من الطاحلة بينهن
 أيسيه ختدعنا أحياناً فتجعلنا نتصرف بغري ما جيب.

- مع أن الكونت يعرف أن عائشة  - ؟أال ختالف األوامر ؟أتسمع لكن
 - :وقال هلا دون أن ينتظر اجلواب .ا النوع فقد طرح السؤالليست من هذ

لن أقبل منك إن كنت يف فرنسا أم يف تركيا أن تكوين مشاغبة يا شارلوت 
 !إليزابيت أيسيه –
نيكول  –أجابت جانيت  –اطمئن من هذه الناحية يا شارل دو فرييول  -

ريصات على هذه حنن ح مثل هذا السلوك،ليس عندنا يف معهدنا  -،الكونت
إليزابيت أيسيه اليت  –وشارلوت  .نتعامل مع مشكالت األطفال .األمور

ومهما كلفتها من  تتمتع باألخالق والرمحة. ،جئتم من أجلها مل تعد صغرية
 .وهن يعاملنها باملثل وتتعامل جيداً مع أقراا. .أمر تنفذه بكل نظافة وإتقان
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وتعرف كثرياً من  .سمع من الفرنسيةوخالفاً ملا توقعنا فهي حتفظ كل ما ت
إليزابيت أيسيه ال خيفى أا سليلة  –وكما روت يل شارلوت  .فن التطريز
  .أسرة أمراء

سأل شارل دو فرييول دون أن  - ؟وهل روت لك أشياء من هذا القبيل -
 .تدري إن كان ما يسمعه يسره أم ال

ل ألول مرة يف رأى شارل دو فرييو –هؤالء يا كونت صبايا صغريات  -
حيبنب أن يصارحنك  – .نيكول الصبوح عالمات البشاشة –وجه جانيت 

 وأنا تنتظرين أعمايل. ،بالكثري، ويتعلمن الكثري. سأترككما على راحتكما
إليزابيت أيسيه وحدمها  -حني بقي شارل دو فرييول الكونت وشارلوت 

ومهما  .ن املوضوعاتوتطرقا للكثري م .حتدثا، كلٌّ مبا يسمح له عقله وفطنته
 .حتدثا كانا يعودان إىل رحلة تركيا

 –لو عرفت يا شارلوت إليزابيت أيسيه أن أمورنا ستؤول إىل ما حنن فيه  -
ما كنت ألقبل  –قال الكونت يتنهد وما يف قلبه ليس على رأس لسانه 

نا ولكن علي تنفيذ املهمة اليت كلفين ا ملك .الذهاب إىل تركيا البعيدة جداً
 وشمت يب أعدائي. .املنري. وإن مل أنفذها فقدت قيميت

ويف اللحظة  .رفعت عائشة رأسها الصغري خبفة - ؟وهل عندك أعداء -
دون أن ختجل مما تفعل، وكأا مع أبيها  ،تصرفت مشفقة عليه ،نفسها

أسندت رأسها الصغري على ساعد شارل دو فرييول. غري أن أفكارها دفعتها 
نيكول امرأة  –أليست جانيت  - .وحدقت يف عينيه .أسها عنهأن تبعد ر

 .أنا أحبها ألين أشبهها بأمي ؟مجيلة
ابتسم الكونت متذكراً أا  - ؟أيكون السبب أما حتمالن االسم نفسه -

 .أخربته مرة باسم أمها
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أمسكت عائشة بصوا  - .بل ألا إنسانة ممتازة ،ليس السبب الوحيد -
الناس  ،نعم ،أيسيه ،نعم -ها الذي كان على وشك التداعي. العايل قلب

_ وافق شارل دو فرييول  .الطيبون هم من حيافظون على الوجود اإلنساين
وملا مل تعد عنده رغبة يف مزيد من احلديث  .حذراً الصبيةَ حني عرف حاهلا

استغل املناسبة اليت جاء يودعها من  ؛يف املوضوع الذي مل يكن ينتظره
إن كان رأيك أنت أيضاً أن أنفذ املهمة اليت أوكلها ملكنا املفدى  - :لهاأج

 .وسأرضى مبا كتبه اهللا على جبيين .إيلّ يا أيسيه فأنا منطلق غداً إىل تركيا
كما لو  ،ويف غيايب سيهتم بك .وسأزورك يف خالل السنة مرتني أو ثالثاً

وصويف  أجنيليك –أنطوان وماري  –أخي أوغستني  ،كنت حاضراً
 .والروش

 –نطقت عائشة اسم الصيب الذي نسيه الكونت  –وبون دو فيل أيضاً  -
 :مث قالت بصوت خيلو من الفرح .ألكسندرين أو تناست –ونسيت كلودين 

 .عندي رجاءان اثنان حني تصل إىل تركيا -
 .سأل الكونت حذراً مما ستطلبه عائشة - ؟ومن أي نوع مها -
 .خري الذي أسأت إليه أن يغفر يلترج بالنيابة عين ف -
 .جفل شارل دو فرييول ؟أكان قال لك ما ال يليق -
لن ك ويعيدين إىل إستانبول فأجبته "كان قد عرض علي أن يشتريين من ،ال -

ك نصف لسانه تركي واآلخر شركسيأسافر مع رجل مثل" 
ب كان قد رك .مل يكتم فخري عين استياءه من هذا اجلواب .أعرف هذا -

 !مل يكن سراً أخربيين ملاذا قلت له هذا وإن .الطريق شاعراً باإلهانة
- وين إىل تركيا كانت ألسنتهم نصف  - !ال سربمل أكن أطيقه ألن من س

 .كحال فخري. خبره اعتذاري ،تركية ونصف شركسية
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 ،سأبلغه اعتذارك بكل سرور ،فخري رجل طيب .صحيح ،صحيح -
  ؟الرجاء الثاينوما  .وسيفرح به املسكني

 .إذمل يعد يف األمر فائدة اآلن. تنهدت عائشة .سبقين لساين -
هو ذاك الذي رحل عن الدنيا  ؟تعرفني يا أيسيه من الذي مل تعد فيه فائدة -

 .وانقطع ذكره
 !هذا هو أنا إذن -
تعجب شارل دو  –وكيف تكونني أنتِ  يا شارلوت إليزابيت أيسيه  -

 ،ها حنن أنا وأنت نتحادث - . سبب هذا التصريحفرييول مما مسع جاهالً
ال  ،تقولني هذا ألنك ال تعرفني بعد بضع سنوات ما ستكونني ،واجلو صحو

قويل  .تعرفني أن باريس بأكملها ستغبطك. ليس يف الدنيا ما لن أحققه لك
 !ما تعجزين عن قوله

لى حني تصل إىل البحر األسود قف على أع :إذن حقق يل هذا الطلب -
عائشة ابنة بولت وجنات حيةٌ ترزق وتعيش يف  :مكان يف الشاطئ واصرخ

رمبا يسمعك بعض الشراكسة الذين  .ليتردد الصدى يف كل مكان ،فرنسا
واارت عائشة ال تستطيع مغالبة دموعها فارمتت على صدر  - أنتمي إليهم.

 .شارل دو فرييول
 

-XI- 
وال متيز األفكار بني طريق  طريق.يف كل زمان تبدأ األفكار تتزاحم يف ال

تدور عجالت العربة وأفكار شارل دو فرييول تصدع  طويل وآخر قصري.
تقفز فتطري فوق الرباري واجلبال والبحار. مث  ،الرأس. وهي سريعة كالريح

 تلتهب فتستقر يف الرأس من جديد.
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 يف باريس. يخيل إىل شارل دو فرييول أنه نسي شيئاً مع أنه أجنز أعماله جيداً
ومن جديد يستعرض ما يف ذهنه حىت يصل إىل نسائه الكثريات ولكن ال 
يستطيع أن حيدد ما الذي خيزه من بينها وجيعل حالته ال تطاق. ما طبيعة هذا 

ولكنه أمضى نصف اره معها  ؟أتكون شارلوت إليزابيت أيسيه ؟الشاغل
وصارت مشرفة الدير  .وتطرقا إىل موضوعات كثرية مل تكن يف البال !أمس

وودع راضياً امللك لودفيغ  .نيكول ذات الوجه الصبوح أنيسة له –جانيت 
الرابع عشر. وشهد اللقاَء دوبوا الوزير األول الذي ليست مشاعره حنو 

وها قد حتققت له املهمة اليت كان ينتظرها منذ سنني فيتوجه  .الكونت صافية
رِف الذي حيتفظ فيه بأمالكه. وأضاف إىل تركيا. وعرج قبل أيام على املص

ة يف الدير ونفقاا إىل رصيده فائدة السنة. وحل مسألة تكاليف دراسة عائش
 –ورتب أمور النفقات حبيث يدفع ملاري  ."كول –األخرى يف "سان 

 .أجنيليك مبلغ حمدد شهرياً
اذا وترك لصويف مبلغ ألف لرية لنفقات عائشة املتفرقة ال يعلم ا أحد. وم

وانصرف عنهن راضياً مبا  .وقضى مع كل امرأة من حمظياته ليلة ؟بقي إذن
ووعد امرأة أخرى متميزة من غريها جسماً  أنفق عليهن من أموال طائلة.

 وتعيش معه إىل أن متل منه. ،وقلباً أن تأتيه إىل إستانبول 
سبب وب ؟ماذا نسي شارل دو فرييول أيضاً مما يعصر قلبه خارج هذه األفكار

املطر اخلريفي البارد الناعم ال يرى العربة تقطع من الطريق أمامه منذ ساعتني 
إال سطح املياه املتجمعة والضباب. وكل ما يف املدى املنظور، مبا فيها 

صار جزءاً من السحاب املتديل إىل األرض.  .األشجار والبيوت، متشابه
من إذن غري هذا يتأمل  ؟نسيأتكون احلياة الثقيلة هي ما يؤمل قلب السفري الفر

 ؟له قلبه
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ولن يعود مهما ناديته أو توسلت  .فاته هذا األمر منذ زمن بعيد يف شبابه
إن  .صار بعيداً كاأليام واألسابيع والسنني املنصرمة ؟أين الشباب .إليه

 .فكرت فيه وجدته قريباً شاخصاً أمام عينيك كأنه يومك الذي تعيشه
فهم شارل دو فرييول هذا للمرة  .بابتسامه لك تشتاق إليه دون أن تعبأ

مث حني  .إليزابيت أيسيه إىل ساعده –األوىل حني جلأت الصبية شارلوت 
ما الذي جرى يف قلبها يف تلك الساعة، بل يف  .ارمتت على صدره باكية

هل جلأت إليه الصبية اليتيمة باعتباره كبريها  ؟وماذا فهمت ؟تلك الدقائق
أم ألن رائحة األنوثة اليت مل ميل منها طوال عمره  ؟ا عليهالذي تعقد أمله

 حركت قلبه؟
لن تستطيع اإلجابة على حنوِ شاف على أي سؤال يتعلق بالكونت شارل دو 

وما أساليب عيشه. ليس من  ،فرييول ما مل تعرف من أي نوع من البشر هو
ز عن وعج ،النوع الذي إن وقع بني جمموعة من الناس مل يتدخل فيهم
وليس من  .إخضاعهم ألوامره. وفيه الرجولة والرمحة والصداقة واألدب

الناس الذين يفقدون وعيهم إذا شربوا فال يتذكرون ماذا فعلوا. ومن الصعب 
ولكنه لن يسمح لك أن تفوقه  معرفة مىت يقرأ هذه الكتب الكثرية املتنوعة.

الفلسفة أم التاريخ  سواء –وإىل أي وجهة وجهته  .يف أصول العلم والتربية
 ،وقد درس جيداً يف شبابه .وجدته مثقفاً فيها ذكياً –أم الغناء أم املسرح 

وكان شاباً مجيالً تتخاطفه البنات. واليوم ال يزال رجالً مبعىن الكلمة، يف عز 
  .مرغوباً ،قوته

وعلى زجاج نافذة  .اجلو معكر جداً وقلب شارل دو فرييول أشد تعكرياً
تنفصل. والكونت يسمع صوت  و ردةمازج قطرات املطر الباالعربة تت

اصطفاق املطر بالعجالت وبقوائم اخليل وإن مل يره. وتصل إىل أذنيه اصداء 
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نداءات غربان اخلريف. وما ال يسمعه وال ما ال يفهمه هو الصوت اخلفي 
ولكنه ال  ،وليس غري منتبه إىل هذا .الصادر من أفكاره، والذي يوهن قلبه

لن جيربين  ،إن عرفته عرفته ؟"وملاذا أصدع رأسي به .يد أن خيصه باسمٍير
أحد على معرفته أو عدمها. أعجيب إن متاوجت سنوات عمري رائحة 

ال يزال قليب يف العشرين أو الثالثني من العمر. وال يسألين من  ؟وغادية
ساء عيباً يريدين عن عمري. ومن فضلِ اهللا علي أين ال أرى يف نفسي أمام الن

وهذه ستجد من  :ومن ال تعجبين أقول ،أخجل منه. من أعجبتين فهي يل
 .فاملرأة سرعان ما رم ؛تعجبه فأجتاوزها. ال جيوز مقايسة الشباب والصبايا

واملرأة اليت يتمناها الرجل أن تظل يف قوامها يفضل أن تكون أصغر منه 
ي يف ر اهللا هلا رجالً مثلحىت الثالثون ليست مهمة إن قد .بعشرين عاماً

 " عنفوانه
رمبا كانت هذه النظرة إىل الذات اليت اكتسبها شارل دو فرييول من طريق 

 :اخلريف السبب يف أن نادى ظهراً سائسه جاك بنربة حازمة، مقرراً بعزم
 ." ونقضي الليل هناكسنتوقف يف "ميلني -

مع املرأة  ،على عجل مل يستغرق عشاء الكونت على املائدة الفاخرة املعدة
وأخرب املرأة مبا  ،اليت اختارها من بني ثالث، طويالً إذ أوى سريعاً إىل الفراش

 .يف قلبه
 !اخلعي مالبسك أمامي رويداً رويداً دون أن تطفئي املصباح -
شرعت املرأة الشقراء ذات القوام املتناسق  –أنتظر منك كلمة يا حبييب  -

 .راب ختلع ثوااليت ارتفعت محيتها مع الش
 .حفزت الرغبة اليت متلكت الكونت نفسه، فهب واحتضن املرأة العارية

 .انطفات تلك الرغبة حاالً ،وألول مرة يف حياته ،ولكن
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وبقيا أكثر من ساعة دون كالم  .مل ينجز شارل دو فرييول رغبته يف الفراش
ظلت أفكار ودون مزاج يتأمالن السقف. وكما بني الرجل واملرأة من فروق 

كل منهما خمتلفة عن اآلخر. ومل تقصر املرأة يف شيء مما ميكن أن تقدم 
 وكانت خملصة له كما تفعل املرأة مع الرجل الذي خذلته فحولته. .للكونت

ومع أن شارل دو فرييول مل يكن إىل اآلن يتقبل أن الرجل إن عاجالً أم 
حد له، فقد شعر باإلهانة آجالً ستخذله رجولته يوماً ما مع اجلنس الذي ال 

وكان أصعب شيء عليه هو أنه يأنف  .وهو ال يعرف السبب وال املسؤول
الشهوة حباهلا واآللة بطلت. أيكون انشغايل بأمور له. "أن يتقبل ما جرى 

والنساء  .وإمهايل عالقايت النسائية هو السبب ،إليزابيت أيسيه –شارلوت 
أقمت يف باريس بضعة أيام أخرى لرمبا  ولو ؟اللوايت ودعتهن طوال األسبوع

مل  .نيكول اليت تتدلل عليها الصبيةُ –زرت يف إحدى األمسيات جانيت 
كانت تتأملين بروحها وقلبها وهي حتدثين. مل ألتق يف  ؛يكن بلوغها صعباً

مث إين مل أتصل يف حيايت بامرأة تعمل يف  .حيايت بامرأة ال تشتهي الرجال
ينجمال الد" 

أبعد شارل دو فرييول اللحاف مدفوعاً بشهوته  -ايل جنلس إىل املائدة تع -
 .وإبائه

تظاهرت املرأة باالستغراب ولو أا كانت مسرورة  - ؟!عاريني هكذا -
 للعرض.

 !تدثّري بغطاء السرير إن كنت خجلة -
 .وال عودما إىل الفراش ،مل ينفعهما النبيذ األمحر الذي بدلوه باألبيض

 .مل جيدا عالجاً لعجز الكونت ،رفاومهما تص
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بدأ الكونت  - ؟ما الذي استعملته لزينتك ؛مألت الغرفةَ رائحةً طيبة -
 .يبحث عن ذريعة يسوغ ا عجزه أمام املرأة

 !كل الرجال يشتهون هذا العطر -
 .دوختين رائحة العطر ،اآلن فهمت ما جرى يل -
 !إن كانت مشكلتك يف الرائحة تعال نستحم -
 ؟!األغطية السرير و وهل حنمم الغرفة و -
ارتدت املرأة  –.. .إن كنت تبحث عن مسوغ ؛إذن ال أعرف ما العمل -

 ؟وأين أجريت - :مالبسها بسرعة
 !توقفي حلظة ؛على سطح الصندوق على املدخل -
توقفت املرأة اليت يشتهيها الرجال على أرض الغرفة والعطر  - ؟ما األمر -

  .يضوع منها
أضيفي هذا املبلغ  –ض شارل دو فرييول ملتفاً بغطاء السرير  – !خذي -

ال أريد أن أقع  !وليبق ما جرى بيننا الليلة سراً .ساحميين .إىل ما دفعت لك
يف أفواه الناس ألين عجزت معك هذه املرة. وإذا انتشر خربي أال تعرفني ما 

 ؟!سيحدث لك
 !مين ما يسيء إليكال تصدق يا شارل دو فرييول أن يبدر  -
 .ارتعب الكونت لسماع امسه من فمها - ؟ومن أين تعرفني امسي -
 ،أنت ال تتذكرين –" امرأة ال تعرف امسك ال أظن يف باريس أو "ميلني -

والرائحة اليت مل  .كنت وقتها رجالً قوياً .سبق أن اجتمعنا يف هذا الفندق
ال أذكر يف حيايت رجالً مر تعجبك الليلة هي اليت كانت تفوح مين ليلتها. و

وأنت الوحيد الذي لبيت له مثل ما طلبت مين  .علي يف رجولتك ومتعتك
 .ال أطيع الرجال يف مثل هذا ،الليلة
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أخفى شارل دو فرييول  –.. .أشفقت علي على ما يبدو من كالمك -
 .جسده العاري حتت اللحاف خجالً من منظره

ال تبخع نفسك  .ء حيترمن الرجال األقوياءوحنن ال ننسى أن النسا .رمبا -
 !مل حيدث لك ما يعيبك ؛أيها الكونت

 !إن كنت تعرفني امسي فخربيين بامسك أيضاً ؛شكراً لك -
ولكن لن  .حنن ال نبوح باالسم احلقيقي لكل من نلتقي به أيها الكونت -

 !"، نادين بـــ "مادلنيأخفي عنك
 .سأرتدي ثيايب ،اعذريين يا مادلني -
مزحت مادلني، وأدارت وجهها إىل الصور املعلقة  – ؟!وهل ختجل مين -

 على اجلدار.
قال شارل دو فرييول وهو يتأمل نفسه  –لسؤالك يا مادلني أجوبة كثرية  -
وبني العالقة  ،هناك فرق بني ما حيدث من سر بني رجل وامرأة عاريني –

الذي بني حيوانني وحنن  كيف يكون بيننا االبتذال.بني رجل وامرأة البسني
ولنجلس إىل مائدتنا بعض الوقت  ،واآلن لننس حديثنا ؟!لسنا حيوانات

 !كإنسانني
جلست مادلني  –ولكن ال أعرف النتيجة  ،ال مانع إن كان رأيك هكذا -

ال  ،مزحت معك فحسب -مث أصلحت موقفها بسرعة:  ،إىل املائدة متصنعة
 .شيء وراء كالمي

 ،جلس شارل دو فرييول إىل املائدة –جائز  ،مادلنيكل شيء جائز يا  -
وكأنه ليس ذلك املسعور  ،وهو ينظر إىل املرأة اجلزلة اليت أعادها إىل املائدة

خيل يل أن ـُها ي - :ورد على مزحة مادلني مبزحة ،الذي كانه قبل حلظات
 !حرارة تنبعث مين اآلن
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رفعت مادلني –ناه هذه الليلة ال نعد ثانية إىل املوقف الذي عاي ،ال ،ال -
إن  .لن جتد يفّ حباً لذيذاً .صحيح أين امرأة ولكين إنسان –كأس النبيذ 

والليل اليزال  ،كنت تبحث عن تنفيس لشهوتك فأنا أغبطك على صحوتك
 .ميكنك استقدام امرأة أخرى ،طويالً

 .ولكنك أنت من أريد -
 !فيما بعد ،ال ،ال ؟أتظن نفسك قادراً على تعويض ما مل تستطعه -
 ؟" وأنا سأرحل صباح الغدومىت "فيما بعد -
.. األفضل من هذا يا .حني تعود ؟وهل ستبقى يف إستانبول إىل األبد -

 - :_ وما إن شربا حىت سألت مادلني .كونت أن نتبادل خنباً لتتحقق أمنياتنا
ي أه ؟من تلك الصبية الصغرية اليت كانت معك حني توقفت يف الصيف هنا

 ؟بنتك أم ابنة أختك أم ماذا
نظر شارل دو فرييول إليها نِظرة استغراب وإن مل  - ؟وتعرفني هذا أيضاً -

ال أظنكن أيتها النساء يفوتكن شيء مما حيدث على هذا  - :يستغرب سؤاهلا
حتماً أعجبتك  ،حتماً ؟أليست مجيلة ؟أأعجبتك تلك الصبية .الطريق الطويل

اشتريتها من سوق النخاسة  ،ابنيت وال ابنة أخيت ليست .وإال ما سألت عنها
أظنين  .ستتخذ خالل بضع سنوات شكل امرأة ناضجة .يف إستانبول

ال أكتمك ما أنوي  ." كما فهمتهاها من جنس هذه الـــ "ماذاسأختذ
 ؟كيف ترينها :حبقها

 ." قالت مادلني لنفسهاجداًسررتين " -.شكراً يا كونت على ثقتك يب -
وترمي الفتنة بني النساء.  ،فتاة باريسية مجيلة حتطم قلوب الرجالستصبح 

انظر إىل هذا الوسيم " -.ولكن ال أعرف إن كانت ستصبح زوجة صاحلة
وإن كنت ال أعرف ماذا ستنفعه  ،العنني ما أكثر ما يريد إىل اآلن
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 .."  قالت لنفسها شاعرة باإلهانة اليت حلقت بأنوثتها من خالل أنثى.أمنياته!
أقول لك مع السالمة أيها  -ولكنها كتمت استياءها ورفعت الكأس. .أخرى

أكملت مادلني كأسها  -الكونت على طريق تركيا وأدعو أن تتحقق أمنياتك
 .وانصرفت

إن كنت ال ترغبني يف هذا  .ال يزال الليل طويالً !مهالً يا مادلني ،مهالً -
 ،صحبك إىل إستانبولال أستطيع أن أ ،تعايل :فسأعرض عليك شيئاً آخر

وسنقضي  ،ولكن رافقيين إىل مرسيليا. وإىل هناك سنتوقف يف مدن كثرية
 ونمضي يف مرسيليا بضع ليالٍ إضافية. .وسنمتع أنفسنا ،فيها ليايل لذيذة

وحيثما مررت سيعاملونك على أنك  ،وحني أركب هناك تعودين بعربيت
 حىت تصلي إىل ميلني.  ،كونتيسة

كأنك حققت يل  ؛حنت مادلني رأسها قليالً للكونت !نتشكراً يا كو -
ال أريد أن أحتمل وِزر  ،مث ما أسهل أن يضلَّين الطريق الطويل .كل ما قلته

قالت له حلظة خروجها من البيت بعدما  –من سينفق علي كل هذا املال... 
ليس مستبعداً أن  -  .رفعت يديها من شفتيها، وأومأت له بغمزة مرائية

عجيبون هؤالء " .نلتقي هنا يف إحدى زياراتك إىل فرنسا لفتاتك الشركسية
ال أن يرفعوا الكلفة بينك ال جيوز أن حتقق هلم ما يرغبون، و !الرجال كلهم

 "علّقت مادلني على نفسها بامسة-     وبينهم
 

-XII- 
 .قلب شارل دو فرييول خفيف اليوم بالقياس إىل ار أمس الثقيل وليله القلق

ودلف إىل  ،أيكون السبب أنه اجتاز الربية املوحشة اليت كانت تتعب العني
اجلبال، أم الشمس اليت كانت جم من وراء السحب اليت تزخ أمطاراً 
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أم فرحة تنتظره يسر ا  ،أم فرحة حتققت له اليوم أو يف يوم مضى ،باردة
 ؟القلب نفسه

 .والنهار شيٌء من احلقيقةويف قول الناس إن حياة اإلنسان تشبه الليل 
ومن أين للكونت شارل دو فرييول أن يعدو قومه الفرنسيني بأخالقهم 

وعيوبه وحسناته جزء  ،وطباعهم ولسام وأمناط تفكريهم وأساليب عيشهم
وليس على البسيطة إنسان ال يعرف حالوة اجلنس  .من تكوينه الفرنسي

ف وإن تطابقت أحاسيسهم ولكن رأيهم فيه خمتل .وقلقه وحزنه ،ومرارته
غري أن األطفال يولدون بالطريقة  ،وغريه يشهره ،حنوه. بعضهم يكتمه

 نفسها.
 ؟والعالقة اخلفية املختلسة

طرأت تغريات  .يستحيل أن ختلو ساحات احلب من مثل هذه العالقات
كثرية على عالقات اجلنسني يف فرنسا وعلى غريها يف عصر امللك لودفيغ 

وجرى تناغم بني  ،رت تطورات كبرية على تلك العالقاتالرابع عشر. ج
سرية امللك اجلنسية وسرية أبناء شعبه. مل تبق عالقات مستورة ختفى سواء 

كان عصر انفالت جنسي؛ حىت كأن هذه  ،بني العازبني أم بني املتزوجني
وكانت  .وإن كان اجلميع يعتربوا عيباً .العالقات خلقت مع الفرنسيني

 األسرة احلاكمة من اآلباء واألبناء وحواشيها يف احلفالت اليت ال تخلق يف
ويف حمافل سرية  ،ويف الصالونات اليت جتري فيها اجتماعات ولقاءات ،تنتهي

ومنذ شبابه إىل  .يلتقي فيها رجال ونساء. وشارل دو فرييول كان من هؤالء
 اآلن ال يزال منهم.

اآلن ليس اليوم اخلريفي الصاحي  ما كان يسر قلب شارل دو فرييول وروحه
 ، وال السماء اليت تظلّه،وال اجلبال والغابات املتراصة ،اخلارج من الربد واملطر
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"ماذا  هابل اخلامتة اليت اصطنعها فجأة للوضع الثقيل الذي وجد نفسه فيه فربأ
أيكون  .مل يسبق يل أن عانيت مثل هذا املوقف ؟حدث يل ليلة البارحة

 .فالصبية اليت طلبتها بعد مادلني أعادتين إىل سابق عهدي ؟النساءالسبب من 
رمبا كان سبب  .وليست تلك الصبية أكرب من أيسيه بأكثر من مخسة  أعوام

 .عودة نشاطي أين ختيلتها أيسيه حني نامت على صدري جبسدها الدافئ
ىل ما أكثر ما أخفقت مع امرأة فتخيلت غريها فرجعت إ .ليس هذا مستبعداً

 أنت أملي وأنت حيب املقبل. !ليحمك اهللا يا صبييت الشركسية .سابق قويت
 ".ستكملني دراستك ريثما أعود من تركيا. وستتخذين القالب الذي أمتناه

خرب سار مل يكن ينتظره أو خرب  :ال حيتاج املرء إىل الكثري لتفرحه أو لتحزنه
 حمزن.

يتجاوز املراعي  . ذكرياته احللوةيتأمل الكونت اجلبال والغابات غارقاً يف
وخيترق السحب البيضاء املتبقية على املرتفعات. ينصت إىل  ،املبهجة للعني

 .صوت عجالت العربة ووقع أقدام اخليل. ويف نفسه رغبة يف الغناء
ينوي شارل دو فرييول إذا صادف يف طريقه نزالً حسناً أن يقضي ساعة فيه 

نبيذ واللحم املشوي على األسياخ. ومهما وجد يستمتع خالهلا بكأس من ال
مادلني امرأة مجيلة وذكية، لوال " ن يلتفت إليهن.هناك من نساء مجيالت فل

أا امرأة شوارع وتعمل يف الفنادق. أفهم أين مل أعد شاباً وإن مل يعترف 
قليب بعد باهلرم. مىت ما وصلت إىل إستانبول حققت رغبتك مث نرى ما 
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ن ال تنس أنك قلت يل ذات مرة: قد نتقابل يوماً من األيام. حيدث. ولك
  ".1وكما يقول ملكنا املفدى: حنن الدولة

ينفذ ما قاله عن النساء إىل ليون حيث عمدت  وصل شارل دو فرييول وهو
ماذا سيفعل  :عائشة وسميت بامسها الفرنسي. ولكن قرر عدم التوقف فيها

" ليون فسيصل يف أقل من يوم إىل "فالنسيا وإن جتاوز ؟ومن ينتظره ،فيها
 ؟!أنطوان. أمل تلدمها أم واحدة ويربيا معاً -حيث يقيم أخوه أوغستني 

ال خيفى أن أخي املسكني . "وعندمها كثري من املوضوعات يتحدثان فيها
وأنا باملقارنة به يل مظهر من عمره  .ضائع بني األختني وإن كتم ما يف نفسه

رمبا كان هذا هو السبب يف أنه  .ح هلا اال بسكوته لتأكلهفت .ثالثون عاماً
 .""دوفني وال يفارق منطقة ،حبس نفسه يف فالنسيا حبجة أنه خازن للمال

كم تسببت يف مشكالت  ،ألكسندرين اليت هلا رأس دجاجة –أمل تر كلودين 
وعلى من هي غاضبة اآلن؟  ؟!وهي تتذرع بأا تتعلم كيف تكتب األدب

أما كان األجدر أال تفعل هذا يف السنة   ؟ب حمبط أم أمل مل يتحققأهو ح
! مث إا مل تعبأ بكون ؟اليت عهدت فيها إليها بأختها شارلوت إليزابيت أيسيه

ومل يردعها كون أخيها األكرب بيري دو  .أجنيليك حامالً –أختها ماري 
شجعها على أقول هذا ولكن أال ميكن أن يكون هو من  .تانسني رجل دين

وهو بالقياس إىل أختيه  .بيري رجل مهذب خلوق وعنده احترام للناس ؟فعلتها
إنسان هادئ حيسب حساب الكلمة اليت خترج من فمه وحساب تصرفاته. 

ال أعرف ماذا سيفعل  ،وساعدنا يف إحلاق أيسيه بأفضل دير. ولكن ال أعرف

                                                 
شعار أطلقه لويس الرابع عشر: الدولة: أنا الدولة. وسيأيت تصديقه يف سياق النص.  1

 .املترجم
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راا إيلّ رغم أا نيكول ما كان أروع نظ –رجال الدين هؤالء. وجانيت 
؟  هي تقيم يف الدير من العاملني يف الدين! ما أخبار كلودين املسكينة يا ترى

يقال إا بعيدة عن فالنسيا مسرية  ." القريبة من غرينوبليهمونبليالواقع يف "
" كرمى لزوجة أخي على "مونبلييه لو عرجت .نصف يوم أو أكثر قليالً

واطلعت على أخبارها وأديت هلا خدمة مما  أجنيليك –الكونتيسة ماري 
يا ريب ملاذا اعتزلت يف  .حتتاجها خلففت عنها ذنوا وكسبت أنا ثواباً منها

 "؟هذا الدير املغلق أشد إغالق
 –أليست عربة أوغستني  –صاح شارل دو فرييول بالسائس  – !توقف -

ذا هو أخي أوغستني وه ،نعم إا هي ؟أنطوان تلك الواقفة على باب النزل
 :قفز فرييولُ األكرب من العربة وسأل فرييولَ الرجلَ الثقيل اآلخر -.أنطوان –
نعم هو  - ؟أهو غريين دو تانسني القادم إلينا ؟ومن معك ؟إىل أين تذهب -

ما أخبارك وكيف  !يا بيري ما أكثر ما مضى على فراقنا .بيري األسقف
 ؟أأنتم كلكم خبري ؟حالك

 ...لوال أن حلت بنا مصيبة .ا خبري يا كونتكنا كلن  -
ألكسندرين يف  –ال بد أن وجهتكما كلودين  .لن أسأل عن وجهتكما -

 سأذهب معكما. .مونبلييه
 .أنت على طريق تركيا يا كونت -
 ؟!أليس بإمكاين أن أتأخر يوماً أو نصف يوم ؛ال مشكلة يف هذا -

ومشس  ، يزال النهار يف أولهتوجهت العربتان بآل فرييول إىل مونبلييه. ال
واألوراق املتعددة األلوان  اخلريف تشرق على رِسلها من وراء اجلبال.

تتهامس مع نسيم الصباح. وطبقة من الصقيع تغطي العشب اليابس. وغيوم 
 الطبيعة هادئة، وال شيء يعكر صفوها. مقطّعة تزحف على الطريق.
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 .انية األسقف بيري دو تانسنيويف الث ،يف العربة األوىل األخوان فرييول
تنهد الكونت  –حنن يف دنيا مفهومة وصعبة الفهم معاً يا أخي الصغري  -

كيف تترك هذه املناظر  - :مث أضاف –وهو ينظر من خالل نافذة العربة 
 –مل خيطر يل البتة أن تفعل كلودين  ؟!اجلميلة وتنزوي يف أشد األديرة ظالماً

غريين ولويزا  أما مل يعيشا ليشهدا ما فعلته من حظ  .ألكسندرين مثل هذا
إن كانت  !ليجعلهما اهللا من أهل اجلنة .كانا شخصني رائعني ،ابنتهما

وجنبنا  .ما تزال شابة ؛ألكسندرين فعلت ما ال جيوز فاغفر هلا –كلودين 
كل الناس خطاؤون فاغفر لنا ما نعرف من خطايانا، وما ال  !حنن فعلَ الشر

 !نحنا حياة ليس فيها حرام وال ذنوبام .نعرف
 .أنطوان الغارق يف أفكاره أخاه –وافق أوغستني  !آمني -
 ؟!وملاذا ال تقول شيئاً يا كونت -
 .وافقتك على ما قلت ؟وماذا أقول -
أجاب شارل دو فرييول غري متحمل برادة أخيه  –ليس هذا ما أقصد  -

 .ارة على حقيقتهاأكنت تعرف أخبار أخت زوجتك الثرث - :وكسله
أنطوان بنربة يفهم منها استياؤه من  –أجاب أوغستني  –ال أعرف شيئاً  -

 - :مث أضاف بصوت لطيف ناطقاً اسم زوجته الصحيح .ذكْرِ امرأته بسوء
أجنيليك الكونتيسة حني توجه إليها  –ال أعرف إال أا كانت تقول ملاري 

 .أنت تعرف هذاو .مالحظةً ما، أا ستذهب إىل الدير
نسمع من ماري  –دعك منك  -وحنن  .ولكن هذا ليس مسوغاً ،أعرف -
أجنيليك الكونتيسة ما يسرنا وما ال يسرنا. ولكن ال نعاديها وال نهرع إىل  –

أجنيليك ليست كَنة سيئة لوال  –احلق أقول لك يا أوغست إن ماري  .الدير
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وأنا خففت  .ل مسؤوليات آل فرييولأا تثرثر أحياناً مبا ال جيوز. تتحم
 ؟وماذا ينوي بيري إذن .محلها فأرحتها من مسؤولية أيسيه

 .سيخرج كلودين من الدير -
 .وال ميكن إخراجها دون علم بابا روما ،هذا حيتاج إىل إجراءات كثرية -

 .وإن وافق البابا فال ميكن تغيري العهد الذي قطعته على نفسها أال تتزوج
" وحيدة دون أسرة. هذه أخبار دير "أفغوستنيعيش إىل األبد جيب أن ت

 ألكسندرين. –والذي تقيم فيه كلودين  ،اخلاص بالنساء
 يرغب بيري يف إخراج أخته من الدير ألنه يعرف هذه األوضاع. -
إن كانت كلودين ستبر بعهدها أالّ تؤسس أسرة فهذا شأن آخر. ولكن  -

دعا إىل ربه بصوت من  –م حالنا وارمحنا امسعنا يا رب وتفه .ال أظن
 -يا أوغستني  !آمني :قل .ليس لنا موئل سواك -:أعماق القلب وأكمل

 .أنطوان
 :أنطوان ألخيه حبذر –حني سرى الصمت بني األخوين قال أوغستني 

 .يف هذه السنة أصبحت يا شارل قريباً من اهللا بقلبك -
ن اهللا يف قلبك دائماً يا ليك .بل بروحي أيضاً ،ليس بقليب فحسب -

 .حيدث أن نأيت بالذنوب يف هذه الدنيا العجيبة بعلْمنا أو بغريه !أوغستني
صدق يا أخي أنك إن وقفت هذا املوقف أمامه  ؟أوقفْت مرة أمام اهللا تائباً

 !ولو مرة يف السنة غفر لك ذنوبك
تنظر إىل جدار حجري عالٍ ال تستطيع أن  .منظر الدير يف مونبلييه مؤسٍ

إن كان يف  .والغابة اليت تضم جدرانه املدورة كثيفةٌ أعاله وال إىل أسفله.
الدنيا مكان واحد يدعو للكمد فهذا هو. كلُّ شيٍء هادئ يذكّرك بصمت 
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القبور. يعكره نعيق الغربان على قمم األشجار. ال يظهر أي كائن حي يف 
 .ور مريعاًوامع املدبب القبة يبدو من وراء الس .األفق

 :بعدما طرقوا الباب عدة مرات سمع صوت امرأة قوي من ورائه
 ؟وماذا تريدون ،من أنتم -
 –أخيت الصغرى كلودين  ." بيري دو تانسنيأسقف "أمبريينأنا  -

 .ألكسندرين منقطعة إىل اهللا مطيعة له هنا
 :قالت املرأة بعد صمت قصري

هنا كل  .من حتمل هذا االسم ليس بني املنقطعات إىل اهللا املطيعات -
  ؟فيم حتتاج إىل أختنا املتبتالت إىل اهللا أخوات.

 .أود لو أراها -
- "وأنت تعرف  ،النسمح ألحد أن يراهن ،" أيها األسقفاتناأوغيستيني

  .1هذا
 .معي إذنٌ مكتوب من بابا روما يسمح يل برؤية أخيت -

 :وبعد توقف قصري سألت املرأة
 ؟ومن رفاقك -
 .صهري وأخوه األكرب -

مسؤول الدير يف  ،ال أستطيع السماح لك مبقابلة أختك أيها األسقف
ولكن كرمى لكونك أسقفاً سأمسح  وسيعود غداً فيجب االنتظار. .غرينوبل

 !انتظروا .لك أن تكلمها من وراء الباب
                                                 

األم. عاش حياة  م ) التيين األب، أمازيغي 304 – 345(نسبة إىل القديس أوغستني  1
وألّف كتاباً يف  ،فسق يف شبابه حىت تنصر وتعمد وقد جتاوز الثالثني، أنشأ مدرسة للرهبنة

 .املترجم العظات، وأثر كثرياً يف الكاتوليكية واألجنليكانية.
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قال  -لو رأيت كلودين وكلّمتها لتابعت رحليت مطمئناً مرتاح البال. -
وعلى كل حال يكفيين أن  –فرييول حمبطاً من عدم حتقق رغبته  شارل دو

 ستنتظرون إىل الغد حللّ مسألتها. ،على ما يبدو ،أمسع صوا. وأنتم
ألكسندرين أخاها بصوت  –سألت كلودين  - ؟هل أنت بيري ؟بيري -

 .منكسر
والتقينا بشارل دو فرييول يف  .أنطوان –ومعي أوغستني  .نعم أنا بيري -

 .قنا فصحبناطري
 .وكادت كلودين تبكي .أنطوان –يسرين أن يكون معك أوغستني  -
صاح من وراء  –ال تيأسي يا كلودين  .أنا شارل دو فرييول ،وأنا معهما -

أما  -البوابة الكبرية على رؤوس أصابعه مموهاً على إغفال كلودين امسه.
 ؟عرفت صويت

ساحمين يا  .اع صوتكبل ال أريد مس ،ليس ال أريد أن أعرفك فحسب -
  .ألكسندرين باكية –انفجرت كلودين  – ...أوغستني

وصحبت كلودين  ،استعجلت مسؤولة الدير –تعايل يا أختنا  !غداً ،غداً -
 .ألكسندرين من وراء الباب –

مر على الكونت شارل دو فرييول يف حياته اخلاصة كثري من األمور اإلجيابية 
ذكر أن امرأة أهانته مثل هذه اإلهانة إن مل يكن ولكن ال ي .واألمور السلبية

متنفذاً أو من عامة الناس، إال امللك  ،لو كان من أهانه رجالً .هو أهاا
ال  ؟وفيم أهنتها ؟ماذا فعلت برأس الدجاجة هذهسالح "بشخصه لواجهه بال

أتكون صدقت مغازليت هلا على سبيل املزاح  .أعرف أين فعلت شيئاً من هذا
سواٌء قال الناس أم مل يقولوا فجنس النساء  ؟سفريت األوىل إىل تركيا قبل

لو عرفت أنك ستتصرفني هكذا معي لعرفتك مجالك الذي  .سهلٌ خداعه
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بعدما جئت من تركيا بالصبية الشركسية  .تغترين به يف مرآة مكسورة
ل إليزابيت أيسيه إىل بيتنا وأنا أجه –مل آت بشارلوت  .تغريت حاهلا جداً

أهلذا كنت واقفة على النافذة غاضبة حني كنا نصحب أيسيه  .أا أمجل منك
أم هناك  ؛رمبا كان خلصمي "دوبوا" يد يف هذا املوضع ؟إىل املدرسة الدير

 .سعينا إليك فكسبنا اإلمث .مل أفعل شيئاً يعاب عليّ  ،مهما يكن ؟شيء آخر
يستطيع أن جيلب لك  ولكنه لن ،وميكن لبيري أن يخرجك من هذا املكان

 ".السعادة
مل يستطع  ،وما حدث له ،شارل دو فرييول الذي مل يكن يعرف ما جرى

 فقال للسائس: ،جتاوز ليون
 !جان -أوصلين إىل جممع سان -

جلس شارل دو فرييول  .غرفةُ االعتراف والتوبة املظلمةُ الضيقة فارغةٌ
د ْأليٍ مسع صوت رجل الكونت إىل جانب النافذة احملجوبة باألسود. وبع

 :مينحك الثقة يف صدقه
أمسعك يا بين _. 

 .جئت أتوب يا أبانا -
  .أمسعك يا بين -
 .أنا بلغت األربعني ولكن مل أؤسس أسرة إىل اآلن يا أبانا -
 ؟وما السبب يا بين -
 ،وعندي عشيقات كثريات .أنا سليم جلداً وجسداً .ال أعرف يا أبانا -

 .سرعان ما أملّ منها ،كن ال أكتفي بواحدةول ،يرضينين وأرضيهن
 ؟أألنكما ال تتفقان يف األخالق والطباع -
 .أحبث عن غريها حني ال تتفق أهواؤنا اجلسدية ،ال يا أبانا -
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 ؟إن لقيت من ترضيك فال جناح عليك إن توافقتما -
 .أنا أملّ منها ؟أليست املشكلة هنا -
 ؟ك األوىل للحبهل مضى عليك زمن طويل على ممارست -
 .أغرتين خادمتنا ،كنت يف الرابعة عشرة -
 ؟وارتويتما كالكما -
 .نعم يا أبانا -
 .كل العالقات غري القانونية حرام يا ولدي -
 ؟أصغر أيف احلب يا أبانا أكرب و -
 .حني يتكافأ الطرفان ال أكرب وال أصغر -
 ؟وإن كانت احلبيبة من عرق آخر -
 .ال يعرف احلب عرقاً -
 ؟وإن مل تكن من دينك -
 .ال يا ولدي بشرط أال يكون يف األمر إكراه -

جان غري قادر على أن يسمع  -انصرف شارل دو فرييول من جممع سان 
موضوع الذي جاء من أجله وهو ـناسياً ال ،املزيد من الصوت الدافئ

وأكّد على السائس أن يوصله غداً  .ألكسندرين من الدير –خروج كلودينا 
 . مرسيلياإىل

مبحرة ـويف اليوم الذي ركب فيه سفري فرنسا شارل دو فرييول السفينة ال
 –إىل تركيا كان األسقف بيري غريين دو تانسني قد أخرج أخته كلودين 

 .وركبت العربة السريعة إىل باريس ،ألكسندرين من دير مونبلييه
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 الكتاب الثاين

-I- 
 ،وصيفها وخريفها ،ها وربيعهاشتائ ،يعتاد اإلنسان على تقلبات الطبيعة

ولو صعب األمر  ،وبردها وحرها ،وصحوها ومطرها ،وثلوجها ورياحها
 . ال ميكن االعتياد عليهاملة يف العاولكن حتدث أمور كثري .عليه

 .إذا كان إرضاء اليتيم والفقري صعباً فكيف تنسجم عائشة مع دنياها اجلديبة
ل بسرعة. ويضيع العمر على حل حياة اإلنسان كاحلبل ينعقد بسرعة وينح

ختاف عليه  .وكل ما قُطع وربط من جديد هش .عقدته. وإن يئست قطعته
 .وتقلق

حياتها ثالث  –وعائشة قبل أن تكمل خطواا العشر يف الدنيا انعقد خيطُها 
وحني محلوها إىل فرنسا البعيدة. ومع  ،وحني باعوها ،حني سرقوها .مرات

 .والثانية كانتا صعبتني فلم يستغرق حلهما إال زمناً قصرياًأن العقدة األوىل 
تزداد تعقيداً  :غري أن طريقة عقدها خمتلفة جداً ،وكانت العقدة الثالثة أسهل

 .ولو توخوا احلذر يف فكِّها
ومن تتأمل  ،ما تبالغ يف احلرص عليه يسقط من يدك" :إن صح ما يقولون 

، واخلري الشر يالقيك ،يكسر ساقك منه اخلري جيلب لك اهلم، وحملك
ومن حسن  ؟" فكيف ستتكيف عائشة مع اجلو الذي فُرض عليهايتجنبك

وإن بدأت تتعلمها فلن  .حظها أا ال تعرف إن كانت دنياها اجلديدة هكذا
ا يتيمة فحسبا بعقلها الطفويل غري الناضج فهمت أإن ألقي  .تفهمها. إ

 ا، ومن ال يعرفها غرق.يف املاء من يعرف السباحة جن
ففيها كما تقول  هذا صحيح غري أن الدنيا ليست مقصورة على الظلم.

حكايات األديغة يتصارع فيها الكبش األبيض والكبش األسود. والكبش 



- 100- 
 

وإال قتل  .األبيض اآلمل باخلري ينتصر على الكبش األسود الطافحِ قلبه بالشر
فهم إىل اآلن شيئاً من هذه الكبش األسود الكبش األبيض. وعائشة ال ت

فألن اخلري والشر ال  ،األمور ومن غريها. وليست عائشة وحيدة يف هذا
مييزان بني أجناس البشر ففتيات الدير الفرنسيات اللوايت يدرسن معها ما 

ولكنهن خمتلفات عنها يف أن سعيدات إذ  يزلن بعيدات عن هذه القضايا.
  .يحيين مع آبائهن وأمهان

عادات واضحة خالفاً  ،بفضل تطبيق مقاييس الدين األخالقية ، الديريف
ومجيلة  ،متهتكات. ليس فيه متييز بني فقرية وغنيةـلسلوك نساء باريس ال

 .وحسنة الطباع وسيئتها. ومالبسهن ومائدن وفراشهن هي هي ،وقبيحة
 وينهضن يف وقت واحد وينمن. وال يتأخر إفطارهن وال غداؤهن وال
عشاؤهن دقيقة واحدة. وبعد استراحة الغداء تنصرف كل واحدة إىل اهلواية 

 ،والتطريز ،واملوسيقى ،والرسم ،والغناء والرقص ،املطالعة :اليت اختارا
ويوم العطلة األسبوعي من نصيب األمهات واآلباء.  .ويتمرنّ على البالغة

. األسوارن خارج وكل هذا يف حرمِ الدير إذ ال حيق للمعلمات اخلروج 
وخيصصن يوم األحد للعروض املختلفة فيجد األهل فرصة للقاء بنام فال 

 يشعر الطرفان بامللل.
ويختار هلذا اليوم موسم  .ويف خالل العام الدراسي عيد مهم جيتمعن فيه

الربيع. وجيري االحتفال املسائي على شرف امللكة. وال تنسى  :مجال الطبيعة
ك اليوم الذي التقني فيه بامللكة احملاطة باألصدقاء. يروي بعضهن الفتيات ذل

حىت  ،ويف أقدامهن ،لبعض ماذا كن يلبسن وماذا كان على رؤوسهن
وحني يتم تقدميهن لعقيلة امللك يبقى كالمها إليهن حديث العام  .مناطقهن

 كله.
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 كثري بالقياس إىل قريناا ،يف نصف السنة املاضية ،ما حدث لعائشة
تعلمت يف الدير القراءة والكتابة وكانت  .املستعدات بقراءن وكتابتهن

تسبقهن يف أعمال التطريز. ولكن أعجب شيء كان طريقتها يف إلقاء الشعر 
ومل تكن تسلم من أخطاء يف نطق الكلمات الفرنسية وابتسار  ويف الغناء.

رك أكثر بعضها غري أن العجيب جداً هو أنك كلما استمعت إليها أَست
 فأكثر بصوا اجلذاب.

كان هلا باإلضافة ،وإتقان حروفها ،والتمييزِ بني أصواا ،ويف تعلُّمِ الفرنسية
 ،إىل شارل دو فرييول واملترجم فخري معلمان. أحدمها بون دو فيل الصغري

 نيكول. أما العامية فتتعلمها من زميالا. –واآلخر جانيت 
نيكول خالل  -ت اللوايت علّمتهن جانيت لسن قليالت جمموعات البنا

ومن بينهن من  كول وخرجتهن. –سنوات عملها السبع يف دير سان 
وفنانات.  ،وكاتبات ،ومنهن صديقات للملكة ،تزوجن من متنفذي باريس

ماتقوله هلا ختتزنه يف الشركسية. " ولكنها مل تلتق إىل اآلن مبثل عائشة الصبية
وما تعرفه تقشره  وما ال تعرفه تم مبعرفته. ،تقطهوما يسقط منك تل ،عقلها

وطريقتاها يف الكالم واجللوس ميكن اختاذمها منوذجني. وأستغرب قيامها  ،لك
ولكن أن تؤدي شارات  ،لك حني تراك. مجيل أن تنهض للمعلم وحتترمه

االحترام هذه لزمالئك الكبار والصغار فهذا ما ال أفهمه. أتكون تتواضع ملن 
ال يعرف أحد يف الدير أن  ؟م معهن شعوراً بالنقص ألا غريبة عنهنتقي

شارلوت إليزابيت أيسيه صبية شركسية اشتراها شارل دو فرييول من 
وألتزم بتلبية طلبه عدم كشف األمر. مث أقول لنفسي ما أكثر الناس  ،السوق

 ".وأُقفلُ املوضوع .الذين يعيشون يف فرنسا ممن ال نعرف أصوهلم
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 -فلما نظرت جانيت ،ن هذا اليوم موعد لقاء تلميذات الدير بأهاليهنكا
تعانقهما.  ،تستقبل رجالً وامرأة ،نيكول من النافذة رأت أيسيه تومئ بيدها

رجل  رمبا كان يف الثالثني. ،والرجل ليس من معارفها صويف. :تعرفت املرأةَ
وبعد ما  .متناسبانالقبعة األسطوانية والفراء األسود معها و ،ممشوق القوام

وما هي حلظات حىت  تبادال بضع كلمات عانقتهما أيسيه مرة أخرى.
نظرت باجتاه النافذة اليت تقف إليها  .أعادت الصبية الكَرة. قفزت وقفزت

 .ومل تكتف باإلشارة بل انطلقت باجتاهها .وأومأت إليها ،نيكول –جانيت 
أيسيه املفاجئ وإن نيكول من تصرف شارلوت إليزابيت  –جفلت جانيت 

وخطر هلا خاطر مزعج وهو أا قد تترك  أدركت أا ال حتمل خرباً سيئاً.
الدير. وسرعان ما تناست هذا اخلاطر إذ ال ميكن للصبية اليت صار هذا الدير 
يف متناوهلا أن تتركه. وفتحت النافذة على مصراعيها مبعدة أيضاً فكرة أن 

 .يكون شارل دو فرييول عائداً
وه صار عندي أخ صغري مس :عندي فرحتان -أبشرك ،نيكول -جانيت  -

ألكسندرين أخرجوها من الدير. والزائران مها  –"، وكلودين "أرجنتال
 ،غريين دو تانسني األخ األكرب لكلودين –واألسقف بيري  ،وتعرفينها ،صويف

 أجنيليك. –واألصغر ملاري 
ال تدعي  .عندك أخبار طيبة .فرحت لك يا شارلوت إليزابيت أيسيه -

 ادعيهم إىل الغرفة. ،ضيوفك يف الفناء
 .كنت أنوي هذا ولكنهما مستعجالن. بون دو فيل متوعك للمرة الثانية -

إذا نظر إليه كيوم  ،نيكول –يف حياة جانيت  ،يوم األحد، يوم االستراحة
زوار الطالبات  استراحة فقد أمضته يف شواغلها إىل ما بعد الظهر. انصرف

سواٌء أفْرحوها  ،وطوال هذا الوقت .وحتدثت إىل بعض من قابلوها .وغريهم
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وال صوتها احلاد مسعها. ومع أا  مل تفارق فرحة عائشة ذهنها ،أم أغْضبوها
تريد  ،كانت تلتقي ا كل ساعة فال تتذكر يوماً اشتاقت فيه إليها كما اليوم

نت تنوي زيارة خالتها هذا املساء غري أا مل تسمع صوا. وكا ،أن تقابلها
وتناولت كتاباً تتسلى به عن هذه الرغبة املفاجئة يف رؤية عائشة.  .تستطع

كانت صورة الشاب  ،حاولت النوم فأخفقت ولكن الكتاب مل يثر فضوهلا.
"بيري غريين دو  ه واسم أسرتهوال يفارق امس املمشوق ال تفارق خميلتها.

طوال هذه  ؟ماذا جرى يل اليومها وكأا تعرفه من زمن بعيد. "لَ" عقتانسني
ماذا يف قليب  ؟من أين جاء هذا .أحبه ،السنني مل تقع عيين على رجل يعجبين

ما أكثر  .حنوه رغم أين رأيته من بعيد فحسب، ورغم قَسمي أال أتزوج
ت الرجال الذين رأيتهم يف باريس يرتدون املعاطف الفاخرة والقبعا

 .ويركبون العربات الفخمة اللماعة ،وحيملون العصي املزخرفة ،األسطوانية
حني  -" ؟! وهذا "بيري غريين دو تانسنيما كانت قيمة هؤالء املتكربين

نيكول امسه يف قلبها ابتسمت بطريقة ال تفهم منها إن كان  -نطقت جانيت 
 أمسع صوته مل - .ولكن االبتسامة طغت على وجهها الصبوح ،يعجبها أم ال

وسخرت من نفسها ثانية  - ؟بل مل أنظر يف عينيه: أمها زرقاوان أم سوداوان
كنت عرفت أهو أزرق  ،كان علي أن أذهب حني أشارت يل أيسيه بيدها –

وإال ما  ؛ال شك يف أنه إنسان مهذب ؟أهو أشقر أم أمسر ؟العينني أم أحورمها
 تانغزائل الدين من عيناه شرفوه بلقب األسقف. أقول هذا ولكن بني رجا

أما  .اصطحب اخلادمة صويف يف عربته ؛ال أظنه متكرباً .وخارج عن حدوده
 ؟أيعقل أن يكونوا انصرفوا حبجة مرض الصيب ؟كان يستطيع القدوم وحده

 ،يقال إنه مل تبق خادمة يف قصر فريساي ،حىت ملكُنا املنري .ال عجب يف هذا
ولو مل  .الوزراء من ميكن اختاذه قدوة يف هذاإىل تريانون مل يضاجعها. وبني 
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إن بقيت  .ال ،يبق إال دوبوا الذي تقطر عيناه شهوة لكفى سرية هلؤالء! ال
وحني يعود يف دلّلته،  ،ولو مل أعرف أين يذهب حني خيرج ،أبتسم ألحدهم

وأنا دون أن يعترض على سلوكي أستطيع  أنصاف الليايل ملاذا أستقبله باشة؟
ولكن أفضل أن أعيش امرأة  .منا الضالّـالشيء نفسه يف عالأن أفعل 

 .طاهرة مل متتد إليها يد رجلٍ"
نيكول  –أجفلَ صوت اجلرس الذي يعلن موعد نوم تلميذات الدير جانيت 

بقوامها الرشيق. وحني وقفت أمام املرآة تلمست خديها املتوردين دون أن 
اآلن فقط تذكرت أا  ها.تعرف السبب، ومرت على جبينها الساخن بيد

كانت تريد التحدث إىل عائشة. ابتسمت وهي تثمن عالياً ترتيبها لفراشها 
وتعليقها مالبسها يف اخلزانة، ووضعها حذاء الليل أمامها،  يف الصباح،

وضفْرها شعرها كي ال يتشعث، وثوبها الرقيق الفضفاض الذي كانت تبتهل 
. "لو كان عندي فتاة كأيسيه ملا وليكيةثاالتقاليد الكفيه إىل را حسب 

فضلت شيئاً عليها يف الدنيا" وفيم حيتاج إليك الكونت شارل دو فرييول 
فيشتريك؟ قال إنه أشفق عليك؛ أحاول أن أقنع نفسي غري أن من يف قلبه 
رمحة بني األغنياء قليلون. لو سجلك يف الدير باسم ابنته ملا قلت شيئاً. 

ملك ـ عندنا تقول إنه يعلّمك على سبيل اإلحسان، وخامتُ الاألوراق اليت
يشهد على هذا. مرت أعوام أيسيه الدراسية األربع وكأا اليوم. مث ماذا؟ 
ستبلغ السادسة عشرة؛ وحينها ما الذي بانتظار الفتاة؟ وسيعود الكونت من 

ما ، وهذا  فرنسا منهياً سنوات سفارته؛ فهل سيعدها ابنة أم أختاً أم
 "أتوجسه، يتخذها زوجة؟

جلست يف  ،نيكول مع الكلمات األخرية –صعد الدم إىل رأس جانيت 
شعرها  ملتمث  السرير بثوا الرقيق، وظلّت مدة ورأسها على ركبتيها.
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يخيل إيلّ أن الشراكسة : "وناجت نفسها حبرارة ،املتناثر كما تفعل عائشة
الشرق، الشرق ال تعرفون عنه  ليهم أناس ممتازون.الذين تنتمي عائشة إ

"مل أستطع أن أمحل سفري فرنسا شارل دو فرييول على أن يقول شيئاً شيئاً
كيف مل  ،نعم ؟أليست نساء الشراكسة من اخترعن دواء اجلدري .غري هذا

وإن  .سأخربها غداً وأُفرحها ؟وأيسيه من أين ستعرف هذا ؟أتذكر إىل اآلن
وحنن حبسنا  سة فسأجدها وسأقرؤها.كان هناك كتابات تتعلق بالشراك

والشراكسة الذين تنتمي  .أيسيه هنا مصرين على أن جنعل منها فتاة فرنسية
 .ومالبسهم ،وعادام وعالقام فيما بينهم ،إليهم إن عرفنا منط معيشتهم

ستكون معرفتها مفيدة ولن تضرنا. سيكون من  ،حىت مالبسهم
ا القومي أمام امللكة يف األمسية اليت مستحسن أن تظهر أيسيه بزيهـال

 "غناءوسنكلفها قراءة الشعر وال حتضرها.
نيكول غارقة يف هذه األفكار العذبة. وأفاقت صباحاً  –نامت جانيت 

مث ذهبت إىل باريس تبحث عن العارفني مبا  نشيطة. وأجنزت أعماهلا املعتادة.
توقعت  ما..وعلى عكس .وصورهم ،عن مالبسهم ،كُتب عن الشراكسة

وغريهم  ،" ولوقا، وأندريانووجدت يف املكتبة ما كتب "غالون فون توبوس
نيكول طوال الليل وهي ترى  –مذكرات. وقرأت جانيت ـمن كُتاب ال

كل كتاب أَعجب من سابقه. وأشرت إىل ما رأته أهم املقاطع والعبارات. 
والسيما  ،ياءوعلّمت باإلشارة املواضع اليت جيري الكالم فيها على األز

 النسائية منها.
نها أن ختيط أليسيه ثوباً إن وجدنا خياطة ماهرة تقرأ هذه املعلومات فسيمك"

ولكن ما كان ملحاً هلا  ." وبدأت تبحث بذهنها عن اخلياطة القادرةمجيالً
 "، وتقرأ هي عليها بعضهااآلن هو أن تقرأ أيسيه هذه املعلومات
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قالت للصبية كما تصرفت  –ما يسرك عندي  !هايت البشارة !أيسيه -
 الصبية معها قبل أيام.

نظرت إىل جانيت  - ؟أكتب يل الكونت شارل دو فرييول ؟ما األمر -
 .حزينة حني مدت يدها إىل جيبها فلم جتد فيه شيئاً

ال يزال علي أن أؤدي لك بشارتك إن  .مزحت معك يا أيسيه .ال، ال -
عن  ،نا. هذه الكتب كلها تتحدث عنكموإن أردت تصافَي .كنت تتذكرين

الشراكسة ماهرون يف كتب من رحلوا إىل بالدكم "ها هو ما ي .الشراكسة
 " وقائل هذا الكالم رحالة سافر إىل، وأذكياءأنواع معينة من األعمال

ا قاله فيكم وها هو م ."بالدكم قبل ثالمثئة سنة امسه "غالون فون تيبوس
يقدمون إليك  ،كسة يثمنون عالياً سالمة الطويةالشرا" 1500أندريانو عام 

عن طيب خاطر ما ميلكون باستثناء خيلهم وسالحهم. حيبون احلرية 
والشجاعة بال حدود. وال أحد يستطيع احلد منهما. وال يعرفون منذ سن 
مبكرة ما يفخرون به إال التدرب على اللياقة البدنية واستعمال السالح 

" الذي كان وامتدحكم "أسكويل ."ثلبةاجلنب مويعدون  .وركوب اخليل
 ،فرسان ،الشراكسة رشيقون، وامسعي ما يقول "عندكم قبل زمن غري بعيد

عيوم عسلية فاحتة أو  ،مشبعون باإلنسانية ،دمهم أمحر ،ممشوقو القوام
" مث هل تعرفني يا أيسيه أعتقد فنساؤهم أمجل نساء العامل سوداء. وعلى ما

 ؟اء للجدري هم أنتمأن من اكتشف دو
أسرعت عائشة اليت وثب قلبها من مكانه لما مسعته باإلجابة،  ،ال -

 .وتضرجت وجنتاها باحلمرة
امسعي إذن ما قاله غريفيتش يف شأن هذه املرأة "ما أكثر ما ندين به لتلك  -

املرأة الشركسية، أول من وجدت عالجاً للجدري يف العامل خائفةً على 
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وما أكثر األطفال الذين أنقذم من  !ملا قد حيدث ألوالدها متأملةً ،مجاهلا
إليزابيت  –" أمسعت يا شارلوت لقد أدت معروفاً جليالً للعامل .براثن املوت

 ؟أيسيه ما قاله فيكم الرحالة الذين عاشروكم
ولكن مل أعرف أننا حنن الشراكسة كما  ،نيكول –مسعت يا جانيت  -

مزوجة باحلزن عائشة على أن تلجأ إىل حضن محلت الفرحة امل -وصفونا.
 .معلمتها

ال تتواضعي ألحد! ال تنسي أنك من الشراكسة العرقِ  .ال تبكي يا أيسيه  -
أتأمل ألن ما كُتب عن الزي  ؟أتعرفني ما حيز يف نفسي يا أيسيه .املمتاز

 قليل. ،عن مواصفاته ومظهره ،عن الثوب ،الشركسي
سألت،  - ؟أتودين تفصيل ثوب شركسي لك ؟نيكول –ملاذا يا جانيت  -

أي ثوب  –دون أي رياء، املرأةَ السمراء الصبوح اليت كانت تذكّرها بأمها 
صارحت  –.. .كانت ترتديه أمي كان يليق ا ألا كانت مجيلة مثلك

 عائشة جانيت نيكول مبا يف قلبها دون حرج.
 :وأجابت ،نيكول الصبية بامسة –قبلت جانيت 

لوال أين  .ولكن ليس هذا ما أريد قوله لك .عرفت أنه يليق يب للبسته لو -
وقدمتك به يف  .ال أعرف القالب الذي يؤخذ منه الزي الشركسي خلطته لك

 يوم عيدنا للملكة.
ال أستطيع خياطة  - :مث أت ،قالت عائشة وندمت - ؟_ أهذا ما تريدينه

 .الثوب ولكن أُريك كيف خييطونه
نيكول وهي مسرورة مبا مسعت أكثر مما  –سألت جانيت  - ؟وكيف -

 .استغربت
 .إن ساعدين معلم الرسم استطعت رمسه على الورقة -
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اختتمت  ،وحىت القبعة ،وأزرار الزنار ،بعدما حتدثتا عن القماش املطلوب
 :نيكول مبا كان يشغل باهلا –جانيت 

كانت أُعجبت ا.  ،امللكة حتب مثل هذه األمور !ليت أمنيتنا حتققت لنا -
 أولياء األمور.  ،بل سندعو اآلباء واألمهات ،وليست وحدها

هناك من  - :سألت عائشة نفسها مث بدأت تعدهم - ؟ومن سأدعو أنا -
أما  .أجنيليك ابنيها بون دو فيل وأرجنتال بضع ساعات –تترك هلم ماري 

شارل دو صويف فسأشعر باألسى إن مل تأت. وكذلك كلودين والروش. و
أنطوان سيأيت إن  –أوغستني  و فرييول يف تركيا وال نعرف شيئاً من أخباره.

  ؟ومن أيضاً ؛أخربناه
نيكول متأملة لعدم ورود االسم  –قالت جانيت  – ؟!أال يكفي كل هؤالء -

 خمفية مشاعرها. ،بيري غريين دو تانسني :الذي كانت تنتظره
 !بيري :ضربت عائشة جبينها -.ونسيت أول اسم كان علي أن أذكره -
وتظاهرت بأا تبحث عن  –.. ؟.أما قلت إنه يغيب كثرياً عن باريس -

 .ذريعة
مث  ،قالت عائشة واثقة – .إن أخربته أنا فسيأيت من أي مكان كان -

 ؟أتريدين دعوته - :سألت
نيكول على صوا الذي  –مل تسيطر جانيت  – .إن كان سيأيت فلم ال -

 حاولت. فضحها مهما
 

-II- 

تقتلع  .ارمتت الريح اليت هبت فجأة من جهة مضيق البوسفور إىل إستانبول
ودم دكاكني اخلبز واأللبسة الصغرية وتطري ا.  ،السقوف واألشجار
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وما تفعله يف ميناء املدينة يدعو  والناس يبتهلون إىل اهللا ويتلون األدعية.
 وتقلب السفن وتغرقها. ،ث اختتطف املراكب من سطح املاء، وتعب :لألسى

 .الريح ب والسماء متطر والدنيا تنقلب وال معني للمدينة
ال جيرؤ شارل دو فرييول السفري الفرنسي أن يتأمل من خالل النافذة بل 

ها كرسيان مرحيان خيتبئ يف الزاوية اليت في .خياف أن يذرع أرض الغرفة
والقهوة اليت مل يرشف  فتوحة.وزجاجة الشراب أمامه غري مومائدة واطئة. 

وقد نسي أنه مل خيلع الصدار األبيض. وال  منها إال مرتني أو ثالثاً بردت.
موعد مقابليت  ،"اليوم .يزال الصحن الذي فيه بعض قطع من اجلنب أمامه

أمامي بعض الوقت  ،ال يزال الوقت مبكراً .للسلطان، تكاد القيامة تقوم علي
شؤون الدولة فوق  ؟. ألن تنفرج األمور إىل وقتهافموعدنا الساعة الثانية

 اجلميع. ال أظن السلطان يؤجل موعدنا. الشرق ليس فهمه سهالً كالغرب.
بالقياس إىل العام املاضي قام الترك  .ما يدريك كيف سيتصرف معك أبناؤه

 ،بتغيريات كبرية فقد توىل أمحد الثالث السلطنة. ومرة واحدة فقط قابلته 
يدريين وقتها أنه سيتوىل احلكم؟ تبادلنا بضع كلمات ال معىن هلا مث  وما كان

افترقنا. حني تكون سفري دولة جيب أن تعرف ماذا جيري اليوم، وماذا 
أال ترى كم من أحداث جرت يف  سيجري غداً وبعد غد ويف األيام التالية.

 تركيا خالل هذا الوقت الذي ال يعدو السنة؟  وأغلب حاشية السلطان
 "؟...شراكسة ألن زوجته شركسية. من أين جاء هؤالء وهم غري أتراك

وكان  ،توجه شارل دو فرييول إىل النافذة بعدما خيل إليه أن الطبيعة هدأت
فعلت الريح ما فعلته خالل ساعة كعادة األعاصري مث انتهت يف  .ظنه يف حمله

. وفتحت الدكاكني رجعوا إىل الشوارع همتكان شتتاألمواج. والناس الذين 
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والعربات اليت متخر املاء،  .ومحلة اخلبز املشروح رجعوا إىل أعماهلم واملقاهي.
 والدواب اليت حتمل املتاع، تظهر هنا وهناك.

وال يزال أمام السفري الفرنسي ثالث  .الساعة تقترب من احلادية عشرة
رقة اليت رجع وتصفح الو .ساعات. رجع إىل املائدة وبدل القهوة الباردة

عثمان  –شركس  .كل هؤالء شراكسةثانية " قرأها هذا الصباح. وتعجب
 –وشركس  ،حممد باشا –وشركس  .باشا هو قائد القوات البحرية التركية

حممد باشا هم جنراالت يف خمتلف القوات  –وشركس  ،أمخت باشا
ومبعوثو  حممد باشا يكاد يكون سلطان أورشليم. –وشركس  .العثمانية

وشركيسيا وأديغه ستان وشريفان  ،طان أمحد الثالث إىل القفقاسالسل
أمل ميسكوا بزمام األمور  يبدو أن أكثر باشوات تركيا شراكسة. .شراكسة

وزوجة السلطان شركسية ومتنفذو البالد شراكسة  ؟يف البالد إذن
 – ؟!ومتأل دور البغاء ن ،ويسمحون ألسواق النخاسة أن تبيع صباياهم

ام املاضي "أنت تذكر أن عائشة قالت له الع بيذ"ده إىل إبريق النحني مد ي
ولكن ليس  ،ما ضر لو شربت القليل أيضاً –" فسحبها. تفرط يف الشراب

أمل يكن مجيالً لو  .من الالئق أن أقابله للمرة األوىل ورائحة النبيذ تفوح مين
كان  .اإليزابيت أيسيه كان امتأل جسمها فعاشت معي هن –أن شارلوت 

يكفي أن يتعجب الشراكسة من أين صهرهم. وكانت قضاياي الفرنسية 
 "حالً أسهل

حطت عربة شارل دو فرييول أمام قصر  ،تبعاً ألصول التعامل مع السفارات
 ،املفضض –إىل الباب املذهب  ،السلطان. رافقوه من الباب املذهب الكبري

بله على الباب الوزير حيث السلطان. استق ،إىل القاعة املذهبة السقف
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ومل يتحرك اجلنديان املرابطان على  .تبادال حتية احترام .املكلف باستقباله
 ظالّ مسمرين إىل األرض. .الباب

دون أن جيد شارل دو فرييول الفرصة ليتأمل ما حوله فُتح له مصراعا الباب 
ودخلوا به إىل قاعة السلطان اليت يلمع كل ما فيها من أرض  ،األصم

وجدران وسقف. السلطان جالس على أحد املقعدين الوثريين املنتصبني إىل 
وإىل جانب  .جانب املوقد احملفور يف جدار مرصوف ببالط من املنمنمات
وثالثةٌ لباساً  ،السلطان يقف سبعة رجال. اثنان منهم يرتديان زياً رمسياً

الشؤون وهو مسؤول  ،حزرت باشا –عبدول  –وقد تعرف أحدهم  ،تركياً
تماعات التحضريية ملعاهدة سالم وكانا تعارفا أيام االج .اخلارجية التركية

  .""كالوفيتش
كان قد بقي على السفري الفرنسي خطوتان أو ثالث ليصل إىل السلطان 
أمحد الثالث حني ض األخري على رِسله وخطا خطوة، فتقدم شارل دو 

 :إمياءة االحترام قال وبعد .فرييول خطوتني ليجد نفسه أمام السلطان
سلطان  ،أنقل حتية مشس فرنسا لودفيغ الرابع عشر إىل سلطان الترك املعظم -

وأنقل إليكم الكتاب الذي  .أمحد الثالث ،مصر والشام وأورشليم والبلقان
 حيمل دعواته لكم أن حيقق اهللا لكم كل خري. وندعو اهللا أن ميد يف عمركم.

وأرحب  .لعظمى، أرد على حتيات ملككمبامسي وباسم دولتنا ا ،وحنن -
 وأقدمكم إىل رجال دولتنا النبهاء للقيام بأعمال أخرى. ،بكم

ودون أن يصافح كالً من الذين ذُكرت أمساؤهم اكتفى شارل دو فرييول 
 ،وقبل أن يعود السلطان إىل كرسيه دلّ السفري على جملسه .حبركة حتية

 :وسأله
 ؟لكها بصحة جيدةوم ،أليست بالد فرنسا يف سالم -
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ولوال أن اإلجنليز يزعجوننا من  ،بالد امللك املنري لودفيغ الرابع عشر بسالم -
حني آلخر لكان هو أيضاً خبري. يا سلطان الترك كلهم وسلطان األقوام 

 .األخرى املنضوين حتت علمك
 .وليمد اهللا يف عمر ملككم .أنا مسرور أيها السفري لكون بالدكم خبري -

لقد قرروا أن  .جنليز الذين أتيت على ذكرهم فنحن نعرف نواياهموأما اإل
ولكن  .وتدخلوا يف كل شيء ،ميلكوا الدنيا كلها، ووصل شرهم إىل اجلميع

ويعربون  ،"ي شر. خيرجون من مضيق "جبل طارقمن حنالفهم لن يصيبهم أ
ان عثم -أليس صحيحاً يا شركس ؛البحر املتوسط ويغزون البالد ليالً واراً

  ؟باشا
  – .كالمكم صحيح كما ضوء هذا النهار املشرق ياسلطان كل األتراك -

بصوت حاد واثق،  أكرب من  ،عثمان كابودان باشا -مل يكن ايب شركس
 الكونت إن مل يكن أصغر.

كيف يتصرفون معكم يا سفري  ،والطليان واليونان ويونوالنمساواإلسبان  -
 ؟فرنسا

 .به يا سلطان كل األتراكهؤالء جند ما جنيبهم  -
الطليان واليونان ال يغفرون لنا فقدام  .من األفضل التعايش ذه الطريقة -

ابتسم  -القسطنطينية رغم مضي أكثر من قرن ونصف على احلادث.
 معرباً عن رضاه مبا قاله.  ،السلطان بوجهه األمسر املمتلئ

كالم السلطان عارفاً  أضاف السفري الفرنسي إىل – .وهؤالء معهم روسيا -
 .أن السلطان كان بوده أن يقول هذا ومل يقله
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سأل السلطان  - ؟أمسعتم يا قادة جنودي الشجعان ما قاله سفري فرنسا -
يسعدين أن يكون سفري فرنسا  - .أدمرياالته وجنراالته. مث استدار إىل حمدثه

 .قد فهِمنا على هذا النحو
 - ،بديل الشمس ،يا سلطان الترك وسأتناول شيئاً آخر أقرب من هذا -

معتداً مبعلوماته عن  ،أكمل اآلن شارل دو فرييول كالمه احملضر مسبقاً
 – .وال يغفر لكم أتباع دينهم البلقان - :مظهراً ثقته بنفسه ،القضايا التركية

عارفاً أا تروق  ،أضاف هلم هذه الفكرة وإن مل تكن من صلب مهمته
 .ستظل فرنسا حليفتكم ؛ذه الناحيةثقوا بنا من ه -هلم.

أن يفهمنا سفري  –عال صوت السلطان اآلن  –يسرنا  ،يسرنا ما تقول -
وحنن بدورنا إن ظهرت لفرنسا مشكلة خارج فرنسا فليس  .فرنسا هكذا

  .عاملنا صعب يستحق أن نتعاون فيه .عندنا ما خنفيه عنها
رضى السلطان، وراضياً وقد أ ،حني كان شارل دو فرييول عائداً إىل البيت

عن نفسه أيضاً ألدائه املهمة اليت قابل السلطان ألجلها ومؤذنو العصر ميلؤون 
وميكن أن تقول إن الشوارع كانت خالية من الناس، كان كلُّ  ،مساء املدينة

الناس مشغولني بالوضوء مث الوقوف أمام اهللا يتضرعون إليه مبا يهون عليهم 
قال شارل دو فرييول  –ة اآلن تقترب من اخلامسة الساع" .دنياهم العاجلة

وماذا  ؟هل جلست مع السلطان ساعتني زيادة عما كان مقرراً –لنفسه 
هم  .ال أذكر أين قلت ما ال جيوز ،ال ؟قلت له طوال تلك املدة وماذا قال يل

رمبا بالغت يف  .أصغوا إيلّ وأنا أصغيت إليهم. وودعوين بأحر مما استقبلوين
ولكن كنا وحدنا ومل يسمعنا  .على الروس والبلقان ودينِهم الواحد كالمي

ما يبدأ  .ليست هناك قضية دولية ختلو من الصدق ومن الكذب .أحد
ويف القضايا الدولية  .والصدق يغلقون عليه مبصداقه .بالكذب يختم بالكذب
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أفضل سلوك هو قول احلقيقة شريطة أن يسمح لك بقول ما تريد. انظر 
ثارت الطبيعة هذا الصباح واآلن كيف ابتسمت لنا. غابت الشمس كيف 

 "...وال يف إستانبول، ما يعيب ،كأا مل تر يف البحر
انتصبت أمام خميلة شارل دو فرييول مائدة الصباح وعليها زجاجة الشراب. 

ما : "وتذكر حاالً ما قالته له عائشة يف شأن الشراب. وسأهلا وكأا أمامه
 .ال تظين أين نسيتك إن مل أسأل عنك ؟ارلوت إليزابيت أيسيهأخبارك يا ش

وها أنا قابلت اليوم عند السلطان  .ال مير علي يوم أو ساعة ال أذكرك فيها
مل آت على ذكرك ولكين أرغب يف  .رجاالً متنفذين من قومك الشراكسة

وينظرون إليك  ،التقرب إليهم كُرمى لك. أجسام رشيقة ووجوه مجيلة
ترى شجاعتهم ليس يف عيوم فحسب بل يف مظهرهم. اآلن  .ذكية نظرات

لست املسؤول عن  ،ال تؤاخذيين .أفهم ملاذا ال تنسني قومك الشراكسة
 ،باشا –عثمان كابودان  -والضابط الذي تعرفته اليوم شركس .مصيبتك

واآلن هو قائد  .وبيع يف سوق النخاسة ،يقال إنه خطف من شركيسيا صغرياً
وأنت ال تعرفني ماذا ستصبحني يف فرنسا  قوات البحرية التركية.كل ال

أوصلت رجاءك إىل  .وافهميين ،أنا أحبك ،خالل بضع سنني. انتظريين
وسآيت إليك يف الصيف القادم بعد أن أجنز  .وهو ال يعتب عليك فخري.

نيكول ذات اجلسد املمتلئ  –معظم مهمايت يف إستانبول. وما أخبار جانيت 
 "؟...جه الصبوح يا ترىوالو

قال شارل دو فرييول  – !ال إىل بيتك ،اذهب باجتاه مضيق البوسفور -
 ؟أتعرف جرفاً عالياً للبوسفور -:مث سأله ،فجأة لسائسه التركي

 "، هو يف قرية "أناضول كافاغنعم -
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وتوقفت العربة عند أعلى  –إن كان بعيداً فإىل مكان أقرب  ؟أهو بعيد -
 ؟اجتاه تقع بالد الشراكسة يف أي - :جرف

ال  –قال السائس حذراً متسائالً عما ينوي هذا الرجل  - ؟من يدري -
 .أعرف إن كانت حنو الشرق

توجه  –يف هذا االجتاه يعيش الشراكسة ألن الشمس تغرب من ورائنا  -
أتسمعونين أيها  - :شارل دو فرييول حنو الشرق وصرخ كما رجته عائشة

عائشة ابنة بولت وجنات حية وتعيش يف  :اء ابنتكمأليب رج ؟الشراكسة
" قال شارل دو فرييول لنفسه !انتظر إذن أن يسمعك الشراكسة" -.فرنسا

 ،هل مسعتين يا مرمي العذراء" -: مث برأ نفسه بأقصى صوته ،وجلس يف العربة
وبعد ما قطعوا مسافة قال  –إليزابيت أيسيه  –حتللت من نذر شارلوت 

 –جيب أن أكون انتهيت ذا من املسألة الشركسية لشارلوت " :لنفسه حبزم
لبها الشركسي وننِسها لن تصبح فرنسية ما مل ننزع منها ق .إليزابيت أيسيه

 " شركسيتها.
 

-III- 

نيكول حلفلة الربيع طوال أشهر الشتاء الثالثة دون كلل  –حضرت جانيت 
األمر غريها هي أو ملل. وخاطت زي أيسيه الشركسي دون أن يعلم ب

مث طوته يف اخلزانة. ومن وقت آلخر كانت تلبس أيسيه الزي كي  ،وأيسيه
ومل تكن تتوقف  ويف كل مرة تقف وتتأملها فال تشبع من مجاهلا. ،تعتاد عليه

كانت تطلب من أيسيه أن تتلو املقطوعة الشعرية القصرية اليت  :عند هذا احلد
وتصفق لعائشة اليت  .أن تغين أغنية نيكول، وتطلب أيضاً -كتبتها جانيت 

يليق !" وتقول هلا "برافو: "وتف هلا ،تزيد مجاالً على مجال بزيها الشركسي
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ويكشف مجال قوام أبنائه"   ،كل زي اختاره شعب لنفسه بأبناء هذا الشعب
نيكول لنفسها، وقلبها يتأمل للصبية اليتيمة ودون أن جتعلها  –وتقول جانيت 

 :تشعر
مث تضيف بشيء  -.أتوقع يا أيسيه أن تفصل اخلياطة زيك ذا اإلتقان مل -

وأنت  ،كل اجلميالت :وإن أردت أخربتك ملاذا اخلياطة ناجحة - :من الرياء
 قوالبهن مجيلة؛ ولذا أثوان مجيلة. ،منهن

قالت  – ؟!أمل أرجك يا جانيت نيكول أال تقويل يل مثل هذا الكالم -
ويف الدير تدرس صبايا  - :تصنع. مث أصلحت كالمهاعائشة بشيء من ال

 .أمجل مين
 .ولكنك أمجل منهن ،يف الدير صبايا فرنسيات مجيالت -
مل تغري عائشة  –إن كنت تقولني هذا ألين صبية شركسية فأنا راضية  -

كانت أمي جتيب حني  - :وأكملت كالمها بسرعة بعدما فكرت فيه ،رأيها
يتقن  على كل إنسان أنوتطرزين على حنو مجيل "ك ختيطني يقولون هلا إن

" وهذه اخلياطة الفرنسية مل ختط يل ثوباً مجيالً ألين املهنة اليت اختارها بقلبه
 مجيلة بل ألا تتقن مهنتها.

نيكول للصبية الشركسية وهي تنظر إليها  -ومرة أخرى ابتسمت جانيت
وإن  .العمل الذي متارسينه جيب أن حتيب ،حقاً يا أيسيه ،حقاً - :نِظرة رضاً

فكل عمل  ،وال يتوقف األمر هنا .كانت معلوماتك عنه قليلة صعب عليك
 .تندجمني فيه يسعدك

نيكول مترنوننا هنا على الدراسة والتصوير والتطريز  –أهلذا يا جانيت  -
 ؟والرقص والغناء
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ذه اهلوايات. وهلذا نرفق بتعليمكن وتربيتكن ه .فهمت جيداً يا أيسيه ،نعم -
وحنن ننوي يف العام الدراسي القادم بعد عطلة الصيف أن نصحبكن إىل 

 املسرح بضع مرات يف الشهر. 
 ." اليت مل تسمعها قبلُسألت عائشة مستغربة كلمة "املسرح -؟ وما هذا -
كما نقدم حنن عروضاً صغرية هنا، يقدمون عروضاً هامة  ،هناك يا أيسيه -

  .ويعمل ممثلون وممثالت مشاهري .واحلياة االجتماعيةمستوحاة من التاريخ 
 ويقرؤون الشعر. ،وهم يظهرون يف مشاهد خمتلفة. ويغنون

 ..! توردت وجنتا عائشة الصغريتان..ال بد أنه عجيب يف جوانب كثرية -
ال يقتصر األمر على العجائب فالناس يتعارفون هناك. وترين هناك أنواع -

حىت احللي اليت يتزينون  ،واملكياجات على الوجوهاأللبسة وتسرحيات الشعر 
 سواء كانت تليق م أم ال تليق. ،ا
ومن ال  ،نيكول أنّ بني املمثلني من ميكن اختاذه قالباً -يبدو يا جانيت -

 .ميكن
نيكول متعجبة من فطنة  –قالت جانيت  – .ومالحظتك هذه ممتازة -

نهم ميكن أن جتدي من ولكن من بني من تتحدث العروض ع –الصبية 
 تعرفينه أو ختمنينه.

أليست مثل الكتب اليت  –وصرخت عائشة ال متلك نفسها  –إذن  -
 ؟ألكسندرين –تقرؤها أو تكتبها كلودين 

من أمثال هذه الكتب  –نيكول الصبيةَ  –وافقت جانيت  –رمبا  -
 .وميكن تقدميها على خشبة املسرح .يستخلصون املسرحيات
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ملسرح أيضاً مثلُ ما يف الكتب من صور عارية للرجال أيعرض يف ا -
 -قالت عائشة وقد تذكرت الكتاب الذي رمته لكلودين ؟وللنساء

 ألكسندرين مرة على فراشها.
ولكن ليست قليلةً املسرحيات اليت  ،ال يعرض أشخاص عراة هناك ،ال -

 .شبةوقد يتبادل األبطال القُبلَ على اخل ،تعرض فيها قصص حب ماجنة
عربت عائشة كعجوز حقيقية عن  –إن مل يكونوا عراة فال بأس يف احلب  -

أتعرفني  .ولكن كان األفضل أال يتبادلوا القبل أمام الناس رأيها يف ما مسعت.
نيكول ماذا أفعل إذا صحبتنا إىل املسرح امللكي وعرض مشهد  –يا جانيت 

 !سأغمض عيين ؟من هذا النوع
 .منه فال بأس يف مثل هذا التصرف إن عرض ما ختجلني -
 ،ألم خيجل بعضهم من بعض ،هلذا يرتدي الرجال والنساء اللباس ،نعم -

حىت ال يظهر ما عند اإلنسان مما يخجل. عندنا يف بالد الشركس ال 
 .يسمحون بالتعري

 .رمبا هلذا السبب ترتدي النساء عندكم احلجاب -
قالت عائشة بعناد  -لنساء احلجاب.نيكول ال ترتدي ا –عندنا يا جانيت  -

النساء التركيات هن من حيتمني  - :وخصت بصوت أقوى ما تعرفه ،وثقة
ال تظين أين أسوغ إخفاء  .باللباس. ويقال إنّ يف مصر أيضاً الوضع نفسه

املرأة جلمال وجهها وتناسق جسدها. ولكن كانت أمي وجديت تنصحانين 
 .هبإخفاء ما خيجل اإلنسان من ظهور

 .ولكن ال تنسي أنك اآلن يف فرنسا .وأنا أوافقك يف هذا .هذا صحيح -
أليس من يعيشون يف  –استدارت عينا عائشة لما مسعت  –وما املشكلة  -

وإن كانوا يضحكون  ،إن كانوا يأكلون فنحن أيضاً نأكل ؟فرنسا أناساً
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 .وإن تزوجوا فنحن نتزوج .وإن كانوا يبكون فنحن نبكي .فنحن نضحك
الفرنسيون بيض وسمر وشقر كأناسنا.  ؟ما الفرق بني الفرنسيني والشراكسة

 .ال خنتلف إال يف لغاتنا
 نيكول عائشة ناسية أن تتعجب مما مسعت. –وافقت جانيت  .نعم ،نعم -
 .كما تقولني ال فرق بيننا إال اللغة ،وطريقة فرحنا وحزننا ،أشكال أناسنا -

ولكن مع ذلك فمن تعيشني معهم من بالد  . بينناالفرق كبرياً ؛ألسنا بشراً
بل  ،ليس اآلن أوانُ فهمك هذا األمر يا أيسيه .نوع آخر من البشر ،أخرى

 حني تكربين.
 –حني خرجت عائشة من الغرفة وهي تتلفت هجم احلزن على جانيت 

نيكول فبكت. ولكنها خافت أن يراها أحد تبكي فغضبت وهي متسح 
أن تسرق فتاة ذكية ال يتناسب عقلها مع عمرها وتبيعها  إمث كبري"دموعها: 

يف السوق. بل إن انتزاع اإلنسان من أهله وبيعه إىل بالد غريبة ال يتوقف 
ومن يشتريه ليس أحسن ممن يبيعه.مل يفعل الكونت شارل  ،عند حدود اإلمث

 لو كان يريد اإلحسان إليها كان عليه أن يعيدها إىل .دو فرييول شيئاً حسناً
وبدالً من أن يفعل هذا يأيت إلينا بالفتاة اليت جيري يف  .كان ثواباً ،بالدها

وينبض يف صدرها القلب الشركسي ليحولَها إىل  ،عروقها الدم الشركسي
لن أستطيع أن  ،مستعمالً صالته بالقصر امللكي. ال ،ونعلِّمها ،فتاة فرنسية

ال يلمين  .كانه ما ليس فيهاأنتزع من الصبية الشركسية ما يف نفسها وأضع م
أجنيليك عدم رضاها بتفصيل  –أحد يف هذا األمر. أعلمتين الكونتيسة ماري 

ولكن ليس هذا ما أهتم به بل هل تعجب امللكة به أم  ،زي شركسي أليسيه
ولكن إن مل يقبلوا ما فعلت أليسيه فإين  ،ليس عندها متييز بني األعراق .ال

ما سرقوه   بالدها مهما كلّف األمر. إن سرقتسأصحبها وأعيدها إىل
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نيكول  –نصحت جانيت  -  "؟فهل أكون سارقة وأعدته إىل أصحابه
 نفسها، مث سخرت منها.

جاء االحتفال الذي تنتظره طالبات الدير ومعلماته يف الثالثني من أيار عام 
1704. 

اليوم آخر أيام  والطبيعة مجيلة جداً ألن .الربيع حلو ودافئ دائماً يف باريس
والغد بداية الصيف. والنسيم حيمل روائح األشجار اليت برعمت،  ،الربيع

 .واألخرى اليت أورقت. السماء صافية والنهار لطيف ،وتلك اليت أزهرت
واملنتظرون للملكة مرحون ووجوههم تطفح بالبشر. ومالبس التلميذات 

واحدة لبست أمجل ما مجيلة وموحدة. ومالبس املعلمات خمتلفة غري أن كل 
عندها. واملدعوون إىل االحتفال من أمهات وآباء وغريهم من األهل أنيقو 

نيكول تلبس ثوباً مخرياً ترتديه مرة أو اثنتني يف  -وجانيت .اللباس كذلك
 وعلى الرأس قبعة وردية خفيفة. ،العام. ويف عنقها منديل حريري أبيض

ال تلبسه  ؟إليزابيت أيسيه –لوت أين إذن الزي الشركسي الذي فصلوه لشار
وعندما حيني موعد إلقائها الشعر  بل تلبس كسائر الفتيات. ،عائشة اآلن

وغنائها فحسب سترتدي ثوا الشركسي اجلميل وقبعتها املتطاولة املوشاة 
لكة هي من ال تنظر نيكول اليت تنتظر امل –وجانيت  ،خبيوط الذهب والفضة

 حنو عائشة اآلن.
عن وصول امللكة ظهرت العربتان امللكيتان من وراء املنعطف قبل  حني أعلن

وقبل أن تنزل امللكة من  أن يتاح للمستقبلني أن حيولوا أنظارهم حنومها.
العربة األوىل أنزلوا كرسيها الذهيب من العربة الثانية ونصبوه يف الفناء يف 

 معد له.ـالظل ال
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ودعوا  ،ين بكتابات ذهبية وفضيةمث حني فتحوا للملكة باب العربة املز
ترييز امللكة إىل التفضل بالنزول أومأ اجلميع إليها إشارة احترام وهي  -ماري

وكان على ميني املقعد ويساره بعض   تتخذ مقعدها على الكرسي الذهيب.
النساء. ما استغربته عائشةمل يكن كرسي الذهب، وال لباسها املوشى 

بل املقعد  ،اجلميالت القائمات على رأسها بالذهب والفضة، وال وصيفاا
وأنا حني حتل جديت ضيفة على أحد الذي تسند امللكة قدميها عليه " الوطيء

مث يضعون هلا  .وحييطوا بالوسائد ،كانوا يجلسوا على أريكة وثرية مرحية
 ".مل يكن من الذهب فريحيوا هكذا مثل هذا املقعد حتت قدميها وإن

 مل الذكرى الذي عصر قلبها.وكتمت عائشة أ
- .ترييز مستقبليها –خاطبت امللكة ماري  –يا بنات فرنسا العزيزات  -

وأن تسامهن يف مجال  ،وأدعو اهللا أن تكن سعيدات .أهنئكن بيوم احتفالكن
 بالدكن.

افتتحت جمموعة من البنات االحتفال بأغنية متجد امللك وامللكة. مث مرت 
 .مها يعرضن رسومان ويومئن إليها احتراماًجمموعة من الفنانات أما

وعرضت جمموعة قطعة مسرحية أبطاهلا من الوحوش. وقد صفقت امللكة 
لكل هؤالء، وأمرت بتوزيع احللوى عليهن. مث رقصت بكل أدب جمموعة 

وعدن إىل املقاعد املخصصة هلن. ووزعت احللوى  ،يرتدين مالبس ملونة
 .عليهن أيضاً

وشخصت أمام امللكة بزيها  ،إليزابيت أيسيه –لوت عندما حان دور شار
حىت خادمتها  ،أجنيليك –الشركسي اجلميل مل تتعرفها الكونتيسة ماري 

وجعل الطبيب الروش واألسقف بيري دو تانسني  صويف مل تتعرفها.
 نيكول امللكةَ وقلبها يكاد يقفز من صدرها. –وتأملت جانيت  .يتهامسان
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وال تعرف ملاذا خطر هلا يف هذه اللحظة  ،بيريونظرت بطرف عينها إىل 
 .الكونت شارل دو فرييول

 ،نيكول –وملكتنا أمجل منها _ تقرأ عائشة مقطوعة جانيت  ،الطبيعة مجيلة"
السماء عالية والشمس  -واجلميع ينصتون إليها وقد انقطعت أنفاسهم.

وسالم فرنسا تعيش يف طمأنينة  كل أقطار تشرق، ومشس ملكنا أدفأ منها 
 "!وحرية وفرح. وملا كان هذا كله بفضل ملكنا الشمس فلْيبق دائماً حارسنا

حني قرأت عائشة املقطوعة واضحةً سلسة صفق اجلميع هلا. ومن كانت من 
هي  ،ناسية حضور امللكة ،بني احلضور تصفق حبرارة زائدة عن احلد

لبت إليها أجنيليك. وحني انتهت امللكة من التصفيق ط –الكونتيسة ماري 
 :نيكول –جانيت 

 .وهي مجيلة جداً ،زيها مجيل ؟من هذه الصبية -
أيتها امللكة  ،هي صبية جاء ا من تركيا الكونت شارل دو فرييول -

 املعظمة.
أشارت امللكة إىل عائشة أن تقترب  - ؟أهذه هي الصبية الشركسية  -

اليد اليت امتدت قبلت عائشة  ،نيكول علّمتها –وكما كانت جانيت  .إليها
حميية بإمياءة من  ،جاثية على ركبتها اليسرى دون أن متس األرض متاماً ،إليها

 ؟ما امسك يا حلويت - .رأسها
 .يا ملكتنا املبجلة ،إليزابيت أيسيه فرييول –امسي شارلوت  -
تلبسني  .أنت ابنة سفرينا يف فرنسا الكونت شارل دو فرييول ،حقاً ،نعم -

 !اذهيب إىل قريناتك اآلن .وألقيت القصيدة إلقاء مجيالً ،ثياباً مجيلة
حيت عائشة  - .وسأعرض عليك مطرزايت ،سأغين أيضاً أغنية يا مليكتنا -

 من جديد امللكة بالطريقة نفسها وانصرفت.
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 - .إن كربت فستكون زينة احتفاالتنا ،إا فتاة حلوة الوجه واللسان -
 . الشركسيةأتبعت ملكة فرنسا بكالمها الصبيةَ

 
-IV- 

كرب جسم أورخان وكأنه ليس ذاك الصيب الذي كادوا يرمون به من 
ومن نظراته ومن كالمه وتفكريه يتميز من أقرانه  .وصار شاباً رائعاً .السفينة

وينسجم مع األكرب منه سناً أكثر مما مع  ،وكأنه ليس ابن الثامنة عشرة
عد ألن ينفذ أي شيء يطلب ومست ،صاحل ألي مهمة توكل إليه أقرانه. وهو

وفكر يف سبب عدم حتققها  ،وإن أخفق حزن إلخفاقه ،إن حققها فرح .منه
 وحبث عن طريقة جناحها.

منذ  ،هذه الصفات وغريها ؟أهو عناد أم هو إخالص للمهمة اليت بدأ ا
الشك يف صدق  .صارت جزءاً من حياته شاء أم أىب ،طفولته وإىل اآلن
هذه احلكمة تنطبق  .واملشقة تصقله ،املأساة تفين اإلنسان :احلكمة اليت تقول

قبل  ولكن اجلزء الثاين من احلكمة أصدق من األول. بكاملها على أورخان.
أن يفهم صيب السابعة العذاب الذي حل به صقلته سنوات األسر اخلمس. 

وهلذا كان قد هرب من األسر يف جزيرة كورسيكا،  وفهم حالوة احلرية.
ن أهانوه حني ألقي القبض فياً إىل سفينة سليمان. وهلذا أيضاً قال ملوجلأ متخ

  ."عليه "ألين تركي أعود إىل تركيا
"ان الصراحة وقلْعيمل  ." أكان الصيب أورخان يفهم معىن هذه احلكمةالعني س

ولكن قد يكون مثْلُ  .يكن أورخان يعرف إن وجدت مثل هذه الفكرة
الكذب الذي قاله لسليمان هو الذي صار أساساً الكالم الصريح اخلايل من 

ورمبا محى فخري الصيب يف ذلك اليوم ألنه كان جتسيداً لطفولة  .للفكرة
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فتناسى مشكالته هو، وأوصل أورخان إىل جزيرة قربص وسلمه  .فخري
 ألهله. 

كان قد مضى على هذه األحداث أكثر من أربع سنوات حني رجع أورخان 
 فرح فخري:إىل فخري زائراً ف

استقبل فخري فرحاً الشاب  – ؟!هذا أنت ،أخي الصغري ،أورخان -
ولكن إن  .كنت أنتظر عودتك يوماً من األيام –املمشوق الواقف على بابه. 

 .أردت احلق فليس اآلن، بل بعد أن تتقدم يف السن وتصبح رجالً
 - .فهقال أورخان واثقاً من كالمه ومن تصر –مل أُطق مزيداً من الصرب  -

إن كنت على وعدك حني صحبتين إىل بيت أهلي وأملتين فأنا إىل جانبك. 
 وفعلُك فعلي. ،فإن كنت واثقاً يب فقولُك قويل

وإن مسعت نصيحيت فلن أقبل منك أيضاً أن حتنث.  .ال أحنث بوعدي -
 ؟كيف أهلك !تفضلْ معي

 ومحلوين سالمهم إليك. ،كلهم خبري -
 راً هلم.شك ،وعليكم السالم -
- ار َك أال أنسى.  .يدعون لك ليلدال ينسون معروفك حنوي. وأنا أع

 .ولوال أين قادم إليك ما مسحوا يل باخلروج من البيت
 –ابتسم فخري راضياً يف قرارة نفسه  –على ما فهمت يتأملون يفّ  -

 .أريد منك شيئاً ،وهكذا لكلٍّ منا معروف عند اآلخر
 . لن أقصر معك يف شيءقلت لك يا كبري إين -

مل ير أورخان أي تغيري يف البيت الذي قضى فيه بضعة أيام إال الستائر.كل 
وبيته كذلك. تنصت أورخان  ،فخري رجل نظيف جداً .شيء على حاله
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 أنه مل يلحظ ما يشري إىل ذلك "على ما غري ،متسائالً إن كان يف البيت امرأة
 "يبدو ال يزال فخري وحيداً

 :ري حركات أورخان فقال له بامساًالحظ فخ
 ،نذهب إىل املطعم ااور .العشاء :إن وافقتين فأمامنا الليلة مهمة نسميها -

  .أو نشمر عن سواعدنا ونطبخ ألنفسنا .فنأكل حبجة قدومك ما طبخه غرينا
 أكلت تواً يف امليناء. .االثنان جائزان. ولكين أفضل اخليار الثاين -
هذا ليس تصرفاً صحيحاً يا أخي  ،تعرف إىل أين ذاهب أكلت وأنت -

أنت  - :قال ألورخان أخيه الصغري عاتباً مث صارحه مبا يريد –الصغري. 
 .وأنا ماضٍ إىل الدكانة ااورة ،أشعلِ النار

 أعطاين إياه والدي. ،أنا معي ما أشتري به طعاماً -
ة. إن أنفقت بعض إن كان معك فاحتفظ به. ال نقود تفيض عن احلاج -

وحلظة خروجه من الباب تذكر شيئاً  - .املال على عشاء الليلة فلن أفتقر
 ؟أورخان هل رأيت باملصادفة سفينة سليمان يف امليناء - :فتوقف

وما تزال  .توجهت إىل اإلسكندرية :قيل يل ؛مل أرها ولكن سألت عنها -
 فيها.

 .احلطب والقداحة يف املوقدستجد  .ما مسعته صحيح ،مل يكذبوا علي إذن -
 .وأنا راجع حاالً

 .مل يستغرق شي حلم اخلروف سوى انتظار اشتعال احلطب وحتوله مجراً
مل يستطع فخري إال أن يسأل ،وتناوال بضع لُقم ،وحني جهزت املائدة

 :ضيفه
 ؟ملاذا يا أورخان تسأل عن سفينة سليمان إن مل يكن سراً -
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 .ال أنت يا فخري كان رماين يف البحرلو :ليس عندي ما أخفيه عنك -
ما آملين أنين أنا التركي مل يفهمين تركي وأشد! 

ابتسم فخري يف وجه الشاب وإن كان قلبه  – !أورخان يا أخي الصغري -
لن تصل إىل التفاحة اليت يف أعلى الشجرة ولو وقفت على رؤوس  -:يتأمل

 ؟من الذي سرقك .أصابعك
- تركي. 
 ؟ىل تركيا وباعك إىل محلة الصليبومن أخذك إ -
   .ومن باعين كان تركياً ،واملركب كان تركياً .وهؤالء أتراك -
وسأله ثانية متعجباً من طريقة  - ؟وكيف تريد إذن أن  يفهمك هؤالء -

 :منتظراً  كيف ستكون إجابته ،تفكري الشاب
مث امحرت وجنتا أورخان  –لو كان األتراك كلهم متشاني يا فخري  -

ثىن السكني  – !ما كنت اشتريتين من ذلك التركي –تسرب الدم منهما 
 مث سواها. ،الفوالذية بضع مرات كمن يؤجج حزنه أو يطفئه

قال فخري كيفما اتفق كأنه يريد انتشال أورخان من الكآبة اليت تسبب 
 :فيها

 .ال تركية ،مث إن ما دفعته ألجلك كانت نقوداً فرنسية -
 :يعلق به على كالم فخريوجد أورخان ما 

يبيعونك  مل خيترع اإلنسان أظلم وال أقذر من النقود كما يقول والدي. -
 ا ويشترونك. مث إن ما أستغربه هو أا ال متيز بني غين وفقري.

تنهد فخري وقد تذكر  - .والدك يقول هذا ألنه يشعر باألمل وبالرمحة -
 - :وبعد قليل أكمل كالمه ،مث سنوات إجرامه ،سنوات أسره يف طفولته

ولكن ألين  .أنت تفكر بطريقة صحيحة يف املوضوع مع أنك ما تزال شاباً
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األفضل هو أن  :فهمت اآلن ما فعلته وما مل يكن علي أن أفعله أقول لك
 ،نعم .كما يقول قرآننا املنزل من اهللا ،تعيش حياتك دون أن  متارس الظلم

سواء مين أم  ،حيايت نظيفة من الظلممل أعش  ،نعم يا أورخان ال تتعجب
وكل هذا بسبب أين أعرف الشركسية. .علي 

أسرع أورخان  -...وأنا باإلضافة إىل لغيت التركية أعرف الفرنسية -
 .بالتصريح بسبب ما مسع

ا ولكن ال تستغله يف الشر. أنا كثرياً م، حسن أنك تعرف الفرنسية -
ستغالل اللغة الشركسية اليت تعلمتها على ا أجربت من قبل ارمني األتراك

.. حسناً .من الصبيان الشراكسة خالل فترة استعبادي. وسببوا يل عاهة أبدية
 .الحقاً ،فيما بعد ،ال داعي أن أروي لك

برد الطعام على املائدة قبل أن ينهي فخري وأورخان حديث الذكريات 
استعدادمها للوضوء قبل وسأل أورخان وقت  املؤملة الذي نبت بينهما فجأة.

 :صالة العشاء
أنت تقول هذا ولكن يا فخري أمل تنفع لغتك الشركسية تلك الصبية  -

 ؟الشركسية اليت ذكرا
وما كسبته من الترمجة هلا افتديتك  .ولكن ال أدري ماذا استفادت ،نعم -
 ؟كيف سنميز اآلن النتيجة ..به
 .شترواباعوا وا :ال أعرف كيف منيز إال أن نقول -

ورمبا كان جواب سؤالك عن سفينة  .هذا كالم سهل إن تتبعت جذره
ولنؤجل هذا املوضوع أيضاً يا أورخان. اآلن لنتوضأ ولنقف  .سليمان يف هذا

طاهرين جسماً وقلباً أمام اهللا الذي يتوسل إليه الكثري من الناس وهو ال 
 ا دائماً أن نفعل اخلري.يتوسل إىل أحد. ولندع إليه أن يغفر لنا ذنوبنا ويذكِّرن
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 .وقد تقارب قلبامها ،كلٌّ يف غرفة ،نام فخري وأورخان بعد الصالة 
واآلخر قطع  ،وإن شهد يف طفولته العسر فقد كان يف أول الطريق ،أحدمها

وكالمها  .ويعيش وهو يعرف أنه سيعيش وحيداً ما تبقّى ،نصف طريق احلياة
 يف كيفيته ونقطة البدء فيه. يفكر يف الثأر. ولكن مل يتكلما صراحة

يعد أورخان اإلهانة اليت أُحلقت به يف سفينة سليمان أصعب من سنوات 
أسره يف كورسيكا. ولوال فخري كان منذ زمن طويل طعاماً لوحوش 

كما  ؟يسأل عن سبب ظلم اإلنسان ولكن هل سيجد جواباً لسؤاله البحر.
ليست املواقف اليت اخترب و .أن اإلنسان ظامل فكذلك عطوف وطيب وخير

فيها أورخان خالل حياته القصرية قليلة. يفكر أورخان يف ما كان والده 
اإلنسان منذ زمن طويل مع لوال أن اخلري وفعلَه أكثر يف الدنيا النتهى "يقول 
" ويف كل مرة يتذكر الناس الطيبني  أمثال فخري الذين ساعدوه. ملاذا الظلم

لشر يف كل مكان. يفكر أورخان يف الصبية اليت روى له إذن يتجاور اخلري وا
ا عجيب" ها فخري أكثر من مرة.أخبار ا  ،ما فعلوه م يفعلونحبجة أ
اشتروها وأخذوها إىل بالد أخرى. أنا مهما قاسيت رجعت إىل  ،اخلري

أجتد يف   ؟مسقط رأسي بفضل الرجل النبيل فخري. والصبية الشركسية
 !يا إهلي أعط تلك الصبية قوة حالوة احلرية ؟ود إىل بالدهانفسها القوة فتع

قد يكون هذا الشخص فخري. قد يكون  .وأرسل هلا شخصاً يف قلبه الرمحة
هذا هو السبب يف أنه ال ينقطع عن ذكرها.  أم ألنه ساهم يف مصيبة الصبية 

  .كما يقول فخري نفسه
ولكنها كانت  ورخان.مل تكن أفكار فخري الالمتناهية بعيدة عن أفكار أ

ما فعله به  :تفترق يف مفارق الطرق فتجري يعرف كلٌّ اآلخر ويشتاق إليه
والكونت شارل دو  ،ومأساة الصبية الشركسية ،صديقه السابق عصام ارم
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 ،والباحث عن العدالة الشاب التركي أورخان ،فرييول سفري فرنسا
بالظلم فالذي أمامهما  الكبري والصغري، ،إن راعيت إحساسهما :وباختصار

 ،ومع أن أفكار فخري كانت يف تركيا هو ثأر للمظامل اليت تعرضا هلا.
فإا تؤول أخرياً إىل الشاب  ،وفرنسا ،ومصر ،وتصل إىل بالد الشركس

أورخان : "أورخان. وكان يتساءل متردداً يف شأن إقحامه يف أموره السلبية
ر الساعدين اللذين أحبث أنا مشعـيبحث عمن أهاناه سليمان والرجل ال

" فإن قابلته ، وفعلك فعليقولك قويل. الشاب جاءين قائالً "أيضاً عنهما
لن أطلعه على  ،ال ،ال ؟بكلماته نفسها؛ أال جيب أن أُطلعه على سري كله

مل  ؟ال يزال يف مقتبل العمر. مث ماذا ميكن أن ينفعين إن رويت له .سري
نتبادل فيها األسرار. ال جيوز استعجال األمور نصل بعد إىل مرحلة ميكن أن 

إن تبني الحقاً أن يف قلب هذا الشاب رمحة فقد يكون  .اليت حتتاج إىل وقت
ولكن هل من الصحيح أن أوافقه على أحقاده وأغريه  .أملي يف آخر عمري

ال يزال طري العود وسيقابله  ؟ا ألنه سليم من العاهات، ويف كامل صحته
ومسؤولية عائشة اليت تفهم مأساا وأشفق  لكثري من اخلري والشر.يف الدنيا ا

وإن قامسين سري دون أن يتدخل فيه  عليها على من تسبب يف مصيبتها.
شعر مـقنعت به. ويعرف أورخان أننا اشترينا باملال سليمانَ والرجلَ ال

يزال  فلماذا ال ،احملرومني من كل إنسانية وكرامة، وسخرنا منهما ،رفيقَه
شعر وعصام مـوما يف ذهين حنو سليمان والرجل ال ؟أورخان يالحقهما

ثالثهما يف القذارة، أمر آخر. وإن كنا سيخلص أحدنا لآلخر فالذي علينا أن 
 ..".تم به هو قضييت وقضية عائشة بالتوازي

مع أن فخري كان يتوقع وجهة أورخان  - ؟أين وجهتك أيها الضيف -
 .لخروج بعد تناول الشاي فقد سألهالذي كان يستعد ل
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 رمبا رست سفينة سليمان الليلة. .أفكر يف استطالع امليناء -
ماذا  :ولكن أسألك بعدما أعدت التفكري يف أمور كثرية ،هذا ممكن -

 ؟ستفعل بسليمان
استغرب أورخان السؤال وأجاب عن املسألة  - ؟أتسأل عن هذا يا فخري -

وليس  .ما كان ينويه يل وحلْت أنت دونه سأفعل به - :اليت عزم عليها
ال جيوز إبقاء أمثال هؤالء  .وحده بل ذلك اآلخر الذي كان جيرين من قَبيت

 .شعر أريد أن أُقره بامسهمـأحياء. ولكن قبل أن أزهق روح ذلك ال
 ؟وما شأنك بامسه -
جيب أن تعرف يا فخري اسم الرجل الذي تقتله واسم أسرته وإىل أي  -

 .ينتمي عرق
إن كنا سنتشارك  .ليس هلؤالء اسم وال اسم أسرة أو عرق إال اسم ارم -

دعنا من حديث سليمان واآلخر  :أقوالنا وأفعالنا يا أخي األصغر فامسعين
وكما يقول والدك سددنا  .العدمي اإلنسانية. هذان فعلنا ما ما نستطيع

نا ويربئنا حنو اهللا. وأعرف فميهما يف ذلك اليوم باملال القذر. وهذا كاف ل
غري أنه الشيء يساوي رضانا عن  ،أن سليمان واآلخر ال يعتربان هذا عاراً

 ؟أنفسنا مبا فعلناه؛ أم لك رأي آخر يف املوضوع
 :تنفس أورخان عميقاً

 !كما تريد يا فخري -
 - :توقف فخري قليالً وأردف –إن فهمت املوضوع هكذا فأمر جيد  -

" ال أقصد ذا أن مل سليمان هان جيد وقتاً للثأرامل:"أثورللشراكسة قول م
وهذا ما أظن أنه سيفسح لنا اال  ،أتوقع أن عصام شريكهما .وصاحبه
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ولن خيطو خطوة واحدة دون علمي ألن عندي أشخاصاً مكلفني  .لالنتقام
 .مبراقبة سفينة سليمان

 ؟أن يشعرا يبولكن أال جيوز أن أراقبهما من دون  ؛ثق يب ،فهمت -
 .ال داعي أن جتلس ،لنمش -
 .ض أورخان اآلن متحمساً أكثر من ذي قبل - ؟إىل امليناء ؟إىل أين -
 .سنذهب للقاء شارل دو فرييول السفري الفرنسي ،ال -
 ؟إىل من اشترى تلك الصبية الشركسية -
 .سأقدمك إليه وتصبحان صديقني ،هذا رجل متميز ،نعم -
تغريت سحنة  -..بح صديقاً ملن اشترى إنساناًال أعرف كيف سأص -

 .أورخان
- ليس هذا الرجل كما تتصور ،ابتسم فخري – !ال ختف. 
ال أخاف اآلن إال  - كان أورخان مستعداً للجواب. – .لست خائفاً ،ال -

جيابه من يشترون  .فخري يتصرف أحياناً بطريقة غري مفهومة" - .من اهللا
مث يقول يل إنه سيعرفين شخصاً اشترى إنساناً  .ويساند من يهان ،الناس
إن  - :مث قال بصوت ألطف لضائفه ،" أضاف أورخان بينه وبني نفسهفأهانه

 .لن يأكلين ،كان رأيك هكذا فسأمضي معك
يوافق  –إن وصل األمر إىل هنا يا أخي الصغري سحبت سيفي أنا أيضاً  -

يف ترفض أن ك - ،مع شيء من العتاب ،فخري أورخان بصوت أثبت
أعندك كثري من األصدقاء من سفراء  ؟!تتعرف شخصاً فعلَ خرياً فاشترى

للشراكسة وأدعك وذه املناسبة سأطلعك على قول مأثور آخر  ؟الدول
 " اه العني يساوي ما يف العقلما ترتفكر فيه "
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كأننا حنن الترك ليس عندنا أقوال رفضاً ملا اقترحت علي يا فخري "ليس  -
 - :" قال ويف ذهنه هذه األفكار؟!ة حىت تعلّق فخري بأقوال الشراكسةمأثور

وأنت  ،ألن هناك طرقاً كثرية لفعل اخلري مسعت كثرياً من أهلي يربونين عليها
 .ولكين أخرس وأصم وإن كنت أعرف الفرنسية !لنمشِ .تضيف إليها

بعض  ولكن ملا كان من نزوره يتعلم - .ليس يف األمر إجبار يا أورخان -
 .الكلمات التركية فاحذر وأنت تنصت إلينا

شعت عينا أورخان دفئاً كما  –حسناً فعلت بإطالعي على هذه املعلومة.  -
إن كانت له صلة باألتراك فليس رجالً سيئاً على ما  - .مل تكونا صباحاً

بل  ،وبشأن ما حذرتين منه فأنا أخرس وأصم طوال استماعي لكما .يبدو
 !ى إن أردتأجعل نفسي أعم

 
-V- 

ومل  .سأل شارل دو فرييول فخري - ؟من هذا الشاب الرشيق املتناسق -
 ؟ما امسك :بل سأل الشاب اجلالس أمامه بالتركية ،يكتف ذا

 .أورخان -
  ؟وما العالقة بينك وبني صديقي فخري .اسم مجيل -
 .حدةأنا األخ األصغر لفخري وإن مل تلدنا أم وا :قال أورخان بالفرنسية -
جعل اجلواب بالفرنسية شارل دو فرييول يثب من  - ؟أتعرف الفرنسية -

  .تغلب عليك اللهجة الكورسيكية ؟ومن أين تعلمتها .مكانه
 تعلمت لغتكم مرغماً يف كورسيكا. ،نعم -
وكان  ،حتدث مثل هذه األمور يف عاملنا .كل ما كان إجبارياً سيء دائماً -

 .بل اهللا ،ا حنن املسؤولنياألفضل أال حتْدث. ولكن لسن
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بدا الغضب  - ." املسلمني، وال إلهلكم يف هذاال ذنب لــــ "اهللا -
ما أشد  .الذنب ذنب من سرقين ومن اشتراين - على وجنيت أورخان.

 !العذاب الذي سببه هذان يل وألمي وأيب ولكل أهلي
 .أسيهمانبهت الكلمات املفاجئة ألورخان شارل دو فرييول وفخري فرفعا ر

وسبق السفري الفرنسي فخري  .وجعل كلٌّ منهما ينظر إىل اآلخر بطرف عينه
 :عائداً إىل املوضوع األول ،فقال متجنباً اجلفوة اليت نشأت للتو

خري للناس أن  .عالقتكما حسنة ولو مل تلدكما أم واحدة ،صحيح ،نعم -
تتخاصم ملاذا على الناس وعلى الدول أن  .يتصادقوا من أن يتعادوا

وأينما كنت  .وما يأمله ملكنا املعظم مين ،هذه مهميت يف تركيا ؟وتتحارب
أعمل جاهداً كي ال تنشب نزاعات بني الناس.  .أمارس هذه املهمة اإلنسانية

وهلذا ال أتكاسل عن تعلم لغات الناس اآلخرين. وها أنا اآلن أتعلم الروسية 
هذا "كانتيمري دمييتري، يفيدين يفولكن هذا ليس إجبارياً .بكل جِد ". 

 سأل فخري الذي يسمع هذا االسم للمرة األوىل. - ؟ومن هو -
جنتمع مرة  .إنسان ممتاز .جاء مثلي إىل تركيا منذ عهد قريب .ال تعرفه -

وإن تعذر حضوره أرسل  .فيعلمين بعض الكلمات ،على األقل يف األسبوع
فخري هو أن أحصل على وأفضل شيء يا صديقي العزيز  .إيلّ بعض موظفيه

 ال يهم إن كانت مجيلة أم قبيحة. ،امرأة من تلك الديار
قال  - .يقال إن الصرب والروس تتطابق لغام ؟وإذا كانت صربية -

معترباً احلديث عن النساء  ومعرفته الفرنسية،فخري ناسياً حضور أورخان 
 .مدحياً

كانت لغتهن مشتقة من ولكن ملا  .والنساء الصربيات يف إستانبول كثريات -
وأردف بعد قليل وإن كان كالمه سيسبب نوع  –الروسية فهن يشوهنها. 
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يقال إن النساء الروسيات مجيالت ولكن ال أراهن يف أسواق  –حزن 
 ؟أصادفت واحدة منهن يا فخري .النخاسة

منذ زمن  -.مل يدع فخري السفري يكمل كالمه –ال  أيها الكونت  ،ال -
 .وأنت تعرف هذا ،املهنةبعيد تركت هذه 

لو أنك حصلت  –يقول شارل دو فرييول ما يهمه هو  –هذا أمر سيء  -
 :مث أتدري ماذا سأقول لكما .يل على امرأة روسية بيضاء لعلمتين اللغةَ جيداً

 لو تعلمت لغتهم لرمبا كان ملكنا أرسلين سفرياً إىل بالدهم.
ن الذي كان حيمر حيناً مث ما إن ألقى فخري نظرة بطرف عينه على أورخا

سأل الكونت ما كان يتوجسه فخري،  ،يشحب مث يسود حىت كان اآلخر
 فأحرقه سؤاله:

 ؟إن كنت حتب اللغات هكذا أيها السفري فلماذا ال تتعلم الشركسية -
أجاب شارل دو فرييول متمهالً على السؤال الذي  - ؟!أقُلت الشركسية -

وقد غلب  ،يشعر حمدثه أن حتت السؤال أمراً دون أن و ،مفكراً ،مل يتوقعه
 ؟وما حاجيت للشركسية يف عملي - :أداًء للواجب فحسب ،عليه احتقاره

 .مل يتمالك أورخان الشاب املتورد نفسه غضباً -؟أال تكلِّم ا عائشة -
سأل شارل دو فرييول ثانية وكأنه مل يفهم االسم  - ؟ومن هي عائشة -

  ؟ةالذي نطق بالتركي
قال فخري وموه  .إليزابيت أيسيه –يتكلم أيها الكونت على شارلوت  -

مايزال متأثراً  !سامحه ؛ال يزال أورخان شاباً -حدة أورخان بسرعة.
 –.. .البؤس ال مييز صغرياً من كبري - .باملصيبة اليت كان فيها قبل سنوات

 .فهم أم الغمغم أورخان لفخري غري عابئ إن كان السفري الفرنسي سي
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موجهاً  ،أى شارل دو فرييول كالمه موافقاً أورخان –. .صحيح ،نعم -
حيدث مثل هذا  .مل تقل ما أؤاخذك عليه - :دفة احلديث إىل حيث يريد

إليزابيت أيسيه  –إن كنت تقصد شارلوت  - :مث ضحك وأكمل –كثرياً 
لى هذا يا وأنت شاهد ع دو فرييول فهي صارت فتاة فرنسية منذ زمن بعيد.

 .فخري
" إن شاءت ا إىل فرنسا كان فيها شيء من "الروح الفرنسيةحني ذهبنا  -

 .غري أين ال أعرف ماذا جرى بعدي –قال فخري دون محاسة  –أم أبت. 
 ماذا قلت يل يا فخري عما يقول الشراكسة عن الولد الذي مل تلده؟ -
 ""الولد ليس ملن ولده بل ملن رباه -
 ،صاح شارل دو فرييول -!راكسة أصدق من هذا الكالملن يقول الش -

باحثاً عن خامتة للموضوع  ،مؤكداً سفارته بإتقان، وتابع دون أن يغري رأيه
 –مهما أمعنت النظر يف شارلوت  :الذي لن يسمح ألحد بالتدخل فيه

 نضف إىل مل. لو إليزابيت أيسيه فلن تكتشف أا كانت فتاة شركسية
يل االسم الشركسي الصعب النطق يت االسم الفرنسي اجلمإليزاب –شارلوت 

 " يا فخري لكانت نسيت من زمان أصلها الشركسي. "أيسيه
وشهد  ،متلّص فخري مما قيل له - .ال شأن يل ذا املوضوع يا كونت -

أال تتذكر كيف مل تقبل أيسيه أال يكتب امسها  - :على أصل املوضوع
 ؟الشركسي

 - :شارل دو فرييول نفسه وإن ظهر ندمه على ما قالبرأ  -...أتذكر -
ملاذا ما نزال أقول  ...إليزابيت لو مل أفعل هذا –كنت أذنبت حبق شارلوت 

" قال يف ! _ "ما شأنكم بقضاياي األسريةجالسني وقد حان موعد الغداء
 .غري أن فخري وجد ذريعة مبهارة ،نفسه
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لغداء ولذا ال نستطيع ينتظروننا يف مكان آخر ل .شكراً يا كونت -
مل أتوقع أن نطيل .لنمشِ يا أورخان -.ض فخري –اإلخالف باملوعد. 

جلوسنا كما فعلنا. كنا يف طريقنا فأحببت أن أعرفك على من صار أخي 
 .األصغر

ض الكونت خمفياً ارتياحه النصراف  –سررت جداً بلقائكما.  ،شكراً -
من العجيب أنكم وجدمتوين يف  - :ومل يستطع إال أن ميدح نفسه ،الضيوف

 ،أورخان هذا الشاب الذكي .البيت ألين مشغول بقضايا دولية ال حصر هلا
وربت على كتفه رغم أنه كان ساخطاً عليه  ،وابتسم له ،نظر إليه نظرة رضا

_ شكراً على أنك قدمته يل يا فخري. إن اخترمت يوماً وأخربمتوين مسبقاً 
 -:توقف قليالً ؛نسيت يا فخري .قت معاً وسنتحدثفسنجلس مزيداً من الو

 - :أعاد فخري إىل ما وراء الباب ومهس يف أذنه حبيث ال يسمع أورخان
ال  ،خيل إيلّ أنه ال يطيقنا .ال تقل شيئاً ،مهالً ؟أأنت واثق من هذا الشاب

 أظن أنه صار أذكى مما جيب يف األسر. من األفضل االبتعاد عن .أنت وال أنا
 كل األذكياء.

اهتاج  – .جلست ساعة كاملة أستمع إىل كالم ال معىن له من شاب ثرثار"
ومل يعد جيد مكاناً له على  ،شارل دو فرييول الضطراره إىل أن يكظم غضبه

حممر  ،خرج من جلده عابس الوجه يذرع أرضها كمن .أرض الغرفة
ت علي أم ماذا أمن أجل أن يتنص ؟ملاذا يصحبه فخري يف تنقالته .العينني

ما شأنكم ا حىت تسميا شارلوت إليزابيت بعائشة حيناً وحيناً  ؟يبغي منه
ومالكَها فأنا حر يف ما أعمل ا  ،إن كنت أنا من اشتراها ورباها ؟بأيسيه

يسيئون إليك مبا ال  .ويف تسميتها. ال جيوز أن تطمع األتراك يف صحبتك
 .".ت يشاؤون دون إعالمييساوون أنفسهم يب فيأتون وق .يليق بك
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 - :نادى شارل دو فرييول السفري الفرنسي حاجبه وعنفه – !يا ديستان -
 ؟!كم قلت أال تفتح الباب ملن يأتيين دون موعد

 ،وارمتى بقلبه إىل فرنسا .متشى شارل دو فرييول ظهراً وأراح جسده ونفسه
 ،وغستنيأ –سان  -ومر أمام خميلته شارع نيف .وإىل باريس حتديداً

واألماكن اليت قضى فيها سنواته التاليةَ: القصر األبيض  ،وشبابه ،وطفولته
 ،وكاتدرائية نوتردام ،ور السني الذي يقذف ضفتيه باألمواج ،الكبري

املشارب على األزقة  –واملطاعم  ،والغابات املقابلة للقصر ،وبراري اإلليزيه
 ،وقصر فرساي ،املستديرة املتطاولةاحات املتفرعة من الشارع الكبري، والس

كول  -وحني ألقى نظرة على سان .ومستراح تريانون يزدحم باملتنزهني
شارلوت : "ورأى بني الفتيات شارلوت إليزابيت أيسيه عصر األمل قلبه

نيكول اليت  –وجانيت  .إليزابيت اكتمل منوها اجلسدي غري أا ما تزال فتية
خييل إيل أنه  ؟د إليها يد رجل؛ ما أخبارها يا ترىيف ريعان الشباب ومل متت
وال جيوز أن أُطلع طبييب هنا على األمر. الروش  .حيدث يل عرض ال أفهمه

الطبيب الذي طال غيابه والذي أنتظره هو من سيفهم سبب هذا 
 ..".الصداع

 :وأخربه حاجبه ،قطع صوت فتح الباب أفكار الكونت على أرض الغرفة
 !يها السفريالروش أ -
مث  ،مل يفهم شارل دو فرييول ما قيل له يف البداية - ؟ومن هو الروش -

 ،الروش - :حني ملح الداخل استقبله بذراعني مفتوحتني كما يفعل الصبيان
 !جعلتين أنتظرك شهراً كامالً ؟!هذا أنت
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-VI- 

  .يف تلك الساعة نفسها جرى حديث قصري بني فخري وأورخان
 - .نصح فخري أورخان – !رخان من كالمك ومن أفعالكاحذر يا أو -

سواء أعجبك أم مل  ،من اآلن ال تتدخل يف حديث األكابر منك سناً
 !يعجبك

 .الم أورخان نفسه دون انتظار بقية احلديث .فهمت يا فخري -
قلق فخري لعدم رجوع أورخان الذي كان ينتظر كل يوم سفينة سليمان  

مليناء. كانت السفينة اليت انتظروها أسبوعني ليالً فتوجه قُبيل املساء إىل ا
ولكن أورخان هو الذي ال يظهر. وليس  واراً راسية تتقاذفها األمواج.

مشس  .وحده بل الشخصان اللذان كلفهما فخري مبراقبة قدوم السفينة
وخماوف فخري الساخنة تعلو يف  ،الصيف احلمراء الضخمة وي إىل الغرب

إن فعل  ؟يكون أورخان ركض إيلّ يف البيت إلخباري أميكن أن" صدره 
أميكن أن يسرعا إيلّ يف البيت  ؟ولكن أين مها اآلخران .هذا فاألمر حسن

 ". أظن أنه حدث هلما سوءجيب أن يبقى أحدمها هنا ؛ليس صحيحاً ؟أيضاً
د دليالً على ولكن مل جي .دار فخري حول السفينة السوداء بضع مرات

 .وبائعو السمك على الضفاف ،يفرغون السفن .قوم بعملهكلٌّ ي .خماوفه
تعلو أصوام يف كل مكان.  -.والصبيان بائعو املاء والشاي ال يهدؤون

وحني مل يظهر من ينتظرهم نظر فخري إىل حيث ترسو سفينة سليمان 
ومل  ،تتحرك يف موقفها وتز .مل يتغري فيها شيء .مدركاً أن يف األمر سوءاً

إال أن يسأل أحد الصبية بائعي السمك رغم أن قلبه كان يف  يستطع فخري
 :البيت

 ؟!أمل تصد إال مسكة واحدة -
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أجاب الصيب دون النظر يف  -..؟.وكيف تصيد بعد املشادة اليت جرت هنا -
ومبهارة سحب  –. ..السمكة تسحب السنارة ،مهالً مهالً – .وجه حمدثه

  .السنارة ومعها مسكة مسينة
شخص واحد كسر  ؟وما يدريين - .تغري لون فخري ؟ذين تشاجروامن ال -

 .أنوف الثالثة ومضى
 ؟أين ميكن أن يكونوا ؛وهؤالء الثالثة الذين تتحدث عنهم -
محلوا  ؟!وما قيمة الرجال الذين مل يستطيعوا الوقوف يف وجه رجل واحد -

 .زميلهم اجلريح وانسحبوا
فخري مدركاً أن اجلريح هو  تلهف –. ؟.وهل جرح هذا الشاب بليغ -

 أورخان.
أتعرف كم  –صرخ الصيب غاضباً  - ؟وملاذا علقْت يب متنعين من الصيد -

 ؟شخصاً يف البيت ينتظرون صيدي
ونقد الصيب لريتني  – .وهذا تعويض إشغالك .ساحمين .صحيح ،صحيح -

 .وانصرف
خان جالساً كان أور :حني رجع فخري إىل البيت تبين أن خماوفه يف مكاا

ترجه اإلهانة اليت حلقت به، ويده اليسرى معصوبة، ووجنتاه مسودتني حتت 
 األهداب.

 .مث ابتسم .سأل فخري كأنه مستهني جبرح أورخان ؟كيف هو جرحك -
ولكين أشعر بالعار هلروب  ،جمرد طعنة يف اللحم ،ليس جرحي مهماً -

 .عصام منا
 ؟ومن أين تعرف أنه عصام -
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بامسه وأنا أالحق من خرج من سفينة سليمان ممن أشك فيهم حني ناديت  -
التفت حنوي. ويف اللحظة نفسها أسرع إيلّ شخصان ال أعرف من أين 

 ودون أن أجد فرصة للعراك فعل يب ما فعل وهرب. ،جاءا
  ؟وهل جرحهما مثلُ جرحك -
 هذان سحباين من مكاين وجاءا يب إىل بيتك على أمل أن تكون فيه. ،ال -
جرى ما  –" تنهد فخري وختم – .مل تتصرفوا ثالثتكم على حنو صحيح -

أما قلت لك إن عصام من أصحاب  .جرى ولن نستطيع إصالح األمر اآلن
إن مل ينكسر شيء من عظامك فسأشفيه لك يف  .أرِين يدك حلظة ؟سليمان
  ".أسبوع

 

-VII- 

ل هذا الكالم " ما جيعثالثة أيام صار جزءاً من األسرة إذا أقام الضيف"
صحيحاً ليس أمثال الروش. وهو يعاجل آل فرييول منذ أكثر من عشرين 

 –وأكرب من أوغستني  ،وهو من جيل الكونت شارل دو فرييول .عاماً
وكان أبوا الكونت عميد األسرة وزوجته على قيد  أنطوان بثالث سنوات.

 –طبيب األسرة. وحضر عرس ماري  :احلياة حني تسلّم هذا املنصب
ما من سر ال يعرفه من أسرار  :وباختصار .وحضر مولد ابنيها .أجنيليك

ألكسندرين دون  –األسرة. وقد أجهض الطفلني اللذين محلت ما كلودين 
واإلجهاض الثاين  – .أجنيليك والطبيب طبعاً –أن يعرف باألمر غري ماري 

 –اري جرى قبل أن يأيت إىل تركيا ليس بوقت قريب. ويعرف من أسرار م
وثالثة  ،أجنيليك مخسة من هذا النوع ال يعرفها زوجها: اثنان كانا لزوجها

 .لعشاقها
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 :قضى الروش األسبوع األول من إقامته يف إستانبول متعجباً من كل شيء
ومن الشوارع واألسواق واملقاهي والدكاكني ومالعب  ،ومما يرى ،مما يسمع

احلمري واجلمال واحللويات و ت التدخني واملالبسالزهر واحلمامات وحمال
ويف األسبوع الثاين حني الحظ شارل دو  .وما يسمى املشرق ،واللغة التركية

 :فرييول شيئاً من امللل على وجه ضيفه سأله
  ؟أمللت وما كدت حتط رحالك يف البالد -
وما يف قلب الروش على لسانه ال  – .إستانبول مجيلة ورائعة ،ال ياكونت -

حىت لو يكن  .أرى شيئاً عجيباً مل أر مثيله يف حيايت - :مهيسمح بإغالق ف
أشتاق إىل  :.. ولكن أقول لك.واملضائق ،كاب السلطاين –إال قصر توب 

 .رمبا ألين ولدت فيها ،باريس
ولكن أحب املشرق، وال أشعر  ،وأنا ولدت يف باريس، فرنسي مثلك -

 .بامللل يف إستانبول
 .ملك بصفتك سفرياً يا كونتألن تغيري البلدان من صلب ع -
حنن ال خنلو من  .يها ال تولد مع اإلنسان يا دكتورهذه املهنة اليت تتكلم عل -

إذن كيف حال  - :سأل شارل دو فرييول فجأة دون مناسبة شوق ألحد
 ؟إليزابيت أيسيه يف باريس –شارلوت 

عشنا ال تدعنا نقارن أنفسنا بشارلوت إليزابيت أيسيه وحنن، أنا وأنت،  -
 .ال تزال شارلوت صبية .أكثر عمرنا

وبدأت عيناه تتلونان باألزرق  .تغري لون شارل دو فرييول لما مسعه
 :ور جليسه بصوت قاسٍ ،وض ورأسه يهتز وأسرع إىل النافذة .واألصفر

مث أردف بكالم أقسى من  –بعد اآلن يا الروش ال تقسين إليك بالعمر!  -
إليزابيت مبثل هذا الكالم الذي ال  –شارلوت ستفسدون أخالق  - :سابقه
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 - ؟ثوباً شركسياً ؟نيكول –ماذا خاطت هلا جانيت  .معىن له وال حاجة إليه
أال تزال جانيت اليت تسلب األلباب بعينيها على  - :مث سأل بأسلوب ساخر

 ؟امتالئها
منذ اليوم األول لوصول الروش إىل إستانبول تكلما على هذه املسائل 

وكان قد سر للثوب الذي خيط لعائشة ومل يعلق عليه كما فعل  .اوغريه
وكان  .وكرر احلديث عن مجاهلا مراراً .نيكول –وامتدح جانيت  .اليوم

 ،واآلن .راضياً بالكالم احللو الذي وجهته امللكة إىل عائشة واعتربه مدحياً
ماذا يقول شارل دو فرييول عن هذه  ،بعدما مضى أكثر من أسبوعني

 .والحظ الروش ارجتاف أصابع شارل دو فرييول واختالج عينيه ؟ألمورا
يرتفع رأس كتفه األمين وأحياناً   .وكذلك كانت عضلة ساق رجله اليسرى

األرجح أن يف رأسه خلالً ال  .األفضل أال تقول شيئاً له اآلنوينخفض. "
.. ما .. ليست هذه أول مرة أالحظ عليه فيها هذه األعراض..ينتبه إليه هو

وإن مل نعاجله من اآلن فسيجلب لنفسه العار، ولنفسي.  .حيتاجه هو مهدئ
 "؟أألنه بال أسرة أم لتبدل نسائه ؟من أين مصدر مرضه يا ترى

فرييول النافذة اآلن وكأن  ترك شارل دو - ؟ملاذا ال تقول شيئاً يا الروش -
رأيك منذ زمن  ما :وأجاب نفسه بنفسه ،مث عاد إىل جملسه .مل حيدث لهشيئاً

يا  ،إذن سأصارحك أين لست راضياً عليك .بعيد مل نتكلم يف هذه املواضيع
أأنت خملص لزوجتك مثل أخي  .سأكلمك بصراحة ،الروش ال تؤاخذين

وحترم نفسك  ،إن كنت هكذا ؟أنطوان ال حتيد بنظراتك عنها –أوغستني 
مثالكما من من هذه الدنيا املفتوحة أمامك فأنت جمنون. صاح حبماسة: أ

" مث الن قلبه !إستانبول يا إستانبول ،يا باريس ،يشيع تعابري من نوع "باريس
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 ؛سآخذك إىل دار بغاء ممتازة دون أن ختطو خطوة خارج إستانبول -:وصوته
؟أفهمت علي 

 ...ولكن ،نعم فهمت -
إن كنت ختجل مين  !"لكنوأقول لك شيئاً ال تستدرك بـــ " حني -

بل سأطلب منه أن  .هذا ال يناسبك ،ال .صطحابكفسأطلب من فخري ا
 يرافقك صديقه أورخان.

قضى الروش بضعة أيام ال يفهم ما جرى للسفري شارل دو فرييول وال 
تأويالً له. مث فكر يف طريقة ملعاجلته دون أن يدري مريضه. فاغتنم فرصة 

 :صحو مزاج شارل دو فرييول يوماً وسأله
 ؟مال سفارتكأيصدف كثرياً أن ترهقك أع -
أجاب مرتاحاً لسؤاله  ؟ألست كل يوم يف هذه املشكلة ؟!أوتسأل عن هذا -

 ليس سهالً أن تكون بني دولتني توفّق بني آرائهما ومصاحلهما. - .عن عمله
مث سأل خممناً ما يف قلب  - إن كنت عاقالً أمكنك حلُّ كثري من املشكالت

 دواء ينسيين تعيب؟ ما األمر يا دكتور؛ أتعرف  -الروش جتاهه: 
تغلي هذه  - .أخرج حزمة الدواء اليت كان قد حضرها الروش –نعم  -

وتتناول منها ثالث مالعق  ،األعشاب نصف ساعة على نار هادئة مث تربدها
 ؟إن كنت يف ضيق فقط أم دائماً - .صباحاً وظهراً ومساًء ،يومياً

 !ال تتراخ عنه .دائماً يا كونت -
فال بأس إال إن كان مراً _ وتناوله منه. مث فكر يف نفسه  إن كان هكذا -

 ؟وما تأثري هذا الدواء على مسألة الرجولة - :وسأل الروش بني املزح واجلد
 ؟أميكن أن يؤذيين
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أجاب الروش باختصار ألنه كان قد حضر  –لن يضرك إن مل ينفعك  -
 .اجلواب

 ...ولكن إن كذبت علي ،ال بأس هكذا -
 !اطمئن ،كونتال يا  -

 :وظهر احلاجب عند الباب
 !فخري -
 !أدخله -
 .سأل الضيف الداخل - ؟أأنت وحدك -
 .أجاب كالعادة – .اهللا معي يا كونت -
بل عن ذاك الذي تدور معه  –ابتسم الكونت  –ال أسأل عن إهلك  -

 .الولد العنيد ،دائماً
حتقار الذي جتاهل فخري اال – .أورخان يف البيت يداوي نفسه بالراحة -

 .ومحلين حتياته -أبداه الكونت لصديقه وأجاب 
 .سأل شارل دو فرييول متجاهالً السالم احملمول إليه - ؟وما مشكلته -
 .جرحوه يف امليناء -
 ؟أمل أقل لك إا مسائل صبيانية -
عثر على  .مل يدع الكونت يكمل كالمه _ ليس األمر كما تظن –ال  ،ال -

 .ه ولكنه عجز عن التغلب عليهعصام الذي أحبث عن
سراري يف بالد الغربة ملاذا علي أن أكشف أ" –؟، هذا شأن آخر هكذا -

مث أكمل حديث النساء  .قال شارل دو فرييول يف نفسه –  "أمام الروش
يا فخري مع أن ضيفي يقيم يف إستانبول منذ أكثر  –الذي كان بدأه معه 
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ماذا تقرر تقدميه  .املدينة هذا االسممن أسبوعني فإنه مل يفهم ملاذا حتمل 
 ؟لضيفنا

 .هذا كما تقرر يا كونت -
 !ستصحب الروش حاالً إىل أفضل دور البغاء :اعتربين قلت لك إذن -
 .استعجل الروش –لست جاهزاً يف هذه اللحظة هلذه املهمة  -
لنعرف بعض  ،كما تعرف منا بعض أسرارنا."وليس بعد غد ،غداً ،اآلن -

حسم شارل دو فرييول األمر مع ضيفه ذه العبارات، وأى  "!أسرارك
حىت لو مل تكن جاهزاً لتلك املهمة فسيجهزونك  - :بكالم أعقل وألطف

 !هناك حيث تذهب
وبعدما  .مل يعاند الروش ألنه أدرك بعد كالم الكونت أن ال مفر من إطاعته
ان يناقش غاب قليالً ظهر مبظهر خمتلف متاماً خيتلف عن ذاك الذي ك

ويعترض قبل قليل: كان يرتدي مالبس نظيفة جداً وعيناه اخلبيثتان الضيقتان 
وخامته الذهيب متناسق  ،وحذاؤه براق، وبزته السوداء تناسب احلذاء ،تلمعان

كل ما فيه مجيل  .ويبدو مع ظهره النحيل رشيقاً .مع سنه الذهبية الوحيدة
تعجب السفري  – !مجيل ،هذا مقبول -.لوال بعض الصلع فوق جبينه

أأذهب معك أيضاً  - :مث أردف بني احلسد واملزاح .الفرنسي مما رأى أمامه
 !ليكن ما اعتزمت عليه ؟ملاذا أزامحك .ال يا الروش ،ال ؟.للمغازلة

  :وبعدما مشيا ألياً قال الروش لفخري
كنت أود حمادثتك إن كانت الثقة  .بودي أن نذهب إىل أحد املقاهي -

  .وإن أردت منضي إىل مقهى آخر ،ها هو مقهى قريب .بيننا ستسود
ولكن ال  –مل يخف فخري استغرابه حلديثه  –كما تريد أيها الضيف  -

  ؟أال ميكن بعد إجناز ما كلفونا به .أعرف ملن سنتغنج
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كنت أود التحدث  - :تكلم الروش اآلن بصوت أحزم .ال يا فخري -
 .لِّفنا بهإليك بشأن هذا املوضوع الذي كُ

 .يبدو يل أنك ال تريد الذهاب إىل دار احلرام -
  .ال :أثق بك فأقول -
أشار فخري إىل أول عربة  -.واألفضل يف هذه احلالة أن نبتعد ،فهمت -

: إىل مطعم "جنة وقال للسائس –اركب يا الروش  – .ركاب وصلت
 !"النيب

مع يف كل مكان يل :" مل يكن الروش يشبع من املنظرالنيب يف مطعم "جنة
 .وتنعكس صورتك على أرض املطعم وعلى السقف .الفضي –اللون الذهيب 

الصفراء  –وأغطية الكراسي اخلضراء  ،الوردية –وألوان الستائر الصفراء 
وترنو إليك املالعق والسكاكني  .واخلدم الشبان يلبسون زياً موحداً .متناسقة

وتتنادى  .مل تكن جائعاًوالشوك مع الصحون تريد منك أن تأكل ولو 
 نبط على اجلدران مع تلك اليت على األرض. وليس يف املطعم زسالب

 أما اخلدم فكأم يسبحون على أرض املطعم. ،وال أصوات نافرة .كثريون
 .مل يتمالك الروش نفسه – !ال بد أن هذا مطعم غالٍ جداً -
جابة على كالم تكلّف فخري اإل – .مهما كان غالياً فليس أغلى منا -

ومع اللقم األوىل ذكّر فخري ضيفه مبا  .الضيف، وتكلما يف اختيار الطعام
 اآلن أصغي إليك يا الروش. - :كان ينوي حمادثته فيه

-  لن أطيل عليك الكالم ألين فهمت أنك عرفت عدم رغبيت يف ما أَصر
سات كل املمار .اشهد يل أين كنت يف دار احلرام .عليه شارل دو فرييول

اجلنسية غري الشرعية متشاة. ولن أفعل هنا ما مل أفعله يف باريس. ال 
  !تؤاخذين
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كلٌّ وما يستطيع أن حيمي به نفسه يف هذا العامل الشرير.  ؟!وملاذا أؤاخذك -
إن كان رأيك أن  .ولكين مل أستطع أن أفعل هذا -زفر فخري وأكمل: –

عيش مع أسرة فرييول وأنت كيف تستطيع أن ت :يثق أحدنا باآلخر فسأسألك
دعك من شارل  ،أجنيليك وأختها كلودين املتحررتني -تعرف أخالق ماري

 ؟دو فرييول
يصبرين  - :أليمث قال بعد  –ال أحد يعرف هؤالء كما أعرف.  ،صحيح -

 .واألجرة الكبرية اليت يدفعوا. ولكن هذه ليست مهمة ،عليهم مهنيت
يهمين اآلن أكثر من أي شيء آخر هو اعتدت عليها منذ وقت طويل. ما 

مل يستطع  –صحة الكونت شارل دو فرييول. وهذا سبب جميئي إىل هنا. 
 .مل أقل شيئاً ومل تسمع شيئاً يا فخري –الروش إخفاء احلقيقة 

أنا حىت قبل أن تقول يل هذا أشك منذ زمن يف أن الكونت يعاين من  -
 ؟ميكن ملثله أن يريب أيسيه إذن كيف - :مث سأل الروش -.مشكلة يف رأسه

 –ال أعرف ما سيحدث الحقاً غري أن شارلوت  .فهمت ما تريد قوله -
نيكول  –إليزابيت أيسيه اآلن يف عهدة أناس ممتازين. ولو مل يبق إال جانيت 

 .فهي مبثابة أمها
إا تستحق الشكر. ولكن ال خيفى  ،مسعت الكونت يتكلم على هذه املرأة -

على كل حال أليس ملرض  .ن أجل أيسيه ال يسر الكونتأن ما تفعله م
سأل فخري وهو يطمع يف أن يسأله  ؟أال ميكن أن تشفيه ؟الكونت عالج
 .عن عاهته هو

وغداً شيئاً آخر، ومع ذلك  ،نعرف كالنا أن الكونت يقول اليوم شيئاً -
، إن األمراض اليت ال تشفى .خنفيه. وقد استدعاين إليه وكأنه مشتاق لرؤييت
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وال شك  .عوجلت يف أواا، قليلة. ولذا ال خطورة اليوم يف مرض الكونت
 .يف أن الدواء الذي اخترته له سيفيده إن واظب عليه

سرى الدفء يف  –يسرين واهللا أنك وجدت للكونت مثل هذا الدواء  -
وسأل دون أن يفصح أن املوضوع ال  .عيين فخري الباردتني يف هذه اللحظة

ولكن  ،أعرف رجالً مريضاً وال أعرف كيف أصف لك عاهته - :يتعلق به
 .إن نفعته وشفيته فلن ميسك عنك شيئاً

 ...هذا الرجل طريح الفراش أم -
ومظهره ال ينم عن أي  .مل يدعه يكمل سؤاله –ليس يف الفراش  ،ال -

 ...غري أنه عاجز يف مسائل املرأة ،عيب
نظر الطبيب يف  ،ش له جسدهحني مسع الروش السؤال املفاجئ الذي ارتع

، وكأنه يقول له "ال تكتم عين عيين فخري دون أن يبدي معرفته باألمر
  :مث أجاب خمفياً شكوكه ."سرك

لست ممن يشفون املرضى دون أن أعاينهم. إن دللتين عليه فأنا حاضر  -
 .ال خيفون شيئاً عن الطبيب وال يكتمون عنه سراً :لعالجه. ولكن أقول لك

 .ريض يبقى سره بينه وبني الطبيبكل م
 .إن كان هذا رأيك يا دكتور فاملعين باألمر جالس أمامك -
هل استعملت معك آلة  ،ولكن عندي سؤاالً .أنا مطلع على موضوعك -

 ؟حادة سببت هذا املرض
 :يف البداية مل يفهم فخري السؤال مث صحا وسأل متلهفاً - ؟أي آلة حادة -
وانتهت فحوليت  .سقاين عصام سراً عقاراً ما .اة حادةمل ميسين أي أد ،ال -

 إثر هذا العقار.  
 ؟أال تشتهي امرأة أحياناً :واآلن سؤال آخر .هذا شأن آخر -
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 ولكن كما بدأت الشهوة تنتهي بسرعة.  ،نعم -
سأعاجلك  :أقول .بإمكاين معاجلتك ؛ليس مرضك ميئوساً منه يا فخري -

 ،الشفاء. وعليك القدوم إىل فرنسا هلذا السببولكن ال أعدك وعداً قاطعاً ب
 وسأعرضك على طبيب آخر، ماهر يف هذا الشأن.

 ،حني ض فخري عن املائدة –.. !.افعل معي هذا املعروف يا الروش -
إن شئت رافقتك من  –وتوقف محلة املوائد  ،جلب أنظار رواد املطعم إليه

 وأعطيك كل ما أملك. ،هذه اللحظة
تسافر معي إىل باريس ألن شارل دو فرييول يشك يف نواياك  ال داعي أن -

كان بإمكاين أال أقول لك هذا غري أن  .إليزابيت أيسيه –حنو شارلوت 
والقين يف باريس.  ،احبث بنفسك عن ذريعة ؟ألست حراً .األفضل أن تعرفه

واألفضل من  .وهي مثل إستانبول ليسوا قالئل من يدخلون إليها وخيرجون
 أن ترافق الكونت الذي يستعد للسفر.  كل هذا

 ؟أتستطيع أن تؤمن يل لقاء بشارلوت إليزابيت أيسيه .لن آيت معه ،ال -
 ولكن لن أظهر أمام أحد. ،سأصحبك إىل حيث تقيم -

 

-VIII- 
تغريت عائشة كلياً  ،بالقياس إىل األعوام السابقة ،يف العام املاضي والذي قبله
واعتادت على  ،ي مبظهرها اخلارجي وبأفكارهاواندجمت يف اتمع الفرنس

أجرى أسلوب احلياة  ؟أنسيت أصلها الذي تنتمي إليه .منط احلياة الفرنسية
حتب الكتب  .تقرأ كثرياً من الكتب .ال ؟الفرنسية يف دمها أم يخيل إليك
 ،ومطربيها ،ورساميها ،وفنانيها ،وكُتاا ،اليت تتحدث عن تاريخ فرنسا

 –واليت تحضرها هلا جانيت  ،والكتب القليلة املتعلقة باألديغة .هاوحكواتيي
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ومل تعد تعرض هذه الكتب على  .وهذه ترويها عائشة بدموع خفية ؟نيكول
خري لكن االهتمام مبا وحني تسأل جتيب نفسها " زميالا كما يف السابق.

 نفسها قومي الشراكسة" مث تضيف إىليتعلق بتاريخ فرنسا من االهتمام ب
ومن تبعث الدفء  ،أنا من تفنيها ذكرياا ؟ما شأنكن أننت مبأسايتأيضاً "

صاحلي  ؟.. ماذا يفيدين إن تركتكن تصطلني بنار شعوري بقومييت.فيها
 "، ولن أعطيهما ألحدوطاحلي يل أنا
ال  ،ال؟ "أبدأت تبتعد عنها هي األخرى أيضاً ؟نيكول –أهي جانيت 

 ،وبون دو فيل ،وكذلك صويف هنا،ري الدافئة نيكول هي نا –جانيت 
وإن قلت هذا فلست  لوال هؤالء النفجرت منذ زمن بعيد. .وأرجنتال

. وكما كانت وماؤها حيييين ،ومشسها تدفئين ،فسماء فرنسا تظلّين .عادلة
" اغفري يل يا ا قسمه اهللا لهعلى اإلنسان أن يرضى مباملرحومة جديت تقول "

أستطع إال أن أتذكر إله قومي. وهؤالء جزء من هذا العامل. مرمي العذراء. مل 
 لتحميهم ولتحفظي عليهم حيام!"

 :نيكول عائشة سؤاالً كان يشغل باهلا –يف أحد األيام سألت جانيت 
 ؟خييل إيلّ يا أيسيه أنك تتجنبني قريناتك الفتيات، أم أنا خمطئة -
أنت عنهن هتافهن ". يبعدين نيكول –لست خمطئة يا جانيت  ،ال -

 "!أنت شركسية ،شركسية
 ؟أهذه إهانة ،وما العيب يف هذا إن كانوا ينادونك باسم قومك -
 ،أنت فرنسيةول ال أجري وراء أي فتاة صارخة "نيك –أنا يا جانيت  -

نيكول تتعجب مما قالت عائشة إذا بقلبها  –وفيما جانيت  –" !أنت فرنسية
؟ ما أكّد عليه شارل دو فرييول الذي نسينا أنسيت :خيفق ثانية من كالمها

 "يش يف فرنسا جيب أن يصبح فرنسياًكل من يع"
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أنت ما تزالني  :نيكول دون محاسة –ضحكت جانيت  –إذن يا أيسيه  -
 خملصة للكونت الذي نسينا.

