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 الكتاب األول
 

– I – 
  1818العام 

 مساء متأخر من يوم خريفي.يف 
حممـد   غري أنَّ .بيوم إىل واأومنذ زمن بعيد وصل الضيوف إىل ضفة ر بشزة و

لغرفة ويف رأسه تتصادم األفكـار  جري الذي ال يعرف طعم الراحة يذرع أرض ا
مير عليها  .تلمع حيناًوالورقة اليت جاءته من روسيا تسود يف الظالم حيناً  .تتداعىو

 غةديأميكن لأل :يتساءل .مث تنشر الربد يف أوصاله برهةبطرف عينه فتمنحه الدفء 
بل إن أكثـرهم سـيتحولون إىل    ؛ال أظن ذلك :وجييب نفسه ؟هاأن يفهموا ما في

 .عداء يلأ
ـ ومع اخلطا اليت خيطوها حممد جري سلطان على أرض الغرفة متر أمام عينيه  ور ص

من أفراح امتزجت بأحزان.  يف سنوات عمره الستني وليس قليالً ما يتذكره .كثرية
هي اليت طفت على غريهـا   يف ريعان شبابهولكن ذكرى أخيه األصغر الذي مات 

ا اجلنرال الروسي بيبيكوف الحـتالل  إثر معركة خاسرة خاضهف من الذكريات.
بأن  أبوه أسالن جري وهويلفظ أنفاسه أوصى احلصن التركي املطل على ر أنابا،

 ضمفِّذت الوصية حبضور اجلنرال غـودوفيش  هبنايهذا إىل اجليش الروسي، وقد ن .
عاشا يف فاسيورينسك على الضفة  :وان بأحداث كثريةوبعد هذه الوصية مر األخ

وبعـدما   .ني مع روسيامتحالفَغري بعيد عن حصن إيكاترينودار، ،مىن لنهر بشزةالي
ي األخوين حممد جري وقبالن جـري  ــخضع البجدوغ للروس حترك ما يف قلب

 لوسـتان حبلـه  وأصبحت قرية  .من شعور قومي فانتقال إىل الضفة اليسرى للنهر
مع الروس وحيافظـان عليـه   غان حتالفهما ومها يسو ،موطنهما اجلديد. واستطاعا

قـال   _ حنن الشراكسـة  .ة املضطربةأن يندجما يف احلياة األديغي ،يهماويربئان نفس
بالطيور اليت أن نتشبه  ال جيوز .أنفسنا بالطيور الربية شبهن _حممد جري يف نفسه 

ال جيوز أن نقلد مـن   ؛و، مث تعود مع تباشري الربيعجلاجر إىل بالد دافئة إذا برد ا
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أمـري  كم قـال لكـم    !يا أسفي يا قومي البائسني .ليس له عش يف بالد حمددة
هـذا الـذي    .ت آذانكم ذه النصيحةثقبوأنا  ،هذا الكالميب رفَس زانه ياالناختو
اجلـار   ".وسيكون السبب يف خراب بيوتكم ،غريب وراء البحار فونه مكانٌتتشو
تتطلعون إىل ما وراء املـدى. ال   ملاذا ." ساندك فزعتإن  .الغىن عنه ،نطالبكال

ولكن كوننا مسلمني ال  .وال نعرف شيئاً عن تركيا، ال خربة لنا بروسيا :أكتمكم
 ال نسمح لعيوننا .ال إحساس فيهم باألمل أشرار آخر بدينٍ ونيعين أن كل من يدين

الشراكسـة   حنن .على راحتهاأن ترى ، ونلصقها بأنوفناحنصرها بني حواجبنا،  إذ
يوماً  إن حاولت  فاألتراك الذين يرتسمون أمام عيونكم الزائغة. حنن خنطئ ،طئخن

يف وقت من األوقـات   منها أسريت بالد القرم اليت خرجتو أن توجه تفكريك حن
 فأجدادي  ؟. ولكن ماذا أفعل بكممن جهة اللغة والعادات مما هم إليكم إيلّأقرب

أعيش حيايت وأنا أعتقد أنه ال  .ن ولدمتوهموأنا طبعاً، أنتم م، وجدايت وأيب وعميت
 وإن كنتم ترموننا أحياناً بأننـا مـن   ،1عالقاتنا االجتماعية رعةششيء أفضل من 

ـ ديغخابزة) األ( شرعةال هوأريب أوالدي على هذ فأنا أعيش حيايت، ،2النغوي  .ةي
ـ أنت الطريق الثقيل بالضفتني العاليتني وتبحث  صطدموعندما ي ر عن املخرج تفك

ان جدار اليوم ناة أمامديغحنن األ. باجلانب األقرب إليك واألسهل مناالً وترمتي عليه
وكالمهما على السـالم   ،أسلحتهما مشهرةوونوايا الطرفني حنونا واحدة  ،نعاليا

 .والدولتان اللتان بينهما عداء أزيل تتجاذباننـا  .واحدة يغنيان لنا أغنيةو، معسول
ستختار من ميسك قبل اآلخـر   ؟ت فأي جانب ختتاروحني تكون على ضفة املو

املخرج  وه هذا .خماصماًوفيبقيك حياً وإن كنت ستبقى مديناً له أ ،بيدك املمدودة

                                                 
 أديغة خابزه. املترجم. وكل حاشية على امتداد الرواية مل يشر إىل مصدرها هي للمؤلف 1
. 
الكلمة نوعاً من املداعبة إىل أواسط القرن املاضي أي التتر، وستتكرر الحقاً. وكانت  2

 .رمزاً للبخل، يقولون: دعوة إىل الطعام على طريقة النغوي، أي ملرة واحدة فحسب
 .املترجم
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على أفكـاري وعلـى   وإن كنتم ال توافقونين  ديغةالوحيد الذي أعرفه لنا حنن األ
ـ . سلوكي ـ  ووال تظنوا أن اخلرب الذي محلته هذه الورقة إيلّ ه  ،اينمن أطلـق لس

   .ولكين مل أقبل ،وأنتم تعرفون هذا ،ىعلسلطة أ ألتراك عرضوا علياف
أن أفكاره املتالطمـة جلمتـه   ووفجأة توقف حممد جري على أرض الغرفة كما ل

 :قائالً
 ؟اًصباحميف البيت من يشعل   يبقأمل !ما أشد ظلمة هذه الغرفة _

 :ع صوت السيدخطوات البواب وإن مل يكن قد مس صوت من جهة الباب جاء
 .ج عليهاطلبت مين عمتك أن تعر ترمأيها احمل _

حني اجتاز حممد جري ساحة بناء اإلمارة واجته إىل الرواق الذي تقيم فيه عمتـه  
ذكّرتـه   .تراءت له أنوار حصن إيكاترينودار على الضفة اليمىن لنهر بشزة خافتةً

ق ازوليه أن يقابل أتامان القأن عب ،وإن مل يكن يشاهدها للمرة األوىل ،هذه األنوار
ليتابع أخبار  شابسغولكن كان األفضل أن يذهب قبل ذلك إىل إقليم ال ،1يفيماتف
زة الذي خورلوقوه حمرِابنه مريب  2باألتاليك واألفضل أن يلتقي .الصغري هناك ابنه

 يف مضـافة وميكن أن يتم اللقاء   ينادونه حمرزة مرجان ألنه يقيم يف قرية مرجان،
 .أيامه املقلقة األخريةآمالً أن يتسلى عن  ،أباته بسلين املقيم يف قرية جماورة

 ،نظر خلفـه .صطبةمسك بعمود امليفيتقدم  وشيء ما عصر قلب حممد جري وه
ومسع يف الوقت نفسه أذانـاً رقيقـاً    .أرض الدار املغمورة بضوء القمر حزيناًتأمل 
 ., ومسع أيضاً كالباً انتفضتخاوية تليس هالقرية يشهد أن لوستان حبل فوقحيوم 

 .فجأة تسكت مث

                                                 
 . األتامان: زعيم حملي عند القوزاق. املعجم الروسي 1
منهم شأناً  كان من عادة األمراء والنبالء تربية أوالدهم يف أسرٍ ممتازة ولكنها أقلَّ 2

لينشؤوا على شيء من خشونة العيش بعيداً عن حنان األم، ولينشئوا عالقات قرابة غريِ 
 . قرابة الدم. املترجم
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ن يلـبس  م كلِّ وباحترامِ ،ةديغمفعمة بروح األ بيت الكربىسيدة ال قالت قانتات
 قبعة وهي تربت على كتفيه:

ـ واجبامل نتقابل طـوال اليـوم النشـغالك ب    !تعال !تعال يا حممد جري _ ك ت
   .الضيوفوحن

كأنك مل ترتاحي  ؟ما أخبارك .ة أيضاً على عادتكين هذه املرسبقت حقاً يا قانتات
 .أتامان القوزاقإيلّ إىل الضيوف الذين أرسلهم 

وأنـت   ،ضيف حيمل خرياً. ضيوف اليوم كلُّ ،خالفاً للمثل ،ليس !يا حسريت _
فـرح  فما نقلوه ال ي .رورة يف داخليمل أكن مس .مل حيملوا خرباً ساراً ،أدرى ذا

 .جافينيأياً من الطرفني املت
ةبسرعن حترص على راحة حمدثها تنهدت وأضافت وبشعور م: 

حنـن يف   ؟كل أحوالنا وأخبارنا مما حيتاج إىل تفكري؛ ومع ذلك فما العمل حقاً؛ _
واخلري والشر فيها  .على اآلخرين ضيقهذه الدار الفانية اليت توسع على بعضهم وت

أكثر ما خيطر لنا من وساوس إن وما  .نفرح بعودة من خيرج من الدار .متجاوران
فنحن نسعد بـأن   ،أكانت الدنيا واسعة أم ضيقة سواء ،ومع ذلك !تأخر أحدهم

أنت بصـحة جيـدة   وهل أسعد من أن ترى الشمس ثانية و .نرى نور يوم جديد
 :ال تنس ما أقوله لـك  ،واألسوأ أن تنظر إىل ما وراء ر بشزة ؟وعلى أرض دارك

   .كإسالم عن قوميتك وعن ،مور أخرىأ حتت إغراء، ال تتخلّ
_ ال ختطر الغالية نايا عمت من هذا القبيل لك وساوس!   

ها أفكاورغم أن هذه األفكار املتناقضة كانت هي نفسجـه   رحممد جري فقد هي
 :إىل اليأس وموحياً بأن ال شيء يدعتابع غري أنه  ،كالم عمته

 " سـنبحث عـن   ،أفضل ويف ما هق أمام األديغة فسنفكر يمع أن الدروب تض _
 ."خماض يف رنا

ولكن ال تـنس أن   ،اخلري ال خيفي نفسه بن أخي،طبعاً يا  ،طبعاً يا حممد جري _
 !انلتبساخلري والشر م
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غـري أنـه     ؛مسعـه  امل بدأت الشيخوخة تسري فيهجسم حممد جري الذي  ارتج
هذه املسكينة ال تسـتطيع  "  :ظرة حنان حمدثاً نفسهاستفاق سريعاً فنظر إىل عمته نِ

 ،؛ ال تعرفها أخت أيب ونشأنا يف أسرة واحدةولكن ما يف قلبها،أن تصرح بكل 
 ؛. وأنا كـذلك ملشاغلي منذ سنني عديدةفتقلق  ،كيف تتصرف معي ،من هلفتها

ما إن مضت ثالثة أشهر على زواجك حـىت عـاد إليـك     ؟كيف أتصرف معك
يعني أن تعيشي مـع أسـرتك   ؛ وكيف كنت تستطالسرج حصان زوجك خاوي

 فعدت ،اجلديدة شابة وحيدة وأنت اليت مل يتسن هلا حىت أن ترث من زوجها جنيناً
 .أباً وأماً وأختاً وشريكةَ دار وحامية ملوقد أسرتنا يف كنفيإىل بيت أبيك لتعيشي 

 !؟ومن يل غريك أمحل إليه فرحي وحزين
قانتات وكأا غـري مباليـة    قالت .على ما قلت لك يا حممد جري قِّبمل تع _

 :مث سألت ،باملوضوع
 ؟أمل يعجبك _
أجاب حممد جري دون جماملة وعلـى   .مسعت منك ما ال يعجبينال أذكر أين  _

   .وجهه ابتسامة خفية
قانتات دون أن يهتز هلا وجهها النحيل شفيت  على طريفسرت ابتسامة  !حسناً _

، وبان التعجـب مـن   صامتة دافئةنيها عي يفت االبتسامة بانمث  .املتطاول اجلميل
 ،مفهوم زاح لطيفودون أن تفصح عما محله إليها قلبها اختتمت مب ،طريقة سؤاهلا

 :دون اإلفصاح عما خطر هلا
كل هذا يعجب أخي ،ضعفي وقويت وما حيسبه األغراب علي جنوناً !ما أسعدين _

أقيم على مـرأى   وأنا وأين كنت ستذهب يب وأنا الوحيدة جبنوين وتعقلي .الصغري
 .ك إن مللت مينحىت ألعذر ؟منك منذ سنني

منديالً حريرياً صنعته بيديها من جيب صدارها  فانتزعت ،انفجرت قانتاتوفجأة 
 :وأردفت ،وفركت به عينيها ،على جسم حنيل هرم لتفالقصري امل األسود املخملي
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هـا،  إليت ضمماليت ان ال استمتعت مبودة األسرةو .مل أهنأ برجل حيايت الوحيد _
عالة على أسرته قبل أن يتـاح يل  ،وجدت نفسي وحيدة تعيسة يالحقين النحسف

 .الوقت الختبار طيبتها
   :واقترب منها وضمها إليه ،انتفض حممد جري من مكانه

  ؟م تشكنيم ،يا عمتنا يا قانتات ماذا جرى لك _
 ،من جزعهـا  خجلةً وقالت ،سكتت فجأة ،وكما انفجرت قانتات بالبكاء فجأة

 :مبدية جتلّدها
؛ هذا ما جيعلهم تستحق أن أفضح لك هشاشيت ما كنت ساحمين يا حممد جري؛ _

 .ستطع أن أكبت ما يف قليبأمل  .الفرح جيلب احلزن :يقولون يف املثل
_ مم ،موقفك يا قانتات أتفهال أدري  :وأحتمل جزءاً من هـذه املسـؤولية   .أتفه

 ؟نيت مطالب األتراكتب وأكان األفضل ل
   ؟وهل ندمت على ما قلته ملن يتدخلون يف شؤوننا ؟ تفعلوملاذا مل _
ما لـيس   خذ من األتراك الذين لست من رعاياهمما جدوى أن تأ .مل أندم ،ال _
ولكـن   .أن األديغة اعترفوا يل بالسيادة على ضفة ر بشزة الختلف األمرول ؟هلم

 ؟ميلنإىل أي جانب من اجلانبني س  :رى أصعب مسألة أديغية أخ ثارت يف وجهنا
وهذا  .ال أمل يف أي من اجلانبنيمنذ زمن بعيد فهمت جواب هذا السؤال؛ ولكن 

إنشـاء  فكرون يفاألكثرية ي :ديغة إىل ثالث شيعاألم السؤال الذي بال جواب قس 
منهما يف تنظر كل ان توالشيعتان األخريان متدابر ،طوال تارخيهم وهاهديعمل دولة 

ـ   ،إحدامها تنظر إىل جهة تركيا :عكس اجتاه األخرى  وواألخرى من أمثـايل حن
 .روسيا
 :أوضح وعلى حنالعالية  املخملية قَبتها بدتفرأسها  وقد رفعت قانتاتقالت 

تذكِّرين يا حممد جري بأخي األكرب املرحـوم أسـالن    ؛ينتربت مما يهماآلن اق _
أنك واثق باخليار الروسي وراضٍ مبـا   يل ويبد .ربه اآلن يف جوار وجري الذي ه

   .لك اليوم حتقق
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 :ينظر إىل عمته نظرات أكثر لطفاً مشفوعة بابتسامة وقال حممد جري وه
أكذب عليك إن قلت إين مقتنع بكل ما أفعل وإن عيين غري معصوبة وال قيـد   _

أفهم أن الطريق الذي اخت .على رجليال  أنْ واثـق ولكين لطريق األمثل؛ ه ليس اذت
 ه.غري لألديغة خمرج

 .أمسعك ،أمسعك يا حممد جري _
_ أخشى أن أكون مبالغاً إن قلت إين متأكد _  قال وقد أعاده الصوت اجلـاف  

يقـول  قليب  الذي مسعه إىل وعيه ولو أنه قطع أفكاره ولكنه صوت واثق _ غري أن
 .يل
يا أخي الصغري؛ فإن كان هـذا   صعوبة الطريق الذي اخترته ييثلج قليب أنك تع _
قالت قانتات وابتسامة جماملة تسري على وجهها الذي مل خيتلج منه شيء  _ك رأي
 :وأكملت  _
_ اجلسر اخلشيب الذي كنت  عن مل أتأكد من صدق األخبار اليت حتدثت ه نصـبت

 ؟ما الذي جرى ؟اًجرفته املياه حقهل  ؛على ر بشزة
 .من يكرهونين من فعلِأجلب لك مهه؛ هذا  ساحميين؛ ما كنت أريد أن _
 ؟هذا اخلريف ناغنامأأهم الذين قتلوا كثرياً من  _
 .ن يكرهوننام من تدبريهذا و _
 ؟أعداء مأهم جمرد كارهني لنا أ _
 .  وعدفهو ه من ال يقبل الطريق الذي اخترنا _
قلنـا إىل  وانت مع أننا تركنا الضفة اليمىن لنـهر بشـزة   ،صحيح يا حممد جري _

مهما قلنا ومهما فعلنـا فلـن    .لك أيضاً هن يغفروللوالدك  مل يغفروهفما  اليسرى
ون عن أقارم ويتشوقون لرؤية الغريـب "  رِضع" ي .يقتنع األديغة بأننا نفعل خرياً

 .يسعدينهذا ف وتفهمهفإن كنت حتسب حساب هذا 
 ضحك حممد جري وقال بني العتب واهلزل:

 .نتاتاأعماق قليب  يا ق نفذت إىل ما يف _
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_ علّقـت قانتـات    .ليس خالياً كما أفهم يا أخي األصغره الطريق الذي اخترت
 :مث بلهجة ألطف .مرتاحة إىل املكاشفة اليت جرت بينهما

 ؟مىت صدر أمر اإلمرباطور الروسي بشأنك _
 .منذ زمن بعيد _

 :العتاب يغلبها بنربةقانتات  تبعد تردد قال
 .يصاله إليكتأخروا يف إ _

 : 1للمدينة الروسي سماال ناطقاً بعنايةقال حممد جري 
إىل حاكم القوقاز املقـيم يف   أوالً يأخذون الورقة !؟بورج هناوهل سان بطرس _

 .إىل هذه النواحي مث ينقلون ما يتعلق بستافروبول وإيكاترينودار .تفليس
 :نقطاع قصري تابعوبعد ا

 .وال هم ،ال أستعجلهم عليها ،شابسغيقول الكما ،وأنا أيضاً :احلق أقول _
على البطء الذي  ات معلقةً؛ قالت قانتليست مسائل الدولة سهلة كما نظن حقاً _

 .الكلمات األخرية حملمد جري متجاهلةً ،أمور الدولة جتري به
وروسـيا بالقيـاس إىل بالدنـا     ،قضايا الدولة سهلة تليس ،صحيح يا قانتات _

 .ونمتنوعوفيها أقوام  ،ريونوسكاا كث ،كبرية
 ؟وتركيا _
 .وتركيا ليست دولة صغرية _
 _الذي يقلقهـا   ى السؤالعلبنفسها قالت قانتات كأا جتيب  برمبا هلذا السب _

 .عن االقتتال روسيا وتركيا توقفال ت
ما تتنازعانه وال تتسامح إحدامها مع األخرى بينهما بل ألن  ،ليس هذا فحسب _

لـن   ؟فرنسـا  روسيا اليت هزمت نابوليونَ لفائدة يف أن حيارب أحدما ا .يف شأنه
   .شيئاً بالنسبة إليها كونن

                                                 
االسم األديغي للمدينة كما سربد كثرياً هو بتربف، وواضح أن حممد جري يستعمل هنا  1

 االسم الروسي لغاية يف نفسه يكتشفها القارئ. املترجم
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بل إشفاقاً على  ،ليس حبثاً عن ذريعة لالنصراف ،مث بطّأ حممد جري كالمه وسأل
 :عمته العزيزة

 .أظنين أمللتك يا قانتات من مهومي اليت ال تنتهي _
يـا أخـي   إذن  ؟أحزانككما ،كأمسع أفراحا قلت لك إين مستعدة ألن أم .ال _

 !مل ترين إياها ؟كل هذا احلديث بيننا موضوعأين هذه الورقة اليت كانت  الصغري
 .منتبه إىل شروده هب حممد جري ناهضاً غري .سآتيك ا ؛هناك يف الغرفة _
أمامنا أيام أخـرى   :حسمت سيدة البيت الكربى النقاش قائلة .أمراً ملحاًليس  _

إن توجهنا صوب روسـيا فلـن    ؟وملاذا لن يفهمنا .إن كان اهللا سبحانه سيفهمنا
 .لك مـن أجلـها   وأدعبيدي و ورقتك باركسأ .نعتنق ديانتهم ولن نصبح كفاراً

ال تتكلم  !ولكن ال تنقل اخلرب إىل أحد إال بعد أن يشيع بني األديغة من تلقاء نفسه
ـ عليك احملدون أن يعين هذا أن  ،أعدائك وال تنس أا ستزيد من ،يف شأا  ةافظ

 .عليها يف اخلفاء
 ،عش من أجل األديغة ما اسـتطعت  :يقولون .موهم ليسوا يف عجلة من أمره _

   .أن يصاحلوناواعمل على  ،واعمل معهم
_ ذه الورقة مزيداً من الوقتأم لـن تبقـى سـراً     ؟ا كان األفضل أن حيتفظوا