لن  ،ولكن إن زارين فسأصارحه بأنه أمهلين .خملصة له ألنه تبناين كابنة له -
وال تنس  ،اعمل يف قضايا الدولة ؟أن يكون سفرياً لفرنسا يبأعجأساحمه. 

 !أهلك
 - :نيكول موضوع احلديث –وغريت جانيت  –أوافقك  ،صحيح -

أتعرفني أين سيصحبنا بيري دو تانسني األسقف الذي هو اآلن يف زيارة 
 .حديقة الغزالن ،إىل فريساي ؟لباريس

عت عينا عائشة وكأا غري التم - ؟ألكسندرين –ولكن إن رأتنا كلودين  -
  .الفتاة اليت كانت قبل قليل جافية

نيكول بعينيها الدافئتني  –ابتسمت جانيت  – !ما أشد ما تذعرين ؛أيسيه -
باريس  .مل أرفض طلب غريين دو تانسني ألنه دعانا – .يف وجه أيسيه

 .اإن كنا ال نعجبها فهذا شأ ؟ألكسندرين بنا –مث ما شأن كلودين  ؛كبرية
األفضل من كل ما سبق هو أن  .ال تمي ذه األمور .لن جنربها على حبنا

إن رجعت عدة قرون إىل الوراء  .تقرئي الكتاب الذي عثرت لك عليه
بيربس وبرقوق  – .فالكتاب يتحدث عن سالطني مصر املماليك الشراكسة

 .وآخرين ،وقالوون وقانصوه الغوري
 .هبت عينا عائشة كجمرتنيالت - ؟أال يزالون سالطني مصر -
 مث سلبهم األتراك السلطة. ،ظلوا سادة مصر ألكثر من قرن ،ال -
زفرت عائشة مث انتصب خيال  - ؟وملاذا يسد علينا األتراك منافذ العيش -

شارل دو  - :فخري أمامها. ولكنها كانت حتتج لشيء آخر متناسية إياه
، ال تعرفون املشرق ،شرقامل:"فرييول عندهم يتعلم لغتهم وطبائعهم. يقول
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" ال ميل من حب الذين تسببوا يف بؤسي ويف خراب بيوت املشرق
 "!يا باريس ،باريس؟ أنسي عبارته الشهرية "الشراكسة. ملاذا ال يأيت إىل هنا

نيكول إال أن تقول لنفسها وإن مل تعلق على  –مل تستطع جانيت 
تسمح  لنفسها يف الوقت تتصنع أيسيه أا فرنسية وال : "احتجاجات الصبية

نا يف العامل هكذا جيب أن تكوين يا أيسيه وإال فنِي .نفسه أن تنسى أصلها
 "دون جذر ودون فائدة

 .أفاقت عائشة حني عربت أشعة مشس الصيف الدافئة النافذة وعبثت خبديها
وهي اآلن تفكر يف أي ثوب من أثواا الصيفية  .وفرحت بصحو اجلو اليوم

ب إىل فريساي. أهو الثوب امللون املفتوح الصدر دون أكمام الثالثة ستذه
والثوب  ؟وبزنار ضيق أم الثوب احلريري الطويل الكمني واملزموم الصدر

تكلما البارحة هي  .اآلخر القصري الكمني يناسب أيضاً خصرها النحيل
ويتعلق أمر مالبسهما مبا يلبس بيري  .نيكول على هذه املسائل –وجانيت 
 .و تانسنيغريين د

فزعت عائشة من السؤال الذي قفز   - ؟وإن جاء بيري يف ثياب رجل الدين"
 .إن جاء لبسنا ما يتناسب مع لباسه - :فجأة إىل الذهن. مث سألت نفسها

نيكول  –والثوب الذي أدرس به يف الدير مكوي ومعلق يف مكانه. وجانيت 
هذا هو ما  .مامويعجبه ثويب امللون دون أكعندها أكثر من ثوب ديين. 

 "...سألبسه اليوم
كانت الشمس احلارة ترتفع شيئاً فشيئاً إىل كبد السماء حني وصلت عربة 

 ،بيري إىل أمام باب الدير. وخرج منها البساً بدلة بيضاء ناصعة. حاسر الرأس
وما  .حملولَ أزرارِ الصدر، وحذاؤه العايل األسود يتناسب مع لون شعره

 .رز األسود الصغري يتناسب مع كل ما سبقيلبس يف أصابعه من اخل
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نيكول، الصبيةُ اليت كانت  –ابتسمت يف وجه جانيت  – !تعايل يا أيسيه -
 .مل خنطئ يف مالبسنا الصيفية كما ترين –مهتمة مبالبس بيري. 

نيكول اليت  –تبعت عائشةُ الصبيةُ اليت ال ترى يف العامل أسعد منها جانيت 
ح الصدر خصرها النحيل واليت ترتدي ثوباً مائالً إىل ال خيفي ثوا املفتو

 ،وما إن خرجت من الغرفة حىت ركضت حنو بيري الذي استقبلهما .الصفرة
نيكول  –وحني استقلوا العربة اختارت اجللوس إىل جانب جانيت  .وعانقته

 :وأمطرته باألسئلة -مقابل بيري. 
هي عامه الدراسي إىل ل حاملا ينكان من املقرر أن يسافر بون دو في -

 ؟" فهل ذهب"أبلون
 أجنيليكا وأرجنتال وصويف. –ماري  :ذهب اجلميع -
 ؟مىت -
 .وهم يف انتظارك ،على قول كلودين يف األسبوع املاضي -
 –أليس كذلك يا جانيت  .بقي على انتهاء عامي الدراسي أسبوع واحد -

 ؟نيكول
الطبيعة  ."التايل إىل "أبلونم يرسلونك يف اليوم سأجعله .نعم ،أيسيه ،نعم -

  .ستسترحيني جيداً بصحبة أهلك .هناك مجيلة ومرحية
 .تنهدت عائشة –كان يسرنا أن تصحبينا  -
اختلست  .غري أن مشاغلي يف املدرسة حتول دون ذلك ،صحيح يا أيسيه -

 .ومل تسئ إىل الصبية ،نيكول نظرة إىل بيري -جانيت 
وإىل مدرسيت  .يك طوال عطلة الصيفإذا كان عملك هكذا فسأشتاق إل -

أال  - :مث صاحت فجأة ،قالت عائشة بصوت منكسر وتنهدت – .وزمياليت
 ؟يزال الروش يف إستانبول
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 .مل أمسعهم يأتون على ذكره ،أظن ذلك -
 ؟ألكسندرين –وكلودين  -
 .مل أرها إال مرة واحدة خالل ثالثة أيام قضيتها يف باريس -
منذ أن زارتين يف األيام األوىل من الشهر  ،كلودينمنذ زمن طويل مل أر  -

ولكن أرغب يف رؤيتها. ومن اشتقت إليه كثرياً هو  ،ال ألومها .املاضي
 أنطوان. –أوغستني 

وأتى على ذكرك  .كنت يف منطقة دوفني قبل شهر تقريباً فسأل عنك -
 .وهو أيضاً جيهز نفسه لالستراحة يف أبلون .باخلري كثرياً

نيكول ما تعجز  –وملا الحظت جانيت  - ...ه على أنه مل ينسينشكراً ل -
 .عائشة عن قوله تنهدت عميقاً

نيكول كانت تتأمل الصبية مستغربة سؤاهلا عن أهلها  –ومع أن جانيت  
وما يف قلبها حنوهم من صدق العاطفة، فإا مل تكن تظهر حزا  ،ذه املودة

يعرف ما يعتمل يف قلب عائشة الصغري الذي ميزق قلبها على عائشة. ال أحد 
"ورغم أا مصوغة من احلزن وحتمل يف نفسها على شارل دو  غريها.

هل  :وكلما كاتبها كان مهُّه .فرييول فهي تشتاق إليه وتم لعدم جميئه
 وال يسأل عن دراستها وأمورها األخرى. وما يف آخر رسالة ؟اكتمل منوها

 ،إن كنت اكتملت جسداً وقلباً بعثت وراءك" له هو ما جيعل شكك يقيناً
أجنيليك  –وحني عرضت الرسالة على ماري  .واستقدمتك إىل إستانبول

ألكسندرين فاكتفت  –بل عنفتاه. أما كلودين  ،وصويف أبدتا اعتراضاً
 .لو فرش هلا الطريق من إستانبول إىل باريس ملا أرسلتها" بابتسامة، ومل تعلّق.
 "!ا مسحت له أن يبعدها خطوة عين دون رقابيتولو حضر بنفسه مل
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حني سألت عائشة  - ؟"مسوا املكان الذي نذهب إليه "حديقة الغزالن ملاذا -
 .نيكول أفكارها السيئة -قطعت على جانيت 

أجاب  ،كانت يوماً ما يف القدمي غابة تسكنها الغزالن فحملت هذا االسم -
 .وإن كنت ال ختافني ركبناه ،وها هو الدوالب الكبري أمامنا –بيري 

وأنت هل  ؟إذا كان ركابه ال خيافون فلماذا أخاف !ما أغربك يا بيري -
 ؟نيكول –ستركبني معنا يا جانيت 

وهل تسألني يا أيسيه إن كنت سأدعكما تركبان وحدكما دوالباً ذا  -
والطاحونة املائية مللكنا  - :شجعت الصبيةَ وأخربا بأمر آخر ؟االرتفاع

 .املعظم يف هذه احلديقة
 .استغربت عائشة ما مسعت - ؟أيشغلها -
قال جاك السائس الذي مل يقل شيئاً إىل  –ال يدع طريقاً للملل إىل نفسه  -

 .اآلن
بيري غريين بصوت واثق كالم  األسقفمل يقبل  –ليس األمر ملالً  ،ال ،ال -

نكار معروف أي ال جيوز إ .يشغلها مرة أو مرتني يف األسبوع –السائس. 
 .أكمل بصوت ألطف – واهللا يعلم ويرى. .إنسان

توقفت العربة اليت  ،وحني ترجلوا من العربة ومهّوا بالدخول إىل احلديقة
ونزلت  ،وحيرسها فارسان من األمام ومن اخللف ،جيرها أربعة أحصنة

 :ألكسندرين ونادم -كلودين 
قالت  - .أستطع جتاوزكمنيكول رأيتكم فلم  –يا بيري وأيسيه وجانيت  -

يا  - :ونادت من مل ينزل من العربة ،والرياء يغلب رائحة النبيذ من فمها
إليزابيت أيسيه اليت كنت  –سترى شارلوت  ؟كاردينال دوبوا ملاذا التنزل

سألت عنها. وقال للرجل املسن األمسر  الذي أنزلوه من العربة بني الراغب 
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وهذه  .غريين دو تانسني –بيري  :تعرفههذا الرجل  - :يف النزول واخلجل
إليزابيت أيسيه اليت جاءنا ا من تركيا سفري فرنسا شارل  –ربيبتنا شارلوت 

كول.  –نيكول مشرفة التعليم يف دير سان  –دو فيوريل. وهذه جانيت 
 واآلن من نعرفه بكم هو كاردينال فرنسا، الوزير األول دوبوا.

نيكول،  –احترام إىل عائشة وجانيت  وأشار إشارة –سرين تقدميكم  -
كيف متشي أمور تعليمك وتربيتك  - :وسأل الفتاة بامسها الفرنسي الكامل

 ؟أال تصعب عليك اللغة الفرنسية ؟إليزابيت أيسيه –يا شارلوت 
ولغيت الفرنسية ال بأس ا   ،التعليم جيد :أجابت عائشة باختصار -

 ياسيادتك. 
وسأبلغ الكونت شارل دو فرييول يف  ،ا مطمئنإن كانت أمورك هكذا فأن -

 أمامنا مهمة. ،حنن مستعجلون .وأنتم أبلغوه أول لقاء بسعاديت ألجلك.
 ما إن ابتعد الكاردينال إىل عربته حىت قالت عائشة:

 ؟ألكسندرين –أما قلت لكم إننا سنصادف كلودين  -
مزحت  - .ولكن مل أعرف أنك تقرئني الغيب إىل هذا احلد ،نعم قلت -

 –نيكول مموهة رائحة الشراب اليت كانت تصدر من كلودين  –جانيت 
 .مث دخلوا احلديقة وكأم مل يقابلوا أحداً .ألكسندرين

وألن اليوم  .حديقة الغزالن العائدة للملك مجيلة ومثرية يف كافة أوقات السنة
لى الصبيان والصبايا ع :أول أيام الصيف كانت أصوات الناس متأل الفضاء

أو ميشون على األخشاب املدورة املرتفعة  ،أو يف األراجيح ،العشب يلعبون
 .أو جيرون وراء الفراشات ،أو يتزحلقون على األخشاب املصقولة ،قليالً

وغريهم يشربون  .واألمهات واآلباء اجلالسون على املقاعد يتابعون أوالدهم
 .املاء ويأكلون احللويات
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على الدوالب الكبري الذي يديره رجالن  والناس الذين ينتظرون دورهم
 كثريون رغم أنه يستوعب العديد. 

تقول عائشة وتستند على كتف  –لن يصلنا الدور لو انتظرنا النهار كله  -
 .نيكول –جانيت 

 .نيكول الصبية إليها –ضمت جانيت  –لن نركب إن كنت متعبةً  -
جعت عائشة نفسها ش - إن كنت سأطل على باريس فسأنتظر إىل املساء. -
 ؛سيحني دورنا ،حني تنزل هذه اموعة من الدوالب وتركب الثانية –

 ؟أليس كذلك يا بيري
 !نعم مل يبق الكثري -
وحني ربط الثالثة أنفسهم بالزنانري  .وصل الدور إىل عائشة كما حسبت -

تبايل  سألت الصبيةُ احملصورة بني االثنني وكأا ال ،اجللدية العريضة املتصالبة
  :باالرتفاع احملتمل

 ؟نيكول –أأنت خائفة يا جانيت  -
 !ال أعرف -
يا بيري حنن اآلن فوق  .ال إىل األسفل ،انظري إىل األعلى فحسب ،ال ختايف -

واآلن مهست  – .أرى االجتاهات كلها ،أرى الدنيا !ما أمجلها ،باريس
 ؟كسةيف أي اجتاه يعيش الشرا - :نيكول –عائشةُ يف أذن جانيت 

 .يقال إم يعيشون يف الشرق منا -
مث رفعت صوا  ،قالت عائشة بصوت منكسر –إذن يف هذه اجلهة  -

 ؟"، أين "أبلوننا" يف أي اجتاهو"أبلون -: سريعاً
 .أشار بيري إليها بيده – .تظهر أمامنا ،ها هي -



- 158- 
 

صاحت بصوت  – ؟!هل تسمعونين ؛يا بون دو فيل وأرجنتال وصويف -
 !إليزابيت أيسيه من تناديكم –أنا شارلوت  - .تباه الركابلَفَت ان

 
-IX- 

" انطبقت احلكمة له وإن عجزت عن كتمانه أسري ،السر ما كتمته أسريك"
بني اليوم وغداً مضى على رحلته املتوقعة إىل باريس أكثر من  .على فخري
 .وحني نفد صربه سأل شارل دو فرييول .نصف سنة

 ؟مىت إذن سنذهب إىل باريس ؛قه اخلريفوحل ،انتهى الصيف -
تظاهر شارل دو فرييول بأما  – ؟!وهل اتفقنا على الذهاب إىل باريس -

 ،نعم ،نعم - :مث وافق كأن شيئاً مل حيدث .مل يتطرقا إىل هذا املوضوع قطُّ
أتساءل يا  - :وبعد قليل أكمل وعيناه تنظر كلٌّ يف اجتاه –كنا اتفقنا. 

أهي  ؟أتركت يف باريس من تقلق عليه .مستعجل فخري ملاذا أنت
هذه منذ زمن بعيد نسيتين ونسيتك  .أنت خمطئ ؟إليزابيت أيسيه -شارلوت

  .ونسيت كل الشراكسة
متيز فخري غيظاً من سلوك الكونت معه ومن كلماته املبطنة باخلبث فلم 

 :وقاطعه ،يطق صرباً
اطبيت ذا حاولت أن أحتملك ولكن أما آن لك أن تكف عن خم -

وأنت تسخر  ،أنا كشفت لك سري بكل صدق –وض  – ؟!األسلوب
 .مين وينين

نظر  - أمزح معك فحسب وال أحقد عليك ألهينك. .مهالً ،مهالً -
أال ترى وتعرف أن أعمايل ال تترك يل راحةً  –الكونت إىل ضيفه بصدق نية 

باريس إال بإذن من ال أستطيع السفر إىل  ؟أتظنين حراً بنفسي .غمضةَ عني
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مث  -!ال داعي أن تقف ،اجلس .أشتاق إليها .امللك ومن الوزير األول دوبوا
آمالً بني  أنا نسيت يف غمرة أعمايل، .وال تنفعل ،ال تلمين - :رجاه بالتركية

اليوم والغد، أين وعدتك. مثل هذه الغفالت الحظتها على نفسي منذ العام 
ولذا اغفر يل أين  .ي من عوارض أخرىوأنا جيب أن أداوي نفس .املاضي

 اضطر السفري الفرنسي اآلن إىل أن يكذب على فخري. –آذيتك دون قصد 
مخدت نار فخري _  –إن كنت تقول هذا يا معلم سحبت كالمي  -

 ولكن األفضل أال مناطل يف سفرتنا إىل باريس. الوقت يفوتنا.
وإذا كنت قادراً  .رافقتكال أظنين أستطيع م –ساحمين  –وهذه املرة أيضاً  -

ولكن ال تنس أن أمامك حبراً عاصفاً  .على السفر دوين فأمامك وقت كاف
وإذا كان الروش وعدك فبإمكانه مساعدتك. ولكن مرة أخرى  .يف الشتاء

ال أرجوك بل أؤكد  –التمعت عينا الكونت اللتان بلون املاء  –أقول لك 
بل بأن تقع  ،إليزابيت أيسيه –ليس مبقابلة شارلوت  ،لن أمسح لك :عليك

بل ال أريد أن يهيج املسافرون من هنا  ،ليس األمر عدم ثقة ،عينك عليها. ال
نيكول وحذّرتها ألين مسعت أا تعلّمها  –وقد كتبت إىل جانيت  قلبها.

 .بعض األمور من أجل أال تنسى قوميتها الشركسية
ملا مهّين ما تفكر  –يف سره ابتسم فخري  –لو حقق يل الروش ما أملين به "

ولكن مهما قلت يل وحذرتين فلن أعود من باريس دون  .فيه وتقلق ألجله
وأفضل ما ميكن أن حيدث يل هو أن أفعل بعصام مثل ما فعل  .مقابلة عائشة

إذن كنت حتللت من نذري. كلٌّ يفكر يف مصلحته  ،يب قبل زياريت لباريس
ولن  ،إذن لن يقبل اهللا مين ؛وحسب ولكن ال أريد أن أحافظ على نفسي

 يفهمين عباده األسوياء"
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قال  - ولوال الثقة اليت بيننا ملا حتدثنا مبثل هذه الصراحة. ،أفهم يا معلم -
 فخري بلسانه ويف قلبه شيء آخر.

وكان  ،ابتسم شارل دو فرييول يف سره –عالقتنا من هذا القبيل  ،صحيح -
ارحت الروش مبشكلتك الذكورية ومل ولكنك ص –يزيد يف ريائه وكذبه 

  .تقل يل
 .ابتسم فخري ابتسامة صفراء

  ؟أألين قلت لك ما هو غري صحيح ؟ملاذا تبتسم -
مث رجع إىل  ،المه فخري وبش له - ،بل ألنك لست طبيباً ،ال يا معلم -

و مل أُعدها على  .إن كنت تذكر فلم نغفل الكالم يف مشكليت - :اجلد
هذه املواضيع املعيبة املهينة ال يستحب تكرار احلديث مسامعك ألن مثل 

 .فيها
كنت أقول إنه فعل بك مثل ما يفعلون بالرجال  .أتذكر هذا ،نعم - 

العاملني يف دور احلرام، وأحقد عليه للمصيبة اليت أصابك ا، فما مسعته اآلن 
 عجيب. كان األجدر بك أن تطلعين على سرك من أن تطلع الروش عليه.

كثري من األطباء ال يفهمون يف مسألة العجز اجلنسي. غريب أن الروش مل 
ولو مل يكن هكذا  ،.. ال ألومه هكذا جيب أن تكون أخالق الطبيب.يبلغين

توقف الكونت قليالً مث سأل فخري  – .ما كنا ائتمناه على أسرار أسرتنا
ا يعرف عين وماذ ؟أما قال لك شيئاً بشأين هذا اخلبيث - :متصنعاً الضحك

مىت عزمت على السفر  .ال الرجال ،اختصاصه هو أمراض النساء ؟ليقول لك
إىل باريس رتبت لك موعداً مع طبيب ممتاز. نعم هو ماهر جداً يف مثل 

ال يسمح لك مبقابلته إن مل تكن جيوبك  :غري أين أقول لك ؛مشكلتك
على  – .ها إليهمث مد .محل الكونت الورقة وقرأ عدة أسطر سريعاً -.حمشوة
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أخبِره مبا حدث لك  .هذه الورقة اسم الشارع وعنوان البيت واسم الطبيب
 - ،وخذ هذا .وكتبت لك اسم أحد أدوييت فال تنسه .واعترب قضيتك حملولة

 .ووضع أمامه كمية كبرية من النقود
 .تعجب مما يرى - ؟أيساوي دواؤك كل هذا املبلغ -
 .قى منه يف عالجكخذ املبلغ، وأساهم مبا يتب -
 ؟أتراين فقرياً يا معلم -
 .بل أساهم يف عالجك ،مل أقل إنك فقري -
- ولذا  ؛وعندي ما أشتري به دواءك ،ال أقيم يف إستانبول دون مالٍ كاف

 !استرجع نقودك
  .أال تدخلنا يف موضوع األخذ والرد ،على قولك ،إذن -
نعيش فيه من هذا النوع كما  ولكن العامل الذي ،ال تعليق يل على كالمك -

 تقول.
مل يأخذ شارل دو فرييول  - العامل مرتب على هذا النحو. ،وما العمل -

سأصلي  ،مع السالمة يا فخري - .النقود اليت رفضها فخري بل حنّاها جانباً
حني  ،لن أمسح لك - :مث مازحه – !من أجل أن حيقق اهللا لك أمنيتك

ن ختترب رجولتك يف باريس مع امرأة فرنسية تشفى، بدخول إستانبول قبل أ
 مجيلة.

توجه فخري يف صباح اليوم التايل مع أورخان إىل امليناء ألنه كان مستعداً 
وملا مل تكن أي سفينة مسافرة طوال األسبوع إال  للسفر منذ عهد طويل.

السفينة اليت ال يريدها اضطرا إىل ركوا. مث إنك إن كنت متلهفاً على ما 
بل سفينة ألد أعدائك. وملاذا  ،ال سفينة سليمان فحسب ، حتقُّقَه ركبتتأملُ

؟ وهذا الـــ أعجيب أن رأوا عصام خيرج من سفينته ؟خياصم سليمان
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" نفسه، مهما كان صديقه ورفيقه، ميكن لك أن حتصل من سليمان "عصام
 على أخص أسراره بقليل من املال. 

سليمان بصوت نبه اجلميع حني  صاح – !انظر من صادفتهم من جديد -
 ،من يذكر ،حىت لو افترقنا العام املاضي أو ما قبله –رأى فخري وصاحبه

ما أشد ما  ؟أليس هو أورخان !انظر إىل هذا .على غري مودة فقد التقينا ثانية
وكلما تذكرت حاسبت  ،خدعتين يا فخري يف شأن هذا الشاب !كرب

 نفسي.  
ولكن ما شأين  نك مل تعمل اخلري يا سو،ألحسن أن تغضب على نفسك  -
  ؟أنا
تناسى سليمان تلميح فخري إىل عدم  – !غريب أنك مل تنس يا فخري -

تنس أن بنات مرسيليا ينادينين  مل - :سو"، وتعلق بامسه املختصر "فعله اخلري
 ؟أم إىل مكان أقرب ؟أتذهبان إىل مرسيليا أم إىل كورسيكا .""سو

 .وأورخان يودعين ،أنا إىل مرسيليا -
ابتسم سليمان يف  –إن أردت يا أورخان أخذتك إىل مرسيليا وأعدتك  -

وكأنه يعتذر عن إساءته السابقة  رف جده من مزحهوجه أورخان دون أن تع
 .له
وإيعازك برميي يف  ،أمن أجل أن أنسى رفسك إياي مبقدمة حذائك -

هذا سيكون  –أجاب أورخان على غري توقُّع من سليمان.  - ؟البحر
 .أرخص مما ينبغي علي وعليك

قال سليمان بني املزاح ولوم النفس  - ؟فخري أمل تسمع ما يرويه يل هذا -
لن أمسح ألحد بعد اآلن أن يوقعين يف  .هذا يا إهلي ما جناه علي فعل الشر –

شعر ـُمـأتتذكران ذلك الرجل ال .اخلطأ الذي وقعت فيه يف ذلك اليوم
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نس جرائمهما وذنيب ألين صرفتهما عن العمل منذ العام دعونا ن ؟وزميله
 واحلمد هللا خبري.  ،ثالثتنا ،وحنن ،جرى ما جرى وانتهى .املاضي

عربت السفينة البوسفور فيما مسلمو إستانبول يؤدون صالة الظهر. يف املساء 
 عربت مضيق الدردنيل وصارت يف عرض البحر.

صلواته. وبعد أن وقف بني يدي ال يفوت فخري الذي أمامه طريق طويل 
البحر ميوج  :تأمل الدنيا بعني أخرى ،اهللا ودعا إىل ربه أن حيقق له ما يريد

 ،والشمس تنحدر رويداً رويداً ،والسماء عالية ،مرتاحاً والسفينة تسبح
وفخري يقف إىل جانب السفينة. وكما يتموج البحر متمهالً تتناثر أفكاره 

عد يف السفينة وما تبقى منها يتجه إىل سليمان وعصام. القريبة والبعيدة. تتبا
وما يطري منها حنو الغرب هي أفكار تتجه إىل أسرة فرييول القاطنة يف 
باريس. واألفكار األخرى إىل إستانبول. واألفكار املتجهة حنو بالد 

 بدأت مأساة فخري. ،وراء البحر ،من هذا املكان ؟الشراكسة
ملاذا تذهب إىل مكان ال عالقة لك به  ؟م األديغةأهو أ ؛من امللوم يف هذا
 ."تعلمها من زمن "مملوكيتهمستأنساً بلغته الشركسية اليت  ؟مبجرد أن تدعى

آذته يف أرض األديغة هذه املعرفة باللغة. من أين كان سيدري أن صديق 
والسبب غَزلٌ مع امرأة وليس  ؟طفولته عصام سيتصرف معه ذه القذارة

 .ولياًنزاعاً رج
حني نظر فخري غري عابئ بضغائنه القدمية إىل مشس اخلريف تنحدر إىل 

ولكنه استفاق  املغيب خيل إليه أا وي يف البحر والدخان يتصاعد منها.
ستشرق غداً محراء مستديرة كبرية  ،لن يغلبها البحر" :إىل نفسه وحدثها

ي اإلنسان عمره على " وهكذا يقض؟متنحنا دفئها قائلة: هل اشتقتم إيلّ 
وهناك أناس  .وحيزن ملا مل يتحقق ،ويفرح مبا يتحقق له ،حييا باألمل ،األرض
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 وهؤالء يفنون على األرض وحيدين بال أمل. بعيدون عن الفرح وعن احلزن.
 ،وآخرون يعيشون على فعل اخلري وآخرون على اآلالم. أحدهم يأمل بالكثري

هذا إنسان بريء  ؟رل دو فرييولوغريه كعصام يبدد تلك اآلمال. وشا
ولكن يفين نفسه يف عمله ويف واجبه حنو ملكه. لو  مسكني هدته شهوته.

أخلص لعائشة كما يخلص لعمله لتحررت من تبكيت الضمري حنو الصبية 
وها  ،اليت سامهت يف بؤسها معزياً نفسي بأنه حدث ما حدث وانتهى األمر

ولكن مهما حذرين الكونت فلن  .هي تلقى تربية من رجل طيب القلب
 ا. وإن تصرفتأخرج من باريس قبل أن أراها وأعرف كيف تعيش حيا

يا فخري هل أنت "؟ معي بطريقة مغايرة ملا سبق وقررت أن تعود معي
فكما  ؛حيايت يف سبيله تخسر لوهذا ال تردد فيه و ." الم نفسهمتردد؟

 ..".ها إىل بالدهاأخذا إىل بالد الغربة سأُخرجها منها وأعيد
أنظر إليك يا فخري فيخيل إيلّ أن مشس الغروب تقلقل كيانك كما  -

 .كياين
مل يبِن فخري استياءه وإن مل يكن حيب أن يتقرب  ؟هذا أنت يا سليمان -

إن ودعت الشمس اليت كانت طوال النهار  – .إليه سليمان فيجعل منه مسرياً
  .ب وسأريح رجلي قليالًأنا متع .يف عينيك فقد حيدث معك هذا

بئ تصام الذي تبحث عنه خيمسعت أن ع .احتاجك يف أمر ،مهالً يا فخري -
 .عنك

 .رجع فخري غري متحمس - ؟وماذا مسعت -
اعترب  - :مث ابتسم له ،قلّد سليمان فخري دون خبث - ؟وماذا سيكون -

 .ولكن السعر ليس قليالً ،عصام صار يف يدك
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مل يطق فخري صرباً وقد تذكر  - ؟جرى بينكما ماذا ،ماذا حدث لكما -
إن مل  - :وقال سليمان دون انتظار اجلواب .جرح أورخان قبل عدة أشهر
 .ولكن بعد أن أعود من فرنسا .تغالِ يف الثمن فسأضاعفه لك

أنك  –سحب سليمان غليونه الفارغ فجأة  –األهم مما حدث بيننا  -
ما يهمين هو ما  ؛ أفعل خرياً معكالتظن أين طمأنتين على ما ستدفع يل.

 مىت ما اتفقنا فسأكون جاهزاً يف الوقت املناسب لك. .أستفيد به
 ،منذ سنته السابعة يف طرق كثرية ،قادت فخري سنوات عمره األربعون

فتحقق له  ،منها اخلري ومنها الشر. ولكن ال يتذكر أن طريقه انفتح بسهولة
لذي يريده منذ وصوله إىل باريس وإقامته وجد الطبيب ا .كما اآلن ،ما أراد

يف الفندق. وخيل إىل فخري أن الطبيب عامله بلطف أكثر حني عرض عليه 
الورقة اليت بعثها معه شارل دو فرييول. مث حني روى له مشكلته باختصار، 

 :قال له الطبيب األشقر اجلالس مقابله
 .ليس هلذا سأبشركولكن  .أقابل ألول مرة تركياً يعرف الفرنسية جيداً -

 .وأنا واثق من نفسي ألن الشرب الذي يهد الرجل جنسياً ليس من عادتك
ستشرب من هذا الدواء قبل الطعام ثالث مرات اليوم وغداً وبعد غد. 

 وستخربين إن استفدت منه يف اليوم الرابع.
يف اليوم األول حني شرع فخري يف الدواء عرف يف نفسه أشياء جديدة. 

ويف اليوم الثالث حني أحلت  ،التايل بدأ  يراقب النساء بطرف عينه ويف اليوم
 ذهب يف اليوم الرابع إىل الطبيب. ،عليه فكرة التودد إليهن

 –استقبل الطبيب فخري وكأنه هو املعين بالفرحة  - ؟ما األمر أيها احملترم -
أهنئك ولكن سأقول لك أيضاً شيئاً  ؟أال تضبط نفسك حني ترى امرأة
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وليس من  ،هذا من شأن اهللا ؟ولكن من يعرف ال أؤملك يف اإلجناب. :اًحمزن
 .شأين. وهذا الدواء يكفيك شهراً

 .استعجل فخري وكأم يسلبونه فرحته -..؟.وإذا انتهيت من الدواء -
إذا انتهيت فلن تعود حباجة إليه. ليس هذا دواء يومياً بل هو أسبوعي.  -

 واآلخر خاص بالكونت.
إن زاد هذا الدواء يف شهوة الكونت فهذه ال " -؟ مثل دوائيوهل هذا  -

 سأل فخري. –أعرف..." 
ال  !مهالً ،مهالً - .الكونت يعرف فائدته –ابتسم الطبيب ثانية  ،ال -

أخصم نصف األجرة كرمى لصديقي  .تمطرين بالنقود من شدة الفرح
 .هيةوإن شئت شاهداً على شفائك أرسلت إليك مساء امرأة ش الكونت.

لن أقاسم أحداً فرحيت  –حسم فخري العرض املفاجئ  – !يا دكتور ،ال -
 .اليوم

 بلغ حتيايت وأشواقي  إىل السفري الفرنسي. .مع السالمة إذن -
رمبا ليس يف العامل اليوم رجلٌ أسعد من فخري. ينظر إىل الدنيا املضيئة بعني 

سمون له. املدينة يبتسم للناس ويبت .السماء عالية والشمس حارة أخرى.
ال نيه الصافيتني. "وال اللغة. ال تكفي الدنيا كلها لعي ،ليست غريبة وال البالد

يلوم نفسه وينصحها. من قابلته ليس  –.. .أعرف إن كنت أبالغ يف فرحي
مث إين مل أذهب إليه  .كما فرحت لنفسي فرح هو أيضاً ألجلي .طبيباً خمادعاً

 .واليوم تنتظرين أعمال كثرية .د انتهت مهميتعابر سبيل. ملاذا أبقى هنا وق
وهو مل يكن متحمساً جداً للقائي. ولكن أأسافر  ،ال ضرورة ملقابلة الروش

 "؟كول وأنا أتكلم الفرنسية –أال أجد وحدي سان  ؟!دون مقابلة أيسيه
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حني رأى فخري عائشة يف فناء الدير كانت تغريت كثرياً عن تلك اليت 
ومتيزت من زميالا بقوامها  ،خاسة قبل أربع سننياشتروها من سوق الن

 :ناداها بالشركسية .املمشوق
 !آيشت -

حني مسعت عائشة امسها باألديغية فهمت ما مل تفهمه زميالا فرفعت رأسها 
ورصدت مصدر النداء األديغي. وحني اكتشفت أسرعت إىل  ،من دون

 :ىوسألت باألديغية متعجبة مما تر ،فخري شبه راكضة
 ؟كيف وجدتين يا فخري -
 .كان بودي أن أراك فقد جئت إىل باريس يف زيارة -
  ؟أليس معك ؟وأين شارل -
 .ال وقت لديه ليترك مهماته ،ال -

وسألت أيسيه بصوت قلق  ،نيكول –ويف هذه اللحظة وصلت جانيت 
جاف: 

 ؟من هذا الذي يكلمك -
ترمجاً عنده. وهو يتقن حني اشتراين شارل دو فرييول كان م ،هذا فخري -

وقد  ،وقد ذكرته لك يف وقت سابق. هو إنسان طيب .الشركسية والفرنسية
 ؟وهل بلغك شارل دو فرييول اعتذاري يا فخري .أسأت إليه دون سبب

شكراً على  .مل يبدل فخري لغته كما فعلت عائشة – .بلغين يا عائشة -
نا مسرور ألنك تتكلمني أنك تفهمتين. إن أردت احلق يا أخيت الصغرية فأ

  .فرنسية صافية
لن ترتاح مع القوم الذين  -.مل تغري عائشة فرنسيتها –ال عجب يف هذا  -

 تعيش بينهم إال أن تتعلم لغتهم وعادام.
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المت  - ؟يا أيسيه ملاذا ال تتكلمني مع من يزورك وحين عليك بالشركسية -
مىت  .كلميه بلسانك ،ال تمي ألمري -نيكول عائشة بنعومة –جانيت 

 ؟ستحني لك فرصة مماثلة
نيكول هز  –سألت عائشة فخري باألديغية مع أن السؤال األخري جلانيت 

 :كياا
 ؟مىت ستسافر -
همت وف – .اآلن سأركب طريقي إىل نواحينا –مل يبق يل عملٌ غريك  -

 .بها" غري أا كتمت ما يعتمل يف قلعائشة ملاذا أكّد على كلمة "نواحينا
ال أعرف  -: ارجتف صوت عائشة مث أضافت -...مع السالمة يا فخري -

وانفجرت عائشة  –" ولكن اعتبِر لغيت األديغية انتهت هنا... مصري "أديغييت
 –وارمتت على صدر جانيت  ،إليزابيت أيسيه –اليت حتمل اسم شارلوت 

 .نيكول
الصبية اليت  ، وتركفخري الذي مل يعد يتحمل رؤية ما يرى رجع دوء

 –مع سندها الوحيد يف بالد الغربة جانيت  ،أديغيتها" املفقودةتبكي "
 .نيكول

 
-X- 

وال تبعد كثرياً عنها.  .أبلون واحدة من الضواحي الصغرية احمليطة بباريس
تصل إليها بالعربة خالل ساعة. تنتثر بيوا بني السفوح املغطاة بالغابات ويف 

ري الذي جيري ال مبالياً. تزينها البيوت اجلميلة سهوهلا، وعلى ضفيت النه
اهلواء  .واألشجار املثمرة ،والغابات احمليطة ا أو املقابلة هلا ،املتنوعة األشكال

  .والقلب جيد فيها راحته .نظيف فيها يف كل الفصول
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البستان، املتناثرة العائدة آلل فرييول تبدأ من ضفة النهر  وتنتهي  –الغابة 
بل تندمج رويداً رويداً بالتل  ،ت املؤلف من أربع طبقات. وال تقف هنابالبي

الذي يبدأ من جانب البيت. والبيت والفناء منريان يف كل األوقات، رمبا ألنه 
مرتفع عن األشجار. واملقاعد اخلشبية يف كل مكان ضاحٍ للشمس، ويف 

 أمام البيت.األفياء. وملعب األطفال على مرأى من النوافذ ومن املصطبة 
يف  ،وملا كان الوقت زهوة فصل الصيف، تتنادى العصافري يف كل مكان

وبعضها متميز يف  .وعلى املصطبة ،ويف البعيد والقريب ،البستان –الغابة 
ويشتد غناؤها مع الشروق. مث تسكت مع  ،الغناء. تفيق مع انبالج الضوء

وعائشة حتب  ا وهناك.غري أن من مل ينه غناءه يستمر يصيح من هن .الضحى
بل تلك اليت  ،االستماع إىل غناء كل الطيور. ليست اليت تفيق مبكرة جداً

مع الشروق. ويف هذا الوقت تفيق عائشة وتفتح نافذا. ومهما أصمت 
وحىت لو استمعت إليها طوال النهار فهي ال متل منها. وال  ،اآلذان بضجيجها

وال متل الطيور  .ظر الغناء احلزين للبومتكتفي بأغاين العصافري املرحة بل تنت
  .من الغناء إال بعد وقت شرب الشاي صباحاً

حىت لو كانت  ؟ومن جهة تبعث احلزن. ما هذا ،من جهة تبعث الفرح
 ،عائشة تتأثر بقلبها فإا ال تستطيع إجابتها. ملاذا تنتظر نعيب البوم احلزين

  ؟!يدالقريب، أكثر من صداح الطيور السع –البعيد 
 ،ثالثة ،اثنان ،واحدبقلبها " اليوم وهي جالسة إىل النافذة تعد مع البوم

"أربعة  :قويل ؛.. أكملي أيضاً.. ثالثة عشر،... عشرة، أحد عشر.أربعة
أنطوان،  –وسيأيت اليوم إىل أبلون أوغستني  .غداً سأبلغ الرابعة عشرة عشر"
بل األربعة سيأتون  ،تأيتوس .نيكول إن مل تنس –وجانيت  ،وكلودين ،وبيري

لو جاءين بيري  ،ليتهم جاؤوا مثريين استغراب الناس. ال .يف عربة واحدة
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لو  .كلٌّ يف عربة لكان أفضل ،نيكول وأوغستني وكلودين –وجانيت 
جاؤوا فرادى لتعجب جرياين من الصبيان والصبايا. هناك يف بالدنا كانت 

 ..."يف موسم البصل األخضر البوم يصوت" تقول جديت وجارايت الصبايا
سخرت عائشة من " ؟إذن أألنه ليس موسم البصل اآلن تتناقص نداءاا

 "!" ال يعين عدم إكمالك الصيحة الرابعة عشرة أين لن أبلغهانفسها ألفكارها
ناداها بون دو فيل  –تعايل معي إىل املاء قبل أن حتمى الشمس  ،يا أيسيه -

 ممسكاً بيد أرجنتال الصغري.
قفزت عائشة بقامتها  –ها أنا اآلن حاالً  !ال تذهبا وحدكما إىل املاء -

وأمسكت  ،وخرجت من الغرفة قلقة على أرجنتال الصغري ،اهليفاء املمشوقة
 بيده، فانتزع الصغري يده من أخيه.

- كنت تترجاين أن آخذك إىل املاء. إذا كنت  ؟ماذا جرى لك أيها الشقي
 - ولن أُركبك األرجوحة. ،لك احلكايات ستتصرف معي هكذا فلن أحكي

ولكن هذا  ،وأمسك بيد من كان يلومه ،نظر أرجنتال دون أن يرد إىل أخيه
تظل متمسكاً بالشيء  ،هذا طبعك - :مل مينع بون دو فيل من متابعة عتابه

 !.. أسرع.كأم يسلبونك إياه
جان  :هماوامتدحت من كان يسبق ،هدأت عائشة االثنني  - !ال تتشاجرا -
 !أرجنتال الصغري ولد ممتاز -

وركض وهو  ،وحني مسع بون دو فيل خريره سبق أخاه األصغر ،ظهر النهر
 :يصيح بأخيه وراءه

 !حاول إذن أن تسبقين -
حني صاح أرجنتال وراء أخيه  –ستغرق يف النهر  ،اركض ،اركض أنت -

 :اعترضت عائشة



- 171- 
 

 ! سيءهذا فألٌ ،ال يقال مثل هذا الكالم ،يا جان -
 :قال أرجنتال مث نادى أخاه وهو يبكي – !ال يسبقْنا إذن ويتركنا وراءه -

األكرب  .ضفة النهر مألى بالصبيان والصبايا .سيجرفك النهر ،قف يا بون
 واألصغر يلعبون على الضفة الرملية. ،سناً منهم يستحمون حيث يركد املاء

راء الصبوح جارتهم الفتاةُ السم ،مادلني دو ال فيفيل -حني رأت ماري
 :عائشة وأرجنتال نادت

 إنه دافئ. ،يا أيسيه ادخلي يف املاء -
 .أجاب الصيب أندريه وهو يف املاء –ستنتظرين طويالً إن انتظرت عائشة  -
وافق هنري الصيب السمني  - ؟وكيف يدخل إىل املاء من ال يلبس بنطاالً -

 القصري ساخراً من زميله أندريه.
فيل قبل أن يستكمل خلع مالبسه وهجم على من يسخر من أسرع بون دو 

ويغمر رأسه يف  ،وأنقذ الكبار الصيب الذي كان بون دو فيل صرعه .أخته
املاء. ونصحت عائشة أخويها وهي تضم أرجنتال الذي هب لنصرة أخيه 

 :األكرب
ماقاله يل هنري فلتة لسان، وال يضمر  !اهدأا ،كفى يا بون وأنت يا جان -

استشهدت عائشة  - ؟وأنت يا ماري ؟يل شراً. أليس كذلك يا هنري
 .بالصبية ماري اليت تسبب كالمها يف املشادة اليت جرت على ضفة النهر

هنري كان ميزح  - وافقت ماري عائشة بسرعة. – .نعم يا أيسيه نعم -
 !لنساحمه ،ال من قلبه. هنري ولد ممتاز ،معك فحسب

 ،ليعتذر من أخيت –قال بون دو فيل دون محاسة  –إن كان رأيكم هكذا  -
  ؟وحنن نساحمه. أليس كذلك يا أرجنتال
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وتوسل هنري الولد القصري السمني إىل  .نظر أرجنتال نِظرة رجاء إىل أخته -
عائشة شبه باك: 

 !ساحميين يا أيسيه -
هات  -:مد بون دو فيل يده وهو ميسح أنفه إىل هنري -...كفى بكاًء -

 ؟وأنت يا أيسيه أال تغفرين له ،يدك
 .مل يتأخر أرجنتال متصنعاً الرجولة عن أخيه وأخته – !وأنا ساحمتك -

تأخرت ماري عن الصبية والصبايا الذين يصعدون اآلن الضفة صاخبني 
وسألت عائشةَ عما  ،يتضاحكون وكأم غري أولئك الذين تعاركوا قبل قليل

 :كانت تتعجب منه طوال الصيف
أال  ؟أختافني ؛تني إىل منذ أكثر من شهر ومل أرك نزلت إىل املاء مرةتأ -

 ؟تعرفني السباحة
 :كان ما مسعته عائشة مدعاة للضحك

 كيف ال أعرف السباحة وقد ولدت على شاطئ البحر! -
 ؟وملاذا إذن ال تستحمني هنا -
  ؟!كيف أستحم أمام الصبيان -
الصغرية كما تريد مع أا فهمت ما سألت ماري املرائيةُ  - ؟عارية متاماً -

 قيل هلا. 
هذا  ؟ماذا تقولني -استدارت عينا عائشة الربيئتان يف حمجريهما  –ماري  -

حىت لو  ،ال يقترب منهن أي ذكرٍ .النساء عندنا هلن مسابح خاصة ؛عيب
 .باملصادفة

رفعت ماري حاجبيها املزججني ساخرة مما مسعت، معتربة إياه  - ؟هكذا -
 "؟كة، وقالت لنفسها  "كيف ختفي املرأة مجاهلا عن الرجلمضح
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دعا آل  مييل للربودة ساعة احندار الشمس وقد بدأ اجلو ،يف هذا النهار نفسه
ومل  .فرييول الصبية والصبايا من اجلريان إىل فناء دارهم املستعمل مسرحاً

و وملا كان أرجنتال ه .بل هي دعوة أسبوعية كل سبت ،يكن للدعوة هدف
وأبلغا  .كل املنطقة ،وقد تصاحلا ،املكلف بالدعوة فقد دار برفقة هنري
ومها  ،إليزابيت أيسيه وبون دو فيل -املسؤولَني عن إدارة املسرح شارلوت 

ومع أن مهمة عائشة كانت أعلى فقد أمسك  يتنافسان، أما نفذا املهمة.
 :بون دو فيل املبادرة وسأل أخاه وجاره

 ؟نهل أنتما جاهزا -
وهنري  ،سأكون أنا الكلب :بادر أرجنتال – !أنا جاهز يف أي وقت -

 .وهنري مقوساً ظهره سيتظاهر بضريب بقائمته ،أنا سأنبح ،القط
ختاصما كما أفهمتكما، وكلٌّ  –تدخلت عائشة  –ال تنسيا ما ستقوالنه  -

هذا  .وحني يقتحم عليكما أندريه الديك اهربا كاخلائفني حيذر صاحبه.
 !ال تنس صافرتك :واألمر الثاين ،أوالً

 – !إن فعلت بنا هذا مرة أخرى يا هنري فال تنس ما غفرت لك يف النهر -
 .كان بون دو فيل جاداً يف حتذيره مع أما تصاحلا

وها هي  ،لن يعيد هنري خطأه –محت عائشة مرة أخرى الصيب  –بون  -
 .صافرته على املقعد

بل يقدم نفسه  ،بون دو فيل مبهمة األصغرين ال يكتفي - ؟وأنتما يا أيسيه -
 ؟جاهزة ،هل املالبس اليت ستظهران فيها، أنت وماري –على األكابر 

 .مالبسنا أنا وماري جاهزة ولكن ال أعرف إن كانت ستعجب املشاهدين -
فاملغنون والراقصون  ،لسنا وحدنا - :قالت عائشة خجلة وأردفت –

  ؟القصيدة اليت ستلقيها ؟وأنت .الروشوقد عمل معهم  .جاهزون أيضاً
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ومع أنه مل يكن يف نية أي من الثالثة السؤال عن  –وأنا قصيديت جاهزة  -
وأحلّ على زمالئه مباعداً بني  ،القصيدة فقد جرد بون دو فيل من نفسه فناناً

 لن أكشف عنها، سأجعلها مفاجأة. ،ال تسألوين ،ال –ذراعيه 
كانت  ،أا أوت إىل الفراش منذ وقت طويلمل تستطع عائشة النوم مع 

دنياها أمس اختلطت بدنيا اليوم. اختلطت أحداث املشاجرة اليت كانت هي 
والقصيدة اليت قرأها  ،حمورها على ضفة النهر، وما جرى مساء يف مسرحهم

وتصفيق  ،من نظمه، مبناسبة عيد ميالدها الرابع عشر ،بون دو فيل
تفكر يف بلوغها الرابعة عشرة رغم تظاهرها  احلاضرين. مل تستطع إال أن

فمهما كانت العطلُ الصيفية يف أبلون مرحية ومرحة فهي  بعدم االهتمام.
ومعلماا ماثالت دائماً  .وإىل زميالا ،كول –تشتاق إىل مدرستها يف سان 

 أمام عينيها.
ولكن  ؛يةاحلق أا نامت قرابة الساعة يف البدا ؟ملاذا ال تستطيع عائشة النوم

أخاطبتها أشعةُ القمر  ؟ومن أيقظها .ملاذا أفاقت وكأن أحداً يدفعها بأنامله
" ؟ما هذا" ؟الذي تسمر عند نافذا أم أجفلها هدوء ليل الصيف القصري

 :ورت، خبليط من األديغية والفرنسية، الطائر الذي أيقظها ،أنصتت عائشة
ما أقبحك من  .ين واتركين أستريحابتعد ع ،ال تنفك عن الدمدمة ،قاتلك اهللا

 .ضت عائشة وأغلقت النافذة !طائر ال تعبأ جبمال هذه الليلة املقمرة
ويف اللحظة نفسها  ،وعادت إىل الفراش وتدثّرت باللحاف كي ال تسمع

كان على أشجار بستاننا  ،يف بالدنا ،هناك - .توقف الطائر عن أنينه
 .أمر بقتلها لرمبا جتنبنا هذه املأساة" ممت" .. ولوال أن جارنا التركي.بومة

نفّس  .واستمر يف الصياح إن كان فيه فائدة ،ال تعبأ بنهري إياك ،وإن أردت
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 وأنا مثلك أصيح أحياناً شاكية متنهدة، غري أن أحداً !عن مهومك
 ."اليسمعين

 .تقلبت عائشة يف فراشها واهلموم تتالعب ا. وغريت وسادا أكثر من مرة
كما نصحتها ذات مرة  وعدت، .ت اللحاف عن جسدها مث أعادتهوألق

شامرون، إىل املئة واملئتني  –كول، ماري دو فيشي  –زميلتها يف سان 
ولكنها مل تستفد من عدها. وحني بدأت تغزو  .. حىت األلف.واخلمس

إذا مل كرت نصيحة جدا "تذ ،رأسها ما خيصها وما ال خيصها من اهلموم
  ".ال يف املزعجة ،م ليالً ففكِّر يف األمور املمتعةتستطع النو

الناس الذين صرت  - دعمت عائشة نفسها. –" "كل شيء على ما يرام
ال حييجونين إىل شيء.  ،يعزونين ،يربونين ،آل فرييول أناس طيبون ،منهم

تليب يل ما ال تلبيه ألوالدها. وكم كانت فرحة   .أجنيليك حتبين -وماري 
وملا انتهى منها دعت احلضور إىل  ،بون دو فيل مقطوعته يفّ حني ألقى

... وجان الصغري ركض إيلّ وجثا أمامي على ركبتيه الوقوف والتصفيق يل
 ،وهنري املكتنز اخلدين ؟وباقة الورد الكبرية اليت قدمها يل أندريه .وقبل يدي

 حني شخصت أمامهم ؟وصويف ؟وقد قفز من مكانه وشرع ينفخ يف صافرته
 .برافو"لك نفسها من السعادة وهي تف "مل مت ،البسة قبعيت الصيفية اخلفيفة

وأنا  ،أجنيليك وهي ترتدي فستاا األخضر –والروش تنزه بنا أنا وماري 
 ،ال .احتفَلوا بعيد ميالدي على ما يبدو ؟مث عزف لنا ،قبعيت احلمراء اخلفيفة

 ،نيكول -وجانيت  ،وبيري ،وكلودين ،وأوغستني !غداً يوم االحتفال ،ال
وشارل دو فرييول كان كتب يل أنه سيصل من إستانبول يف  .كلهم سيأتون

 ؟!ويف باريس ،قد يكون وصل ؛عيد ميالدي الرابع عشر. هو إنسان عجيب
وإن مل يستطع  .كان كثريون سيستغربون لو حدث هذا .يريد أن يفاجئنا
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ن تدعك ل ،نيكول –نيت كما تقول جا ،احلضور فلن ألومه "أمور البالد
استغرقت عائشة يف النوم أواخر الليل وهي  – "حراً وأنت يف بالد الغربة

 تذكر اجلميع باخلري.
أفاق بون دو فيل وأرجنتال باكراً على غري عادما البتة. ومل يكونا 

إليزابيت أيسيه على  –باستثناء شارلوت  ،ت أسرة فرييولنكا ؛وحيدين
الغارق يف العمل أكثر من اجلميع. جيري من املكان  وأرجنتال هو .األقدام

مل  الفسيح الذي سيتخذونه مطعماً يف يوم االحتفال وبني غرفة نوم عائشة.
يقف على باب غرفتها، وعلى رؤوس أصابعه، إال ثالث مرات يف حدود 

 ،أنطوان –استقبل عربة والده أوغستني  :الساعة. وكان عنده ذريعة يف هذا
كلّاً على  ،نيكول –وعربة خاله بيري ومعه جانيت  ،كلودينوعربة خالته 

إليزابيت أيسيه ما تزال نائمة،  –حدة. ويف كل مرة خيربهم أن شارلوت 
تنفيذاً لألوامر السرية الصادرة إليه من أمه  – .ويوصيهم حبزم أال يوقظوها

أجنيليك. ومائدة احتفال آل فرييول جاهزة منذ الضحى. والوحيدة  -ماري
نيكول. واملقعد الفارغ بني  –لغريبة عن آل فرييول عليها هي جانيت ا

أجنيليك لشارلوت  –أنطوان والكونتيسة ماري  –مقعدي الكونت أوغستني 
ومقابلهم  .وعلى جانيب األب واألم بون دو فيل وأرجنتال .إليزابيت أيسيه

 –نيكول. وكعادا جتلس كلودين  –غريين دو تانسني وجانيت  –بيري 
بعيداً عنها  ،ألكسندرين وحدها ممشوقة القوام منتصبة الرأس. وعلى يسارها

وعلى طرف املائدة مقعد صويف اليت  ،جيلس الروش. وقريباً من الباب
 أرسلوها تستدعي عائشة.
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والشموع األربع عشرة اليت تشهد على سنوات عمرها تنتظر وال تنتظر من 
خالل الباب املفتوح على مصراعيه  وما إن مسع أرجنتال صوتاً من .سيطفئها

 :حىت صرخ
 !إليزابيت أيسيه قادمة –شارلوت  -

وقبعتها  ،حني دخلت عائشة الغرفة بثوا الذي يشهد على قوامها الرشيق
صفق هلا  ها األبيض غري العايلوحذائ ،احلمراء اخلفيفة يتخللها اهلواء

مث اختذت  ،ميعوبدأت عائشة من أرجنتال فقبلت وجنات اجل .اجلالسون
 :أنطوان –وخطب أوغستني  .جملسها احملدد

وملا كانت بلغت الرابعة  .إليزابيت أيسيه –اليوم عيد ميالد شارلوت  -
ولسنا وحدنا فوالدك  .عشرة فأنا واحلاضرون كلهم حنتفل معك بعيدك

مل يستطع احلضور بسبب أعماله املتعلقة  ،شارل دو فرييول سفرينا يف فرنسا
، لكنه مل ينسك فأوصاين أن أقدم لك هذه األسوارة الذهبية بالدولة

ونتمىن  .وباسم أسرتنا أرفق بأسوارة أخي أسوارة أخرى .والقرطني الذهبيني
 ،وأن يرافقك احلظ طوال حياتك ،لك أن تبقي كما أنت فتاة عاقلة ذكية

ومن أجل  .وتنعمي بإنسانيتك ،وتنجحي يف دراستك .وتتمتعي بصحة جيدة
قى السنوات األربع عشرة ثابتة اجلذور يف حياتك أدعوك إىل إطفاء أن تب

 مشوعك.
إليزابيت أيسيه مشوعها بنفختني مع أن اجلميع تصوروها  –أطفأت شارلوت 

 ،مث ألقيت كلمات باملناسبة .فتاة حنيلة ضعيفة. صفق اجلميع هلا مرة أخرى
وحلياً  ،حاً حريرياًووشا ،خوامت فضية :ورفعت األخناب. وقدموا هلا هداياهم

  .وحافظة فيها عملة ذهبية ،وأمشطة .للصدر
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 –هذا الكتاب يا شارلوت  :ألكسندرين بعدما هنأا –قالت كلودين  -
ومل  .كتايب األول املطبوع حديثاً أقدمه لك كأغلى تذكار ،إليزابيت أيسيه

هذا  ،أتتذكرين يوم رميت علي كتايب ؛ال تتوجسي منه .أقدمه بعد إىل غريك
الذي رميته يف  ليس فيه مثل تلك الصور الفاضحة يف الكتاب اآلخرالكتاب 

وإن مل يعجبك فافعلي  ،إن أعجبك فاقرئيه :مث أكّدت .وجهي يف تلك املرة
عزف  .به ما تشائني. ال أعتب عليك! احتفل أل فرييول حىت الغروب

 وجانيت وحني اعتزم بيري .وغنوا معه ورقصوا ،الروش على األوكورديون
 :ومهست جانيت يف أذا ،نيكول العودة إىل باريس ودعومها

 !أريدك أن تكوين هكذا على الدوام .اليوم كنت مجيلة جداً يا أيسيه -

 الكتاب الثالث

-I- 

وأخرى مساء  ،ساعة مشسأحياناً  .حياة اإلنسان كالعامل الذي يعيش فيه
ا العامل تتناوب مواسم اخلصب ويف هذ .وأخرى ممطرة ،غائمة. أحياناً عاصفة

والسعد والنحس. هذا على  ،واحلر والربد ،والصحة واملرض ،واجلدب
س هذا عجيباً  ولي هذا متخم واآلخر جائع. .وآخر على رجليه ،حصان

وظل العمالقة مينع القزمة من النمو. هذه  ،وأخرى قزمةفهذه شجرة عمالقة 
واألخرى  ،تكسرها الريحهذه  .واألخرى عقيمة ،أشجار حتمل الفواكه

 .صامدة
واضح ليلُها  .ليست سراً –الدنيا _ سواء لألحياء أم ملن ال روح فيه 

 .بردها وحرها. إا أشبه بافتضاح أمر حب النساء وأمر محلهن ،وارها
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ال يهتم الكونت شارل دو فرييول ذه األمور اليت تصدع الرأس. ال يعين 
فمن هذه الناحية هو خملص  .ليت كلفوه اهذا أنه مهمل لشؤون الدولة ا

يعيش غري عابئ  .مللكه ولبالده. ولكنه ال ميل من شهوته ومن تبديل نسائه
بأصول النظرة إىل النساء، املرعية يف تركيا. سره يف هذا الشأن أقلُّ من 

يسخر ممن ينصحه  .ال يرمي على شيء ،يستوي عنده الوهاد والنجود ،حترره
ويعتب على من يلومه على نقض األعراف والتقاليد  ، النساءباالقتصاد يف

 التركية. 
امرأة من  ،أو يف املطاعم الفخمة ،حني يرى سفري فرنسا متأبطاً يف الشارع

وليسوا  .يخيف منظره النساء التركيات. ويسمر الرجال ،النساء الرخيصات
ن من املتدينني ومن يبصقون يف إثره أكثر. واحملافظو .قالئل من يشاجرونه

مث يتذكرون أن الرجل سفري دولة،  ،توعز إليهم أيديهم أن وي عليه
 .فيتراجعون ،والسفري  أجنيب

قال فخري قلقاً على شارل دو  - .أخشى أن يؤذيك من ال يعرفونك -
 فرييول.

يضحك الكونت من أعماقه  –قبل أن يؤذيين من ال أُعجبهم من قومك  -
تباب السالم بني تركيا وفرنسا فلْيسألوا عن نوعييت إن كانوا يريدون است –

من ال يعرف أين سفري  ،دعك من إستانبول ،ملاذا يعيش يف تركيا .بني البشر
 .أفهم، أفهم -يسأل مازحاً غري أنه سرعان ما ينقض كالمه:  – ؟!فرنسا

ولذا فاألفضل  ،أنتم األتراك تساوون بني الصراحة يف القول والعني الفاجرة
ولكن ما أحبه بقليب ال ميكنين أن أحرم نفسي منه  . أتـصرف هكذاأال

  ؟مهما كانت النتائج. أال أتنازل هكذا عن هوييت الفرنسية
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هذا  –يلمح له فخري معاتباً  - ؟أيقتصر احلب والشهوة على الفرنسيني -
 ومتشي به بني الناس. ،جيب أن تصونه يف القلب، ال أن تظهره على املأل
ال أن متشي يف الشارع  ،يتجلى السر بني الرجل واملرأة يف إجناب األطفال

 .أو يف املطعم ،أو يف ميدان سباق اخليل ،متأبطاً ذراعها
تبين يل  ؟أكما تدلل امرأتك ذات العيون الواسعة وحبلتها .صحيح ،نعم -

  !أنك غري ما كنت أتصورك
امحرت  - ؟ن كنت قادراًألست أنت يا معلم من قال إن األمر سهل إ -

أنت من أرسلتين إىل فرنسا أحبث عن عالج  .وجنتا فخري مسروراً لما مسع
 لن أنسى صنيعك معي.  ،شكراً لك .ونفعتين توصيتك

أصلي إىل إهلكم من  .تفرح مبا صنعته بنفسك .حالل عليك يا فخري -
مث  ،دو فرييولقال شارل  - .وأنتما اُدعوا إليه ،أجل أن يأيت مولودكم خبري

 ؛مل أر أورخان من مدة - أضاف دون معىن كي خيفي فزعه من شدة تنهده:
 ؟ما أخباره

 .يقول إنه استقر يف سلك البوليس -
- حسن، ليست العشرون عمراً  .تبني أن أورخان شخص طيب .حسن

 أتوقع أن يصبح رجالً ممتازاً. ؛طويالً
وهذه األفكار وغريها من  ،ةجيلس شارل دو فرييول يف مشس اخلريف الناعم
وال الشمس حترق. وروائح  ،الذكريات طافيةٌ على السطح. ال اهلواء يزعج

ورود الفناء تنتشر مع النسيم الرقيق. واملآذن الداعية إىل صالة العصر 
تتجاوب أصداؤها يف أرجاء إستانبول. وملا كان اعتاد على أصوات املؤذنني 

 .سابق بل أصبحت تعلمه بالوقتفإا مل تعد تزعجه كما يف ال
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 .يتصفح شارل دو فرييول األوراق اليت جاءته اليوم من فرنسا ويقرؤها
واألخرى يف  ،ويضع القضايا اليت جيب أن ينفذها دون تأخري يف مصنف أمحر

اليت مصنف أخضر. وفيما هو يتعرف ما فيها يشرد عنها بسبب األفكار 
دت لنا املائدة حني زرت كانتيمري دميتري ما أمجل املرأة اليت أعتغزو الرأس "

منذ زمن بعيد مل أقابل امرأة ذه الطباع  ؟وعيناها ،بشرتها جذابة .قبل أيام
رمبا بسبب أمثال هذه املرأة يقولون إن النساء الروسيات كأن  .السلسة

انتصبت  ؟والفتيات الشركسيات ؟ونساؤنا الفرنسيات .يتحممن باحلليب
هذه الفتاة  -إليزابيت اليت مل يغب خياهلا عنه حلظة. -رلوت أمام خميلته شا

لن تتعرفها بعد  !ال تلك اليت تلوي وركها ،اجلميلة هي من أقصدها بكالمي
مث إا أكرب  .عدة أشهر وقد أت عامها الرابع عشر وتقمصت جسد امرأة

لى من عمرها ألا طويلة ممشوقة القوام، فال يشبع فخري رغم مرور سنة ع
حسناً فعلت إذ مل أزر أيسيه إىل  .رؤيته هلا من احلديث عن مجاهلا وفطنتها

والبعيدة  .شئت أم أبيت ،من هي أمام ناظريك دائماً متل منها أحياناً اآلن.
 وحتبها. ،عنك تشتاق دائماً إىل رؤيتها

كول وميلني رغم مضي  –ظلت أفكار شارل دو فرييول يف باريس وسان 
ى انتهاء املؤذنني من أذام واملصلني من صالم. ما شأن وقت طويل عل

ليس منذ البارحة أو اليوم يشتاق الكونت إىل هذه  ؟هذه األماكن بأفكاره
ماحدث بينه وبني مادلني يطفو أحياناً رغماً عنه على سطح  .املدينة الصغرية

كان قد أوصى فخري حني اعتزم السفر إىل باريس أن يسأل عن  .الذاكرة
ففهم  ؛مادلني ولكن تظاهر كل من سأل عنها يف ذهابه وإيابه بأنه ال يعرفها

وال يريد  .فلن يلح يف السؤال لعلمه أا امرأة متحررة ؛أم يخفون عنه سراً
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رها ولذا كف عن ذك ؛شارل دو فرييول أن يعرف أحد سره مع تلك املرأة
 رمبا جرى هلا أمر سيء"لفخري قائالً يف نفسه "

ومل يكن شارل دو فرييول غري عابئ بأمر فخري وعصام "أيكون فخري 
ولكن لو كنت  ." ليس هذا مستحيالً؟!نسي املسألة حني عادت إليه رجولته

لن أهدأ قبل أن أفعل مبن حرمين رجوليت مثل  .أنا املعين باألمر ملا استطعت
وأورخان  .هما فعل يب. نسي اإلهانة اليت أُحلقت به مرتاحاً يف حضن امرأت

الظاهر  .الدعي حني مرغ عصام أنفَه يف الوحل انتسب إىل البوليس ونسي
.. انظر إىل .يتمتع بالرجولة. حيمي نفسه ،وإن كان إنساناً قذراً ،أن عصام

ما  .حترق السماء دون دخان ؛الشمس الغاربة ما أكربها وما أشد حمرا
كلودين  –دو تانسني  غريين: "تعرف اسم األسرة املكتوب على الورقة ؟هذا
أنسيت اإلهانة اليت أهانتنيها أمام باب دير  ؛" عجيبألكسندرين –

  ؟ماذا تكتب يل ؟مونفريل
وجهها  ،قلّبها وقلّبها دور الكونت عدة مرات الورقة املغلقة دون أن يفتحها.

حنو نصف الشمس اآليلة إىل الغياب ونظر إليها. استعجل عليها قبل أن 
صهرنا العزيز السفري الفرنسي احملترم شارل: هذه :"الشمس، فقرأتغيب 

قبل كل شيء ساحمين على إساءيت إليك  .ألكسندرين –الرسالة من كلودين 
يف ذلك اليوم مل أكن عادلة مع أحد.  .حني جئت إىل مونفريل لزياريت

والذي كان السبب يف دخويل دير أفغوستني هو الوزير األول دوبوا العجوز 
ذي أقاله اليوم ملكنا. وهو من وشى بك إيلّ وكان السبب يف العداء بيننا. ال

مل يدع سوءاً خيطر له إال ألصقه بك خلوفه من أن تسلبه منصبه. وأنا سايرته 
دو  ؟خوفاً من أن مينع صدور كتايب. هل تعرف من استلم منصبه اآلن

ولكن يعتقد أم لن  كوندي بوربون املؤمتر بأمر املركيز زير النساء دو بري.
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يتركوه طويالً يف هذا املنصب. ينصحونه بتعيني املقرب من البالط إركيول 
وإن توىل هذا منصب الوزير األول كان من  .أندريه دو فلريي صاحبِنا –

مصلحتنا. نعرفه وخيالطنا. واآلن سآيت على ذكر شارلوت إليزابيت أيسيه 
أيسيه كربت أكثر من عمرها  :ا يزعجينألين أعتقد أن األمر يزعجك أكثر مم

وأرى أا لن ترفض من يغازهلا يف املستقبل القريب.  .وصارت فتاة ناضجة
ال تعرف بصفة أم أم أخت أم صديقة؛  ،نيكول –وقد ضمتها إليها جانيت 

والفتاة اليت ال تؤمن بأن  .فأخشى أال تسمح لنا أن تقع عيننا أنت وحنن عليها
علقت بأخينا الوحيد  .أمجل منها ال تتوقف عند هذا احلديف باريس امرأة 

بيري حىت فقد عقله معها. كان ميكن أال أكتب إليك هذه األخبار ولكين مل 
باريس كما تعرفها تغلي  .ال أعرف خرباً يسر قلبك ؟وماذا اآلن أعد أحتمل.

ة يف ويف فريساي ويف تريانون عيد دائم. أنت تحرم من أشياء كثري .باحلياة
غمرة انشغالك مبهامك يف اخلارج. ومل أتفهم حاجة باريس إليك واشتياقها 

كل آل فرييول ومن يف قصرهم األبيض الكبري يهدونك  .إليك إال اآلن
كلودين  .حتيام. ميكنك أن جتيب على رساليت غري أن األفضل أن نراك بيننا

 ألكسندرين. –
يت دبت يف جسمه. قرأ الرسالة ض شارل دو فرييول مرتعباً من النار ال

أظلمت الدار اليت  .مث جلس ،ض .مث ركنها. وأخذها من جديد .ثانية
وأصوات تكسر األمواج  .وبدأت بعض النجوم القليلة تلمع غلبها املساء.

تصدر من جهة البوسفور. وختيم عليه مظاهر حياة الليل يف إستانبول. 
 :ل إليه الشموع" الذي حيمأَستنوتوجه إىل احلاجب "

غمغم السفري الفرنسي متجهاً  - ؟أتريد أن تبقيين جالساً هنا الليلة ؟ماذا -
  .ألكسندرين –إىل غرفته دون أن يفلت رسالة كلودين 
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 كول. –كان بقلبه يف باريس وسان  .مل يرتح شارل دو فرييول يف الغرفة
اآلن مثل هذه التجربة. " مل خيترب الكونت إىل النمام بسبعة ألسنة" كما يقال

 ،كان يقضي هذه السنة ،كان يعيش يف تركيا، وخالفاً لسنواته األوىل
وحيل مشكالا يف إستانبول. واالن نمي إليه ما كان  ،وباريس أمله اللذيذ

الطبل األجوف ما يقول املثل "ومل يسمعها قيالً عن قال، ك خيشاه من أخبار.
 "   ولو من بعيد يصل صوته املضطرب

ألكسندرين ما  –" مل تتحمل كلودين ولذا ليس األمر "مناماً بسبعة ألسنة
مل تخف عين ما  .كتبت إيلّ ألا قريبة مين روحاً وقلباً ترى وما تسمع.

وأطلعتين على أخبار  .وما شكّت فيه من جهة أيسيه ،جرى لدوبوا عدوي
واألقارب. أنا من أخيها بيري وجانيت اليت تشبثت به. وهكذا يكون األهل 

اشترى أيسيه ورباها وعلمها وليست جانيت اليت تتوسل حبها. ما إن أذهب 
سأُفهم بيري أنه ال ميكن  .إىل باريس حىت أكشف نواياها احلقيقية حنو أيسيه

وأنه ال امرأة كلُّ ما فيها  ،اكتشاف مجال املرأة من اختالء أمسية واحدة
ميسك بالرسالة ويقرأ  -ألكسندرين   –مجيل. مهالً ماذا تكتب يل كلودين 

ميكنك أن جتيب على رساليت غري أن " - :خامتتها وهو يذرع أرض الغرفة
أتسمع ما تقول:  ،أترى –  " ألكسندرين. –. كلودين األفضل أن نراك بيننا
من البديهي أن تسري إذا أشبعتك بعدما لفظك دوبوا  .األفضل أن نراك بيننا

نيكول ليست امرأة  –اليت تأتني على ذكرها جانيت  هذه املرأة .العجوز
سيئة. وال هي قبيحة. سأكتشف هذه األمور حني آيت إىل باريس. إن كان 

 ".املوقف كما تقولني فلن أطيل عليكم
 :" الذي دخل اآلن أفكار الكونتقطع احلاجب "أستن

 .جاء الشرطي أورخان -
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ولكنه استفاق  .البدايةمل يستوعب شارل دو فرييول يف  - ؟أي شرطي -
مثلَ أمامه أورخان  – !ليدخل  ؟وماذا يريد ؟هل تقصد أورخان – .بسرعة

 ،والسيف والعصا معلقان بزناره ،وعلى رأسه طربوش ،بزي الشرطة الكامل
ومع أنه يراه وحيداً فقد سأله: أأنت  .طال مضمومة يف احلذاءنوأطراف الب

اهللا  ،نعم ،نعم - :لح كالمهوملا كان يعرف اجلواب فقد أص - ؟وحدك
 .مناسب متاماً لك ،اجلس! أراك ذا الزي ألول مرة ،تفضل .معك

 .شكراً أنا مستعجل -
ليس من  - :سأله وأكّد عليه - ؟أحدث مكروه جعلك تأيت إيلّ ؟ما األمر -

ال أن نسمح بدخول من يرتدي زي الشرطة فحسب، بل إىل أرض  ،عاداتنا
 فرنسا كلها.

 .ألمر من اعتراض حارسكمفهمت ا -
وأضاف  ،قال املوفد الفرنسي بصوت أحزم – .إن كنت فهمت فال تكرر -

 أمسعك. - :باختصار
 .ألقينا القبض على عصام -
 – .متاسك شارل دو فرييول ولو أن اخلرب جعل رأسه ينتفض - ؟أين هو -

 ؟ولكن ما شأين أنا باألمر ،حسن أنكم اعتقلتموه
ملعت عينا  - ؟ة إذا كان عصام هو من سرق أيسيهأال يكون لك عالق -

 أورخان الفامحتان.
لفخري أيضاً  ،إليزابيت أيسيه وحدها املتضررة منه –ليست شارلوت  -

 !دين عليه
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مل يتوقف أورخان  - .ألن لكليكما ديناً عليه أرسلين فخري إليك -
يمان ألننا ينتظرك فخري يف سفينة سل –  .املستغرب برادة شارل دو فرييول

 ألقينا القبض عليه فيها.
 .سرت ضحكة باردة على شفيت السفري الفرنسي

إن كنتم تظنون أين أقيم يف تركيا وال شاغل عندي إال عصام فالذنب  -
ذنيب مهما حصل يل. بلّغ فخري أنه إذا كان اشترى عصام من سليمان 

فخري وأنت  :م الثالثةافهموا أنت :واألمر الثاين ،فلْيعملْ به مايشاء. هذا أوالً
 ،وسليمان أنْ الشأن يل مبا حيدث داخل تركيا. أنا سفري فرنسا وموفد ملكها

 ؟أفهمت ؛ال تورطوين يف ما ال شأن يل فيه
 .فهمت -
 .أجابه شارل دو فرييول متأثراً بغضبه – .مل تفهم ،ال -
 .كرر أورخان ماقاله ولكن بصوت أحد– !فهمت -
 –ض الكونت وقد ارتفع صوته   - .انتهى هناإن كنت فهمت فاألمر  -

 بل مل أرك ومل ترين. ؛مل نتكلم يف هذا املوضوع اليوم
هؤالء األتراك ال جيوز ، وهو يشيع أورخان "قال شارل دو فرييول يف نفسه

. ومع أين أكّدت .إن ابتسمت يف وجهه اعتلى رأسك. ،أن تطمعهم فيك
 ،كول –فرنسا فقد زحف إىل سان  لفخري أال يقابل أيسيه يف سفرته إىل

بل يرسل إيلّ  نيكول –وري مع الصبية ومع جانيت ومل يكتف بأن خرب أم
يريدين أن أشهد  .هذا الشرطي النمام ليبشرين أنه ألقى القبض على عصام

وما علي فعله يف باريس يتعلق بإمكانييت يف  !على ثأره. ستنتظرين طويالً
ألكسندرين اليت  –نيكول. وكلودين  -جلانيتحلِّه. اهللا يعلم ماذا خطر 

تريد مقابليت. وماذا  ،تنتظرين بفارغ الصرب .لفظها دوبوا الفتان ليست بريئة
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ما أحسن أن تتجسس عليهم دون أن  ؟ينوي أولئك الثالثة أن يفعلوه بعصام
ال شك أن سليمان سيتركهم حاملا يقبض أجرته.  ؟يعرفوك!  وملاذا هم ثالثة

ضحك شارل دو فرييول  -". سنراقب ما جيريمن له دين عليه رمبا فخري
  .يف سره وعاد بقلبه إىل باريس

وحني قفز أورخان من العربة واجته  .رمبا القتراب صالة العشاء ،امليناء خاوٍ
 إىل سفينة سليمان كان قمر الصيف املستدير يصعد إىل قمة اجلبل. 

أرض الغرفة مكبالً مكمم يصلي فخري العشاء يف حني يرقد عصام على 
يتوضأ ويقف  ،ودون أن يعبأ أورخان بارم الذي يريد أن يقول شيئاً .الفم

 إىل يسار فخري.
 :سأل فخري ،وبعدما انتهيا من الصالة تباعاً

 ؟ملاذا ،أراك وحيداً -
 .وعدت كذلك مع اهللا ،ذهبت إىل حيث أرسلتين ومعي اهللا وحده -

اعملوا به  :قال يل –لشخص كما كانا اتفقا مل يذكر اسم ا –وحيث كنت 
 أين سليمان؟ .أوافقكم على ما تفعلون به ،ما تشاؤون

 .انتهت عالقتنا به -
- خبط رأسه باألرضـولكن ماذا يريد هذا الذي ي !وهذا حق. 
 .اسحب اخلرقة من فمه ودعه يقول ما يريد -
 !دعوين أصلي العشاء –توسل عصام  –إن كنتم مسلمني  -
ضحك أورخان وهو يعيد  – .حنن مسلمون ولكن ال نعرف دينك -

 قل وأنا حاضر من هذه اللحظة. ؟ماذا سنفعل به – .تكميمه
 .ولكن ال أريد أن أذنب حبق أطفاله ،هذا يستحق أي عقاب -

 ؟_ هل رزق اهللا هذا املعدوم الرمحة كل هؤالء األطفال
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ه يعيش دون أي أعطاه كي يفكر يف سلوكه ويعود عن غيه ولكن - 
وحني انتصبت أمام فخري صورة زوجته  – .يغلب عليه الظلم ،معروف
قل  - :ونظر يف وجه أورخان وهو يكاد يتوسل إليه ،خفَت صوته ،احلامل

 !ماذا نفعل به
 .اختصر أورخان املوضوع – !افعلْ به ما فعل بك -
وأنت يف  – !نأنا عدت إىل سابق حايل فال نفعلْ به هذا يا أورخا .ال ،ال -

 .حلّ فخري رجلي عصام املقيدتني – .أمامك عمر كامل .مقتبل العمر
 .وحرر يديه وفمه

 .ض أورخان غاضباً ؟أتعيد احلرية إىل من دفعت ألجله كل هذه النقود -
قُم أيها  ،مقُ .ليس من أجله بل من أجل أطفاله .نعم يا أخي الصغري -

فاعرف أننا سنسلبك روحك ال يردعنا وإذا مسعنا أنك آذيت غرينا  !اللعبة
 !شيء

حني صار الثالثة قرب امليناء وأطلقوا عصام شبه األحدب اآلن مل يتمالك 
 :أورخان أن يصيح وراءه

توسل عصام وكأنه غري ذلك الذي كانت األرض ال تسعه  – !قف حلظة -
 .كنت أمحي نفسي فحسب -.. .ساحمين - :من تيهه

غرز  - ؟انظر أهو أمر حسن ؛ا فعل فخريأنا ال أسامح أحداً كم -
 :وصاح يف إثر الرجل اهلارب متأملاً .أورخان طرف السيف يف ساعد عصام

 .والثأر اآلخر سيايت إن مل تكف عن جرائمك .هذا ثأري األول -
 :مث الم أورخان ،وقف فخري ألياً ال يعرف تفسرياً ملا يرى ويسمع

 .معروفنا أمام اهللا أحبطت .ما كان جيدر بك أن تفعل هذا -
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تقضي عمرك تفعل  ؟ال أعرف ماذا تأمل ممن ال يستحق فعل اخلري ،نعم -
وذه احلجة جعلتين أغفر ملن كانوا يريدون إلقائي يف البحر. وسليمان  .اخلري

أزاد معك ما كسبته  .ارم جعلتنا نتصاحل معه مث أحسنا إليه اليوم مببلغ كبري
 ؟بعرق جبينك

وهو  ،نصح فخري – !ولكن ال تكن ظاملاً يا أورخان ،دمل يز ،ال -
ال  .هذا سيضرك - :يستغرب عتاب الثأر الذي يسمعه من الشرطي الشاب

 –. "فعل اخلري ال جيد اخلري بانتظاره"من ال ي !ننس زمان كنا عبدين مملوكني
 "!وما أكرههم لفعل اخلري ،ما أقسى قلوب هؤالء الشباب"

على اإلجابة على مواعظ فخري ألنه كان غارقاً يف  مل يكن أورخان قادراً
 أفكاره. 

 
-II- 

وشارل  .غري أن من يستسهلونه ليسوا قالئل ،هناك من يصعب عليه السفر
غري أنه مىت قام صعب  ؛يصعب عليه القيام :دو فرييول يستوي عنده األمران

 .إيقافه
ومل  ،باريس هذه املرة مل يكن عند السفري الفرنسي مفر من ركوب طريق
ألكسندرين  –يبق يف املسألة خيار. وسبب االستعجال هو رسالة كلودين 

املفاجئة. ومل يسبق هلا أن كتبت إليه يف مثل هذا الشأن رغم أنه يقيم يف 
 تركيا منذ سنوات.
 يكن يود تناسي املغامرات النسائية فإن عليه اآلن أن مل ورغم أن الكونت

وأمامه أسبوعان يرتب  .جله هذا الطريق الطويليفكر يف األمر الذي يقطع أل
 خالهلما قضاياه.
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. وال أحد يعترض طريقه هو ،والسفينة تتقدم .طريق البحر مريح يف الصيف
ألكسندرين أهي جمرد رسالة حب أم أن حتتها  –كلودين  شوق"ورسالة "

 :األول :هذا املوضوع ميكن تفسريه من خالل ثالثة افتراضات ؟أموراً أخرى
 ،مغامرات كلودين اليت ال اية هلا :والثاين ،ضية أسرية بينها وبني عائشةق

 ،ويعده شارل دو فرييول أمهها: منصب الوزير األول لفرنسا ،والثالث
ولطريقة ممارسة دو كوندي بوربون معىن كبري. فإن حاول تغيري املناصب 

 دخلت البالد يف أزمة خطرية.
ألكسندرين فليست إمكانات  –ودين إذا دققت التفكري يف رسالة كل

كيف نسيت موضوع جانيت " -: بل أربعة ،تفسريها ثالثة افتراضات فقط
يبدو أن جانيت ال  - :عاتب شارل دو فرييول نفسه ؟!نيكول وبيري –

ولذا تريد أن تقحمين بينهما فتحمي أخاها األكرب من املرأة  .تروق لكلودين
.. يا ."، تريد أن تراين"تنتظرين يا ترىاملسؤولة عن شؤون الدير. أهلذا 

ولكن إن أردت احلق فال أعرف عنهن  .ال أحد يعرفهن كما أعرف !للنساء
وسأجعلهن مىت تقع عينا إحداهن على  ،الكثري. ألصلْ إىل باريس أوالً

تنا ماري  .غريها، ترجتف سوقهنأجنيليك أهلا النظرة نفسها إىل  –وكن
اجلميلة جتد دائماً من ميزق طرف  :شكلةهذه هي امل ؟نيكول –جانيت 

بيت ال وللترك قول مأثور آخر " .""الغرية تقلع العني :وهلذا يقولون .ثوا
". ورمبا هلذا حتدث أمور عجيبة يف بيت فرييول ب فيه الفئرانقطط فيه تلع

 .اخلايل من الرجال"
" رغم توقف يف املدينة الصغرية "ميلنيمل ميلك شارل دو فرييول إال أن ي

استعجاله الوصول إىل باريس. كانت الغرفة واملائدة معدتني يف الفندق. 
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ولكن حني مسع من النادل  وكان قد اغتسل حني وعدوه باستدعاء مادلني.
 :املأساة اليت حلّت ا صرخ وقد امتقع لونه

 !ليست من نوع النساء اليت ميكن أن تفعل هذا -
 .ما أعرفه ،رأيتهما أحكيه لك أيها الكونت هو ما  -
 ؟ومىت حدث هذا -
 .العام املاضي -
 ؟وكم سنة حكموا عليها -
 ثالث. -
 .يذرع شارل دو فرييول أرض الغرفة اليت مل تعد تسعه ؟وأين سجنها -
 "سجن "ميلني -
 ؟من قلت يل إا كسرت ضلعه -
 .رجل عريب من اجلزائر -
 !بة.. اذهب ومرهم بتحضري العر!.ما فعلته به قليل -

مل جيهد شارل دو فرييول يف العثور على السجن النسائي حيث تحتجز 
وحني وصفت ملديرة السجن ذات الوجه املستدير الكبري أوصاف  .مادلني

 :السجينة تعجبت
 .مضت علي سنوات يف خدمة السجن وألول مرة يأتيين رجل مهم مثلك -

 ؟أم صديقة .. أمن قريباتك؟.مث ما قرابتك للمرأة اليت تسأل عنها
مل يبحث  .ميكن أن تكون من أهلي وميكن أن تكون صديقة كذلك -

يسرين لو مسحت يل  - :ورجا املسؤولة ،الكونت عن الكلمات اليت يريدها
ليست امرأة  ،صدقيين ،من أرجوك من أجلها مبقابلة مادلني والتحدث إليها.

 .والتظين أين أهني نفسي مبا أقول وما أفعل .سيئة
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 - ؟أراك مبثل هذه العني إن كنت تتصرف من قلبك وإنسانيتك ملاذا -
 .أإن أردت احلق غيرت نظريت إليك - :وافقت املسؤولة الكونت وامتدحته

ولكن مهما كانت فاجلميع يف اعتبارنا هن  .وأنا رأيي يف مادلني كرأيك
اكتسبت عينا املرأة  – .سأقابلك ا ألنك أتيت بنية صافية .سجينات

ولكن ال تأمل مين أن  - :وأضافت وهي تتغنج للكونت ،دتان حرارةالبار
 .ليس األمر بيدي .أترككما وحدكما

ال –ابتسم الكونت  –ما كنت ألرفض لو حققت يل ما تقولني يا مدام  -
 ،بل من أجل أن أفيد مادلني .تقلقي، مل آت إىل هنا ملثل هذا الذي يف ذهنك

 أسعى إلطالق سراحها.
هكذا جيب أن يكون  –ملعت عينا املرأة الطافحة الوجه  – .ناًحس ،حسناً -

املرأة ال تعتدي  .أعجيب أن تكسر ضلع الرجل املغتلم البس القبعة. ،الرجلُ
 ... اآلن حاالً سأستدعيها لك.على أحد إال عند الضرورة

 :فزعت املرأة اليت استدعيت ملرأى شارل دو فرييول
 !هذا أنت أيها الكونت -
حني استقبل شارل دو فرييول مادلني هجمت دون  –أنا  ،يا مادلني ،اأن -

 .حياء من مالبسها الرثّة وعانقته
ال  .. اليوم فقط علمت مبا جرى؟.أي مصيبة حدثت لك يا مادلني -

سأحاول أن يطلقوا  ،إن بقي هناك أثر عدالة فسأحبث لك عنه ،تيأسي
 .سراحك

قالت املسؤولة ذات الكتفني  –ي وال تتحفظا لوجود ،قوال ما تشاءان -
امرأة ميكن  ،هذه القادمة إليكما مراقبة سجون – .العريضتني مديرة ظهرها

 .الوثوق ا
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لن آلو جهداً  – .مثّن شارل دو فرييول صنيع املسؤولة - .شكراً يا مدام -
 ال تدعيها لليأس. ،وأنت اعتين ا .إلطالق سراح هذه املرأة
رييول متابعة الطريق ألنه خرج من الزيارة منهك مل يستطع شارل دو ف

 القلب واجلسد.
ودون أن  ،نعس شارل دو فرييول على الكرسي دون أن ميد يده إىل املائدة

غري عابئ بالنادل الذي تلصص عرب الباب بضع مرات.  ،ينام على السرير
مع  يرقص مع امرأة تنتزع نفسها منه أحياناً فترقص .كان كأنه حيلم وال حيلم

 ،وحني يقترب منها ختتفي ،تشري إليه أال يبقى يف الساحة .رجل ذي قرنني
 فيبدأ يرقص مع ذلك الرجل.

 ،حني يصحو الكونت من احللم وكأن أحداً دفعه يتأمل الغرفة ناسياً مكانه
نيكول أم  –أهي جانيت  ؛من تلك املرأة ؟"أي حلم كنت فيه :ويتساءل
ملاذا  ؟أتكون هي مادلني .ه وال تلكليست هذ ،ال ؟ألكسندرين–كلودين 

مل أر شارلوت  .وتتشاان يف جذعيهما النحيلني ؟عيناها تشبهان عيين أيسيه
والرجل  ؟إليزابيت أيسيه منذ وقت طويل فكيف أشبه عينيها وقوامها ا –

ملاذا  .أم أورخان ،أم بيري ،أيشبه فخري ؟ذو القرنني الذي كنت أرقص معه
أسأل عن هذا الدأنا يف حالة غري عادية .ال أعرف ماذا جيري يل ؟عي... "– 

أسرع إىل املائدة، وصب لنفسه كأساً ونظر  .ض شارل دو فرييول خبفة
والغرفة يف غاية  !ال صوت يف املدى املسموع ،وراقب ،باجتاه الباب، أنصت

 والثانية شبه عمياء. ،وإحدى الشموع الثالث على الطاولة انطفأت .اهلدوء
 نادى الكونت. !أيها النادل -
وقف اخلادم الذي أسرع من وراء الباب شبه  – .أمسعك يا كونت -

 .أحدب
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 ؟ملاذا تتركين يف الغرفة وحيداً ؛أين كنت إىل اآلن -
 .مل أشأ إزعاجك ،أطللت عليك خالل غفوتك أكثر من مرة ،ال ياكونت -
تظاهر بلوم  – .جةكان األفضل أن توقظين من أن تنهشين األحالم املزع -

علقَت  ،يا رجل –مث امتدح نفسه باحللم الذي مل يكن جيد تأويالً له  ،النادل
فانتزعت نفسي منها بعناء. غري أين ال أعرف  ،يب امرأةٌ حسناء لذيذة يف املنام

 .تأويل احللم
 ؟أكانت عارية -
 .الشيء من هذا ،ال -
 .فألُ حنسيقولون إذا كانت عارية فهذا  .هكذا ال مشكلة -

فيما كان شارل دو فرييول يكلّم النادل الذي يعرفه منذ زمن طويل كانت 
ومل  .والعجيب أنه كان يشعر إىل اآلن بدفء عناقها .صورة مادلني يف عينيه

أم  ،أتسببوا يف مصيبة للمرأة الكاملة" ن ينسى شعرها ويديها الناعمتني.يك
كيف سأجيب على  ،فال أعر ،ال أعرف ؟هي من سببت الدمار لنفسها

 املرأة ال"يف قول املشرفة  .ال ميكن أن تفسر وحتلل ما مل ختترب بنفسك ؟هذا
لسنا حنن  ،كثري من الصدق. نعم " تعتدي على أحد إال عند الضرورة

 الرجال بريئني من وقوع املرأة يف اخلطأ"
 !لنشرب شيئاً من النبيذ ،أيها النادل -
 أحسنغري أن هناك امرأة لذيذة تنادمك  ،ال اعتراض لدي أيها الكونت -

 .مين
من تلك  - :حسم شارل دو فرييول األمر. وسأل بعدما شرب – .ال ،ال -

 أهي من معاريف؟ ؛املرأة
 .إن كنت تتذكر يا كونت هي تلك اليت جئتك ا بعد مادلني -
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مث  .سأل الكونت بلهجة تنم عن عدم الرضا - ؟أتتذكر هذا إىل اآلن -
أحياناً تستعصي  .جرى لنا مثل هذا يف وقت مضى - :ف مازحاًأصلح املوق

ولكن ال تظن أين  .إن كانت تلك املرأةَ الصغرية احللوة فهاا .بندقية الصياد
 !إذا ذهبت أصطاد اآلن فستستعصي بندقييت أيضاً

ليت كل الذين يقضون ليلتهم  .مل أنظر إليك هذه النظرة قطُّ أيها الكونت -
وانسل اخلادم من  –كانوا مثلك  ،مبن فيهم ملكُنا –ته وخفض صو –هنا 

 .الغرفة على رؤوس أصابعه وهو ميدح الكونت ويربئ نفسه
بثوا احلريري األبيض  ،جلست يف حضنه املرأة العبلة دون سمنة وال حنافة

ويشف عن سرواهلا الداخلي  ،القصري جداً  الذي يكشف عن صدرها
ومهست يف  ذ أمد طويل ويف منتهى الشوق إليه.وسرا، وكأا تنتظره من

 :أذنه وهي تعانقه
 !ما أكثر ما شوقتنا إليك يا كونت -
قال شارل دو فرييول بربود للمرأة  - ،مهالً يا حلويت الصغرية ،مهالً -

 !اذهيب واجلسي على مقعدك –املتعلقة بعنقه وهو حياول التملص منها 
صر ذاكرتك" قالت له وهي تنظر يف .. "ما أق؟.أما عرفتين ،يا كونت -

 :ومل تكتم ما تعرف عنه دون أن تظهره ولو أا حاقدة عليه ،وجهه وتلومه
 .أنا من عاجلتك مرة

قال شارل دو فرييول ضاحكاً وأجاب  –. .أتذكرك ،أتذكرك يا غابرييل -
ة يف هذه العالق .ولكن ال تتعاملي معي بأن تغريين مبا ال تريدينه - :مبا يريده

جيب أن يشبع أحدنا من اآلخر دون أن تتخللها حالة تنفيس واحدة عن 
وال  .لذلك لنتناس أنا وأنت ما سيكون بيننا ولنتكلم يف ما يقلقنا .الرغبة

 .وال تتخيلي أين ال أريدك .تنظري إيلّ هذه النظرة يا غابرييل
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جلست غابرييل حيث أشري هلا  –حسن إن كنت ترى نفسك هكذا  -
 ،ساخرة تسري على شفتيها الرقيقتني اللمياوين. صب يل من النبيذ وضحكة

 – .ولكن ال شيء يشغل بايل أنا .وإذا كان عندك ما تقوله فأنا أمسعك
 .ازرقّت عينا غابرييل الدافئتان

ومل يكن  -أتريدين أن تقويل إنك جئتين رغبة يف الشهوة أو طلبتك أنا  -
 .الالكونت حباجة للبحث عن كلمات السؤ

قالت  –.. .ال أجهل يا كونت ملاذا ال يستجيب قلبك يل هذا املساء -
مث اختتمت بكالم ال يفهم منه أتنصح نفسها أم  ،غابرييل اآلن بصوت لطيف

وكلٌّ  .ولست جاهالً باألمر .احلياة مألى باملفاجآت - :تنصح الكونت
لني هو ولكن إن كان موضوع ماد .يصطدم مبا كتب على جبينه كما مادلني
 .ال ميكن أن تغري فيه شيئاً .ما يحزنك فقد حدث ما حدث وانتهى

أال ميكن أن  ؟أيتخلون عن كل من يدخل السجن ؟وملاذا ال أستطيع -
 تزوريها وتساعديها ولو مرة!

 .ألن مادلني خدمتين فعلي أن أخدمها أيضاً -
 .فرح شارل دو فرييول لما مسع -_ وهل خدمتك مادلني  

قالت  – ؟!أكنت طلبتين إىل هنا لوال أا يف السجن .خدمتينأكيد  -
غابرييل فجأة بصوت خيلو من أي شفقة للرجل الوسيم اجلالس مقابلها 

خري من الكالم يف هذا  - .وكأما ال يتحدثان يف موضوع يدعو لألسى
أم حتتاج قبل هذا إىل دوائي كما  .املوضوع أن تدعين أمتعك أيها الكونت

 ؟قيف الساب
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ونظر وهو يضبط أعصابه مبشقة يف عيين غابرييل  ،امحر شارل دو فرييول
يريد أن تعود  ،مث المها وقد أشفق عليها قليالً ،احملرومة من أي حياء أو عيب

 :إىل نفسها
 .ال أتذكرك الفتاة اليت أُعجبت ا مرة -
ن ضحت غابرييل حماولة إغراءه بالفخذي – .ليس يف هذا ما يدعو للعجب -

والنهار مكون من الصباح  .السنة تتغري أربع مرات –العاريتني املتينتني 
 .ختتار من تعجبك ،والظهرية واملساء

 .ن يقال فيها مثلُ هذامملست  مهنتك يف وأنت -
ضحكت غابرييل واإلهانة  –ومبا أنك ممن جعلوين هكذا  ،نعم ال أشبههن -

أسنجلس هكذا نتبادل النظرات  - :ومل تنس ما أتت ألجله .النسائية تغلبها
 ؟أنفوت ليلتنا بال فائدة ؟واملالمات

 .وضع الكونت أمام املرأة ما يدفع عادة - ؟ملاذا بال فائدة -
وخرجت من الغرفة ضاحكة خمفية  – .أنا ال آخذ ما مل أكسبه بعملي -

ولكنها يف اللحظة نفسها أطلت  .بضحكتها ما حلق ا من إهانة مفاجئة
إن دفعت غداً   -:وقالت  ،الباب بغضب غلى متأخراً لخالمن برأسها 

 .ملادلني هذا املبلغ الذي مل تدعين أكسبه بتعيب سجله اهللا ثواباً لك
قال هلا شارل دو فرييول معترباً ما  – .مع السالمة ،مع السالمة يا غابري -

  !أرفع هذه الكأس خنب صحتك -ورافعاً هلا الكأس  ،مسعه مضحكة
افترق الكونت وغابرييل على غري وفاق فقد كان كالمها مثقالً مبا مهما 

كان شارل دو فرييول انتهى من اتصاالته ألجل  .يشغل باله ليحرمه النوم
ومل يكن عنده أدىن تردد أو تراجع يف هذا الشأن. بل زاد  .قضية مادلني

ساء وما مسع ممن جالسته فجأة يف امل ،إصراره بسبب ما رأى أمس يف السجن
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، ولكن مل يكن يستطيع أن مييز العدل والظلم يف هذه القضية .على الطاولة
ال أعرف إن كنت بالغت يف الصراحة مع رمبا ألنه كان يف صلبها. "

فجرت  .ال شيء تتورع املرأة الغاضبة عن قوله لك أو فعله بك ؛غابرييل
ال تقلْ يل  .انغابرييل كجمرة ملتهبة وكأا غري املرأة اليت عرفتها من زم

إذن إن دواء الرجل هو املرأة. يتذرعن ذا حىت إذا مل ننفذ هلن ما يردن 
أقول هذا غري أن  .ال تتصرف مادلني املسكينة ذه الطريقة .شجنب تصرفنا

تلك العنيدة اجلريئة الصغرية لو استطاعت ملا توقفت عند كسر ضلعي بل 
نتاجر  : ونساًء مدينونحنن الطرفني رجاالً .كسرت ما يقع حتت يدها

بأجسادنا. خري لنا أن حنافظ على أنفسنا من أن نصنف الناس إىل متهم 
وبريء. كان األفضل من كل هذا أن نكتفي مبا عندنا وال نطمع يف ما ليس 

وبني اام الذات  –الدنيا كلها قائمة على الرغبات"  ؛لنا. ولكن ما العمل
 .وتربئتها غرق الكونت فجأة يف النوم

تنثر  ،ال تتقبل ما جرى هلا ،كانت هي األخرى تتقلب يف الفراش ؟وغابرييل
عشيقي اجلميل الغين نسي كيف أعنته على استرجاع . "االامات والشتائم

" واحلال أن هذا الدعي ال حتاويل أن تفرضي علي شراءكيقول يل " ،فحولته
أمامي ساخراً املال يضع  .عبد شهوته كان جالساً أمامي يأكل نفسه رغبة

الليلة ثالثة  .. ال تعرف أيها األهبل أين أكسب يف.الذي مل أكسبه جبهدي
إن كنت ال تعرف ماذا تصنع ذا املال فسأقول لك  أضعاف ما قدمت يل.

. من يدري قد تطرق بايب يوماً !.لُفّه وأولجه يف مؤخرتك .أين تذهب به
قضي عمرك ناسياً ملاذا سجنوا وإن حدث هذا فسأجعلك ت .ميتاً من اجلوع

 ؛ال تظن نفسك الوحيد الذي يفعل اخلري !مادلني أيها الثرثار مداح نفسه
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" غلب النوم غابرييل وداخلُها يغلي ...فنحن أيضاً لسنا حمرومني من الشفقة
 .وتفكر يف اخلري الذي ستفعله

يف نفسها: قائلة  ،أفاقت غابرييل يف الصباح وهي تفكر يف زيارا إىل مادلني
وحىت  ،حني بدأت عملي .وهذه اليت سأزورها ليست تلك املرأة العظيمة

واختارت شيئاً من بني مالبسها  .سجنِها، سببت يل كثرياً من املتاعب
متباهية ال  ،وتوجهت إىل السجن ،عض احللوىبوأضافت  ،الداخلية اجلديدة

وحني رأت  .تناكد الكونت الذي أهاا أمس ،ترى يف نفسها ما يشني
 ،وقد نسيت حر النهار ،غابرييل السجن املطبق على نزالئه تصبب جبينها

مث قرعته وقلبها  ،ووقفت قليالً إىل جانب الباب األصفر الوسخ .عرقاً بارداً
 .ينتفض

 :وابتسم هلا ،نظر رجل عابس من الشباك الذي انفتح يف البوابة الكبرية
 ؟ت طريقك أم جاء بك اهللا إيلّأضلل !هذه أنت أيتها احللوة الصغرية -
   .أحتاج إىل مقابلة املسؤولة السيدة كاترين !دعين يف حايل أيها القبيح -
  .ولو أا بادرته باجلفاء ،ابتسمت للحارس كما تفعل مع من يلبس قبعة -
ال تدري قد حتتاج أنت أيضاً إيلّ  ،إن كان بإمكانك ساعدين على مقابلتها -

 يوماً ما.
 !أنت حتتاجني إىل أمثايل ،نعم -
ابتسمت غابرييل مرة أخرى يف  – !ال تبخع نفسك حقها يا مجيل !مهالً -

ال تنس أا دون  .النقود ال متيز بني الناس – .وبترت غمغمته ،وجه احلارس
 !ولذا افتح الباب ودعين أدخل ؟أفهمت علي يا نور عيين .رائحة

بش اآلن  – .كان هنا مدخلكنت مسحت لك بكل سرور يا حلويت لو  -
لو كان األمر بيدي لفتحت باباً هنا من  - :وأضاف ،يف وجه غابرييل
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ستجدين السيدة كاترين يف املدخل  :ولكين أقول لك ما أستطيع ...أجلك
 !ولكن ال ختربيها أنك قابلتين .وهي امرأة شفوق، ستتجاوب معك .الثاين

أخربيين سواٌء   –ال يف أثرها ق –.. .أنت تعرفني طبائعكن أيتها النساء
 .أفلحت يف مسعاك أم مل تفلحي. لن أضرك إن مل أنفعك

حني رأت غابرييل السيدة كاترين قالت يف نفسها "ما أشبهها بذلك احلارس 
ومل متلك املرأة اليت تزن ضعفي غابرييل إال أن تسأهلا مع أا  ."!اجلهم

 وعدا بتلبية طلبها:
 :ذا فسأمسح بلقائكما ولو مل أكن أملك هذا احلقإن كانت عالقتكما هك -

ال  ،أفهم ؟أين كنتما طوال هذه السنوات ،والكونت الذي سأل عنها ،وأنت
 .ال جيهل أحدكما اآلخر ،أظن أنك والكونت الشخصية املهمة

الكونت من  –وافقت غابرييل متلهفة حمدثتها  - .نعم يا سيدة كاترين -
ولكن لوال حرصنا على مادلني  .لست خمطئة .الناس الذين يفون بكالمهم

 ماجئنا هو وأنا إىل هنا.
 :ما إن فتحت مادلني الباب ورأت ما رأت حىت صاحت بال وعي

مث توسلت إىل مسؤولة  – !ال تريين وجهك !ماذا تريدين أيتها املومس -
أعيديين إىل مكاين قبل أن  .هذه من تسببت يف مصيبيت - :السجن بتحفظ

عقّبت مادلني اليت  –هذه ال غريها مصيبة كل الرجال.  – !جرميةأرتكب 
 .كانوا يعيدوا إىل سجنها

 
-III- 

وتزداد  .والشوارع تستقيم .تتسع طوالً وعرضاً .كل يوم تنمو باريس
واألشجار اليت تنافسها األبنية علواً تتشامخ. وتسرع يف  .الساحات واجلادات
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املزدانة بالزخارف. ويظهر من  ،أو األربعة االجتاهني العربات ذات احلصانني
والنساء بقبعان الرقيقة  ،العربات الرجال بقبعام األسطوانية املنتصبة

 .وأوشحتهن احلريرية
وترى يف كل مكان  ،وعربات النقل ،والزهور واألشجار املثمرة واخلضار

لذين والباعة والشارين واملسنني ا ،عربات الصغرية اليت تنقل األحذيةال
 .يسترحيون يف األفياء واألطفال

واليت يحرم منها شارل دو  ،ألكسندرين –احلياة اليت وصفتها له كلودين 
تغلي يف باريس دون توقف. أتكون احلياة يف باريس نشيطة إىل هذا  ،فرييول

والكونت يبقى إنساناً  .ستفهم حني تدرك وقْعها على العني والقلب ؟احلد
وما ليس عنده ال عناء يف احلصول  ،عنده كل شيءحىت لو كان يعيش و

وأعلى  ،عليه. وليس جاهالً أن من يغين يبكي. وأغلى القمصان يتمزق
مشس مشرقة حيناً  :ومنط احلياة يشبه العامل الذي ينبثق منه يسقط.القبعات 

 !وليت اإلنسان يعرف مىت سترعد وتربق .ومطر حيناً
ميلني  :ماكن اليت مر ا يف عربته الوثريةيلتفت شارل دو فرييول بقلبه إىل األ

 ،وفريساي وتريانون وغريها: "يف قصر فريساي يعيش ملكنا الشمس املشرقة
وميلني مدينة حلوة صغرية  .ويف "حديقة الغزالن" يشغل مطحنته .وحيكم منه

غري أن سجن مادلني املسكينة يقع فيها. و كان ممكناً أن آيت  ،تأسر القلب
إليزابيت  –بغض النظر عن شارلوت  ،ألجل مادلني وحدهاإىل هنا 
نيكول. وهلذا يقول احلكماء إن احلياة مركّبة من اخلري والشر.  -وجانيت

قال يف نفسه راضياً حني اعتلى اجلسر  – .وها هو ر السني يفعل اخلري مبائه
حيمل على ظهره املراكب   - .أوغستني -نيف  -الذي يفصله عن سان
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ولكن حني يفيض  .يعمل لصاحل الفقراء واألغنياء .اذيف، والسفنذات ا
 " ...حيمل الضرر للجميع دون متييز

هذا يضحك  :وهلذا تتوهج احلياة املتنافرة يف باريس .اليوم هو يوم األحد
وتسبق عربات أشد  .وهذا يوم عرسه واآلخر عنده مأمت .واآلخر حزين

بق بدوره العربات اليت جيرها احلمالون فخامة عربةَ الكونت املزينة. وهو يس
 ويترك املشاة وراءه. .أو الثريان

وفندق سيويل  ،كول –وسان  ،تشمخ يف مساء باريس كاتدرائية نوتردام
واللغة الفرنسية  .وهواء املدينة نظيف عذب والبنايات املفرطة يف ارتفاعها.

 ،ه يشرح القلبتشنف اآلذان. وما يراه الكونت شارل دو فرييول وما يسمع
" حمبوك يا باريس ال !هيه يا باريس ،"باريس :وحيفز صاحبه على الصراخ

وبعد قليل برأ نفسه حنو املدينة الواقعة يف  - يسعهم إال أن يهتفوا بامسك.
 –واليت مل ميلك إال أن حيبها عدة سنوات: اغفري يل يا إستانبول  ،الشرق

 "!...وأنت أيضاً من أهلي ،القسطنطينية
وظهر قصر آل  ،أوغستني –نيف  -حني وصلت العربة إىل شارع سان

ويف  .الن قلب شارل دو فرييول حىت كاد يذوب ،فرييول األبيض الكبري
 ؛"اليوم هو األحد :إليزابيت أيسيه –اللحظة نفسها خطرت له شارلوت 

 "؟أميكن أن تكون يف القصر
وتوقفت عن  .الكبرية جفلت عائشة من صوت العربة اليت توقفت عند البوابة

ألكسندرين وبون دو  -وتابعت كلودين  .قراءة قصيدة فرنسوا ماري فولتري
وقفز أرجنتال الذي  .فيل بأعينِهما عائشةَ اليت كانت حتثّ اخلطا إىل الباب

وتبعهما. أما من كان جالساً بال مباالة فهو  ،كان يحرم دائماً من شيء ما
وينظر فولتري والورقة اليت كان يقرأ  .شارل لويس دو سكوندا مونتسكيو
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ألكسندرين  –منها الشعر حنو اجلهة اليت يركضون إليها. تعرفت كلودين 
 :العربة اليت فتحوا هلا البوابة

 .هذه عربة الكونت شارل دو فرييول -
وعلى صدر شارل دو فرييول الذي مل ينزل من العربة بل قفز منها ارمتت 

 .وتعلق الصبيان كلٌّ من جانبٍ بعمهما .إليزابيت أيسيه –شارلوت 
ميسح الكونت  – !كم كربت ؟هذه أنت ،إليزابيت –شارلوت  ،أيسيه -

اشتقت  ،نعم !ال تبكي ،ال تبكي يا ابنيت –شعر الصبية اليت التصقت بصدره 
ال تبكي يا  .سنة على األكثر ،.. لن تطول إقاميت يف تركيا.وأنا أيضاً ،إيلّ

    !ال تبكي ،ابنيت
أال  –استعجل أرجنتال وهو رافع بصره حنو عمه وحنو عائشة  –بون  -

 !تطلب من أيسيه أال تبكي
ابتسمت عائشة ودموعها ما تزال يف عينيها يف وجه أرجنتال الذي كرب 

 :خالل هذا العام على حنو ملحوظ
أليس كذلك  ؛هذه دموع فرح ،ال أبكي .ال تقلق ،يا أخي الصغري ،جان -

مث قالت  ،" سألتهباباوفيما عائشة تنادي  الكونت دون أن تدري " - ؟يا بابا
وسارت به  - .تعال يا بابا أقدم لك أصدقائي -:له دون انتظار اجلواب

لويس  -وهذا شارل  ،ماري فولتري -هذا فرنسوا  - :ممسكة ساعده بيديها
ري حيث واالثنان يعمالن يف املعهد املقام باسم ليودوفينك الكب .مونتسكيو

ألكسندرين جتمعنا عندنا كل  –وكلودين  .يدرس بون دو فيل وأرجنتال
ونتكلم على الكتب  ،واليوم موعد اجتماعنا. نتناشد األشعار .شهر مرتني

 .املهمة اليت تعاجل قضايا حياتية
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مل يستطع أرجنتال إال أن يساهم يف  –وكلودين تقرأ لنا مما تكتب  -
 احلديث. 

- حسن، أرى أن هذين  –قال شارل دو فرييول راضياً مبا مسع.  – .حسن
وإذا كانت قلوبكم  ،اللذين قدمتهما إيلّ صديقان حكيمان. اقرؤوا الكتب

فرنسا  .وزيدوا يف معارفكم ،تعلّموا احلياة .حتدثكم أن تنظموا الشعر فافعلوا
وانتهى بعد وقفة قصرية بالتنافس  - .حمتاجة إىل أشخاص متعلمني مثقفني

لسنا أقل شأناً من العرق الذي يتباهى  - :قائم بني الفرنسيني واإلجنليزال
طوال عمره علينا. ليس من عندنا ممن ميكننا أن نرفع رؤوسنا م ونفتخر 

ملاذا  ؛أقلَّ ممن عندهم. وأنت يا كلودين تؤلفني الكتب. والشباب ميتدحونك
.. أال يسرك أن .وهبةمل أعرف أن عندك مثل هذه امل ؟ال تسامهني يف احلديث

وقال هلا على حنو غري مباشر حىت ال يفهم  ؟أقطع كل هذه املسافة من تركيا
 .احلضور أا أرسلت إليه

 -ألكسندرين –توهجت وجنتا كلودين  –يا صهرنا العزيز  ،يا كونت -
"أكنت تريد أن أستقبلك كما هذه املرائية  :ابتسمت له وهي تقول يف نفسها

كنا  .مل خيطر يل مثل هذا ؟أميكن أال يرضينا قدومك –" ؟دكاملتعلقة بساع
عندنا كثري مما نقوله لك  .ولكن مل نعرف أنك ستصل اليوم .نتوقع حضورك

 .غري أننا نطمع يف أن تقول لنا أنت
وظل الكبار والصغار إىل ما بعد  .كان اليوم بكامله عيداً لدى آل فرييول

نت الغائب منذ أربع سنني. وأتوا على الظهر على املائدة اليت أُعدت للكو
كانت عائشة ملتصقة بالكونت يف حني كان بون دو فيل  .ذكر الكثريين

وأرجنتال يبحثان من وقت آلخر عن ذريعة لترك املائدة. أما اآلخرون فلم 
وكانت عائشة مهمومة بطعام  .يكونوا يستطيعون زحزحتهم مهما نادوهم
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حىت كأس الشاي وما فيها من  ،ترعاًالكونت حترص على أن يبقى صحنه م
ألكسندرين تكشفان عن  –أجنيليك وكلودين  –السكر. ومل تكن ماري 

بل إن الكونتيسة كانت متدحها دون  ؛برمهما ذا السلوك الذي ال يسرمها
 :ذكر امسها

 .صبيةً –واُهللا مل يعطنا  –ألجل هذا كنت أمتىن  ،هكذا إذن أيها الكونت -
 .ولن يرفُقوا بك ،لن خيدموك ولن يرجوك يف شيء ؟الصبيني ما فائدة هذين

يا ماري  -يتركان املائدة ويعودان دون استئذان.  ،أال ترون ما أقل ذيبهما
قالت عائشة ألول مرة للكونتيسة "روحي  –يا روحي الوحيد  ،أجنيليك -

ألكسندرين اليت مسعت النداء حاجبيها  –يف حني رفعت كلودين  "الوحيد
ال أمسح لك أن تصفي أخوي الصغريين ذه  - .رفيعني اجلميلني استغراباًال

إما رحيمان وحيبانك ويشتاقان إليك. وأرجنتال بالذات  األوصاف.
 بل عدة فتيات.  ،يساوي ليس فتاة واحدة

أكّدت الكونتيسة  -هذا صحيح. ،إليزابيت أيسيه –يا شارلوت  ،نعم -
على االسم  ،وأمام الكونت على حنو خاص ،أجنيليك أمام احلضور –ماري 

ويف هذه  –ويشتاقان إيلّ  ،أنا راضية عن ولدي وحيبانين – .الفرنسي لعائشة
تعال يا  -اللحظة قطع أرجنتال الذي مد رأسه من الباب املفتوح كالم أمه  

 .وال تنظر من خلل الباب ،ولدي إىل هنا
تعايل  ،ت الذي قضته معكميكفي الوق ،بل أيسيه ،ال أكلمك أنت يا أمي -

 .اجلسي معنا
أجنيليك للكونت وهي تتظاهر بأن  –قالت ماري  – !امسعوا ماذا يقول -

هلذا أقول ما  - :مامسعته مل يزعجها بل استغربته، مسمعة عائشةَ ما تريد
هذان يا كونت ال ميالن من  .هذان الولدان كأين لست من ولدما ،أقول
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يه حىت لو بقيت إىل جانبهما طوال النهار. اذهيب يا إليزابيت أيس –شارلوت 
 ال جتعليهما يكرهاننا. .لن يدعانا مرتاحني ،ابنيت معهما

 .ال أستطيع أن أفعل هذا يف يوم قدوم بابا !أجنيليك ماما –ال ياماري  ،ال -
 :مث التصقت بكتفها بالكونت وكأا تقول .قالت عائشة بوجه منشرح -

 .لست وحدي ؛انظروا
 –غريت ماري  –اشتقت إىل أبيك طوال سنني  ،أفهم .صحيح ،نعم -

ولكن اختتمت حبيث عربت عما يف  ،أجنيليك فوراً ما مل يتحقق من رغبتها
وال  ،كول –جيب أن تعودي هذا املساء إىل سان  - :قلبها بطريقة مواربة

 نيكول أن تتأخري ولو نصف ساعة. ستشتاق إليك كثرياً. –تقبل جانيت 
ورمبا تصرفت  ،رفعت عائشة اآلن صوا –يا ماما  ،أجنيليك –ا ماري ي -

نيكول من  –جانيت  أليس موقف –هكذا العتقادها أن كالمها حق 
ما يصرون عليه خلال سلوكنا من  ،حنن وأنتم ،ولو مل ننفذ .تأخرنا صحيحاً

 ولن متتدحنا ملكتنا. ،وألسأنا إىل مسعة مدرستنا ،األدب
 ،أن حتيب مدرستك ذا الشكل ،أيسيه إليزابيت –ولوت شار يسرين يا -

احتدت فرحة الكونت املمزوجة بالفخار ملا مسعته من  –وحترصي عليها 
 .هكذا يا ابنيت جيب أن تكوين إذا كنت فرنسية. وهكذا تثمنينها –عائشة 

ومن مسائك  ،وكل هذه املشاعر والواجبات تبدأ من من بيتك ومدرستك
 .ك ومن أهلكومن ملك ،وأرضك

ال أقول مثلكم  ،نيكول –أحب يا بابا معلمي وعلى رأسهم جانيت  -
 .وافقت عائشة من قلبها الكونت –وكذلك زمياليت.  ،متاماً

 –انتهاء بصويف  ،وزمالءمها ،وأخويك الصغريين ،"أحيب معلميك وزميالتك
 ألكسندرين يف قلبها من قناة عائشة اليت تتدخل يف كل –غمزت كلودين 
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ولكن ال تسمعي ذه احلجة  –مرددة يف نفسها كالمها بسخرية.  ،شؤوا
 :مث نطقت .وال تنخدعي كالمها" ،نيكول –ملا تقوله املرائية جانيت 

- حسن، ك .هكذا جيب أن تكوين ،حسنيف  ،يسرين أن تندجمي يف جو
 " كان األفضل - :امتدحت عائشةَ مث را يف قلبها – .زميالتك وأخويك

إن فتحت هذا املوضوع فأنا أعرف ما  .أن تتركينا وتدعينا نكلم الكونت
خرجت كلودين بقامتها الرشيقة من  –اآلن أنا منصرفة  –أفعل بك" 

إليزابيت  –أمل حين موعد عودة شارلوت  - :وقابلت صويف وسألتها ،الغرفة
 ؟أيسيه يا صويف

أجابت صويف اليت مل  –ألكسندرين  –ال يزال الوقت مبكراً يا كلودين  -
ولكن على  - :وأردفتها مبا يشغل باهلا اآلن ،تنتبه إىل سبب سؤال الكونتيسة

وهذا حيتاج إىل بعض  .وجتهز نفسها ،إليزابيت أيسيه أن تستحم –شارلوت 
 ؟أم ستقيم بيننا بضعة أيام مبناسبة قدوم الكونت ،الوقت

مث إن  –ا خرجت ألجله ألكسندرين م –حتقق لكلودين  –ال نية هلا  ،ال -
إليزابيت أيسيه مبا أمامها من  –ذكّري شارلوت  .نيكول لن تقبل –جانيت 
 رأت الكونت فنسيت كل شيء. .واجبات

 :نفذت صويف ما قيل هلا يف أقل من نصف ساعة
حان موعد عودة  ،أعتذر ملقاطعتكما ،وأنت يا كونتيسة ،يا كونت -

  .جهزها للعودةجيب أن أ ،إليزابيت أيسيه –شارلوت 
  .توسلت عائشة –يا صويف نصف ساعة أخرى  -

 :خمفية مشاعرها ،أجنيليك فرحة مبا مسعت –استعجلت ماري 
ال وقت  !افعلي ما تقوله صويف ؛إليزابيت أيسيه –ال يا شارلوت  ،ال -

 .الشمس مالت للغروب ،لديك
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ترك وفيما هي ت .رضخت عائشة –حسناً يا ماما إن كان رأيك هكذا  -
 .كول –إذن سيوصلين بابا إىل سان  - :الغرفة التفتت وأحلّت على اجلميع

 !البس أفخر ما لديك من لباس يا بابا
 –وتضاحكوا. وسبقت ماري  ،تبادل الثالثة الذين ظلوا يف الغرفة النظرات

 أجنيليك غريها بنربة املزاح:
هلا ما  ال تتركك قبل أن تنفذ ؟أسمعت يا كونت كيف تتأمر عليك -

 ولكنها عنيدة.  .فيها الرمحة والظرافة .تطلب
ضحك الكونت دون أن يعبأ مبقصود الكالم  - ؟مثل أرجنتال إذن تأليس -

هلذا  .ليس سيئاً أن حتملهم على حتقيق ما تريد يف وقته –الذي يوجه إليه 
 .يذكّرين أحياناً بطفوليت .يعجبين جان

 –اركت يف احلديث كلودين ش –أنت وأرجنتال فرنسيان  ،أنتما -
فال تنسيها  - ؟أما هي –ألكسندرين اليت جيري احلديث على هواها اآلن 

 ...نيكول كوا شركسية –جانيت 
 .احتد شارل دو فرييول – ؟!أمل نتفق على أال نتكلم يف هذا املوضوع -
غري أنّ جانيت  –أجنيليك أختها  –وافقت ماري  –قلنا يا كونت ولكن  -
 .فتضيع هويتها ،ول تظل تردد على مسامع ابنتنا الصغرية أا شركسيةنيك –

 –إليزابيت أيسيه تسمع جلانيت  –وأعجب ما يف األمر أن شارلوت 
ليس يف املوضوع  ،وتنفذ ما تطلبه وال تسمع لكلودين. ال ياكونت ،نيكول

أقول لك هذا خوفاً على  ؟ألسنا كونتات ،أنا وكلودين وأنت ،غاية أخرى
هذه الطويلة الساقني ال أعرف من أين تأتيها بالكتب اليت  .رنسيتنا""ف

من  .واألخرى تسألنا يف أي ناحية يعيش الشراكسة .تتحدث عن الشراكسة
 .الضروري اختاذ إجراء ما يف هذا املوضوع وإال خرجت الصبية من أيدينا
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 ؟وهل أوغستني على دراية ذا املوضوع -
 !حىت بتربية ابنيه ،يهتم إال بعمله أخوك األصغر يا كونت ال -
 - ؟أمل ختربوا أخاكما بيري غريين دو تانسني األسقف مبا يشغل بالكما -

سأل شارل دو فرييول األختني دون أن يبدي على نفسه أنه يعرف عالقة 
 .نيكول –أخيهما جبانيت 

 ؟أليس أسقفاً ؛ال نريد إقحام أخينا يف املوضوع ،إن أردت احلق يا كونت -
مث قالت وهي  ،ألكسندرين وهي املستعدة للجواب –أجابت كلودين  -

أنت تعرف  –تتحفظ خوفاً من أن يبدو عليها انزعاجها من مجاهلا وفطنتها 
إا  ؛إليزابيت أيسيه –دون حاجة إىل أن خنربك طبيعةَ معلمة شارلوت 

ة سيئة ليست معلم .تقتحم عاملك حىت لو مل تنظر إليها أو مل تسمعها ،وقحة
ا؛ فأينما ذهبتا تقوم بأعمال ليست من شأإىل  ،إىل املسرح ،غري أ

 .صحبت  أيسيه دون زميالا ،إىل احلديقة وإىل احملالت التجارية ،السوق
 أجنيليك إىل –أضافت ماري  –.. .قويل له إا خاطت هلا زياً شركسياً -

إليزابيت  –شارلوت حني احتفلت  - :وامتها مبا ليس فيها كالم أختها
" عاملنا دون أن ميالها الرابع عشر اقتحمت هذه "اجلميلة أيسيه بعيد

ومل تفسح لنا اال  ،تتفنن يف الكالم ،متصنعةً اجلمالَ والذكاء ،ندعوها
ليتها أت دراستها قبل أن تضيع  .طوال النهار أن نشبع من ابنتنا الصغرية

يذهب منك مال  ؟أن نبعدها عنها يا كونتأتوافقنا على  .علينا هوية الصبية
كل  ... كان األفضل أن يدخل هذا املال إىل بيتنا.كثري دون أن تعرف أين

 .ال نستطيع جماراة الغالء ،يوم تزداد األسعار
قال شارل دو فرييول لنفسه وقد  –بقيت أمامها سنة واحدة فقط  -

 :مث حسم املوضوع ،هوإن كان يعرف شيئاً مما يقال ل ،صدعت املرأتان رأسه
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 - ؟"ماذا تريد األختان مين أن أفعل – !أبعدا من رأسيكما هذه الفكرة -
نيكول ألن  –تريدان مين أن أجابه أنا جانيت  –ضحك الكونت يف سره 

أنا أوافقكما على اعتراضكما على موضوع  ؟أخاكما ال يستجيب لكما
تكما أن أعارك جانيت أما رغب ،إليزابيت أيسيه بقوميتها –تذكري شارلوت 

ما الضرر يف أن حتب وحتَب يف هذه احلياة  .نيكول فهذا مضحك –
أنسيت  .انظر كم أصبحت كلودين مجيلة يف هذه السنوات األخرية ؟القصرية

 .فهمت ما يقلقكما –" ؟أنك كتبت يل أنك تريدين رؤييت وأنك مشتاقة إيلّ
 .وأكلمها ،نيكول –سأقابل جانيت 

وأمطرت شارل دو فرييول بعتاا معربة عن عدم  ،ة إىل الغرفةدخلت عائش
 :رضاها مبا ترى

 !أراك غري جاهز إىل اآلن -
 ؟أال ميكن مبا أرتدي من مالبس -
 .غري أن جانيت  نيكول حتب األناقة يف الناس ؛ليست قبيحة -
ألكسندرين عما تريد  –عربت كلودين  ؟وهل هؤالء "الناس" هم الرجال -

  .أخيها مبزحة مع عائشة قوله عن
 –أنت تعرفني جانيت  –كان جواب عائشة حاضراً  –ال يا كلودين  -

 :مث أستميحك عذراً يا كلودين .نيكول حتب األنيقني رجاالً كانوا أم نساء
 .نيكول ليست أقل منك أناقة –جانيت 

ألكسندرين مبزحة استياَءها  –موهت كلودين  - ؟وملاذا يزعجين كالمك -
 .أقبل أن تقارنيين ا ولكن ال تفضليها علي - :مقارنتها مبعلمةمن 

أجنيليك حماوِلة ختفيف  –قالت ماري  –نعم ياشارلوت إليزابيت أيسيه  -
 ،وودود ،جانيت نيكول أنيقة – .احلدة املفاجئة يف حوار أختها وعائشة
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كما من ولكن ال ميكن مقارنتها جبمالكما وطباعكما احملبوبة. ال تنسيا أن
ومجاهلم  ،ساللة كونتات. والكونتات عادة تربيتهم غري تربية اآلخرين

 .ذكِّروين مبا نسيت ؟كذلك... وماذا أيضاً
تظنها  .مزيج من الوضوح والغموض !"ما أصعب أن تفهم جنس النساء هذا

وحني تشتهيها تكتشف أن الفضة ال تعدو أن تكون  .ذهباً فإذا هي فضة
ال أستطيع إنكار معرفيت  –م شارل دو فرييول خفية ابتس – .قطعة حديد

ن، هن. مرة حيرقنكوأخرى  ،ولكن مل أستطع إىل اآلن الوصول إىل سر
وحيناً  ،حيناً خيتلسن النظر إليك .وثالثة يبعدنك ،يبعثن الدفء يف أوصالك

 ،وأننت الثالث من هذا اجلنس .ال يسمحن لك أن ترى ما يف وجوههن
 ..".نيكول إليكن –جانيت وميكنكن إضافة 

فسأتأنق أنا  –خرج شارل دو فرييول من أفكاره  –إن كان رأيكن هكذا  -
 !إليزابيت أيسيه –حلظة يا شارلوت  .أيضاً

 
-IV- 

 ،كول –حني أوصل شارل دو فرييول عائشة إىل سان  ،يف ذلك األحد
 :بغياب عائشة هذا احلديث القصري ،نيكول –جرى بينه وبني جانيت 

 .إالزابيت أيسيه وتربيتها –أنا راضٍ عنك يف شأن تعليم شارلوت  -
 .نعمل ما بوسعنا ؛شكراً يا كونت -
 .غري أنه بلغين أنك تلمحني إىل ابنيت بأصلها الشركسي ،نعم راض -
- ؟أأصلها الشركسي سر 
 .بل أبقيت على امسها الشركسي ؛يعرف ،مبن فيهم ملكنا ،اجلميع -
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إليزابيت أيسيه  –تعترض على أين قدمت شارلوت  ؟ونتوماذا إذن يا ك -
 إىل امللكة بزيها الشركسي؟ 

بل أقصد أن تنتبهي إىل أن جتعلي قلبها يتشرب كوا  ،ال أعترض ،ال -
 ؟هل تظنني أن الفرنسيني كلهم من أصول فرنسية .فرنسية

ه واعترب أننا اتفقنا يف هذ .ألن الصحيح دائماً صحيح يا كونت أوافقك -
 .املسألة

حسم شارل دو فرييول النقاش قائالً  -هذا ال حيتاج إىل مزيد من الكالم  -
 ،الكونت - :يف نفسه "هذه املرأة أظنها ليست صعبة املنال" مث عمق األساس

 ؟نيكول –ملاذا حنن واقفان هنا يا جانيت  .سفري فرنسا ال يعيد الكلمة مرتني
إن مللنا من لطفها فـــ  .باريس تنهض وتوشوش لنا .عربيت جاهزة

 الليل فيها ممتع ومقمر. ."ميلني" ليست بعيدة
راءت  .يا كونت أظنك ال تكتفي مبنصب السفري حىت تصبح شاعراً -

وهي تضحك يف سرها،   ،قبل أن يفتح فمه ،نيكول يف اجلواب –جانيت 
لوة ح ،كلماتك متناسقة –" !قائلة يف نفسها "امسع ماذا ينوي زير النساء هذا

 .ينتظرونين هناك ،مساؤك سعيد أيها الكونت .مفهومة
صاح الكونت وراء املرأة اليت  –إن كنت اليوم مشغولة فال بأس يف الغد  -

 مث قال دون كالم "أخضعت كثرياً  من أمثالك" ،تسحب جسدها اجلميل
 

-V- 
 ولكن املرأةَ ،حيب شارل دو فرييول كل األشياء اجلميلة مهما كان مظهرها

غري أن  .أملُه الذي حيرق قلبه كجمرة ملتهبة ،وإن مل تكن صديقته ،اجلميلة
. وال فائدة يف نيكول خاب خالفاً ملا كان يتوقعه البارحة –أمله يف جانيت 
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أنت مثل من أفلت رأس  :"ضعت كثرياً من أمثالكأخأن تصيح وراءها "
 .احلصان وهجم يريد إمساك ذنبه

ا يف إستانبول مل يكن اليأس يدب إىل قلبه ولو خالل كثري من السنني قضاه
واملرأة اليت حتترم نفسها وتعرف  .أن احلب الذي يشتهيه كان يفلت منه

مهما حمت حوهلا أو حاولت احتالهلا فلن تفلح ما  .قيمتها قلعةٌ مستعصية
مل تكتشف نقطة ضعفها. وكما يخرج الكالم احللو احلية الرقطاء من 

والناس  .إرضاءها وإغراءها دون جهد ودون مداراة جحرها فلن تستطيع
من ختتاره واحد  الفتاة يغازهلا مئة شاب ولكن: "يتداولون حكمة أخرى

فحسب" 
هذه األمور وغريها ليست مشكلة وال عقبة يف طريق شارل دو فرييول 

" فقد رنسي. وإذا كان الكونت قال هلا "أخضعت كثرياً من أمثالكالسفري الف
ولو كان األمر يتحقق حسب ما يريد كل  .واحد وهو الصرببقي شيء 

" ابتسم الكونت وهو يتعجب من تذكُّره ؟وملاذا ال يتحقق!... "امرئ ويعتقد
إن " احللوة الطباع ،وحني قلت لتلك املرأة املتناسقة اجلسد - .هذا الكالم

 ." التفتت إيلّ فحسب ومل تقل يل شيئاًنت اليوم مشغولة فال بأس يف الغدك
طريقة تفكرينا الدبلوماسي أا "تريد وال يعين ب ؟كيف ميكن أن تفهم تصرفها

من احلكمة فوجدت  ،ال بكثري ،". ولكن إن ضغطت عليها بشيءتريد
ما أمجلها هذه  . وبعدما أعدت النظر فيها بدقةمسلكاً آخر إليها فسترضخ

وبيري  .اً زائداًمل يركّب فيها اهللا شيئ !املتصنعة السمراء ذات الوجه الصبوح
املسكني اختار مهنة  .غريين دو تانسني ليس أهبل. له خربة يف النساء

 .وإن مل أكن أعرف هل سيتحمل ما سيجري له قريباً ،األسقف بدون فائدة
نيكول املعلمة اليت واعدا مساء اليوم لن يضريها أن تنتظرين  -وجانيت 
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صحيح. وإىل وقتها  ،وما يقال إن كل ما تشتهيه طيب .عدة أمسيات
 سأتابع موضوع مادلني.

معاون وزير الشؤون  :لشارل دو فرييول ثالثة خمارج من قضية سجن مادلني
وقائد شرطة  ،اخلارجية مللكنا املعظم لودفيغ الرابع عشر برنار دو غراند

: حني نطق أمساء الثالثة سخر الكونت من نفسه .باريس هنري دو فارج
. ىل امللك وإىل معاون الوزير من أجل امرأة للعمومملاذا أُوصل القضية إ"

وهو صديقي  ،وهنري دو فارج هو املسؤول عنها ،ميلني جزء من باريس
دعك  ،منذ الطفولة وال أحد يعلو شأنه يف مواضيع هذا النوع من النساء

، يا مسكينيت اصربي قليالً يا مادلني !يف فرنسا كلها. كيف نسيته ،مين
وخالل أيام  سأجعلهم يفتحون لك باب  ،وخبري ،غري حيابنك الص ،أيضاً

أنسى السؤالُ  -  ؟سجنك. أميكن هلنري دو فارج أن حيل يل هذه القضية
القلق الكونت أفكاره املترجحة وما كان يراه من داخل العربة من سرية حياة 

وإن  !ليتك حققت يل يا هنري هذا املطلب وحسب – .شوارع باريس
يقول جلاك السائس ؟ "ومن هذه اليت تتوسل من أجلها :سخر مين قائالً

 تتقاذفه وساوسه:
ماذا لو صدمت أحد  ،لست واعياً إىل نفسك ،ماذا جرى لك اليوم -

 ؟هؤالء
وإن مل أسرع فلن جند طريقاً بني  .وأنا منتبه إليهم يف قياديت أيها الكونت -

 هؤالء املتسولني.
باريس خالل هذه السنوات الثالث أو  كأن املتسولني زادوا يف ،ال أعرف -

وإستانبول مدينة  :وما قاله جلاك شيء آخر .قال الكونت لنفسه –األربع 
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الدين  :ال تستغرب .ولكن ليس فيها مثلُ ما يف باريس من املتسولني .كبرية
 .اإلسالمي حيمي الفقراء

 وسأل مستغرباً. ،التفت السائس جاك - ؟وكيف -
ومن يأيت  .عة يتصدقون على احملتاجني من الفقراءمساء اجلم :سأقول لك -

ما  :منهم إىل اجلوامع يساعدهم املصلون. وأعجب من كل هذا ما يف قرآم
أكسبتك بعرق جبينك أوصلْ منه إىل الفقراء دون أن تبخل على أهلك أو 

وال خيلو كتابنا من هذا، غري  - :وفكر مث أضاف – .تنتزع من أفواه أطفالك
 ،ويف شؤون أخرى ،اد املسلمني بكتام أعمق. ويف هذا الشأنأن اعتق

حيتوي اإلسالم على أمور كثرية ميكن اختاذها منوذجاً يحتذى. والنظافة اليت 
والدعاء  ؟يهتمون ا من خالل الوضوء الذي يسبق وقوفهم أمام اهللا للصالة

ن البلوغ وختان األوالد ليكونوا نظيفني قبل س ؟الذي يسبق حنرهم للمواشي
أقلت ما ال  - :حني مسع شخري السائس سأله - ؟ملاذا تضحك ؟وبعدها

أنت تعيش  .وانس السيئة ،احفظ يف قلبك األمور احلسنة ؟يقال يا جاك
 .عمرك واألحصنة والعربة آهلتك

أضاف السائس على عادته  –وأنت أيضاً إهلي  ،ليست وحدها يا كونت -
لوال أنت كيف  - :وقف عند هذا احلدومل يت ،يف كسب قلوب آل فرييول

 ؟كنت سأعيل أسريت
غري أين غري راضٍ عن مقارنيت  ،حسن أنك ال تنسى فضل آل فرييول -
 .وهذا يثبت أنك بال إله .خيلك وعربتكـب

ولكين ال أتراجع عن  .أأشبهك مبا عددت لو كنت يف وعيي أيها الكونت -
ال أؤمن بالصليب وال أذهب إىل وليس املوضوع أين  .اعتباري إياك إهلي

 .بل أنظر إليك هذه النظرة ألنك إنسان ممتاز رحيم .الكنيسة
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 ،مزح شارل دو فرييول مع سائسه – !ال متدحين إىل هذا احلد ،كفى -
عرضت  منذ أربع سنوات مل تدر يب. :وملح له مبا كان عاتباً عليه ألجله

 –وفضلت علي ماري  .لعليك أن تصحبين إىل تركيا سائساً فلم تقب
أمل  ؟كيف تتصرف معك هاتان األختان .ألكسندرين –أجنيليك وكلودين 

  ؟يكرهوك دنياك من وراء مشاوير الليل
معاملة حسنة. ومشاوير  ،كما تعرف ،تعامالنين .ال ألومهما يا كونت -

ا كان بود جاك متويه م – !الليل نادرة... إيه يا حصاينّ السريعني إىل األمام
العربات  - :قاله بندائه حلصانيه غري أنه مل يستطع كتمان ما يعتمل يف قلبه

واخليول تنتعل  .مشربات مباء الذهب ،اليت تقلّهما ليست مثل عربتنا
 !.. مث يا كونت تقول يل: أنت ملحد.الفضة

حنن يف مثل هذه الدنيا... ومهما كان تبقى  ؟ما العمل .نعم ،نعم يا جاك -
 ؟أال يزال شارعي احلبيب بعيداً !انظر ما أمجل باريس .احلياة حلوة

تعيشون يف دنيا اهللا ال  –حنق جاك السائس على نفسه  - ،نعم ،نعم" -
سعداء إذ ال  :وحنن نعيش معكم حتت شعار .تعرفون إال بطونكم وراحتكم

تبذرونه على البغايا.  .تبعثرون بأطراف أرجلكم ما مل جتنوه بعملكم .منوت
أمثال الصبية الشركسية أيسيه كي تتسلوا ا كما بالدمى. وحنن تشترون 

حني حنمل إىل املرأة ما كسبناه مبؤخراتنا املرهقة يف دوراننا بِكُم توزعها 
، قائالً قرشاً قرشاً على أيام الشهر. وأنت متتع نفسك غري مهتم حبياة كَنتك

ماً بكاتوليكييت سالم مهت" مث متتدح يل اإل؟هذه هي دنيانا ؛ما العمل"
ومل ينس جاك السائس الذي جاش صدره بكل هذه األفكار  –" وعدمها

 :سؤال الكونت
 .إذا كان عندك وقت فنحن نكاد نصل إىل مبتغانا -
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انظر ، توقف ،.. مهالً مهالً.ال أتابع عمالً ليس عندي وقت من أجله -
  .قفز شارل دو فرييول من العربة مستغرباً ما يراه ..!.إليه

حني يصل شارل دو فرييول، إىل الشارع الذي حيبه، يترجل من العربة 
سواء كان عنده وقت كاف أم مل يكن، يلعب بعصاه املزخرفة  ،متمهالً

وتبع  ،ناسياً أنه كان يشتري من احملالت التجارية الغالية ،بالذهب والفضة
أهي  ؟هذه ماذا تريدعامة الناس " املرأة اليت حيبها خائفاً من أن تضيع بني

نيكول  –دخلت جانيت  .ال أحد معها .وحدها أم ماضية إىل من ينتظرها
.. ماذا ستفعل املعلمة اليت من عامة الناس يف مثل .إىل أحد أغلى باعة الذهب

ألكسندرين وال فرحة لديها  -تعيش حسب ما قالت يل كلودين  ؟هذا احملل
سها الداخلية فكيف ليس مبقدورها أن تشتري مالب .إال راتبها الشهري

حنن وإن  ؟ولكن لوالهن ماذا كانت حياتنا حنن الرجال !يا للنساء ؟!بالذهب
 .اعتربنا أنفسنا يف منتهى اجلمال وأساس الوجود فاحلقيقة ليست متاماً هكذا
 ؟وإن كنا عظماء إىل هذا احلد فلماذا ال نكشف عن حقيقتنا مبنتهى الصراحة

غري أنه حيدث كثرياً  .جلمال والرجولة والطيبةهؤالء النساء هن من مينحننا ا
أال ميكن أن  ؛نيكول اليت أستهني ا –أن يتسبنب يف دمارنا... وجانيت 

انتفض  –ال أحب أن أقول هذا ولكن  ؟يكون بانتظارها رجل أغىن مين
من يف  - :شارل دو فرييول وهو يغار من الرجل الذي اخترعه هلا للتو قائالً

 ؟بل من يف فرنسا ؟أحسن تربيةً وتأهيالً مين ،كنا املفدىباريس، بعد مل
أال ميكن أن يكون هذا الرجل هو بيري غريين دو تانسني الذي  !حلظة ،مهالً

 .دخل الكونت اآلن املتجر األشد اء وأبهة يف الشارع –" ؟يغازهلا سراً
 ومل تكن هذه يف جناح .نيكول –مل يكن يف املتجر أي زبون إال جانيت 

  .تتفحصها ،بل يف جناح العصي الثمينة ،الذهب
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 :تعرفت البائعات حاالً شارل دو فرييول فأحطْن به
 .لو عرفنا أين أنت النتظرناك .تفضل أيها الكونت شارل دو فرييول -

نيكول حاملا مسعت اسم الكونت الذي اجته حنوها، وأومأ  –التفتت جانيت 
 :وسأهلا ،إليها بإشارة احترام

قبل اليد اليت مدا إليه  - ؟نيكول يا شقيقة روحي؛ أهذه أنت –يت جان -
 .املرأةُ والعصا الثمينةُ الرفيعة يف يده

 .تسرين رؤيتك .يا كونت ،نعم -
 سأهلا وهو ال يزال غري مصدق أا وحدها. - ؟أأنت وحدك -
 !وحدي ،كما تراين -
 عينيه الفرحتني بدا االرتياح ال يف – .نيكول –وأنا وحدي يا جانيت  -

 .ال أكتمك أين مسرور لرؤيتك أنا أيضاً - فحسب بل يف قامته كلها.
لكن يل صديقاً يف إستانبول و .وتشهد على ما أقول هؤالء النسوة اجلميالت

. وحنن ال نقلْ "وحدي" بل "اهللا اهللا معي :أجابين ؟أأنت وحدك :سألتهكلما 
من أذكره ال  .يعيش شبابهو ،هذا تزوج ،ليس صديقنا فخري ،ال ."معنا

أليس حسناً أن حنيا حنن مع إهلنا  .هو أورخان الشاب النشيط .تعرفينه أنت
 ؟كما هو مع إهله

ولكن األفضل أن يبقى يف قلبك من أن تذكره حيث  .نعم ،نعم ياكونت -
 يناسب وحيث ال يناسب.

مرأة ولكن بالنسبة ال .وأنا عالقيت بشؤون اهللا من هذا النوع .جيد جداً -
اجته إىل النسوة البائعات اللوايت  –أليس صحيحاً ما أقول  ؛مجيلة مثلك

إن مل يعجبك  - :ودون انتظار جوان قال هلا ،هرِعن الستقباله وسأهلن
ولكن أستطيع مساعدتك ألين أعد نفسي خبرياً إىل  .سؤايل ميكنك أال جتييب
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إن مل يكن سراً  ،نيكول –حد ما يف العصا اليت ختتارينها. أوالً يا جانيت 
  .أسألك عن عمر الرجل الذي تشترينها له

-  عٍ حارةٌ  –انبعثت من عيين جانيت  –ليس يف األمر سرنيكول نِظرةُ تصن
 .وال أصغر ،ال أكرب ،هو من عمرك –
ميكننا  –قال الكونت لنفسه  –" له ليس بيري من تشترين" –حسن هكذا  -

 ؟أال ميكن أن تكون كاليت بيدي اختيار العصا اليت نرغب.
 .نيكول –غضبت جانيت  –ال  ،ال يا كونت -
 .إن كنت ال حتملني مثنه فأنا جاهز ؟ماذا -
نيكول أكثر. مث أكملت  –ارتفع صوت جانيت  – .ال ،ال يا كونت -

هذا البائع عنده مثل العصا  .وما معي من نقود يكفي - :بصوت ألطف
 .تلك املوشاة بالذهب والفضة والزخارف اجلميلة اليت معك. انظر إىل

 ؟أيعجبك يا كونت إن مل تكن مبالَغاً يف تلوينها
  .لو كنت أشتري لنفسي الخترا ألن كل ملون يعجبين .وهذه مجيلة -
 .أشتريها إذن -
قال شارل دو  –ستعجب من تشترينها له ألا تنتهي برأس امرأة مجيلة  -

 .ها ال توازي مجالكولكن - :فرييول مازحاً وأردف
 ،مع أنه أَسمعها ،تظاهرت جانيت نيكول أا مل تسمع شيئاً مما قاله الكونت

نيكول العصا اليت  –وحني أخذت جانيت  .ال وحدها، بل كلَّ نساء احمللّ
 :اشترا قال الكونت ما جيب أن يقوله وعلى مسمع اجلميع

ومعلمة  ،كول –سان مسؤولة مدرسة  ،أقدم لكم هذه املرأة اجلميلة -
تعرفن وجود  ،الصبية الشركسية اليت أتيت ا من بالد الشراكسة البعيدة

 .وإن مل تكن تعرفن فاعرفن اآلن، شارلوت إليزابيت أيسيه ،بالد ذا االسم
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وهي امرأة ذات صفات ممتازة ترفع ا فرنسا رأسها. ولذا ما رأيكن يف 
  ؟هلااختيار قطعة مما يف حملكن تكون ذكرى 

نيكول من  –توهجت وجنتا جانيت  –أيها الكونت شارل دو فرييول  -
الكلمات اليت مل تنتظرها. ونظرت نظرة تقريع إىل النساء املرائيات اللوايت 

ساعدتين على حسن  ،شكراً لك .أرجوك ال حتُرجين - .وافقن الكونت
إليه العصا  وال أسأل عمن سيهدي .وستعجب العصا من كلَّفين ا .االختيار

 .ينتظرونين ،وال عن رضاه ا. واآلن عندي موعد يف مكان آخر ياكونت
توسل  - .أتظنني أين أعيش يف هذه الدنيا دون أن يكون يل دالّة على أحد -

ما  -مث سأهلا بصوت ناعم وبنربة عتاب:  ،شارل دو فرييول متواضعاً هلا
  ؟اً للذكرىاملانع من أن تسمحي يل أن أهدي معلمة ابنيت شيئ

- أنا عندي من يشتري يل  :إن كان رأيك هكذا أيها الكونت فلنتفق
 .وأنا أخربك ما هو ،وإن أردت فلنختر معاً .وأنت اشتر أليسيه .تذكاراً

 !قويل إذن ؛إليزابيت أيسيه –ال شيء أحجبه عن ابنيت العزيزة شارلوت  -
- ها اللوايت ميلكن قالدة صغرية تنتهي بصليب صغري. تغبط أيسيه زميالت

 مثلها.
نادى شارل دو فرييول البائعات  – !هاتني أغلى قالدة مع صليب يف احملل -

 وهو يفتح حافظة نقوده. 
مل  –إليزابيت أيسيه إىل قالدة غالية أيها الكونت  –ال حتتاج شارلوت  -

 حتتاج إىل ما ال تتميز به من زميالا. –نيكول  –تقبل جانيت 
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-VI- 
الرجلُ األمسر الضخم صاحب  ،قائد شرطة باريس ،بل هنري دو فارجاستق

شارل دو فرييول على باب بائع  ،والسالفني الطويلني ،احلاجبني الكثيفني
وضمه إىل صدره بقوة ومحله ودار به عدة مرات على أرض احملل  ،اوهرات

 :مث قال له ،وهو يرفعه وخيفضه
ناً وحجماً يف تركيا ولكين أراك ظننتك ستزيد وز ،يا صديقي العزيز -

أتكون نار نساء الترك  - :ومزح معه ،مث ضحك ضحكة جملجلة –رشيقاً 
 ؟احلاميات أحرقتك

ذوات السيقان املتينة أن  ،إن مل حتترس أمكن لنساء الشرق السمراوات -
ولكن حنن رجعنا منذ زمن بعيد من حيث  –يفعلن بك مثل هذا يا هنري 

 ؟. وأنت ما أخبارك.ن مشكلةكانت أمثاهلن... لس
يقول هنري  - ؟أأشبعوك يف إستانبول !أأنت هذا ؛يا كونت أكاد أنكرك -

إن مل تكن النساء مشكلة فما  ؟ماذا تقول - .دو فارج لصديقه ما يريد هو
تأخرت يف القدوم على غري عادتك  .ملاذا حنن واقفان هنا ؛تعال ؟عملنا حنن

 .فانتظرتك حىت الظهرية
 .كل هذا حسن غري أن يل عندك رجاًء ،هنري -
مل يفهم هنري ذو العينني الواسعتني واألنف الضخم ما  - ؟أي رجاء -

 .احك قبل أن تنطفئ رغبيت امللتهبة - :مث مازحه خمفياً عدم فهمه ،مسعه
 .امرأة من معاريف حمبوسة يف سجن ميلني -
 ؟وما متها -
 .كسرت ضلع عريب جزائري -
 ؟أا انتهت من قضاء مدة حكمها؛ ما امسهاإذن اعترب  -
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 .مادلني -
 ،صرخ هنري دو فارج بصوت يرج الغرفة، وأكّد على الرجلِ الداخل إليه -

 :الربعة الذي ال يصغره
 .ستخرج السجينة مادلني دون اعتراضات ،مبا أنك ذاهب إىل ميلني ،اآلن -

جيب أن جتهز األوراق ضممناها إىل نسائنا العامالت ألا حسنت سلوكها. 
وحني خرج الرجل  - ؟أفهمت علي حبيث ال ميكن ألحد االطالع عليها.
  ؟وماذا أيضاً يا كونت - :املكلف باملهمة من الغرفة سأل صديقه

ض شارل دو فرييول منتصباً  –إن كنت لبيت رجائي ذه السرعة  -
أنا اآلن جاهز ملا  ؛اض معي –وكأنه ليس ذاك الذي كان جالساً مرهقاً  

 .ذكرت
 !هيه  يا باريس ،" باريسج االثنان من الغرفة يغنيان معاًخر"

 

-VII- 
 .رغم أن أول أشهر اخلريف يف باريس ميضي إىل ايته فاجلو صحو حار

والناس يقضون ساعات الغروب الكئيبة يف البيوت فرحني بعدم هبوب هواء 
األشجار اليت توشوش أوراقُها  أو يف أفياء ،البحر الرطب من جهة املانش

 للهواء اخلفيف.
ألكسندرين اجللوس قرب النافذة يف مثل هذا الوقت ترقب  -حتب كلودين 

وال تفوت هذا املنظر إال  .الشمس اليت تغيب كاخلامت املستدير فتحرق السماء
حىت حني تكون يف العربة توقفها وتراقبها منحدرة. وحني  .ألسباب قاهرة

مجاعة من الناس تنسل من بينهم وتودع الشمس اليت حترق نفسها تكون مع 
 .يف سر مكشوف بسحنتها الكئيبة وأسئلتها وامتناعها عن اإلجابة



- 223- 
 

بل يف السنة اليت  ألكسندرين وليدة اليوم. –ليست هذه العادة لدى كلودين 
مضت عدة سنوات إن  ؟أقامت خالهلا يف دير مونفريل. مىت جرى هذا

ولكنها  ،مخسة أشهرمل تكمل  – .ومل تقم فيه طويالً .ليلة أم كثريةكانت ق
يف هذا على الشمبانيا اليت  الالئمةتعدها هي مخس سنوات. وتنحي ب

وعلى أختها اليت شجعتها عليها يف الليلة اليت كان الكونت شارل  ،احتستها
 !لو مل تنم يف فراشه .دو فرييول سيافر يف صباحها إىل تركيا

حبجة أا مل تدفئك  ،اخلامت اليت تغيب –الفائدة يف أن تلوم هذه الشمس  "ما
 ،إا أدفأت الكثريين –المت كلودين نفسها بنفسها.  – ؟!ومل جتملين

ال أندم على ما فعلت يف تلك  .وكثريون ال ،كثريون تأثروا ا ،أحرقتهم
وأنا  يننا شيء.غري أين أعجب من أن يتظاهر الكونت بأنه مل حيدث ب ،الليلة

تركتنا  .أجنيليك ال تقصر يف ما تستطيع فعله –إن أخفيت األمر فماري 
وسافرت إىل حيث يقيم زوجها على بعد  .حنن االثنني يف الغرفة ،وحدنا

 .املكان. ال بد أن يف رغبتها أن تكون األختان زوجتني لألخوين فائدة
ةَ الشركسية اليت أو أن يريب الصبي ؟أعجيب أن أكون أصغر من الكونت

أخيت امرأة  ... هذا يتعلق مبا كتبه اهللا على اجلبني؟.أو نربيها حنن له ،اشتراها
وال أحد يقف  ،وحني يؤول األمر إىل األمالك فال شيء ال خيطر هلا ،عاقلة

 ،نعم ،ال أُطلع بيري، ولكن هذا هو سبب دخويل إىل الدير. نعم .يف طريقها
 .ع يصدأاخلامت الذي يقع من اإلصب

 ،ألكسندرين الذهاب إىل أي مكان هذا املساء –مل يكن يف برنامج كلودين 
بعد  - وال أن يزورها أحد. ومنذ  بضعة أيام هي تستعد ملثل هذا املساء.

أجنيليك زوجها. وأوصت البوابني واخلدم أن  –اليوم الذي زارت فيه ماري 
يف املدينة. ومن كانت وال  ،خيربوا كل من يسأل عنها أا ليست يف البيت
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هو من  ،ويبدأ الظالم يسقط ،تنتظره لتخرج من البيت حني تغيب الشمس
ويهوي لنفسه، شارل دو فرييول. ليس  ،كان جالساً يف الفناء يشرب الشاي

ألن جتد مكاناً يف الدار  ،من أجل أن تقبل عليه دون كرامة وتتخذ منه مسرياً
الدار حىت يفقد صربه عليها ويدعوها ستقابله وهي تذرع أرض  ؟الواسعة

 للجلوس.
أوغستني  –سان  –قطع صوت العربة القادمة من منعطف شارع نيف 

وحني توقفت العربة عند البوابة  .ألكسندرين غري املرحية –أفكار كلودين 
الكبرية أغلقت النافذة كي ال يراها القادم بالعربة، غري أن ما تراه عجيب. 

 .ويبدو احترامها  لنفسها من مشيتها ،مرأة طويلة القامةخرجت من العربة ا
 .ألكسندرين –ليست من معارف كلودين  ؟وماذا تريد ؟من هذه املرأة

تراها  ،إا صغرية يف العمر ؟أجنيليك –أميكن أن تكون من صديقات ماري 
ليس من عادة الطبيب أن يستقبل يف  ؟أتكون قادمة ملقابلة الروش .ألول مرة

من ال نعرفها من صاحبات  ! أهيمهالً ،رحالً أو امرأة للعالج. مهالًبيته 
ليس يف األمر  .ال العكس العادة أن يالحق الرجل املرأة، ؟شارل دو فرييول

ولكن إذا زارت املرأةُ الرجلَ يف كل زينتها لتغازله فماذا تكون  .ما يدهش
غري هيابة ممن  ،مرةألكسندرين النافذة ففتحتها مغا –دفعت كلودين  ؟النتيجة

ويف اللحظة نفسها مسعت من شارل دو  .وال ممن سرياها ،تكون هذه املرأة
 :فرييول الصوت الفرح املألوف حني تزف إليه امرأة

 ؟.. أأطلقوا سراحك؟.هذه أنت ،مادلني -
أشارت إشارة احترام  – .شفقتك وإنسانيتك يا كونت مها من أطلقاين -

لن  – .مث قبلت يديه واحدة واحدة ،ي تثين عليهلشارل دو فرييول وه
 .ال أنا وال صغريي معروفك ،أنسى
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مل أفعل  .ال تحرجيين –انتزع الكونت يديه من مادلني  –كفى يا مادلني  -
ألكسندرين  –وأنت يا كلودين  .اجلسي نتكلم ،ليس مهماً .ما ال تستحقني

كيف وجدتين يا  .فك مبادلنيتعايل إىل هنا أعر ؟ملاذا تقفني وراء النافذة
 ؟مادلني قبل أن أجدك

انتظرتك يف ميلني يف األيام القليلة املاضية حتسباً من عودتك إىل تركيا  -
 .تبين أن السائس يعرف بيتك .ولكن مللت من االنتظار فتحركت إليك

 !ساحمين يا كونت على إفساد يوم راحتك
 !ينسررت ؛خرياً فعلت !ال داعي لالعتذار -

مل تكن مادلني تسمع يف هذه اللحظة ما يقال هلا. كانت تفكر فقط يف املرأة 
  :ونفد صربها فسألت ،اليت ناداها الكونت

حني رأتين فتحت النافذة  ؟أهي زوجتك الشابة ؟من اليت ناديتها يا كونت -
 .كأا ستخلعها

ال يا  -:ابتسم الكونت ورياؤه باد من صوته - ؟وهل الحظت هذا أيضاً -
بعد أن أقضي بضع سنني يف تركيا  .ما زلت كما تعرفيين عازباً .مادلني

أما هذه  .وأعود سأي حالة العزوبية هذه بفتاة صبية أدخرها هلذه املناسبة
  .القادمة فهي أخت كنيت

ابتسمت مادلني ومهست  -؟أليست امرأة ؟أخت زوجة أخيك يا كونت -
 !لة انتبه لنفسكهذه امرأة مجي -:يف أذن الكونت

 ،وبعدما تعارفتا .وفجأة ظهرت كلودين متأنقة جداً كأا تنافس مادلني
  :سألت مادلني كأا تعرفها طوال عمرها

 :مث أضافت حبيث ال تعرف جِدها من مزحها - ؟ملاذا جتلسان يف الظالم -
 !أيها اخلادم ال تبخل بالشموع .ال أظن الليلة مقمرةً -
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قالت مادلني وهي تعرف أن كلودين غري مرتاحة  – !ال تقلقا ،ال -
 ،مل آت إىل هنا ألسهر -للموقف، متظاهرةً بعدم فهم انزعاج كلودين: 

 .عندي كالم مع الكونت
قالت  – .لو عرفت ملا أفسدته ،مل أعرف يا مدام  أنكما متواعدان -

رى ال أ - :كلودين دون قصد إىل إزعاج رغم أا التهبت غضباً ملا تسمع
 .من الالئق أن جتالس امرأتان رجالً واحداً

ألست غريين دو تانسني  - :قالت مادلني وسألت –يسرين أننا تعارفنا  -
 ؟ألكسندرين -كلودين 

من أين  –توقفت كلودين مستغربة معرفتها باسم أسرا.  –أنا  ،نعم -
 ؟تعرفني اسم أسريت

 .ألين قرأت كتاباً صغرياً لك ال أذكر امسه -
كانت فرِحة لذكر كتاا ولو أا ال تنوي  –رمبا تقصدين أول كتاب يل  -

 ؟وما رأيك فيه –العودة 
.. .ترين األحسن فيه أنه األسوأ –تنهدت مادلني  –املكان الذي قرأته فيه  -

 ال أريد أن أتذكر اليوم مأساة البارحة.
 رمبا ،السيدة مادلني كانت سجنت يف ميلني من أجل شخص تافه -

 .تتذكرين يا كلودين
إن كنت أنت فمن حقك أن يكتب عنك  ؟أهذه أنت .مسعت ،مسعت -

لو مل أعرفك.  وهذا  ،مهما قيل يل ،كتاب كامل. يا مدام ما كنت ألصدق
جزء من حياتنا. كلٌّ يستطيع أن يزيد أو ينقص منها؛ أليس صحيحاً يا 

 ؟كونت
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نظر  – .ر كالنهار والليلعلن وس .احلياة مركبة بطريقة عجيبة ،نعم -
وابتسم يف وجه الكاتبة  ،الكونت يف وجه السائلة راضياً عن نفسه ملا قاله

 ؟أفهمت :الشابة كأنه يسأهلا
حني انصرفت غريين دو تانسني الكاتبةُ الشابةُ قالت مادلني دون أن تفصح 

 :عما يقلقها
 .الوقت ميضي يا كونت -
الوحيد الذي أعرف أنه قادر عليه هو  .ال حول لنا يف هذا يا مادلني -

 املوت.
 .أنا أقصد شيئاً آخر ؟أي كالم يائس تقول ؛يا رجلي الذهيب ،يا كونت -

أقصد ما يسر القلب ومينحه األمل. جئت إليك بنفسي من أجل أن أقول لك 
العربة تنتظرنا  .إين أود أن أدعوك إىل الفندق ونقضي آخر ليلة يل وأصاحلك

 .يا كونت
لتهب شارل دو فرييول يف داخله كما يف كل مرة يسمع فيها دعوة صرحية ا

وملعت عيناه من خالل الظالم الذي يسبق الليل. وداخ  .إىل املتعة أو يتوقعها
وصار يرغب يف النبيذ بدالً  رأسه مما وجد يف الدعوة الصرحية للمرأة اجلميلة.

من أجل مادلني اليت ولكنه فرح لعلمه أنه جيب أن يضبط نفسه  .من الشاي
 :ينصحه ،ال هو نفسه ،وكأن شخصاً آخر ،ستصاحله ومتتعه يف آخر ليلة

ال أكتمك أين خربت نساء كثريات يف حيايت. واهللا يعلم  .شكراً يا مادلني -
أفرحتين. لنتصور أننا قضينا  ،ولكنك محلت يل خرباً ساراً .ماذا ينتظرين اآلن

وال تظين أن  .تنظري إيلّ يا مادلني هذه النظرةال  .معاً تلك "الليلة املمتعة"
دتغري أين أريد أن أحافظ على  ،أنا جاهز منذ هذه اللحظة ؛فحوليت نف

 احلب الذي كان بيننا.



- 228- 
 

 .ضحكت مادلني تغلبها ذكريات الغرف اخلاصة يف الفنادق واملوائد الشهية
إا ضت وأما كلودين اليت مل تعد إىل البيت ومل تكن تتحمل ما تسمع ف

وهي تعنفه يف سرها: "إن مل حتترم نفسك وتثمن  ،بسرعة وهرعت إىل الغرفة
 .فستحدث لك مثل هذه األمور وغريها" ،لقب الكونت الذي حتمله

ليت كل  .ليس سخرية مما قلت .اغفر يل ضحكيت املدوية يا كونت -
ك... وإن الرجال الذين كنت أحموهم من ذاكريت حاملا يتركونين كانوا مثل

كان هذا رأيك فلن نتكلم مرة أخرى على املوضوع الذي تبت عنه. شكراً 
ولن تسمع بعد اآلن أن أحداً رآين  .لك مرة أخرى على ما فعلت ألجلي

 .مث انفجرت باكية –مرسيليا  -على طريق باريس 
 –أمسك بيدها ونصحها.  – !كُفّي عن البكاء ؟مادلني ماذا جرى لك -

 ...ة قويةأعرفك امرأ
رجعت مادلني إىل وعيها بسرعة _ أبكي على  –.. .نعم ،نعم ياكونت -

 وأفكر باآليت... ،ما فات
يالطف شارل دو فرييول املرأة اليت تعود احلرارة  –حسن إذن يا سيديت  -

حسن أال تترددي يف ما تفعلني. ورمبا كان  - اآلن إىل يديها الباردتني.
لو كنا نعرف ما ينتظرنا يف الغد إن خرياً أم  .جهلك مبا ينتظرك أفضل لك

 ؟.. ماذا تنوين أن تفعلي إذن.شراً ملا بقي يف احلياة متعة
حيث لن يراين أحد يف باريس أو  ،سأعود إىل مسقط رأسي شفيسار -

 .وسأريب صغريي يف قرية هادئة بعيدة عن املدينة ،ميلني
وسأساعدك  .املكان أوافقك على ما تقولني إن كنت قادرة على تغيري -

 .على أجرة الطريق ونفقات األشهر األوىل
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ضت مادلني  – .يكفي ما قدمت يل ،ال أريد شيئاً من هذا .ال يا كونت -
 ؟!أال يرد يل معرويف إذا كرب .عندي من املال ما أريب به صغريي –
ولكن  –مل يفكر شارل دو فرييول يف ما قاله  –سيفهمك من تعبت عليه  -
على  -:أضاف الكونت بنربة مزاح ورياء –ا ال أفهمه أمر واحد يا مادلني م

أراه مدحياً وال ألوم  ،"، الجال الذين حيبون تغيري النساءما يبدو أين من "الر
 .نفسي عليه

وامتدحت الكونت  ،قالت مادلني دون استغرابِ ما مسعت -...نعم منهم -
واآلن  .م نفسك يا كونت ولكن ألين ال أرى إنسانيتك بني من تشبه –

 دعين أقبلْك جماناً يف حلظة ركويب طريقي! –مزحت معه 
مع أن عربة مادلني غادرت باب آل فرييول منذ زمن بعيد فال يزال صوا يف 
مسامع الكونت. والوقت الذي ال يعرف التوقف مير عليه وعلى غريه، سواء 

 مضى نصف ساعة أم ساعة.
ألكسندرين اليت كانت تريد لفت  –كلودين وطوال هذا الوقت فتحت 

والسماء اليت كأا ال تغادر  .انتباه الكونت الباب وأغلقت أكثر من مرة
 ونصف القمر بان ويراقب من أعلى شجرة. ،مكاا متطر جنوماً

مرت أمام ناظري الكونت شارل دو فرييول الذي ناهز اخلمسني أحداثٌ 
 .وايت رآهن يف باريس ويف إستانبول وغريمهاكثرية. ولسن قليالت النساُء الل
ولكن ال يعرف ملاذا يربز اسم مادلني من  .وأغلبهن نسي الكونت أمساءهن

إن كان السبب ما حدث له مرة فقد ال ختلو حياة رجل من مثل هذا  .بينهن
ألكسندرين  –وكلودين  ؟أيكون السبب كوا امرأة عبلة منشرحة .املوقف

ولكن شأن خمتلف  .كول امرأتني -ويعرف من سان  .لةامرأة ممتلئة طوي
ومهما  .والطفتين أخرياً .هدأا ،بكت جماناً" "نعم، نعم قبلتين مادلني أخرياً
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فكيف  .فعلت يب أو قالت يل فلم أر منها رياء أو خبثاً أو جرياً وراء املال
 "؟!مت به.. يا ريب أميكن أن تصدق مادلني يف ما التز.ميكن أال أحبها

حىت لو مل جيد شارل دو فرييول أجوبة كما يريد ألسئلته املسائية فقد دخل 
وبعد ما استحم احتسى كأساً من  .شاعراً باالرتياح ،الغرفة راضياً عن نفسه

 .النبيذ األمحر والتجأ إىل فراشه
 –"ماذا رأت مادلني من شيء هام يف كتاب كلودين  وفيما الكونت يردد

يكد هذه الليلة ميسك كتاباً" ليس من أجل أن يطفئ  مل ؟ألكسندرين
يغرق يف النوم وهو يقرأ يف  املصباح وينام كعادته دائماً بل من أجل أن

  :. فاجأته كلودين حىت دون أن تقرع البابكتاب
قفز شارل دو فرييول  ،أنا ،أنا ؟أألول مرة ترى امرأة ؟ما األمر يا كونت -

ين املدورين املتينني من صدر املرأة املفتوح ولكن حني رأى النهدين البارز
أمل نتفق على  - :سقط من تأثري النار اليت هجمت عليه فالطفها ومهس هلا

  ؟أن عالقتنا انتهت
 !ستنتهي يا كونت حني ال يبقى يل مكان يف فراشك -
  .اشريب إذن يا كلودين من النبيذ األمحر الذي شربت منه -
 .لقليب إىل اآلن حىت دون أن تضيف النبيذ إليهيكفيين يا روحي ما سببت  -

أبعدت حلاف الكونت ونامت  –أفسح يل ودعين أنام على صدرك الدافئ 
 إىل جانبه مرددة "سأريك إن كان اخلامت الذي يقع من اليد يصدأ"

 
-VIII- 

مهما علت الشجرة ومشخت يف اهلواء فما يريها الدنيا ومينحها احلياة هو 
كن اجلذر قوياً عجزت عن أن تقف يف وجه املطر والعاصفة اجلذر. فإن مل ي
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ومهما قصوا منها  ،.. حىت لو انكسر جذعها أو أغصاا.والفأس واملنشار
 .وقلموها عادت إليها احلياة من جذرها ومنت شيئاً فشيئاً

ميكن القول إن أسرة بوربون اليت ظهر منها ملوك أقوياء هلا جذور قوية أو 
أسرة بوربون احلكم يف فرنسا بعد أسرة "فالْوا" ومن بني  ليس هلا. تبوأت

وحكم البالد فعلياً يف واليته  .ملوك آل بوربون لودفيغ الثالث عشر
وحكم لودفيغ الثالث عشر فرنسا طوال اثنني وأربعني  .الكاردينال ريشيليو

ك وإذا كانت أمه آن أفستريس .وكان ملكاً ومل يبلغ الثانية والعشرين .عاماً
وصية عليه فإن من كان حيكم البالد هو عشيقها الكاردينال  –مربية 

 .مازيرين
حني مات مازيرين أبدى لودفيغ الرابع عشر رجولة مل يتوقعها الناس منه. 

"منذ اليوم أنا من سيحكم  :وجه إىل الربملان الذي مل يكن يطيعه هذه الرسالة
كما كان " أصحاب العباءات  "املندوبنيالبالد" ومل يكتف ذا بل ذهب إىل

وسأهلم وهو ميزق أمامهم أوراقهم اليت كانوا ينتفعون منها: "هل  ،يسميهم
  ."؟" وأجاب بنفسه "أنا البالدتظنون أن البالد لكم

 .سيحتفلون بعد غد ببلوغ حكم لودفيغ الرابع عشر عامه اخلامس واألربعني
وحضر إىل باريس  .ودعي إىل االحتفال آل فرييول وآل غريين دو تانسني

ومل تنس جاللةُ امللكة مشرفةَ  .أنطوان وبيري غريين دو تانسني –أوغستني 
 نيكول. –جانيت  ،كول –دير سان 

حني أبلغ شارل دو فرييول عائشة أنه سيأخذها إىل االحتفال فرحت خبرب 
نيكول إىل احلفلة أكثر مما فرحت باصطحاب شارل دو  –دعوة جانيت 

 –وكان بود جانيت  .شاورتا يف ما ستلبسان يف املناسبةوت .فرييول هلا
نيكول أن تلبس عائشة الزي الشركسي، ولكن حني علمت أن عائشة 
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جتاوزت املوضوع متذرعة بالثوب الذي جهزه آل فرييول  ،ليست متحمسة
 .هلا

ترتدي عائشة الثوب الذي خاطه أمهر خياطي باريس والذي أحضروه اليوم 
بكاملها. ومن سيعزف على األوكورديون حاضر وهو  وتنتظره األسرة

ومع أن بون دو فيل وأرجنتال مستاءان لعدم اصطحاما إىل احلفلة  .الروش
 فإما جالسان خيفيان بابتسامهما حقيقة مشاعرمها. 

 :أجنيليك هي من ال تطيق صرباً –وماري 
 !اذهيب وساعديهم ،أنت يا كلودين أمهر يف اختيار اللباس -
ألكسندرين خببث إليها  –نظرت كلودين  – ! تقلقي يا كونتيسةال

إليزابيت أيسيه كيف ستلبس حىت تبدو  –سترين شارلوت  –وابتسمت 
  .كالصورة بشعرها وحاجبيها وثوا وقوامها املتناسق مع لباسها

غمغم بون دو فيل الذي بدأت  - .كان عليكم أن تلبسوها عند اخلياط
 .طالئع شاربيه

 .وافق أرجنتال أخاه –صحيح  ،منع -
ألكسندرين أوالد  –أسكتت كلودين  - .أحد مل يستشركما !كفى -

 .أختها
 – .رد أرجنتال باملثل – !إذن ال تأتوا على ذكر شارلوت إليزابيت أيسيه -

 إن الحظتم عليها شيئاً يف غري مكانه سخرمت منها.
األبيض املشرب  إليزابيت أيسيه بثوا الطويل –حني دخلت شارلوت 

واحلذاء غري العايل املتناسب  ،والقبعة املخيطة من القماش نفسه ،باحلمرة
وعلى الصدر قالدة من  ،والقفازين الطويلني إىل قرب املرفقني ،معهما

. فغر املنتظرون أفواههم وتفحصوها بنظرام ،الذهب يتدىل منها الصليب
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وقامت  .فيهم صويف لهوحني عزف الروش يف املناسبة صفق اجلميع مبن 
 ،عائشة دون أن تسمح للخجل أن يسيطر عليها حبركة اجلثو على الركبة

أمام من صفقوا هلا ومن مل  ،واليت حيب أن تقوم ا يف حضرة امللك وامللكة
مث جلست حريصة على الثوب الذي يضيق عند اخلصر جبانب  .يصفقوا

 .شارل دو فرييول. وأصلحت شاهلا
 –قالت كلودين اليت كانت تعرض فخذها العارية  –اً كل شيء جيد جد -

 .ال أعرف ما هو ،إليزابيت أيسيه -ولكن شيئاً ينقص مظهر شارلوت 
 .سأل الروش - ؟أيكون ثوا مفرطاً يف الطول -
ال يقفون يف  –ألكسندرين  –مل توافق كلودين  .هذه حسنة يف الثوب  -

 .الناس به حضرة امللك بثوب قصري. وال خيالطون خاصة
 :فاجأ أرجنتال على عادته اجلميع

أال ترون قرطي  !القرطان –إليزابيت أيسيه  –أعرف ما ينقص شارلوت  -
 ؟ألكسندرين اجلميلني –كلودين 

 –تعايل يا شارلوت  –مالحظتك دقيقة  !صحيح ،صحيح يا أرجنتال -
أجلي إليزابيت أيسيه أشتر لك ما يعجبك من احملل الذي اشتريتما فيه من 

 وأنت يا أرجنتال امشِ معنا. ، العصا الفضية
 :ألكسندرين وراء الذاهبني للشراء –صاحت كلودين 

 !إياكم أن تشتروا أقراطاً مثل أقراطي -
إذا رجعنا عشرين سنة إىل الوراء فالعرية اخلفيفة اليت صنعت للودفيغ الرابع 

 ا. والفارس يف أقل منه ،عشر توصلك إىل القصر يف ساعة ونصف
بل يف  -التبدأ األمسية اليت تقام باسم امللك وامللكة يف القصر الكبري باكراً 

ولكن الضيوف ال يتأخرون عن الساعة التاسعة.  .حدود الساعة العاشرة
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واألفضل قبل التاسعة بقليل، وحينها سترتقي الدرجات املكسوة بالسجاد 
ة حىت تبلغ تدخل وخترج من غرف كثرية منري .دون استعجال أو تدافع

وعلى املدخل ينتظرك املستقبلون من موظفي  .الصالة اليت يقام فيها االحتفال
 ،وينادونك بامسك فتدخل صالة االحتفال الكبرية اليت تلمع أرضها ،القصر

وجدراا مزينة بالذهب والفضة، وتنتشر آالف الشموع يف آنية مذهبة 
ءة من رأسك وتتخذ وحني تدخل حتيي امللك وامللكة بإميا .ومفضضة
 مكانك.

انطلق من باب قصر آل فرييول ثالث عربات بعدما حسبوا بدقة مىت جيب 
 .إليزابيت أيسيه –أن ينطلقوا. يف العربة األوىل شارل دو فرييول وشارلوت 

 –والثالثة  هي عربة كلودين  .أجنيليك –ويف الثانية أوغستني أنطوان وماري 
الكاتبة الشابة الحيزا كوا وحيدة بل تعتد و .ألكسندرين غريين دو تانسني

كول. وتلتقي بالعربتني  –من سان  ،والعربة الرابعة تأيت من مسافة أقصر .ا
وفيها األسقف بيري غريين دو تانسني ومسؤولة مدرسة الدير  ،يف الطريق

 نيكول. –جانيت 
يد تتوهج أنوار ولكن يف البع .باريس يف ليلها وارها مجيلة إال أا مزدمحة

 فريساي وقت الغياب يف الريف حىت يخيل إليك أا جنة الدنيا.
إليزابيت أيسيه من خالل نافذة العربة حريصة أال تفسد  –تنظر شارلوت 

واجلسور  ،والبيوت ،الشوارع يف املساء :كل ما تراه العني كية ثوا وقبعتها.
 ،واستقبلت فيه ،ر فريسايغري أا من يوم أن عرفت قص ،يعجبها ،والسفن

ولو مل تسأهلا زميالا ملا اهتمت  .يقلقها السؤال الذي ال تستطيع البوح به
باألمر إىل هذا احلد. وكانت سنحت هلا الفرصة أمس يف حمل بائع الذهب 
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باإلضافة  ،لتسأل شارل دو فرييول غري أا مل تتحمل تصرفات الباعة النساء
 ، فنسيت املوضوع.ماإىل القرطني اللذين اشتر

ويتظاهر شارل دو فرييول بأنه  ،جتري العربة الوثرية ال تلوي على شيء
ينصت إىل صوا غري أنه يتلصص بنظراته على الفتاة املمشوقة احلريصة على 

هكذا صبرت نفسي : "مالبسها واجلالسة مقابله شارلوت إليزابيت أيسيه
.. ولكن مل تصل بعد .قالب امرأة غداً حىت صارت يف ،اليوم :عنها قائالً

غري أن من يف سنها هن زينة دور احلرام يف إستانبول...  .متاماً إىل سن النضج
لن  ؟يف أي عمر كانت كلودين حني انسلّت إىل فراشي ؟إستانبول وحدها

ولكنها خالل سنة أو سنتني ستصبح من أولئك اللوايت  ،تفعل أيسيه مثل هذا
.. ال أعرف إن كنت أخالطها يف سنوات غيايب .لقلبيسلنب اللب وحيطمن ا

.. كانت تريد ... انظر إىل كلودين.عن فرنسا بالرجال والنساء املتحررات
 "!أن تقلّ أيسيه بعربتها إىل فريساي

وجعلته  .نظر شارل دو فرييول إىل عائشة وكأم سيسلبونه أغلى ما عنده
  :احلرارة اليت غزت جسده يقول هلا بصوت ناعم

تعايل واجلسي  .ال يعجبين أن تركيب العربة وظهرك إىل عكس اجتاه العربة -
 !قريب

وأجاب شارل دو  .يرى أحدنا اآلخر أفضل يف هذه الوضعية ،ال يا بابا -
 :فرييول الذي كانت عائشة تنظر إليه كابنته

، قائالً يف وسأهلا دون أن يشعرها – !إن كان رأيك هذا فال بأس ؟هكذا -
 .أرى على وجهك سؤاالً يا أيسيه - :""ليتك خففت من" بابا" هذهنفسه 

هل  - :ضحكت عائشة ووجهها يزداد مجاالً على مجال – .عرفت يا بابا -
إىل فريساي كما د عيتعيت كلوديندأتعرف ملاذا أقول  ؟عيت أنت وكما د
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راءها ألنه يف نواحينا حني تدعى الفتاة إىل احلفلة يرسلون و ؟هذا يا بابا
 .تركب العربة معهن ،جمموعة فتيات

أجاب الكونت بسرعة وكأنه كان  - ؟دعوك كما دعوين يا أيسيه ،طبعاً -
..لوال أن الشراكسة حيترمون .ينتظر السؤال "انظر ما أشد ما تتباهى بنفسها

 وأضافت متعجبة: ."سألت هذا السؤال وهي حتترم نفسها ملا ،املرأة ويثمنوا
 .ترييز امللكة هي من دعتين –ي أظن أن مار  -
 ؟وتعرفني اسم امللكة -
 ،كيف تكون من رعايا فرنسا وأنت ال تعرف اسم ملكتها وال تعزها -

 ؟ألست أنت من يقول هذا
رل دو فرييول اآلن على  " ضغط شاوألا نادته "بابا – .نعم أنا يا ابنيت -

دعوا إىل احلفلة من قبل  " لينسي نفسه أقواله. واعترب أن الفضل يف"ابنيت
 –ماري  - :ال من قبله يعود إليها ،امللكة اليت نطقت أيسيه امسها بإعجاب

مل تنس أنك ألقيت قصيدة  .ترييز امللكة اليت قدموك إليها هي من دعتك
 .أمامها

إليزابيت أيسيه وكأا تعرف  –قالت شارلوت  –شكراً هلا  –هكذا إذن  -
وحملت له إىل ما  ،وكأا كانت تدعوها إىل أمسياا امللكة منذ زمن بعيد
نيكول أوصت خبياطة زيي  –كانت جانيت  - :كانت أخفت عنه

ثويب وقبعيت وأسواريت  - :ولكنها قلبت املوضوع مبهارة -.. .الشركسي
 ؟ترييز امللكة يا بابا –.. هل سنرى ماري .كلها مجيلة ،وقرطاي

 .ها مع ذكرِ أمسائنالن نراها فحسب بل سنحيي ،نعم -
قفزت شارلوت إليزابيت أيسيه من جملسها  – !كم سيكون ممتعاً يا بابا -

وجلست إىل جانب أبيها معتربة ما مسعته داللة حسنِ حظها. وبعد ما 
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مل متلك إال أن تفصح  ،جلست قليالً متمسكة بذراعه ورأسها على كتفه
 .تالولكن مل يدع بون دو فيل وأرجن –عما يزعجها:

واختتم بامتداح  ،قال شارل دو فرييول –.. .وهذان سيدعيان يوماً ما -
ال  ،أنطوان أخي –أوغستني  ؟هل تعرفني يا أيسيه كيف حتدث الدعوة:نفسه

وعملُ أوغستني ليس مثل  ،أنا سفري فرنسا العظمى .أريد االنتقاص من شأنه
ولكين سأقدمهما .أوالدي وبينك –عملي. ولذا تصعب املقارنة بني أوالده 

جيب أن يتمتعوا  ،باإلضافة إىل لقب الكونت ،ولذا فاألوالد .يوماً إىل امللك
أنت عندك يا شارلوت  .ومهنة عالية يف خدمة فرنسا ،بتعليم وإعداد ممتازين

وهو أنا. أما الذي استغربته  -،من يعضدك ،إليزابيت أيسيه من حتتمني به –
 ريك إياها مىت رجعت من تركيا.فهناك أشياء كثرية شبيهة به سأُ

 !وال ترجع ،تقول هذا يا بابا -
حني تنتهني من  ،سأعود إىل باريس. وإن أردت ،سترين ،يف غضون سنة -

 .ونقيم معاً هناك بعض الوقت ،دراستك أصحبك إىل إستانبول
 ،ازرق وجه عائشة الذي كان طافحاً باألمل والفرح – !ال أريد -

 .قاسيت يف إستانبوليكفيين ما  - :وجزمت
ارتسم يف خميلة شارل دو فرييول سوق النخاسة اليت مل يطأها يف السنوات 

أا هي اليت اشتراها من وهذه الفتاة اجلالسة أمامه يصعب أن تصدق  .املاضية
سبيت أن تنسى املكان الذي  ،إن شاءت أم أبت ،ال تسمح لنفسهاهناك. "

يف بالدي حيترمون املرأة فإذا دعيت يل "منه رغم كل ظروفها احلالية" تقول 
" كان مناسباً أن بنهافتاة إىل حفلة أرسلوا وراءها جمموعة من الفتيات يصح

أأفرحهم بأن ولكن ال أعرف كيف سأفعل " ،أخالط الشراكسة يوماً ما
إن  - ؟وأين أعمل لتحويلها إىل فتاة فرنسية حقيقية ،ابنتهم األسرية يف بييت
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أأقول هلا إن فخري ألقى القبض على  !ك فافعل هذاكنت كرهت حيات
حسب  ؟عصام وإنه أفلته دون أن ينتقم لنفسه أو هلا، وأنه يعيش فرِحاً حبريته

تقييمي هلا ستأيت هذه اليت أمامي إن مسعت باخلرب على رجليها جرياً إىل 
 ال تنقصين ؛إستانبول رغم معارضتها الظاهرية. وأنا لست حمتاجاً إليك هناك

 " وقد نضجت األفضل يل أن أعود إليك .النساء
متهل شارل دو فرييول قليالً مث نصحها يف ما  – !وهذا صحيح يا أيسيه -

بالقياس إىل فريساي حيث  ؟ماذا ستفعلني يف إستانبول -:عرضه عليها
كان يريد إضافة دور احلرام غري أنه  –نذهب فباستثناء األسواق واملقاهي 

 .مل أر فيها ما يريح القلب ويخلِّص الروح من أوجاعه –رآه غري الئق 
ال يسمع يف القصر املزدهي بالشموع إال أصوات الناس والعربات. وإذا  

ونسيت  ،أُضيف إىل الشموع األلعاب النارية خيل إليك أنك يف عامل آخر
إليزابيت أيسيه فقد برقت  –وملا كان اجلو جديداً على شارلوت  .باريس

وكاد قلبها خيرج من بني ضلوعها. ومع ذلك جتد يف  نفسها ما عيناها 
يكفي من القوة لتتظاهر بأا ال تعري اهتماماً للرجال والنساء الذين يأتون 

 وكأا اعتادت على كل ما تراه هنا. ،من ميينها ويسارها ،على ذكرها
ه أو ال تفرغ الفتاة اليت ليس يف جسدها ما ميكن أن يوصف بأنه يف غري حمل

وشارل دو فرييول  .وال الكونت، من التحيات بإمياءات الرؤوس ،زائد
بثوا الطويل  ،يهمس للفتاة اليت إىل يساره تصعد الدرج املفروش بالبسط

أترين الرجال والنساء ال يستطعون حتويل عيوم : "املتموج وقوامها اجلميل
يا بابا ال تقل را "الكونت ولو أن ما مسعته أط" وترد أيسيه على ؟عن مجالك

 .، الكثريات هنا أمجل مين"يل مثل هذا الكالم
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كانت تغلبها روح األنوثة  املرائية رغم أن  ،عائشة اليت كانت تقول هذا
وحفاظها على  ،كانت قد حضرت مشيتها :قلبها يكاد يقفز من صدرها

 ،بنظراتكم انظروا إيلّ وتابعوين :وكأا تقول ،وعلى الفرح يف عينيها ،قامتها
ولكن  .وكلما أشار الكونت إشارة التحية قلّدته !وامسوا يف ما بينكم

" تنصحها به يف مثل هذه ما كانت جدا "شابه أعجب شيء هو أا تتذكر
، وكوين جدية ،ال تتكربي ،حتلَّي باألدب" املناسبات وكأا تسمعها اآلن:

 "!واحترمي نفسك
 ؟خلق معهاـُأم أن املرء يأهو وراثة من اجلذور  ؟ما هذا
 :مضيف حني رآمها على باب امللك وامللكةـصاح ال

 !إليزابيت أيسيه –الكونت شارل دو فرييول وابنته الكونتيسة شارلوت  -
بإمياءة الرأس، قالت امللكة  ،على بعد بضع خطوات ،حني حييا امللك وامللكة

 :للملك
 – !أترى ما أمجلها .يا جاللتكهذه هي الفتاة الشركسية اليت ذكرا لك  -

فحنت  ،إىل عائشة ،ومدت يدها اليت تضن ا على املدعوات اُألخريات
 :األخريةُ رأسها خبفة وقبلت يدها، مسعت كلودين ومن معها ما قالته امللكة

 – .وكانت أمجل لو كانت بزيها الشركسي ،أيها الكونت ،عندك ابنة مجيلة
أريدك أن  ،ها الكونتيسة أنت مجيلة ومثرية جداًأيت :مث توجهت إىل الصبية

  .تلمعي من بني جنمات احتفالنا
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 ،وقد مضى على احتفال القصر بضعة أيام ،ألكسندرين –مل تستطع كلودين 
 :إال أن تقول ما كان يشغل باهلا
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سواء قالت ملكتنا أم مل تقل، مجيلة جداً  ،كانت فتاتنا الشركسية يا ماري -
 ،ليتين أريتك فيليب أورليان ابن أخت امللك .ميز من بني احلاضراتحىت لَتت

 .مل حيول نظراته عنها رغم مجال زوجته
ومتر  هها املتغضنأجنيليك وهي متسد وج -تنهدت ماري  -.. .رأيته -

وبسبب أيسيه  - :وسأقول لك شيئاً آخر - .بأصابعها الرفيعة على حاجبيها
زوجة هنري دو فارج ذات األنف الطويل  عضت ،اليت ال تساوي شيئاً

ومن حسن حظنا أن الكونت أقنع زوجة  .والشفتني الغليظتني نفسها غيظاً
 .ممازحاً إياها، أن ترقص معه وإال تصرفوا معنا مبا ال نستحق ،صديقه

ألكسندرين مبا  –مل تقتنع أختها كلودين  - ؟وما عالقتنا حنن باألمر -
 .خرياً لو حدث هذا لكان –يقلقها 

 –أجنيليك  –ارتفع صوت ماري  – .ال أعرف ما تقولني ،يا كلودين -
  ؟أليست أيسيه تربى يف أسرتنا  ؟أتعادين نفسك بنفسك

مث  ،ألكسندرين وهي تعي ما تقول –احتدت كلودين  –ليس يف أسرتنا  -
 !ال تنسي ،حنن من أسرة غريين دو تانسني - :خصت

نينين قصداً أم تصبني جام غضبك وأحقادك أي ،ال أفهمك يا كلودين -
 ة آل فرييول وأين أمحل امسهم –علي؟أنسيت أين كَن 

 !وأضيفي إىل ما قلت أنك ولدت هلم طفلني -
مالذي جرى لك  ،مهالً يا كلودين ،مهالً .وال أخجل منه ،أنا أعتد ذا -

أساء إليك أحد يا أ - :مث سألتها بلهجة أنعم - ؟اليوم حىت ختاطبيين مبا يهينين
 ؟أخيت الصغرية

وأشعت  .النت كلودين اليت كانت جالسة منتصبة كأفعى تستعد للهجوم
 :وقالت بسحنة من تعتذر .عيناها الرماديتان دفئاً وإن كانتا باردتني
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حيدث يل أحياناً  ؛اغفري يل .مل يهنين أحد ولكن ال أعرف ملاذا أهنتك أنا -
 !مثل هذا

ولكين  .وأنا أكون أحياناً يف مثل حالتك .معه شيء ما من أحد مل جير -
وخافت أن تستاء أختها من نصائحها وغريت  – .أزن كالمي وسلوكي

إن كان األمر هكذا يا كلودين  أختها:أجنيليك املوضوع مبا يسر  –ماري 
  .مبن فيهم أنا ،رأتك أيسيه أمجل نساء االحتفال :فسأقول لك ما مل تتوقعيه

ألكسندرين بإشارة  –قامت كلودين  – .تقول أشياء كثريةأيسيه هذه  -
 متظاهرةً أن ما مسعته مل يعجبها.

ويف مقدمتهم  ،كان الراقصون .وأنا كان يل الرأي نفسه ،صحيح ،صحيح -
 .يتخاطفونك ،شارل دو فرييول

وأنا أرقص تأدية واجب حني يأتيين الدور كانت العيون ال تفارق  ،نعم -
 ال أعرف من أين تعلمت الرقص.  ،بيحة راقصة ممتازةهذه الق .أيسيه

علّمت أيسيه الرقص كما  ؟نيكول ترقص –أمل تري كيف كانت جانيت  -
 ؟وماذا كان شارل دو فرييول يقول هلذه املرأة العوجاء .هي هتتقن
 ؟أيهمك األمر ؟وما يدريين -
 .أقول هكذا دون مناسبة ؟وملاذا أهتم -
يهتم هلذا. األسقف ولو مل يكن البساً اجللباب كان ليس حنن من جيب أن  -

حبيبنا الوحيد أخونا بيري ختلى عن هذه  .واقفاً كقطعة جليد وكأنه يلبسه
 .إذن سأقول لك يا ماري خرباً ال تعرفينه .اجلميلة للراقصني طوال الليل

 ؟أيتعلق بآل فرييول ؟أي خرب -
 .نعم -
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أجنيليك  –كان ما مسعته ماري  - ؟هوأي خرب يتعلق بآل فرييول ال أعرف -
 ؟...خرب سار أم - :مث سألت بسحنة مرتعبة .يدعو للسخرية

 .ال يعدين أن يصحبين إىل تركيا ،بالنسبة يل ليس جيداً -
 ؟أمل تقويل إنه أملَكِ  -
 .وحني يربد يغري كالمه ،حني أدفّئ له فراشه يعدين -

ت املوضوع كما تفعل ولكنها غري .أجنيليك كجمرة –امحر وجه ماري 
 :حني جتد نفسها عاجزة عن اجلواب

 ؟ال أعرف إن كان قد حدث أمر بني ملكنا واملركيز مونتيوبان -
؟ سألت كلودين احملشو رأسها مبشكالا هي غري همونتيوبان هذ يومن ه -

 -احمللولة ولكنها سرعان ما فهمت وسألت عن اسم عشيقة امللك احلقيقي:
 أتينايس دو روشيشورا؟أهي فرانسواز 

 ؟أمل تري كيف كانت نظراما تنطفئ على بعضها ؟ومن تكون غريها -
وقبل أن تقويل هذا يا ماري اسأيل عن عمريهما أقُلْ لك ملاذا بردت  -

 .عواطفهما
.. نظرت إىل ملكنا .وصال إىل السبعني إن مل يتجاوزاها .ليسا شابني ،نعم -

 !ما أبشعه وما أقل هيبته -مي إىل البعيدأرجو أال يصل كال -يا كلودين 
وذقنه  ،وشفتاه رقيقتان جداً ،أنفه كادوع .حىت يف شبابه مل يكن وسيماً

أياك أن تفشي هذا ألحد يا كلودين وإال  ؟ما كان نفعه ذا الشكل ،مدورة
 !كان هالكنا

ال شأن لنا  –ألكسندرين أختها  –رت كلودين  –كفى يا ماري  -
 – .وال أعرف ماذا سنعاجل .واألفضل أن نعاجل قضيتنا .ال بعشيقتهبامللك و
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أمل يبق يف باريس رجل  :مث أفهمتها وهي تنهر نفسها ،ضحكت من نفسها
؟مهم غري شارل الدعي! 

أكيد فيها من  –أجنيليك ملا مسعت  –فرحت ماري  - ؟وملاذا ال يبقى -
 ؟الذي جيري وراءك فقري "الفريينوهل " ؛تعنني

 ! تكلميين على صاحب الشاربني األشقرينال -
.. إن .إن كان شارباه ال يعجبانك فاطليب منه أن حيلقهما أم يصبغهما -

ارمتى الرجل حتت قدميك فهو كالعجينة يا أخيت ميكنك أن تشكليه كما 
 ..... مث.تريدين

وفهم أن بني األختني ما ال  .قبل أن تنهي ماري كالمها دخل بيري منفعالً
ما. ولكنه مل جيد من الالئق أال يودعهما قبل  .يسروندم على اقتحام خلو

 :السفر. ومل يكن يريد ابتالع حزنه من اإلهانة اليت حلقت به
سأل بيري أختيه  - ؟ملاذا مكتئبتان ؟ماذا جرى لكما يا أهلي الكونتيسات -

 .ممازحاً
نغربل  –أجنيليك بوجه بشوش خير  –أجابت ماري  – !ال شيء من هذا -

 ؟ما الذي يقلقك ؟وأنت .بغربالنا ،مبن فيهم أنت ،الرجال
قال األسقف بيري بصوت  –يقلقين تصرفات الكونت شارل دو فرييول  -

ليس لكما كان جيب أن أقول هذا بل لصهرنا  –منكسر من اخلجل 
 ".أنطوان ولكنه رجع إىل "دوفني –وغستني أ

 .ندرين على ما كان يشغلهاألكس –استعجلت كلودين  - ؟رأسه أم ماذا -
نيكول ما فعل دون خجل من  –لو كان رأسه سليماً ملا فعل جبانيت  -

 .أيسيه
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سألت كلودين أخاها  - ؟هل اآلن عرفت أن احلب يغري الرؤوس يا بيري -
 :مث سألت بعد قليل عما كانت تشك فيه ،دون أن متيز أهي متزح أم تسخر

  ؟أَغازلَها
 .وحىت هذا مل أعد أستغربه ... علق ا.املغازلة لو اقتصر األمر على -

قال يل  ؟ملاذا تغازل عشيقيت ؟أتعرفان ماذا قال يل حني ملته ونصحته قبل أيام
ومع ذلك إن كنت تريدها ساعدتك  ،أعرف أن األسقف ال جيوز أن يتزوج

 .يف الزواج منها
ال تريد  أجنيليك اليت –شحب وجه ماري  –رمبا كان ميزح معك يا بيري  -

يا ملصيبيت إن حدث شيء لرأسه  – .أن تسمع عن ابن محيها مثل هذا الكالم
 .وترك لنا أيسيه عالة علينا

ابتسمت كلودين بعينيها  – ؟!أال تعرفني ماذا تفعلني ا ؛إن تركها -
 .وميكن أن تصبح عشيقة ممتازة ،ستصبح خادمة ممتازة –الرماديتني الباردتني 

إن وصل األمر  –ض بيري مستاء ملا مسع  – !يا كلودينال تكوين ظاملة  -
وال تنسيا أين  .نيكول تسمح لكما –وال جانيت  ،إىل هنا فاهللا لن يرضى
 .حي وأن امللكة ترعاها

ومل  ،أجنيليك أخاها األصغر -وافقت ماري –نعم يا بيري اهللا حيمينا  ،نعم -
 !...ال أعرف ،تخف عدم رضاها _ ال أعرف

ألكسندرين اآلن  –احتد صوت كلودين  –نت ال تعرفني يا ماري إن ك -
 .سيجيبك ألنه طبيب ،اسأيل الروش –
مع  -والطفت أخاها  - أختهاأجنيليك  -ناكدت ماري  –.. !.لن أسأله -

كل شيء سيكون على ما  !ال تقلق ة  إن كنت عائداً إىل "أمربين"السالم
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أليس كذلك يا  .نت وأخالقهحنن لسنا ممن يتخلون عن لقب الكو .يرام
  ؟كلودين

ألكسندرين رأسها الصغري فجأة  –رفعت كلودين  – .نعم ،نعم ياماري -
 .بالقياس إىل آل فرييول فنحن آل غريين دو تانسيون معززون أكثر –

أتتذكرين قبل أيام حني كنت متتدحني آل  ؟أتعرفني ماذا جيري لك يا ماري
ول املأثور الشركسي "غن أغنية من تركب فرييول كيف مازحتك أيسيه بالق

 " !عربتهم
كان صوت بيري ناعماً لكن عينيه  - !خايف من اهللا !كفى يا كلودين -

  .وال تفقدي الصرب ،اكبحي عواطفك – .جحظتا
 .ولكن لتسألْ ماري الدكتور الروش عن ابن محيها .نعم يا بيري ،نعم -

 
-X- 

من  .فكر فيهما ولو كانا سؤايل العمريظل اإلنسان ي ؟ما اخلري وما الشر 
ومن يظنون أنفسهم وجدوا دواء له ليسوا  ،ميوتون وليس عندهم جواب

ليسوا قليلني. ومن ال يستوعب  ،اجلميع. ومن يعيش متومهاً أنه وجد دواء له
 .ومن ال يفكر البتة كثريون ،املوضوع

بل من ال  ليس اإلنسان الصاحل من يفعل اخلري" :يردد شارل دو فرييول 
ليس على  ؟!يعمل الشر" أهناك إنسان مل جيرحه الشر وحياته كلها خري

ومل يفهم أحد  .ومل يكن بني الراحلني .األرض إنسان عنده مثل هذه الفكرة
 .وسهولة فهمها وصعوبة تفسريها معاً ،وما ترتيبها ،إىل اآلن مم تتألف الدنيا

 .ولن يفهم
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مثل هذه األمور ويف ما يتخلل احلياة  وحيب شارل دو فرييول أن يتفكر يف
وأن يديل برأيه فيها.  ،من أحداث يف ما يتعلق بشخصه وما يتعلق ببالده

  .وليس منذ زمن بعيد أولع ذه األفكار بل يف السنوات القريبة السابقة
أألن السنني تفوته أم وهو يسبح إىل جرف عالٍ _ خفيض  ؟ما السبب

رمبا يسوغ لنفسه ألن  ؟فيقلق على مستقبله ،ما سيحدثفال يعرف  ،جمهول
وال يكفي هذا بل رمبا  .احلياة تفهمها بسهولة يف حني أن حتليلها صعب

اإلنسان أمامه أن يكون هو  "ال يعين كون ظلُّ :ينصح نفسه أحياناً قائالً هلا
 .وراءه"

نيكول  –يتذكر شارل دو فرييول أنه يف مساء قريب قضى هو وجانيت 
إا . "" وحتادثايف أفخم مطاعم باريس حيمل اسم "الكونت ساعتنيأكثر من 

تعرف  ،جتد جواباً على أي سؤال تطرحه ،امرأة عاقلة مجيلة حلوة الطباع
واألدب واملسرح. وهذه  ،ومن تاريخ العامل ،شيئاً عن كل البلدان اليت أعرفها

من أين املعارف وغريها أعرفها أنا حبكم مهنيت سفرياً ولكن ال أعرف 
اآلن أفهم من اليت صنعت من أيسيه هذه  .تعلمتها هي رغم أا تصغرين سناً

مل أكن غري منتبه من البداية إىل أا صبية فطنة ولكن يتضح يل .الفتاة الصافية
إليزابيت أيسيه من الروح الفرنسية أكثر  –كل يوم أا زرعت يف شارلوت 
حىت  ،ذا جيداً يف يوم احتفال ملكناوبدا ه .مما زرعت من الروح الشركسية

هي من  .عن إعجامري الذين حسدوها أو غبطوها يعجزون إىل اآلن التعب
تناسبين وستكون زوجة ممتازة يل، من جهة كوين كونتاً، ومن جهة كوين 

كم سنة  ؟!أمن أجل أن تربيك ؛ما حاجة الرجل إىل الزوجة العاقلة .سفرياً
 ؟وبينها وبني أيسيه .نا ثالث عشرة أو أربع عشرةبين ؟بيين وبينها يف العمر



- 247- 
 

ولكن أليست املرأة اليت  ،مل يفت األوان بعد للزواج منها .أيضاً الفرق نفسه
 "من اليت بدأ دمها ينطفئ... يفور دمها من اآلن وإىل املستقبل خرياً

نيكول أن تنسي ما قلت لك خبصوص تربية  –أرجوك يا جانيت  -
تذكر ما قال هلا ومها  – .أيسيه على الروح الشركسيةإليزابيت  –شارلوت 
 .يف املطعم

ال ضري يف أن يقلقك  .ال أرى ما أعتب عليك يف ما قلته يل أيها الكونت -
 .مث إن هذا ما خيطر لك حني تكون الصبية ابنتك .ما كنت قد فهمته آنذاك

 .ولكن ليس هذا ما ألومك عليه
يدعها تكمل كالمها رغم أنه ليس من مل  - ؟أهو الزي الشركسي أليسيه -

 .عادته مقاطعة كالم امرأة
 –نيكول وأكدت  –قالت جانيت  –انتهينا من هذا املوضوع يا كونت  -

 مسعت ما قالته امللكة خبصوص زيها الشركسي.
 ؟ماذا إذن الذنب الذي مل تغفريه يل -
دون " قلت يل "أخضعت كثرياً من النساء مثلك :أمران أيها الكونت -

وكون أخي كَنتك على  ،إليزابيت أيسيه –مراعاة كوين مربية لشارلوت 
 .والثاين دعوتك يل إىل هذا املطعم .صلة يب

مث  ،استغرب شارل دو فرييول ما مسع - ،مل ترفضي دعويت لك إىل هنا -
 .ولكنك أكّدت ذا كونك امرأة قوية - :أى بشبه عتاب

  .ولتحملِ الناس على احترامك ،نفسكال حاجة أن تكون قوياً لتحترم  -
ولكن سأروي لك  .قلت يل ما أستحق –ضحك الكونت  .صحيح ،نعم -

النساُء  .ال أذكر إن كنت مسعته يف تركيا ،بقدر ما أتذكر قوالً يتعلق بالنساء
وحيملن وهن بني  ،ويتزوجن عن حب .يولدن خلطأ الرجال وخالفاً لرغبتهم
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 .مويفارقن الرجال معاندات هل ،جتعلهن حكيماتوالوالدة  ،العلم به واجلهل
نيكول ما تريدين  -أهذا يا جانيت  .مث يفارقن احلياة من متاعب الوالدة

 ؟قوله
له ما وروت  ،نيكول بنعومة –ابتسمت جانيت  –يا كونت  ،وهذا ممكن -

 ،الشاب حيب الفتاة حىت تكون زوجة له - تعرف هي مما يتعلق بالنساء:
 العمر يتذكر أيام كوا فتاة فيحبها أكثر.  وحني يتقدم يف

موه شارل  !نيكول شيئاً ضدي –يا إهلي أتسمع كيف ال توفر جانيت  -
واآلن وقد فهم أنه ال يستطيع  .دو فرييول باملزاح وإن كان صادقاً يف قلبه

هذه املرأة  - .مح للمرأة اليت ال تقتنع مبا تقول بسهولةـحتقيق نواياه ل
 يت ال تريدين أعد نفسي يا إهلي حمظوظاً ألنك عرفتين عليها.اجلميلة ال

 .شكراً يا كونت على أنك فهمتين -
 ،وليس بيننا سوء تفاهم ،وأنا أقول لك شكراً على أننا نترك مائدتنا -

 وال يعتب أحدنا على اآلخر. .ونتقاسم الفرح
هي قامت جانيت نيكول و - .لن ينقص اإلنسان حزن مادام عنده قلب -

 تردد هذه احلكمة.
 –حني ض شارل دو فرييول من ذكرياته الطافية كرر كلمات جانيت 

" ماذا كانت تريد ينقص اإلنسان حزن مادام عنده قلب"لن  :نيكول يف قلبه
القلب يتحمل يف وقت معاً الفرح واحلزن  ؟ذه احلكمة أن تقول يل

أيكون هذا  .نبضولكنه حني يعجز عن مقاومتها يتوقف عن ال ،واإلهانة
قدمية هذه  .ليس هذا جديداً علي وال على غريي ؟ماكانت تريد قوله يل

نيكول ال تتكلم يف هذا اليوم  –أقول هذا غري أن جانيت  .احلكمة قدم الدنيا
كالماً دون  ،خالفاً لأليام السابقة ،الذي زادت فيه معرفتنا ببعضنا عمقاً
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تعرف كيف تناقش وكيف  .اً ولباًحتشو كالمها أفكار .جذور وال فائدة
أهذا حسن أم  .بل كيف تبتسم وكيف تضحك ظاهراً ،وكيف جتيب ،تسأل
ومع ذلك ففيها  .جيدة كشريكة عمل ،مثل هذه املرأة سيئة كزوجة ؟سيء

 .يسري إليك دفؤها وبرودا دون أن تعرف كيف :أيضاً شيء ال يملُّ منه
ال  ؟درين الكاتبة الشابة وتغار منهاألكسن –أهلذا يا ترى حتسدها كلودين 

أليس  .وال تريدها ألخيها ،أظن أا ختلو من مجال وطيبة تنافسها عليها
ولكن  حسناً أن تتخذ من مثل هذه املرأة منوذجاً لشخصية روائية يف كتاب.

ألكسندرين اجلمال والطيبة فلن  –نيكول وكلودين  –مهما تصنعت جانيت 
 "...إليزابيت أيسيه الصبية الشركسية –تصال إىل مرتبة شارلوت 

كان لدى شارل دو فرييول الكونت عادة يعرفها يف نفسه ويكتمها عن 
ومن جمموعة األطعمة  ،كان ميل بسرعة من جمموعة النساء أنفسهن :غريه

ولكن الغريب أنه  .ومن املشي يف الشارع نفسه ،ومن املالبس نفسها ،نفسها
السفارة اليت ميارسها منذ مدة طويلة. مل يكن كان متحمساً دائماً ألعمال 

يقف أمامه أي عقبة إذا كان العمل يف صاحل فرنسا وامللك. وكما حيب 
خلص هلا، كذلك كان موقفه من تركيا اليت يعيش فيها. ويهتم ـفرنسيته وي

وعنده ملن ينافسه  .أيضاً مبا يتعلمه من األقوام األخرى ويستفيد منها يف حياته
مر ما يكلمه به وما يتخذه مقياساً يعرفه به قيمته. وال يشغل وقته يف هذا األ

، أعطه قبعتك ال تعاند انونألديغة "وجهده مع من ال يفهمه قائالً كما ا
 .وامض يف طريقك"

"ماذا قال يل بيري قبل أيام حني اعترض على كالمي وحنن نتكلم على 
حبيث ال تعرف إن كان ما تنهد شارل دو فرييول  - ؟والكاتوليكاملسلمني 

ال تنس يا كونت أن املسلمني حاربونا قروناً " –. تذكره إهانة أم مزاحاً
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وحنن أيضاً مل نتحملهم، ليتنا مل  ،لن أنسىلة الصليب" "وهم يلقبوننا حبم
" "ليس ؟من تتهم يف هذا أيها الكونت، وحنن نصفهم بأم بال دين" "حنارم

ولكن سأقول لك رأيي إن كنت  ،سقفجواب سؤالك سهالً أيها األ
هل العرب هم من احتل أرضنا أم أن الفرنسيني واإلسبان  :ستفهمين

إن  :" "إن كنت تريد احلق قلت لك؟والربتغاليني هم الذين احتلوا أرضهم
هم  ،إليزابيت أيسيه اليت أقنعتها بالدين الكاتوليكي –قوم شارلوت  ،املماليك

لسنا وحدنا من حاربهم هؤالء من جهة  .رب وإسالمهمالذين محوا الع
ومحوا  .ومنعوهم من احتالل مصر ،ففي الشرق تصدوا للمغول ؛الغرب
عرب وتارخيهم وإن أنت على ما أراك مطلع على دين الاإلسالمي"  "الدين 

–محت به إيلّ يف شأن شارلوت ـولكنك خمطئ يف ما ل"" مل تعتنق دينهم
ما عجز عنه  .تنقهتعالدين الكاتوليكي بل جعلتها مل أقنعها ب .إليزابيت أيسيه

وأنت دون أن يردعك الدين  .محلة صليبنا فعلته أنا باللني واللطف واحلب
الذي اقتنعت به أمام اهللا ونذرت نفسك خلدمته دون زواج كيف ستنقضه 

 "...هذا موضوع نعرفه حنن االثنني فال داعي أن جتيبين ؟نيكول –جبانيت 
مث اقترب من النافذة  ،تنصت .أفكاره كأن أحداً ناداه صحا الكونت من
اجلبل الشرقي الذي صبغته باألمحر  .ال يزال الوقت مبكراً املطلة على الفناء.

وليس يف  .مشس اخلريف اليت حتمل النهار تعيد طالءه شيئاً فشيئاً بلون فاتح
  يعتد النهار بنفسه أن يكون حاراً -مساء باريس كلها غيمة واحدة.

تتقطّع بأصوات متنوعة تذكّرك  وتتبدد املدينة اليت تستيقظ معها،كالبارحة. 
 .واملراكب على ر السني تصفر يف الفجر .بإستانبول

توقفت عند البوابة الكبرية آلل  ؟أي صوت عربة يسمع يف هذا الوقت املبكر
ألكسندرين وحيدة. دخلت الدار برأس  –فرييول. وخرجت منها كلودين 
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وليحسدين أي شخص  ،تصب وقامة مجيلة وكأا تقول: ال أكتم سراًمن
 مث توجهت إىل الغرفة متمهلة مغرورة بنفسها. ،يراين

ابتسم الكونت  – !انظر ها هي اليت ترعبين لتمضي معي زوجة إىل تركيا"
ال جتري الرياح بكل ما  :هلذا يقال :مث الم نفسه .مسروراً مبا رأى ومتعجباً

ومن ال أريدها حترقين. أين كانت  ،من أريدها ال أصل إليها .نتشتهي السف
هذا  ؟ملاذا أنا مهتم ا ؟ومن فراش من انسلّت ؟هذه اآلن ومن أين تأيت

ال أريد أن ألوم هؤالء  .هذا حيترم نفسه واآلخر يبيعها .واآلخر سر ،واضح
فسها ألكسندرين ن –ولكن مهما رأت كلودين  .وال أولئك وال أن أقيمهم

شارلوت إليزابيت  مجيلة واعتدت بنفسها فهي ال تساوي قالمة ظفرٍ من
نيكول فلم أصادف إىل اآلن امرأة  –وبالقياس إىل جانيت . أيسيه اليت يل

لوال أيسيه ودعوا يل أن أتكلم يف لقائهم  .تساويها مجاالً مصحوباً بالعقل
لوماسية هنا. يريدون أن األديب اليوم لعدت إىل إستانبول منهياً أموري الدب

وأكثر من أحلّ علي مها  .يستمعوا إيلّ يف حديث يتعلق بتركيا وبالشرق
فرنسوا وأرجنتال. وما يريده هذان ال تريده أيسيه غري أا أخفت عدم 

 " ...رغبتها. ودون أن تقول يل شيئاً أفهم سبب عدم رغبتها
يت كانت تنظم يف الرابعة أحلّ شارل دو فرييول على نقل األمسية الثقافية ال

وحني نامت عائشة مساء البارحة اجلمعة  .مساء إىل احلادية عشرة صباحاً
ا كانت فرحة بالصباح اخلريفي  .واستيقظت مل يكن هلا إال هذا اهلمومع أ

 :الصاحي فقد صارحت شارل دو فرييول مبا حيزا كما البارحة
حني  ؟نيكول –ين جانيت ألكسندر –ال أعرف ملاذا ال تطيق كلودين  -

 .أخربا بأين دعوا إىل لقائنا مل تقبل ونظرت إيلّ شزراً
 .ليس اآلن ستفهمني هذا يا ابنيت؛ بل بعد عدة سنني -
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 ؟أألنك تنظر إيلّ يا بابا على أين قليلة الفطنة -
 .ولكن ألين ال أريد أن تعريف ما ال حاجة لك به ،ال -
وإن مل  ،عارفة مبا مل يستطع الكونت قوله ابتسمت عائشة كأا - ؟هكذا -

ال متدح األتراك حني  :إن كان األمر هكذا يا بابا فسأرجوك-تكن عارفة 
 .تتكلم عليهم

 .حىت لو كان الكونت يعرف اجلواب فقد استغرب ما مسع ؟ما هذا -
 .حسمت عائشة املوضوع !ال أريد -
شارل دو فرييول دون  قال –صلح جواباً يا أيسيه ت" وحدها ال "ال أريد -

 .هذا كالم قاسٍ ولكن ال معىن له - .أن يرفع صوته ودون نربة رجاء
مل تتزحزح عائشة عن  –وملاذا أقوله  ،أنت تعرف يا بابا معىن هذا الكالم -

 .موقفها
ال أريد أن يكون لك موقف سليب من مجيع األتراك وإن كنت أعرف  -

ليس صحيحاً أن حتكمي  –ح ومل يكن شارل دو فرييول يتزحز –السبب 
إن كنت تطيعينين وتريدين أن  .على قوم من خالل نظرة سلبية إىل شخص

اسخري  .تكوين إنساناً صاحلاً فال حتكمي على األقوام األخرى حكماً سلبياً
نيكول امرأة حكيمة ويصل تفكريها إىل  –منهم ولكن ال ينيهم. جانيت 

ا عدة مرات فقد رأيت عندها تفكرياً ولكن مبا أين التقيت  .أمور كثرية
 .عميقاً

ملعت عينا عائشة وقد امتزجت نظرا بشيء  –إن كان هذا رأيك يا بابا  -
أتتذكر كيف  !اآلن أمسكت بك –من اخلبث وعمت الفرحة أوصاهلا 

أسأت إىل جانيت نيكول وأحزنتها مبناسبة زيي الشركسي والكتب اليت 
 ؟تتحدث عن الشراكسة
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تظاهر شارل دو فرييول بالسؤال وإن كانت  - ؟نسي إىل اآلنأمل ت -
 .كلمات امللكة ما تزال ترن يف أذنيه

أجابت عائشة بسرعة وكأا تنتظر  - .مل أنس ألين تأثرت بالكالم -
 .السؤال

أتسمع يا كونت على نفسه دون أن يظهر حزنه "حنق شارل دو فرييول 
 :لة" مث اختتم املوضوع دون إطا؟تلميحاا

ولكن األفضل  .إن مل يكن يف املسألة أحقاد فخري أنك مل تنسي يا أيسيه -
 .أن تنسيه من أن حتتفظي به وأنت تتعذبني منه

هذا ما  ؟إذن يا بابا أتلغي املعروف من ذاكرتك بسبب إساءة واحدة -
مث إين ال أعرف إن كنت سأتذكر بعض  .نيكول قالته يل –كانت جانيت 
كانت أضافت "من الصعب أن تنسى الشر الذي عمله  .بةالكلمات العجي

 ؟أليس هذا عجيباً يا بابا ؛"عدوك واخلري الذي عمله معك صديقكمعك 
أحياناً ندين العدو  :ولكين سأضيف إىل ما قلت .كل كالم حكيم عجيب -

 .والصديق بالشر نفسه
 ؟وكيف سنفهم هذا يا بابا -
 .حني ينقلب معروفك شراً -
 ؟ممكنوهل هذا  -
 .حني تتعثرين مبعروفك ،كما قلت لك ،تعرفني هذا -
 –ة من نفسها لما تذكرته فرحت عائش - .اآلن فهمت ،نعم يا بابا -

انقلب علي معرويف ؟ "يف املعروفتقول أتعرف ماذا كانت جديت "شابا" 
 ؟أهذا ما تريد أن تقوله يا بابا ؛"حنساً وجاري صار عدوي

 ال حيتاج كالم جدتك إىل تعليق مين. –أيسيه  أجبتين جواباً أحكم يا -
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 ؟إن كنت أعدت كالم جديت أأكون إنساناً حكيماً -
أجنيليك أن تكتم  –حلظة يا كلودين انظري إىل هذين! مل تستطع ماري  -

 ؟فيم يتحدثان خالل أكثر من ساعة يف فناء البيت –ما ال تتحمله 
أظنه ميدح نفسه وهو يغازل  ؟أال تعرفني ابن محيك قبل اليوم يا ماري -

 .أيسيه
وسرعان  ،ألكسندرين متذاكية –ابتسمت كلودين   -ماذا  .نعم ،نعم - 

األول ال يفهم ما  :ولكن اانني يا ماري صنفان - :ما أضافت إىل أختها
دنا موعد  ،تعايل .والثاين يفهم ما ال يفهمه أحد ،جيب أن يفهمه اجلميع

 .ومونتسكيو قادمانوها مها فولتري  .اجتماعنا
 .لن أصدع رأسي بكالمكم .ال أستطيع احلضور ،ال حترجيين -
سيتكلم على األتراك،  .لن تستمعي إيلّ بل إىل ابن محيك العازب الوسيم -

الذين حيبهم. حضرت له عدة أسئلة وسأرى مب سيجيب  ،ومنهم أيسيه
 .عليها

إياك أن تقويل  –ك أجنيلي -وارتفع مرة ثانية صوت ماري –يا كلودين  -
للكونت أمام الشباب ما ال يليق؛ أنا أعرف أنك حاملٌ على الكونت 

سآيت  ،وألنك لست موضع ثقيت ،واآلن حسب ما جيري .وأعرف ثرثرتك
 .وسأصحب معي صويف .إىل لقائكم

واألوراق  .أوراق أشجار اخلريف امللونة حيركها النسيم اخلفي فتتهامس
ة املتساقطة من األغصان الصامتة تتطاير وهي تدور الصفراء املشربة باحلمر

 حول نفسها فتنتثر على األرض.
تأمل شارل دو فرييول الشباب الذين جتمعوا يف أرض الدار العابقة بروائح 

وماذا  :األزهار. ومع أن له معرفة طيبة باحلضور فقد ارتعب قائالً يف نفسه
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األكرب  ؟كن هل سيفهمونينأعرف ما أقول هلم ول: "مث أردف ؟سأقول هلؤالء
.. وأيسيه ترجتين أال أمدح .الصغار هم األصعب إقناعاً ،سناً ليسوا مشكلة

والروش  .وفولتري خترق عيناه ما حتت جلدي .مونتسكيو يتأملين ؟!األتراك
أقول هذا ولكنها  ؟ولكن ملاذا جاؤوا بصويف خادمتنا ،طبيب أسرتنا

 .. كائناً من كان داعيها فالشكر لهستتعجب مما سأقوله هلم أكثر من غريها
ناب عن كلودين اليت  –إن مل يبق من ننتظره فلنبدأ يا كلودين لقاءنا  -

 .تفتتح اللقاء عادة شارل دو فرييول باعتباره األسن بينهم
مل ميلك  –نيكول  –مل تقبل كلودين اقتراح أيسيه بدعوة جانيت  -

 .أرجنتال إال أن يقول
 .دا على كلودين عدم االرتياحب –.. .تبدأ ناآل -
 .رد أرجنتال على خالته - ؟هل علي أن أكتم احلقيقة -
دافعت عائشة عن معلمتها وهي تشهد على  –صحيح يا جان صحيح  -

حىت لو دعوناها إىل لقائنا ماكانت لتليب ألا مشغولة  –صدق أرجنتال 
 .اليوم جداً

 .مل يكن أرجنتال يهدأ - ؟هل فهمت اآلن -
 ،ساحمنا ،نستمع إليك أيها الكونت –دعنا نبدأ عملنا  .همت يا أرجنتالف -

 !نأخذ من وقتك
فرييول الكالم قائالً يف نفسه "جعلين أرجنتال  بدأ شارل دو – .نعم ،نعم -

ولكن  .من ال وقت لديه هو الكسول ولذا لن أشبه نفسي به –" أمشت بك
احلق  .ة عن األتراك ال تعرفهانيكول لرمبا أمسعتها معلوم –لو دعومت جانيت 

 .وهناك من ال حيب األتراك .أين أحب بالد الترك الواقعة يف الشرق القريب
وكثريون يف العامل ال حيبون  –نظر الكونت بطرف عينه إىل عائشة  –
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ولكن مل ألُمهم  ،قابلتهم وحدثتهم .وبني األتراك من الحيبهم .الفرنسيني
إن  .وهذا سبب قبويل دعوتكم ،ال تعرف من املهم أن تعرف ما .البتة

وإن نظرت من النافذة أو  .حبست نفسك يف بيتك صرت كطائر يف قفص
ولكن إن وقفت على رأس عمود  .اجلدار فليس قليالً ما ستراه لخالمن 

وملاذا تم مبا يتجاوز مدى  .رأيت أكثر. اإلنسان يعيش على األمل والنوايا
   ؟التقاء السماء باألرض

 .أجاب فولتري .ننا ال نعرف ما حيدث يف تلك األحناء يا كونتأل -
ماذا كانت جدتك يا عائشة تقول  –نريد أن نعرف ما ال نعرف  ،صحيح -

 ؟لك يف موضوع العني
، مهالً يا أيسيه ال تقويل –أجاب أرجنتال بسرعة  –وأنا أعرف هذا  -

 "مرما تراه العني يساوي العدعيين أتذكر "
 .ل هذه العبارات احلكيمة هي اليت تبقي على حياة الناس والعاملمث ؛أمسعتم -

وهؤالء إن رجعت ثالمثئة سنة أتوا من الشرق  .الترك عرق عجيب من البشر
احتلوا القسطنطينية ومسوها  .البعيد إىل الشرق القريب عن طريق احلرب

وحيتلون مضيقي البوسفور  .يعيشون على شواطئ حبرين .إستانبول
وتدب احلمية يف رؤوسهم  .هم رجال حماربون .واحتلوا البلقان .دنيلوالدر

 .وهم خملصون لإلسالم .بسرعة. يتمتع رجاهلم ونساؤهم باجلمال
قالت عائشة غري متحملة ما يقول الكونت عن  –.. .لصوص وقتلة -

 .األتراك
 – .شهد شارل دو فرييول على ما وجه إليه – .وبينهم أمثال هؤالء -

وبني الفرنسيني أمثالُهم يا  ،بني الشراكسة الذين خرجت منهمولكن 
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تظاهر بأنه يسأل  ؟أليس صحيحاً يا أرجنتال .إليزابيت أيسيه –شارلوت 
  .الصيب ليفسح اال للحضور أن يفكروا

 !لو مل يكن صحيحاً ملا صدر عن أيسيه –جزم أرجنتال  –ال أعرف  -
جنيليك من ابنها الكالم الذي أ –سحبت ماري  – !امسع ما يقول هذا -

 .بدأه خجلة من أقوال ابنها
األفضل أن  –قال مونتسكيو  –ال تعتيب على أرجنتال أيتها الكونتيسة  -

وإال خلت احلياة من  ؛يعرب عن رأيه، ال أن يوافق كلَّ من يتكلم هازاً رأسه
  ؟أليس كذلك يا بون دو فيل .اإلثارة

ولو كانت األشجار  - :فيل قصرياًكان جواب بون دو  – .نعم ،نعم -
 .واألزهار من شكل واحد ولون واحد خللت دارنا من اجلمال

ساهم يف النقاش  –تصدق الدنيا وهي تلملم األشكال واأللوان املختلفة  -
 .فولتري الذي كان جالساً منفعالً متظاهراً بأنه ال يصغي

صدر النقاش الدائر قالت عائشة وكأا ليست م –على ما يبدو يا فولتري  -
خيتلفون يف  ،الناس كلهم ولو تشاوا يف قلوم وأرواحهم وأجسادهم –

 .لغام وأديام ولباسهم وطعامهم
هؤالء ليسوا يف وجه كلودين قائالً يف نفسه " نظر شارل دو فرييول –
ولكنه مل ميتنع عن  .وابتسم يف وجهها معرباً عن رضاه مبا مسع ."اجني إيلّحمت

وخالل ساعة كاملة من  .م اإلجيايب على األتراك ناسياً اعتراض عائشةالكال
 ،نساؤهم يرتدين غطاء الرأس :احلديث وجد شيئاً واحداً سلبياً يف األتراك

 .سابغةويرتدين أثواباً عريضة 
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ولكن  ،تركيا بالد مدهشة –اختتم شارل دو فرييول كالمه  –كما قلت  -
أنت  ؟أليس صحيحاً يا الروش .وى لكخري أن تراها بعينيك من أن تر

 .كنت هناك
مث أضاف  ،وافق الروش الكونت متجاوزاً ما يف قلبه –صحيح يا كونت  -

 .ولكن ال أعرف بالداً كبالدنا فرنسا اجلميلة - :كاسباً قلوب املستمعني
مبن  ،حني صفق فرنسوا فولتري لكلمات الروش احملابية لفرنسا صفق الشباب

ألكسندرين، وال  –أجنيليك، وال كلودين  – تتأخر ماري ومل .فيهم أيسيه
 :وقال الكونت راضياً عما رأى وعما مسع .صويف عن الشباب

أقترح  ؟ما حاجتنا إىل الشرق البعيد والغرب القريب إذا كان هذا رأيكم -
إن أردمت  .أال ندخل يف األسئلة بل خنتتم اجتماعنا مبا نكن لفرنسانا من احلب

 .وحنن الكبار سننصرف إىل أعمالنا .لشباب تابعوا اجتماعكمأنتم ا
 

-XI- 
هل  .مل مير على عائشة يوم يف باريس شعرت فيه كما اليوم بالوحدة واليأس

السبب أن عقلها مل يكن يستوعب يف السنوات املاضية مأساا لصغر سنها 
 ؟أم ألن ما قيل يف اجتماع البارحة تفاعل يف قلبها فأضر ا

أألين سأسافر  .رى يف هذه األيام حزناً يف وجهك مل يكن يف ما مضىأ -
سأل شارل دو فرييول عائشة وهو  - ؟غداً إىل تركيا أم ألن أحداً أزعجك

إن كان أحد أساء  !أخربيين ،ال تكتمي - .بعد العشاء يف أرض الدار ىيتمش
 .إليك فلن أغفر له

شة اليت كانت الكلمات املعربة كتمت عائ – .ال أحد أساء إيلّ ،ال يا بابا -
قاله تذكرت ما ما يف نفسها.  عن حب فرنسا والتصفيق هلا ما تزال يف أذنيها
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" ولكنها سرعان هلا فولتري يف أحد األيام "حيدث أن جيرحوك وهم ميتدحونك
من يستطيع يا بابا  - :ضمري الكونت توأراحما أصلحت املوقف 

  !و فيل وأرجنتالوعندي إخوة من أمثال بون د ؟إزعاجي
ولكن ال تنسي أين عندك  - .وافقها الكونت وابتسم –هذا صحيح  -

ألكسندرين امرأة صعبة املعشر ال يعرف  –أقول هذا غري أن كلودين  .أيضاً
 املرء ما بداخلها. وال أعرف إن كانت أساءت إليك؟

رية كلودين امرأة مغلقة ولكنها حكيمة. حني جتمعنا تروي لنا أخباراً مث -
 عن احلياة ال أعرف من أين تأيت ا.

 ؟!أما قلت إا حكيمة  -
قرأت لنا عن سرية املرأة املتحررة مادلني والكونت  .قلت ألا تؤلف كتباً -

 .كتابة عجيبة .الغين الذي ال تفصح عن امسه
- ولكنه  .جعل اخلرب الذي مسعه الكونت يقفز من جملسه – ؟!ماذا قلت

 ؟أأعجبك - :ألسرعان ما صحا فس
 .ولكن مونتسكيو يراها قصة مشوقة .ال أحب أمثال هذه احلكايات -

 .وأعجب ما الحظت أا أَعجبت بون دو فيل
 ؟وفولتري -
 .فولتري اكتفى بالضحك دون تعليق -
 ؟مىت قرأت لكم كلودين هذه الكتابة -
 .يف االجتماع السابق -
نت وهو يكظم غضبه سأل الكو - ؟أقرأا من كتاب أو من جريدة -

 .مبشقة
 .وقالت إا كتبتها حديثاً .من ورقة ،ال -
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وهم أنا  –قال الكونت لنفسه  -.العارفون بقصة مادلني عدة أشخاص"
لني إيلّ وبعدها حني أتت ماد ،والنادل وغابرييل وكاترين وهنري دو فارج

 .وبوكل من ذكرت أمساءهم ال عالقة هلم باملكت كنت عرفتها إىل كلودين.
"إن كنت  ؟حني قدمت مادلني إىل كلودين ماذا قالت هلا ،مهالً ،مهالً

انظر اآلن ما تال هذا الكالم من  "ذا فأنت تستحقني كتاباً كامالًتقولني ه
 "!كتابات وأحداث

أألنه يتعلق بأحد  ،ملاذا تلح يف السؤال عما كتبت كلودين ؟ما األمر يا بابا -
 –إليزابيت أيسيه اآلن بذراع الكونت  –أمسكت شارلوت  - ؟الكونتات

 ؟ماذا جيمع بينكما ؟ما العالقة بني الكونت لوفيالس الذي يف احلكاية وأنت
 .ألكسندرين تروي حكاية أحد أصدقائها –رمبا كانت كلودين 

 - :أكّد على عائشة دون انتظار اجلواب - ؟وأنت هل تظنني األمر هكذا -
وال  !تقيمي معها عالقات من أي نوعال  .كلودين ليست إنساناً صاحلاً

أتكون تلك احلكاية سبب  ؛مهالً يا أيسيه ،مهالً .تسمحي هلا هي بذلك
 ؟اكتئابك

 –كما تقول لنا جانيت  !ما أقل فطنتك يا بابا رغم أنك رجل حكيم -
وما قلته بشأن كلودين ال  ."علينا أن نرى مجال الوجود ال قُبحه"نيكول 

محت أحتلى بالصرب كما كانت جديت ـت يل أو لمهما قال .تتوقف عنده
 .تربيين. وحني أعجز أحياناً ألوم نفسي وأسخر منها

ولكن لو قبلت عرضي أن تسافري معي إىل تركيا  .حسن أن تكوين هكذا -
 .لكنت اطمأننت عليك –وال يزال العرض قائماً  –
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بغض  ،النسبة إيلّقلنا ما قلنا وانتهى األمر. وب !ال نعد إىل هذا املوضوع -
وجدت عائشة  -...مل يبق وجود للشركس ،النظر عن موضوع األتراك

 !دعنا ندخل ؛برد اجلو يف الفناء - :ذريعة ختفي ا األمل الذي غزا قلبها
 ،ائشة إىل غرفتهاحني متىن كلٌ منهما ليلة مرحية لصاحبه ودخلت ع

 !ما كتبته كلودين .. أأكون مكتئبة بسبب.ال أحد يفهمينانفجرت باكية "و
أم األديغة  ،دعك من باريس ،العامل كله من هذا النوع :وكما تقول صويف

أال يفهمين  ؟أمل تنته الدنيا اليت أعيش من أجلها ؟الذين افترضت أين فقدم
انتهى حني قلت له "  ؟بابا أم يشفق علي فيحاول إخراجي من حاليت

.. مهموم مبا كتبت .تياحهالشراكسة بالنسبة إيلّ" رأيت يف وجهه ار
ال إىل األديغة الذين  ،إىل تركيا اصطحايبومع ذلك يعرض علي  .كلودين

تقول الكاتبة  ؟ .. ملاذا مهتم إىل هذا احلد مبا كتبته كلودين.أنتمي إليهم
 وال تذكر امساً...الكونت 

وأمسكت أول كتاب وجدته  ،جفلت عائشة حني مسعت طرقاً على الباب
 وقالت للطارق: ،يف طريقها

 ؟هذه أنت يا صويف :ورحبت بالقادم .الباب مفتوح ،تعال -
مث  –سألت صويف وهي ال تفهم ما ترى  –. ؟.هل بكيت يا أيسيه -

   :تناولت كتاب كلودين غري املفتوح غاضبة
 .ستجنني بسبب هذه املخلوقة التافهة ،هايت الكتاب -
دون سبب كي  اولتهنفتك الطارقة مل أعرف أن .ال أقرأ فيه ،ال يا صويف -

 .أخفي حاليت
 !دعك من قراءته ؛لو كنت مكانك مل أدعه يف غرفيت -
 .ولكن كلودين كتبت يل إهداء عليه -
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هذه تقول  ؛ال تنخدعي ا ؟أكتبت لك اإلهداء من باب القرابة واحلب -
ارتفع صوت صويف رغماً عنها فخجلت والمت  – !شيئاً ويف قلبها غريه

لن يدعوين يوماً  .ساحميين  يا أيسيه على كالمي بصوت مرتفع - :سهانف
لو كنت مسؤولة عن نفسي فقط  .واحداً يف البيت إن وصل إليهم ما قلت

بل ألين أحببتك من أول يوم  .هذا عملي أجده أينما كان ،ملا اهتممت
أجهشت  – .رأيتك فيه فأنا أتوسل إىل آل فرييول وليس يف ذهين غريك

أقول هذا  - :ولكنها عادت سريعاً إىل حاهلا .يف بالبكاء وانكسر صواصو
 .متشاان ،أنت وأنا ،ألن وجودنا يف هذا العامل

 – .تعايل واجلسي قريب .وأنا أنظر إليك النظرة نفسها .أفهم يا صويف -
ليس يل أحد هنا يفهمين وأشكو  : شكراً،عانقت عائشة خادمتها وقالت هلا

وليس لك  ،أنت ربوك يف ملجأ لأليتام .نيكول –وغري جانيت  إليه غريك
اليتيم صحيح ما يقولونه " .وأنا اشتروين من بالد غريبة وأتوا يب إىل هنا .أهل

 .يفهم اليتيم يف كل زمان وحال"
مل تخف صويف وعينها على الباب ما يشغل  – .صحيح ،نعم يا أيسيه -

كأن يدخل علينا فجأة  ،آنا أحد هكذالن يرضى الكونتات إذا ر -:باهلا
 .أرجنتال

قالت عائشة غري مهتمة مبا مسعت. وشهدت على  – !ال يقبلوا إن أرادوا -
"  جانبه ال يعود فيغتابكمن يجلسك إىليغية "جلوس صويف معها حبكمة أد

ليت اجلميع كانوا مثله ومثل  .وثقي بأرجنتال .هكذا كانت تقول جديت
 .بون دو فيل

هذان أخواك الصغريان خملصان لك  ،املوضوع عدم ثقة بأرجنتالليس  -
 ...وصادقان معك ولكن
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ذكَّرتين مبا  .فهمت ما تريدين قوله – .قاطعت عائشة صويف ،نعم ،نعم -
" ال أقول هذا نت تقوله جديت شابا رمحها اهللا "قائمة البقرة ال تقتل عجالًكا

وأنت يا صويف  .اهللا ما هذان أخوان رزقين .عن بون دو فيل وأرجنتال
  .أحب أن يكون موقفك منهما هكذا

ال داعي ألن تطليب  .شكراً ألننا تعاهدنا أن نتحمل معاً أحزاننا يا أيسيه -
 !ثقي يب أقامسك مهومك .ومع ذلك أود معرفة ما يف قلبك .هذا مين

وإن  .ميكنين القول إننا تكلمنا اآلن يف املوضوع حىت لو مل أتكلم صراحةً -
أتتذكرين يف اجتماع البارحة كيف  .أردت قلته لك ألنه ال أسرار بيننا

  ؟صفقنا لفرنسا
 ما األمر؟  ،نعم أتذكر -
لبالد  يوتصفق ،إليها البالد اليت تنتمني يتتناسمن البؤس يا صويف أن  -

 .أنا يائسة ؟غريبة. ما العمل
إليزابيت  –ت مل يكن شارل دو فرييول مهموماً مبا كانت عائشة شارلو

"هلذا السبب أقول جيب  :وما كان يف ذهنه شيء آخر .أيسيه مهمومة به
مل يكن الكونت جيد مكاناً له يف  – .ال جيوز خماصمتهم ،احلذر من الكتاب

 -غداً لوال أين عائد إىل إستانبول ما كنت ألهتم كثرياً بكلودين  - .بيته
ولكن من أين هلا أن  ،كونتتقول أيسيه إا مل تذكر اسم ال .ألكسندرين

أعرف ما ستفعل يب  ؟تعرف أن هذه الكاتبة الناشئة املغرورة ترسم صوريت
 .ستطبع الكتاب وجتعل باريس كلها تسخر مين :ألكسندرين –كلودين 

إليزابيت أيسيه مضغة يف أفواه  –ولست وحدي بل ستجعل من شارلوت 
فكرة عما يف الورقة  يليكأجن -ماري أعند  .وستسود وجه آل فرييول .الناس

اعترب ما  ؟اليت قرأت منها؟ أأطلب منها أن تكلم أختها لتمتنع من طبعها
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 ؟أأشتريه منها ؛يقال إن كل الكتاب حيبون املال .تعرفه كلودين يعرفه اجلميع
 "...مهما كان الثمن فليس يل خمرج آخر

بالنسبة إىل  ليس الوقت متأخراً .العاشرة والنصف :نظر الكونت إىل ساعته
أأذهب إليها مرتدياً " ،دون أن يرامها أحد كان حسناًلو كلمها  .كلودين

سأتظاهر بأين خارج من  ؟هكذا أبدو كأين أتوسل إليها ؟مالبس الغرفة
 "...احلديقة وأدخل إليها البساً لباس اخلروج وأكلمها

وتلمس  ،وارتدى قبعته األسطوانية أمام املرآة ،لبس شارل دو فرييول بسرعة
اجليب احملتوي على النقود. وخرج من الغرفة على رؤوس أصابعه دون أن 

وطرق باب غرفة كلودين فانفتح من  ،يصدر صوتاً، حامالً عصاه الفضية
 :وقالت كلودين اليت تقرأ يف الفراش دون أن تستغرب جميئه .تلقاء نفسه

 !تفضل ،تعال -
 .مل يكن باب غرفتك مغلقاً -
 .كونت كنت أنتظرك يا -
 .مل يكن بيننا موعد الليلة -
 .ومع ذلك جئتين -
 .جئتك ألن عندي معك موضوعاً -
لو كان يف األمر خدعة كنت صرخت زاعمة أنك  ؟أهلذا كل هذه األناقة -

ألكسندرين يف وجه –ابتسمت كلودين  –امجين دون أن أعبأ مبا تلبس 
ونظرا ما يغري  ويف كالمها .دون أن تعرف أهي متزح أم جادة ،الكونت

 .أمسعك ،اجلس .ولكن ال تتظاهر بأنك شبعان وال تريد شيئاً –
 قال شارل دو فرييول لكلودين اليت رجعت إىل الفراش بإغرائها:

 .سأشتري منك ما كتبت بشأن مادلني -
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 !هذا غالٍ ،وكم ستدفع يل -
 !مهما كان سعره -
 ،ط القلبألكسندرين بصوت يقطع نيا –سألت كلودين  - ؟هكذا -

إذن تعال واخلع  – .ووضعت جانباً الكتاب الذي كان معها إىل اآلن
 !مالبسك

 ،صاح شارل دو فرييول وهو يتلقى هذا العرض املفاجئ – !كلودين -
ونظر سامهاً إىل املرأة اجلميلة اليت رفعت طرف حلافها فبدت فخذاها 

ا حلويت أين أشتري يبدو ي – .وبدأ خيلع مالبسه غري واعٍ ما يفعل .املتينتان
أال ميكن أن يكون ما يف كتابك هو هذا  .كتابك وتبيعينين نفسك معه

 ؟املوقف
 .ال عجيب يف هذا يا كونت مادامت الدنيا كلها قائمة على البيع والشراء -

 .األفضل مما تقول هو أن تغلق هذا الباب
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بول عدة ال ينسى شارل دو فرييول، مع أنه مضى على عودته إىل إستان
أشهر، الليلةَ اليت سبقت سفره. وسواء كان إىل الطاولة ميارس مهماته 

احلب املفاجئة  فليلةُ ،الدبلوماسية أم كان نائماً أم مستيقظاً أم يغري النساء
كان  :مرت عليه ليالٍ كثرية مشاة مع نساء أُخريات .تطفو فوق اجلميع

ومل يسبق له أن باعوه  .يشتري منهن احلب يف الفنادق ويف دور احلرام
 .األوراق التسع الفضيحة بتنفيسة يف الفراش

 فرق اليبدو أن  –.. كان الكونت يسأل نفسه ؟.ماذا ميكن أن تسمي هذا"
مادلني وإن كانت بائعة هوى  ؟كُتبت ألجلهابني من كتبتها ومن  كبري
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ألكسندرين كانت تعيش وهي تسخر  –مكشوفة فإن الكونتيسة كلودين 
إن كنت  .ها وتنثر هنا وهنا شهوا السرية املخادعة اليت ال اية هلامن غري

وإن عرفت منك ما  .حمظوظاً فلن تتخذ منك املرأة اليت منت معها عدواً
 .يفضح مل يقف شيء يف طريقها. ال جتعلْ يل كلودين من نفسها فتاة بكراً

 .رف نفسهامل أجربها أنا حىت تزحف إىل حتت حلايف. تكتب عنا وهي ال تع
إليزابيت أيسيه اليت تتمنع عليها بالكالم  –خادع شارلوت ـليتها مل ت

كان علي أن  .املعسول والسلوك اخلبيث فتصنع منها شبيهة ا نكاية يب
ولكن كيف كنت  ؛أصحبها إىل إستانبول كما ترجتين كي أبعدها عن أيسيه

دين يف تلك الليلة كان أفضل شيء هو لو أتتين كلو ؟سأفهِم املوضوع أليسيه
لو كلفت أحداً من  .حت يل دون أن يكون يل عالقة باألمرـّمـكما ل

ميكن  .دون أن أظهر أنا كانت وصلت إيلّ بسهولة ،زوار باريس كفخري
 .وإال فلن تدعنا نعيش يف هناء .أن تقع هنا يف مشكالت كثرية

 ،ركيا اليت حيبهامل يكن شارل دو فرييول يفهم يف البداية ملاذا بدأ ينظر إىل ت
وال يعجبه فيها ال حماسنها وال  ،بعني أخرى ،وعمل سنني كثرية ،وعاش فيها

ويصل أحياناً إىل حد الكفر ا. ولكي ال يفكر يف هذه األمور  ،مساوئها
وارتياد  .يبدأ يف مزيد من الشراب ومزيد من النوم وارتياد املطاعم الفخمة

وأعجب من هذا كله أنه  .لديهحىت لتكاد تصبح عادة  ؛سوق النخاسة
ويقف على أبواا  ،أيام اجلُمع ،شوهد يرتاد اجلوامع، وإن مل يكن يصلي

 .ويكلم املصلني
يبدأ ينهر نفسه وحني يصدف أال مييز بني أصوات املؤذنني وأجراس الكنائس 

: وأحياناً تغزو رأسه مثل هذه الفكرة املفاجئة ."قائالً "ما الذي حدث يل
" وحني يعود إىل وعيه جيثو ؟اً أن تعتنق معاً اإلسالم واملسيحيةأليس حسن"
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مث يشرب  .على ركبتيه أمام صورة اإلله يف ركن الغرفة ويصلي كي يغفر له
وخييل إليه أنه ينفعه وإن مل يكن هكذا  ،الدواء الذي أوصاه به الروش

 يصب عليه ،ولكن أحياناً حني يسهو عن موضوع كالمه أو ينسى .حقيقةً
" مث ؟غضبه قائالً "ما هذا الدواء الذي يسقيين إياه الروش ذو الرأس املتطاول

 .ويبدأ يتناوله ثانية ،حني يتذكر يرتعب مما فعل أو فكر
ولوال قليل من الريح البحرية الباردة ألمكن القول إن  .اليوم هو يوم األربعاء

حياناً حتجب وأ .اجلو دافئ. وأكوام من السحب البيضاء تتراكض يف السماء
مشس اخلريف مث خترج من ورائها متثاقلة. والسوق القائمة ال قريباً وال بعيداً 
من بيت السفري تعج بالناس وترتفع أصوام. والسفن العابرة للبوسفور تطلق 

وماسحو  .ويق احلمري من هنا وهناك ينبئك بقدوم الظهرية .صفاراا
جلرائد الصبيان ال تفارق أصوام الشاي واملاء وبائعو ا وسقاؤواألحذية 

وإذا علت فوق هذه  املتداخلة اآلذان حىت كأنه مل يبق يف إستانبول غريهم.
األصوات نداءات املؤذنني ونواقيس الكنائس ضجت املدينة التركية 
باألصوات اليت جتعلها عن جدارة مدينة شرقية. واللغات املتنوعة اليت تسمعها 

  عامل آخر.جتعلك تتصور أنك صرت يف
انتشل الكونت شارل دو  –أما كان مناسباً أن تأيت عائشة معي إىل هنا... "

كان قد قرر يف موضوع  – .فرييول نفسه من خليط األصوات إىل باريس
أنا أعرف ما سأفعل  :" قائالً، غري أنه جزم أخرياً بــ "العائشة يف زمن ما

عنها سأكتب هلا "إن أردت ا يف غمرة حبثه حني ألتقي بأحد أقربائه .ا
حني ميرون  ،ويف طريقهم إىل بالد الشركس ."سلّمتك له ومنحتك حريتك

وأرخيت هلا  ،علي سأي عذريتها يف إستانبول. أال يكفي أين دلّلتها إىل اآلن
تتناسى  –عنف نفسه  – !.. كم هي معيبةٌ الفكرةُ اليت خطرت لك؟.احلبل
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.. ماذا حدث لك حىت فقدت السيطرة .أن ما مضى كثريه سيمضي قليله
أن  ؟أمن قلة النساء حولك؟ أم مل يبق يف العسل طعم احلالوة ؟على نفسك

تزور بالد الشراكسة كما وعدا، وتطلع على أحواهلم أفضل من أن تضيع 
ال تكن  ؟كل معروفك مع أيسيه يف نزوة عابرة. أسينفعين هذا أم جمرد تنفيس

أضف إىل  – .م نفسه ورق قلبه شيئاً فشيئاًاآلن ال – !يا كونت هكذا
 "...مجائلك الكثرية هذا اخلري. ال تسمح لنفسك باخلطأ

حني خرجت  .جعله الشوق إىل أيسيه يقفز من مكانه وخيرج من البيت
سأل مولود  ،العربة من دار السفارة وسارت مسافة ال تعرف أين تتجه

السائس: 
 .أمسعك يا سعادة سفري فرنسا -
 .سأل وكأن ما مسعه مدعاة للضحك - ؟ماذا تريدين أن أقول لك -
 .كي أعرف إىل أين أوصلك -
 .اتركها جتري حىت تتعب أنت -
هذا الرجل ال يعرف أحياناً " –غري أن األحصنة ستتوقف  ،أنا لن أتعب -

 ." قال يف نفسهول وماذا يفعلماذا يق
 ؟اذا سنفعل فيهام ؛اسةخإن كان رأيك هكذا فلن نذهب إىل سوق الن -

 ؟.. أنت ماذا يدريك.كنت اشتريت فتاة شركسية مجيلة ،أنت ال تعرف
سأل  - ؟إليزابيت أيسيه –أال تتكلم على شارلوت  ؟وملاذا ال أعرف -

السائس مولود وكأن مل يبق حاجز بينه وبني السفري. وشد اللجام وزاد يف 
 .سرعتها

ارتعب شارل دو  - ؟سيهإليزابيت أي –ومن أين تعرف اسم شارلوت  -
 ؟أين رأيتها –فرييول يبعثُ ارتيابه الوعي إليه 



- 269- 
 

 .عرفت امسها ألنك ال تكف عن ذكرها ،مل أرها يف أي مكان -
 ؟أال تعرفه ؛فخري التركي .إذن اجته إىل مطعم فخري -
 ؟ألست استأجرتين من عنده بعدما كنت سائسه ؛وكيف ال أعرفه -

  ؟أنسيت
سخر الكونت من نفسه  – .ن مل يتذكر كلب دارهصرت كم ،نعم ،نعم -
لست من ابتدع هذه احلكمة بل أنتم  .ساحمين على تشبيهك بكلب الدار –

لن نذهب إىل فخري. انعطف إىل امليناء الذي  .مهالً أوقف العربة .األتراك
وحني  – .مث أورخان .سنجد فخري أوالً ،خيدم فيه أورخان الشرطي. ال

اطلب يل فخري دون أن  -:م قال له شارل دو فرييولصارا على باب املطع
 .خترج من العربة

 :فتح شارل دو فرييول باب العربة لفخري املعتد بنفسه
 !اركب -
 ؟إىل أين سنذهب -
 ؟ألست رجالً كما يقول الشراكسة فتسأل إىل أين -
 ،فلست حمروماً من الرجولة –ابتسم فخري  –إن كان هذا رأيك  -

 .ريدسأمضي إىل حيث ت
 .سنذهب إليه ،قل يل أين يعيش عصام -
 .من ذكرت امسه لن جتده يا معلم -
 ؟أال يعيش يف إستانبول ؟أهو بعيد -
 ."، إىل "معرب األمواتأرسلته إىل حيث لن يعود منه إىل األبد -
 .مل تسكت على الثأر -
 .مل أتوقف ألنه يستحق – 
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 ؟وأطفاله ماذا سيحل م -
 .واسأرعاهم إىل أن يكرب -
 ؟وهل سيغفرون لك قتل أبيهم -
 .إن مل يغفروا فعندي أوالد يقفون إىل جانيب -

وتذكر  ،ارتسمت مادلني يف خياله ،ودون أن يعرف كيف ،ويف هذه اللحظة
حيث لن يراين أحد يف باريس أو  ،سأعود إىل مسقط رأسي شفيسارقوهلا "
وتنهد شارل دو  "يف قرية هادئة بعيدة عن املدينة وسأريب صغريي ،ميلني

وهذا فخري " فرييول عميقاً، شاعراً بالضعف لكونه بقي وحيداً يف الدنيا
 ،واغتىن يف الدنيا بثالثة أوالد .أسس أسرة وهو يناضل من أجل حياته وشرفه

 ؟وأنا .وأورخان تزوج منذ عهد قريب وأنا يف باريس .وامرأته حامل بالرابع
.. .يشتهيين من يراين ولكين ال أمثرأنا أعيش يف الدنيا شجرة حلوة باسقة 
 " ؟أليس علي أن أنفض نفسي يوماً من األيام

 .قفز شارل دو فرييول من أفكاره –جيب أن جند أورخان اآلن  -
أود أن  –قال فخري وإن مل يسأل  –ليس صعباً العثور على أورخان  -

 ؟مل يعد األمر سراً اآلن يا معلم .أعرف ملاذا حتتاجه وحتتاجين
 .سأتكلم عليها حني جنتمع ثالثتنا ،عندي ثالث مهام -

مل يكن أورخان حباجة إىل حبث طويل ألنه كان من حراس سفينة السلطان 
وملا كان بقي على انتهاء نوبته يف احلراسة نصف ساعة انتظراه يف  .التركي

 .العربة دون أن يترجال
 .ض املوضوعاتميكن خالهلا احلديث يف بع ،ليس نصف ساعة وقتاً قصرياً

 ،ولكن مهما تكلما مل يكشف شارل دو فرييول عن سبب استدعائه فخري
وعلى صيد  ،. تكلم على البحر والسماء والسفنبل مل جيعله يرتاب فيه
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وألن  .بل تكلم على املغول .السمك الذي هو أبعد املوضوعات عن اهتمامه
هلا وال اية فقد احلديث عن النساء كان يدخل يف املوضوعات اليت ال بداية 

وكان فخري اجلالس صامتاً  .كانت األحاديث تنتهي فجأة دون إكماهلا
 ؛طريقة كالمه ونظرته وضحكه وتفكريه :يستغرب كل شيء يف الكونت
  .تغري كل شيء يف السنة األخرية

حني فُتح الباب ألورخان صاحب القد املتناسق يف لباس الشرطي مل يطق 
 يه:الكونت منظره فأشار إل

 !كأم خفضوا رتبتك ؟وهل ستظل دائماً ذا الزي -
أجاب فخري بدالً من  – .إن مل يرفعوها فلن خيفضوها ؛ال يا معلم -

 .أورخان
أصلح  –مث إين ال أفهم يف الرتب التركية  –خيل إيل هكذا  - ؟حقاً -

األتراك واإلجنليز والشراكسة  .اركب دون أن يراك أحد –الكونت موقفه 
 حقونين بنظرام.يال

متسائلني عما  ،متجاوزين األتراك واإلجنليز ،تبادل فخري وأورخان النظرات
ومل ميتنع أورخان هلذا  ؟قائلني أال يكفيه شخصه ؟"الشراكسةيعنيه بـــ "

 :السبب من اإلجابة على موضوع زي الشرطة
 .أنا أغري زيي أيها الكونت يف البيت فقط -
 .ائس مبكان سكنكأخرب الس ،ال بأس إذن -

وبدأ الكونت وقد نسي  .جرت العربة بركاا دون أن يتبادلوا أي حديث
زمالءه يف العربة يدندن بلحن أغنية دون كلماا. ولكنه قطع موسيقاه حني 

 :وقال ملولود السائس ،ظهرت دار السفارة
 .يكفي ما درناه يف املدينة -



- 272- 
 

 :فزع أورخان غري عارف كيف يفهم كالم الكونت
 ؟ألن نذهب إىل بييت -
وحني تصبح العربة أمام  - .أنا تنتظرين مهمات دولية ؟وماذا أفعل عندك -

 :ويوصي السائس دون تسميتهما ،مقر عمله يقفز من العربة دون توديعهما
 كالً إىل بيته. ،أوصل هذين

تبادل فخري وأورخان ثانية النظرات مستغربني ما جرى هلما. ومل يكونا 
وحني  .على شكوكهما ،ولو أنه ليس بعيداً عنهما ،ع السائسيريدان إطال

 :وصلت العربة إىل منعطف الشارع مل يتمالك أورخان نفسه
 .سأنزل هنا ،توقف -
وحني بقيا وحدمها قال  ،فرح فخري لما مسع – .وأنا أمامي عمل هنا -

 .حسناً فعلت بإخراجنا من العربة - :ألورخان
 ؟يف حالة غريبةأفهمت اآلن أن الكونت  -
على أين مل أعرف أنه وصل  ،منذ وقت غري قصري كانت عندي شكوك -

أضاع علينا نصف ارنا وهو ال يثبت  !انظر ماذا فعل بنا اليوم .إىل هذا احلد
كان املقهى فارغاً ألن الوقت  .تعال إىل مقهاي ؟ملاذا نقف هنا .على قول

 .وجلسا إىل املائدة .اوتوضأ فخري وأورخان وصلّي .وقت صالة العصر
 .وبعد الصالة شرع الناس يتقاطرون حىت امتأل املقهى شيئاً فشيئاً

  .وجهزته جيداً ،افتتحت املقهى يا فخري يف مكان مناسب -
اختار يل  .فشكراً له .من نفعين يف هذا هو شارل دو فرييول الكونت -

 .املكان وأقرضين املال. وخالل عدة أشهر سددت له املبلغ
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تنهد أورخان بطريقة  –طيب القلب.  ،الكونت إنسان شفوق ،نعم -
هذان  .وعصام نال جزاءه .سليمان هده املرض ؟أترى ما حيدث – .أرهقته

 ؟هل لعنة اهللا عليه ؟ولكن الكونت ،كانا سيئني
 !ليلعنه -
هل  - .سأل أورخان دون انتظار اجلواب ؟يا فخري أفكرت يف ما قلت -

 ؟أساء إليك شخصياً
ولكن ما ال يغفره اهللا تعاىل ال أغفره  .ليس بيين وبني الكونت إال كل خري -
أجرب عائشة الصبية الشركسية على اعتناق  – .وأنت تعرف املوضوع .له

 .ويف هذا املوضوع مل يتجاوب معي مهما قلت له .الكاتوليكية –املسيحية 
 ؟.. ملاذا تضحك.وهذا سبب لعنة اهللا عليه

 ؟!عنة إهلنا على من يدينون بدين آخركيف ستحل ل -
بعد أن  – !" ثالث مراتقل هو اهللاقرأ لنفسك " !ال تغلط يا أورخان -

مث  ،شارك امللوم يف دعائه وقد أرعبه املوقف، مسح على وجهه براحتيه
وحيميها  ،وهو يرعى أمته .رمحة اهللا تعاىل ولعنته متجاورتان - :أكمل كالمه
اهللا مع شارل دو فرييول يف حال ارتكابه معصية  لن يتسامح .أينما كانت

ألنه من أتباع دين آخر. ال يقبل اإلسالم بل حىت املسيحية أي أمرٍ يفرض 
ماثلة ال تزال و ،ال أنسى إىل اآلن كيف عمدوها يف مرسيليا .حبكم الضرورة

. وأعد نفسي اكتسبت ذنباً حبق عائشة يف هذا اليوم حني دخلت يف خيايل
كنت أود إخراجها من فرنسا  .الكنيسة بصفيت مترمجاً، رغم أين مسلممعهم 

 غري أين مل أستطع. ومل يفت األوان اآلن فعائشة مل تبلغ الثامنة عشرة.
 ،واألفضل من أهلها ،أحداً من بالدها ،سأجد، كما سبق أن ترجانا الكونت
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ن أين وسأعيدها من فرنسا مع األوراق الرمسية الالزمة. ولكن ال أعرف م
  .آيت مبثل هذا القريب

مل ميلك أورخان إال أن يسأل فخري رغم  – !هكذا تنفذ للكونت مراده -
 .معرفته بأصل كالمه

أمل تفهم أين لن أدع عني السفري الفرنسي تقع ثانية وإىل األبد على  -
مىت ما أوصلتها إىل إستانبول فسآخذها يف اليوم نفسه إىل أهلها  - ؟عائشة

وذا أحتلل أمام اهللا من نذري. وإال فلن أجد راحة ضمري يف  .الشراكسة
 يا أورخان. الدنيا الفانيةهذه 

 مجد السؤال املفاجئ فخري. - ؟أال ميكن أن أكون أهالً لعائشة -
كيف تصبح أهالً هلا ولست من أهلها دون أن تكون من بالد الشركس،  -

 .ركسيةال يكفي أن تتقن الش  ؛ودون أن تعرف اسم قريتها
 ؟أمل تسمع من عائشة اسم قريتها -
 ".، امسها "قُراينعم -
سأطلب منها اسم أحد  .يكفيين هذا - ؟أال تعرف من أنا يا فخري -

. واآلن رجعت اختطفوين يف طفوليت واستعبدوين .أقربائها من جهة أمها
" وجئت إىل باريس ألين مسعت خربها فقررت أال تضيع وأعيش يف "طوابسه

  ؟وماذا بعد .فرنسيني. واصطحبتك ألنك تعرف عائشةبني ال
 .ضحك فخري

 ؟إن كنت متقناً ملثل هذه القضايا فما حاجتنا إىل أوراق الكونت -
إن كان سفري فرنسا الكونت سيأيت بعائشة إىل هنا  .لن تضرنا ،خذها منه -

 ؟باخلدعة مث يتصرف معها كما يريد فلماذا ال خندعه حنن أيضاً كما نريد
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-XIII- 
فاتت أيام وشهور على فخري وصاحبه ومها متهيئان للسفر. وانقضى 
اخلريف والشتاء. وحلّ الربيع. ومل يكن الذنب ذنبهما بل الكونت الذي 

ويظل يؤجل إىل الغد وما بعد الغد األوراق اليت  ،كان يتذرع بشىت احلجج
بدون هذه و .واليت تسمح هلما باستقدام عائشة إىل إستانبول ،يعدهم ا

 .األوراق مل يكونا جيدان من املناسب ركوب هذا الطريق الطويل
يف يوم حار من الربيع الذي يج فيه أمراض الناس أرسل شارل دو فرييول 

 :وقبل أن يدخل فخري البيت شرع يلومه ،يف طلب فخري
ال  ؟أعندك مأخذ علي أم حيرضك أورخان ذو الرتبة ؟أراك اختفيت متاماً -

 ؟.. أين صديقك أورخان.ولكين ال ألومكما .أعرف خمططاتكما ،ئاًتقل شي
 ؟أبعثت وراءه ؛يف العمل أو يف البيت -
وأنت الوحيد الذي  ،أنت من أحتاجه .مل أفعل ؟وماذا أفعل ذا الثرثار -

سكت ألنه مل  .ال تظنا أين نسيت حديثنا يف موضوع أيسيه .أراه صادقاً معي
إليزابيت أيسيه يف  –هي دراستها. رأيت شارلوت يبق أمامها الكثري لتن

قلت هلا إين أريد امرأة سوداء فسمحت  .وخولتين يف ما سأقول لك .احللم
 .يل
 .دور احلرام تعج ن –تعجب فخري  –.. ؟.أتنقصك امرأة سوداء -
ومىت اشتهيتها وجدا يف  .أريدها معي يف البيت .ليست من هذا النوع -

 .وتنفّس عن ضيقيترضيين  .الفراش
  ؟ألن تسمح لنا بإعادة أيسيه إىل إستانبول -
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 ؟ملاذا نتناقش ؟أمل أقل إن موعدنا هو إكمال دراستها ؟وملاذا ال أمسح لكما -
 .سأشتري امرأة سوداء أعجبتين !لنذهب إىل سوق النخاسة

 .أنا ال أعرف الكثري يف قضايا النساء -
مث أحررها حبيث ال  .ن جتيئا بأيسيه إيلّسأبقيها يف البيت إىل أ !ال تعاند -

 ؟أفهمت ؛تقع عيين عليها ثانية
 .غري أين ال أجد املوضوع مناسباً ؛فهمت -
وهذه  –ضحك الكونت  – .حتدث يف العامل أمور كثرية ال نراها مناسبة -

إن كنت  ؟أال تصدقين ؛سأحتفظ ا ملدة قصرية -واحدة منها لن يضيق عنها
 .ك بالدعاء الذي تعلمته أمس "قل هو اهللا"ال تثق يب فسأرقي

" و"اهللا لنذهب حيث طلبت. – ض فخري فزعاً مما مسع – !ال ضرورة -
 وإهلك معك! ،معي

وريثما استقال العربة تال  ،خرج فخري بصحبة الكونت شارل دو فرييول
وبعدما قطعا مسافة خرق الكونت الصمت الذي  .فخري لنفسه ثالثة أدعية

 :بينهما
 ،كلٌّ إىل إهله ،إن دعونا أنت وأنا ؟هل ميكنين أن أحدثك اآلن يا فخري -

 !لنثق ما يف هذا املوضوع .دون اتفاق بيننا فسيحقق لنا مرادنا
وأنا  -:مث المها ،قال فخري يف نفسه – !ما أطهر املهمة اليت تصحبين إليها"

ولكن  .ه اآلنال أظنك ال تعرف ما ننوي فعل !لست بريئاً يا اهللا فاغفر يل
أذهب  ،مهما كان دينها ،واليت يصحبين إليها ،املرأة اليت ال متلك نفسها

وألنه يقول كما مسعت أنه سيحررها يف  .وليس إىل مسرح جرمية ،ألشتريها
خدع إهلي ـأساحمه ألنه ي خدعين فلنـوإذا كان ي .ثالثة أشهر فأنا أصدقه

 "وإهله...
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قال شارل دو فرييول وهو خارج من   –ملاذا ال تزال جالساً  ؛تعال -
 .العربة

 .تبع فخري الكونت املستعجل الذي ال يلتفت - ؟هل وصلنا -
الوقت ساعة شرب الشاي من الصباح، ولذا فهو وقت ازدحام سوق 

والرجال والنساء جالسون يف  .البضاعة املعروضة أكثر من الزبن :النخاسة
أصوات الباعة والشارين  وما يف السوق من أصوات هو .جمموعات منفصلة

يف  !ومساومام. ما أعجب تركيب الدنيا من املتجانسات واملتناقضات
والعبد القانع بعبوديته  .وذاك مطرق كمداً ،السوق هذا رافع رأسه اعتزازاً

ومن ال ينفع لشيء يرثي  .ومن مل يشتر يأمل .والذي جرى شراؤه مسرور
 .نفسه

هل ترى يا  –الكونت وهو يتابع سريه  صاح – !ها هي تنتظرين ،انظر -
.. .وتنعكس صورتك على بشرا اللماعة ؟وعيناها – !فخري ما أمجلها

ال  .ال ؟وأيسيه ؟أتعرف كم ستكون مجيلة ومغرية إن اعتنت بنفسها قليالً
 !ال تدر رأسك ؟هل أشتريها يا فخري .أحد يعدهلا وهي اليت أصوا يف قليب

 –ال ترى يف الدنيا امرأة أمجل من شارلوت أعرف منذ زمن طويل أنك 
 ،وإذا كنت أرى أيسيه أمجل مما تراها أنت فكما قلت لك ،إليزابيت أيسيه

  .لقضاء الشهوة فحسب ،هذه ملدة ثالثة أشهر فقط
بعد عدة أيام من شراء شارل دو فرييول للمرأة السوداء أسرع أورخان إىل 

 :افخري وعيناه تكادان خترجان من حمجريهم
  ؟أتعرف ماذا رأيت يف هذه اللحظة -
 !رأيت السفري الفرنسي يف الشارع متأبطاً ذراع املرأة اليت اشتراها -
 .سأل أورخان وال يزال حمتداً –.. ؟.ومن أين تعرفها -
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 .ال يرون تصرفه الئقاً به ،إستانبول كلها تتكلم يف املوضوع -
دمدم  -.. .ملسكينة عائشةوحنن هنا نفكر يف ما ميكن أن نفعل من أجل ا -

 .أورخان لنفسه
نظر  – ؟!وكيف نتأخر والورقة اليت كتبها يل من أجل عائشة يف جييب -

أمس فقط جعلته  ،ال تعاتبين -.فخري يف وجه أورخان بني اخلبث والفرح
بل جلس من  ،وأغرب ما يف األمر هو أين لست من طلب الورقة – .يكتبها

دراستها ريثما تصل و خيتمها أضاف "ستكمل تلقاء نفسه وكتبها. وفيما ه
 "أنت إىل باريس

 ؟ملاذا يا ترى غري رأيه ذه السرعة بعدما جعلَنا ننتظره -
. أخربين أمس يبدو يل أنه نادم على املرأة اليت جاء ا من دون عقد زواج -

 ."ريها من النساءهلذه املرأة السوداء رائحة قوية كريهة ال تفوح من غأن "
 ؟ذهب إىل باريسهل ن

وكم يوماً تستغرق رحلتنا  ؟ولكن أال أحتاج إىل إجازة .ال داعي للسؤال -
فبعدما عانيت يف  ؛حىت لو استغرقت شهراً كامالً ؟من البداية إىل النهاية

 .األسر ال شيء أضن به على حرية عائشة
 

-XIV- 

فالطريق ال حىت لو سبق التفكري واآلمال  .الطريق والتفكري متالزمان دائماً
 .وأحياناً يتسابقان .وأحياناً ميشيان متجاورين بل متالصقني .يتأخر عنها

 وأحياناً يفترقان خاويي الوفاض.  .وأحياناً يشيبان معاً
من يركب طريقاً ال ينقطع فيه" ولكن كيف سيكون مصري فخري يقال إن "
هذا  ؟عاً للذاتأسيكون طريقاً بعيداً قريباً أم طريقاً خادعاً وخماد ؟وأورخان
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ال  ،هذان جرمها إىل السفر رغبتهما يف فعل اخلري .ما ال يعرفه أي منهما
زن يبقى يف القلب أكثر من الفرح" احل" وألن .اجلري وراء ربح أو مديح

" ال يسمح كالمها لنفسه أن ، وبعد الشمس املطربعد املطر تشرق الشمسو"
وج باليأس الذي ال اية له يسافر ينسى هدفه من الرحلة. يف هذا األمل املمز

فخري وأروخان منذ أيام على الطريق الذي ال يعرفان فيه إن كان هدفهما 
  .سيتحقق أم ال

وتضحك  ،تتطرقان إىل أمور كثرية ،ومعك غريك ،حني تكون على طريق
مهما تبادل فخري  .وتتسبب يف خصام بينكما ،وتفرح هلا ،من ذكرياتك

تكن متضي ساعة يغفالن فيها عن مهمتهما وأورخان الذكريات مل 
وال يعيدان احلديث فيها، وال يتبادالن  ،األساسية، وال يقلقان ألجلها

يشغل باله إىل وقت وصوهلما إىل ولكن فخري بدأ يروي ما كان  .النظرات
 :""ميلني

وكان يقضي فيها ليلة قبل وصوله ولو  .هذه املدينة حيبها شارل دو فرييول -
 .وحنن سنقضي ليلتنا هنا بعيدة عن باريس. أا ليست

سأل أورخان كامتاً عدم  - ؟هل سننام هنا ليلة ألن الكونت حيب املدينة -
 .الظُّهر قريب :مث أجاب ،ارتياحه للفكرة

سنصلي الظهر ونتغدى  - :ابتسم فخري ووافق زميله –هذا أمر جيد  -
وغداً نستيقظ باكراً  .ونتكلم يف شأنه ،وأطلعك على أمر يقلقين ،ونستريح

 ومنضي إىل باريس والنهار أمامنا.
نظر أورخان سامهاً إىل فخري وهو ال يرى أي شيء خميف يف كالم 

 :مث سأل ،صاحبه
 ؟أندمت بعدما قطعنا كل هذه املسافة ؟ما الذي يشغل بالك -
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وفيما  - ؟" فهل يعين أين ندمت! إن قلت "ما يقلقينال تقلق يا أورخان -
هل  - :الن الغداء يف الفندق أكمل كالمه بقول مأثور تركيمها يتناو

 "؟سيان بني أن تكون شاهد زور وأن تكون كذاباً " :مسعتهم يقولون
 ؟ما األمر .ولكن كائناً من كان قائلُه فلن يقال أصدق منه ،ال -
 !إذن دعنا نقل احلقيقة لعائشة وال خندعها -
فكرت واحترت  – .ح أورخانصا - ؟كيف عرفت ما يف قليب يا فخري -

" أقول لعائشة إين "من أهلهاليس ألين عاجز عن أن  .كيف أقول لك هذا
وكان معي مملوك  .كثري من هذا القبيل أُجربت على فعله يف زمن استعبادي

يقول يل  حني يعرف أين كذبت ،يرعاين وحيرص علي ،شركسي أسن مين
ال أنسى كالمه. وعلى ما فهمت  " وإىل اآلن"ما حينيه الكذب يقومه الصدق

 .منك فعائشة فتاة لبيبة ال جيوز أن نقول هلا ما يدعوها إىل الشك فينا
إن فهِمتنا  .إن كان هذا رأيك يا أخي الصغري فكالمنا وفعلنا متطابقان -

إىل بالدنا دون شعور  ،فهذا حسن تنا الصافية حنوها ننصرفوإن مل تقتنع بنِي
  لن نبقى يف باريس ساعة واحدة. ؟نا طافحان باخلري. أمسعتوقلبا ،باإلهانة

صحيح كان الكالم موجهاً إىل أورخان غري أن فخري كان يلزم نفسه  -
 .أيضاً بالفكرة

كول والسحب املقطَّعة  –حني وصل فخري وأورخان يف الصباح إىل سان 
ة يف حبجة أن عائش ،كما كانا اتفقا ،نيكول –تغطي السماء قابال جانيت 

نيكول وهي تعرفه فلم يضيع  –وملا كان فخري يعرف جانيت  .الدرس اآلن
 وقتاً يف احلديث بل كاشفها بسبب قدومهما: 

وهذه الورقة  .يعرف جيداً الشركسية والفرنسية ،رفيقي امسه أورخان -
واألخرى تشهد على أنه خيولنا أن نفعل  .بعثها إليك عربنا شارل دو فرييول
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وميكن أن تضيفي  .ذا ال أحد يستطيع إدانتنا يف شأن مهمتناما نريد. وهل
إليهما ماكتبه إىل قائد شرطة باريس هنري دو فارج. وإن أردت احلقيقة 

 –فهذه األوراق رغم أا من الكونت فليس ألنه قلق على شارلوت 
 :ال نكتم –حني نصل ا إىل تركيا فنيته حنوها أمر آخر.  .إليزابيت أيسيه

 !زوجة سيتخذها
نيكول اليت كانت تعرب بلوا عن مشاعرها قالت بصعوبة وهي  –جانيت 

 :تكظم غضبها
مث ضبطت أعصاا وسألت دون أن يهتز  –.. .وأنا كنت أشك يف األمر -

 ؟وملاذا تودعان ثقتكما يفّ -شيء من تقاطيع وجهها: 
 فخري.وأجاب نيابة عن  ،قال أورخان مستعجالً –ألننا نأمل أن تفهمينا  -
إن كنتما  –نيكول باختصار.  –جزمت جانيت  – .هذا ليس جواباً -

 !تريدانين أن أفهمكما فأخرباين بنواياكما
بدأ فخري حيوم حول  .وأيسيه شركسية ،وأنت فرنسية .حنن تركيان -

 .ال مطمع لنا يف الفتاة الغريبة اليت أُجربت على العيش عندكم – .املوضوع
ننوي إعادة أيسيه إىل القوم  .سم الغريب بل يلفظهألن البحر ال يقبل اجل

وبودنا أن نسدي إىل أيسيه ما  .الذين تنتمي إليهم قبل أن حيدث هلا مثل هذا
اعمل " . رمبا ملثل هذا يقول الشراكسة:أُسدي إلينا بتحريرنا من العبودية

 " !املعروف وارمه يف البحر
شكراً  –الذي يعصر قلبها نيكول األمل  –كتمت جانيت  –نيتكما خيرة  -

إليزابيت أيسيه ولكين أعتقد أنكما  –لكما على هلفتكما على شارلوت 
وال شارل دو  ،وال أنا ،ال أنتما ،.. هذا املوضوع لسنا أحراراً فيه.تأخرمتا

فرييول الذي فعل معروفاً معكما ذا الكتاب. واجلواب عند شخص 
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واآلخر  ،لتما إليها اخلرب السارإليزابيت أيسيه اليت مح –شارلوت  -:واحد
 .املزعج

قلق أورخان الذي كان  -.لن نبلغ عائشة بالنية السيئة للكونت ،ال -
 .سنخربها فقط بنِيتنا .صامتاً

نيكول كالرمح  –ضت جانيت  –.. .سأستدعيها لكما ،إذن اسأالها -
أن  واثقةوحني رجعت أضافت إىل كالمها  .وخرجت من الباب ،املقوم قلقة

إن كانت ستليب طلبكما فلن  -:ضاحكة يف سرها ،انيتهما ال أمل يف حتققه
 .أقف عثرة يف طريقكما

إليزابيت أيسيه اليت تغري فيها كل شيء لوناً وجسداً  –جتمدت شارلوت 
ولكنها سألت بالفرنسية الرجل الذي  ،حني رأت الرجلني اللذين بانتظارها

 :تذكّرته
 ؟اذا جئت اآلن أيضاًمل - ؟هذا أنت يا فخري -
رفيقي أورخان هذا يعرف  – .أجاب فخري باألديغية –جئنا يف إثرك  -

وعنده  .رجل رزين ولو أنه أصغر مين عمراً .التركية والشركسية والفرنسية
 .ال نية لنا حنوك إال أن نعيدك إىل بالدك .أسرة

نه جعل األمل الذي كانت نسيته يف السنوات األخرية بعدما ملّت ويئست م
 :وتوجهت إىل أورخان وسألته باألديغية ،قلبها يثب من مكانه

 ؟هل أنت أديغي -
 .أجاا باألديغية .أنا تركي ،ال -
شحب لون عائشة وأجابت بالفرنسية أورخان  –إن مل تكن شركسياً  -

 –تكلم بالفرنسية حىت تفهم جانيت  –الذي كان بدأ حديثه باألديغية 
 وقطعت أملهما مهما كان: –أيضاً وأنت يا فخري  ،نيكول
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 !ال تمي يل ،دعي ضيفيك يتكلمان الشركسية -
ال أريد  –قالت عائشة وقد تورد خداها وارجتف جسدها كله  - !ال -

 مساع لغتهما الشركسية وال التركية.
حتمل أورخان الكالم القاسي املوجه إليهما فتظاهر بعدم  –جئنا عبثاً  -

هذه صارت من القوم الذين  -ل بالتركية لفخري وقا ،الشعور باإلهانة
 .نسيت أصلها ،تعيش بينهم

ألننا تعبنا ومل نستطع  –أجاب فخري أورخان بالفرنسية  –ال ليس عبثاً  -
حنن ال نعتب  .أن نحسن إىل أيسيه كما أحسنوا إلينا فسيفْهم اهللا معروفنا

اة سعيدة بني القوم ندعو لك اهللا حبي -قال لعائشة بالشركسية  - .عليك
الذين تعيشني بينهم. _أسلِّمك هذه الورقة اليت أرسلها إليك الكونت شارل 

 دو فرييول.
 تناولت عائشة الورقة يسبقها لومها –كان جيب أن تبدؤوا حديثكم ذا  -
أمل أقل لبابا إين لن أضع  - :تصفّحت الورقة ورفعت عنها رأسها بسرعة –

 .وبلِّغوه عين الكالم نفسه أيضاً ؟!ن العيش فيهادعك م ،قدمي يف تركيا
وسنبشره بأنك صرت فتاة فرنسية  - .ض فخري –.. .سنفعل -

 ...حقيقية
خالل املدة اليت قضاها فخري وأورخان يف الغرفة قلبت ريح الشمال  

 .وبدأ املطر اخلفيف يشتد .السماء إىل األزرق
  .رخان ملا رأىتأمل أو –.. .عائشة تراقبنا من النافذة -
..ال .حنن عملنا ما علينا –شدد فخري على أورخان  – !ال تلتفت -

هكذا ستعيش البائسة حياا يف بالد  .أصدق أا صارت فرنسية الروح
 .الغربة
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كانت عائشة تبكي بدموع ليس أقل من املطر الذي تنثره الريح الباردة على 
 .زجاج النافذة

 الكتاب الرابع
-I- 

صاحٍ دافئ. وفناء آل فرييول املزين باألزهار امللونة واألشجار يوم خريفي 
املتنوعة والدروب املتقاطعة مكان يشرح القلب ويبعث يف النفس األفكار 
فجأة. وأمام القصر تنتصب شجرة البطم الضخمة اليت حتبها عائشة وتكلمها 

 أحياناً يف ساعات فرحها وساعات ترحها كأا خارجة من قصة.
أما أن تخلق هكذا  ،إن وجدت فرمبا قلموها ؟شجرة بال أغصان أهناك

يراها  ،ال ختفي مجاهلا :فمستحيل. واضح ملاذا تنبت الشجرة بأغصان كثرية
 ،وحترق نفسها ملن يشعر بالربد .تؤوي من يشكو احلر إىل ظلها .أي إنسان

 ،واآلخر مغن ،بعضها دون صوت :والعصافري تتخذها مسكناً ومستراحاً
 .وبينها من يبين عليها عشه
فالنسيم اخلفيف املرهق يستريح بني أوراقها  ؛وليست العصافري وحدها

 .على انتظار الربيع العارية تعيشوحني يأيت الشتاء فتجاه بأغصاا  اليابسة.
 وتشتاق إىل اخلريف. ،وتفرح لقدوم الصيف

كول  –ن إليزابيت أيسيه اليت أت دراستها يف سا –كانت شارلوت 
ورأسها  ،ألكسندرين األديب الذي يقام يف الفناء –جالسة يف ملتقى كلودين 

 مشغول ذه األفكار املقلقة.
 –توقفت كلودين  – .أنت ال تصغني ،ماذا ترين يف هذه الشجرة ؛أيسيه -

 ألكسندرين عن القراءة والمت عائشة.
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 .فولتريعقّب  –أيسيه تعيش اآلن يف هذه اللحظة يف عامل آخر  -
مل يقبل أرجنتال ما قاله فولتري وقال ما يعرفه  –ليست أيسيه يف عامل آخر  -
 ؟أليس كذلك يا أيسيه .إا تكلم الشجرة –

وماري  لما مسعت فوافقها بون دو فيل انفجرت ماري دو الفيفيل ضحكاً
  .أما كلودين فاكتفت بالضحك ،دو فيشي شامرون

قال مونتسكيو  –يل الكونت ما يضحك ليس يف ما قال أرجنتال دو فيور
إن ختيلت الشجرة تفهمك أمكنك التحدث إليها وعدم   – .بصوته الرفيع

 ..عند األشجار حكمة أكثر مما تروين أنت ،اغفري يل يا كلودين .التحدث
دعي من يخيل إليهم أن األشجار كالناس حيكون لك رأيهم. إن وافقتموين 

إليزابيت أيسيه ترغب يف  –ن إن كانت شارلوت فأنا أول املتكلمني. ولك
 الكالم فسأتنازل ألا امرأة.

بدأت  – .ال تسخروا ؛إن كان هذا رأيكم فسأقول رأيي يف األشجار -
أحب األشجار. وتبدو يل أحياناً كالناس. أحدثهن  –عائشة يغلبها اخلجل 

جد بابا هو من  انظروا إليها. يروون أن ؛ها هي شجرتنا العمالقة .وحيدثنين
 ،زرعها. وإىل اآلن ما زالت حترس نسب آل فرييول الكونتات. كبرية، مجيلة

متينة اجلذور واجلذع واألغصان. وأنا يف البالد اليت جاؤوا يب منها بالد 
ال أدري إن  ،كانت يف دارنا شجرة عمالقة من هذا النوع ،الشراكسة

يب هلذه الشجرة وهلذه .. رمبا كانت هي السبب يف ح.كانت ما تزال حية
 - :أكملت عائشة بعدما ضغطت على قلبها الذي بدأ يتخاذل –الدار... 

.. .األشجار متوت مع أصحاا :رمبا زالت من دارنا ألن جديت كانت تقول
 ولذا ليس كلُّ مجيلٍ قوي مثلَ ما نريد يف هذه الدنيا. 



- 286- 
 

افق واملعارض لكالم قال فولتري بني املو –ويصدف أحياناً أن متلَّ منها  -
 .عائشة

  .رفَّت عينا ماري دو الفيفيل النديتان الصغريتان - ؟كيف تفهم هذا -
تذكر بون  –رمبا، كما أنك حني تنظر يف وجه إنسان قبيح يغلي قلبك  -

  .دو فيل العجوز املقعد الذي مير كل يوم من أمام البيت
قال أرجنتال  –وق إن كنت تقصد يا بون العجوز الذي يذهب إىل الس -

يبيع  ؟أليس من حقه أن يعيش .يرفع لنا إامه ،فإنه حييينا –ألخيه الكبري 
 ويشتري و يترجى ويتشاجر.

 –سألت كلودين  - ؟أليس كذلك ؛تعتاد على من هو ماثل لعينيك دائماً -
 ألكسندرين ابن أختها. 

تدت عليه ال ترى يف من اع –نابت عائشة عن أرجنتال  –ال يا كلودين  -
مجالَه وال قبحه. إن كنا سنكمل الغد بيوم آخر مشابه فلن يعود فيه ما 

 .يتعجب منه
 .سألت ماري دو فيشي شامرون عما يشغل باهلا - ؟أهو كذلك ؛واحلب -
ابتسم مونتسكيو غري منكر اعتداده بأنه أكرب احلاضرين، وبالنقاش الذي  -

 للحضور بالنقاش دون مقاطعة.وأفهم كلودين بعينيه أن تسمح  .محي
أنا أميز ثالثة  –أكملت أيسيه كالمها  - ؟أي حب تسألني عنه يا ماري -

واحلب بني  ،وقد تكون أكثر: حب األبوين ألوالدمها ،أنواع من احلب
 ،ليس عندي معلومات يف النوع الثاين .وحب اإلنسان للحياة ،الرجل واملرأة

لألم أن تبالغ  ت جديت ترويه "ال جيوزويف النوع األول سأروي لكم ما كان
" كانت هناك أم ال تضع القتالاملزاح ينتهي بيف حب أوالدها" كانت تقول "

"ال تدعي طفلك  :وحني يقال هلا ."!قف، وال تقول له "حدوداً للحب
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ون أن الطفل قلع " ويرويلعب باملقص" جتيب "ماذا سيجري له إن لعب به
" فادع اهللا أن حيميك األعمى احلبمثل هذا "عينه ذا املقص، ويسمون 

كما  ،وأما حب الدنيا فيمكن أن يقال فيه الكثري. شجرتنا العمالقة هذه .منه
ويف كل مرة تعاين  وهذه تغري نفسها كل عام أربع مرات. .أحبها ،قلت

ولكنها مهما عانت  ،والريح امجها ،واحلر ييبسها ،الكثري. الربد جيمدها
 ا منشرحة كأن شيئاً مل حيدث هلا.تنظر إلين

ما إن انتهت عائشة من كالمها حىت أكمل  –أيسيه  على ما تقولني يا -
وأعرف فائدة كبرية  ،األشجار حتمل منافع كثرية لإلنسان -:فولتري أفكارها

الشجرة  :وهذه ليست سراً عليكم ولذا أقوهلا .للبشرية يف تطور ذكائها
 .كانت السبب يف اختراع الفأس

وعدم  ،سألت ماري دو الفيفيل وهي تتودد لفولتري - ؟كيف يا فولتري -
ومل يكف هذا السؤال الغيب بل سألت  ،فهمها لما مسعت أَعجب من سؤاهلا

 ؟وهل تستطيع األشجار أن تفكر يف اختراع الفأس - :مونتسكيو
نه كان بود مونتسكيو أن يبتسم ولك –مل جتتمع األشجار لتخترع شيئاً  -

حني عجز اإلنسان عن االستفادة من الشجرة فكر يف اختراع  - :تراجع
 يف البداية من احلجر مث من احلديد. .الفأس القادرة على مقارعتها

مل تتأخر دو فيشي شامرون  - ؟إذن صنعوا يد الفأس من الشجرة نفسها -
 ماري عن تربِها.

تري الفتاة اليت وافق فول – .يا ماري تفكرين بطريقة صحيحة – حصحي -
معتداً بأم ما يزالون يتناقشون يف  ،يراها خفيفة الرأس، واليت عينه عليها

 .وإن فكرت أيضاً ميكن إضافة أمر آخر - :املوضوع الذي طرحه
 .أنا أعرف -
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غضب بون دو فيل  –وحتشر أنفك يف كل موضوع  ،تعرف كل شيء -
 !شيئاً له يا كلودينهالّ تقولني  –اجلالس منطوياً على نفسه كأبيه 

 –ألكسندرين  –قالت كلودين  –إن أجربت جان على السكوت يا بون  -
فلن نعرف رأي أخيك الصغري. وإن بدأت أتصرف معكم هكذا فماذا 

 .األفضل أن ندع كل شخص يعرب عن رأيه ؟ستقولون يل
وبرأ نفسه جتاه بون دو  ،صفق مونتسكيو –ألكسندرين  -برافو كلودين  -

إن مل نتعامل  ،ألكسندرين –كما قالت كلودين  ؛ساحمين يا كونت - :فيل
 .مث نفترق ،هكذا فسيصبح صالوننا األديب الذي ننتظره بلهفة ممالً

خف أرجنتال مرة أخرى، ولكنه رأى أخاه الكبري ينهره  - ؟هل فهمت -
وإذن امسحوا يل أن أقول ما  .حسناً لن أقول شيئاً آخر - :بعينه فانكمش

أليس صحيحاً يا  ؛وكالفأس كانت الشجرة سبباً يف اختراع املنشار :فأعر
 ؟أيسيه

نظرت عائشة اآلن وقد  –يف كالمك نصيب من الصحة  ،نعم يا جان -
شحب وجهها حنو شجرا العمالقة اليت مس يف الوجود بأوراقها الصفراء 

سمع وسألت نفسها وقد ثقلت عليها أفكارها وكأا ت .املائلة للحمرة
هل ستكون اية هذه الشجرة الرائعة يوماً ما على يد الفأس  - :نفسها

 واملنشار؟
أتعرفني يا أيسيه ماذا كان سيحدث لنا لو كنا نعرف ما كُتب على   -

كان كل إنسان مات عاجزاً عن  - :سأل فولتري ضاحكاً وأجاب - ؟جبيننا
 .متأثراً مبا سيحدث له ،فعل أي شيء
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ارتعب احلاضرون حني صرخت  –رف ما كُتب على جبيين ال أريد أن أع -
احلياة  ؛ساحموين - :واعتذرت عن فعلتها .فجأة ماري دو فيشي شامرون

 !لنغير املوضوع يا كلودين .أريد أن أعيشها وأسعد فيها ؛حلوة ،مجيلة
أجنيليك اليت كانت قادمة ختطر  -اجتهت عيون الشباب إىل الكونتيسة ماري

كان عتاا يسبقها رغم .تضفي اجلمال على أرض الدار اخلريفيةيف مشيتها 
 –هذه السنة أت شارلوت  ؟ملاذا جتلسون مطرقني -:ابتسامتها الظاهرة

ملاذا ال نئون  .إليزابيت أيسيه وبون دو فيل وفرنسوا فولتري الدراسة
أتذكر أنكم  - :استعجلت الكونتيسة حني تذكرت –نعم  ،أنفسكم؟! نعم

لن تلحقوا غداً بشبابكم  ،افرحوا ،تم التهاين يف اجتماعكم السابقتبادل
 .ولن يلتفت إليكم ولو صحتم وراءه .الفائت

 .تفحص أرجنتال أمه – !ما أشد أناقتك اليوم يا ماما -
 .وأنت يا بين حني تنتهي من دارستك سأتأنق لك أكثر من هذا اليوم -

.. ملاذا .نكم ذكّرمتوين بشبايبتأنقت أل - :ولكن إن أردمت احلقيقة قلت لكم
قالت لعائشة اليت دفعتها تقاليد قومها إىل  – .اجلسي ؛أنت واقفة يا أيسيه

 .أجنيليك –النهوض ملاري 
 – !كم قلت لك يا أرجنتال أن ال جتلس يف حضرة األكابر منك سناً -

 .المت عائشة الصيب حبيث يفهم احلاضرون
وحذا حذوه فولتري وبون  ،يو فنهضكان أول من فهم املوضوع هو مونتسك

ألكسندرين اليت  –وكذلك الفتاتان. وقالت كلودين  .دو فيل وأرجنتال
 :وهي تبتسم ،تأخرت عن اآلخرين
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سنتحدث يف االجتماع القادم على تقاليد األكرب واألصغر فاستعدوا  -
نطقت اسم عائشة وهي  –.. .واسألوا أيسيه اخلبرية بكل شيء .للموضوع

 .يف سرها تضحك
وافقها شارل مونتسكيو متجاهالً العبارة  - .وسيكون اجتماعاً مهماً -

 .األخرية هلا
فاجأت ماري دو  – .إذن دعونا نتكلم على العالقة بني الرجال والنساء -

 حلضور وكأا قادمة من عامل آخر.الفيفيل ا
 –قالت ماري  – .ال تستأنفوا جلستكم بعدما ضتم !كفى يا كلودين -

الغداء  ؛تعالوا –أجنيليك عارفة أن هناك ما ال يعجب أختها الصغرى 
 .ينتظركم

فقد ضوا  .مل يطل األصاغر سناً اجللوس على املائدة اخلالية من الشراب
 .بعدما شربوا شيئاً من املاء احمللّى

أجنيليك مبا  –صرحت ماري  ،حني انصرف اجلميع وبقيت األختان وحدمها
 :يشغل باهلا

 ؟كم قلت لك يا كلودين أال تناكفي أيسيه هكذا وال تغمزي من قناا -
أمل تري كيف  ؟أليس وض األصغر لألكرب عادة مجيلة ومعربة عن االحترام

أم حتسدينين ألن أيسيه ضت  ؟فهم مونتسكيو وفولتري األمر بسرعة فنهضا
 ؟ألجلي

ين إىل أختها نظرت كلود – !ال تكوين حساسة ذه الطريقة ،يا ماري -
أتظنني أيسيه تنهض عالمة احترام لك  - :بود وإن كانت تلومها ظاهراً

 !أَريها دميةً جتديها ضت هلا ؟وحدك
 .أجنيليك –ارتفع صوت ماري  !يا كلودين -
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ولكن ليس ما يف قلب الفتاة االشركسية اليت أسكنوها بيتك  ،حسناً حسناً -
من  !ال أطيقها :شيئاً آخر مادمت بدأتمثلَ ما على لساا... سأقول لك 

  ؟أتعرفني ماذا ستصبح يف غضون سنتني .أول عمرها تتأنق وتدلل نفسها
 ؟ماذا تريدين أن ختربيين -
حني يعود الروش من  ؟تعرفني مىت سيتضح كل شيء !فكّري ،ال أعرف -

 إستانبول اليت اُستدعي إليها ثانية.
 !عرف فال تكتميينإن كنت تعرفني عن الكونت ما ال أ -
قالت كلودين ألختها وهي حتدق يف عينيها  – .ال شيء جتهلينه مما أعرف -

غري أين ال أعرف ملاذا مل يأت الكونت  - :وأضافت ،وإن مل تكن تثق ا
 ؟إليزابيت أيسيه دون إرسال الرسل –بنفسه إىل شارلوت 

 ؟أي رسلٍ -
 ؟أمل يقل لك بيري شيئاً -
أجنيليك بسبب اخلرب املزعج  –تشتتت عينا ماري  –شيئاً  مل يقل يل أحد -

أأنا اآلن من  ؟الذي مل يكشف هلا عنه: ما أعجب ما يفعل هؤالء من ورائي
 –.. .أوكلوا إيلّ تربية الصبية الغريبة وهم يفعلون ما يريدون ؟ال تثقون به

لست  - :ةأجنيليك إىل عينيها باملنديل مث رمته على املائد –هرعت ماري 
 !ال تسميين بعد اآلن أختك !إنساناً يا كلودين

كانت كلودين جالسة وقد لفّت رجالً على  – !ال تغضيب ،كفى يا ماري -
 ،مل حيدث لنا ما تفنني نفسك ألجله –دون شعور بالذنب  ،األخرى

األهم من هذا هو إقامة الكونت يف إستانبول  .انصرف الضيوف كما جاؤوا
 .يفعل غري عارف ماذا

 .سنعرف املزيد حني يعود الروش .عندي شيء من العلم ذا -
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ليس الروش من كان جيب أن ترسليه إىل إستانبول بل زوجك أوغستني  -
 .أنطوان –
مث  .أجنيليك بصوا –احتدت ماري  – ؟!وهل هو طبيب ألرسله -

 تقوم القيامة وال ؟أال تعرفني من أي نوع من البشر هو - :اختتمت نادمة
 !يتحرك

 .سألت كلودين دون مباالة - ؟وملاذا تزوجته وأنت تعرفني هذا منه -
تزوجته ألنكما أنت وبيري كنتما صغريين، كنت أريدكما أن تعيشا دون  -

أجنيليك مرة أخرى يديها إىل عينيها  –مدت ماري  – .أن حتتاجا أحداً
فايل بل أضافوا إىل ومل يكف أن أريب أط !واآلن ال أحد حيتاج إيلّ –باملنديل 

 .محلي فتاة غريبة
وحني رأت  .وتضوع عطراً ،قفزت عائشة إىل غرفة الطعام تطري من الفرح

 :أجنيليك اليت كانت متسح دموعها سألتها وهي تعانقها –ماري 
  ؟يا كلودين هل أحزا أحد - ؟ملاذا تبكني يا ماما يف هذا اليوم السعيد -
وخرجت من  ،كلودين مبنتهى الربودةأجابت  – !اسأليها ؛ال أعرف -

 .الغرفة بقامة يف منتهى الرشاقة واالعتداد
سألت عائشة عما تشك فيه وهي  ؟هل ختاصمتما أنت وكلودين يا ماما -

 .تربت على كتف ماري
أجنيليك برباءة دون خبث أو  –أجابت ماري  – !ال يا أيسيه ال شيء بيننا -

 .قد أرسلوا وراءك رسالً من إستانبول بل ألين مسعت أم كانوا - .مواربة
ضمت عائشة إليها الكونتيسة على حنو  –أجنيليك يا ماما  –يا ماري  -

ماكنت أريد  ،ال تمي باألمر –وقبلتها على وجنتيها  ،أقوى وهي تضحك
أتعرفني ما أزعجين أكثر من  .ومن أتاين رجع خبفّي حنني .أن أشغل بالك



- 293- 
 

رمبا كان ينتظر  .الرسل مرتني إىل بابا فلم يرد عليكتبت بعد  ؟هذا املوضوع
غري أين ال أعرف سبب استدعاء الروش من  .انتهائي من الدراسة ليهنئين

 .جديد
حيب  ؟أتعرفني ما أشك به من ناحية الروش .وأنا مهمومة ذا يا أيسيه

رمبا  ؟الكونت أن يعزف له الروش ومن أين يأيت يف إستانبول بعازف فرنسي
  .يقال إن السفراء يشتاقون إىل بلدام إىل حد إضاعة الرشد ؟ا السببهلذ
أجنيليك وهي خترب عائشة مبعلوماا القليلة عن ابن محيها،  –كتمت ماري  -

 :ما نشب من سوء تفاهم بينها وبني أختها. ولكنها سألتها بأسلوب املزاح
 ؟جبكأمل يع ،مل تعلقي يا أيسيه على ثويب الذي خطته حديثاً -
ولست وحدي من أُعجب به  .ألجل هذا كنت جئت إليك !مجيل جداً -

فيشي شامرون تدعوك "الكونتيسة وماري دو  .بل فيفيل وصاحبتها أيضاً
 ".اجلميلة

سألت املرأة اليت استقلَّت املدائح فيها ويف  - ؟وماذا عن فولتري ومونتسكيو -
 .ثوا وتريد أن تعرف حىت آراء الرجال

وهم يرونك  ،ت أمساءهم يا ماما أناس حكماء قرؤوا الكثريمن عدد -
 .وأعجبهم ما قلت هلم .مجيلة

أأعجبهم  –أجنيليك عائشة  –قاطعت ماري  – .عن ثويب أسأل ،ثويب -
 ؟أيتناسب مع قاميت ؟ثويب

 نعم يا ماما. ،نعم -
هل فهمت اآلن  ،تظنينين أبكي ولكين أبكي من الفرح .هذا هو يا أيسيه -
– ال تقلقي يا  - ومسحت على قامتها. ،هت ما رأته عائشة قبل حلظاتمو

 .كل شيء على ما يرام ؛ابنيت
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-II- 
تردد صدى اخلرب السار الصادر من إستانبول يف املدينة.  ،اليوم بعد الظهر

ولذا حيتفل شارل دو فرييول يف مقر  ؛ولد حفيد للملك لودفيغ الرابع عشر
ويشرب  ،بول ويعزف على األوكورديونفتقرع الط ،السفارة باحلدث

 .الضيوف فتتصاعد أصوام إال وقت صالة العصر فيخفضوا عن املصلني
 واجلريان القريبون والبعيدون ضاقوا ذرعاً بأصوات الرجال والنساء الفاجرة.

جيلس شارل دو فرييول متبوئاً صدارة الغرفة، مرتدياً بنطاالً أسود قصرياً 
والصليب يتدىل على صدره، واكتسى وجهه  ،الكمني وقميصاً أبيض قصري

 .وعلى اجلانبني كومة من النساء أشباه العاريات .باألمحر لكثرة ما شرب
واليت ينادوا بـــــ  ،وامرأة املتعة السوداء اليت اشتراها يف الربيع

وعشيقة الروش اليت جاء ا يف األحد املاضي لولو   ،" على ميينه"السوداء
واحلضور تسعة مبن فيهم الروش والسائس مولود  .الرقيقة إىل يساره الشقراء

 .والكونت نفسه
ليس سهالً قيادة النساء حىت لو كن صاحيات. ولكن ادع اهللا أال تراهن 

وكلٌّ منهن جتد ما  .لن تستطيع السيطرة عليهن ولو كنت سلطاناً ؛مثالت
 .وترقصواألخرى تغين  ،تقول وما تفعل. هذه تصيح وتلك تضحك

ومولود السائس الذي مل  .يغين مع عزفه ،وقد انتشى مبا شرب ،والروش
يذق الشراب قبلُ يقرع على طبل حمشور بني ركبتيه دون أن يعبأ إن كان 

تنهض املرأة السوداء ومتد ثدييها الضخمني  .قرعه متناغماً مع العزف أم ال
روش الشقراء وعشيقة ال للكونت وتبعدمها وترقص لتغريه أن يرقص معها.

 .الرقيقة تقف على طاولة وز مؤخرا املدورة معتدة جبماهلا ومهارا
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ختلس النظر إىل النساء العابثات وهو يصب هلن ـوالبواب النحيل جداً ي
 الشراب. وهن يغمزنه متوردات الوجوه ويلهون معه.
وأنصت برأس مرفوع  ،حني مسع مولود صوت األذان كف عن قرع الطبل

مث شرع يف الوضوء وقد انتبه إىل اإلمث الذي يكسبه من إطراب هؤالء  .جافل
 .السكارى

أمن أجل  – .صاح الكونت وراء مولود ؟إىل أين متضي مقاطعاً سرورنا -
مغرض املهني مولوداً التركي ـوجعل الكالم ال - ؟"اهللا أكربأن تقف أمام "

إله إال الهو، اهللا ال  –املخلص لدينه يتسمر يف مكانه ولكنه مل يلتفت. 
حني مسع مولود الكونت يقلد املؤذن انفتل جبذع غاضب  -أكبار...
 متوثب:

 !توقف حاالً .حاولت أال أرد عليك ولكن أي منكر تقول يا عدمي اإلميان -
حني نظر إليه السائس جبسد ممتلئ متني ركض إليه البواب ولكن مولود  –

 ."توقف عن "أذانه  الكونت الذيفأسرع إىل ،أزاحه بصدره
هذا الرجل  –ركض الروش واألوكورديون برقبته  – !مهالً مولود ،مهالً -

 !شارل دو فرييول هو سفري فرنسا
أن  ،ولكين ال أمسح له ولغريه كائناً من كان ،أعرف أنه سفري وأنه ملحد -

 ولكين ذا .يهني اهللا! اغفر يل يا إهلي وقوعي بني هذه اموعة من األبالسة
ورمى  - ،أكفّر عن ذنيب أمامك –ومد يده إىل الطاولة واختطف زجاجة  –

 .الزجاجة أرضاً وكسرها
   .صاح شارل دو فرييول وصفق لسائسه – !برافو يا مولود -
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 ،قال مولود – ." أو مل يكن فأنا أُي عملي معك اآلنإن كان "براو -
ان يبتسم له صدرت وفيما يفكر يف أن ينهي بسالم عالقته بالكونت الذي ك

 .ضجة من جهة الباب
 ،سأل الكونت شارل دو فرييول بال مباالة - ؟ما الذي جرى على بابنا -

وإن  .شكراً لكم :قولوا ملن جاؤوا يهنئؤوننا - :وأضاف رافعاً الكأس لنفسه
وإال فال تموا م. وإن كنت تريد االستقالة يا  ،كان هلم نية أخرى فتأكدوا

. لن أَعدم سائساً مكانك. ولكن فكّر حىت وصولك إىل مولود فأنت حر
 .مل أقل لك شيئاً .الباب

ما  - .قالت املرأة السوداء لشارل دو فرييول – !ال تترجه أيها الكونت -
يف النهار  .سأعمل أنا سائسة عندك - ؟حاجتك إىل من التريده وال يريدك

 .تهى احلماسةأت كالمها يف من – .سائسة ويف الليل كما تعرف
سألت املرأة الشقراء الضخمة اليت جلبها من  - ؟وإن احتاجِك يف النهار -

 .دار احلرام واليت كانت إىل وقتها مشغولة بالطعام والشراب
أجابت، دون تفكري، املرأة السوداء  –سأكون حاضرة ساعة يطلبين  -

 .املنسجمة مع سلوكها العاهر
 .زت لولو الرقيقةقف – !وأنا أستطيع العمل سائسة -
را املرأة السوداء  – !ال تصدعي رأسي يا من يأخذك اهلواء مييناً ويساراً -
 .افرحي إن استطعت إشباع الروش –
أضافت  - ؟أكان جاء يب عشيقي إىل إستانبول إن مل أكن أستطيع إرضاءه -

 !قل يا الروش هلؤالء كيف أنا –لولو إىل ما قالت وهي تشعر باإلهانة 
 .صاح الروش مع العزف –برافو لولو  -

 :جني رجع البواب سأله الكونت
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  ؟ماذا جرى لك حيث كنت -
 .وبينهم امرأة ترتدي النقاب عنيفة جتمهروا عند بابنا ،عدد من األتراك -
 ؟وماذا يقولون -
 .ال يطيقون أصوات نسائنا -
رحات يف وأنا ال أقول شيئاً غري أين حزين لعدم مساع أصوات النساء امل -

 – .تظاهر الكونت باملزاح ولو أن اخلرب الذي نقل إليه أزعجه – .إستانبول
ولذا لن  .وكما اتفقت الدولتان حنن يف أرض فرنسية ،حنن يف دار السفارة

أنت يا الروش اعزف على  .نسمح ألحد أن يعكّر فرحة ملكنا املعظم
يا أحبائي امرحوا وأنتم أيضاً  .وأنت يا ديستان على الطبل ،األوكورديون

بوا ـِحـوأن ت ،أدعو لكم أن ال تروا إال األفراح .وأسعدوا أنفسكم
قال الكونت رافعاً  – .وتعيشوا طويالً طويالً حىت رموا ،بواـَحـوت

مث  ،وانتظر الكونت حىت شربت النساء اللوايت صحن صيحة النصر .الكأس
  .أتى على كأسه

قفزت لولو ثانية إىل ما فوق  -!شابة أبداً أريد أن أعيش ،ال أريد أن أشيخ -
 .الكرسي

ض شارل دو فرييول خفيفاً متصنعاً الشباب بقامة رشيقة،  – !صبوا -
 !لنشرب خنب شباب فرنسا الدائم –وأمسك بالزجاجة 

ولو  ،ويدندن دون كالم معه. وديستان ،ويغين مع العزف ،الروش يعزف
القرع اهتزت الرؤوس له كأنه يعزف كلما رفع صوت  ،أنه ال جييد القرع

والكونت يوقع برجليه وبأصابعه السمينة على الطاولة كأنه يتابع  .حلناً ما
ديستان. وتتقافز املرأة اليت جاؤوا ا من دار احلرام بقدمني عاريتني حبيث ال 

وتصيح بصوت ضعيف مث  ،تعرف أترقص أم ال ألا ال تتحرك من مكاا
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 ،سمراء حني تغين بلساا يتوقف األوكورديون والطبلواملرأة ال .تصرخ
ويهدأ الراقصون الصاخبون. ويرتفع صوت املرأة السوداء مع غياب الشمس 
وحلول املساء. يتردد صدى صوا يف األفق حىت ليصلُ إىل قصر السلطان. 
وال يعبأ أحد من احملتفلني باحتجاجات اجلريان وال بالصبيان الذين يرمجون 

 .رةباحلجا
 وتبع الطرق صوت قوي حاد: .واآلن سمع صوت طرق على الباب

 ،الوزير"النساء اللوايت مسعن اسم " –افتحوا الباب باسم اهللا ملعاون الوزير  -
 ،باستثناء السوداء ولوال، تركن املائدة وتوزعن يف أحناء الدار على غري هدى

 :فرييول واختبأن. ومن بقي منهن على املائدة قال هلن شارل دو
أعرف ما سأقول ملعاون الوزير إن كان آتياً لتهنئتنا أم  .اجلسن أننت -

وإن صح  ،وهو يتوقع سبب زيارته ،قال لنسائه املخلصات -لسبب آخر. 
 !افتحوا له - :أوعز الكونت للحراس ،ولكن ينوي أن يلبس ،ما يتوقعه

الدار على  حني رأى الكونت معاون الوزير وعدداً من مرافقيه يدخلون -
خيوهلم فهِم أن مقصدهم ليس خرياً، فاستراح على نفس الطريقة اليت كان 

 .عليها
 –قبل أن نطلعك على سبب قدومنا كان بودنا أن حتيي معاون الوزير  -

  .وترجم أورخان إىل الفرنسية .قال الفارس األول
ن مث ال تنس أ ،أمسعك .إن كان جللوسي فأنت أيضاً على ظهر حصانك -

 .الدار اليت دخلتها دون استئذان هي أرض فرنسية
أسكت النساء الساقطات اللوايت خيرقْن أخالقنا وتقاليدنا  :إذن حنذرك -

 .اإلسالمية
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غامت عينا شارل دو فرييول الناظرتان كلٌّ يف اجتاه. وارتفعت كتفاه 
ونادى النساء  .وقرب إليه وهو يضحك القدح الفارغ. وأبعده .واخنفضتا

 :املختبئات بصوت عذب
ممن ختبئن شفاهكن الدافئات  ،يا ضيفايت الصغريات احللوات. أين أننت -

يا ديستان امأل من  .عدن إىل مائدة عيدنا .ونظراتكن اللوايت تفطر القلوب
ويكون مولده سعداً  ،سنشرب من أجل أن يعيش حفيد ملكنا املفدى ،النبيذ

. وال حترموا ضيوفنا. إن كانوا ال وتصبح حمظوظة على شرفه .على فرنسا
قال رافعاً كأسه للنساء  – !ولْيقامسونا فرحتنا ،يشربون فليس عيباً؛ اسقوهم

عاش حفيد ملكنا املعظم وليكن حظه  - اللوايت عاد إليهن شيء من األمان.
 !حلواً

 .ورفع الروش من درجة اللحن .عادت النساء ثانية إىل الصراخ والتصايح
 .ة السوداء اليت كانت نامت إىل جانب الكونت تقرع الطبلوبدأت املرأ

واملرأة البدينة ذات الشفتني الغليظتني اليت حلت حمل لوال الرقيقة اليت زادت 
رقة واليت عادت إىل الصمت، عادت إىل الطاولة ترقص رقصة ال تالئمها 

 .البتة حمركة مؤخرا املستديرة
 .مل يطق أورخان صرباً - !توقفن عن هذا السلوك املشني -
 – .سأله شارل دو فرييول كأنه يراه ألول مرة - ؟هذا أنت يا أورخان -

أنت أشر إىل أي امرأة باستثناء مسرائي  .لست ضيفاً !ترجل ؛ظننتك فخري
أوعز إىل الروش الذي أوقف  – .نعم يا الروش ،نعم ،مسعدة القلوب

ها على إشارتك، وأُسعدك معها. وأعطيك إيا ،وباستثناء "لُوالك" ،العزف
آه نسيت أنكم أيها املسلمون حيق لكم أربع  ؟أما مللت من زوجتك إىل اآلن

 ...؟فلماذا ال حيق يل االستمتاع جبمياليت ؛نساء
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 .سأل معاون الوزير العبوس ذو الوجه الطافح - ؟ماذا يقول هذا -
مل يكتم أورخان  –هذا حني يشرب يفقد وعيه أحياناً  ،ال تم مبا يقول -

 عيب السفري الفرنسي.
مبا أن هذا سفري دولة وال نستطيع معاملته وفق قوانيننا فسنعتقل ضيوفه  -

 !ترجم له يا أورخان .الذين أقلقوا راحة اجلريان وأساؤوا إىل تقاليدهم
وقف  – .ليست من صالحياتكم .لن متدوا حىت أناملكم على نسائي -

تقط فوراً عصاً مما تعلَّق به الشموع املضيئة ألرض وال ،شارل دو فرييول حاالً
أترون  .إن حاولتم أن تفعلوا فأذنوا حبرب من فرنسا على تركيا –الدار. 