ما كنت ألمسـح   _الت قانتات متنهدة بشدة ق _مادامت قد وصلت إىل املدينة 
 .مل يسمعنا.أطاعنا وأن يفعل ما فعل ل ،أبيك ،ألخي املسكني

وبعد أن جلست مدة غري  .هذا بصوت منكسرٍقالت سيدة البيت الكربى قانتات 
 :قصرية تفرك عينيها اجلافتني تابعت

 .ألتـراك أن ميوت برمـاح ا  األكرب كأن اهللا كتب على جبني أخي !يا حسريت _
أخـي  امـض يـا    .ا تفعلونلكم مب ولوال أن أباكم أوصى مبا تفعلونه ملا مسحت

مبا سيجري  _ أليست أماً _ ة مهمومة طوال النهارنالكَ.على خري صبحالصغري، ولن
ال  يـا إهلـي   .الصرب نافدةَإليك  بعثتمن عندي حىت  ما إن انصرفت .ألوالدها
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لـتلن لنـا    .لست غافالً عما حيدث لنا !طفكلتشملنا عني عو حترمنا من رمحتك
   !تبغضنا إليهموال  ،قلوب األديغة والروس

 
– II – 

 
تبدأ قصة عالقة سلطان حممد جري بروسيا ختز من يسـمعها يف إقلـيم القوقـاز    

ارتد إىل حممد جري يف األيام الربيعيـة املاضـية    .أكثر فأكثراآلن وتتضح  ،وتؤمله
مما يضـحكك   ووال ختل ،د زيد فيها الكثري ونقص منها القليلكثري من األخبار وق

ولكن الصيف غزا ضفاف ر بشزة  .وما جيعلك تتأمل وما ال تأبه به ،وما يغضبك
ودون أن  ،وجهـه  ال يغيب عن مدون أن يعبأ بعديد الذين مسعوها رغم أن بعضه

 .بالضفة الروسية أم بضفة األديغة :بدأأي ضفة ييعبأ ب
 ،جري حصانه يف الصباح اللطيف متذرعاً بضرورة مقابلة أباته بسلين ركب حممد

الواقعة يف إقليم  هنبأَإىل قرية  ،متهلالً للقاء الصيب خان جري الذي يشتاق إليه دائماً
 ةرضواخلُ ،الربيع مجيلة أعقبتالطبيعة اليت  .1الشاب وعلى يساره مواله ،شابسغال
األعشاب وأوراق األشجار واحلقول املزروعة  :رقةالشمس احلا بعد ا مل زمهيتال

 يبـهت لوـا،  نوي أن ت ال يتال سماءوال ،اليت تحش أعشاا فحسبواألراضي 
 ،غري بعيد وال قريب ،سنيوعلى يسار الفار .تسلبك عينيك وتزرع نفسك باألمل

ـ  وتبـد  ،بسهاليت مير ا هادئاً ر بسه قو الواسعة  2*)اغواغ( غابةُ ة جهـة  جامث
 ،تنـهض حينـاً   ،وما على ميينهما من أمجات الغابة ترفد غابة تغورغوي .الشرق
وعلى  .على الضفة اليسرى لنهر بشزة فتستلقي، حيناًعلى رؤوس أصابعها  وتقف

إيكاترينودار  القوزاقيةُ املدينةُ قلعةُتطلّ ال ،على مدخل قرية كوزيت ،الضفة اليمىن
                                                 

مضض، أقرب من هذه الكلمة لترمجة من يعرفون بالفالحني األحرار، أو  مل أجد، على 1
)، غري أم هنا  tfokoltالشعب احلر، كما تشرح املوسوعة الفرنسية: (فقوأل = 

 تابعون للسيد املالك خالفاً لقبائل أخرى كاألبزاخ. املترجم.

 تعين باألديغية: الرعد. املترجم 2
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 كما تريد تطل ،باجلريبعضها طُلي ف القصبية اليت السقوالبيوت البيضاء ذات على 
 .ةاألديغالفوضوي لبيوت شد احلا العالية الكثرية من فوق القلعة على راصدهمب

 ،لعيون الفارسني من جهة البحر األسود ال يقلقها شيءاجلبال املتراصة اليت تلوح 
 .ىلجمموعات السحب الباهتة الكسغفت عليها بعض  ،بيضاء القمم عاليةٌ

قال حممد جري معجباً بالشاب املوىل الفـارس   ؟ما لك يا شواي ال تقول شيئاً _
على يسـار  فيقف الذي يعرف مكانه و،ذي القامة املمشوقة املتينة والثالثني ربيعاً

   :الكبري
مـع  ة تناسـق امل ،نيالكث نيباراللحية والش وقال شواي ذ ؛احملترمذا أقول أيها ما _

 :وبابتهاج مث أردف على مهل .وجهه
 !الطبيعة مجيلة _
هذه اجلبـال ذات   ما أودع !انظر هناك .أيضاًرأيي  هذاو !متام ،متام يا شواي _

والسماء ومشسـها   ...القمم البيضاء! والرباري اخلضراء الفسيحة والغابات املتنوعة
 !الدافئة

قال شـواي   .الشيشان من أرض هشبغوغوا تعبث جهةهي الشمس احلارقة  ها _
 .اًموافق

ووراءها جبال األبزاخ واإلقلـيم الـذي    ،يف وشبشي أسقاليكذلك و .حقاً _
الطبيعة مجيلـة   ،مكوي كذلكاجل _اخوش املو ،شابسغإقليم ال ،نتوجه إليه اآلن

 وتنهد حممد جري تنهداً ثقيالً ال  !يا ليت قلوب األديغة كانت مثلها .وهادئة
ا: يا حسريت من أين نأيت ذا؟! القلب يتناسب مع الطبيعة اللطيفة اليت يسافران فيه

   1األديغي ينبض باثين عشر حلناً
 _ لوكانت هذه فحسب مشكلتهم! ومل يفصح شواي عما يف قلبه.

                                                 
ألديغي االثين عشر: القربتاي والبجدوغ واألبزاخ والشابسغ إشارة إىل مكونات العرق ا 1

والناختواي واجلمكوي واحلكوف واجلان والبسلين واملخوش واحلاتيقواي...)  القاموس 
 الشركسي، مادة: أديغة، وقد أغفل القاموس واحداً هو اليجرقواي. املترجم
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 _ ومن تضيف إليهم؟ سأل حممد جري بعد ألي.
القلعة الروسية اليت تنتصب على الضفة اليمىن لنهر بشزة تسلب قلوب األديغـة   _

 .يأيت من تلك الناحيةمزعجات يف حيام من  ما وكلُّ .االطمئنان
 ؟قبل أن يبين الروس تلك القلعة أمل تكن تلك النواقص فينا _
 :أجاب حممد جري مبتسماً دون أن ينتظر جواب حمدثهو
أن يبنوا  ك فقد مسحنا للتركرأي هذا وإن كان .ليس الشقاق األديغي وليد اليوم _

 .فهذه ليست بريئة من املسؤولية ،هة أناب؛ ال تنس قلعقلعتهم يف أرض األديغة
   .بني نارين وكلتامها حترقاننا احملترمأيها  وحنن على ما يبد _
 .هكذا كما تفهم أنت _
 ؟احملترمإذن ما رأيك أنت أيها  _

مـا   قليالً .لم له بقضاياي مع الروسأظن أن رفيقي ال ع :قال حممد جري لنفسه
لن فوإن كتمتها  ،أنا ال أكتم صليت م .هم وكذلك ،أختلط بقوزاق إيكاترينودار

وكيف ال خنتلط وكل من الفريقني يرى قبعات الفريـق اآلخـر إن    .تكون سراً
فواتشو، وإن صنأكل من خريات  .وأحلان أغانينا متشابكة .نا اختلطت أصواتناح

فكثري من األديغة خيتلطـون ـم يف مشـاغل     ؛لست وحدي يف هذا .ر واحد
التهديـدات فاملصـاحل جتمـع     تبادلواووحىت ل .يف األسواق واملقايضات ،متنوعة

ه وجه كلٌّ رأدا الشقاق بينهم ومىت دب .الطرفني وترقق قلوم وتسلحهم بالصرب
وجيعلهم  ،فيتدابرون ويتهاجرون ،وإىل أرضه حريصاً عليهما ،إىل دينه كما يفهمه

نهر بشزة فحسب من ينطبق لالضفة اليمىن وليس سكان  .العداء يشهرون سيوفهم
ـ   ،عليهم هذا الوصف ون يف قلـوم  فاألتراك الذين يعربون البحر األسـود حيمل

 كمح حتت؛ فكذلك كانوا اليوم ع عند األديغة وليدالطب اهذ وليس .الشعور نفسه
. وكانت هذه حال األديغـة مـن جهـة    1وحني هامجهم األفاريون خان القرم.

ـ  .ما قابلونا به حني عاشرناهم والشعور نفسه ه هذاو .أرضهم اعتـربت   وحىت ل
                                                 

 جزء من الشعب الداغستاين. املترجم 1
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تعـيش   " الغريـب " لقبستبقى مدموغاً ب .عاملوك باملثلملا نفسك واحداً منهم 
اليـوم    أعرفـه الواملوىل شواي  ،عمرك وهم يعريونك به ألي جفاء بينك وبينهم

خالفاً  ،شواي املعتد بقوميته ورجولته .عن أولئك تلفال خي موقفه مناو ،فحسب
 .ال يعرفها أسئلة يبحث عن أجوبة ،اليت ال يفصح عنها بعيدةاخلفية ه أفكار،ا أظنمل

ال يسأل  .من الشك يفّ وإن مل يسأل عن سفريت األخرية إىل القوزاق ولال أظنه خي
صحيح  .منه ال ضعف هذه رجولةٌف ،أحسنت ،1عفارم :عنها بسبب وضعه كموىل

يف السؤال عنه حـىت يتـهرأ    فتلح تريد معرفتهما  يف معرفة ما يقولونه " ال تتعجل
 .ما ناسبةيف م عرفهست فمك" 

حقاً  _خرج حممد جري من خواطره  _ .لست بال موقف مما تقول يا شواي _
يف النار  .هذه مسألة أخرى ؟نار حترق اآلن ؛ ولكن أيإن األديغة اليوم بني نارين

هل  .إحدامها تدفئك واألخرى حترقك؛ نار املوقد ونار احلريق خمتلفتان؛ خري وشر
تصبح نار موقد حسب مـا   ؟موقد بالنسبة لألديغة الناران اللتان نتكلم عليهما نار

إلطفاء إحدى النارين وجدت حالً للنـار  عاقلة إن وجدت وسيلة  :ينوي الطرفان
 ...كنت أناول ؟أي النارين تشرع بإطفائها ،األخرى

وثـب   .مد جري أن يكمل كالمـه مجة حمسان من قلب األفرثالثة  ظهور  منع
 :شواي وتصدى هلم

 !ابتعد عن طريقنا _صاح الفارس األوسط امللتحي  _أيها املوىل  _
 .قال شواي ويده على مقبض سيفه !خطوة قبل أن أعرف نواياكم ولن أخط _
قال دون أن يعبأ  !مبوالك مِال حتتفالكافر  "النغوي"إن كنت رجالً يا ذا الوجه  _
   .قال شواي مبا
مهز حممد جري حصانه ووقف إىل جانـب   ،لست ممن ينسى أديغيته ورجولته _

 .أنا أستمع إليك :وقال ،مواله

                                                 
 املترجمبالتركية يف األصل.  1
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"  على كتفيك يا من يدنس أديغيته مبعاشرة النغوي رتبتك الروسيةملاذا ال حتمل  _
 .لن يقبل ذا أتامانك  القوزاقي _وأضاف ساخراً  _ " غراباأل
  ؟كمأهذا ما يقلق _
هـذا   .قال الرجل امللتحي ضاحكاً !ال جلب اهللا لألديغة مهاً أكرب من هذا اهلم _
 .مهنا اليوم وه
 ،يفعرفت أين سأصادفكم الرتديت الشارة وأرضيت أتامان القوزاق مـاتفي ول _

 .هكذا جلبت لنفسي العيب
 لْستأصتك الروسية نلبس رتبا :نقول لكبل  .فائدة يف كلماتك اجلوفاء هذه ال _

 .قوه مرجانوولن تقع عيناك ثانية على ابنك الذي يربيه لك خورل .كتفيك
 .مث تراجعوا ببطء واختفوا دون استعجال يف األمجة اليت خرجوا منها

 :مث سأل حممد جري .وتابع الفارسان طريقهما كأن شيئاً مل حيدث
 ؟من هم هؤالء املهرجون الثالثة _
 .ال شواي منتشالً نفسه من أفكـاره املضـطربة  ق ،احملترمواهللا ال أعرفهم أيها  _

أحدهم ذاك الشاب الذي كـان   .ليست نواياهم حسنة، كائناً من كانوا ،ولكن
   .املكان الذي رأيته فيه ذكُّرولكن ال أستطيع ت ،على يسارهم كأين أعرفه بالوجه

 دمدم حممـد  ،فقدوا كل روح إنسانية وقومية بغض النظر عن هويام، ،هؤالء _
 العدمييفكِّر يا شواي فتذكَّر أين رأيت هؤالء  :مث قال بصرامة ،غيظه جري كاظماً

ولكن  ،ليس ألننا خناف منهم ؛ما تغفره هلؤالء اليوم سريتد أذاه عليك غداً .اإلميان
 األفضل أن تكون حذراً. يوصي باحلرص؛اهللا نفسه 

حدث  :يف شيء آخر ولكن املوىل شواي مل يكن يسمع ما يقال له فقد كان يفكر
؛ حقـاً مـا   ت أسرار حممد جري الروسية اليومكشفعلى ما أظن ان :شواي نفسه

وال أظن ما عريوه به من الشارات الروسـية   ،دون ريح"" ال يهتز عود  :يقولون
أفلتوه للموج ه على ر بشزة الذي نصب اخلشيبواجلسر  ،سقطت من السماء مةً

 ؛الشارة الروسية بشأن ولكن .ابنهحياته وحياة  واآلن يهددون ؟واخلراف ،فحمله
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إنه ختلى عن  :أيعقل أن يسمح حممد جري هلم بأن يلبِسوه إياها وحنن الذين نقول
مـا   ؟عيون قومنا األديغـة يف نا عيون تنظروإن كان هذا حقاً فكيف  .صالت أبيه

 ؟يف مثل هذا الزمان احلرج معىن أن تبدل انتماءك
قطع سؤال حممد جـري   ؟ا شواي عن الشارة اليت عابوها عليملاذا ال تسأل ي _

 .املفاجئ أفكار شواي
قال شواي بصوت يفضح عـدم   .تدخل يف ما ال يعنيينأأن  احملترمال يليق أيها  _

   .ونفّس عن قلقه بأن شد جلام احلصان بقوة .رضاه
 :ابتسم حممد جري حماوالً إخفاء هواجسه وقال

 !تشغل بال املوىل المهوم السيد  أن ويبد _
 .هؤالء يتقولون أشياء كثرية ؛ترمال أقول هذا يا حم _

 :ودون أن يدعه حممد جري يكمل كالمه قال
 ؟إن كان رأيهم صحيحاً فما رأيك أنت _
 .ترمال أظنه صحيحاً يا حم _
 ؟وإن كان صحيحاً _
 .ترمأنت حترجين يا حم _
 .لى صوتهقال حممد جري فاقداً السيطرة ع ،أريد أن أعرف _
 .ولكن صوت شواي انتكس .ترمإذن حنن نستحق ما عريونا به اليوم يا حم _
 .أنا وحدي املسؤول ،وأنت ما عالقتك مبا عريونا به _
 .أعترب ما يسيء إليك يسيء إيلّ _
 .يا شواي 1شكراً _
ـّحوا إن كان ما  ؛ولكن _ لـن أكـون   ف _ملاذا أخفي هذا  _به صحيحاً ملـ

  .سعيداً
 ؟دعاينقبلت باملهمة اليت أوكلها إيلّ سلطان الترك حني  وول ؛إذن _

                                                 
  حاشية: الترمجة احلرفية لعبارة الشكر: ليعيشك اُهللا!  1
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واهللا ال  _مث خفضـه خجِـالً    وارتفع صوت شواي ال إرادياً _فعلت هذا  ول _
 .ما كنت ألقف يف صفك ،، ال تؤاخذينأعرف

 .قال حممد جري مغلوباً بأفكاره ،هنا وال هناك  تريدونناال ؟إذن ماذا تنوون _
 :مث قال مع كثري من اللباقة والثقةانتظر شواي قليالً 

 .احملترمأنا يف صف الذين يريدون أن حيموا بالدهم من نار الطرفني أيها  _
ولكنه سرعان مـا   ،شبه أصمقال حممد جري ثانية بصوت منكسر  !هكذا إذن _

 :وافق مواله
 ؟ألسنا أديغة ؟إذن أال حنمي حنن بالدنا _
 :رأيه ومعرضاً برفيقهعلى ثبات  شاهداًمث قال بعد برهة  

 !جيب أن نفكر بطريقة محايتها _
كمـا   "؟" من أين جئت أيتـها املصـيبة   :تداعت أفكار حممد جري مرة أخرى

 على أحصنتنا اجلاحمة وجدنا أنفسنا يف مصيبة مل ختطر لنا قط وحنن جنوب يقولون.
كـوي  واجلم شابسـغ البجدوغ واألبزاخ وال :حنن مفرقون .أرضنا اليت بال دولة

دعك مـن كـل    ،واليجرقواي املخوشوالقربتاي والبسلين واألدميه واحلاتقواي و
وكل منهما  ،منيز أنفسنا بني ششناي ومخشي حنن البجدوغ شيعتان،حىت  :الءهؤ

يسـخر أحـدنا   نعيش حياتنـا    ؟تنازعان أيهما األعقلت .تنظر شزراً إىل األخرى
 القربتـاي  اجمااُو سراأل اعمزق صر لكوكذ .شابسغوكذا األبزاخ وال .باآلخر

وليسوا وحدهم يف هذا الصراع فاألباظة والنغـوي القـاطنون بيننـا     .والبسلين
عندما  .وينظرون إلينا حنن كمن حيتاجون إلينا وال حيتاجون. يتنازعون على القيادة

ـ   ،دولة سيحدث كثري من هذا القبيل ومن غريهكون عندك ال ت  تأمور مـا كان
حياة فرديـة   كلٌّ منهم فكرت العمر كله بني األديغة الذين يعيش ولخطر ببالك تل

 .دون انصياع لقيادة ما
ن مضافاً إليهم من يلبس ،اتمن يستحق القيادة بني كل أولئك الذين يلبسون القبع

أليس مؤسفاً أن يعيش األديغة يف هذه األرض اجلميلة اخلصبة مث ال تكون  ؟احلجب
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تضيع يف النزاع العنيد الذي ختوضه دولتـا روسـيا   ومؤسف أكثر أن  ؟هلم دولة
ـ تريـد أن متنحـه    أتفهم أيها املوىل ما ،أتفهم يا شواي .وتركيا عليك ك أديغيت

وقد ربانا آباؤنا على هـذا   ،حنن ال تنقصنا الروح القومية وال الرجولة .ورجولتك
ولكننا ال  .ألجلها ونريب أطفالنا على أن حيبوا أرض األديغة ويعملوا اخلري ،الناموس

 .التصدي ملن ال تسـتطيع جماتـه   ومنالتهور  احلذر منننسى أن كبارنا علمونا 
وماذا نطلب أبعد من احلرية الـيت   .ونستفيد من هذه الوصية يف الظرف املناسب

وال أريد  .يف وضع صعب وفهوأنا ال أدير ظهري اليوم لوطين   ؟ورثها لنا أجدادنا
بـل ال   ؛من مجلة الذين يضحون حبيام يف سبيله فحسـب أن يشك أحد يف أين 

 .أمسح لنفسي أن يساورين أدىن شك فيه
 ،مع أنك ال تريدين أن أقف إىل صف الـروس  ،من بني الطرفني اللذين يواجهاننا

ودفعتين مقابلة سلطان التـرك   ،هأنه ال خمرج لنا وال جمال ألي حراك غريِ وجدت
ـ  وحىت لبل  ، تريدهالذي ال إىل اختاذ هذا املوقف  وكانت نوايا الطرفني واحدة حن

ولكـن   .من نوايا األباعد رياناألديغة فاألسهل عليك أن تتعرف نوايا األغراب اجل
يا  عاديهما.تبصفتك دولة مستقلة دون أن  عايش الطرفنيتأن  األفضل من كل هذا

. أخطـئ  اليوم هذا املوضع موضعنا يس مثلُل !أيها األديغة يا سيئي احلظ !حسريت
 نـا الروس سنداً ل وأصبح ما أريده حتقّقوإن  .جنزتإن اعتربت أن طموحايت قد أُ

يستطيعوا العبور إلينا من البحر؛ بل لن جيرؤوا  غري أن الترك لن ،اخلطر التركي بقي
لقـرن  يف ا :والدي املرحـوم دائماً ه قولصحيح ما كان ي .على التدخل يف شؤوننا

 .وكانوا يتدخلون يف كل شيء ،خان القرم حيمونلترك كان ا ،إىل أواخره ،املاضي
ال جيـوز لنـا أن    .ولكن مهما فعلوا فالروس انتزعوا القرم منهم وضموها إليهم

درساً من اخلطأ الذي اقترفه  نتعلممل إن  .نسلك الطريق الذي مشى فيه خان القرم
السالم بيننا ومل ي دفإنّس مرداخـل األمـة   م التفـاهم  عد ووه ،حنن األديغة،ناض

فإن مسحنا بأن يفعلوا هذا أمام ناظرينا فلن تغفر  .سيفتك بنا بني الدولتنيالواحدة، 
 .لنا األجيال القادمة
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وقد ضم جناحيه إىل جسمه ،كانا يف السماء نسرين هوى نسر منيف هذه اللحظة 
فرفـع   ،واختطف مبخالبه احلادة فأرة وطار ـا  ما،األرض قريباً منه فانقض على

   :حممد جري رأسه فجأة
 !هوى أمامنا دون أن يعبأ بنا :وتعجب شواي !؟ما هذا حبق السماء _
وما كاد حممـد جـري    _ يضرب بصدره نسرال :هذا ما جعل الناس يقولون _