ويف القبو املزيد. سأفجرها وأنسف  .مستودعات البارود اليت تفنيكم وتفنينا
سلطانكم ،احلي وا خيولكم توسخ  .وكذلك قصرعاخرجوا حاالً وال تد

 .أسرع الكونت بال وعي إىل مستودعات البارود - !فرنسا النظيفةأرض 
حني صفّر الروش يف إثر املنسحبني تضاحك املشاهدون املتتبعون باستثناء 

 .السفري الذي كان يعي شيئاً فشيئاً عاقبة ما فعله
مث صرخ يف وجه النساء  .الم الروش –ما كان عليك أن تصفّر هلم...  -

وهنا ننهي احتفالنا.  .وأننت تفرقْن بسرعة - :ارجتاالًاللوايت لــــمهن 
مل يعد عندي سائس حيملكن ،ارحلْن .وسيدفع لكم ديستان أجرة يومكن. 

سأجدكن مىت احتجت إليكن. 
أحدمها مسؤول  :يف صباح اليوم التايل قرع شخصان باب شارل دو فرييول

ل يف مركز تأديب العام –والثاين أورخان.  ،العالقات التركية اخلارجية
 .الشرطة

 –قال الرجل الذي مد إليه الورقة  –ما يف هذا الكتاب يا سفري فرنسا  -
جيب تنفيذه خالل أربع وعشرين ساعة. وإن مل خيرج ضيفك الروش وأنثاه 
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لولو يف الوقت احملدد فسيتم إخراجهما بالقوة تعرف أن ال مرد ألوامر 
 .حبرناسلطاننا الذي وضع اهللا بيده أرضنا و

مل ميلك  –إن كان السلطان أمر هكذا فضيويف يركبون اليوم إىل بالدهم.  -
تصرفتم معنا على حنو  - :السفري رغم قصر جوابه إال أن يعرض ألورخان

 !جيد
 .مل يفعل بك أحد ما مل تعمله بنفسك _ ناكده أورخان باملثل -

مرأة السفري مل تمهله ا ،حني أخرب الكونت ضيفه الروش باخلرب املزعج
  :السوداء ليجيب بل بادرت

 ؟ماذا سيكون مصريي ،وأنا -
- رها الكونت – !من يسأل عنك أنت، ر املوقف بسرعةال أحد  - :مث غي

 .ال تقويل كالماً فارغاً .حيتاجك غريي
كان مرض الذهول يتفاقم يوماً بعد يوم مع شارل دو فرييول وال أمل يف 

أحياناً حني ينتبه  .أنه مل يكن عارفاً مبشكلته وأسوأ ما يف األمر .شفائه
متأخراً إىل عدم تطابق أقواله وأفعاله كانت الذريعة اليت جيدها لنفسه هي 
كثرة النساء اللوايت يعاشرهن. وحني يبدأ املرض الذي ال يتعرفه يف نفسه 

ويرسل إليها أنه يسافر يف كل  .يتسلل إليه كان يبدأ يكتب إىل عائشة معاتباً
شهر. ولكن حني تشتعل يف إستانبول قصص حبه املتسابقة ينسى من يكتب 

 .فيمضي عليه الوقت إىل أن يتذكر  مع التعب ،إليه وملاذا يكتب
وشارل دو فرييول  ،وهكذا متضي األيام والسنون، وتتبعها سنة وسنوات

.. ومع أن سفري فرنسا يعيش هذه .السمراء والشقراء والصفراء :يبدل نساءه
واليت  ،ياة فامرأته السوداء اليت يتعجب منها من يراها ومن يسخر منه أكثراحل
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فبعدما منحها  :مل يتركها حني ملّ منها سنة ده سائسة نصفعملت عن
 .وأرسلها إىل موطنها إفريقيا البعيدة ،حريتها ساعدها باملال

ويف آخر شهر  ،1709ولكن الكتاب الذي وصله من باريس يف هذا العام 
جيب  :أجهز على رأس السفري الفرنسي الذي مل يكن من البداية ممتازاً ،منه

مل يفهم الكونت يف البداية  .أن خيتتم مهمته يف تركيا ويعود إىل فرنسا
وبعد شهر تقريباً أعاد قراءته ففهم أن  ،ونسي ،وضحك .مضمون الكتاب

ع متاماً عن حني امتن :وما تال بعد ثالثة أشهر كان أسوأ .أموره ال تسري جيداً
العودة إىل فرنسا جاءه إىل إستانبول السفري املعين نفسه ومعه كتاب التكليف 

ولكن دون أن ميتثل هلذه األوامر ظل يقول للسفري اجلديد  .وعليه توقيع امللك
سأجعل صديقي  ."أنت من كتب الكتاب الذي حتمله أيها الكاذب الفتان

وإن  ،كي املفدى يرميك يف الباستيلوسأجعل مل ،السلطان يطردك من تركيا
" وخييفه فلم تفرحتركوك تصل إىل فرنسا دون أن يكسروا رقبتك فلك أن 

ومل يتركه حىت أركبه يف اليوم نفسه السفينة املتجهة  ،يترك له الفرصة ليكلمه
  :ومهس يف أذن السفري البديل الذي ودعه بنفسه وهو يضحك .إىل مرسيليا

فقل هلم إين سأغري مناصب سفري من أرسلوك كان صحيحاً أنك  إن -
 .اجلميع باستثناء امللك ألين عائد إىل باريس يف غضون شهر

أن رأس  أكيدوودعه اآلخر وهو يقول يف نفسه: " – .سأقول ،سأقول هلم -
 هذا الرجل مل يعد سليماً"

وحني اكتشفوا  .ومضى نصف السنة اجلديدة وباريس وإستانبول تتراسالن
تاباته هلم مرضه أرسلوا له حىت ال يبقى أكثر من هذا سفينة من من خالل ك

وجاء على منت السفينة  .1711فرنسا إىل إستانبول يف الشهر األول من عام 
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وحني رفض السفري املريض  .أنطوان والسفري املعين حديثاً –أخوه أوغستني 
 .اهلائج أوثقوه وأعادوه

 
-III- 

 أهله ولو حجراً صغرياً" من يعد من سفرٍ حيملْ معه إىل"
 .فعاد كتلة خاوية ،مل جيد شارل دو فرييول الوقت ليحقق القول املأثور

ماذا جرى لك يا بابا حىت يعيدوك هكذا  -:وأسرعت عائشة إليه وهي تقول
  ؟يف ذروة اليأس والضياع

قال شارل دو فرييول  - .إليزابيت أيسيه يا ابنيت الصغرية –يا شارلوت  -
وأخوه  ،ومن يسمعه ال يسعه إال أن يتعجب ،اً مل حيدث لهوكأن شيئ

 –ال تؤاخذيين  –سبب عوديت هكذا إىل ديارنا  –األصغر ال يعرف تفسرياً 
 أسند رأسه إىل كتف عائشة وانفجر باكياً.

أعط دواء يريح  – .رت عائشة الطبيب - ؟ملاذا أنت واقف يا الروش -
وأنت أال ترى بابا  - :أنطوان –تني ويف غمرة هلفتها قالت ألوغس –بابا 

 - :واكتشفت عائشة قسوا يف الكالم فاعتذرت - ؟كيف يعود إىل وعيه
 جيب القيام مبا حيتاجه. .بابا عاد للتو من طريق طويل ،ساحمين

أنطوان  –سأل أوغستني  - ؟ألست أحسن يا شارل ؟أال ينفعك الدواء -
 .أخاه حبذر

أيها  ،إليزابيت أيسيه –ت منكم شارلوت أنا أحسن إذا نفذمت ما طلب -
 .الكونت

أجنيليك البن  –بشت ماري  –طبيعي أن ينفعه الدواء وتتحسن حاله  -
 .محيها متوسلة إليه
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وأرجنتال  .ولكن ال تقاطعي كالمي .شكراً لك يا كونتيسة على شعورك -
إىل  .وهذه اشتقت إليها ؟أيسيه أين هي ؟وبون دو فيل أليس هنا ،كرب
ألكسندرين  –كلودين  –أجهش بالبكاء غري أنه جتلد  –.. .ميعاجل

 ؟أمل تصبح عجوزاً ،الكونتيسة من ال أراها معكم
أجنيليك مث  -مازحته ماري   ؟أنا لست عجوزاً فكيف هي يا كونت - 

 !وأنت التزال يف منتهى اجلمال -:امتدحته
مث أضاف  - .وأنت مل ينقصك شيء بل زدت مجاالً ،شكراً يا كونتيسة -

ال أراه يليق  ،أنطوان املهمل –وأخي هذا أوغستني  - :بصوت خشن
 –.. ملاذا ما زلت جالساً يا كونت... جعلتموين جمنوناً ولست جمنوناً .بك

وبعني التوسل طاف على  ،مرة أخرى كاد الكونت يجهش بالبكاء
أريد  ،تعبيا ديستان إن كان املاء جاهزاً فأنا م - :وقال لبوابه ،اجلالسني

  .الراحة
أجنيليك إىل كتف شارل دو فرييول الذي كانت متتدحه  –نظرت ماري 

ونادت عائشة اليت كانت مع الروش  .ففهمت أنه صار عجوزاً حقاً ،رياًء
 :وديستان

 .ال شأن لك يا أيسيه يف مهام الرجال -
 لن أترك بابا وحيداً سأظل قريبة منه. ،ال يا ماما -
 .فز أرجنتال من حمله واصطف إىل جانب عائشةق –وأنا أيضاً  -

أجنيليك مبا  –حني بقي الرجل واملرأة وحدمها يف الغرفة صرحت ماري 
 يزعجها:

 ؟ألن يشفى أخوك الكبري ؟كيف سنعيش اآلن !كارثة كبرية يا أوغست -
وال نعرف  ؟وكيف ستعيش بيننا ؟والفتاة الغريبة أال ترى كيف تتصرف معنا
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تزداد املعيشة صعوبة كل  ؟من أمالك، وماذا ضاع منها كم بقي للكونت
أال  ؟أال جيب أن نزوجهما ،وسيحني هذا دون أن حنس ،.. وولدانا.يوم

 ...سأنفجر !تقول شيئاً يا كونت
أنطوان الذي كان حيترق يف داخله وإن  –سأل أوغستني  - ؟وماذا أقول -

 .تظاهر بعدم االهتمام وما يسمعه جيرحه
أريد أن أمسع أجوبة ما  !ولست جمنوناً يا كونت ،ر بأنك جمنونال تتظاه -

 .مسعت
أأنت  !حقاً كنت أنوي السكوت ولكن يا كونتيسة أال تفهمينين ولو مرة -

 ؟مهمومة مبصيبة أخي أكثر مين
 ؟لومل أكن مهتمة أكنت سألتك -
- أعرف ما يهمك أنت! 
 ؟ما جلوسك إذا كنت تعرف -
صرخ يف وجهها وعيناه الزرقاوان تتحوالن إىل  - ؟لماذا تريدينين أن أفع -

 أال تسكتني مرة! –الرمادي 
أجنيليك بعد عشرين عاماً من املعاشرة أن زوجها غضب  -ال تتذكر ماري

وقبضتاه  ،وكتفاه تعلوان كاملسمار ،عيناه جتحظان :مثل هذا الغضب
 .متصلبتان كالصخرة

أجنيليك يف  –ت ماري بش – .هكذا يا أوغست ياروحي الوحيد ،نعم -
 .أزعجتك يف ساعة مصيبتك ،فهمت –وجه زوجها ولو أا ارتعبت 

ال  ،.. كفى؟.إن كنا لن نتسامح ولن نتحمل فما فائدة عيشنا معاً .ساحمين
 .سنفكر ،ستنحل األزمة بطريقة ما .اجلس هنا .تفنِ نفسك يف احلزن
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املصاعب اليت سببها  أنطوان –حني انتصبت أمام عيين الكونت أوغستني  
لشقيقه خالل األيام اليت رافقه خالهلا يف عودته من تركيا أكثر مما سببه له 
شقيقه مث أضيف إليها صراخه على امرأته وتوسل األخرى إليه دامهه احلزن 

أجنيليك تنوي  –ويف اللحظة اليت كانت ماري  .فوقف إىل جانب النافذة
ولكنه  .نتال حمموالً على أجنحة الفرحفيها إسداء النصح لزوجها وصل أرج

 :فتوقف فجأة وسأل ،فهم أن شراً ما حصل بني أبيه وأمه
 ؟ماذا جرى بينكما اآلن -
 .نتكلم كيف خنفف املصيبة عنه ،عمك – .ال شيء يا جان -
 .إذن جئتكم خبرب جيد -
 .استدار الكونت سريعاً ثقيالً - ؟أي خرب -
أسرع أرجنتال بامسه واسم أسرته ناسياً  –نام الكونت شارل دو فرييول  -

 .نيمته أيسيه على كتفها وهي تربت عليه – أنه عمه
أجنيليك زوجها  -تبعت ماري - ؟أمل أقل لكم إن دواء الروش سينفعه -

 وابنها.
 .بل أيسيه ،ليس دواء الروش ما نيمه يا ماما -

ورأوا بأعينهم  .أشارت عائشة إىل من دخلوا الغرفة تريد منهم أال يوقظوه
صحة ما قاله هلم أرجنتال: رأس شارل دو فرييول الثقيل على كتف عائشة 

وصويف  ،والروش وديستان جالسان ،متسح عليه .دون أن تتذمر من ثقله
 .على عتبة الباب

كان  - ؟أليس األفضل أن يتمدد على الفراش من أن يبقى هكذا جالساً -
ومع ذلك رمى عائشة بنظرة  .جلميعأنطوان موجهاً إىل ا –كالم أوغستني 

 .رضا
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 .وسألت عائشة الدكتور الروش - ؟ألن يستيقظ -
تعاون أوغستني والروش وديستان فمددوا  –سينام إىل املساء  ،لن يفيق -

وأصلحت عائشة وسادته دون أن تسمح ألحد أن  .الكونت على فراشه
اآلن  -: الغرفةوقال الطبيب ملن يف .وكأا عملت ممرضة طوال عمرها ،ميسه

 لنترك الغرفة حىت يرتاح الكونت.
 .خافت عائشة مما مسعت من الطبيب - .أنا سأبقى إىل جانب بابا .ال ،ال -
انصرف يا  .ال أريد أن أتركه يف غرفة فارغة ،قد يفيق يف أي حلظة -

 .سأستدعيك عند الضرورة ،ديستان
تال املنصرفني أنه أفهم أرجن –سنناديك إن احتجناك  ،نعم يا ديستان -

أال  - :سيبقى هو أيضاً يف الغرفة، ولكنه توسل إىل أمه اليت رمته بنظرا
 ؟جيوز أن أغيب اليوم فقط عن املدرسة يا ماما

ال يقول من  –نظرت عائشة يف وجه الصيب مستغربة ما مسعت  –يا جان  -
 .سأنتظرك أنا ؛سينهي دراسته قريباً جداً مثل هذا

شة إىل جانب شارل دو فرييول قرابة الساعتني صارت بعدما جلست عائ
البحر  .ودون أن تدري، على شاطئ البحر حيث عاشت طفولتها ،فجأة

األسود الذي يستريح حتت السماء الصافية يسحب حصاه الصغرية إىل 
 .ومشس الصيف تلتهب رويداً رويداً من وراء اجلبل .مث يستعيدها الشاطئ،

وتعرض ما جتده على أمها.  ،املختلفة من احلصىوعائشة تبحث عن األنواع 
وما ال يعجبها تعيده إىل البحر. والصياد التركي ميشي على امتداد الشاطئ 

يتسابق  ،ومن بعيد، على سفح اجلبل .وهو خيتلس النظر إليها ويبتسم
والعجوز اليت ال تقبل أن تتوغل عائشة يف البحر يصل  .الصبيان على اخليول

وكيف سهرت األسرة بكاملها على  .إىل اجلانب القريبصوت صراخها 
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صحتها حني أصيبت باحلصبة. وكيف كانت تبكي حني رجع أبوها من 
 وكيف كانت جدا تواسيها. ،خائفة أن ميوت ،إحدى الغزوات جرحياً

 .خرجت عائشة من ذكرياا حني أنّ شارل دو فرييول وانقلب على جنبه
وحني عادت إىل جلستها  .حماذرة أن يفيق وأصلحت حلافه ،تفقّدت الكونت

ملاذا أتذكر هذه " :سألت نفسها وهي ترى ذكرياا حلوة وغري حلوة
إنه خياف علي أن  ؟.. أأرويها جلان.لن أروي ذكريايت ألحد ؟األحداث

وي أيها انون  .وسيقلقين كذلك .أعود إىل بالدي ولذا سأتسبب يف إقالقه
بعد  !الدنيا كلها ولكنك ال تستوعب املوضوع من يسأل عين يف ؛الصغري

يا  .أملي هو بون دو فيل وأنت .املسكني بابا الذي مرض ليس يل غريكما
مل تفهم  –.. .هو وأخواي مصدر سعاديت .إهلي أتوسل إليك أن تشفي بابا
 - :مث ارتعبت وبدأت ترسم إشارة الصليب ،عائشة يف البداية ماذا حدث هلا

ال سند يل غريك يف القوم الغرباء الذين  .يا إهلي الكبريافهمين واغفر يل 
 ، إله األديغة الذين أنتمي إليهمولكن حني أصبح أتذكر أحياناً .رميتين بينهم

ال  ،نيكول أعلماين –وبيري وجانيت  ،وأعرف أنه الجيوز أن تعبد إهلني
حيدث يل هذا حني أجد نفسي يف موقع اخلوف واخلطر... إن  .تؤاخذين

.. وأنت أقول لك الكالم .ت لن أكون هكذا مستقبالً فأنا كاذبة فارمحينقل
ولكن ألستما . يل أن أموت على أن أقول لكما هذانفسه يا إهلي. كان خرياً 

سأصرب على كل ما كلفتماين به خري  ،ال ،ال ؟من يعد املنتحر ميتاً بالتوبة
و أا كانت ختاف فرحت عائشة بنوم الكونت ول ".من أن أفعل بنفسي هذا

كانت جديت شابا تقول  -: وابتسمت وسألت نفسها ،أن يفيق إذا حتركت
أظن أن  ؛"ومل ينقص املسيحيونحني أسلمت الفأرة مل يزد عدد املسلمني "

 ".من محلهم على هذا الكالم أنا أو مثلي
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أنطوان إىل الغرفة األخرى  –أجنيليك وزوجها أوغستني  -حني عادت ماري
 ،شجار ال ينتهي حول ما جرى هلما بسبب مرض شارل دو فرييولدخال يف 

 ؟وإن مسعتهما صعب عليك إدانة أي منهما؛ ما العمل .وما لبثا أن تصالَحا
غري  .كالمها يبحث عن املستقبل األفضل .والثانية كنته ،األول أخو الكونت

   .أن ما ينتظرمها من أحداث جعلهما صعبي التفاهم
أنطوان غري قادر  –توسل أوغستني  –يا روحي الوحيد.  ،ةيا كونتيس -

أال  .أفهم ما تفكرين به ولكن امسعي أيضاً ما أقول لك - .على حتمل املزيد
لن  .ال ختايف عليه ؟ترين كيف عاد شارل إىل وعيه حاملا وجد نفسه يف بيته

الكه أو يصبح عالة علينا ولو أنه صار عاجزاً عن العمل. وال جتعلينا حنصي أم
وبالنسبة لك أنت وأوالدك ليس  ،أنا أخوه األصغر .نتكلم يف موضوعه

 .ويف حال الضرورة عنده ما يعيل به نفسه .غريباً
أجنيليك زوجها حني مسعت  –وافقت ماري  – .صحيح يا أوغست ،نعم -

من يعرف  ،أليس من املناسب أن تعرف ما ميلك أخوك - .بسرية األمالك
ولست أنت أو أنا من  .كنا نعرف أنه ليس حمروماً منهاوإن  ،ماذا سيطرأ

 .حيتاج إليها بل أوالدنا
 .أنطوان ثانية بسبب حديث األمالك –احتد أوغستني  – !يا كونتيسة -
إن مل  .دعيين أستريح ،جئت من مسافة مرهقة لننهِ  حديثنا عند هذا احلد! -

 .وإن سعدت سعد معي ،إن مت مات معي .يبق لشارل أمالك فأنا ملكه
نصحت ماري  - ؟أين تذهب بأخيك األكرب .صحيح يا أوغست صحيح -
ولكنها يف اللحظة نفسها سألته بصوت . بصوت ناعمأجنيليك زوجها  –

أنت من  ؟صحيح ما تقول ولكن ما حاجتنا إىل الفتاة الغريبة املتصنعة -:قلق
 .يعرف كم ننفق عليها
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ال أظنه أكثر مما ينفَق  –و خيرج من الغرفة استدار أوغستني وه –أعرف  -
 !عليك

أجنيليك تكظم غيظها حىت خرج الكونت  -ظلت ماري – !امسع ،امسع -
 – !ما يقوله هذا اجلين األحدب –مث ودعته وهو وراء الباب.  ،من الغرفة

أال  ." مث يريد أن يربيينوأن تكون عارياً يستوي أن حتتد" :يقول هذا القبيح
واآلن تنوون  ؟كم حسبت علي تربييت ألخي وأخيت أيها البارد الثقيليكفي 

 ،أنتما األخوان فريسة للبنت الغريبة املتمردة اليت ورطتماين،أن تتركوين 
قرعت اجلرس وسألت  – !ستنتظران طويالً حىت يتحقق لكما .بتربيتها
 !استدعيه يل ؟أين الدكتور الروش - :اخلادمة

وجلس راضياً على الكرسي  .تعباً تكاد رجاله حتمالنهدخل الروش الغرفة م
وسألت  .أجنيليك اليت ختفي غضبها –الذي أشارت إليه بنظرة مرائية ماري 

 :الكونتيسة من استدعته بلطف
وبدأت  –أنتم على أقدامكم طوال النهار.  ،تعبتم ،تعبتم يا الروش -

أنطوان  –تني الكونت أوغس - :حديثها وهي حتوم من بعيد حول ما تريد
 ؟أليس أخاه ؛اهللا يعلم ما يف قلبه من أحزان .اجتاز طريقاً طويالً ،متعب جداً

 ؟ما أخبار الكونت .صرفته إىل غرفته ليستريح ؟أنت وأنا كيف لنا أن نعرف
 ،سألت دون أن تنطق اسم عائشة - ؟ومن مترضه كيف تدبر أمورها

مل تعد تسأل عن  ،كينةأقصد أيسيه املس - :وخصته كي ختفي املوضوع
 .الطعام أو غريه

 .جالسة قربه وي له باملروحة ،وأيسيه ال تفارقه ،الكونت نائم -
.. إن مل تفعل هذا ألبيها فماذا .بديهي أن جتلس إىل جانبه ووي له -

أُشفق على  - :أجنيليك سؤال من تثق مبحدثها -سألت ماري -ستفعل؟ 
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أنت وأنا يا  .صارِحين حبالته احلقيقية ؟أتظنه سيشفى ؛الكونت املسكني
ال حاجة أن تكون بيننا أسرار. يتوقف  ،واآلن أقوله ،الروش، قلت لك مرة

 !أستمع إليك يا دكتور .سالم بيتنا على هذا
 !ال نتكلم يف هذا املوضوع .منذ زمن بعيد اختربنا الثقة بيننا يا كونتيسة -

 .قي للكونت هو اهللا الذي فوقناوثانياً من يعرف الوضع احلقي .هذا أوالً
 ...وثالثاً

تغريت سحنة الكونتيسة حبيث ال تعرف أهي نفسها من  –يا دكتور  -
ال  -: كانت تترجاه وتالطفه قبل حلظات. وقطعت كالمه بصوت غليظ

 ... أجب عما أسأل دون تفصيالت غري مفيدة.""و "ثانياًأهتم بــ "أوالً
مح الدكتور ثانية إىل أنه غري بارع ـل –ة إن كنت تقولني هذا يا كونتيس -

يف األمراض اليت يسأل عنها ولو أنه كتم يف نفسه استياءه من مقاطعة 
لن أكتمك السبب الذي عادوا ألجله بالكونت شارل دو فرييول  - :كالمه

والتؤاخذين  .ال أمل يف شفائه إن مل تتفاقم حالته :ولو أين لست طبيبه
أحياناً سيبدو كمن ال يشكو من شيء.  :ينهاسأضيف معلومة ال تعرف

 .وأحياناً لن مييز ما يقول وما يفعل
_ وكيف سيقيم  ،أجنيليك الطبيب سامهة –تأملت ماري  – !يا ملصيبيت -

 ؟معنا يف البيت مريض من هذا النوع
 :.. _ أضاف الروش إىل أقواله ما هو أسوأ.إن كنا حمظوظني فلن يهيج -
ولن يستطيع  .سيكون مريضاً صعباً .ل أموراً كثريةمن يفقد وعيه يفع -

 .سيحتاج إىل أكثر من شخص يسيطرون عليه .ديستان وحده العناية به
 .وخاصة يف نوباته

 ؟وخارج النوبات -
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مث إنه ال جيوز أن  .وخارجها سيقضي يومه مسمر العينني على زاوية ما -
حني الطفته شارلوت أمل تري كيف رجع إىل وعيه  .تنهريه أو تسخري منه

 ؟إليزابيت أيسيه –
هلذا  -مسحت الكونتيسة عينيها كأا ستبكي  –.. .رأيت وتعجبت -

ال تدعنا  ،كفى يا دكتور .ال شيء يستعصي على اللطف والنعومة :يقولون
ولكين ال أستطيع  .سنرضى مبا يكتبه اهللا .نتكلم بسوء على الكونت املسكني

الرجل جيب أن يتزوج ويؤسس أسرة يف الوقت  :اًإال أن أقول ما أقوله دائم
 ،ويفرط يف عالقاته النسوية ،وهو ظل يؤجل إىل الغد وما بعده .املناسب

 ؟من سيعتين به اآلن .حىت فاته العمر. واآلن نرى عاقبته
أجنيليك تعتد ما يف األيام السالفة فقدتا  –العينان اللتان كانت ماري 

كيف سأقيم إىل : "يف عكس اجتاه األخرىالتركيز كأن كل عني تنظر 
وكيف  ؟جانب شقيق زوجي الساهي عن كل شيء أترجاه وأنا مل أعد شابة

وال يكفي  ؟وأطعم الناس العاطلني عن العمل فيه ،سأقوم بأعباء البيت الكبري
وهل عندي زوج  .هؤالء بل ستقع مسؤولية الفتاة الشركسية على عاتقي

ق عليها "سينف فتاة الغريبة اليت ال يعرف أصلهاال !ماذا قال يل ؟يعتمد عليه
هو  .هذه حال آل فرييول .سأريه نتيجة كالمه ."أقل بقليل مما ينفق علي

إن كنتم تريدون هذا  .سيعود إىل دوفني ويتركين أمحل عبء أخيه والبيت
ولْيكتب لنا حصته من  .فليعطين الكونت الذي ستحملونين مسؤوليته أمالكَه

هل ميكن التنبؤ مبا يفعله شخص ليس سليم العقل. مث إين  .بيت ومن أمالكهال
ورمبا كان  .وإن رفضتم فكرت يف غريه، سأعيل باإلضافة إليه ثالثة ممرضني

هذا أسهلها. إن حرضت هذا الطبيب طويل الرقبة على هذا احلل فلن 
 "...يتردد
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يليك الطبيب أجن -سألت ماري  - .أريد أن أسألك يا الروش وأنسى -
الذي تعتمد عليه بلهجة مرائية وكأا امرأة أخرى غري اليت كانت غارقة يف 

 ؟أليس يف باريس مصح للمرضى الذين فقدوا الذاكرة - :أفكارها املتصارعة
 أضافت بسرعة. -.ال أقصد ما يف ذهنك ،ال يذهب خيالُك بعيداً

 .يس يف ما قلت ما يدينكإن ذهب خيايل بعيداً أم مل يذهب يا كونتيسة ل -
" أنا !انظر إىل أين وصلت هذه املرأةأجاب الروش وهو يقول يف نفسه  " -

واملصح الذي سألت عنه ال ختلو  طبيب ال أرى يف موضوعه ما يتحرج منه.
وهذا املرض ليس خاصاً بعرق أو جنس بعينه. هذا يظهر  .منه بالد وال مدينة
 ،". ولذا ففي باريس مشفى باسم "بيسريتوخيتفي معهم ،مع أناس متنوعني

 ولكن هذا جمهز أفضل من غريه. ،وهناك غريه
 ...؟ولكن من يعرف ،.. إن شاء اهللا ال نصل إىل هذا الوضع؟.هكذا -
وإن مل أكن أعرف فأنت  –ابتسم الروش يف سره  -..؟.أال أعرف معدنك"

أخرى  وقد فكرت يف حلول .استعلمت عن هذه املشايف منذ زمن طويل
 .وهذه ستكشفني يل عنها كما فعلت اليوم .ولكن مل جترئي على مصارحيت

 "لكبريين أن خيدعاين دون فائدة...ولكين لن أمسح لثدييك ا
خاطب الروش اآلن الكونتيسةَ بامسها  –نعم  ،أجنيليك –يا ماري  ،نعم -

وقد استعاد جرأته. ال عيب يف متابعة املوضوع الذي يشغلك إن كنت 
إن مل  وأنا طبيب علي واجب لن أتواىن عنه. .نني نفسك قادرة على حلّهتظ

 ..؟نفعل هذا للرجل الطيب شارل دو فرييول فبم خندمه إذن
 :وأخربم ،دخلت عائشة والفرح يتطاير منها

ويريد أن  ،ولبس وحده .أجنيليك ويا الروش، بابا صحا –يا ماما ماري  -
 يأكل.
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أجنيليك من مقعدها بطريقة ال تفهم أهي  –قفزت ماري  –.. !.هكذا -
ومل تعرف من  ؟أين أبوك يا أيسيه .اآلن حاالً – .من املفاجأة أم من الفرح

 " على لساا."أبوك أين جاءت
" وأجابت دون أن تم بقول ماري "أبوك – .بابا نزل إىل غرفة الطعام -

ها  .هو املطلوبالدكتور الروش  ،أنت اجلسي يا ماما :كأا اعتادت عليها
 .مل يعد مريضاً .أنا سأطعم بابا حاالً وأعود. نعم يا ماما حتادثنا وجهاً لوجه

أجنيليك واقفةٌ وسط الغرفة  –ماري  –مل أمسع خرباً ساراً خالل العام كله  -
 !بشروه ،بلِّغوا أوغستني أنطوان -ال تعرف أين تتجه 

ال جيوز أن  .ى الكونت هكذاال ندعه يهجم عل ،مهالً يا كونتيسة ،مهالً -
أعطى الطبيب اخلارج من الغرفة تعليماته إىل من  –ال يناسبه  .يزدمحوا عنده

 .وراءه
 

-IV- 
 .حني ال يعود الناس يأتون على ذكرك خبري أو بشر فهذا يعين أم نسوك

ثبتت صحة هذا القول يف األشهر الثالثة اليت مضت على إعادة شارل دو 
 –اريس. كان سكان القصر األبيض الكبري على شارع سان فرييول إىل ب

 .أوغستني يتأملون هلذا ولو مل يعد هو يف وضعٍ يفهم فيه املسألة -نيف 
وكانوا يفنون أنفسهم يف املصيبة اليت حلت م متظاهرين بأن شيئاً مل حيدث 

 هلم.
ص القصرية زار الكونت من أصدقائه شخ –يف خالل هذه املدة الطويلة 

الذي أقالوه من منصب قائد شرطة باريس  ،هو هنري دو فارج - واحد.
فينفِّس  ،قبل ستة أشهر بتهمة القتل. وكان يريد أن يبكي على صدر صديقه
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ولكن حني رأى وضع الكونت الذي كان جيهله حبث عن  .عن مهه ذا
  .ذريعة ينصرف ا حىت قبل أن يستقر على كرسيه

عرفون سببه ومن املسؤول عنه هو عدم سؤال وأعجب شيء مل يكونوا ي
 – الناس الذين عمل معهم خالل سنني سفارته، والذين أطلعتهم ماري

 ؟أال يسألون عنه ؛هل يتخلون عن املريضأجنيليك على وضعه وعاتبتهم. "
 " ؟أمل يعد يف البالد قانون ؟أيلتهمون رواتبه املتراكمة

يا رب ارمحين : " من أجله شيئاً آخروكان ما تفكر فيه عائشة وتبتهل إىل اهللا
 ،أجنيليك الكونتيسة امرأة سيئة –وافهمين واشف يل بابا. ليست ماري 

.. وكلودين .ولكن ال تكلْين  إىل من ال ينفك لساا عن ذكر املال والنقود
 .ولكنها تغار مين ال أعرف ملاذا ،ذكية وعاقلة وتعلِّمنا أمور الكتابة واملطالعة

نيكول ال  –وجانيت  .فيل وأرجنتال حببتين إليهما وأنا أحبهما بون دو
تنسيين إياها وأن مل أعد يف مدرستها. وأنا ال أنساها. وجتعلين أعدها مبثابة 
أمي. ولكن مع ذلك ال تسلبين بابا يا إهلي الكبري. اشفه وامنحه عمراً طويالً 

 ." الكبريي يوم نسيت فيه "اهللاغايل مل يأت عل" ال"اهللاوأنت أيضاً يا  .طويالً
أن ال تتركين يتيمة  ،لغة األديغة ،أبتهل إليك بلغيت اليت علمنيها أيب وأمي

وحيدة، ليس بأن تخرِجين من القوم الذين زرعتين فيهم؛ وتعيدين إىل قومي، 
 "...بل حىت لو بقيت هنا أن دئ بايل وترحيين ألين إنسان

صح نفسها حىت فجرت عينيها األحزانُ _ ظلت عائشة تدعو إىل اهللا وتن
الوحدة ،اإلهانات ا حني جتد نفسها يف وضع  .وخماوفولكنها كعاد

صعب أعادها عنادها وقوة شخصيتها إىل الواقع فتماسكت. وفيما عائشة 
 .تراجع ابتهاهلا إىل اهللا وطريقته أرعبها الصوت الذي ارتفع يف الغرفة ااورة

وأنصتت  .ة ولكنها انتبهت إىل أنه صوت أذان فنهضتمل تفهم يف البداي
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" ؟ما هذا، اهللا أكرب" "ال إله إال اهللا. "دون أن تستطيع تفسري ما تسمع
الصوت الذي مل تسمعه يف سنوات إقامتها يف باريس يصدر من مكان قريب 

  ؟بابا هل أنت يا –مث عرفت صاحب الصوت  .جداً
الكونت واقف على الكرسي الوطيء :ليس ما رأته عائشة عجيباً فحسب، 

واألدوات اليت توضأ  .ويداه على وجنتيه، ويؤذن متجهاً إىل اجلهات األربع
اإلبريق والطست يف إحدى الزوايا. وغطاء الفراش الذي اختذه مع جلد  :ا

الدب سجادةَ صالة على األرض موجهةً حنو القبلة. وديستان الذي ألف هذا 
ومع أنه مهس لعائشة أال  .ول واقف إىل جانب الباب بامساًاملوقف يف إستانب

 :تقول له شيئاً فإا مل تستطع
 ؟ماذا تفعل يا بابا -
جتاوز عائشة  ،حني انتهى شارل دو فرييول الذي لن يسمع أي كالم اآلن -

  :وسأل ديستان
 .حان وقت صالتنا ؟هل توضأت -
ووقف إىل يسار  ،غمز ديستان عائشة وهو يبتسم – .نعم توضأت -

 .الكونت
مل تتحرك عائشة من مكاا ريثما انتهى شارل دو فرييول وديستان من 

وعائشة اليت كانت تبكي من قلبها بال دموع كانت أفكارها وما  صالما.
أجنيليك  -أحقاً وصلت حالة بابا كما تقول ماري" :أمام عينيها شيئاً آخر

أيؤمن هذان  ؟ا يا ديستانأهكذألكسندرين إىل ذروا؟  –كلودين و
وإن مل يتوفر الدواء  .ميلك أمر رأسه ال يالم ومن ال ،بابا مريض ؟مبايفعالن

إن نقلوا بابا إىل  ؟أحيال إىل مستشفى األمراض العقلية كما تريد الكونتيسة
 .يبدو أن يف قلبه إهلني. ويتعبد على طريقيت الديانتني ؟هناك فكيف أعيش أنا
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أنا رغم أين كاتوليكية ال أمسح   ؟.. ملاذا ال أعرف.ال أعرف ؟أيقبل اهللا هذا
أيكون بابا يعاقَب  !اغفري يل كالمي يا مرمي العذراء ."اهللالنفسي أن أنسى "
هلذا كانت أمي تقول إن  ؟الضمري تبكيتواآلن يعاين من  ،على أنه غير ديين

ن هذا األمر رمبا كا  ؟أألين مسلمة يتصرف بابا هكذا .يف قلب اخلري شراً
ليس صحيحاً جتاوب ديستان معه  .أما هنا فالشك فيه ،يعرِض له يف تركيا

وليس هذا فقط بل سأوصي بابا بأن يخفي  .جيب مناقشته يف هذا .رغماً عنه
وال يتيح اال ألحد أن يتكلم عليه يف السر أو  ،عبادته وال يطلع عليها أحداً

 "، وسأؤكِّد عليه...يف العلن
طل بون دو فيل من خلل الباب خرجت عائشة قبل أن ينطق بكلمة حني أ
 :واحدة

 .سأل بون دو فيل ؟ماذا يفعل هذان -
  .يصليان -
وحني نظرت عائشة  .ما مسعه بون دو فيل غير سحنته ؟ما هذه الصالة -

 .فهمت ،فهمت يا أيسيه - :اليت شحب وجهها إليه أوصته يف ما شك فيه
 .ذا احلد فنحن راضونإن مل يتجاوز عمنا ه

 ؟كيف ستفهم املوضوع ،بون -
ألقى بون دو فيل نظرة مطمئنة على  –ال داعي ألن تقلقي إىل هذا احلد  -

ال تسمعي أمثال  ؟_ أتعتقدين أن فرنسا كلها تدين بدين واحد .عائشة
ال  .هؤالء ال يرون إال جالبيبهم احلمراء وقلنسوام الصغرية .األسقف بيري

سوا فولتري أحياناً ولكن ما يقوله صحيح. العامل موزع على أربع نؤيد فرن
وكلٌّ منها منقسمة يف  .اإلسالم واملسيحية واليهودية والبوذية :ديانات قوية
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يف العام قبل املاضي  .ال تصدقينين إذا قلت لك إن يف باريس جامعاً .داخلها
 .حني جاء عمنا إىل باريس صحبين إىل جامع تركي

 ؟أن يصلي_ من أجل 
  .من أجل أن يكلمهم بالتركية ويتنزه ،ال -
 ؟غريب كيف مل ختربين -
مث إنه أحلّ علي أال أخرب  .كول -وكيف أقول لك وأنت تدرسني يف سان -

 .أحداً
نادى شارل دو فرييول من  - ؟إليزابيت أيسيه أين أنت –شارلوت  -

 .الغرفة
نكمل  .دو فيل لما مسع استعجل بون –.. ... فيما بعد.الكونت ينتظرك -

 .كالمنا الحقاً
 ،شارل دو فرييول على أرض الغرفة وقد انتهى من الصالة مرتاح القسمات

 وديستان يطوي السجادتني.
وأنت لو وقفت معنا وصليت  .ظننتك تتابعني صالتنا ؟أين كنت يا أيسيه -

 .كان خرياً
جه عائشة اليت مل تكن بان على و – .ال يصلي الرجال والنساء معاً يا بابا -

 تفهم ما ترى وما يقول هلا أا غري راضية.
 –أجاب الكونت  – .ما رأيته يف صغرك حتتفظني به يف ذاكرتك ،نعم -

إىل مرمي  .هذا حسن عذا خالفاً لإلسالم فلند ولكن ألن املسيحية تقبل
نت إن ك ؟ال عجيب يف األمر. يا أيسيه أعجيب أن أصلي .العذراء معاً

وحني تفكر يف  .خملصاً للصدق والعدالة يف حياتك فلن يبقى يف قلبك غريمها
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سيغفر  ؟من يعرف .وتقيمه تكون حياتك خرياً ،ما عملت طائعاً أو مكرهاً
 .لك كل ما عملت

 –توافق عائشة الكونت مبتسمة له حذرة  –صحيح.  ،نعم يا بابا -
  وأنت من هذا الصنف من الناس. ،تكلمت خرياً

وملعت عينا شارل دو  – .ال تنسي يا أيسيه أين إنسان حكيم وكبري -
 فرييول.

 .ولكن األفضل أال تؤذِّن .أنت حكيم وطيب يا بابا -
 ؟أال يعجبك أن أنادي املسلمني حني يأيت وقت األذان ؟ماذا يا ابنيت -

 والكاتوليك يقرعون النواقيس يف كنائسهم.
ولكن هل تظن أن  .ال يعجبين ألنك أيب أنا أوافقك على ما يعجبين وما -

 .اجلميع سريتاحون ملا تفعل؛ أريد أن ال يعرفوا
مهس هلا  - ؟وهل يعيش معنا يف البيت أمثال هؤالء ممن ال إله هلم وال دين -

 ؟من هؤالء -:الكونت، مث بصوت عالٍ
أجابت عائشة بصوت ناعم دون  – .ال تم هلؤالء ألن كالً يقول ما يريد -

 .متظاهرة بالضحك ،حتمل املوضوع ما ال حيملأن 
إن مل  - :غري أنه مل ينس احلديث عن شخصه ،وافقها –وهذا صحيح  -

 .يعد ملكنا املعظم يريدين فليعرف كل فرنسي أنه ال أحد يساويين غريه
مرة أخرى تأمل  –كنت اقترحت أن نبتهل إىل مرمي العذراء  ،نعم يا بابا -

 .والطفت حمدثها ،لألمر ورضخت .قلب عائشة
 - .قال شارل دو فرييول وهو يلني قلباً وجسداً –كنت قلت  ،نعم -

وال  ،.. بلّغي إهلي الكبري أنه يف قليب.أريد قليالً من الراحة ،ولكين تعبت
 .. مث غفا على كرسيه الوثري..وال ينسين ،يؤاخذْين إن قلت أوفعلت منكراً
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لى اجلدار ترسم إشارة الصليب، وحتين وقفت عائشة أمام صورة اإلله ع
 :وما ترجاها شارل دو فرييول من أجله ،ليليب هلا ما يف قلبها ،رأسها خشوعاً

مل  ؛وامحنا ،وانظر إلينا بعني العطف ،ارمحنا .تعرف ما حدث لنا ،"يا إهلي
أنا أليب  .واآلن ندعو إليك أال يصيبنا األعظم .رضينا بقسمتك .نؤذ أحداً
ا الذي فقد ذاكرته فال حتاسبه على ما يبدر منه من قول أو فعل. رجاء باب

 ،من أجل أن يتقرب مين ،وأفهِم من يظنون أنه مال إىل اإلسالم من أجلي
واجعلهم حيرصون  ،ارحم أيب املسكني وأفهِم من يف بيته حاله .أم خمطئون

 ".عليه
الذي أنقذها وهو  ،رغم دعواا ،مل يكن الكونت يتحسن كما تريد عائشة

أحياناً  .من يعرف ماذا كان مصريها لواله ؛من سوق النخاسة يف إستانبول
 ،أو الرعد والربق ،أو وقت هبوب الريح ،يف يوم لقاء الشهر املنصرم بالقادم

ولكن حني  .كانت حالته مقبولة ،إن مل تأته النوبة يف مثل هذه األوقات
سكان القصر األبيض الكبري يف تسوء حالته يف الشهر مرتني أو ثالثاً كان 

أوغستني يقعون يف ضيق شديد. ويف مثل تلك األيام  -سان  -شارع نيف
 –أجنيليك وكلودين  -طرف منحاز إىل ماري :تنقسم األسرة قسمني

والطرف الثاين عائشة وبون  .وأحياناً ينضم إليهم الروش خفية ،ألكسندرين
وم وإن مل يكونوا يتدخلون يف وهؤالء كان اخلدم يساند ،دو فيل وأرجنتال

 أمور األسرة.
 -أنصار ماري :مل يكن الطرفان يدخالن يف شجارات علنية ومهاترات

وبون دو فيل وأرجنتال اللذان  .أجنيليك يتهامسون يف الوقت املناسب وغريِه
واليت كانت وسيطاً بني الطرفني وتقيم  .يالحظان هذه الظاهرة يعترضان

وأكثر ما يعجبها ويرحيها معاً هو أن األخوين  .ا هي عائشةاملصاحلات بينهم
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ويف أوقات استراحة ديستان كان األخوان  .ال يتركاا وحيدة مع الكونت
يتذرعان بأي شيء ليشاركا عائشة معاً، أو كلٌّ بدوره، السهر على 

وليس السبب أن شارل دو فرييول كان هائجاً دائماً تصعب  .الكونت
ولكن على سبيل االحتياط يسهران عليه فيما يتشاغالن السيطرة عليه، 

 .باحلديث
يقرأ كتاباً يف تاريخ  .اليوم شارل دو فرييول مرتاح خالفاً لأليام األخرى

فرنسا دون أن يعري اهتماماً للشباب الساهرين على راحته يف الغرفة 
مر ليس األ: "وأحياناً يصرخ غاضباً ويستخلص منه أشياء يسجلها. ،الفسيحة

ومن ال جييد  .اآلن صار اجلميع مؤرخني ،يتكلمون يف ما ال يعرفونه ،هكذا
ويتمشى  ،يرمي بالقلم وينهض –" ه كاتباًإنشاء مجلة من كلمتني يسمي نفس

 :مث يقف فجأة عند الشباب .على أرض الغرفة
 ؟مث ماذا تفعالن يا إخوي الصغريين -
 – .الً من الشبابأسرعت عائشة باجلواب بد –بون دو فيل يعمل  -

وماذا  ،وأنت يا بابا كيف حالك –وأرجنتال سينتهي من الدراسة سريعاً 
 ؟تقرأ

 ون.خكتاب سخيف مما كتبه املؤر -
 !ال تم م ،ال تقرأْ ما ال يناسبك يا بابا -
 - ؟ولكن أال جيب أن أعرف ماذا جيري يف البالد ؛وأنا أنصح نفسي ذا -

 -:مث توقف كأنه تذكر أمراً ما ،أرض الغرفة استأنف الكونت متشيه على
 ؟أيرضى ملكنا املعظم عما تقرأ له ؟وأنت ماذا تفعل يا بون دو فيل

 .ابتسم بون دو فيل –حني أقرأ له كتاباً أو قصيدة ينام جيداً  -
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ابتسم شارل دو فرييول واستأنف  – !إذن تنفذ مهمتك جيداً يا كونت -
ال تدع أحداً يسمع كالماً عن امللك من هذا  - :مث استدار بسرعة .متشيه
 ؟وكيف جتري أمورك إذن يف املسرح امللكي .القبيل

نظر بون  –ومنثلها  ،نعثر على مسرحيات كوميدية .أعمايل هناك جيدة -
ونظر إىل عائشة يقول هلا بعينيه إنه  .دو فيل يف وجه عمه مسروراً من نفسه

 :وسأهلا ،ال يقصد االفتخار
 .أنت حتبني املسرح ؟صحيحاً يا أيسيه أليس -
  .ولكن املسرح امللكي األوبرايل يتقدم عليكم قليالً .صحيح يا بون -
يف املسرح األوبرايل  -:وأسرع أرجنتال - ؟يا أيسيه أليسا نوعني خمتلفني - 

كون عائشة استاءت صحح وخوفاً من أن ت –ويف اآلخر يتحاورون  ،يغنون
 .إليزابيت أيسيه نصيباً من الصحة –م شارلوت ولكن يف كال-كالمه: 

ويغنون فيها أغاين مجيلة. واملسرح نفسه يلمع  .مشاهد األوبرا أكثر أناقة
غري أم  ،أما املسرح الكوميدي فيفتقر إىل الزينة .بالذهب والفضة
 يضحكون الناس.

سأل شارل دو فرييول مستغرباً  - ؟من أين لك أنت هذه املعلومات -
 ع.مامس

الم أرجنتال عمه مستغرباً كالمه  –أنت ال تعرف ولكن  –يا كونت  -
أنا أذهب معهما دائماً إىل  –بأكثر مما استغرب الكونت كالم ابن أخيه 

 .املسرح
أنا تأخرت  –بش الكونت الذي يسهو أحياناً عن احلديث  – !هكذا -

سأرى كيف  .حإن كنتم تقولون هذا فسأرافقكم إىل املسر .عنكم كثرياً إذن
 - :مث أعاد التفكري وشدد عليهم –تسلّون امللك وكيف متنعون عنه النعاس 
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حىت لو مل يفهمين امللك الذي أُخلص له فإياكم أن تسمعوا أحداً شيئاً من 
 .ستشي بكم حاشيته، فريميكم يف الباستيل .هذا القبيل

ئشة التحذير الذي اختتمت عا – !اطمئن يا بابا من هذه الناحية وثق بنا -
حنن جنهز أنفسنا للذهاب إىل  -:وقالت له ما يسره ،كان بدأه الكونت

 .املسرح األوبرايل امللكي فإذا أردت صحبناك معنا
أنا أفهم  .الحقاً إن حتسنت .أما أنا فال أحتمل ،اذهبوا أنتم ،شكراً يا أيسيه -

أما األوبرا فال  .رياًكنت أرتاده كث ،يف عمركم ،يف شبايب ،شيئاً من املسرح
لو مل أختر مهنة الدبلوماسي كنت أنوي  :أفهم منها الكثري. ولكن أقول احلق

لو اجتهت مثلك إىل املسرح يا بون  .ورمبا كان هذا أفضل. كتابة مسرحية
صحيح ملاذا أنتم يف البيت يف  .دو فيل ماكانت باريس لتسعنا وحنن نتنافس

هل كف صالونكم  .اهلواء الطلق واسترحيوااستمتعوا يف  ؟هذا اليوم اجلميل
 ؟األديب عن نشاطه

 !شاركتنا جلستنا بعض الوقت ؛أال تتذكر يا بابا .يف الشهر املاضي التقينا -
مادلني دو  -أليس  يف اليوم الذي روت لكم فيه ماري !وكيف ال أتذكر -

صحيح أنه أ .وتوعكت قليالً فلم أُنصت جيداً ؟الفيفيل إقامتها يف إسبانيا
 ؟ألكسندر دو فوديان بارابري –املكان الذي زاره الكونت سيزار 

نظرت عائشة إىل اجللوس منبهة إياهم على تذكُّره اسم  – .صحيح يا بابا -
واآلن مها يف شفيسار  .بارابري تزوجت من الكونت – .صديقته الطويل بدقة

 .يف نزهة
قال  - ؟وج باكراً جداًأمل تتز ؟مادلني دو ال فيفيل –ما عمر ماري  -

مث سأل عائشة ناطقاً امسها  ،الكونت دون أن يوجه السؤال إىل أحد
 ؟إليزابيت أيسيه أليست من عمرك –أنت يا شارلوت  - :بالكامل
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أجاب بون دو فيل  –الكونتيسة بارابري أكرب من عائشة بثالث سنوات  -
 بني الراغب يف اإلجابة وغري الراغب.

 ،سأل شارل دو فرييول اآلن متصابياً - ؟حفلة زفافهاأمل تدعكم إىل  -
 .متصنعاً املرح

سبق أرجنتال اجلميع ألنه وجد يف السؤال فرصة  - ؟وملاذا ال تدعونا  -
ألكسندرين وبون دو فيل وفرنسوا فولتري  –حضرت كلودين  - :للشكوى

 أنا وعائشة فقط مل حنضر.  .وشارل مونتسكيو
خافت  –ل مل نستطع حضور االحتفال ولكن يف ذلك اليوم يا أرجنتا -

عائشة أن يذكر سهواً أن السبب هو االنشغال مبرض شارل دو فرييول 
 .ذهبنا لتهنئتها يف اليوم التايل – فأسرعت يف اإلجابة

 - .وافق أرجنتال وقد فهم سبب مقاطعة عائشة له –صحيح ذهبنا  ،نعم -
 .وقاموا بواجب الضيافة على أكمل وجه

قال الكونت للشباب، مث  – .متنوا صداقتكم ،كم هكذا ممتازة عالقت -
 ،مادلني دو الفيفيل الصغرية –مل أعرف أن ماري  - :أضاف لنفسه ما يريد

صارت يف هذا العمر. وعلى هذا فأنت أيضاً يا  ،واآلن كونتيسة بارابري
 .. أما قلت لكم أن خترجوا يف هذا.إليزابيت أيسيه ستلحقني ا –شارلوت 

أنا أجدكم إن  –غير الكونت سريعاً ما قاله بشأن عائشة  -اليوم اجلميل.
 .احتجت إليكم

وضعت عائشة كأس الدواء  –سنكون يف أرض الدار  ،لن نبتعد يا بابا -
 .اشربه بعد نصف ساعة! وال تقرأ الكتب اليت تزعجك –أمام الكونت 

 !استرح وإال فرافقْنا واجلس معنا يف الفناء
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قال هلم شارل دو  – .سأتناول الدواء وأستريح قليالً - ؟ذا أفعل بينكموما -
دون أن يعرف السبب قال البن أخيه الذي كان خيرج من  ،مث ،فرييول
 .جيب أن تتعلم التركية -وليست أيسيه حباجة  -يا بون دو فيل  - :الغرفة

تضاحكون يتحادثون وي ،وفيما عائشة ورفيقاها يف هذا اليوم الربيعي اجلميل
يف أرض الدار مل يستطع أرجنتال إال أن يفصح عن احلزن الذي يف قلبه يف 

 :األيام األخرية
كما  ،ماما وكلودين والروش أحياناً يتكلمون على عمي بسوء ولكن -

  ؟أتعرفان ماذا قالوا ،ليس مريضاً ميؤوساً منه ،تريان
 .انتبهت عائشة - ؟ماذا -
الكونت جن  :ولكن ال تشوا يب ،نقل إيلّال ما  ،سأقول لكم ما مسعت -

 .مل أفهمه ،.. ينوون له شيئاً.وصار من اخلطر وجوده معنا يف البيت
 :ضت عائشة بقامة متينة متصلبة بعدما كظمت غضبها

 .وسأعود حاالً ،ابقيا جالسني -
 

-V- 

 :يف يوم من األيام سألت صويف عائشة وهي تضحك
 ؟شماذا فعلت يا أيسيه بالرو -
مزحت معها وقد  - ؟أتظنني يا صويف أنين داويته وهو الذي يداوينا -

 .فهمت السؤال
يريد أن  .ويتودد إليك ،اآلن حيييك ،نعم يا أيسيه كما مل يكن يف السابق -

 !خيدمك يف أي شيء
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مث أجابت  ،نظرت عائشة إىل صويف نظرة مرائية ؟أمل يكن سابقاً هكذا -
عن نفاقه ووشاياته. حذرته أن يكف - :بصوت جاد 

 .وأنا كف عن التقرب إيلّ ،حسناً فعلت به  -
 ؟وأنت ماذا -
كان يالحقين حبجة إن كان عندك مرض  –ضحكت صويف  –ال أعرف  -

 .واآلن استرحت ،نسائي فعلي أن أفحصك
 من ال يكف عن الشغب؟ "أتعرفني ماذا كانت جديت تقول ألمثال هؤالء -

كان علي أن أكلّم  –إن كنت تتذكرين  –ذلك اليوم " يف جيد نفسه خارجاً
 .تنهدت عائشة على وقع الذكرى .الروش ذه الطريقة

 .جعلته يعرف حقيقته ،ال تندمي مهما قلت له -
أسرع إيلّ أخواي بون دو فيل وأرجنتال ومل  ؟أتظنني أين كنت وحدي -

ولكن  .اس من الكالمال ميكن منع الن .يوفرا كالماً ميكن أن يقال له فأفزعاه
 .صار البيت أهدأ بعد هذه احلادثة

 .أجنيليك كفّت عن الكالم اجلارح يف غيابك –والكونتيسة ماري  -
  ؟وهل الحظتها أيضاً يا صويف -
 .ونظرت إىل أيسيه مبودة –أالحظ كل شيء إذا كان حبقِّك يا أيسيه  -
 ؟وهل أنا وحدي -
وأبوك  –ويف سبب السؤال أصلحت نفسها وقد فهمت ص - .ال ،ال -

من  .نيكول –وال أنسى جانيت  .وبون دو فيل وأرجنتال أيضاً، الكونت
ألكسندرين ليست من  –ولكن كلودين  .يعاملْك معاملة حسنة أقابلْه باملثل

 .هؤالء
  ؟إذن يا صويف قلت يل كل ما تريدين -
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يب ألنه ال واليوم أعيد: ال أكتمك ما يف قل ،كنت قلت لك مرة يا أيسيه -
كسند يل يف هذا العامل غري. 

ماذا  .وأنا لدي الشعور نفسه حنوك –تأمل قلب عائشة  –شكراً يا صويف  -
ال جيوز أن  ؟ننكّد على أنفسنا ونبالغ يف احلذر ،حنن االثنتني ،جرى لنا اليوم
إذا فقد الفارس األمل كف ! يقال عندنا يف بالد الشركس "نستسلم لليأس

ما  ،ال جيوز أن ننسى هذه الكلمة وإن مل نركب فرساً .اجلري" الفرس عن
يتحدث مع  – ._ نظرت عائشة من زجاج النافذة ؟أخبار بابا يا ترى
وهو  !ما أشد ما كرب هذا العام ،وهاهو أرجنتال قادم .الروش وديستان

 –أشارت له فرحة به  – !سينتهي من الدراسة خالل شهر. يا أرجنتال
أتعرفني أين سيذهب مىت  .صويف خرباً جيداً يتعلق بأرجنتالسأقول لك يا 

  ؟أى دراسته
 :مث سألت عما تتوجس منه ،نظرت صويف إىل عائشة نظرة قلقة - ؟أين -
 ؟أسريسلونه إىل والده الكونت يف دوفني -
مل تقبل عائشة ما مسعت بل  –لو مل يبق غريي لن أمسح هلم ذا  ،ال -

رشحوا  ؟أنطوان فيها –ما أمضى والده أوغستني أال يكفي  –استنكرته 
 أرجنتال للعمل يف الربملان بسبب تفوقه الدراسي. 

سألت عن دوفني ألنه كان وصل إىل  .أهنئك ،هذا خرب سار يا أيسيه -
مسعي شيء آخر. ولكن اغفري يل إن كنت أقول ما ال جيوز دون أن أكون 

 واشية. 
 ،ال حتاسيب نفسك إىل هذا احلد –ضحكت عائشة  –يا صويف يا روحي  -

هاتان األختان اللتان نعرفهما كانتا  :سأقول لك ما ال تستطيعني النطق به
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ولكن بون دو فيل  .تريدان أن تبعدا عين أحد األخوين اللذين حيرسانين
 إن فعلتما هذا فسنأخذها معنا! :وأرجنتال قاال ألمهما

تدخلت صويف يف األزمة  - ؟أمل يكن من األفضل لو حدث هذا يا أيسيه -
 اليت تعاين منها أيسيه.

 ؟أتريدين أن أترك هذا البائس بابا لألختني :تلهفت عائشة – .ال ،ال -
 .أفضل املوت قبل أن حيدث هذا

نظرت صويف إىل عائشة مبودة وأشفقت عليها. وسبب نظرة املودة هذه هو 
لبها إال كل خري. أن عائشة من يوم ما عرفتها تعيش يف أسرا وليس يف ق

أجنيليك  -وال تتذكر صويف أن عائشة نطقت بكلمة سوء يف حق ماري
ولن تغفر لك أي  أنطوان مهما عاملتاها جبفاء أو أساءتا إليها. –وكلودين 

كلمة مسيئة إىل آل فرييول. والكالم الصريح الذي جات به الروش ثقُل 
 .عليه ولو جتاهله

" كما يقال "القفص الذهيب يبدو للطائر سجناًأم  ،أهو بعد مسقط رأسها
صويف ولو  ؟وعائشة اليت تقول هذا ما هو وضعها ؟سبب إشفاق صويف عليها
تعيش فيها  ،ولو أا ال تعتربه قفصاً من ذهب هلا ،مل يبق هلا أهل يف بالدها

 ،وفرحها ،وصوا ،حياا وتعمل يف هذا القفص وتعيل نفسها. إنه دمها
وأينما  .ومهما شقيت فيه فأرضه مساؤها .ومرثيتها ،ولغتها ،اوأمل قلبه

  .توجهت فلن يناديها أحد بالغربية
ولكنك تتقبل كالً منهما بصوت  .احلزن والفرح يدعوان إىل الصراخ

خمتلف. رمبا كانت هذه هي األسباب اليت قربت عائشة وصويف كالً إىل 
 ،دو فرييول الكونت وعائشة إذن ما الذي جيمع شارل .األخرى قلباً وروحاً

وألكسندرين –أجنيليك وكلودين  -وماري ،وبون دو فيل وأرجنتال وعائشة
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وفرانسوا  ،والدكتور الروش وعائشة ،نيكول وعائشة –وجانيت  ،وعائشة
هذه عالقات تربطها فجأة احلياة  ؟وعائشة واآلخرين ،فولتري وعائشة

 .وتركّبها بطريقة منسجمة وغري منسجمة
صويف. هنأت عائشة  ،على غرار أخوي ،سن حظي أن اهللا ساق يلمن ح"

وما ال أستطيع مصارحتهما به  ،بون دو فيل وأرجنتال رجالن –نفسها. 
 سئليت.وحني أقع يف مأزق فهي الوحيدة اليت أمحل إليها أ .أستطيع مع صويف

"إن مل جتد من تروي له حزنك فضع الوسادة أمامك واروه هلا" كانت جديت 
وصويف إيلّ مبثابة تلك الوسادة. ولكن إذا سببت أحزاين السواد  ،قول هذات

وإن مل  ؟لقلب صويف كما تسود الوسادة غري قادرة على حتمل ما يقال هلا
تذكرت دون أن  – .أحرص عليها كما حترص علي سيحدث هذا لكلينا

غضبت  – .تعرف السبب كيف جاءها فخري وأورخان يف تلك السنة
ولكن لو أطعتهما وعدت معهما إىل إستانبول فلرمبا  .هما وأسأت إليهماعلي

ولكن من كان يعرف أن ما حدث  .كان يف عوديت فائدة لصحة بابا
كل الذنب ذنب الروش الذي كتم كل هذه املعلومات. أيعقل  ؟سيحدث
حىت  ؟ألكسندرين كانتا جاهلتني مبرض بابا –أجنيليك وكلودين  -أن ماري

  ؟أجنيليك جاهلة فال أصدق أن كلودين كانت جتهل –ماري لو كانت 
وهي تدرج  ،كما كانتا تبادلتا النصح سألت عائشة مرة أخرى صويف

 :نفسها
ال أمتىن هذا  .كفى يا صويف ملاذا جنلس كأننا يف مأمت من اختراع خيالنا -

ضت عائشة ونظرت من النافذة إىل من كانت تشفق  – .حىت ملن ال يودنا
لو مل  .وأرجنتال إىل جانبه يروي له شيئاً .بابا مرتاح يف جلسته - .ليهع
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 ؟أتعرفني ما الذي يفرحين يف بابا .يكن مرتاحاً ملا تركه الروش وديستان
 .يواتيه اجللوس يف الفناء أكثر من اجللوس يف الغرفة

 !رمبا ألنه يستنشق هواء نقياً -
حني أرى قصر جدي األبيض " ؛ كان قال يل قبل أيامليس وحده السبب -

  .وسيشفى به ،خييل إيلّ أن هذا سيكون دواء لبابا. أحزاين" أنسى
 .حميية إياه ،رمست صويف إشارة الصليب أمام صورة اإلله –إن شاء اهللا  -

 :وبعد أن دعت عائشة أيضاً إىل اهللا قالت
ود ليس ألع .وسأقول لك يا صويف السبب يف أن عندي مثل هذا اإلميان -

إىل بالدنا البعيدة شركيسيا. أتصور أين سأرتاح هنا يف فرنسا لو ألقيت نظرة 
  -وكي تتجنب االنفعال غيرت عائشة املوضوع:  –.. .على مسقط رأسي

وسأطلب من أرجنتال أن  .وأنا إىل بابا ،حسناً وأنت عودي إىل أشغالك
 يروي يل مسرحية لالفونتني شهدها أمس. 

 .كنت رويتها يل ، اشتغلتما فيها أنت وبون دو فيلأليست نفسها اليت -
حني شاهدناها كان معنا فرنسوا فولتري. وكانت آراؤنا حنن الثالثة  ،نعم -

أجابت عائشة على صويف وقد فهمت  - واآلن أريد رأي أرجنتال. .متباينة
  .لن نتناقش أمام بابا .ال ،ال - :سبب نظرا القلقة

وقبل أن تسأل أرجنتال جست يد  .ا كما وعدتتصرفت عائشة أمام باب
 .وسألته إن كانت مشس الظهرية تؤذيه .شارل دو فرييول فاطمأنت عليه

 .وزررت له قميصه
واخلرب السار الذي محله إيلّ  –أجاا الكونت  –أنا اليوم يف وضع جيد  -

ذين اليوم أخربوه بأنه أحد الثالثة املتفوقني ال .أرجنتال رفع من معنويايت
وأخربوه أيضاً بأم  .سينهون دراستهم يف املعهد امللكي  بتقدير جيد جداً
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بيضت وجه آل  ؛أهنئك ،أهنئك يا أرجنتال .سريسلونه للعمل يف الربملان
يف عهد مضى، بالتقدير  ،وأنا يا أيسيه خترجت يف املعهد نفسه .فرييول
 .سنوات طويلة وعملت سفرياً لفرنسا .وعملت يف الربملان نفسه .نفسه

واآلن ترون ما  .ورفعت مسعة ملكي وبالدي وعرقي .وزرت بلداناً كثرية
 حدث يل. مل أعد أنفع لشيء.

" قال أرجنتال مشددا على لقب "الكونت -؟ وملاذا ال تنفع يا كونت -
بني اخلمسني طالباً الذين خترجوا يف معهدنا برتبة جيد جداً  .وابتسم لعمه

أنت وبون دو فيل وأنا. وأنت واحد ممن ذكروا   -. ثالثة من آل فرييول
 أمساءهم وامتدحوهم.

هذا  –عادت احلياة إىل عيين الكونت اللتني كانتا تنطفئان  - ؟هكذا -
غري أن آل الكونت دو تانسني ال يريدون أن  – !وضعنا حنن آل فرييول

يا أرجنتال  ،ألكسندرين كاتبة –.. هذه خالتك كلودين .يفهموا هذا
 ...ملغرورا

األفضل من هذا هو أن يروي  – .قطعت عائشة حديث الكونت –يا بابا  -
 لك أرجنتال الكوميديا اليت شاهدها على املسرح.

سأل شارل دو فرييول ناسياً املسرح  – ؟!وهل يف باريس مثلُ هذا املسرح -
أهو املسرح الذي  - :مث أسرع حني تذكر .الذي كان يرتاده منذ شبابه

 ؛ما اسم بارون ؟والذي ميثل فيه الفنان بارون ،يه أعمال موليريتعرض ف
 !ذكِّروين

 .مل يدع أرجنتال عمه ينتظر –امسه ميشيل  -
 .كان فناناً جيداً ،ميشيل بارون .ميشيل ،نعم -
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 –وال يزال يعمل والناس حيبونه  .وال يزال ميشيل بارون حياً يا بابا -
 مالطفة الكونت.سن مـأخربت عائشة بسرية الفنان ال

جيب  - :مث أردف بعد قليل .تعجب شارل دو فرييول مما مسع - ؟صحيح -
؟... أن يعيش الناس الطيبون طويالً وهم يفيدون البالد. وأنا منهم. أفهمتم

 .اليت يشتهيها الرجال "أدريني ال كوفريريف املسرح تعمل "
 .""فلورنتينا  حيةأرتاناس" يف مسردريني ال كوفرير اليت تؤدي دور "هذه أ -
  .سألت عائشة - ؟أأعجبتك املسرحية يا جان -
قال شارل  -أميكن أال تعجبك املسرحية اليت متثل فيها أدريني الكوفرير؟  -

 .دو فرييول وكأنه شاهد املسرحية
لوال أن أدريني   - .وافق أرجنتال عمه .صحيح ،صحيح يا كونت -

 .ة ملا كان فيها ما يستحق الذكرلوكوفرير وميشيل بارون عمال يف املسرحي
 .ودفعا امللل عن احلضور .ومها اللذان رفعا من مضمون النص

فرحت  -إذن أنت وأنا يا أرجنتال تتطابق أفكارنا. .وأنا كان رأيي هكذا -
ولكن بون دو فيل وفولتري  -عائشة لما مسعت غري أنه كان هلا رأي آخر: 

 .املشاهدين وأسعدهم وأضحك ،يريان النص خالياً من النواقص
 –ضم أرجنتال كتفيه الضيقتني  –مل أر فيها شيئاً من هذا  ،ال أعرف -

 مضحكة ولكنها ختلو مما حيثك على التفكري.
اهد موليري لو ش ؟أليس كذلك ؛ليس كل ما يضحك جيداً يا جان -

بالفراغ وضحك. ولغضب حزناً على املمثلة الكبرية املسرحية حلكم عليها 
 . لو كوفريرأدريني

ساهم يف احلديث من كان جالساً مطرقاً  ؟أدريني لوكوفرير ؟من تغتابون -
ال تغتابوا أدريني املرأة  - :ودون انتظار اجلواب جزم .شارل دو فرييول
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إليزابيت أيسيه ليست أمجل منك!  –أقول هذا ولكنها يا شارلوت  .اجلميلة
أتعرفون أا كانت  – .ابتسم وأضاف ما يريد ومل يتوقف عند هذا احلد

أتكلم على  .أجنيليك الكونتيسة –ليست هذه القادمة ماري  ؟عندي الليلة
  .أدريني اجلميلة

 .فهمت عائشة أا ال جيوز أن تبقي شارل دو فرييول يف الفناء أكثر من هذا
  :أجنيليك يسبقها العتاب –ويف اللحظة اليت كانت ستخربه وصلت ماري 

 ؟أنفسكم بالشمس يف أرض الدارملاذا حترقون  -
حنن يف املسرح الكوميدي  –أجاب الكونت كنته  –لسنا يف أرض الدار  -

 ؟أتعرفني املمثلة اجلميلة اليت هناك .امللكي
أجنيليك ابن  –سألت ماري  - ؟أدريني لوكوفرير من ال يعرفها يا كونت -

رح أيضاً املمثل ويف املس - :وأجابت بني املناكفة والسخرية ،محيها مبتسمة
احملبوب ميشيل بارون لوال أنه هرم. وحني رأت الكونتيسة أن كالمها ال 

حان وقت  .ليست هذه مشكلة - :يعجب عائشة غريت موقفها بسرعة
خرجت من البيت صباحاً دون  ،قيل يل ،أنت ،تعال يا أرجنتال .الغداء
 فطور.

من كان قبل قليل  سأل شارل دو فرييول وكأنه غري ؟أحان وقت الغداء -
 .وسبق غريه ،يف نوبة

 :ومهس أرجنتال لعائشة مبا مل يكن جيرؤ على قوله
 ؟سأقول لك إن أردت يا أيسيه ملاذا تعجب هذه املسرحية بون دو فيل -

ولكن ال أظن أا  ،وفولتري يعرف هذا فيوافقه .ألنه ساعد املؤلف قليالً
 .أعجبت أياً منهما

 .أسرعت عائشة وراء الكونت مث أمسكت ذراعه –.. .أنا ال أعرف هذا -
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 :أجنيليك ما فعلت عائشة المت ابنها –وحني رأت ماري 
وأنت ال أتذكر أنك أمسكتين يوماً  .انظر يا جان مقدار حب أيسيه ألبيها -

 .هكذا
 ؟!هل أنا فتاة ،يا ماما -
 ليت أحد ولدي .ال جيب أن تكون فتاة لتحب أمك .نعم يا جان ال حتبين -

 !كان فتاة
 

-VI- 
وإنساا  .احلياة كتعاقُب الليل والنهار. من الصعب متييز علنها من سرها

 ؛يغضب وإن كان يضحك، ويبكي وإن كان يفرح :ليس ساذجاً متاماً
 .ويهلك من جبنه ،يعيش من رجولته .وسيئاته ليست قليلة ،حسناته كثرية
 ابع وحيد.والثالث زير نساء، والر ،واآلخر طموح ،أحدهم حسود

وبني  ؟ولكن هل يستحق أم ال .كل إنسان ميكن أن يتهم مبا فيه وما ليس فيه
وحني يتوىف ينبتون له  .الناس من ال أمهية له بني أبناء البشر طوال عمره

ويفتحون له عينيه وإن كان أعمى. وما  .ضفائر وإن كان يف حياته أصلع
ه يف تقطيع احلطب وإن وما كان أمهر .كان أحلى رقصه وإن كان أعرج

هذا  .ويسترجعون مكان عيوبه فضائل ،كان مقطوع اليد. ويتناسون فضائله
وجيعلونك مذنباً  .وهؤالء جيعلونك جباناً وإن كنت شجاعاً .حيدث كثرياً

  .ويرمونك بالسوء وإن كنت صاحلاً .وإن كنت طاهراً
وأين كان خيرج شارل دو فرييول خالل حياته من هذه القواعد، وأين كان 

ويعرف  ،يعيش بفضائله وعيوبه يف البيئة اليت أصيب فيها باملرض ؟سيذهب
وحني يأتون على ذكره يف  .ماذا يقول إن كان رأسه سليماً أم مل يكن
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كأا  ويتجاهلون مأساته اليوم ،حضوره يتكلمون على ما كان حسناً ومجيالً
ولكن ما إن يدير ظهره حىت يرموه بكل عيب متناسني أنه مريض.  .مل تكن

 مث إن هذا حيدث يف قصره األبيض ال يف مكان آخر.
وكان  ،كانت عائشة تزداد اقتناعاً يوماً بعد يوم أن مرض الكونت عضال
"أيكون  ؟واضحاً عدم جدوى أدوية الروش. مث أهي أدوية جمدية يف األصل

جفلت عائشة من الفكرة  - "؟أدوية تدمر ما تبقى من وعيه وذاكرتهيعطيه 
لن يفعل  – .مث المت نفسها وهي تنصح نفسها شيئاً فشيئاً .اليت راودا

مث  .إن مل حيسب حسايب فسيخاف من أخوي .الروش مثل هذا بعدما كلّمته
اً على وليس هذا سر .إن بابا ليس فاقد الذاكرة متاماً فيفعلَ به ما يشاء

بِم ميكنين  .وال على الروش ،ألكسندرين -أجنيليك وال على كلودين -ماري
وأكثر ما يؤملين هو أن أخاه  .ال يكفي معامليت له باحلسىن ؟أن أخدم بابا

أيكون السبب هو كثرة  .أنطوان ليس مهتماً به مبا يكفي –الصغري أوغستني 
ا من زياراته ألخيه حدت هكذ  ؟أجنيليك له إىل دوفين -زيارة ماري 

ها صحيح أنه يكتب إىل أخيه مرة أو اثنتني ولكن حني أقرؤ .وسؤاله عنه
" بابا ال يطلب شيئاً منا، !ال يسألْ عين بالورقعليه يصرف مسعه عنها قائالً "

نيكول  –كانت جانيت  ؟ولكن أال جيب أن يعرض على طبيب خمتص
إىل امللك أن يرسل أحد وعدتين أن تساعدين يف هذا اخلصوص بأن تتوسل 

هي الوحيدة اليت أجدها إىل جانيب يف أوقات الشدة. وأنا  ،شكراً هلا .أطبائه
ويف  هذا الشأن فالكاردينال  ،شفاء بابا علي بعض املسؤولية يف تأخر

أندريه دو فلريي يعرفين من يوم ما وقعت بني آل فرييول وميكنه  –إركيول 
كنت قابلته قبل وقت ليس بعيداً حني  .كان علي االتصال به .مساعديت

 ..".وسأل عن حال بابا ،ويوم جنازته ،تويف امللك لودفيغ الرابع عشر
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قطع صوت  ." صحيحيبدو أن كالمهم "الروح والقلب يعرف أحدمها اآلخر
وجعلها تراقب املشهد.  ،العربة اليت وقفت أمام قصر آل فرييول أفكار عائشة

ي كان يتشمس يف أرض الدار مع هواء وأيقظت شارل دو فرييول الذ
 :اخلريف النقي. وقال الكونت وكأنه كان ينتظر من سيخرج من العربة

 .أظن ضيفاً كبرياً جاءنا -
نذ عهد طويل إىل رتبة دخل إركيول أندريه دو فلريي الذي ارتقى م

ومعه رجل حنيل. خفّت عائشة الستقبال الضيوف غري  ،الكاردينال
مث  ،وقبل يده ،قترب الكاردينال حيا الكونت بإشارةوحني ا .املنتظرين

 ،وحني بكى الكونت وهو يعرب عن أسفه لعدم حضور جنازة امللك .عانقه
 :نصحه الكاردينال ،وعدم إلقاء النظرة األخرية عليه

سنصلي إىل اهللا أن جيد  .لسنا أحراراً يف شيء ؟ما العمل ،نعم يا كونت -
ضم  –احرص على صحتك  ؛كفى بكاء ،ملكنا املفدى راحته حيث رحل

مات "لنقلْ ما يقال يف مثل هذه املناسبات   –الكاردينال إليه الكونت ثانية 
 !"عاش امللك ،امللك

 –تويف امللك  ،مات امللك ،أندريه –نعم يا إركيول  ،نعم أيها الكاردينال -
تركيا  لو ال أين كنت غائباً سفرياً له يف - :قال شارل دو فرييول وأعقب

مهمات البالد  ،وأنتم تعلمون ،.. ولكن.لكنت أبنت ملكي املفدى معكم
تبادل الضيوف النظرات وهم يفهمون  – .هكذا جتري األمور .فوق اجلميع

زميلك  - :حقيقة كالم الكونت، ولكنهم عادوا إىل وعيهم مع ما أضافه هلم
 .الضيف هذا ليس من معاريف

كنت  .طبيب األسرة امللكية ،تيستبا -ياكونت هذا هو سيلفا جان -
وملا كنا يف طريقنا قربكم عرجت عليكم  .صحبته إىل ابين األكرب ملا توعك
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مث أى دون  ،نيكول –قال خمفياً رجاء جانيت  - لالطمئنان على صحتك.
إن كان يزعجك شيء يا كونت فسنرجو الطبيب  - :إعداد مسبق لكالمه

 ...ندناأن يرى حالتك، وأنا فحصين ع
كان شارل دو فرييول مرتاحاً لما مسع  –أندريه، يا صديقي  –يا إركيول  -
انظر إىل الشابني اآلتيني مع  ؟أهناك أحد خالٍ من مرض واحد على األقل –

 يشكوان قبل أن يولدا من الصداع. ،ولداها ،أجنيليك -كنيت ماري
 ؛اعتنائها يب إليزابيت أيسيه يصعد الدم إىل رأسها يف غمرة –وشارلوت 

 ؟أليس كذلك يا أيسيه
إذا كان الكاردينال  .ال أشكو من شيء بسببك .ال تقل هذا يا بابا -

 !أندريه عرض نفسه على الطبيب املاهر فاستشره أنت أيضاً –إركيول 
من أين تعرفني إن كان  –استغرب شارل دو فيوريل ما مسع  – !أيسيه -

 ؟باتيست ماهراً –الدكتور سيلفا جان 
 .نظرت عائشة يف وجه الكونت عابسة دون خصام - ؟يا بابا -
ال عالقة للسن  –غير الكونت موقفه غري متابع ملا سأل عنه  –نعم  ،نعم -

وهو املاهر يف  .من كنت أعرفه طبيباً للملك هو شارل بيري .بإتقان املهنة
. هذا بلغوه سالمي سواء كان يتذكرين أم ال ؟ما أخباره .األمراض النسائية

نفع كثرياً يف بعض  –قال شارل دو فرييول ناسياً حضور عائشة  -الرجل  
أما اآلن فال  ،وهو باملقابل مل يكن يعف عنهن .األوقات نسائي اجلميالت

 أعرف.
 .رفعت عائشة صوا ثانية يف وجه الكونت –بابا  -
أن إن كنت تريد  ؟.. ماذا ننتظر.اغفري ،اغفري يل !هذه أنت يا أيسيه -

 ... هذه الكونتيسة القادمة ستصدع رؤوسنا.تعرف وضعي فتعال إىل الغرفة
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تعايل يا أيسيه  .سأعود حاالً ؛ال تؤاخذين أيها الكاردينال .لن تدعنا نتكلم
 .أنت وحدك أملي ودوائي

كان أرجنتال ترك أقرانه ومضى مع عائشة ولكن عائشة ترجته أال يفعل 
أجنيليك بعد  –ال ما قاله الكاردينال ملاري ومسع أرجنت .فرجع على غري هواه

 :تبادل التحية
 .هذا مؤسف ،مل أكن أعرف أيتها الكونتيسة  أن الكونت يف هذه احلالة -

 .نيكول ترجتين من أجل الدكتور ملا عرفت حاله –ولوال أن جانيت 
أجنيليك سألت بطريقة  -.. مع أن ماري؟.نيكول بنا –وما شأن جانيت  -

 ،على عادا، دائماً كظمت غضبها ،عدم رضاها عما مسعت فإايظهر منها 
نيكول تطمع يف الكونت  –نعم جانيت  - :ولكنها مل متلك إال أن تضيف

 .لقرابة بينهما فتقلق ألجله
ال يقال مثل هذا يف الكونت عمنا، ويف  - .مل يقبل بون دوفيل -،يا ماما -

 .إليزابيت –نيكول معلمة شارلوت  –جانيت 
أندريه دو  –أجنيليك والكونت إركيول  –حىت لو كانت الكونتيسة ماري 

وحدد سبب  .فلريي أقرباء فقد فرح الكاردينال لما مسع وضحك يف سره
  :تصرفه

فمن يهتم بأمر شارل دو  .نيكول وحدها يا كونتيسة –ليست جانيت  -
ن علمة الدية إىل من ذكرت امسها مبفرييول هو أخوك األصغر الذي ميت بقرا

 .جاءين االثنان معاً وطلبا الطبيب الذي صحبته إليكم. اجلميلة
 .اآلن ملعت عينا أرجنتال - ؟هل فهمت يا ماما -
أجنيليك  -وجدت ماري - ؟وكيف ال أفهم إذا كانوا يحسنون إىل عمك -

أندريه  –وأقول شكراً للكاردينال إركيول  - ما ترد به على تلميح ابنها.
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ولكين يا  .ريبنا من جهتها ومن جهة غريين دو تانسني الكونتالذي هو ق
أندريه أن تتركونا قليالً  –ولدي العزيزين أرجوكما بامسي وباسم إركيول 

 حىت أتكلم مع الكاردينال.
أندريه إىل  –نظر إركيول  –أجنيليك  –هذان _ ليس عندي سر يا ماري  -

ولكن إن  .ا يقال هلما وما يقوالنيفهمان م ،مل يعودا ولدين–الولدين مبودة 
 أنت أردت هذا فال بأس أن يتركانا.

حني امتثل بون دو فيل وأرجنتال لرغبة كاردينال فرنسا وجلسا على مقاعد 
 :أجنيليك وقالت –تنهدت ماري  ،يف االستراحة

 .حىت من ولدناهم حياولون تربيتنا ،كما ترى يا كاردينال -
مها مهذبان  .الكونتيسة ال أتفهم موقفك بالنسبة ألوالد أخيت أيتها -

هما. ما يشغل بايل مويعمالن ألجل فرنسا كع .وتربيتهما صاحلة ومتعلمان
شيء آخر. الشباب الذين نسوا يف السنوات األخرية الكنيسة. وما أطلقه 
فوسكا دو غاما وكوبرنيك من أفكار معادية للدين تتمدد. وإن أردت 

ال مسأليت.  ،ا جئت ألجله إليكم مسألة إهليةالصراحة أيتها الكونتيسة فم
ولكن مبا أن له علماً بعملي فقد جئت  .على املرء اخلضوع ملا اختاره اهللا له

 بالطبيب إىل الكونت الذي هو اآلن يف وضع صعب.
أجنيليك  –سألت ماري  - ؟أميكن للكونت شارل دو فرييول أن يشفى -

 - :مث مدحته ،هتمام بابن محيهامتظاهرة باال ،وإن كان يف قلبها شيء آخر
عمل من أجل فرنسا أقول هذا ليس ألنه ابن محي أو ألنه أخو زوجي، لقد 

وامللك الذي وضعنا أملنا فيه  .وخرج من عمله بعاهة .دون كلل أو ملل
فارق احلياة وهو  يعدنا. وال يكفي أنه مريض وعالة على غريه بل بيننا كما 

ولودفيغ اخلامس عشر الذي تبوأ امللك صيب يف  .ترى فتاة حباجة إىل إعالة
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ومن سيتحمل مسؤولياته الدوق فيليب أورليان الوصي على امللك  .اخلامسة
والكونت املسكني هل سيشفى  ؟وهل سيجيب على طلبنا ؟هل سيفهمنا

 ؟ويعود سنداً لنا
قطع الكاردينال آخر سؤال  –شفاؤه وعدمه من عند اهللا يا كونتيسة  -

ولكن سنصلي ألجله إن كانت عنده ذنوب ليكون  – .أجنيليك –ملاري 
وهذه مسألة اهللا، وميكن  .ويف مسألة التعويض ال داعي لليأس .رحيماً به

خدمات الكونت لفرنسا. بـوليس جاهالً  للوصي أن يتفهمنا ويساعدنا.
 .وأنا أتكفل ذا اجلانب على علم من اهللا

 .يليك يد الكاردينالأجن –قبلت ماري  –شكراً إركيول  -
باتيست طبيب امللك دواء لشارل دو  –حني أعطت عائشة وسيلفا جان 

وأضجعوه ليستريح كان حديثهما يف شؤون املرض وشفائه، ال ما  ،فرييول
 .كانت الكونتيسة تتوسل من أجله

شكراً لكم وللكاردينال  وجلانيت  ،وليس بيننا إال الصدق ،قبل أن نتكلم -
نظرت عائشة يف وجه الطبيب نظرة أسى وأمل  –لبية طلبنا نيكول على ت –
 :ولكن عندي رجاًء .أقبلُ ما ختربين به عن مرض بابا إن كان خرياً أم شراً –

 –حىت الكاردينال وجانيت  ،اخلرب السيء ال جيوز أن يعرفه غرينا حنن االثنني
كانت سأخربمها إن  ،ليس ألين ال أثق بك وما نيكول اللذان شكرما.

 .هناك حاجة
أنا  – :وأضاف وهو يبتسم هلا ،جزم الطبيب باختصار – .فهمت يا آنسة -

 .مسعت ذكرك يا شارلوت _ إليزابيت أيسيه كثرياً يف القصر ويف أسرة امللك
 .ولكين مل أعرف أنك آنسة مجيلة وصلبة كما أرى
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انتهت  ،ابتسمت وهي تزداد حالوة –ال أعرف إن كنت مجيلة  -
هذه ليست  .ما مسيته بالصالبة زرعته يفّ احلياة - :احها ينطفئوانشر

 !قل يل حال بابا على حقيقتها يا دكتور .مشكلة
دون أن ترجوين يا آنسة تعرفني أن أساسي مهنيت مها الصدق وحفظ  -

عائشة بكلمات ألطف وأحفل  – .السر مبدأ الطبيب بصوت قاسٍ مث أفه
 .مريض، ولكن ال خطورة إىل اآلنشارل دو فرييول  -باألمل: 

  ؟إىل اآلن" يا دكتورماذا يعين " -
فيما هو يتكلم دوء يبدأ باهلذيان. وكلما  ،مرض الكونت صعب الشفاء -

ولكن الكونت لن يكون  .تقدم يف العمر ستتفاقم حاله فاقداً وعيه شيئاً فشيئاً
ه وسيعيش كاملرضى الذين خيرجون عن أطوارهم. ستظل نوباته تنحسر عن

وسأقول لك ما أعنيه بــــ دون أن يحدث بينكم فوضى كبرية. 
ميكنه أن يتكلم أو يفعل أموراً مزعجة يف نوباته فاحرصوا عليه يف  ":"كثرياً

 .وال إىل الشارع ،ال تدعوه خيرج من البيت .مثل تلك األيام
 – .شفىأرضى بأي شيء يقوله أو يفعله بابا يف البيت على أال يدخلوه امل -

 .قالت عائشة ما تقبل به ولكن بعدما كتمت عواطفها
وسأبلغ  .ليس الكونت من نوع املرضى الذين يعتىن م يف تلك املشايف -

أندريه فلريي و الدوق الوصي  –أجنيليك الكونتيسة وإركيول  –ماري 
هل بقي شيء تريدين معرفته عن وضع الكونت يا  .أورليان ذه املعلومات

ال  – .مدت عائشة يدها إىل حافظة نقودها فلم يقبل الطبيب - ؟أيسيه
نت الذي ضحى بصحته ال أحجب شيئاً أستطيعه عن الكو ؛حاجة يا آنسة

 من أجل فرنسا.
 .شكراً يا دكتور على سعة فهمك -
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لست من قال هذا يا آنسة بل هو الدق الوصي أورليان. محلين سالمه  -
 ذاكراً إياك باخلري.

تعجبت  – .لست من معارفه ؟من أين يعرفين الدوق أورليان ، لهشكراً -
 عائشة مما مسعت.

 .قال إنه رآك يف املسرح -
وصارحت  ،أجابت عائشة بال اهتمام – .أنا أحب املسرح .هذا حمتمل -

بعد أن ختترب أدوية الروش  :واآلن رجاء آخر - :الطبيب مبا كانت ختفيه
 .صاحلة أم فاسدة فلن يعرف أحد سوانا إن كانت - ؟ماذا ستكون ايتها

طبيب  ،باتيست –فتح بون دو فيل الباب دون أن يدع اال لسيلفا جان  
 :امللك

 ...الكاردينال يقول ؟أيسيه ملاذا تأخرمتا -
.. يا دكتور .بابا نائم !ال تصرخ :أشارت عائشة بيدها –يا بون دو فيل  -

  على بابا مث أحلق بكما.وأنا سأطلّ ،أنتما اذهبا إىل الكاردينال
 :أجنيليك الكونتيسة أول من سألت الطبيب –كانت ماري 

 .أهناك ما يدعو للقلق ؛فحصته طويالً ؟ما حال مريضنا املسكني يا دكتور -
وأين  .لو كنت أعرف أنكم قادمون ما كنت تركت طبيب أسرتنا يغادرنا

 ؟أيسيه
 وافق أرجنتال اآلن أمه.- ؟أين أيسيه ،نعم -
ها  -غمغم بون دو فيل قبل أن يقلده أخوه الصغري. ، أين هي"أين هي" -

 .هي جتلب ماء طيباً بصحبة صويف
قال الطبيب الذي  – .الكونت شارل دو فرييول مريض ال يستطيع العمل -

سيقضي بقية عمره بني الوعي  -انتظر األخوين حىت ينتهيا من مناكفتهما.
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هذا ما تنفعون به  –ودواء يرحيه  ،وراحة قلب ،هواء نظيف .والالوعي
 .وحنن سنطمئن عليه من وقت آلخر .مريضكم يا كونتيسة

أندريه فريلي  –إركيول  –وأنا أعدك يا كونتيسة ذا كما قلت لك  -
وهذا يا  - :وقال لعائشة اليت ظهرت .وافق طبيبه الذي أتى به –الكاردينال 
 !اطمئني ؛إليزابيت أيسيه ما نستطيع خدمتك به –شارلوت 

ليبق الكونت  .شكراً يا دكتور .نعم يا أركيول نعم يا كاردينال ،نعم -
هل مسعت يا  !وال يوقعنا يف مشكالت ،املسكني يف البيت بدون إزعاجات

ولو أن عندنا طبيب أسرة  ،.. وحنن، أسرةَ فرييول.هذا هو وضعنا :أيسيه
ي له أياد بيضاُء على يسرنا أنك وعدت باالطمئنان على الرجل الذ ،جيد

ال تنس ما وعدت أن تبلغه للدوق  ،يا شبيه روحي ،وأنت يا أركيول .فرنسا
أال جيب أن  ... ال تعبسي بعينيك يف وجهي يا ابنيت احللوة.الوصي أورليان

أتكلم على تعويض الكونت الذي تكلمنا فيه أنا  ؟نعيش أنت وحنن وأبوك
 .أندريه فريلي –والكاردينال أركيول 

 
-VII- 

بعضهن  .ليست نظرات كل النساء إىل الدنيا وال طرائق حبهن متشاة
ويرين يف  ،موأن يسعدن معه ،يؤسسن أسراً آمالت أن يسعدن من حيبنب

وغريهن، حني يتزوجن،  .ويربني وهن يتحملن يف الفرح املشقة ،املشقة فرحاً
 ،امداتج ،تعيش األسرة معهن منتظرات احلظ الذي كن يطمعن فيه

 .وينشأ أوالدهن ناقصي التربية ،يتمارين مع أزواجهن دون أن يقدمن نفعاً
والنوع الثالث حني ختيب آمالُهن يصبحن كالعصافري اليت طارت من الغرفة 
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يهربن من النوافذ  فاقدات  ،قبل أن يتمكن أحد من كسر أجنحتهن ،فجأة
 األمل يف أي مهرب آخر.
هؤالء يعشن مثل عيشة شارل دو فرييول إىل  ..؟.والنواع الرابع واخلامس

حتدث يف احلياة أمور  .اآلن. يعشن كالرجال املتحررين ال يلتفنت إىل شيء
وإذا مل تصطدم ا ال  ،كثرية ال تنتظرها البتة لن تفهمها ما مل ختتربها

الدنيا فرح، وثقيلة،  :ولو مل تكن حياة اإلنسان هكذا ملا قالوا .تستغرا
ولكن كما أن  ."الدنيا الفانيةوملا مسوها " ،ويصعب حتليلها ،ايسهل فهمه

  .فهؤالء خمتلفات ومتعارضات ،متعارضةً ،الدنيا مركَّبةٌ متناسقةً ومتنافرةً
حني تكلمت عائشة مع طبيب امللك خبصوص الكونت فهمت أنه مل يبق هلا 

 ما تتشبث به من أمل.
. دعك من صويف اليت تقدم هلا ولكن بون دو فيل وأرجنتال طيبا معاملتها

وال ميكن وصف  .نيكول –روحها. وال مير يوم ال تسأل عنها جانيت 
؟ تتحمل أجنيليك هلا بالسوء. وهل عجيب أن تعاتبها أحياناً –معاملة ماري 

 –وكلودين  ."قائمة البقرة ال تقتل عجالًعتاا على مبدأ جدا "
كأنك تظل تردد على مسامعها " وال أاألكسندرين ليست امرأة سيئة ل

 ؟ودو ديفان ،وزميلتاها املركيزتان دو بارابري ."االً كل يومتزدادين مج
 ؟وشارل مونتسكيو ،وفرنسوا فولتري

حىت وإن كانت عائشة تنصح نفسها حني تبقى وحيدة ذه الطريقة فإا 
عندما تفكر يف ما حدث لشارل دو فرييول الذي حتبه، ويف ما حدث هلا، 

مثل هذا املوقف فاملصيبة اليت وقعت فيها ال توفر منها شيئاً. وحني تقع يف 
" وملا كان اُهللا أملَها ؟وماذا سأفعل ،ماذا سيحدث يل الصعب تظل تكرر "
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 ،وترسم إشارة الصليب ،فكانت ختاطبه وتدعو إليه بالفرنسية وباألديغية
 .وتروي له بدموعها اليت ال تستجيب هلا

؟ أفرنسية أم أديغية ؟من أنا: "قلبها رجعت تسأل نفسهاومىت نفّست عن 
رمبا كان إخالصي للديانتني سبب   ؟أكنت يوماً أديغية واآلن صرت فرنسية"

 .يف بالدي كنت على الدين اإلسالمي وحده ،يف صغري ،.. ولكن.مصيبيت
ومع أننا كنا خملصني له فاملأساة اليت  .وكان دين أيب وأمي وجدي وجديت

وقومي األديغة كانوا  ،وهؤالء أتراك .سببت لنا العذاب إىل األبد صدمتنا
 ،والترك الذين سرقوين ،األديغة !وانظر اليوم ماذا حيصل .متآلفني معهم

وهؤالء وإن اختلفت  .والفرنسيون الذين صرت منهم صاروا أمماً متنوعة
تآمر ومن ي ،واحلريص على نفسه ،لغام وأديام فبينهم الرحيم والظامل

واإلجنليز  ،..  الفرنسيون يسخرون من اإلسبان.بعضهم على بعض
والفرنسيون أعداء أزليون يتربص كلٌّ منهم باآلخر. يتناسى الفرنسيون منبع 

ويسمون  .الدين الكاتوليكي، وأين ميارسونه، فيسخرون من هوج الطليان
يسمون األملان باألعاجم اجلشعني، وحيتقرون النمساويني والبولونيني. و

وكل هؤالء يدينون باملسيحية املنقسمة على  .الروس األغنياء بالثلج بالدببة
 ؟ملاذا العامل منقسم هكذا  .نفسها. والناس يف الشرق البعيد يؤمنون بالبوذية

 ؟"ومن سيفهمين ،ومن سيسمعين ،ماذا أضيف إليهم إن أنا رثيت نفسي 
وأجالت بصرها  ،بها ناداهاأفاقت عائشة اليائسةُ من أفكارها كأن من سيجي

مث دنت وهي ترسم لنفسها إشارة الصليب من صورة  .يف الغرفة، وتنصتت
ما مسعته مل أقله عن  ؛وركعت أمامها "اغفري يل يا مرمي العذراء ،أم اإلله
وال أكتم عنك  .اغفري يل ما يصدر من فمي يف ساعات ضيقي .سوء نية

 ،نعين من مثل هذه األفكار واألقوالديين األول يف طفوليت، مي ،أن اإلسالم
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فاغفري يل وارمحيين. ولكن مهما كنت كتبت على جبيين من عمر طويل أو 
 "...فلن أتنازل عن أديغييت ،وإن كنت سأصبح امرأة فرنسية حقيقية ،قصري

أجنيليك واقفة إىل  –رأت ماري  .مل تلتفت عائشة إىل من دخل الغرفة
 :ة اليت انتهت من دعائها دامعة العيننيونصحت الكونتيسة عائش .جانبها

.. وحنن هناك نظنك تسترحيني مع نوم .أراك بكيت !يا حسريت يا أيسيه -
حني  ... تعايل واجلسي هنا يا ابنيت.فال نتنفس خشية إيقاظكما ،الكونت

احرصي  ،كفى بكاًء .صرت يف قوام الفتاة اجلميل جاءتنا مشكلة الكونت
أجنيليك بيدها على الفتاة اليت أجلستها  –متسح ماري  – .على صحتك

ال بأس إن بقي الكونت  .مل حيدث لنا ما مل حيدث لسائر الناس –جبانبها. 
سألت الكونتيسة اليت مل تفهم سبب إبعاد  – .معنا وقبِل أن يعيش بيننا
ه جوحني نظرت يف و - ؟ما األمر يا أيسيه - :عائشة رأسها عن كتفها
؛ملاذا جتحظني بعينيك - :ا المتها بصوت أعلىعائشة اليت بردت نظرا 

  ؟أقلت شيئاً ال يليق
وهي يف فورة  ،مل تتأخر عائشة –أنت أدرى مبا قلت يل أيتها الكونتيسة  -

 ؟وأين سيذهب بابا إن مل يعش بيننا - :دمها عن مكاشفتها مبا يزعجها
سان أال يقول اآلن فهمت ملاذا على اإلن ،نعم  ،.. نعم؟.أهذا ما مل يرضك -

.. سنتحمل ما ؟.ما ال يليق وهو يف ضيق... وأين سندهب بالكونت البائس
أجنيليك على عادا وهي متسح عينيها باملنديل  –تباكت ماري  -محلنا اهللا 

" أقلعت عن منادايت بـــ "مامامنذ مىت  ،يا ابنيت احللوة ،يا أيسيه –
وأن اهللا أعطاين إياك  ،حيب لكأنت ال تعرفني  ؟""الكونتيسة وصرت تنادينين

يخيل يل أحياناً أين  :وإن شئت أخربتك شيئاً آخر .ابنة حلوة طاملا متنيتها
يخيل يل أيضاً أحياناً أما  ؟وولداي .أحببتك أكثر مما أحب أخيت كلودين
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وأنت .. .أحياناً أعنفهما هلذا السبب ،ال أكتمك .حيبانك أكثر مما حيبانين
 !" وتنظرين إيلّ شزراً"كونتيسةتنادينين 

ضمت عائشة اآلن إىل صدرها  –أجنيليك يا ماما  –اغفري يل يا ماري  -
وأنا فقدت أعصايب من احلالة  –املرأة اجلسيمة اليت كانت تلومها قبل قليل 

 .اليت أنا فيها. ومل أقل ما قلت عن سوء نية
كما قلت فكلودين  ،ساندإن مل نتفاهم أنت وأنا ومل نت .يا ابنيت .نعم ،نعم -

نيكول  –واألخرى جانيت  .لوال أا مجيلة وتؤلف كتباً ال تنفع لشيء
وال حتسدي أمثال بارابري وديفان املركيزة الصاعدة ،الباحثة الدائمة عن غين، 

امسعي مين ال أقلْ لك إال ما  !وال خيدعوك ،وأصحاب األمالك الواسعة
قلة حلوة الطباع فلماذا ال تصبحني حمطّ أنظر إليك فأراك مجيلة عا !ينفعك

وثقي  .وهذا حيتاج إىل وقت فعليك التحلي بالصرب ؟عيون كل أهل باريس
ولو أطاعتين كلودين ملا حدثت هلا كل هذه املصائب، ولكانت تسبح يف  .يب

 وكانت تعيلنا معها ال حنتاج ألحد. ،املال وتستحم به
ائشة حبل احلديث من سحبت ع –يا ماما  ،أجنيليك –يا ماري  -

 .الكونتيسة
أجنيليك  –مرة أخرى تصنعت ماري  –أعرف ما ستقولينه يا أيسيه  -

 ،مؤدبة ،كلودين مجيلة كالصورة –البكاء وأسرعت باملنديل إىل عينيها. 
وتعمل معكن دون شكوى من  .وأنت تعرفني هذا دون حاجة ألن أقول لك

غري مهتمة حباهلا. وحني  ،نالتعب. تفوت قطار الزواج مشغولة باآلخري
وكان هذا خرياً هلا فهو  .غازهلا دوبوا الكاردينال رفضته حبجة أنه أرمل

ما أنفق قرشاً على امرأة إال ظل حياسبها  .شخص متلبد من وسخه، شرير
 .عليه



- 348- 
 

قالت  – .ال أحب يا أمي الناس األشرار سواء كانوا رجاالً أم نساء -
من  ،إنه طيب القلب ؛ا ليس من هذا النوعباب –عائشة ما تريد هي قوله 

 .الناس الشفوقني احلساسني آلالم اآلخرين
ولكن ال ميكن  –أجنيليك نفسها  -امتدحت ماري –وأنا من هؤالء  -

يقال  ؟وهل مستشار الس األعلى "الفريين" فقري  .اكتناز املال إال باخلبث
إىل األبد.  ،فرييول ،اإن ما مجعه لنفسه من ملك يكفي لعشر أسر مثل أسرتن

ال أستطيع  ،ولكنها تراه قبيحاً ،أريد أن أنصح كلودين حىت أغريها به
 إقناعها.

 .غمغمت عائشة –.. .تعرفه جيداً -
 .جعلها الكالم الذي مسعته ترفع رأسها فجأة - ؟ماذا تقولني -
أال ترين أنف الفريين كأنه يد مغرفة فكيف تتزوجه بداعي  ،نعم يا ماما -
 !ه غينأن
 ؟وأنت هل بدأت متيزين بني اخلطّاب -
قطعت عائشة السؤال وأكملت مبا  –مل أصل يا ماما إىل هذه املرحلة  -

 .األهم من كل شيء هو صحة بابا - :يشغلها
أجنيليك  –غريت ماري  –وأنا يا أيسيه مشغولة البال ذا املوضوع  -

نك مل خترجي من صحيح أ - :برباعة املوضوع إىل املوضوع الذي تريده
وأنا ليس قليالً ما قدمته  .صلبه غري أنه أسدى لك ما ال يسديه لولده احلقيقي

تنبت له  ،وهو يف عشه بعد ،فرخ العصفور .يسرين أنك تفهمتنا .لك
ولكن األبوين يزيدان عنايتهما به أوانَ  .األجنحة اليت سيستقل ا عن أهله

 ،كما قلت لك ،ت غري مبالية ذا األمرلذا يا أيسيه لس .اقترب موعد طريانه
إن كنت ستطيعينين يف خطوتك األوىل فلن أدعك ختطئني يف اخلطوة اليت 
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 .ال حتملي األمور أكثر مما حتتمل .ستجعل منك سعيدة على طريق الغىن
رمبا  .أنطوان سنمتثل إلرادة اهللا الذي قدر ما حدث –وكما يقول أوغستني 
باتيست الذي أرسله الوصي على العرش  –يلفا جان تفيده أدوية الطبيب س

 –والدكتور جان  .توقَّف عن الغناء املصحوب بالصفري يف الغرفة ،أورليان
اإلنسان الذي ال يعرف  .ال تبسطي له وجهك ،باتيست منافق كالروش

 !فاحذري ؛مدى بؤسه يظل يشتهي املرأة اجلميلة
ال  –فكار الكونتيسة قصداً مرة أخرى ابتعدت عائشة عن أ – !يا ماما -

 !كُفّي عنها ،أحب هذه األحاديث
 .لن آيت مرة أخرى على ذكر من ال يليق بك ،حسناً يا ابنيت ،حسناً -
فلمحت هلا اآلن مبا  ،أجنيليك املزاح فأراحت عائشة –اصطنعت ماري  -

نساء فرنسا اجلميالت  ؟...وإذا اختارك أورليان فماذا تفعلني - :تنوي حبقها
 ،وال يقتصر األمر عليهن .يتقصدن أن تقع عينه عليهن فيتحرقن شوقاً إليه

ومن ال ميكن االرتياب فيهن  ،فهو فىت األحالم لكثري من املرائيات املتزوجات
.. ... مهالً يا أيسيه دعيين أكمل كالمي.ممن يزعمن أن عندهن حباً وحيداً
نفعل ما مل تفعله النساء ال أقول إننا س ،مل تبدأ هذه املسألة يب وال بك

 والرجال إىل اآلن...
أجنيليك يف  -أعادت عائشة التفكري يف ما مل تكن تفهمه من كالم ماري

أظن أن هناك عالقة ما بني ما تسمعينين إياه  .مهالً،الشهرين املاضيني "مهالً
أجنيليك  –ملاذا االثنان ماري  .وبني السالمات اليت يرسلها يل أورليان

يقيم يف باريس ال  ؟أألنه الوصي على العرش ؟ر ميتدحانه يل يف تناغموالدكتو
هؤالء  ؟أأبلَغها أنه يرسل إيلّ سالماته .يكلّ وال ميلّ من الطعام والسكر
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.. وهل تعرف كلودين .خيفون نية مبيتة عندهم يف هذا املوضوع
 "؟...باملوضوع

يف اللحظة اليت  –أقول ال تصغني ملا  ،إليزابيت أيسيه أين أنت –شارلوت  -
أجنيليك عائشة خرج من الباب خفيةً شارل دو فرييول  -المت فيها ماري

   .يف كامل أناقته
وسأل بشيء من  ،تسمر الكونت املتأبط عصاه الفضية على أرض الغرفة

 :الرياء
 ملاذا ليس غريكما يف صالة حرميي؟ ما أقلكما! -
حنن  - :ت إىل جانب الكونتضت عائشة بسرعة ووقف –.. .يا بابا -

 ؟أال تتذكرنا .ال غريب ،أجنيليك وأيسيه –ماري 
فرح شارل دو فرييول لعودته إىل رشده وصرخ  – ؟!وكيف ال أعرفكما -

أحياناً ال أعرف ماذا جيري يل حىت ألنسى أين لبست  - :غاضباً على نفسه
نفسه  ،ذ مرضمث قيم كعادته من ،جلس قليالً - .قبعيت األسطوانية العالية

ملاذا  .ما بذلت من جهد يف سبيل فرنسا ض:هذا هو سبب املر - :ومرضه
 .نيكول واألسقف بيري –حان وقت وصول جانيت  ؟أنتما جالستان

 .بل غداً ،هذان لن يأتيا اليوم -
 – .سأل الكونت نادماً على تأنقه مث ضحك -؟أغداً موعدنا إىل املسرح -

أنت  ؟أتتذكرين هذه العصا الفضية يا أيسيه.. .أنا كنت جهزت نفسي جيداً
 .ولكين أنا من اخترا هلا نيكول على شرائها. –من محلت جانيت 

 ؟صحيح ،تعجبك يا بابا -
هذا ما  .كل من يراها يشتهيها .مل أمتلك يوماً عصا تعجبين بقدر هذه-

وغداً سيأيت  !يا للحسرة هذا زمان مضى –تنهد الكونت عميقاً  –حيدث 
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أتعتقدين يا  .ألفضل ولكين لن أغري هذه العصا كُرمى ملن اشترا يلا
مث إن من يخرجها هو  ؟كونتيسة أن فولتري قادر على كتابة مسرحية جيدة

  ؟الكونت أرجنتال دو فرييول
 .ال شأن يل ،ال أعرف يا كونت -
دافعت عائشة عن املسرحية  - ؟أجنيليك ال تعرفني –ملاذا يا ماما ماري  -
 .وأعجبا ا جداً ،شاهد أرجنتال وبيري التجربة األوىل –ليت مل ترها بعد ا

هل هؤالء  قادرون على كتابة مسرحية جيدة؟ يظل فولتري  ،ال أعرف -
 ؟ال أعرف ملاذا مسى مسرحيته "أوديب" .خيترع أشياء جديدة

 ."أوديب" اسم ملك -
 –وزفرت عميقاً تظاهرت أا تعرف ما قيل هلا  –أليس ألنه اسم ملك  -

  ؟أقول هل أعجبت أورليان وصي العرش
ال تنظروا إيلّ  .القيمة لرأي أورليان الذي يصدع الرؤوس يا كونتيسة -

 - :صرح شارل دو فرييول باسم من يأيت على ذكره بسوء – !بعيون جفلى
كان األهم  هو  رأي موليري العجوز لو كان  ،ليس أورليان الثرثار هذا مهماً

 ." لفولتري كاتبها، وألرجنتال خمرجهاهما كان الرأي فسأقول "برافو. محياً
 ،وبنت آل غريين دو تانسني ،هذا هو األمر يا كونتيسة، يا كنة آل فرييول

 وشبابنا الفطن يأخذ مكانه يف هذا العصر اجلديد. ،حنن رم
ت انفعل – .نشيخ ،أنت وأنا ،ال تدعنا نقول أشياء ال حمل هلا حبجة أننا -

أنت ال  - :وامتدحت نفسها عن طريق املزاح .أجنيليك ملا قالوا هلا –ماري 
أما أنا فسترى مساء غد  ،أعرف ياكونت كيف ستعاملك النساء مستقبالً

كيف سيتهافت الرجال علي... 
 .بادهلا شارل دو فرييول املزاح –.. .سنرى ،تيسةنسنرى يا كو -
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-VIII- 

وفيما  ،على شؤون املسرح الفنية، وانتهوايف اليوم نفسه تكلم آل فرييول 
اية خيل إليها أا يف البد .عائشة على تطريزها غفلت دون أن تعرف كيف

" وحني ارتعبت فقفزت من غفوا تبني هلا أن هذا ويلج ،جويلتسمع اسم "
مهالً يا " وشارل دو فرييول يقول لكنته ،أجنيليك –صوت فرحِ ماري 

يا كلودين أجئتنا  .أحيي املركيزة جويل كاالندرين دعيين !كونتيسة انتظري
أخربوها أن  ؟إليزابيت أيسيه –أين هي شارلوت  ؟بالضيف الغايل ورجعت

 كانت مشتاقة إليها ألن زياراا قليلة" .جويل أتتنا من جنيف
خرجت عائشة من الغرفة راكضة دون أن تطل من النافذة وقلبها يتعثر يف 

ادةً يديها كما كانت تفعل يف طفولتها دون أن تشعر واستقبلتها م .ركضتها
 باحلرج من أن قوامها اآلن قوام فتاة كاملة. وانفجرت باكية وهي تعانقها:

مسحت على رأس عائشة اليت  - .اهدئي يا حلويت ،ال تبكي يا أيسيه -
مل أعرف أنك يف  – .ها قد مجعنا اهللا مرة أخرى ؛انظري – .على كتفها

 .ث أو األربع اليت افترقنا فيها كربت وصرت مجيلة هكذاالسنوات الثال
وابنتنا سوزان أحبتك فال  .وأنت يا كلودين أتينا على ذكرك كثرياً يف جنيف

كان بودها أن ترافقين إىل باريس ولكن ظروفها مل  .وتبلغك حتياا .تنساك
 .تسمح هلا

أيسيه  – قريبتها أجنيليك املرأةَ –توافق ماري  –نعم يا للحسرة يا جويل  -
ومها  .وبون دو فيل وأخوه ال حيبان أحداً كما حيبانك .حتبك وتشتاق إليك

يف املسرح اآلن يضعان اللمسات األخرية على مسرحية فرنسوا فولتري.  
حني رأينا قريبتنا جويل نسينا كلياً كلودين اليت غابت  ،امسع يا كونت ،امسع
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وكأنك  .سبتك أكثر من باريس يا أخيتعن بيتنا شهراً كامالً. كأن جنيف نا
 .اشتقنا إليك ،تفضلي .صرت أمجل فيها

ولكن من أين يل أن تعملي  ،ال أعرف إن كانت جنيف واتتين يا ماري -
مدت كلودين  – .واليت نسيتين ،مين شبيهة أيسيه اجلميلة ذات الطباع احللوة

 ،ا أيسيهكفى ي –ألكسندرين مازحة يدها على كتف من كانت تعاتبها  –
 .دعيين أنا أيضاً أعانقك

عانقت عائشة كلودين  –أنت أيضاً وبابا وماما  ،ساحميين يا كلودين -
أنا وأرجنتال اشتقنا إليك  –متغافلة عن الكالم الساخر الذي وجهته إليها. 

وفرنسوا فولتري وبون دو فيل مها من ينتظرانك على وجه  .يا كلودين
خرياً فعلت باصطحاب  .سرحية األوىل هلمايودان أن تشاهدي امل .اخلصوص

 .املركيزة جويل
مث رد على األختني  ، وافق الكونت الذي ظل ساكتاً إىل اآلن عائشة.نعم -

 ؟ولكن تعرفان ما سأقول لكما - :وهو يعبث بالعصا الفضية ،على ما فهم
من تركه امللك لودفيغ  ،ال الوصي أورليان ،أنا الكونت شارل دو فرييول

بل يف  ،وأقول لكم ليس يف فرنسا .رابع عشر مكانه وهو يفارق احلياةال
إليزابيت أيسيه، وال أحسن طباعاً  –العامل كله، فتاة أمجل من شارلوت 

 .منها
لست مجيلة على ما  –يا بابا _ أمسكت عائشة بأصابع الكونت الناعمة  -

عد تناول فات مو - !ال حترجيين يف حضرة املركيزة جويل .تتصورين أنت
 !تعالَ ؛الدواء الذي أرسله لك امللك

 – .مد الكونت جذعه لعائشة وكأنه مل يقل شيئاً يف غري حمله - ؟هكذا -
 ،تعايل .لن جنعل ملكنا يعتب علينا. سنتناول دواءه ؟ملاذا إذن حنن هنا ،تعايل
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 أنا أشرب دواء ؛أنتم ال تعرفون :وقال ملن تأخروا قليالً عنه قصداً –تعايل 
 .هذا دواء ال يرسله امللك إىل أي كان .جيداً

 –التفتت جويل كاالندرين العارفة بأخبار شارل دو فرييول إىل كلودين 
 :أجنيليك إىل قريبتها الضيفة –ومهست ماري  .ألكسندرين

 !هذه حالنا يا جويل -
ما قاله هلا اللورد هنري  ،وما مسعته ورأته جعالها ز رأسها ،تذكرت جويل

شارل دو "ن جون بولينغروك الذي جلأ من إجنلترا إىل فرنسا ملدة حمددة سا
ومن حسن احلظ أن يكون ممثالً لبالدك  ،فرييول الكونت رجل عاقل مهذب

" . وهذا عاقبته وخيمةولكنه أفرط يف عالقاته النسائية على حساب شخصه
 –ري أنطوان وما –ومتثلت هلا النساء اللوايت كن يف خالل عرس أوغستني 

 .يشتهينه سراً ،أجنيليك
أجنيليك إىل ما قيل عن  –حني بقيت األختان وجويل وحدهن أضافت ماري 

 :الكونت
ال أعرف ما سيحدث  .وضعنا يف شأن الكونت ،ترينه ،هذا هو يا جويل -

 ال يثري متاعب لنا. ،مستقبالً ولكنه اآلن هادئ
ى هزت جويل مرة أخر –.. .كانت كلودين أخربتين بوضع الكونت -

 كاالندرين رأسها من حزا.
 .ولكين مل أعرف أن هذا الرجل احلقيقي وصل إىل هذه احلالة -
 ألكسندرين. –ابتسمت كلودين  –" اليوم يف سلوكه "اجلنتلماينال بأس  -
تنهدت جويل كاالندرين  –أشفق على شارل دو فرييول الرجل الوسيم  -

ولكن إشفاقي األكرب على  – اليت كانت اختذت وضعية جلوس احلَماة
 .املسكينة أيسيه
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 .أيسيه تستحق ما جرى هلا -
 .جفلت جويل من الكالم الذي مل تنتظره - ؟ما ذا جرى هلا ياكلودين -
كان عليها حني أتاها مجاعة فخري ليعيدوها معهم إىل بالد الشركس أال  -

الذي أجابت كلودين على السؤال  –تتشبث بآل فرييول، بل تعود معهم 
 كانت مستعدة له.

مل تكتم  - ؟أمل أحذرك أن تكوين هكذا ؟!ما هذا الذي تقولينه يا كلودين -
لوال أيسيه  - :أجنيليك ما تريد قوله ولو أا اعترضت على أختها –ماري 

 !ال ينقض أوامرها تراهأال  .هذه الوحيدة هي دواء الكونت ،ماذا كنا سنفعل
" فتغين لوالها" و "لوال أا يف البيتل "تظل تقو ،هل تسمعني يا جويل -

ملعت عينا  -..!." للمجانني يف باريستبريسري! ال تنسي مشفى "ملصلحتها
 .ألكسندرين بطريقة تعرب عن الظلم –كلودين 

أجنيليك وكأن  –صرخت ماري  – !خايف من اهللا ؛ماذا تقولني ،كلودين -
إن مسع بون دو  – مصيبة وقعت هلا يف موضوع الكونت أعظم مما عندها

كأننا  ؛اغفري لنا يا جويل .فيل وأرجنتال ما تقولني أقاما القيامة عليك
 !أرعبناك بأخبارنا من قبل أن تدخلي بيتنا

مل تستطع جويل إال أن  –ما قلته عن الكونت وعن أيسيه يا كلودين  -
 .كان األفضل أال أمسعه -تقول بصوت قاسٍ مع أن نعومتها كانت تغلبها 

دخلت عائشة الغرفة مع متتمة  –أنا من ال تنتهون من سريته  ،حسناً -
 .كلودين

عانقت من جديد املرأة اليت أحبتها من اليوم الذي  – !ساحميين يا جويل -
مل يتح يل أن استقبل كلودين استقباالً  -وقالت هلا يف عناقها:  ،عرفتها فيه

 ولذا سأعانقها ثانية. ،الئقاً
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خصت  –ي أن تعانقي أختك وتقبلي وجنتيها يا أيسيه من البديه ،نعم -
 - :وهي مسرورة سبب موافقتها كالم عائشة وسلوكها ،أجنيليك –ماري 

ومونتسكيو  ،ليس أوالدنا فحسب .ال أحد يعرف مثلي حبكم لكلودين
ال أعرف ملاذا  ،أيضاً. وفولتري وبون دو فيل ومعهما أرجنتال الذي ال يهدأ

ولن تعجب  ،تتابع معهم مسرحهم اليعداا ناجحةيظنون أا إن مل 
 املشاهدين.

 –قالت كلودين  –شكراً لفولتري ومجاعته إن كانوا يرونين هكذا  -
ألكسندرين منشرحة الصدر وهي تتذكر كيف كانوا يعانقوا عناقاً حاراً 

رواد املسرح  !ال يقلقوا علي إىل هذا احلد –ويوجهون إليها كلمات رقيقة 
ومبا سيفتح هلم من آفاق  ،تون مهتمني مبا سيسمعون ويشهدون فيهال يأ

واألقراط واخلوامت وأطواق  ،بل مهتمني باملالبس، وتسرحيات الشعر ،التفكري
 .الذهب والفضة اليت هي موضع تنافسهم

فرحت عائشة وكأنه ليس يف البيت  –أوافقك الرأي  .صحيح يا كلودين -
يشغلين كيف سيفهم  :غلين يف املسرحولكن سأقول لك ما يش –غريمها 

ك األجوف مسرحيةَ أوديب. وإذا حدث هذا حالناس املعتادون على الض
 فماذا سيكون وضع فولتري وبون دو فيل.

 - ؟"أوديبأمل يكن مفر من أن يكتب فولتري متذاكياً ما تسمونه " -
أليس  ؟وبون دو فيل هل أجربوه على إخراجه –أجنيليك  –سامهت ماري 

 ؟ما نشهده كل يوم مأساة
شهدت على ما  –قالت كلودين ساخرة ألختها  –نعم يا ماري نعم  -

 .تتكلمني من داخل قليب !برافو يا أيسيه !تقول أيسيه بنفسك
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رفع املديح  – ." إذا قلت رأيكال حاجة يا كلودين للـــ "برافو -
ماري  وشهدت على صحة موقف ،املوجه لعائشة حرارا فتوردت وجنتاها

ويف ما قالته ماما الكونتيسة  - :أجنيليك اليت كانت سبباً يف هذا املديح –
ولكن ملا كانت احلياة مركبة من الصدق والكذب فمن  .شيء من الصواب

مبزيج من  ،مكان اجتماع الناس ،املفيد أن تعرض هذه احلياة على املسرحِ
 .حك والبكاءالسخرية والبؤس. ولن يصبح اإلنسان حكيماً بطول الض

 ؟ماذا قلت يا أيسيه -
 سألت عائشة اليت مل تعرف مناسبة السؤال بدورها كلودين. ؟ماذا -
 ."نسان حكيماً بطول الضحك والبكاءملاذا قلت "لن يصبح اإل :أسأل  -

 .كأن هذا الكالم صدر عن موليري
هذه اجلملة قاهلا أحد أبطال  – .فرحت عائشة –مل ختطئي يف موليري  -

ال  ،" أو غريهاارطوف" أو "زواج باإلكراهط: "دون جوان" أو "حياتهمسر
 أعرف بالتحديد.

مل متلك جويل اليت كانت تنظر إىل  - ؟"رمبا كانت مسرحية "ميزانتوب -
 .عائشة بعني الرضا إال أن تسأل

" الذي يسوغ اخليانة والكذب . ال ميكن لــ "ألتيستيا جويل ،ال -
 .ة أن يصدر عنه مثل هذاواملديح الزائف والنميم

 .ألقت كلودين اعتباطاً هذا االسم –" بورسونياكاحملترم رمبا " -
 .شكّت عائشة .قد تكون هذه ياكلودين -
سألت جويل  - ؟من أين تعلمت كل هذا :يا أيسه أمسعك فأتساءل -

 كاالندرين اآلن بصراحة.
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 على امتداح أجنيليك صرباً –مل تطق ماري  - ؟ومن أين ستتعلم يا جويل -
 –أأريب شارلوت  .تعلمته يف بيت آل فرييول –حمملة نفسها الفضل  ،عائشة

وقد ال خيلو صالون كلودين األديب من  ؟أتقيم معي دون فائدة ،إليزابيت عبثاً
 ؟أليس كذلك يا ابنيت ؛فائدة

نيكول  –ولكن جانيت  .أشكرك أنت وكلودين ؟أتسألينين يف هذا يا ماما -
الدير الكثري. تعلمت منها يف السنوات األخرية الكثري عن تاريخ  علمتين يف

حني جتلس إليها طوال النهار  .فرنسا واألدب واملسرح، ويف اختصاصها هي
بل قرأت كتابات بيري  ،ليس موليري وحده تتطرق إىل كثري من املوضوعات.

كورنيه وجان راسني و ماري الفاييت وجان الفونتني والروشفوكي 
وشي وأبات بريفو وتعرف الكثري عنها. وإن سألتها تكلمت على أدب وديت

ومىت بدأت احلديث روت لك وهي  .اإلسبان واإلجنليز والفرس واألملان
 .وتغين لك األحلان اليت حفظتها .تستعرض ما عرض يف األوبرا امللكية

 – .ال أعرف شيئاً ال يتقنه .شارل دو فرييول إنسان مثقف .نعم يا أيسيه -
ألكسندرين إخفاء امتعاضها من مديح الكونت غري أن  –حاولت كلودين 

 لوا فضحها. 
وقد  ،أجابت عائشة – .نعم يا كلودين، أفكار بابا وآراؤه تصل إىل البعيد -

ويقرأ كتاباتك أيضاً يا  - :على العبارة املغرِضة باملديح نفسه ،فهمت املوقف
 .كلودين

 .أجنيليك لتضع حداً للمهاترة اخلفية –ماري  أسرعت – !وملاذا ال يقرؤها -
ألكسندرين  –سألت كلودين  - ؟أتعجب كتابايت الكونت يا أيسيه -

والذي اشتراه  ،وكأا واثقة أن ما كتبته عن شارل دو فرييول ومادلني
 .ال يعرفه أحد غريها وغري الكونت ،الكونت منها
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أجنيليك ثانية ملنع حرب  –قالت ماري  – .وأنا تعجبين ،طبيعي أن تعجبه -
 .كالمية مرتقبة

 .لست أسألك أنت !اسكيت يا ماري -
نصحتها املركيزة جويل حمافظة على احترامها  –كلودين يا أخيت اجلميلة  -

 !ال تنهري أختك الكبرية هكذا –ودون إهانة الطرف األخر  لنفسها،
سواٌء حقيقة  ،أصلحت كلودين موقفها !وأنت يا ماري ،ساحميين يا جويل -

 .أم رياًء أمام قريبتها اهلادئة
 .يا كلودين إن كنت قلت لك ما ال يعجبك فاغفري يل .وأنا ال ألومك -
اعتذرت عائشة بدورها وعيناها على جويل كاالندرين، وكالمها يرقق  -

 .قلبها
 .ال أحد يعرف ماسيحدث له غداً  ،األفضل أن تكون عالقاتنا هكذا -
أجنيليك إىل املنديل املالزم هلا  –هرِعت ماري  –طبعاً  ،طبعاً يا جويل -

من كان يتوقع أن حيدث  -:ووافقت ضيفتها اليت ساندا .على عادا
.. حىت اآلن ال أستطيع االقتناع مبا ؟.لشارل دو فرييول الطيب ما حدث له

 .جرى
 ،سنة القادمة من طريق طويل متعبةـُمـملا كانت جويل كاالندرين ال

زادها ما مسعته تعباً على تعب فقد رجتهم أن يعفوها من العشاء ويرشدوها و
 إىل غرفتها.

فأحياناً نتجاوز  ،غريبات األطوار ،وإن مل نكن نعي حالنا ،حنن النساء"
ما إن بدأنا  –عاتبت جويل نفسها  - .الرجال يف غمرة زهونا بأنفسنا

الذين ولدناهم هلم.  احلديث حىت شرعنا منتدح أوالدنا مغتابني الرجال
 ؟!ولكن أليسوا يف النهاية رجاالً ؛صحيح أن الرجال كلهم ليسوا متشاني
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 .إنه طيب معي ومع أوالدي .بسوء ،"رجليلوي -، الميكن اام "جان ال
وحني أتصرف معه ذا  .ومع ذلك أَحزنه أحياناً دون أن أدري السبب

 –أُعزك يا جان  ،يا حسريت ،أنا "ينينتأكلينين وأنت ترقوب يقول يل "األسل
ولكن هل يستطيعون  .ال آكلك. وموقف أوالدك منك هو موقفي ،لوي

أيسيه إن كانت حمظوظة وانتسبت إىل أسرة جيدة  ؟رعايتك كما أرعاك
انظري إىل معاملتها لشارل دو  .فستصبح امرأة ممتازة ممن حيترمن الرجال

كما  ،أتراها ؛مهالً ،مهالً .فرييول الكونت ولو أا ليست من صلبه
ال ضري يف  ؟تستعطف الرجل الذي حياا يف يده ،محت يل كلودين مرةـل

ال أرى عجيباً يف أن تلني  .من الواجب أن تحسن إىل من أحسن إليك .هذا
أنسيت قومها أم  ؛وأيسيه .مع الناس الذي تعيش معهم ناسياً أصلك

 .."؟.أنسوها
والشمس أكثر  .ا أظلم ار اخلريف القصريأظلمت غرفة جويل بأسرع مم

شحوباً من جهة النافذة املطلة على الغرب منها من جهة النافذة الشرقية 
املطلة على الدار. وأفكار جويل كاالندرين مثل النافذتني املتقابلتني املنريتني 

وخيل  .تسمع من بيت فرييول أصوات رمبا من جتهيزهم العشاء .املظلمتني –
وسمعت  .ها أا مسعت أصوات عربات قادمة ومغادرة من البوابة الكبريةإلي

أصوات نواقيس الكنيسة التابعة  للدير اخلاص بالنساء الكاتوليكيات والواقع 
أشعلت جويل  .نيف أوغستني –على شارع آن غري البعيد عن شارع سان 

ولمن  ،ا يف جنيفودعت إىل اهللا باخلري ألسر ،الشمعتني ااورتني لأليقونة
 ،وأن تعيش األسرتان يف وئام بني أفراد كلٍّ منهما ،هي يف ضيافتهم هنا

وأن ينجح  .وأن يعيش كل أقربائها يف سالم وحمبة ،وينعم بالصحة عليهما
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وأن يرأف بشارل دو  ،مسرح فولتري وبون دو فيل فتعجِب املشاهدين
 .وأن تسعد أيسيه يف حياا ،فرييول يف مرضه

بلبلت  ،وفيما هي جالسة تلتقط أنفاسها ،وبعدما فرغت من الصالة إىل اهللا
حني دعوت يا إهلي أليسيه بالسعادة مل يكن يف قليب قلبها فجأة: " األفكار

هاتان  .ألكسندرين –وال على كلودين  ،أجنيليك –أي عتاب على ماري 
ان حيث تعيشان مرتاحتني حرتني يف ما تقوالن وتفعالن وتدينان وتشعر

خلقْتهما. أما أيسيه فامرأة وحيدة تعيش يف بالد غريبة بال سند غريك وال 
أدعو  ." وال تنقصها الغرية عليها. وليست مقصرة يف حق "فرنسيتهاأهل

مث أنبيك بأمر  .أليسيه باخلري ألنك تربينا يارب على مساعدة من ال معني له
مل تعجبين  ،يف هذه الزيارةو ،يف زياريت السابقة إىل باريس :آخر يريبين

 –وكلودين  ،أجنيليك مرائية مستساغة –ماري  .معاملة أخيت أليسيه
ألكسندرين تأكلها الغرية ال تريد أن يبقى يف الدنيا من هي أمجل منها وال 

ولكين أرى فيها امرأة  ،إليزابيت أيسيه امرأة كاملة –ليست شارلوت  .أعقل
 ،وال تقع يف اخلطيئة ،ب أن جتعلها سعيدةأرجوك يا ر .قوية حتترم نفسها

 "، وتنسجم معناحتمي شرفها وعرضها
 :دخلت صويف الغرفة مع الطعام

 ؟أمل أبلغهم أين لن أتناول العشاء  يا صويف -
 ،انتظرناك حني تأخرت عن غرفة الطعام .مل يبلّغوين بشيء أيتها املركيزة -

هذا العشاء إىل غرفتك  إليزابيت أيسيه أن أمحل لك –فكلفتين شارلوت 
وعلى كل حال إذا  .ألنك متعبة، إن كان سيعجبك احلليب واخلبز احمللّى

 ،والكونت فرغ من عشائه .قررت النزول إىل غرفة الطعام فنحن جاهزون
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وحني سأل عنك أخربناه أنك تسترحيني فعاد إىل غرفته طالباً منا أال 
 .نزعجك

أجنيليك،  –ن الكونتيسة ماري أي .شكراً للكونت على أنه مل ينسين -
 ؟ألكسندرين –والكونتيسة كلودين 

 .هاتان خرجتا كلٌّ يف عربة مستقلة من البوابة الكبرية -
وأراحت صويف من جهة  .سألت جويل خمفيةً تعجبها مما مسعت - ؟هكذا-

وأين  .لو نزلت إىل غرفة الطعام لكان هذا عشائي – .الطعام الذي جلبته
 ؟أيسيه

إليزابيت أيسيه بعدما أطعمت الكونت متشت يف أرض الدار  –لوت شار -
مث رجعت إىل غرفتها تقرأ يف كتاب.كانت متشوقة لزيارتك ولكنها  ،قليالً

 .مل تتشجع خوفاً من أن تكوين يف استراحة
 .أفكر كيف سأقضي ليلة اخلريف الطويلة. وأيسيه ترعاين حىت ال أقلق -

 تظرها.أن ؛بلِّغيها أن تأيت إيلّ
حني تتحادث مع شخص وقلباكما متمازجان وروحاكما، ميضي الوقت 

وجيد  .االتفاق يف اآلراء يوصل إىل موضوعات كثرية .دون أن تدري كيف
وإن عثرت أقالك  .ويقامسك سعادتك وشقاءك .لك خمرجاً من أقسى املآسي

 .وإن أخطأت دلك على الصواب ،وإن عملت ما ال يليق المك من عثرتك.
إليزابيت أيسيه إىل  –وح القرابة هذه سهرت جويل كاالندرين وشارلوت بر

 .منتصف الليل
مل تدخل حيايت كل هذه السنوات اليت عشتها يف باريس امرأة أفضي إليها  -

وإن قبلت مين  .نيكول اليت أعتربها أخيت –باستثناء جانيت  ،مبا يف قليب
عين يف جنيف فستكونني وإن كنت بعيدة  .اعتربتك من هذه اللحظة أمي
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ال أريد إزاحة  ،وألين مل أقابل إنساناً فهِمين مثلَك .الناصحة يل عرب رسائلي
ولن أحرجك طوال  .أرجوك أن تصبحي سندي وراعييت ،أجنيليك –ماري 
وقبلت وجنتيها ثالث  .عانقت عائشة جويل عناق بنت ألمها – .عمري

 مرات كما يفعل املسيحيون.
أيسيه  إليزابيت –يب جويل كاالندرين رمست شارلوت وبدالً من أن جت

أمام وجهها. ومل تكتف ذا بل رمستها من إشارة الصليب ثالث مرات 
 .حني مهّت باخلروج وهي منصرفةجديد 

 
-IX- 

مل تغمض  عائشة جفنيها طوال الليل. كان أمامها اليوم أكثر من قضية 
وكيف  ،جلمهور املسرحيةتشغلها. وما منعها النوم هو كيف سيستقبل ا

سيمنعون شارل دو فرييول من حضورها. وأُضيف إليهما أنه منذ أن جرى 
  "اتفقتا أن تناديها بـــــ "أمياحلديث بينها وبني جويل كاالندرين و

 كان جواب املرأة قصرياً بعدما رمست إشارة الصليب دون كالم.
فتفقد  ،الد غريبةحني تكون وحيداً، وحني يضيع منك مثلُ الكونت يف ب

وتضطر أن تقاتل من أجل  ،"، تصبح كما يقال "الغريق يتعلق بقشةاألمل فيه
يف ما يتعلق جبويل كاالندرين جرى كل شيء كما تشتهي  .وتتوسل ،نفسك

ال عتب يل على  .عائشة " كنت أريد أن أكون هلا وتكون يل كما حدث
وعتاا  ، وسحنتهاقدمت يل الكثري، ولكن طبيعة جويل ،أجنيليك – ماري

فجنيف هذه  !ال مشكلة ؛لتكن يف جنيف اململوء بالنصيحة تذكّرين جبديت.
ليست كبالد الشراكسة البعيدة اليت نسيتها. أكثر سكان جنيف يتكلمون 

وحني يلح علي الشوق  .وهي تأيت لزيارة ابنتها ريين يف باريس .الفرنسية
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يليك أن تغار منا فتحمل أجن –سأكتب هلا وأستشريها. خويف من ماري 
والناس ليسوا كلهم  .واملسرحية ستعرض اليوم .وهذه هلا حلٌّ .علينا

ولكن أصعب مشكلة اليوم  .وال تعجب غريهم ،متشاني، ستعجِب بعضهم
وملا ذهبت إىل  منذ أيام جيهز نفسه لزيارة املسرح. .هي موضوع بابا

"إذا كان الكونت يريد يف  :بينفأجا ،باتيست أخربته بنِيته –الدكتور جان 
 ،فانتظروا حىت متضي بضعة أيام على تقاطع الشهرين ،نفسه أن خيالط الناس

وعندما تحسون أنه هدأ فاذهبوا به إن كنتم مطمئنني على أنه لن يسبب لكم 
وإن أحسستم بأمر غري طبيعي فألنك الوحيدة اليت يثق ا فاعملي  .إحراجاً

إذن علي أن أجد ذريعة ما لالمتناع عن " ...على إخراجه من املسرح
مجاعة فولتري يعرفون وضعي فلن يعتبوا  .الذهاب ألنه قد ال يذهب بدوين

وأنتظر فرصة أخرى الرتياد املسرح .علي" 
انتظرت عائشة قليالً ومضت إىل الكونت لتفقُّده.  ،بعد إفطار الشوكوال

 .ضر األحب إليه واألمجلكان شارل دو فرييول جالساً يرتدي الصدار األخ
 .جيلس والشوكوال اليت جاؤوه ا  فطوراً برد

 ؟ماذا تقرأ ،يا بابا بردت الشوكوال -
رد شارل دو فرييول على السؤال بسؤال وهو يقلب يف اهلواء  - ؟هذا -

هذه مسرحية فولتري اليت  - :األوراق املخيطة إىل بعضها. وبسرعة أجاب
مكتوبة يا شارلوت  ،" واليت سنحضرها الليلةأوديب، تتناول قضية "تعرفينها

 - :ض ومتشى يف أرض الغرفة وأضاف - إليزابيت أيسيه بطريقة رائعة. –
وأنت  .ستعجب املشاهدين .مل أعرف أن لفولتري مثل هذه النظرة إىل امللوك

ملاذا لن يعجب  .وتكلمنا عليها ،تذكرت كنت قلت إنك قرأا ؟أمل تقرئيها
لو مل يكن  .لو كان امللك لودفيغ الرابع عشر حياً ألعجبته ؟ان الوصيأورلي
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ميكنه أن  ،وحنن نعرفه ،فرنسوا فولتري .اخلامس عشر صبياً ألعجبته أيضاً
الكونت اآلن غري الكونت املشوش  – .أظنه سيكون مفكِّراً ومثقفاً ،يكتب

واآلن  .كاليومقبل أيام كان رأيي فيه  –الذي يهذي: هادئ وسحنته مرحية. 
 .أكرره

وسألته مازحة  ،وافقت عائشة الكونت والفرح ال يسعها –نعم يا بابا  - 
أنت وأنا يا بابا إذا كنا  –عما كان يشغله وكان السبب يف قدومها إليه 

 ؟قرأنا املسرحية فلماذا حنضرها
 ،ضحك شارل دو فرييول –إن كان رأيك هكذا يا آنسة أيسيه  -

فسأقول رأيي يف  –ى أرض الغرفة مصالباً يديه وراء ظهره واستأنف متشيه عل
إا مثل الشوكوال اليت سألت  ؟أتعرفني املسرحية اليت قرأناها أنت وأنا .هذا

ولكين ال أعرف  ،أراها وأعرف أا وجبة فطوري .عنها واليت أمامي
ر أشار الكونت بيده حني وصل إىل النافذة املطلة على أرض الدا - .حالوا

املسرحية  ؟أترين منظر شجرة البطم املطلة على اخلريف بأغصاا العارية –
إا تعرض يف  .ال تقرأ املسرحية كما تقرأ الرواية .على الورق تشبهها

ويعطوا  ،واملمثلون ينفخون الروح يف كل كلمة من كلماا .املسرح
وأنت  .ون لهشكلها. ما يقرؤه املشاهدون هو ما يرونه على اخلشبة ويصفق

ملاذا  ؟يا أيسيه ال تريدين أن تريها ألنك قرأا... ماذا جرى لك يا أيسيه
 ؟تنظرين إيلّ بامسة مرتاحة القسمات كأنك ال تفهمني سبب عتايب لك

ألين يا بابا ال أتذكر من يوم ما رجعت من تركيا أننا حتادثنا ذه  -
 ،ال أبكي – .الكونتقفزت عائشة ال تطيق صرباً وعانقت  –.. .الطريقة

 .كنت واثقة أنك ستشفى وتعود إىل حالك يوماً ما .أعد نفسي حمظوظة
أريدك يا بابا أن تكون اليوم وغداً وبعد  .أنت أرحم الناس وأعقلهم وأمجلهم
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رجعت عائشة إىل  - كما كنت أعرفك. ،والعمر الذي كتبه اهللا لك ،غد
  .جملسها بعدما مسحت عليه بيدها

 .لك أنت دوائي وحيايت يا ابنيتشكراً  -
 –إن كان هذا رأيك أنت أيضاً فاآلن أفهم ملاذا تقول يل الكونتيسة ماري  -

 " أنت دواء الكونت وحياتهأجنيليك "
أبعد  .ابتسم الكونت وعاد إىل جملسه –أجنيليك ستقول الكثري.  –ماري  -

كل ما تقوله ال تصدقي  –الشوكوال الباردة من أمامه وعاد إىل جملسه 
" أنا أعرف ما تريد ! ماذا يقول األتراك "ما تعرفه متاماً خري مما تظنهالكونتيسة
" املريض ميوت أو يشفىالفرنسيون الذين صرت منهم يقولون " .وما تتمىن

 –أنت دوائي الذي يشفيين يا شارلوت  ،بعد ما أزحت الكلمة األوىل منها
وهذا ما سيمنحين  يك حظك السعيد.أن أر ولذا أريد .إليزابيت أيسيه

وعلى  .لن تروا مين بادرة شك .ال تقلقي بشأن زيارة املسرح اليوم .احلياة
 إن حدث شيء من هذا أشريي بيدك أو بعينيك. ،من يدري ،كل حال

 أعيديين إىل وعيي.
 ..؟.نقول هذا ولكن -
ليت اُمتقع الم الكونت عائشة ا – !أمل أقل لك ال تفكري يف هذا يا أيسيه -

لوا. وما كان يف قلبه حنوها منذ سنني كاشفها ا اآلن بصوت خمتلف. إن 
كنت أريد أن نذهب إىل  كنت تريدين احلقيقة فما كنت أريده شيء آخر.

ومن يرانا يتعجب  ،وحنن عائدان من تركيا خالل سفاريت لفرنسا ،املسرح
  .نون وما ال يظنونويقولون فينا ما يظ .وجنعلهم يتهامسون حولنا ،منا
سألت عائشة اليت مل تلتقط بعد مغازي  –يا بابا إذا ترك السفري منصبه  -

 ؟هل يقيلونه من عمله –كالم الكونت 
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ولكن  ،ومع ذلك فقد قلت لك ما كنت أمتىن ،ال قانون من هذا النوع -
أضاف الكونت إىل ماقاله دون أن يترك  - .هذا ال يعين أال نكون سعداء

ولكن هل تعرفني ما سأقوله لك أيتها  - :لعائشة كي تفكر يف كالمه فرصة
سنطلب من عربتنا أن تأخذنا حنن  ؟إليزابيت أيسيه –الكونتيسة شارلوت 

سنكون وحدنا يف  :أألين قلت ؟ما الذي تستغربينه .االثنني فقط إىل املسرح
 العربة؟!

اديتين ألول ل ألنك نب .حدث أن ركبنا أنت وأنا العربة وحدنا ،ال يا بابا -
 ".مرة بـــ "الكونتيسة

 ؟وملاذا -
ألكسندرين  –أجنيليك وكلودين  –إن كانت ماري  ،لألسف ،ال أعرف -

مث إنك ناديتين للمرة األوىل باللقب الذي ليس يل وال  .سترتاحان هلذا
 أستحقه.

قاطع الكونت بصوت ناعم كالم  –إليزابيت أيسيه  –يا شارلوت  -
ليس  ؟أهناك ما ال تستحقينه ؛انظري إىل املرآة ؟!ذا تقولنيما - :عائشة

ولكنك  .وسأقول لك ملاذا سنركب وحدنا يف العربة .كالمي دون جذور
وما زلت أناديك بالكونتيسة. كل من  ،نعم ،نعم .لن تفهمي يا كونتيسة

سيأتون إىل املسرح سينظرون إليك فحسب. 
يف صف واحد. ستكون  ،احدكل األسرة يا بابا على مقعد و ،سنجلس -

 .جلسة أسرية
كان يل يف وقت ما شرفةٌ  – .هز الكونت رأسه –.. .مل نفكر يف هذا -

ومسرح األوبرا. ليس  ،واملسرح اإليطايل ،خاصة يب يف املسرح الكوميدي
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يكفينا  –حنن االثنني  –ما عندنا  .املال حيقق كل ما يريد املرء ،هذا مشكلة
 يشرعون اآلن يف تأمني الشرفة.سأجعلهم  .العمر كله

ملاذا يظل بابا  .فجأة دخلت الريبة اليت مل ختطر لعائشة يوماً إىل قلب عائشة
" يتكلم فة مسرحشرلك" وأي "م؟ وأي "حنن االثنني" ،يكرر "حنن االثنني

، وال الكونتيسة"ــــ"مل أر ما يعيب يف خماطبته يل ألول مرة ب ؟عليهما
ول إن بابا شفي وفرِحةٌ حباله غري أين ال أفهم تورياته أنا أق ."بـــ "ابنيت

 .ال أريد أن أفكر يف مثل هذه املَعرات .وتلميحاته اليت يقوهلا مث يتراجع عنها
بابا  ؟ألكسندرين صحيحاً –أجنيليك وكلودين  –إذن أليس ماقالته يل ماري 

دين .. من سأستشري  ومن سيساع.لن يفعل مثل هذا. إن تصرف معي هكذا
 "؟!أي كالم عجيب أقول؟ "
هل قلت ما ال  ،إليزابيت أيسيه –ملاذا توقفت عن أي كالم يا شارلوت  -

سأل الكونت شارل دو فرييول عائشة وهو راض عن نفسه بقلبه  - ؟يقال
ال تفكري يف أمور غري مهمة يف اليوم الذي حنتفل  - :مث نصحها ،وبسحنته

 !ال تيأسي ما دمت لك ،لفيه بأول عمل يقوم به بون دو في
أجابت عائشة الكونت مخفية  – .مل أفكر بشيء من هذا ،ال يا بابا -

أأقول للكونت " –. فَرحةُ أسرتنا فرحةُ اجلميع -الربودة اليت سرت يف قلبها.
هذا البائس هو من  ." سألت عائشة يف قلبها؟ما رجتين من أجله الكونتيسة

ع أن بابا دفع كلفة الندوة اليت تعقب املسرحية م .وأنا منهم .يف أفواه اجلميع
أجنيليك إن املبلغ ال يكفي فاطليب منه ثالمثئة لرية  -فقد قالت يل ماري

إن مل يكن  .وكلودين تعزف على نغم أختها وهي ز رأسها .أخرى
لن أطلب لرية واحدة. يستقلّون ما  ،عندكما غري هذا اخلجل فلن أقول له
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.. يرون احلصول منه على لرية .عند هذا املريض عندهم ويستكثرون ما
 واحدة كسباً.

هناك أمر يقلقك  ،إليزابيت أيسيه فأراك مهمومة –أنظر إليك يا شارلوت  -
سأهلا الكونت وكأنه عرف ما يف قلبها وما ال  –ال تستطيعني اإلفصاح عنه. 

د املسرح إن مل يكن عندك من احللي ما تتميزين به من روا - .تستطيع حتليله
 .ال يزال أمامنا يوم كامل .ميكن أن أشتري لك إن أردت ،فقويل دون حياء

 - ؟أنسيت يا بابا كم اشتريت يل من الذهب وأنا أحتج على كثرا -
ومل تستطع إال أن تقول له إن هذا األمر مما  ،نظرت عائشة برضا إىل الكونت

 –كلودين أجنيليك و –إن لبست تلك احللي فإن ماري  - :يشغلها
 .ألكسندرين ستمحوانين من الوجود كله

لن أكون راضياً  -: مث أضاف بلهجة أنعم ،جزم الكونت – !ستلبسينها -
 ،عنك إن مل تفعلي. لتر باريس كلُّها، ال اللتان ذكرت أما ستغاران منك

ولكن إن رأيتك تبشني يف وجه كلِّ من يبش  ،أين ربيت فتاة شركسية مجيلة
 أُخربك. ؛لن يسرينلك ف

ظهر على وجه عائشة أن الكالم املكشوف وغري املقبول الذي  – !يا بابا -
 تسمعه يخجلها.

سحب الكونت  –.. .كأنك ال تعرفني املزاح ،حسناً يا أيسيه ،حسناً -
أنا الذي ال يعرفكن أيتها  - :أفكاره مث اختتم بكالم غري مفهوم يتقصده

وأنا  ،وجهزي نفسك للمسرح ،عمالك يا أيسيه.. أنت تابعي أ؟!.النساء
غري أن يل  .سأفكر يف ما سأقوله يف الندوة كما كنت أفعل زمن سفاريت

ال ختربي أهل البيت أين سأذهب إىل املسرح وأين سأتكلم يف  :عندك رجاًء
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ليكن املوضوع هلما  .ال يعلم بون دو فيل وال فولتري باملوضوع .الندوة
 !ولغريمها مفاجأة

كان لديها مشاريع  .مل تصدق توقعات عائشة بشأن الذهاب إىل املسرح
وأعمال تستحق التفكري اليوم وغداً وبعد غد. وما ال تفهمه وال تعرف سببه 

وبعربة  ،كما يقول الكونت ،من املمكن كتم الذهاب إىل املسرح: "أمران
ظرات مع وال تتبادل الن ،وتتكلم يف الندوة ،وتشاهد املسرحية ،مستقلة

أليومٍ واحد  ؟املعجبني. ولكن ما مل تكن تفهمه هو كيف شفي الكونت
حنن االثنني ما يكفينا عندنا ؟ وذاك الذي يظل يردده "ما الذي شفاه ؟...أم

؟ ومناداته هلا شرفة مسرح لالثنني"؟ و "" فيفرِح به عائشة ومينيهاإىل األبد
 –شارلوت وأخرى " ، ومرة بــــ "ابنيت""فجأة بـــ "الكونتيسة

أي أفكارٍ  ؛"نا حنن االثنني يتعجبون ويوشوشونحني يرونو"إليزابيت أيسيه" 
 ،فخرجت من أفكارها ،خيل لعائشة أن أحداً ناداها بصوت مكتوم - ؟هذه

أهذا ما  ؟ملاذا يريد بابا أن أبقى معه إىل األبد سيئة احلظ" -: وسألت نفسها
 "...يريد أم

 –تغير موضوع كالمها وهي حتترق بأسئلتها  –الظهرية يا صويف اقتربت  -
 ال تظهر الكونتيستان!

 .خرجتا لتسريح شعرمها -
 ؟وهل املركيزة جويل معهما -
 .هي يف الغرفة من ساعة ما محلت هلا شراب الشوكوال الصباحي ،ال -

 .سألت عنك فأخربا أنك عند الكونت
 .شة بسرعة وخرجت من الغرفةضت عائ –أفعل ما ال جيوز حبق جويل  -
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عانقت عائشة جويل اليت اختذا أماً وقد تناست األفكار املزعجة اليت برزت 
والمت نفسها  .وماذا تطلب ،وسألتها كيف قضت ليلتها .مع يوم االحتفال

 .على عدم زيارا يف غرفتها إىل اآلن
درين ابتسمت جويل كاالن –وأنتم أصحاب البيت  ،أنا ضيفة يا عائشة -

 .بالقيام فأقوم ،تأمرونين باجللوس فأجلس  -منسجمة مع ما تقوله 
ما قلته بشأن الضيف  –ملعت عينا عائشة فرحاً  –جويل يا روحي  -

مىت مرت  :ولكنك نسيت واحدةً .بالد الشركس ،يتداولونه أيضاً يف بالدنا
 ثالثة أيام على الضيافة صار الضيف من أهل البيت.

 .ولكين لن أستطيع أن أفعله هذه املرة .وهي فكرة جيدة .مل أعرف هذا -
وهو الذي  ،لوي معي –سيتعلق األمر يف زياريت القادمة بتصرف جان 

ختمت جويل احلديث يف موضوع الضيافة  –حيرص علي، ومبا سيقوله لكم. 
ملاذا يا أيسيه ال  - :مث عاتبت الفتاةَ الشابة على ما الحظت عليها ،باملزاح
كان عليك الذهاب مع الكونتيستني  ؟بشعرك وأنت ذاهبة إىل املسرح تمني

 .إىل احلالقة
 .وليس حمل حالقيت بعيداً .أنا ال أحب مثل هذا الشعر املصفف واملصطنع -
وشعرك أيضاً ال يعجبين يا جويل.  .يداها مها اخلبريتان به ،صويف ،يف بيتنا –

 !زوجك ،لوي –ولن يتعرفك جان  ،دعي صويف تتصرف به
بادلت  - ؟لوي سينكرين فما فائدة الشعر املتناثر املنفوش -إذا كان جان -

وفتحت علبيت الشعر املستعار اللتني جلبتهما  .املركيزة املزاح مع عائشة
 .االثنتان جديدتان يا أيسيه .صادف وجودك فتحهما .وعرضتهما عليها

  .أقدم لك ما ختتارينها
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إىل املرأة الفرنسية السمراء الصبوح اجلالسة  واآلن نظرت عائشة مرة أخرى
وابتسمت هلا وهي ال تعرف  وحاً وقلباً.أمامها وقد صارت أقرب إليها ر

غري أا  ."دف وجودكصا"كيف تفسر الطريقة اليت نطقت ا التعبري األديغي
من أجل أال تبالغ يف أن هذا التعبري دارج عند األديغة جتاوزته، فأخربا 

خائفة أن تصيبه  ،م معها شارل دو فرييول مبهارة وتركيز عقلٍكيف تكل
بالعني. ومع أنه أحلّ عليها أال خترب أحداً برغبته يف الذهاب وحيدين إىل 

 املسرح فقد أضافت عائشة الفكرة بصوت أميلَ إىل اهلمس. 
ومع أن جويل كانت تبدو غري مستعجلة على اإلجابة عن السؤالني املفاجئني 

أُطلعت عليهما فإن ما يغلي يف قلبها تفضحه طريقة جلوسها اللذين 
 :وتفكريها. وعائشة تتسلح بالصرب رغم نفاده

لست طبيبة يا أيسيه كي أتكلم على موضوع صحوة شارل دو فرييول  -
بدأت جويل كاالندرين احلديث وهي  –الكونت وأحلِّلَ ملاذا حيدث له هذا 

رة األوىل اليت أمسع فيها حدوث هذه ولكنها ليست امل. –متطّ الكلمات 
وال يعود إليه  ،لندع إىل اهللا أن يشفق عليه ويعيد إليه عقله .األمور يف احلياة

وإن أردت الصدق مل أر  .وأنا أهنئك وأهنئ آل فرييول .املرض طوال حياته
 –ألكسندرين وماري  –يف الكونت اخلطورة اليت صورتها يل كلودين 

هما. ال ضري يف أن ميتدح نفسه هذا الرجل الذي جهد يف أجنيليك يف رسائل
 .جيب تناسي هذه الظاهرة والتسامح معها .تأسيس العالقات بني الدولتني

 ،لتكونوا يف محاية اهللا .وال جيوز معارضته والسخرية منه وإمساعه ما ال حيتمله
 !وليحرص كلٌّ على غريه

رين ما ليس صحيحاً يا ألكسند –أجنيليك وكلودين  –مل ختربك ماري  -
كانت حالة بابا صعبة يف الربيع  –دافعت عائشة عن األختني  –جويل 
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بل يف السنة كلها. رمبا نفعه الدواء الذي وصفه له  ،والصيف املاضيني
أصلي إىل اهللا أن يبقى بابا  .الطبيب الذي أرسله إليه أورليان الوصي مشكوراً

 .على حاله دائماً
وأما بشأن رغبته يف  .ال حدود ملعروفه ،م ال تنسي اهللانع ،نعم يا أيسيه -

 ،ال تعانديه إن طلب هذا :كتمان موضوع ذهابه إىل املسرح فهاك ما عندي
 خصين سأجتاهل كل شيء.ـويف ما ي .تعاال معاً

 

-X- 
املسرح الكوميدي امللكي يلتمع باألضواء. والعربات املزينة بالذهب والفضة 

أجنيليك وجويل  –منذ زمن بعيد رحلت عربة ماري وترحل. و ،تأيت إليه
ألكسندرين جاءت وحدها فإا مل تتأخر  –ومع أن كلودين  .كاالندرين

 .عنهما
والذين  .والرائحة العطرة اليت تفوح من الرجال والنساء األنيقني متأل الفضاء

يتمشون يف الردهة وقت االستراحة خيتلس بعضهم النظر إىل بعض باحثني 
وبني النساء من  .ويتبادلون التحيات واامالت .األمجل واآلنقعن 

تسمع يف كل و .مطّ الشفاه بديالً عن الكالم ،رغم احتراسهن ،يستعملن
ماركيزة " " " ويلمدموازمكان تعابري من نوع "مريسي" و"مدام" و "

ويتخذون  .. واملشاهدون يبحثون عن مقاعدهم،".دوقة" و "و"دوق
مع أن اجلو حمتمل إىل  ،ويف الردهة . فشيئاً متتلئ الشرفاتأماكنهم. وشيئاً

النساء فخورات باملراوح امللونة يلطِّفن ا اجلو. وميتعن العيون باملناظري  ،اآلن
وكثريون  .وشرفة أورليان وصي ويل العهد فارغة .املوشاة بالذهب والفضة

 .مهمومون حبضوره أو غيابه
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 –مهست ماري  - ؟ن حيتلون الشرفات يا كلودينألسنا مثل هؤالء الذي -
 .ال ينفذ يل أوغست اللعني هذه الرغبة حبجة الغالء –أجنيليك يف أذن أختها 

 –هاهي جانيت  ؟أين هي أيسيه اليت قالت إا ستأيت مع مجاعة بيري ،مهالً
.. يا ريب ال .ال أرى أيسيه معهما .نيكول برأسها املتطاول إىل جانب بيري

 ...الكونت الشيطان !أحصل مكروه أليسيهأعرف 
رمبا  –قطعت جويل قلق الكونتيسة خمفية ما تعرف عن عائشة  – !اطمئين -

 ذهبت للقاء بون دو فيل.
ملاذا مل  ؟أليس ما سنراه من عمل فولتري وبون دو فيل .هذا ممكن يا جويل -

 .أنت أول من قرأت النص وقيمته ؟تنضمي إليهما يا كلودين
واجتهت عيون اجلالسني يف الشرفات حنو شارل دو  ،دوء فجاة الردهةعم اهل

  .إليزابيت أيسيه -فرييول الكونت وشارلوت 
أجنيليك مع ما رأته  –مل متلك ماري  –.. !.يالَمصيبيت ؛انظروا إىل هذين -

 .إال أن تصرخ
 .دفعت كلودين أختها مبرفقها – !يا ماري -
مهست امرأة  - ؟إنه فقد الذاكرة أليس هذا هو الكونت الذي يقال -

 لزوجها يف الصف اخللفي.
 !انظر ما أمجل الفتاة اليت يصاحبها زير النساء -
 أكان يأيت بفتاة شركسية من تركيا البعيدة لو مل تكن مجيلة! -
 ؟أهذه ابنة الكونت -
امست املرأتان يف اجلانب  –.. .يقال إنه اختذها زوجة ولو كانت ابنته -

انظري كيف ينظر إليها  ؟!أحنن من جنهل الكونت ؟ملاذا تستغربني –اآلخر 
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قد ال يعرف أن من يلتهمها بعينيه  .ماري دو إدي شوفالييه –العقيد بليز 
 .كانت عشيقة أورليان

وجلس أورليان الوصي يف الشرفة املواجهة  .مرة اخرى هدأت الردهة
ملشهد مع املرثية ويف اللحظة نفسها بدأت الستارة ترتفع عن ا .لعائشة

 .يف خلفية املشهد تشاهد جبال بيضاء متفرقة وغابات متصلة .املتجانسة معه
واملواشي ترعى يف سفوحها. والراعي الواقف على طرف الصخرة العالية 
حيمل الطفل الذي وجده يف الريف. ومن بعيد تظهر القرية اليت يسكنها 

ويصفِّق املعجبون مبا  ،املرثيةختفُت . "اليوس" امللك و"جوكاستا" امللكة
 ."!برافورل دو فرييول من بني من يصيحون "ويتميز صوت شا .يرون

إليزابيت أيسيه كأا  –وأورليان يصفق دون أن يزيح عينيه عن شارلوت 
 .هي  من كتبت الصورة اجلميلة

هذا : "الصوت الصادر من وراء املشهد الفارغ يروي ناشراً القلق يف الصالة
" وهو ابن ملك طيبة اليوس وامللكة الراعي امسه "أوديبالذي حيمله  الصيب

وحني قال "أبولون" العراف:  .وجده يف غابة جبل سيترون .جوكاستا
رباه  .أمر بإلقاء املولود يف الغابة ،سيولد للملك اليوس ولد وهو اآلن حي
فحني مسع أنه  ،لكن ملا مل تكن احلياة كلها خرياً .الراعي حىت بلغ العشرين

ويف  .توجه إىل العراف أبولون ملعرفة احلقيقة ،ليس ابناً حقيقياً ملن ربياه
وملا تشاجرا ضربه الرجل  ." برجل غينالطريق التقى يف مفرق طريق "دلفي

وإن مل يعرفه  ،وكان الرجل الغين الذي قتله .الغين فقتله أوديب وحراسه
" مل يستطع مدينة "طيبة ل إليه حكموملا وص .هو أباه امللك اليوس ،أوديب

كان التنني مينع الناس من دخول املدينة واخلروج  .النجاة من حكم القدر
 "...وأهل املدينة ميوتون من اجلوع واملرض ،منها
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ورجال  .تبدو صورة مدينة طيبة ببيوا الكثرية من حتت أقدام جبل سيترون
 .ه التنني ذا األذرع اهلائلةوأوديب يواج ،املدينة ونساؤها على األقدام

 !تنح جانباً ودعين أدخل املدينة -
 .سخر التنني من أوديب - ؟من أنت فتكلمين مبثل هذا الكالم الفظ -

 ...ولكنه ينبت من جديد ،وحني يرميه التنني برحمه يقطعه أوديب بالسيف
يقف الرجال وقد أعادهم العراك الناشب على باب املدينة ليحاربوا إىل 

وحني تفيض روح التنني اروح جرحاً قاتالً  جانب من ال يعرفون هويته.
 :يقول لقاتله

 ...لو عرفت .مل أعرف أنك مقاتل شجاع هكذا -
 :يرفع سكان املدينة أوديب على األكتاف ويقولون له

 !أنت من أبعد املوت عنا -
 !سنزوجه أمجل بناتنا .أوديب ملكنا -
 .ن جوكاستا األرملة الشابةليس يف طيبة امرأة أمجل م -
 .يتصايح سكان املدينة !أوديب وجوكاستا !أوديب وجوكاستا -

وفيما يتغري املشهد والصورة وراء املسرح  ،بني الفصل األول والفصل الثاين
 ."هكذا صار أوديب الشاب العازب ملكاً على طيبة :يعود صوت الراوي

عرف حقيقة الزوجني اجلديدين ال ي .ويزوجونه من جوكاستا األرملة الشابة
(يف هذه اللحظة تئن الصالة على حنو مريع يبعث  .غري أبولون العراف وأنتم

الرعب) وأوديب امللك (بارون ميشيل يقوم بدوره) وجوكاستا امللكة 
يظهر على اخلشبة  – .يعيشان سعيدين 1(لوكوفرير أدرين تقوم بدورها)

                                                 
 .األقواس من املؤلف. املترجم 1
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 . ما جيري يف عاصمة اململكةبعض األشخاص مثىن وثُالثَ يتحدثون يف
ميدحون بعضهم ويذمون غريهم. ولكن مهما قالوا فال أحد يتكلم بسوء 

خيتفي  .على امللك وامللكة. يروون قصة حبهما املتني اجلميل لكل إنسان
وفيما يتحدث سكان املدينة يستأنف الراوي  ،الناس من على اخلشبة

لناس كما أن احلجرين يشعالن دخل إىل مدينة طيبة من يفنت بني ا :حكايته
النار إذا اصطكا. حني تعرف جوكاستا أم بولينيك وأيتيوكل وأنتيغون 

.. أيها الناس .ويفقأ أوديب عينيه .وإيسمني أا أم أوديب تنتحر شنقاً
 "...من يفعل اخلري جيده .ال تفعلوا الشر .انتبهوا

ة جبال الفصل ورجعت صور .انزاحت صور املشهد الثاين رويداً رويداً
وأوديب امللك األعمى بكيسه املعلق على كتفه تقوده ابنته أنتيغون  األول.

والذين شاهدوا مأساة أوديب  ،املرثية –وترتفع األغنية  على خشبة املسرح.
امللك وجوكاستا امللكة يصفقون من أعماقهم للممثلني على اخلشبة، 

أرجاء الصالة بــــ يول. وترن ولفرنسوا فولتري وبون دو فيل دو فري
 –أجنيليك متسح دموعها. وكلودين  –وماري  ،وعائشة مسرورة .""برافو

 أن عينيها تتنقالن بني أورليان الوصي على ريألكسندرين تصفق ظاهراً غ
 .العرش وشارل دو فرييول الكونت

 ؟إليزابيت أيسيه ظلت عينا أورليان عليك وهو يصفق –ملاذا يا شارلوت  -
وأنت خيل إيلّ أنك كنت مسرورة  –ت عائشة بصوت مبهم سأل الكون -

 .هلذا
 ؟!أمل أنبهك أال توجه يل مثل هذا الكالم ،يا بابا -
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تأبط شارل دو فرييول عائشة وخرج ا من  – !لنذهب ؛كفى ،كفى -
الشرفة مثرياً انتباه أورليان واجلمهور. ويف هذه اللحظة متثلت هلا صورة 

 .ى تقوده ابنته فتأملتأوديب امللك األعم
حني رأى شارل دو فرييول وهو نازل من الشرفة أورليانَ الوصي وحاشيته 

  :تتجه إليه مهس يف أذن عائشة
 !دعينا حنيي هذا الرجل دون أن نظهر استياءنا منه -

 :بعد ما تبادال حتية باهتة قال الدوق الوصي لشارل دو فرييول
 .. ما.فرنسوا أروا .أين رأيتك يف املسرح يسرين .احلمد هللا على السالمة -

سأل الوصي الذي مل تبتعد عيناه  -االسم الذي قلت إنه أضافه إىل نفسه  
.. وبون دو فيل فرييول .فولتري ،نعم ،نعم - :عن عائشة أحد حاشيته

 ؟الكونت أأعجبتكما مسرحيتهما
ابت أج - ؟هل أعجبتك أنت يا وصي ملك فرنسا لودفيغ اخلامس عشر -

 .عائشة قبل أن جيد الكونت وقتاً لإلجابة
توقف الوصي عن الكالم كأنه ال  –.. .ما يعجبك سيعجبنا يا آنسة -

 .يعرف اسم عائشة
نطق شارل دو فرييول االسم  –إليزابيت أيسيه الكونتيسة  –شارلوت  -

 بتمامه مستمتعاً.
ارلوت يبدو عليك أنك شهدت اختتام العرض بفرحة أسرية عظيمة يا ش -
 –نطق زير النساء اسم عائشة كامالً مستلذّاً  –إليزابيت أيسيه الكونتيسة  –

 عندك اسم مجيل أيتها الكونتيسة. .وحنن أعجِبنا به
بدأ صوت  –أنا، يا دوق من مساها ذا االسم اجلميل الذي أعجبك  -

 الكونت الذي ميتدح نفسه يتغري فجأة.
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ولكن مل  ،ة مجيلة أيها الكونتمسعت منذ بعض الوقت أن عندك ابن -
 أعرف أا ذا اجلمال كله.

نظرت عائشة يف وجه  –" فرق يا دوق بني "أن تعجبك" و"أن تعجب ا -
ولكن ألين أراك أُعجبت باملسرحية اليت قدمها أخي الصغري  –الوصي بامسة 

 .بون دو فيل وصديقي فرنسوا فولتري فأنا أشكرك باسم آل فرييول
نقول شكراً للوصي على ملك فرنسا  ،م ياشارلوت إليزابيت أيسيهنع ،نعم -

مل يكن شارل دو فرييول يرغب يف مزيد من احلديث مع  – .املفدى
 .لنمض يا أيسيه الندوة تنتظرنا – .بل ندم على اختاذه حمادثاً .أورليان

مع أنه مل يكن من واجب عائشة أن تقول هذا فإن إنسانيتها  –يا بابا  -
 .اُدع أورليان إىل الندوة - :ها جعلتها تقولوطبيعت

مغالباً  ،وقد زاغت عيناه بسبب كالم عائشة ،قال شارل دو فرييول بصعوبة
 :نفسه

.. تفضل يا دوق إىل .ولكنه لن يأيت ،سأدعو وصي ملكنا إىل ندوتنا -
 !الندوة

ولكين لن أستطيع احلضور. ال أندم  .شكراً عندي علم بوجود ندوة لكم-
وأنا سأدعوكم مرة  ،على أين تسللت من أعمال الدولة وحضرت إىل املسرح

 ونلتقي هناك. .أخرى إىل ندوة ملكية
قال الكونت لعائشة ومها  –كأن الوصي الدوق صديقك من زمان  -

  ؟!أتلتقيان وختفيان عين !أي دعوة حارة وجهتها إليه  -يسرعان إىل الندوة 
حاولت عائشة أن تفلت يد  - ؟ ذا الكالميا بابا أي عار تلحقه يب -

 .الكونت بعنف غري أن األخري مل يسمح هلا



- 380- 
 

وقف شارل دو فرييول إىل  .صفق احلاضرون لشارل دو فرييول وعائشة
ووقفت عائشة مع بون دو فيل وأرجنتال وفولتري ومونتسكيو  .جانب املنصة

.. وكان .نألكسندري –أجنيليك وجويل كاالندرين وكلودين  –وماري 
 الرجال اآلخرون املدعوون يف اجلانب اآلخر.

قبل حلظات  – .رفع شارل دو فرييول كأس النبيذ –السيدات والسادة  -
إليزابيت أيسيه الكونتيسة بالوصي على امللك  –التقيت أنا وشارلوت 

وأنتما  ،الدوق. وهو يبلغ إعجابه وحتياته إىل فرنسوا فولتري وبون دو فيل
ن ميشيل وأدريني لوكوفرير. وكان بوده حضور ندوتنا ولكنه أيضاً بارو

! وأنا أقول جمبراً من تزاحم األعمال عليه يعتذر ويبلغكم حتياته. حتيا فرنسا
" ثالث ، ولكل من ساهم فيها "برافو" وملن أخرجهاملن كتب "أوديب

حييا ملكنا  .أدعو أال حيدث يف فرنسا ما حدث للملك أوديب .صيحات
 !وليعش سعيداً ،اخلامس عشرلودفيغ 

ألكسندرين وعشيقها الفريين  –وبعد الكونت تعاور الكالم كلودين 
أجنيليك نيكوال مارشال ودو ديفان  –وبارابريي و كاالندرين وعشيق ماري 

 وآخرون. .وبليز ماري دو إيدي شفالييه الذي ال تعرفه عائشة
ن أرجنتال مشرية إىل مهست عائشة يف أذ - ؟من هذا الفارس الذي يتكلم -

 الشاب اجلذاب الذي أهلب شغاف قلبها.
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مهس هلا أرجنتال دون ارتياب  –ماري دو إيدي  –هذا هو العقيد بليز  -
اجترح بطوالت كثرية يف  ،فارس يف الفرقة املالطية –يف سبب السؤال. 

  .1حروب الدفاع عن فرنسا
 ،لعملِ املقدم على اخلشبةقال فولتري يتكلم على الفرق بني النص املكتوب وا

 وكأم سألوه هذا السؤال.
ولكن الفكرة واحدة  .قد يكون بني الناس من مييز النص من العمل اسد -

 .ولست جاهالً بالفرق .العمل اسد قريب من امليتولوجيا اليونانية فيهما.
احترامي وألنه يخيل إيلّ أن التمثيل يرفع من قيمة املعىن فإين أعرب عن 

 . 2لصديقي بون دو فيل فرييول الكونت الذي أخرج العمل. وأشكره

تسلل شارل دو فرييول إىل جوار عائشة دون أن يعبأ مبن يرفع األخناب ومن 
 :وقال بصوت يسمعه اجلميع ،يشرا

تركت  ،إليزابيت أيسيه –ال أعرف إن كنت أمهلتين متاماً يا شارلوت  -
 ...رعاييت

                                                 
نشيط، يرافقه كالمه اجلميل ومعروفه. ال  يكتب املركيز دو ديفان: لدو إيدي عقل 1

مثيل له يف ذكائه وتقديره للمواقف. جديد دائماً يف كالمه وأفكاره. يشهد احلب له 
ويشجب سلوك الناس  دائماً بصدقه. وما يبديه اإلنسان من إمهال يعده إهانة شخصية له.

لنظر. وبسبب تغيري ويعادي الناس األشرار وقصريي ا الذين ينقضون العادات والتقاليد.
احلق أن كونه ذه الطباع دو إيدي موقفه بسرعة فإنه يستطيع تغيري سلوكه وعاداته. و

 .. املؤلف"فهو إنسان حزين ولكنه ليس بارد الطباع وال ذكياً ولكن دون خبثأفضل "
بلينسك يف كان بون دو فيل وأرجنتال وفولتري أصدقاء حقيقيني. يقول ف. س. ليو  2

 ". كانا خيففان عنه مهماته ويساعدانه يف كل وقت. ويعدمهاسرحيات فولتريكتاب "م
 ." ويثق ما ويعرض عليهما خمطوطاته لالستئناس برأييهما فيها. املؤلف"مالئكته احلماة
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 أمسكت وحني ،الً أن عليها إخراج الكونت من الندوةفهمت عائشة حا
 بذراعه استسلم ألوامرها.

 
-XI- 

أجنيليك  –بعد ما رجعوا من املسرح الكوميدي ببضعة أيام المت ماري 
 :عائشة

 !أيسيه يل عتب عليك -
 ؟وما هو يا ماما -
 .أنت اآلن متكتمة على نفسك .كنت ألطف يف صغرك -
 .قليب مفتوح لك دائماً . هكذاال أعرف ملاذا تقولني -
مل ختربيين ما جرى لك يف  .وأراه ،أعرف كل شيء ،ال تقويل ،ال تقويل -

 .املسرح قبل أيام مع أورليان
 ،أمل خيربكم بابا يف الندوة كيف حدثين وصي امللك .ليس هذا سراً -

 .وأبلغكم حتياته
 ،أفهم .بنفسك وأنا أريد منك أن ترويها .هذا باباك الكونت شيء آخر -

حني أمعنت النظر يف عشيقي نيكوالي  .أفهم أن أحداً مل يعد يسأل عين
.. وأنت جعلت الكونت مهّك فال تعبئني بسمنيت .فوجدت الشيب دب فيه

وخالفاً لعادا  –.. ؟.ورجلي كيف تنتفخان ،.. أال ترين جفوين.الطارئة
ال أعرف ملاذا  - .هذه املرة سابقاً يف اإلسراع إىل منديلها فقد بكت حقيقةً

أال تتذكرين يا أيسيه كيف كنت  .أنتفخ هكذا إذ ال أشرب كثرياً من املاء
كيف كان  ،أنتم ال تعرفون؛ ولكن ما الفائدة اآلن من هذه التفاصيل ؟حنيلة

 ومل يتعرفين. ،مل يرين أحد يف املسرح  .نيكوالي وغريه جيرون ورائي
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جلست عائشة إىل جانب الكونتيسة  –ا أجنيليك يا مام –يا ماري  -
سأصحبك إىل إحدى  ،ال تيأسي –ومسحت على كتفها.  ،وعانقتها

أظن أن مياه  .النسي –املدينتني اللتني يستشفى فيهما، باالريوك أو بوربون 
 .هاتني املدينتني ستنفعك

. حني كان ولكن ال أعرف من أين نأيت بالنقود الالزمة .سنذهب -
واآلن كأن يف أسفل جيبه شوكةً فال  .مل يكن يبخل علي باملالنيكوالي شاباً

جيرؤ على مد يده إليه. وإن كنت تعتمدين على الكونت فبضع املئات من 
 اللريات اليت احتجنا إليها للندوة مل نستطع أن حنصل عليها منه.

  .كانت الندوة جيدة جداً يا ماما -
 .رمت لعرفت إن كانت جيدة جداًلو رجعت إلينا بعدما تركتمونا وغاد -

أتقلعني  ؟ما العمل ،حني نفدت الشمبانيا وصار املدعوون يتبادلون النظرات
فطلبت مخس عشرة  .من حسن حظي أنه كان معي شيء من املال ؟عينك

 .من أجلكم فعلت .ال أندم على ما فعلت .زجاجة مع كمية الطعام املناسبة
 .مل أتقصد رواية ما جرى

 ؟ولكن ال أعرف كيف أُفيدك ،ن جيب أن حيدث هذا يا مامامل يك -
أسرعت الكونتيسة كأا كانت تنتظر هذا التصريح  – !أخربي الكونت -

هذه هي الطريقة اليت تفيدينين  !ليمد يده مرة أخرى إىل جيبه - .من عائشة
ي والقليل الذ .ا... برقبيت هذا القصر األبيض الكبري وهذا الفناء الواسع

يكسبه أوغستني يصرف عليهما. والكونت صار عندنا عاجزاً فال يساهم يف 
 .شيء
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وال  ،بابا مريض - .استدارت عينا عائشة مستغربة ما تسمع –يا ماما  -
وهو يعطيك كل شهر قيمة ما يستهلك يف البيت  .يقال مثلُ هذا حبق املرضى

 من الطعام.
 !وتعرفني هذا -
 .ةأعرف ألين جزء من األسر -
 .ولكن ليس كما تتصورين ،منها -
 !ألست هكذا قلت يل كل شيء يا ماما -
مدت يديها إىل  - .أنا أقول الكثري يا أيسيه فال تتعلقي بكل ما أقول -

ربيتك  !يا حسريت ؟أين أذهب بك –عينيها مبهارة وهي تتراجع عن كالمها 
 .مبا تكتبوتعيل نفسها  ،.. كلودين أخيت تكتب وإن عاتبتها.وأنشأتك

أفكر فيك كل يوم فال أعرف ما أقول  .ال مهنة لك .وأنت ماذا ياحسريت
ولكن أريد أن أسألك اآلن  .يا أيسيه على ما أقول لك. ال تلوميين حبقك

اليوم الكونت على قيد  .سؤاالً آخر: ال يعرف ما سيحدث غداً إال اهللا
أمل  ،اهللا يف عمره مد ،إن حدث معه شيء من هذا القبيل .وغداً ال ،احلياة

  ؟يترك لك شيئاً تعيشني منه
 .نعم –
 .أجنيليك –اُمتقع وجه ماري  -
 .خصين بريع يدر علي أربعة آالف لرية يف السنة -
 ؟مىت عمل هذا .هذا مبلغ جيد ميكنك أن تعيشي به -
 .إن كنت تتذكرين حني حتسنت صحة بابا .قبل شهرين تقريباً -
شكراً  .ني غبتما طوال النهار وحنن ال نعرف أين أنتمارمبا ح .أتذكر ،نعم -

إذا قسمت األربعة آالف على السنة يكون  .للكونت على أنه مل ينسك
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وأضافت لعائشة مع  ،حسبت الكونتيسة سريعاً املبلغ – .الناتج ثالمثئة شهرياً
كان ميكن أن  - :أا استاءت من تصرف الكونت دون استشارة أحد

 .مثلها دون أن يفتقر. هل هناك ورقة خمتومة تثبت ذلكيضيف إليها 
 .إنت أردت أريتك الوثيقة ؟أال تصدقني ؟ما األمر يا ماما ،نعم -
مل  ؟كيف مل تعلميين حىت سألتك .كأين أالحق أموال أحد .ال يا أيسيه -

اآلن عرفت من أين  .أكن أصدق حني خيربونين ولكن أنت امرأة قوية
 واملالبس اليت تشترينها أو ختيطينها. .سينهالذهب الذي تلب

ليس هناك ما ال  :يا ماما اشتراها يل بابا قائالً ،أجنيليك –هذه يا ماري  -
أال تعرفني كم هو طيب  .وهو مسرور ا أكثر من سروري أنا .أقدمه لك

 ؟القلب وشفوق
من وقت ما صرت كَنته ال  –ابتسمت الكونتيسة  – .أعرف ،أعرف -

يكلفونين  ؟وأخوه األصغر أوغستني أهو أحسن منه .أنه قدم يل شيئاً أتذكر
يسرين أن  .حسن يا أيسيه .مبسؤولية أسرة فرييول الضخمة متناسني أين امرأة

كنت أمتىن أن  ،ولو مل يكن عندي الكثري ،وأنا .الكونت يعاملك هذه املعاملة
.. ؟.الك ما ال متتلكولكن من يصدقك إن ادعيت امت أقدم لك مثل ما قدم،

أمل   ؟وباإلضافة إىل عائدات الريع يا أيسيه أمل يعدك الكونت بأمالك ما
تبدد  ،وله حصة يف هذا البيتأجنيليك لنفسها " –قالت ماري  ؟يقامسك

 " ك ومرياثك على من ال تعرف أصلهاثروت
لك فهمت عائشة مصدر ـُمـأجنيليك عن توزيع ال –حني سألت ماري 

ومن حظي  .كان علي أال آيت على ذكر الريع" :ونتيسة العذبةكلمات الك
أين مل أخربها بأن معي الوثيقة اليت تستثين هذا الريع من ترِكة بابا حني 
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أجنيليك تسألين هذه  -ماري  .هذا من أخطاء بابا ،.. لست املذنبة.يتوىف
 ال أعرف كيف ستتصرف معي بعد وفاته" األسئلة رغم أنه ما يزال حياً.

عرفت عائشة أا اآلن يف  – .ملك الذي تسألني عنهـال أفهم موضوع ال -
وأضافت إليها كلمة  ،مل تقل احلقيقة للكونتيسة .موقف جيب أن تكذب فيه

 ؟ملاذا علينا أن نرثي بابا وهو حي -:تأسف
أجنيليك  –بدلت ماري  –إليزابيت أيسيه  –هذا صحيح يا شارلوت  -

.. أفضلُ من هذا أن .مل يكن يف ذهين شيء ،هدفسألت دون  –نفسها 
حتكي يل كيف التقيتم بأورليان وما تبادلتم من حديث. مل يرفع عينيه عنك 

 وأنت من مل تلتفيت إليه. ،مل يكن يشاهد املسرحية ،طوال األمسية يا أيسيه
عاتبت عائشة الكونتيسة وما يقال هلا يورد  –أجنيليك يا ماما  –يا ماري  -

 ؟أمل أترجك أال تفتحي معي مثل هذه األحاديث - .اخديه
ملاذا ال تفهمني  .رجل فرنسا األول ال يتكلم مع كل أول امرأة يقابلها -

 ؟هذا يا أيسيه
كررت عائشة ساخرةً العبارة اليت نطقت ا  – !ما أمجله من رجل -

  .الكونتيسة حني تشبث الوصي الدوق ا
إذا تعلقت بالكونت املريض من باب سداد ال يتحقق لك شيء يا أيسيه  -

خذي  -:مث رجعت فنعمته ،أجنيليك صوا –رفعت ماري  - .معروفه إليك
 !ال حترمي نفسك من شيء ،نصيبك من الدنيا اجلميلة

لو كان  .ولكن سأسألك –يا ماما  ،أجنيليك –ال تعتيب علي يا ماري -
 ؟!يلعندك ابنة من رمحك أكنت تقولني هلا ما تقولني 

بل لو كنت مكانك لقلت  ،ما كنت ألكتفي بأن أقول هلا ،يا أيسيه -
.. كان أورليان وعدك أن يدعوك إىل األمسية اليت .لنفسي الكالم نفسه
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وأنا سأصحبك  ." فال تعاندي وحترمي نفسك منهايف "باليه رويال ستنعقد
يدي ماري دو إ –إن تفضلت وقبلت يب. وهذا الذي تعلق قلبك به بليز 

 .أمثاله كثريون يف كل مكان ؟مانفعه
 .يا ماما ،أجنيليك -ماري -
 !ال تصرخي بوجهي ،نعم ،نعم -

أجنيليك وعائشة كان صادراً من  –صوت األغنية العايل الذي أجفل ماري 
 .غرفة الكونت

 .ضت عائشة سريعاً !بابا -
 ." الصمتاملأخوذة من أوبرا  "بروزيربينا مزقت األغنية

 ،كفى ."، باباباباني نفسك من الدنيا وأنت ترددين "حترم ؛ما تتقنينههذا  -
 .سيهدئه ديستان ومجاعته

  .مضى بعض الوقت على آخر مرة ظهرت فيها على بابا هذه األعراض -
 .خرجت عائشة ملهوفة من الغرفة -
 .قطع الكونت غناءه وسأل -..؟.هذا أنت أم أدريني -
 ؟أال تعرفين –أمسك عائشة بيد الكونت.  ؟هأيسي ،أال تعرفين ،يا بابا -
" أكمل غناءه وهو يتغنج !بروزيربينار يا حيب ،بروزيربينار يا نوري" -

ماذا  - :مث أمسك عن الغناء فجأة وسأهلا وعيناه تنظر كلٌّ يف اجتاه .لعائشة
 - ؟" هي اليت تعجبكيلريوفونابصاحبينين يف الغناء؟ هل أوبرا "يا أيسيه، ال ت

 ،يا حيب أين أنت ،بيلريوفونا ،بيلريوفوناإحدى أغاين تلك األوبرا " ويضيف
 "!ودعيين أقبل شفتيك احلارتني ،تعايل عانقيين عناقاً حاراً

انتزعت عائشة نفسها من شارل دو فرييول الذي كان  !توقّف يا بابا -
 .وتراجعت مرتعبةً ،يشدها
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يعود إىل مقعده  عاتب الكونت وهو – .أمزح معك فحسب !ال تفزعي -
إليزابيت  –أنا غري راضٍ عنك يا شارلوت  - الناعم وكأنه مل يفعل شيئاً:

 .أيسيه
سألت عائشة الكونت  - ؟أجنيليك -ماذا حدث لك اليوم أنت وماري -

هي عاتبة علي  - .تريد أن متوه املوقف املهني الذي وجدت نفسها فيه
 ؟هل تواطأمتا على أمر ؛وأنت

  :ذي لزم الصمت مدة مع شبه ابتسامةأجاب الكونت ال
ملاذا أخفيت  :واآلن أسألك .ليست الكونتيسة اليت ذكرتها موضع ثقيت -

قفز  - ؟"ديفان ماري دو إيدي يف صالون املركيز "دو -عين لقاءك ببليز 
وفيما يذرع أرض الغرفة  ،الكونت من جملسه وهو يباعد بني طريف جلبابه

يف "باليه  نفسك حلضور أمسية أورليان أجتهزين - :طرح شكوى أخرى
الشيء حيدث يف باريس وال  !ال تظين أين ال أعرف شيئاً ؟صحيح ؛"رويال

 !ولن ختطي خطوة خارج البيت دون إذين .أعلم به
األجوبة  –مل تكن املرةَ األوىل اليت تسمع فيها عائشة مثل هذه األسئلة 

ى اليت ال تعرف عائشة من وقبل أيام طرح عليها مثل هذه الشكاو .اللئيمة
 .أين يأيت ا. ولكنه مل يتشبث مبطالبه يف تلك املرة كما اآلن

ولكن تصرف الكونت شارل دو فرييول الصبياين العابث أمامها قبل 
تعثّر قلب عائشة يف  -.. "ال مزاح يف ما فعل ؟.وحماولة تقبيلها ،حلظات

ولكنه لن يهجم  ،ميسح على جسدك، يقلق عليك ،صدرها. األب يعانقك
.. مث إنه حياسبين .هذا عار .ولن حياول تقبيل شفتيك .عليك وعيناه تلتهبان

 ؟ماري دو إيدي –ما املشكلة يف أن أتعرف بليز  .على ما مل خيطر يل قطُّ
يف "باليه  وما قاله يل بشأن ندوة أورليان ؟ومن هيجه ؟ومن أوصل إليه اخلرب
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؟ مرة أجنيليك الكالم نفسه اليوم – .. أمل تقل يل ماري." مضحكرويال
وأخرى يوصلون إليه تعاريف أنا وبليز  ،"؟أتظلني متشبثة بالكونتيقال يل "

ال خترج من البيت، " هؤالء كمن يفرض هذا الوضع املستحيل: .ماري –
أولئك  ؟ومن سيكونون ؟" ومن هؤالء!وال تقم فيه، وال أدخلْ وأنت فيه

 ؟ولكن ملاذا ينسى أو يتناسى أين ابنته .وبني باباالذين ال يعجبهم ما بيين 
استغالل مرض اإلنسان لفائدة شخصية  ؟ولو مل يكن مريضاً ؟أألنه مريض

من حسن  .يف سوق خناسة إستانبول تعلمت هذه احلكمة .أكثر من عيب
ال  ؟ولو اشتراين أحد مديري دور احلرام .حظي أن بابا اشتراين يف ذلك اليوم

إن أتناس هذه  .أمه دون ذنب .روف من أسداه إليكجيوز نسيان مع
ع العني ظاهر وج. كانت جديت تقول "النصيحة وقت أزمة بابا أكسب ذنباً

وأقواالً  ،وجع الرأس سبب للثرثرة"" ". وتضيف إليهاووجع القلب باطن
 –وماري  .ال أستطيع جمافاة بابا املريض ألنه أساء السلوك معي .أخرى

" فلن أسبب كل من يهرم يعود طفالًيقولون: " .سنوات عدة أجنيليك ربتين
 ...حىت لو إكراماً لبون دو فيل وأرجنتال ؛له األسى بذريعة أنه قال يل شيئاً

ملاذا مل جتييب نظرات متوسلة إىل عائشة تقول " صار شارل دو فرييول يوجه
 :والطفته بالكالم ،" فعادت  وأشفقت عليه؟على ما سألتك عنه

 .لن أخطو خطوة خارج البيت دون إذنك .فهمت ،يا بابانعم  -
سالت دموع شارل دو فرييول على  –.. .حسن أنك فهمتين يا أيسيه -

 !ال فرح يل يف هذه الدنيا غريك – وجنتيه
ركعت عائشة دامعة العينني أمام الكونت وأمسكت  – !ال تيأس ،بابا -

 ،وأرجنتال ،وبون دو فيل ،نأنطوا –وأوغستني  ،أنا لك – .بيديه وقبلتهما
يف  .وخدمنا اآلخرون يحسنون التصرف معك ،والروش ،وديستان ،وصويف
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كما مسعت ذكرك  –مل تكن تريد ذكْر اسم أورليان  –الوصي  ،ذلك املساء
 .وسأل عنك كثريون يعرفونك وآخرون ال يعرفونك ،باخلري

أنت  –ء يل للهدوأضاف الكونت إىل ما قاله وهو مي - .شكراً للجميع -
 - :مث رجاها بعد قليل –.. .هو يف ضيق ،تعرفني وضع عمك أوغستني

إليزابيت أيسيه ال ختربي األختني غريين دو تانسني أن  –ولكن يا شارلوت 
 .الدكتور الروش صار موضع ثقيت

سألت عائشة وهي تتوجس ما مل يصرح به  - ؟ماذا قال لك الروش -
 .الكونت

  .سالت دموع الكونت ثانية –" تمستشفى "بيسر -
انس هذا  - ،جزمت عائشة بصوت واثق –ال شيء من هذا القبيل يا بابا  -

املوضوع واطمئن! 
 .سأل ومشاعر األبوة واضحة أكثر من أي وقت مضى - ؟هكذا يا ابنيت -

ولكن ال تدعيين مع ذلك يا  - :خافهـومل ميلك إال أن يتوسل إليها يف ما ي
 ! يف البيتأيسيه وحيداً

 الكتاب اخلامس

-I- 
ماري دو إيدي وعائشة  –" مل يكن بليز ه العني دائماً يصبح كالروحمن تر"

 . مل يكن مضى نصف عام على تعارفهما – .يف هذا الوضع إىل اآلن
" حلب نار مىت تشتعل يصعب إطفاؤهاوقوهلم "ا ،ولكنهما حتابا من أول نظرة

اشتعلت بينهما تدفئهما ولكنها حترق من ونار احلب اليت  ،ينطبق عليهما
أحدمها حبب طاهر  –حياول إطفاءها. وكانت أيام الطرفني الثقيلة ولياليهما 



- 391- 
 

ومع أن هذين الشابني كانا حرين يف احلب  .متضي –واآلخر حبقد أسود 
 .فلم يكونا حرين يف ما يقوالن وما يفعالن يف هذا الصدد ،املتبادل بينهما

عرب  -يقةُ اليت انتهى ا حب عائشة لشارل دو فرييول.كانت واضحةً الطر
وأضاف إليه موضوع  .وبعدها صارحها متاماً يف البيت ،عنه يف ندوة املسرح

كان يرغب يف إفهامها حبه بترديد  ،على مرضه ،ومع أن الكونت .الوصي
وحني فهم الكونت موقف  .األغاين فلم يستطع مكاشفتها به بكالم صريح

 .مح اـيقي منه توسل إليها مغيراً بعض الكلمات اليت كان لعائشة احلق
أهو خوف الكونت شارل دو فرييول من مرضه أم  ؟أي سلوك وترتيب هذا

هو القلق على فوات الغاية السرية اليت كان يضمرها للصبية الصغرية يوم 
د تالصقة فقحىت لو كان هذان السؤاالن وأسئلةٌ أخرى متداخلةً م ؟اشتراها

" غريين دو تانسني تلحقان العار يبال تدع األختني كان الكالم املتوسل "
 .واجلواب اآلخر هو قلق حبه اخلفي .جواباً للسؤال املرعب

أجنيليك  –ليست ماري  :خيتلف شأن األختني اللتني خياف منهما الكونت
 مهمومة بالريع الذي سيدر عليها أربعة آالف لرية يف السنة بل بشأن هذا

أأشركها يف ترِكته حني يتوىف؟ وكلودين  ؛الذي إن يفقد ذاكرته أو ميت– 
ألكسندرين تصب حقدها على الكونت وتشمل به عائشة مدفوعةً بالغرية، 

 .والثالثة تغار ،والثانية ختاف ،يتأمل واحدمتظاهرةً باإلشفاق عليها. 
" ماذا اريس، يا بوي باريس كان يغين هلا شارل دو فرييول "وباريس اليت

 ،من ينجح أمره فيها يفرح .احلياة تغلي فيها ؟يهمها يف هذا املوضوع وغريه
واألمكنة اليت يربى فيها امللك الصيب  .ومن ال يفلح فيها يقعد مطرقاً حمسوراً

أمكنة احتفاالت  ،وحديقة الغزالن ،فريساي، وتريانون :لودفيغ اخلامس عشر
" حيث يقيم الوصي أورليان اليه رويالوال ينتهي الصخب يف "بال تنتهي. 
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مآدبه. وال يقوم الذين يقشرون الدسم من احلليب إال جبمع املال والبحث 
يعيشون متحررين  .الدائب عن احلب بال قيود. يتداعون فيلتقون مث ينصرفون

 .من الشعور باحلرج من تبادل العشيقات
شبابها يف عصر هذه كان حظُّ عائشة اليت أوقعها حظُها العاثر أن تعيش 

وقد التهب  .يف عهد لودفيغ الرابع عشر مث اخلامس عشر ،العيشة الفاسقة
حب عائشة األول يف هذه الظروف دون أن تدري أن ال مستقبل هلذا 

 ،ماري دو إيدي –نار بليز  :ولكنها مل تكن ناراً واحدة بل اثنتني .احلب
إليزابيت أيسيه بني  –وكانت شارلوت  .ونار الكونت شارل دو فرييول

 والثانية كانت حترقها. ،األوىل كانت تدفئ عائشة .هاتني النارين
وال حيق  ،أكانت عائشة جتهل أن دو إيدي شفالييه جندي يف الفرقة املالطية

مرة أخرى  ؟أكان هو نسي نذْر نفِسه للفرقة وتعهده بعدم الزواج ؟له الزواج
 ،وأنه بال حدود ،حاً أن احلب ال يسألأثبت الشابان اللذان احتدا قلباً ورو

 ،ولكن احلب اليعين احلظ السعيد. طريقه طويل أو قصري .وأنه نار حامية
 ؟أي طريق سيسلكه العاشقان .إنه مزيج من السعد والنحس ،ضيق أو واسع

حني تشرع يف اإلجابة على األسئلة اليت ال تنتهي عن احلب  ؟وإىل أين سيقود
وإن جعلك املال تتقبل احلب الذي  .مفارق طرقه املتعددةفإنك ستتوه على 

 مل يتقبله القلب والروح فإن احلظ العاثر سيكون طريقك إىل األبد.
ورائحة  .الربيع الذي تال أشهر الشتاء الثالثة الطويلة متردد بني الربد واحلر

 .الربد ما تزال تفوح من األرض رغم ذوبان الثلج الناعم الذي سقط البارحة
 .ولكن األغصان العارية ختلّت عن قسوا اليت كانت عليها يف األحد املاضي

وترقب الشمس اليت تغيب ملونةً األفق.  تز مع النسيم الناعم بنعومة
والعصفوران امللونان على قمة الشجرة يتبادالن النظرات  .باألمحر
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 .مة األوىلواالبتسامات. ويف األفق الشرقي حيث السماء معتمة تلمع النج
النجمة بت أمامها النجمة الثانية "وقبل أن جتد عائشة الوقت لتأملها انتص

وها هي النجوم اآلن تنبثق من هنا  ،أنا -والثانية ،األوىل هي دو إيدي
نيكول أم  –أهي جانيت  .من يا ترى أصحاا من بني من أعرفهم .وهناك

 ،وأيها جنمة فولتري .لبابا هذه الكربى بينها رمبا ؟بون دو فيل أم أرجنتال
.. ليس .ومن نسيتهم ؟ألكسندرين –وكلودين  ،أجنيليك –وجنمة ماري 

وجنمة صويف  .عجيباً أال تتشابه جنمات األخوات الاليت ولدن أم واحدة
وإن انفصلتا عن  ،واملركيزتان دوفان وبارابري .اللماعة إىل جانب جنميت

.. ال ؟!.هلما أال تلفظا زوجيهما كم قلت .زوجيهما، ليستا دون جنمتني
 ،مهماكانت متلك، وحيدةً قليلة اهليبة ،أعرف كيف ستعيش امرأة بال زوج

 ،ولو كانا حرين ،وهذان الطائران ؟وكل من يراها من الرجال يشتهيها
 "...ويفرح كل منهما باآلخر ،يتساندان ويتعاونان على تكاليف احلياة

وتشعل األضواء يف البيوت تناغُماً مع  ،ساعاتتظلم دنيا الربيع مع مرور ال
 .وتبدأ باربس تلمع من قلب املساء املظلم .النجوم

وتنتظر بفارغ الصرب ساعةَ خروجها  .عائشة مهمومة سيس مرور الوقت
ميكن أن حيدث يف األسرة " زال قبل الساعة العاشرة ساعتان.ال ت .من البيت

يا إهلي مد يف عمر بابا  –تقول عائشة  -.وكذا يف العامل ،إىل وقتها الكثري
وعلى األكثر ليس أكثر من  .لن أغيب طويالً يف موعدي .إىل ذلك الوقت

وأبتسم له وأبش يف  ،.. يكفيين أن أرى إيدي جمرد رؤية.ساعة خارج البيت
ويكفيين أن أطوف معه حينا  ... ليس أغلى من هذا عندي.وجهه وأحادثه

وكيف  .وعان على آخر لقاء لنا يف صالون دو ديفانمضى أسب .يف عربته
حني وشوا يب إىل بابا تغري سلوكه وصحته وامتنع عن  ؟دفعت مثن هذا اللقاء
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وماذا رمى إيلّ  .ومل يدخر طوال األسبوع شيئاً ميكن أن يقوله يل ،الطعام
ئك مل وحني كنت أربيك وأنش . أشترِك كي تصبحي زوجة لغرييمل" ؟أمس

على ما  ." من حسن حظي أن أحداً مل يسمعنالو من مثل هذه النيةأكن أخ
 .ارجتفت أعضاء عائشة ملّا تذكرت –يبدو قال يل ما يف قلبه صراحة 

امحين مما - :التجأت إىل الصورة يف الزاوية، ودعت إىل اهللا كما فعلت أمس
ذه مل أشك فيه يوماً بل أعتقد أن املرض أوحى له  .خطر لبابا حنوي

وألين أعتربه أباً  .األفكار. لن أدع نفسي تنسى ما قدمه يل يف وقت الضيق
ومهما كان  .سواء اعتربين هو ابنة أم ال فسأخدمه بقدر ما يتطلبه واجيب

 –ولكن ما خطر له حنوي  .ثقيالً علي فسأعتين به دون أن أحيجه إىل شيء
 .لن أحتمله -يا رب اغفر يل 

 :طائراً من الفرح مل تفهم عائشة ما أراهاحني دخل أرجنتال الغرفة 
 ؟!إليزابيت أيسيه –ملاذا لست جاهزة يا شارلوت  -
ماري  –سألته خمفية عنه أن عربة بليز  ؟ألي شيء سأكون جاهزة يا جان -

 .دو إيدي شوفالييه ستكون على باب الدار يف العاشرة
 .لنذهب إىل صالون دو ديفان املركيزة -
قالت عائشة وأعلمت أرجنتال مبوعدها  – .ل هذه النيةمل يكن عندي مث -

 كنت أنتظر شوفالييه لنلتقي ولو نصف ساعة. - معتربة إخفاءه أمراً ال يليق.
 ؟وأنت تلبسني هكذا -
 - :مزحت معه بامسة وخصت كالمها - ؟أتراين قبيحة ؟ماذا يا جان -

والكوفرير نظرة أم لك أنت  .مهما كان لباسك قبيحاً فسرياه من حتب مجيالً
 ؟أخرى
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 .ال موضوعنا ،ما نتكلم فيه هو موضوعك ،إليزابيت أيسيه -يا شارلوت  -
أعطيين  – .تساهى أرجنتال عن السؤال وعيناه تضحكان وتتخابثان –

كيف  ،كيف .أستأذنت من الكونت ألجلك .بشارة كما يفعل شراكستك
 .نه واثق مينأطلقك أل - .قلّد أرجنتال عائشة دون قصد إىل السخرية –

 .أُمهِلك نصف ساعة لتتجهزي
إن كنت  - .ضت وهي تصفف شعرها - ؟هل ما تقوله صحيح يا جان -

 !ولكن دعين أشكر بابا وأمتنى له نوماً هنيئاً .تقول هذا فاآلن، حاالً
منذ وقت كاف استراح الكونت مع قراءيت  .ال حاجة ملا تقولني يا أيسيه -

 ولذا ال تنسي أن موعدك قصري. - :ن الغرفةوقال وهو خيرج م –له. 
  .أجنيليك ماما أننا ذاهبان إىل ديفان املركيزة -إذن سأخرب ماري  -
ذهبتا إىل أمسية دو  .ألكسندرين –وال كلودين  .لن جتدي الكونتيسة -

 .ديفان
 ؟وملاذا مل تخرباين بشيء -
أنا أنتظرك يف مل خترباك ألن عمنا الكونت كان سبب لك بعض اإلزعاج.  -

 .غرفة الضيوف السفلية
بقي  –ما تذكرته عائشة اآلن أضعف صوت فرحها  –ولكن يا جان  -

 .ال يليق يب أال أنتظره .على موعدي مع إيدي على الباب ساعة ونصف
سأوصي بأن نلتقيه عند دو  !ال تقلقي هلذا ،يا أخيت احلبيبة ،يا أيسيه -

 .ديفان
 ؟وامتنع عن احلضور ،إهانة وإن اعترب عدم انتظاره -
 –استغرب أرجنتال ما مسع  –مل أعد أعرفك،  ؟ماذا جرى لك يا أيسيه -

ال  ،من قال إن الرجل احملمول على أجنحة احلب ال شيء يوقفه ،سيأيت
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أو فيليب  ... أظنه مسيي جان باتيست موليري.الرعد وال الربق وال املطر
ألنك  ،ولكن عندما حيدث فنحن .وأي قالَه فهو صادق .نرييكو دو توش

 .ونصحبه إىل صالون دو ديفان ،سنعرج عليه ،سألت عن أدريني يا أيسيه
 .ينتظرنا ،يعرف ،وهو يعرف

 .ال بأس أن أنتظر دو إيدي ،إذن يا جان --
 .لن يعتب علينا ،ماري دو إيدي شفالييه، رجلٌ –بليز  ،ال يا أيسيه -

  .وعدا أن نعرج عليها أنت وأنا
 .ومل تعلّق بشيء ،"  ابتسمت عائشةكلٌّ يعمل لصاحله"

ماري دو إيدي شفالييه عائشة دون أن جتد الوقت لتلقي  –حني استقبل بليز 
سلّمت عليه سالماً رقيقاً مخفيةً فرحها بلقائه مث  ،نظرة فضول على الصالون

وسألت عمن مل ترها بني  .وقبلت وجنتيها .نيكول –عانقت جانيت 
 .ضور دو ديفاناحل
 .ألكسندرين ال أراها –وكلودين  ؟أجنيليك –أين الكونتيسة ماري  -
قال بيري غريين دو  - إليزابيت أيسيه يف مكان آخر. –هاتان يا شارلوت  -

ألن أخيت الكونتيستني أوصتاين أن أحرص عليك  - :تانسني، واختتم مبزحة
وأنت أيضاً يا  ؟ي شفالييهماري دو إيد –فسأليب طلبهما. هل فهمت يا بليز 

 !ال تقوال وال تفعال ما ال جيوز .آنسة أيسيه
وقفت عائشة ودو إيدي جنباً إىل جنب، وحييا األسقف بيري دو تانسني 

 .وحييا اجلالسني .املسؤول عنهما بإمياءة رأس عالمةَ امتثالٍ له
ا سأل أرجنتال متظاهراً بأن م - ؟إن مل أحرص على أخيت فمن أكون -

 .مسعه أهانه
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شددت عائشة على أخيها دون أن يبني  – !أنت ال تترك أدريني يا جان -
 .وال تتجاوز ما تأمرك به - .عليها املزاح

حني بدأت أدريني تصفق لنفسها وقد أُعجِبت مبا قيل عن املمثلني وافقها 
 .احلاضرون

رفعت دو  - .صالوين أحرار يف ما يقولون ويفعلون –املدعوون إىل بييت  -
 !وامرحوا ،اشربوا !ليعش احلب املتحرر .ديفان املركيزة كأس النبيذ عالياً
ولْيكن حبكم لذيذاً ودافئاً مثل كأس النبيذ  !ولْتكن أرجاُء بييت أماكن حبكم

 !هذه
صاح املركيز مارتني دو بوالو من بني احلاضرين وهو  – !برافو دو ديفان -

 يقرع كأسه بكأس عشيقته.
وفيما هم يتصاحيون ويتنافسون  .صدرت صيحة من شخص آخر !برافو -

 .كرر أكثرهم هذه العبارة ثالث مرات
محت عائشة ـل –ال تصدق يا شفالييه ما مسعت عن احلب املتحرر  -

وفيما هي تضع من يدها الكأس اليت مل تذق  .لشفالييه وهي تقرع كأسه
 .تفعل الشيء نفسهنيكول اليت كانت  –منها نظرت يف وجه جانيت 

 !ال تفرط يف الشراب - :وقلقت على أرجنتال
 .قال األسقف بيري –اهللا هو من أودع النبيذ حالوته  -
ولكنه أكّد علينا أال  - :مث أصلحت .نيكول –وافقته جانيت  ،نعم ،نعم -

 .ننسى أن حرارته تزعزع الرأس
تقرأ  – !للذةا –واجلمال  ،عاش النبيذ الذي يبث فينا املرح والدفء -

"صفرة احلشيش القصري  -أدريني لوكوفرير رافعة الكأس شعراً يف النبيذ 
وعنقود العنب الذي  .الفاتنة مس يف األرض كما اهلواء الرقيق الناعم
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مث ستسرع هذه  .كاهلواء يلعب بأشعة الشمس فتختلط بالعناقيد الصبوحة
تظرهم الناس من أجل اخلري مث سين .باخلري إىل اخلزانات يف األقباء العميقة

اليضع  ،شكراً يا بذرة العنب اليت يسيل قلبها  .الذي سيحدث خالل قرون
احك الفرح  .شكراً أيها النبيذ األمحر اخلارج من اخلزان اخلشيب .شبابك

أرفع كأسي من أجل أال ننسى كلمة السالم ومن أجل  .دائماً على األرض
 "أن تبقى األرض مائدة خري للبشرية

وبعدها سامهت أدريني اليت محسها النبيذ بأغنية فرنسية قدمية، وردد اجلميع 
وقرأت دو بارابريا املركيزة، وهي بني أن تدخل ساحة اللقاء وأن ال  معها.
 .ممثلة معها ،" ملوليريمقتطفات قصرية من مسرحية "دون جوان ،تدخل

 –الفونتني  إليزابيت أيسيه اآلن شيئاً من حكايات –لتقرأ شارلوت  -
 ترجى أرجنتال عائشة مع إشارة احترام. 

حلضور مل غري أن ا ،كانت عائشة خجلة تريد أن تقول شيئاً جلان – !جان -
 ،" بنطق واضح جداًيمهلوها فقرأت حكاية "بائعة احلليب واجلرة املكسورة

 .يساعدها صوا، ويتناسب مع قامتها الرشيقة
ماري دو إيدي  –وخطب بليز  .قاًصفق احلضور لعائشة تصفيقاً صاد

خطبة  ،واآلنسة أيسيه ،ودو بارابريي ،ودو ديفان ،شفالييه ألجل أدريني
ولكن  وساهم العازفون الثالثة املدعوون بعزفهم. ،خباًـوشربوا ن .حتية

وبعد  .الرجال والنساء الذين يرقصون معاً ينسلّون رويداً رويداً من الصالة
ماري دو  –وبليز  ،نيكول –ال األسقف بيري وجانيت قليل مل يبق يف الغرفة إ

 .وعائشة ،إيدي
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 .ألكسندرين إىل هنا –أجنيليك وكلودين  –كان املفروض أن تأيت ماري  -
ولكن ال أعرف سبب  - .أعلنت عائشة ما كان يشغل باهلا طوال السهرة –

 .غياما
هل  - ،ةمزح بيري مع عائش –ال بد أنك مل تري أخيت منذ زمن بعيد  -

ال تصدقي كل ما تقوله لك أختاي يا  –مث أضاف هلا  - ؟اشتقت إليهما
 !أيسيه

قالت عائشة ما يف قلبها ولو  - .ال يا بيري هاتان صارتا جزءاً من روحي -
 .أنا قلقة على أيب ألننا تركناه وحده يف البيت - .أا تعرف أن بيري ميزح

س إىل حاله قبل مدة فهو اآلن بالقيا .صحيح أنه مسح يل أن آيت إىل هنا
 .وأخربتهم مبرض الكونت ولو مل يسأهلا أحد -.أحسن بكثري

ابتسمت جانيت نيكول يف وجه عائشة وقالت   –هذا حسن يا أيسيه  -
سنتكلم يف بعض  ،وحنن أيسيه وأنا ،أنتم الرجال ابقوا هنا –لبيري وصحبه 

نيكول  –جانيت  وحني جلستا يف الزاوية األخرى نصحت – .أسرارنا
مث سألتها عما  –! ال تيأسي ؛أعرف أخبارك مع الكونت يا أيسيه- :عائشة

 ؟هل صحيح أن الكونت شارل دو فرييول طلب منك اختاذك زوجة يقلقها:
ما سألتها عن اخلرب الذي ال يعرفه ـرف جفنا عائشة ل -أين مسعت هذا   -

ض ال جيوز التوقّف عند كل بابا مري - :ولكنها بدأت تربئ الكونت .سواها
 .ما يقوله

ال تثقي به وال تبقي  .هذا سلوك ممتاز مع الكونت يا أيسيه ولكن احذري -
 ؟ماذا تنويان أنت ودو إيدي شوفالييه .معه يف الغرفة وحدكما

  .ليس دو إيدي حراً بنفسه ،نيكول –كما تعرفني يا جانيت  -
 .الكالم نفسه وأنت يا أيسيه يستطيع الكونت أن يقول لك -
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 .احتدت عائشة ذات اخلد األسيل - ؟نعم -
حني اشتراك  .ولكن املوضوع ليس هكذا ،"الكونت يناديك "ابنيت  -

خوله التصرف ـوأحلق بك كتاباً ي .مل يسجلك ابنة له ،وعمدك كاتوليكية
ك كما أستطيع التصرف ب. هلذا كان قال لك "بك كما يريد حني تكربين

 " أريد
قالت  – .ليس بابا من هذا النوع من الناس ،نيكول –جانيت  ال يا -

مث  .لو مل يكن مريضاً ما قال مثل هذا الكالم - .عائشة وهي تداري قلبها
لن  ،إنه مريض .إين لن أنسى أبداً ما قدمه يل بابا. ال جيوز إنكار املعروف

 -.أباها علي أن أخدمه كما ختدم ابنةٌ .أتركه وال أحد يسأل عنه أو يرعاه
بابا ترك يل ما أعيش منه حىت  - .أوشكت عائشة أن تبكي ولكنها متاسكت

 لو تويف اليوم.
 ؟ومن من األسرة يعرف هذا-
سألت عن املوضوع فأخربتها أنه ترك يل عائد  .أجنيليك وحدها –ماري  -

ولكين مل أخربها أن معي وثيقة تشركين  .ريع يقدر بأربعة آالف لرية سنوياً
 .يف ترِكته

ألكسندرين  –ولكن ال تظين أن كلودين  .خرياً عملت يف هذا املوضوع -
  .أجنيليك –جتهل ما تعرفه ماري 

- تعرفلن تستطيعا أن تفعال  –تصلبت كتفا عائشة املنسابتان اجلميلتان  !ل
.. ال أعرف .أكرب مشكلة يل هو وضع إدي .شيئاً بوجود بابا وأخوي وأنت

 !ىت أحبه من أول نظرةماذا جرى يل ح
أجبت  –نيكول حبرارة لعائشة  –ابتسمت جانيت  –ما جرى يا أيسيه  -

 –تنهدت جانيت  –ولكن ما ال تعرفينه هو ما ينتظركما  ،عنه بنفسك
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وحنن أيضاً  ،أفهم ،أفهم يا أيسيه -نيكول تنهيدة تكشف عن شيء يف قلبها 
وشوفالييه ليس بعيداً  .حمسوم حنن بصفتنا منذورين للدين فاألمر .هذا وضعنا

 .عنا بنذره عدم الزواج
 –مهست عائشة يف أذا ووجنتاها الشاحبتان تتوردان  –وهذا ما أقوله  -

" ولكن ين أن تتزوجيين فسأحتلل من نذريمىت وعدت ؛ألين أحبك" يقول يل
أال يبدد هكذا ما كان  .حىت لو قضيت العمر أحبه فلن أمسح له أن يفعل هذا

 ،إىل حفاظه على قامته ،إىل جِلسته ؛انظري إليه ؟له لشخصه ولفرنسايفع
.. ال أدري إن كنت .تكتشفي أما كافيان لتعريف أنه إنسان حمبوب مهذب

 !نيكول –.. ساحميين يا جانيت .أثرثر
بشت جانيت نيكول سعيدة بكالم عائشة على  –امتداحك لشفالييه  -

 ،أريدك أن تسعدي حببك ،نه يا أيسيهألنك حتبي –شفالييه وتغبطها عليه 
وليس هذا وحده بل هذا اخلبيث أورليان الذي ال يتركك أريدك أال تدنسي 

 .طهارتك به
أجنيليك تشجعين عليه  –حىت لو كانت ماري  .ارتاحي من ناحية أورليان -

وقبل أن تصرح مبا  ،ابتسمت عائشة بشيء من الرياء - .فال طريق أمامه
إن وعدتين أال تعتيب  ؟هل ستظهران ؛هاتان اللتان اختبأتا - :يقلقها سألت

جيب أن  ،وقد انتصف الليل ،نيكول فألين مشفق على بابا –علي يا جانيت 
 .أعود إىل البيت

وحنن حان موعد  –وكأا كانت تفكر بالطريقة نفسها  –لن ننتظرمها  -
يئاً من األرض سننسلّ  شيئاً فش ،سنعود كما عادتا دون استشارتنا .عودتنا

 .البيت اإلجنليزي –
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يف العربة  نيجالسماري دو إيدي شفالييه وعائشة  –كان احملبان بليز 
ومل يكن ما يصطرع يف قلبيهما بأقل من ضجيج األصوات  .متقابلني

 .الصادرة من عجالت العربة
قالت حني أصبحت العربة على البوابة الكبرية آلل  –إيدي يا روحي -

سأدخل البيت  .وها مها البوابان ،الدار مضاءة ،رج من العربةال خت –فرييول 
ال يقبل أن يرافقين  .ال حتبال أريد أن تسمع من بابا ما  ،أرجوك .وحدي

 .أحد
استقل دو إيدي حرارة اليد اليت  –أنا أحبك  .لك ما تريدين يا أيسيه -

 .فقبلها ،مدت إليه
 .فالييهردت عائشة على ش –وأنا أحبك يا إيدي  -
إن مسحت يل يا عائشة فأنا أنوي أن أتكلم إىل شارل دو فرييول الكونت  -
 قال شفالييه يف أثرها. –

 
-II- 

كائناً من كان  ؟" من قال هذالد اإلنسان مسيكاً فالروح هشةمهما كان جِ"
إذا انطلقت من هذا القول املأثور  .القائل فلن يصدر عن أحد أصدق منه

 ل دو فرييول فمن املمكن أن ينطبق عليه القول السابق.وفكرت يف شأن شار
ولكن إن أضفت أنه خيدع نفسه باحلياة اليت يتشبث ا قلباً وروحاً فإنك 

 تنسى أن الكونت الذي ال يشبع من احلب مريض.
فما  ،وكان الشحم يظهر من فوق موقدك ،حىت لو كانت فأرتك تدر دهناً

هذه كانت حال شارل دو فرييول حىت  ؟مفائدة أن ترفع مئة كومة على الوه
حىت وهو يف هذه احلالة كان  .راكباً حصانه اخلشيب ،وهو يتصنع الشهامة
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ولكن احلصان  ،مل يكن يريد أن يربد .مشغوالً بإلقام النار اليت تنطفئ حطباً
 .والسرج يهترئ ،يتعب

 ليت اإلنسان كان يعرف على أي منها ؛العامل مركَّب من طرق خمتلفة
مل يكن جواب هذا السؤال سراً على شارل دو  ؟وعلى أيها سيتعثر ،سيتعب
املتالقية أعاده إىل قصره األبيض الكبري.  –أحد هذه الطرق املتباعدة  .فرييول

ولكنه كان يف محأة حبه دون أن يكترث بأنه سائر على الطريق الذي يوصله 
يلة اليائسة الظاملة أم هو أهو عناد السنوات الطو ؟إىل اية العمر. ما هذا

 ؟كالشجرة اليابسة تبدد ظلُّها
ماذا سيكون إذن مصري العمر الغض لعائشة ودو إيدي واحلب الطاهر 

ولكن احلياة  .عمر شارل دو فرييول وحده يساوي جمموع عمريهما ؟بينهما
جعلت  ،عركتهما. وإذا كانت املآسي اليت مرت ا عائشة، وحياتها اليوم

وإن  .يمة ومتوثِّبة القلب وبريئته فإن مجاهلا كمن مل تعان شيئاًمنها حك
وإن مل  .وسليب من اجلهة األخرى ،تفكّرت يف هذا فهو إجيايب من جهة

جناف احلقيقة فجمالُها سبب مأساا وسبب استمرار حياا إىل اآلن يف ظل 
 .الظلم وانعدام الرمحة
ه إذا قابل الكونت شارل دو ماري دو إيدي شفاليي –ماذا سيقول بليز 

وإن مل تكن كلودين  .نيكول يعرف حببهما –ال أحد غري جانيت  ؟فرييول
– لموإذا  .ألكسندرين شكّت يف أمرمها فليس يف آل فرييول من عنده ع

كانت عائشة تتصرب متأملةً األفضل فمن يدري ما ميكن أن حيدث إذا بقيت 
تغفل حلظة عن طريقة محاية مل تكن  ؛هي والكونت وحدمها يف البيت

 شرفها.
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تريد أن يتكلم دو إيدي إىل شارل دو  ،رغم ظروفها القاسية ،مل تكن عائشة
أهو حبها  ؟من الذي كانت عائشة تريد محايته قلقة عليه .فرييول الكونت

 !"ال يقاس مثل هذين احلبني  ؟لدو إيدي شفالييه أم الكونت أبوها الذي حتبه
مث ارتعدت من  ،على اخلاطر الذي أسرع إىل رأسها المت عائشة نفسها –

ما أسوأ احلظ الذي جاء يب  - :الفكرة اليت كانت أحياناً تطرق باب قلبها
مل يكف ما وجدت نفسي فيه من عناء حىت جاء حيب األول بال  – إىل الدنيا

 ؟.. ملاذا مل أقهر قليب حني عرفت أنه ليس إليدي احلرية يف احلب.أمل
هل عجيب "يقول يل بارابري ودو ديفان  ؟فسي النار اليت ستحرقينأأقتحم بن

ال تفويت مثل هذا الشاب  ؟أن يكون لك إدي شفالييه دون زواج رمسي
احلب ال يعرف غنياً  !ما أسوأ فهمكما ومالحظتكما !"احتويه ،املمتلئ الغين

من خيتاره القلب شخص  :منذ عهد بعيد نسيتما قانون احلب .أو فقرياً
ما قاله يل قبل أيام ليس  .مل حيبين إيدي وهو ال يعرف حقيقة وضعه .حدوا

سيتحلّلُ من العهد الذي قطعه على نفسه  –ما يسمعه لَكُن عشاقكن مهساً. 
جيعلك تفعل  ؛مسعت عندنا وهنا أنه ال شيء يقف أمام احلب .أمام وحدته

يد احلب الذي ال أر  .أي شيء. أهو شجاعة أم حب يوقعك يف املهلكة
ولكين ال أستطيع أن أرمي وراء ظهري أول حب يف  .يدمر حياة من حتب

 "؟...أيسلبه أحد مين ؟ملاذا أنصح نفسي بنفسي .حيايت
 ،كان دو إيدي شفالييه ينوي مقابلة الكونت شارل دو فيوريل هذا الشهر

ض كان املفرو .ويف الشهر املاضي، غري أن عائشة منعت اللقاء حبجج خمتلفة
وكانت جهزت ما ستقوله وما  .أن تتكلم عائشة أوالً إىل الكونت بصراحة

حىت لو كان إطالق الكالم على عواهنه سهالً فالعثور عليه حيتاج  .سترد به
وإذا كانت عائشة حىت اآلن التستطيع  .إىل الصدق والكذب والدموع
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هذا ال ولكن  .مفاحتة الكونت به فمنذ وقت غري قصري كان األمر وصل إليه
وأمنيتها أن  .يعين أن تغمض العينني واألذنني وتدير ظهرها لكل شيء ورب

ورمبا يف املسألة أنه طمع فيها يوماً ما على  .يساعدها يف حتقيق أمنيتها ونيتها
فهي تأمل يف محاية  ،وهي حتمي نفسها ،وإن تصرفت هكذا .حنو معيب

ائشة جاهزة منذ زمن وإذا كانت ع .شرف الكونت الذي رباها وعلمها
ودخل  ،بعيد ملا ستقول وستفعل فبعدما هبت رياح الصيف أسبوعاً كامالً

تقاطع الشهرين يف املوضوع أيضاً، مل تستطع وهي املشغولةُ بالكونت املتفاقمِ 
ومرت بعدها أيام فأسابيع ولكن مل  .وبوسائل دئته، التحدثَ إليه ،وضعه

فرييول. ومع أن اجلميع كانوا يبدون مرتاحني  يطرأ أي تغير على بيت آل
 .فقد كان قلق صامت يلف اجلميع

مل تكن عائشة حتيد بنظرها  ،منذ أن استيقظت إىل أن نامت ،طوال النهار
مث  .عن الكونت. وكلما صدر صوت من أي مكان قفزت برأسها وأنصتت

عدم اطمئنان  إذا مل يكن الصوت متعلقاً باملريض انصرفت إىل أعماهلا خمفيةً
قلبها. وكلما مضى من األسبوع أو الشهر يوم نقص من عمر عائشة، ومل 

وعند عائشة موعد حمدد مرة يف األسبوع  .يبق يف نفسها ما يسر إالشفالييه
خترج  ،حني تعطي الكونت دواءه ودئه بالقراءة له –للقاء دو إيدي سراً  

وأحياناً  ،ناً يطوفون أرجاء باريسأحيا .للقاء العربة اليت تنتظر على البوابة
يتمشيان على الشارع. يطوفان احلي على األقدام وعربتهما تسري إىل 
جانبهما. ومع أن عائشة كانت تعرف أن ما خيفيه املرء خيرج للعلن يوماً ما 
فقد كانت تتوسل إىل البوابني حني خترج من البيت أو تعود إليه راجية إيامها 

 .ما تفعل، ومل تكن تتباهى هلما بفعلتها أال حياسباها على
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كانت عائشة تؤجل من يوم إىل آخر موضوع حديثها إىل الكونت مغلوبة 
لن  ،ال ." كيف أفاحته وأنا أعرف جوابه سلفاً .ذا السلوك ومنط احلياة

أعرف أن احلب  .أسيء إىل بابا املريض يف غمرة تفكريي مبصلحيت الشخصية
ولكن ال أستطيع أن أفعل هذا يف أثناء أزمة  ،يةال يبحث عن فائدة شخص

وهو ليس  ،سأنتظر أوغست وسأسأله ألنه سيعود مع اخلريف .املسكني
إن يفعل  ؟ولكن هل أسوغ هكذا إلدي ما سيفعله حنو فرقته .غريباً عين

أمل يبق ؟ "وأين أذهب ببابا .هكذا أكن دمرت حياته لفائدة شخصي
حني خيل لعائشة  –" ؟قارب غريك يعتنون بهللكونت شارل دو فرييول من أ

 ؟وملاذا مل يبق له" أن أحداً وشوش هلا ذا الكالم أجابت نفسها بسرعة
 "؟...ولكن هل أعرف كيف سيتصرفون معه ،عنده

عرفت عائشة أن شارل دو فرييول نزل للغداء فنزلت إىل غرفة الطعام دون 
تيسة جالسني إىل املائدة بكامل أجنيليك الكون –كان الكونت وماري  .غرفته

ومناديل  ،عدة الغداء من مالعق مذهبة ومفضضة وصحون زجاجية فاخرة
 .وحني دخلت عائشة توقف االثنان عن احلديث .وأغطية بيضاء للصدر

 – !إليزابيت أيسيه –مل حيدث أن جعلتنا ننتظرك على الطعام يا شارلوت  -
 – .وبنربة عتاب ،للمرة األوىلأجنيليك وكأا ترى عائشة  –قالت ماري 

عندي لك خرب سار. 
وافق  –لست جاهالً باملوضوع  ،إليزابيت أيسيه –يا شارلوت  ،نعم ،نعم -

رجاين أورليان الوصي بشخصه فلم أستطع رفض  –شارل دو فرييول كنته 
 .طلبه

مث  ،إىل الكونت أوالً فقبلت وجنته ،دون التفات ملا يقوالن ،توجهت عائشة
 .مث جلست على مقعدها .الكونتيسة ففعلت مثله إىل
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 :أضاف الكونت إىل الكالم الذي مل يتح له إكمالُه
باليه أورليان الوصي إىل األمسية اليت ستقام غداً يف " ،أنت وأنا ،دعانا -

  1"رويال
 .أسرعت عائشة - ؟وماذا سيفعل بنا -
مث  ،ليق من عائشةصفق الكونت كأنه كان ينتظر هذا التع – !برافو أيسيه -

أما قلت لك يا  –التفت إىل كنته بشيء من الرياء ووجه هلا احلديث 
ولكن  ." ثانية يا ابنيت؟ واآلن "برافوكونتيسة أن أيسيه لن تفرح خبرب الدعوة

ففي هذه املرة ال تفعلي مثل املرات السابقة  ،مبا أنك تعرفني وفائي بوعدي
أجنيليك  –وأنا واثق أن ماري  .اء الغدفستذهبني مس ،حني دعوك ومل تلبي

وال أعين ذا أنك ال حتترمني  .الكونتيسة  ستحرص عليك ألا وعدتين
أنا من كان جيب أن يصحبك لوال توعكي.  .كوين يقظة دائماً ،نفسك

الناس الذين ستخالطينهم من الذين أفسدهم  :ولكن مرة أخرى أحلُّ عليك
أال تتذكرين كيف أبعدتك عن شفالييه األمسر  ؛سكِّريون فاسقون ،ملكـال

  ؟ذي الشوارب السوداء الكثّة الذي كان يأكلك بعينيه
ملاذا  –ابتسمت عائشة للكونت مالطفة إياه وقطعت حديثه  –يا بابا  -

؟فقدت ثقتك البتة يب وكأين ارتكبت إمثاً عظيماً يف ماضي 
 ؟! ثقيت بكأكنت أمسح لك أن تذهيب إىل حفلة من دعوك لوال -
 ؟أين دواؤك ؛بادرت عائشة - ،اطمئن يا بابا -
 –ارتشف شارل دو فرييول وأتبعها باملاء  –لوال هذا الدواء اللعني   -

 ؟!أكنت ألبي ألورليان دعوته

                                                 
 .املترجم القصر امللكي. 1
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 .سألت عائشة لتهدئة الكونت - ؟أال ميكن لكلودين أن حتل حملي -
أنسيت أن  – .تأجنيليك ملا مسع –جحظت عينا ماري  –يا أيسيه  -

 ؟كلودين حامل
سأل شارل دو  - ؟من والد جننيِ كلودين اآلن؟ ممن نعرفهم أو ال نعرفهم -

 .فرييول متظاهراً بالالمباالة
ابتسمت ماري  - ؟ما شأنك باملوضوع حىت تصدع رأسك به ،يا كونت -
ا ولكن مب -.أجنيليك ابتسامة صفراء ولو أن مامسعته بشأن أختها ال يسرها –

 أنك سألت فلن أكتمك: هو ديشان شفالييه الذي ال نعرف أين هو.
سلوك من حيملون لقب  إليزابيت أيسيه ما –أمسعت يا شارلوت  -

 ،قال الكونت حبيث ال تعرف إن كان جاداً أم مازحاً وضحك - ؟""شفالييه
.. إن عاش فلن .غريب أم مل ينسبوا اجلنني إيلّ - :مث صرح بنوع من احلذر

وض عن الطعام قبل  ،أى الكونت اآلن بال مباالة –عدم وسيلة للحياة ي
 !من شاء فليتبعين ؟.. أال يكفي ما أكلتما.سأمتشى قليالً يف الفناء –أن ينتهي

 .وحلقت بالكونت فزعةً ،أجنيليك على املائدة –تركت عائشةُ ماري 
عائشة أن تنضم إليه ولكنهما مل يلبثا طويالً يف الفناء؛ إذ طلب الكونت من 

مث يطلب منها القراءة   ،يف الغرفة ألن من عادته بعد الغداء أن يستريح ساعة
غري أنه ما إن وضع رأسه على الوسادة حىت غرق يف  .يف كتاب أو جريدة

 .النوم
 

-III- 

 ." يفارق ذهن عائشة وإن تظاهرت بغري ذلكمل يكن هم دعوة "باليه رويال
وما مل تكن  .ع أكثر مما يعرف شارل دو فرييولكانت تعرف من املوضو
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مل يكن أحد إال  .تفهمه هو كيف أغروا الكونت ذا املوضوع وجروه إليه
بل إا أخفت األمر  .باتيست يعرف بأمر الدعوات األوىل –الدكتور جان 

عن دو إيدي شفالييه حىت ال تسبب له املشكالت. ولن يقبل الكونت من 
كيف ستطلع اآلن إيدي على املشكلة اليت وقعت  .مرهعائشة أن ختالف أ

كل  ؟وما املخرج ،ماذا أفعل .ال يزال على موعدمها الثابت ثالثة أيام ؟فيها
أقحمتين يف ماذا ستستفيد إن  أجنيليك. –هذه من حبكة الكونتيسة ماري 

". أأصارح ذلك تعتب علي ألين ال أناديها "ماماومع  ؟"حفلة "باليه رويال
إن وصلتم  يف تآمركم  إىل  .إن فعلت هذا أتيت على حياته ؟ا مبا أعرفباب

ولن أذهب إىل احلفلة ولو أرسلوا ورائي مئة  ،هذا احلد فسأدعي املرض
 " ...رسول

قفز فخري  ،بعدما استدعي الكونت من تركيا ،يف بضع السنوات املاضية
يل إليها أا تسمع وخ .فجأة إىل أفكار عائشة، وهو الذي كانت قد نسيته

أي ضفة من ضفيت البحر . "صوت األمواج اليت تقذف باحلصى إىل الشاطئ
جتفل عائشة  وتسأل  - ؟أضفة الترك أم األديغة ؟يصدر هدير املوج ،األسود
مث حني تصبح ذكريات املكان الذي قضت فيه طفولتها تنتصب أمام  .نفسها

وحلن املرثية حيمله ذات القمم البيضاء، جأة اجلبالُ تتمثل هلا ف ،عينيها وختتفي
 .ال هو صوت أمي وال صوت جديت ؟صوت من  هذه املرثية – .ماء البحر

ملاذا علي أن أنسى  .كائناً من كان صاحب الصوت فهو باللغة اليت أنساها
ولكنها  .تعنف عائشة نفسها وتبدأ تلفظ متريناً من متارين نطق جدا ؟لغيت

وحتاول أن تغين األغنية اخلفيفة عن القطة ولكنها  .الكلماتتتعثر وقد نسيت 
تبكي دموع اإلهانة إذ ال تستطيع أن تنطق بعض كلماا اليت كانت حتتفظ 

" يعرف اللغة األديغية بدالً من التركية ملا ، تعزها. لو كان "باباا يف القلب
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ل إنسان كحيث كان فخري يقول " اآلن وصلت إىل .بقيت دون لغة األم
ن يتركهم فنسي لغته بقي بال ولكن إن أجرب على أ .جيب أن يعيش بني قومه

فخري وأورخان وقعا يف طفولتهما يف املوضع الذي وقعت فيه ومع  ."جذور
ومل تضرمها إن مل  .ذلك تعلّما الفرنسية واألديغية دون أن ينسيا التركية

 " ...تنفعهما
  :سيت معها عائشة سبب ضيقهاحني دخلت صويف الغرفة بوجه الفرح ن

 ؟أأزعجك أحد ؛ما األمر يا أيسيه -
 .بل أرثي نفسي بنفسي ،ال -
وناسية الورقة الصغرية اليت يف  ،دون أن تفهم صويف ما قيل هلا - ؟ماذا -

 .سألت عائشةَ من جديد ،ثنايا ثوا
كنت أفكر يف حايل بيين وبني  .ال تلومي نفسك .كفى ،كفى يا صويف -

 .ولكن سأسألك إن كنت ستفهمينين .نفسي
وإن  ،بدا من صوت صويف –أُنصت إليك  ؛مل حيدث أال أفهمك يا أيسيه -

 ."نة من "إن كنت ستفهمينينمل يبد من وجهها، أا شعرت باإلها
ومهما أجبتين آمل منك  .ال مهم يف ما سأسألك عنه ،شكراً لك يا صويف -

موقفك من لغتك الفرنسية لو وقعت بدالً أن أجد جواباً لسؤايل. ماذا كان 
  ؟مين بني الشراكسة

 –ضحكت صويف  –" اآلن فهمت ملاذا قلت يل "أرثي نفسي بنفسي -
وكما محلت نفسك على االندماج ذا اتمع  .الشراكسة بشر مثلي

أي قوم مىت تشاركهم أفراحهم وأحزام  .واالستقرار فيه كنت فعلت مثلك
ما كنت  ،وآل فرييول ،وكذلك أخويك ،تكوين تفهمينين ولو مل .يفهموك

 استطعت العيش معهم يوماً واحداً.
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 .بادلتها عائشة املزاح ؟وأنا هل تعدينين من آل فرييول -
 .انزلق ما يف قلبها على لساا - ؟ألست من آل فرييول -
ولكنها  .قالت عائشة لنفسها –.. .آخر ما ترددت موئللو كان عندي "

.. لو أطعت فخري ؟.موئلوملاذا ليس عندي  -على ما قالت:  ندمت
حني  ؟.. ما أخبارمها يا ترى.وأورخان حني جتشما مشقة السفر وجاءاين

وما الفائدة من  .سألت عنهما بابا قبل أيام رماين بنظرة ارتياب عنيفة
!، حدث ال تفوت رأس احلصان وتلحق بذيله، كانت جديت تقول "السؤال

خرجت عائشة من استغراقها وأجابت صويف تعرفها أا مل تنس  ."ما حدث
 :سؤاهلا

ماذا  :ولكنك مل جتييب على سؤايل .يل بعد آل فرييول يا صويف مؤئلال  -
 ؟كان سيحدث للغتك الفرنسية لو وقعت بني قومي الشراكسة

هل تعرفني ماذا كنت سأفعل إن مل أجد بني الشراكسة من يتكلم  -
ألن يفهمك املاء واخلبز والشمس  .كلّمت نفسي بنفسي كنت ؟الفرنسية
 ؟والسماء

أعاد ما ستقوله عائشةُ  – .نيكول تقول يل الكالم نفسه –كانت جانيت  -
إذن ما قاله يل  – .الفرح إىل نفسها ولو أا تنهدت لما مسعت وما يف قلبها

 ها.ريين إياسيصحبين يوماً إىل بالد الشراكسة وي :إدي قبل أيام كان عجيباً
أسرعت صويف إىل صدرها وأخرجت الورقة اليت كانت  –.. .ألنه حيبك –

وهو ينتظر  ،خذي هذه ،كدت أذنب حبق دو إيدي شفالييه –نسيتها 
 .اجلواب
 .إليزابيت أيسيه –يا حيب شارلوت ئشة الورقة اليت فتحتها ملهوفة "تقرأ عا

والسماء ال أحب أحداً  لن تسع هذه الورقة حيب ومشاعري حنوك. بعد اهللا
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ال  .أشتاق إليك .أقول هذا لنفسي وأقوله لك .على هذه األرض كما أحبك
: أطيق االنتظار إىل موعدنا يوم األحد. غري أين سأزف إليك خرب لقائنا غداً

أعرف أنك  ." ألن أورليان دعاينأريدك أن ترافقيين إىل لقاء "باليه رويال
ع أن هذا اللقاء ليس ألجلنا فلن يكون إال م .دعيت مرات كثرية فلم تلبي

أرجو االستعجال  .ولْنذهب معاً ،فحرري نفسك بطريقة ما من الكونت ،لنا
 يف اجلواب. احملب إيدي"

 ،ونظرت باجتاه النافذة .قفزت عائشة من جملسها حني قرأت الورقة
صحيح ما : "مث استعرضت الرسالة بنظرة سريعة وأمسكت القلم .وجلست

وكنت  .وأنا كان هذا ببايل اآلن .من أن القلب والروح يتخاطران يقال
رسوالً إىل أيب من  حني أرسل أورليان الوصي .أفكر كيف أبلغك ما يشغلين

على سبيل التباهي بالذات، أن  ،أحلّ علي ،" الذي ال أحبهأجل "باليه رويال
 ،رضومع ذلك كنت عزمت أن أدعي امل .أجنيليك –أذهب بصحبة ماري 

 ". أيسيه"فسآيت إىل "باليه رويالولكن ملا تبين أن وضعي سيكون خمتلفاً متاماً 
رغم أن أورليان الوصي ال يدعو عادة إىل لقاء باليه رويال نصف الشهري 

والطعام والشراب ال تكاد  .إال مخسني شخصاً فقد أضاف اآلن ضعفي الرقم
الرقصة تتبعها رقصة  - .هلمالعني حتيط ما. وعازفو األوكورديون ال راحة 

وتصدر من كل مكان أصوات الضحك الصاخبة وال سيما من  .أخرى
النساء. وباإلضافة إىل الصالة الفسيحة اليت يرقصون فيها هناك غرف أخرى 

واخلدم  .وبعضها أقرب إىل الظالم ،مفتوحة األبواب. بعضها يتألأل باألضواء
وأورليان يبحث بنظره عن  .فيفةيدورون بكؤوس الشمبانيا مع األطعمة اخل

عائشة اليت أقام أمسية هذا اليوم من أجلها فال يراها. أخربوه أمس واليوم أا 
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أشار إليها أحد املكلفني  -ها هي  ،ولكنها مل تظهر إىل اآلن. ال .ستحضر
 قادمة. –برصدها 

 –" .حسناً فعلت بأن جعلت احلضور ينتظروا وال يبدؤون احلفلة دوا"
قول أورليان لنفسه ولكن خييل إليه أن احلضور جتمدوا يف أماكنهم حني ي

بيد أنه يقرع كأسه بكؤوس النساء املرائيات  .دخلت بينهم الفتاة الشركسية
ال يدع عائشة تغيب عن  .الاليت أحطن به وكأنه مل ينتبه إىل حضورها
ة فرييول " أمسكت الكونتيس.ناظريه وهو ميتدح مجاهلن ويعرب عن حبه هلن

أألا ال تشرب  .كأس الشمبانيا، ومدا إىل الفتاة الشركسية اليت مل تأخذها
ومن هذا الذي  ؟كيف ال تشربني الشمبانيا وأنت ربيت يف فرنسا ؟أم تتصنع

.. مل أصدق ما قيل .ماري دو إيدي شفالييه –هو بليز  ؟يقبل يدها احتراماً
 –" ...كين أراه اليوم رأي العنيول ،يل إنه حيوم حول الفتاة الشركسية

اضطرب قلب أورليان اخلبري بأهواء النساء فتمىن أن يتجه إىل حيث تقف 
وحني اقترب من موقف  .ولكنه ال يريد استقباهلا بطريقة تتباهي ا .عائشة

عائشة وهو يقرع كأسه مبن يصادف دون متييز توقف عندها وكأنه فوجئ 
 :برؤيتها

أجنيليك الكونتيسة  –ا إىل لقائي اليوم يا ماري يسرين جداً حضوركم -
إليزابيت  –ملاذا ليس معك كأس يا شارلوت  .إليزابيت أيسيه –وشارلوت 

 ؟أمل حتصلي عليها ؟أيسيه
 !ال أشرب الشمبانيا يا نور فرنسا -
 ؟أحتبني األبيض أم األمحر !هاتوا هلا من النبيذ إذن -
مل  - :واخلجل يزيدها مجاالً صححت عائشة –مل أُحسن التعبري  ،ال -

 .أشرب قط أي نوع
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 –نظر الوصي أورليان مستغرباً ما مسع إىل الكونتيسة ماري  –.. ؟.هكذا -
مل يبدأ الشرب بالنساء والجيوز اعتباره  :وأجاب حذراً ودون مبالغة ،أجنيليك

 إن وافقتين ؟ماري دو إيدي شفالييه –أليس صحيحاً يا بليز  ؛عيباً على املرأة
أدعو هلما أن تبقيا مجيلتني  .دعنا نرفع كأسينا على شرف املرأتني اللتني معنا

 .دافئتني كالشمبانيا اليت أرفعها ،لذيذتني ،دائماً
أجنيليك حىت فرغوا من  –انتظرت الكونتيسة ماري  –وأنا بامسكم   -

أرفع هذه الكأس يف صحة الرجال ذوي  - :الكأس وقالت هلم من أعماقها
 .احلارةالقلوب 

 :أجنيليك من الكأس نطق أورليان بنِيته اخلفية –وبعد أن فرغت ماري 
إليزابيت أيسيه الرقص وإن كنت ال تعرفني  –أال تعرفني يا شارلوت  -

 ؟شرب الشمبانيا
 –.. .إليزابيت أيسيه الرقص –يا نور فرنسا كيف ال تعرف شارلوت  -

 .أجنيليك –استعجلت ماري 
أشار أورليان إشارة  – !إليزابيت أيسيه معاً –رلوت إذن لنرقص يا شا -

 .احترام لعائشة
اآلن كشفت عائشة سرها يف  –أستطيع أن أليب لك طلبك يا نور فرنسا  -

ماري دو  –حني يسمح يل حبييب بليز  –أجنيليك  –حضرة أورليان وماري 
 .إيدي شفالييه

 .رليان إىل شفالييهوتوجه أو – !امسح يل أن أراقص حبيبتك يا شفالييه -
أشار  ،متجهاً إىل احللبة ،حني رأى عريف احلفلة أورليان ممسكاً بيد عائشة

 :وكذلك إىل الراقصني فتوقفوا. وقال للجميع حبيث يرونه ،إىل العازفني
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نور فرنسا الدوق أورليان الوصي على العرش سرياقص ابنة الكونت شارل  -
لفتاة اليت جاء ا من بالد القفقاس إليزابيت أيسيه ا –دو فرييول شارلوت 

 .البعيدة
حذراً  ،يرقص أورليان املاهر يف كل الرقصات حىت لو كان كهالً يف عمره

متأمالً وجهها برياء وبأسلوب ناعم  حمبب، دون  ،على شريكته يف الرقص
انظروا إىل قاميت املمشوقة ، وكأنه يقول للناظرين "مبالغة يف احلركات

تنشر  ،وعائشة املعتدة جبماهلا ."، اعلموا أين بكامل قويتضتنيوكتفي العري
ولكنها ال  .حتترم مراقصها وإن مل تتصنع له قامتها الرشيقة وظهرها للهواء.

 .توحي له بأي أمل
الشركسية تدمر  الفتاة" "!كم يتناسب هذان رغم تفاوما يف العمر"

وال تم  .فيها أو اليقال" ال تم عائشة بأي شيء يقال مستقبلها برقصتها
وكل ما ال يغيب عن وجهها هو إيدي جبيبها الذي تركته  .بسلوك مراقصها
  .أجنيليك –يف عهدة ماري 

 :بعدما انتهت الرقصة امتدح أورليان الراقصة اليت ما يزال ميسك بيدها
 !ترقصني جيداً يا آنسة أيسيه -
ماهرة مثلك يف الرقص. لست  .يسرين أن تشهد يل .شكراً يا نور فرنسا -

 ولكين كنت حريصة على جماراتك.
يسرين يا آنسة أيسيه أن كالمك خيلو من الرياء. إن أردت أيتها  -

  .ميكننا تأمله ،الكونتيسة فرييول فعندنا يف الغرفة األخرى معرض فين
وهي  ،حني مسعت عائشة ما كانت تتوجس منه أجابت وهي ختفي اضطراا

 .ال من الساحةخترج به دون استعج
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واصطحبتنا  ،إذا أعدتين اآلن إىل من أخذتين منه شفالييه .شكراً -
 .أجنيليك إىل املعرض أمكننا مشاهدة الصور –والكونتيسة ماري 

 – .ما من شيء تأمرين به وال أحققه لك ،كما تريدين يا آنسة أيسيه -
يك يا أنظر إل - :مث أضاف بعد أليٍ –وافق أورليان على رغبة عائشة 

 ..... ال أصدق.كونتيسة فأراك وقعت يف حب شفالييه متاماً
بل مل  ... من الصعب العثور على من يشبهكما يف فرنسا.أتعجب ،أغبطكما

 .أعرف أن فيها مثلكما
 .فأنا سعيدة –ابتسمت له عائشة  –إن كنت ترى هذا يا نور فرنسا  -

ود أورليان أن يقول كان ب –؟1"أال تعرفني يا حلويت أن من حتبينه فارس
لعائشة اليت أعادها إىل حبيبها غري أنه تناسى األمر قائالً لنفسه "تعاملت مع 

ستفهمني هذا ."أحسن من "فارسك زوجات وعشيقات فرسان وأنت ..
وهم يف قاعة املعرض، دون أن  ،أجنيليك –" ولكنه وشوش ملاري ...يوماً ما

 :يسمع أحد
 ؟أين علق بكم هذا الفارس -
 .قابلَنا هنا ،مل يكن بصحبتنا -

مل تكن عائشة ترغب يف قضاء مزيد من الوقت يف احلفلة بعدما فرغوا من 
وغادروا باليه  .وحيوه ،زيارة املعرض الفين. فشكروا أورليان على دعوته

                                                 
، chevalيف الفرنسية كلمتان متقاربتا املعىن ظاهراً، وكلتامها منسوبة إىل احلصان  1
والثانية   انتهى معناها إىل راكب احلصان فحسب، وتنطق: كافالييه. التيcavalier ألوىل ا

، وتنطق كما هنا: شفالييه، وهي رتبة اجتماعية أو chevalierوهي اليت تتكرر يف الرواية 
اليت تعين أخالق   chevalerieلقب متوارث من مراتب النبالء، ومنها تأيت كلمة 

 .ماملترج الفروسية.
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أجنيليك  –رويال قُبيل منتصف الليل. وحلظة دخوهلما البيت سألت ماري 
 :متظاهرة بالتعب الشديد ،ةاليت مل تعجبها جمريات احلفل

 ؟ما رأيك يف الوصي أورليان ؟أأعجبتك حفلة الليلة يا أيسيه -
 .كل شيء كان جيداً ورائعاً غري أين عتبت على أورليان -
 ؟أقال لك ما أزعجك ؟ماذا -
 .مل يسأل عن بابا املسكني ،ال -
 .أجنيليك يف سرها –" ابتسمت ماري "هذه ليست مشكلة - ؟!هذه هي -

 
-IV- 

الفتنة اليت كان ال بد أن تقلقل القصر األبيض الكبري آلل فرييول نشبت اليوم 
ماري دو  –وكان السبب فيها بليز  .نيف أوغست –على شارع سان 

  .إيدي شفالييه
ماري دو إيدي شفالييه  –وقد فهمها بليز  ." صحيح"احلب ال يستشري أحداً

وعائشة مل  .اسب السياق دون ندمواآلن كان جاهزاً ألن يفعل ما ين .يف حبه
وال أن تستشري  ،تكن يف وضع يسمح هلا بالتمعن يف حبها املفاجئ القادم

ومع أن هدوء أعصاا حيميها فإا تفين نفسها يف تفكريها مبستقبل  .أحداً
غري  .ولكنها عندما يغلبها الضيق فصويف ملجؤها للتنفيس عن كرا .حبها

 .بسر وحيد تقلق من أجلهأا كانت حتتفظ لنفسها 
وعائشة  ال خيلو طريق احملبني من عثرات وعوائق وإن عتربوا أنفسهم سعداء.

وإن كانا  ،وأمامهما صعوبات يعرفوا يف نفسيهما ،وإيدي ال يزاالن شابني
وإلدي التزام أمام الفرقة املالطية، ولكن كل فرد  .قادرين على احلب املتحرر

الوفاء بعهده وعدمه. وقد برهن على شجاعته ووفائه يف هذه الفرقة يستطيع 
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به األول مبا ال يليق فأثبت أن بيد أنه تصرف يف ح .بقسمه يف مواضع كثرية
" وقرر أن حينث ، جيعلك تفعل أي شيءاحلب ال يقف شيء يف طريقه"

ولكن إن  .لو كانت حرة لرمبا تزوجته دون استشارة أحد ؟وعائشة .بنذره
مح هلا ـقبل أيام ل ؟سيتصرف الكونت شارل دو فرييولفعلت هذا فكيف 

احلب ال " :واليزال. واألعجب مما سبق هو ما أضافه ،ورباها ،أنه اشتراها
" ليست هذه أول مرة تعيش مبا يأمر به القلب ،يعرف كبرياً أو صغرياً

ولكان  ،لو حررها الكونت دون إشكاالت لكان أفضل حلٍّ .تسمعها عائشة
والوثيقة اليت تشغل بال  ،يدر عليها أربعة آالف لرية يف السنة العائد الذي

  .بقيا يف بيت آل فرييول ،أجنيليك اليت تشرك عائشة يف الترِكة -ماري 
ولكن حني يدخل الوسطاء يف احلب  .األفضل أن يدير كلٌّ شؤونه الشخصية

اً حني بعد حفلة باليه رويال فعلت عائشة خري .األول ال يبقى حباً نظيفاً
وكلّفت نفسها ذه املهمة. ومرت األيام  .رفضت أن يكلم إيدي الكونت

ومن بني ما كان يشغل عائشة  .وهي تنتظر ساعة صفاء للكونت تفاحته فيها
أجنبليك هي من تتسبب يف  -موضوع الوصي أورليان. وكانت ماري

عن املشكلة بكالم حلو يبدو كأن ال إحراج فيه. ولذا كانت عائشة تبحث 
أجنيليك تعرف  –وكانت ماري  .ذرائع لتخفيف ساعات لقائها بالكونتيسة

هذا فتحرص جداً على كالمها وسلوكها. ولكن من يأيت منه الدواء املريح 
باتيست مل  –للكونت يف األسبوع مرة وهو الطبيب الوسيط سيلفا جان 

 ،أمالًوكان الدواء الذي جيهزه للكونت فرحةً لعائشة و .يكن يعرف الراحة
أجنيليك به كآخر ضمان للضغط على عائشة: اتفق طبيب  –وحتتفظ ماري 

 .ومضى نصف النهار التايل .امللك والكونتيسة على تأخري جلب الدواء يوماً
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وعائشة اليت كانت تستطيع احلصول على الدواء مىت أرادت مل تم كثرياً 
أن تبدي على  وانتظرت نصف هذا النهار دون ،بعدم وصوله يف أوانه أمس

 :أجنيليك بسبب قلقها -ولكنها مل تستطع إال أن تبوح ملاري  .حاهلا القلق
ما العمل إن رجع اليوم كما البارحة دون  .الدكتور الروش ال يزال غائباً -

 ؟الدواء
تصنعت الكونتيسة  –ال تسمحي هلذه الوساوس أن تغزو رأسك يا أيسيه  -

أنا واثق من  – الواقع عادت فأثارا ولكنها يف .أا تطمئن قلب عائشة
أقول هذا  ؟أمل تري كيف خدمنا يف شأن تعويض الكونت ،الوصي أورليان

 ؟ولكن من يدري ماذا ميكن أن يفعل هؤالء
قالت عائشة متناسية  – !أندريه –ال تنسي معروف الكاردينال إركيول -

 .أجنيليك -اسم الوصي الذي ما كان يفارق لسان ماري  
ولكن أليس الوصي هو آخر حمطة  .شكراً له ،مل يهمل رجاءنا ،عمن -

.. أمل تري كيف اختارك من .لو مل تكن نواياه سليمة حنونا .رجائنا ورجائه
 .من أجل هذا أخذتك إىل باليه رويال ؟بني أمجل نساء باريس وراقَصك

 ،هوهلذا عرفتك هذا الرجل الوسيم الذي تتهافت النساء ال على الرقص مع
 ... وأنت تزحيينه من أجل أمثال شفالييه.بل على أن تقع عيناه عليهن

وختاطبها بكالم  ،أجنيليك تالطف عائشة –مهما كانت الكونتيسة ماري 
وأجابت على  ،معسول فإن عائشة اليت كان الدواء يقلقها مل تغفل عنه

 :السؤال بكالم كانت جدا تردده
" نيها اسأيل عن الضرر الذي سيجلبهستجقبل أن تسأيل عن الفائدة اليت " -

 ؟أجنيليك –أهذا ما تريدين قوله يل يا ماما ماري 
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 .أجنيليك من السؤال املوجه إليها –صرخت ماري   –تباً لك يا أيسيه   -
– أنا ليس لك يف قليب إال اخلري. أأنا من ال يفرح إن .كالمك دائماً حاد ..

ولكنك لست جاهلة  .ن قبِل الكونت" إفارسكحسناً أحيب " ؟أصابك اخلري
وال برغبته فيك دون حاجة إىل أن  ،بنظرات أورليان الوصي املتوسلة

 .الدنيا قائمة على هذه العالقات ؛أخربك... ال عيب يف هذا
غري أن  مل تطق عائشة املزيد كما تفعل حني تضطر حلماية شرفها. –ماما  -

 :الروش العائد من جلب األدوية قطع كالمها
قال الروش وأتبع كالمه مبا كانت  – .جلبت الدواء يا أيسيه اطمئين -

 –أكّد علي الدكتور سيلفا جان  - :الكونتيسة تعرفه وال تنتظره عائشة
  .باتيست أن تذهيب أنت مكاين جللب الدواء

أجنيليك كأا مهمومة باملوضوع الذي  –سألت ماري  - ؟ما األمر -
لن أدعك يا أيسيه تذهبني وحدك  - :ا من هذا الطلبوأته باستيائه ،تعرفه

أنا أعرف من أي طينة  .إىل هذا الرجل القبيح األعوج ولو مل يبق غريي
 .سأظل أرافقك .هؤالء

 .إليزابيت أيسيه وحيدة –ولكن الدكتور مصر على أنت تكون شارلوت  -
 ؟ما أُمر به ملاذا ال ينفذ .إن كان هذا ما ابتدعه خياله فسنشكوه للوصي -

 .هذا هو موضوع الفائدة والربح الذي كنت تتحدثني فيه يا أيسيه
أسرع الروش إىل تربئة نفسه  –أنا أنقل لكم ما قيل يل وال شأن يل به  -

وأنا مل أستطع أن أعبر عن استيائي للطبيب الذي ال  –كأن أحداً شك فيه 
 .تسعه الدنيا تيهاً

ذكرت عائشة أا رته مرة فالطفته ت –ليس عدم ثقة بك يا الروش  -
 شكراً. ،أنت عملت ما عليك –بالكالم 
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الروش  –أجنيليك مرتاحة ملا مسعت  –كانت ماري  –نعم يا أيسيه  ،نعم -
 ولكنه ليس أقل شأناً من طبيب امللك. ،أحياناً ال نثق به ،فعل ما عليه

ال  –إىل عائشة قطع الروش مديح الكونتيسة متودداً  –ال ياكونتيسة  ،ال -
 :كل طبيب خيتار ما يناسبه من االختصاص .أحب أن أمسع ما ليس من شأين

إن مل تعودوا  ،أنا أشفي به املرضى .الدكتور سيلفا ماهر يف تركيب األدوية
ض الدكتور الروش الذي كان  –يف حاجة إيلّ تابعت أعمايل األخرى 

 .مستعجالً على اخلروج حني أذنوا له
أجنيليك منها  –ع عائشة بينها وبني نفسها موقف الكونتيسة ماري حني تراج

يبدو هلا أن معاملتها هلا يف شباا أسوأ منها يف طفولتها. ويتجلى هذا يف 
سلوكها وطبعها يف السنتني األخريتني أو الثالث. أألا كربت وكرب معها 

ي تنبت ودون أن تعرف السبب احلقيق ؟عقلها أم ألا تستجيب لوساوسها
ملاذا كلما حتادثنا تأيت يل على ذكر . "شكوكها واحداً بعد اآلخر يف شباا

وأعجب ما أعجب منه هو قوهلا  ؟أورليان رغم معرفتها بكرهي هلذا احلديث
"! رمبا الحظت أنت أيضاً شغف أحيب الفارس إن قبِل الكونت منكيل "

انظر  ."...ه العالقاتالدنيا قائمة على هذ ؛.. ال عيب يف هذا.أورليان بك
باتيست مينع الدواء عنا رغم معرفة  –بدأ الدكتور جان  !اآلن ما حيدث
، من وكلودين ليست امرأة صاحلة ؟كيف يسوغ هذا ..أورليان باألمر

قبل أن ينقلوا جيب أن أكلم بابا يف موضوعنا . احملتمل أا تلعب من ورائي
 "إليه ما ال ينفعنا

ذهبت ماري  ،ادثتا وكلٌّ ختفي عن األخرى ما يف قلبهاحني حت ،يف هذا اليوم
وما إن وصلت حىت توقفت  .ألكسندرين –أجنيليك إىل أختها كلودين  –

 :على عتبة الباب غري مصدقة ما ترى



- 422- 
 

 ؟كلودين هل انتهى األمر -
 ،استقبلت كلودين أختها خبصر يف منتهى الرقة – .تعايل يا ماري ،تعايل -
 .نسيته ،ى عليه ثالثة أيامما سألت عنه مض -
 ؟وأين الطفل -
  .1كما قلت لك مرة سلمته مللجأ األيتام -
  .أسأل ألا إن كانت بنتاً ربيتها ؟أهو صيب أم صبية -
 .ولد ؛ارتاحي -
 !يا للحسرة -
أمسعيين أخبار آل  –أوقفت أختها الرياء الذي بدأت به  – !كفى يا ماري -

 !فرييول بدالً من هذا
مل يكْف أن الكونت تفاقم وضعه، بل لعب شفالييه  .رب جيداً عندناال خ -

متناسياً تعهده بالعزويبة  ،شفالييه .بعقل البنت أيسيه حىت كرهنا حياتنا
 .التصق بنا. ال تتعجيب يا كلودين ،الدائمة، ال يدعنا نرتاح

 ؟أيريد هذا الذي ال يترككم أيسيه ؟وما املشكلة يف هذا يا ماري -
 !يريدها" فقط"ليس  -
 .األحسن لك هو أن تتزوجه !ال تقفي حجر عثرة يف طريقها -
 .أنا ال أرى فيه فائدة -

                                                 
كلودين اليت مساها ديدرو "مجيلة بال شرف" أخفت محلها مبشد على البطن طوال ستة   1

وهذا هو سبب مفارقتها آل فرييول،  أجنيليك.–أشهر، ومل يعرف بأمرها إال ماري 
وحياتها املستقلة، وافتتاحها صالوناً أدبياً. وحني ولد الصيب أعطته مللجأ األيتام ومل تزره 

 حياا. والصيب الذي سمي جان دو رون دو أالمبري صار فيما بعد من مرة واحدة يف
 .أكرب رجاالت فرنسا. املؤلف
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 ؟هل فهمت ؛ولن تقامسكم تركة الكونت ،إذا تزوجت فستتخلصون منها -
 .مل خيطر يل هذا -
إذا مات الكونت بينكم لن  .قبل أن تعمل املعروف أحياناً فكّر فيه مسبقاً -

 .سيؤول كل شيء إىل الفتاة الشركسية الغريبة .تقاسم أمالك يكون هناك
 .هذا ما قيل يل حني سألت عن املوضوع

كما يقول  .عيشي معنا ،ال تتزوجي :أنا أظل أنصحها .ال أعرف هذا -
إذن أعرف يا كلودين ما  ؟!" هكذاسيرينا اجلنب ويطعمنا احلجر" :العرب

 .ح برأسها اجلرة اخلالية من السمنسأزوجها وأطلب منها أن متس .أفعل ا
سأمسح على  .ولن أمسح للمسكني الكونت أن ميوت قبل أن خترج من بيتنا

 .لن أمسح لذبابة أن متسه ،رأسه
أجنيليك اليت تلقّت نصيحة أختها كانت مستعجلة على  –ومع أن ماري 

راً العودة إىل البيت فقد تبين أن عائشة اليت استعجلت من أجلها نامت مبك
رمبا كان " :فلجأت إىل فراشها قائلة .على غري عادا بعدما أراحت الكونت

" ولكنها بعد مها وقد هدأت ثوريت وحضرت كالميأكل ،هكذا أفضل
  :الفطور قالت لعائشة بني املواربة والصراحة

ومل أغمض  .فكرت طويالً يف املوضوع الذي حتدثنا فيه أنت وأنا يا أيسيه -
وأنا قسوت  .لست على حق يف ما قلته لك بشأن الفارس .ليلةجفين طوال ال

 .اآلن أؤيدك يف حبك .وساحميين ،كل أم تتلهف على ابنتها فافهميين .عليك
 .اصنعي حظك بنفسك .التفويت عمر الزواج

مع أن الكالم الذي مسعته عائشة ورد خديها  –أجنيليك  –شكراً يا ماري  -
أنت تقولني  - :ر كان جيعل لوا يشحبفقد أت كالمها بصوت منكس

 .هذا ولكن ال أعرف رأي بابا
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 –سألت الكونتيسة وآمالُها اليت تتحقق متنحها القوة  - ؟وماذا سيقول -
إن كنت حمرجة يف ما ستقولني للكونت فسأرافقك  ؟أيبقيك عازبة إىل األبد

 ؟أميكنه أن يفهمنا إن كلمناه ؟ما حاله اليوم .إليه
 .وتناول دواءه بنفسه .كأنه يف وضع جيد ،يته على الفطوركما رأ -
 ؟ملاذا ال تزالني جالسة .لنذهب إذن نكلمه -
 .سألت عائشة ولكنها ضت سعيدة ؟ذه السرعة -

حني دخلتا الغرفة مل يلتفت إليهما الكونت اجلالس مرتدياً صداراً أزرق 
يف الغرفة اليت مل يعد  وملا رأى .وحني انتهى من الكتابة التفت .فضفاضاً

 :يدخلها إال عائشة واخلادم سأل بني االستغراب واالرتياب
ماذا  ؛ليس من عادتك الدخول إىل غرفيت ؟ماذا جرى يا كونتيسة ؟أنتما -

 !تفضال - :سأل مبتسماً ودعامها للجلوس - ؟تريدين
 .جئناك خبرب سار أيها الكونت -
 .أمسعكما .اراًمضى وقت طويل مل أمسع فيه خرباً س -
 !إليزابيت أيسيه –تكلمي يا شارلوت  -
 .ولكن ال أعرف كيف أقول -
هذه الصبية اختذت قوام  .سأعطيك فكرة عما ال تستطيع أيسيه أن تقوله -

 .إن مسحت هلا فهي تريد الزواج .الفتاة اجلميل
قفز من  ،وقد مسع اخلرب الذي كان خيشاه ،الكونت – ؟!ماذا تقولني -

يرفس  ،وشرع يتجول يف أرجاء الغرفة ،نفض عن ظهره الكساءجملسه و
بأي شيء  !ليس عندي ابنة أزوجها - :ويصرخ على املرأتني .الكساء انتقاماً
 !وأنا كنت شاباً حني اشتريتك ؟أهو شبابه ؟يفوقين الفارس
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ال تقل مثل هذا  ،اهدأ – .هرعت عائشة إىل الكونت خائفة عليه – !بابا -
 !الكالم

ال ترياين  –أجنيليك  –َر ماري  –وأنت أيضاً  !ريب عن وجهياغ -
 -_ وصاح وراء عائشة اليت كانت خترج من الغرفة:  !وجهيكما كليكما
وحني بقيا وحدمها ارمتى الكونت على  !إليزابيت أيسيه –توقفي يا شارلوت 
ا ظننتك ستفهمني م - :وأمسك بيديها يقبلهما ويبكي ،ركبتيه أمام عائشة

.. ال تنظري إىل ... ومل تفهمي شيئاً.يف قليب حنوك حني تنضجني فتاة بالغة
 .ال يزال قليب شاباً ،عمري

يديها من يدي الكونت  ،ال تدري كيف ،انتزعت عائشة - !توقف يا بابا -
 .وركضت إىل خارج الغرفة ،القويتني

وقبل أن متضي ساعة على ما حدث جاء الكونت شارل دو فرييول إىل 
 :وأعطاها بكل ذيب ورقة مطوية .ائشة وكأن شيئاً مل حيدثع
 .مث نتكلم يف املوضوع ،اقرئي هذه -

مث  .جلست عائشة قليالً يف الغرفة بعدما خرج الكونت ممسكة بالورقة
مل أكن أريد حني اشتريتك أن أسبب : "فتحتها بأصابع مرجتفة وقرأت

كنت  .احلظ لنفسي وال أن أجلب التعاسة وسوء ،لنفسي هذه األحزان
 .أن أختذك ابنة أو حبيبة ،وإن مل أكن أعرف املكتوب على جبيين ،أنوي

ولذا ال أستطيع أن أقارن احلب  .وعلى ما يبدو فقد جرى األخري لكلينا
إن كانت  !ارضخي ملا حدث لك .امللتهب الذي اضطرم يف قليب حبب االبنة

قينا أنتا فال تفرسقطت الورقة من يد عائشة  – "...السماء مجعتنا بإراد
 .وقد داخت مما فيها



- 426- 
 

 

-V- 
مع أن عائشة كانت تعرف أن إبرة واحدة ال ختيط خيطني معاً فقد رضخت 

أما من  .إكراماً للمعروف الذي أُسدي إليها ،وهي تفكر يف الكثري ،من جهة
 فلن تلطخ شرفها حىت لو كلفها حياا. ،اجلهة األخرى الوحيدة املتبقية

يف غمرة حذرها وجتنبها األلسن املعسولة   ؟تستطيع عائشة أن تفعلماذا 
ولكن احلياة الفرنسية  .جيب أن حتمي نفسها يف العامل القذر الذي وقعت فيه

مل يكن كثري من الناس يفهمون  ،اليت كانت حتاول االمتثال هلا مرغمة نفسها
وليس  .جبونوالذين يفهمون يتع ،وضعها فيها: الذين ال يفهمون يسخرون

وال أا مل  ،املوضوع أن عائشة مل تستوعب العادات وأمناط املعيشة الفرنسية
ولو أا تصبح بعيدة عن  ،بل كلما تقدمت يف السن .تتقبل ما جرى هلا

فإن  ،" تغلبها من كل ناحية، ولو أا تعرف أن "فرنسيتهاشعورها القومي
  .ساه وأال ختطئاعتزازها بشرفها األنثوي يظل يناديها أال تن

"أنت أعمى ولو كانت  ا كانت تقوله جدا:ولكن حني تكون غريباً فم
حني تندمج  ." تبيّنت صحته. وهذه احلكمة تنفعها وتضرهاعيناك حادتني

ولو  .بالناس الذين وقعت بينهم يضيع الدم األصلي الذي كان يف عروقك
 ،ة منذ زمن بعيدكانت عائشة غري عابئة بأصلها لصارت فرنسية حقيقي

انقلبت  .غري أا مل تكن مثلهن ،ولعاشت بني النساء الفرنسيات تريب أطفاهلا
وما  والنساء حيسدا. ،الرجال يشتهوا :عليها إنسانيتها ومجالُها وباالً عليها
بأي عني وها يستحي اللسان أن ينطق به. "يف قلب الكونت الذي اشتراها حن

وأنه كان يريد  ،ته بتصرف بابا معي يف ذلك اليومسينظر إيدي إيلّ إن أخرب
إذن نفِّذ ما يف قلبك  :وإذا قلت له ؟وأي شعور سيكون له حنوي ؟تقبيلي
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لوال  .حنوي بسرعة وأخرجين من بينهم أكون أطلب منه أن حيميين من أيب
 ،هذه الورقة كنت محلت مرضه مسؤولية ما فعل، وغفرت له تصرفاته معي

. ن يصعب احلكم على من كتب هذه الورقة بأنه فقد الذاكرةوتناسيتها. ولك
" ولكنه جتاهل الطلب رمبا ألنه ، مث نتحادثاقرئي ما كتبتكان قال يل "

ولو صح حتليلي  .الحظ حذري من سلوكه أو خجل من جثوه على ركبتيه
 ولو أنه ال ،لكان حسناً.  رباين إىل اآلن وهو يناديين بابنته وأنا أناديه بابا

 "ومل يحوجين إىل شيء ،جيري يف عروقنا دم واحد
 اهلواء الذي هب فجأة صفّر من خالل النوافذ حمركاً أغصان األشجار، ورج
الباب. قلقت عائشة على الكونت الذي مل يسمع له أي صوت طوال 

جيب إعطاؤه  –ضت عائشة مسرعةً  –"هذه الريح ال توايت بابا.  النهار.
ولكن عائشة كما  – .ال جيوز تركه وحده .عاملته برقةالدواء ودئته وم

بابا  ،ال ،ال -قفزت بسرعة من مقعدها كظمت اندفاعها بالسرعة نفِسها.
وكان ديستان  .وحني فتحت الباب رأت صويف تركض حنوه –وحيد 

: "ال قالت عائشة -  ينادي منها الكونت.يتوالروش يسرعان إىل الغرفة ال
 "يمشكلة إن كان معي غري

 .عادت إىل عائشة رباطة جأشها – .بابا ينادينا ،تعايل يا صويف -
 .إنه الروش ،لست من يناديها -
 .حيتاجين هذه اللحظة أكثر من حاجته إىل الروش -

 بلحافه ينهر الرجلني:حني دخلتا الغرفة كان الكونت الذي غطى رأسه 
ربوا عن وجهي. ماذا تريدون أيها الشياطني األتراك أن تفعلوا يب. اغ -

ألكسندرين اجلنيتني الشريرتني.  –أجنيليك وكلودين  –وأنتما أيضاً يا ماري 
إليزابيت أيسيه من  –مهما قلتم ومهما فعلتم لن أمسح أن تتزوج شارلوت 
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األفّاق شفالييه. ولن أمسح ألورليان امللطَّخ بالعار أن يدنسها. أيسيه ياروحي 
 عطيك ألحد.أين أنت؟ يسلبونك مين. لن أ

ها  - .هدأت عائشةُ الكونت دامعة العينني -لن يسلبين منك أحد. ،بابا -
وال شيطان وال إبليس  .وكذلك صويف والروش وديستان ،أنا واقفة أمامك

 !انزع اللحاف عن رأسك وتناول دواءك .يف البيت
 ،احلذر ىحني نظر شارل دو فرييول من حتت اللحاف بعني واحدة ومبنته

 :ملن تذكرهمابتسم 
هايت يا  ،ابتعدوا ؟ماذا أفعل بينكم .من كنت أراهم غريكم ؟هؤالء أنتم -

قال الكونت بعدما نفذت له عائشة  – .إن سقيتين بيدك نفعين !أيسيه الدواء
عودا إىل  ،وأنت يا صويف ،أنت يا الروش ،ملاذا أنتم واقفون - :مراده

 يف موضوعات معينة. وسنتحدث ،عمليكما. سنجلس وحدنا أنا وأيسيه
 .ارتعبت عائشة - .ابقي معي يا صويف ،ال ،ال -

سأل الكونت عائشة  ،ضحك الروش وديستان يف أعماقهما. وحني خرجا
 دون اهتمام بوجود صويف:

  ؟أال تثقني يب ؛ما األمر يا أيسيه -
ولكين أربأ بك أن تقول يل ما  .إن كنت تعتربين ابنة يا بابا فأنا واثق بك -

 :إن غفرت لنفسك تلك األخطاء فسنعود كما كنا .وتكتب ما كتبت قلت
 .ولن أنسى فضلك أبداً .أباً وابنةً

ابتسم شارل دو فرييول ولوى  ؟"كونتيستكمعني يا صويف ما تقول "أتس -
عنق احلديث إىل حيث يريد فاختتمه وعيناه تستديران يف حمجريهما 

إن كنت  .تفهمي ما كتبتومل  .هكذا مل يبِن عليك فضلي - :وجتحظان
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فقد الكونت  – .ولكن الفرصة تكون فاتتك ،ترينين عجوزاً جمنوناً فستندمني
 ؟يا صويف ممن طلبت أن يغرب عن وجهي - :زمام أمره فلمعت عيناه

 :حني ضت عائشة اجلالسة يف حضرة الكونت هجم األخري وأمسك بيدها
ن الكونت ووصلت إىل حني انتزعت يدها م – !ال تتعد حدودك ،بابا -

ماكنت  ،ساحمين - :الباب قالت له وهي تنظر إليه نظرة إشفاق دامعة العينني
 .أريد أن أسيء إليك

صاح الكونت يف أثرها دون  – !إليزابيت أيسيه قفي –شارلوت  ،أيسيه -
 ؛ال تفعلي ما لست حرة فيه - .تراجع عن موقفه ال يف صوته وال يف نِظرته

 !توقفي
بابا" خاطبت عائشة الكونت بـــ " –. ال تقل يل شيئاً اآلن ،باباال يا  -

مث عاتبته بكالم  ،ضاغطة على عواطفها رغم نار اإلهانة ،متجاوزة غضبها
 !فكّر يف أنك تفعل ما ال يليق بك - :ألطف

رغم أن عائشة كانت حتترق يف داخلها فإا مل تستطع إال أن تتلفت حنو 
  .نه أصوات سورة غضب الكونتالباب الذي كانت تصدر م

أمسكت صويف ساعد عائشة وجرا إىل  –كفى  ،تعايل ،تعايل يا أيسيه -
 .غرفتها

 :ارتوت عائشة بكاء صامتاً على صدر صويف. وحني انفرجت أزمتها قالت
أنصتت إىل جهة  -.إذا كان املرء سيئ احلظ أمكن أن حيدث له مثل هذا -

ملاذا  ،.. ال تتعجيب يا صويف. ال ألوم باباولكين - :وأكملت ،غرفة الكونت
 ؟إدانة املريض
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إن كان مريضاً  !دللتموه –قاطعت صويف عائشة  –وأنتم تقولون هذا  -
.. كلما صدر شيء من فمه أسرعتم إىل .إنه يتصنع !فليبق يف حدود مرضه

 .وهكذا خرج عن السيطرة ،تنفيذه
 : مزحت معهامث ،ابتسمت عائشة يف وجه صويف وقد نسيت ضيقها

 !مل أكن أعرف أنك فظّة هكذا -
أنت ختاطبينه بابا حىت إنك ختدمينه كما ال  ؟ما الذي ينقص الكونت إذن -

ها قد  ؛ألن يشبع يوماً .هاكتأخلصت له وهو اش .ختدمه االبنة احلقيقية
ال  :وسأقول لك شيئاً خيفونه عنك مبا أن املوضوع انفتح .حانت ساعة وفاته

 .ما يقوله الروش. حني ب الريح ويدوي الرعد يأتيه بامرأة تصدقي كل
 .رمبا كنت خمطئة .أقول ما رأيته ولكن ال أعرف احلقيقة

وأنا  -.ضحكت عائشة من خارج قلبها – .ال حتاسيب نفسك يا صويف -
كانت عشيقة الروش  .": "لولووإذا أردت أخربتك بامسها ،أعرف املوضوع
 .يف وقت مضى

أهذه  .ليتين مل أمسع ما قلته –ارتفع صوت صويف ووجهها حيمر  – !أيسيه -
 ...يكفي ما قاله لك اليوم حىت دون غريه ؟هي آخر حمطات الكونت

استنفرت عائشة كأم  –ال تلوميه يا صويف.  ؟أمل أقل لك إن بابا مريض -
مهما قال يل وكيفما تصرف  ،بالنسبة إيلّ –يفعلون بالكونت ما ال جيوز 

رمبا ما كنت  - :تنهدت مث أكملت –أغفر له  ،ففضله علي بالحدودمعي 
 .غفرت له لو كان له ولد من صلبه

 - :وقالت هلا ما كانت عائشة تتوجس منه ،وافقتها صويف – .حقاً ،نعم -
 ... سيدمر حياتك.هذا شخص ال رادع مينعه ؛إن هجم عليك

 :فيهقالت عائشة بعد برهة ولوا شاحب مما كانت تفكر 
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ال ختربي أحداً  - :.. ولكن يل رجاء عندك.وأنا أخاف من هذا يا صويف -
 .مبا رأيته اليوم

 .إن كان باإلمكان منع الروش وديستان من الكالم فاطمئين من جهيت -
 - :مث المت عائشة ،قالت صويف وأثر االستياء من رجاء عائشة باد عليها

ما  ؟ة انون مسؤوليتكهل رعاي ؛وأنت ال تتصرفني بطريقة صحيحة
أتظلني  ؟العجيب يف أنه أشفق عليك مرة وأنفق عليك بعض املال فاشتراك

 !؟تسددين مثن إحسانه إىل األبد
حني انتصبت أمام عينيها كيف  ،كما حيدث لعائشة يف ساعات الشدة

 ،وكيف اشتروها ،سرقوها فدمروا حياة األسرة واقتلعوها من جذورها
وكيف جهدت  ،تفظت بامسها األديغي بعد صراع معهمواح ،وغريوا دينها

ان يناديها وكيف ك ،لالندماج يف اتمع الغريب الذي وجدت نفسها فيه
وكيف كانت تكلم نفسها  ،"املستاء منها بــــ "الشركسية املتمردة

 :ساعات كي ال تنسى لغتها، قالت غري قادرة على حبس دموعها
دين  :سائر كالمك صحيحاً يا صويف ال أؤيدك يف واحدة حىت لو كان -

ولكن الطهارة اليت  .ومل حيدث يل ما ليس له به علم .اهللا علينا صعب سداده
حني بدأت عائشة  - .زرعها اهللا يفّ لن أتنازل عنها ألحد ولْيساحمين اهللا

 ؟ترسم إشارة الصليب فعلت صويف مثلها. أم أن لك يا صويف رأياً آخر
اغتصبين زوج أمي وأنا مل أجتاوز  –فجرت صويف بالبكاء ان –ال يا أيسيه  -

.. وأعيش وأنا ... ومل تتحمل أمي العار الذي أحلقه يب زوجها.الثانية عشرة
ضمت عائشة  – .وال راحة يل إال جبانبك ،يقشعر بدين كلما رأيت رجالً

ىل أضافت صويف إ ،وبعدما تعانقتا برهة ومها تندبان معاً آالمهما ،صويف إليها
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.. أنت .ولكن يا أيسيه ال أريد أن حيدث لك ما حدث يل - :ما قالت
 .عندك خمرج

 ؟وأي خمرج -
 .تتزوجني من شفالييه دو إيدي -
تظاهرت عائشة بأا تلومها رغم  –يا روحي  ،يا أخيت احلبيبة ،صويف -

ئاً آخر... ال ياصويف مل يظننتك ستقولني يل ش ،شكراً - سعادا مبا مسعت.
صل أمرنا أنا وشفالييه بعد إىل هذا احلل. أال تعرفني أن دو إيدي أقسم أال ي

 .مث إين لن أدع بابا املريض وحده .ال تدعينا نستبق احلظ ؟يتزوج
 .ستدمرين حياتك مع الكونت اهلرم وأنت ترددين هذه الالزمة -
غم مل تقبل عائشة ر – .ال تقويل ما ليس مفيداً !خايف من اهللا ،يا صويف -

 علمها مبا يف تلميحها من صواب.
 

-VI- 
الروش بنفسه عائشة أنه جاء  أخرب ،وعند حلول الظالم ،يف اليوم نفسه

وش هو أنه عندما قال له ولكن التصرف اجليد لالر ." إىل الكونتلولوـ"ب
إليزابيت أيسيه إيلّ ألريها أين ال أزال يف  –هات يل شارلوت الكونت "
هذه لن تستطيع " :" أجابهفي للكثري من النساءمبا يك حولةمنتهى الف

ومن تسببت فجأة يف مشكلة  ."، ذهبت مع أرجنتال إىل املسرحاحلضور
أجنيليك باخلرب أسرعت  -دون علم عائشة هي صويف. فعندما مهست ملاري 

وتسببت يف مشاجرة  ،إىل ابن محيها ،وهي اليت تريد هذه الفضيحة ،األخرية
 .صاخبة
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_ أمل يبق يف العامل حياء  ؟من بيت آل فرييول بيتاً للدعارةملاذا جعلت  -
 !قبل أن أدعوهم لتحطيم مؤخرتك اغرب من هنا ،اآلن حاالً ؟أيها الكونت

 –ض شارل دو فرييول منفعالً فاقداً زمام أمره  – !امسعوا ما تقول هذه -
 !ال تعرف من هي حىت تربينا

إن  –ك يف وجه الكونت أجنيلي –صرخت ماري  – !اسكت يا كونت -
 .قلت كلمة زائدة فسأجعلهم يكتفونك إىل مستشفى اانني

 :أسرعت عائشة إىل الغرفة قلقة ملهوفة
 !ال تقويل مثل هذا لبابا ،أجنيليك يا ماما  –يا ماري  -
 ،أزاح الكونت من يقفون أمامه –إليزابيت أيسه  –يا شارلوت  ،أيسيه -

هؤالء  .ت الوحيدة يا ابنيت من بقي يل ملجأًأن –وضم إليه عائشة مث بكى 
ملاذا تقفني  .أنت جنية سوداء .وأنت أيضاً يا لولو  .امحيين منهم ،جنيون

  ؟بامسة ناسية ما أعطيتك وخدمتك به
نظرت صويف بطرف عينها الغاضبة إىل  – ؟!أمل تسمعي ما قالوا لك -

 .وتقدمت حنو لولو بقوامها املتني اخلفيف ،الروش
أدارت لولو مؤخرا املستديرة إىل من كانوا  – !امسع ،امسع إىل هؤالء -

 .وخرجت من الغرفة تردد ساخرة كلمات الكونت األخرية ،يراقبوا
-VII- 

واألفراح  ،متضي احلياة اإلنسانية متداخلة متشابكة بني تعاقب الليل والنهار
ر. النور والظالم وال أحد من الطرفني ينتص .واألعراس واملآمت ،واألحزان

ولوال هذه ااة  .احلزن يفنيك والفرح الدائم يملّك .يعميان اإلنسان
أهي أفكار فولتري أم  –الدنيوية لفنيت البشرية يوماً ما أمام اخلري والشر. 

كائناً من كان مصدرها فإا مل  ؟أفكار مونتسكيو أم أفكار عائشة نفسها
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 ؟وملاذا أهتم هلا ؟زن يف رأسي أفكاراً ال تفيدينملاذا أخت" - ح الراحة هلا.متن
" تلوم نفسها تبدأ الوساوس تغزو الرأس.رمبا بسبب مثل هذه األفكار 

 .وتسأل
 .يف ميعة شباب عائشة بدأت هذه األفكار اليت تدعوها للتأمل والتساؤالت

ولكن هناك فرقاً بني أن يهتم لك أحد وبني أن  ،ومل تكن طفولتها مرحية
إذا كانت حياة اإلنسان كلها مركبة من األسئلة فإن  .لنفسك بنفسكتم 

واألفضل أال خيطئ  .طريقة عيشتك ستتوقف على أجوبة هذه األسئلة
إن اإلنسان يستخلص العقل واحلكمة من  :اإلنسان ولو كان كالمهم

 وعائشة منهم. ،ولكن هذا ال يتحقق للجميع .أخطائه، صحيحاً
هلا يف باريس مخسة  .صديقٍ موضعِ ثقة واستشارة مل تكن عائشة حمرومة من

 ،وأرجنتال ،وبون دو فيل ،صويف :أشخاص حتمل إليهم مهومها وقلقها
كانت صويف مطّلعة على أحواهلا. أما بون  .ودو إيدي ،نيكول –وجانيت 

دو فيل وأرجنتال فلم تكن عائشة ترى من الالئق إطالعهما على سلوك 
نيكول أيضاً معرفة بوضعها باستثناء  –ت عمهما معها. وكان جلاني

ماري دو إيدي  –ومن مل يكن يعرف شيئاً هو بليز  .األحداث األخرية
كان ما يهمه أمراً آخر: معاندة أورليان الوصي لعائشة واختاذه هلا  .شفالييه

 .طرفاً يف املعركة. كان يسعى دون أن يعرف أحد إىل البحث عن خمرج هلا
تعرف شيئاً من أسرار شفالييه مل تكن ترى من املناسب  وعائشة اليت مل تكن

إطالع حبيبها األول يف حياا على تصرفات الكونت املشينة. وما تبقى هلا 
 ؟هو أن تتحمل سرها بنفسها مهما كان احلمل ثقيالً. أتستطيع حتمل حاهلا

ولكن لن يسمعك أحد ولن يراك حني  ؟أتستطيع الصمود يف وجه أسرارها
  .الباب على أحزانك بنفسك تغلق



- 435- 
 

 –ال يفرق األمل والبؤس، والكالم من وراء املرء، والشر بني شخص وآخر. 
 ،وإن كانت تقويك وهي ختتربك ،املشقة .ال متيز هذه بني شاب وعجوز

فإنك ستفيق منه يوماً  ،وإن كان يهز جذورك ،تصرع بعض الناس. والبؤس
 ،والشر ينسيك العامل املنري .ألحبابما. والكالم مىت دخل البيت فرق بني ا

 وينتزعه من بني يديك.
واآلن ال تنقص هذه  .مرت عائشة مبشقات كثرية كفيلة بأن ترقّق قلبها

 ب عليها رياح قادرة على أنا وتزعزع ـاملشقات بل تزيد. وز أغصا
رف أصوهلا. وما إن وجدت الفرصة لتنتهي من األزمة اليت متر ا حىت أملّ اخل

باإلنسان الوحيد الذي كان أملها. وفيما هي متتثل للمصيبة تأتيها مصيبة 
 .ولو كان مصدر الشقاء إنساناً غريباً ملا كان يف األمر كارثة .أخرى

 .مل يكْف ما يف بيت فرييول من بلبلة فأضيفت إليها أزمة أخرى
وب أجنيليك  املهتمة بكل شيء، أول من كلمت عائشة بأسل –كانت ماري 

" رغم أا تعرف يف موضوع إدخال الكونت يف مشفى"بريسريت لطيف
 :رفضها املسبق

وال يريد  ،إليزابيت أيسيه نظل ينتظر أحدنا اآلخر –أهكذا يا شارلوت  -
 ،ال أعرف كيف أقول لك ؟أحد حتمل املسؤولية حىت تدمر تصرفاته حياتنا

 هم هلا غري مسألة األسرة بكاملها ال ؟ولكن هل تستسلمني ملا ينويه لك
أمثال الفاجرة لولو ينشرون األخبار املعيبة يف باريس كلها. ال  .الكونت

 أعرف يا حسريت كيف سأقنعك.
أجابت عائشة وهي  –يا ماما  ،أجنيليك –أفهم ما تريدين قوله يا ماري  -

ال يرضيين أن تستشرييين يف  ،ساحميين ،ولكن –تكظم عواطفها بصعوبة 
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دعينا نصرف النظر عن هذه املسألة حىت  .طيع املوافقة عليهامسألة ال أست
 !أنطوان علم ا –يكون لعمي أوغستني 

ابتسمت  - ؟أال تعرفني من أي نوع من البشر هذا الذي نطقت بامسه -
 !لن خيالف رأيي - :واختتمت واثقة بنفسها ،أجنيليك –ماري 

زفرت عائشة  – وقتها ال أعرف –.. .أنطوان –إن وافق أوغستني  -
 .عميقاً

ما يقلقين هو مصريك أنت يا  –جتري يف العامل أمور كثرية ال نعرفها  -
أال  .ال يهمنا إال راحتنا يف شيخوختنا ،أوغستني عشنا عمرنا أنا و .بنييت

 ؟ترين ما حيدث لنا
أجنيليك"  –أحياناً ال أفهم ماري " قالت لنفسها وهي تسمع مهوم الكونتيسة

وليس ولداها اللذان خيطوان خطواما األوىل يف احلياة. وأما  ،ها أنامهُّ –
ألسنا أسرة واحدة عليها تقاسم أحزان كل فرد  .كلودين فقد نسيتها متاماً

وإال حلّ بنا ما كانت جديت تقوله "إن مل يكن يف األسرة من  ؟منها وأفراحه
ن التفكري يف أجنيليك بعيدة ع –ليست ماري  .رب كسرها تصدعت"ـجي

هذه املسألة، غري أا تبحث يف كل أمر تبعاً لفائدا. ومع ذلك ال تستطيع 
ولكنها التأيت على ذكر أختها حني أجنبت صبياً فسلمته  ... أقول هذاكتمانه

أنا تعرض علي اقتراحات كثرية إلسعادي يف مستقبلي، ولكنها  .مللجأ األيتام
شفالييه غين ومجيل  :ظلت تقول ،ي ال تريدهتغري قرارها بسرعة يف إيدي الذ

 ؟ماذا تنوي يل هذا ما ال أفهمه. ؟فكيف ترميين اآلن إىل أورليان ؛ومثقف
لوال مرض بابا رمبا كنت  ؟أتريد تزوجيي من إيدي إلبعادي من آل فرييول

لن أدعكم  .إيداع بابا املشفى :أعرف ما تريدون .فعلت هذا دون تدخلك
ألست  ؟وملاذا ليس يل ؟أعندي إمكانية هلذا . يبق غرييتفعلون هذا ولو مل
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وأنت يا  .ممسككم عليه هو تصرفه معي ورغبته يفّ .أفهم ،نعم ،نعم ؟ابنته
أجنيليك ما فعلته ألجلي ليس أقل مما فعل بابا إن مل يكن أكثر. ال  –ماري 

أن يخيل إيلّ  .ال تدعيين أستعجل يف قرارايت .تظين أين نسيت أو سأنسى
 "ل فرييول وإن مل يكن دمي من دمهمجذري متأصل يف آ

أجفلها كالم ماري  - !أراك ال تقولني شيئاً ؟هل أحزنتك يف شيء ،أيسيه -
 .أجنيليك –
أأنزعج إن قلت ما سيكون عليه  –وعائشة خرجت من أفكارها  –ال  -

ال أريد الكالم يف  - :مث حسمت املوضوع حبقيقة ما يف قلبها - ؟مصريي
 !لنتكلم يف موضوع آخر .شأن مشفى بابا

من أجل أن  – .ال أعرف فيم سنتكلم إن كنت تتكلمني جازمة هكذا -
أجنليك حديثها مبا يف قلبها من حرارة  –ختفي انكسار صوا غيرت ماري 

حنن ملهوفون على الكونت ألننا مجيعنا صرنا يف مأزق  - ،حنو أخي زوجها
 !كم كان خملصاً يف عمله لبالده .وض يف شأنهثقيل وإال ما كان لنا أن خن
وأورليان الوصي ال ينفك يطمئن عليه _ ال  .باريس كلها مهمومة مبرضه

باتيست إبالغه مبقدار  –تصريف نظرك يا أيسيه _ وكلفت الدكتور جان 
وأرسل إليك  .عتبِنا عليه  حني دعانا إىل باليه رويال ومل يسأل عن الكونت

 .عن األمر فحسبيعتذر بأنه سها 
جعل احلديث املزعج عائشة ترفع رأسها فجأة _  – !وكأننا نتوسل إليه -

 كان جيب أال تبلغيه هذا الكالم.
  .بادلت الكونتيسةُ عائشةَ العتاب متناسية رياءها - ؟وملاذا نتوسل إليه -
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ذكّرنا أورليان الوصي بأمهية شخص الكونت لفرنسا. سأقول لك يا  -
أورليان جيهز نفسه لالطمئنان على  :ومل أقله لغريك ،أعجب أيسيه ماهو

 .الكونت
غيرت عائشة نربا متظاهرة بأا ندمت على كالمها  – !ما أحوجنا إليه -

 - ؟.. مىت سيأيت.إن كانت زيارته ستفيد بابا فليأت ،ال أعرف –املنفعل 
 .وسألت بسرعة

 .وحيدة اليت بقيت يل موضع ثقةأنت ال .ال أكتمك شيئاً ،هذا ما ال أعرفه -
وابناي ماذا  .كلودين ال أعرف ما جرى هلا. نسيت إن كنت ما أزال حية

 ؟ملاذا تضحكني يا أيسيه .ال يعيان نفسيهما من شدة الغرام ؟تأمل منهما
عندما تصبحني أماً  ؟أأجايف احلقيقة يف ولدي اخلاليني من العطف على األم

اهللا سيتفهمين. بعدما جاءين بك اهللا مل أعد  ،أشكو ال .جتربني هذه احلالة
أو يتصرفوا معك على حنو غري  ،ألين أخاف أن يبعدوك عين .أغبط أحداً

وستجمعني  ،الئق بك، أحرص عليك وأقلق. ستكونني حمظوظة إن أطعتين
وبعد انقطاع قصري مزحت معها  –وسيكون عندك كثري من الذهب.  ،ثروة

 حنتاج إليه من أمور بسيطة يف شيخوختنا.وستزوديننا مبا  –
أجنيليك يا ماما هذا الرجل الذي تريدين  –ولكن يا ماري  ،صحيح -

ردت عائشة على الكونتيسة  - .تزوجيي منه إيدي لن حنصل منه على الكثري
 .ليس غنياً جداً - .باملزاح وهي تريد أن تسمع حقيقة ما يف قلبها

 –أجنيليك غري مصدقة تلميح عائشة  –سألت ماري  - ؟ومن قال هذا -
ال أجايف احلقيقة إن  ؟أولري فقرياً –أيكون ابن الفيسكونت وماري دو سان 

ال تدعي أحداً يسمع أم فقراء  .قلت إن كل مدينة برييغور ملكهم
 ؟أهو من قال لك هذا أم تتصورين !يضحكوا عليك
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 !ألنه ال فقري وال غين يف احلب -
نظرت الكونتيسة نظرة مرائية خبيثة  - ؟ييه من أول نظرةهل أحببت شفال -

مجالك وجاذبيتك  ؛أنت ال تعرفني - :مث عادت وامتدحتها ،يف وجه عائشة
ليس الباحثون عن الزواج فحسب بل كثري من  .ستأتيانك مبزيد من اخلطّاب

 املتزوجني سيجرون وراءك بعدما دوختهم.
مزحت عائشة  - ؟هم كثري من النادمني" ألن يكون بيناهؤالء الذي داخو" -

 مع الكونتيسة بصوت يتناسب ومزاحها. 
مقتنعة  ،أجنيليك بعدما فهمت أصل السؤال -سألت ماري – .هذا بديهي -

 ؟ما األمر - :بأا وجدت الطريق لقول ما تريد
ألين  - :اُمتقع وجه عائشة مث عادت إىل الوعي يف حلظتها –ال أعرف  -

أتعجب مما قلت. 
احلب حيتاج إىل قلب وروح  .لو عشت ما عشت أنا لسمعت أعجب منه -

والذي جرى وراءك أو  ،كائناً من كان الشخص الذي أحببت أو أحبك
.أليس  ؟فإذا كان عندك معهما عقلٌ حتقَّق كل شيء تريدينه. ما األمر جريت
 .أنا أقول ما فيه فائدة هلا، وهي تضحك ؟صحيحاً

بل  .ال تظين أين أضحك من كالمك ،يا ماما ،جنيليكأ –ال يا ماري  -
 .ألنك ذكّرتين مبا كانت تقوله جديت

اجنيليك ومع ذلك ظلت  -قلقت ماري –.. .اهللا يعلم ما ستقولني اآلن -
 .تنظر بعني ودود إىل عائشة

ولكن من يعرف قد  .ال أنا وال أنت ،سأروي ما مسعته وليس لنا شأن به -
، وال لن تستطيع اإلمساك ا –ال جتْرِ وراء الريح "بشراً  ينطبق علينا بصفتنا

 " لن تسبقه –تلحق ظلَّك 
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أنا أربيها  -أجنيليك لنفسها   –صرخت ماري  –  !امسع ماذا تقول هذه"
 .وهي تربيين بكالم جدا ،وأدرا على كسب مودة الناس وحبهم ،للحياة

ثنان معاً. الشراكسة عرق األرجح اال ؟أهي تلمح يل بشي أم تتهمين خفيةً
أال ترى هذه كيف تتصرف أمامي بقوام  .بشري عجيب ولكننا ال نعرف

بل منذ طفولتها، بل  ،مث إين ال أعرفها اليوم وال البارحة ؟ممشوق حترص عليه
مل أر ملا بلغت سن النضج يف طريقة كالمها وال أكلها والضحكتها  وال 

وليس هذا فحسب بل  .ع طريقة حياا وال تفكريها ما ال يتفق م ،مشيتها
أهي وحدها أم  .إن هلا موقفها اخلاص من احلب املمتلئ بالسعادة والشقاء

 ؟أترى كيف تقوم احتراماً للكبري وللصغري ؟كل أفراد قومها ذه الصفات
ومع ذلك تآلفت مع منط احلياة الفرنسية ومل متيز نفسها دون أن تبالغ يف 

.. .ولكن .امرأة تغبط على كل شيء ،ما أسعدها د قومها.احملافظة على تقالي
 –" مع أن ماري ...أنا أظل أحتاط ذه الكلمة ،"الـــ "لكن كفى هذه

 :أجنيليك عنفت نفسها فقد توجهت إىل عائشة سعيدة ا
.. أين تعلمت كل .تظلني ختترعني موضوعات للتفكري !كفاك يا أيسيه -

عثني يفّ الرعب من اهول... كانت عندك جدة تب ،أحياناً ختيفينين ؟هذا
خرجت من عرق عجيب من البشر ال نعرف أصلهم وال  .حكيمة

النساء  .خهم. ومع ذلك ال يفيدك أن تكوين امرأة حكيمة جداًـتاري
 .غري حمبوبات من الرجال ،وأنا أعرف هذا من جتربيت ،احلكيمات

 .الرجال ماري دو إيدي شفالييه ليس من هؤالء –بليز  -
قالت الكونتيسة بنربة ليس يف  - .رمبا ألنكما يف مأزق يف قضية الزواج -

 .كأا تريد أن تفهمها ما ال تفهمه ،ظاهرها لؤم
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ابتسمت عائشة بطريقة ال تعرف منها إن  - .ليس هذا االحتمال مستبعداً -
ولكن قد يكون قوهلم  -كان الكالم الذي يدور حوهلا يزعجها أم ال 

 ." صحيحاًاحلبيب مر يصبح حلواً معـ"ال
يا أيسيه تشكني أحياناً  –مل أمسع يف موضوع احلب كالماً أصدق من هذا  -

غري أن كالم احلكمة الذي يقطر من فمك  ،من أنك تنسني لغتك الشركسية
 .ال حدود له

أقول هذه احلكم بالفرنسية ال  ،يا ماما ،أجنيليك –ولكن يا ماري  -
غري أا تنهدت مث خصت بصوت  ،أجابت عائشة باختصار – .بالشركسية

ومهما دجمناه يف الناس  ،مهما غيرنا يف لغة اإلنسان ولباسه - :حزين كالمها
هذه من حكم جديت  .الذين كُتب له أن يعيش بينهم يبق شيء من أصله

 .أيضاً
 .كانت عندك جدة حكيمة .أنت حمظوظة من اهللا ،نعم يا أيسيه ،نعم -
يصبح مر مع احلبيب ـ..  "ال.مل أقصد أن أجرح قلبك .حميين يا ابنيتسا

 ،كنت قلت لك .ال أريد أن أدخل بينك وبني دو إيدي ." ال قدر اهللاحلواً
فإن اعتربتين  ،الفتاة عادة ما تستشري أمها حني تفكر بالزواج :واآلن أكرر

ماري دو  -ز قلت لك يف شأن بلي ،دون التفات إىل الكونت املريض ،أمك
 ،ولكن يا أيسيه !ومع السالمة !إيدي  إذا كنت حتبينه هكذا فياحلسن حظك

ولكن بعد الزيارة املرتقبة من أورليان الوصي إىل الكونت شارل  ،ليس اآلن
 دو فرييول.