 .مث حلّق ،اآلخر على جانب الطريق مثرياً الغبار نسريكمل مجلته حىت هوى ال
مث  األمجة.الذي ميم شطر  نسرل شواي متابعاً القا ،وهذا اآلخر مل يعد بال صيد _

 :أضاف بصوت مرتفع
 !بني األعشاب السماء فأرةً ه قبةُما أعجب أن يلمح من جمالُ _
يقارن اخلاطر الذي دار يف وقال حممد جري وه _وسلطان تركيا ليس قريباً منا  _

ذلـك   رغمو _بالدولتني اللتني يقف األديغة بينهما  ،يننسرطريقة صيد البخلده 
 .يف اسطنبول ويرانا وه

ـ  _شواي ينتظره  دعهمل ي _وقيصر روسيا أبعد منه  _ يف  ويبسط نفوذه علينا وه
 .بطرسربج

وال تصحبهم معك إىل  ،كأن يرافقوتابعيك ل سمححدث حممد جري نفسه " ال ت
 ،" هذا ما كانت عمـيت تقولـه   !سريرة نفسك طلعهم علىوال ت ،خمالطة الناس

ولكن من الصعب أن تشعر شواي بأنه  .اآلن يف موقف أقتنع فيه ذا الرأيوأظنين 
إنه خـري   .ال شيء أفضل من أن يرافقك من ميد جسمه سلّماً على طريقك .موىل

ورمبا هلذا  .من ثرثار جمنونأفضل و ،الكالم رِزن ،على نفسه وٍمن شخص بليد منط
ة ماذا احملترمهل تسمعني يا عميت ؛عميت امرأة لبيبة .فكرت يف شواي كلما سافرت
يف  ويبسط نفوذه علينا وه قيصر روسيا ":يقول حممد جري لنفسه"  ؟يقول شواي

اجلنرال سوفوروف ذي الوجه  عهدمنذ ف ؛من الصواب وه ال خيللوما تقو 1بتربف
                                                 

االسم الذي كان يطلقه األديغة القدامى على بطرسبورج، وظل رمزاً للبعد واملهلكة يف  1
 كالمهم " ليأخذك اُهللا إىل بتربف!".املترجم 
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يقولـون   مقابلنا على ضفة ر بشزة الـيمىن. األمرد اجلاف يرابط اجليش الروسي 
ولكين مل أفهم عالقة األديغة بـالترك   ؛بل األتراك هذا اجليش هدف ليس األديغةُ

 _ !لتمحقهـا الكـولريا   _ هإن كان األمر يتعلق بالقلعة التركية يف أناب .البعيدين
ال يثق األديغة بكـم   .تدخلوا أرضهم شريطةَ أالّيف يوم واحد إن طلبتمها هدمسأ

ولكن  .احلقيقة تطمعون بأرضهم ون باألتراك ولكنكم يفذرعألم يعرفون أنكم تت
مهمـا   ال يسمح جلنـود القـوزاق  ف ؛تبين أن األتامان ماتفييف يتصرف حبكمة

 األشرار مـن  حقة لصوص الليلر بشزة اليسرى ملالضفة إىل أن يعربوا  ،حرضوه
يضغط على األبرياء   .نيشعبني املتخاصمرب بني الال يسمح أن تنشب حاألديغة 

ي الذي ينشر سوشكراً ملوفد القيصر ديسكا .املذنبني ضغط علىليهدئهم أكثر مما ي
 .ةه الشخصيبادرتالسلم بني األديغة والقوزاق مب
وبني يوم وآخـر   ،عندما تتجاوز الثالثني من العمر .ليس املوىل شواي دون تفكري

ولكن ليس هذا  .ور يف رأسك من أفكارثليس قليالً ما سيف ،أمامك مشروع زواج
 بدأت قضية األديغة تطغى على أفكار احملترم حممد جـري  _ي اليوم ما يقلق شوا

 .يلومهـا يف الوقـت نفسـه   و ،فيهما رافقهيف السنتني اللتني ي دون أن يعي نفسه
فما يقلقـك   ترمومع أنك ختتربين أيها احمل .ين وأنت بني الواثق يب وغري الواثقتكلم

وإن كنت ال أعرف عنـهما   ،واحلاكمان اللذان قدمتهما يل .نفسه ما يقلقين وه
أهذا ما كنت تريد  .أفهم أما ليسا منصفني معنا ،اجلاحمني نسرينمها كال ،الكثري

إن كنا سنسلّم أنفسنا لكل من يهامجنا كالفئران اليت ال  ؟نسرينأن تفهمين مبثال ال
 ملوحىت ل ةاجتماعي شرعةأحنن دون  ؟حاملني اسم اإلنسان هاحنيا حياة أيأمل هلا ف

أنا أفضل احلرية اليت  ؟أليس اسم األديغة هكذا بال فائدة يف الدنيا ؟تكن عندنا دولة
أنـت تسـمح    .يتمتع ا األديغة الذين بال دولة على الدولتني اللتني ذكرمـا 

وماذا أقول  .اسية وتلومين على أين ال أسأل عنهلآلخرين أن يعرضوا بشارتك الرو
لشيء الوحيد الذي بقي يل وا .ف عنك رأيي فيهامل أُخ ؟لك إن كنت أشك فيك

لـيس   ،ال تظن أين أمسع هذا للمرة األوىل .رك به الفرسانرهن ما عي اآلن سيظل



- 22- 
 

وحـىت إن مل جيـاوك    .يتحدث األديغة يف هذا ،بل منذ زمن ليس قصرياً ،اليوم
حنـن   :باملوضوع كما فعل الفرسان فهذا ال يعين أم غافلون. وحنن نقول لـك 

وننسى مـا كـانوا    ،راضون عنك لرجولتك وشعورك القومي أمام سلطان الترك
ولكن إن تأكد سلوككم السري مـع الـروس    ؛يعريونكم به من أصلكم النغوي

ثبـت أن  وولكـن مـاذا ل   .لن يدعوك حيـاً  ،وإن مل يبق منهم غريي ،فاألديغة
من أيـن   .الميعن ك أتراجع !إن كان هذا فساحمين ؟مشروعك خري على األديغة

 .نسورإن من تأيت على سريم ليسوا أحسن من ال ؟نأيت مبثل هذا احلظ
 .بصوت عال مع املوىل احملترممزح  ؟حصانك على سرج تمأنِ _
 .احملترمليس من عاديت أيها  _
         ؟إذن ملاذا ال تسمعين _
 .كنت شارداً مع أفكاري _
، يكفي التفكري يف ما رماين به يهأن تفكر ف ستحقكل ما يف الدنيا ي ؟معك حق _

 :قال حممد جري هذا وسأل بسرعة ،الفرسان الثالثة
 !ع يكفيك ليشغل فكركوأنت أيضاً أظن هذا املوضو _
عـن  غري صحيح بأنه صحيح  ولن نستطيع أن حنكم على ما ه احملترمواهللا أيها  _

إىل صوت  عندما ترتاح ،تعرفكما  ،.. ولكن.الكالم يف ما يهمك تكرارطريق 
 .حوافر حصانك وهدهدة سرجه تغزوك األفكار

ولكـن   .يكون معكر املزاجنطق حممد جري مبا كان يقوله عندما  !هكذا إذن _
 فع صـوته ترا  الثالثة الذين قابلوه الفرسان الذي أخرجه عن طوره تصرف احملترم

 :رغماً عنه
 .أظنين أنا الذي ال تين تفكر فيه _
الكالم مغزى أجاب شواي متعجباً دون أن يفهم  ؟ملوضوعما شأنك أنت ذا ا _

 .احملترمالذي رماه به 
_ أنا نغوي ،ال ؟أأنا أديغي ؟موضوع تفكريك وملاذا لست!   
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شواي حصانه نادماً على حضور فكرة النغوي بـني  املوىل أوقف  _ احملترمأيها  _
أنت تظلمـين   ؟لكخطر  حمترمأي عيب يا  :_ شاعراً بالعار مما عريوه به،أفكاره

أنك أدرت ظهرك يل وحتالفت مع قوزاق الضفة اليمىن لنهر بشزة  ول ؛ذا الكالم
 .وما دعوتك باالسم الذي جرى على لسانك ،لدعوتك بالكافر

 .مل يتمالك حممد جري أن نطقها ثانية !هكذا إذن _
 .ال أعرف ماذا جرى لنا اليوم .احملترمهكذا أيها  _
معـك   تمزح .صوتك خيفت من أجل كلمة مسعتها  تدعال !لنمضِ يا شواي _

 شـد  رميتك بأ إذ ألين أريد أن أعرف ما يف أعماق قلبك حنوي فساحمينفحسب
ولْننفض عنا مـا   _ومهز حصانه  _ !حصانيناروض تعال ن .عندي ءالكلمات جفا

   !عرينا به األوغاد
رخى وكأن أحـداً مل  بلجامه امل احملترم بهكان قد توقف فقد حلق شواي ومع أن 

 .يلحق به عاراً
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بدت قرية مرجان الرابضة أمام الضفة غري العالية لنهر  شابسغعندما اعتليا مرتفع ال
وقطعـان الغـنم    الواسع، الكثيف , وبدا املرج املمتد أمامها مغطى بالعشب هأبن

 ،ة بالقصـب ملسقوفالبيوت البيضاء املرتفعة او تجمعة،وقطعان اخليول امل ،املتناثرة
   .وسرب من الصبيان يلعبون مقابل السور احلجري

وتوقف  ،مدة مفكراً يف الوجهة اليت عليه أن يوجه إليها حصانهجري مشى حممد 
 :دون أن يرفع نظره عن القرية استشار رفيقهو ،عند مفرق طرق

 ؟أندخل قرية مرجان أم نلتف حوهلا ؟ماذا علينا أن نفعل يا شواي _
 :ي وقد فهم ما يشغل بال حممد جري يف هذه اللحظةقال شوا

 :وأردف ممهالً نفسه بعض الوقت للتفكري .احملترمكما تريد أيها  _
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_ هأبن إن كنا سنذهب إىل أباته بسلين  فطريق بعد أن نتجاوز قرية مرجان أسرع 
ية ضـاف اإل هذه املسافة. وإن عرجنا على قرية مرجان فلن رئ لنايلنا وخلوأقرب 

توقف وسيعتب علينا األتاليك مرجان إن عرف أننا مررنا بقربه ومل ن .حوافر خيلنا
 .الذي أظنه بني الصبيان خان جري احملترموسنظلم  ،هعند

 :حياول إلقاء اللوم على حصانه مربئاً نفسه وقال حممد جري وه
ه مرجان أحـد رجـال   وخورلوق .الذي جلم حصاين وه 1مالتيبال هذا الولد _
نا نكثر من زيـارة الصـيب   بأن تهمنالن ي ؛لنذهب إىل األتاليك .املعتربين شابسغال
 .ولن جيعل هذا األمر الناس يسخرون منا ،شتاق إليهون
يقف من يف  _ احملترموأنت تعرف أيها  _ مرجان خورلوقوهعندما يذكر اسم  _

رجولتـه ألي   هـني يليس ذاك الرجل الذي  ،لبيب إنسانإنه  .املضافة احتراماً له
 .سبب

 .كان ما يف قلب حممد جري شيئاً آخر وإن ساير مـواله  .ال شك يف ما تقول _
كان كلما ابتعد عن الطريق اهلابط من اجلبل تناهت إليه أصوات الصـبية الـذين   

ألـيس مـا يسـمعه     ؟يا ترى أيكون خان جري الصغري بينهم :كعوبيلعبون بال
ومـا   ،مييناً ويساراً لهفةثقَل بالة اجلسم امليذهب احلصان املترنح حتت وطأ ؟صوته

 :أن خترج عن سيطرته املبعثرة تلبث أفكاره اجلذىل
إذن مبناسبة احلديث الذي بدأناه سأقول لك يا شواي ما يف نفسي جتـاه هـذا    _

أم  خرجوا مـن صـلبك صـغاراً     من املعيب أن متيز بني منأن  صحيح .الصيب
أقلق  ،ال أنكر هذا .ال أدري رمبا بسبب نباهته ؛ولكين أقرب إىل خان جريكباراً،

حسناً إن مل أخطئ فإنه صـاحب ذاك   .إن مل خييب ظين أتعشم فيه الرجولة .عليه
   ؟أليس كذلك ؛الرأس املتطاول الصغري

                                                 
ألديغية. وتستعمل كثرياً آثرنا االحتفاظ ا دون ترمجة لما هلا من مفهوم خاص يف اللغة ا 1

 يف احلوار مبعىن: املسكني، البائس، املنحوس. املترجم
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يقترب من الصبية الذين  وبان على صوت شواي فرحه وه .احملترمبالضبط أيها  _
    .ويف يده رزمة ،منها الدة مما رحبهكان يف عنقه ق .يلعبون لعبة الكعوب

 :يلجم حصانه وقال حممد وه
انظـر   ؛فيسـترجعوها  حبوها منهإن مل ير أظن أا صارت كلها له ،وحقاً إنه ه _

ال تم أكثر مما ينبغـي يـا    .الصغريةعلى الكعوب  1كعب الفحلكيف يسدد بال
 .عن اهلدف وستتعب يدك فتنب ،بيتمال

الذي داعبته أشعة الشمس وقد مالـت إىل االحنـدار وراء   الكعب الكبري األملس 
ودون أن يعبأ بأقرانه املندهشني من براعته يف  .اجلبل الغريب بدد الكعوب الصغرى

قبعته من رأسه وألقاهـا  خان جري خطف  ،أكسبته كل هذه الكعوبفالتسديد 
 .هاداخل

   :ع الكعوبقال شواي مثنياً على براعة خان جري يف التسديد وطريقته يف مج
 !أحسنت يا خان جري _
وال أريده أن يترك أصحابه  ،ال أريد أن نشغل الصيب عن لعبه ؛لنمضِ يا شواي _

قال حممد جري دون أن يلتفـت   .الذين ربح منهم كل هذه الكعوب حبجة لقائنا
 :وأضاف ،ولكن ضابطاً قلبه والمجاً حصانه ،إىل صغريه

 .وإن تركهم جلب لنا عاراً _
ـ  والفارسني واستدار حن وان جري رأسه فجأة حنرفع خ  ألىوالده ضاماً قبعته امل

 :غاب عن عينيه املوىل شواي يف حنيبالكعوب 
   .ال جتلب يل العيب ؟مرة تراين لِوأأل !مالبيتعلى مهلك يا  _
 ،بوده أن يهوي بيده فريفع صغريه إىل صـهوة حصـانه  مع أنه كان كتم رغبته  و

 :وأكمل

                                                 
الكعب من اخلروف هو العظمة املستديرة بني الفخذ والساق، والكعب الفحل، هو  1

الذي ترمى به الكعوب األخرى، يفرغُ وسطُه ويمأل بالرصاص ليثقل. وكانت اللعبة 
 سط القرن املاضي. املترجممعروفة يف قرى اجلوالن حىت أوا
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 !وال تنس أن تلبس قبعتك ؟ألست رجالً !م على شواياذهب وسلِّ _
جيوب بنطالـه   إىلالكعوب  أعادو ،انغرز خان جري كعود ممشوق أمام الفارسني

 سالمه إىلوقال بعد ما ارتدى قبعته اللبادية متوجهاً إىل شواي وإن كان  .بسرعة
 :الفارسني

أليسوا يف  ؟م أليسوا خبريهومن فارقت ؟ما أخبارك يا شواي !انكبريسالماً أيها ال _
 ؟صحة جيدة

سـليل أسـرة    ه خياطبأن مربزاً ،أجاب شواي متجاهالً أن من خياطبه جمرد صيب
 :إمارة

وآل  .احملتـرم من فارقناهم خبري وصحة جيدة أيهـا   !شكراً لك يا خان جري _
 .وأقرانك ال ينسونك ،سلطان يبعثون بسالمهم إليك

قد بدت الفرحـة  ف ؛لٍمواسليلي أم  يلي نبالَءكل الصبيان صبيانٌ سواء كانوا سل
 .والده مبدياً له رضاه مبا يسمع وونظر حن ،عندما مسع ذكر أقرانهعلى خان جري 

ومع أنه كان يود أن يسأل عنهم فإن امتثاله لرجولته جعله يصرف النظر عنهم إىل 
   :وتغافل عن أمه وإخوته فسأل أوالً عن عمته .أقربائه

 :ي نفسه فرحاً مبا يسمع فقالمل ميلك حممد جر
 !يا ولدي حياك اهللا _

ـ مث انتبه إىل أنه ما كان مناسباً أن يناديه أمام رفيقه ب  ،" ياولـدي "  ـــــ
 :فأضاف مصححاً

وأمـك   .. العمة قانتات خبري وال تنسـاك سـاعة  وك ينمفهم !حمترمشكراً يا  _
نك الذين كنـت  إىل أقرا حمترمعد يا  .كذلك وأخواك سعيد جري وعادل جري

 .عند مرجان زلــسننحنن  !ال تدعهم يخسروك ؛تلعب معهم لعبة الكعوب
 !ضع كعبك يف املرمى  ؟النغوي"" :ملاذا توقفت أيها _

 الصوت الذي صدر عن أحد الصبية الالعبني جعل الـرجلني يرفعـان رأسـيهما   
 :دهشةً
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_ ويو صرخ حممد جري وتابع .كنت أخشى هذا !ي: 
 !؟ذا الذي ناداك بهأي لقب ه _

 :سحب شواي قدمه اليمىن من الركاب متهيئاً للترجل
 .وسأخلع طرف أذنه ترجلسأ ؟هذا أي ثرثار _
 .صيبالعقل  إىلعقلنا ب زلننلن  !توقف يا شواي _

 :الصبية وقال خان جري مستديراً ببطء حن
 !كيف يلعبون 1يا بفوقإن كان األمر هكذا فسأعلمك  _

 :ارسني وقالمث استدار إىل الف
 ؟" ذي األنف السائل " ـــــــين أناديه باأمل تسمع ،ا ذا النبزأال تعب _

 .سأعود بعد أن أخسره كل كعوبه
لدتك أسوأ أن ال حيترمك أبناء جِ قلب حممد جري " ما مات األخريةالكل تعصر

لقب ألن ينسى هؤالء  !الذي يطلق على من نِسي أصلُه القبيح  سبوك إىل األصلينف
مـا   .؛ ال يردعهم شيءىجدي معهم احلسىن وال السوءتال  ؟يوماً ما "النغوي "

فالتجأنـا  على أصـلنا   املتأألنّ زوجة اخلان حت ؟ذنبنا إن كنا من عرق اخلانات
مل يبـق فينـا مـن    .حتت سقف األديغة وأكلنا من خبزهم وملحهم صرنا ؟إليكم

حىت إن   ؟ننا حنمل اسم أسرة سلطانألألسنا أديغة  .األسرة األصل النغوي إال اسم
هذا  ." الغريب" فلن نستطيع أن ننتزع من قلوب الشراكسة اسم لقبال رنا هذاغي

ـ ولد الذي ناداه خان جري بهذا الن م ،النبز يف أفواه الناس ذي  "ــــــ
كـل  ب وانتهاء ،شاتوقوهالفرسان الذين كمنوا لنا يف أمجة ب مروراً ،"األنف السائل 

" ذي ــــ ولكن ليتهم عريوين ب ؟الفائدة يف أن نلوم هؤالءما  .هوننامن يكر
"  كان خرياً مـن هـذا   ل ،"كالدجاج رتنيعش" ذي العقبني املُواألنف السائل " 

 .والنغوي " ريب "غال

                                                 
 الكلمة نبــــز، أي لقب سيئ يعين ذا األنف السائل. املترجم واملعجم الشركسي. 1
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لـيس   ،سأل حممد جري بعدما قطعا مسافة ؟؛ أمسعتهذه هي املسألة يا شواي _
ما الفائـدة يف   .لقبينادوننا ذا ال ،أيضاً ابسغشالالبجدوغ فقط بل يف يف منطقة 

أتستطيع  .ما يسمعه الصغار من الكبار يرسخ يف أذهام ؟أن ختلع أذن ذلك الصيب
 ؟حد على أن حيبكأإجبار 

 :جري حممدقال شواي حماوالً ختفيف الصدمة على 
ليس يف لوستان حبله من يسـتطيع   !ال تبخع نفسك من أجل كلمة رماها صيب _
   .اخلان ليسوا أديغة آلن يقول إن أ

_ كن أن أخدم به أمي وجديت كل ما مي .يا شوايقليب أي شك يف هذا  ال يساور
لن أغفر ملن يرميين به  .ولكين أكره هذا اللقب .ديغةوساللتيهما أخدم به نسل األ

 ؟يا ريب أيعرف األتاليك مرجان ما ينادي به الصبيان خان جري .كائناً من كان
 ؟احملترمنى ملرجان أن يعرف ما يدور بني الصبيان أيها وأ _
 .لسنا وحدنا من ان ،أيضاً وه نين ربيبه فقد أهإن يه ؟وملاذا _
 ...ومع ذلك ،ولكن _
قال حممد جري بعدما اجتازا زاوية أحد اإلسطبالت  _ !اسكت قليالً يا شواي _
 ؟مرجان نفسه وأليس هذا القادم حنونا ه _

لطيفاً فقد كان خورلوقوه حامرزه مرجـان األتاليـك    اًساء كان صيفيرغم أن امل
ويـداه علـى    ،وقبعة سوداء عالية من اللباد ،فروة قصرية من جلد الذئبيرتدي 

ترى و ،ذقنه حتتومن بعيد ميكن أن ترى الندبة العميقة  .همع فروتعصاه املتصالبة 
من أعلى حذائه املخـيط   وربني صوفيني أبيضني يربزانجبطريف بنطاله مضمومني 

واجلسم الستيين الذي يأىب أن يذوب يخيل إليك أن جدار اإلسطبل  .دون مسامري
 .بالقياس إليه الذي يقف إىل جواره واطئ