ال ضرورة أن يعرف بابا  –توجست عائشة جمدداً شراً  - ؟مىت سيأيت -
 .ماً عليه فيقلقـحاالً؛ سيصبح ه
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وأستميل  ،سأظل أناور معها يف احلديث" –حنن من حندد موعد زيارته  -
أجنيليك نفسها   –" امتدحت ماري حىت تنفذ يل ما أريد ،قلبها وأشتريه

وفيما تنصح من تعتقد أا رضخت  ،وهنأت نفسها ،وهي تردد هذا الكالم
إن كنت  :ولكن يا أيسيه سأرجو منك شيئاً مل أرجه يف حيايت - :أضافت

بالربادة اليت تصرفت معه يف باليه  ال تتصريف مع أورليان هنا ،تتذكرين
.. أنت ؟.من يعرف كيف سنحتاجه .عسرية الفهم ،رويال. احلياة صعبة

. ال أظن استقبال الضيف ليس يف أصل طبعك .تعرفني من دون أن أقول لك
لى أجنيليك شاهدة ع -" أسرعت ماري رائي عيناه مغرورقتان دائماًامل" –

امتدحت عائشةَ وأرضتها  ،صحة هذه احلكمة إىل عينيها مبنديل صغري جداً
 .سنجعله مفاجأة سعيدة له ؟وأما ما رجوتين فيه فلماذا نبادر الكونت به –

عائشة يف السنتني أو الثالث  امرت الظاهر أنه مل تكف املشكالت اليت 
إن كان يف " رها.ها مشكالت جديدة تبلبل أفكااألخريات حىت انتصبت أمام

ال يفهم  :ولكين لست ممن يقال فيه .زيارة أورليان إلينا فائدة لبابا فأهالً به
لست  !ال ينظر إيلّ أحد مبثل هذه العني ؛قيمة الفرح من مل يعان الشقاء

إن كانت تتودد إيلّ لتستفيد من إجياد  .مغفلة حىت ال أدرك نوايا الكونتيسة
ولكن سأمحيها من  ماً من األيام وتنقلب عليها.خمرج من مشكليت فستندم يو

تما قدمه يل يف صغريسوء العاقبة بنفسي كُرمى ل  " 
 ،مهما كانت وساوس عائشة تثقلها فقد أجابت وهي تبتسم للكونتيسة

 :ملمحة هلا أا لن تقبل متاماً مبا تترجاها به
ولكن إن كانت نية  .من هذه الناحية ،يا ماما ،أجنيليك -ارتاحي يا ماري -

 .فهو فوق اجلميع ،الضيف سليمة فلن جنعله يندم على زيارته
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أتظنينه يطرق بيت أي  ؛وإنسان خطري ،من سيزورنا ضيف كبري ،نعم -
 ؟كان

قالت عائشة ما يف  –والكونت الذي سيأيت إليه ليس إنساناً قليل الشأن  -
م به بابا يف خدمة فرنسا ال ما قا -قلبها وإن بدا أا تؤيد كالم الكونتيسة  

 .عمل جليل سيدخل التاريخ ،نتطرق إىل ذكره ألننا نعرفه
رغم معرفتها  !امسعي إىل أين وصلت اآلن بأفكارها" –، نعم نعم يا أيسيه -

أجنيليك عائشة  –أيدت ماري  "الذي قام به أمامنا هذا األفّاق بالعمل الشائن
ما كنت أريد أن  –قق ما تريده باملديح ولو أا استغربت ما قالته آملة أن حت

 !ما أطيبك وما أرمحك يا أيسيه :أمحلك على االفتخار ولكن سأقول لك
وجعلتين ، كلما استمعت إليك زرعت يفّ رقّةَ اخلري .وما أسعدك من عند اهللا

إليزابيت أيسيه لو مل يكن  –نعم يا شارلوت  .أنظر إىل الدنيا بعني أخرى
 ،ال تعبئي مبا أقول يف ساعات غضيب حبق الكونت ،ضاًأبوك الكونت مري

مل  - .يف كل احملافل الدولية يقوم باملهام اجلليلة ،بعد جاللة امللك ،لكان امسه
 .كان مرشحاً لتويل منصب الوزير األول .تكن مهامه اخلارجية لتنقص

كان ما يثقل على عائشة شيئاً آخر وإن كانت ز رأسها مع الكونتيسة 
أحيمل إلينا خزانة  :كما كانت جديت تقول ،هذا الذي ستأتني به إيلّ  :رائيةامل

 .ولكن لن يتحقق لكم ما ختفونه عين !ليأت ؟ذهب أم جيد عندنا ما ليس لنا
من أحبه أنا رجل واحد ال أساوي به أحداً  .وسيعود كما جاء خبفَّي حنني

ولكن أسوأ ما أعانيه  ؟هموهأن تف ،وأنتم كيف لكم أن تعرفوا هذا .يف العامل
وعلى ما حاول  ،يندم على ما قال يل فيما مضى :اآلن هو سلوك بابا معي

ماذا أفعل إن أنا بقيت  !ويعدين أال يتكرر، ولكنه ينظر إيلّ نظرة اشتهاء ،فعلَه
هذا ال يتورع له مث هجم علي كما تقول صويف " وأغفر ،أتذرع مبرض بابا
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هذا العار الذي ال أريده ألحد ممن أحب  ؟اتكماذا إن دمر حي ،عن شيء
 "...لن أتقبله ،إن أحلقه يب فلن أحتمله ،وال أحب

أجنيليك  -قالت ماري –كل شيء سيجري على حنو حسنٍ يا أيسيه  -
 ،دون قوائم ،سينتقل خرب زيارة أورليان –كأا المست ما يهم عائشة 

هذه الزيارة  .ُأل  باريس بكاملهافيم ،مغماً  من يكرهنا ،مسعداً من حيبنا
أنطوان  –وحني يعود عمك الكونت أوغستني  .سترفع من شأن آل فرييول

نيكول عشيقة أخينا بيري  –وجانيت  .إىل باريس لن يبقى عاطالً عن العمل
؟غريين دو تانسيون ستفيده يف احلصول على وظيفة املطرانية. وأخواك 

ملاذا شحب  ؟ل يؤملك رأسك يا أيسيهوهذان يف بداية معترك احلياة.  ه
 ؟لونك

رمبا  ؛ال صداع –قالت عائشة وهي ختفي عدم رضاها بكل ما مسعت  ،ال -
 .مل أمن الليلة جيداً

.. تقومني بعمل .وكيف تنامني وأنت تفنني نفسك ال هم لك إال الكونت -
قيلولة  ننفق عليهم املال دون فائدة. اذهيب واسترحيي .مجاعة ديستان العاطلني

وأنا تعبت حىت كلّت قدماي عن  ؟الظهر على عادة الكونتيسات. وأنا
 .سأوصي مجاعة ديستان به ؛ال تمي بالكونت .محلي

-VIII- 

الغم يف النوم أو االستراحة كأن قوهلم " مل خيطر هلا ،عائشة على النافذة
" مستمد من حالتها. ، والعني تبكي مع القلبالقلب يذهب بالصوت

مث تعود إليها. وقلبها مثل أيام الربيع غري الباردة  ،درها كأن أحداً ناداهاتغا
تتبدد فيها  – .السحب املائلة إىل السواد تترنح يف السماء قلقة :وغري احلارة

مزقة الرقيقة منها حائرة ال تعرف أين تتجه. وحني جتتمع ـوتعود تلتئم. وال
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تنحدر من الزجاج خبطوط متعرجة  قطرات املطر املتفرقة اليت تقرع النافذة
رفيعة. ووجه عائشة الساكن له هذا املظهر. القلب الضائق حباله يبكي 

  .والدموع تنفّس عن ضيقه
ال تتذكر أا  .مرت أمام عائشة تفاصيل حياا من أيام طفولتها إىل اليوم

رمبا أسأت إىل أحد من  أحد إن مل يسئ إليها غريها. "فعلت ما يسيء إىل
ولكن ال أتذكر أين فعلت أو قلت  –قالت عائشة لنفسها  –صور تفكريي ق

أألين اقتنعت ببؤسي عشت حيايت هكذا  .ما ال يليق رد فعلٍ على مصيبيت
". ما ميدين باحلياة هو كما كانت جديت تقول "الفقري يكتفي مبا يحمل إليه

رعة قومي اليت أنساها يوماً بعد يوم. ما غرسته هذه الشتين  ،رعة يفّشورب
عليه من اعتزاز بالذات واحترام للنفس وذيب يف السلوك والتدبري وإنسانية 

جبيين العالقات فوق اجلميع عندي. ولكن أأستسلم للعار الذي سيوصم به 
 ؟" ولن أضيعها فاحتميت ا وافتخرتوأنا أقول إين أعيش بـــ "أديغييت

 ؟وما خمرجي ؟ما العمل -ها.تذكرت عائشة من جديد سلوك الكونت مع -
وإىل حينها  ،تعيشني كما أعيش ،تعايل إيلّ :نيكول –تقول يل جانيت 

هجرت الكونت  :" إن فعلت هذا فسيقولونديسيحلّ موضوعكما أنت وإي
وستلوكين ألسنة  ،الذي رباها حني مرض، وحبثت عن مصلحتها الشخصية

كيف أمحي نفسي وشريف  .ويلحقون يب العار ،من يعرفونين ومن ال يعرفون
اغفري يل يا أمي أنا  ؟كيف سأتصرف ؟أتسمعينين يا جديت الطيبة ؟إذن

غري أين ال أعرف هذا احلل غري  ،أعرف املخرج الذي سينتهي به املوضوع
 ؟ولكن أهناك بني احملبني ما ميسكه أحدمها عن اآلخر حبجة الشرف .املشرف

 .جيب أن أبعده عن ذهين .ذا عارال ه ،ال ؟ولكن يف حال الضرورة .نعم
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ومع أن الكونت الذي مل  ،ومع أن عائشة يف خضم هذه األفكار املتالطمة
وتقلق من أجل دوائه  ،ينزل لتناول الغداء حمل إليه طعامه، فهي تشفق عليه

وتم لعدم استدعائها يف نصف النهار  .وإن كانت تعرف أنه تناوله يف حينه
وإن فكرت يف االطمئنان  .ا حبس نفسه يف غرفتهوال تعرف ملاذ .املاضي

 عليه خافت أن تدخل وحدها إليه.
 .المت عائشة صويف حاملا دخلت الغرفة - ؟أين كنت إىل اآلن ،يا صويف -
 .كنت مشغولة باملاء الذي سيستحم به الكونت -
احتدت عائشة  - ؟أمل يعد يف هذا البيت الكبري من يفعل هذا غريك -

 .ما أخبار بابا :يف ذهنها وسألت عما
ال يعرف ماذا يقول وال  ،يهذي ،رمبا اقتربت نوبته ؟!وماذا سيكون خربه -

 .سأل عنك وهو خيلط بني أمسائنا .يعتين بزينته يف غري يوم محامه .ماذا يفعل
ضت عائشة بسرعة والقلق باد  – .هذا يعين أنه مل يشرب اليوم مهدئاً -

 ؟أين دواؤه –على وجهها 
نصحت صويف عائشة مشفقة  –إليزابيت أيسيه  –ارتاحي يا شارلوت  -

 .الروش وديستان سقياه دواءه .بقيت تتلهفني حىت مل يبق عندك قلب .عليها
- ؟وهل رأيت أنت 
 .رأيت ،رأيت يا أيسيه -
أخذت عائشة دواءه القريب منها  –ليس حسناً  ،ليس هذا حسناً يا صويف -
 ا أم سقوه جرعة مضاعفة أو رفض تناوله.إم – !لنذهب ونره –
مث  ،قالت صويف دون رغبة –إن كنت تودين االطمئنان عليه نذهب  -

 .سألت ديستان ،وإن قلت ال - :غيرت
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 ،مل أر بابا طوال النهار - :واستدركت ،جزمت عائشة – .سنذهب ،ال -
 .رمبا يعاتبين

 ،يول جالساً بأى حلّةحني دخلت عائشة وصويف الغرفة كان شارل دو فري
 .يهوي لنفسه مبروحة نسائية ملونة مجيلة ،مسترخياً على األريكة الوثرية

 ،" األمحر غري مفتوحةورغوندب" وأمامه على الكرسي الوطيء زجاجة نبيذ
وخليط من العنب واإلجاص  .وقطعتا شوكوال ،والقدحان الفارغان جبانبها

 .والتفاح
ر لولو فسألت غاضبة الرجل اجلالس يف دالل ظنت عائشة أن الكونت ينتظ

 :وتيه
 ؟من تنتظر ذه األناقة -
 ،ض الكونت شارل دو فرييول –إليزابيت أيسيه  –أنت يا شارلوت  -

 .أنتظرك ،تفضلي –وحيا عائشة بإمياءة رأس دون اعتبار حلضور صويف. 
 ؟هذه السننيأال يكفي يا حلويت صربي كل  .املساء سيكون زفافنا أنت وأنا

 .ويف األسبوع القادم سنحتفل يف الكنيسة
 ؟!أي عيب تقول –صرخت عائشة مما مسعت دون وعيها  –.. !.بابا -
 .مل خيفُت صوت الكونت – !من هذه الدقيقة ال تناديين باسم بابا ،اليوم -
أترين  .بإذن اهللا ومعرفته سأكون أنا الكونت شارل دو فرييول زوجك –

إن  - :مث ابتسم ،سأل الكونت والدم قد غطى عينيه - ؟فضيةهذه العصا ال
إن مل تسمعي كالمي فعلت بك ما أفعل  ،أردت كسرتها وإن أردت دللتها

صرخ الكونت بصوت أشد إرعاباً وراء عائشة اليت  - ؟أتفهمني .بالعصا
إن مل تفعلي أمرتهم  !كانت خترج من الغرفة غري قادرة على اإلجابة: ارجعي

 يأتوين بك الليلة بالقوة.أن 
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حني وصل ديستان على وقع صراخ الكونت التقى بعائشة اليت أمرته دون أن 
 :تتوقف

 خذ هذا الدواء وضاعفوا له اجلرعة. !هدئوه .مل نستطع السيطرة على بابا -
دخلت الغرفة  .ال تتذكر عائشة الكونت مبثل هذا الوجه احملمر امللتهب

مث  .اً وغيرت مالبسها. وتعطرت دون مبالغةاألخرى دون أن تقول شيئ
 :عانقت صويف اليت امتقع لوا مما رأت وقالت هلا

أنا عند  :أما لك فال سر أخفيه عنك .إن سأل عين أحد فأنا يف املسرح -
 .سأعود ،ال تقلقي –انفجرت باكية  –إيدي. 

 الكتاب السادس

-I- 
يقة سقوط الثلج مثلُ حياة وطر ،وطريقة هبوب اهلواء ،ة هطول املطرقطري

وحني يبقى  .وإال سقطت من بينهم ؛إن وافقتها اندجمت فيها .اإلنسان
اإلنسان دون أي انتماء ودون أي أقرباء ينقطع عن التفكري. والفكر ضالّة 

والفرح ممزوج  .والفرح واحلزن أعلى مراتب الفهم ،وانتصار دائم ،دائمة
وكلُّها جمتمعةً هي فهم اإلنسان  .واالنتصار حيمل معه احلزن ،باحلزن

ومن عنده القدرةُ يرقى  .السعادةُ أعالها مجيعاً –شقّة ـَوحياته امل .وذاكرته
 .ومن ليس عنده يطمح

فهمت من اليوم  األمع الفرنسيني عائشة تآلفت حني ال متلك حريتك، 
 .ءت أم أبتن يف اتمع اجلديد شااألول أن عليها االمتثال لواقعها والذوبا

ورغم أا اعتادت على ما ال يقبله عقلها فإن قوميتها اليت يف دمها واحترامها 
 لنفسها ولشرفها كانت تغلبها.
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أهو عدم احترام لنفسها أم  ؟إذن كيف ستسوغ لعائشة ما جرى هلا اآلن
األفضل أال تنحي بالالئمة على احلب وإن اختلفت  ؟أطاعت أمر القلب
ال أندم على ما تجين اإلمث من حلوها ومرها... "س –تقوميات ما جرى 

قالت لنفسها عائشةُ اليت مل خترج طوال  –فعلت وإن كنت أخجل منه. 
ورة لرمبا كنت ولكن لو مل أجد نفسي يف موقع الضر –النهار من غرفتها 

انفجرت ثانية بفعل حزا املمزوج بضيقها ولكن  –" قاومت ضعف األنوثة
دتويف اللحظة نفِسها أعادها صوت الباب إىل وعيها  .دموعها نف

 :واستقبلت زائريها بفرح
 !بون دو فيل وأرجنتال ،ادخال ،تفضال -
قال بون  –جئناك يا أيسيه ألننا مسعنا أنك متوعكة ومل نرك منذ البارحة.  -

أنت شاحبة  - ؟كيف حالك -وفعل أرجنتال ما فعل أخوه .دو فيل وعانقها
 ال تفين نفسك إىل هذا احلد! كل شيء سيصري أفضل. ،كفاك .وكئيبة

وقال  ،وافق أرجنتال أخاه الكبري .كل شيء سيتحسن ،نعم يا أيسيه ،نعم -
ووعدنا أال  ،قبل قليل تكلمنا مع الكونت :ما مل يكن بون دو فيل يريد قوله

 .يسيء إليك مرة أخرى
 مل تفهمه قبل منشة فهمت اآلن ما مع أن عائ –... هذا ما تريدان قوله -

 –" شكلةإن كان هكذا فال م: "" فقد نصحتهما قائلة"كل شيء سيتحسن
ما أحزنين  ،أنا ال ألومه ،ما كان عليكما وأنتما تعرفان مرض بابا أن يناه

سبب لنفسه النفي بعدما حذّرناه من عواقب  .أكثر هو خرب فرنسوا فولتري
 .أشعاره وحكاياته الداعية للحرية

قال بون  – .مرء أن يعيش يف لندن من أن يعيش يف سجن الباستيلخري لل -
 .سيكتب اآلن براحة أكرب وسيعمل مع كتاباته –دو فيل 
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ولكن بالد الغربة لن تكون مثل  –تنهدت عائشة  - .هذا صحيح -
وأنتما  .استطاع أورليان جمدداً أن يقنع امللك الشاب بشأن فولتري .وطنك
وجويل  .ح عليكما باباـخارج احلدود كما ألال تقوال ما هو  .احذرا

 .مع حتياا ،كاالندرين تبلغكما الكالم نفسه
وأنت أيضاً يا  –ابتسم بون دو فيل  !ولْتطمئن .اشكري جويل بامسنا -

تعرفني أننا ال ننتمي إىل مثل هذه األوساط. الناس الذين فعلوا بفولتري  .أيسيه
لك، ال أؤيدهم. هؤالء يهتمون بتحرير املرأة مبن فيهم أورليان وامل ،ما فعلوا

 .ال باحلرية من األخالق،
 –" اً آخر يابون دو فيل وأنت تردد "لسنا من هذه األوساطتقول شيئ  -

ال أعرف ملاذا سيزورنا  -:عدما نظر إىل أخيه نظرة ودبأضاف أرجنتال 
 .أورليان الذي مل يعد وصياً

 :ع ضحكةألول مرة ارتسم على وجه عائشة مشرو
ال تظن أن أورليان انتهى من الوصاية على امللك ولو أم زوجوه ومل  -

س من لي :فهمت ما تريد قوله ،ال تضحك يا جان .يتجاوز السادسة عشرة
 .أجلي سيأيت بل لزيارة أيب املريض

غري أين ال أصدق أن  –ابتسم بون دو فيل ثانية  –وهذا ما قالته لنا ماما  -
 .حنوناله نوايا حسنة 

مث امحرت  .جعلت الريبة اليت هامجت أرجنتال رأسه ينتفض ؟ما األمر -
مل تقتنع ماما حني قلت هلا، ولكنه سيأيت من أجلك يا  - :وأجاب ،وجنتاه

أال يكفي أنه فرق  ،انظر إىل هذا املرائي ماذا خيطر له .أيسيه بذريعة الكونت
 ؟بيين وبني أدريني
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ر أدريني الفنانة لن تخلص لك؛ فهل تعلمت طاملا قلت لك إن الكوفري -
رد بون دو فيل الصاع ألخيه وكأنه كان  - ؟احلكمة اآلن مما فعلته بك

 .ينتظر هذه الفرصة
 :مث أتبع بصوت جاف ،قال أرجنتال بصوت منكسر –ال ذنب ألدريني  -
وطمرها  ،خدعها بأن فتح هلا باليه رويال لتغين .كل الذنب ذنب أورليان -
 .ذهببال
ر بون دو  – !أيها الكونت أرجنتال دو فرييول كُف عن هذه الصبيانية -

 .فيل أخاه شاعراً باإلهانة مما مسع
 ...يا بون ،أنت ،أنت -
 –خافت عائشة ومنعت أرجنتال مما بدأه  –توقفا عن الشجار  ،كفى -

صدقاً  ،نامهما قلنا أو فعل .وال نتكلم يف ما ال فائدة فيه ،دعونا نثق ببعضنا
 :واآلن يل عندكما رجاء .أو كذباً، فالناس سيحكمون علينا ما دمنا أحياء

لكن أنا منذ مدة طويلة مل ألتق  ،أنتما ال أعرف .لنذهب إىل آل بولينغربوك
كلري دو شان. التقى ما إيدي شفالييه يف  –جون وماري  -نري سان 

هما سيقيمان أسبوعني وعلى كالم .وسأال عنكما وعين .باريس قبل أيام
 .آخرين يف املدينة

مث قال كأنه يستغرب  ،نظر بون دو فيل إىل أخيه كأنه يطلب منه املوافقة
 اخلرب:

 .كنا ننوي أن نقترح األمر نفسه  ؟كيف عرفت يا أيسيه ما يف قلبينا -
 .مىت قالت أختنا إا جاهزة فنحن جاهزان ،نعم يا بون دو فيل -

ترتاب يف األمر الذي وافقها عليه أخواها فقد ألقت  حىت لو مل تكن عائشة
 :على بون دو فيل وأرجنتال نظرة حب ومزحت معهما
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كان الشراكسة الذين  ؟أعبثاً أنا أختكما الكبرية فال أعرف ما يف قلبيكما -
" يا القلب والروح يعرف أحدمها اآلخر" :خرجت منهم يقولون يف مثل هذا

وحني جهزت  ،تبادل الثالثة نظرات مودة - وأنا جاهزة  ،أخوي الطيبني
 ،إذن دعونا خنرب بابا مبقصدنا :عائشة نفسها للزيارة الطارئة قالت لرفيقيها

 .وإال عتب علينا
أأنت فتاة  – .مل يسكت أرجنتال على املشروع املقترح – !كفى يا أيسيه -

 .أنا سأخربه اآلن ؟!صغرية فتظلي تستشريين يف أمورك اخلاصة
  .األفضل أن ندخل ثالثتنا إليه  ،ا جانال ي -

الكونت شارل دو فرييول جالس على مقعد مريح وعيناه مسمرتان إىل 
اآلن هو  .القامة املنتصبة :ومل يبق له ما كان يفتخر به أيام الشباب .النافذة

واللعاب يسيل من شدقيه. واجللباب  .مسني شبه أحدب. ورقبته متهدلة
 .وجورباه ارختيا إىل العقبني .هدلتني على ظهره جمعداًالساقط من كتفيه املت

 .وشعره األبيض الذي كان مرجالً دائماً تشعث
تأمل قلب عائشة لإلمهال الذي مل يره يوماً على  - ؟يا بابا أعرفتنا -

 .مل تكن يوماً مبثل هذه الفوضى ؟ماذا جرى لك -والمته:  ،الكونت
هل أنتم  - :مث قال مبتسماً ،فتورنظر إليهم الكونت ب ؟هؤالء أنتم -

إليزابيت أيسيه  –وأنت يا شارلوت  - ؟راجعون من احلفلة التنكرية بزينتكم
 ؟أمل خيربوين أنك سافرت إىل جويل كاالندرين يف جنيف

ونت مسحت عائشة وهي تبكي فم الك –مل أسافر إىل أي مكان يا بابا  -
 ،حت وضع جلبابهوأصل ، األعلىمبنديل صغري، وشدت جواربه إىل

أليست العناية ببابا  ؟ملاذا يا ديستان ؟أين ديستان -.ومشطت له شعره
 ؟أم تنتظرين ؟مهمتك
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إليزابيت أيسيه ليس املوضوع أين نسيت مهميت  –ال يا آنسة شارلوت  -
 .من البارحة مل يذق إال املاء .غري أن الكونت ال يقبل مين أي خدمة

 .يس إنساناً سيئاً إال أنه ال يصلي معيل ؛ال تلومي ديستان يا أيسيه -
 !أنت فرنسي حقيقي ؟". أما آن األوان لتنسى "تركيتكبابا يا روحي -
أنت وأنا فرنسيان حقيقيان. سأطيعك ولن أسيء  .نعم ،نعم يا أيسيه -

 .واسقوين شيئاً من النبيذ .وإن أطعمتموين أكلت ،وسأمسع ديستان .إليك
لست  ،مهالً يا أرجنتال .أخربوين ملاذا تأنقتم ،إن مل يكن األمر سراً ،واآلن

 .من أسأله
كلري دو شان يف زيارة  –جورج واللوردة ماري  –اللورد هنري سان  -

كنا نود زيارما. وحسب الظرف اآلن ميكن تأجيل الزيارة إىل  ؛لباريس
 .قالت عائشة .الغد أو بعده

كيف يفسران التغري يف تبادل بون دو فيل وأرجنتال النظرات غري عارفني 
 :غري أن الكونت مل يدع جماالً ألي من األخوين للكالم .الربنامج

إذا قارنا  !حاالً ،ملاذا تؤجلون زيارتكم للورد بولينغربوك إىل يوم آخر -
ذي الرأس اخلفيف  جول بولاللورد بولينغربوك مبن استلم السلطة يف إجنلترا 

لينغربوك هو من أرسى معاهدة جون بو –املغرور فاللورد هنري سان 
وإن شاء  وهو أحد رجاالت اإلجنليز املعدودين. بلّغوه حتيايت. ،1أوترخيت

وبعد  ،وزفر عميقاً ،قال الكونت - سأساعده يف مهماته. ،مقابليت فأنا جاهز
                                                 

إثر حرب بني فرنسا من  1713 – 1712معاهدة استمرت املفاوضات ألجلها سنتني  1
جهة وحتالف من بريطانيا والنمسا وبروسيا وهولندة ودويالت أخرى بسبب نزاع على 

بداية النهاية لفرنسا وبزوغ جنم بريطانيا اليت كسبت املستعمرات حكم إسبانيا، كانت 
 .اإلسبانية. املترجم
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.. .هذا ما حيدث حني ال يعود أحد حيتاجك - :قليل أضاف إىل ما حيزنه
أمثال الكونت شارل دو فرييول  –ضمومتني أى كالمه بقبضتني م –ولكن 

وأنت أيضاً يا شارلوت  ؟هل فهمتم يا أخوي آل فرييول .اليبيعون أنفسهم
وال  .أنا مسرور الستشارتكم إياي .امضوا حيث قررمت .إليزابيت أيسيه –

فقد ظهر يف باريس  .سنتكلم يف مواضيع فلسفية ،تقلقوا! حنن ديستان وأنا
 .قال يف إثر اخلارجني من الغرفة - .ا على أنفسكمفاحرصو ،رجل مهووس

جون بولينغربوك  –وكما قال الكونت شارل دو فرييول فاللورد هنري سان 
وهو فيلسوف ومؤرخ ومثقف كبري يف حدود  .أحد كبار الدولة اإلجنليزية

ويعرف كثرياً  ،با كلها خالل ثالث سنواتوطاف أور .اخلامسة واألربعني
ويف السنوات  ،صار عضواً يف جملس العموم 1701عام ويف  .من اللغات

مث  ،وشغل منصب وزير الدفاع أربع سنوات التالية كان رئيسه وعقله املدبر.
السلطة جلأ إىل فرنسا ويعيش  جول بولوحني استلم  .كان سكرتري الدولة

وإىل  .وله قصر فخم يف باريس .اآلن يف السورس، قريباً من مدينة أورليان
 بيت ذهبت عائشة ورفيقاها هذا املساء. هذا ال

ث من عصاح أرجنتال حني رأى ضوءاً ينب – .آل بولينغربوك يف البيت -
 .أقول هذا ألين كنت أتوقع أال جندهم يف البيت - :مث أصلح تعبريه ،النافذة

 هؤالء ليسوا كوالدتنا اجلوالة. ؟وأين سيذهبون
أال تتكلم على أمك ذه  كم مرة قلت لك ؛يا أرجنتال يا أخي احلبيب -

 !الطريقة
لن أعيده  –الم أرجنتال نفسه على عادته  – !أنت على حق يا أيسيه -

ال لوم يل على  ،قلت هذا دون قصد .وبون دو فيل شاهدي ،على مسمعك
 ؟أليس حقاً يا بون دو فيل :مث برأ نفسه مبتسماً .ماما



- 455- 
 

 .سئلةأنا ال أجيب على مثل هذه األ !امسع ما قيل لك -
 .إن كنتما عاقلني هكذا فسأطيعكما .حسناً حسناً -

وسألوا عن حال شارل دو  .استقبل آل بولينغربوك الضيوف باألحضان
 –أنطوان وكلودين  –أجنيليك وأوغستني  -وعن ماري ،فرييول

وفيما يتبادالن هذه األسئلة مهس بون دو  .انتهاء ببيري وصويف ،ألكسندرين
 :فيل يف أذن أرجنتال

 !واستقدم دو إيدي شفالييه ،غادرنا حبجة ما -
جورج بولينغربوك ذو األذن احلادة بدوره يف أذن  –مهس هنري سان 

 :األخوين فرييول
 .حنن أيضاً بانتظاره ،ال تقلقا -

 ،ومن الغرفة ااورة خرجت امرأة يف حدود اخلامسة أو السادسة والعشرين
على صدرها صليب غري  ،أسود طويالً ترتدي غطاء رأس أبيض رقيقاً، وثوباً

ض بون دو فيل وأرجنتال وحييا السيدة واستقبلت عائشة السيدةَ  .كبري
اليت ال تعرفها من قبل، والعاملةَ يف شؤون الدين وعانقتها كأا تعرفها طوال 

 عمرها.
 :كلري بولينغربوك -قالت املركيزة ماري

مسؤولةُ ديرِ مدينة سانس.  .و فيليتلويزا لو فالوا د –هذه ابنيت إيزابيل  -
" هذا كان اسم أسرة زوجي األول اذا يلحق بامسها "دو فيليتوسأقول مل

 ،لن نتكلم فيه -ابتسمت لزوجها  .لنقل هذا أمر مضى .املاركيز فيليت
هذه شارلوت  :هؤالء ذكرم  لك كثرياً :وتوجهت إىل ابنتها إيزابيل لويزا

وهذان األخوان بون دو  ،لكونت شارل دو فرييولإليزابيت أيسيه ابنة ا –
 –نظرت ماري  –من مل أذكر امسه بعد  .كالمها كونت ،فيل وأرجنتال



- 456- 
 

تعرفوننا منذ  ،وحنن - :كلري مرة أخرى نظرة مصطنعة إىل زوجها وأكملت
 تركنا إجنلترا وجلأنا إىل فرنسا. 

  :سيدةوفيما الضيوف واملضيفون يتبادلون احلديث أعلن اخلادم لل
 شاي العشاء جاهز أيتها املركيزة.

توقفت العربة اليت سمع صوتها على باب آل بولينغربوك. واللورد الذي كان 
 :ينتظر من سيخرج منها قال لنفسه وهو ينصت باجتاه الفناء

 .أظن أن ضيفاً كبرياً جاءنا -
 :أرسل اخلادم اسم الضيف الداخل إىل الغرفة

 !شفالييهماري دو إيدي  –بليز  -
وتأملت الداخل مع شعور خفي  ،جفلت عائشة لالسم الذي مسعته فجأة

 .بقرابة ما
ماري دو إيدي شفالييه نظرةَ ود صرحية  –ألقى بليز  – !ليسعد مجعكم -

كلري  –حنو احلبيبة اليت مل يتوقع وجودها هنا. مث بدأ بالتحيات من ماري 
 :وقال بلهجة ناعمة ،ا وبش هلاوحني وصل إىل عائشة متعن فيه .املركيزة

 !مل أعرف ؟وأنت يا أيسيه هنا -
وحني يعقب  .حني يكون اجلمع أصدقاء وأقرباء يطيب كل ما على املائدة

وموضوعات احلديث  .الشاي املائدة يضفي مزيداً من احلالوة على احلديث
 عليها. ووصل احلديث إىل بتعاورهمبني اجلالسني على شاي العشاء تتنوع 

 ،وإىل أخبار فرنسا الداخل ،اإلجنليز حماذرين اإلساءة إىل آل بولينغربوك
وأعرب اجلميع عن  .وأخبار اخلارج. وكلٌّ عاجل املوضوع من وجهة نظره

استنكارهم نفْي فولتري خارج البالد. وحني تطرقوا إىل أساليب العيش يف 
 :تدخل أرجنتال ،إىل شفيسار وإىل جنيف ،الدول ااورة
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 .تعيش فيها قريبتنا جويل كاالندرين املركيزة ،رمبا تعرفوا ،شفيسار -
 ،من كل النواحي ،وتقول إن كل شيء من عالقات احلب إىل أمناط املعيشة

 .أنت زرتها ؟أحسن فيها. أليس كذلك يا أيسيه
دفع بون دو فيل أخاه األصغر مبرفقه ممتعضاً من إبرازه موضوع احلب يف 

 :حديثه
لويز  –أجابت إيزابيل  – .ويف شفيساره يعزونه ،رنسا يداس احلبيف ف -

ومل تتوقف عند هذا  ،اليت مل تساهم يف احلديث إىل اآلن بدالً من عائشة
الشخصان اللذان بدءا احلب الفاسق وعدم احترام الذات مها امللك  - :احلد

لودفيغ الرابع عشر والدوق أورليان الوصي. 
 .كلري -رعت ماري أس !يا إيزابيل -
 .ولكنك لست على حق ،أفهم ما يقلقك يا ماما -
قالت عائشة  – !وما أشبه بعضهم ببعض ،ما أذكى العاملني يف الدين 

 –نيكول اليت مل ترها منذ شهر  –لنفسها وقد شخصت أمامها جانيت 
ال  ؟لويز معرفة –صويف  –نيكول وإيزابيل  –أميكن أن تكون بني جانيت 

وال بد أن بيري أيضاً من  .قائمني على األديرة يعرف بعضهم بعضاًبد أن ال
 "...الحقاً ،ليس اآلن ؟معارفها. أأسأهلا

ماري دو إيدي شفالييه الذي كان  –قال بليز  –لويز  –أؤيدك يا إيزابيل  -
مل نفعل ما  –االثنني  –يشحب لونه، وهو خيص عائشة بنظرة تقول: إننا 

واآلن دعونا نتكلم يف  .كون حبنا لألوطانوهكذا جيب أن ي –يعيب 
وعلى سبيل املثال موضوع املسرح الذي للكونت بون  .موضوع أكثر إمتاعاً

وما  ،واألوبرا ،إليزابيت أيسيه معرفة حسنة فيه –دو فيل واآلنسة شارلوت 
 ؟شاهما. ما املوضوع الذي تعملون فيه حالياً يا بون دو فيل
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ال  .توقف كتاب الدراما عندنا عن الكتابة :وصل األمر إىل أن نقول -
 :املسرحيات اهلزلية اخلفيفة اليت ال تعدو .يرسلون إلينا نصوصاً ذات بال

ملّ الناس من  :.. باختصار.وأخبار العشاق واملغامرين ،وأنا ،أحبك
 .النصوص التافهة اليت تدعو لعدم احترام اإلنسان لشرفه وذاته

ودون  ،لويز ثانية –سألت إيزابيل  - ؟دو فيلأتعرف من املسؤول يا بون  -
هو أورليان الذي يرخص لعرض  :انتظار اجلواب من املسؤول أجابت

 وال أخترع من عندي شيئاً. ،يا ماما أقول الواقع ،نعم .النصوص الدرامية
ما كنت  :وقال وهو يقارب كتفيه ويشري بيديه ،ابتسم الكونت بون دو فيل

تقلقني دون فائدة يا ماركيزة  .قد قلته وانتهى –لويز  –أريد قوله يا إيزابيل 
وهذا هو سبب  .لويز –ال أرى خطأ يف أفكار إيزابيل  .كلري –ماري 

وهو أيضاً سبب نفيِ فرنسوا ماري  .إضراب كتابنا املسرحيني عن الكتابة
 .أروا فولتري من فرنسا

قال  – جأت إليهاليس من واجيب مناقشة األمور السياسية لفرنسا اليت الت -
ولكن احلق هو أنه ال شيَء مستغرباً يف  –جورج بولينغربوك  –اللورد سان 

كل  ،وليست وحدها بل يف إنكلترا أيضاً ،مسار األمور السياسية يف فرنسا
رجعنا  ؟دولة تضع نِيرها الثقيل على رعاياها. أترون ما حيدث لنا شئنا أم أبينا

واإلنسان املصاب ذا املرض  .مرض عضال السياسة .إىل السياسة من جديد
 –تغير كالم اللورد السريع  –تصعب مداواته... ال أعرف إن شاهدمت أنتم 

 ؟من كتبها ؛"ا أعجبتين أوبرا "بريام وتيسبارأن
قال الكونت أرجنتال مظهِراً معرفته يف  - .كتبها فرانكل وريبيل و السري -

  .فنون املسرح
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وأعجِبنا ا. فيها ما  .كاالندرين وأنا، شاهدنا املسرحيةاملركيزة  ،وحنن -
 .عرضت عائشة رأيها –حيثُّ على إعمال الفكر. 

وبدا من وجه اللورد  – .املركيزة جويل كاالندرين امرأة رزينة وحكيمة -
أنا أعرفها جيداً وهي أخت املرحومة  –ارتياحه لذكْر عائشة اسم املركيزة 

اختتم اللورد كالمه  - .لسبب تعجبنا كالنا األوبرارمبا هلذا ا .زوجة أيب
 مبزحة.

كنت أعد ساعات يوم لقائنا غري  .يا روحي أنا مسرور لرؤيتك ،يا أيسيه -
كيف حدث أن  -.تعانقت يدا احملبني من فوق الطاولة - قادر على متضيتها.

 ؟هل مجعنا آل بولينغربوك مبعرفتهم ؟جئت إىل هنا
 .الوقت تزجيةأخواي على سبيل  جاء يب ،ال يا إيدي -
 !أحبك ،يا حبيبيت ،أيسيه -
ولكن ال أريد أن يعرف  .مل يبق عندي اآلن ما أخفيه عنك .وأنا يا إيدي -

 .اآلخرون ذا
وألين أتأمل منك أن  .هذا ما يسمونه احلب األول .يا أيسيهنعم  ،نعم -

ظة للتحرر من تؤسسي معي أسرة باحلب األبدي، فأنا مستعد من هذه اللح
 .بشهادة آل بولينغربوك وأخويك ،نذري

.. سنتكلم يف املوضوع بعد .الحقاً ،فيما بعد .ليس اآلن .ال يا إيدي -
 .ال يليق بنا االنفراد هنا !.. تعايل لنعد إىل غرفة الضيوف.قليل

 
-II- 

أجنيليك كانت  –كان القصر يف انتظار زيارة أورليان الوصي ألن ماري 
روش سراً باليوم الذي سيزور فيه آل فرييول. ومل يطل االنتظار إذ أخربت ال
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نيف أوغستني تنهب األرض،  –صارت عربة الوصي على شارع سان 
انربى الروش  .أمامها حارسان ووراءها حارسان، وصخبها يصم اآلذان

 :عائداً إىل الغرفة كأن ال علم له بشيء وأرسل خرباً إىل الكونتيسة
 .الضيف قادم -
 ؟وأين أيسيه -
 تقرأ كتاباً للكونت حبراسة ديستان. -
أخاف أن ينام الكونت الذي أخذ جرعة مضاعفة من الدواء قبل أن  -

 .يتخذه الوصي حمدثاً
 .حددت له موعداً ،ال يا كونتيسة -
وإن وضعنا أليسيه يف الشاي من الدواء اآلخر الذي أحضره الطبيب جان  -
 ؟اباتيست أتصبح طيعة لن –
- منذ زمن بعيد اختربوه على نساء الوصي. 
ال تبالغوا يف  –أجنيليك  –فجأة ارتعبت ماري  – .ال أعرف ،ال أعرف -

 ... لنتوكل على اهللا.ال أريد أن أُذنب حبق الصبية .الدواء حبجة تطويعها
 .وحنن جنونا من جتارب مماثلة كثرية

االرتياب. ومل  أجنيليك يف وجه الروش نظرة تبعث على -نظرت ماري
 .يكف هذا بل أتبعتها بابتسامة غامضة

 –سأل الطبيب نفسه  ؟كيف ميكن أن تعرف اآلن ماذا تريد هذه املرأة"
يستوي  .أعرفها منذ سنني ومل أفهمها .تفعل مث تندم –تنقضه  –تقول شيئاً 

ليس األمر أا ال حتب  .تلقمك معروفها مث تنتزعه منك :إشفاقها وظلمها
ولكن حني تتذكر شباا الذي لن يعود تعيش  ،ال تم بأمورهاأيسيه و

ولكن أكانت حتضر أليسيه ما حتضر اآلن  .سعيدة مبا تفكر فيه وما ستفعل
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ودمها من  ،وباملقابل أليست كلودين أختها ؟لو كانت ابنتها من رحمها
 .."؟.فيهأجتهل كلَّ ما فعلت أختها ومل تكن شريكة  ؟دمها

 .صاحت على الطبيب مستنكرة المباالته - ؟ت واقف يا الروشملاذا أن -
صارت قبيحة  .وأيسيه أيضاً .جهزوا الكونت وأْتوا به إىل غرفة الضيوف –

من وراء جمالستها من استعصى على املوت؛ أخبِروها أن عندنا ضيفاً كبرياً 
 .حىت تصلح من حاهلا

فهمت من األصوات  – .فمل تكن عائشة حتتاج إىل من خيربها بقدوم الضي
املرحة الصادرة من غرفة الضيوف. وهذه األصوات محلت شارل دو فرييول 

وحتدث إىل ديستان غري عابئ بالكتاب الذي كانت  .على رفْعِ رأسه الثقيل
 :عائشة تقرأ له منه

اذهب وأخربنا مبا حيدث  !حقاً يا ديستان أن جِلستك هذه جلسة كساىل -
أنطوان الذي أنتظره يوماً  –كان الكونت أوغستني  ال أعرف إن .يف البيت

 .بيوم قد وصل
ليس القادم أخاك  –قال الروش الداخل إىل الغرفة  - .ال يا كونت -

هو أورليان  ،من وصل اآلن ضيف كبري .وهو ننتظره أيضاً .الكونت
  .الوصي

مث  .سأل الكونت غري مهتم مبا مسع وعاد فجلس مطرقاً- ؟أهو ضيفُنا -
مث صرخ بصوت  - ؟يعودينمن قال إين مريض حىت  –ب بعد قليل غض

 ؟!أأنا يف الفراش ولست على قدمي - :أعلى
قالت لنفسها وهي متسح بيدها على  – !اطمئن ،لست مريضاً ،يا بابا -

رأس الكونت "ليس من أجلك استقدموه بل من أجلي"، ولكنها مل متتنع هلذا 
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ولذا البس  ؛الوصي مل يأت غري حمتاج إليك - :السبب عن إسداء النصح له
 !أمجل ما لديك من لباس، ولنفعل الواجب جتاه من دخل بيتنا

 –سنرحب مبن دخل بيتنا  ،إليزابيت أيسيه –يا شارلوت  .طبعاً ،طبعاً -
هات  - :بصيغة اجلمع "شارل دو فرييول من عبارة عائشة "دخل بيتنافرح 

إليزابيت أيسيه  –وأنت يا شارلوت  ،صة يبيا ديستان مالبس السفري اخلا
ولكن كان أفضل شيء  .سنري الوصي حالَنا حنن االثنني .تأنقي أكثر مين

كنت سأنصحه نصائح كثرية  .هو أن يأتيين امللك لودفيغ اخلامس عشر
أليس صحيحاً يا  .سيأيت هو اآلخر يوماً ما ،لن نستعجل حضوره .ملصلحته

 ؟يا روحي الوحيد ،أيسيه
مل ينس إىل اآلن ما كنت ظننته قد هدأ ولكنه قالت لنفسها " -.نعم يا بابا -

ولكن  - :بابا"وجهت إليه ضاغطة على حروف كلمة "" مث تيف نفسه حنوي
أفهمه أن من يقول القليل  !احرص يا بابا على ما تقول وأنت تكلِّم الضيف

 أذكى ممن يثرثر.
 .لك يسرين يا أيسيه أنك مل تنسي تربييت -

 ،البابني الكبريين للغرفة اليت ينتظر فيها أورليان ،كما أوصوه ،فتح ديستان
 :أجنيليك مما ترى وتسمع –وقال معجباً ماري 

 !أيسيه تإليزابي –يول والكونتيسة شارلوت الكونت شارل دو فري -
أجنيليك اليت مل  –حني ض أورليان ذاهالً من مجال عائشة مل متلك ماري 

 م يف بيتها مبثل هذه احلركة إال أن تنهض أيضاً.تكن تقو
  - :مث المه ،قال شارل دو فرييول مع إمياءة حتية –عندنا ضيف كبري  -

وأنت  .أغفر لك عدم إعالمي بقدومك ألنك قمت بواجب تقدمي التحية
إليزابيت أيسيه فال حاجة أن أعرفك عليها   –تعرف الكونتيسة شارلوت 
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ضيفنا اجلليل إىل مائدة  نيتجلسأجنيليك الكونتيسة  –ي ملاذا يا مار .جمدداً
باحللويات ويف اللحظة اليت سأل فيها الكونت امتألت املائدة  !فارغة

  ؟أي نوعٍ من النبيذ تفضل يا دوق –وما يالئمها من النبيذ  بالفواكهو
للكونت  ابتسم أورليان –النبيذ الذي يعجبين يا كونت متوفر يف بيتك  -

 .واآلن فهمت أنك حتب هذا –" يف نفسه "تثرثر كثرياًقائالً 
أخلصت طوال عمري لنبيذ بورغوند األمحر والنساء  .مل ختطئ أيها الدوق -

 !لنرفع هذه الكأس على شرف كل النساء اجلميالت يف العامل - .اجلميالت
 !ولْيكن حمبوبات من الرجال كما حنب حنن هذا النبيذ

 .شة بصوت قاسٍ مث ابتسمت لهقالت عائ –.. .يا بابا -
ولكن سأشرب من أجل النساء هذه  .فهمت ،أيسيه يا كونتيسة ،نعم -

 !ولْيحدثْ ما حيدث ؛الكأس
أجنيليك وعائشة  –نظر أورليان إىل الكونت وإىل ماري  –إذن يا كونت   -

سنرفع  :خبكـإن مسحت يل سأضيف إىل ن - :نظرة خبيثة مرائية وقال
على شرف املرأتني اجلالستني إىل مائدتنا ألما أمجل  هذه الكأس واقفَني

 .نساء العامل
إن كان رأيك هكذا فما من شيء أحجبه عنهما. ولن أمسح لنفسي أن  -

حني حاول شارل دو فرييول النهوض ناسياً أنه خائر القوى  –أتأخر عنك 
 .ها هي احلال - :وبعد قليل قال وهو يتثاءب ،وشرب بقية الكأس .اوى

.. وأنت ال تتأخر عين كثرياً على هذا !.هرِمنا ،ما الفائدة من تكلُّف الرجولة
ال تدع أحداً يغلبك يف  ؟أيها الدوق كيف تدبر أمورك مع النساء .الدرب

.. كأن النوم يغالبين أمام ضيفنا الكبري. أين أنت يا .هذا اال بداعي اهلرم
 ؟أيسيه
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عائشة بالنهوض وحضنت رأس  أسرعت – .بابا ال يواتيه الشراب -
.. ال تؤاخذ بابا يا نور .ويفوت موعد نومه وراحته – .الكونت يف صدرها

 .وأنا أيضاً علي أن أحضر له لوازم استراحته ،فرنسا
 –ال تتأخري يا شارلوت  !يا لَخجلنا أمام ضيفنا يف يوم زيارته الوحيدة -

عائشة خمفية مسامهتها يف أجنيليك وراء  –صاحت ماري  - .إليزابيت أيسيه
هذا هو وضعنا أيها  .استرحيي ،يكفي ما تعبت عليه - .ما فعلوا بالكونت

إن مل ير بعينيه، ما حدث لنا من  ،الدوق. ال يصدق أحد مهما رويت له
أنطوان كان يف  –.. أمل يكن مناسباً لو أن الكونت أوغستني .جهة الكونت

ال يكفينا ما  .يش عملياً أسرتنيال خارجها. نع ،باريس مع عمل مناسب
والبنت  .من أين كان للكونت البائس أن يعرف ما حدث له .يكسبه

"بنت جاهزة  :ال تستغرب أيها الدوق قويل .اجلاهزة للزواج بقيت يف عهدتنا
أي رجل  ." فقد رأيت حالهأما من كان يغازهلا وهي تناديه "باباو "للزواج

 .خيدم نفسه بنفسه بدالً من االفتخار الدائمكان األفضل لو  ؟!ليتزوج هذا
والبنت الشركسية اليت حنن بانتظارها ستظل يف خدمته ولو منحها حريتها، 

حىت تسدد له معروفه ولو عاش العمر كله وهرِمت يف  تتخلى عنهولن 
 .خدمته. ليست من نوع النساء اللوايت تعرفهن

مث مل يخف عن  ،نظر حنو الباب وهو يبتسم –صحيح يا كونتيسة  -
 .لو مل أره بعيين هذه السنة ملا أتيت على ذكره - :جليسته ما يف قلبه

 –سألت ماري  - ؟أتشتاق إىل من ال تعرفها ألنك ال تعرف حالوا -
وهي تنظر إليه بعينني  ،أجنيليك حمدثها متناسية أنه الدوق أورليان الوصي

 :وقحتني حارتني
 :أجنيليك –ومازح أورليان اخلبيث ماري 
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ال تزالني يف ميعة  :أقول لك الصدق !ال تمي يا كونتيسة إىل هذا احلد -
 .الشباب

مث  .أجنيليك حىت لو مسعت ما حتبه أذناها –جزمت ماري  – !ال أصدق -
إن كان هذا رأيك فلماذا  - :المته على ما يف قلبه حنوها وهي تتدلع أمامه

أألنّ العجل  ؟ تعرف بعد كيف تقبلإىل من ال ،تتجاوزين وكأنك ال تراين
 .بادلته املزاح الشابة؟الوليد أحلى من البقرة 

 :اآلن ضحك أورليان من أعماق قلبه
 .ينتأراحولكن إجابتك على سؤالك بنفسك  .أتقبل كالمك يا كونتيسة -

إن كانت عالقتنا أنا وأنت يا كونتيسة ستستمر على هذا النحو فليس 
 .مزح معها الدوق أيضاً –.. .بيننا شيء ما مستبعداً أن حيدث

أجنيليك دون أن  –أراحت ماري  - ؟حنو الباب رظالنحني تتعب من  -
ال مكان تذهب إليه  ،ال تقلق - :حمدثها ،تستطيع التمييز بني جدها وهزهلا

ولكن ال أعرف إن كنت قادراً  .إليزابيت أيسيه غري هذا البيت –شارلوت 
وعن  ،وشيئاً فشيئاً –.. .ماري دو إيدي شفالييه –ز على أن تنسيها بلي

عبرت للوصي عن حقدها الذي ال يعرف بأمره إال الطبيب  ،طريق املزاح
 .الروش

وكان اللورد بولينغربوك نفذ بريشه من  ،إذا كنا نفينا فولتري من فرنسا -
أجاب أورليان على ما  -إنكلترا، فسنجد مصرفاً لدو إيدي شفالييه.

 .به إليه دون تفكري وكأنه كان ينتظر السؤال امحوـل
إنه مثل شقيق زوجي الذي ال يشبع من احلب املتحرر  ،انظر إىل هذا الرجل"

ادعي إىل اهللا  –أجنيليك ما مسعت  –جفلت ماري  – !ما أظلمه ؛حىت هرِم
ال  ،ولكن يف النهاية من تستطيع جماته واحدةٌ مثلي !أن ال يوقعك يف فراشه
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لو وقعت بني يدي لتركتك ال حتملك  !.. يا للحسرة.ل أيسيه الغضةمث
.. ولكن من حيتاجنا واحلالُ من .وكلما رأيت امرأة تعوذت باهللا ،قدماك

وفيما الكونتيسة اليت كانت يف شباا تغلي شهوة  –" ؟يرانا يسخر منا
 ،ا اآلنوال تصدق حاهل ،وإغراء حتدث نفسها وتقيس البارحة باليوم وبالغد

 رجعت عائشة إىل الغرفة.
أجنيليك إذ كان  –مل يتحقق ما كان يتأمله الدوق أورليان والكونتيسة ماري 

أجنيليك مل جتلس أمام الضيف  –وكما ترجتها ماري  .يقلقها أمراًيف وجهها 
وقالت دون أن تسأل  ،لست إىل املائدة املزينة العامرةج ،بوجه بارد أزرق

 :أحداً منهما
 .اطمأننت عليه ،حت باباأر -
ألجل هذا يقولون إذا اجتمعت  الشيخوخة واملرض على اإلنسان  -

أجنيليك وهي تقول لنفسها  –تنهدت ماري  - .اجتمعت عليه مشاق كثرية
مث  ،ومفهِمة عائشةَ إشفاقها عليه ،" ممتدحة نفسها؟أأنت أم حنن من أرحناه"

يفها الذي بدأت ترفع والمت ض ،ضحكت دون أن تعرف سبب ضحكها
وهل سنبقى هكذا حيدق أحدنا يف اآلخر يا نور  - :الكلفة بينها وبينه

 .خباً ما لنشربـارفع ن ؟فرنسا
 إليزابيت أيسيه الكونتيسة ال تذوق الشراب. –شارلوت  ،بكل سرور -
أجنيليك الكونتيسة نفسها  –محلت ماري  –هذا ذنيب أنا يا دوق  -

ربيت ولدي وأيسيه دون أن يعرفوا إن كان يف  - .كيةاملسؤولية بطريقة ذ
 .امنحك احلرية يف أن تشريب ،كفى يا أيسيه .الدنيا شراب من خويف عليهم

 .وستنسني معه ما يكلّفك الكونت من مشقات
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جزمت عائشة ملن كانت تبتسم له وإن مل  –أجنيليك يا ماما  –يا ماري  -
ولكن لن أستطيع حتقيق  ،أطيعك ،آلنمل أخالف أوامرك إىل ا - :ترفع صوا

 .ما رجوتين ألجله
أجنيليك نفسها ثانية وهي تضحك بطريقة غري  –امتدحت ماري  –هكذا  -

 .مسعت ورأيت ،إليزابيت أيسيه يا دوق –ربيت شارلوت  –مناسبة 
صاح أورليان دون أن يبدي خبثاً  - !إليزابيت أيسيه –برافو يا شارلوت  -

من أجل  ،من أجلك .مرة أخرى حزت على إعجايب - :فع كأسهونفاقاً، ور
 .ومجالك أرفع هذه الكأس ،أنوثتك الطاهرة

أجنيليك نفسها من خنب  –مل حترم ماري  –أرفع معك  ،وأنا ال تنسين -
وحني شربت النبيذ غمغمت، وهي متسح شفتيها احملمرتني، دون  .الضيف

حال ال أعرف كيف ترفع كأساً  على كل -أن تعبأ مبا ال يرضي الوصي: 
 - :مث ضحكت من كالمها ونادت مدبرة املائدة –.. .لالبنة حبضور األم

 .بردت ،تعايل غيري كأس الشاي أليسيه
أجنيليك تبالغ يف سلوكها يف  –كانت عائشة تدرك أن الكونتيسة ماري 

ما الذي حدث للكونتيسة حىت  - :حضرة الضيف دون أن تفهم السبب
مل تتصرف هكذا طوال عمرها. أعلل  ؟بقدرها يف حضرة الضيف تستهني

وال أتذكر أا كانت  ،األمر بالنبيذ غري أين رأيتها شربت أكثر من هذه املرة
تثرثر أو تتصرف تصرفات ال تعرف حدوداً هلا وال تليق ا. وجهتين قائلة 

 .ال للكالم" غري أا مل تعد تفسح لنا ا!"ال تتباردي حني يزورنا أورليان
وأظن أن الضيف الذي استقدمته يل فهِم األمر. ال يالم بابا على أنه غفل 

وماما  .ومرهق ،تثقل عليه الشيخوخة .إنه مريض .على املائدة وهو يتكلم
أجنيليك تطري من فرح مل أرها فيه خالل السنوات املاضية. تتدلع  –ماري 
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ذا اختارت وقتاً للزيارة يغيب فيه مهالً ملا ،أمام الدوق، وتتجمل له. مهالً
 "؟...بون دو فيل وأرجنتال عن باريس

 .ومن أجلي سنشرب هذه الكأس ،من أجلك يا نور فرنسا ،واآلن -
انتبهي ملا  :نظرت عائشة يف وجه الكونتيسة وكأا تقول – !...ماما -

 !تقولني وما تفعلني
تيسة إىل عائشة بيدها أشارت الكون –.. .اتركينا يا أيسيه واشريب الشاي -

 .غري عابئة مبالحظتها
لنفسه  قال أورليان – !من أجلك يا كونتيسة أشرب ال كأساً بل كؤوساً -

 –" وصار شكه مدعاة للضحك "قد تكون هي اليت شربت دوائي خطأً
باسم الكونت شارل دو فرييول  :ولكن إن مل تعتيب علي فعندي خنب آخر

ليان ما كان يفكر فيه أثناء اخلطبة وأثناء واختتم أور –أرفع هذه الكأس 
كانت جلستنا سعيدة وإن مل أستطع جمالسة الكونت  - :احتساء الشراب

أجنيليك  –وجلست إىل مائدة ماري  ، عاينت صحته،الذي جئت من أجله
إليزابيت  –ألول مرة وإن كنت أعرفها منذ زمن بعيد. وأنت يا شارلوت 

أودع الكونت ألن موعد انصرايف  ،ثانيةجنتمع  .أيسيه زادت معرفيت بك
أقوم ممنياً نفسي بيوم لقاء  –ألقى نظرة أمل حارةً حنو عائشة  –وأنا  .حان

كم وشرابكم ووجوهكم كلها حلوة عليآخر. شاي. 
 –حني تالشى صوت عربة أورليان وراء منعطف الشارع قالت ماري 

 :ربد نفسهاوز املروحة ت ،أجنيليك ووجهها انشوى مما شربت
يكفي  .هكذا يا أيسيه رأينا أورليان أخرياً وهو عندنا وإن مل يطل جملسه -

ستغبطنا باريس بكاملها. ولكن من  .أن عربته اللماعة وقفت أمام بابنا
هذا  ،ولْيقطعوا ألسنتهم إن شاؤوا ،ليقلعوا عيوم .سيحسدوننا ليسوا قالئل
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كان وجهك منفتحاً على  .أدائك أنا راضية عن أدائي اليوم وعن .ال يهمنا
قويل احلق يا أيسيه ألن يرى الناس أورليان رجالً  .ضيفنا الكبري. مل تحرجيين

ملعان أسنانه  ،صفاء عينيه ،طريقة شربه ،كالمه ،ضحكته ؟وسيماً الئقاً بك
 ؟.. أال أقول احلق يا أيسيه.ظهره املستقيم ،البيضاء

مل تتورع عائشة أن تقول هذا  - .بعينيك مل أنظر إليه .ال أعرف ،اتركيين -
 .للكونتيسة اليت ال تتحملها

أجنيليك بدون  -ردت ماري  – !وكيف تنظرين إليه وشفالييه يف خميلتك -
ليتين رجعت شابة مثلك كنت  - .وعلى وجهها غضب ال خيفى ،مسايرة

 !سلبت عقل أورليان وأنسيته امسه
امتدحتها عائشة  – . عمرك هكذاال تنديب ،أجنيليك يا ماما –يا ماري  -

وحني جلست معكما على  –" نها "سأجعلها تصرح مبا يف قلبهاويف ذه
 .املائدة كان أورليان ذاهالً عن كل ما حوله غريك

ورمبا تذكرت شباا فتوردت  .أجنيليك –فرحت ماري  - ؟هكذا -
 ؟أم متزحني ،صحيح يا أيسيه –وملعت عيناها اخلضراوان  ،وجنتاها

أقول ما الحظته  –مرة أخرى وثّقت عائشة كالمها  - ؟وملاذا أمزح -
عليكما فحسب. 

أجنيليك بطريقة تدعوك لإلشفاق  –تنهدت ماري  –نعم يا أيسيه هلذا  -
.. كنت تناسيت بال فائدة أنّ .ولدت صبيني وتقاعدت :يقولون يل –عليها 

لك، النار اليت تشتعل قول أ.. وها أنت ترين، دون أن .يفّ ما يعجب الرجال
.. اذهيب يا .ما أكثر ما أثرثر اليوم ،ال تسمعيين ،كفى .يف جسدي فتحرقين

ضمنا إليه  ،ال أعرف ماذا فعل بنا الدوق أورليان .أيسيه واسترحيي أنت أيضاً
 .كلتينا وأرهقنا
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ما إن خرجت عائشة حىت تسلل الروش إىل الغرفة ومهس على حنو يذيب 
 :أجنيليك اليت كانت تطفئ حرارا بالشاي الذي برد –ماري  القلب يف أذن

جه من ابتسم يف و - .أنظر إليك يا كونتيسة فأراك يف غاية اجلمال -
أنا من خدعكما وأنتما تظنان أنكما خدعتما امتدحها وهو حيدث نفسه: "

  ."أيسيه
 .أنا مجيلة ألين كنت جالسة إىل جوار رجل يف منتهى الوسامة -
 .ت أسناننا أقلّ حدة من أسنانه وإن مل نكن يف وسامتهليس -
 سنعرف هذا حني تعود بعد قليل... !ال متدح نفسك -

كامالً يف استقبال  أجنيليك فقد تكلمت باريس شهراً  –وكما توقعت ماري 
ولكن حدث فجأة يف صالون دو ديفان ما أنساهم  .آل فرييول ألورليان

 .الضيافة
ديفان بلغ الستني دون مواربة دعا إىل بيته أقرب عشرين ملا كان املركيز دو 

ماري دو إيدي  –وبني هؤالء كانت عائشة دون بليز  .شخصاً تقريباً
وفيما عائشة وكلودين اللتان مل تتقابال منذ إىل إيطاليا.  شفالييه الذي سافر

 :قرابة ثالثة أشهر تتحادثان مبودة سمع صوت رئيس خدم املركيز دو ديفان
 !الدوق أورليان نور فرنسا وصل -

تبادل املركيز دو ديفان والضيوف النظرات من خرب الوصول املفاجئ 
ومل  .وضوا للقادم وأكثرهم مستاء من إعالن أورليان الزيارة .ألورليان

 :يدع أورليان املمتلئ حبوراً مستقبليه ينتظرون
 .كون هناإليزابيت أيسيه أخربتين أا ست –جئتكم ألن شارلوت  -
قابلت عائشة بصوت قاسٍ ووجنتني  – !مل أقل لك شيئاً أيها الدوق -

 !وأي عارٍ تلحقه يب ،أي كذب تتهمين به –تقدحان شرراً إعالن أورليان 
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سأحلق  :وإن مل تفعل فسأقول لك .إن كان عندك شيء من شرف فاتركين
ق النظر دو ديفان يا روحي ال تؤاخذين لن أطي .شعري وألتجئ إىل الدير

 !أرسلين إىل بييت .أكثر إىل من أهانين
ضت  -إليزابيت أيسيه الكونتيسة لن تذهيب وحدك  –ال يا شارلوت  -

 –ألكسندرين معبرة عن االستياء من أورليان حبركة من شفتيها  –كلودين 
لقت أ –" . امضِ يا "لو فريينإىل بيت آل فرييول ،أنا سأوصلك إىل بيتك

توحي بأا ستعود حبجة تصريف مستشار غري املنتظر نظرة إىل الضيف 
 !وأنت اصحبنا :قالت لـــ " لو فريين" -الس  الكبري لفرنسا 

-III- 

 ،وإن تناسيته أركبك أمالً مل تنتظره ،احلزن إن محلته دائماً معك هرمت معه
 .وليس كل راكب بالغاً مراده

أن حزام سرج حصان تبين  :هذا ما جرى للدوق أورليان من جهة عائشة
جيد  من ال يهدأْ: "أو بتعبري آخر ،احلب الذي طوعه سنوات كثرية مقطوع

" ما حدث ألورليان يف عيد املركيز دو ديفان ما تزال نفسه أخرياً خارجاً
مع أن عائشة مل  :ولكن ما حدث لعائشة أنساهم سابقه ،باريس تتكلم فيه

وبعد  األمر بعد ما حدث هلا. تكن تعرف وضع املرأة احلامل فقد شكّت يف
 :أن قضت عدة أيام تبكي أكثر مما تفرح، أعلمتها صويف مبا كانت تشك فيه

 .حاليت غريبة ؟ماذا أفعل يا صويف -
 -: ومل تتوقف هنا ،سألت صويف عائشة ؟" أم تشكّنيغريبة حالتك" -

 ؟"أيعرف شفالييه "حالتك
 ؟أُخبِره كيف :جفلت عائشة كأا يف استجواب –.. .ال -
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أال تعرفني أن  –قالت صويف بصوت أحزم وأغلقت الباب  – !تقولني له -
شقاءك  - ؟ما يف بطنك ليس لك وحدك كقامساختتمت بصوت  –لي

 .أشرس
 ؟هل أدين دو إيدي مبا جنيته أنا بنفسي -
حزنت صويف  – !ليتزوجك حىت ال يتكلم الناس يف ما اشتركتما يف فعله -

..لن يتسامح معك من .ال أريد أن تفعلي ما فعلته كلودين :لما قالته
 .يسمعون اخلرب بعدما لقّنت أورليان درساً

 .ال ذنب له يف ما حدث يل ،أحب دو إيدي .ال يا صويف ال أُخفي -
ال جيب أن حنمل دو إيدي مسؤولية ما محلته على فعله وأنا أعرف  :وأكرر

 أنه غري مسموح له بالزواج.
أنك ذهبت إليه يف ذلك اليوم مهتاجة ولكن أمل يكن يعرف أنه  صحيح -

 –مل تكن صويف تعرف التراجع بل تتمادى يف موقفها  – ؟!ينقض عهده
أعرف يا أيسيه أنه وعدك بالزواج ولكن كان عليه أن يتزوجك قبل أن 

الرجل هو أول من جيب أن يفهم ضعف املرأة  .يدفعك إىل اخلطأ
واآلن بعدما المت املرأة اليت  –علته وبالك أنت... هو فعل ف .وهشاشتها

 .عانقتها وبكت ،بكت حىت نفّست عن كرا
ولكنها  ،وعائشة اليت كانت دائماً ختفي فرحها وضيقها انفجرت بكاًء

 :سرعان ما وعت إىل نفسها
ما كتبه اهللا علي أمحله  .الجيب أن جنلس نبكِّت أنفسنا ؛كفى يا صويف -

ولكن لن نفعل ما  .ولن أكتم هذا عن دو إيدي شفالييه .ألنه قراره
انظر إىل مأسايت  :لن أقول له .ولو عرض جولن أقبل عرضه للزوا ،اقترحت

 أعرف خمرجي الوحيد ولو مل تذكريه يل. .وافهمين فأقلب له حياته
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 :أكّدت صويف اليت مشلها احلزن وتورمت أجفاا
 !يف من اهللاخا ؛ال تدعي هذه الفكرة تغزو رأسك -
وفيما  –.. .سأتصرف كما ميلي علي .اهللا حيميين من اخلطأ ؛نعم يا صويف -

 –ال تقل شيئاً سينصرف من تلقاء نفسه  –عائشة دئ صويف قُرع الباب 
يف هذه اللحظة ال أريد وقالت لنفسها "وضعت عائشة أصابعها على فمها، 

 - :عد هنيهة قالت هلاوب ." مث مهسته لصويفدو إيدي أن أرى أحداً إال
وسنعرف الطارق من  ،افتحي الباب وتظاهري أنك تصففني يل شعري

 .طريقته يف الطرق
 :أجنيليك اليت كانت بعيدة عن الطَرق –دخلت الغرفة ماري 

ملاذا أنتما جالستان هنا وقد حبستما نفسيكما يف اليوم الذي جاءت فيه  -
ويف ما أمجل ما صففت شعر يا ص ..أرسلُ وراءكما فال تردان ؟كلودين
ألكسندرين دعانا أورليان إىل بالية رويال هذا  –أنا وكلودين  ،حنن !عائشة
كنت توقعت أن  .الرسول مل يأت على ذكرك ،ال تفزعي يا أيسيه .املساء

آلَ فرييول، وصي امللك ملوقفك منه لسعة انتشار اخلرب يف  ،حيقد علينا
 .ولكنه حتلى باإلنسانية ،باريس

 .ردت عائشة على الكونتيسة باستخفاف –.. .ألنه يعرف قلة أدبه -
.. ملاذا .!.عندك صرب ومعرفة كبريتان – !يا من أسعدك اهللا يا أيسيه -

 ؟نسيت يا صويف مسألة شعري
ن أمل متلك صويف إال  –يا كونتيسة  صففت شعرك بشكل مجيل جداً -

 .فيه دعك من التدخل ،ال جيوز ملسه –متدح ما تراه 
لو ، وتأملت نفسها قائلة "أجنيليك أمام املرآة –وقفت ماري  - ؟هكذا -

 - :" مث المت نفسها على ما فعلت!رأيتما الرجل الذي سيمسه ويشمه
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يف خروجي القادم  ؟كيف ال يكون مجيالً وقد أنفقت عليه كل هذه النقود
 .من البيت ستصفف يل صويف بأمجل مما فعلت أليسيه

 .سأرضيك مبا أستطيع ،ليكخل عـلن أب -
يكفي ما يدفعون  .إن مل تطليب النقود اليت ال تكفينا تكونني أرضيتين -

 .ليس مهماً ،ال – .تظاهرت الكونتيسة املتأنقة أا تبادهلا املزاح –.. .لك
 –كلودين  ،ألن أمامنا على موعد بور رويال قرابة الساعة يا أيسيه انزيل

 .ألكسندرين تود رؤيتك
كان يكفي أن ترسلي أحداً   ؟من أجل هذا قطعت كل هذه املسافة -

املتعطرة بالعطر الذي حتبه النساء  ،قالت عائشة للمرأة اخلارجة - .ورائي
 .السمينات

 :أجنيليك عند الباب وردت على عائشة مبزحة –توقفت ماري 
كنت أود أن أنفث شيئاً من رائحة عطري يف غرفة أخي زوجي الوسيم  -
منذ البارحة أو قبلها رأيته  ،ال أذكر منذ مىت ؟حاله هذا املسكني كيف –

 .آخر مرة
قالت  - .أجنيليك يا ماما على سؤالك عن بابا –شكراً لك يا ماري  -

 .إىل اآلن يستطيع أن ميد يده إىل رأسه –عائشة تكظم غضبها بصعوبة 
 .ال يزال يهذي ،وكما تعرفني

 ؟أال يتعرف عليك ،وأنت -
 .أما مجاعة ديستان فيتمرد عليهم ؛تعرفينأنا ي -
مل تستطع الكونتيسة إال أن ترد  –.. .حسن أن يعرفك بشرط أال يعاندك -

بديهي أنك ال ميكن أن تتمتع بصحة جيدة بعد هذا  – باملناكدة على عائشة
سنتكلم على ما سنتخذ من تدابري  .واملرض قاتلٌ ،اهلرم ينغص احلياة .العمر
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أنطوان قادم. يا أيسيه ال  –سكني غداً ألن الكونت أوغستني حبق أبيك امل
 .ال تتأخري يف النزول .مل أفكر يف ما فكرت فيه !تنظري إيلّ شزراً يا بنييت

 .مل يتبق عندنا وقت
قالت صويف وراء املرأة  -.ال أستطيع فهمها ،ساحميين يا أيسيه ،هذه املرأة -

بني ما يف قلبها وما على لساا  ما – .اخلارجة وقد توترت مما مسعت
تتظاهر أمامنا بأننا ال نعرف  !ال تصدقي ما تقوله لك .كاملسافة بيين وبينها

 ؟من يسأل عنها هذه املتصابية .من أجل الروش !ملن تتعطر ذا العطر القوي
الباب تقيأت وركضت إىل الغرفة  عائشةيف اللحظة اليت فتحت فيها  -

.. البسي ال ترياك !.الطني ذه احلالة األختني اجلنيتنيكيف ستخ –ااورة 
 .أنا سأخرج وأحبث لك عن دواء يفيدك .وانتبهي لنفسك !رثَّةَ املالبس

ونزلت إىل األختني الذاهبتني إىل باليه  ،تأنقت عائشة كما نصحتها صويف
 .رويال

 – !ما أشد أناقتك ،إليزابيت أيسيه –هل ستذهبني معنا يا شارلوت  -
 أجنيليك وهي تأكلها بعينيها.  -سألت ماري 

 –امتدحت كلودين  –أيسيه جديرة أن ترافقك ويروها معك  -
مث جرحتها وكأا  ،ألكسندرين اليت كان مجالُها خيطف األبصار عائشةَ

 ؟أأنت متوعكة ؛ولكين أراك شاحبة –تشك يف حالتها 
 .ال شيء من هذا –ضحكت عائشة  -ال يا كلودين  -
أجنيليك الكلمةَ اليت مل تكن  –قالت ماري  –طبيعي أال يعجبك لوا  -

تتصور أنْ ال أحد خياف على الكونت غريها  - :تفارق لساا حبق عائشة
 .تفين نفسها معه ،فال تفارقه طوال النهار
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كررت كلودين الكلمات نفسها اليت نطقت ا يف  - ؟أيسيه ماذا تفعلني -
وما يف قلبها غري ما على لساا _  ،دت فيها عائشة ألورلياناألمسية اليت تص

ملاذا حترمني نفسك من ملذات حياتك  ؟أتظنني أنك ستبقني شابةً الدهر كله
أسعدي نفسك وامرحي، خذي من احلياة ما  ؟جاريةً وراء الصدق واملعاندة

  .تستطيعني
 .أجنيليك أختها –أيدت ماري  –حقاً يا كلودين  -
 –أكملت كلودين  –تشفني كم كانت احلياة ممتعة فيما بعد ستك -

 .حني رمني –ألكسندرين ما قُطع من كالمها. 
 .وهذا ما حدث لشقيق زوجي الكونت املسكني ،نعم يا كلودين ،نعم -
ال أريد أن نتكلم  ،وأنت أيضاً يا كلودين ،يا ماما ،أجنيليك –يا ماري  -

ال أستطيع أن أهني شبايب الذي منحه  – توردت وجنتا عائشة – !على بابا
إن كان هذا  !ليعش كلٌّ حسب ما ميلي عليه قلبه وشرفه .اهللا يل حبجة املتعة
 ...ما تريدان قوله يل

ألكسندرين إىل أختها بطرف عينها  –نظرت كلودين  –ال يا أيسيه  -
ال رمبا  ،بدأنا ذا احلديث غري أن هناك خرباً مزعجاً - :وقاطعت عائشة

 .نود إطالعك عليه ،تعرفينه
- خربٍ غريِ سار ما مسعت ؟أيارتعبت عائشة ل. 
جلب سؤال عائشة  - ؟إليزابيت أيسيه –هل ناديتين يا شارلوت  -

 .الصاخب صويف اليت كانت حتمل الدواء
حنن هنا نتكلم على موضوع  –هدأت عائشة نفسها  – .ال يا صويف -

 .آخر



- 477- 
 

أجنيليك أيضاً  –أيدت ماري  – .يف موضوع أسريحنن هنا نتكلم  ،نعم -
 !امضي أنت إىل أعمالك –بصوت ناعم جداً 

 .نظرت عائشة نظرة باردة شاحبة إىل الكونتيسة – .أمسعك يا كلودين -
وحنن مل نسمعه إال منذ وقت  –إذن لست مطّلعة على اخلرب يا أيسيه  -

 .ليان من أجلكماري دو إيدي سيخوض مبارزة مع أور –بليز  –قريب 
لن يفعل إيدي هذا  –انكسر صوت عائشة لما مسعت  – !هذا مستحيل -

 .دون علمي
سال اخلرب الذي تريده كلودين  –على كل حال هذا هو اخلرب املتداول  -

 من أجل عائشة من فمها بصوت ناعم.
أجنيليك  –عربت ماري  – !انتظري حىت يطلعك الرجال على خبثهم -

شامتةً م  ،الرجال الذين تعترب توقُّفَهم  عن مالحقتها إهانة هلااحلاقدة على 
 ؟!أنا من جيهلُهم .هؤالء كلهم كأم سقطوا من أعلى شجرة واحدة –

 ،هكذا يا أيسيه !ولكن ما أسرع ما تلعبني بعقوهلم من معابثتهم مرة واحدة
على مرة أخرى وضعت الكونتيسة النربة  - .إليزابيت أيسيه –يا شارلوت 

ال أتذكر أن آل فرييول وآل تانسني وقعوا يف مثل  - .اسم عائشة الفرنسي
العادة أن يتكلموا على أسرة امللك باخلري، ال أن يعقدوا  .هذه الورطة يوماً

 .معها املبارزات
مل تكن عائشة لتتراجع ولو أا  – !حىت لو قالوا لك ما ال جيوز وأهانوك -

أجيوز  –يسبب هلا من يف بطنها من ضيق  تعرف حراجة موقفها، ناسية ما
أال تتذكرين يا كلودين كيف أهانين  ؟!إشاعة ما ال يليق باملرأة وإهانتها

 ؟أورليان أمام الناس
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ألكسندرين يف ذلك املساء عائشة  –أتذكّر _ بعد أن صحبت كلودين  -
إىل البيت صرفت لو فريين متناسية كيف قضت ليلتها مع أورليان. وتغريت 

 ،وأنا مل أجد من الالئق بالدوق أن يفعل هذا - : صوت أشد نفاقاً إىل
ولكن للوضع احملرج الذي نشأ بني رجلي فرنسا  .وكذلك موقف أصحابنا

إذا  :يا أيسيه دعيين أكمل ما بدأت ،حلظة ،حلظة .الكبريين من أجلك خمرجاً
 ،دثينه بودورآك احلضور حت ،وقابلت أورليان ،ذهبت معنا إىل باليه رويال

 .وهو جياملك، فسيفهم اجلميع أنكما تصاحلتما
ال فرق بني  –أجنيليك ثانية أختها  –وافقت ماري  –نعم يا أيسيه  ،نعم -

 أن تدعو أورليان وصي العرش إىل مبارزة وبني إعالن احلرب على فرنسا.
ت ابتسمت عائشة وقال - ؟ما تقوالنه يل من عندكما أم من عند أورليان -

إن وافق الدوق على االعتذار أمام الناس عن  - :هلما دون انتظار اجلواب
 .إهانته يل رافقتكما

سحبت  –إليزابيت أيسيه  –حنن أخربناك برأينا وهوانا يا شارلوت  -
مب  ،امسعوا ماذا خيطر هلاا "ألكسندرين اقتراحها قائلة يف نفسه -كلودين 

 .املهمةمل يكلّفنا أحد مبثل هذه  –" ؟تفكّر
 .إذن نعترب حديثنا كـأن مل يكن -
حنن كنا مهتمتني بتحسني وضعك أنت  !اعتربيه كما تريدين يا أيسيه -

رمت كلودين، وهي تبتسم، الكرة يف ملعب عائشة من جديد  – .وشفالييه
 .إن كان رأيك هكذا فاملخرج من ورطتكما عائد إليكما –

ر يف أشياء كثرية فيما هي تفك ،كانت عائشة اليت وقعت يف ضيق شديد
وكان أعجب شيء يف املسألة وأدعاها  .وجتتاز الردهة ،تصعد إىل غرفتها

لن أدع دو إيدي خيسر  ،ال ،الهو تصرف دو إيدي دون علمها. "حلزنه 
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أجنيليك شيٌء من  –يف كالم ماري  .حياته بسبيب أمام هذا الرجل الفظّ
جلبت لنفسي بنفسي مصيبة  ؟ومن سيقف إىل جانيب ؟فماذا أفعل ؛الصدق

والنتيجة أين رميت بالرجل الوحيد الذي  .حبجة أين أمحي نفسي وشريف
أحببته وأودعت عنده شريف األنثوي يف املهلكة. ما مصرينا أنا واجلنني الذي 

ال أدري إن كان  ؟إليدي –ال مسح اهللا  –يف رمحي إن حدث مكروه 
مثل هذا  ،ال .الثقة فيهما خطأ رفضي القاطع القتراح األختني بسبب عدم

منذ زمن طويل  !آباه على نفسي ،السلوك كان مقبوالً لو مل أكن على حق
 ..."نيكول –مل أقابل جانيت 

أسرعت صويف الستقبال  - ؟ماذا جرى لك !ما أشد شحوبك يا أيسيه -
 .عائشة

هل ميكن أن حيملوا إليك خرباً  ؛هؤالء الذين ال يهمهم إال أشخاصهم -
 ؟يداًسع
ها أنا وجدت لك دواء  .فكّري يف جنينك ،انتبهي يا أيسيه إىل نفسك -

 .جيداً يرحيك
 .ما تتحدثني عنه أنستين إياه األختان الكونتيستان .شكراً يا صويف -

 .سيتبارز دو إيدي شفالييه والدوق أورليان
 !وما الذي اليستطيعان تقامسه ،وعالم يتنازعان -
 .يدي اإلهانة اليت أحلقها يب أورليانمل يتحمل دو إ .أنا -
أن هذا ما سيحدث  كنت أعرف –صفقت صويف لنفسها  – !يا لَشماتيت -

 !وحنن ليحمنا أحد الرجال .هذا ما يسمى بالرجولة – .ولكن مل أُخربك
 ؟أال تفهمني أن هذه املبارزة ستحمل مصيبة ؟ملاذا أنت مسرورة يا صويف -
 .أفهم -
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 .جيب أن أقابل إيدي ،ذهيب معيا .وهذا رأيي أنا -
 .إن مل يكن حضوري ضاراً لكما -
ابتسمت عائشة لصويف  ؟معاً –حنن االثنتني  –أهناك سر ال نعرفه  -

سيغفر اهللا يل وسيفهمين  - :وواست نفسها ،وأنصتت باجتاه غرفة الكونت
 .إن مل أخرب بابا بوجهيت هذه املرة

وديستان  .كان نائماً ،على الكونت أنا قبل قليل أطللت ،نعم يا أيسيه -
 .كان إىل جانبه يغالب النوم

ماري دو إيدي شفالييه عائشةَ اليت صارت جزءاً من روحه  –استقبل بليز 
 .مها إىل الغرفةاودع ،وحيا صويف اليت كان يغلبها احلياء ،وقبل يديها .بسرور

بسبب الزيارة  مل تتلكأ عائشة عن إخباره – .ال يا إيدي لن ندخل الغرفة -
  .جئنا لسببني سنخربك ما هنا .اليوم يوم خريفي مجيل –
سنستمتع حبزن هذه الشمس اآليلة  .إذن دعونا جنلس يف مستراح الدار -

سأهلما  –ونستنشق هواء الدار العليل ونستوعب نعومتها  .للغروب وحناا
  ؟يئةهل األخبار اليت محلتماها إيلّ سارة أم س –دو إيدي شفالييه 

 .أسرعت صويف –أحدمها سار واآلخر سيء  -
إن مل تكن  -مزح دو إيدي معهما –ابدؤوا باخلرب السيء وانتهوا بالسار  -

 .آخرته مأساة
 -:سألت عائشة بصوت حزين وإن نطقت امسه بدفء احملب -يا إيدي -

 ؟أصحيح أنك ستتبارز مع أورليان
وأوقفا  ،فيع اخلامس عشرتدخل اللورد بولينغربوك وامللك لود ،ال -

 .املوضوع
   ؟ولم مل ختربين -
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 ،ابتسم دو إيدي شفالييه - .ألنه ال شأن للنساء مبثل هذا املوضوع -
أورليان لن  :ولكين ال أكتمك ما أفعل - :وأضاف دون قصد إىل االفتخار

 .واآلن أنتظر اخلرب السار .يعترض طريقك بعد اآلن
 وقع ألنه أمر مقلق لنا كلينا يا إيدي... هذا ال يقال يف مثل هذا امل -
 .ارجتف صوت عائشة بعدما هاجت اآلالم اليت قضت فيها ارها كلّه –

-IV- 
وملا رأت  ،أجنيليك صوت العربة تقدمت إىل النافذة –حني مسعت ماري 

 الكونت أوغستني خيرج منها ضحكت.
وهو  .يعاقبه اهللاأنا من  !كم هو مضعضع اجلسم ؛انظروا إىل من يأتيين -

يا  !.. يا ملصيبيت مع آل فرييول.اآلخر يعود إيلّ عاجزاً حيتاج إىل من يعتين به
 !لَبؤسي إذ كتبت على جبيين أن أعيش مع هذه األسرة العاجزة املنحوسة

وانظر إىل عائشة ذات الساقني الطويلتني كيف تستقبله مبا ال تستقبل به 
وصويف ذات الساقني العوجاوين ماذا  .اكأنه هو من ربامه وولداها .والدها

.. أنا اليت مل يبق هلا يف هذا البيت، بل يف باريس كلِّها، شيٌء إال ؟.تريد
.. ولكن هذا القادم كأن ال فرح له .الروش اهلزيل أنفّس به عن ضيقي

مث  ،أجنيليك الكونتيسة هيئتها بسرعة أمام املرآة –تفقدت ماري  –.. .غريي
البد أنك مرهق  ،انتظرناك طويالً ،تفضل إىل بيتك - :اهرعت إىل زوجه

.. أين .وأخوك األكرب انتظرك طويالً ،نعم .كثرياً على هذا الطريق املتعب
  ؟تذهب وأنت تكاد تنتهي من مشوار الطريق

أنطوان املرأة ذه  –جتاوز أوغستني  – !ما أشد صخبك أيتها الكونتيسة -
 .الكلمة
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 –تبعت ماري  –.. .أكيد اشتقت ألخيك الوحيد ،يا للحسرة ،صحيح -
مل يهتم يب رغم كونه يف يف نفسها: "أجنيليك زوجها املاشي كالدب قائلة 

 ذلك املكان النائي" 
مث سالت دموعه ال  ،اغرورقت عينا شارل دو فرييول حني رآى أخاه

 .يستطيع جلمها على خديه
خديه رغم أا هي نصحت عائشة الكونت ومسحت  – !ال تبك يا بابا -

 .أوغستني وصل :مث قالت له بامسة .األخرى انفعلت وغالبت دموعها
 –قال الكونت وهو يستعيد هدوءه  –إليزابيت أيسيه  –نعم يا شارلوت  -

مل نعد وحدنا أنا وأنت. 
 ،أجنيليك –أسرعت ماري  –ال أريد أن أُحزنك  ؟ما األمر يا كونت -

أمل يبق يف هذا البيت الكبري  –ن نربة الغضب ونربة العتاب يف صوا أقوى م
 ؟!غريكما فتبقيا وحدكا

قال شارل دو فرييول وكأنه سليم  - ؟وما شأنك أنت م يا كونتيسة -
ويدخل الفرح إىل قليب غري ، من يف هذا البيت يهتم يب –مث ابتسم  ،متاماً

 ؟إليزابيت أيسيه –شارلوت 
 .ساارتفع صوت عائشة وق – !يا بابا -
" وز إىل "سلفتكأقلت ما ال جي ؟ما األمر يا أيسيه يا روحي الوحيد -

أليس وضعنا هكذا يا  ؟وأنت يا أخي ماذا مسعت حىت تتعجب ؟الكونتيسة
حني  ضت عائشة بوجه شاحب واحلياء يأكلها، ومهّت  –.. ؟.أيسيه

يت أين يا ابن ،أيسيه - :باخلروج من الغرفة تضرع إليها الكونت بقلب حمطّم
أنا  :وإن كنتما ال تعرفان قلت لكما .ال تتركيين مع هذين وحيداً ؟تذهبني

 ؟أتفهمونين ؛وستطيعونين ما دمت حياً ،رأس آل فرييول
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أجنيليك شقيق زوجها ممتلئ العينني  –حني رأت ماري  –بديهي أن نفهم  -
ألست أنت حامي آل  –بالدموع أسرعت تؤيده تريد أن تكسب رضاه 

 ؟!وأملهمفرييول 
أأنتم من يسأل  –تصلبت كتفا شارل دو فرييول من املديح  –أنا  ،نعم -

ماذا حدث لك  ؟أتسمع يا أوغست ؟أأنتم من بعث إليه أورليان ؟عنه امللك
 .تعال ودعين أعانقك .أنت أيضاً مثلي رقيق القلب  ؟اآلن فتجهش بالبكاء

أجنيليك وعائشة  –أ ماري هد - ؟أترون ما أرق قلب هذا اإلنسان وما أطيبه
ميسح كلٌّ على  ،كفى يا أوغست - :اللتني اتفقتا بالعيون على مغادرة الغرفة

 .اجلس مكانك ... أنت من سيليين يف زعامة آل فرييول.اآلخر أمام النساء
 –أجنيليك وال شارلوت  –ال تدع للحزن حمالً يف قلب ماري  :أوصيك

اض عن زوجتك سوى أا كانت مل أنا ر !إليزابيت أيسيه الكونتيستني
إليزابيت أيسيه ال تغادر إال بإذن  –غري أن شارلوت  .السؤال عين أحياناً

 .مين
أجنيليك  –قالت ماري  –" ومتتدحها ، هذه اليت تسميها "سلفيتنعم ،نعم"

 ،جتري وراء شفالييه وهي تعرف أنه لن يتزوجها –وهي تبتسم يف قلبها 
 ... وهذا اجلالس يف حضرتك أخوك لن يصدقك؟.روأنت ما يدريك باألم

 ؟ال أعرف ماذا سيكون موقفه إن رأى بعينيه واصطدم باألمر بشخصه
هل  ،" مما سبب هلا احلزن، ليس يف مناداا "سلفيتتأملت يف أيسيه اليوم
أيكون هذا الكونت  .مل تعد مجيلة كما يف املاضي ؟مسعتها أول مرة اآلن

ب هلا باإلضافة إىل أربعة اآلالف لرية أمالكاً أخرى مما العاقل كت –انون 
إن كان العنيد دو إيدي شفالييه  ؟نأمل فيها حنن فيكون حقق هلا ما تريد

.. ال نعرف إىل اآلن كيف ستتصرف الفتاة .يعرف هذا فال أعرف وقتها
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 -ال مسح اهللا  –سنبقى حينها  .الشركسية املخادعة اليت ال نعرف أصلها
قى يف آخر عمري وهذان األخوان األهبالن لن يعيشا الدهر. أأب .بالشيء

..إن مل يكن يف األمر لُغز فلماذا أناط يب ." اليت ال أصل هلاحتت رمحة "سلفيت
أال ترى كيف صارت وقد  .هذان يف أمرمها سر ؟تربية هذه الفتاة العجفاء

 كلودين حني تشبه متاماً .وجلدها أصفر بال مجال ؟تغير أنفها وشفتاها
ملاذا ال  ؟ولكن كيف سنحلُّ عقدة لساا .أخبار هذين عند صويف .محلت

 "رمبا تفضح نفسها !أغريها ببعض النقود فمن يكره املال
 :أجنيليك مما يصدع رأسها وجدت لنفسها حجة –حني هبت ماري 

إليزابيت أيسيه نترك األخوين يشبع أحدمها من  –امشي يا شارلوت  -
 !اآلخر

حني التقينا وعانق أحدنا االخر قلنا ما  ،أيتها الكونتيسة ،حنن األخوين -
أمامنا  .جيب أن يستريح ،أنطوان جاء من سفر بعيد –أوغستني  .نريد قوله

أعيدي علي قراءة  .وبعدمها أيام وأسابيع وشهور وسنوات املساء والغد.
يه. وصديقتنا تاريخ شفيسار الذي قرأناه أمس إن مل تكوين متعبة يا أيس

وإن مل  .هذه مدينة ممتازة وبالد كاملة ؟جويل كاالندرين أليست من جنيف
أخطئ أفليست شفيتسار هي اليت انتقلت إليها مادلني من فرنسا برفقة ابنها 

أليست هي من محلت هنري دو فارج على  ؟ما أخبارها يا ترى ؟الصغري
 ؟إطالقها من السجن

 –أجاب أوغستني  – تكن من معاريف هذه اليت تذكرها يا شارل مل -
ولكن  – .أنطوان الذي كان جالساً إىل اآلن صامتاً جبسم ورقبة متهدلني

وما  ،كان طافحاً بالرجولة .زوجها أرمان رينوا كنت أعرفه معرفة حمدودة
 إن ولد له الصيب حىت مات بأيدي الربوتستانت الفرنسيني.



- 485- 
 

كلٌّ  ،أنت وأنا – .لنفسه صفق شارل دو فرييول – !برافو أوغستني -
 –أمسعت يا ماري  .بيضت وجهي من مسعة سيئة نشروها عين ،وحده

هكذا ميكن  ؟ألكسندرين به –كيف مل تسمع كلودين   ؟أجنيليك الكونتيسة
ليس احتماًء من األخبار السيئة اليت أذيعت عين،  !اام اإلنسان مبا ليس فيه

إليزابيت  –لقت على مستقبل شارلوت ولو كانت عندي مثل هذه اهليئة ملا ق
 ...أيسيه

 ،أليس عندي بون دو فيل وأرجنتال أخواي  -أسرعت عائشة  –بابا  -
 ؟أجنيليك ماما –وماري 

أجنيليك اليت كانت تريد أن تسحب  –أسرعت ماري  –نعم  ،نعم -
ألكسندرين  –وكلودين  .وليسوا وحدهم - زوجها من الغرفة بسرعة.

 ،تعال يا كونت - :ومل تنتظر اجلواب - ؟يحاً يا أوغستأليس صح .أختها
كأن هذا " –. وال يزال أمامك طريق طويل استرح قليالً من تعب الطريق

" وفيما !اجلين حني رأى أخاه األصغر عاد إليه الوعي، كم يصطنع الفطنة
 .خاطب نفسها ذا الكالم وجب عليها أن تتوقف عند البابـت

مىت ستذهبني أنت  –ى شارل دو فرييول كَنته ناد – !يا كونتيسة -
بني اليوم والغد  ؟بون دو فيل عيدبالإليزابيت أيسيه إىل عقارنا  –وشارلوت 

أنطوان عاد إىل باريس ولذا لن  -أوغستني .تفوتان أيام اخلريف الصاحية
 –وكما أوصيتك يا شارلوت  .أمسح لكما بالسفر .أبقى وحدي يف البيت

حلظة يا كونت   .التمسي أخبار مادلني وابنها وطمئنيين ،هإليزابيت أيسي
 .أجنيليك بسب كلمة صدرت مين –ال تسئ إىل ماري  ،أنطوان –أوغستني 

ومبا أنكما صرمتا يف جبهة واحدة فلْيحرص  .وأنت لست يف صحة ممتازة
لن يغفر اهللا لكما ذنوبكما مىت  .أحدكما على اآلخر! ولْتتحلّيا بالصرب
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تغريت  - ؟إليزابيت أيسيه –ماذا قلت يا شارلوت  .يف حضرته وقفتما
ماذا كان  –سحنة شارل دو فرييول دون سبب واضح فسأل بعينني المعتني 

 ؟اسم السلطان التركي الذي تنازل يل عن واليته
وقالت ألوغستني أنطوان  - .اآلن ما إن تتناول دواءك ،سأقول لك يا بابا -

 .أنا سأجيب بابا على سؤاله !ال تقلق يا كونت - .الذي توقّف لما مسع
أجنيليك أي حديث يف املوضوع  –أنطوان وماري  –مل يتبادل أوغستني 

ولكن الكونتيسة اليت مل تعد  .الذي يشغل باهلما ريثما اجتازا الردهة الطويلة
 :تتحمل وقع خطوات زوجها الثقيل قال

.. من ال يره ال .حلالةمن سنني وحنن يف هذه ا ؟واآلن ماذا يا كونت -
أنطوان شيئاً ولكن زوجته سألته وقد  –مل يقل أوغستني  –.. .يصدق

ملاذا يا كونت  ،قل يل قبل أن تدخل غرفتك - :الحظت تسارع خطواته
أم  ؟أمل تسمع أخاك األكرب يوصيك يب ؟ما ذنيب ؟تصاممت عن أسئليت

 ؟سحروك حيث كنت وأرسلوك إيلّ
 !أنا متعب ؛ما ال ضرورة له ال تقويل يا كونتيسة -
حني هب الكونت  - .ومع ذلك أبعدتك بصعوبة عمن كنت جتالسهم -

حيث ال تعرف إن كانت بـاآلن كدب غاضب غيرت الكونتيسة سلوكها 
 .من الضيق أقول ما ال نفْع فيه ،نعم يا أوغست –هي من تتحدث قبل قليل 

أُنسيك كل ما يثقل على ما إن خترج من احلمام حىت تراين جاهزة لك ف
سأوصي أن يأتوا به إىل غرفتنا  ،لن أدعك تذهب إىل غرفة الطعام .قلبك

 .دعنا حنن أيضاً منتع أنفسنا ولو يف شيخوختنا .فنجلس قليالً نتحادث
توقف الكونت الذي كان انصرف كدب يقف على  – !يا كونتيسة -

 ؟وهل أنت عجوز هكذا – :قائمتيه اخللفيتني يف وجه من يستضعفه، وقال
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أجنيليك بنظرة خمادعة ومتوسلة  –تأملت ماري  –هذا سنعرفه يا كونت  -
لن نستمتع  ،ولكن أعرف طبيعتك .حني نأوي إىل الفراش –وجه زوجها 

 .حبالوتنا ألن احلياء يغلبك
 .ال تفكري على هذا النحو؛ اشتقت إليك -

والطفت  .ها التامأجنيليك على نفسها عدم استمتاع –مل تظهر ماري 
 :لن أدع هذا األبله يرتاب يف شيء :الكونت قائلة لنفسها

.. أدر ظهرك يا .أمتعتين وأنت تذكّرين بشبايب ،اهللا شاهدي يا أوغست -
 روحي ألين أريد أن أض.

ابتسم الكونت الذي يرتدي على ظهره  - ؟ماذا جرى لك اآلن يا نوري -
 !احلياء ما بينناألست من طلب رفع  – .قميص املنامة

لننس يف الوقت القصري الذي جنلسه هنا االبتذال الذي مارسناه يف  -
ما جيري يف الفراش له أساليب كثرية  .وإال فلن نلتذّ يف املرة القادمة .الفراش
 - :أجنيليك  حني رأت زوجها يرتدي مالبسه ببطء –نادت ماري  –حقاً 

 ؟!إذن ماذا تفعل وأنا أمدحك
 .غري أن أخي األكرب هناك ينتظرين ال يعرف ماذا حدث يل حنن نلتذ -
يكفيه  ،ويف غيابك ،.. قبل أن يسافر إىل تركيا.يكفيه ما جرب من النساء"

.. كان رجالً حقيقياً لوال أن اإلفراط يف النساء دمر .ما كان بيننا حنن االثنني
  !قيهال رأيت نفسي يف فراشه واللعاب يسيل من شد ،يا للقرف .عقله

ال شيء تتورع عنه إذا  .وأيسيه العجفاء ذات الساقني النحيفتني ليست بريئة
أجنيليك زوجها وهي تردد يف  -أيدت ماري –." ..أغريتها بشيء من املال

 .نفسها
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.. ال تصدع رأسك ... البائس الذي يف انتظارك.وهذا حق يا أوغست -
ها الرجل املمتلئ تابعت بنظر –ال تطل جلوسك إليه  ،بكل ما يهذي به

وكيف ميتعك مثل هذا  الباب بصعوبة قائلة يف نفسها "الذي كان يعرب
 ." وال تنس أين لن أدع فراشك يربد؟الرجل

وحني دلف إىل الغرفة اليت تنتظره  .أنطوان نصف ساعة –مل يغب أوغستني 
أجنيليك على الفراش تشخر بكل قوا فاردةً يديها  –فيها كانت ماري 

وأطراف شعرها متناثرة على  .وطرف حلافها على أرض الغرفة ،ورجليها
وحني نظر أوغستني  .وداها األبيضان ظاهران من فرجة القميص .الوسادة

أنطوان الذي امتأل يأساً من حال أخيه إىل زوجته تصبر رغم اشتهائه إياها  –
ض كي ال يقطع نومها السعيد. وما إن مد يده إىل طرف اللحاف على األر

 :حىت أفاقت الزوجة
أنطوانيت وهي تزيح شعر رأسها  –سألت ماري  ؟هذا أنت يا أوغست -

 .األشقر من أمام عينيها
 !اطمئين ؛أنا ،أنا -
بقيت أنتظر وأراقب الباب  .املرأة ترتاح إىل الرجل :ألجل هذا يقولون -

 ؟حىت غفلت. هل غبت عند الكونت وقتاً طويالً
 .لنوم فأرحته ورجعتمل نكد جنلس حىت غلبه ا -
 ؟هل أساء إليك -
فقد  ؟من أنت :ورغم أنه سأل .متردداً –أنطوان  –ابتسم أوغستني  ،ال -

 .تعرفين شيئاً فشيئاً
 ؟ملاذا ال تأوي إىل الفراش يا أوغست !افرح إن مل ينهرك أو يثر عليك -
 .كنت أنوي أن أعود إىل غرفيت بعد أن أغطيك -
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أال يكفي ما أمضيت من سنني وحيدة وأنا  ؟الكبريألن يسعنا هذا الفراش  -
ختاف أن أحلّ عليك يف  –ابتسمت له برياء  –أم  .عندي زوج وليس عندي

 –من إىل جانيب يا كونيت اجلميل.  ما متعتين به يكفيين سنوات. ؟ما ال تريده
أمل ختربك أيسيه بشيء  - :سألت الكونتيسة الرجل الذي خلع بكل تكاسل

   ؟يكيتعلق بأخ
 ؟وماذا ستخربين أيسيه ،ال -
" أبلون. توقفنا عن زيارة "كلتانا مربوطتان إىل الكونت - ؟وكيف أعرف -

"، صارتا من املاضي. انتظرناك طوال الصيف حىت نزور بون و"بون دو فيل
يصبح االعتناء به أصعب يوماً بعد  ،وأنت ترى ،.. الكونت املسكني.دو فيل

 ...يف شأن البحث عن مشفى أو غريهكنا نريد استشارتك  .يوم
أنطوان الغطاء عن جسده، وجلس  –رمى أوغستني  – !يا كونتيسة -

أنا وحدي كفيل باالعتناء  ؟أي عيب هذا الذي يف ذهنيكما –وسط السرير 
 .به
 ؛ولم ال تعتين به –أجنيليك زوجها  –عانقت ماري  –نعم يا أوغست  -

وال يزال ينفق  .رعانا طوال عمره وهو الذي .ليس له من هو أقرب منك
وحنن لوال أننا نساء ما  .ألننا ال نريد أن حتمل عبئه .وطبعاً حنن أقرباؤه ،علينا

 .مل نقل شيئاً وأنت مل تسمع شيئاً ،اطمئن يا روحي .كنا شكونا حمله
ما أشد شفقته  .ورغم وضع أخيك فنحن نشتاق إليه إن مرت ساعة واحدة

 .كلها تسأل عنه باريس .حنبه ،ورمحته
أنطوان دو فرييول الذي هدأ مع الكلمات الدافئة لنصائح  –قال أوغستني 

 :زوجته
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ويف وموضوع بون دو فيل و أبلون  .شكراً يا كونتيسة على تفهمك يل -
 ؛اذهبوا إىل بون دو فيل .إذا أمهلت هذه األرض حتولت بوراً .أنت على حق

 واسترحيوا فيها. اخلريف فيها صحو.
ال أستطيع أن أتركك إىل جانب أخيك املريض وأنت  .ال يا أوغست ،ال -

 .إن عشنا فإىل الصيف واخلريف القادمني .قادم للتو
ال تقلقوا  .ولكين أريد أن تسترحيوا يف خريف هذا العام أيضاً ،هذا ممكن -

انكسر  –حنن سنعىن بشؤونه. أرى أنه مل يتبق له الكثري.  ،على الكونت
 ؟إن مل أحقق له هذا فماذا سيبقى – .أوغستني –طوان صوت أن

أجنيليك زوجها وهي  –عانقت ماري  –.. .يا حسريت ،نعم يا أوغست -
 ،.. إذن.وأنا ليس عندي أمل يف هذا املسكني – .متسح بيدها على جسمه

 :مث أت احلديث مبا تريد –.. .سنسافر ،فاهللا حيمينا وإياكم ،إن مسحت لنا
أنا أشكو من ارتفاع الدم  ،اذا سيحدث يل يف الطريق البعيدال أعرف م -

 .لو رافقنا الدكتور الروش كان أفضل ؛إىل رأسي
وحنن هنا سنبحث عن طبيب  ،اصحبوا الروش .وأنا فكرت يف هذا -

 ،أوغستني أنطوان بني يريد وال يريد – .متخصص أكثر منه يف مرض شارل
 أحلّت عليه املرأة. وافق على ما ،وكيف تشك يف ما ال تعرفه

عرفت أن هذا  ،أجنيليك حني تفكّرت يف ما كانت تريد –ولكن ماري 
 :فغيرت بسرعة ،التصرف له عواقب

ال بد أن  .ال أريد أن أؤذي الكونت يف الطبيب الذي اعتاد عليه ،حسناً -
 .جند طبيباً ما حيث نسافر
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-V- 
" شهدت رحلة ماري ونهطويالً ولكنهم سرعان ما يركب الطريق حيضرون له"
ففي اليوم الثالث كانت  .أجنيليك إىل بون دو فيل على صحة هذا الكالم –

 .العربة على بوابة آل فرييول
 –مسرورة بالرحلة أكثر من ماري  ،دون أن يبدو عليها ،كانت عائشة

وسنرى قطعة األرض  ،سنتنزه ،على أي حالد "أجنيليك اليت كانت ترد
األمر الوحيد الذي كان يرحيها ليس ابتعادها عن الرجل  .وحنميها" ،اجلميلة

الذي كان يسبب هلا احلرج باشتهائه هلا، وجيلب هلا الشقاء شارل دو 
دون توديع بون دو فيل وأرجنتال على  ،مع أن قلبها كان يتأمل حلاله ،فرييول

إذ شبعت بكاء  ،نيكول بوجهة سفرها –إخبار جانيت وعدم  ،حنو متمهل
بل كان  ،فعند الضرورة كلٌّ وتدبريه ألموره ،فرها على هذه األموريف ليلة س

ومن  وإخراج سرها املخجل من بيت آل فرييول، ،إخفاؤها حلملها باملشد
 .هذا فقط ما كان  يرحيها ،باريس اليت ال تفهمك
 ؟أهذا فرح أم تعتري حظ

يل غري إىل بون دو ف ،يف العربة اليت تركت باريس وراءها واجتهت إىل الشرق
 ،أجنيليك الكونتيسة –ماري  :ثالث نساء ،البعيدة عن حدود شفيسار

وهن فرحات بإنصان إىل عجالت العربة وإيقاع حوافر  .وعائشة وصويف
ورؤيتهن لسفوح اجلبال والغابات، غري أن قلون غري متجانسات  ،األحصنة

 كما أن ما يرينه كذلك. 
فهي مسرورة ألا ختلصت من  ،اأجنيليك عن نفسه –وعلى ما تذيع ماري 

ولكنها  .وواجباتها اليت ال تنتهي ومشكالا ،محلِ أسرة آل فرييول الثقيل
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قلقة قليالً ملا ينتظرها يف بون دو فيل، وما سيجري عليه برنامج استراحتها 
 .ونادمة قليالً عليه  ،وعدم اصطحاب الروش

هل سيصدق  ،ا يف عائشةبل يتعداه إىل شكه ،وال يقتصر األمر على ما سبق
إذا الح من : "وتفكر يف الطريقة اليت ستتأكد ا .حدسها فيها أم خييب

جنس النساء الذي خيلق  ؟وماذا ستفعل ؟بطنها الصغري ما ختفيه فبِم ستتحجج
حتمل طوال عمرها ضعفها سواء  – .اهللا الرجال متهافتني عليه جنس ضعيف

كلودين ختفي مشاعرها حنو ولدها ولكن من املسكينة  .بإرادا أم رغماً عنها
الدين ال  !يعلم ما جيري يف داخلها.  كم قلت هلا أن تسقطه بأي طريقة

أتكون  .ووافقها أخونا األسقف بيري فلم تطعين ،واهللا لن يساحمين ،يقبل
إذا كان األمر هكذا فلماذا جتشمت عناء  ؟أيسيه تشكو من العرض ذاته

وإن مل  ؟لعين على حقيقة أمرها إذا وصلنا إىل بون دو فيلأتط ؟السفر الطويل
 "؟...الكونت أم شفالييه ؟ومن يا ترى األب ؟تطلعين فمن يا حسريت تطلع

ومع أن عائشة اليت يبهظُها املشد الثقيل كان لديها الكثري لتفكر فيه فإن ما 
 .تراه من خالل نافذة العربة يلهيها عن هذه األفكار

  !أجنيليك يا ماما ما أمجل الغابة اليت على سفح اجلبل –يا ماري انظري  -
 مكسوةٌ حبشيش ملون من ارتفاع واحد. –تتعجب عائشة مما ترى  –
يا للحسرة كلٌّ يفقد مجاله يف  .وأنا ال أشبع من تأمل مجاهلا ،نعم يا أيسيه -

خالل شهر ستكنسها  - :مث أضافت ،أجنيليك –تنهدت ماري  – !حينه
 .ياح الباردةالر
ستكتسي يف الربيع القادم باألوراق  –وعائشة ال تغري رأيها  –ومع ذلك  -

 .اخلضراء
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 ،أجنيليك –ابتسمت ماري  –.. .ليس نصف سنة قليالً بالقياس إىل العمر -
 ".يف نفسها "مل حين بعد وقت اكتشافكما هذا مع أا تنهدت، قائلة

قالت صويف ومدحت  –نسغُ مجاله من كان مجيالً يف زمنٍ ما يبق فيه  -
أنظر إليك يا كونتيسة فال أرى شيئاً تغري فيك منذ  – :أجنيليك –ماري 
 !ما تزالني على مجالك ،عرفتك

على العني اليت  –أجنيليك وجهها  –أضاء فرح ماري  –شكراً يا صويف  -
 ،اعتنيت بنفسي ،حافظت على حايل رغم أين أجنبت ولدين ،نعم .ترينين ا

صحيح ما يقال من أن املرأة اليت تنجب تصبح  .ما أزال، ولذلك أنا مجيلةو
كنت أمجل بكثري من  .ال أكتم، ليتكما رأيتماين أيام العزوبية ،انظرا .أمجل
ال تغتري مبا قلت يا أيسيه  .ولكن أكذب إن قلت إين أمجل من أيسيه .أخيت

 :ختتمت مبا يهمهاأجنيليك مع عائشة وا –مزحت ماري  – .فتصايب بالغرور
ال أعرف ماذا  ،ولكن يف هذه األشهر الثالثة أو األربعة تراجعت صحتك -

نعم يا بنييت أفهم  .وال يطاوعك قلبك ،أراك ال تعتنني بنفسك .حدث لك
 .أرهقك ؟ما العمل .ليس إرضاؤه باألمر السهل ،انشغالك بالكونت املريض

همين أيضاً شكاوى ديستان وي .حنن أيضاً نشاركك القلق ،ولست وحدك
 .وكلما اشتكوا زدت يف أجرم .ورفاقه

أألن الكونت علّم ديستان لعبة  –ما مسعته صويف وترها  - ؟ما األمر -
 ؟أم ألنه يغفل مع الكونت، يشكو التعب ،الشطرنج

 أجنيليك كعادا –غيرت ماري  – !لن تقويل أصدق من هذا يا صويف -
  :حني تتجاوز احلدود

ت الذي جئنا فيه إىل هنا ملاذا نصدع رؤوسنا مبشكالت أسرتنا يف الوق -
سنصل إىل أبلون حني  !انظرا إىل هذه الشمس املشرقة ما أمجلها ؟لنستريح
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سنقضي ليلتنا يف ملكيتنا وغداً صباحاً  ؟وملاذا حنن مستعجالت .تصبح فوقنا
أنظر إليك  ،جيب أن يكون صحيحاً ؟أليس صحيحاً يا أيسيه .نتابع طريقنا

 - :نادت السائس ملمحة إىل ما تريد قوله - .فال أعرف ما الذي ال يواتيك
 !احرص علينا ،ال تدع العربة تقذف بنا هنا وهناك
ما ترتابني فيه يا ماري : "وقالت لنفسها .التفتت عائشة إىل صويف وابتسمت

لعك ولكن ليس اليوم وال غداً وال بعد غد أط .أجنيليك صعب إخفاؤه –
كلري بولينغربوك بعد أن أقابل  –بل حسب ما أوصتين املركيزة ماري  .عليه

أنت أول من كان علي  .جويل كاالندرين... أفهم أين لست عادلة معك
 .ولكن ال أعرف ملاذا ال أصبح موضع ثقتك ،إطالعها على ما جرى يل

 .سبابرمبا كان أحد األ ؟ألكسندرين –أألنك كتمت عين محل كلودين 
ي يف بييت وأسبب العار ألخويال أزال  .ولكن مل أكن أريد أن أفضح سر

رين. مث رمبا ألكسند –إىل اليوم أتذكر املوقف الذي اتخذاه من كلودين 
، ال تمي بكون الدين ال يقبل، وال مبا سيقول الناسخويف من أن تقويل "

ولكن إذا قدر  .أختك" فتحمليين على أن أفعل ما مل تفعله وأسقطي اجلنني
 "...اهللا هذا فلن أعارضه وأذنب حبقه

متحفزة حلماية عائشة فلم يكن  ،مع أن صويف كانت جالسة مزمومة الشفتني
 بني النساء الثالث عداء سافر. 

رمبا بسبب  .كان طريق بون دو فيل سهالً على عائشة بعكس ما توقعت
قتاها كل مصاعب الطريق نقاء اهلواء ونعومة النهارات فقد نسيت هي ورفي

وبدأن باالعتياد على رائحة الطعام يف غرفهن اخلاصة  .الطويل يف يوم وليلة
ومع أن آل فرييول غابوا عن البيت قرابة ثالث سنوات  .ويف غرفة الطعام

واخلدم يف الدار  .فالعمال املستأجرون حيافظون على امللكية نظيفة متاماً
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لدجاجتان الذهبيتان املبسوطتا اجلناحني وا .الواسعة ال يكفون عن العمل
 .وبقرة حلوب يف اإلسطبل املقابل للبيت .كاملروحة تدبان مغترتني جبماهلما

وعلى جدار املسطبة علِّقت اجلرار اليت حيفظون فيها احلليب. وأشجار 
اإلجاص واخلوخ ما تزال حتمل نتاجها. والعنب الذي مومسه اآلن يتدىل من 

 .ل من البصل والثوم وعرانيس الذرة معروضة للشمسالعرائش. وسالس
 والعصافري تتنادى يف ذرا األشجار.

 –قالت ماري  – ؟!أترين يا أيسيه ماحرِمنا منه كل هذه السنوات -
ال جيوز أن حنرم  - .أجنيليك الكونتيسة وهي يف األرجوحة املعلقة بالشجرة

هةَ شفيسار كيف تضيء انظري هناك جسنا من مثل هذا العالَم اجلميل. أنف
 .فرنسانا مجيلة ولكن إن شاؤوا أم أبوا فهذه البالد أحلى .قمم اجلبال البيضاء

قبل أن نأيت إىل هنا مل يكن على لسانك إال الرغبة يف زيارة  .إا كاجلنة
 .ال تقولني شيئاً ،عجباً ،واآلن .جويل كاالندرين

جعل السؤال املنتظر  –ة إن قلت لنذهب إىل كاالندرين اليوم فأنا جاهز -
 .عائشةَ تسرع يف اإلجابة

 ؟أال ميكن أن تذهيب أنت وصويف وحدكما -
سألت عائشة الكونتيسة من خارج  - ؟ولكن أليس األفضل معك ،ميكن -

 .قلبها
استرحيي أنت ودعيين أنا أستريح. قالت  !كفانا يا أيسيه نذهب دائماً معاً -

خايف؛ ال أحد ـال ت - :ت مبزحةواختتم ،أجنيليك دون خبث –ماري 
 ...اهللا أعلم ،غري أن الدنيا مركَّبة من املفاجآت .يتقصدين هنا

   ؟أجنيليك –كم ميكن أن نبقى عند جويل يا ماما ماري  -
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أجابت الكونتيسة وصورة الرجل الذي تعارف   –ابقيا بقدر ما تريدان  -
ولكين لن  ،شتاقا إيلّ أبداًأنتما لن ت –أمس هو وعائشة ماثلةٌ يف ذهنها حلوةً 

ال تسافرا اآلن  ... ويف حال الضرورة أحلق بكما.أستطيع العيش دونكما
أجنيليك نظرة ارتياب وراء  –ألقت ماري  –غداً تنطلقان  ،فالوقت متأخر

محالة  ،يا صويف - :وصاحت وراءمها ،املرأتني اللتني تصرِفهما من الغرفة
واغسلي يل رجلي  ،فُكِّيها يل .لبستها وال أعرف ملاذا ،خرشينـصدري ت

يدا صويف ترحيانين أيضاً كما  !استرحيي .شكراً ،باملاء الفاتر. ال يا أيسيه
 .من حظي وجودكما االثنتني معي .يداك

أجنيليك حاهلا إىل اآلن فقد  -ولو أا أخفت عن ماري  ،عرفت عائشة أا
ها غري أا تؤجل من يوم كانت منذ أن محلت تفكر يف إخبار .غدا مستحيالً

ولكنها هدأت وهي تلوم  ،اغرورقت عينا عائشة .إىل آخر حىت فوتت الوقت
كانت  ."مل أتصرف على حنو حسن جتاه من ربتين كل هذه السنني :نفسها

نيكول وآل بولينغربوك  –فهمتين جانيت  .هي أول من جيب إعالمها
يبدو  .وأن تساعدين ،ا غداًوآمل أن تفهمين جويل اليت سأسافر إليه .وصويف

 .أجنيليك بسبب بعض مالحظايت عليها –يل أين تناسيت معروف ماري 
هي من  ؟أعجيب إن كانت تريد معرفة كل شيء والتحدث يف كل موضوع

إذا  .أغري املوضوع –تناورين يف الكالم  ،أبتسم هلا –تتأملين  .هذه الطبيعة
 ؟ احلال عما لن أستطيع كتمانهسألتين صراحة عما تشك فيه فبم أجيبها يف

ال يزال  ؟أأفاحتها قبل أن أسافر إىل جويل أم بعد ؟وكيف أنظر يف عينيها
إليزابيت أيسيه ملاذا أنت ذه  –يا عائشة شارلوت  .عندي متسع من الوقت

 .رت نفسها وهي تنادي نفسها بامسها األديغي وامسها الفرنسي –" ؟احلالة
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 ،وكأا غري من كانت يف هذا الضيق الكبري بتةبقامة ثاضت عائشة 
 .أجنيليك الكونتيسة –واجتهت إىل ماري 

أجنيليك حنو صويف اليت مل  –.. نظرت ماري ؟.أهناك ما يقلقك ؛يا أيسيه -
 .تكن جتد عندها جواباً لشكوكها وسألت من مل تكن تنتظر عودا

فندمت  ،مللح عليهافهمت عائشةُ من نظرات صويف مغزى السؤال ا -ال  -
وقلقة  .ال أستطيع البقاء وحدي يف الغرفة اليت مل أعتد عليها – على قدومها

 .على ما حيدث لبابا هناك
كان جواب من تكظم فضوهلا مبشقة حاضراً  - ؟وماذا سيحدث عندنا -

يأكل وينام، ويقرأ له كتاب ما.  ،ووثري ،الكونت فراشه نظيف –متاماً 
وال بأس أن  ... ال ختايف سيعىن به من عهدنا به إليهم.رنجويلعبون معه الشط

أنطوان الذي قضى حياته وراء سعادته بأخيه  –يهتم الكونت أوغستني 
لننس متاعبنا  !انظرا ما أمجل الطبيعة ؟أال يكفي ما تعبناه حنن .بعض الوقت

 أن نشرب بعض ؟أتعرفان أحسن ما نعمله اآلن !يف وقت استراحتنا احملدود
أنت ال تشربني  ،أعرف !ال تتلوي كثرياً ؟أليس صحيحاً يا أيسيه .النبيذ
 ...النبيذ

 .حسمت صويف أيضاً كأا مكرهة على الشراب –وأنا أيضاً يا كونتيسة  -
أتعرفني يف  –أجنيليك بامسةً  –سألتها ماري  - ؟وأنت ماذا يا صويف -

 ؟نفسك مشكلة متنعك من الشرب
 .أجنيليك –من ال يشرب يعاين من أمر ما يا ماما ماري ال تظين أن كل  -
، قائلة "حسناً فعلت إذ أجابت عائشة وقد عرفت أن السؤال موجه إليها -

 .هناك من يواتيهم ومن ال يواتيهم –" مل أفاحتها
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ال  ؛ال تشربان ال تشربا !قويل يل هل تواطأمتا على أن جتيبا اجلواب نفسه -
الكونتيسة أن مرادها لن يتحقق فغيرت املسار إىل  عرفت - .أحد جيربكما

إن كان هذا موقفكما فسأدعو جارنا الرجل الوسيم إىل الشرب  - :مزاح
أنطوان يا أيسيه. وإن كنت ترينين  –سأفعل هذا بعمك أوغستني  – .معي

بل حني نعود من جنيف. ال تأمال أن أرسلكما وحدكما  ،ليس اآلن ،أمزح
غريت الكونتيسة فجأة موقفها السابق من  - .افرة معكمافأنا مس ،إىل هناك

 .رحلة جنيف
وبني  ،يف ظهرية اليوم التايل ظهرت جنيف متناثرة على الذرا غري العالية

 –وبيوتها غري بيوت باريس الشاهقة  .السهول الواسعة واملضائق الطويلة
ت اليت من وتغلب البيوت املستقلة املسقوفة بالقرميد األمحر على البنايا

 .وتربز يف املدينة قباب الكنائس الكاتوليكية املدببة .طبقتني أو ثالثة
 ،واألشجار املتنوعة ،والتباب الصاعدة النازلة ،والشوارع املمتدة، واملتعرجة

واهلواء النقي احلائم فوقها ينعش  .تزيد اتساع املدينة وتزينها ،والقرى ااورة
 القلب.

أتريان ما  –أجنيليك صرباً  –مل تطق ماري  –يف هذه اليت يسموا جن -
حنن ال جند هواء نستنشقه يف باريس اليت  !ما أسعد من يعيشون فيها !أمجلها

وامللك وأورليان سكنا فريساي  .تفوح منها رائحة السمك والضفادع
وتريانون ونسيانا ومها يستمتعان بالشابات اجلميالت. وال يعبأان مبا حيدث 

مع أن الكونتيسة كانت حتدث نفسها  –.. .فرنسا وأعزها يف أهم مدن
ال  ،كفى يا صويف - :فحسب فقد قاطعت صويف اليت تريد أن تقول شيئاً

 .وأنت مل تسمعي شيئاً ،وأنا مل أقل شيئاً يتعلق ما ،تفزعي
 .أجابت صويف بالمباالة – !وهل أهتم ما كثرياً يا كونتيسة -
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أجنيليك اليت ال موضوع هلا  –بشيء من ثرثرة ماري  وعائشة اليت مل تم
 :قالت

 ؟أتكون مادلني تسكن يف جنيف أم يف إحدى القرى ااورة -
صاحت صويف اليت ما كانت ترفع ناظريها عما  –أنسيت يا أيسيه  -

 ؟أن الكونت قال إا يف إحدى القرى - :أمامها
أهي  ؟أقول و تما بهمن هذه اليت تتكلمون عليها دون أن تسمعا ما  -

وجدمتا موضوعاً  ؟املرأة الفاجرة اليت توسط هلا الكونت فأخرجها من السجن
وهو ال  .منذ سنوات مل تبق لنا وسيلة للعيش بسبب هؤالء النسوة !للحديث

.. بدالً من أن حيرص ؟.ماذا يفعل ا ولم حيتاجها .ينسى املرأة املتحررة
ال أعاتب  ،إليزابيت أيسيه –يا شارلوت ال  .عليك ويرعاك يكلفك مبهمة

حني الحظت الكونتيسة أن ما تقوله ال يعجب عائشة  –الكونت املسكني 
ما الفائدة من معاتبة املريض الذي صار عدمي  - :غيرت املوضوع على عادا

ولكن أال تعرفني حنن النساء إرضاؤنا صعب. أفضل من هذا أن نأيت  ؟احليلة
هذه ستستقبلكما  .ة احلكيمة اليت حنن مسافرات إليهاعلى ذكر جويل املرأ
ال تظناين أقيس نفسي  .بترحيب حار ونعومة ولطف ،بطريقة تنسيانين معها

 .إىل جويل إذ ال أخلو أنا أيضاً من بعض اخلري. ولكين لن أحلق ا
سألت  –أجنيليك امرأة طيبة تستحقني أن يغبطك الناس  –وأنت يا ماري  -

مفهِمة صويف  ،وهي تعرف أن الكونتيسة ستفرح ملدحيها ،عائشة صويف
أليس  - :ضرورة موافقتها هلا يف امتداح الكونتيسة إن كانت تستحقه أم ال

 ؟صحيحاً يا صويف
 .أجنيليك –ال أعرف ماذا كان سيحلّ بأسرة فرييول  لوال ماري  ،بديهي -
 أيدت صويف عائشة آلياً.- 
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أين سأحبكما أكثر وسأنفذ رغباتكما إن ال تظنا  ؛كفاكما امتداحاً يل -
لو عرفت سركما لسرين تهما الكونتيسة قائلة يف نفسها "مازح - .مدحتماين

 واثقةٌ ،إن عاجالً أم آجالً ؛ولكن هذا .أكثر من هذا املديح الذي تكيالنه يل
 ."أنه سيكشف يل

-VI- 
حيب حار. استقبل أهل البيت ضيفام اللوايت انتظروهن منذ وقت بعيد بتر

 .لوي كاالندرين –وأضاء الفرح بيت جان 
باإلضافة إىل أن املائدة حافلة بأنواع  ،حني يكون اللقاء بعد فراق طويل

 ،ستقوم بني اجلالسني أسئلة وأجوبة كلٌّ منها أغرب من األخرى ،الطعام
 ،أجنيليك تستغرب ما تسمع –ومهما كانت ماري  .ولن تشعر مبرور الوقت

ستختلي  :اراً أعجب، فما كان يف ذهنها اللحظة أمر آخروتروي هي أخب
 .جبويل وستعرف إن كان لديها فكرة عن موضوع عائشة الذي ترتاب فيه

 :قالت الكونتيسة مستغلة فرصة انقطاع احلديث بني احلضور
مل نترك موضوعاً مل نتطرق إليه  .أكرمتنا يا جويل ولو فاجأناك حبضورنا -

إليزابيت  –ولكن يحيل إيلّ أن شارلوت  .ن شفيسارسواء من فرنسا أم م
إن مل تكوين متعبة  .أيسيه وصويف تعبتا على الطريق فلْنمنح استراحة للشباب

وابنتها  ،ولكن ابنتي آل كاالندرين رونيه كنة آل رييه .يا أيسيه فال بأس
ال وأنت  ،وأرامها تريدان أن تقوال لك شيئاً ،الكربى سوزان اشتاقتا إليك

 .شك عندك أخبار هلما سرية أو علنية
 :أجنيليك جويل –حني خرجت الشابات من الغرفة سألت ماري 

 ؟شيئاً غريباً عنها ،أال تالحظني تغرياً على عائشة -
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جتنبت جويل اإلجابة على  –وطبعها أحلى  ،أرى عائشة تصبح أمجل -
 ؟ما األمر - :وردت بسؤال ،السؤال الذي فهمته

.. ولكن الشاب .إن كنت ترينها هكذا فهو حسن –عرف ومن أين أ -
.. ال أريد ... تعرفني حنن النساء كيف.املمنوع من الزواج شفالييه اخلبيث

 .أن يضحك عليها
نعرف أنه إنسان  .ماري دو إيدي شفالييه من معارف أسرتنا –بليز  -

إىل  وهو صديق اللورد هنري بولينغربوك، ال أظن األمر يصل بينهما ،رزين
ال تدعي يف رأسك مكاناً هلذه  .ما ترتابني فيه نتيجة تعارف شابني ولقائهما

 !األفكار يا ماري
 .شديدة االرتياب ،ألا أم ،.. األم.ال بأس إذن يا جويل-
 .غري أين أعتقد أن هذا املوضوع يتداخل بغريه ؛هذا صحيح يا ماري -
ىل املوضوع الذي تسأل ظنت الكونتيسة أا جرت جويل إ - ؟وما هو -

 عنه فأسرعت.
 !أقول رمبا ملّت إحداكن من األخرى -
 ،سألت الكونتيسة وقد استاءت من جتاهل حمدثتها املوضوع – ؟!هذا هو -

 .ليس مستبعداً حصول هذا بيننا - :مث ابتسمت وأكملت
فرحت جويل ألن ماري اقتربت مما يف  –إن كان رأيك هكذا يا ماري  -

إن وافقت أود لو تبقى أيسيه إىل جانيب قرابة  : عندك رجاءيل –نفسها 
 .شهر

قبل أن يربد ما وجه إليها أدلت هي أيضاً  - ؟وأنت هل مللت من ابنتيك -
 :ولكن رغبتها يف الرجل الذي تقرب إليها سرعان ما لطّف موقفها ،بدلوها

 !رجاء يا جويل إن كنت ستستبقني أيسيه عندك شهراً فهل حيتاج هذا إىل -
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ستكون مفيدة  ،إن مل تثقل عليك فاتركي صويف معها أيضاً :وليست وحدها
 .لكما

سألت برياء  - ؟كيف تتدبرين أمورك يف بون دو فيل ،وأنت يا ماري -
 .وإن مل تكن قلقة على الكونتيسة

أجنيليك إىل نفِسها  –أشارت ماري  – !ال تقلقي علي يا جويل اجلميلة -
أعتمد  ؟أال تعرفني طبيعيت طوال عمري - :ضحكتها وجهها وقد أنارت

سأتدبر  ،وخدمنا أناس طيبون .على نفسي يف شؤوين وال أتوكل على أحد
  .أمري

ولكن مل تردي على ما قلت لك بشأن  - :مث المتها وهي متازحها –
 .ابنتيك

 - :ردت جويل مبزحة أخرى من لساا ال من قلبها –وهاتان يا ماري  -
 ،كنةُ آل رييه .ليس منهما إال وجع الرأس –أتظنني أما أحسن من أيسيه 

والكربى فاا قطار  .ستعود خالل أيام إىل زوجها يف فرنسا ،كما تعرفني
 .الزواج فنحن يف مشكلة. نتوقع أن تتعقل إن جالست أيسيه بعض الوقت

وقالت يف  ،أجنيليك جويل بلساا –أيدت ماري  –نعم  ،يا جويل ،نعم -
 "!" اليت تتأمالن منها العقلهذه "اآلنسة"يا لَ - :سرها

  :وحني مضى الشهر الذي طلبته جويل كاالندرين قالت لعائشة
واآلن بعدما جتالسنا كأم وابنتها حىت  –قضينا املهلة اليت طلبناها يا أيسيه 

 ،ادلنيوبعدما حققت لشارل دو فرييول املسكني رجاءه بشأن م ،تآلف قلبانا
 أجنيليك يف بون دو فيل. –ميكنك العودة إىل ماري 

أمل يتبني يا جويل أن مادلني امرأة ممتازة من جهة شخصها ومن جهة  -
كم كان بابا  –أسعدها ذكْر اسم املرأة اليت حبثوا عنها ثالثة أيام  ؟ابنها
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ما أخبار هذا  .سأروي كل هذا له !سيفرح لو رأى عيشتها وسلوكها
 ؟أهو مرتاح مع من تركته هلم ؟ يا ترىاملسكني

ال تنسى –تعجبت جويل مما مسعت  –ال أحلظ يف أيسيه إال كل خري. "
أقارا وتقلق ألجلهم رغم األزمة اليت تعيش فيها: ال ميضي يوم ال تسأل فيه 

ال جيوز ، وبإهانته هلا قائلة "عنها دون أن تعبأ مبا بدر من شارل دو فرييول
وما أعجب  ."، وال تعتب عليه" و "بابا" و"أيبض كإنسان سليممعاملة املري

" وهي اليت ال تعرف "مادلنيأن تنفذ له الكلمة اليت سقطت من فمه بشأن 
أجنيليك  –ومل تغفل طوال الشهر عن ماري  .عنها شيئاً ورغم محلها

وكتبت إىل بون دو فيل وأرجنتال قبل أن ميضي أسبوع على  .املزاجية
 ؟هما. ظلت تذكر كلودين باخلري رغم فتور العالقة بينهما. ملاذاابتعادها عن

خرجت  –"  .أي ارتياب يف مثل هذه املرأة حرام ؟أهو رياء أم طيبة قلب
  :ونصحت جليستها بلطف شديد ،جويل من أفكارها

ولكن لنتكلم ثانية على  ستنجلي على خري وجه. ،وسترين ،أمورك يا ابنيت -
قتلي نفسك أسى بداعي أن ما حدث لك مل حيدث ال ت :تطور األحداث

حني تنحل أمورك يف سانس،  ،وآل بولينغربوك وأنا، كما قلت لك .لغريك
 .نرجوك ال تتركي الطفل يف الدير. ستندمني إن فعلت ،لويز –عند إيزابيل 

 ؛وآل فرييول أين سيذهبون بك .الولد نار شديدة ستحرقك أنت :امسعيين
 .ستعودين إليهم

 :امحرت عائشة كاجلمر وحسمت األمر –ال تراجع عما قلته  ،ال يا جويل -
  .لن أتسبب لشفالييه مبشكلة ،ال نعد إىل املوضوع -
 –.. .ال أعرف كيف يكون مصريك إن كنت قررت بال رجعة يا أيسيه -

ها هذه املرأة اليت أحببت" :وأضافت إىل كلماا قائلة ت جويلتراخى صو
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 .كما تريدين ؟ما العمل إذن إن كنت لن تطيعينا - :"رأة عنيدةوامتدحتها ام
وال تمي بتلميحات  .حني تعودين إىل بون دو فيل أرحيي أعصابك هناك

 .ليست امرأة سيئة ،وأنت تعرفينها ،أجنيليك –ماري  .الكونتيسة ومناكداا
جة سيزوركم آل بولينغربوك حب ،يف أواخر هذا الشهر ،خالل أسبوع تقريباً

أجنيليك أن تصحبيهم إىل  –وسيترجون ماري  ،كعادم  زيارة "السورس"
وسيأيت إليك دو  بيتهم. وستوافق الكونتيسة ألا ال تمسك شيئاً عنهم.

 الدير إيدي شفالييه قبل موعد وضعك بشهر إىل السورس، وسيقودك إىل
فإن  .ربوكلويز ابنة آل بولينغ -" الذي ترأسه إيزابيل الكائن يف "سانس

عادت جويل فلطّفت  –احنلت املسألة هناك بعون اهللا فستعودين إىل باريس. 
ال  أم اخلطيئة"من هلجتها إىل من يتأمل قلبها هلا وتشفق عليها قائلة يف نفسها 

وأنا واثقة  .ما حتتاجينه اآلن يا ابنيت هو الراحة ورباطة اجلأش –" أتعس منها
 ،بعد اهللا ،وأينما كنت فتذكري أين .اً سعيداًمنك فيهما. مع السالمة وسفر

 .وإذا عدت إىل باريس فاكتيب يل وأبلغيين ما جيري لك .معك
يف بون  ،وما وعدا به ،حتقق لعائشة ما دعت املركيزةُ جويل اَهللا من أجله

 .فوضعت محلها يف دير سانس ،دون إشكاالت ،دو فيل والسورس
دو إيدي شفالييه وشارلوت إليزابيت أيسيه ماري  –الفتاة اليت ولدت لبليز 

ا: " بليز الكونتيسة مسوها "سيلني" وكُتب يف سجِلّ الدير امسها ونسبها هكذ
 .1721نيسان عام  26. يف "ماري لو بلون شارلوت سيلني –

 
-VII- 

يف  ،ال يندر أن يعيش أمثال هؤالء ؟هل كل النساء اجلميالت حمظوظات
ن إذا كانت املعنية بالسؤال هي من أنسوها امسها ولك .يف شركيسيا ،فرنسا
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إليزابيت  –واليت حتمل اسم شارلوت  ،واسم أسرا األديغيني بولت آيشت
 .أيسيه فرييول فاإلجابة صعبة

. ولكن "السر إذا مل يعرف سر اإلنسان غريه فليس هلذا جواب حاسم أيضاً
ورمبا مل  .""سر مر ما توقعت إىل" الذي فعلته بنفسها انقلب على غري احللو

يكن يف ما حدث هلا مشكلةٌ كبرية إذ حتدث يف الدنيا حوادث كثرية من 
" القبيحة من . حىت لو استأصلت كلمة "ابن سفاحويف فرنسا ،هذا القبيل

.. .ولو كان األديغة قومها يعتربونه ابناً ال ينسى أصله أبد الدهر ،جلدك
تتخل عن هذا لو مل  .ا حتملت غريها من املصائبلكانت عائشة حتملتها كم

.. مث .إىل أناس غرباء ،"ذي تعبت عليه كل هذا التعب إىل "ال أحدالطفل ال
ه ،إن أباه حيبل يعود معها بالعربة إىل باريس ،مل يتنكر له ويرم. 

ال أحد غريه يعرف  .يرتسم على وجه دو إيدي الشاحب ما يتصارع يف قلبه
وليس يف قلبه  . يف نصف الشهر األخري، وال سيما ليلة املخاضما عاناه قبلُ

منذ الساعة اليت تعرف فيها عائشة  ما يالم عليه حىت لو دان نفسه مبا جرى.
 .كان حاضراً للزواج منها دون اعتبار للقسم الذي أقسمه بعدم الزواج

طلب  وكلما :إن وافقت شريكته الباكية يف العربة فهو جاهز متاماً ،واآلن
والصبية اليت ولدا حبيبته "سيلني" سيستردها  .منها شيئاً اكتفت ز رأسها

وإن رفضت أيسيه  ."يأخذها إىل بيت أهله يف مدينة "برييغورو ،من الدير
فسيأخذمها إىل قصره يف باريس، ويقيم هلا عرساً مل يشهد مثله أحد ومل 

  .يسمع به
وما جيري يف  ،عرف أنك امرأة قويةيا أيسيه ال أنصحك بل أترجاك ألين أ -

واآلن  ،قلت لك سابقاً .ال تدعي املصيبة تفنيك .قلبك ال أحد يعرفه غريي
 ." إذ أصبحنا ثالثة: قويل يل "نعمأكرر
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منذ زمن بعيد أقفلنا  – .مل تدعه عائشة يكمل كالمه – .ال ،ال يا إيدي -
 ...البد من حلٍّ ما .ما كتمناه إىل اآلن لن نفشيه بأنفسنا .هذا املوضوع

 .ال شيء ال أفعله من أجلك !ال تتصليب يف موقفك ذا الشكل يا أيسيه -
 ؟!أال تعرفني كم أحبك

اغفر  - .سالت دموع عائشة الصامتة دون إرادا – !وأنا أيضاً يا إدي -
 !أوقف العربة .يل ضعفي

 .بةتلهف إيدي ورافق عائشة إىل خارج العر - ؟هل شعرت بالدوار -
حني احتضنت عائشة شجرة على جانب الطريق وشرعت  – !ال تقلق -

ولكنها ألقت عليه نظرة  –تبكي بصوت عالٍ اقترب منها إيدي ليهدئها 
 !ال تلمسين - :قاسية مل يعهدها منها البتة وقالت له

: وتساءل ،كاظماً إياها ترك إيدي عائشة دون أن يرد عليها كارهاً نفسه،
"ا تريد أن تأكلين بعينيهاما أقسى نظرا  ؟أتراين مذنباً ؟ا إيلّ كألو ال أ

مل  .""ال تلمسين :حتملين املسؤولية ملا صرخت يف وجهي مرجتفةَ اجلسم
تتصرف معي ذه الطريقة ما دام اجلنني يف بطنها. أميكن أن تكرهين اآلن 

اهللا رادعي السماء شاهدي و :ما إن قال شفالييه يف نفسه ؟بكل هذه البساطة
 :" حىت انتشلته من أفكاره أيسيهراً حبق أيسيهإين ال أجد نفسي فعلت منك

 !ساحمين ،أحزنتك يا إيدي -
ساعد إيدي عائشة يف امتطاء العربة بكل  –مل أمسع ما يهينين يا أيسيه  -

 ،ويف اللحظة نفسها وضعت عائشة رأسها على كتفه .حذر ممسكاً بيدها
 .ونامت

إيدي يغذُّ السري حنو باريس ناسياً ما لقي يف سانس من  ماري دو –بليز 
 .حمتضناً عائشة بيده، جاهالً ما ينتظره بشأن طفلته ،وما على الطريق ،مشقة
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وأسئلة هلا أجوبة  ،يعرب ار الربيع امللون ،ما مير أمام ناظريه ينعش قلبه
اذا يعيش ومل ؟خلق اإلنسانـُملاذا ي. "وأخرى بدوا تتراكض إىل الذهن

ضحك  ؟احلزن حزن، ولكن هل الفرح يفين أيضاً ؟واألحزان واألفراح تفنيه
هذا اليوم الربيعي مجيل ولكن ما فائدة مجاله إن مل  –شفالييه من نفسه 

" ؟أهي أيسيه ،" ومن رأسها اجلميل على كتفك تنيمها عليها؟ أحس به
هي حيب يف " -:صدر السؤال من صوت ليس هلا فقد أجابه دون تفكري

" ؟أنا. ""؟بعدما فعلتما ما فعلتما ملاذا ختفيان حبكماوحنسي" "أوقات سعدي 
 :صرخ لنفسه دون أن يعرف جواب السؤال

 .رفعت عائشة رأسها ؟هل قلت شيئاً يا إيدي -
 ،ربيع مجيل - :تأمل وجهها وتنحى عن أفكاره املضطربة !ال يا أيسيه -

 .ار متميز
 ؟أين وصلنا -
 "ل "ميلنيندخ -
 " ؟ميلنيت "أقل -

متثلت أمامها كيف توقفوا  ،ويف طريقها إىل باريس ،منذ أن كانت طفلة
تذكرت أا حني  .عندها وتناولوا الطعام فيها وقضوا ليلتهم يف الفندق

أين رأيتك  ،كما لو كان اليوم،أتذكر" عثرت على مادلني قالت هلا األخريةُ 
. واألحداث الكثرية ؟.ومىت حدث هذا. ""قيف املطعم ويف الفندوأنت طفلة 

ليس  .بابا الذي أحسن إيلّ فجاء يب إىل هنا صار عجوزاً .اليت مرت علي
 ؟كيف حاله يا ترى .ولكن املشكلة مرضه ،هو أمامنا مجيعاً ،اهلرم مشكلة

لو  ؟أكانت تركيا أحسن من هنا .أنستين مهومي الشخصيةُ هذا املسكني
وجعلتهما يعيدانين إىل بلدي لرمبا مل حيدث يل ما أطعت فخري وأورخان 
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ملاذا إذن نتركها بأيدي  ؟ما فائدة ذكريايت اآلن بوجود سيلني معي .حدث
  العاثر؟ أرب من حظنا ؟الغرباء ونعود إىل باريس

 .سنتغدى يف ميلني يا أيسيه -
 ساحمين يا –خجلت عائشة من ردة فعلها املتجلية يف صوا  – !ال ،ال -

 - إذا كنت تريد الغداء فلنتوقف يف مكان آخر. .ال أريد شيئاً ،إيدي
ال أريد ميلني وال  :شامتة باملاضي ،واختتمت دون أن تستر ما خطر هلا

 .مارسيليا وال ليون
ابتسم إيدي يف وجهها ليبعث شيئاً من  –ألنه بقيت مدينة واحدة  ،إذن -

 .سنكمل إىل باريس –الروح فيها 
مل يكن فيها من مل أسدد دينه بابا املسكني لرمبا ما وطئتها وهذه لو  -

واآلن بعدما  .تكلمنا يف هذا املوضوع سابقاً ،ال تتعجب يا إيدي .قدماي
سأرعاه ما  :ال أزال على كالمي ،حاول بابا أن يتصرف معي على حنوٍ مهني

ملكان الذي ولكن ا .ولن أمسح ألحد أن يبعده .دام حياً ألين أقدر ما قدمه يل
ولكنها سرعان ما ألمته  ،تقطّع صوت عائشة –.. .فيه قليب اآلن هو سانس
مل يعد يل بالد غري فرنسا ما  - :ومفهمة والد الصبية ،فاختتمت قائلة لنفسها

 .مل تستطع عائشة كبح دموعها اآلن أيضاً –.. .دام أمرنا استقر على هذا
ال  - :ئشة ومسح على ظهرهاضم إيدي عا –يا أيسيه يا روح قليب  -

 –وسيلني سترعاها إيزابيل  .كل شيء سيجري جيداً !وال تيأسي ،تبكي
وحني تقولني "أنا  .ال ينقصنا إال أننا لن نراها كثرياً ،لويز وتحِسن تربيتها

حىت لو مل جتر األمور  ؟أتعرفني أين سآخذكما ؛" لنصبح ثالثتنا أسرةجاهزة
اح ألنك اعتربت فرنسا اليت فيها عرقي ودمي وطناً كما أردنا متاماً فأنا مرت

ولكن ال تنسي شركيسيا اليت  .وستجعلني ابنتنا متد فيها جذورها ،لك
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أنت وسيلني إىل  ،سآخذك كما وعدتك .تركت فيها جذرك احلقيقي
 القفقاس.

نظرت عائشة وقد انشرح وجهها وتورد خداها للخرب  –ياحيب  ،إيدي -
ال أحد إال أنت وأنا يتكلم يف هذا  :هلا هذه الكلمات املفاجئ إىل من قال

ال تزال شركيسيا أمام ناظري كالشمس احلارقة ولكن مل أعد  .املوضوع
ولو أخذتنا  ؟أيكون قليب فارق تلك البالد .أحس ا يف دمي كما يف املاضي

ها اليت أبقي يل فيها إال أن أبكي جباهلا وغاباا وأارها وبراريها ولغت ؛إليها
أوشكت عائشة أن  - ؟ومن سيهتم بنا ،من سيفهمنا هناك ؟نسيتها وأعود

مل تعد  ،فريساي تبدو –تبكي ثانية ولكنها كظمت دموعها حبجة ما تراه 
 .باريس بعيدة

وألن إيدي مل يعد يريد أن جيرح قلب أيسيه أكثر مما فعل فقد سأهلا عن 
 :البيت الذي سيوصلها إليه

 ؟لبيوت الثالثة تريدين يا أيسيه أن أوصلك إليهأي بيت من ا -
 .رفعت عائشة رأسها فجأة - ؟أي ثالثة بيوت -
 ؟إىل بيت فرييول أم بولينغربوك أم بيتنا -
 - :قالت مث غيرت – .ال مكان يل أعيش فيه غريه .إىل بيت فرييول، بيتنا -
مث  .ل بولينغربوكمن أجل أال يشكّوا يفّ أريد أوالً أن توصلين إىل بيت آ ،ال

على أين  ،ال تعاتبين يا إيدي يا حيب الوحيد .سأطلب إيصايل إىل بييت
 .ورطتك يف قضايا مل ختطر لك

قطع إيدي  – .ال أريد أن أمسع هذا احلديث ،كُفّي عن هذا يا أيسيه -
أول من فاحتك باحلب هو أنا ال  –حديث عائشة بصوت ال ينم على عتب 

وال على نفسي. وال أندم على ما قلت أو فعلتال أعتب عليك  .أنت. 



- 510- 
 

ولن أملّ لو كررت هذا الكالم ألف  .وليس يل أهل يف هذه الدنيا غريك
 !مرة
سأقول لك أنا أيضاً شكراً ألين أحبك حىت لو كان احلب ال حيتاج إىل  -

بل يف  ،أتصور أحياناً أنه مل يبق يف باريس !شكر يا إيدي. ال تضحك مين
ومع  .وحىت إن بالغت فليبق األمر هكذا .نا يقدر احلب وحيميهغري ،فرنسا

ذلك يا إيدي فلنصرب أيضاً بعض الوقت بشأن بيتك الذي حدثتين عنه ألن ما 
ال تدعين أختلف عن سداد املعروف الذي يف  .مضى أكثره سيمضي أقلّه

 !أتوسل إليك أن تفهمين وال جتعلين أخطئ .رقبيت فأجين ذنباً
وصل إيدي عائشة إىل آل بولينغربوك وعاد إىل بيته هامجته األزمات حني أ

اليت عصفت به خالل األيام املاضية بدالً من أن يستريح. وإذا تفكّر يف ما 
تبادال من أحاديث على الطريق اعترب أكثر ما وافق فيه عائشة نوعاً من فقدان 

ه أننا سنرزق "مل أتصرف على حنو صحيح منذ أن أخربتين أيسي :الرجولة
أصبحت أبكم إذا مسحت جلمال املرأة وحسن حديثها أن يغرياك "  بولد"

خرج من ـأياً كان القائلُ فلن ي ؟موليري أم غريه ؟" من قال هذاأعمى أمامها
.. ال يستشري القلب أحداً يف .وأنا جرى يل هذا من أيسيه .فمه أصدق منه

أخفينا الطفلة يف  ؟السبب خمتفينيواآلن هل سنعيش هلذا  ،حسناً .من حيبه
 ؟من سيتكلم علينا .سيتكلمون علينا بسوء ،الدير بذريعة أن الناس يعرفون

أم  ؟ألكسندرين –أم أمثال كلودين  ؟أم ربيبه لودفيغ اخلامس عشر ؟أورليان
شارل دو فرييول الذي تفين أيسيه اليت ال أساويها بأحد يف العامل يف إنسانيتها 

مل يفعل كالنا شيئاً  ؟والذي أدى به فسقُه إىل حالته اآلن ،أجلهنفسها من 
.. جيب وضع اية هلذا .أنا كمن أسس أسرة وهو عازب !واحداً صحيحاً

 "أفقد عقلي دون أن أعرف ما جرى يلولكن حني أرى عائشة  .الوضع
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 ،كانت أفكار عائشة اليت مل تقبل إال أن تعود إىل آل فرييول ،يف املساء نفسه
حزينة  ،جاشت مرة أخرى يف ذهنها ،رغم أم نصحوها أن ختفي ما حدث

 .كمن عندها مأمت
أطعتك يا أيسيه ولكن لو عرفت أنك ستكونني هكذا ما كنت أوصلتك  -

كلري عائشة وما  –المت ماري  –إىل آل فرييول وأنت متعبة من الطريق 
 –نة ماري أال تعرفني سح .فقدت لونك ومظهرك – .تراه ميزق قلبها
 ... لنعد إىل عندي ولتعيشي معي إىل أن ترتاحي؟.أجنيليك العدائية

.. شكراً .قال يل دو إيدي شفالييه الكالم نفسه حني أوصلين إىل بيتكم -
ولكن إن وجدت  .وبيتكم مثل بييت .محيتما يل سري ؛لك وللورد هنري

ل تعب الطريق نفسي عندنا يف البيت ارحتت أكثر منه يف أي مكان آخر. ه
ما أعده مشكلة هو ما جلبته إىل األبد عاراً ال  .هذا ينسى يف ليلة ؟مشكلة

ولْيساحمين شفالييه على أين  ،ماري –ساحميين يا كلري  .دواء له للطفلة
الدنيا وأنا سأمحل ذنيب إىل أن أفارق هذه  !ورطتكما يف ما ليس من ذنبِكما

عائشة كلياً بلوا ومظهرها وجسدها، رمبا تغريت  – .وأقف أمام اهللا الفانية
 .ألا رضخت أخرياً للذنب الذي جلبته لنفسها

 :وامتدحتها ،كلري بعني حمبة إىل عائشة –نظرت ماري 
 !وهكذا أريدك ،هكذا كما أعرفك يا أيسيه -

حني رأى آل فرييول الذين يقضون مساءهم حول املائدة عائشة انفضوا عنها 
أجنيليك بون دو فيل  –وعندما رأت ماري  .ك الكونتيسةأجنيلي –إال ماري 

ويقبالن وجنتيها مل متلك إال أن  ،وأرجنتال يعانقان عائشة عناقاً ال اية له
 :تعنف ولديها
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 !ما أكثر ما أقمت لدى آل بولينغربوك .اهدأا حلظة وأوصال أيسيه إيلّ -
يا بون دو  .سلّمتك إليهملو عرفتك ستغيبني كل هذه املدة ملا  .شوقتنا إليك

أمل تصبح أمجل وأرق وأحنف مما  ؛فيل وأرجنتال وصويف انظروا إىل أيسيه
ما دعوتين يا ـل ؟"؟ هل "السورس" أمجل من بلدتنا "بون دو فيلكانت
.. نعم يا أيسيه ال ترين .كلري إىل بيتك كان جيب أن آيت أنا أيضاً -ماري 

ال ترتعيب غري أن حال أبيك ليست  .تهو عند الكون .بيننا عمك أوغستني
دعينا  .من أن ال تلحقي به حياً ،دون علْم هؤالء ،كنت مهمومة .حسنة

وأنتما بون دو فيل  .ال أعرف إن كان سيتذكرك .واذهيب وأطلّي عليه
 .كلري املركيزة وأنا سنتبادل بعض احلديث -وحنن ماري .وأرجنتال رافقاها

 !ازاً يا صويفولْيجهزوا لنا شاياً ممت
كلري راغبة يف الشاي  –أجنيليك مل تعد ماري  –بعد الكلمات املرائية ملاري 

الذي سيأيت، وألن قلبها مل يعد حيدثها مبزيد من اجللوس واالستماع إىل 
 :الكونتيسة املتقلبة املزاج فقد ضت بذريعة زوجها

حيزننا مرض  .والعربة تنتظرين ،وتركت هنري وحده ،قطعنا طريقاً طويالً -
 .سنعود ونزوره يوماً ما .ليكن يف محاية اهللا .الكونت

أجنيليك  –ودعت ماري   ."ني على ذكره يهمكم أمره كثرياًهذا الذي تأت"
وصعدت إىل غرفة الكونت مهمومة  .ضيفتها وهي تضحك يف سرها

وحني دخلت الغرفة توقفت  .حبرماا من معرفة ما جيري عند الكونت
زة عن فهمِ ما جيري. عائشة جاثية على ركبتيها عند الكونت املضطجع عاج

ودموع الكونت  ومتسح دموعها. ،متسح له على رأسه وجبينه ،يف الفراش
 :تسيل أيضاً

 .أنطوان –أجنيليك يف أذن أوغستني  –مهست ماري  - ؟هل عرفها -
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 .ألقى نظرة قاسية على زوجته وأدار وجهه –.. ؟.أال ترين -
 ،قالت لديستان غري عابئة بكالم زوجها – !وملاذا ال يتذكرها ،عمن -

 :هي مسبقة معروفها
إليزابيت أيسيه على ركبتيها على أرض  –أال تريان كيف جتلس شارلوت  -

اليوم  ؟كيف حالك يا كونت ؟ملاذا التضعان املخدة حتت رجليها ؟الغرفة
 –بسبب عودة شارلوت رمبا  .أنت أحسن بالقياس إىل البارحة وما قبلها

 إليزابيت أيسيه إليك.
قال الكونت مث استوى جالساً دون مساعدة من أحد مع  – !رجعت إيلّ -

ال تكتميين إن  ؟كيف عاملوك يف شركيسيا حيث كنت – .تعجبِ احلضور
 ؟!أأنا سلطان الترك امساً فحسب ،سببوا لك احلزن

ائشة ولكن سرعان ما انكسر صوت ع – .أنت من يذكر شركيسيا ،بابا -
 .كنت عند آل اللورد بولينغربوك - :رجع إىل عهده

 ،الواقفني متعجباً مما يسمع –تأمل الكونت اجلالسني  - ؟أكنت يف إجنلترا -
إذا كان  .إنك عدت إليهاذن خدعين هؤالء الكذابون فقالوا إ – :وغمغم

كنت  !أنه رجل " فقد أثبتري بولينغربوك أعاد السلطة إىل "تورياللورد هن
قلت له مرة إن هذا ما سيحدث وما عليه أن يفعل. وقد أكّد ما كنت آملُه 

يسيه ما سأقول لك إن إليزابيت أ –ولكن هل تعرفني يا شارلوت  .منه
اتركي هؤالء حني أغيب عن رعايتك  ،نعم،نعم .احلياة حدث وفارقت

هم وتعتلي أمنحك اإلذن أن حتتلي بالد .وعودي إىل شركيسيا ،األشرار
 .أرجوك ،رؤوسهم
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مث  .قالت عائشة للكونت مغيرةً بسرعة ما تسمع –تناوله  ،خذ دواءك -
تفكرت يف األمر ودو إيدي وسيلني أمام عينيها، وهي عارفة أن كالم 

 ما ترجوين من أجله ال أمل يل فيه اآلن. –وكررت:  ،الكونت ال معىن له
إليزابيت  –كيسيا يا شارلوت لن تعودي إىل شر ،بديهي أن ال تعمليه -

قال الكونت مث أضاف بعدما  – .وإال أكون ربيتك لفرنسا عبثاً ،أيسيه
 .اآلن أريد أن آكل - :شرب الدواء

أجنيليك بطرف عينها إىل الدكتور الروش نِظرة عتاب   –نظرت ماري 
" مث !امسعوا ما يقول يف الوقت الذي نتوقع موتهملسؤولية "كأا حتمله ا

ضت حاالً متوددة إىل زوجها: 
 .نقدم إليك الطعام حاالً ،ما عليك يا شارل إال أن تطلب -
 .مل يفكر الكونت يف ما يقوله – .أشتهي مسكاً رياً طازجاً -
 !ديستان إىل السوق ،حاالً !ليس أسهلُ من هذا -
ما األمر يا  .أريده خارجاً للتو من ر السني .مسك السوق ال ينفع -

 ؟!أال تتذكر أين كنا نصيد وحنن صبيان ؟ملاذا ما تزال جالساً ؟نيأوغست
 

-VIII- 
 " له قرباً ما من أحد صنعوا له مهداً إال حفروا"

 ،صدق الكونت شارل دو فرييول هذه احلكمة بعدما عبث معه املرض سنةً
 ،1722تشرين األول عام  –فتويف يف السادس والعشرين من شهر أكتوبر 

 .ه قضايا أسرية غري حملولةتاركاً وراء
كان يوماً لطيفاً خالفاً أليام  ،اليوم الذي دفن فيه الكونت شارل دو فرييول

اخلريف األخرى؛ حىت إن من كان عندهم علم بالكونت وحياته ومنط 
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معيشته قالوا إنه كان ال بد إنساناً خيراً فصفا له اجلو يوم مماته. السماء اليت 
 ،ولوال أصوات عربات حاملي النعش ،دافئة عاليةتطل منها الشمس ال

 ،وامس املشيعني اليت خترق اهلدوء يف مقربة "روك" حيث تقوم الكنيسة
 .لكان يوماً مرحياً

 –وماري  ،أنطوان –وإىل جانب النعش املفتوح غطاؤه يقف أوغستني 
 ،ومن يسندوا من ذراعها عائشة ،وأرجنتال ،وبون دو فيل ،أجنيليك
وبيري دو تانسني  ،نيكول –وجانيت  ،وصويف ،ألكسندرين –ين وكلود

وباإلضافة إليهم نساٌء مسنات غري  .وديستان ،والدكتور الروش ،األسقف
وبني  .يقفون يف جمموعات ،ورجال من جيل الكونت ،معروفات من األسرة

 .هؤالء "لولو" اليت طردوها ذات مرة من البيت
أجنيليك إىل زوجها  –ست ماري مه –انظر يا أوغست إىل هؤالء  -

انظر إىل  ،انظر .شكراً هلم، مل ينسوا الكونت –متظاهرة أا متسح دموعها 
وهل من  ؟ومىت ؟هل أطلقوا سراح فرنسوا فولتري من السجن !هذين القادمني

 ؟معه هو مونتسكيو
 .أنطوان زوجته بطرف مرفقه أن تكف عن الثرثرة -أَفهم الكونت أوغستني 

وطلب من احلاضرين الراغبني يف الكالم  ،ى رجل الدين إجراءات التأبنيوأ
أن يتفضلوا فاقترب فرنسوا فولتري من النعش ما دفع احلضور إىل التهامس، 

 .ورفع من مشاعر عائشة
بعد أن أودعوين سجن الباستيل حبجة أين أكتب أشعاراً  فيها أفكار تدعو  -

وكان ممكناً أال  .أُطلق سراحي البارحة ،لناسوتثري النعرات بني ا .إىل احلرية
ولكن ألين أُعز شارل دو فرييول الذي أدى خدمات عظيمة  .أتكلم إليكم

وابين الكونت أوغستني  ،إليزابيت أيسيه –وابنته، أختنا، شارلوت  ،لفرنسا
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– ووالدمها الكونت، فإين أقف  ،أنطوان بون دوفيل وأرجنتال صديقي
وعلينا أن نشيد مبن يسدي خدمات  .همـآل فرييول حزنأمامكم ألقاسم 

وألنك واحد من هؤالء  .ويرفع علمها ،ويزين صورا يف العامل ،إىل فرنسا
نودعك إىل مثواك األخري مع كل  ،الناس املخلصني فنحن راضون عنك

 .تقديرنا واحترامنا ملا أجنزت
 يذكر أحد مل –أجنيليك ألختها  –مهست ماري  –ها حنن يا كلودين  -

ملاذا أتى متأنقاً بلباس  ؛.. انظري أيضاً إىل هذا "الشفالييه".وال قيمة لنا ،امسنا
 ؟أيريد استعراض نفسه أم يفرح أيسيه ؟!أهو جنرالٌ من يؤبنونه ؟اجليش

 ،ماري دو إيدي شفالييه بلباس العقيد إىل جانب التابوت –وقف بليز 
 :وتكلم باختصار

وكما يفعل العسكريون مد  .عشت من أجل فرنسا ،توداعاً أيها الكون -
 قامته املمشوقة وحيا بيده حتية عسكرية.

مل يرسل امللك مندوباً يلقي ولو كلمتني من أجل الرجل الذي عاش من أجل 
مث نظرت  ،أجنيليك –غمغمت ماري - فرنسا وعمل هلا واحملتاجة جداً إليه.

وقة ذات الرأس الطويل اليت هذا ذنب هذه املخل - :حنو عائشة واحتجت
فبدالً من أن تالطف أورليان مريب امللك وتسترضيه  ؛تذرف الدموع كاملطر

 ؟ما مرضه يا ترى .املسكني ،قالوا هو اآلخر مريض .جعلته عدواً لنا
 –العجيب أن هذه األفكار املزعجة وغريها كانت أيضاً يف ذهن كلودين 

ال يراقص هدةً على صحة قوهلم "ختها، شااملمسكة بذراع أ ،ألكسندرين
" لكنهما مل تريا من الالئق االستمرار إال من لونه جواليتزو، أحد إال شبيهه

 .يف اغتياب اآلخرين فسكتتا
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والشمس كانت تفارق منتصف  .اجلو ما يزال صحواً مجيالً كما كان
السماء حني انتهوا من دفن الكونت.  ولدى انصرافهم من املقربة ضحكت 

  :ن ألختها وقالتكلودي
أتعرفني ماذا كنت كتبت على  ؛لو كان األمر بيدي !ال تلتفيت يا ماري -

 !زير نساء - ؟:شاهدة قربه
وفيما مها  .أجنيليك على أختها –ردت ماري  –.. .احذري سيسمعوننا -

أنطوان وعائشة وبون دو فيل وأرجنتال  –تعودان إىل عربتهما رأتا أوغستني 
 ؛انظري هناك -ألكسندرين:  –القرب. عنفت ماري كلودين ما يزالون على 

 !تكسبينين العار دائماً من آل فرييول الذين أنا زوجة أحدهم
 –الناس يتوجسون من هذا السلوك  ،إياك أن تعودي إىل القرب ،يا ماري -

وقالت هلا ما يرعبها  ،ألكسندرين أختها ألا تعرف تقلباا –رت كلودين 
 .ينتظرك يوم جتلبني فيه املزيد من العار ،هذا ال شيء - :أكثر

  ؟أي يوم -
وإن رفضت فاسأيل من ستشاركك الترِكة  !اسأيل زوجك وال تسأليين -

 !أيسيه
 ؟أألنك تظنني الكونت أوصى بشيء لمن ال تشبع من البكاء عليه -
 .بل أشك ،ال أعرف -
 ؟املوضوع " املسكني الذي ال تطيقينه يفوما شأن "كونيت -
مل  ؟أنسيت أنه األخ األصغر للمتوفَّى ؟هل أحببت زوجك اآلن يا ماري -

ولكن بعد وقت غري طويل  !اغفري يل إن ظلمته .ميت إال بعد وصية له
ليست أيسيه من النوع الذي يظهر بني الناس كما  .ابدؤوا بإجراءاتكم

 تظنون.
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هل بقي على األرض  .رمبا تكون أيسيه كما تقولني ،ال أعرف يا كلودين -
أعرف أنه  - يف اجتاهأجنيليك كلٌّ  –نظرت عينا ماري  – ؟!إنسان تثق فيه

واشتعلت يف  ،قالت لنفسها –بأربعة آالف لرية  ،أوصى هلا مبا تعيش به
لن أُبقيها على قيد احلياة إن دفعت الكونت املسكني إىل إجراء  - :داخلها

 ل زوجي.على ماوسأنتزع روح من مل حيرص  !آخر
ألكسندرين اليت  –مل تطق كلودين  –هاهم قادمون  ،اهدئي يا ماري -

عجيب أن  - :حجة النصيحةـحتقق هلا مرادها إال أن ختز أختها الكربى ب
 ؟أيسيه حتولت إىل النحافة والرشاقة خالفاً ملا كانت عليه يف األشهر املاضية

في الذي مل يشبع من مل يكن سل ؟أشككت يف ما شككت به ؛يا لَمصيبيت -
 !النساء طوال حياته ليتورع عن شيء

وريثما بقي آل  ،"وخالل تناوهلم "طعام األموات ،خالل رجوعهم من املقربة
 –انتظرت ماري  ،فرييول وحدهم يف البيت وتداولهم ما جرى يف املقربة

 مستغرقةً يف النوم، منتظرةً بني .أجنيليك اللحظة اليت ستختلي فيها بزوجها
وحني أفاقت ذهبت إىل الكونت مهمومة أكثر مبا فعل  .حلظة وأخرى جميئه

 :الكونت ا
أمل  –إصبعها أجنيليك الكونت بطرف  -فعت ماري د –ألست نائماً  -

مل أفهم  ؟يكْف وقوفك طوال النهار على رجليك فتذرع اآلن أرض الغرفة
 ريف فيم يفكرون،ال يسمحون لك بأن تع .إىل اآلن طبيعة آل فرييول هؤالء

 !وال ماذا سيفعلون
ال أفهم فيم  –مث تداعى قلبه  ،نظر إليها بعينني راكدتني – !يا كونتيسة -

 ؟أال ميكنك أن تفهمي حايل يف مثل هذا اليوم .تمارينين
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 .أفهم آالمك .ودعت أخاك الوحيد .حقاً. اجلس هنا ،حقاً يا أوغست -
 !حىت الدموع نفدت –دموعها أجنيليك تستعطف  –أسرعت ماري  –

ولكن دعنا نشكر اهللا على أنه وقف أمام ربه دون كثري من الذنوب بفضل 
تقل يل"تصبح على بل ألنك مل  ،ال عتب يل عليك .رعايتك له ورعايتنا

لنغفر لبعضنا إن خرجت منا كلمة يف  ." جئت إليك ال أعرف السببخري
 !غري حملّها

أجاب الكونت وقد رقّقت الكلمات اللطيفة  –ال أعتب عليك يا ماري  -
أنا جئت إليك ولكنك كنت نائمة  .أنت سندنا الباقي حنن آل فرييول –قلبه 

 .فخرجت
 .ولكن رمبا غفوت من متاعب اليوم الطويل ؟أأنا من عنده رغبة يف النوم -

وعلى  ،شكراً لك على حرصك علي .كان عليك إيقاظي دون شفقة
وبصفتنا  ،ومبا أن عالقتنا هكذا يا شبيه روحي .اً آلل فرييولاعتبارك يل سند

منذ  ،فلن أكتمك ما يشغل بايل منذ زمن بعيد ،أكرب اثنني يف آل فرييول
وهذا موضوع ال يهمين وحدي بل مجيع  .رجع إلينا سلفي املسكني مريضاً

 .ومبن فيهم آل غريين دو تانسني ،باستثناء أيسيه ،آل فرييول
 -سأل أوغستني  - ؟إليزابيت أيسيه من هؤالء –ثنيت شارلوت ملاذا است -

  ؟أليست ابنة أخي األكرب وأخت ولدينا –أنطوان 
 .أجنيليك رغم حذرها –ارتفع صوت ماري  –عرفت أنك ستقول هذا  -
.. البنت .آل فرييول ال يطلعونك على ما يف قلوم :ألجل هذا أقول –

 ؟ناك كتاب يثبت أا ابنة أخيك األكربالشركسية اليت ال نعرف أصلها؛ أه
عرض علي شارل كتاباً يوصيين فيه  –أنطوان   -احتد أوغستني –نعم  -

مث يا كونتيسة  .وأال أمسح ألحد أن يهينها أو يسبب هلا أي إقالق ،أن أرعاها
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وكذلك ال تسمعيه لبون دو فيل  .ال يعجبين ؛"انسي تعبري "البنت الشركسية
 .وأرجنتال

 –باالسم املركب الثالثي اجلميل "شارلوت  سأناديها .حسناً ،حسناً -
وإذا  ." إن كنتم متأكدين أا لن تركب على أكتافكم يوماً ماإليزابيت أيسيه

إليزابيت أيسيه مثل هذه الوثيقة أال تعرف أا ستظل  –كان لشارلوت 
 ؟تقامسنا أمالك آل فرييول إىل األبد

 !زابيت أيسيه مثل هذاإلي –لن تفعل شارلوت  -
ابتسمت  – .ال أحد يسأل عنك إذا رجع األمر إىل املصلحة الشخصية -

.. أن :.إذن سأخربك بأمر التعرفه أنت ونشك فيه حنن –أجنيليك  –ماري 
 .إليزابيت أيسيه طفالً –بني الكونت شارل دو فرييول وشارلوت 

دو فرييول أنطوان  –وقف أوغستني  – !ال تدعيين أنفجر !اسكيت -
 .الكونت غاضباً

ولكن إن عرف غرينا فال أعرف إن كنت تستطيع  ،أنا سأسكت .حسناً -
 .إغالق أفواههم

 

-IX- 
كان معها يف البيت  :من حسن حظ عائشة  أنه كان عندها من يسري عنها

ورمبا كان  .الذي تتصوره اآلن فارغاً صويف وبون دو فيل وأرجنتال
فكري يف كثري من األمور خالفاً أليام كان أخوه أوغستني أنطوان يعيد الت

فأصبح يعىن بعائشة  ،ورمبا تداخل املوضوع بنقاشاته الثقيلة هو وامرأته ،حياً
 .أكثر من أي وقت مضى



- 521- 
 

وانزاح عنها أملها  ،اآلن عادت عائشةُ إىل صحتها فوقفت على قدميها
ل مل يتركوها ولكن آل فرييو .سواء كان االنزياح خرياً أم شراً ،الوحيد

" ولكنه حني اشتراين وجاء يب تاجة إىل ما تعيل به نفسها... "شكراً  لباباحم
ملاذا استطعت ناسية ما عانيت أن أنتزع من صدري الطفل الذي  ،إىل هنا

وملاذا أبقى على ظهر  ؟وكيف سأعيش وأنا من فعل هذا ؟منحين إياه اهللا
ارتعبت عائشة فجأة  - ؟ى جبينهاأأنا من كتب اهللا كلّ  املصائب عل ؟الدنيا

تعه ورفعت يدها لترسم إشارة الصليب وخفضتها ودامس ممن ذكرت: - 
وألين تذكرتك حني وجدت نفسي  !افهمين ،اغفر يل يا إهلي تغيري إسالمي

ولكن ال أعرف كيف كان مصريي  .يف مأزق فرمبا ليس صحيحاً أين غيرتك
كنت  .وبعلمك ،وجدت نفسي يف فرنسا لو مل أدن بدين الكاتوليك عندما

 ،أين كنت سأذهب .وجدت طعامي وشرايب ولكن ما كنت ألستقر بينهم
ال أظنك غائباً عين حني أقول ما أقول يف ساعات  ؟وأي أملٍ كان يل وقتها

 - :وقفت عائشة وراء العمود الذي عليه الصورة وصلّت ألجلها –اليأس 
 ،ما العمل ،لست مشرِكةً ولكن .ر يلأنت إهلي فاغف ،أنت اآلن رجائي
وال  ،ال أبرئ نفسي ،أفهم أن ما أقوله اآلن غري صحيح .كالكما يف قليب
.. أنا ال أم .ورمبا كان هذا السبب يف ضعفي أمام ابنيت .أكتم ما ال أطيقه

" وافتقاري إىل اغفر يل "سيلني ا فعلت حبق نفسي.مل حيدث يل إال م .أحداً
 .مل أجنح يف اختبارك ذنب يل إال حيب لدو إيدي وحبه يل.ال  .زواج شرعي

ولكن ألين آمل أن تغفر يل هذا الذنب فسأتوسل  .أنا من هي مدينة لك
لو كان يف عقله ملا تصرف معي على هذا  .اغفر لبابا ما أذنبه حبقي :إليك
لن  .ال أدعي أن حياته خالية من الذنوب، ولكنه مل يكن عدمي الرمحة .النحو
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" أدت الصالة سأصلي من أجله ما دمت حية نسى إحسانه إيلّ مدى العمر.أ
 وهي ترسم إشارة  الصليب ثالث مرات. 

نظرت عائشة يف الورقة اليت كانت تكتبها دامعة العينني إىل جويل 
حسناً فعلت إذ مل أكتب "وقالت لنفسها  .وقرأت من جديد ،كاالندرين

وتراين من أجلها سريعة  ،ب هلا األملجلويل كل وساوسي املريعة اليت تسب
إذا كانت : "نيكول –ال تستحق االحترام. أصحيح ما تقوله جانيت  ،اجلزع

؟ ال تغليب أحدمها على اآلخر حياة اإلنسان مركَّبة من الفرح واحلزن مل جيز"
 .أعرف اجلواب. ال بد أن فهم األمر يتعلق بطبيعة كل إنسان ومقاربته له

لو كنت  ؟ من آالمي إىل أمل جديد بإخفائهاليت جنمت يل أحولت الفرحة
تذكرت عائشة أا ادعت القيام  –.. .وحدي ملا كان يف األمر مشكلة

وأخفت احلقيقة عن  ،ودون علم دو إيدي شفالييه ،بزيارة آلل بولينغربوك
لويز أرتها سيلني  –وأن إيزابيل  ،"، وذهبت إىل ابنتها يف "سانسآل فرييول

اآلن فقط فهمت  .فسالت دموعها ، مل تكمل نصف سنة من عمرهااليت
وال  .ال شيء تتورع األم عن فعله من أجل طفلها .مل أستطع الصرب :كالمهم

وال تؤاخذيين على  .أعاتبك على أنك جعلتهم ينتزعوا بالقوة من صدري
فعلت أين تعلقت ا وفكرت باالحتفاظ ا بدالً من أن أقول شكراً على ما 

يل. ظللت أقول إين أعيش سيئة احلظ وأرثي نفسي بنفسي حىت سقطت اآلن 
 ،وظللت أشجب سلوك النساء املتحررات .يف النار اهلائلة اليت ال خمرج منها

 ..."من كلودين إىل بارابري ودوفان وبري حىت فقدت شريف يف ما عملت
إسراعها إىل عينيها و ،رأى بون دو فيل وأرجنتال الورقة اليت كانت تقرأ فيها

 ؟أال يكفيك بكاء يا أيسيه –.. .حني قُرع الباب فجأة وضت ،جتففهما
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وسأل بصوت أبلغ  ،وفعل أرجنتال مثله ،قبل بون دو فيل وجنة عائشة
 ؟وملاذا تخفني هذه الورقة - :حزناً

 .أمسكت الورقة وأعادا كما كانت –ال شيء فيها  ؟هذه -
ملاذا  –توقف أرجنتال عند موضوع الورقة  –لو مل يكن فيها شيء  -

 ...حبجة هذه الورقة ال  ؟أخفيتها وأنت تبكني
 .صاح بون دو فيل على أخيه ومل يدعه يكمل –.. !.يا جان -

 :عادت عائشة اآلن إىل وعيها
طرحت السؤال واختتمت قبل أن جيدا  - ؟امليت أشد بؤساً أم من تركه -

حناول التفسري بشأن عدم قدرتنا على اإلجابة  ال تدعونا - :الفرصة للتفكري
وتعرفان ملن  !اقرأاها .على سؤال فولتري ومونتسكيو. ال سر يف هذه الورقة

ويف اللحظة  ،مدت الورقة إىل أرجنتال – .جويل كاالندرين املركيزة :أكتبها
 :أنطوان الغرفة يتنفس بصعوبة –نفسها دخل أوغستني 

حسناً تفعالن إذ تعينان  –متدح الكونت ابنيه ا - ؟وأنتما جالسان هنا -
 .كان يرعاكم .من تويف ليس غريباً عنكم .أختكما على التفريج عن قلبها
وال تنغروا مبن  .قدم لكم كثرياً مما مل أقدمه .وكان فخوراً دائماً بإجنازاتكم

 حىت لو مل يكن إال .يقول إن أحداً من طرف امللك أو الربملان مل حيضر الدفن
وما قااله بشأن املرحوم فال  ،حضور فرنسوا فولتري وشارل مونتسكيو الدفن

أنت يا شارلوت إليزابيت أيسيه الكونتيسة أنا راضٍ عنك بشأن  .شيء يعدله
 ،اهللا يعلم أنك سهرت عليه حىت اللحظة األخرية من حياته .املرحوم الكونت

كل شيء. وأنا لن أنسى صابرة على  ،متغاضية عما قال لك أحياناً ،وسجيته
واآلن لن أخفي ما جئت  .ولن أقبل أن يسيء إليك أحد أو جيرح قلبك .هذا

أجنيليك إن يف  –قالت يل الكونتيسة ماري  :وليسمع أخواك ،من أجله
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ال  ،ال تبكي يا ابنيت .حياتك سراً تفنني نفسك فيه وحتتفظني فيه مع أحزاننا
داعي لليأس ألنه ما من إنسان إال وعنده  فال ،بأس مهما كانت املأساة ثقيلة

 .ويف مجيع األحوال ال تنسي أن آل فرييول سند لك .أسراره
أنطوان الذي نصحها وخرج من الغرفة يتنفس  -ودعت عائشة أوغستني 

فيما مل يهتم بون دو فيل وأرجنتال حبال أبيهما بل  ،متأملة حلاله ،بصعوبة
يف األسرة، فتبادال نظرات التساؤل ال " اليت انتشرت "التخمني باإلشاعة

يعرفان سببها. والحظت عائشة ما جيري يف قليب األخوين فغيرت منحى 
مصطنِعة هيئة  ،املوضوع دون أن خترج متاماً من موضوع حبها املبهم

 :الضحك
املوضوع هو أن والديكما ال يعرفان اية  .ال تما مبا ليس ضرورياً -

 مشكلتنا أنا وشفالييه.
قال أرجنتال الذي ال  –ال جيب أن يهتم أحد ذا املوضوع بعد اآلن  -

بعد ما دفنا عمنا فأنت وشفالييه حلَّ  – .يعرف ما حدث لعائشة
 !موضوعكما. ستتزوجان

وكيف ستحلُّ معضلة النذر الذي نذره شفالييه لفرقته العسكرية بعدم  -
هذه  - :على املوضوعمث أغلق  ،سأل بون دو فيل بال اهتمام -؟الزواج

 .املشكلة ليست كما تتصوراا
ولكنها سرعان ما دانت  ،مسعت عائشة ما تريد فأسرعت –نعم  ،نعم -

دعونا نتكلم يف  ؟فيم نتكلم وجثمان بابا املسكني مل يكد يربد - :نفسها
كأن فرنسوا فولتري وشارل مونتسكيو مل يدعيا إىل مأدبة  .موضوع آخر

 .امل أرمه ؛التأبني
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وبعد بابا أنا بنفسي بلّغتهما.  –قال بون دو فيل ما يعرفه  –دعيا  ،بلى -
أال تعرفني يا أيسيه كيف هم هؤالء، يظلون يتحسسون فال يذهبون إىل 

 .املآمت
مل يكتم أرجنتال ما كان يعرفه ويشك فيه من سلوك  –وليس وحده  -

وظات اليت يتلوها رجال هؤالء ال تعجبهم احملف –أصدقائه األكرب منه سناً 
 !هم على حق :وباملناسبة أقول لكم رأيي .الدين على أرواح املوتى

قال بون دو فيل  –أظنك تكثر من الكالم يا أرجنتال دو فرييول الكونت  -
أتظن نفسك تتكلم  -:مث مزح معه ،ألخيه األصغر حبذر أكرب مما يف صغرمها

 ؟يف برملان فرنسا
واختتم مدركاً  ،قال أرجنتال مسروراً – !فلم الإن انتخبتموين عضواً  -

  :الكالم إطالته يف
حىت لو إكراماً  ؟أليست أيسيه هي من طلبت أن نتحدث يف موضوع آخر -

كان األفضل  –ليس الدين بل رجال الدين  –خلالنا األسقف بيري دو تانسني 
 .أنا جيب أن أعود إىل عملي .عدم التطرق إليهم... اجلسا أنتما

حني بقي االثنان يف الغرفة صرحت عائشة مبا كانت مهمومة به من جهة 
 :فولتري

آل بولينغربوك  .قل لفرنسوا أن حيترس أكثر يف خطابه الداعي إىل احلرية -
 .خيافون عليه

 - ؟ومىت صار اللورد بولينغربوك الذي حيارب السلطة اإلجنليزية خياف -
الغابة اليت  - :وأدىل برأيه ،خلوفسأل بون دو فيل عائشة غري عارف سبب ا

ال أقصد أن أجعل من فرنسوا ذئباً  .ال ذئاب فيها مدعاة للملل دائماً يا أيسيه
ويفترس من يقابله بل إذا عرف األسد الذي يتصور نفسه ملك الغابة قدره 
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ولكن ال جيوز إضعاف أقواله  .فهو مفيد جيب أن حنمي فولتري مما قد يتعثّر به
 .باإلضافة إىل أن من األفضل أن يكثر أتباعه املخلصون ،الذكية

 –على الرغم من أن عائشة مل تنس أحزاا، وما أضافه إليها أوغستني 
 .فقد امحرت وجنتاها مغلّبة ما مسعته اآلن من حكاية الذئب التربوية،أنطوان

 :ومل متلك إال أن تروي مع هزة الرأس اجلميل املتطاول
أقصد أن حنترس وحيمي  .ييت فأنا أوافقك يا بون دو فيلمع أنك حتاول ترب -

الكتاب الكبار الذين عاصروا  :ولكن سأديل برأيي يف ما قلت .بعضنا بعضاً
الذين  ،لودفيغ الرابع عشر من أمثال موليري والروشفوك والفاييت والفونتني

الً مه ؟وهل تعرف ملاذا ليس عندنا أمثالُهم .ال منلكهم اليوم حنتاج إليهم
هذه  -ليس ألين أكره من دنس البالد مريب امللك أورليان   :دعين أُكملْ

ما جيري  .مل يعد يعرض يف املسارح إال قصص احلب الفاسق املعيبة .خطاياه
من  ،ويف الشوارع ،ويف الصالونات األدبية ،ويف الفنادق ،يف املطاعم

ر هلا ما فعلته هي وفيما تنفّس عائشة عن ضيقها خط – .تصرفات شائنة عار
وجدت يف  ،ولكن كعادا حني تقع يف مأزق .فتعثرت ال تعرف ماذا تقول

يا  ،أليس هذا يا بون دو فيل - :نفسها قوة جديدة فعادت إىل الوعي بسؤال
 .نعم يا بون هذا هو ؟عزيزي ما تريد أن تفهِمين إياه حبكاية ذئب الغابة

 -ال مسح اهللا  - أن بالدنا فرنسا يخيل إيلّ أحياناً :وسأضيف شيئاً آخر
ستهلك من وراء هذه املشكالت وغريها من التناقضات والعداوات. لنفكِّر 

 ،وكما نصحنا اليوم والدك ،كما كان املرحوم بابا يوصينا ،ولكن ،يف هذا
ولكن ال تظن أين  .لست جان دارك ،ودون أن تستويل عليك احلمية، ال

 !لينا فعلُهدعنا نعمل ما ع ،ارتعبت
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وصدق  ،وإصرارها على رأيها ،كان بون دو فيل يعرف صالبةَ عائشة
حىت لَتذكِّرك بشارل دو  ،وعنادها الذي يكلّفها غالياً أحياناً ،كالمها
ومل يكن يعلم أا تعرف هذا القدر من أدب فرنسا وتارخيها  .فرييول

 إىل عائشة وقال لنفسه نظر بون دو فيل مبودة .والعالقات االجتماعية فيها
واهتمامها مبا يتحقق للبالد وما ال  ،أضف إىل هذا هلفتها على بالدها"

 -وشعرائها ومطربيها وفنانيها وراقصيها   .ومعرفتها بأمساء كُتاا ،يتحقق
 "سواٌء كانوا أحياء أم أمواتاً

ر مازحته عائشة بوجه أكث - ؟ما العجيب الذي تراه يفّ ؟ماذا يا بون -
 .انفتاحاً

ألنك يا أيسيه كلما حتادثنا محلتين على أن أفكر يف ما أعرف وما ال  -
  .أعرف

 –بدءاً من كُتبِ االطفال اليت كتبتها، إىل مسرحك  .هذا بسببك أنت -
نيكول فضلٌ كبري يف  –كان ملعلميت جانيت  –أضافت عائشة بعد برهة 

ويكفي من رواد  ،شكراً هلا ،ألكسندرين األديب –وصالون كلودين  ،معاريف
 - .تعلمت فيه الكثري. واعتنقت أفكاراً عميقة ،صالوا فولتري و مونتسكيو

ال  - :وقد تغري صوتها فجأة ،مث قالت وكأا ليست هي اليت يف حداد
 وأنا أيضاً أريد أن أكتب مثل كلودين. ،أعرف إن كنت ستسخر مين يا بون

كيف أسخر  –أنه كان متهيئاً ملا مسع فرح بون دو فيل وك –يا أيسيه  -
 .منك إن كنت واثقاً أنك ستكتبني

 .أسرعت عائشة وقد سرها ما مسعت - ؟كيف -
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 ؟ومن إقطاعتنا بون دو فيل ،أنسيت كيف كنت تكتبني لنا من جنيف -
و لوال حدادنا  .حني نقرؤها أرجنتال وأنا كنا نؤمن أنك تستطيعني الكتابة

 .مصارحتك به حني تعودين كنا قررنا ،الطارئ
 .هذه كانت جمرد تزجية للوقت –قالت عائشة يغلبها احلياء  –ولكن  -
 .ما كنا لنقول شيئاً لوال أا كُتبت بلغة فصيحة وتضمنت أفكاراً غنية -

حني عرضنا على فولتري إحدى كتاباتك دون أن  :وسأقول لك شيئاً آخر
احتتك فيها عبر عن الرأي نفسه. نأيت على سرية الكتابة اليت كنا ننوي مف

سأكتب مثل " :ولكن إن قررت الكتابة فسأقول لك ما ال يرضاه فولتري منك
فال تسمعيه هذا الكالم. سيقول لك  "إذا كان من ينوي الكتابة  ،"كلودين

 :ويستطيع أن ينقل أو يوحي إىل قرائه أفكاره املتنوعة ،يعرف ما يقول
وال  ،ويدعوهم إىل اإلعجاب ا ،ه وحبه وغريهاواحتقار ،أفراحه وأحزانه

يقلد غريه فلْيكتب!" 
ويتضرج  ،بدأت عائشة اآلن ختجل مما قيل هلا اآلن –يا بون دو فيل  -

وتربئ نفسها  ،خداها أكثر مما تأثرت مبوضوع الكتابة الذي طُرح فجأة
 مل تفهم جيداً ما عنيته بقويل "أريد أن أكتب مثل –وتصلح موقفها 

وإذا كنت توافقه فأنا  ." ما قلت يل إنه سيكون رأي فولتري صحيحكلودين
 –ابتسمت عائشة كأا منذ زمن طويل تعيد التفكري يف ما قالت  – .أيضاً

يسلخون جلد " :أتعرف ماذا كانت جديت املرحومة تقول عنا ؟ماذا نقول
تشجعين  جويل كاالندرين أيضاً :" ولكن ملاذا أكتم لذي مل يصيدوهالدب ا

 .واآلن أخربين مبا جيري معك .كأننا نتكلم كثرياً على شخصي .على الكتابة
 ؟ما اجلديد الذي جتهزونه للمسرح
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ال يأتوننا بأي  .كأن كتاب الدراما عندنا توقفوا عن الكتابة ،كما تعرفني -
ومن املسرحيات  ،مللنا من النصوص املأساوية اليت ال طعم هلا .نص جديد

 هلزلية السخيفة.الشعبية ا
سألت عائشة عن املمثلَني اللذين تقلق  – .زماننا من هذا النوع ،ما العمل -

 ؟أليس ميشيل بارون وأدريني لوكوفرير عاطلني عن العمل إذن - :عليهما
وأدريني لوكوفرير  ،بارون ميشيل انصرف إىل الكتابة .هذا هو الواقع -

ال تصدقي أن جان رجع إىل  .وأرجنتال دو فرييول ال يشبعان من حبهما
 .عمله كما قال

غري أن قليب  .فهذا حظٌّ ممتاز –تنهدت عائشة  –إذا كانا متحابني هكذا  -
أن  ؛وقد أكون خمطئة ،يبدو يل .ال حيدثين أن أرجنتال سيسعد مع أدريني

هذه  ؟ما العمل .حياة املمثلني تصبح كالشخصيات اليت يتقمصون أدوارها
ورابع  .وغريمها ينسلخ جلده ،ذا يضحك واآلخر يبكيه – .هي دنيانا

وإذا كانت حياتنا متضي على هذا النحو فعلينا يا بون  .يعيش خاوي البطن
دو فيل أن منتلك مسرحاً يفضح الناس الذين ميلكون بال تعب فيبطرون 

 ...ويثرثرون
يل قاطع بون دو ف –إليزابيت أيسيه دو فرييول  –مهالً يا شارلوت  ،مهالً -

ماذا تقولني وأنت كنت  –ما كان يسمعه من عائشة ولو أنه كان يضحك 
إذا كتبت مثل هذا أو أخرجته فستفتح لك  ؟توصني باحلرص على فولتري

ف ما العمل إن مل نعد ال أعر - :مث بصوت أقل محاسة –.. .أبواب الباستيل
 ؟"زواج باإلكراهمسرحية "

 ؟موليري لتسلية امللك لودفيغ الرابع عشرأتتكلم على املسرحية اليت كتبها  -
مىت كتبه  ،لنبق يف النص .ليس نصاً سيئاً ؟ملاذا لست متحمساً هلذا العمل
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إذا أضفت إليه أفكار احلاضر ونظراته فسيعجب رواد املسرح على ما  ؟موليري
 .رمبا كانت لكم رؤية أخرى له ؛انظروا وفكروا .يبدو يل

" قلب عائشة قبل أن تكمل اج باإلكراهجرحت كلمات عنوان النص "زو
: فشردت وهي تتخيل أن العنوان موجه إليها وإىل دو إيدي شفالييه ،كالمها

واليت مل  ،أتكلم على غريي بسوء متناسيةً األزمةَ املعيبة اليت حدثت يل"
قفزت فجأة  –.. ؟.ألسنا حنن االثنني بطلَي مسرحية موليري :أتساءل .تردعين

أألجلنا يا ترى أتى  –ة األفكار واهلواجس اليت حتملها معها إىل رأس عائش
ال أعرف إن كنت أشك يف األمر  ؟بون دو فيل على ذكر مسرحية موليري

غري أين ال أريد اآلن أن أطلع أخوي على العار الذي جلبته  ؛دون حق
 –وهاهو أوغستني  ... ولكن السر ال بد أن ينكشف يوماً من األيام.لنفسي

أظن عمي  .وان سألين أمام أخوي عما زرعته زوجته يف نفسه من الشكأنط
ولكين أحسب  ،سيفهمين إذا انكشف سري حسب ما أفهم من نصائحه إيلّ

 حساب أخوي"
ذه احلجة يا أيسيه ستشجعينين على املسرحية كي يأمر لودفيغ اخلامس  -

 ؟نين يا أيسيهأال تسمعي ؟.. يا أيسيه أين أنت.عشر بإخراجها على مسرحه
 –خرجت عائشة من أفكارها الباردة  – .يا بون دو فيل أمسعك ،بلى -

 !إن كنت خائفاً فال خترجها - .احلارة وأجابت
مع مثل هذا العيب ال تستطيع إخراج  .ال أرى نفسي جباناً جداً -

وأخربك سلفاً أين سأمحلك  ،ولكن سأطيعك يف شأن هذا النص .املسرحيات
بعدما سخر االثنان من  – !لنر ما حيدث .ئة له إن وجدتالعواقب السي

وفيما وصال إىل اية حديثهما، سأل بون دو فيل فجأة وقد تذكّر  ،نفسيهما
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ابا قائالً إن ماما ملاذا سألك ب ؟ما األمر يا أيسيه - :ودون سوء نية ،شيئاً
 ؟"ع حدادنا على عمنا حتتفظني بسرمأخربته أنه "

ى السؤال غري املنتظر إجابة قريبة من الصدق وإن شحب أجابت عائشة عل
 :مستندة إىل بسالة املرأة يف مثل هذه املواقف ،لوا

 ؟أمل أقل لك إن ما ال تطيقه ماما هو عالقتنا أنا وشفالييه -
 –ألكسندرين  –ال أعرف أن يف باريس قضية ال تم ا ماما وكلودين  -

وأنا استجوبتاين على حنو غري  –اهتمام  أومأ بون دو فيل بيده إمياءة عدم
 .وكنت طلبت منهما عدم التدخل يف أمركما .مباشر

يكاد  –ابتسمت عائشة وقد بدأ لوا يعود إىل أصله  –حسناً صنعت  -
ولكين ال أريد أن يتدخل يف حبنا أنا  .احلب يعرف حقيقته من حيب فحسب

يت نذر نفسه هلا ستسمح أتثق من أن فرقته العسكرية ال .وإيدي أي إنسان
 .هذا األمر له عواقب كثرية ؟أال تعرف أن الشفالييه غري حر يف نفسه ؟له

خيل لعائشة أن بون دو فيل يريد أن يقول  .بعد قليل سأطلعك على أخباري
أنا  ،ال ذنب له ،التشك يف إيدي ،ال - :شيئاً غري مريحٍ عن إيدي فأسكتته

 املسؤولة عن كل الذنوب.
 

-X- 

وعيناها تتقلبان يف  ،حني دخلت صويف هذا الصباح ناسية حىت إلقاء التحية
 :حمجريهما سألتها عائشة مبتسمة وإن كانت مرتعبة

إن كان الثلج الغزير الذي وصل الليلة فأنا أعرفه  ؟ماذا جرى لك يا صويف -
 .منذ وقت ألين ال أنام الليل
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شفتيها بصعوبة وهي تحكم خرج اخلرب الذي جاءت به من  –ليس الثلج  -
 ...أجنيليك الكونتيسة تعرف سرنا –ماري  - :إغالق الباب

 .مل تستوعب عائشة يف البداية - ؟أي سر -
صحيح أن : "هذا الصباح حني محلت إليها شراب الشوكوال سألتين -

 !ال :فأجبتها "؟إليزابيت أيسيه عندها طفل –شارلوت 
خلرب الذي نقل إليها ضحكت مبلء صوا بدالً من أن ترتعب عائشة من ا

مث سالت دموعها  ،ونقّلت صويف عينيها يف وجهها حائرة .وخارج سيطرا
ولو أا مثلُ من ينصحوا هذه  ،وعائشة نفسها .متذكرة أا دون معني

 :عانقت صويف وشرعت تواسيها ،اللحظة
تنفعنا اهلشاشة ال  .علينا أن نتحلى بالصرب والقوة !ال تبكي يا صويف -

تقول بشأن السر كانت جديت  .خفيف للضيقـوالضعف رغم أن الدمع ت
ا العجوز " وحني تعرف أن جارتنالظالم يرونك ويف اخلالء يسمعونكيف "

خفي ما يف البطن وما يف ـمن يستطيع أن يختفي عنها شيئاً تقول "
إين  مث ؟أرأيت ما جرى يل وأنا أظن نفسي حريصة على سري "؟البستان

 .خربت بييت بيدي وأنا أخفي سري يف داخلي
كان األجدر بالكونتيسة أن  –صاحت صويف اآلن  –مل تفعلي ما يشينك  -

 .كادت تنتزع هذا الكالم من فمي .تراقب أختها من أن تتجسس عليك
ليس ندماً بل خوفاً  ،يا أيسيه ،ال ،.. ال.ولكن حلسن احلظ أين صربت

 .عليك
خلدت عائشة إىل نفسها قليالً مث  –ويف بصربك حسناً فعلت يا ص -

.. صرح يل الروش قبل .أجنيليك ماما –أنا أعرف ما يهِم ماري  - :أكملت
 .أيام ببعض املعلومات
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كيف  !ما أعجبك –قاطعت صويف عائشة  –أستمع إليك يا أيسيه فأقول  -
 – يماما ماربـــــ "تستطيعني مناداة الكونتيسة املرائية اخلبيثة 

 ؟والروش اخلبيث اآلخر ملاذا تسمحني له أن يكون حمدثك ؟"أجنيليك
لو كانت  –كذلك استغربت عائشة ما قيل هلا  – !يا روحي ،يا صويف -

 .وأخرى ال نتحمل ،.. أحياناً خنضع.الرياح جتري دائماً كما تشتهي السفن
وقت أجنيليك فهي اليت صارت أماً يل  –كيفما تصرفت معي ماما ماري 

هلذا أغفر هلا  ،وما قدمته يل ليس أقل مما قدمه بابا إن مل يكن أكثر .مصيبيت
كنت  ،مهما قالت يل أو تصرفت معي. وأنا أفهم ما يهِمها هذه اللحظة

 .كلٌّ منا يفضل نفسه حني يعود األمر إليه :وأعيده اآلن ،قلت لك قبلُ
طمع يوماً يف ما ميلكه مل أ ،وأنت تعرفني ،ولكن .ملك اللعني يفِسدهـوال

ويف كل األحوال أين  .ويف ظل أزميت احلالية ليس يف رأسي مثلُ هذا ،غريي
ولكين  .ستبقى أمي ؟وهي أين تذهب يب ؟أجنيليك –أذهب مباما ماري 

وال أوافقك يف ما  .حزينة ألين أهنتها يف ما كانت تشك فيه من جهة بابا
وحني  ،يتقن مهنته .نتصوره حننليس إنساناً سيئاً كما  .قلت بشأن الروش

ال أقول إنه منــزه عن  .طُرح موضوع إيداع بابا املشفى مل يقبل مشكوراً
 .غري أن حسناته أكثر من سيئاته ،العيوب

أتذكر أن الكونت كان   –ابتسمت صويف لعائشة  –ما أطيبك يا أيسيه  -
ه باملاء. رمبا ال خياف أن يؤذيه الدواء الذي يرسله إليه طبيب أورليان فيخفف

لو  .ولكنك غريت يل رأيي يف هذا البائس .أطيق الروش الفتتانه بالنساء
كنت مكانك يا أيسيه ما استطعت أن أقول  ألجلي كل ما قلت، من أجلك 

ال  ،نعم أقول. أما اآلخرون فحني أتذكر ما رأيت منهم وما أعرفه فال أعرف
 .. .أعرف
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ا تعرف عن نفسها حني تتكلم مع رغم أن عائشة كانت تنصح نفسها مب
ومل تستطع إال أن متزج عتاا  ،بامسة هلا ،صويف فقد نظرت إليها بعني راضية

 :باملزاح
ال تنجري وراء الطباع اليت ليست فيك وال  !ال تكوين هكذا يا صويف -

ستربني أعداء  .وال تنظري إىل غريي بعني العتاب يف حني متدحينين .تالئمك
 .ن لك املشكالتبسبيب يثريو

كما تفعل صويف عادة حني تسمع كالماً من هذا  - ؟وهل أنا مهتمة م -
لوال أنت ما مسحت ألحد  – !ال ينقصين غريهم :القبيل انفجرت ضاحكة

أن تقع عينهم علي يوماً  !أمك ،أجنيليك –ويف طليعتهم ماري  ،منهم
عت صويف صوت حني مس- .وما قعدت يف بيت فرييول ساعة واحدة .واحداً

 !ما أشد ما كرهت هذا اجلرس - :اجلرس املعلن قدوم الفطور قالت جافلة
.. ال تأيت أنت يا .وخذي ذاك ،هايت هذا :على قول ،أنا من حيتاجوا اآلن

 .سأدعي أنك توعكت فآتيك بالطعام إىل هنا .أيسيه
ا فكّري يف م - :قالت عائشة بصوت عالٍ ناصبةً رأسها – !يا صويف -

  ؟أأم آل فرييول مبا صنعت لنفسي !أي عيب ستورطينين فيه ؛تقولني
، وتظاهرت بتغيري ابتسمت صويف مقتنعة يف نفسها مبا قالته –حسناً إذن  -

إن قلت ما ال  .أتقامسه معك ،أين أذهب بك .مصابك مصايب –موقفها 
 .يقال فاغفري يل

ك أن حترصي على غري أين أريد ليس ألن كالمك خيلو من الصواب؛ -
 .نفسك

 ال تتأخري إذن! .ولكن ال أستطيع ،وأنا أريد أن أبقى هكذا -
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خيل  .حني بقيت عائشة وحيدة يف الغرفة ضت بسرعة ألن البكاء دامهها
إليها أن أحداً يناديها فوقفت إىل جانب النافذة املطلة على الفناء بقدم ثابتة. 

وال  .كل شيء ووصل إىل كل مكان الدنيا يف صمت أبيض بعدما غمر الثلج
وصديقتها شجرة البطم الكبريةُ  .نسمة ميكن أن تغير شيئاً يف هذا اهلدوء

ودون أن تعرف  ،ويف اللحظة نفسها .ختاف أن تتنفس فتنفض الثلج عنها
بالدنا . "وقمم اجلبال البيضاء ،انتصبت أمامها أيام طفولتها البعيدة ،املصدر

ولكنه أزيل على  –قالت لنفسها  –يها الثلج بغزارة اآلن دافئة ال يسقط ف
هل سقط الثلج  ... وال أتذكر يف فرنسا سقوط ثلج ذه الغزارة.قمم جبالنا

وما إن سألت نفسها حىت أجفلها صوت اجلرس  –" ؟أيضاً يف سانس يا ترى
وفيما طفلتها اليت مل ترها إال مرتني، أمام ناظرها، مضت إىل من  .الثاين
 ا وهي تفكر يف طريقة لتنساها.ينادو

 ،انطوان –مل يكن على مائدة الفطور إال الزوجان: الكونت أوغستني 
 أجنيليك. –والكونتيسة ماري 

وحنن  –أجنيليك عائشة إىل الطعام  –دعت ماري  –تعايل يا أيسيه  ،تعايل -
أال  ؛تبحثني عن كرسي أبيك املرحوم ،يا حسريت يا أيسيه يا ابنيت .وصلنا تواً

نبهت  - ؟أليس صحيحاً يا أوغست !يكفي كم بقي يف مكانه مؤملاً لك ولنا
 .الكونت بطرف قدمها

مث صحا على  .مل يفهم الكونت اجلالس كدب هادئ يف البداية ما سئل عنه
 :دفع امرأته فقال مسمعاً عائشة عدم رضاه عن كالم الكونتيسة

.نعم يا شارلوت .؟.ا ال جتلسني مرتاحةملاذ ؟حقاً يا كونتيسة ملاذا تدفعينين -
تعايل  .طلبت رفع كرسي أبيك الكونت شارل دو فرييول إليزابيت أيسيه، –

 سيكون هذا جملسك ما دمت حياً.  .واجلسي إىل يساري
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أجنيليك زوجها  –وافقت ماري  –إليزابيت أيسيه  –طبعاً يا شارلوت  -
 فمك حني سأدس يفلة يف نفسها "، قائكامتة انزعاجها من مناكفة زوجها هلا

أنطوان ستجلسني  –كما قال لك أوغستني  –" نصبح وحدنا ما قلته يل
 .وحني نفارق احلياة سترعني أخويك األصغرين .على يساره

ولكن  .ال مناسبة اآلن ملثل هذا احلديث !ولْتظالّنا ،ليطل اهللا عمريكما -
 .بابا السابق أريد أن أجلس على كرسي :عندي لكما رجاًء

أنطوان  –فرح أوغستني  – .شكراً يا أيسيه على شعورك حنو أخي األكرب -
هات كرسي شارل دو  - :للرجاء الذي ينم على االحترام فنادى اخلادم

واآلن كما كان شارل  .إليزابيت أيسيه –فرييول الكونت وضعيه لشارلوت 
 .لنصلِّ إىل الرب ،يفعل

 ،أجنيليك فرمست إشارة الصليب –عت ماري وحني انتهوا من الصالة أسر
 :سبقت اجلميع

وليبارك يف الكرسي الذي رأيناه الئقاً بك يا أيسيه  ،ليحقق الرب رجاءنا -
وأضافت " إذ توطّدين موقعك بني آل فرييول "ال نعرف هدفك احلقيقي –

ال  ،متذاكياً ،ما كنت أشك فيه يتبين أنه صحيح لوال أن الكونتلنفسها "
مل  :" مث غريت املوضوع خمفية ما يشغل باهلاوهذا سينكشف بسرعة .قينيواف

أمل ختايف حني رأيت  .وال قلنا لك ،تقويل شيئاً يا أيسيه بشأن الثلج الغزير
  ؟غزارته يا ابنيت

 ؟أليس شتاٌء بثلج كثري خرياً من شتاء بال ثلج ،أجنيليك –ال يا ماما ماري  -
 .د للزرعباإلضافة إىل أنه كما يقال مفي

 ؟أتسمع يا أوغست !أيسيه هذه ال شيء يستعصي على عقلها !يا ريب -
 .غمغم الكونت من فوق صحن البيض الوحيد الذي يأكل منه –.. .أمسع -
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 :ومزحت ،غمزت الكونتيسة عائشة –ال تسمع يا أوغست  -
مث حني يأيت  ،دعونا نأكل ؟أألول مرة تريان الثلج .ال تلحي أنا أمسع -

 .الثلج خري .خلو من الصحةـما قالته أيسيه ال ي .اي قوال ما تريدانالش
 .لو عرفنا أا ستثلج هكذا لركّبت إلحدى عربتينا عجالت خاصةً بالثلج -
أزاح الكونت صحن البيض  - ؟وملاذا أركّب عجالت مانعة للتزحلق -

  ؟أنسيت أن عندنا عربة من هذا النوع - :وتكلم معتداً بنفسه ،الفارغ
 :أجنيليك الكونت قائلة يف نفسها –أجابت ماري   –عندنا  ،نسيت ،نعم -
 –" ي مع هذه الفتاة املتطاولة الرأسليتك انتهيت من شايك وتركتين وحد"

الثلج يذوب كما هطل فلن أدعك تركب عربة صدئة من أجل عجالت 
 .وإن لزم ميكن أن تصنع منها .تقاوم اجلليد

أنطوان فرييول كأس الشاي معترباً ما قيل له  –قطع الكونت أوغستني 
 :ورمى امرأته كاظماً غيظه ،إهانة

 ،.. ال يا كونتيسة أمزح معك فحسب؟.أهذا ما تقولينه يل يف شيخوخيت -
يف القصر  ،تعرفني أن ما تذكرينه ليس من واجيب .وليس يف قليب شيء عليك

كنت أُفسد جلستك إن  .ليس هذا ما تريدين .ويف أرض الدار ،من يهتم ا
فأقوم من املائدة  ،فأنا كذلك ال أحب مساع أخبارك اليت تصدع الرأس

سأرسل الولدين إليكما  –ولكين ال أظنكما ستغتابان كثرياً  .سعيداً بقيامي
 .لإلفطار

 .نادت الكونتيسة يف أثره – !دعهما ينامان ،ال حنتاجهما -
 .أنطوان بقوام ممتلئ وسألسأل أوغستني  - ؟أتسمعني يا أيسيه ما يقوله -

 –ماري  -: ح لعائشةـّمـول ،ودون انتظار اجلواب مزح مع االثنتني
 !اهريب منها ؛ستخربك الكثريأجنيليك املرائية 
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سألت ماري  - ؟باهللا ماذا يقول لك هذا العبوس الغاضب اخلارج من هنا -
مل  - :هوموهت كالمها بإشفاقها علي ،أجنيليك عائشة كأا غري مبالية –

األفضل  .ندع الكونت يأكل على راحته وكأن الثلج يسقط علينا ألول مرة
 .أال ترين كيف أصبح مسيناً ثقيالً حيمل نفسه بصعوبة .أال يأكل كثرياً

 –أجنيليك يف شأن عمي أوغستني  –ال أوافقك يف هذا يا ماما ماري  -
  .مه وتركيبه هكذامث إن طبيعة جس .بالقياس إىل عمره وضعه مقبول .أنطوان

نطرت الكونتيسة إىل عائشة مبودة وهي  –يا أيسيه  !ما أعجبك ،يا ريب -
، ال أحد "ال تعرفيين ذا الدب العجوز املنطوي على نفسه :تغمغم لنفسها

لن تسمحي لنا أن نقول كالماً  - ." مث المتها مبديح مازحيعرفه كما أعرفه
إن عاملتهم هكذا  .خارج القلب غري مناسب بشأن آل فرييول حىت لو من

ملاذا إذن  .أنتم تصرفتم حبقي على حنوٍ غري الئق من وراء ظهري .أفسدتهم
  ؟"قال "اهريب منها

رمبا ميزح معنا  ،أجنيليك –ال تشكّي فيه يف مثل هذه املسألة يا ماما ماري  -
طردت : "أجابت عائشة الكالم املتصنع جبواب مشابه، قائلة لنفسها –
كان  .تقترب من سرنا ،كما قالت صويف ،وها هي اآلن ،لكونت من املائدةا

يق اليوم تبادل الكلمات ال أط .جميء بون دو فيل أو أرجنتال مناسباً يل
 " املرائية

 ،أنطوان الطيب –هكذا بدون قصد قلت ما قلت. غضب مين أوغستني  -
 ،يك املوضوعأجنيل –غريت ماري  - ؟ولكن هل جرفوا الثلج من الفناء

 – .ها هم نظفوا أرض الدار ،ال حاجة لتوجيه خدمنا –ونظرت عرب النافذة 
"ال شيء ميكن احلصول عليه اليوم من هذه اخلبيثة الصغرية مهما توددت 

وهذا الذي صعد إىل غرفته سيأمر ولديه بالنزول فلن جند فرصة  .إليها
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ل هذا الكالم ال يقال يف مث إنين إن مل أصبح جمنونة آخر العمر فمث .للكالم
ملاذا يا أيسيه حنن  – .ولكين لن أتركها قبل أن أفجر سرها .مثل هذا املوضع

قد  ؟أألنك تنتظرين أخويك الكسولني ؟على املائدة وقد انتهينا من الطعام
 ".ها هو أرجنتال قادم ،انظري .تنتظرين هذين النؤومني إىل الظهر

 :ائشة ليقبل خدها فقالت لهبعد أن ألقى التحية توجه إىل ع
 ...مث أنا ،ماما أوالً -
أجنيليك راضية مبا قيل البنها وما  –ضت ماري  –نعم هذا هو الصحيح  -

سأوقظ بون دو فيل وأجعله  .أما أنا فسأالحق أعمايل ،اجلسا أنتما –فعله 
 .ينضم إليكما

مله املسرحي ينتهي من ع ،حرام عليك ،اتركي بون دو فيل نائماَ يا ماما -
 .متأخراً

مل يعجب الكالم  – !أتظنين ال أعرف مىت ينتهي عمله يف املسرح -
 !هالّ عاد باكراً ؟ملاذا يتأخر إىل الفجر –الكونتيسة فأجابت إجابة قاسية 

أيقظي  –قال أرجنتال يف إثر أمه مطيباً مزاجها  –حسناً  ،حسناً يا ماما -
 !هذا الكسول

 !ال تكون ظاملاًيا جان كم قلت لك أ -
 !أمزح يا أيسيه -
 .حسمت عائشة النقاش –واملزاح فيه شيء من اجلد  -

*** 
أنطوانيت مل  –ذاب الثلج الذي سقط يف باريس غري أن ما يشغل بال ماري 

واألمل يف أن تروي عائشة حكايتها  ،بني اليوم والغد .يكن قابالً للذوبان
كانت تقابل دو  .ت بذريعة احلدادمضى شهر أو أكثر. ومل تالزم عائشة البي
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وحضرا  .يف بيت آل فرييول أكثر من مرة ،بل إنه زارها يف بيتها ،إيدي
 ،ألكسندرين –ومل تكن حترم نفسها من لقاءات صالون كلودين  .املسرح

أو توصي  ،وكانت تشتري لنفسها بعض املالبس .ومن دو ديفان وبارابري
 .ستوعب سبب حزن عائشة الدائمولكن الكونتيسة مل تكن ت .خبياطتها

ومل  .وحني تستجوا خفية يف بعض األحيان ال تستخلص منها شيئاً ذا بال
وحني تلمح لولديها  .تكن بعيدة عن أن توصي بعض معارفها يف هذا الشأن

وكانت ذرائع كثرية حتمي  .مبا يشغلها مل يكونا يقبالن منها هواجسها
بعد وفاة  ،ألكسندرين –أن كلودين  وصحيح .عائشة من هذه اجلهة وتلك

 .شارل دو فرييول، فقدت محاستها للموضوع
أختها الصغرى بشان  ،وهي يف غمرة اهلم ،أجنيليك –وحني تسأل ماري 

 ،ال تضيفي إىل مشكاليت مشكلة أخرى" فتجيبها األخرى بقسوة ،عائشة
حاجتك "ما ترد عليها أنطوان" –اسأيل شقيق ابن محيك األصغر أوغستني 

" وتبقى أياماً !وبعدما قدموا لك ما قدموا ،اآلن إىل من نشأت يف بيتهم
ألكسندرين  –ومع أن كلودين  ،ولكن .تعبس يف وجهها وتدلّ بنفسها

كانت يف هذه  ؟تتصرف هكذا، فماذا تفعل إن مل توافق أختها الكربى
ال ميكن أن مث تلهبها بأخبار  ،احلاالت تناقش  قضايا عائشة كما الكُتاب

 فتترك االثنتني تتماريان.  ،ختطر على بال
ألكسندرين مل تكن على عالقة باملوضوع حني ركضت  –ولكن كلودين 

 :أجنيليك إىل عائشة هذه املرة بعينني تقدحان شرراً –ماري 
ال  .يقال إن أورليان يف أسوأ حال ؛ال أعرف إن كنت مسعت يا أيسيه -

 .أظنه مات تتكلمي يف املوضوع غري أين
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 ،ال أعرف مصدر خربك –ابتسمت عائشة  –أجنيليك  –يا ماما ماري  -
 غري أين رأيته أمس يف املسرح.

هو  –جحظت عينا الكونتيسة ثانية متعجبة مما تسمع  – !رمبا يأ لك -
 .مريض جداً

وكان من  - :قالت رأيها مث اختتمت –املريض يشفى والسليم ميوت  -
 . كل مكان دون خجل يف كرسيه الذهيب يف املقصورةيفتش عن النساء يف

كم تقدرين  !وال يسمع غريك كالمي ،.. ليحمين اهللا.ما قلته عجيب -
أجنيليك تعرف عمر  –حىت لو كانت ماري  - ؟عمره هذا الرجل الوسيم
 عن اخلرب املنحوس الذي محلته. أورليان فقد سألت لتحيد

 .كان جواب عائشة خمتصراً –وال أريد أن أعرف  ،ال أعرف -
- إليزابيت أيسيه  –.. انظري يا شارلوت .هو من عمري ،مل يأت أجلُه بعد

.. اهللا وحده يعلم ماذا .ال شيء يتورع الناس عن أن يشيعوه عنك ،يا ابنيت
قالت لنفسها "إن كان هذا تصرفَك يا عنيديت  –.. .يشاع عنا حنن أيضاً

ل من مكاننا اآلن ألسألك عما أشك فيه من الصغرية فلن جند مكاناً أفض
 :" وسألت دون أي رمحة، أرتاحعلى األقل أنفّس عن قليب .جهتك

أصحيح  ،ال تكتميه عين ،إن كنت أمك ،مسعت خرباً ،يا روحي ،أيسيه -
 ؟أن عندك طفالً

 .أجابت عائشة عن السؤال الذي يأت له طويالً –صحيح  -
 ومن األب؟  ،يا ملَصيبيت -
ال تذنيب حبقنا أنا واملرحوم  .أجنيليك –يا ماما ماري  .ليس من تشكّني فيه -

 .ماري دو إيدي شفالييه –والد طفليت هو بليز  .بابا
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إن كان هكذا فال : "أجنيليك وقالت لنفسها –فرحت ماري  – !هو -
رف ملاذا .. ال أع.حنن آل فرييول ،مل يبق اآلن ما خناف عليه .مشكلة
تعايل  ؟هل ستبقني دائماً بصالبة الفوالذ - :المت عائشة" مث تكتمون

 .عانقيين يا ابنيت حىت ننعش روحينا
 !أجنيليك –دعيين مرتاحة يف جملسي يا ماما ماري  ،ال -
 ؟.. من يعرف بوضعك.افهم موقفك ،نعم يا ابنيت -
 .بضعة أشخاص باإلضافة إىل دو إيدي شفالييه -
 ؟أسأل من آل فرييول -
 .تنا ال أحد غريك يعرفمن أسر -
إذن يا أيسيه ال تفسري سؤايل بغري ما يستحق ألن األم تبقى متلهفة  -

 ؟!أما كنا ساعدناك ؟دائماً. ملاذا تكبدت كل هذا العذاب وكتمت عنا
.. يا .معرةُ األم غريِ الشرعية عندنا يف بالد الشراكسة جعلتين أخفي طفليت -

.. ."شركيسياهذه فرنسا وتلك "ف أنك ستقولني أجنيليك أعر –ماما ماري 
سنصلح وضع ابنتنا حني  .ومع ذلك فالدم نار حامية ال ميكن مقاومتها

انفجر الضيق الذي كانت عائشة تسيطر  –.. .يتحلل دو إيدي من نذره
 .عليه إىل اآلن فانفجرت باكية

ما فعلت أجنيليك ما قالت و –نسيت ماري  –.. .هلذا أقول لك تعايل إيلّ -
ونصحتها وهي متسح على  .مغلوبة بعاطفة األم إىل صدرها ،فضمت عائشة
لن جنعلك تتخلني عن طفلتك ولو مل يبق يف الدنيا غرينا  - :رأسها ووجهها

خملص لكالمه  .نظيف ،ماري دو إيدي شفالييه رجل خلوق –بليز  .يا ابنيت
ن النساء سيئات .. أنتم ال تقبلون رأيي غري أ.يتحلى بالرجولة ،وعمله
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غري أا  ،ألكسندرين –كانت تود أن تضيف ما حدث لكلودين  –.. .احلظ
 .مل تكمل كالمها

 
-XI- 

يتسلح باألمل  :ويتفكر يف ما عاشه .حني يهرم اإلنسان يتذكر شبابه كثرياً
وحيدث أحياناً أن  .من املفاصل اخلرية يف حياته ويتجنب املفاصل السلبية

خلو من سر سيء فإنه ـولكن ألنه ما من أحد ي .ثيهايسخر من نفسه أو ير
 .ال يكشفه ألحد بل يدفنه معه يف قربه

وليسوا قالئل الناس الذين أجنزوا وهم يف ريعان الشباب أعماالً مل ينجزها 
اخلري هو ما يبقي على  .مث فارقوا احلياة قبل أن يشيخوا ،من عاش مئة سنة

 .مواتوما ال ينسيهم األ ،حياة الناس
ماري دو إيدي شفالييه ليعتد بنفسه أو يسخر منها أو  –ما الذي فعله بليز 

" غنية تنتمي إىل مدينة برييغور يف 1؟ ولد دو إيدي يف أسرة "فيكونتيلومها
ومنذ يومه األول رباه والده أرمان ووالدته كلري  .اجلنوب الغريب من فرنسا

وأقسم  2ميها إىل الفرقة املالطيةونسبوه إىل اجليش الذي حي .على حب فرنسا

                                                 
1  رتعين حرفياً مساعد الكونت. غري أن اللقب شهد تطورات كثرية وتقلبات على م

 .املترجم العصور.
باملعمدانيني، واملضيافني،  1530كان املنضمون إىل الفرقة املالطية يتنادون قبل عام  2

وإخوة رودس. وكان ملك فرنسا كارل الرابع أوكل إليهم محاية البالد من املماليك 
واألتراك وغريهم، وأقطعهم جزيرة مالطة هلذا الغرض. وكانت عنده وحدات مالطية يف 

لسلوك أفرادها.  1792أماكن متفرقة من البالد. وقد طُردت الوحدة من فرنسا عام  
سيا بافل األول أول فرقة من هذا النوع يف منافسة وبعد مخس سنوات أسس إمرباطور رو
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 ،ومحى لعدة سنوات حدود البالد براً وحبراً .أال يؤسس أسرة طوال عمره
  .وكان قريباً من دوقية برييسك .ورقَّوه إىل رتبة العقيد

ه على لقب وحصول ،كان أقوى سبب يف انتماِء دو إيدي إىل الفرقة املالطية
للوطن. ومل يندم على أنه قدم دمه من ) إىل اآلن هو حبه الفارس (شفالييه

وعلى ما  .ولكنه اآلن فقط أدرك أنه وقع يف مأزق كبري حني أحب .أجله
 يبدو فإن حبه لعائشة أقوى من حبه لفرنسا.

ماري دو  –يف مالطة بليز  1سأل قائد الفرقة - ؟أيقارن بني الوطن واملرأة -
 ،ئتنا برجاء ليس له رجاءج .فرنسا واحدةٌ والنساء كثريات –إيدي شفالييه

 "جنب –ما يسمونه يف الفرقة املالطية "عار  وهذا
أجاب دو  – ؟!وهل ما على جسدي من ندوب عالمات عار وجنب -

 .إيدي الرئيس الذي ال جيوز إليدي أن يعترض عليه بكلمة واحدة
واقترب  .ابتسم الرجل األمسر الرقيق الذي كان يتظاهر بأنه مل يسمع شيئاً

 :وقال إىل من وراءه ،اجلدار الذي علِّقت إليه السيوف واخلناجر والرماحمن 
لطخت بطوالتك اليت اجترحتها يف سبيل فرنسا باملرأة اليت جثوت على  -

 .ركبتيك من أجلها
رد دو إيدي شفالييه  -.مهما قلت يل فعلي دين جيب أن أحتمل من أجله -

ولكن ال أمسح لك أن ني املرأة  -كاظماً غيظه على القائد الذي سخر منه 
 .اليت أحببتها

                                                                                             
نقل مقر الفرقة إىل  1834. ويف عام 1798مع فرنسا وتركيا. وانتخب رئيساً هلا عام 

 ."رمي" وال يزال فيها. املؤلف
يف األصل: ماجستر، وهو لقب يبدأ من معلم القرية وينتهي بالقاضي احلاكم، وهو ما  1

  .د. املترجميبدو من السياق أنه املقصو
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مرة أخرى ألقى القائد سؤاله إىل ورائه دون  - ؟وماذا ميكنك أن تفعل يب -
 ؟أتدخل معي يف مبارزة بالرماح - .أن يلتفت

 .خذ أنت أحد الرحمني وأعطين اآلخر -
 .تغربال تس .وستبقى املرأة اليت حتبها مع طفلها أرملة .أفعل هذا ألجلك -

 – !من ينكث بنذره ال نغفر له شيئاً .حنن ال شيء حيدث يف فرنسا وال نعرفه
والذي استدعاه إىل  ،صفق القائد وأكّد على الفارس  املدجج بالسالح

! أرسلوه إىل فرنسا ،ال تدعوا هذا يقيم ساعة واحدة يف مالطة :الغرفة
يتابعوا كل خطوة و ،" أال يرفعوا عنه أعينهم حلظةناعمالئواطلبوا من "

ال تنس الطفلةَ اليت  ؟ماري دو إيدي شفالييه –هل فهمت يا بليز  .خيطوها
قال القائد الذي مل يدر  –.. !.تخفيها وأمها ووالديك املقيمني يف برييغور

 .وجهه وراء الفارس الذي كانوا يخرِجونه من الغرفة
ه من مالطة جاء لزيارة ماري دو إيدي شفاليي –يف اليوم الذي عاد فيه بليز 

مستبقاً  ،ويف األخطاء اليت ارتكبها يف شبابه ،عائشة مفكراً يف هذه املقابلة
 .الزمن حىت يراها

أجنيليك يف الفناء العابق بأنواع عطور  –يف ذلك اليوم الصيفي كانت ماري 
نادت  :وعرفت من كان ينزل منها ،انتبهت إىل صوت العربة .الزهور

أتيت يف الوقت ، قائلة لنفسها "لييه الذي كان يدخل الدار الكونتيسة لشفا
 :". كنت أريد حمادثتكاملناسب متاماً

وقالت ملن قبل يدها  – .ال أحد يف البيت ،تعال إىل هنا يا إيدي شفالييه -
إليزابيت أيسيه صحبها أخواها لينزهاها على ضفاف  –شارلوت  - :حميياً

 ؛الً غري عارفة سبب غيابك. تفضل باجللوساملسكينة انتظرتك طوي ،السني
 حان وقت عودم.
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إليزابيت أيسيه على املكان الذي  –ليس من عاديت أالّ أُطلع شارلوت  -
 .ولكنها رمبا ماكانت تعرف موعد عوديت ،أذهب إليه

هكذا جيب أن تكون العالقة  .حسناً تفعل بإطالعك أيسيه على أعمالك -
أنطوان زوجي فال يطلعك على  –لكونت أوغستني أما ا .بني املتحابني

وليحرِص  ،مقصده وال أين هو ألنه خبيث خفي. حتابا ما دمتما شابني
 -يا صويف أال ترين ضيفنا الكبري؟  !وأسعدا نفسيكما ،أحدكما على اآلخر

ماذا رأينا أنا  .هايت لنا بعصري منعش – .نادت اخلادمة اليت وطئت عتبة الغرفة
 .ظللنا نكدح من أجل األوالد والبيت ونسينا أنفسنا !يف شبابنا والكونت

جهدت  .احلق ال جيوز حتميل أيسيه ما ليس ذنبها .واآلن صرنا طي اإلمهال
ولكن قلت لنفسي ماذا سأعمل بني هؤالء وأصدع  ،حىت تأخذين معها

واآلن أمسعين أخباركما ألين ال  .ال أعرف إن كنت أثرثر .رأسي فامتنعت
 ريد أن أتكلم عليكما أنت وأيسيه كالً على حدة.أ

مل يبد شفالييه امتعاضه  –على تفهمك إيانا هكذا.  .شكراً يا كونتيسة -
 .أجنيليك بدالً ممن كان يريد مقابلتها –من مقابلة ماري 

ما حيز يف  .مل تفعال ما يعيبكما ؛التسمعا كالم أحد – !ولم ال أفهمكما -
كنت أول من على أيسيه إخبارها ولو مل تشأ  .ما إيانانفسي عدم إخبارك

مل يكن على أيسيه  .ليس حمموداً أن تلد طفالً بال زواج :إخبار أحد. أفهم
إخفاء ولدها الوحيد واحلالُ أنك أنت والدها. أعجيب إن كان الشراكسة 

غري أن أموراً  ،صحيح أننا نسكت ،وحنن ؟!يعيبون على املرأة ولداً بال زوج
ولو مل أكن أعرف هذا ملا  .ثرية حتدث يف حياتنا. ولكنك حتب أيسيه جداًك

 –ساحمين  –وسأعلمك  .صدقين أنا ال أخطئ يف أمور احلب .ذكرته لك
شفالييه ليس حراً  ماري دو إيدي –بليز : ظللت أقول أليسيه "بأمر ال تعرفه
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جلبت وأنت لو مل تكن حتبها ملا  ." ومع ذلك أحبتكيف تأسيس أسرة
والطفل  .هل ستعيشان هكذا غري قادرين على التواصل .لنفسك املشكالت

ماذا فعلت يف شؤون فرقتك العسكرية؟ إن شاء اهللا ال ددك  !حرام ؟ما ذنبه
إن شئت كلّمت أورليان رغم  - :توقفت قليالً مث أكملت –.. .مجاعتك 

نقف عنده بل ولن  .مرضه من أجل املوضوع ولو أنكما تصادمتما أحياناً
 .نصل إىل امللك نفسه

ال أريد  -قطع دو إيدي شفالييه الطريق قائالً بفتور:  –شكراً يا كونتيسة  -
  .أن يتدخل أحد ألين اعتدت أن أحل مشكاليت بنفسي

  !وال والدك الفيكونت أروان أحد رجاالت فرنسا النافذين القساة -
نفسه دون وقال ل ،كونتيسةماري دو إيدي شفالييه يف وجه ال –ابتسم بليز 

مل يكن تصرف قيادة فرقيت يف مالطة مشكلة بل والدي أن جييب عن سؤاهلا "
من أين تعرف هذه ما جيري يف  .وأمي ال ختالفه .الذي ال ميكن التفاهم معه

أيعقل أن " –سأل دو إيدي نفسه دون أن يعرف يف من يشك  - "؟أسرتنا 
 ".الذي يقول ما ليس ضرورياًليست من النوع  ،. ال؟.تكون أيسيه

أجنيليك أفكار دو  –قطعت ماري  –مل تجبين عن سؤايل بشأن والدك  -
 .إيدي شفالييه

أجاب شفالييه  -.كما قلت لك يا كونتيسة ال أوسط أحداً يف قضاياي -
 "؟ما أشد فضول هذه املرأةقسى وهو يقول يف نفسه:  "هذه املرة بنربة أ

يعجبين فيك كونك إنساناً رزيناً  - :ليك اآلنولكين سأُثين ع ،فهمت -
حلَّ قضيتك بسرعة، وامجع مشل  .أعترب مصاهرة مثلك سعداً يل .صلباً

إليزابيت أيسيه  –غري أين لن أمسح لك أن جترح قلب شارلوت  !أسرتك
 .ابنتنا! ولن يساحمك أخواها كذلك
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الذين ننتظرهم  هؤالء .أعاهدك يا كونتيسة أال يبلغ موقفنا هذا املبلغ -
 .امسحي يل أن أحلق م .سيتأخرون

ومل جيد  من  .مل جيد دو إيدي شفالييه عائشة وصاحبيها على ضفة السني
 املناسب أن يعود إىل بيت آل فرييول فرجع أدراجه إىل بيته.

 :أجنيليك عائشةَ –حني عاد املتنزهون يف املساء سألت الكونتيسة ماري 
 ؟هل وجدكم شفالييه -
 .القلق عائشةَ تصرخ –جعل الفرح  ؟وهل عاد  -

 :سألت الكونتيسةُ عائشةَ
 ؟أين كان -
غريت عائشة املوضوع كما تفعل  – .كان يف زيارة لوالديه يف برييغور -

 ؟مخفية كونه يف مالطا _ أليسا خبري يف صحة جيدة ،الكونتيسة املرائية
أجنيليك  –ع أن ماري م  -مل نتكلم يف هذا املوضوع  .رمبا كانا كذلك -

كم مها  ،يا رب هذان االثنان املزعجان" ندمت على سؤاهلا وهي تقول
عرفا أين سليمة النوايا فلم جيدا  !متشاان يف حفظ أسرارمها اليت ال اية هلا

امتدحت شفالييه لعائشة على أمل أن يفتح مدحيي له  ."ليهغريي يكذبان ع
ييه وأنا أكثر من ساعة فتعجبت من صالبته جتالسنا شفال - :مفتاح أسرارها
 –ال أكتم  –.. مثل هذا الرجل .أخالقه مجيلة كما مظهره .وفطنته وذيبه

أقول هذا ولكن  .غري أين مل أكن حمظوظة ،لو كنت شابة ألعجبت به
 ،ألكسندرين –وكلودين  .وأنت تعرفني، ليس امرأً سيئاً ،أوغست املسكني

ومل جتده إىل اآلن. ال يا  ، الزواج مثلَ هذا الرجلكان مطلبها يف ،يا حسريت
 ،ما قدمته لك !المسح اهللا .أيسيه ال تظين أين أغازله من أجل أخيت التعيسة

أريد أن  !فكيف أنتزعه منك .حالل عليك ،وإن مل ترضعي من صدري
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ماري  –تعيشي حمظوظة مع من أحببت ولذا نفّذي ما يتوسل به إليك بليز 
 .لييه الرجل املمتاز دون أن تسمعي كالم أحد أو اعتراضهدو إيدي شفا

فهمت كل شيء غري أين مل أفهم  ،أجنيليك -مهالً يا ماما ماري  ،مهالً -
ولكن ال  ،ليس باإلنسان الذي يتوسل .توسل شفالييه الذي تتحدثني عنه

له منكأعرف ما الذي يتوس. 
 ،بامسة ،يليك عائشةأجن –سألت ماري  - ؟ألن يتوسل من أجلك أيضاً -

 خمفية امتعاضها من السؤال املوجه إليها.
كان جواب عائشة اليت تبتسم  –ال من أجلي وال من أجلِ أي كان  -

 .للكونتيسة أشد اختصاراً
ظننتين أعمل معروفاً فإذا بك تعترضني على كالمي  ،كفى يا أيسيه -

ال  .واحذرا ،اسأال نفسيكما حني جتتمعان أنتما ... قلنا ما قلنا وانتهى.دائماً
 .تبحث عن اهلم وأنت ال هم عندك

 .أجنيليك –ساحميين إذا جرحت قلبك يا ماما ماري  -
. ال شيء ال أحتمله يا أيسيه من أجلك إن عرفت أنك ستكونني حمظوظة -

وهو سيستقر على  ،" شفالييهأسسي أسرة دون أن تتعلقي بـــ"فروسية
 .سألت دون اهتمام ؟كيف يقابلك والداه .وضع ما

 ؟ألست من قال هذا يا ماما !كلٌّ مهتم مبصلحته -
كأنك  - :أجنيليك نفسها والمت عائشة -امتدحت ماري  – !نعم أنا -

 تفهمني اآلن بصعوبة ما أقلق عليك ألجله.
هل خيرب :كان شفالييه فكّر كثرياً .يف اليوم التايل التقى دو إيدي وعائشة

ولكنه عندما روى  .مالطة وخصوصاً ديد القائد له عائشة مبا جرى له يف
 :هلا يغلبه صدقه كانت عائشة هي من نصحته
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 .إن أخلصنا حلبنا فلن يقف أمامنا إال اهللا !ال تيأس يا إيدي  -
 .وأعد نفسي حراً ،مل أكتم حتللي من قسمي .أنا عملت ما علي يا أيسيه -
سيلني  .لسنا وحدنا يا إيدي .ال تدعنا نستعجل على ما سنقول وسنفعل -

من ال حيب  .هؤالء ال يعرفون معىن احلب واألسرة والطفل .الصغرية ثالثتنا
 .ولذا لن يرمحوك. ال أريد إلقاءك إىل التهلكة من أجل حبنا ،عدمي الرمحة

.. ستجد هذه .أنت مطلوب منك أن حتبنا وحسب .سأستلم ابنيت بعد مدة
كن صلباً  .ال يا إيدي لن أبكي .ئب اليت مررت ااألزمة مكاناً هلا بني املصا

أقول لك إين منذ اليوم لن أمسح لنفسي بالبكاء  .واحذر من يتعقبونك .أنت
كانت عائشة تود أن تضيف إىل من تنصحه أنه يحزِا تفضيل  – .واهلشاشة

والده الفيكونت أرمانت ووالدته املركيزة كلري حب الوطن على حبهما هي 
يف " :ولكنها صربت قائلة ،ما فلم يساندا ابنهما واعتربا ابنتهما غريبةوابنه

 "وقت آخر
 

-XII- 

- قل إىل ماري  –.. !.يا ربأجنيليك جعلها تصرخ  –اخلرب الذي ن– 
.. ال يا .كلودين ال أعرف أقتلوها أم جرحوها ؟الروش، أين أنتما ،أوغست

 .ال عمل لك هناك ،أيسيه
لن أدعك  –أجنيليك  –شاحبةً متاماً قست على ماري عائشة  - ،يا ماما -

 !تذهبني وحدك
أولُ من  .ألكسندرين هادئة متاماً كأن شيئاً مل حيدث -كانت دار كلودين 

حني  .وبعدمها الروش وديستان دخل البيت كانت عائشة وبون دو فيل.
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 ،أنطوان-أجنيليك اليت ختتنق من البكاء يسندها أوغستني  –وصلت ماري 
 :أرجنتال من اجلانبني إىل املرتفع قال ديستان هلما عند العتبةو
 ...الفريين هو ،سليمة ،ألكسندرين الكونتيسة خبري –كلودين  -

 .أجنيليك نفسها من زوجها ومن ابنها وهرعت إىل الغرفة –انتزعت ماري 
واملسدس  ،على أرض الغرفة مستشار  الس األعلى لفرنسا الفريين مقتوالً

 –اآلن عائشة وبون دو فيل متسحان على جسد كلودين  .قبضته يف
 .ألكسندرين ودئانه

أهو  ؟ضر.. ومن هذا املمدد على األ!.أخربوين أنك قُتلت ؛عجباً-
 أقُتل على يدك يا كلودين؟ ؟.. أقتلته؟.فريينال

 :التجأت كلودين إىل صدر أختها وقالت متجاهلة املصيبة اليت حلّت بالبيت
وغريكم أن الفريين كان  ،أنتم تعلمون .ال ذنب يل ،مئين يا مارياط -

"ال"! سدد  :كما يف األيام السابقة ،وملا قلت له يالحقين طالباً مين الزواج.
 .املسدس إىل جسده وانتحر

 .أنطوان –سأل الكونت أوغستني  - ؟أعندك شاهد يا كونتيسة -
على مالحقيت فليس يل شاهد إن مل يشهد يل الناس الذين يعرفون إصراره  -

ألكسندرين إشارة  –رمست كلودين  –ومع ذلك فاهللا شاهدي  .اليوم
 .الصليب

مل جيد األسقف بيري الذي دخل  –ال يستدعى اهللا شاهداً يا كلودين  -
 .بل يفصل بني الناس مسيئهم وحمسنهم -.الغرفة كالم كلودين يف حمله

 –تلهفت ماري  ؟اً يف هذه القضيةولكن أال جيب ان نفعل شيئ ،اهللا إله -
 .أجنيليك
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ألكسندرين أختها  –نصحت كلودين  – .يا أخيت احلبيبة اطمئين ،ماري -
 .سيصل حاالً من سيثبتون براءيت -الكونتيسة مرة أخرى

 :وسأل كبريهم ،دخل رجال الشرطة الغرفة
 ؟ألكسندرين غريين دو تانسني الكونتيسة –من منكم كلودين  -
هؤالء كلهم أهلي  -:لت كلودين بصوت واثق مث أتقا –أنا -

دخلوا قبل  .ولكن ال فكرة عندهم عن املصيبة اليت أمامكم .وأصدقائي
 .حلظات أمامكم

 .ألكسندرين اخلروج من الغرفة –نرجو من اجلميع باستثناء كلودين  -
واألسقف  ،أنطوان دو فرييول الكونت –احملترمان أوغستني  :وأنتما كذلك

 .غريين دو تانسني بيري
بادرت شاعرة بشيء من  –أجنيليك دو فرييول الكونتيسة  –وأنا ماري  -

ألكسندرين غريين  –أنا األخت الكربى كلودين  – .احلطّة لعدم ذكر امسها
 .دو تانسني الكونتيسة

جيب  .إليزابيت أيسيه –ونعرف شارلوت  .نعرفك ،نعم يا كونتيسة ،نعم -
 .ألكسندرين غريين دو تانسني الكونتيسة –أن نستجوب كلودين 

 .سنستدعيكم إن احتجنا إليكم
جيء  ،ألكسندرين –حني حتدث الشرطة يف موضوع اجلرمية مع كلودين 

املطوية يف اجليب اخللفي لـــ وقرؤوا الورقة  .بالشهود إىل داخل الغرفة
ين دو ألكسندرين غري –"إن رأيتموين مقتوالً فاملذنبة هي كلودين  :فريينال

وختدعين حىت  ،وتؤجل من اليوم إىل الغد ،تانسني. ظلت تعدين بالزواج
سأكون راضياً بأي حكم  .كرهتتين نفسي والدنيا، وعجزت عن التحمل

 "فريينال .ترونه مناسباً حبق من لعب حبيب الصادق
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ألكسندرين عينيها بني رجال الشرطة والشهود معتربة ما  –نقّلت كلودين 
 :ولكن سلوك الفريين املعيب معها جعلها تنفجر .نة ومضحكة معاًمسعته إها

ال أريد أن أقول  ؟أيقتل اإلنسان نفسه ألنه غري حمبوب ؟!أي جنون هذا -
 .ولكن األمر مضحك .كالماً سيئاً حبق هذا الذي انتحر أمامي

ولكن علينا توقيفك ملدة قصرية  - :وافقها كبري الشرطة، وأكمل –رمبا  -
 .تتوضح أبعاد القضية ريثما

أجنيليك وهي ترى أختها تقاد إىل خارج الغرفة قبل أن جتد  -سقطت ماري 
وحني أعادوها إىل وعيها المت أخاها األصغر الواقف  .الفرصة لتصرخ

 :أمامها
 .كان األفضل أن ترافق أختك إىل حيث اقتادوها من أن تقف على رأسي -
عرفني أن كلودين ال ميكن أن تفعل وأنت ت .ستظهر براءة أختنا يا ماري -

 .وال جتهل الشرطةُ أيضاً .مثل هذا
أجنيليك  -جلست ماري  –والشرطة تعرف  ،وأنا أعرف براءة كلودين -
 .أليس هلذا حترقين اإلهانة اليت ال نستحقها حنن آل دو تانسني وآل فرييول –

خم ال تسمحي لالفريين صاحب األنف الض :كم مرة قلت لتلك املنحوسة
 .أن حيوم حولك أو يقترب منك

 .مرة أخرى هدأ األسقف أخته –يا كونتيسة ماري ال حاجة هلذا الكالم  -
 رحل من يستجوبه كما يستحق. سيجد حيث ،اطمئين ،هذا الذي انتحر –
 !ال أراك ؟أين أنت يا أيسيه .بل أخيت محاها اهللا ،ال يعنيين هذا الشرير -
أجاب  –بون دو فيل ذهبا لزيارة دو فلريي إليزابيت أيسيه و –شارلوت  -

 .أنطوان –الكونت أوغستني 
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مث سألت  .أجنيليك حىت عاد الدم إىل وجهها –فرحت ماري  - ؟هكذا -
ملاذا ال تذهب إىل  ؟أنت ملاذا ال تتحرك ؟وأنت - :الكونت ولوا يتغري

 ؟الوصي أورليان
جته سأل أرجنتالُ أنطوان سامهاً يف وجه زو –حني نظر الكونت أوغستني 

 :أمه مسمعاً أباه
 .ماما كأنك نسيت أن أورليان مات -
 ،.. ولكن إذا مات فامللك حي.هذا املسكني مات أيضاً .حقاً دار رأسي -

 .جيب أن نذهب إليه ونفهمه حالنا
أنا واثق من براءة  – .نصحها الزوج أيضاً – !ال تغتمي يا كونتيسة -

  .حرة سترينها قريباً .كلودين
إذا كنتم أنتم آل فرييول وآل  !وبديهي أن يطلقوها ،بديهي أا بريئة -

تانسني طوال عمركم تأبون مقابلة امللك ورجاَءه يف أي أمرٍ فأنا مستعدة أن 
لن أمسح لزير نساء فاسق مثل الفريين أن يلطخ  .أذهب بشخصي وأترجاه

أيغفر له غناه ومنصبه  .حلقيقةال أجايف ا .مسعة أخيت الطاهرة والكاتبة الشهرية
 !العايل

أقامت  ،وأوقعت نفسها يف ورطة ،املرأة اليت أوقعت آل فرييول وآل تانسني
ويف اليوم نفسه  .يوماً وليلة مث نقلت إىل سجن الباستيل "يف سجن "شاتليه

وكلٌّ كان يزيد يف القصة وينقص على هواه.  .انتشر اخلرب يف أحناء باريس
ولكن من يعرفون  .ومن يتهمها ليسوا قليلني ،كاتبة كانوا كثريينمن يربئ ال

بل من يسمعون به قاالً عن قيل كانوا يسخرون من طريقة  ،حقيقة األمر
يف سبيل احلب من طرف واحد بدالً  ،املغرم بالنساء اجلميالت ،موت املنتحر

  .من اإلشفاق  عليه
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دريه قد تدخل يف قضية ومع أن إركيول أن ،وألن كل قضية حتتاج إىل وقت
ورمبا كان نافعاً  ،الكونتيسة غريين دو تانسني واملركيز الفريين أكثر من مرة

ألكسندرين يف  –فقد استغرقت القضية ثالثة أشهر قضتها كلودين  ،تدخله
 .مث خرجت مع وثيقة براءا ،سجن الباستيل

تها وهي أجنيليك ألخ –قالت ماري  –كنت واثقة من براءتك يا كلودين  -
كيف سارت أمورك  .ولكن مل أتوقع االحتفاظ بك كل هذه املدة –تعانقها 

كأن كلودين  .قضاء ساعة يف السجن وسنة كاملة سواٌء ؟يا أخيت الصغرية
يل نصيب يف ما حدث لك يا  .ووجه أحلى يا أيسيه ،تعود إلينا بقامة أرشق

 ،شأن هذا اللئيمصحيح أن أيسيه أيدتك ب .كلودين مع الفريين فاغفري يل
.. حرم نفسه بنفسه هذا الفاسق الكبري مما مجع من أمالك طوال .ومل تؤيدين

 .حياته
خري منه أن تطلعوين على  !كفى يا ماري التصدعي رؤوسنا حبديثه -

 ؟كيف جتري أمورك يا أيسيه .أخباركم
 –قالت ماري  - ؟ال هم لنا غريك ،أيسيه وأنا ،وكيف ستجري وحنن -

ولسنا وحدنا بل آل فرييول وآل  –ك دون انتظار جواب أيسيه أجنيلي
يا  .تعرفني حقيقة مشاعر كل إنسان حنوك حني تقع يف أزمة .تانسني

مل تترك أحداً تستطيع  .كلودين مل أعرف أن أيسيه حتبك كل هذا احلب
 .كانت تستعد ملقابلة امللك لو مل يطلقوا سراحك .الوصول إليه من أجلك

ألكسندرين رأسها حنو عائشة وقبلت  –مدت كلودين  –أيسيه  شكراً يا -
 وجنتها.

بني األهل الذين يرتبطون  !وهل يستحق ما فعلت الشكر يا كلودين -
 .باحلب واحلرص ال تنقطع العالقة
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فعلت كل ما تستطيعني وقت مرض أبيك املرحوم  ،نعم يا أيسيه ،نعم -
ولكن  .": هذا "الشكر عليهولنيوتق .ووقت أزمة كلودين ،شارل دو فرييول

 ؟ال أستطيع إال أن أعرب لك عن رضاي عنك. وماذا ستكون أمور أيسيه
 .كما كانت

خطرت  – .أجنيليك فيه نصيب من الصحة –ما تقولينه يا ماما ماري  -
كيف ال تقلقني على طفلك الذي يف  - .لعائشة ابنتها الصغرية فتنهدت

   ؟مكان ما
 :ندرين بعد سكتةألكس –قالت كلودين 

 .ما تعانينه يف قلبك ال يفهمه أحد كما أفهمه .هذا صحيح يا أيسيه -
ال تسمح أن حيدث لك  .شهور سجين الثالثة جعلتين أفكر يف أمور كثرية

وربياها  ،خذاها دون االستماع إىل نصيحة أحد .بشأن طفلتك ما حدث يل
  .أنت وشفالييه

أجنيليك الكونتيسة  -أيدت ماري  –دين وهذا ما أقوله أنا أيضاً يا كلو -
غري أنه ال يعجبين سلوك من سيصاهرنا شفالييه وترتيباته. ال أعرف  –أختها 

 .إن كان يضيع الوقت يف سفراته إىل مالطة أم أرهبوه
ماري دو إيدي  –ليس بليز  –أسرعت عائشة قبل أن يدان حبيبها  -ال   -

هجمت نوبة  .ىت يف هذه اللحظةهو حاضر ح .من هذا النوع من الناس
 .فسعلت حىت كادت ختتنق ،السعال اليت قاومتها عائشة إىل اآلن

أجنيليك كأا جاهلة  –سألت ماري  - ؟ملاذا إذن يسوف يف املسألة -
 - :والمتها على سبيل القلق عليها ،مبوضوع عائشة ودو إيدي شفالييه

 تكفّي عنه. كم من وقت رجوعك من سانس مل .سعالك هذا ال يعجبين
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واحرصي على صحتك. ولكنك عنيدة  ،البسي جيداً ؛الشتاء بارد :قلت لك
 .ال تسمعني الكلمة

وأقول اآلن إين أنا من يسوف  ،أجنيليك –قلت لك قبلُ يا ماما ماري  -
هم وعدوه أن ينسبوه إىل  .ال أريد إفساد خدمة دو إيدي العسكرية .القضية

 .ننا تأسيس أسرتنافإذا حتقق أمك ؛حرس امللك
أجنيليك  –مل تكن ماري  - ؟أما قلت يل إن املوعد كان العام املاضي -

 .تستطيع السكوت عن موضوع امللكية الذي يشغل باهلا
  .قلت لك غري أننا مل نعدم من يعترض طريقنا -
 .ألكسندرين –ودين لابتسمت ك ؟رمبا كان أورليان -
 .عرفت ،نعم يا كلودين -
أجنيليك  –التفتت ماري  – .قلت لكما ال جيوز أن تعاديا أحداً هلذا كنت -

يا من لك أسرار ال  ،يا أيسيه - .حنو عائشة فيما تتظاهر بلوم االثنتني
.. واآلن إذ ... لو أخربتين لكنت حللت لك املوضوع منذ زمن بعيد.تنتهي

 –خلري ليوجهه اهللا حيث رحل إىل ا –تويف أورليان الرجل املبارك العظيم 
 ؟أليس كذلك يا كلودين ؛سنعترب طريقكما مفتوحاً

هذا واحد ممن  ؟أي نوع من البشر هذا الذي متدحينه !تباً له يا ماري -
  .دعينا نترك هذا احلديث ونساعد أيسيه ودو إيدي .دمروا حيايت

لكن من الغد أعدك  .ال أعرف يا كلودين ماذا ستفيدين يف وضعك احلايل -
 .أيسيهأن أساعد 

 ...ال يقبل دو إيدي ،أسرعت عائشة –ال  ،ال -
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انسيا ما  - .أجنيليك رغماً عنها –ارتفع صوت ماري  - ؟ما األمر -
زماننا حيتاج منا إىل أن حيرص كلٌّ منا على  .يعجبكما وما ال يعجبكما

 .اآلخر. وعلينا أن جند من يتكلم إىل والدي شفالييه
مث أكملت  ،قالت عائشة – .التحدثُ إليهما هذان مها يا ماما من الجيوز -

 .الحقاً ،هذا فيما بعد - :بصوت ناعمٍ نادمٍ
ظل أرمان الفيكونت  ؟أحيبان فرنسا أكثر مما حنبها ؟وملاذا  فيما بعد  -

وزوجته املركيزة كلري ترددان هذا فشجعا ابنهما على االلتحاق بالفرقة 
أندريه فريلي أن  –دينال إركيول سأطلب من الكار .فدمرا حياته ،املالطية

 يتحدث إليهما.
 –لن تطليب من أحد التحدث إليهما  ،امسعي ما يقال لك يا ماري -

دعي عائشة ودو إيدي يفعالن ما  –خاطبت كلودين أختها خبشونة 
 .بوسعهما

انظرا ما حدث لكما  –أجنيليك  –احتدت ماري  –.. .هذا هو ،هذا هو -
ندمت  – .أكتماين أنتما االثنتني .نا أطيعكماوأنتما تقوالن هذا وأ

تدفعانين إىل أن أقول  ،ال أعرف –الكونتيسة بسرعة على ما تلفظت به 
حسناً سأطيعكما اآلن أيضاً. ولكن يا أيسيه إن  .ساحماين ؛أشياء كثرية

تراخيتما يف حل مشكلتكما فلن أستشريك ال أنت وال شفالييه يف ما سأقول 
لن أمسح لك أن  :ال هذه امسعي يا كلودين ما سأقول لكوما سأفعل. واحل

تبقني عندنا  .تقيمي بعد اآلن يف البيت الذي فاحت منه رائحة جثة الفريين
أليس صحيحاً يا  .وسنساعدك حىت تشتري بيتاً أفضل ،ريثما تبيعني بيتك

 ؟أيسيه
 .هذا يعود إىل كلودين ؛ال أعرف يا ماما -
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هل ستجعلينين أبدل بييت املريح ألن جمنوناً  ؟لك أمسعت يا ماري ما قالت -
 لن أطيعك حىت لو ترجاين امللك نفسه. ؟ما انتحر فيه

 – .أجنيليك –استغربت ماري  - ؟وهل تستطيعني العيش فيه يا كلودين -
 .أقول هذا ألنك ستظلني تتذكرين ما جرى لك فيه

ابتسمت  –.. ... وحدث يل غريها هناك؟.وملاذا لن أستطيع العيش فيه -
ألكسندرين بسرعة ألا تذكرت أا وضعت مولوداً يف هذا  –كلودين 

سأعيش فيه نادمة على أين مل أسلب الرجل القبيح  - .البيت، فخاا صوا
أليس  .وأضحك على من قتل نفسه أمامي ،الذي مدحته يل مالَه الكثري

 ؟صحيحاً يا أيسيه
وافقتها  –لصقت بك يا كلودين غري هذا ال ميكن أن يقال يف التهمة اليت أُ -

 .عائشة من خارج قلبها
أنا ال ميكنين أن أقول  !ما أسعدمها كيف تتفقان !امسعومها ،امسعوا هاتني -

إن  .اخلوف من أن اية العامل باتت قريبة .شباب اليوم ليسوا مثلنا .مثل هذا
أجنيليك  –لت ماري قا .إهلي العلي ،كنت على خطأ فاغفر يل يا إهلي العزيز

أنا  .حان وقت الغداء،حسناً اذهبا - :حبجة صوت اجلرس املسموع اآلن
أال يسمع الروش  !توقفي قليالَ يا أيسيه .سأخفف اليوم من طعامي قليالً
من بعد وفاة  :ألجل هذا ياكلودين أقول ؟سعلتك من دون أن أقول لك

ائل حارة بانتظار أن اشريب سو .املرحوم شارل دو فرييول أمهلَنا الطبيب
واطليب من صويف طستاً من املاء الساخن مساء  .يطرد شهر أيار الربد منك

إن مل أهتم بك فمن يا حسريت  .وأنا سأحبث لك عن دواء عندي .كل يوم
المت أختها اليت ال تسمع  – .وأنت يا كلودين أمهلت صحتك  ؟!سيهتم



- 560- 
 

إن بقيتما مجيلتني  - :كالموحني بقيت وحدها تابعت االثنتني بال .الكلمة
 .فحسب دون صحة جيدة فلن يسأل أحد عنكما

 الكتاب السابع
-I- 

 .1727اليوم هو الرابع عشر من نيسان عام 
مل تغمض عائشة جفنيها طوال .بعد غد ستكمل سيلني السابعة من العمر

كما أن سعالُها مل  ،الليل إذ كانت تنتظر صباح االنطالق إىل سانس بلهفة
هل ذهايب وحيدة : "سؤال واحد كان يف ذهن عائشة .ف طوال الليليتوق

 "؟إىل عيد ميالد ابنيت تصرف صحيح
 ندة املالطية فلإن انتظرت تسريح شفالييه من الوح ؟من ستصحب عائشة

بإخفاء فيه هد الذي التزما ترى ابنتها وال تسألُ عنها يكن دو إيدي يلتزم الع
 ومل يكن السبب أن شفالييه خياف على نفسه.مكرهني سبع سنوات. األمر 

ولكن هل قدوم املولودة سر  .بل كان عليه أن خيفي األمر ليحمي ابنته
بيد أن  ؟بالنسبة إىل آل فرييول وآل تانسني وآل كاالندرين وآل بولينغربوك

إن اعترضت الفرقة  .السر الذي تذيعه أنت غري السر الذي يشاع عنك
 .خيطر على باهلا وتتورع عن فعله املالطية فال شيء

أفهم ملاذا  – .المت عائشة نفسها وهي دئ نفسها –"ال ألومك يا إيدي 
خاف على حياة ـوكيف ألوم من ي .والداك غري راضيني عين وعن سيلني

ال أريد أن ختسر حياتك  ،ال .أنا املذنبة إذ ورطتك يف أزمة مع أسرتك ؟ابنه
ما ينتظر ابنيت يف املستقبل ملا ترددت يف التضحية لو كنت أعرف  !من أجلنا

ولكن كان األفضل من كل ما عداه هو أن تصفّي  .بنفسي من أجلك
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عالقتك بوحدتك العسكرية بسالم، ونصبح ثالثتنا يف مكان واحد. افهمنا 
ولن أهجر ابنيت، مع أين  !ولين قلوب من يعترضوننا .وحقق لنا أملنا ،يا إهلي

ألنه جرى بعلمك. مىت حلّت مشكلتنا فلن أُبقي  ،حنوٍ معيبوضعتها على 
خفي عمن ولدتها ـأهناك ما هو آملُ من أن ت .سيلني يف امليتم ساعة واحدة

وأشكرها على أا تسمح يل برؤية  .لويز –.. وال ألوم إيزابيل ؟!.أنك أمها
ةُ خري يف وبصحة جيدة ألا فاعل ،طويالً ،أدعو هلا أن تعيش طويالً .سيلني

 خدمتك"
خالل مسرية نصف النهار كان السائس جاك العامل طوال عمره لدى آل  

أن حيرص على  ،مع مكافأة مالية ،أجنيليك –والذي أوصته ماري  ،فرييول
يلتفت إليها من حني آلخر.  ،عائشة اليت ينتاا السعال دون فواصل طويلة

 :وأخرياً قال هلا
   !اهلواء البارد سيؤذيك ،تيسة عائشةارفعي زجاج النافذة يا كون -
 !شكراً جاك -
لو كان أبوك املرحوم شارل دو فرييول حياً ملا مسح لك أن تسافري وأنت  -

كنا نتناقش أحياناً املرحوم  .كان إنساناً عظيماً طيب القلب .يف هذه احلالة
ومن أين كان يل  .يف موضوعات احلياة ،ورمبا تتذكرين أنت ،الكونت وأنا

فارقَنا  .ولكن كان يقتنع ببعض آرائي ؟!ن أجاري مثل هذا اإلنسان الفطنأ
الكونت  .وأنا أعيش مع آل فرييول مكمم الفم .وأنت بقيت يتيمة ،الكونت

أجنيليك ال يتحادثان يف عربيت  –أنطوان والكونتيسة ماري  –أوغستني 
 !رمبا ال يثقان يب .خري أو شرـب

 .ان طيبا القلب جداًوهذ .أنت خمطئ .ال يا جاك -
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ال  ،والكالم بيين وبينك ،ولكن .حسن إن كان هذا رأيك يف الكونتيسة -
مل يحوجك إىل شيء وال اشتهيت شيئاً فلم حتصلي  .يقارنان بأبيك املرحوم

 .ما تعيشني به طوال عمرك ،إن كان الكالم صحيحاً ،وترك لك .عليه
 .فرحت حني مسعت ذلك ألين لست حسوداً

أجابت دون أن تفكر يف ما وراء سؤاله رمبا ألن  – .يح يا جاكصح -
أنعشت قلبها. ومل تكتم مقدار  ،ولو فارق احلياة ،كلماته الطيبة يف حق أبيها

 .كتب يل ثلث أمالكه - :ما ترك هلا
 ؟وهل وثّق كتابةً -
 .نعم يا جاك -
و يهز مث أى بعد قليل وه !وهذا ما يسمى باملعروف .هذه إنسانية منه -

.. .إليزابيت أيسيه أحترم املرحوم وأحبه –ألجل هذا يا شارلوت  - :رأسه
مث ارتعب للفكرة اليت  ."وملاذا مل يتكرم علينا بشيء" أضاف لنفسه –

 - :فأضاف إىل مديح الكونت ،خطرت له بشأن منحة ما من الكونت
"اعمل  ؟أتعرفني ما احلكمة اليت كان يقوهلا يل من تراثكم أنتم الشراكسة

وملا مل أكن أفهم يف البداية معىن احلكمة سألت  .املعروف وارمه يف املاء"
"إذا  .الكونت فحملين جوابه على حمبة الشراكسة الذين ال أعرف عنهم شيئاً

رمبا وصل معروفك إىل  .ين صارأعملت معروفاً فال تتحدث عنه، وال تسأل 
 ؟ملعىنأليس هذا هو ا ؛من ال تعرفه كقطرة ماء فنفعته"

ولكن ال أعتقد أن  .كنت مسعت هذا من جديت وأنا صغرية .نعم يا جاك -
كان اللورد بولينغربوك روى يل  .الشراكسة وحدهم ينفردون ذه احلكمة

 ما يشبهها عند اإلجنليز. 
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ولكن ال أعرف ملاذا عندهم ما  ،ليس بعيداً أن يكون عند اإلجنليز مثلُها -
ال جاك لنفسه "ال يهمين أمر اإلجنليز ق –.. .ليس عندنا يف فرنسا

" مث سبب زياراتنا املتكررة إىل سانس أفضل أن تأيت على ذكر ،والشراكسة
 أضاف:

ال شك أن عندكم كلمات  .احلق أين مل أعرف إن كان يف الدنيا شراكسة -
.. أقول هذا ألن عندي كثرياً من األوالد .مأثورة تتعلق باألوالد وتربيتهم

 .... ولكن رمبا تكونني نسيتها..واألحفاد
لن تنسى أبداً ما تتعلمه يف  – .قفز قلب عائشة مما مسعت - ؟وملاذا أنساها -

صغرك. ها أنا تذكرت أشياء من قبيل ما سألت عنه "العود يحىن وهو 
وزوجك على ما  ،طري، والولد يربى وهو صغري"  "ابنك على ما تربيه عليه

روت  –منوذج للبنت" " انظر إىل األم وتزوج ابنتها" تربى عليه" "عادة األم 
أضافت وهي ترى أا  - ؟وتريد املزيد –عائشة ما خطر هلا يف حلظتها 

وال تريد أن يشك حمدثها يف إخالصها لفرنسا  ،بالغت يف شأن قومها األديغة
والفرنسيون عندهم كلمات مأثورة حكيمة  – .اليت تعيش فيها وبني أهلها

 بتربية األوالد. تتعلق
قطع جاك ما كانت عائشة تنوي روايته من  –عندنا  ،عندنا يا كونتيسة -

ولكن ما  !وكيف ال يكون عندنا وحنن عرق كبري –كلمات مأثورة فرنسية 
ال أقول إن  .أستغربه هو تطابق أقوال األعراق الكبرية واألعراق الصغرية

 .من كالمهم احلكيموقد مسعت ما رويت  ،قومك الشراكسة عرق صغري
 !ذكِّريين ؟ماذا قلت بشأن األم وابنتها

 :ضحكت عائشة
 .إن مل يبق يف ذاكرتك فقد ال يكون فيه حكمة يا جاك -
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 .ولكين سألت ألن من عاديت تكرار الكالم ،وكيف مل أحفظه يف ذاكريت -
ىل "  "انظر إأتذكر كلمات كثرية تتعلق باألم وابنتها "عادة األم منوذج للبنت

أسرِعن يا  ،لتجتهدنَ وأننت تتمثلن حكمة ما مسعنت ."األم وتزوج ابنتها
هكذا بني مزح وتشجيع مع أحصنته كانت  -!أصحاب القوائم البيضاء

 .العربة تنهب الطريق
 :ضحكت عائشة اآلن بصوت أكثر دفئاً

 ؟أمل أُعد احلكم الشركسية على حنوٍ صحيح ؛ما األمر يا كونتيسة -
 .جاك بل ألن ما قلته عن الطريق ذكّرين بكالم مأثور من عندناال يا  -
 .إن كان فيه حكمة حفظته ؛تفضلي -
 "!انصب السلم على الطريق"  -
- ؟كيف تنصب سلماً على الطريق ؟ماذا قلت 
 .أنت منذ وقت طويل تنصب سلّماً على الطريق يا جاك -
  ؟وكيف -
" يعين  !حدكم سلّماً على الطريقلينصب أحني ميل املسافرون يقولون " -

أم يقصرون الطريق مهما كان طويالً بسرد األخبار كما أن السلّم يتألف 
 من درجات مفردة.

إذا كنت منذ زمن نصبت سلماً على الطريق يا كونتيسة فأنا بانتظار  -
 .مزح معها السائس -.سلّمك

ذا هذا اإلحلاح على ملا :أجابت عائشة على أسئلة السائس قائلة يف نفسها
خطرت لعائشة شكوك يف السائس ولكن مل جتد من الالئق الشك  .حمادثيت

ورغم أن عائشة كانت تعرف  .يف جاك الذي عمل عمره لدى آل فرييول
مع حمافظة الرجل  ،أن من يركب الطريق يتحدث يف موضوعات متنوعة
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جاك مبا حدثها  كلٌّ على طبيعته واحترامه لنفسه، فقد قطعت على ،واملرأة
 :قلبها

وال تسمح  ،املرأة الشركسية ال تنصب سلماً على الطريق حبضور الرجل -
 .أن يراها وهي ترتقيه

كيف للشعوب الصغرية  :هلذا ال أقبل من أحد أن يقول –وهذه حكمة  -
 .أن تبلغ مبلغ الشعوب الكبرية كالفرنسيني واإلجنليز واألملان

ال تتعلق احلكمة بعدد أفراد  –ة خفْيةً تنهدت عائش –شكراً يا جاك  -
ال متيز شعباً صغرياً من شعب كبري. وال مثقفاً كبرياً من رجل من  ،الشعب

ستصبح الدنيا أمجل وأفضل إذا  .وال تم باللغة اليت يتكلموا ،عامة الناس
ساهم كل إنسان فيها مبا يستطيع بغض النظر عن لونه ولغته و لباسه وطعامه 

 هذا ما يقوله فولتري. .قة تفكريه ودينهوطري
 ؟أليس هو فولتري العنيد الذي كان خيتلف إىل بيت دو فرييول يا كونتيسة -
ليس  - :أجابت عائشة بطريقة تظهر امتعاضها من كالم السائس ،نعم -

 .عندنا فولتري آخر يف فرنسا
جاك من  غير – .1فهمت اآلن ملاذا طُرد هذا الرجل احلكيم من فرنسا -

واختتم حبيث تفهم ملاذا يهز  – .وأنت يا كونتيسة كوين حريصة –نربته 
 .هؤالء ال يتورعون عن شيء خيطر هلم - :طرف سوطه

مزحت عائشة مع  ؟ماذا أتظنين مثل فولتري داعيةً نشيطة إىل أفكار احلرية -
 .السائس وهي تسخر من نفسها

                                                 
نفي من  1729 – 1726ويف السنوات التالية  .1725سجن فولتري للمرة الثانية عام  1

إىل بون دو فيل وأرجنتال  رسالة) 1049ويف رسائله الكثرية ( فرنسا فعاش يف إجنلترا.
 كان يبعث بتحياته إىل عائشة. املؤلف.
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 .لهمل يفكر السائس يف ما يقو !حكيمة ،حكيمة -
غمزت عائشة من قناة السائس  !لنتوقّف عن افتخارنا بأنفسنا هنا –كفى  -

 .العجوز
كنا  .إن كنت قلت ما ليس مناسباً فساحميين .كما تريدين يا كونتيسة -

.. أسرعي .ننهي نقاشنا ذه الكلمة حني مل نكن نتفق أنا واملرحوم أبوك
وكما تقول  !أصدقائي يا هيا يا أصحاب القوائم البيضاء ،األحصنة أيتها

التفت جاك إىل عائشة بوجه مراٍء  - .انصنب سلماً على الطريق :كونتيستنا
 .وابتسم هلا

وما تبادال من  .مل تكن ابتسامة يف هذه اللحظة كافية لدعم روح عائشة
مها اآلن هو ـوه .تناستهريق إن كان فيه نوع خبث أم ال حديث يف الط

وكيف ستعاملها  ،نس الصبيةُ اليت ال تعرف أا أمهاكيف ستستقبلها يف سا
الصبية ذات األعوام السبعة واليت بدأ وعيها ولغتها يتفتحان  .هي باملقابل

أتضم إىل صدرها  ؟فبِم ستجيبها ؛ستسأل عن أمور كثرية وهي تتأمل زائرا
جفلت عائشة اليت كانت مغمضة  ؟من خرجت من رمحها وختربها أا أمها

"مل حين الوقت بعد" لنصبِر نصف سنة فحسب يا  :ينني وقالت فجأةالع
سيحلّ أبوك حىت اخلريف أموره وجنتمع ثالثتنا يف مكان  !حلويت الصغرية

أي  ؟يا إهلي ما ذنيب الذي مل يفعله غريي .ورمبا قبل هذا اخلريف ،واحد
نتيها وجبيديها عائشة  زمت - ؟مصيبة أنزلتها يب زيادة على اآلخرين

 ،ما مسعته خرج من فمي رغماً عين .ال ،ال - :الرقيقتني اجلميلتني إىل شفتيها
 "...ساحمين وافهمين .وليس من قليب

يف الربية أخضر زاه واألشجار على حافيت الطريق .العشب،  القريبة والغابات
 والقمم .واملواشي ترعى يف السفوح املتناثرة .البعيدة تلبس لباس الربيع –
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العالية تغطيها الثلوج اليت ال تريد الذوبان. ومشس الظهرية آذنت باالحندار 
 .فهي تلتفت إىل عائشة مشتاقة فرحة

ولكنها  .ليست هذه املناظر مما يغيب عن أنظار عائشة وال مما ال تفارقها
ومع ذلك فقد المت  .بعيدة عن أن تسترعي انتباهها وتثمن رغبتها فيها

ما أكثر ما  :ىل شجرة منفردة يف اخلالء ختفق بأوراقهانفسها حني نظرت إ
"إن مل يكن يف ذهنك غري اهلم ال خيطر لعينيك  صحيح ما يقولون !أُحرم منه

ومع  .ال أظنها خالية من اهلم والشوق .هذه الشجرة وحيدة .أي مجال"
وا "لتر :وال أن تقول ملن هي يف ناظريها ،ذلك ال متتنع عن أن تزين نفسها

 –.. .اأعرفهمجال قاميت العالية" ال أستطيع خماطبة نفسي هكذا وإن كنت 
 ،تنهدت عائشة والتفتت إىل الشجرة اليت تركتها وراءها وقد أودعتها شيئاً

أنا من قال لك  ،اغفري يل أيتها الشجرة الوحيدة اجلميلة - :وتوسلت إليها
 " ...اإلنسان مبا ليس ذنبه .. رمبا يبدأ من هنا اام.ال أنت قلت لنفسك ،هذا

 ،واألرض مجيلة ،السماء عالية :تأملت عائشة اآلن عميقاً عامل الربيع
وعجالت العربة تغين حتتها. وحوافر  .والفراشات امللونة تطري يف اهلواء الدافئ

األحصنة جتري على إيقاعها. والسائس العجوز جاك يالطف أحصنته ذات 
 .القوائم البيضاء

 .على ما يرام لوال سعال عائشةكل شيء كان 
واست عائشة  - ؟"ملاذا علي أن أكتئب وأنا أرى مثل هذه الطبيعة اجلميلة

سأضمها إىل صدري حىت لو مل  .اليوم سأرى سيلني الصغرية –اآلن نفسها 
وأحس بنفَِسها ونبض  .أقل هلا "أنت ابنيت الصغرية". وأمسح على جسدها

" إن شاءت يا خاليتلتنادين " .نيت من مشاقوهذا يساوي كل ما عا .قلبها
 ؟ولكن ألست من وضعتها .فأنا اليت قلت هلا إن أمها توفيت وأنا خالتها
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مضى زمان " يف زياريت السابقة مهست يل دون عتاب ؟أليست بضعة مين
 ؟وماذا ستقول ؟". واآلن كيف ستتصرف معي، اشتقت لكعلى حضورك

وإن بكت شاكية إياي كان  !ولْتقلْ ما تريديكفيين أن ألقي نظرة عليها 
ا عذباً عليصو..." 

وحني ظهرت لعائشة دار األيتام  .الحت من بعيد مدينة سانس املبعثرة
وخيل إليها أن  .املتربعة على املدخل اليميين املرتفع تعثّر قلبها يف الريف

عن وجهتها وسأل السائس العجوز ملتفتاً إىل الوراء  .سرعة العربة اخنفضت
 :وكأنه ال يعرف

 ؟هل سنتجه إىل امليتم أم إىل املدينة -
أسرعت عائشة باجلواب كمن تصرف معها مبا ال  - ؟ماذا نفعل يف املدينة -

حتب. 
 .أتساءل إن كنا سنتوقف ونشتري شيئاً ؟من أين يل أن أعرف -
وحني  .استعجلت عائشة وقد دامهها حزن غري منتظر –.. .ليس اآلن -

وحلظة دخوهلا من  .رت أا وصلت ساعةَ استراحة الظهرية ارتاحتتذك
 .لويز يف طريقها الستقباهلا –البوابة الكبرية رأت إيزابيل 

- وحدك لويز –سألت إيوابيل  ؟هل أنت. 
هل  –لويز مرتاعة  –نظرت عائشة يف وجه إيزابيل  ؟وحدي؛ ما األمر -

 ؟سيلني مريضة
ال  .نومتها بصعوبة وهي تسأل عن قدومك .سيلني يف االستراحة ،ال -

اطليب من السائس  .ترتعيب يا أيسيه ولكن ال مكان لعربتك هنا وال يف سانس
 .سأخربك يف الغرفة ،ال تسأليين اآلن .العودة إىل باريس
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ودون أن  ،طُلب من جاك العجوز العودة إىل باريس دون أن يعرف السبب
  :جيد الفرصة للسؤال

مهست  -واسترح أنت واألحصنة يف مكان آخر. ،انسال تقف يف س -
ال خترب أياً يسألك عن املكان الذي كنت فيه وعن  –عائشة للسائس املهموم 

وحني دخلتا الغرفة رجت عائشة اليت امتقع لوا  – .إيصالك يل إىل هنا
 :لويز عما جرى لسيلني –إيزابيل 

كان مبعوثان من الوحدة  .سترينها حني تفيق .يف صحة جيدة ،سيلني خبري -
 .اليت خيدم فيها دو إيدي شفالييه عندنا اليوم

 .مل تستطع عائشة حتمل صوت ارتياعها -وماذا يريدان؟  -
فقّدا ت .وعما إذا كان يزورها ،إيدي شفالييه طفل هنا ىسأال إن كان لد -

مخّنت  .وعندمها علم بأن الغد هو عيد ميالد سيلني ،الوثائق املرافقة لألطفال
وسيختربان إن كان دو إيدي  ،أما سيقضيان اليوم والغد وبعده يف سانس

 .شفالييه سيزور ابنته
 .سألت عائشة اآلن دون استعجال - ؟وما العمل -
 ،لويز إجابة قصرية حازمة –أجابت إيزابيل  –فسنا يا كونتيسة نسنريح أ -

األخرى منذ زمن  تعرف إحدانا .أنت وأنا صديقتان -:وبعد قليل أضافت
حني رمست  –.. ... أياً سؤِلنا فعندنا الكثري لنجيبه.جئت إيلّ لرؤييت .بعيد

واآلن سأقول لك خرباً طيباً يا  –الصليب لنفسها فعلت مثلها عائشة 
 .نيكول ستكون هنا غداً –جانيت  :إليزابيت أيسيه –شارلوت 

-  جانيت  - :تداحهاعن ام اليت ال تينامتدحت معلمتها  –هذا خرب سار– 
 .شكراً هلا ،والحزين واكتئايب ،مل تنس فرحيت غداً ،نيكول امرأة طيبة القلب

 ؟أيكون بيري برفقتها
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مث سألت وخوف بعيد  ،لويز –أسرعت إيزابيل  – !ال مكان لرجل -
أتكونني رتبت أنت وشفالييه زيارة له إىل هنا  -:يرتسم يف عينيها الصغريتني

  ؟دون علمي
أستقدم دو إيدي شفالييه إىل هنا وأورطك وأورط نفسي يف هل  -

 .أجابت عائشة خبشونة أكرب مما سئلت ا – ؟!مشكلة
ولكنها  .لويز ومل تعلّق على ما مسعت –ابتسمت إيزابيل  – !طمأنتين -

سأطلب لك  :إذن امسعي ما سأقول لك ؟هل ارحتت اآلن نوعاً ما - :سألتها
ولكنك  . وأتركها معك إىل وقت النومسيلني –لو بلون شارلوت 

 - ؟أفهمت يا أيسيه .لست أمها بل خالتها :ستتصرفني معها كما اتفقنا
 .سألت بصوت أرحم

 ،كما تفعل عادة يف أوقات قلقها ،بعدما وقفت عائشة على أرض الغرفة
انفتح الباب الذي ماكان يغيب عن  ،تعصر أناملها الرقيقة يف كفّيها الرقيقتني

فتاةٌ حنيلة يظهر عليها منوها  ،لويز –تسبقها إيزابيل  ،ودخلت ،يهاناظر
مث  ،ونظرت جانباً ،وأطرقت .وتوقفت حذرة مستغربة ما ترى .املتسارع

 :ركضت فجأة بذراعني مفتوحتني إىل عائشة اليت تنتظرها بامسة
 !جئتين ؛يا خاليت أيسيه -
 ،ت إليها الصبيةهوت عائشة إىل األرض وضم – .نعم ،نعم يا سيلني -

 .وألصقت خدها بشفتيها وقبلتها
مث قربت شفتيها  ،سألتها سيلني الفطنة النظيفة ؟هل تبكني يا خاليت أيسيه -

 :الرقيقتني إىل أذن عائشة ومهست
 !_ أأنت أمي فتبكي
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مث مهست هي األخرى حمافظة على  –.. .واخلاالت يبكني يا سيلني -
 !ألين فرحةٌ بك - :متاسكها

 
-II- 

يف الوقت الذي كان فيه على عائشة العودة إىل باريس بعدما قضت يف 
أجنيليك حزمت  –سانس أسبوعني بدالً من يوم وليلة تبين أن ماري 

وسافر الكونت  .وطلبت إيصاهلا إىل أبلون ،أشياءها، برفقة الدكتور الروش
دو فيل أنطوان دو فرييول مع ديستان البواب إىل إقطاعة بون  –أوغستني 

لقضاء الربيع والصيف واخلريف فيها. ويعيش بون دو فيل وأرجنتال ينتظران 
 خروجهما من باريس اليت تغلي.

 :حني أنصتت عائشة إىل أخبار أسرة فرييول سألت صويف
 ؟ملاذا مل يصطحبك الذين سافروا إىل أبلون -
ل وه - :أجابت صويف بامسة تقارب ما بني كتفيها - ؟وهل أعرف ملاذا -

أصرت  !ال تضحكي يا أيسيه ؟حتتاج الكونتيسة والدكتور الروش إىل شاهد
 .علي الكونتيسة أن أوصلك حال عودتك إىل أبلون

 .ردت عائشة على صويف باملزاح –إن ابتعدوا عنا ارحتنا قليالً  -
 .دعينا من هذا إىل أخبار سيلني ،صحيح -
 .نطقت امسك كثرياً "خالة صويف" -
 .ما زالت تذكرين ،مل تنسين -
شردت عائشة وقالت ما  –.. ..بعد حوايل شهر سنذهب معاً إىل سيلني -

.. أمل يظهر دو إيدي يا .كل شيء حسن ولكن تقلقين حنافتها - :تفكر فيه
  ؟صويف
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   ؟ما األمر ،ال -
 .ألنه مريض يعاين من اضطراب يف التنفس -

منذ أن  .الصواب فافهمينوإن كنت قريبة من  ،اغفر يل إن أخطأت ؛"يا إهلي
ولكن أنا يف وساوس منذ  .عرفت عائشة مل ختطر يل فكرة سيئة حنوها

متأملة إىل اهللا الذي تؤمن  ،تقول صويف لنفسها متوسلة – .وضعت طفلتها
وهي تسأل عما إذا جاء حبيبها.  ،أنا أسأل عن الطفلة املقيمة يف الدير –به 

طفها باردة حنو الطفلة اليت ولدا. هي تسأل عن صحته وال أعرف ملاذا عوا
وال أفهم  ؟كيف جتعل من نفسها دائماً فتاة عذراء كأن مل حيدث هلا شيء

وال حترم نفسها من  ،ملاذا مل تتوقف عن حضور املسرح يف حالتها الراهنة
أن تطلب من  ،وما أغرب أال تتعب من األناقة يف امللبس .اللقاءات املسائية

أن تدفع الرجال إىل اشتهائها ولو  ،أن تتميز من قريناا ،تصويرها نينالفنا
" حني ؟ال أعرف يا رب تفسرياً ألي من هذا .أا ال تسمح ألحد أن ميسها

سألت صويف  –" ؟فاحتتها سابقاً مبثل هذه األسئلة أتذكرين ماذا أجابتك
"أال يكفي  :نفسها وهي ترتعب يف ذاا واستذكرت جواب عائشة حينها

 ... ولكين ال ألطخ نفسي جبمايل وإغرائي؟.محيت نفسي يف صباي كم
 .نأمل من اهللا أن يغفرها لنا .اخلطيئة اليت ارتكبناها أنا وشفالييه أنت تعرفينها

وال نسمح ألنفسنا أن ننسى أننا أم وأب  ولو أننا أقسمنا أال نطلع الصبية 
 "...آل بولينغربوك  بعد بعض الوقت سريعاها .ونقوم حنوها بواجبنا .عليها

 :فجأة انفجرت صويف باكية
فوجئت عائشة اليت كانت مشغولة البال مبا  - ؟ماذا جرى لك يا صويف -
 ؟هل أهانك أحد يف أثناء غيايب - .خفف به من أزمة دو إيدي شفالييهـت

 .لن أقبل من أي كان ،ال تكتمي
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وأحزانها بادية  نظرت صويف يف وجه عائشة –.. .ال أحد أحزنين أو آملين -
كنت  - :وناورت حول سبب بكائها دون الصراحة .رغم حماولتها كتماا

 ...أود رؤية سيلني الصغرية
المت عائشة صويف دون أن تذكر اسم الفتاة إال بعبارة  –الصبية الصغرية  -
 ؟أما رويت لك أخبارها ووعدتك أن نزورها قريباً –" الصبية الصغرية"

.. األحسن يا صويف أن نذهب هذا املساء إىل .علي يوميأرجو أال تفسدي 
 ...املسرح

حاولت أال أقول شيئاً  –مل تطق صويف صرباً  – !أي قلبٍ متلكني يا أيسيه -
ما إن عدت من امليتم حيث تربى ابنتك حىت دعوتين إىل  .ولكنك أجربتين

ت كانت تريد أن تضيف "أن – .أستغرب كيف يطاوعك قلبك !املسرح
 .ظاملة" غري أا ابتلعتها

ماذا تريدينين إذن أن  –وعائشة بدورها مل تقبل لوم صويف  – !يا صويف -
 أتريدين أن أقضي وقيت يف البكاء!  !أفعل

جيب أن  –مل تنقص حدةُ صوت صويف إن مل تزد  – .لن تفعلي ،ال -
ث بعدما حد - :قلت لك سابقاً وأكرر اآلن .تقدمي لطفلتك ما تستطيعني

وسواٌء عرفت فرقةُ أبيها املالطية ما  ،وخاض الناس يف سريتك ،ما حدث
 .كان عليك أن تستلمي الصبية من امليتم وتربيها ،تكتمان عنها أم مل تعرف

 .مل تستطع إاء ما كانت تريد قوله –.. .وإن قلت ال
ما الذي ال تقدرين  –سألت عائشة ولوا يتغري وعيناها  – !قويل ،قويل -

 ؟على التصريح به
مريهم أن يسلموين إياها فأعود إىل قرييت الصغرية فأربيها ألا  ،إن قلت ال -

 ."خالتهاوأنا أعرفها أنك " ،تعرف أين "تانت" 
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 :التهبت عائشة بعدما كانت شاحبة
ما أشد اهتمامكم مجيعاً بطفليت  ؟!أهذا ما تقولينه يل اآلن يا صويف -

وتقريع  ،ت عائشة باكية وهي بني تكلُّف الصربانفجر !وحنانكم عليها
 .الذات

ما  –عاد البكاء فأحل على صويف  –اغفري يل  ،أيسيه يا روحي الوحيد -
 .بل ما جيعل حالك أفضل ،كنت أريد أن أجرح قلبك

 :وارتوتا بكاء ،قالت عائشة بعدما متاسحتا باأليدي وتناصحتا
وفيما حنن ندين  ،جديت تقول به" كانت عثرت"احلجر الذي ترميه أمامك  -

 ...كلودين على أا محلت بال زواج جلبت لنفسي العار ذاته
صرخت صويف فقطعت كالم  – !ألكسندرين ليست مثلك –كلودين  -

" أو ، وسواٌء نادتك "تانتوتزورينها ،أنت تعرفني أين هي سيلني –عائشة 
 .غريها فهي تعرفك

- ص –.. .ليست تعرفين فحسب ولكنها وجدت  ،وت عائشة جمدداًمتَّزق
.. وأنت و كاالندرين .تشك يف أين أمها –يف نفسها القوة لتسيطر عليه 

وآل بولينغربوك شجعتموين على أن أعرفها بنفسي وأنا مل أمسع صوا إال 
  .فأوقعت نفسي يف ورطة ،مرة واحدة

 من ضت صويف بعنف ناسية أا خادمةُ –هذا حرام  ،اسكيت يا أيسيه -
 .وكممت فمها بيدها عارفة ما حدث هلا .تعنفها

واختتمت مبا تريد قوله هي  –مل تقويل يل ما ترتعبني منه  ،ال  ياصويف ،ال -
ولكن كان األفضل أال حيدث يل هذا  - :متصنعة الضحك تستر به عارها

 .فأعيش حرة
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كالم وواربت بال ،ال أعرف بِم أعلّق على ما قلت _ اخنفض صوت صويف -
 .رمبا ال حتبني دو إيدي شفالييه ،ساحميين إذن - :حذرة

أحببت دو إيدي كما مل ولن أحب  .لست على حق يف هذا يا صويف -
ال أعرف امساً  ،.. ال أعرف.أظن هذا ما يسمونه "النصيب" .أحداً يف حيايت

نيكول ما دمت لن تذهيب معي إىل  –سأذهب لزيارة جانيت  .آخر له
  .حبهافأصط ،املسرح

  !ال تعتيب علي يا كونتيسة يف ما قلت لك -
أمل نتفق أال تناديين ذا اللقب حني نكون  - ؟!أي "كونتيسة" هذه -

 ؟أأمحل عليك يف قليب ألنك دللتين على سوء حظي ؟!وحدنا
يكول يف سان ن –لبست عائشة أحسن وأمجل ما لديها ومضت إىل جانيت 

ئها الدراسة يف الدير ة عشر عاماً على إاكول. ومع أنه مضى قرابة مخس –
منذ أن جاءت ا أسرة  فلم امجها الذكريات كما يف كل مرة تأيت إىل هنا
وكيف كانت  نيكول. –فرييول بكاملها يف أول مرة، وتقدميها إىل جانيت 

وكيف خاطت هلا أول زي  ،تقرئها ما يتعلق بالشراكسة من الكتب
واملناسبات اليت تجمع الطالبات فيها  ،ملدرسة الديروزيارة امللكة  ،شركسي

أجنيليك وشارل دو فرييول حني يأيت من  –وزيارات ماري  ،مرتني يف الشهر
وزيارة فخري هلا حني جاء إىل  ،واصطحاا إىل بيت فرييول ،إستانبول

 - .وأشياء أخرى ،ورفْضها العودة ،فرنسا برفقة أورخان إلعادا إىل بالدها
ومل تعبأ بالطالبات اللوايت كن  ،ت الدار اليت أمضت فيها أيام صباهافدخل

 .نيكول –بل هجمت وعانقت جانيت  ،يراقبنها
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وبعد ما جلستا بعض الوقت تتذكران كيف كانت كلري بولينغربوك تتعاجل 
 ،يف سانس، املدينة اليت فيها الدير حيث كانت قبل قليل يف زيارة سيلني

 :لعائشةنيكول  –قالت جانيت 
 .غري أن شحوبك ال يعجبين .مجيلة جداً ،أنت مجيلة  -
 ؟إذا كنت أنا ال أعجب نفسي فكيف أُعجبك -
 .سألتها بلطف - ؟ما األمر يا روحي الوحيد -
كيف لغريي أن  .ما فعلت بسيلني غري صحيح؛ فيدينين اجلميع :يقال يل -

 -ا اهتممت باألمر  .. ولو كانت صويف ال تؤيدهم مل.يفهم ما جيري يف قليب
أفكر يف  –نيكول حديث الصباح بينها وبني صويف  –روت عائشة جلانيت 

 .أمور كثرية وال أعرف ما العمل
والذنب الوحيد الذي تسجلينه على نفسك اُهللا  .ما ستفعلينه فعلته وانتهى -

وألنك مل تفعلي فعلتك  .اعنهوطفلتك مل تتخلَّي  .وحده هو من سيغفره
وحني يتيح لك مكاناً تستقرين فيه تضمينها إىل  .رفة اهللا فارتاحيدون مع
 .صدرك

هذا يعود إىل آل بولينغربوك  .ال أعرف .نيكول –ال أعرف يا جانيت  -
 .الذين أعطيتهم إياها

تنهدت  – .لو أطلعتين على ما فعلت قبل أن تعطيهم ملا مسحت لك -
إن مل  .حلون خيشون اهللاغري أن آل بولينغربوك ناس صا .نيكول –جانيت 

 .تكوين سجلت طفلتك على امسهم فال أشك يف أم سيعيدوا إليك
 .مل يقبل دو إيدي شفالييه تسجيلها بامسهم -
 .شيء من الصحة ايف كالمه .صويفال تلومي  .حسناً فعل -
 ؟صويف سليمة النوايا تقلق علي. أمن أجل تضحيتها أُعطيها إياها لتربيها -
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نيكول قليالً مث تابعت  –توقفت جانيت  – .كنها أن تربيهاوهذه مي -
 !ولكن ال أحد يريب طفالً كما يربيه أهله - :وعيناها حتدقان بعيين عائشة

ليس  ،واعتربيين إنساناً خفيفاً أنانياً .نيكول –ال حتملي علي يا جانيت  -
 :روما جئت من أجله شيء آخ .عندي اآلن جواب للسؤال الناشئ بيننا

 !لنذهب إىل املسرح ونروح عن أنفسنا
علّقت على املوضوع الذي مل تنهيا  –كل فاكهة تنضج يف حينها  -

لو بدأت احلديث من  - :مث المتها مازحة معها يف شأن ما رجتها ،مناقشته
إىل األوبرا أم إىل املسرح  ؟أين .هنا لكنت لبست منذ وقت طويل

 الكوميدي؟
 .ن الكوميديات التافهةمللنا م .إىل األوبرا -

 .برزيربينا"بيالرافون" وغداً وبعد غد "صدف أن األوبرا تعرض مسرحية "
هامجها تذكرت أن شارل دو فرييول حني مسعت عائشة عنواين املسرحيتني 
نيكول األمر  –والحظت جانيت  .وهو يغين إحدى أغانيهما فامتقع لوا

 :فقالت هلا مواربة
قيل إنه يعرض يف املسرح  !م رأينا هذه األوبراتأال يكفي يا أيسيه ك -

  .الكوميدي نص مجيل
انصرفت عائشة من أمام  - ؟وجند مكاناً ،هل نلحق مبوعد العرض -

وركبت العربة متظاهرة بالسؤال عما تسمع، ومرتاحة لتركها  ،األوبرا
 .األوبرا

كتبت بعد عدة أيام إىل  ،حني رجعت عائشة من املسرح الكوميدي
 ."اليوم وصلتين رسالتك اليوم يا عزيزيت فسررتين  :ندرين يف جنيفكاال

يف املسرح  .وخصوصاً ما يتعلق منها باملسرح ،أجيبك عن بعض أسئلتك
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 ةقادموأنا  ،"مسرحية ممتازة بعنوان "ريغودالكوميدي تعرض منذ ثالثة أشهر 
وال  .هاوقد اغرورقت عيناي بالدموع رغماً عين وأنا أشاهد .منها قبل قليل

وما حيز يف نفسي  .أتذكر دوراً أتقنه ميشيل بارون كدوره يف هذه املسرحية
بور" يف مسرحية "موت وحني قام قبل وقت غري بعيد بدور " .أنه يشيخ

 .وهو يقنعك بصحة ما ميثله ." تفوق على اجلميعبريطاين
غرى مادة األوركسترا الص .واآلن سأروي لك شيئاً يتعلق بالعروض واملمثلني

وهي ليست سيئةً  .مقتبسة من عازيف الكمان فرانك وريبيل وبريام وتيسب
إن كان السبب هو  .غري أن كلماا ال تناسب املوسيقى ؛من ناحية املوسيقى

تظهر بوابة املدينة وفيها  ،.. يف املشهد األول.الديكور فليس من عادم
 .نوايا هؤالء الناسوتعرفك جيداً ب .وهذا منظر حمبوب ،األقواس واألعمدة

وتيفينار املسكني بسبب تراجعه الكبري يبدؤون  .ويتقيدون فيها بكل املعايري
وتعرض  ،تقوم بأعمال خارقة بالتصفري له بعد أقل من نصف سنة. و"شاسيه"

وتعود  .وهذا يعجب أنتييه .وتستطيع أداء أوكتافني .دورها بإتقان شديد
النضمام إىل ناقل أخبار عن أنه يستعد لوتـت .ويشفى املريض ميوريه ،ليمور

غري أنه بسبب حبه الشديد لعمله فليس هناك مكان يذهب إليه الرهبان 
 ،وتتنافس هي و ليمور ،ودخلت ممثلة جديدة امسها بوليسيه .خارج األوبرا

واألخرى  .يعجبين صوا وأداؤها أكثر من بوليسيه – .وأنا أفضل الثانية
حني تكون يف املشهد عليها أن تبذل كل طاقتها ولذا  ،ليس صوا قوياً

يبدو  ،وحركاا كلها صحيحة ،حقاً هي ممتازة يف األداء الصامت .لتسمع
ولكن بسبب املبالغة فيها خييل إليك أن "أنتيه" قطعة خشب ال  .اجلمال فيها

ويف رأيي أن العصر الذي ميثله مهما كان صعباً فعلى املمثل الذي  .حياة فيها
وعليه أن يعرب عما يف نفسه من خالل  .دوره أن يؤديه على حنو أهدأ حيب
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 .أما احلركات العنيفة فليتركوها للرجال وللشياطني .الصوت واللحن
واألمرية الشابة أَفْضلُ هلا أن حتافظ على هدوئها ومتاسكها. هذا هو رأيي؛ 

ى وقد صفّق اجلمهور لليمور ربع ساعة حني ظهرت عل ؟فهل توافقينين
 .وحيتهم بإمياءة رضاً .وقد أفرحها هذا جداً .املسرح بعد مرضها

اليت ترعى دو ديوراس  الدوقة هذا قد أغضب غضباً بال حدودوكان 
 .بيليسيه. وقد أشارت إيلّ وإىل بارامبري مبا يفهم منه أننا حرضنا اجلمهور

فقد  ولكن ملا صفق رواد املسرح يف اليوم التايل لليمور بالطريقة نفسها
 .كادت اإلهانة تشطر بيليسيه

 .والصراع بني من أنصار ليمور وبني أنصار بيليسيه يشتعل يوماً بعد يوم
. ليست سيئة ةًوتظهر نفسها ممثل ،وهذا الصراع يصب يف مصلحة ليمور

حىت ليخيل إليك أم سيلجؤون إىل  ،وحيدث أن يتشاجروا يف ردهة املسرح
وقبل وقت  .وبيليسيه امرأة بال حياء .الن الكراهيةواملرأتان تتباد الرماح.

وفيما هي جالسة إىل املائدة يف قصر بيلونسك، وعلى مسمع من  ،ليس ببعيد
وأما  .وعلى ما قالت مل يبق يف باريس رجل "بال قرون" غري زوجها ،اجلميع

وال  ،غري أن القليل الذي عندها مجيل جداً ،من جهة ليمور فعقلها قليل
 .ولكنهم يدعوا بعدمية الشرف .مبا عند غريها تقارن

 ،" هي أنتيه" واليت متثل دور "سريينايف هذا الشهر سيعرض "بروزيرينا
وأسكوالف  ،تيفينار –وبلوتون  ،بيليسيه –وأريتوز  ،ليمور –وبروزيرين 

 .ويقال إنه ال ميكن إجراء توزيع أفضل .هذا هو توزيع األدوار .شاسيه –
أثق أن هذه األوبرا ستحوز إعجاب اجلمهور. وأقرب من يف ومع ذلك ال 

واآلخرون كلهم تعبق منهم رائحة الربودة.  .األوبرا إىل القلب ألفري أريتوزار
" أن هذه أحسن األوبرات وأن هلا سنو. ويرى "ومملّون ،يطيليون الدور
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أو هلا. وقد رددت على التقييم بأا رمبا أعجبت من كُتبت له  .معاين مبطَّنة
 .واملمثلون الرديئون ال ميلؤون العني ،وأفضل املمثلني ينوون ترك هذه األوبرا

 وال أمل يف أن يتحسنوا.
وقبل أيام حني ظهرت على املسرح  ."وال يزال يعرض يف األوبرا "بيلريافون

انفجر بطنها ألن شيئاً تكسر فخرج الولد العاري  .األفعى الصفراء القبيحة
 .مما جعل اجلمهور يضحك أمام اجلمهور

وأا  ،يقولون إن األوبرا ليست سيئة ." غري معجبني امجهور"بروزيربني
وقد كاد  .شفيت بيليسيه اآلن .غري أم ال يستطيعون عرضها طويالً ،مؤثرة

ويرى بعضهم أن السبب هو اجلهد الكبري الذي بذلته  .رأسها يصاب بعلة
 حببها السري. يعللونهوآخرون  .على خشبة املسرح

وهي  ،"كوميديا الفرنسية تعرض مسرحية "فيلسوف بزوجةيف مسرح ال
غري أنه ما يزال حيتاج إىل الكثري  ،وكاتبها هو دوتوش .حتظى برضا اجلمهور
 وسأرسل .يقال إن دوتوش يعرض فيها قصة حياته هو .ليلحق مبوهبة موليري

ولكن يل  .دوره جيداً " أدى. والكل يرون أن "كينوإليك النص حاملا يطبع
 رأياً آخر.

 . والكتابسأرسل إليك كتاب "جوالت غوليفري" والكاتب هو "سفيفت"
 وفيه شيء من السخرية.  ،مليء باألفكار الصائبة ،ممتاز

فأنا مرتاحة إن مل تظهر عقبات ال ميكن اعتراضها.  ،إن سألت عن حايل
وشفالييه اآلن أقرب  .وموضع أملي الوحيد هو اهللا .ولكن كل شيء بيد اهللا

 .وحيرص علي جداً .ويبدي يل احتراماً عظيماً .إيلّ كما مل يكن يف السابق
 .ولوال أين أستحي منك لعبرت لك عن رضاي الكامل عنه .وأنا أقابله باملثل

وال تزال األفكار اليت أثرتها يف نفسي تتقاذفين  .وأنا على حايل كما رأيتين
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لتحقيقها لنفسي. ويطفو فوقها رغماً عين اعة وال أملك الشج .إىل اآلن
 .إشفاقي -ي ـحب

وهذا الصراع يرهقين جسداً  .يتصارع يف أفكاري دائماً احلزن والصدق
 وال أحتمل أي مكروه حيدث لشفالييه. .وروحاً

شفالييه إىل  .علي أن أقطع كتابيت اآلن إذ طفت على الذاكرة أحزان كثرية
ويف هذا اخلصوص ال أجد من  هللا ألّا تتقيح رئتاه.وأدعو ا .اآلن ميرض كثرياً

احة. ليس أفكاري السيئة ال تترك يل جماالً للر .املناسب أن أتكلم إىل أحد
لو كنت معي  .وبعدي عنك سوء حظ شديد عندي أحد أفتح له قليب.

وحينها يا عزيزيت كنت أظهرت قوة وصالبة  .الكتسبت القوة من رفقتك
ومع أن  .ورمبا كنت تغلبت على النار اليت حترقين ،من نصائحك وحيب لك

 عقلي يعرف أن هذا غري مناسب فإنه يفت يف عضدي.
والرسائل اليت يكتبها يل  .شفالييه معي أحسن بكثري مما كتبت لك سابقاً

وهو  .وهو الوحيد الذي أُطلعه على رسائلك .كتلك اليت أقرأتك إياها
. ثقي ا متعة مثلي. وداعاً يا عزيزيتويقرؤها وجيد فيه .معجب ا جداً

 ."بإخالصي التام لك
 

-III- 

 - ؟"جعجعةً وال أرى طحناً" على أمور حيايت وحيب :هل ينطبق املثل
وأجابت  ،مزحت عائشة مع نفسها وهي ال تعرف من أين جاءت الفكرة

رمبا اعتاد الناس الذين يأتون على ذكري على أصوات رحاي  - :مبتسمة
 الفارغة"

 .سألتها صويف العابسة - ؟ملاذا تبتسمني ؟ما األمر يا أيسيه -
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ابتسمت عائشة لصويف اليت كانت تراقبها  –ألين فكرت يف نفسي  -
وأنت أال حيدث  - ؟وقالت يف نفسها "وهل الحظت هذا" ،حريصة عليها

 ؟لك شبيهه
إن مسعت كالمي  .ال يدعمه ،ولكن هذا يوهن قليب .حني أكون وحيدة -

اذهيب إىل أبلون حيث اهلواء  .اك إقامة يف باريس حابسةً فيها نفسكفكف
أجنيليك للمرة الثالثة. وبعد وقفة قصرية  –النقي قبل أن ترسل وراءك ماري 

قررت أن تقتلي نفسك من أجل  .أراك ال جلد وال حلم - :اختتمت بلومها
 .بشخصك أنت غري مهتمة .أرسليه للراحة عند والديه يف برييغور .شفالييه

كيف تقولني يا صويف هذا الكالم دون شعور باإلمث وأنت تعرفني أنه  -
 ؟!مريض

مث  ،بادرت صويف إىل التعبري عما يف نفسها –أقول ألنه ال حيرص عليك  -
 ؟أال تسعلني ؛وأنت ألست مريضة - :اختتمت بصوت أرحم

سرعان قالت عائشة و –وأنا متوعكة ولكن الرجل حيتاج إىل رمحة املرأة  -
 ؟وأنت يا صويف أال تريدين الذهاب إىل أبلون –ما غريت املوضوع 

أال  - :ضحكت صويف مث أضافت بشيء من العبوس - ؟وتسألني عن هذا -
  ؟تعرفني أين لن أمسح للكونتيسة أن تنفرد بك

 –ولكن إن مل تكن "أكلَتنا" إىل اآلن فلن ندعها تأكلنا اآلن  ،أعرف -
أجنيليك مزاجية، طيبة لوال  –ماري  –ملزاح بادلت عائشة صويف با

 .وهي رمبا اشتاقت إلينا ،مل أرها منذ أكثر من شهر. أشتاق إليها .مزاجيتها
فقط  ليس هذا - :زفرت عائشة –النهار أمامنا  .مىت طلبت مين فأنا حاضرة

 ؟ولكن هل اشتقت إليه أنت ،"بل اشتقت إىل كليب الصغري "بايت
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أصرت  ،لن ترحيك ،ال تصحبيها : قلت للكونتيسةحني !وكيف ال أشتاق -
 .على اصطحاا حبجة أنه يذكّرها بأيسيه

ويف هذه اللحظة انتصبت أمام عيين عائشة كيف دخلت وهي صبية صغرية 
ومن أعلى الدرج ركض  .وكيف استقبلتها األسرة بكاملها ،دار آل فرييول

 –وكيف ضمتها ماري  .بون دو فيل الصغري إليها وأمسك بيدها واقتادها
وصويف اليت كان  ،أجنيليك إىل صدرها ولفّت يدها حوهلا. والروش واخلدم

 .وغريها ،هلا وقع خمتلف ال تدري ملاذا
وإذا كانت هذه الذكرى كأا البارحة فما مر أمام عائشة يف حياا الفرنسية 

البالد  الذي كان يقول "أنا ،الشمس لودفيغ الرابع عشر -امللك  .كثري جداً
والذي  ،وابنه اخلامس عشر ." ماتإذا مت فليجرفها السيل إن شاء!ال أنتم ف

 .رباه أورليان فارق احلياة أيضاً بعدما نشر يف البالد نظرية احلب املتحرر
وهم والوزراء الكثريون الذين تعاوروا على احلكم مل يعد يذكرهم أحد. 

 ،وجاء ا إىل فرنساومن حررها من عار سوق النخاسة يف إستانبول 
وأخوه الكونت  .وأدخلها يف عاملها الكونت شارل دو فرييول فارق احلياة

وتصيبهما  .أجنيليك شاخا –وزوجته الكونتيسة ماري  ،أنطوان –أوغستني 
ألكسندرين دو  –ومن أصبحت كاتبة شهرية كلودين  .أمراض جديدة
واٌء بذنبها هي أن بذنب س ،مل تكن حياا خالية من األزمات ،غريين تانسني

وتتذكر  .وميارس وظيفته .وأخوها األكرب بيري وصل إىل مرتبة املطران .غريها
وبون دو فيل وأرجنتال يعمالن يف جمال الفن  .يوم مولد أرجنتال كأنه اليوم

ويلحق م من  .ومونتسكيو وفولتري من كبار رجاالت فرنسا .والسياسة
 .يين ديدرو"صار من معارف عائشة قبل مدة "د
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أنا عشت حيايت  - :وابتسمت ،دفعتها ذكرياا إىل التفكري –" ؟"وأنا ماذا
 .اغفر يل يا إهلي ." املنحوس ال جيلب يل يف بالد الغربة إال املصائبو"مجايل

غري أين أعرف أن يل ضلعاً  .ألنك ال جتهل مأسايت، أتأمل منك أن تفهمين
ن قلت هذا فال جتعلين أعتقد أنه كان يف املصيبة اليت جرت يل يف فرنسا. وإ

لو طاوعته حلملت نفسي عذاباً لن أخلص  .علي تنفيذ الرغبة األخرية لبابا
مثل هذا  ؟واخلطيئة اليت تسبب فيها ضعفي األنثوي .منه طوال عمري

السلوك والوالدة دون زواج ليسا مهمني هنا ولكنها عندنا يف بالد الشركس 
 أقصد إدانة الفرنسيني ذا "ألنه ليس يف البالد وال .عار أبدي لن يمحى

وإذا  .وأن تعبثوا به وتدنسوه ،زعيم يقول هلم عيب عليكم أال حتموا حبكم
وحىت يف  .كانت هذه حياتنا يف املستقبل فأنا أظن أا ستكون اية فرنسا

يف شفيسار مثالً حيث تعيش  ،دعنا من بالد الشركس ،خارج فرنسا
 ". وجود هلذا العبثكاالندرين ال

سألت صويف  - ؟ألن نذهب إىل أبولون ؟ملاذا ال تتحركني يا أيسيه -
آل فرييول هم مهُّك  !اهللا أعلم فيم كنت تفكرين اآلن -:والمتها ،عائشة
 .الدائم

إن انتهينا من آل فرييول يا صويف فسنبقى أنت وأنا من دون أمل ومن  -
كنت أفكر فيهم  –ع صويف أيضاً مزحت عائشة م - .دون وسيلة للحياة

 .ويف غريهم
"غريهم" ولكن لو كان األمر بيدي ملا تركتك  :ال أعرف من تسمينهم -

 –سترين إن مل تدفّعك ماري  .تصدعني رأسك بالتفكري يف آل فرييول
 .أجنيليك مثن السعادة اليت عشتها يف الشهر الذي أمضيته بعيداً عنها
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سألت عائشة  - ؟ىل االستعجال يف الذهاب إىل هناكملاذا إذن تدفعيننا إ -
 .صويف مازحةً

 .أنفذ ما يصرون عليه ؟!وهل أنا املشتاقة إليها -
 – .مث إىل أبلون ،وإذا قررنا هذا فسنحيد عن الطريق قليالً إىل السوق -

مهما قلنا  - :مث أعادت التفكري يف الكونتيسة دون سوء نية ،قالت عائشة
 .وأنت تعرفني هذا .يليك فهي غري ذلكأجن –عن ماري 

مل  - ؟أتريدين أن تقويل إن اإلنسان حني يشيخ تظهر لدية طباع جديدة -
 .تقتنع صويف مبا مسعت

غري أين ال أستطيع ادعاء أا  .ال أقول إا كانت دائماً امرأة من ذهب ،ال -
 ،وعنفتين ،ينمهما المت .أنا أعرف طيبة قلبها وصفاء سريرا .كانت حقوداً

فقد ربتين كما كانت أمي وجديت تربيانين لو كانتا على قيد احلياة، مل تدعين 
واآلن ترين شعورها  .عاملتين كما تعامل أوالدها من رحمها .أشتهي شيئاً

ولو مسحوا هلا جلاءت ا من سانس  .زارا أكثر من مرة .الطيب حنو سيلني
 .وربتها هنا

أنا أشهد عليها  .ال تتكلم عن حقد .سة طيبة القلبالكونتي ،هذا صحيح -
حني وجدت نفسي يف باريس  –قالت صويف دون تفكري  –من هذه الناحية 

أجنيليك أولَ من جلأت  –دون مسكن ودون عمل كانت الكونتيسة ماري 
 ...ولكن ما مسعتها تقول هي والسائس جاك عنك .وأولَ من تفهمتين ،إليها

قاطعت عائشة كالم  - ؟ز جاك عين ليأيت على سرييتوماذا يعرف العجو -
كان بابا املرحوم  - :ئة نفسها أكثرمث أضافت مرب ،صويف ال تطيق صرباً

 .وإجابايت عن أسئلته أرضته ،يذكر جاك باخلري فأرتاح له
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كانا يتحدثان يف منح الكونت  –مل تدع صويف عائشة تنتظرها  –فهمت  -
أجنيليك وحدها يف  -ملاذا حني بقيت ماري وفهمت اآلن  .لك ثلث أمالكه

البيت صاحت "ما كان يليق بالكونت أن يفعل هذا دون علْم أخيه أو 
وأظن هذا سبب إحلاحها علي يف طريقها إىل أبلون أن آمر بإيصالك  .علمنا"

 .إليها حال عودتك
مث وضعتها يف  ،عرضت عائشة على صويف الورقة اليت أخرجتها من اخلزانة

 :وخصت بالقول .يس األنيق الذي فيه أشياؤهاالك
وحني سألتين ماما "وهل  .هذه الورقة ليست سراً علي وال على غريي -

سيترك لك الكونت املريض ريعاً تعيشني منه" أجبتها أن بابا ترك يل عائداً 
كان .وأما وثيقة التمليك اليت تتحدثني عنها فلم أكن أنا أيضاً أعرفها .سنوياً
ولكن مل يسأل عنها أحد فيما بعد فلم  .بل وفاته بأيام قد أعطاين إياهابابا ق

صرت أفهم أن  ،مع مرور الزمن ،.. واآلن.خيطر يل أن أحتدث يف املوضوع
األحزان اليت  –.. .أحداً لن يسأل عين مع أحوايل اليت تسوء باستمرار

ليها اخلرب كان يضاف إ ،واليت تفنيها ،ماكانت عائشة تحِسن ربطها ببعضها
فخيل إليها أن دموعها تسيل على خديها اجلميلني املتطاولني  ،املزعج املفاجئ

انتفضت برأسها  :ففعلت كما يف كل مرة ،نتيجة اإلهانة غري العادلة
 !هيا إىل أبلون :ماذا تنتظرين - :وكظمت غيظها

  :نبه الكالم صويف فرفعت رأسها
 !رنا إىل أبلون ريثما يهدأ قلب الكونتيسةإذا كان األمر هكذا فلْنؤجلْ سف -
سنسافر  ،ال ؟وهل سننتظر حىت ترسل إلينا الرسول الثالث من أبلون -

ولكن كان األحسن ملاما أن تسألين من أن  .ال اونَ يف شأن املال .حاالً
 !كنت أرحتها .تتصرف يف سرها
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 ؟ماذا كنت ستقولني هلا -
 .ستسمعني يف أبلون -
 ،وأنت فكري يف نفسك .ا أيسيه ما ال جيوز يف هذا الظرفال تفعلي ي -

 .ليس هؤالء حمتاجني إىل القليل الذي تركه لك الكونت .وال تنسي سيلني
 .ومل ترد ،نظرت عائشة إىل صويف اليت كانت دائماً خائفة عليها

الشهر األول احلار  .وصلت عائشة ورفيقتها إىل أبلون وقت استراحة الظهرية
واألزهار  .واجلو مجيل واهلواء النقي ميأل مساء إقطاعة آل فرييول من الصيف،

 .والعصافري متأل الفضاء .تفوح روائحها
ومن ناحية البيت يعزف  .أجنيليك جالسة حتت الشجرة تبصر –ماري 

والديك ذو  ،وإحدى خادميت الكونتيسة تكوي، الروش أغنية تلتصق بالقلب
 .يعلن قدوم الضيوف العرف األمحر ارتقى احلائط كأنه

رفعت رأسها. وحني رأت  ،أجنيليك صوت العربة –مسعت ماري  حني
 .اخلارجتني منها أيسيه وصويف صرفت النظر عنهما، ورجعت إىل تبصريها

 .استقبلتهما اخلادمة –إليزابيت أيسيه يا كونتيسة  –وصلت شارلوت  -
وطلب  .يت عائشةوعانق با .وهز بايت والكلب الصغري اآلخر ذيليهما فرحاً

 .منها أن حتمله
حنت عائشة جسدها  - ؟أجنيليك ملاذا ال تقولني شيئاً –يا ماما ماري  -

اشتقت  ،أقبلْك ،دعيين أعانقْك - .للكونتيسة وقد نسيت كالمها يف باريس
 .إليك

أجنيليك دون أن ترفع رأسها عما  –عاتبتها ماري  – !ابتعدي ،ابتعدي -
ت إيلّ ملا حبست نفسك يف باريس شهرين لو اشتق .هي مشغولة به

 .تعايل واعتذري مين ... لو مل أصطحب بايت لعذّبتين شوقاً إليك.كاملني
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وكنت أستعد للعودة إىل باريس  .كانت أحجار التبصري ختربين بزيارتك اليوم
كيف متشي أمورك هذه األيام يا  .ألين مسعت أنك تسعلني ومتوعكة الصحة

أنت شاحبة  ؟جلني نفسك يف باريس فلم تأيت إىل هناهل كنت تعا ؟أيسيه
وكيف ال تكونني شاحبة وأنت  ؟وسيلني الصغرية كيف حالُها .وحنيفة

يا  !بل إن اهللا وحده يعلم كيف تستمرين يف احلياة ؟تعانني كل هذا العذاب
 !ودعنا نتكلم حبرية ،بايت توقف عن حلس أيسيه

أليس  - :ئشة وهي متسح على ظهرهسألت عا –بايت ال يعطل حديثنا  ،ال -
 ؟صحيحاً

-  مل تعد تريدين يا سليل الكالب !يف صدرهاانظر إليه كيف صمت! 
أحتفظ بـــ "شارمان الصغري" كليب حبيساً يف البيت من أجل أن أدلِّلك. 