العصا  انتصب رأس خورلوقوه مرجان ببطء لسماع صوت احلصانني دون أن حيرك
 :ه املتمهلة تشع فرحاًونادى الفارسني اللذين أدركاه ونظرات .اليت يسند ا ظهره
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ه مرجان بصوت أصم ال يتناسب مع جسمه وقال خورلوق ؟ماذا أرى ؛وي وي _
 !تفضال يا حممد جري ،تفضال .ىت يف املنامما كنت ألصدق ما أرى ح .الضخم

خيـل  ففروته انتصب ظهره احملين  فوقه مرجان العصا من ووحني سحب خورلوق
وزاد يف ضـخامة جسـده    .قد تضاعفت بسغشالشواي أن قامة هذا العجوز ال

انته الطويلة الغليظة وكفاه الضخماملرصوص أصابع.   
قال شـواي   ؟املعروفني باعتدال قامام شابسغكيف ظهر هذا العمالق بني ال _

ومل ميلك نفسه أن أعـاد النظـر إىل كتفيـه     .لجامي احلصانني متعجباًباملمسك 
والـذي لـيس    ،الواقف إىل اليسـار  احملترم يقيس طول واملرتفعتني املكورتني وه

 .إىل طول خورلوقوه ،قصرياً
 وقال ،الضخم اخلارج من الدار وقبل أن يصلوا إىل الباب نادى خورلوقوه الرجلَ

 :يدخل الضيفني إىل الدار ووهله 
 .كاأخ استدعِمث اذهب و .ناربيبنا ضيفُ والد ،أيها الفىت تعال سلّم على الضيوف _

أنتم مررمت م ولكن خان  .لكعوببابني من يلعبون  وه ،أنوي أن أناديهأنا كنت 
 . ينتبه إليكمامللعله  ،جري مولع ا

 :العادات ذي حتددهقال حممد جري بعد أن جلس كلٌّ يف املكان ال
 .بلَنا بالتحيةاستقانتبه إلينا و ؛ليس متاماً _
ـ إنه  _ ملا يسمع اًرتاحقال مرجان بامساً م _صحيح  _ ذ يعترب نفسه رجالً فال حيب

 .عاداتأن يظهر يف حضرتكم كما ال
خمفيـاً   ،ال حممد جري ملتفتاً إىل شـواي ق _واهللا مل نر فيه هذه الرجولة متاماً  _

 :وأضاف بسرعة _ ابنهاغتباطه مبا مسع عن 
   .العب الكعوب هذا حسب ما رأيناه مسلوب العقل باللعب _

 :لعريض تطوف ابتسامةقال مرجان وعلى وجهه املربع ا
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أظنك قلـت   ؟يف القريةيربح كعوب أقرانه  وقراره وه صاحب دعونهوكيف ي _
يا بيتمال امسـح هلـم أن    :أقول له ،ولذا أنا قريب منه  مل يتركه أقرانه؛ ،احلقيقة

 .وسباح ماهررامٍ  أنا راض عن ربييب إنه !أحسنت .يرحبوا منك أحياناً فال يرضى
ماكان ليقبل أن يقف على ضفة ـر   _صاح حممد جري  _ما أمسعه مدهش  _

  .املاء أن يغمس قدمه يفدعك من  ،بشزة
 .إنه يذرعه جيئة وذهاباً ،أعذب إليه رمبا كان ماء ر أنابه _

 :استعجل شواي معرباً عن قلق األب
 ؟أليس خان جري صغرياً بعد على هذا يا مرجان _
أنـا يف عمـره كنـت     ؟صبح يف العاشرةأمن السهل أن ت ؟يا شواي افخت مم _

 يفكنت أغطس يف إحدى الضفتني وأرفع رأسي  .يف قاع النهر حصاةأعرف كم 
 .ما يربونك عليـه طفـالً   وما ستتقنه ه . الضفة األخرى دون أن يعرفوا أين أنا

ما ال أغرسه فيه اليوم لن جيـد لـه    .وربييب اآلن يف السن اليت يهجر فيها الطفولة
ال  _ذقنـه   حتـت وضحك مرجان والندبة بارزة  _على كل حال و ،مكاناً غداً

 .تظنوا أين أكلف خان جري مبا ال يطيق
حماوالً أن خيفي انتشـاءه   !أليس أباً ؛وما يف قلبه غري ما على لسانه قال حممد جري

 :ابنهبثناء احلضور على 
شاباً  يترعرع _ واهللا مل خيطر لنا هذا على بال يا مرجان. أنا سعيد ألن خان جري

 نشيطاً. إال أين ال أظنه خيلومن عيوب.
ينزل من على ظهرها دون نواقص يـا حممـد    وال أحد يفتح عينيه على الدنيا أ _

ولكـن العيـوب    ؛أحدهم من عيـب  وثالثتنا وربييب وأفراد أسريت ال خيل .جري
دث لك يف وإن ح .فهذا شأن لَأحو وأ أعرج واليد أ اُهللا أقطع خلقكإن  :متفاوتة

رماك احلصان فجعلك عـاجزاً   ووإن سقطت من شجرة أ .حرب فهذا شأن آخر
يتـها أم مسـدا أم   قَسـواٌء ر  ؛وكل هذه العيوب ال شفاء هلا .فهذا شأن ثالث

وملـاذا   .رونك " صـحيح ــواملثل القائل " اهللا يفعل بك والناس يعي ،طفتهاال
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 "1جت ا من حـرب " بزيقـوه زاوه  أنتم ترون الندبة اليت خر ها ؟نذهب بعيداً
  " ذي الوجه القبيح " ــــجعلت الناس ينادونين ب

ويف هؤالء أنفسهم ويف  ،والذين ذكرم ميكن أن تسميهم أصحاب عيوب ظاهرة
 :غريهم من األصحاء عيوب خفية ولكن ال ميكنك أن حتملهم على أن يطرحوهـا 

هذه العيوب اليت عددا جتدها وأحد  .العناد واحلسد والكذب والسرقة والسخرية
 .حتسبه على ربييب زيناً وشيناًميكن أن  ، الولع بلعبة الكعوب ووه ،يف خان جري

ودمـدم   ،ابنهيف حق  قيلما بسبب حممد جري  تلهف  بــكل مبالغ فيه عي _
 العـيب الـورق  أمام وجهه بعض  وانتصب ،وكأنه ينسب ما قال األتاليك لنفسه

 :ماًدائ ميقاومه ذينال
 .شواي موافقاً لقق _ حمترمواهللا صحيح يا  _

 :وبصوت واضح ،قاصداً إفهامهما ندمه على ما قاله،احلديث
_ انزعوا الفكرة اليت خطرت لكم _ قال مرجان خملخالً اهلواء بيـده الـيمىن _   

 لوعرفت أنكم ستجعلون من هذا املوضوع مشكلة... _ قال مقاطعاً
وما كسبه منهم  ،ين إال أنه ال يسيء إىل أحدمع أن خان جري يلعب مع كثري _

 .وال يسمح للجفاء أن يفرق بينه وبينهم ،تايليعيده إليهم يف اليوم ال
كنا حنن أيضاً أطفـاالً نتشـاجر    ؟ملاذا ينادونه بالنغوي :قال حممد جري يف نفسه

مـا  واآلن ال أستطيع أن أقول إن  .ولكن أحداً مل ينادنا ذا النبز ،وخنسر ربحون
الذي أطلقه ذلـك الـذي رد عليـه    اإلهانة هذا  لقبإن  .من احلقد ومسعته خيل

كان  ،" ذي األنف السائل " مل يكن موجهاً إىل الصيب بل إلينا مجيعاًـــــب
 .يريد أن يسمعنا

 م ينادونه بأمرمع أن األتاليك يكاد يعجز عن تعداد فضائل ربيبه مل يكن يعرف أ
 :األلقاب

                                                 
بني الفالحني األحرار من القبائل الشركسية الغربية كاألبزاخ  1796حدثت عام  1

 والناختواي وأمراء البجدوغ.املترجم
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 _على وجهـه   ريومد جسمه الضخم على املقعد اخلشيب والفرح يس _مهالً  _
أتسـمعون طقطقـة قـالدة     ؛خان جري يعود ال تسعه الدنيا من الفـرح وه ها

 .يأتون للعب معهليوزعها غداً على من  الشرفةجدار يعلقها على  ها هو ؟الكعوب
 :علق شواي

 ؟أمجل من أيام الطفولة ووهل هناك ما ه _
 .حممد جري أفكار املوىل مؤيداً عمق _ ال حرب وال حملَ ة حني الطفولة سعيد _

 :فقد أمسك اآلن بطرف خيطكان يقلقه  لإلفصاح عما ووجد طريقاً
مـا إن   .ال سالم يف منطقة األديغة ،ولكين ال أعرف أن أحدد ماذا سيجري لنا _
 .حرب "بزيقوه " حىت وقعنا من جديد بني براثن الدولتني اوزناجت

 :الذكريات املريرة مرجان يتنهدجعلت 
جعلـت الـذكريات الـيت     ؟أتظن أن هذه املشكلة وليدة اليوم يا حممد جري _

يف  املوفد الروسي الذي أرسلته القيصرة كاترين _انتصبت أمام وجهه يتنهد عميقاً 
" بناء على رجـاء زعمـاء    :يقوليود أن خورلوقوه ن كا بــغمرة تلك احلر

ـ  احلرب تبدأ _فلم يكمل ب مشاعر ضيوفه ولكنه غلّ " البجدوغ ني دفعمن امل
 .مع مئة فارس قوزاقي  1" وف" يرمول اللذين أرسلهما
كانوا حلفاء  ،هووأخ ومث ه ،بأن أباه صرحدون أن ي ترماحملأن يفهِم حاول شواي 

 :هلذا اجليش
ـ  ،جيوش اجلنرالني بيبكوف وغودوفيتش مزقت أرض األديغـة  _ إىل  توتوجه

 .أنابه " حرب "
 :م غيظه فقالكظ غري أنهفقد اهتاج حممد جري  ،ولكن ظنه خاب

 .وجه اليومنتمن الصعب أن تعرف أين  ؟ما الفائدة يف الكالم على ما مضى _
 :أجاب مرجان باختصار

                                                 
 ثرياً يف الرواية. املترجماجلنرال الروسي الشهري بقسوته، وسيتردد امسه ك 1



- 33- 
 

أدرمت ظهـركم   _إن كنت تتذكر  _أنتم  ؟أين تتجه اًتدوخ رأسك حمتار ذا ملا _
يف  ال عجـب  .لوال أن قلبكم األديغي أنقـذكم واجتهتم صوب الروس  مرة للترك
كنـت  ول .ليس عيبـاً  مث تراجعكم عنه ،الن جريستنفيذكم لوصية أبيكم أ .هذا

وعند  ،أعمل يف أرضي وأريب فيها أبنائي ،نفسي ألحد الفريقني مكانكم ملا سلّمت
 ؟ما رأيك أنت يا شواي .الضرورة أمحيها

 .وأنا أيضاً يا مرجان _
 ؟إن مل يوافقناماذا بإمكانه وحممد جري  ؛قانإذن حنن متف _

ومهومهما ولكن صوت البـاب  أفكارمها كان بود حممد جري أن يشارك جليسيه 
وكأن هذا الصيب الذي دخل ليس ذاك الـذي رآه قبـل    ،الذي انفتح قطع حديثه

وكذا الزنار الفضي على الثوب  ،على جنبهالفضي املتوسط احلجم السيف  :ساعة
دخل خان جري  .واجلزمتان الرقيقتان املناسبتان الشقراءالقبعة  ،إىل الرمادياملائل 

 :بكل هذه اُألبهة وسلّم على اجللوس
 .من أُجلِّهممساء اخلري يا  _
ووقف إىل  ،جيلس عليه مربيه واجته إىل املقعد اخلشيب الذي ،ان أبيهبتعد عن مكامث 

 .جانبه بيدين مسبلتني وجذع منتصب
الصـمت  مرجان  قطع بنظرام،ن عنه ويعبر الذي بالصيب فرح اجللوسويف غمرة 

 :فقال فرحاً بوقوف ربيبه إىل جانبه ،الذي مأل الغرفة
 ؟؛ كنت تريد أن تضيف شيئاًقطعوا حديثك يا حممد جري _
 .سأقوله واضح يا مرجان كنت ما _

 :فختم ،ث؛ حدث ما حديبأي نفع اآلن يف أن جتادهلما أمام الص :وقال يف نفسه
 أتفق معكما يف أن أي إنسان حيمي بقدر استطاعته وطنـه بعقلـه ورجولتـه    _

  .وحدسه
 ،سأل مرجـان  ؟رجولة والوضوحوال دسماذا تقصد يا حممد جري بالعقل واحل _

 .عارف ملاذا مل يعجبه الكالم بل غري ،ال عن عدم ثقة بكالم ضيفه
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ن مل يفصح متامـاً  عن رأيه وإ حملترماومل يتراجع  _يا مرجان أن أقول ذا أريد  _
 " بصريةال إال إذا سألت بصرال " لن يرى _عنه 

نظـر  يقولـون " إن مل ت  ،أيها الزعيم املبارك ،مناسبكالم  ،هذا كالم صحيح _
   "نظر القلبالعني مل ي

   1"تات "يا  التعبري صحيحاًليس  _
 ؟لصوابوما ا _
 العني "يقولون " إن مل ينظر القلب مل تنظر  _
 .أنقذتين أمام الضيوف ،أحسنت يا ولدي _
ووضـع   .أصوات صحون تشري إىل أم يعدون الغـداء  ااورة ن الغرفةم سمعو

 يده على ظهر ربيبه الواقف إىل جانبه:   مرجان
اذهب إىل جانب والـدك   !ليطلِ اهللا عمرك ،مل تنس أديغيتك ،اذهب يا ولدي _

     .ضحك مرجان من أعماق قلبه .ة رجولتكلعله يشم على األقل رائح
ال ينسى أن ،الرجولة بعد كتسب هيئةوإن مل ي ،تعقب مرجان مسروراً الصيب الذي

مث ألقى نظرة  .والذي يتجه إىل والده ،طباع الرجولةب تحلىجسد الرجل جيب أن ي
 .على املوىل

*** 
 .لثقيل على الصدرفاءة يف ليل الصيف القصري اغمل يذق حممد جري من النوم إال إ

أن ال علـى  من الغرفة عازماً فجراً خرج  .كل ما رآه ومسعه أمس جدير بالتفكري
يواجته جهـة   ،اجتاز فناء الدار الصامتةف ،ليله مغمض العينني صاحي العقل مضي

غري  الضفة فأصبح على ،صوت النهر سمعالقرية حماذياً السور احلجري إىل حيث ي
وحني نظر إىل وجه املاء غري العريض وغري  .ة املشهدبملراققتاً و ددون أن جيالعالية 
 :ذهنه طوال الليـل  فارقخطر له خان جري الذي مل ي ،اجلاري متكاسالً ،الضيق

 .فارتاع له ،كيف تقطع هذا النهر سباحة وأنت جمرد صيب
                                                 

 نداء احترام لألب، ولألب غري املباشر خصوصاً. املعجم. 1
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جلـس حـني   مث  ،اقترب حممد جري من جانب املاء ورشق وجهه به بضع مرات
ومع أنه كان يسـرح   .مناسبةمرتفعة صخرة  ،يدور حول الضفة وفيما ه ،وجد

ة على الضفة األخرى كان نتصبنظره يف األوراق املتنوعة ألشجار الغابة الصيفية امل
 .عقله مشغوالً مبا مينع عينيه من رؤيتها

ـ ر "  خريرمسع صوتاً خفياً يف الطبيعة اخلالية إال من  وكما لالتفت و ومل  ،" هأبن
 ،عليهـا  ويقف هكان األمر حىت رأى خان جري على الضفة نفسها اليت  يطل به

     :فقال له دون أن يسمح لصوته بفضح وساوسه
 !إىل هنا تعال ؟الضفةملاذا أنت هناك على  ؟هذا أنت يا خان جري _

 :رغم أنه مشتاق إليه جداًبال مباالة وحني اقترب منه الصيب أى كالمه 
 !يا ولديأنت تفيق مبكراً جداً  _
_ لهمن يقول "  يا أيب ألست جل " من ينهض باكراً يولد؟ع 

 :امتألت جوارح حممد جري بنسغ دافئ تدفق من قلبه املطمئن
 .شكراً على أنك مل تنس ،أنا _

 :وقد فضحه قلقه وولكنه سأل للت
 ؟أأنت وحدك _
 !سهآنِاذهب و ؛والدك ذهب إىل الضفة :قال يل األتاليك مرجان .نعم وحدي _
 أفهـم  .وأعداؤنا ليسوا قليلني ،األشرار كثريون ،إذا كان األمر هكذا !ال بأس _

حمدثاً نفسه حممد جري الصيب.  
مرجان  _قال الصيب فجأة  _ !تحدث عن أشرار ذلك اليوم فال تقلقتإن كنت  _
 .وطردهم املذراةرفع يف وجوههم  ،قوة هائلة وذ

 :وسأل ،جعل اخلرب حممد جري ينتفض
 ؟ماذا قالوا له ؟ماذا كانوا يريدون _

 :قال خان جري مصطنعاً أسلوب الرجال يف احلديث
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أنت تريب ابن اخلائن الذي وقف  :قالوا له :اماً إن سردت لك ما مسعتهلست منّ _
 .إىل صف الروس. ولكن مرجان مل يقبل منهم هذا الكالم

 :حبزن إىل والده وسألمث نظر الصيب 
 ؟األشرار يا أيبأصحيح ما يقوله  _
أعـداؤنا   ؟إذا كان األتاليك مل يصدق ما قالوه له فكيـف يكـون صـحيحاً    _

 !؛ ال تشغل بالك ذه األقوالسيقولون عنا الكثري
يف صرنا، وحنن حناول أن حنمـي سـرنا،   ،على ما يبدو :قال حممد جري يف نفسه

ر يف الفرسـان  كنت أفك .ومن ال يعرف حقيقتنا نا من يعرفتعقّبو .أفواه الناس
نا فيـه الـروس مـن    وأتعجب يف الوقت الذي يعـد  ،يف نواحيناالذين حلقوا بنا 

يـا   !وانتهىوقد وصل األمر إىل الصيب  .البجدوغ املساملني فإذا يب أمسع األعجب
إن تسبب هؤالء يف شر فلن يصيبين وحدي بل  ؟يكتم عين مرجان اخلربملاذا ترى 

من يضمر لـك   مكْرِ مواجهة اعتماداً على قوتك علن تستطي .أيضاً سيتعداين إليه
ال أفهم سلوك األتاليك  .تباً يل إن اعتدوا على الصيب وأنا أظن نفسي أمحيه .الشر

ولكـن مثـل هـذا املوضـوع ال      ،أقول ليس الوقت مناسباً ليوضح يل .مرجان
ن مل يسـتطع البـوح بـه    إو .رمبا يفتح املوضوع عندما نرجع إىل البيت.يؤجل

   .إن مل حنمِ أنفسنا على أن حيمونا قليلون أن القادرين ويبد .كاشفهفسأ
 ؟يا ولدي كيف تستطيع اجتياز هذا النهر سباحة _

وكأن صوتاً خفياً نبهه إىل أنه نسي الولد فقال منتشالً نفسه من أفكاره ومموهـاً  
 :غفلته عنه

زعامتنا الشـكلية   _ ماذا نفعل إذن؟ األديغة الذين ننتمي إليهم ال حيترموننا رغم
هلم أن  كالبس قبعة عالية ال يعتد ا. لنمضِ يا ولدي! مضيفنا ينتظرنا. لن نسمح

 .ولن نفوت الصالة .اختفيا بني ضفيت النهر ابنهاألب و :يقولوا
 :حني عادا إىل املنزل مزح مرجان مع حممد جري خالفاً ملا يتوقعه األخري
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شـغلتم   ،حني التقيت بوالـدك  ،خان جري وأنت يا .يا حممد جري تأخرمتا _
   .فكرنا

 .أكثر من املزاحأجاب حممد جري بطريقة يظهر فيها اللوم 
ين ما سر .ال جتعلنا نفكر مبا ليس يف أذهاننا .مل خيطر لنا شيء من هذا يا مرجان _

   .طلب منه أن ينضم إيلّ كقال يل الصيب من أن
 .وة دون علميخان جري خط وال خيط .حقاً يا حممد جري _
وظن حممد جري أنه وجد مدخالً للحديث  .غري آمنٍخميف  سيئ؛ الوضع حتماً _

 .حمدثه طرف اخليط ناوِلَعن الفرسان الثالثة الذين أقلقوه ولكنه مل يستطع أن ي
 :وكأمنا حدس مرجان ما يف قلب ضيفه فقال

ألصبحت  ،يحال غيوم وال رعود وال صواعق وال ر،كانت الدنيا كلها حلوة ول _
 !؛ حان وقت الصالةهيا نتوضأ .احلياة مملة يا حممد جري

هذا القلق ال يفـارق  كان  ،ا على الطريقوحني صار ،وإفطارهم يف أثناء صالمو
يف السر الذي  من خالل األقاويل يريد أن يقحم الصيبغري أنه مل يكن  حممد جري

  .يف هذا اليومظه غي يرزح حتت هذا الصرب، ، وهوكظمف ،نه وبني شواييب
 :دمدم مرجان بعد أن ودع ضيفيه دون أن يفصح عن سر عدم رضاه

   ؟ال أعرف مبِ ستعودون منه أباته، ،هذا الذي تتوجهون لزيارته _
 :وخان جري إىل جواره يقف وقفة الرجل ،مث ملا نفّس عن شعوره دعا هلما

 !كم السالمةفقلتراو ،ولتكن سروجكم وثرية ،لكمليثبت اهللا حوافر خي _
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 :وا الرابيةقال حممد جري حني خرجا من القرية وعلَ

 .يتراجعوليس من السهل أن يغري األتاليك مرجان رأيه أ _
 :تساءل شواي مع أنه أمسك بلب املوضوع