ال أظن الدكتور الروش يعرف بقدوم  .هاتوا املائدة .ال بد أنكما جائعتان
 !ليأت إىل هنا .يونكرهنا األوكورد .أيسيه

 –هدأت عائشةُ ماري  – .ال أعرف يا ماما بِم أبدأ من أسئلتك الكثرية -
أال ترين العني إىل صويف قائلة يف نفسها "أجنيليك وهي تنظر بطرف 

واجلميع محلوين  .خريـاجلميع ب –" ؟وتسمعني أننا امنا الكونتيسة ظلماً
؟ هل تشربني من ماء جالكأال تزعجك ر ؟وأنت كيف حالك .حتيام

 ؟""باالريوك
غري  .ورجالي يف حال مقبولة ،وأشرب من هذا املاء ،وأنا ال بأس بصحيت -

 !ال تنظري ،ال تنظري إيلّ .أن وضعهما ال يسمح يل بالذهاب إىل الصيد
 .أنت تسعلني .لن أمسح لك بأي نزهة صيد حىت تشفي .جئت ببندقيتك عبثاً
 ؟ئاً يا صويفوملاذا ال تقولني شي
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مسعت صويف ما كان يقلقها  – .أوافقُك .صحيح يا كونتيسة ما تقولني -
 ليس السعال وحده بل عظامها وأطرافها –من جهة عائشة ففرحت. 

أجنيليك احلديث بامتداح  –أت ماري  – .أنا ال أتكلم يف ما ال أعرف -
 .لطعامإن أردمتا بصرت لكما إىل أن جيهز ا - :نفسها وقالت هلا

  .أنا ال أومن بالفأل –جزمت عائشة  .ال ،ال -
أجنيليك الكلب األسود الصغري الذي أُطلق جيري حنوها  -حني رأت ماري 

 :صاحت إليه ناسيةً ما قالت وما قيل هلا
تربت بيدها على الكلب األشعث الذي أقعى يف  –أنا هنا يا شارمان  -

تلهث كل هذا اللهاث وترهق ال ضرورة ألن  –تعاتبه ودئه  ،حضنها
اآلن سنكون معاً أنت  .يكفي ما دللت بايت الذي ال يعريين اهتمامه .نفسك

 ،بدأ شارمان الذي يسمع عتاب الكونتيسة لبايت يعوي على رفيقه- .وأنا
وهذا الذي تعوي عليه  .كفى أيها انون الصغري - :فلم تقبل الكونتيسة

 .ضيوفناأفضلُ أن ترحب ب .كلبنا أيضاً
أجنيليك  –ومل تفتح ماري  .مضى أكثر من أسبوع على عائشة يف أبلون

ومضت األيام  .توزيع امللك بل مل تلمح إليه :املوضوع الذي تنتظره عائشة
 .وتتغري من برد إىل حر إىل مطر صيفي عاصف إىل رعد وبرق .متعاقبة

كانت قد  دعك من صويف اليت ،وكانت عائشة قد نسيت املوضوع أيضاً
 –وماري  .وشارمان وبايت يلعبان معا يف الفناء بعدما تصاحلا .صمتت كلياً

وتلعبان  ،تقرأان يف الكتب :أجنيليك وعائشة ال تسمحان لنفسيهما بالراحة
ويف  .وخترجان فتدوران يف األرجاء القريبة .وتتنزهان يف أرض الدار ،الورق

وتغنيان معه بصوت  ،ش العزفتطلبان من الرو ،بعد موعد الشاي ،األماسي
 .خفيض ما حتبان من األغاين
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 –ولكن احلقيقة هي أن ماري  ،يخيل إليك أم يسعدون أنفسهم ،يف البداية
ظلت كلٌّ منهما حتمل  :أجنيليك وعائشة مل تكونا مرتاحتني يف داخلهما

مل تكن عائشة غري مهتمة بالورقة اليت جلبتها من باريس .قلقها اخلفي. 
 ،سيلني ودو إيدي :ولكن أصعب ما عليها مها من أودعت روحها فيهما

وإال فهي تنال حصتها من الطعام  ،وعدم تقامسهما حبهما ،غياا عن ابنتها
وآل بولينغربوك سمح هلم بالعودة إىل إجنلترا ولذا حيضرون  .واللباس والرعاية

حيجوها إىل شيء ما دامت "لن ي .األوراق اليت تسمح هلم برعايتها يف إجنلترا
سنسترجعها أنا وإيدي مىت  –كانت عائشة تواسي نفسها  -يف صحة جيدة.

كنت أخشى من مرض العظام  ،ولكين لست يف صحة جيدة .احنلّت أمورنا
كيف أستطيع شفاء مرضه وأجد  .عندي فاكتشفت أن إيدي أشد مرضاً مين

مبرض يف احلنجرة نتيجة  ليته مل يصب .ال تنفع معه أحسن األدوية ؟له دواء
يا رب كن رحيماً معي من جهة  .اجلراح اليت أصيب ا يف حروب فرنسا

ال أحد يل يف الدنيا أحبه  .اشفه وهيئ لنا أسباب اية سعيدة حلالنا !إيدي
 وسيلني أيضاً" !مثله

وأشد ما يفنيها جتمد  .أجنيليك يف وضع سعادة وراحة –ومل تكن ماري 
ونقص موارد األسرة منذ تويف الكونت  .احندارها إىل الشيخوخةمجاهلا و

وتقاعد  ،يضاف إليها ارتفاع تكاليف احلياة يوماً بعد يوم ،شارل دو فرييول
غري أن أقساها هو  .وزيادة أجور اخلدم ،أنطوان عن العمل –أوغستني 

ة اليت ويف مجيع األحوال إن مل تقامسهم عائش .مشاركة عائشة هلم يف التركة
 .ربتها وأحبتها يف التركة فلن حتجب عنها أي طلب يف الدنيا

عائشة  ،وأفنيت جسدي يف تربيتها ،"صحيح أن من ربيتها مع ولدي
 –أجنيليك نفسها وعاتبتها  –واست ماري  - ؟أين أذهب ا ،املنحوسة
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ولكن عليها أال ختفي وثيقة امللكية عين وعن آل فرييول الذين منحوها 
الذنب ذنب الكونت  ؟.. أقول هذا ولكن ما ذنب أيسيه املسكينة.امسها

على أين لن أمسح هلا أن  .الذي فارق احلياة ال يدري ماذا كتب وال ماذا فعل
 "...تغادر أبلون قبل أن تكشف يل السر

حتس يف  .الرعد والربق اللذان خيما فوق أبلون الليلة جلبا هلا صباحاً منعشاً
أجنيليك  –وأُشعلت نار املوقد بناء على طلب ماري  .ةكل مكان بالرطوب

 .عسى أن تقاوم رائحةُ الدفء أمراض مفاصلها وعظامها
كيف  - :أجنيليك وسألتها –حيت عائشة ماري  –صباح اخلري يا ماما  -

 ؟هل منت ،كان حالك مع رعد الليلة وبرقها
وأنت أمل  .ليس املشكلة يف عدم النوم بل يف ييجه أمراض العظام -

بكرع؟ت 
أنسيت أين أحب  –أجابت عائشة بالسؤال مستغربة سؤال أمها  - ؟أنا -

سهرت أُنصت وأعد ضربات الرعد حىت  ؟املطر املصحوب بالرعد والربق
 .غفلت

 .ال أدري ملاذا نسيت أنك كنت دئينين حني يقصف الرعد ،نعم ،نعم -
 ؟!افياً حنويرمبا ليس قلبك ص .هذه املرة مل تتفقديين

 !ال تتهميين ظلماً .مل يكن يف قليب يوماً من األيام أي جفاء حنوك يا ماما -
.. وكنت ... أنا عندي بعض العتب عليك.ال أعرف ،دعيين ،ال أعرف -

 .أنت تعيشني معي بأسرارك :قلت لك قبلُ
 .صرخت عائشة من السؤال املرائي الذي رميت به – ؟!أي سر يا ماما -

وأرتها الورقة  ،رت للتو الورقة اليت كانت قد نسيتها فذهبت إىل غرفتهاتذك
 ؟أهذه ما تتكلمني عليها - :اليت ليست مهمة يف نظرها
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 .تظاهرت الكونتيسة أا ال تعرفها –.. ؟.ما هذه -
هذه ليست سراً علي وال عليك  .هذه الورقة اليت ذكرها لك جاك العجوز -

 .وال على أحد يا ماما
  ؟ن مل تكن سراً فلماذا مل تكشفي يل عنها قبل أن يشي بك جاك العجوزإ -
وهذا هو السبب يف أين مل  .ما قدمته يل أكثر مما يف هذه الورقة يا ماما -

أجنيليك يا ماما فلن أتقاسم مع  –أنا من آل فرييول يا ماري  .أذكرها لك
وال إىل  ،طوانأن –نفسي. لن أسيء إليك وال إىل عمي الكونت أوغستني 

طوت  -!لنعترب هذه الورقة مل تعد موجودة .أخوي بون دو فيل وأرجنتال
 .عائشة الورقة وألقت ا يف النار

وريثما مدت يدها إىل امللقط  ،أجنيليك –صرخت ماري  – ؟!ماذا تفعلني -
احلديدي كانت النار التهمت يف غمضة عني الورقة اليت كانت متزق آل 

كيف ستعيشني أنت املنكودة وسيلني الصغرية  – .رماداًفرييول وصارت 
 ؟!بعد اليوم

اآلن جلست  –أجنيليك يا ماما  –ما جيري عليكم جيري علي يا ماري  -
 .عائشة إىل جانب الكونتيسة دئها

 
-IV- 

حني تنجلي السحب البيضاء املائلة إىل السواد عن املطر متر األيام على عائشة 
واهلواء النقي  دث هلا شيء كحال السماء بعد املطر.يف أبلون كأن مل حي

قبل أن  ،وحني تنام .الذي ال ينفك الدكتور الروش عن النصيحة به يفيدها
وتستيقظ على نداء العصافري  .تستغرق يف النوم ها الوقت لتفيضجتد وساوس

مث تنهض من الفراش.  ،وتقضي بعض الوقت مستمتعة بإنشادها .الصباحي
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 –.. !."ما أعجب تأليف دنيانا هذه :بيعة اليت ترتدي ثياباً ملونةتتأمل الط
 - :وتنصح نفسها وهي تتناسى األفكار القلقة اليت تبدأ تغزو ذهنها ،تفكر

لو كانت الدنيا تتمثّل ألعيننا مبظهر وحيد ملا وجدنا  .اخلري أكثر من الشر
ذه الرباري ليس هذه اجلبال وهذه األشجار وه .وملللنا منها ،فيها ما يعجب

وبكائهم  ،وطريقة كالم الناس .وغناء العصافري متنوع .هلا مظهر واحد
ومع أن الطبيعة مركبة من  ،نعم .وضحكهم وعتام ليس من النوع نفسه

أشياء خمتلفة فاخلري فيها أكثر من الشر. وأن تكون إنساناً خيراً أفضل من أن 
ائشة على أفكار الصباح ومل أغلقت ع – .تكون إنساناً شريراً إن استطعت

اليوم مناسب جداً  - :تستطع إال أن تقول لنفسها ما تشتهيه دائماً وتلح عليه
من  .وبدالً منه سأكتب إىل جويل كاالندرين ،غري أين لن أخرج إليه ؛للصيد

 "!حسن حظي أن عندي امرأة حكيمة مثلها تفهمين وأجلأ إىل نصائحها
 –ئشة جبويل كاالندرين مع عالقتها مباري من املستحيل مقارنة عالقة عا

تغفر إحدامها لألخرى مهما اختلفتا أو  ،أجنيليك أم لعائشة –ماري  .أجنيليك
وإن دخل بينهما  .ال يدخل بينهما إال العتاب والنصح املتبادل ؛تبادلتا الود

وعائشة مل تعد صبية وهي أم ولو من غري  .اجلفاء فال متلكان إال املغفرة
وورثت بعض املال تعيش به ال  .وعندها من تقلق ألجلها وحتميها .زواج

أجنيليك  –ولكن ماذا كانت تريد عائشة أن تقول ملاري  .سعيدة وال شقية
أتريد أن تثبت هلا قوا ورمحتها أم اعتبار تربيتها يف بيت  ؟بإحراقها ملكها

 ...ء أخرىرمبا هذا أو ذاك أو أشيا ؟ملكـفرييول أعز عليها من ال
"ها إىل النار تلتقط الورقة  ،أجنيليك –" أهو صياح ماري ؟ماذا فعلتوإسراع

 ؟أم بكاؤها أم احتضاا لعائشة وإسداء النصح هلا ودئتها ،قبل أن حتترق
ولكن  ." يستطيع كلٌّ أن جييب عنه كما يتصور؟هذا السؤال "ماذا فعلت
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"لن  :قالت عائشة !ملك اإلنسانية والشرف واحترام الذات تساوي كل
سأجيب عما سألت  ،أذكر شيئاً من هذا لكاالندرين ولن أصدع رأسي ا

  :مث جلست تكتب إىل جنيف .عنه"
 ،وتأخرت عن اإلجابة عليهما ."مضى زمن طويل على آخر رسالتني لك

وال أحبث عن عذر  .أو ال أحترمك، أو ال أشتاق إليك ليس ألين ال أحبك،
وأموري  ،واعتاللِ صحيت ،يل تأخري بسبب إقاميت يف سانساغفري  .يربئين

 .وأعدك أال أاون مرة أخرى مستقبالً .وأمورٍ أخرى ،اليت ال جتد حالً
وأين حمتاجة إليك أكثر  ،وأشهد اآلن مرة أخرى أين أنظر إليك بعني الرضا

 .وأين أنتظر نصائحك احلكيمة ،من حاجيت ألي إنسان آخر
ولو مل يكن كأيام جنيف  .اليوم يوم دافئ منعش للقلب .أنا اآلن يف أبلون
ولتفادي امللل أجيب عن  ،أرجوك أال متلي من كتابايت .وشفيسار الصافية

  .أسئلتك
ال خيفى من تكوين أعضائها  .الصبية الصغرية يخيل إيلّ أا تنمو جيداً

 أمجل وشكل قوامها أا ستكون امرأة مجيلة. ولن جتدي يف العامل كله عينني
وطباعها وعاداا ممتازة  .فطنة ،هي ذكية .ولكنها شاحبة وحنيلة .من عينيها

 .مشروع امرأة جيدة ،بال مبالغة ،خيل إيل أاـلوال أا ال حتترس لنفسها. ي
 .وحني رأتين كادت تذهل من شدة الفرح .واملسكينة منجذبة حنوي كثرياً

اطفي كي ال حتس باضطراب كنت أكظم عو .وما عانيته أنا أكثر من هذا
مل  .قليب يف صدري. وقالت يل إا مل تشهد يوماً أسعد من يوم زياريت هلا

أو أطلب  ،ولكن حني أرسلها يف مهمة .تكن تستطيع مفارقيت طيلة الزيارة
وحني يصدف أال تستطيع حتقيق طلبٍ من  .منها شيئاً تنفذها على حنو كامل

وحني اقترب  .تثبت ا براءا طلبايت تبحث كعادة الصغار عن حجة
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ووقفت عاجزة أن تقول يل  ،انصرايف كانت حزينة على حنو ميزق القلب
 .كلمة واحدة

 .اتفقنا أن نزور كلري بولينغربوك اليت تستشفي يف رمي أنا ومسؤولة الدير
وقد قالت هلا ابنيت وقد  .وسكان الدير ممتعضون من خروجها من سانس

يضاً كاآلخرين حيزنين خروجك من الدير. ولكين أعتقد "وأنا أ :أحزا اخلرب
ة بولينغربوك ستسر جداً وألين واثقة أن املركيز .أن خروجك ضروري

فهذا يرحيين ولو قليالً" ويف هذه اللحظة  ،وأن سفرك مفيد لصحتك ،برؤيتك
"كم جاءت هذه السفرة يف  :بكت املسكينة الصغرية وقالت يل وهي تعانقين

أتوسل  ،أنا يتيمة األب واألم .ولوالها لبقيت عندي وقتاً أطول !غري وقتها
" أال تفهمني يا حبك كما لو كنت أمي احلقيقيةوأنا أ .إليك أن تصبحي أمي

 .نور عيين ما عانيت بعد هذه الكلمات يف قليب وإن كتمت ظاهراً
ويف خالهلما هامجتين نوبة آالم يف عظامي منعتين  .بقيت يف سانس أسبوعني

وال تفارق  ويف خالل اليومني مل تفارقين ابنيت خطوة واحدة. .حتريكها من
كانت حتادثين لتخفف  .خمديت مخس ساعات متتالية كي ال تتركين وحيدة

وأحياناً حني يأخذين النوم تسهر علي ال تصدر عنها نأمة خوفاً  .من آالمي
ن املهمومة وأنت تعرفني م .وهذا ما يعجز عنه أكثر الكبار ،من أن توقظين

وميكن القول  ؟أكثر من غريها بإيداع الفتاة عند آل بولينغربوك وتربيتها هلا
 .إا تتلهى عنها

أعتقد أن صحته  .واآلن بضع كلمات عن شفالييه الذي تسألني عنه دائماً
وهو اآلن يف برييغور يف زيارة خلمسة أشهر  .حتسنت بالقياس إىل صحيت

 .نور عيين ملاذا رغب يف أن يتزوجين استغربت ياشبيهوإذا قلت لك  .تقريباً
رمبا لن جتدي  .كلمين صراحة يف املوضوع ،وحبضور إحدى صديقاتنا ،أمس
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هو يراين مرة كل  .وعالقة مثل عالقتنا ،على األرض كلها حباً مثل حبنا
وال أريد استغالل امتالكي لقلبه  .وأنا ال أفعل شيئاً لالحتفاظ به ،ثالثة أشهر

وال يقبل به شريف. ومهما أحببت أن ينادوين بزوجته فأنا  ،ت احلاضريف الوق
لما قد يوصم به معىن  ،ال .بل من أجله ،ال أحب شفالييه من أجل شخصي

بل آىب على نفسي مثل  ،ال أريد أن أدفعه إىل سلوك غري الئق .عميق يل
 . عليولو وافقت على الزواج  لصار كل ما سيتناقلونه من أخبار عاراً .هذا

أال ميكن أن يندم  ؟ومع ذلك هل أستطيع الوثوق مبا يف قلبه حنوي أال يتغري
مث كيف سأعيش إذا  ؟يوماً ما على احلب الذي وقع فيه وكان خفّةَ عقل منه
كلمين حبمية كبرية  ؟اتضح يل أنه مل يعد حيبين وأنه كان سيء احلظ معي

حال كان سبب رجوعه هو وعلى كل  .وصعب عليه جداً فهم ما أريد قوله
وبدأ حلظتها  .ومل تعجبين هذه الكلمات واستغربتها .ضرورة أن نعيش معاً

يريد أن يسجل نصف ما ميلك على  .يقنعين أنه ليس يف كلماته ما يهينين
مح يل ـوألجل تشجيعي على هذا اإلجراء ل .امسي ألنه غري راضٍ عن أهله

ثه. وحني قال يل هذا قلت له إنين لن إىل أن من يتأخر عن اآلخر يف مماته ير
  .أترك يف الدنيا إال مالبسي الداخلية القدمية

وصلتك األخبار الكاذبة  .واآلن أجيبك يا نوري عن السؤال الذي أغضبك
وهو  .وال أحب غريه .أحب شفالييه كما كنت .اليت يتناقلوا يف باريس

ألقاويل متجاهلة سأوضح لك مصدر تلك ا .الوحيد الذي سيبقى يف حيايت
غضبك. كم كنت أحببت الدوق جيفري. بل إن وقويف أمام اهللا من أجل 
ذنيب الكبري وقرار األب الذي اعترفت أمامه بأين ال أحتاج إىل كفّارة، كل 

  هذا أشهد عليه.
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وحني بلغت الثانية  .رمبا كان عمري حني بدأ هذا احلب إحدى عشرة سنة
بل  ،يس ألن جيفري الدوق مل يعد يعجبينعشرة حتول هذا كله إىل مزاح. ل

ألن مزاحي معه ومع إخوته وإسراعي إىل دارهم كي ألعب معهم صار 
وبالقياس إىل غرينا  .كان أكرب مين بسنتني او ثالث .مضحكة يل أنا أيضاً

ومل نأت على ذكر  .وكنا نقلد الكبار يف كالمنا .كنا نعد أنفسنا األكرب سناً
كان يأيت إىل  أنا وال هو، مل نكن نعرف عنه شيئاً. واحلق أننا، ال .احلب

وان  –وكان يصحبنا إىل سان  .الشرفة املقابلة لغرفيت فنتبادل النظرات
وبسبب أن الناس يروننا دائماً معاً كان  .ملشاهدة أعمال السحر يف يوم إيفان

 .خدمنا بدؤوا ميزحون معنا
 وأموري كلها واضحة وألنين كنت صبية أحب أن أفكر قبل أن أعمل شيئاً

وألين كنت أومن باهللا فذهبت إىل  .قررت أين ميكن أن أحب جيفري
مث وجب علي  ،يف البداية اعترفت بذنويب الصغرية املتفرقة .الكنيسة للتوبة

وملا قلت األب الذي أعترف له  إين أحب صبياً  .الكشف عن ذنيب األكرب
. سألين "أي نوع من احلب .سألين عن عمره فأجبته إنه يف الثانية عشرة

" ؟"وهل حتبينه كما حتبني اهللا :"كما أحب نفسي" سألين ثانية :قلت ؟حتبينه
ضحك األب  .كيف ينظر هذا إيلّ فغضبت :يف تلك اللحظة تساءلت

وأن علي يف  ،وأعلمين أنه ال ضرورة لالعتراف من أجل مثل هذا الذنب
 .ق ذكراً وحديونصحين أال أراف ،املستقبل أن أحتلى باألدب

ومل يكن  .ذكريات الطفولة ،حني نلتقي أنا وجيفري ،وبعدها كنا نتذكر
أميكن لكل ما  .ويصعب معرفة إن كان األمر جداً أم هزالً .كل هذا واضحاً

ال أشك أن هذا الذي روى لك  ؟رئينـــــرويت لك يا نوري أن يب
ال يروي لك إال  .امهذه القضية مكيفاً إياها على مزاجه هو بيديفول ألنه منّ
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ما كان عليك يف هذا املوقف هو أن تدعميين فال تسمحي  .كل ما هو سيء
أنت  .أرى أنك تظنينين أكذب عليك .له أن يروي تلك الترهات أمام الناس

وما يف قليب لك من اإلخالص ال  .وعلي دين كبري لك ،قدمت يل الكثري
واحترامي بأن أقول إين راضية وأشهد على حيب الكبري لك  .الدهر أغيره
  .وأعاهدك أين لن أمسح ألي إنسان أن ينقض الثقة املتبادلة بيننا .عنك

وأنت تعرفني موقفه من كل الذين حاولوا  .وشفالييه يقدرك وحيترمك جداً
إن عقله  – .وهو يكره الناس ذوي النفوس القذرة .تشويه صوريت عنده

أجنيليك سألتين  –وكانت الكونتيسة ماري  .وكل يوم يزداد تعلقاً يب .كبري
أنا أعمل على  :يوماً كيف محلت معي حبه الكبري. وكنت أجبتها "مها اثنان

وألا كانت سألتين هذا السؤال من باب الغرية  .وإسعاد حياته" ،متتني حبه
 .كنت أجبتها يف شيء من السخرية

إذ أكتب لك  وقليب ينقبض .ليست صحته جيدة :تسألني عن بون دو فيل
ويستطيع أن  ،عاقل .إن فيه كل السجايا اليت جيب أن تكون يف املرء .هذا

 .ويف عالقته معي هو مالك حقيقي .حيترم نفسه
من ساعة ما أبصر  –أنا وأرجنتال جتافينا  .ما سأقوله لك اآلن ستستغربينه

ا ها حنن من أربعة أيام ال يكلّم أحدن .النور يبدر منه أول مرة مثل هذا
والكونتيسة ال تعرف  .اآلخر. وسبب اخلصام هو رفضه أن يتعشى مع أمه

وإن سألت عن السبب فحني  !ولو عرفت لفرحت .شيئاً عن اجلفوة اليت بيننا
كانت تعنف أرجنتال مل تقبل أن أقف إىل جانب ابنها فشغبت علي عدة 

أن تفقد  أيكون ساراً .أكيد تفهمني املوقف الذي وجدت نفسي فيه ؛أيام
 .وأظن أن أرجنتال ندم على ما جرى ؟صداقة عمرها سبعة وعشرون عاماً

رفعت كاساً  .وكالعادة ففي الصلح بيننا قام من هو على حق باخلطوة األوىل
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ومن  .ويف اليوم التايل قبلته فجأة بال مقدمات ،على الغداء من أجل صحته
 .ساعتها رجعت عالقتنا كما كانت

 "نتزع مين القلمأجنيليك ت -ماري 
مل أستطع االنتظار إىل أن  –"إن مل أتدخل فلن تقطع أيسيه كتابتها أبداً. 

من  !ال قدر اهللا أن تنسيين .فأخذت القلم منها ألكمل بضع كلمات ،تنتهي
ومل يستطع  .وحيزنين بعد إحدانا عن األخرى .جهيت أنت دائماً على بايل

ينسياين هذه اخلواطر. واآلن أيضاً أمامي مرضي وجتوايل يف فترة تباعدنا أن 
ووقتها سنلتقي إن شاء  .ويف إحداها سآيت إىل بون دو فيل .جوالت أخرى

وسيعينين هذا األمل على تسهيل حتملي  .وسأمحل معي هذا األمل .اهللا
أرجوك أال تشكّي يف  .وإىل حينها آمل أن تطلعيين على بعض أخبارك .للبعاد

 ا احللوة ما عشت" أين سأمحي عالقتن
 .وهذا يفيدين كثرياً .أخصص وقتاً للصيد :أضيف إىل ما كتبت يا نوري"

وألن تعيب اجلسمي دواء ينسيين آالمي النفسية آكل وأنام بعد رحلة الصيد 
والعرق الغزير الذي يرشح مين  ،جيداً ألن الصيد يتطلب جتواالً طويالً

 .يرحيين
ت عنه. قليب مفتوح لك، وأنت يل سند هذه يا عزيزيت أجوبة بعض ما سأل

عظيم. ال أستطيع أن أكتب أكثر. وبالنسبة إىل إنسان ضعيف البنية مثلي فما 
 .كتبته كثري جداً"

 
-V- 

 .خالل أشهر الصيف الثالثة كانت عائشة تزور باريس كل أسبوع تقريباً
املقيمني يف  ومن بني .يوماً وليلة أو يومني إىل ثالثة :ومل تكن تقيم كثرياً فيها
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وجتد للكونتيسة ماري  ،أبلون كانت صويف وحدها تعرف أين تذهب عائشة
أجنيليك اليت تريد أن حتصي على عائشة كل خطوة ختطوها أعذاراً خمتلفة  –

 :وكل مرة تلوم الكونتيسةُ اليت تشك يف كل شيء صويف .فترتاح هلذا
 !أنتما ختفيان عين أمراً ما -
 !ال تمي لشيء .ال شيء من هذا ،ال -
لوال أن أيسيه تعاجل مشكلتها  .أنا من جيدها اجلميع جديرة باخلداع ،نعم -

 !قويل يل ماذا تفعل .ملا سافرت إىل باريس يف هذا اجلو احلار كل هذه املرات
أتكون خدعتين مبحتوى الورقة اليت أحرقتها دون أن " -؟ أي قضية تالحق

ما  – .ل نفسها يف شأن القضية املنتهية" تقول هذا وتسأ؟!تقرئين إياها
 .وإن مل تصدقي حلفت لك ،ستكشفني يل عنه أعدك أن يبقى سراً بيننا

ولكن كيف أروي لك ما  !وأنت ثقي يب .وأنا واثقة منك يا كونتيسة -
إليزابيت  –أال تعرفني املشكلة اليت تعيش فيها شارلوت   ؟ليس يل علم به

 ...ها وأدويتهامث أضيف إليها مرض ؟أيسيه
أجنيليك كالمها بصوت ناعم  –أت ماري  –أليس يصيبين الصداع  -

ومع ذلك  .وهي تأتيين بأدوية جيدة ألمراضي - .بعدما الحظت عنف نربا
أيكون شفالييه فعل بعائشة ما فعل مث  .حيدثين بأشياء غريبة ؛ال يطمئن قليب

لن أقبل  ؟أتكون حتوم حوله ؟أتكون أيسيه تتذلل له ؟!تنصل من التزاماته
أقول هذا  .وذلك املتمارض إن كان يتذرع مبرضه فسأقلع عينه .منها هذا

 ؟أتكون تالحق قضية تضر بآل فرييول !ولكن أال تعرفني طبيعتها حنن النساء
 ...ال أعرف حينها

 ؟كيف تسمحني هلذه األفكار أن ترد على بالك بشأن أيسيه !يا كونتيسة -
مث  .ت صويف احلاد غري قادرة على حتمل املزيد من كالمها.. ارتفع صو.-
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لو كنت تعلمني ما تالحق  - :أدركت خطأها فأت بصوت ناعم عاتب
 ،" سألت نفسها؟"أقول هلا أم ال أقول – !إليزابيت أيسيه –شارلوت 

 .ولكنها أصرت أن حتتفظ بسرها
 – .آلن صويفأجنيليك ا –رت ماري  - ؟_ ألست أجادلك ألين ال أعرف

 !تذكّري مكانتك ؛ليس تفسري كالمي من مهامك
مع أن  –مل أقل ما قلت عن سوء نية  ،استعجلت يا كونتيسة فاغفري يل -

ولكين  - :صوت صويف اار لشعورها باإلهانة فقد حتملت ومل تغري موقفها
 .إليزابيت أيسيه لن تسيء إىل آل فرييول –أشهد على أن شارلوت 

أكلما  ؟ما هذا  –تراجعت الكونتيسة  –ين هذا فال بأس إن كنت تر -
رتكلمة نابية توت أكيد أن أيسيه لن تفعل ما يسيء إىل آل ؟.مسعت ..

 ...من يعرف :ولكن أقول مع ذلك .فرييول
كان أضيف إىل آالم عائشة اليت ليست موضع ثقة مرض اجلدري الذي كان 

  .الكبرية ليكوفري أدرينييفتك بأرجنتال، ومرض حبيبته املمثلة 
 –وحني يأيت بون دو فيل لزيارة أمه مرة يف األسبوع أو مرتني كانت ماري 

أجنيليك بدالً من أن تعرف أخبار أرجنتال مهتمة مبعرفة أخبار حبيبته أدريني 
كان جييب أمه حبيث ال يشك  ،بالتواطؤ مع عائشة ،وبون دو فيل .لوكوفرير

  .يف مرض أرجنتال
فيما مها يف طريقهما إىل املشفى، صرح بون دو فيل لعائشة  ،األيام ويف أحد

 :مبا يشغل باله
نكتم عنها اجلدري  .ال أعرف يا أيسيه إن كان تصرفنا حنو ماما صحيحاً -

 .الذي أصاب أخانا
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ولكن أال تعرف  ،وأنا مهمومة ذا ،يا أخي الصغري ،يا بون دو فيل -
أما هي  .حنن يسمح لنا برؤية أرجنتال بصعوبةحىت  .ضعيفة ومريضة ؛أمكما

 .ولن تتحمل أن ال يسمحوا هلا ،فستحاول االقتراب منه
ولكن ال  - :نظر بون دو فيل بعنيٍ ودود إىل عائشة - .وهذا صحيح -

 .أعرف ماذا فعلت أنت باألطباء حىت يسمحوا لك مبجالسته وإطعامه
كتبت  –:بثـُخـفتعل الابتسمت عائشة وهي ت - :أقول لك ما فعلت -

 .لألطباء تعهداً بعدم مقاضام إن أُصبت أنا باملرض
اليت وجدت دواء  إذن أنت مثل امرأة قومك .كنت شككت يف هذا -

  ؟1للجدري
كانت عائشة  - .شكراً يا أخي على مقارنتك يل بتلك املرأة اجلبارة  -

 .أصبح مثلها أبداً ولكن لن - :مسرورة لما مسعت غري أا تظاهرت باملزاح
ال شيء حتجبه عن اإلنسان الذي حتبه وال سيما إذا كان أخاك األصغر. 

أخونا األصغر  .وصحيح ما يقولون من أنك تضحي حبياتك من أجله
جيب أن يعيش بصحة جيدة. وأنت ترى  أرجنتال املسكني أصغر مين بكثري.

وين تفاحة نصف قطف ؟وأنا ماذا ؛ما حيدث له من حبيبته أدريني لوكوفرير
 ناضجة مث رموين حتت الشجرة ال أحد يريدين. 

صاح بون دو فيل فجأة على غري  –إليزابيت أيسيه  –شارلوت  ،أيسيه -
أنت أختنا حنن، وكل آل فرييول  !كفى ال تقويل ما ال فائدة فيه –عادته 

                                                 
و املرأة الشركسية اليت اخترعت يكتب ك. غيلفيسي: ما أعظم الدين علينا حنن البشر حن 1

هذا الدواء للمحافظة على مجاهلا أو مجال بناا! ما أكثر األطفال الذين انتزعتهم من 
براثن املوت. رمبا مل يكن بني من افتتح مراكز النساء العامالت يف خدمة الدين امرأة ذه 

 .العظمة. املؤلف
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نتخذك مقياساً حببك النظيف  .وندللك ،وجند فيك سنداً .حيبونك
 :سأُمسعك ما مل تسمعيه إىل اآلن ما دمنا بدأنا احلديث .لصادقةوإنسانيتك ا

حنن شهود على أنك  .ال نلومك على ما حدث لك ال أنا وال أرجنتال
وبالقياس إىل ما حيدث يف فرنسا اليت  .دفعت إىل اخلطأ وأنت حتمني نفسك

أحكم  وال أريد أن .حنبها من حوادث ال أخالقية فما فعلت ليس شيئاً ذا بال
 ،أنت مثل من يكتب هلا مسرحية مجيلة .عليك سلباً أو إجياباً من هذه الناحية

 .أوبرا مجيلة ،كتاب عجيب
 .توقف عن هذا احلديث ،كفى –رجته واحلياء يغلبها  –يا بون دو فيل  -

وأنت ال تقل أموراً ال فائدة فيها والتنطبق علي. 
وكل  ،وديدرو الناشئ ،فوفولتري ومونتسكيو والكاتب بري ،لست وحدي -

من يعرف حياتك له هذه النظرة إليك. وبدالً من أن تعيشي مرفوعة الرأس 
لست معتدة  ،ال تعرفني .تدفعينهم إىل أن حيضروا نعشك ،ترثني نفسك

 .وإال ففرنسا كلها ال تشبع من تأمل مجالك ،بنفسك
مة، مث قالت له دون أي أثر ابتسا – .فهمت ،حسناً يا بون دو فيل -

سامحين على عدم  –األفضل من أن تتأملين فرنسا كلها  - :مزحت معه
أن يتيحوا لنا أنا ودو إيدي أن نلم مشلنا ونريب ابنتنا وكالنا  –حيائي منك 

 .يف صحة جيدة
أى بون دو فيل  – .ستنحل على حنو إجيايب ،سترين يا أيسيه قريباً ،وهذه -

 .ة على التفاؤلاحلديث مبثل هذه الكلمات الباعث
حني خرجت عائشة من املشفى تطري من الفرح فهم بون دو فيل أن أرجنتال 

  .يف حتسن
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 ،أطعمته .أخونا األصغر متحسن جداً .كل شيء حسن يا بون دو فيل -
ومحلين سالمه إىل اجلميع مبن  .وأخربته أنك معي ،وسأل عنك ،وكلّمين

قد وعدين األطباء أن يخرجوه من وألن بثوره جتف عن جلده ف .فيهم اخلدم
املسكني سأل عن أدريني لوكوفرير غري عابئ  .املشفى خالل أسبوعني تقريباً

  .1ورجاين أال أخربه حباله وبأن اجلدري شوه وجهه .بنفسه
 –ارتعب بون دو فيل قليالً  – .وجهه ليس مشكلة إذا عاد إلينا سليماً -

أدريني املسكينة... هذه يف وضع  وكما قلت لك فلن تقع عينه ثانية على
 .سيء

                                                 
تقول عائشة يف رسالتها إىل  –لقك "مل أكن أطلعك على أخبار أرجنتال كي ال أُق 1

واآلن مبا أنه شفي، سأطلعك على وضعه: حلسن حظنا حنن وأصدقاؤه جنا  –كاالندرين 
من اجلدري اللعني. وقد أكل املرض وجهه وال سيما أنفه، ولونه. ويخيل إليك أن 

ميع حجمه انكمش. ال ميكن أن يقال إنه شخص مجيل. ولكنه ال يزال حلو الطباع. واجل
حيبونه وحيترمونه ويقدرونه. ومهما امتدحته و دللته فهو إنسان ال ميكن أن يتغري لألسوأ". 

 املؤلف.
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يف اليوم الذي أخرج فيه أرجنتال من املشفى توفيت لوكوفرير اليت مل تعش 
  .1ومسع بون دو فيل وعائشة اخلرب .إال مثانية وثالثني عاماً

"فارقتنا ممثلة فرنسا  :وقال بون دو فيل دون ترو .مل متلك عائشة دموعها
رمبا لن تظهر يف فرنسا خالل السنوات اخلمسني .. و.الكبرية قبل أواا

 القادمة موهبةٌ عظيمة كموهبتها"  
خربوه ـومل ي ،حني أخرجوا أرجنتال من املشفى مل يأخذوه إىل البيت -

 .بل انطلقوا به إىل أمه يف أبلون ،بوفاة أدريني لوكوفرير
وهة مل يكن أرجنتال جيهل ما فعل به اجلدري ولكنه استسلم لصورته املش

وما كان  .وماذا ميكن أن أغري فيها" ،"من أين أتيت يا مصيبة :وهو يقول
أجنيليك  –يقلقه يف هذه اللحظة هو كيف ستكون ردة فعل أمه ماري 

األم بصفتها أماً دائماً الشيء حتجبه عن ابنها وال  .وحبيبته أدريني لوكوفرير
حال الضرورة تقنع  ويف ،وتقدم له روحها وقت احلاجة .شيء ال تتحمله منه

وما ردة فعل املرأة  .وتعيش معه ال هم لديها إال ختفيف احلزن عنه ،بالواقع
يعرف أرجنتال أن اجلواب صعب ولذا فهو مهموم دون علم  ؟اليت حيبها إذن

 .أحد
                                                 

وتكتب عائشة إىل  –"يف خالل املشهد ساءت حالة لوكوفرير فجأة فأُوقف العرض  1
وقبل العرض كانت هذه أصيبت بإسهال دموي. وكانت ضعيفة إىل درجة  –كاالندرين 

وذابت املسكينة يف أربعة أيام. ويقال إم قتلوها. وحني كتبت وصيتها قبل تدعو للرثاء. 
 املوت بأربعة أشهر كان أرجنتال هو من رجته أن ينفذها. 

،ا مل متت بالسمبل ماتت لتآكل  بعد وفاة لوكوفرير طلب فولتري تشريح جثتها فثبت أ
باريس فولتري إىل كتابة أغنية رفْض رجالِ الدين دفْنها يف أي مقربة يف  ودفعجوفها. 

 .بعنوان "ميتة املمثلة الكبرية لو كوفرير". املؤلف
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ومع أنه ال  .مل جيد من املناسب إخبار أهله بالضيق الذي سببه له اجلدري
أنه كمن يتوجس األمر،  فخاف أن يسأل خرب موت أدريني إال ـيعرف ب

 .عنها
 :مهس بون دو فيل لعائشة مشفقاً على أخيه األصغر

 .دعينا خنربه بوفاة أدريني خري من أن خيربه غرينا -
 .مل تقبل عائشة –فيما بعد  ،ال -
جعل اهلاجس الذي طرق رأس أرجنتال  - ؟فيما بعد" يا أيسيهوملاذا " -

 كن عنده شك.يوجه السؤال وإن مل ي
 - :الحظ بون دوفيل املوقف فغير بسرعة املوضوع –ال شيء يا جان  -

إن كان هذا  .كانت أيسيه قالت إا ستأيت بشيء نسيته يف البيت فذكّرتها
 .رأيك فسنعود يا أيسيه

 !أال تريان كيف أمتاثل للشفاء ؛ال تعطال عملكما من أجلي -
أجنيليك  –كانت ماري  - ؟جرى لكماذا  ،يا لتعاسيت يا ولدي اجلميل -

كيف مل  – .تصرخ وهي تنتزع رأسها من حضن ابنها لتحدق يف وجهه
ال أعرف ماذا  ،.. دعوين أجلس هنا.لو مل أرك حياً ملت ؟!أعرف مبرضك

 .حيدث يل
قالت عائشة وأجلست  – .أعط ألمي دواءها ؟الروش أين أنت -

 ،ال تفين نفسك ،نتبهي لنفسكيا ماما ا :الكونتيسة وهي متسح على ظهرها
 .وادعي إىل اهللا .افرحي بعودة الكونت أرجنتال سليماً معاىف

ضت الكونتيسة من نفسها وكأا  –وسأصلي من أجله  ،أكيد سأفرح -
كنت  .اهللا أرسل يل معكم ابين الوسيم -:غري تلك اليت أغمي عليها قبل قليل

زياراتك  .لكين فهمت اآلنألومك بيين وبني نفسي على انقطاعك عين و
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فساحميين.  .املتكررة يا أيسيه إىل باريس خلقت يف قليب وساوس كثرية باطلة
واحلق أنك مع  ،خيل إيلّ أنك نسيتينـوأنت أيضاً يا بون دو فيل كان ي

وأنا مشغولة أيضاً بأخبار املسكني  .أختك كنتما تتابعان مرض أخيكما
نفسه يف أرضنا البعيدة وال يعرف أنطوان الذي حبس  –الكونت أوغستني 

 .أفكر يف أن أقوم بزيارة مفاجئة له .شيئاً مما جيري لنا
كيف  –مل يقبل بون دو فيل  –وأنت تكادين تنهضني بأمورك  ،يا ماما -

  ؟تسافرين إىل هذه املسافة البعيدة
 .وافق أرجنتال أخاه –صحيح  ،صحيح -
 من أن يفرحاين حبفيد صغري بدالً ؟أتسمعني يا أيسيه ما يقوالنه يل -

 !سأنتظركما طويالً إذن .حيكمان علي بالشيخوخة والعجز
أصلح أرجنتال من كالمه وهو يتأمل  –مل خيطر لنا مثل هذا  ،ال يا ماما -

 .بل ألين كنت أنوي زيارة بابا بعد مدة –أمه بوجهه ادور 
هيا جهزوا مائدة عامرة  !لينشغلْ بالُه علينا مرة كما حنن !لن تسافر إليه -

 .وهاتوا شيئاً من الشمبانيا .ولْنجلس إليها مبناسبة عودة أرجنتال سليماً
 ؟أين سنذهب به ،توأبوكم الكون .ولنصلِّ إىل اهللا من أجل آل فرييول

 .أبوكم على كل حال
 –ألقت ماري  .كان اجلو صحواً فتناول آل فرييول الطعام يف أرض الدار

 –وأتت بلطف على ذكر أوغستني  .أول كلمة خنب أجنيليك الكونتيسة
وهي مل تستطع إال أن متدح  .أنطوان الكونت الذي كانت امجه أحياناً

 :نفسها
أنا  .وأنت أيضاً أيسيه ،ربيت ولدي جيداً .ال يظنن أحد أين أفخر بنفسي -

وأحبكم ثالثتكم بالتساوي ولو عاتبت أحدكم  .راضية عليكم ثالثتكم
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هل ميكن أن  ،ولكنك يا أيسيه تروين كلمة خبصوص الولد األصغر .أحياناً
 ؟تذكِّريين ا

نطق أرجنتال الكلمة قبل أن تستجمع املسؤولة  –بهم" أح غرصاأل" -
 .ذهنها

ولكن ال تظن  - :أكملت الكونتيسة كلمتها –ذكّرتين جيداُ  .نعم ،نعم -
 فهم طيبتك اإلنسانية بل ألن اهللا ،يا أرجنتال أننا ندللك ألنك األصغر

وهلذا أرفع هذه الكأس  .وأنقذك من براثن املرض الذي يفتك بكثري من الناس
وأن يأيتَ يوم تنسى فيه  ،متمنية أن تنسى األزمة اليت مررت ا .على شرفك

وأن تسلم من  – !هذه تزين وجه الرجل ال تقبحه –ما تركه على وجهك 
وأن ال  .كون من حتبها من نصيبكوت ،وتعيش طويالً طويالً ،أي مرض

وآل غريين دو  ،تنساين أنا ووالدك وأختك وشقيقك وكل آل فرييول
أرفع هذه الكأس يا  ،وتكون حمظوظاً يف كل نواحي حياتك ،تانسني أهلك

  !ولدي
ومهما قالوا  .وبعدها تكلم بون دو فيل وعائشة والروش وصويف باملناسبة

 ،ولذلك ضاقت املائدة عن أن تتسع هلا ،يسةفاخلتام كان مدحياً ألمه الكونت
 .فجلست تتطاير من الفرح

للسائس العجوز  الكلمة تأجنيليك أعط –وأخرياً حني لين الشراب ماري 
 :جاك الذي كان وجهه خالياً من أي تعبري سرور

أال تقامسنا فرحنا  .كأنك جالس على مائدة مأمت ،ماذا جرى لك يا جاك –
هات  ؟أيف هذا اليوم فحسب تعرف الكونت أرجنتال ؟ليهأم عندك من حتُد ع

 !أنت أيضاً كلمة حلوة
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وملا ض خالفاً لآلخرين طلبوا منه  –سأتكلم  ،سأتكلم يا كونتيسة -
دو أرجنتال الكونت  – .األفضل أن أتكلم واقفاً ،ال –اجللوس فرفض 

 .ضهويستحق ما قلتم بشأن احنسار مر ،وابن صاحلٌ مربى ،إنسان طيب
 ،تنهد العجوز جاك –. .ولكن ،وأدعو اهللا أن يعوضه كل ما عاىن .أوافقكم

 .وشرب كأسه وجلس
وسألت  ،"ملائدة الذين مسعوا هذه الــــ "لكنتبادل اجلالسون إىل ا
 :الكونتيسة متوددة إليه

ليست املائدةُ  - :وأضافت بصوت أخشن - ؟ما الذي ال تستطيع قوله -
 !دةَ أسراراليت دعيت إليها مائ

: قال العجوز الذي فكت الكأس عقدة لسانه –أفهم  ،أفهم يا كونتيسة -
.. إذن أنتم ال تعرفون ." ألين أشفق على دو أرجنتال الكونتقلت "لكن -

 ..... أدريني لوكوفرير توفيت.اخلرب
 :سأل أرجنتال ووجهه يمتقَع -
 ؟كيف ماتت -

وقالت عائشة ألرجنتال وهي  ،تبادل الشخصان املطلعان على اخلرب النظرات
 :تضغط على يده

 صحيح، توفيت. ،نعم يا أرجنتال -
 .ض أرجنتال – !علي الذهاب إىل باريس -
 .أجنيليك –قلقت ماري  !يا لَمصيبيت مل تكد تقف على رجليك -
أنا من كلّفته أدريني  - :ومل يخف السبب –جيب أن أذهب حاالً يا ماما  -

 .بوصيتها
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سأل بون دو فيل أخاه ال  - ؟تعرف أا مريضة وقريبة من املوتأكنت  -
 .يعرف تفسري ما يسمع

 .أنت وأيسيه تعرفان أنه مل يكن بيين وبينها شيء .ال يا بون دو فيل -
وحني مهّت  ،ض بون دو فيل –لن أدعك تذهب إىل باريس وحدك  -

ماما  ،أنتما ،هأنت فيما بعد يا أيسي - :عائشة أن تفعل مثل أخيها رجاها
دفنِها ،الحقاً ،وأنت يوم. 

ولوال أن  .حني ماتت أدريني لوكوفرير تسبب دفنها يف إشكاالت كثرية
فولتري وقف يف وجه الكنيسة ورجاهلا احملتجني على السلوك اللبريايل للممثلة 

ولوال  ،وعلى ما كانت توجهه من انتقادات ضدهم على املسرح ،الكبرية
 .ملاطلوا ليس أسبوعاً وال اثنني يف دفنها فنيواملعرمن املثقفني أرجنتال وغريه 

ولكن أجنز كل شيء كما أراد فولتري وأرجنتال ألن الصواب ينتصر غالباً 
 على غري الصواب.

به منذ أكثر من سنة كل مثلة الكبرية اليت كفّت عن حمنفذ أرجنتال لل
فإنه مل يكن  ،من جهتهاولكنه وإن ختفف قلبه  .يسقط منها شيئاً وصيتها مل

أجنيليك وعائشة  –من ماري  ،وساهم كثريون يف دفنِها .يستطيع نسياا
 –ألكسندرين وبارابري ودو ديفان وجانيت  –وبون دو فيل وكلودين 

باإلضافة إىل من  ،وكثريون غريهم من عامة الناس ،نيكول وصويف والروش
ان هو من غاب عن وكان بيري املطر .جاؤوا من مدن أخرى غري بعيدة

املناسبة ألن مهّه اآلن هو االرتقاء إىل منصب الكاردينال فعليه جماراة رجال 
 .الدين
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أجنيليك  –وفيما ماري  ،يف صباح أحد األيام وهم على مائدة الشاي
حياتها وسلوكها  :وعائشة تتحدثان يف موضوع أدريني لوكوفرير

 :غل باهلاسألت الكونتيسة عما كان يش ،وإشكاالت دفنِها
كل من  ؟ملاذا يا ترى صدت أدريني لوكوفرير ابننا الوسيم أرجنتال عنها -

هذا حديث مل يعد فيه فائدة اآلن ولكن  .أسأله ينكر أي معرفة بالسبب
أريد أن أعرف ألن أرجنتال يصم أذنيه عن أي  ؟وهو أليس ابين ،ألست أماً

 .سؤال
وهي تضم حبها املأساوي إىل  تنهدت عائشة –وأنا يا ماما ال علم يل  -

ال  ،حني كانت أدريني تدفَن ،إن كنت تتذكرين ،ولكن –موضوع أرجنتال 
 ."احلب ال يستشري أحداً" :أنسى خامتة الكلمة اليت ألقاها فولتري

انظري كم مثّن فولتري احلب ألنه إنسان  .كانت كلمته عظيمة .نعم ،نعم -
 .كنت ال أدري إن أثّر يف اآلخرينأنت وأنا فهمنا هذا جيداً وإن  .حكيم

وأرجنتال الذي جنا من  .نغفر للمرأة اليت أثارت كل هذه الضجة مهما فعلت
وألقى على قربها كلمة  .املرض الفاتك حتلّى بالرجولة فنفّذ كل ما رجته منه

غاب  .أنسى دائماً أن أسألك يا أيسيه .ليست أقل شأناً من كلمات غريه
 ؟ولكن ملاذا مل أر شفالييه بني املشيعني ؛خاصة بهاملطران بيري بذريعة 

 .لو مل يكن إيدي مريضاً حلضر يا ماما -
ال أعرف من أين جئت  –غمغمت الكونتيسة  – ؟!وحنن لسنا مرضى -

 ؟أكنت جمبرة ؟ذا الوحيد الذي ميرض دائماً وبسهولة
 !يا ماما -
أجنيليك اجلملة  – كررت ماري –"احلب ال يستشري أحداً"  ،حسناً حسناً -

إىل  .مهالً ،مهالً - :وجعلها ما رأته ألول مرة تقول فجأة ،يف وجه عائشة
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أتستعدين للخروج إىل  ؟وما هذه البندقية يف الزاوية ؟أين جتهزين نفسك
 ؟أنسيت أنك متوعكة !لن تذهيب ؟الصيد

ال تعترضيين اليوم فحسب ألن هذا اليوم هو أول يوم صيد يف اخلريف يا  -
 .ولن أغيب طويالً ،لن أذهب بعيداً ،ماما

اعتراضها ينحسر شيئاً  –سألت الكونتيسة وغضبها  ؟ستكونني وحدك -
 .فشيئاً

ابتسمت ابتسامة رياء للكونتيسة اليت كانت  –سيكون اهللا معي يا ماما  -
 .سأصحب بايت –تعطيها املوافقة 

ربي استنفر آلَ بعد ما مضت قرابة ساعة على خروج عائشة لصيد البط ال
 .فرييول صوت الكلب الذي دخل الفناء يعوي

قالت الكونتيسة قبل أن جتد الوقت لتضع جانباً  – !جرى أليسيه حادث -
 .وحلقت ببايت الذي مل يكن يكف عن العواء ،الكتاب الذي كانت تقرأ فيه

أي  - :واستقبلت عائشة اليت كانت عائدة بصعوبة وماء الربكة يقطر منها
.. وأنت يا الروش حضر .حضروا ماء دافئاً ؟ة جرت لك يا أيسيهمصيب

 .كدت تفجعيننا يا ابنيت بعدما جنوت من كل ما مر بك .دواءك املضاد للربد
سأجعلك من  -.أجنيليك فروها وغطّت به ظهر عائشة –خلعت ماري  –

 !وسأكسر بندقيتك .مهنة الرجال ،اليوم تقلعني عن الصيد
مع أن الكونتيسة كانت تنصح عائشة  – !انتبهي لنفسك ،اماكفى يا م -

أظنين سأعيش طويالً  - :فإن األخرية كانت تنصح نفسها وقد شحب لوا
 بعد ما جنوت بفضل اهللا من هذا املستنقع اللعني.
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-VI- 

ويرحل  ،حني خطرت لعائشة احلكمة الشركسية "املرض يأيت من عني الفأس
خطر هلا ـأا تسمع صوت جدا "شابا" اليت تمن خرم اإلبرة" ارتعبت وك

مل يكن  .فنظرت يف كل اجتاه ،هذه السنة أكثر من السنوات القليلة املاضية
يسمع يف الغرفة إال صوت تنفسها وهسيس احتراق الشمعة. ومن أرض 
 ثبت اخلريفسمع صوت مطر خريف أبلون الناعم يقرع النافذة، فيالدار ي

واملرتعب يستوي عنده النهار غري  .املدينة يوماً بعد يومحضوره، ويتعمق يف 
 .املشمس والليل غري املقمر

"إن مل أمرض من ماء املستنقع البارد فسنقضي هذه الليلة هنا بأي طريقة يا 
واست عائشة نفسها وهي حتدث الكلب األبيض الصغري النائم على  – .بايت

رسلت إىل شفالييه وكاالندرين أال وألين أ ،سنعود غداً إىل باريس - .خمدا
وبون دو فيل وأرجنتال  .سهنا فستنتظرنا رسائلهما يف باري ترسال إيلّ

 .ورمبا يكون عمي أوغست رجع وينتظرنا أيضاً .كالمها يف باريس أيضاً
أود مقابلة  ؟ماذا يعرض يا ترى من أعمال جديدة فيها .واشتقت للمسارح

وسيلني رجعت من  .الدفن أن نتحادث كما نريدمل يتسن لنا يف يوم  ،فولتري
حني اعتصر األمل قلب عائشة ودموعها على خديها أنذرا  – .إجنلترا حديثاً
أنا املسؤولة  – .وبايت الذي الحظ هذا قذف برأسه إىل األعلى .آالم عظامها

 .مل يكف أين وضعتها سراً فأرسلتها إىل بالد غريبة .عن حياة سيلني بال أم
وأنا أعيش وحيدة  .ان األفضل أن أزورها يف سانس فتناديين "تانت"ك

 ولرؤية شفالييه مرة كل شهرين أو ،كابنيت أفرح لرسالة من آل بولينغربوك
وال أفهم تدابري دو إيدي  .وبدالً من سيلني ينام بايت معي على خمديت .ثالثة

صحيح ما  ؟انأنبتعد أحدنا عن اآلخر حبجة أننا مريض .يف السنة األخرية
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ومن هو  .أنا مريضة" :كانت تقوله نانا "ال جيوز أن يقال للرجل باستمرار
لنقلْ إين ال أمهه البتة؛ ملاذا   .على ما يبدو أنا عشيقته ؟أزوج أم عشيق ؟يل

وال أن  ،لن تقبل منك فرقتك أن تؤسس أسرة :بقيت أقول ؟ينسى ابنته
ومل أترك له  ،ه عن ابنتهوستمحوك من الوجود فأبعدت ،يكون لك أوالد

ولكن ما أتعجب منه هو أال يفكر يف الذهاب  .فرصة ليعرف حالوة األبوة
هو حيبين ولكنه ال يهتم حبياة الصبية  .إىل إجنلترا لرؤية سيلني ومعرفة أخبارها

 "تعيش يف أسرة طيبة ولكنها غريبة اليت
 وجه بايت مث عبست عائشة يف –كفى يا بايت ال حتدق يفّ ذا اإلصرار  -

 .ال ،"ال –.. !.ليت اآلخرين كانوا مثلك ،لست من أعتب عليه - :الطفته
سأضع خامتة هلذه القصة  .ال جيوز أن منطّ قصة حبنا اليت ال بداية وال اية هلا

أعيش وأنا أحاول نسيان  :أي حياة بال معىن أحياها .وسأضم إيلّ ابنيت احلبيبة
وإذا قيل يل أنت مجيلة اعتربت الكالم  ،طفوليت املصائب اليت دامهتين منذ

 "؟إطراًء
 :فرحت عائشة اليت قُطعت سلسلة أفكارها لرؤية صويف داخلة إىل الغرفة

ال أعرف إن كان  ؛هجمت علي األفكار .ما أحسن جميئك إيلّ يا صويف -
 .السبب هو أين سأغادر غداً  إىل باريس

 .جهزت كل ما حنتاجه .ال تقلقي كل شيء يتغري إىل األفضل -
والبندقية اليت هددت ماما ماري  – .ابتسمت عائشة -  ؟!ومل تنسي شيئاً -
  ؟أجنيليك بتحطيمها –
 !لتصدأْ يف املستنقع ؛دعك من هذه القبيحة -
 .هذه بندقية ممتازة -
 ؟أال تسخو ا نفسك -
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أتعرفني  .كذارمبا كان اهللا قدر األمر ه .ألا من وسائل التنفيس عين ،ال -
 ؟من أعطانيها

أمل يكن شفالييه يعرف أن إعطاء أحد سالحاً أمر غري  .نعم أعرف -
كدت تدفعني حياتك بسببها. ؟مستحب 

دفعت حيايت بسببه يا صويف منذ زمان "هذا الذي ذكرت امسه شفالييه 
مل تربئ عائشة نفسها وحدها وهي تشهد أفكارها على حبها  –بعيد... 

من مثل ما بسبيب وهذا املسكني مل ينج  –تنهدت حزناً على حاهلا  أا ولو
  "جرى يل

سألت عائشة  - ؟ملاذا تتخذين هذا املوقف الظامل من شفالييه يا صويف -
 .صويف اليت كان ما تقوله هو الصدق

ولكن  .وإن كنت ظاملة فاهللا لن يساحمين .ال أريد أن أظلم أحداً ،يا أيسيه -
كنت  ،فاغفري يل ،وإن كان األمر هكذا .فينه أنت أيضاًجواب سؤالك تعر

 ،أُشفق على سيلني الربيئة اليت ال تعرف إال اهللا :قلت لك قبلُ وأقوهلا اآلن
 .واليت تربى يف الغربة أكثر مما أشفق عليكما

قررت حاملا أصل إىل باريس أن  :إذن سأقول لك اآلن ما يف قليب حقيقةً -
 .أُي فيها قصة حبناأكتب لشفالييه رسالة 

 ؟أقررت هذا األمر بعينه - :تأملت صويف عائشة حزينةً وسألتها – ؟!حقاً -
تقولني هذا ولكنك لن تستطيعي أن تقويل  - :مث أكملت بصوت ساخر -

حني نبح بايت على صويف وكأنه فهم الكالم املوجه إىل  – .هذا ملن عشقته
لست من  ،جتحظ بعينيك يل ،د عينابتع - :من كان نائماً على صدرها رته

 !كان جيب أن ينام على هذه الوسادة
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حني ارتفع صوت عائشة مستغربة ما تسمع تشجع الكلب  – !صويف -
حقاً يا صويف  .مل تقل صويف ما ليس صحيحاً !اهدأ ،كفى يا بايت - :فنهرته

إياه، واحلق ما قلت لبايت معنفة  .ال ألومك .وسترين أين سأنفذ قراري .حقاً
 ،ذكّرين بكالم مأثور كانت جديت ترويه "أقول لكنيت ،أن الكالم موجه إيلّ

 .وأُفهم ضريت"
  .م أعلق على هذاـال أعرف بِ -
واآلن سأروي لك  .ماكنت تريدين قوله قلته وانتهى ؟وملَ ال تعرفني -

من  حكمة متسين أنا "بيت بال أطفال بيت بال حظّ" فإذا مل أكتسب احلكمة
وأمحل عليك يف نفسي؟ يا صويف  ،هذه األقوال وغريها فلماذا أعتب عليك

 ؟أال تشعرين بالربد
 ؟ملاذا ،ال -
ويف صدري  .أطرايف حيدث فيها شيء غريب ،كأن نوبة الربد تعود إيلّ -
 .خزةـن

 ... اآلن سأشعل نار املوقد وأدفئ الغرفة.ألنك تفتحني مواضيع مغمة -
 .وأسقيك دواءك .ية دافئةوأُلبِسك جوارب صوف

وسقتها  ،وكستها مالبس دافئة ،دفّأت هلا الغرفة :رغم اهتمام صويف بعائشة
خشاه إذ أيقظها صوت سعاهلا يف منتصف ـدواءها، فقد حدث ما كانت ت

أجنيليك والروش  –ومل تكن صويف وحدها بل استدعت ماري  .الليل
حىت  .يف التنفس خدمان حىت منتصف الليل عائشة اليت جتد صعوبةـي

أجنيليك الطبيب  –وحني خرجوا من الغرفة سألت ماري  .خلدت إىل النوم
 :الروش

  ؟كيف ترى أيسيه -
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 .سعالُها ليس مهماً لوال أا تبصق دماً -
مث غرقت يف  .أجنيليك تبكي إىل غرفتها –عادت ماري  – !يا مصيبيت -

 .النوم ال تدري كيف وهي تصغي إىل غرفة عائشة
وحني أفاقت نظرت بوجه بشوش  .عائشة ساعتني أو ثالثاً دون حركة نامت

 :وسألتها ،إىل صويف وكأا غري تلك اليت كانت تسعل وال جتد هواًء تتنفسه
 ؟أما منت ؟أما تزالني صاحية يا صويف -
 ؟أما منت ؟وأنت ما حالك يا أيسيه ،منت قليالً -
 ؟هل تعرفينين اليوم فحسب .يا صويف .حىت أنا مل أعد أفهم طبيعة مرضي  -

  ؟ال أراه ،أين بايت
 .كانت الكونتيسة أخذته إليها الليلة كي ال يزعجك -

وحاملا  .رمبا ألنه مسع صوت عائشة ،صدر نباح الكلب من وراء الباب
وسألت  .أجنيليك الغرفة انتزع نفسه منها وقفز إىل األريكة –دخلت ماري 

 :عائشةَ دون االلتفات إىل سلوك بايتالكونتيسةُ اليت مل تشبع نوماً 
 !أرعبتنا الليلة ؟كيف حالك يا أيسيه -
 ؟ما رأي الروش ؛اغفروا ما حدث يل ،ال أعرف يا ماما -
 .ستشفني ؟وماذا سيقول -
 .اليوم سنعود إىل باريس .فهو رأيي أيضاً ،إن كان هذا رأي الطبيب -
 .ماً آخر هناال ضري أن نقيم يو !ال أحد ينتظرنا يف باريس -
أرجوك ال بد من أن أعود إىل  .ها أنت ترين أين مل أعد مريضة ،يا ماما -

 .باريس
! ولكن بعد أن نشرب ؟ما الذي تريدينه وال جتعلينين أفعله ،حسناً -

 ... سترين إن مل أطلب أفضل أطباء باريس لعيادتك.الشاي
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ا إىل باريس كما مع أن عائشة كانت راضية باستدعاء األطباء هلا بعد وصوهل
أجنيليك فحني تذكرت أيام مرض شارل دو فرييول الطبيب  –وعدت ماري 

الذي استدعي عن طريق أورليان فغازهلا األخري ابتسمت قائلة لنفسها 
ولكن ما قالته  ."ال أريدهم ولو مت"وهؤالء إذا كانوا مثل طبيب أورليان 

ماري دو  –تعد تثق فيه بليز مرة أخرى مبن مل  ذكّرتهالكونتيسة حبسن نية 
 ؟!ولكن كيف جابه أورليان ،"أقول ال رجولة عند شفالييه :إيدي شفالييه

وبعد قليل غضبت عائشة على  – .فرنسا كلها كانت تتحدث يف املوضوع
اآلن ال يستطيع محاية حبه خائفاً مما سيقول  ؟واآلن - :من كانت متدحه

وألنه غري  .عيش معي سراً دون زواجيريد أن ي ؟.. ماذا كان قال يل.والداه
وأبان يل بوضوح  .راضٍ عن أهله يريد أن يسجل نصف ما ميلك على امسي

وأغرب ما يف  .أن من يتأخر عن اآلخر يف املوت سيبقى له امللك كامالً
أنا  ؟كيف ميكن أن تفهم هذا !سلوكه هو أنه ال يأيت على ذكر ابنته الصغرية

 "!أعرف ماذا سأكتب له
كون قوهلم إنك إن مل تتكلم كثرياً على أمنيتك مل تتحقق أو صعب قد ي

صحيحاً. ماطلت عائشة يف كتابة الرسالة املزمع إرساهلا قرابة  ،حتقيقها
بل ألن املرض الذي أصاا يف أبلون نتيجة الربد  ،ال ألا ندمت ؛الشهر

زمت وأثار األمراض األخرى اليت توطنت يف أطرافها فال ،انتفض من جديد
مث إن اإلسهال الذي فاجأها واستمر أسبوعاً  .الفراش عاجزة عن النهوض

 .أجهز على قوا
كانوا مينوا بالشفاء ويعدوا أن تقف  .اختلف على عائشة كثري من العواد

وحني يذهب بون دو فيل وأرجنتال إىل العمل أو  .من جديد على رجليها
صويف اليت مل تكن عائشة تغيب حلظة  دعك من ؛يعودان منه اليتركان باا
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أجنيليك تطل عليها يف النهار بضع مرات فال خترج من  –وماري  .عن عينيها
ومتنحها األمل وتنصحها وتروي هلا بعض  ،الغرفة دون أن متسح على رأسها

ومل يكن  .وتسأهلا عما تشتهي اللحظة من طعام ،ما يف باريس من أخبار
يطيل زيارته كي ال حيرج املرأة الراقدة يف أنطوان الكونت  -أوغستني 

 ،اهللا معنا ،وحني تغلبه دموعه يغادرها وهو يقول "ال داعي لليأس .الفراش
سينظر إلينا بعني الرمحة" وتأيت دو بارابري ودو ديفان بأطعمة مل تتناوهلا منذ 

أدوية  وتركّبان هلا تدفعان أمثان األدوية الغالية اليت يصفها األطباء. ،زمن بعيد
 تقنعها بالشفاء.
حني خيل لعائشة أا حتسنت، اختارت وقت استراحة  ،يف أحد األيام

وحني رأا  .وبدأت وهي يف الفراش بكتابة الرسالة اليت مل تنسها ،الظهرية
 :قالت هلا ،صويف تبكي بعدما كتبت بضع كلمات

غم ذلك فلو ور ،تعرفني موقفي من شفالييه يف السنوات األخرية ،يا أيسيه -
ستعرفني كيف  .مسعت نصيحيت ملا مسحت لك أن تكتيب ما تنوين كتابته

 .تتصرفني بعد أن تتقابال وتتحادثا
.. ما األمر .كنت فكرت يف هذا غري أين ال أحب أن يراين يف هذا الوضع -

 .سألت عائشة - ؟ملاذا تبتسمني ،ياصويف
 .ألين أعرف أنك حتبني شفالييه يا أيسيه -
مسحت عائشة  – .ليس سراً عليك وال غريك ؛أحب شفالييه ،نعم -

أعرف ما  .ولكن حىت لو سألتين ال أعرف سبب حيب –دموعها وتنهدت 
.. .ليس ألنه والد سيلني ؛ولكن انزعي هذه الفكرة من ذهنك ،تفكرين به

مرة أخرى  –وحبه يل ليس أقل من حيب له.  .هو حيب األول واألخري
جلست قليالً وعادت  .وغطت خديها الغائرينامرت دموع عائشة 
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جيب إاء هذا . يكفي ما ربى غرينا ابنتنا الصغرية - :فأمسكت القلم
 .حز يف قلبهـسأُفهِمه هذا األمر فحسب، ولن أكتب له ما ي .الوضع

 .إذا مل يكن مرض عائشة يشتد يوماً بعد يوم فإنه مل يكن ينوي أن خيف
رييول كانوا يساندوا لئال تفقد أملها وتستسلم ومع أن كل معارف أسرة ف

بل  ،دون أن تبدو عليها عالمات الضعف ،لليأس فقد كانت تستنزف عمرها
مدركة هي وغريها أن مرض احلنجرة الذي تعانيه  ،ومتازح جلساءها أحياناً

وهاهي رسالتها  ،ومل تكن تكف عن مراسلة جويل كاالندرين .ال دواء له
اآلن أنا  .لمات قليلة أكتبها لك يا نور عيين ألين فقدت قويت"ك :اليوم إليها

وأنام حني أتناول مهدئاً. وكل يوم  ،أبصق دماً مسيكاً .مالزمة الفراش دائماً
املأساة األزمة اليت يعيشها شفالييه ال ميكن وصفها  .أزداد وهناً وحنافة

وبسبب  .واجلميع يعملون على إراحته .حالته تدعو للشفقة ،بالكلمات
اعتقاده أنه إن قدم هدايا مثينة فسيحافظ على حيايت يشرع يف إعطاء كل فرد 

وأعطى   .وباإلضافة إىل كل هذا اشترى للبقرة حشيشاً .يف األسرة شيئاً
وأي  .ولكي يشتري لباساً المرأة ،نقوداً من أجل أن يتعلم ابن أحدهم مهنة

وحني سألته عن  .يس يف عقلهكأنه ل .شخص يقابله يقدم له شيئاً جمانياً
 .""من أجل أن يعتين اجلميع بك :السبب أجابين

إنه  – .وأملي الوحيد هو اهللا .يفنيين ما حدث يل .أنا يف ضيق شديد داخلياً
 ،يرى كل شيء، ويعرف ما فعلت قصداً وما يغلي يف قليب ،يعطيين القوة

مام اهللا مع ذنويب اليت سأمثُل أ :هذه املرة قراري متني :وباختصار .وسيعينين
 .ويف هذا الشأن كلّمين دو إيدي قبل أيام كالماً فيه صداقة وحكمة .اقترفتها

وعن موقع مناسب للصبية يف  ،وعن نواياه الطيبة ،أخربين عن متنيه اخلري يل
 .وتفكريه يف مستقبلها ،احلياة
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لييه مل حيدث أن التهب حيب لشفا .انقطاع خجلي منذ زمن بعيد ال يرحيين
وكل من يرى هلفته وخوفه علي دون  .واألمر نفسه ينطبق عليه .كما اآلن

 .تصنع أو رياء ال ميلك دموعه
أحاول التكفري عن و ،ينبليغأن  أجهد كي ال أمسح حليب املمزوج بإشفاقي

وأرى نفسي حمظوظة  .ال أخاف كثرياً من املوت املرتقب سريعاً .خطأي
 .شغل الوقت املتبقي يل منذ اآلن بعمل مفيدولذا سأ .جداً ألن اهللا رمحين

ما هو أصل  ؟وبصراحة تامة: ما الفرق بني املوت املبكر واملوت املتأخر
كان جيب أن أكون حسنة احلظ أكثر من أي إنسان آخر ولكن مل  ؟عمرنا
عشت ال أنتهي  .وعاملوين كما يشاؤون .استغلّوين دمية لشهوام .أجده

وجهود األصدقاء أشعر أا تتباعد عين. ما أبأس  ،من مأساة احلب واخلجل
 !أن تعيش حياتك مريضاً دائماً

وخداي  .فقدتا اللون ،عيناي انطفأتا !لن تتعرفيين :تسألينين هل تغري مظهري
واجلسم  .ومن جهة القوام بقيت جلداً على عظم فحسب .غارا وشحبا

وقع أن يصبحا يف ومن جهة قليب وروحي أت .الذي فقد قوته  ال تسأيل عنه
 .وسأنقل كل ذنويب إىل حضرة اهللا .األسبوع القادم نظيفني متاماً

أرسل إليك صورة عن وصييت األخرية اليت  :ما حدث معنا أمس أمر عجيب
وألنه أعطاين رسالته بيده مل يتح يل أن أقرأها  .كتبتها إليدي وجوابه عليها

نت حاضرة وقتها لبكيت ولو ك ،وقد تكلمنا يف هذا املوضوع .يف حلظتها
وستتعجبني جداً إذا عرفت كيف ستساعدين صديقتاي دو بارابري ودو  .مثلنا

ستخرج دو بارابري الكونتيسة ماري  . يوم السبتديفان يف حتقيق أمنية حيب
وتستدعي األب بورسو الذي سأعترف أمامه  ،أجنيليك من البيت حبجة ما –
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وطريقُه  .فهو يعرف طبيعة قلب اإلنسان وأنا واثقة منه .فأتطهر من ذنويب
 .وخملص للدين ،طريق الفطنة والعقل

من بداية  .رمبا تستغربني اختياري نساًء عازبات مثل دوبارابري ودو ديفان
ال تتركين  ،مرضي هاتان مها من ترعياين، وخصوصاً املركيزة  دوبارابري

ووضعت  . باهلداياتغمرين ،تقلق علي .صداقتها يل قوية .وحدي يف أي وقت
حتت تصريف نفسها وخدمها، وكلَّ ما متلك، فبإمكاين االستفادة من كل 

ومن أجلي قد ال  .تأتيين لتقضي عندي النهار كله .هذا كما لو كان يل
ولكن  ،صحيح أين أجد متعة يف تراسلنا .وداعاً يا نوري .تلتقي بأصدقائها
 "؟!ما العمل  .هذا سينتهي قريباً

 –ماري دو إيدي شفالييه إىل شارلوت  –لرسالة اليت بعثها بليز وهذه هي ا
 :واليت أرسلت عائشة نسخة عنها إىل كاالندرين يف جنيف ،إليزابيت أيسيه

وليس فيها إال  ."رسالتك يا أيسيه احلبيبة آملتين أكثر مما حزت يف نفسي
إن كنت  ،اوممنها إال رائحة آمايل احللوة الطيبة اليت ال تق تضوعال  .الصدق

ال أكتمك أن معاجلتك  .فليس يل احلق يف الشكوى ،تعدينين أن حتبيين دائماً
ولكن والفضل هللا أنا بعيد عن أن  .لألمور ونظرتك إليها ختتلف عما عندي

ود إىل ما الذي يعوأعترب أن سلوك كل منا  أُطلع على نواياي أحداً للضرورة.
نفسك، ليعطك اهللا حظاً سعيداً يا أيسيت  ميليه عليه حياؤه هو األفضل. ارحيي

  العزيزة. ويف كل األحوال يكفيين أن أجد يل مكاناً يف قلبك.
وقبل كل  .أؤكد لك بكل طباعي وتصرفايت أين جدير بأن تفتحي يل قلبك

شيء ملاذا تعتب علي إذا كانـت إنسانيتك وصدق نواياك وطهارتك 
ات املرات، وأثبت لك صحة هذا موضوع تكلمت فيه حبضرتك مئ ؟فتنتين
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وقبل أن تصدقي كالمي هل أنا جدير أن تنتظري مين التحلي  .كالمي
  ؟أال تثقني يب ؟بالتصرفات اليت تشهد على أقوايل

وصدقي أين أبعد  .صدقيين ياعزيزيت أيسيه أن عندي لك أحلى حب وأصدقه
ادام وأنا سعيد م .عن أن أحب غريك أكثر من بعدك عن أن حتيب غريي

 .وأملٌ يف أن تعتربيين أصدق إنسان ،عندي أملٌ يف أن أراك
وفضلت الكتابة لك ألين ال أثق أن أستطيع  سأسلمك هذه الرسالة بيدي

وألن الوقت ما يزال مبكراً على التئام اجلرح فما أريده  .الكالم معك براحة
خاف أن ولكن ألين أ .اآلن هو أن أمثل أمامك حتقيقاً لرغبتك يف أن تريين
وليس السبب يف أن  .تدمع عيناي أمامك أقول لك إا خارج سيطريت

هو  ،أصدق األمل الذي متنحينين إياه يف شفقة الصداقة يا أيسيت العزيزة
معرفيت بإخالص قلبك فحسب، بل ألين واثق أن قلبك يستطيع التجاوب مع 

 " حيب الصادق
 

-VII- 

خشاه عائشة ـي كانت تنتظره وتالذ 1733حلّ شهر كانون الثاين من عام 
وخالل بضعة أيام استطاعت الريح اجلنوبية أن تنشر الدفء  .بثلوجه املتناثرة

ولكن ريح الشمال  .وجففها حىت صار الغبار يرتفع يف أرجائها ،يف باريس
وظلت الطبيعة والناس أسرى الثلج  .مل تدع فرحة الناس بالدفء تطول

والعجيب أنه إن مل ب الريح اراً هبت  واملطر الباردين نصف شهر كامل.
أو تتغري فتغطي بالثلج النهار الذي كانت أراحته  ،مساًء وعربدت حىت الفجر

 .من عنفها وهي تبتسم له
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تتبعثر أفكار عائشة املتالطمة  ،وخباصة يف ليايل األرق ،يف مثل هذه األيام
فكرت فيه  وما .وتعوي، وتبكي ،وتصفر ،كالريح اليت تضحك يف هبوا

تقلق  .وتعيد التفكري يف ما مضت عليه سنون كثرية .البارحة يعود إليها اليوم
وحىت  .وكيف ستعيش ابنتها ،كيف ستنجز إجراءات املوت احملتوم القريب

 ،واليت كانت ثقيلة من جهة ،لو كانت تفكر يف احلياة القصرية اليت عاشتها
لم تكن جتد جواباً ملا يرحيها ف ،وتتساءل ،ومن اجلهة األخرى عيداً أنيقاً

 .وجيعلها تقف أمام اهللا آمنة ،ويطمئن باهلا
 .وال تتهم غريها ،ليس األمر أن عائشة كانت تتحمل مسؤولية ما جرى هلا

عشت حيايت كما رمسها اهللا  ؟إنه مكتوب على جبيين ؛"من أم مبا جرى يل
وآلل فرييول  ،والحترامي ألنوثيت ،أخلصت لشرف أمي وأيب وجديت .يل

الذين ربوين. وألنه ال أحد معصوم من اخلطأ فإين أدعو اهللا أن يغفر يل 
" ف لرسوله األب بورسو مبا يف قليبوقبل أن أقف أمامه سأعتر .خطيئيت

وسألت صويف اليت نظرت إليها مل تفهم سبب رمسها املفاجئ إشارة 
 الصليب:

اكبة على املاء" كما كانت تقول أظننتين: "أدفع اهلواء ر ،ما األمر يا صويف -
لذا دعنا نقتنع أنين يل جديت اليت تنتظرين هناك؟ من ينجو من مرضي قليلون و

. أعرف أنك ال .وحلم الليلة الفائتة أفهمين مرة ثانية باألمر .لن أجنو منه
وأنا كنت ذلك ولكين أظن أم حشروين هذه املرة يف  ،تولني أمهية لألحالم

.. وأمي كانت راضية . مع أيب أسلخ جلد بقرة مذبوحةالزاوية. رأيتين
 .وجديت كانت حريصة على أال خندش جلدها .بعملي

نظرت صويف سامهة يف وجه  –ماذا أعلق عليه  ،ال أعرف يا حسريت -
 .ستشفني ،ال تيأسي .أكيد جاؤوك بدواء ،سترين أنك ستشفني – .عائشة
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ئشة الشاحبني قد امحرا خيلت خدي عاـكانت صويف ت –وأنا يا صويف  -
ولكن عائشة  .وأن الوعي عاد إىل عينيها املنطفئتني ،حني ابتسمت قليالً

أت احلديث بنفسها  ،وبعدما سعلت حىت بصقت دماً ،دامهها املرض
 ،"د الذي ال تصحبه الريح ليس برداًالربكانت جديت تقول " -: لنفسها

تتمنني يل الشفاء ولكن  .فكذلك املرض الذي ال يصحبه السعال ليس مرضاً
حني كنت أفرم حلم  :وسأقول لك شيئاً آخر يتعلق مبرضي .كما ترين حايل

البقرة كان الدم اخلاثر الذي أستخلصه من اللحم بطرف السكني كالذي 
 .وكنت أرميه للكالب الصغرية ،خيرج من فمي متجمعاً حويل

أمل أقل  ؛سار لنتكلم يف موضوع آخر !ما أبشع ما تروينكفى يا أيسيه  -
 .لك إنك ستشفني

تنهدت عائشة  –أنا ال أعرف  .إن كان يف ذهنك موضوع سار فهاتيه -
ما حدث يل بشأن ابنيت جلبه يل حظي  –عميقاً حىت لَيؤثّر فيها تنهدها 

 ،ولكن أبعدمت عين من كان يسري عين ،وهو اآلن بعيد عين ،التعيس وبؤسي
 ...يسبب يل الضيق حني أسعلحبجة أنه ينبح ويعوي و ،بايت
 .يف النهار عندك ،يف الليل فقط ،نعم يا أيسيه -
وافقت عائشة صويف يف شأن كلبها مث رجتها وهي توشك  – .نعم ،نعم -

أعطيه لسيلني مع باقي األشياء اليت  ،احرصوا على بايت يا صويف - :أن تبكي
 .أتركها هلا للذكرى

غري أن احلديث الدائر حول  ،ار بايتمل تكن صويف أول مرة تسمع فيها أخب
وفكرت يف ما سيكون عليه موقف آل  .املوت جعلها تضطرب من جديد

ولكن يف اللحظة نفسها عال مرض  .فرييول حني تبقى وحدها دون عائشة
 .عائشة اليت عاشت معها كأختها سنوات عدة ووصيتها فوق كل أفكارها
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اً" ولكن طريقة قدوم املوت وطريقة "ال أحد صنعوا له مهداً مل حيفروا له قرب
كما يأيت إىل الدنيا مع أشد العذاب يفارقها  ،كل إنسان .انصرافه خمتلفتان
ولكن حني ميوت  ،صحيح أن الناس كلهم يفرحون باملولود .بالطريقة نفسها

من كان سيدري أن عائشة اليت  ؟أيستطيع من هنؤوه بقدومه أن يبكوا عليه
  ؟ياا القصرية على هذا النحوولدت واجلَهد ستنهي ح

 .رشفت عائشة من احلليب الذي قدمته هلا صويف ووضعت الكأس من يدها
مث قالت يت عششت عندها مشس ظهرية الربيع نظرت متأملة حنو النافذة ال

 :لنفسها
وستدفأ األرض اليت بردها الشتاء  ،والطبيعة تغري لباسها ،الربيع جاء -

أتعرفني ماذا  - :وقالت لصويف مصطنِعة ابتسامة مث تنهدت عائشة .املتقلب
"ملا مل  .ماكانت جديت تدعو به إىل اهللا من أجلها ؟تذكرت يف هذه اللحظة

يكن من املوت بد أعطين يا ريب ميتة سهلة يف يوم صاحٍ" وحني هامجنا 
ولكنهم جاؤونا  .قطاع الطرق هناك يف بيتنا كان الوقت ليلة صيفية حارة

 ،ال .قبل أكثر من ثالثني سنة ؟.. مىت جرى هذا.األبدية البائسة بنوبة الربد
  .سأمحل الذكرى إىل حيث أغادر .لن أنسى هذا أبداً ،اليوم ،البارحة

فرح الطيورِ  –غريت صويف ما كان يروى هلا  –أتسمعني يا أيسيه  -
وأراك  .توقفت عن السعال منذ البارحة ،بفضل اهللا ،وها أنت ؟بالربيع

 .سننيتتح
قالت عائشة وهي  –.. .ال أسعل ألنه مل يبق عندي من القوة ما أسعل ا -

العربة اليت وقفت على باب دارنا ليست عربة  - :تنصت إىل صوت العربة
  .شفالييه
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ها هي كلودين  ،عرفت –نظرت صويف من النافذة  - ؟ومن أين تعرفني -
 .ألكسندرين خترج منها وبيدها باقة زهر كبرية –
 ؟وحدها -
قالت صويف بصوت يفهم منه أا ال تريد أن تقع  - ؟أتنتظرين أحداً معها -

 ؟وماذا ستفعلني ذه الباقة الكبرية :عينها على القادم،  وغمغمت
- ال يا صويف ،.. ال.رمبا ظنتين مت، إذا حدث بيننا أنا  .أمزح فحسب

ربينا يف  .ذا السوء فليست عالقتنا ،وأنت تعلمني ،بعض اجلفاء ،وكلودين
 .ويف صالوا األديب تعلمت أموراً كثرية ما كنت أعلمها .أسرة واحدة

كلٌّ يعيش بقدر ما  .كلٌّ يعيش حياته اخلاصة .وأحببت الكتاب واملسرح
 .يؤلف الكتب لكانت سيئة احلظ مثلي األوال  .تسمح به ظروفه

 !نفسك مبن ليس مثلك كم مرة يا أيسيه قلنا إنه ال جيوز أن تقارين -
 ؟ومن يف باريس اآلن ال يكتب ؟أعجيب إن كانت كلودين تسود األوراق

وإال كان غلب موليري  ،من حسن حظنا أن جاك العجوز ال حيسن الكتابة
 .الذي تعتزين به

كما أن  – .سرت ابتسامة صفراء رقيقة على شفيت عائشة - ؟وملاذا ال -
إنه ليس ملك فرنسا وحدها بل ملك  .موليري يل فهو لك أيضاً يا صويف

صمتت بعض الوقت عن حديث موليري، مث اختتمت  - .العامل كله
ومع ذلك يا صويف سنعامل كلودين  - :باملوضوع الذي بدأتا به احلديث

  .1وسنهنئها باختتامها اإلقامة اإلجبارية يف أبلون .معاملة حسنة

                                                 
يف األيام اليت كان ينعقد فيها اجتماع رؤساء رجال الدين يف باريس، مل تقبل السلطات  1

انفراد بعض رجال الدين باالجتماع  يف بيت كلودين سراً، فحكموا عليها باإلقامة 
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ولكن لو كان األمر بيدي  .الشأنأجنيليك يف هذا  –كنا هنأنا ماري  ،نعم -
مث تقولني إا تعيسة  .لنصحتها أال تدس أنفها اجلميل يف ما ال شأن هلا به

إن لزم األمر فقد  .واحلق أنك بالقياس إليها حمظوظة !احلظ وتشفقني عليها
 .جربت حالوة احلب ومرارته

 ...لو كانت ابنيت تقيم معي لكنت حمظوظة -
أجنيليك  –ائشة وصويف تتحادثان كانت ماري يف الوقت الذي كانت ع

ألكسندرين تستعلمان عن حالة املريضة اليت ستطمئنان عليها  –وكلودين 
 .وما سيجري هلا

أجنيليك حني انتهتا من  –قلقت ماري  –كفى يا كلودين انتظارنا  -
 ،كما قلت لك ،ولكن .سنذنِب حبقها ،ستنتظرنا أيسيه املسكينة –نقاشهما 

وال يهم أيسيه يف حضرة من ستقوم ذه  . حني أبدأ بسرية التوبةأيديين
خري هلا أن تقوم ا أمام رجل دين من  .الشعرية ما دامت قررت القيام ا

ألست  .2من أن تقوم ا أمام أحد اجلانسينيني 1املولينيني الذين أنتمي إليهم
أعرف أسرارها قبل أال جيب أن  ؟ومن يقامسها مصيبتها إىل اآلن ،من رباها
 ؟!أن متوت

                                                                                             
ولكن عدم اتفاق رجال السلطة أدى إىل اختصار العقوبة  دة أشهر.اإلجبارية يف أبلون ع

 .إىل شهر واحد. املؤلف
) طائفة دينية حتاول التوفيق بني 1600- 1535 نسبة إىل اإلسباين لويس دو مولينا ( 1

 .القدرية وحرية اإلرادة. املترجم
سا خصوصاً نسبة إىل األسقف كورنيليوس جانسن، حركة دينية سياسية نشأت يف فرن 2

كرد فعل على االستبداد الديين وامللكي. وتبحث يف موضوع النعمة اإلهلية والعالقة بني 
 .اإلميان واحلياة املسيحية. املترجم
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 .ولكن أيسيه لن تكشفها لك .كالمك صحيح -
 ؟وملاذا -
ما كشفت أسراري إال لألب الوحيد  – !ال قدر اهللا –لو كنت مكاا  -

 .الذي أعترف له
 – !تقارنني نفسك مبن ستسلم روحها بني اليوم والغد !تباً لك يا كلودين -

 - :ى وسألتها وهي تنظر إليها وامجةأجنيليك أختها الصغر –رت ماري 
 ؟وهل كنت ستكتمينها عن أختك أيضاً

السر والعلن  ... يف هذا املوقف يا ماري.ال يبقى أخ وال أخت وال أم -
تكاشفنا قصص حبنا لتقاتل األحياء.  ،أنت وأنا ،لو أننا .ليس هلما سر معلَن

ليان كانوا واألموات مثل سلفك الكونت شارل دو فرييول والدوق أور
 تقلَّبوا يف نعوشهم.

على رأيك مل  – .أجنيليك وهي تطبق جفوا –زفرت ماري  – !سحقاً -
 يبق حب صادق يف فرنسا.

 –.. تعايل يا ماري .ما تكذب به إحدانا على األخرى يشهد على هذا -
ألكسندرين يدها إىل الباقة اليت جلبتها فارتدت يدها عفوياً  –مدت كلودين 

 !لتبق يف البيت ؛وهذه كذبة مؤقتة جئت ا عبثاً – .أحرقتهاكأا 
- تبقجيب أن  - :مث غمغمت ،أجنيليك على مضض –وافقت ماري  – !ل

.. إذن يا كلودين ليس من نتوب على .وملاذا ،تعريف إىل من تهدى الزهور
 !أيديهم جديرين بالثقة متاماً

.. لست .ولكنهم بشر مثلُنا ،اهللاوهؤالء يعتربون أنفسهم مقربني جداً إىل  -
يف خريف العام  ؟وأخونا بيري املطران أليس واحداً منهم .جاهلة ؤالء
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محلوين أنا كل  ،املاضي حني كان رجال الدين هؤالء جمتمعني يف بييت
 .مث أنت عارفة مبا فعلوه يب واموين به ،املسؤولية

 .ال ذنب له ،ال تعدي بيري بني هؤالء -
حني  .ال يقوم بأي عمل إال لنفسه .ري أخونا ولكنه ليس مستقيماً متاماًبي -

وأم لن يستطيعوا انتزاع املنصب من الكاردينال  ،عرفوا أن هدفهم خائب
 أندريه دو فريلي كان بيري من أوائل الذين تنصلوا من املؤامرة. –إركيول 

ال  –جلمر أجنيليك اليت كانت تتوقد كا –انفجرت ماري  – !كلودين -
 !تتقويل مثل هذا على أخيك الذي وصل إىل منصب الكاردينال

مل  – ؟!وملاذا ال أقول هذا على رجل الدين الذي يتصرف ذه الطريقة -
 .من مل يهتم يب لن يهتم بك –ألكسندرين أمام أختها  –تتراجع كلودين 

 ؟!نيكول وهو يعرف أنه ممنوع من الزواج –ملاذا يكذب على جانيت 
اختتمت ماري وقد ندمت على خروجهما من  – !امسعي ماذا تقول هذه -

بشيء من املزاح الربيء  ،مث أال تعرفان عالم تتكلمان ،موضوع مرض عائشة
 .إن مسع رجال الدين كالمنا فلن يؤبنونا حني موتنا - :من اخلبث

مزحت كلودين  – .لن يدعوك بال قرب .ال تقلقي مىت وصل األمر إىل هنا -
ولكن لو  .إن كان هذا رأيك توقفنا عن اغتيام –ألكسندرين مع أختها  -

  .مل يكن عندك مطمع يف رجل الدين الذي حتضرينه ملا اخترته لتوبة عائشة
 حوالاأليف أسوأ  .ال أخسر شيئاً يف هذه العملية ،حسناً يا ماري حسناً-

 ...نكتشف سراً من أسرارها
إياك ذه احلجة أن تتوددي إىل عائشة  ولكن .اآلن فهمت .نعم هكذا -

 .أما أنت فأمامك حياة كاملة ،حنن جمربون ...الثرثارة
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جات  ؟أكانت أيسيه جمربة أن ترعى أرجنتال يوم أصيب باجلدري -
 .ألكسندرين أختها وهي تنهض –كلودين 

أجنيليك أختها وهي  –تبعت ماري  – !يا كلودين يا للحسرة .صحيح -
 .هلذا أحب أيسيه التعيسة احلظ .ال أستطيع إىل اآلن أن أنسى وأنا –تقول 
ال تظين أين أحبك أقل منها ،أيتها اخلبيثة الصغرية ،وأنت.  

ألكسندرين يف الفراش ولذا ضت  -مل تكن أيسيه حتب أن تراها كلودين 
 واستقبلتها جالسة على الكرسي الوثري. ،متحاملة على نفسها مكابِرة مرضها

- أجنيليك عائشة مستغربةً ما ترى –عانقت ماري  – ؟!ضت يا ابنيتأ، 
أمل  – .ومسحت على جسدها .ناسية ما قالته ألختها بشأن مرض عائشة

 وإا ستنهض أخرياً من املرض؟  ،أقل لك يا كلودين إن أيسيه ستتحسن
بكتا  ،متقاربتني جلستاوبعدما  ،ألكسندرين وعائشة –تعانقت كلودين 

 .كلتامها
قالت  – .اشتقت إليك ،سعيدة برؤيتك ،أنا يف حال حسنة يا كلودين -

 .عائشة بصوت مرجتف
 ...رمبا تعرفني السبب ،وأنا كنت أود رؤيتك يا أيسيه -
ماذا تكتبني يف  .فرحت ملا مسعت بإعفائك من العقوبة .أعرف يا كلودين -

 ؟هذه األيام
موضوعها احلب واإلنسانية ستصدر رواية يل  .ال نعدم موضوعاً نكتب فيه -

ستجدين فيها حني تقرئينها أشياء كثرية تدعو إىل التأمل يف شخصي  .والدين
 .ويف غريي

 .ال أظنين أحلق ا - ؟ومىت ستصدر -
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ألكسندرين يدها  –مدت كلودين  –يا أخيت الصغرية  ،يا أيسيه -
قبل و ،بالقياس إىل حالك قبل اآلن ،ال تيأسي – .ومسحت على يد عائشة

أليس كذلك يا  ؛لونك يعود إىل أصله .فأنت أحسن بكثري ،إرسايل إىل أبلون
 ؟ماري

ووقفت على  ،ومرضها حررها .أحسن بكثري ،بفضل اهللا .طبعاً ،نعم -
 .قدميها

 .ولك يف هذا فضلٌ يا ماما ،شكراً -
مرتاحة  ،أجنيليك تنتظر –مل تدعها ماري  –بديهي أن يكون يل فضلٌ فيه  -

صويف واألطباء  ،ا عائشة تتكلم عليها. _ ولكين لست وحديلسماعه
 .كذلك

ولكن من جهيت أنا أريد أن  – .شكراً يا ماما على أنك مل تنسي هؤالء -
 ،مثل ماما ،وأنت .ألكسندرين من قليب إين راضية عنها –أقول لكلودين 

لذي تعلمت وأفهمتين الكثري. فبعد ما قدمه يل الدير ا .علّمتين أموراً كثرية
ميكن القول إين  ،نيكول –واملعلمون، وجانيت  ،فيه التربية واملعرفة

وأقول شكراً لفولتري ومونتسكيو وبون دو  .خرجت يف صالونك األديبـت
أنا راضية عنك يا كلودين ولو اترنا أحياناً ألسباب تعود  .فيل وأرجنتال

تني يف أسرة واحدة رغم وعشنا كأخ .فلنتسامح بشأا ؛إىل الغرية النسائية
 .يا صويف هايت يل ذاك الصندوق الصغري .وعملنا معاً .اختالفنا يف األفكار

ومع ذلك أقدم لك هذه  .هذا ليس له قيمة كبرية سوى أنه مطلي بالذهب
 .القطعة الصغرية ذكرى
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مبناسبة  ،وأنا إذن .شكراً ،لن أستطيع الرفض يا أيسيه إذا كان هذا رأيك -
 –خلعت كلودين  –أقدم هذه  ،وليلهيك عن مرضك ،كحتسن وضع

 .ألكسندرين أسوارا الذهبية ووضعتها يف راحة عائشة
أجنيليك بطريقة ال تعرف أهي حتسدمها أم  –قالت ماري  –اديتما جيداً  -

، أفرح .أهنئكما ،ال ،ال - :وكشفت هلما قليالً عما يف ذهنها ،تغبطهما
.. ولكن .ا كان هذا الصندوق الصغري يعجبينوأن .ألجلكما وال أحسدكما

يكفي أنك أهديتين صورة من الصور التسع  .حسناً فعلت بإعطائه لكلودين
 .وهذه أغلى هدية .اليت صوروك فيها تذكاراً، وكذلك أهديت جويل

ا يف غرفيت ما حييت ث فيه .سأحتفظوحني أجد نفسي يف موقع أور، 
 –اختتمت ماري  –.. .ول االسم اآلنولكن لن أق ،أعرف ملن أورثها
وواست نفسها "ما فائدة أن أعيد سرية  ،خامتة مفاجئةـأجنيليك كلماا ب

دعيها تستريح ألا  ،أجهدنا عائشة - :" ووجدت عذراً ألختها؟التوبة هلاتني
 .وأنت ما دمت صرت حرة فأمامكما أيام أخرى تتحادثان فيها .حتسنت

أمس التقيت  :ه إليك حني رأيتك جالسةكنت نسيت أحسن خرب جئت ب
ال أقول اليوم  ،بفولتري يف املسرح فسأل عن صحتك وأبدى رغبته يف زيارتك

 .بإذن اهللا جتاوزنا مرحلة اليأس .استرحيي يا ابنيت .ولكنه سيأيت إليك ،أو غداً
 .وأحالمي حتدثين أنك ستشفني

ألكسندرين  –ن وحني أغلقت كلودي ،يف أثناء خروج األختني من الغرفة
انفجرت عائشة  ،الباب وهي تودعها بقبالت ترسلها من شفتيها بأصابعها

 .باكية
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-VIII- 

اختلقت املركيزة دو بارابري ذريعة ملاري  :حتقق لعائشة ما أرادت بشأن التوبة
– ا بواعظ  ،خرِجها من البيتـأجنيليك الكونتيسة تويف هذا اليوم جاء

  .1رسوكريزوستون بو –امللك آدم 
ومل  ،ظلت تنظر من خالل الظالم .مل تغمض عائشة جفوا طوال الليل

يتأخر املوعد الذي تنتظره إىل الفجر. وطوال هذه الساعات مر أمام وجهها 
 ،وغاباا املتعددة األلوان ،جبال أرضها اليت أجربوها على هجرها :الكثري

تظهر لعينيها  ،ماله الناعمةور ،وأمواج البحر األسود اهلادئة .وسهوهلا املرقّطة
كانت ترهقها هذه الليلة  وذكريات العمر القصري الذي عاشته فيهاوختتفي. 

وحني تعيد التفكري يف السنوات الثالثني اليت  .أكثر من أي وقت مضى
 .فتعصر قلبها ،عاشتها يف فرنسا تغلبها األحزان أكثر من األفراح

فسها بلُغتها األم ألول مرة هلا يف المت عائشة ن –مهالً يا عائشة  ،"مهالً
ماذا كانت  .مل أعرف أن قلبك هش إىل هذا احلد ؛ماذا جرى لك –فرنسا 

جديت تقول "ال أحد يعرف مىت ميوت كما ال يعرف مىت يولد" أعرف أن ما 
بقي يل قليل ولو أين ال أعرف يوم ممايت. ملاذا أنتظر الواعظ بورسو هذا 

ة على آل فرييول الذين ربوين حني كنت يف وضع ألست هكذا عاتب ؟اليوم
 ،على املوطن الذي وضعت فيه طفليت ،عاتبة على موطن حيب األول ،صعب

ألست هكذا أتناسى ما قدموه يل كما كانت  ؟على فرنسا اليت انتميت إليها
ولكن  "ال ينمو معه جسدكالطعام الذي ال جيعلك تشرب املاء " جديت تقول

                                                 
كريزوستون بورسو واعظ امللك لودفيغ اخلامس عشر، وعضو يف منظمة  –آدم  1

 ملترجم.التياتينسيني. املؤلف. وسيأيت الكالم على هذه املنظمة الحقاً. ا
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هذا رأي فولتري  ؟التبابفعل اخلري أن يتحول إىل أسألك هل ميكن ل
ولكن ال أستطيع موافقتهم، وأؤيدهم يف أنه "حىت لو  ،ومونتسكيو وديدرو

وأنا أعد نفسي عشت إىل  .يبست الشجرة ال جيوز نسيان اجلذر احلامل هلا"
ال أظن  ؟وهل أكون بريئة من الذنوب إن قلت هكذا .اآلن بفضل هذا اجلذر

وملا كنت واحداً من هؤالء فليس عندي ذنب  .لدنيا بريئاً منهاأحداً يف ا
ليست سراً على اهللا  ؟ماذا تشبه هذه .أخجل أن أعترف به أمام واعظ امللك

 .وعلي وعلى أحد. سأعترف لبورسو الذي آمل أن يفهمين بكل ما يف قليب
استطعت غفرت لكل من  وإن .وحني أمثل أمام اهللا أتطهر بروحي وجبسمي

 .ساء إيلّ"أ
ومع أا كانت  .نظرت عائشة حنو الشمعتني املضاءتني أمام صورة الرب

ودعت  .تتأمل فقد ذهبت إليها وجثت على ركبتيها وهي ترسم الصليب
وأن ال ختطئ مع واعظ امللك يف ما ختطط  ،لنفسها أن يكون ارها مرحياً

أن تعود بسهولة  :وحيقق ما ختاف منه دائماً ،وال تنسى سرها وعلنها ،له
  .بريئة من اخلطيئة

أجنيليك  إىل الغرفة يف كامل أناقتها مع  –حني دخلت الكونتيسة ماري 
 .الدكتور الروش فهمت عائشة أما ذاهبان إىل حديقة الغزالن

لو استطعت أن أصحبك إىل املستراح الذي أذهب إليه ماكنت أفضل  -
 ؟كيف حالك يا ابنيت - :اأجنيليك وسألته –قالت ماري  -.عليه شيئاً

رجع وجهك إىل  ،أما البارحة واليوم فال بأس .أرعبتنا يف األسبوع املاضي
أكّدت على صويف أن تم بكل ما  .استرحيي ؟أليس حقاً يا الروش .لونه

لوال أن املركيزة دو  .حنن لن نغيب طويالً .وتناويل أدوية الروش .حتتاجينه
 .عة العطب أيضاً ما كنت ذهبت إىل مكانبارابري أحلّت علي فأنا سري
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قالت عائشة يف إثرها مرتاحة خلروج الكونتيسة  -.اليوم يوم مجيل يا ماما -
وجتنيب الركوب يف العجلة الكبرية كي ال  ،وارتاحي ،ال تقلقي – .من البيت
 .ولكن سلمي يل عليها .تدوخي

 –لك آدم يف املوعد املتفق عليه أدخلت املركيزة دو ديفان واعظ امل
وعائشة اليت كانت مستعدة للّقاء قبلت  .كريزوستوم بورسو إىل غرفة عائشة

 .ودعته إىل الكرسي الوثري ،يد األب مع إمياءة احترام
حني كان بورسو الرجل األشقر ذو العينني الواسعتني الذي جتاوز الستني 

راف يضع اإلجنيل والصليب الفضي على الطاولة اليت سيجري عليها االعت
وحني بقيت عائشة  .تبادلت دو ديفان وصويف النظرات وخرجتا من الغرفة

ولكن  .وحيدة خطف لونها حزنٌ غزا اجلسم الذي بقي جمرد هيكل عظمي
 :نظرات رجل الدين اهلادئة اليت متنحها الراحة والثقة أعادا إىل وعيها

 .املؤمنني باهللا دعوتين إليك يا ابنيت وأنت تعرفني أنك يف عداد الكاتوليك -
إنه  .واطمئين إليه .وليكن يف نفسك حب اهللا الذي تتوكلني عليه ،ارتاحي

ال حدود  .ويدين الكاذب .ويعاقب املسيء ،يكافئ احملسن .وكيل اجلميع
 ،وأنت وأنا من عباده ومن أمته. فإن اعتربتين اليوم رسوله .لفضل اهللا ورمحته

 .صغاء إليك ومساعدتكوكنت جاهزة يا ابنيت فأنا جاهز لإل
 .جاهزة ،نعم يا أبانا -
 .إذن يا ابنيت قبل االعتراف حيي اإلجنيل والصليب -

 ،قالت عائشة بصوت خفيض وهي تقبل اإلجنيل والصليب كالً على حدة
 :ومتس ما جبينها

 .جاهزة يا أبانا -
 .باسم اهللا أمسعك يا ابنيت -
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 .ال أعرف بِم أبدأ يا أبانا -
 .بأول ذنبٍ اقترفته يا ابنيت ابدئي -

وحني  .كما امحر وجه عائشة اليت وقعت يف الضيق عاد وشحب من جديد
 :بدأت تنقض أصابعها النحيفة بني كفيها نصحها الواعظ بورسو

ما يعرفه اهللا الذي يعرف كل شيء وال تستطيعني قوله خري لك أن  -
 تكشفي عنه من أن تبقيه يف قلبك يفنيك.

بل هناك يف  ،ليس فرنسا .الذي حدث فيه هذا ليس هنا يا أبانااملكان  -
 .بالدي البعيدة شركيسيا

 ؟ما تسمينها "بالد الشركس البعيدة" أما تزالني تعتربينها بالدك -
أقول هذا يا  .يعيش أبناء قومي فيها .ألن جذري هناك ولو أن أهلي ماتوا -

 .أبانا ألا ال تزال يف قليب
 ،وهو يفهمك ،وهو يؤملك يا ابنيت ندعو اهللا ، ما يف قلبكألنك ال تكتمني -

 –اهتديت إىل الدين الكاتوليكي" يقول لك اهللا "انسي قومك ألنك  ولن
أنسيت لغتك الشركسية  - :مث سأل عائشة ،توقف بورسو قليالً عن الكالم

 ؟أم أنسوك إياها
- الدين الذي  .اتعلمت لغة فرنسا اليت وصلت إليها صغرية برضاي أو بدو

ولكين أتذكر أحياناً  .أُكرِهت يف ليون على اعتناقه تقبلته من نفسي فيما بعد
 .حني أفزع أقول بلغيت األم "يا هللا" وأدعو ا لنفسي .دين جديت املرحومة

 ؟أتعتربينه ذنباً حبق دينِك الكاتوليكي –وجود دينني يف قلبك  –هذا  -
 .أعتربه يا أبانا -
حسم  – .ال إله إال اهللا .ون وقيومها واملتصرف فيها إله واحدخالق الك  -

إن كنت تؤمنني  - :مث أضاف .الواعظ بورسو املوضوع بصوت خفيض
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ومرة أخرى إن كان هناك هم  .باإلله الواحد للكون فلن يدعك ختطئي
 !أمسعك يا ابنيت ،يفنيك ال تستطيعني البوح به فأخربيين

تكلمت  .علي وال عليك وال على أي إنسان غري أنه ليس سراً ،عندي -
 .وإىل اآلن ال ينتهون منه .عليه باريس كلها

 ال تعدي كل ما يتناقله الناس ومل حيدث حقيقة لك، أو فعلته بنفسك، -
 .حياسبه يوم القيامة ،ال يقبل اهللا االفتراء !حقاً

 :ولونولكن ألم يق .ما سأقوله لك يا أبانا فيه الصدق وفيه الكذب -
 .الصدق كذب والكذب صدق ال أعرف ملاذا يدينين الناس

 .أمسعك يا ابنيت .الدنيا الفانيةالصدق والكذب يتعايشان يف  -
 ،وأنه صار يل أباً ،حقيقة أن شارل دو فرييول اشتراين من سوق النخاسة -

وأنا واثقة  .كله صحيح ،وحماولته إجباري على ذلك ،واشتهاءه يل كزوجة
 .الناس تناقلوا أين ولدت طفالً لبابا . ولكنه كان سليماً ملا حاوللو أن رأس

 بسبب بابا املريض حني وسأروي لك حقيقة ما جرى يل .وهذا غري صحيح
جعلهم يأتون بك الليلة إىل وإن مل تقبلي فسأ ،سأكون أنا زوجكقال يل "

 ماري دو –أنا وبليز  ،" وهدد شريف األنثوي، ارتكبنا دون زواجفراشي
  .إيدي شفالييه الفاحشة اليت يعرفها كل الناس

 ؟هل كنت تعرفني أن شفالييه ليس له احلق يف الزواج -
 .غري أنه خيل إيلّ يف ذلك الوقت أن ال خمرج يل سواه ،كنت أعرف -
 .استعجلت جداً يا ابنيت .ال يضع اهللا اإلنسان يف مأزق ال خمرج منه -
 .يا أباناغلبين صغر سين وهشاشيت األنثوية  -
 .واقترفت ذنباً من جهة أخرى ،محيت نفسك من جهة -
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أعترب توريط دو إيدي شفالييه الرجل النظيف يف اخلطيئة وتوريط نفسي  -
  .ذنيب أنا

 .اهللا يعلم كل شيء ويرى .ال حتملي نفسك ذنبكما أنتما االثنني يا ابنيت -
 ارتكابك وكيف تصرف معك من كان السبب يف .اُدعوا إليه يتفهمكم

 ؟اخلطيئة
 .وأنا لن أنسى فضله علي أبداً .وما هم بفعله ،تويف بابا ناسياً ما قال -

 .وأنا أمحل نفسي ذنبه .سأصلي من أجله يف القليل املتبقي من عمري
 .وعليه دفع مثنها ،ال يدعنا اهللا ننسى أن كل إنسان مسؤول عن ذنوبه -

 .أمسعك ياابنيت
وتربى يف  ،ل مين أن أدع ابنيت الوحيدة تعيش وحدهاأعرف أن اهللا لن يقب -

ولكن أصلّي إليه أن جيعل ابنيت التعيسة  .وأعرف أنه سيحاسبين ،بيت غريب
  .وأحتمل أنا الذنب كله ،سعيدة

 ؟وهل تعرف ابنتك أنك أمها -
 ." ألين أفهمتها أين خالتهاتانتتناديين " –تنهدت عائشة  ،ال -
 ؟وملاذا -
 .أنا ووالدها خوفاً من أن نتسبب يف إيذاء دو إيدي شفالييه مل نصارحها -

 .حىت إن أباها مل يرها إىل اآلن
 .ماري دو إيدي شفالييه أكرب –ولكن ذنب بليز  .هذا ذنبكما كليكما -
  .الذنب كله ذنيب .شفالييه ال ذنب له البتة .وارمحين .افهمين ،ال يا أبانا -
 .اال من شأنن ،هذا من شأن اهللا -
ال  .رويت لك ما يهمين ويفنيين .ال أعرف شيئاً آخر أقوله لك يا أبانا -

مهما  .أعرف إن كانت ذنوباً غري أن عندي عيوباً ال أستطيع التخلص منها
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وجعلتين  .حاولت أن أكون هادئة وال أسيء إىل أحد غلبتين محييت أحياناً
 .أقول وأفعل ما ال يليق

 ؟أتندمني على ما تفعلني -
وأعتذر  .ال أبدل رأيي إذا كنت على حق، ولكن أتراجع إن كنت خمطئة -

حني يشرع الذين ال تعجبهم محاييت لشريف يسخرون مين  .ممن أسأت إليه
  .وحيدث كثرياً أن أاتر معهم ،أتأمل

 .ما أزال أمسعك ،هذه عادات ومسالك حسنة يا ابنيت -
و ربنا ليالً واراً أن يغفر يل سأدع .هذا ماكنت أريد أن أقوله يا أبانا -

 .أريد أن أمثل أمامه طاهرة .ذنويب ما دمت فتحت لك قليب
 – .عالمإنه رحيم  .ولْيخفف اهللا عنك مرضك .تقبل اهللا دعاءك يا ابنيت -

مث  .مث اإلجنيل .شة كي تقبلهئكريزوستون بوالسو قدم الصليب لعا –آدم 
ا أنك يا ابنيت عرفتين إنسانيتك النقية مب - :رسم هو أيضاً الصليب ومناها

ليكن اهللا يف  .ومآسيك سأصلي أنا أيضاً من أجل أن خيفف عنك ذنوبك
اهللا  .يقول يل قليب إنه سيتفهمك وسيحسن إليك .قلبك دائماً ولْتصلّي إليه

 .كل ما يف الدنيا يل"قال لنا " .رحيم
 –لوت كريزوستوم بورسو من الغرفة ضت شار –حني خرج آدم 

إليزابيت أيسيه وقد غدت خفيفة بقلبها وجبسدها وجثت على ركبتيها أمام 
وظلت تدعو إىل اهللا دون أن تالحظ دخول دو ديفان وصويف   .صورة الرب

 .وخصرها النحيل وقامتها الرشيقة ينسيانك أا مريضة ،إىل الغرفة
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-IX- 

من الفراش غري حني اعترفت عائشة بكل ذنوا لواعظ امللك بورسو ضت 
شاعرةً باخلفة مع أن حاهلا تشبه من يقال فيها "األمل  ،مصدقة نفسها

 .تتمشى يف أرض الغرفة دون أن تقترب من املرآة :الكاذب خداع للنفس"
ويف الصباح ويف املساء تقف وراء النافذة فتحيي شجرة البطم الكبرية اليت 

وحني جتلس  .ر مزيداً من الوقتوتدعو اهللا أن تعم .شرعت أوراقها تتفتح
وتفضل أن تتصفح  .على األريكة متسك بالكتاب لتنسى أفكارها املشتتة

 .ومتر أمام عينيها جمريات حياا .كتابات فولتري وموليري على حنو خاص
 ،نيكول ومها ينزهاا يف حديقة الغزالن –ويعود إىل خميلتها بيري وجانيت 

وكيف سألتهما عن املكان الذي يعيش فيه  .بريةويدوران ا يف العجلة الك
وتعود إىل أذا صرختها يف هذا االجتاه لتعلم أهلها وتسمعهم أا ما  .األديغة

.. وكيف كانت تلتقط احلصى امللونة من شاطئ البحر .زالت حية
.. ... وسوق النخاسة يف إستانبول... وكابوس قطاع الطرق.األسود

وأمسيات امللكني  ،وتريانون ،وفريساي ،كول –ان ومارسيليا وباريس وس
.. وباليه ... وتعرفها إىل دو إيدي شفالييه.لودفيغ الرابع عشر واخلامس عشر

 ..... وسانس... وجنيف... وأورليان... وأبلون.رويال
 .تتذكرها كأا اليوم ولو مضت عليها سنوات ؟مىت جرت هذه األحداث

وباعوها يف سوق  ،ا ا البحر األسود سبيةمن أين هلا أن تنسى كيف عربو
وكيف ستغفر لنفسها ذنب الفتاة اليت مل  .النخاسة بإستانبول إىل فرنسا
 .واليت هي يف عمر اختطافها من بالدها ،تستطع مصارحتها بأا ابنتها
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 –حني خرجت من أفكارها الكابوسية كيف أن ماري  ،قفز إىل ذهنها
 :غري أا نصحت نفسها بسرعة ،امللك بورسوأجنيليك جتاهلت قدوم واعظ 

 .أو ال تعرف املوضوع الذي أخفيته" ."رمبا مل تكن تريد أن جترح قليب
أجنيليك الكونتيسة غضبت حني عرفت ما أخفيت  –إن مل تكن ماري  -

وسيغفر اهللا يل ألين أعد نفسي على حق يف  .عنها فهذا أمر حسن يا صويف
 .ن أمي إذ أن معروفها معي أكثر من إساءاا يلوألين راضية ع .إخفائه

ولكين لست راضية عنك  .سأدعو هلا اهللا أن يغفر هلا وينظر إليها بعني الرمحة
مسحت عائشة الدموع اليت  –بشأن بايت ألنك ال ختربينين عن سر اختفائه 

.. لو وقع بايت بأيدي .رمبا كان اهللا قدر هذا أيضاً – .تسارعت إىل عينيها
ال يا صويف  .أناس طيبني مثل آل بولينغربوك الذين يربون سيلني الرتاح بايل

هذه وعدين دو إيدي أن يسترجعها من آل  .ال تظين أين أقارن ابنيت بالكلب
 .لو حتقق هذا يف حيايت ملت قريرة العني .بولينغربوك

واست صويف عائشة  –فال تستعجليه  .ال أحد يفلت من املوت يا أيسيه -
وقفت  ،وحبمد اهللا ،وهذا األسبوع –ع أا تعرف أن ال أمل يف شفائها م

سترين حني يعودون إليك  .ويف الصباح أفطرت فسررتين .على رجليك
وتناد شفالييه "بابا" فتنسي  ،بسيلني إن مل تنادك "ماما" بدالً من "تانت"

 .متاعبك
بدا من عيين  !يفيا صو يف فمك الذي خيرج منه هذا الكالمبارك اهللا  -

لو حدث هذا  – .عائشة اللتني تنطفئان، وخديها الشاحبني رضاها مبا مسعت
 ...يا صويف

رمبا يأتيك اليوم  .دعيين أرتب شعرك .قليب ينبئين ،سيحدث يا أيسيه -
مل تدع صويف نفسها تنسى  – .الك األديغية"ـَمـفولتري الذي يناديك "ال
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هذا  .تبتين عبثاً يف موضوع بايت يا أيسيهعا - :ما قيل هلا بشأن ضياع بايت
 .واخلدم ما يزالون يبحثون عنه .خرج مساء أمس من الدار وانقطعت أخباره

ومع ذلك ال  .وزاروا سوق الكالب ،وسألوا الصبيان ،ومشطوا القرية كلها
 .سيعود من نفسه أو جيده الباحثون عنه ،تقطعي األمل

 :سامة على شفتيهاما مسعته عائشة جعلها ترسم شبه ابت
ولكن جديت كانت تقول  .والفرح أغلى وأغلى ،والنية غالية .األمل كبري -

وهلذا ملَ أكتم أنه عالمة  ،إذا ضاع كلب املريض من داره فهذا نذير شؤم 
  ... أرجوك أن تنفذي ما أوصيتك به يف شأن بايت.يأس

يف موضوع تظاهرت صويف أا مل تسمع ما قيل هلا  –عفواً يا أيسيه  -
انظري كم تناسبك  –وقدمت املرآة الصغرية لعائشة لترى نفسها  ،الكلب

 ،وحتلّيت مبجوهراتك ،وإذا غطيت كتفيك ذا الشال املخرم !تسرحية شعرك
 !فستشرئب إليك عيون رواد أمسية امللك

يقول فولتري يف إحدى مسرحياته "وليمة يف  كما ،أبعديها عين يا صويف -
مث نظرت إليها بعني  ،قالت عائشة باستخفاف لصويف –" ونزمن الطاع

ومن  .ويف هذه اللحظة لفتت نظرها األصوات الصادرة من جهة املمر .األمل
وعلى عادة  .أجنيليك –نيكول وماري  –هذا املمر خرجت جانيت 

 :الكونتيسة الدائمة امتدحت دون رياء أو خبث
ألجل  ؟عائشة تتحسن ،فسكوترين بن ،نيكول –أما قلت لك يا جانيت  -

ال جيوز  .هذا أقول إن كل إنسان يفيده أن يعترف أمام الكاهن مرة يف السنة
كريزوستوم  –لو عرفت يا ابنيت أن آدم  .ألحد أن يفين نفسه من أجل ذنوبه

 .رجل الدين الكبري سيأيت إليك ملا خرجت من البيت يف ذلك اليوم
  .وطلبت منه املوعظة ،رقةوالعترفت له  بذنويب الصغرية املتف
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وهي متسح على كتفيها،  ،نيكول عائشة قالت هلا –حني عانقت جانيت 
 :كابتةً أملها

أصلي إىل اهللا من أجل أن  .أنت مجيلة اليوم يا أيسيه كما يف كل وقت -
كريزوستوم  –صادفت أمس يف الكنيسة آدم  .تعود إليك صحتك

 .يصلي من أجلكوأبلَغين أنه  .ومحلين سالمه .فامتدحك
 ،قليب .خييل إيل أين حتسنت بعد االعتراف .نيكول –شكراً يا جانيت  -

 .وتوقفت عن السعال .وأطرايف خفيفة
أجنيليك نفسها من  –مل حترم ماري  –وأن تتحسين  ،طبيعي أال تسعلي -

فهم بورسو الرجل احلكيم أن عائشة امرأة صادقة  – .املشاركة يف ما مسعت
 ،هذا رجل تعرفه فرنسا بأسرها !وإال ما كان واعظَ امللك .اطيبة فامتدحه

ولو امتدحه الكاردينال أندريه  ،ولكن هذا الرجل العظيم .وحمبوب يف جنيف
ومل يكن يف  لو كان بني اجلانسينيني :لن أكتم عتيب الوحيد عليه ،دو فلريي

جرى أكنت أدع أيسيه للمرض لو  ." لكنت راضية عنه أكثر1التياتينيني"
ليس من شأننا تفسري األحكام  ،ما العمل ؟كل شيء يف الدنيا كما أريد

 .الشك أن عندكما كثرياً مما تتكلمان عليه ؛اجلسا أنتما إذن وتكلما .اإلهلية
وسنفكر معاً يف ما سيجهز لنا طباخونا  .وأنت يا صويف تسترحيني قليالً

زوجي   ،انأنطو –أتعرفن فيم رجاين أمس أوغستني  .ألجل العشاء
 .يشتهي كوسا مسلوقة مرشوشاً عليها السكر ؟املسكني

                                                 
مر التعريف باجلانسينية، أما التيتانية فنسبة إىل التيتان أنصاف اآلهلة يف األسطورة  1

 املترجم. اليونانية املشهورين بالقوة اخلارقة. حركة ضد التقاليد السائدة والسلطة اتمعية.
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نيكول  –أجنيليك وصويف من الغرفة جلست جانيت  –حني خرجت ماري 
  .وعائشة بعض الوقت تتأمل إحدامها األخرى بعيون دامعة

نصحت  .ضعي أملك يف اهللا ألنه املهيمن على اجلميع ،ال تيأسي يا أيسيه -
 .سيفهمك مادمت فتحت له قلبك –جانيت نيكول عائشة 

ابتسمت عائشة كما مل حيدث يف األشهر املاضية بعينني مضيئتني وخدين 
 :متوردين

ولكن الدموع  .ال أريد أن أخدع نفسي باآلمال الكاذبة .شكراً يا عزيزيت -
أريد أن  .بل دموع فرحي برؤيتك ،اليت ترينها يف عيين ليست من اليأس

 .اً خمتلفاً عن شكر األعوام واأليام السابقةأشكرك اليوم  شكراً خاص
نيكول كالم عائشة وقد تصورته  –قاطعت جانيت  - ؟ماذا يا أيسيه -

كول  –كأين مل أدرس غريك يف سان  ملاذا تركزين على "شكراً"  - :وصيةً
 ؟
ليس من أجل تعليمك يل  –استعجلت عائشة  – .نيكول –ال يا جانيت  -

 . تنسين قومي الشراكسةفقط بل أيضاً ألنك مل
كنت أحاول  - :نيكول ومزحت –ابتسمت جانيت  - ؟هذا ما تقصدينه -

أنا راضية  .ومل ختجليين .أال تذويب بني الفرنسيني الذين جاؤوا بك إليهم
 .عنك يف فرنسيتك وشركسيتك

وال من  ،ال من هنا ،ولكين كان يخيل إيلّ أين أعيش حائرة بني االنتماءين -
ال  ،كما تقولني ،ولكن .ورمبا كان هذا هو السبب يف ما جرى يل .هناك

دو إيدي املسكني ال هم له غريي وغري  .كل شيء سيتحسن .داعي لليأس
أمللْتكم من  - :سألت عائشة جانيت نيكول وهي ختتتم شؤوا – .سيلني
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 مسعت أنه حدثت بعض املشكالت الصغرية بينك .مشكاليت اليت ال اية هلا
 ؟نيكول –ما وضعكما يا جانيت  ،وبني بيري

حني كنا كالنا عاملني عاديني يف الدين كانت أمورنا  ،صحيح يا أيسيه -
وملاذا  .كنا نكتم حبنا ،وأنت تعرفني ،ولكن حني صار بيري مطراناً ،جيدة

وأنا  ،ال تلومي بيري .وهنا أينا قصتنا ؟!جنين على أنفسنا مبا ال يرضاه اهللا
نيكول مل تكن تريد املزيد من احلديث يف  –وألن جانيت  –يب أعرف ذن

أتنتظرين  - :موضوع حبهما سألت عائشةَ عما الحظته يف أثناء جلوسها
 ،إن كنت تعبت فال ختجلي مين ؟شيئاً يا أيسيه أم يصعب عليك اجللوس
وإذا حان موعد دوائك أعطيتك  .سأُضجعك أو أضع الوسادة وراء ظهرك

 .إياه
ولست  ،مل ميض وقت طويل على جلوسي ،نيكول – يا جانيت شكراً -

وكشفت  ،بعني مرتاحة ،كما دائماً ،نظرت عائشة إىل معلمتها – .متعبة
أنتظر  ،كما انتظرتك اليوم يا عزيزيت -.مستغربة مالحظتها ما كانت تنتظره

 .واالثنان رجالن - :واختتمت بابتسامة ال ختلو من التصنع –شخصني 
 .نيكول عائشة –مازحت جانيت  – !أعرفك يا أيسيهمل أعد  -
تعرفني العالقة  .فولتري ودو إيدي :إن كان هذا رأيك أخربتك بامسيهما -

وأنا مهمومة باخلرب الذي ننتظره  .وهو معلمي كما أنت ،بيين وبني فولتري
 .كالنا والذي سيحمله إلينا

-  خرى وهي حتاول مزحت معها مرة أ –اآلن فهمت ياأيسيه ملاذا تأنقت
 .بثَّ األمل يف نفسها

مل أكن أريد أن يراين فرانسوا ماري أروا فولتري املفكر .وليس هذا وحده -
ما كادت عائشة تنهي كالمها حىت جعلها صوت  - .الكبري وأنا يف الفراش
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أصلحت ناسية مرضها قبة  .العربة الصادر من جهة الدار ترفع رأسها
 .ليست عربة دو إيدي شفالييه ؟منهما يا ترىعربة من  - :قميصها وشعرها

 :قالت جانيت نيكول من على النافذة
- بون دو فيل وفولتري ودو إيدي.ال خيرج منها شخص واحد فحسب ..، 

 .ومعهما شاب ال أعرفه
الرجالَ  ،أجنيليك تطري من الفرح ناسية أن يف البيت مريضة –دعت ماري 

 :قرأ القصيدة اليت كتبها أليسيهو ،وخرج من بينهم فولتري .األربعة
 ،لتكن يف دمك النار املتوقدة

 ،وليذُب جليدك يف الصدر
 ،ولتبق نار روحي يف قليب

  !ولتغلبك دفؤها
مد الورقة اليت كُتبت  ،وصفقوا له ،حني انتهى فولتري من قراءة القصيدة

 :عليها إىل عائشة وقال فخوراً ا
أنت مجيلة  ،يا مالكي الشركسية ،أيسيهإليزابيت  –شارلوت  ،يا أيسيه -

يف  ،ولكن ما أعزه أكثر من أي شيء آخر .وحلوة الطباع .يف كل زمان
أعطيك قصيديت  .واحترامك لنفسك ،هو حكمتك األنثوية ،غمرة حتييت

ولسنا وحدنا بل الفن الذي تعرفينه  .حنن حباجة إليك !ال مترضي .املكتوبة
سأعرفك على الرجل الذي ال تعرفينه من بني  .كيقول يل قليب إنه حباجة إلي

 – .ديين النغري ديدرو الذي نتوقع منه أن يكون فيلسوف املستقبل :رفاقي
خرج ديدرو الذي مل يتجاوز احلادية والعشرين من بني رفاقه خطوة إىل 

 - :وأكمل فولتري كالمه .مث تراجع ،نيكول –وحيا عائشة وجانيت  ،األمام
ماري  –ارلوت إليزابيت أيسيه دو فرييول الكونتيسة وبليز ش :اآلن نئكما
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وقّع امللك لودفيغ اخلامس عشر على األمر امللكي القاضي  :دو إيدي شفالييه
 !أرِهم يا دو إيدي األمر ؛بتسجيل ابنتكما سيلني على امسيكما

 ،ورأت الوثيقة اليت تشهد عليه ،حني مسعت عائشة اخلرب الذي كانت تنتظره
 –وذرفت جانيت  .أجنيليك –ووافقتها ماري  .حزا –فرحها تفجر 

 :كان بون دو فيل هو من يهدئ النساء و .نيكول دموع الفرح
 .نيكول كان األفضل أن دئا أيسيه من أن تبكيا -ويا جانيت ،يا ماما -

 –ومل يكن بليز  .وأقنع امللك .فرنسوا فولتري هو من حلّ هذه املعضلة كلها
إليزابيت  –وأنت يا شارلوت  .يدي شفالييه بعيداً عن املوضوعماري دو إ

وقد أثبتت أخيت وصهري أنه ال شيء أقوى من  .أيسيه ال جيهلك امللك
ويستحق احلب النقي بني هذين أن تكتب  .احلب يف عادات وتقاليد فرنسانا

 .عنهما مسرحية وكتاباً و أوبرا
لن نترك  –أجنيليك  – قفزت الكونتيسة ماري –إن كان هذا رأيكم  -

حنن جاهزون  ،أنطوان –وسنفرح الكونت أوغستني  .فرحتنا صامتة
  .وسنستدعيكم بعد قليل

وعدت عائشة الكونتيسة  – .لن حنرم أنفسنا من فرحتنا ،حسناً يا ماما -
شكراً  - :وقالت لفولتري .نيكول بطرف عينها –بعدما نظرت إىل جانيت 

ومع أن عائشة كانت فرحة بلم  – .وفك أبداًلن ننسى معر ،لك يا فولتري
أخشى أن تكون  - .مشل أسرا فقد تنهدت عارفة أن فرحتها لن تطول

 متابعتك ملوضوعنا أثرت على كتاباتك.
" اليت تعرفينها كتبت . مل يؤثر يف شيء؛ فبعد مسرحية "بروتال يا أيسيه -

قيصر" وأكاد أنتهي واآلن أعمل يف "موت ال ،"امسها "زايرامسرحية جديدة 
 .ولذا يا أخيت الصغرية حني يتم إخراجها على املسرح ستشاهدينها .منها
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أنت ال تعرفني  .وامدحيين إن أردت أو ذميين فسأمسع مالحظاتك عليهما
أليس كذلك يا  ؛ستصبحني ناقدة مسرحية ممتازة ،نفسك يا أيسيت العزيزة

 ؟بون دو فيل
 

-X- 
فرحة" رمبا جاء هذا القول املأثور من إنسان تعيس "جنا من املصيبة لتأخذه ال

اخلرب الذي انتظرته من أجل ابنتها والذي صار دواء  – .احلظ مثل عائشة
وفهمت عائشة أا  .رجع يف اليوم التايل نوبةً حادة ،لضيق تنفسها وسعاهلا

ال تتذكر أين مسعت أن املريض اخلطري يتحسن قُبيل  :لن تنجو هذه املرة
ومل جتعل أحداً حوهلا حيس  .غري أنه ال يغيب عن ذهنها أمس واليوم ،املوت

ويف الوقت القصري الذي وقفته على قدميها أعادت ترتيب  .مبشاعرها
  .مالبسها

 .املالبس اليت أشرت لك إليها من بني مالبسي أعطيها لك يا صويف -
ا كانت البسيها إن شئت دون أن ختربي أحداً أ ؛تصريف فيها كما تريدين

 .قالت عائشة وهي تقرأ يف الكتاب - ،أو بيعيها .يل
ال تتوقعي  –خارت قدما صويف فجلست وبكت  -؟!ماذا تقولني يا أيسيه -

 .هذه األمور السيئة لنفسك ولو كرمى لسيلني
عانقت عائشة صويف دون أن تبدي على نفسها  – .نعم ،نعم يا صويف -

تفهم اهللا   - :وأكملت بعد استراحة .ضعفاً رغم أا كانت تتنفس بصعوبة
اآلن أعد نفسي  .وعوضين عن معانايت .سبب خطيئيت فأعاد يل ابنيت الصغرية

واليوم  ،تبقى البارحةُ يوم أمس .ولكن هذه آخر فرحة يف حيايت .حمظوظة
ما الفائدة من أن أرتوي بكاء بعد أن  .ولكن ال ميكن تغيري شيء ،هو اليوم



- 650- 
 

وأنت لست بعيدة  ،حيدثين أن اييت هي اليوم أو غداً قليب ؟حدث ما حدث
وتودعيين ما  ،أتوسل إليك أن تساندي صالبيت وإنسانييت .عن هذا التوقع

 –وهذه الكتب املتعلقة بالشراكسة بدأت معي جانيت  .إىل حيث أرحل
وقد  .كول فحملتين على قراءا –ر سان نيكول وأنا صبية يف مدرسة دي

وأوصلي  .أرجو منك إيصاهلا إىل ابنيت سيلني ؛أزال أشكرها وما ،شكرا
نيكول يف حفل استقبال زوجة امللك  –إليها الزي الذي خاطته يل جانيت 

والنطاق الذي  ،والقبعة اليت سبيت فيها ،كول –لودفيغ الرابع عشر يف سان 
 .وأحلقي ا مقصي وكُشتباين واإلبرة .أعاده إيلّ فخري

قالت صويف وشفتاها الصغريتان  -وغريها أنا مستعدة هلا يا أيسيه  ،وهذه -
ها أنت سترين سيلني يف يوم  ،ولكن ال تفكري يف هذه األمور –ترجتفان 

 ، وجتدي سعادتك معها.وقد عادوا ا من إجنلترا لتفرحي ا ،كهذا اليوم
  - :واختتمت بصوت منكسر ،قالت عائشة –.. .وأنا أمتىن  هذا يا صويف -

.. وأنت تعرفني .ال أتذكر أنه حتقق يل مما أمتىن يف هذه الدنيا إال حيب الوحيد
العامل الذي عشت فيه والذي دمرت  ،ماذا كنت آمل .أين مل أهنأ ذا احلب

ولكين ال أندم على احتفاظي  .فيه حيايت كان عاملاً ال حيمي شرف املرأة
فأنا أختار دنساً وحيداً أعيش به صحيح أا وضعتين يف موقع خمزٍ  .جبنيين

هامجت نوبة السعال عائشة فقطعت  –.. .على أن تكون احلياة كلها دنساً
وأكملت  .ولكنها ختلصت من ضيق التنفس حني تناولت دواءها .كالمها

هذه حايل يا  - :وهي تضع من يدها املنديل الصغري الذي تلون بلون الدم
 ...ني اليت تقيم يف إجنلترا البعيدةصويف وأنت تعدينين أن أرى سيل

أما قال لك دو إيدي شفالييه إنه ما إن يعود اليوم من سانس حىت يغادر  -
 ؟!إىل إجنلترا
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ارتسمت ابتسامة على شفيت عائشة  –واليوم هو اليوم يا صويف  ،هذا غداً -
 كان من املقرر أن يأيت إيدي إيلّ قبل أن يسافر –ولو أا تعرف ما قيل هلا 

واآلن ألين مدين جبواب ملا كتبته إيلّ املركيزة  .لنتكلم يف موضوعاتنا أكثر
 :سأحاول الكتابة ،ال أعرف إن كنت أستطيع ،جويل كاالندرين

بدأت عائشة كتابتها  – ."اليوم ال أستطيع مكاملتك طويالً  يا جويل العزيزة
أي شيء ولكين متلهفة على أن أكتب إليك ما أحب أن تعرفيه أكثر من  –

وواجيب  .آخر. فبفضل اهللا ارتاحت نفسي ألين حققت ما كنت كتبته إليك
وقد مضت مثانية  .اآلن أن أعيش القليل الباقي من حيايت وأنا أكفّر عن ذنويب

 ،وقد أراح هذا االعتراف قليب .أيام على اعترايف ا أمام بورسو واعظ امللك
تعيسة وهي تعصف يب  ولو احتفظت بأسراري لرحلت إىل العامل اآلخر

 .والسبب أين اآلن يف الفراش خائرة القوى جداً .ساعة رحيلي
وحني أرى هلفتها علي أحاول أن  .صويف املسكينة حترص علي وترعاين

سريعاها  .سيطر احلزن الشديد عليها .سواء استطعت أم مل أستطع ؛أحتسن
ل هذا يرحيين أين وبغض النظر عن ك .بعد وفايت أصدقائي ألم حيبوا جداً

 .سأترك هلا ما يكفيها لقمة عيشها
من الصعب أن جتدي إنساناً  .ال ضرورة أن أضيف شيئاً يف ما يتعلق بشفالييه

فكما  ،وبالنسبة إىل الصبية .ويف مجال إنسانيته ،يف قوة حبه وصدقه ونقائه
 .وحيبهامل أعد قلقة عليها فلها من يرعاها ويتابع شؤوا  ،قلت لك قبيل أيام

ما عشته كان  .لن يبقى عندي مزيد من القوة أكتب ا .وداعاً يا حبيبيت
 .مل أجد يف حيايت ما جيلب يل فرحاً حقيقياً ولو غمضة عني .عبثاً حقيقياً

عشت حيايت منذ أن فتحت عيين على الدنيا يف األفكار واهلواجس. وبدأت 
هللا سيشملين برمحته فإن وملا كنت واثقة أن ا .أعي أخطائي من ذلك الوقت
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فلماذا أخاف  ،كان سيأتيين حظٌّ من الدقيقة اليت أفارق فيها اجلسد الفاين
 "!هذه آخر كتابة يل ،ليمد اهللا يف عمرك أنت يا جويل الغالية ؟صعود روحي

جلست بعض  ،حني انتهت عائشة اجلالسة يف سريرها تسندها وسادا
مث بدأت بعينني  ،حنو اجلدار مث اضطجعت واستدارت .الوقت سامهةً

أنا  ،ال ،"ال :مغمضتني تعيد التفكري يف ما ستكون عليه حال ابنتها وعيشتها
.. املواعيد اليت كنت أنتظرها باأليام يف املاضي حتولت إىل .لن أشهد هذا

إىل شيء  ،وهي ابنتنا الوحيدة  حني يستعيدها ،لن يحيجها إيدي .الساعات
ولكن كيف أفارق الدنيا قبل أن أعرفها أين  .العذاب بعدما عذبناها كل هذا

 ،طبيعي أن يعرفها والدها ولكن إن مل أفعل هذا بنفسي فلست إنساناً ؟أمها
جلست عائشة من جديد يف الفراش وقد  –" وأستحق كل هذه املعاناة
"يا  :وبدأت تكتب الرسالة اليت ستتركها البنتها ،استمدت قوة من غضبها

من تكتب لك  .لني الوحيدة اليت كسبتها يف حيايت القصريةيا سي ،روحي
ولكين لست خالتك بل أمك  ،"ها "تانتهذه الرسالة هي من كنت تنادين

 وأَصلي من شراكسة القفقاس. .إليزابيت أيسيه –امسي شارلوت  .احلقيقية
أنا  .ماريو إيدي شفالييه ما جرى يل يف حيايت –سريوي لك والدك بليز 

اطمئين إليه  .إنه أحد رجال فرنسا اليت صرت منها. وهو حيبك ،أحب والدك
من املمكن  .وال أشك يف أنه سيقابلك باملثل .واحترميه .واستمدي منه الثقة

أال أعيش إىل أن تصلك رساليت ولذا أدعو إىل اهللا أن تعيشا أنت ووالدك يف 
يصلْك دفئي مع ل .وداعاً أيتها الصبية اليت حرمتها من حالوة األم .سعادة

بالقبلة ويف قليب  وأنا بقيت أحتفظ .قبليت اليت سيوصلها إليك والدك بامسي
إن استطعت فاغفري يل ذنيب  أفارق دنياي العارية كما كانت تقول جديت.
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يف السادس  .آيشت :وبالشركسية .إليزابيت أيسيه –أمك شارلوت  .حنوك
 "باريس 1733والعشرين من آذار عام 

تبصق دماً مع  ،خالفاً لأليام املاضية ،بدأت :ة ساءت حالة عائشةيف الظهري
 .حىت هرع إليها كل من يف البيت ويف الدار ،كل سعلة

خمصصة  ،توسلت إليهم عائشة يف غفلة من سعاهلا – !ال تبكوا يا ماما -
وال مفر  .كل إنسان سيالقي ما كتبه اهللا على جبينه – .أجنيليك –ماري 

 –وعمي أوغستني  ،ماما :لكم إين راضية عنكم مجيعاً منه ولذا أقول
وديستان  ،والروش ،وصويف ،وأخوي بون و فيل وأرجنتال ،أنطوان
وبلغوا األمر نفسه إىل جويل  .اغفروا يل إن أسأت إليكم .وغريهم

 –ألكسندرين وبيري وجانيت  –كاالندرين وآل بولينغربوك وكلودين 
كان ذهب إىل سانس من أجل وثائق  ،يديومن ال أراه بينكم دو إ .نيكول
 ...رمبا مل يعد إىل اآلن .سيلني

دخل  .شفالييه العائد من السفر مل يتوجه إىل بيته بل إىل بيت آل فرييول
ومل تتوقف عيناه على شيء قبل أن  .الغرفة عارفاً يف قلبه ماذا حيدث فيه

 :و يقبل يديهايتوجه إىل قائمة سرير عائشة. جثا على ركبتيه ومهس هلا وه
.. .دون أن تنتظري ابنتنا سيلني وتودعيها ،ما األمر يا عائشة، يا حيب املنري -

 ...جهزت كل أوراقها وكنت عاقداً العزم على التوجه غداً إىل إجنلترا
سيلني  ك وبنيانتظرين اليوم فحسب ألمجع بين .أنا راضية عنك يا إيدي -

أعطي  - :اليت سحبتها من قميصها مدت عائشة الورقة املطوية –الصغرية. 
كما  ،أجنيليك يا ماما –يا ماري  .أُي حيايت ذا .هذه البنتنا الصغرية

شدي ذقين إىل أعلى رأسي بغطاء  ،إن كنت تريدين رضاي ،أوصيتك
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مث أنتم ادفنوين كما  .أنتقل إىل عامل آخر ... وسجي يدي إىل جانيب.رقيق
 .ن متسك بيدي إىل أن ألفظ روحي.. أريدك يا إيدي أ.تشاؤون

 –حني مسعت عائشة الدقات احلزينة جلرس الكنيسة الواقعة على شارع سان 
إليزابيت أيسيه دو فرييول  –أوغستني كأا عرفت بانتقال شارلوت 

من أجلي أنا تقرع " :قالت دون أن تفتح جفنيها ،الكونتيسة إىل العامل اآلخر
  ." وغابت إىل األبدهذه األجراس
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 خامتة
إليزابيت أيسيه دو  –هذه قصة حياة ابنة األمري بولت عائشة شارلوت 

أكتبها إىل قُراء الكتاب دون أن أضيف أو أُنقص من  .فرييول الكونتيسة
 .أحداث حياا شيئاً مهماً إال رأيي، عسى أن يصدقوين

ما ولكن  ،وأجهشت بالبكاء .آملين قليب طوال استغراقي يف تأليف الكتاب
كأي  ،كان من املمكن أن أكتب أي شيء .هذه هي ضريبة الكتابة ؟العمل

من أطراف أصابعي دون أن أُحرق نفسي يف الدم  :أو بتعبري آخر ،خرب يروى
وأفنيها يف التاريخ، لوال أن قليب يتأمل للمآسي اليت مر  ،الذي يغلي يف عروقي

أن أضيف ما جرى وأنا أُبني صدق ما كتبت، قررت  ،ولكين .ا قومي
 .ألبطال الرواية الذين كانوا أحياء حني انتهت أحداثها مبوت عائشة

" اليت ذكرا قبل أن أحبث عن املقربة اليت ترقد فيها ذهبت إىل كنيسة "روك
" دفنت  :عائشة يف باريس. ويف أحد الكتب القدمية احملفوظة فيها ما يلي

يشهد  .ونتيسة يف هذه املقربةأيسيه دو فرييول الك –إليزابيت  –شارلوت 
 "1733آذار عام  28 .على هذا بون دو فيل وأرجنتال دو فرييول

ضم دو إيدي ابنته  .ماري دو إيدي شفالييه وسيلني -وسأبدأ بأخبار بليز 
عن  1761ومات عام  ،ومل يتزوج البتة .وعاشا معاً حىت رباها وزوجها ،إليه

من الفيكونت بيري دو  1740لني عام عمر يناهز الستني عاماً. وتزوجت سي
دونيز محلت األخرية  –وحني تزوجت ابنتها منه ماري  ،جوبريوم دو نانتيا

 .أما سيلني دو نالنتيا فال نعرف تاريخ وفاا .اسم الكونتيسة دو بونيفال
قبل  1736أجنيليك عن عائشة ثالث سنوات فماتت عام  –تأخرت ماري 

عن عمر يناهز  1737ان بعام واحد عام أنطو –أن يلحق ا أوغستني 
بعدما كتب مسرحيات  1774ومات بون دو فيل عام  .الرابعة والسبعني
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وقد عمل يف قصر امللك  .عاماً 88وأخوه األصغر أرجنتال تويف عن  .كثرية
وبقي يف القصة فولتري  .ومستشاراً للدولة يف باريس ،سفرياً لدوقية بارميسك
  .ومونتسكيو وديدرو يف أعماهلم ،املعروف يف العامل كله

ألكسندرين غريين دو تانسني اليت كان ديدرو يسميها  –وتوفيت كلودين 
وتويف بيري غريين  .بعدما أصبحت كاتبة معروفة 1749"مجيلة مشينة" عام 

 .1739عاماً وقد أصبح كارديناالً عام  78عن  1758دو تانسني عام 
 –سعيدة  ،قتها ببيري دو تانسنينيكول بعدما قطعت عال –وعملت جانيت 

ودفنت يف املقربة اليت ترقد  .عاماً 73عن  .1746معلمة وتوفيت عام  ،تعيسة
وأقامت صويف قبل مضي أسبوع على وفاة عائشة يف الدير  .فيها عائشة

بعدما عاشت هناك مخسة  .نيف أوغستني –اخلاص بالنساء يف شارع سان 
 .جل عائشة ومن أجلها انتقلت إىل رمحتهعشر عاماً تدعو إىل اهللا من أ

، وضم إليه أجنيليك –فارق الدكتور الروش آل فرييول حني توفيت ماري 
 .وبعدما عاشا معاً تسعة أعوام ماتا يف العام نفسه ،لولو"إحدى عشيقاته "

وحني أصبحت مهام ديستان ثقيلة عليه عاد إىل قريته مسقط رأسه وعاش 
 .ما جرى له بعدهافيها ولكن ال أحد يعرف 

وتوفيت الكونتيسة بارابري منفصلة عن زوجها عن اثنني وستني عاماً عام 
 –وعاشت املركيزة دو ديفان اليت كانت متلك الصالون األديب  .1755

الفلسفي املعروف يف باريس كلها، والذي كان يرتاده فولتري ومونتسكيو 
وتوفيت  ،ومثانني عاماًوديدرو وبون دو فيل وأرجنتال وجويل بويل مثانية 

 .1780عام 
) عمل يف  1751 – 1678جون (  –واللورد بولينغربوك غريين سان 

سكرترياً للدولة  ،"تورييهوكان رئيس حزب " .العالقات اخلارجية الربيطانية
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كلري املركيزة  –وكانت زوجته ديشان دو مارسيل ماري  .عدة سنوات
 – 1696ز دو باليا دو باليت (لوي –) وابنتهما إيزابيل 1750 – 1675(

وحني توفيت دفنت حيث  ،) عملت مديرة مليتم سانس خملصة لعملها1777
 .كانت تعمل يف الدير

)  اليت كتبت هلا عائشة 1754 – 1668وعاشت جويل كاالندرين (
إليزابيت أيسيه دو فرييول الكونتيسة ستاً وثالثني رسالة بقيت  –شارلوت 

 –وإيريكول  .ألديب الكالسيكي ستة ومثانني عاماًجزءاً من تراث فرنسا ا
 1653إىل مماته ( 1726أندريه فريلي الذي كان خملصاً لعائشة عمل من عام 

 .) كارديناالً أعلى لفرنسا1743 –
وعملت  .عاماً 76عاش بارون ميشيل  ؟والفنانون الذين كانت حتبهم عائشة

وماتت عام  .اماًع 82ليمور طويالً على املسرح.  وعاشت أكثر من 
 .1749عاماً فماتت عام  42ومل تعش بيليس أكثر من  .1786

ابن مادلني وقد أصبحت سعيدة إىل جانبه عاش  :وال يزال أمامي ثالثة أمساء
وأورخان  .عاماً 93وفخري الذي صار رب أسرة كبرية عاش   .عاماً 78

 .عاماً 47مات يف اشتباك مع بوليس تركيا عن 
 

*** 
إليزابيت أيسيه الكونتيسة.  –من كتب عن عائشة شارلوت  لست وحدي

فقد كُتب عن تاريخ حياا أو مما يتعلق ا روايات ومسرحيات وأحباث 
وأشعار: "أيسيه أو الفتاة الشركسية" بقلم ( ج. ج. إ روا ) و"قصة فتاة 

. و"أيسيه" بقلم ( كامبل )لوي بوييه(شركسية"، و"اآلنسة أيسيه" بقلم  
و"اآلنسة أيسيه والفارس اللطيف شفالييه" (كلود فريفال) و"املصري بريد) 
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املدهش لآلنسة أيسيه"(جان دو إيفر) "رسائل مدموازيل أيسيه إىل 
كاالندرين" و"أيسيه رسائل وتاريخ" (آ. ل. أندريه و ب. ر. زابوروف) 

أيشت" (حشبلوقوه عيسى) و"فولتري و احلورية الشركسية"  –و"شارلوت 
اي) و"أيشيه احلورية الشركسية (مجعها وكتب املقدمة حفأزة (حشخوج ر

حممد) و"أسرية القفقاس" (سريغي ماكييف). ويف أزمان خمتلفة نظمت 
 أشعار وأحباث جلان جاك.

فيكتور، وجول سوري، وإدمون بيلون،  –وكتب فرين، وبون دو سان 
 وإميل اندرو، وأندريه مورايا، وغريهم.

إليزابيت أيسيه اليت كُتب عنها هذا الكم  –ة شارلوت عائش وسيقول يل بعضهم:
من الكتب، ما الذي شجعك على أن تكتب عنها أنت أيضاً رواية؟ ولكن حني 

واآلن أنتم من  قرأت هذه الكتب فحسب قال يل قليب األديغي أن أكتب عنها.
 سيحكمون عليها، وأنا راضٍ مهما حكمتم عليها.

 
 

 
 إسحق ماشباش

ـآيـش( عائشة ) -  ت 
 رواية تارخيية  

 

 
 طريقة الطباعة - 32/180x84قياس الورقة  –ورق أوفست  – 22.06.2016متت الطباعة بتاريخ 

 500عدد النسخ  – 071الطلب رقم  – 34,65أوفست . ول و .
 سوريا –مت حتضري النسخة األصلية يف دمشق 

 
 368يا شارع بيانريسكا –مايكوب  385000 –بوليغراف _ يوج" "ووو 

 )8772( 92-23-52لإلستعالم تلفون : 
 guripp2@rambler.ruالربيد اإللكتروين : 


	الكتاب الأول
	-I-
	-II-
	-III-
	-V-
	-VI-
	-VII-
	-VIII-
	-IX-
	-X-
	-XI-
	-XII-

	الكتاب الثاني
	-I-
	-II-
	-III-
	-IV-
	-V-
	-VI-
	-VII-
	-VIII-
	-IX-
	-X-

	الكتاب الثالث
	-I-
	-II-
	-III-
	-IV-
	-V-
	-VII-
	-VIII-
	-IX-
	-XI-
	-XII-
	-XIII-
	-XIV-

	الكتاب الرابع
	-I-
	-II-
	-III-
	-IV-
	-V-
	-VI-
	-VII-
	-VIII-
	-IX-
	-X-
	-XI-

	الكتاب الخامس
	-I-
	-II-
	-III-
	-IV-
	-V-
	-VI-
	-VII-
	-VIII-

	الكتاب السادس
	-I-
	-II-
	-III-
	-IV-
	-V-
	-VI-
	-VII-
	-VIII-
	-IX-
	-X-
	-XI-
	-XII-

	الكتاب السابع
	-I-
	-II-
	-III-
	-IV-
	-V-
	-VI-
	-VII-
	-VIII-
	-IX-
	-X-