 ؟احملترمعم تتحدث أيها  _
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مـن   .مرجان وأباتـه بسـلين  لوقوه خورأنا مهموم  باجلفاء الذي حدث بني  _
 .فضل يف هذه الظروف أن نتحاب ال أن نتخاصماأل
 ؟مرجان عمراًخورلوقوه أليس أباته بسلين أصغر من  احملترمولكن أيها  _
 .أكثروطبعاً أصغر بعشرين عاماً أ _
   .على األصغر أن حيترس يف حضرة األكرب :على ما يقولون _
   .انشرعة أديغيو طبع هو ؟أتسأل عن هذا _
 .مرجان وهلذا أنا متفق مع _
 ؟من املروءة وال أخل ،أنا رجل :أيدان كل من يقول _
ن بني األديغة ميكن أن يكون زعيماً عليهم برجولتـه  م :إذا سأل سلطان الترك _

 .لن جتد غريي :وفطنته فمن العيب أن تقول
 .من الصعب أن يقول أحد هذا يا شواي _

اته بسـلين يف حضـرة   مبا جرى خلورلوقوه مرجان وأب جاهالًمل يكن حممد جري 
ال شك . سلطان الترك. ولكن ابتسم عارفاً مبا يقال عن أن " الكالم يلد الكالم "

خورلوقه مرجان أحـد رجـال    .مل يقلهيف احلديث ما شيئاً فشيئاً  زادواأن الناس 
 .نتزعت الولد من حضين وكلفته تربيتـه مل يكن هكذا ملا اوول ،عتربينامل شابسغال

معروف يف كل أرض األديغـة بطبعـه    _أنه أصغر عمراً ولو _ ولكن أباته بسلين
مل يكن وول .إليه تريده ألمر نافع فلن خيتبئ وراء أحد وإن أشرت .ورجولته ونفعه

علـى  بسـوء  ال جيوز الكالم  .معتداً بنفسه ملا قال الكالم الذي يعاتبه عليه الناس
ال  _يساحمين األتاليـك  ل _. هذا السلوك ورجل مل ينكر رجولته وطبعه أمام العد

رمبـا   .ثبته أَاعرفة من عينمل التقت الكاويعيين و كويامل عيين أظن أن .يليق به
ينتظر الصغري مسع منه كالماً مل يعجبه فلم يرض  ودخل يف املوضوع أن الكبري وه

 .مبا حدث
 ؟توقفت عن احلديث يا شواي اذامل _
 .ظننت أن اخلرب انتهى ؟ماذا أقول _
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ائـتين   .مل تفحمين ومل تقنعين ؟مرجان بأن تصف إىل جانب تهي اخلربكيف ين _
   !من غري هذا الباب

 ؟أمل تسمع مرجان يصف بسلين بالنفّاج .احملترمال أعرف أيها  _
 .كان واثقاً بكالمه لرفع صوته ول ،مسعت دمدمته _
نك وبـني  أال يعرف ما بي ؟أليس يريب األمري الشاب .حمترمرمبا استحى منك يا  _

حني كنتما غائبني على  بسلين وحن كان ولكن قلب مرجان ؟أباته بسلين من صداقة
   .ضفة النهر

 :قال حممد جري مبتسماً
 .وهكذا أنا أصف مع أباته ."  الكالب تأكل محار الغائب "وعلى ما يبد _

 :فيها وقال شواي فرحاً بأنه وجد فجأة خمرجاً من الورطة اليت ه
 .؛ حنفظ لكلٍّ فضلهحلمنا دون أن يسود سيخنا " نضج"  حمترميا  وعلى ما يبد _
    .لن أستطيع هذا يا شواي _
   ؟احملترمملاذا أيها  _
 .والفضيلة ال تنأى عن النقيصة ،يف كل نقيصة فضيلة ما _

 !ما أشد اهتمامه مبا بني هذين الـرجلني  :قال يف نفسه .مل يطق املوىل شواي صرباً
ره نشر خرب استدعائه إىل تركيا لتنصيبه زعيماً على األديغة حىت على ذك ما إن أتى

مل  _وملاذا حنمل املرء ما ال يستحق  _إن أردت احلق  .من كانوا يشكون يف األمر
جيدهم يستحقون ما قرره الترك بشأم فـرفض  أحد من األديغة على أنه مل  هيلم

اء مست وه .ى جهله بهومن مل يسمع مل يأسف عل .ضحك من مسع اخلرب .املنصب
 جـاً حم نفسـه ولوال أنه جعل مـن   ،النغوي ""ـــمن مواطنيه ألم يدعونه ب

 ،عندما يغيظوننا نقول ما نقول عنهم رغماً عنا .للقوزاق ما كنت ألقول ما أقوله
فأين نـذهب  أنفسهم صاروا أديغة أكثر من األديغة  املواضع األخرىيف  همولكن
جل قلبه لنا حىت حتول هذا القلب إىل ضفة ـر بشـزة   فتح الر :ما إن قلنا ؟م

ودون أن أحدثـه خبـرب    .خامتة هذا الكالم رماه يل مرجان بال متهيد وال .اليمىن
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 .روى مرجان يل خرب الفرسان الذين هـامجوه "  .الفرسان الذين اعترضوا طريقنا
 كيف أكون مريب من سـيدير وجهـه إىل   :بل ما أضافه ،الفرسان ليسوا مشكلة

واالبن رجعا إىل الدار لكان ينوي أن يـروي يل سـراً    األب" ولوال أن  ؟عدوي
وإن كنت مل أخربه خبرب الفرسان الذين اعترضونا يف شاتوقه فلماذا مل خيـربه   .آخر

كيف يكون بينكما خـري   ؟أليسا على مودة ؟مرجان خبرب الفرسان الذين هامجوه
مرجـان   ؟باته بسلين ضلع يف املشكلةأيعقل أن يكون أل ؟وقلباكما غري متصافيني

عندما مسع أننا ذاهبان إىل أباته احتد.   
 .شيء ما يقلقك !ارفع رأسك يا شواي _
 ؟ما الذي جيعلك تقول هذا ،حمترمال يا  _
 .منذ البارحة أنت شارد عما أقول _

 _ أيها احملترم أفكر كيف أوفق بني الفضيلة والنقيصة _ أجاب شواي متسائالً:
وميكـن أن   ،يف املوضوع فما تقوله ليس دون جذور إن تعمقت ؟ذا ال يتركينملا

حني استضـافوك يف تركيـا يف إحـدى     _تقيمه حسب الزاوية اليت تعاجله منها
 عظم أعلى أرض األديغة  ال أحدوأنا طافح بالرجولة و أنا نبيه :السنوات مل تقل هلم

 ؟بسلينفكيف تعاتب مرجان على موقفه من  ؛رجولةًمين 
 ؟وما أدراك مبا قلت لألتراك ذوي السراويل القصرية _
   .برأكدانك ومن بني األديغة من  !حمترمال تقل هذا يا  _
وأـى   ،" ال تفوت من يدك رأس احلصان وتلحق بذيله " قال حممد جـري  _

 :بلهجة عتاب
 ؟إذن ملاذا مل يرين األديغة أهالً ملا رآين له األتراك _
 ؟احملترمن األديغة أكنت رضيت به أيها كليف مالت صدر ول _
 .ليس جواب هذا سهالً _
 ؟حمترمملاذا يا  _
 ؟إىل روسيا أم تركيا :ألنه يتعلق بأي اجتاه سيميل األديغة _
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 ؟أال جيوز أال منيل إىل اجتاه ما _
 ؟ملاذا ال جيوز إذا كنت دولة مستقلة _
 ؟سنا دولة مستقلةنا ألننا لباب من يطرقسنا لكل ؤوسنحين ر وهل _
 .قبل أن نصل إىل هذا الوضع سنقف إىل جانب من سنبقى يف محايته _
أرض على مستوى عمـوم   _مسلوب الرجولة  وسلوك من ه احملترمهذا أيها  _

. إن كنت تفكر كما فعل جدكم حني ترك أرض األديغة ستجد كثريين يؤيدونك
ما مل يستطع أن يقوله بلسانه  قال شواي يف نفسه _القرم والتجأ إىل أرض األديغة 

 :واختتم بسؤال أشد مرارة _
    ؟ملاذا عشنا إىل اآلن دون دولة _
 ؟ملاذا بقينا هكذا ؛هذه األرض يا شواي أبناءهذا سؤال يهمنا مجيعاً بصفتنا  _
 .جاوبتك على قدر ظين حمترمإن مل تعتب علي يا  _
يف سره حممد جري  ضحك _ ملاذا أعتب عليك إذا كنا نتكلم يف مصري األديغة _
قل يل ماذا يف قلبك ولكن ال تطلـق علـي    _ ؟مما لن يعجبين : ما الذي يعرفه_

 !مسدسك
 :ما على لسانه وما يف قلبه غري ،ضحك املوىل كما احملترمو
ولكين لـن   ؟نستطيع أن نتكلم عزيز يف حني أنناكيف تبدد رصاصة والبارود  _

 .ألنكم جعلتمونا نعيشدون دولة عشنا هكذا  :أسحب كالمي
أحنن مـن حتملونـه    _حصانه مث مهزه  أوقف حممد جري ب _ما أمسعه عجي _

 ؟املسؤولية
األمراء والنبالء واألسر النافذة ومن تقدموا صـفوفنا باسـم    :احملترمأنتم أيها   _

 .زعماء
 .ارتفع صوت حممد جري دون إرادته !امسع ماذا يقول _
   ؟احملترماآلخر أيها  علىأحدنا  عتبأمل نتعاهد على أال ي _
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 .أكمـلْ مـا بدأتـه    ،أصغي إليك .ألن صويت مرتفع ال تشك يفّ ،نعم ،نعم _
 .خنرج بفائدة ما من نقاشنا قد ." يف حمله رأيان خري من رأي واحد ":قولُهم

ومبا  ،مبا أنكم تقودوننا :ليس ألعلّمك ،احملترمال أعرف إن كان نافعاً وملن أيها  _
ملاذا مل تفكروا  ؛أال يكفي أن األديغة عاشوا بآرائهم الفردية ،لى ظهر البسيطةأننا ع

ألستم أنـتم املـالكني املـربني     ؟احنن إليه وملاذا مل ترفعوا وعينا ،مستقلةيف دولة 
إم ؛وما حاجة األمراء والنـبالء إىل دولـة لألديغـة    ؟القائمني على أمور املوايل

حمـاطني   ،هم أغىن وأيهم أفقـر  صراع دائم على أيم يفدايعيشون يف مدم وبل
م النبالءحبرقاً عرقاً ،مشتتنينعيش وحنن نتناحر  .ماوأسرة أسرة ،وقرية قرية ،ع. 

وحنـن   منا حتت جناحيـه. على أن يضمصمماً عن أنيابه  يكشرومن يرانا هكذا 
ولكننا لـن   .عليناوهلذا ترفع روسيا وتركيا رأسيهما  .ينوونه لنامصري أي  نستحق

 .نونكون لقمة سائغة ملن ال يفهمنا كائناً من يك
احتـد    " يتعاىل فجعلتهأظنين نزعت اللجام عن فم من ينظف أوساخ حصاين  " 

من اشتريته بثمن قماش بنطال  وأليس هذا الذي على يساري ه .اآلن أكثر احملترم
ألـيس   ؟كل ما يطلب منهمطيعاً ل وربي يف دارة آل سلطان ،من سوق " طوابسه"

ال  !مسكون بفكـرة احلريـة   وفإذا ه اآلن أمسعه ؟يلُم ما يسقط منامن كان  وه
نا مـذنبني    .ختنقه يستطيع أن خيفي هواجسه فتكادوبدالً من أن يشـكرنا يعـد، 

؛ بل مل نعاملـه إال  جئنا به ال نذكر أننا أسأنا إليهمن يوم ما  .واحلال أنه ال يطيقنا
وهل كانت عمتنا تقبل أن نوجه  .نا على رأسه وربيناه مع أوالدناتورب ،بكل خري

وإىل اآلن  ؟نتصرف معه تصرفاً غـري الئـق  وإليه كلمة جارحة يف حلظة غضب أ
قيه وتقرأ عليه األدعيـة  تر ،اهبناحملرومة من الولد كأنه ا سكينةتتلهف عليه هذه امل

كمـا   ،بيه روحـي شيا  ،يا ولدي :تناديه ،ناسية أنه موىل وأنه خادم على الباب
مل يبق ما تقدمه لـه إال أن   .تكسوه حىت مبالبس اخلروج الرمسية .تنادي أوالدي

كـان  إذن ،من حسن حظنا أن عمتنا مل تسمع هذا النقاش !تار له أتاليكاً يربيهخت
 الذئب مهما دللته وربيته وهذبته يبقى يشم رائحة أصله "  و" جرلساا انعقد 
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حمتاطاً  ،قال حممد جري متأثراً بنكران اجلميل _تقول أيها املوىل شواي  على ما _
وحنـن آل   ،أنت حتمل األمراء والنبالء املسـؤولية  _ملا يقول وإن كان فقد اتزانه 

 !مل توفر شيئاً ميكن أن تصمنا به ،سلطان تضعنا يف طليعتهم
 أذم األمراء والنـبالء  _ أنا يا حممد جري لست كما رميتين به أيها احملترم. لست

 .بل أقول إم مقصرون ،واألسر املتنفذة
 ؟من يتحمل عنهم واجبهم ؟واملوايل _
ملاذا تصـر   _ولكن حرمام من احلرية  .احملترمال أحد معصوم من اخلطأ أيها  _

 .يعفيهم من املسؤولية _على أن أقول هذا الكالم 
 .ألم أسرة أمراءضاعت حرية املوىل شواي مع آل سلطان إذن  _
   !احملترموأنا من املوايل احملرومني من احلرية أيها  _
أحاول أال أقول  _أفزع صوت حممد جري املتفجر حصانه  _أيها املوىل شواي  _

 "  ؟أي كلب أطلقته عليولكن " ،هذا من البارحة
بعدما شد جلام احلصان بقوة  احملترمأجاب شواي بصوت ليس أخفض من صوت 

 :ته يثب يف مكانهجعل
 !احملترمإنه كلب القوزاق الذين وضعوا على كتفيك شارم أيها  _
 !إذن أنت تعرف ما يف بيتنا من أسرار _

كمـا  ؛ فتداعتأعضاء حممد جري ومع أن  ،وبني هلجة عتاب وهلجة انتقاد حاد
 :وتابع ،حيدث أمام األعداء عاد إىل متاسكه بسرعة

 ؟لقلبوملاذا صاحبتين مبثل هذا ا _
 .ألنك طلبت مين ذلك _
 .ه بضع خطواتموتقد .هذا بطنلسانك املبال أحتاجك  _
 !احملترمكما تريد أيها  _

 :وبعد ألي عطف شواي رأس حصانه وأكمل
 .وعلى كل حال هذه آخر رفقة بيننا _
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تعرف  وبعد حوايل مئة خطوة، ويف املنعطف، فوجئ حممد جري بفارسني، وللتو
 .وبيخبسلين و :أباتهفيهما األخوين 

ال مـن   _قال بسلين يتقدمه عتابـه   .لست ممن يستحق السالم يا حممد جري _
كان خورلوقوه لن يسـمح  وحىت ل :قلنا ألنفسنا _ ذكره وال نرى شخصهن ننفك

 ،لـى ضـيفه  ع حدةنظرة وا ورغماً عنه ول لقيسياج داره فسن نقترب منلنا أن 
ومن هذا الـذي ينصـرف    ؟نت حقاً وحدكأأ .فركبنا أنا وأخي األصغر للقائك

كان  .خورلوقوه مرجان ،وإن كنت أعرفه وال أعرفه ،إنه ؟مديراً لك ظهر حصانه
وقبل أن أعتـب   .قولين ما قلت وما مل أقل .حنساً علينا استقبال سلطان الترك لنا

يف كل  فحسب بل شابسغليس يف أرض ال ،يتكلمون علي بالسوء جعل الناس عليه
 !ال يتنازل أن يلتفت !نظر إىل عجرفتهااألديغة. منطقة 

 !يا بسلين خمطئأنت  _
 :سأل بسلين بعينيه الزرقاوين احلادتني

 ؟شيئاً ال يستحقه تأقل _
 .املوىل شواي والفارس الذي تتكلم عليه ه _
 ؟وملاذا يدير ظهره لك _
 .حدث بيننا سوء تفاهم على مسألة تتعلق باألديغة فتدابرنا _
   !أعد هذا الرجل ذا العنق القصري بيخويا  _
 !دعه يا بسلين ،ال ضرورة _
 !احملترمالرفيق ال يترك رفيقه أيها  _

ـ    وقال بسلين بفمه األمحر الذي يربز من وجهه الضيق املستطيل النحيـف املكس
بلهجـة   قـال  ،أنفه األقـىن ومع كثيفة منسجمة معه بلحية وشوارب شقراء غري 

 :ملأكوبصوت أقوى  ،صادقة
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فكالكما  _ الفرسان يعودون إىل حيث انطلقوا مث يفترقون. كائناً من كان السبب
 شـرعة  على خطأ أيها احملترم. ما جرى بيين وبني خورلوقوه مرجان خارج عـن 

   ؟ن سيكون قدوة الشبابإن تصرف كلٌّ على هواه فم .األديغة
سمع وقـع حـوافر    أدار بسلين حصانه مبدياً احترامه للرجل الذي تعقّبوه عندما

مث جلمه ووجهه إىل حيث يتجه حممد جري الذي  ،اخليل، سواء كان بريئاً أم مذنباً
 .يقف إىل اليمني بصفته األكرب سناً

 .ألقى شواي السالم كأن شيئاً مل حيدث !ارك سعيد يا بسلين _
 !ليحبك اهللا يا شواي _

ن يريـد أن يقولـه   ما كـا ر عوعب .رد بسلين كأنه ال يعرف شيئاً عن املوضوع
 :ه األصغريأخ عبرللضيوف 

 كون املكـانَ نصل إىل املضـافة سـت  وعندما  !اسبقنا أنت وصديقك وبيخيا  _
   .املناسب لفهمِ ما حدث بينهما
 :بسلين أن يقول يتمالك وعندما ابتعد الفارسان قليالً مل

ولكن خورلوقـوه  أقول هذا  .كل ما خيطر هلم يفعلونه .هؤالء ما يزالون شباباً _
األديغي من البحر األسود حىت قـال يل دون   بما إن صرنا على اجلان .أكرب مين

 .يكرهينت يب من مشَّو ،من يودين حرجأ .وتركين ،ال أعرفك .أنت نفّاج :مناسبة
 .هذه احلادثة اليت تذكرها يا بسلينأظن الناس نسوا  _
قصيدة هجـاء وبـني أن    ال فرق بني أن ينظم الناس حبقك .ال يا حممد جري _

   .ال تنصحين يف هذا الشأن .يصفوك مبادح نفسه
ثانية  _ صحيح. ولكن مع ذلك... قال حممد جري وسكت. وبعد قليل عاد يفكر

متجنباً أن يصبح  ،مث أى تفكريه مغلِّباً ما يوافق هواه .مبا حصل هلما على الطريق
 :موضوعاً حلديث هؤالء الناس

 .فعل أن متنع الناس من الكالم. مرجان خمطئ يف ما قال وما _ يا بسلين ال ميكنك
وما حصل لنـا   .واعتربته رجولة منك ،أنك غفرت ملن مل يفهمك أقدر لكولكن 
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ما الذي ال يهم القلب األديغي  .أنا واملوىل على الطريق ليس يف احلقيقة شيئاً مهماً
الشـيء   .إىل املضـافة حني نصل  ،كما اقترحت،وسنفصل الكالم يف هذا ؟اآلن

أنه ال حيسن بنا أن نتعـادى وأن   والوحيد الذي أعرفه اليوم يف ما خيص األديغة ه
 .ناوإن مل نفهم هذا كان فيه ايت .نتنازع

*** 
 حني بقيا وحيدين يف املضافةلشواي  احملترمأسر: 

 !ال تأت على ذكر الشارة _
أم مل  احملتـرم ما قاله  مفهتدري أال ت ،وفيما كان شواي جالساً منطوياً على نفسه

 .اته بسلين الغرفةدخل أب ،مفهتي
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 .والصباح هادئ ،و لطيفاجل
 العاليـة  وقت اشتداد حر الشمس اليت تلفح من وراء أشجار األكاسيا ااورة هو

الغبار و .هذه املرجة احلشيش أمام الباب، وأفراخ الديك الرومي تنبش أرض مرجةَ
 هنا وهنـاك   يص نبتترجمموعات القُو ،على الشارع اهلادئ يل الصيفاستقر يف ل

صلفيه لوقت مل هو .أسيجة االسطبالت ق تعبأن يلنسيم اللطيف يتسن.  
جيلس خورلوقوه مرجان على مصطبة تالصق السور املتني املنفتح على بابني صغريٍ 

مسـتند إىل   ،اليدان والعنق :والظهر املتني العريض املمسك باألوتاد الثالثة .وكبري
والعصـا القصـرية    .من بينها يرى شيءالسور املبين من عيدان متالصقة حبيث ال 
   .ال تفارقهالغليظة اليت يسند ا ظهره حيثما ذهب 

مك ليع ،وجفناه الثقيلتان مسبلتان ،ومرجان اجلالس وكفاه الضخمتان إىل فخذيه
عاملـه الـذي    سه عنأنه مل ي ،اح اللطيفلك مأخوذاً بالصب وأنه يبد وول حبذره،

   .ينتمي إليه مهما طعن يف السن
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ليس ما عشته وما رأيتـه   :تنهد مرجان عميقاً دون أن يفتح جفنيه قائالً يف نفسه
السيوف  ين منهم ضرباتأكثر أقراين الذين عاشوا ألجل حرية األديغة حرمت .قليالً

 جفوم  تسبلكنت أعرفهم أُ ن الذينم وكثري .ورصاص البنادق واجلراح القدمية
وأخي األصغر ما  .رماحبالوأخي األكرب مات منذ زمن بعيد يف معركة  .قبل أوام

تأملنا بعد حرب بزيقوه أن ينتشـر   .يزال أسرياً عند الروس ال أعرف إن كان حياً
ولكن وقعنا من جديد بني الروس واألتراك قبل أن نرتب  ،السالم يف أرض األديغة

 ،يتنازعون قيـادة األديغـة   .وكل عام تزيد فرقة الشعب األديغي .مورنا الداخليةأ
ـ عواطفُن وال يكفي هذا فبيننا م .وكلٌّ يدعي أنه األكثر واألقوى واألعقل  وه حن
والذين ال يعرفون أين يتجهون ليسـوا   .إحدى الدولتني الغريبتني املتنافستني علينا

 .خملصون ألرضهم ووطنهم ،وهم املوايل ،ن حظناحلس ،ولكن أكثر األديغة .قليلني
 سانَالل مل يدع، تسلح بالرجولةوقد ،كنت عتبت على أباته بسلين يف تركيا ولكنه

نكن سـبباً يف   مل، وسواء بإرادتنا أم ال ،وافقين .خيدعه ،السلطان لسانَ ،املعسول
! أال يكفي ؟نومن هم األتراك حىت يفرضوا علينا ما يريدو .مصادرة حرية األديغة

نا خاناتكانوا يريدون أن يتـدخلوا فينـا    ؟مانتهت دولته ذينالالقرم  كم حكم
 ،أمسكوا علينا واحدة فقط وهي األرض اليت باعها هلـم  .ال علين ،وٍبأسلوب ملت
ال شـأن  والروس  .هوا عليها قلعة أناببنه واليت وقه الناختواي زان أمري ،لسوء حظنا

ما شأننا  ؟رقوهاألمري تيم لقيصر إيفان ابنةا زوجواأعجيب أن  .هلم بنا كما األتراك
ولكن أن يأتوا جبيوشهم  ،باخلري مها اآلخرأحد ضدعإن كان العرقان تقاربا فلي ؟ذا

حممد جري الذي  .ذاك املساء حممد جري فهذه حجة مضحكةإىل أرضنا كما قال 
 .مل يفصح عن حقيقـة موقفـه  تكلم على األديغة والروس والترك ولكن  هبناأريب 

وكلُّ ظنـه أن  وانطلق يف طريقه  ،القدمية صبحت كاحلكاياتمسعنا األخبار اليت أأ
متهمني إياي بأين أريب ابـن   حياربين الناسوأنا  .أحسن مينشاطره أفكاره سي أباته

هلـا  فاً للعادات ومهيجاً قلب الصيب يف زيارة ال مناسبة خمالملاذا هرِع إيلّ  .اخلائن
مبدياً اسـتياءه  شواي  املوىل وما صارحين به ،عن خربخرباً ما وصلين  .فائدةوال 
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مل  فإنـه الروس  وثانية حن اجته حممد جري إن كانإذن  .صبان يف ر واحدي ،منه
وبدا يل أنه ال يريد أن  ،ولكنه مل جيرؤ على مكاشفيت ،نية ما خايل الذهن من يأت

ولكـن   ؟يريد أال يدخل مواله شواي يف قضاياه أكان .يرى نفسه يف هذا املوقف
وفمه ومسعه دائماً  ،طوال النهارالذي على عتبة بيتك  كيف تكتم سرك عن موالك

يا ريب أيكون خان جـري   .مث إن السر الذي يعرفه الناس عنك ال يبقى سراً.معك
هـذا   ؛ مل يعدأخربه فال بأسوإن  ؟أمام باب دارنا ذاك اليوم أخرب والده مبا حدث

 .أن خيربين بسـره  بداً من فيه ال جيدأظنه سافر قبل أن جيد نفسه يف موقف  ،سراً
ال قوالً وال  ،ولكن إن صدق ما يقولون فلن يبقى بيين وبني حممد جري أي عالقة

 ؟ويف هذه احلال ما العمل مع الصيب الذي تعلق به روحي وقليب .عمالً
فسـوى   ،صوت الباب الذي انفتح علا فمم أكثر تفكريه صوت من أفكاره أيقظه

خان جري مقنعاً إياك مبا يقول أكثر مما يوحي بـه   حياو .ظهره املستند إىل السور
 :عمره

 !صباح اخلري يا مرجان _
 !تفضلْ ،اخلري يا ولديكل ليحدثْ معك  _

احترامه  عبر مرجان عن احترام ال يتناسب وعمره للصيب الذي ألقى التحية. وجتلّى
أجلسـه  ف ،اليمني ليفسح مكاناً للصيب واكتفى بأن انزاح حن مث ،أن هم بالقياميف 

 :وقال له ،على يساره
جلست على مييين لسخر منك من يـراك  و؛ لأنت اآلن تصرفت تصرفاً صحيحاً _

 .وعتب علي أيضاً ،من قبلِ أن يولد احتل مكان الصدارة :قائالً
لـن أمسـح هلـم     _مكانه  يتخذ وهوقال خان جري بعد قليل  _أعرف هذا  _

 مبؤاخذتك!
مل يستطع مرجان إال أن يسأل الصيب إذ كان يعترب نفسـه   ؟من نبهك إىل هذا _

 .صاحب الفضل يف تربيته
   :مث أضاف بعد قليل .أنت يا مرجان _
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 .وتعلمت هذا من حكايات األديغة _
 ؟إن كان هنا ثالثة أشخاص فما مكان كل منهم :جاوبين إذن _
رتيـاح  انطلق خان جـري يف اجلـواب واال   _ثالثة فرسان ون كانوا ثالثة أإ _
 .واألصغر على اليمني ،والتايل على يساره ،األكرب يف الوسط :لسؤال باد عليهل

   ؟ولكن ملاذا األصغر على اليمني ؛جبوابكحتين أر !أحسنت _
سم خـان  حمث  .يفكر يف اجلواب وأعاد السؤال وه ؟ملاذا األصغر على اليمني _

راض عـن   غري ،وعيناه السوداوان الصغريتان تدوران يف حمجريهماجري اجلواب 
 :نفسه جلهله

 .؛ ال أعرفأفحمتين يا مرجان _
 :حقاً أمسكت بك وقال :ابتسم مرجان كأنه يقول

 ؟األديغة كلعبة الكعوب شرعةأتظن أن  _
   .يا مرجانقانون ولعبة الكعوب هلا  _

 ون. حىت عندما تصف بضع كلمات فـإنّ تتابعهـا جيـري   _ ال أقول إا بال قان
أمسكت بك يا  :وألقلْ ولكن ألكسب أنا اجلولة مرةً .؛ وإال ما فُهم كالمكنظامب

 !خان جري
 .وقد بدا عليه حزنه جلهله باجلواب .ال أعرف يا مرجان :قلت لك _
ـ  :امسعين إذن وافهم ما أقول _  ،غريهماألديغة طوال عمرهم يكرمون كبريهم وص
وعلى سبيل املثال إن قابلت ثالثة فرسان أمكنك أن تعرف  .وحيترموم قدرومي

 .كبريهم وصغريهم من ترتيب نسقهم
 ؟؛ أنسيت يا مرجان أننا تكلمنا فيهاألصغر على ميني الثالثة _
عنـدما يـتكلم    :مث إن األديغة عندهم حسنة أخرى !ال تستعجل ، أنس، ملال _

 .الصغريالكبري ال يقاطعه 
الصغري على  تطاولوأراح رأسه امل ،أبدى خان جري أسفه _ساحمين يا مرجان  _

 .كتف العجوز
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_ إن غـادر   :وسـيفيدك يف حياتـك   ،ليس محالً ثقيالً ووه ،ما أقوله استوعب
خيتل الترتيـب؛ أفهمـت    فلنل ملهمة ما رسأُ واألصغر الذي على اليمني رفيقيه أ

 ؟مغزى هذه العادة
 ؟ولكن إذا تركهم الثاين يف الترتيب؛ فهمت _
جيب أن يدور األصـغر وراء   :قال األتاليك مرتاحاً ملا مسع :وهذا له إجراء آخر _

 .اجلديدالكبري ويأخذ مكانه 
 ؟يا مرجان ا تتكلم عليهاليت شرعةال هأعند األقوام األخرى مثل هذ _

الضخم الثقيل إىل  أدار رأسه ال أن يندهش للسؤال الذي فاجأه.مرجان إمل يستطع 
 :ونظر إىل الصيب بوجه طلق وقال ،اليسار على مهل

يصبغون ا حيـام   ،كل قوم خيتارون عادام املميزة يف احلياة .طبعاً يا ولدي _
اــوميتأعتقد أن  عالقة االحترام متجذرة يف عادات األقوام األخرى ولكن  .نو

إن كنت تعيش  .عادات ليست فينا ناغريوباملقابل لدى  .ال أعرف حتديد اسم قوم
واألفضل أن  .وتعمل يف هذه الدنيا فال بد أن تكتسب عادات حسنة وأخرى سيئة

هكذا ربانا آباؤنا وأجدادنا وعلّمونا أن  .من السيئات وتتخلصباحلسنات  حتتفظ
حسن إليهم " قال آباؤنانربيكم أنتم عليها " الناس يقد؛ أمسعـت هـذا   رون من ي

  ؟املثل
تقول هذا الكـالم   اجلدةَ قانتات " مسعتمن ليس يف قلبه خري " لن يالقي خرياً  _

 .قال خان جري ما يف نفسه دون أن جييب عن السؤال .كثرياً
 .سررتين حبفظك له .هذا كالم مأثور حسن _
 .قال فجأة بصوت حاد .اجلدة حتفظ كثرياً من هذه األقوال _
 ؟مثل ماذا _
_ ــ" من ته رتشاركْهعلى الشر ب ذنهب " 
 !ما حيفظ هذا الصيب من كالم مأثورما أعظم  !أحسنت _
 ؟ول لك غريهأقأ _
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 !أمسعين إن كنت تعرف _
 آخره خرياً " يسأوله خرياً لليس  " ما _
 .مبدأ مهم يف احلياة ،فهمته إن كنت ،وهذا _
 " اعمل خرياً تلق خرياً " :يعين ؟ما الذي ال أفهمه _
 ؛أجبت املأثور مبأثور آخر من نوعـه  .مل يكن فرحه يسعه . يا ولدي متاماًمتاماً _

" ال تقبل أن تتـرك   :إذن هل تستطيع أن تقول يل ماذا يريد هذا املأثور أن يقول
 عمالً حسناً وال طريقاً مستقيماً ".

عشر  _ أتسألين عن هذا يا مرجان؟ سأل خان جري بطريقة تنسيك أن عمره اثنا
تقولـه   أضاف خائفاً أن يتراجع مرجان عما يريد قوله: ما كنت تريد أن عاماً، مث
مسعت شواي يقول هذا الكالم كثرياً .عنه أفصحت.  

أي  :يف نفسـه فيما يقـول  و ؟هل املوىل شواي بارع يف حفظ الكالم املأثور  _
ه ماحناً نفسه وقتاً للتفكري ومنـهياً سـؤال  ون تركيز دسأل  ،هذا الولد ربييبإنسان 

  !واهللا ما كنت أعرف هذا _:بالتعجب
 ،هز خان جري رأسه املتطـاول الصـغري   !ال تسألين كم من احلكايات يعرف _

 .وملعت عيناه السوداوان كخطني من نار
لكنـا مسعنـاه يف   يف احلكايات هكذا يا بيتمال  عرفنا أن املوىل شواي بارع ول _

إن كان صادقاً أم  من صوتهأن تكتشف ستطيع ت أنقال مرجان دون  .ذلك املساء
 .ال
ولكن مل تتركـوا لـه    ب،قال وقد غلبه العتا _وأنا انتظرته حىت هدين النعاس  _

 .اال غارقني يف حديثكم عن الروس والترك واألديغة
يكشف يل يوماً بعد يـوم   _قال مرجان  _هذا الولد الذي أربيه منذ ثالث سنني 

طـوال   اً لكحمدث اتخذت منه ووخالفاً لعمره ل .البارحةشيئاً جديداً مل أعرفه قبل 
بل هناك كثري من الرجـال ال   .النهار ما مللت منه كأنك جتلس مع رجل ناضج

كثري من الرجال يف قرييت ال ميكن أن تسمع منهم، ليس الكالم املأثور  .أساويهم به



- 52- 
 

لغـنم  فهم مشغولون بـالبقر وا  ،بل ال ميكن أن تسمع منهم كالماً عاقالً،فحسب
"  يف شـأن أستطيع أن أعدد كثرياً من الناس ال يعرفون ما ذكره الصيب  .والدجاج

وال  "برأس اإلبرة ن األموريعلقوإن كانوا  يعرفونال  " .الروس والترك واألديغة "
هناك كثريون ال يعرفون ما يسأل عنه هذا الصيب من مقام الكبري  .هاغازييعرفون م
اهللا  -هذا الصيب إن كـرب   .جلستهم أم أركبتهم اخليلسواء أأوقفتهم أم أ والصغري
ال أظن  .رجل حقيقي خرج من إهابهولكن سي ،ه بكونه من النغويعيرو -حيميه 

أهلذا يا ترى رجع  .هلذا السبب عليه متلهف وورمبا ه .أن حممد جري مل يفهم هذا
ـ   .واألتراك ال تنقصهم التربية ولكن مل يتجه إليهم ؟واحناز إىل الروس ذه ملـاذا ه

" ولكـن   ذه األسرةأقول " ه ؟منذ ترك كبريهم خان القرم بوجوه روسية األسرة
هذا الصيب النبيه ذا القلب األديغي فيهمكيف أع سأقوي قلبك األديغي وأدعمه  ؟د

 !؟. أتظن أن األديغة سيعيشون على البسيطة اليوم فقـط لومل يبق غريي يا ولديو
 .التافـه  " الغريب "به من لقب   تم مبا يعريونكال .سنحتاج إليك وإىل أمثالك

 .من ألقاب إىل اآلنثبتوه علينا نزال حنمل ما  وما .حنن جتاوزنا أموراً كهذه
 .طفا خورلوقوه مرجان من املاء العميق الذي سبح فيه وهش للصيب !هكذا إذن _

 :باحثاً عن ذريعة ،وسأل متمنياً أن يبقى وحده مع أفكاره
 .تفوت فطورك يا خان جريرمبا  _
 !أفطرنا أنت وأنا معاً _متعجباً مما مسع قال خان جري  _مرجان يا  _
 :يود أن يصرفه ومث سأل وه .. أمسكت يب.ها _
 ؟أما حان وقت املدرسة _
 !ال دروس اليوم _
 ؟وملاذا _
 .ضحك خان جري من أعماقه ؟أنسيت ؛اجلمعة واليوم ه _
 .صرت مديناً لك يا خان جري .ال هزمتين فيهمل تترك يل شيئاً اليوم إ _
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إذن أجـبين   _وقف الصيب أمام األتاليك العجوز وقد مسع ما يهواه  _ !هكذا _
     !ولكن فكّر .سنرى إن كنت تعرف ؛على ما مل يعرفه زمالئي يف لعبة الكعوب

 ونددعنـا نفكـر   اجلس جبانيب و !إذن ال تقف يف مواجهيت كأنك تصارعين _
 .مماطلة أو استعجال

   :التصق خان جري بالعجوز وسأل خببث
 ؟يتأذّى أحدهاروف وذئب دون أن خحشيش وكومة من كيف تعرب راً ب _

 :وبكلمات ممطوطة قائالً يف نفسه .مرجان السؤال كمن يفكر تفكرياً عميقاً كرر
 :لذة سرك عكِّر عليكألن 
ال أعـرف   .احلـل وإن عملت ذاك مل أقترب من  ،إن عملت هكذا مل يستقم _

على سـالمة   حريصاًإن كنت قل يل احلل يا خان جري  ؟كيف ستحل املشكلة
 !رأسي

   ؟هل استسلمت يا مرجان _
 .بالتأكيد _
 . مثمل يقفز خان جري فرحاً رغم أنه ال يتحمل فرحه .ما مل تعرفه ليس عسرياً _
 :وجهه الصغريمتوجهاً إليه بملرجان  يروي هو ها
 .مث تعرب باحلشيش وتعيد اخلروف معك .ر باخلروف وتقعده وحدهأوالً تعرب النه _

فتترك الـذئب   ،وتأخذ الذئب إىل حيث احلشيش .وتترك اخلروف حيث انطلقت
هلـذا   .مث تعود إىل اخلروف فتعرب به .ألن الذئب ال يأكل احلشيشواحلشيش معاً 

 .مل تكن تعرفه ليس عسرياًما !يا مرجان فكِّر :أقول لك
 : الصيب وقالامالًن جمضحك مرجا

؛ ولكنه ليس صعباً :تقول يل .أنت عامل يف ما تعرفه :هلذا يقال ؟ماذا نفعل إذن _
 ؟شواي ؟ومن علّمك هذه .الرأس يصدع

 .اجلدة قانتات ،ال _
 .مبا أنك نبيه هكذا فسأسألك أنا أيضاً _
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 .ال حيق لك أن تسألين ما مل تعرف اجلواب !ال يا مرجان _
 ؟سألين أيضاًأتنوي أن ت _
 ؟كيف نقسم ثالث فطائر على زوجني وأختني .نعم _
 ؟وهل اجلدة من علمتك جواب هذا السؤال _
 ."ذي األنف السائل"هذا تعلمته من مجاعة  _
 ؟سهل حتماً وهإن كان مصدرها هذا الولد ف _
 !فكِّر ؛تستعجلال  !مرجان _
أجيب  .ألنف السائلال أفكر مثل ذي ا _يضحك مرجان  _إن ذكروا الفطائر  _

فـإن   ،هما اثنانفلن تستطيع أن تفصل بني الزوجني  :إذن امسعين :وأفوز بالفطرية
 .؛ وهكذا ال مشكلةوالفطائر ثالث ،صاروا ثالثة اكانت أخت الزوجة معهم

 .اآلن حان دورك يف السؤال .حسناً يا مرجان؛ عرفت اجلواب _
     .تعادلنا ؟ اآلنأال يكفي _
 .يا مرجانواحدة أخرى  _
 ؟أنا إن فزتو _
 .لتني لتحديد الفائز وننتهيأإن فزت فسنتبارى يف مس _
كان لعجوز ولدان حيبهما وال يريد أن جيلب هلمـا أي   :فامسع مصراًإن كنت  _

ال أقسم مايل بينكما وال أريدكما  :مبا يليعندما دنت منيته أوصى ف .سبب للحزن
حصانه  ؛ ومن يتأخرل فأقيما سباقاً حلصانيكماالنفصاولكن إن أردمتا ا .أن تقسماه

يذهبان إىل ظـاهر القريـة    :وبعدما تويف حاول الولدان تنفيذ الوصية .املال يربحِ
ال  .ولكن ما إن يبدأا حىت  يشد كل منهما جلام حصانه فيوقفـه  ،ويبدأان السباق

فعـالن  وذات يوم مر جبانبهما فارس ورأى ما ي .أحد منهما يريد أن يسبق أخاه
أقـام األخـوان    .وأكمل طريقه ،فلما عرف املوضوع قال هلما كلمتني ،فسأهلما

ـ  ؛لك ملن تأخر حصانهوآل املُ ،السباق بعد تلك النصيحة ذلـك   هفما الذي قال
 ؟أي من األخوين فاز باملرياث :بطريقة أخرىوأ ؟الفارس لألخوين
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 .ئط مث عاد فاستند إليهوأبعد رأسه املتطاول الصغري عن احلا ،ملعت عينا خان جري
ة سـئل مل يكن أي من أ .مل يكن يكف عن التفكري مع أنه كان يائساً من اجلواب

ـ  ، ولكـن دون  واألتاليك يفارق رأسه فيكرره بينه وبني نفسه فيقارنه بأجوبته ه
 .جدوى

 ؟" خماضاً للنهر"أما وجدت  ؟ماذا يا خان جري _
مث يطلـق   _ك خان جري رأسـه  حي _ ؟ماذا قال هلم !مهالً يا مرجان مهالً _

ليأخذ األصغر امللك  :أميكن أن يكون قال هلما :بلسانه اجلواب الذي نبع من رأسه
 !ولكن األكرب له احترامه ؟ألنه ما يزال شاباً

ال جتعـل   _يتدخل مرجان يف أفكار ربيبـه   _صغري   وليس يف املسألة كبري أ _
 .إن الوالد مل يفرق بني ولديه ،تإن انتبه ،؛ قلت لكاملسألة حترفك عن الصواب

 :مث ،ال يستسلم خان جري !مهالً ،مرجانمهالً  _
 ؟أيتعلق األمر بسرعة حصانيهما _
 !؛ فكِّر أيضاًبدأت تقترب من اجلواب _
تنهد خان جري وارتد بظهره إىل احلـائط خائبـاً    .أفكر ولكن ال أجد خمرجاً _

 :وقال غاضباً ،أمله
 .صي عاقالًاملوالعجوز مل يكن  _
 ؟ملاذا تعاتب العجوز الذي رحل عن الدنيا _

_ ملاذا إذن مل يوزع ثروته بالتساوي على ولديه؟ أجاب خان جري بلهجة يغلبها 
 اللوم، مث دمدم: ليس ولداه فحسب بل حنن أيضاً، كما تقول، نصدع

 .الرأس به
قومـا   :لألخوين ما قاله الفارس اللبيبإليك  !دعنا ننه مباراتنا :هلذا قلت لك _

 !بالسباق بعد تبديل فرسيكما
هكـذا   _صاح خان جري متوقفاً عند لـب الكـالم    !؟قال هلما أي عجيب _

 .غلبتين يا مرجان ورحبت مين كعبني .سيظهر عيب احلصان األضعف
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 .غلبتك حقاً ولكن ال بد أنك جنيت فائدة ما من هذا السباق _
مث رجـا   _لـه   سرعة على ما قيلجري ب خانشهد  _نعم وحفظتها يف قليب  _

مـرة   .: مرة أخرى يا مرجان دعنا نتسابق يف حل األلغـاز اين جداًصبيبأسلوب 
 .وإن فزت تعادلنا ،إن غلبتين تكون فزت حقاً .واحدة فقط

   :ضحك مرجان يف نفسه
 ،هذا اإلصرار فيـه  فرحينــي ،هذا حسن .هذا الصيب لن يسكت على غُلب _

 عنيـدين ليس كل ال عرف أنْن .قوياً يف الدنيا انكعقل والرجولة فإن اجتمع إليه ال
ولكن أن تقاسـي كـل    .وأنا اختربت هذا األمر شخصياً أكثر من مرة ،ناجحني

أن تعـيش  ال شيء يعـدل    ،اإلمعة الرخو باإلنسانصعوبة خري من أن يشبهوك 
 .معروفاً بني الناس بعلمك وفعلك ،دقكعمرك مدعوماً بص

قال مرجان بلهجـة ال   ب _يا خان جري كيف تكسب لعبة الكعو اآلن أفهم _
هـل أنـت    ؛ريةأخ لعبةإن كنت ترجوين فسنلعب  _تعرف أهي عتاب أم مديح 

 ؟ماهر يف احلساب
قال فجأة مث أصلح صوته خجالً  ب،أين عاجز يف عد الكعوكيف يل أن أزعم  _

 .ولكن جوايب سيكون على قدر سؤالك _من امتداحه نفسه 
امسع إذن: احفظ يف ذاكرتك كل عدد أذكره وال تشرد عنه: اقتـرب عشـرة   _ 

 فرسان من شجرة تفاح: قطف الفارس األول تفاحة، والثاين تفاحتني، والثالـث 
      ؟يا ولدي قبل أن أمت سؤايل أنت فرحملاذا  ؛.. والعاشر عشراً.ثالثاً

 .ي أن قالمل يتمالك خان جر .السؤال وهذا ه ؟كم قطف الفرسان العشرة _
 .سأل مرجان ؟من أين تعرف _
مجع ثروة وأنت ال تعرف  ستطيعلن ت ،ين إياها اجلدة من زمانتهذه مسألة علم _

 .احلساب
 ؟؛ ما جواب السؤالتقول لك احلق _
 .مخس ومخسون تفاحة _
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 .أحسنت مل ختطئ _
اختتم خـان   تفاحة واحدة. _كانت جديت تقول  كما _ولكن مل يقدموا لنا  _

 .وضحك االثنان من قلبيهما ،مبزحة مسعهاجري 
 ،األحاجي حبرارة وود تشاركانومع أن األتاليك وربيبه كانا جالسني يتمازحان وي

؛ فـإن  وا بيته والذين قطعوا طريق ضيفيهاألشرار الذين هامج ال ينسى مرجان فإن
إىل هذا كله شارات تطيـق   املتضاربة مل تعد هواجسه الروسية حممد جري أضيف

زهه عن أن يسلك سلوك ــشفق على ربيبه الذكي الذي يني .االحنباس يف صدره
   .ي بانتظارهصرف مع أحداث املستقبل الغامض الذال يعرف كيف سيتو ،والده

يف حرب بزيقوه كان  .وال ماذا سيصيبنا العامل نعيش وحنن ال نعرف أين سنتجه يف
 .لوك األمراء واألسر املتنفذةس والذي أشهرنا يف وجهه السالح واضحاً وه والعد

صحيح ما يقولونه  .انتهينا منها حىن بعد أنيف قلوبنا  وقد بقيت هذه احلرب ندبةً
" ال تعرف اخلري ما مل جترب الشر " وأصح منه قوهلم " ال يحش العشـب مـن   

مـا أعجـب    .جانب الطريق املغرب " و" الشجرة اليت تصيبها آفة ال حتمل ورقاً "
جيتمـع   .وقضايانا حيلها لنا غرينا ،حنل قضايا ليست بقضايانا !نا حنن األديغةتركيبت

وقد يكون هـذا وراء   .وحني يبقى اثنان يغتابان الثالث ،ثالثة منا فنمدح أنفسنا
وال  ،والسبب يف أننا نعيش قرية قرية وأسرة أسـرة  ،عدم امتالكنا دولة وسلطاناً

يكفي كيف اسـتقبلَنا   .علينا الدول الغريبة وهلذا رمبا تتنازع ،يتفق عرق مع آخر
يف العام املاضي أنا وأباته بسلين لتعرف أن كل ما يصيبنا جـدير   السلطان التركي

أرضكم كمـا فعـل البجـدوغ    ال تدعوا روسيا تدخل  :رجانا قائالً .بالتفكري
ماذا سـتقدمون   :وحني سألناه .؛ جابِهوها وال تسمحوا هلا أن ختدعكماملساملون

سنساعدكم خفيـة بالسـالح    :مهس لنا بلسان معسول وابتسامة متملقة ؟نتم لناأ
بنا والذي يرجونا  له عالقة الأن هذا الذي  وواألعجب من هذا كله ه .واألفكار

 ،أال نفشي سره يطلب منا أن نبحث له عن شخص مناسب يكون سلطاناً علينـا 
وجيعلين أعترب هـذا   .عندي رجولة كاليتعند أحد لن جتد  :ويدفع أباته أن يقول
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نسمح للسلطان التركي أن يدخل بيننا ف ،مدحياً بالنفس من جانب صديقي األصغر
لنقل إين كنت متوتراً وإين كنـت السـبب يف مـا     ؛حسناً .ونصبح حنن عدوين

ملاذا ال يساحمين بعد أكثر من سنة على مـا فعلتـه    ؟ألست األكرب عمراً !حدث
نقف حجر عثرة يف طريق  .ال تسامح بيننا :ن األديغةهذه مشكلتنا حن ؟وأذعته عنه

شلّ أ وأحول أوأنه أعرج أوننظر إليه كما ل ،ال نستطيع أن نتقبله .من يتفوق علينا
إنه ضيق التفكري فقـري   ؟هذا الذي ساندوه فسفّروه بالقياس إيلّ،،من :نقول .اليد

سيسقط فيه لنشمت  اليوم الذي تصيدفنهمس من وراء ظهره ن ،مغلوب على أمره
 .به
 !يا مرجان انظر إىل قمة اجلبل _
 ؟هل أفزعك الفرسان ؛أرى يا ولدي _
 .زلون إىل السفحــأراهم ين ؟وملاذا _

 :قال مرجان كأنه غري مهتم
 .وأنا أظن ذلك _

 :ولكن قلقه بدا مما أضاف إىل كالمه
 .ونا ينويان العودةمث إما مل يك .وشواي فهم ثالثة احملترمإن قلت إما والدك  _
قال خان جري وقد وضح من صوته سـروره   _حممد جري  احملترمليس بينهم  _

 .مث إن حصانه الكستناوي ليس بينهم :بذكر اسم والده وشهد على غيابه
 ،قال األتاليك متعجباً مما مسع وحماوالً أال يحرج ربيبه الذي نطق اسم والده صرحياً

 :أيضاً ونه يسأل هومتظاهراً بأ ،ومصدقاً كالمه
 ؟من هؤالء يا ترى ؛ومالحظتك دقيقة ،عيناك أحد من عيين .صحيح _
   .أباته بسلين والفارس املتوسط ه _

 :أنه كان جازماً وفضحت هلجة عتاب مرجان ارتياحه ملا مسع ول
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مل تطـأ  بل  ،على حائط بييت عرجي أباته بسلين مل .هذا مستحيل يا خان جري _
من ذكرت امسه فالبيت الـذي   وإن كان حقاً ه .إنه يقاطعنا ذ سنة.منقرييت  قدمه

 ...يا بيتمال ما كان بيننا من جفاء أمل يكف.. .سيتجه إليه ماراً من أمام بييت
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اليت خدعتها مشس الصيف احلارة تقف على قـدميها مـع   دار األمري الواسعة  تبدأ
من نصف ساعة لتستعيد وعيها فـإن  ومع أا حتتاج إىل ما يقرب  .احندار الشمس

 اًرقيق اًبساط فترشتفتح قانتات اليت ت .سيدة الدار الكربى قانتات تكسر هذا اخلدر
مث .تهوي بضع مـرات باملروحـة   .على األرض الباردة عينيها يف املوعد الدائم هلا

 :عتب وأ خشونةمن أي  وتنادي اخلادمة بلهجة ختل
  !عينا بشيء من أشعة الشمســ؛ متفذةيا سيسور افتحي مصراع النا _

وبعد أن  ،وحني تفتح سيسور املصراع ترفع اإلبريق والطشت النحاسيني الالمعني
 :تربد الوجه األمسر النحيف القوي اخلايل من التجاعيد تسأهلا كما يف كل مرة

 ؟أليست دارة األمري يف سالم يا سيسور _
 .ط هلا شعرها اخلفيفجتيب الفتاة اليت متش .بسالم وراحة _
 ؟والقرية والطبيعة والعامل _
 .والطبيعة لطيفة ،والقرية يف سالم _
 !ال تنسي فضله .بفضل اهللا :أضيفي إىل ما تقولني دائماً يا سيسور _

 :تكرر سيسور جواا
 .والطبيعة لطيفة ،بفضل اهللا القرية يف سالم _
ـ  .ه علينا كبريضلف ،حنن أمة اهللا !هكذا جيب أن تقويل يا سيسور _  واهللا الكبري ه

واآلن لفّي يل ضفرييت اخلفيفة على  .خرياً يلق خرياً وِمن ين :من جعل الناس يقولون
وأعملُ اخلري  ،سأقف أمام اهللا الكبري الذي سينظر إلينا بعني الرمحة .رأسي ألتوضأ

ق أحد دصال ميكن أن ي .وأنا راضية عنك ،يدك لطيفة علي ،شكراً يا سيسور .له
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هنيئـاً ملـن    .ويدك ماهرة ورشـيقة  ،لسانك مهذب :أنك ربيت يف بيت فالح
 !أسرتهمعه وتؤلفني  كونني من نصيبهست
قالت سيسور اليت احننت بقامة ممشـوقة   .شكراً يا سيدة الدار على تقديرك يل _

 .يخجلين اإلطراء الذي ال أستحقه _لتلتقط اإلبريق والطشت خبدين موردين 
 .يا سيسور أدعي ما ليس فيكولكين ال ،أنا مرتاحة خلجلك _

 :البيت حىت نادا قانتات وقد اعتصر قلبها عتبةخلادمة وما إن جتاوزت ا
ملا  _ لوكان عندي ولد، ليس عندي لسوء حظي، لكنت أوصيته بك دون اعتبار

مل   أمسيقوله األمراء والنبالء. ولكين لن أدع شواي يفكر يف غريك سواء أطـاعين 
 .ذلك اليوم ذمن تربأت منهوإن مل يطعين  .يطعين

البيت كانت دارة األمري الواسعة هادئة مصـداقاً   مصطبةحني وقفت سيسور على 
وهناك باجتاه احلديقة يف جناح املواشي املطل على الشارع بضعة مـوالٍ   .لكالمها

 ،يشـرف عليـه  ين والثا ،أحدهم جيلس يف موقع القيادة العايل من العربة :ولونجي
ومن ورشة احلـدادة املطلـة علـى     .إىل الكومةاحلشيش  ما تناثر من واآلخر يلم

ودخان الفحم اخلشيب يتصاعد مـن   ،قٍرالطرف البعيد لإلسطبل تسمع أصوات طَ
واللون األخضر يتصاعد من حقل الذرة الذي يبدأ  .ال تكاد تراهحبيث رقيقاً فوقه 

سيم العصر الرفيق يداعب أوراقها ون .ابل لغرفة األمرياملقالعازب من مهجع املوىل 
 القريـة قني يف اللعب يرتفع من ستغرلغط الصبيان املومع أن القرية هادئة ف .كلها

ىل إوتسمع أصداء أصوات العجول املتلهفة  .املدينة القريبة من اجلبل بابِااورة و
من جهة البحر  والطبيعة تبدواجلبال املتعايشة بصمت يف  .عودة أمهاا من املرعى

والغيوم اخلفيفة التائهة يف كبد السماء ال تريد إزعاج الشمس املنحـدرة   .األسود
 .إىل مغرا

من خالل عناقيد العنب الـيت تسـلقت    كأكف الكالب أشعة الشمس بقعاً وتبد
 خيمـت و .األمامية للبيت السقيفةوغطت  ،املمدودة على األعمدة قضبان احلديد

 .من اخللف قعد املالصق للسورعلى امل
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 ألقت سيسور نظرة على ما أجنزته من عمل راضية: األرض حتت العريشة نظيفـة 
من مـاء اإلبريـق   ببقع  والردهة اليت تفوح منها رائحة الربودة املنعشة مزينةٌ ،متاماً

 مجيل. ومتداخلة على حن
 تنوء ا األغصـان  الاثنني  وعناقيد العنب الوليدة اليت ستمتلئ حالوة بعد شهر أ

مـا   قالت سيسور يف نفسها. .ها شوايقوعندما حيني مومسها فتثقل سيعلّ .الدقيقة
حممد جـري ويف ذهنـه أن    احملترمسافر مع  ؟أخبار شواي وصاحبه اآلن يا ترى

يف ! ستتسبب خرباً لست متأكداً من صحته وال تر .يكاشفه مبا ال يسره من سريته
ولكن ال أعرف  ،الذي يعاملك حبسىن احملترمستفقد  :! قلت لهخصومات وأحزان

إن حاولت أن ترتب األمور اليت عجـز عنـها غـريك     .إن كان سيسمع كالمي
 .ك إال العيـب نوبمأخوذاً بغريتك القومية اليت ال فائدة فيها لك واليت فُقدت فلن ي

منـذ  على عتبة بيتـهم   ك خادمةٌليست هذه األفكار وليدة معاملة سيئة ألين مثلُ
ومل يوجهوا إيل كلمة ال  ،ال أتذكر أم أهانوين طوال عمري دون سبب ،طفوليت

وحني ال تراك تشـتاق   ،وأنت ترعاك سيدة البيت قانتات كأا ولدتك .أستحقها
بدأت تتحدث عنك قبل  ،مل ميض على خروجكما إال ثالثة أيام وول ،انظر .إليك

 .أا حتبك أكثر من ابن أخيها األكرب حىت ليخيل إيلأن تتجاوزا ظاهر القرية 
 ؟أنت مرتاحة لما فعلت ؟ماذا يا سيسور _

 القـةُ طخان جري اليت ظهرت من ورائها و الصغرى للبيت أم سألتها بيكا السيدةُ
قالـت   :مبا جيري على اللسان وليس يف القلب " " مدحتها .وجهها تشرح القلب

أثبت أنك  .اء اإلبريق ورمست به صوراً مجيلة" طرزت األرض تطريزاً مجيالً مب :هلا
 .ماهرة يف فن التطريز الذي دربتك عليه السيدة الكربى

شهدت وجنتاها املتوردتان على سرورها  .وأنت أيضاً لك حصة يف هذا الفضل _
 .وقالت مربزة أن فضلها مل يكن بال مثن ،مبا مسعته

 رب من خان جري اآلن حني دخلـت مل تكوين أك ؟وما شأين أنا ذا يا سيسور _
 .صبية ماهرة يف التطريز وقتها كنتو ،هذا البيت زوجة
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قالت سيسور وقد نسيت موضوع التطريز حني مسعت اسم  _مل ختطئي يا بيكا  _
سيطلعنا على  احملترمعندما يعود  .أنا أكرب من خان جري باثين عشر عاماً _الصيب 

مل ميض الكثري على آخر زيارة له  وقنا إليه ولاشت .أخبار خان جري الغايل الصغري
 .إلينا
 .حـالوة احليـاة ـم    غضني عنمنكلف األغراب بتربية أوالدنا  !يا حسريت _

ا ما يعتمـل يف   .ي خان وسعيد بعيدان جداًواملشكلة هي أن مكانفضحت كلما
  .صدر األم

 .قالت سيسور ،ال أفهم ماذا يقصد األديغة باألتاليك _
لن تقبل  .قالت بيكا ملتفتة بسرعة إىل الوراء !ك أن تسمعك السيدة الكربىإيا _

 :مث مهست هلا مفرغة كل ما يف قلبها .هذا الكالم
ال  .كان حممد جري استرجع خان الصغري منذ زمن بعيـد للوال السيدة الكربى  _

 .أخرىنتحمل بعده سنة س ناأظن
 :ونظرت باجتاه الباب

الباب الصغري فالسيدة الكـربى   جبوارر عن املقعد الذي يا سيسور انفضي الغبا _
 .والشمس مل تعد مؤذية اآلن ،تريد اخلروج من الغرفة

الـيت  وخرجت قانتات السيدة الكربى من الغرفة حاملة العصا املوشـاة بالفضـة   
 :وسألتها .متمهلة حريصة أال حتين قامتها صطبةاملووطئت  ،خبفّة تالمس األرض

   ؟ملقعد يا كَنيتهل مسحوا يل ا _
 .والشمس لطيفة ،أجل أيتها السيدة الكربى _
يا سيسور اذهيب وائتيين  .نفسي من حالوة املساء فخرجتلن أحرم  :تقلوأنا  _

يكفي أنه يعمـل   !طرقَه  احلداديوقفلو .رقّطةاملروحة امل  ،نسيتها ،مبروحيت امللونة
مصحنبس أنفسـنا يف النـهار   ء اجلميلنا بضجيجه يف هذا املساطوال النهار فال ي !

طلبت منـك   .وحنرم أنفسنا من كل روح ،فنقطع املاء واهلواء عنا ،بالنوافذ املغلقة
عذوبة ـر   ؟أحلى من نسيم املساء وأهناك ما ه .أن حتضري املروحة يا سيسور
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! ما الفائـدة يف أن  اجلسي ،ال تقفي يف حضريت .بشزة زم أشعة الشمس الغاربة
حممد  احملترم .ال أقول إين تعيسة .سعدت خالل حياة أمي وأيب ،نفسي اآلن أُسعد

وأنا راضية عن الزوجـة   .ارحتت إليه يف شيخوخيت ،جري قلبه ملهوف دائماً علي
وليكثر  ،مها الثالثةدوليحفظ حياة أوال ،ليسعدمها اهللا معاً .اليت اختارها أخرياً بيكا

معها ومل أجد طريقة للتصرف معها فهي أم قرم ا من مل أتفق أم !نسل األسرة ما
 .وإىل اآلن ما تزال حتملنا الـوزر  ،جري الولد األكرب اليت عاشت معنا بضع سنني

ومهما فعلنا ألجلها ومهما قلنا ووضعناها يف عيوننا وقلوبنا فقـد اسـتطاعت أن   
مـن أن   متكنـت  ،ومع تباعد زياراته لنا ،ومن عام إىل عام .تنتزع منا قرم جري

 .تبعده عنا
اليوم لسان قانتات السيدة الكربى من عقالـه   لّكيف احن :قالت سيسور لنفسها

بالقياس إىل  ،ال أريد أن أنطق امسها ،هذه املرأة اليت تتحدث عنها ؟على غري عادا
معي ومـع   ،ةعنيفكانت متعجرفة و .بيكا مل تكن تم إال بنفسها وال حتترم أحداً

مـن   وبل كان يبد ،فحسب معناليس  .قاسية دون رمحة ،الناسكل املوايل وكل 
ـ اجبيحب تعـتين ة دائمـاً  املرآجتلس إىل  .اهتمامها بأناقتها أا ال حتترم زوجها  ،اه

تقضي النهار كله وهي  .ين أُخرج يدي من شعرهاعال تد ،امحوافه وحتد تنتفهما
تتهمين  ،ك ظهرها جيداًدلمث تعتب علي ألين ال أ .تطلب مين أن أضفره مث أن أحله

ن مل تقدر م ! ولكنمرة ضربتين على ظهري وكم قرصتين وكم .بأين آملتها فتربِمين
 من واجباـا  مل تكن قانتات تسمح هلا بأي رب .عليها كانت السيدة الكربى

مـن   استولت منهم على كـثري مث أرسلتها إىل بيت أهلها مع أا  .مهما حاولت
  العجوزمهما كانت طباع هذه وهلذا ف .املال

ليس  فليست أسوأ من تلك اليت طُلِّقت. أحبها وألبي كل ما هو مطلوب مين وما
   .مطلوباً

سألت قانتـات وهـي ال   ! ال تقولني شيئاً ؟حتبني ما أرويهأال  ؛ماذا يا سيسور _
يف بشر  وخبري أ إلسهامعن اصارت يف سن الزواج تعرف سبب امتناع الفتاة اليت 
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ا يهش هووجه ختتمتمث ا .ذقْت معها املرصغرية ف فتاةً كتوجد وأنت _ ريااذك
ما الذي  .حلسن حظكم أين كنت سنداً لكم مجيعاً :بديهياً عند من حتدثهعده ا تمب

 "بال منـزل  كنة تبق من ال تصلح" و "جعلهم يقولون " الكنة الشريرة تقهر احلماة
مـن   هخلصناحلسن حظنا أننا  ؟" فحسب اً يلمع رأسهيشعل نارالعود الذي لن "و

مواليهـا  بيـوت  بل  ،ال بيت األسرة فحسب،اليت ختربهذه العنيدة قليلة التربية 
قـرم  حبق  أذنبتليغفر يل اهللا ما  .كانت امرأة تستحق بنطال رجل وقبعته .أيضاً

 ،يف دمنا وه ؟أين نذهب ذا السيئ احلظ قرم .أننا ال نظلم أمه بكالمنا وجري ول
 .وحيمل اسم عائلتنا وشارا ،مالحمنا هفارقت ملو
أعرف الكثري مما أستطيع إضافته ولكين  ،ملاذا ال أريد حديثك أيتها السيدة األم _
 !ساحميين .ريد أن أتذكر من سببت يل العذاب يف طفوليتأال 
 !حقاً أتفهمك يا بنيت _

مسرعاً من باب الدار على من عمره ة الصيب الصغري الذي بني السابعة والثامنخرج 
حبيث حتميه من ودون أن يلتفت إىل املرأتني وضع كفه على جبينه  .حصان خشيب
كتسي محـرة مـن الشـمس    تيت ال قمم اجلبال املتجاورةنظر إىل  ،أشعة الشمس

 .وهرب هامزاً حصانه اخلشيب ،الغاربة
ـ  :مث صاحت وراءه .قالت قانتات !انظروا كيف يفعل _ ادل جـري أيـن   يا ع

 ؟تذهب
 !احلملة احلربيةأنا ماض إىل  !يا جديت ال تناديين _
 .؛ أبوك ال يسافر دون أن خيربين إىل أينقل يل أين تذهب _ 

 .إىل عند القوزاق ومنه ،سأقطع ر بشزة سباحة _
 .قالت قانتات اآلن دون مزاح ؟هل هواك يف ذاك االجتاه يا بيتمال أيضاً وأنت _

 .أعطيك من احللوىارجع حاالً س
 .وملا أعطوه حلوى ملفوفة بورق مجيل رجع الصيب والتحق بالدار
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وإال أصبح فوضوياً  .قالت قانتات بعد قليل .وهذا أيضاً جيب أن يربيه أتاليك ما _
 .التربية عدمي

 تسـتطع  ما األتاليك وحنن مشتاقان إليهمـا،مل خان جري وسعيد جري يربيه _
 ...عادل جري أيضاً إىل مرب ال أعرف مناسلّفإن  ،م قلقهاتك سيسور

أعرف مـا   ؟أصففت أنت أيضاً إىل جانب من يعارضونين ؟ما األمر يا سيسور _
   .يريد حممد جري وبيكا واملوايل

من  تريدون التخفيف عما يف نفوسكم ،تالطفوهوأن تلعبوا معه أم تريدون إن كنت
من يلبسـون  .ماها بأنفسكخيطاوفي احلوانيت يبيعون الدمى فاشترياها أف ،الشوق

يف السن الـيت   ،أعين أوالد األمراء والنبالء وبنام ،يلبسن أغطية الرأس والقبعات أ
يربوم علـى   ،يتعلمون فيها كيف يأكلون وحدهم ويلبسون ويتدبرون أمورهم

بعيدين  ،يف أسرة أتاليك ،عادات وتقاليد صارمة ال مكان فيها للمجاملة والتسامح
وهذا قرار  ،وهكذا يصبحون بشراً مبعىن الكلمة ،آبائهم وأمهام احللوة عن ألسنة

كنت واثقة أم سيسمعون كالمـي لكلفـت    وول .ال نقاش فيه بالنسبة لألوالد
ولكن قلوب األمهات واآلباء  ،متخلية عن عواطفياألتاليك بأن يربوا البنات أيضاً 

ومل  .شأن العادات والتقاليـد األديغيـة  هذا ما ربينا عليه يف  .يف هذه األيام رقيقة
 يأكلنا ألننا غائبات عن رعاية آبائنا وأمهاتنا.  وخيتطفنا أحد أ

 ...من حضن أمه وأبيه طفالً إن انتزعتولكن  _
كما يقال "  _ت قانتات السيدة الكربى كالم سيسور بتر _لن حيدث له شيء  _

مـا   لشدة ،ي إىل عادل جريانظر .البقرة ال تقتل العجل " سيحبونك أكثر قائمة
 .كان هلذا الولد الطائش أتاليك ملا تصرف هكذا ول .مل يعد يسمع كالمنا،دللناه

 ؟وهل ميكن أن يعبس األتاليك يف وجه الطفل املكلف بتربيته _
ال ضري أن يصـفع قفـا رأسـه     ؟جههإن كان ربيبه عاقاً فلماذا ال يعبس يف و _
سـعدها اهللا  لي -ت سمش بييت أنا املرحومةُكانت مر.دعت الضرورةه إن مؤخرتوأ

مل يكن يندر أن تضـرب   .رحيمة وقاسية وعادلة معاً،عجوزاً ممتازة -!يف رحابه



- 66- 
 

فـال   لوحةعلى ال مييناً ويساراً يط القصبعندما أذهب خب ،بل ورأسي ،يدي مراراً
ء اليـد  يف أن أصـبح شـالَّ   -كما ترين -. ولكن هذا مل يتسبب أجيد تطريزي

   .عوجاء الرأسوأ
 .مل تسكت سيسور .ولكن لن تكون يد األم ويد الغريبة سواء _
يف تنا لـك  مل أنس اضطهاد كنم ما تريدين أن تقويل يا سيسور.أفه .نعم ،نعم _

وإن أنت مل تقلقـي علـيهم    .قلقة على األوالد السبب وأفهم أنك هلذا .طفولتك
األمر إىل ما ختافني منه يـا  لن يصل  .معهم كإخوة صغار لك نشأت ؟فمن يقلق

وال  !كوين على ثقة ذا .لن أقبل أن ميد أحدهم يده على أوالدي دون ذنب .بنيت
 ؟أتذكرين أمك وأباك ؛اغفري يل يا سيسور. نتخذ أتاليكاً ال يودنا

 .تنهدت سيسور خمطوفة اللون .أباً غريكم وال أذكر أماً أ _
كنت رضيعة حني غرقا يف  !مك وأباككيف لك أن تتذكري أ !نعم يا للحسرة _

ومن  .القارب حني انقلب بكم وحسب ما يروون رمتك أمك من ظهر .ر بشزة
أظن أن أمك وأباك كانا يأتيان بك مـن مكـان    .بنيت وقتها أنت تعيشني معنا يا

وحـني   .اسم األسـرة  وامسك أوورحال عن الدنيا دون أن نعرف امسيهما أ .بعيد
حني مل حيدث و ,نتظرنا طويالً أن يسأل عنك أحد من أقاربك أوصلوك إىل بيتنا ا

رمبا كان اهللا قد قضـى مبـا    .وصرت ابنتنا وربيبتنا ،شيء من هذا مسيناك سيسور
 .حدث

اعتصـر   .لن أنسى فضلكم علي طوال عمـري  !شكراً لكم ورضي اهللا عنكم _
 .احلزن قلب سيسور وأسرعت بيدها إىل عينيها

 ويعيش على األرض وهاإلنسان  .! لن أحتمل بكاءك تبكياليا بنتييا سيسور  _ 
وهذا ما  ."احلزن يصبح اثنني واالثنان يصبحان ثالثة" :إن كان غنياً أم فقرياً يقول

ال حيسبِ اإلنسان نفسه على قيد احلياة إن مل تكـن عنـده    .كان يقوله أيب وأمي
ـ   .سواء كانت سارة أم حزينة ،ذكريات حزنـه يف  وه أوال حيبسِ اإلنسـان فرح

انظـري يـا    !خدة وليكاشفهاوإن مل جيد من يبوح له به فليجلس قبالة امل .صدره
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اذهـيب وأخـربي    ؟ينالعائد امهورفيقه أليس حممد جري  !! انظري هناكسيسور
؛ مل رجعا بسرعة .را للعائدين من السفر ماء اإلبريق والطشت والطعامالكنة وحض

  .غداًتوقعت ال و ،أنتظرمها اليوم
ضت قانتات السيدة الكربى دون أن تز قامتها الرشيقة املستقيمة، وخطت بضع 

مقـبض   خطوات لتستقبلهما. وقالت ملن ترجال أمامها ببضع خطوات ويدها على
 :عكازا الفضية

ودون أن تنتظـر   ؟شابسـغ ما أخبار بـالد ال  !تفضال .السالم يا حممد جري _
 خان جري قابالأمل ت :سألت شواي ابنهله عن رج األب بسؤاوحىت ال حتُ ،اجلواب

 ؟يا شواي
 _ طبعاً رأيناه طبعاً. كلمناه وكلَّمنا، وسأل عنك، ومحلَنا سالمه إليك. ومل يبـق 

 .أحد يف دارة األمري مل يسأل عنه
 ؟أما يزال حنيفاً ،وكيف حاله .طبعاً ال بد أن يسأل _
  !ال هم لنا غريه يت أننال ب _تسم حممد جري بوجه متعاب _ليس هكذا  ،ال _
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مع أن الوقت كان مبكراً بالنسبة ألسرة األمري فإن صوت حممد جري دفع قانتات 
ومع ذلك فاحلذر الذي  ،القلق إىل واً يدعمل يكن صوت .ى إىل اخلروجالسيدة الكرب

 فمن يـدري  ؛مل يسمح هلا إال أن تفعل هذا يف السنوات األخرية تعلمته من احلياة
 ؟من أين تأيت املصيبة

 جبانبالغرفة الطويلة رأت حممد جري وشواي واقفني  مصطبةحني وطئت قانتات 
تابعـت حممـد جـري بعينيهـا      .عن الباب الصغري بعيدغري  ،احلصان الوحيد

، شاعرة باحلرج من مناداة األمري الواضع إحـدى  عصاها الفضية ،عاداك،مةقدم
ـ  .ين قبعةًن ينتبه إليها أحد املعتمرأعسى وانتظرما  .قدميه يف الركاب ها مل ولكن
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 ،شـواي  حصانعن  تحبث ،حممد جري وحده على غري العادة سفرجتد تفسرياً ل
 .إسطبل خيول املوايل فلم جتده ونظرت صوب املربط وإىل

الغسيل يف الطـرف   تنشر ،اليت ترى ما جيري أمام الباب الوحيدةَ كانت سيسور
  .ظاهرة أا ال تعرف شيئاً مما تراهمت اآلخر من الدار

 :عندما تبوأ حممد جري سرج حصانه قال
 .لن أغيب طويالً ،سأصل إىل مكان ما _

 .أطلقت سعلةقلقت قانتات و
_ مل أعـرف أنـك    _جلم حممد جري احلصان ناوياً الترجل  _ ؟يا قانتات أنت

من الغرفة خرجت. 
 !تابع سفرك ،ال تتوقف يا حممد جري _
 ؟الليلة قلقتكأنك  ؛ف حالك يا قانتاتكي _
دون أن  ،وأـت  _ مسعت صوتك فخرجت من الغرفـة  _ليس إىل هذا احلد  _

 .بلهجة عتاب خفيف: يقلقين أكثر أنك تسافر دون رفيق ،تتريث
ال أريد ،يباع هناك اًجيد اًحصان مسعت أن ،تغرغوي  لن أجتاوز قرية .ليس بعيداً _

واختتم مسرعاً  _ال لعمته وال ملواله ،مقصده احلقيقي ومل يفصح عن _ أن يفوتين
 .جنز عمالً من أعمايلإىل نفسي أل وأريد أن أخلسأنزه احلصان و :بذريعة

 .صـطبة املوعندما غاب حممد جري يف منعطف الشارع توجهـت قانتـات إىل   
السلم العـريض وقالـت    متوقفت قانتات أما .واستقبلها شواي بسرعة ليساعدها

 :بلطف
إيه يا  .ال أزال أعتمد بفضل اهللا على قويت .ال جتعلين أستعجل ،يكفي يا شواي _

يف طريقـه  حممد جري أكون مع أريد أن  .أمامي كثري من املهام مل أجنزها ،شواي
ـ   ، أن أشهد فرح أحد أوالدهيسرينو .وراءهوإن كنت   ووإن كانوا األربعـة فه

وأنت تتقاسم معنا  ،ربيت بيننا ،ناأنت ابن ،أنت يا شواي لست غريباً عنا .األفضل
وحنـن   ،ما عليك إال أن ختربنا .وأفهم أن زمان زواجك يفوت .أفراحنا وأحزاننا
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اطلـب منـهم   ؛ على مدخل الباب قبل طلوع النهار لن جنلس .حاضرون للتلبية
 إخراج مقعدين فنجلس قليالً يف اهلواء الطلق. أتسمعني ياسيسور؟

 مقعدين!
 :يدة الكربى لشواي حني أحضرت سيسور املقعدينحت قانتات السملّ
 !  هالَمخذ من الفتاة ح ؟ملاذا أنت واقف _

 هايت يل غطاَءيا بنتي :ناخذ منها املقعدنادت قانتات الفتاة ذات القوام الرشيق اليت أُ
 .محامها اهللا ،شتاًءوالربد ال يفارقهما صيفاً  !ي به ركبيتوغطّالواسع  رأسي الصويفَّ

قالت هذا وهـي   ."يشعر بالربد حىت يف موسم احلصاد من يهرميقولون إذن " ملاذا
ال تقل شيئاً يـا   .هي مثلي وأ وقالوا هذا يف من ه :وتنهدت تعين نفسها ذا املثل

حتاول أن تواسيين ولكن اإلنسان ال بد أن يرضخ أخرياً للشيخوخة اليت ال  ،شواي
أمسعت مثل هـذا   .انتالعفن متشا ذعالعجوز ونار اجل .تستشري أحداً يف قدومها

 ؟املأثور
 "من ال قدمي له ال جديد له " :أيضاً ولكن يقولون .مسعت _
 كأنك تريد أن تقول " آخر القدمي أول اجلديد " _
 .بابمن هذا ال وأظن قوهلم " شرف الكبري وحظ الصغري " _
كم يا ريب  .بسرورالصغري وذكّرتين خان  .عين أقسم باهللا لقد فرجت .مل ختطئ _

كان يف الثالثة عندما بدأ  .واألحاجي متارين النطقالكالم املأثور وحيب هذا الصغري 
وإن  _وال أظنه ينسـى    _يا ريب كنت رجوت األتاليك مرجان  .يعيد ما أقوله

ك قوم  تعرف لغةَح من الصعب عليك معرفة عاملك إن ملسيصب .نسيها فسأحزن
كَ وجوامعلمه وأفكاره وأمانيمع مربيه من  وأنا قلقة على الصيب الذي ه .هه وآالم

   .وبالنسبة خلان جري فستكون هذه نقطة ضعفه .هذه الناحية
 _  ثقي باألتاليك مرجان يا قانتات! _ قال شواي مبتسماً يف نفسـه _ وأنـت  

لـيس   تعرفني هذا، خيتتم مرجان كل كلمتني من حديثه بقول من هذا النوع. هذا
ينهي فجأة احلديث الـذي   وقال لنفسه وه _ !األعظمليبعد اُهللا عنا  ،قلقة للمدعا
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كتم حممد  ،فكرة عن الفرسان األشرار يبدو أن لديها ال :دار بينهما خمتتماً الكالم
 .جري املوضوع

 الفضية، ورمته بنظرة حذرة.
 ملّح شـواي _ كنت أريد أن أقول إن الدنيا مسرح لألشرار، ال أنّ شراً بانتظارنا. 

 ؟القلقهناك ما ميكن أن جيلب لنا أ ؟يشواتقول هذا الكالم يا ما الذي جيعلك  _
إىل هـاجس   اعتدلت قانتات واقفة دون أن تبعد يديها النحيلتني عـن العكـازة  

 .األشرار دون أن يفصح عما يف ذهنه
ليتـك   .عاملنا عامل ثقيل وغـامض  !ال تخف عين شيئاً يا شواي !ال بأس إذن _

   !ومن سيهش يف وجهك ،مبِ تصطدموأ ،تعرف أين تتجه
ث شواي نفسه  _أما من خيفي سراً فهم أنتم  .ري واضحأنا سحد_ طريـقٍ  أي 

وراءهوول يف طريقه حممد جري رافقأود أن أ كنت" :بقولك قصدت إن  ."مشيت
ـّما مل نت تقصدينك قنا بعد أن اصطدمنا باألشرار يف طريح يل إليه حممد جري ـ

ولكـن ال أدري ملـاذا مل    .نا منذ زمان بعيداطريققد اختلف ف شابسغإىل بالد ال
وإن  .احتفظ كل منا بأفكـاره  .ا انالسحممد جري بالكلمات اليت ت احملترمخيربك 

ليسـا   ،أنـه سيسـبب احلـزن    وول ،كنت أيضاً تقولني هكذا فإن رأيي ورأيكم
ليس ألول مرة أريد أن أظلمك ولكن ال  .متباعدين فقط بل مها متعارضان حقيقة

 .وال أظنك دون أي فكرة عن املكان الذي يقصـده  .عاممنذ  هديسافر احملترم وح
ه. ال يليق يب أن أتكلم بسـوء علـى   فيني وإن كنت تتظاهرين بذلك فأنت تشكّ

ولكن حـني  هم.كنفوأقيم يف  ،وأجلس إىل مائدم ،أعيش يف دارهمالناس الذين 
رية األديغة ومسألة البالد فلن أراعي حرمة أحد مهما كان قريباً األمر إىل ح صلي

 .زةر بشماوراء قوزاق مع به صداقتكم  أال يكفي ما تسببت .مين بروحه وبقلبه
فإن كنتم ستسـريون علـى وصـيته     .بسببهمودفع جدكم أسالن جري حياته 

رج عـن  صحيح ما قالوه " من خي. فاألرجح أن خراب بيتكم مرة أخرى ينتظركم
 ." سند أحداًي قومه ال
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 :قرب احلائط وقالت نيالساقتربت سيسور خبطا صامتة من اجل
 .فطورك جاهز أيتها السيدة الكربى _
مث نظرت بشيء من اخلبث  ،هشت قانتات يف وجه سيسور _ !حقاً يا سيسور _

روحاً املتحابني  سرعة حىت ال تسبب احلياء للشابنيإىل شواي وقالت ما تريد قوله ب
 :وقلباً

الذي  1 هذا الصباح الرائع  فجيئيين بشاي القاملقيا سيسور أنا مرتاحة جداً يف _
 أشربه عادة.

ركـض مـن وراء    .املوايل غرفسمع صوت عادل جري من احلديقة من جهة 
جلم  .ووقف فجأة أمام البيت ،كبري البطن والبيت راكباً حصانه اخلشيب يتبعه جر

فمزحت  ،فزعاً من رجل الصيب املرتفعة يف اهلواء ووى اجلروع ."حصانه " فأوقفه
 :معه قانتات

   ؟" احلصان"أمجح بك  ؟ما هذا _
ومرة أخرى جعـل الصـيب "    ؟حصان مشوس هذا أال ترين أي !أجل يا جديت _

 ؟باخليلأنت خبري  ؟أليس هكذا يا شواي :حصانه " يقفز فوجدت قانتات شاهداً
 أظن أنك قسوت _ابتسم شواي  _ا احلد فسأجيب  إن كنت واثقة يب إىل هذ _

 .جامواحدة للّ ةدمون احلصان أن يقف بشيعلّ ،عليه يف شد اللجام
مل أعرف أنكم  .هذا صحيح ولكين فوجئت بكم حني خرجت من وراء البيت _

 .هنا
عندما تركب احلصان انظـر أمامـك! وال تـنس     .مل يكن تصرفك صحيحاً _

 !للجاموحتكّم يف ا ،جانبيك
 ...ولكن يا شواي _

                                                 
شاي يتخذ من نبتة احلميض اجلافة مع احلليب والبهارات، يبعث يف اجلسم الدفء.  1

 املترجم.
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ال أعرف أين  .رقينحي عيبال _مل تدع قانتات الصيب يكمل ما بدأه  _يا عادل  _
 .أذهب بنفسي

مكتسـياً طـابع    سأل فارس احلصان اخلشيب ؟هل أحزنك أحد ؟ماذا يا جديت _
 .الرجال

ان كان أخوك األكرب خ ول .حتية الصباح _حنن األكربين  _مل تلق علينا  .طبعاً _
ال أعرف ملـاذا هـذه    ،وأنت مل يكن النسيان من عادتك .جري مكانك ما نسي

 .املرة
 .كان ينتظر هذا العتاب كمننطق عادل جري فجأة  !صباح اخلري _
 .! هذه طريقة ممتازة للسالمليحقق اهللا لك كل خري يف العامل .أحسنت يا ولدي _

 ثُم جاءت بالطعام.   ،يهاجلبت سيسور اإلبريق والطشت أوالً لتغسل قانتات يد
! قالت قبل أن تغسـل  ال تفوته .يا شواي أظن أن موعد فطورك أيضاً قد حان _

 .يديها
صاح عادل جري وراء املوىل  ؟لشرب إىل ر بشزة يا شوايألن تسوق اخليول ل _

 .شواي
  .سأسوقها قبل أن حتمى الشمس _
 !  خذين معك _
 .إن أكلت جيداً نعم  _
شمر عادل جري عـن سـاعديه   ي _قليالً من املاء يا سيسور  صيب على يدي _

 .كالرجال مسروراً مبا مسعه
_ أال ميكنك أن ختدم نفسك دون أن تطلب إىل أحد؟ سألت قانتات الصيب راضيةً 

من كالمها  عما مسعت، مالحظةً أن نربة صوا عالية بعض العلو، وكأا خجلت
 .الصيبسألت قانتات السيدة الكربى  _قليالً 

 ؟أمري من ساللةأنت  :يا جديت من يقول يل  _
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 :سيسـور وكأـا تقـول ل  قانتات ابتسمت  _ر أين قلت شيئاً من هذا أتذكَّ _
 ؟أتسمعني ما يقوله

وباليسـرى   ،1عميقة من خشب الـبقس  مبلعقة باليمىن ممسكاًأكل عادل جري و
ملعقتـه يف   وضعو ،مد هللامث ختم طعامه باحل .ساخنة دون أن يرفع رأسه 2هشالم

ن يقوم عنها األكرب أولكنه مل يقم من املائدة بانتظار  .الكأس املصنوعة من القصب
   .ه بسقاية األحصنةتفكري انشغالسناً رغم 

 ولكن إن أردت ،قالت قانتات مبتسمة له _أكلت جيداً  ،اآلن أنا راضية عنك _
 .أن آذن لك باالنصراف فعليك أن تليب يل طلباً

 ؟ووما ه _
_ طق الذي مل نستطع حفظه ذلك اليوم؛ أعده عليناالن مترين! 
قـال   _.. " .كاششال كشكال ،يا جديت إن كنت تقصدين " الشوك الشائك _

األحاجي  فاملاهر يف هذه التمارين ويف _عادل جري فجأة واختتم بذريعة للتملص 
 !قها لكمأنط هو خان جري. وأنتم أرسلتموه إىل مكان بعيد؛ فتطلبون مين أن

كم اشتقت  .شابسغيربونه يف أرض ال ؟من أين آيت اآلن خبان جري !يا حسريت _
دون أن يهتز قوامها املعتـدل  ناظرة إىل البعيد تنهدت قانتات السيدة الكربى  ؟إليه

ناسية الصيب اجلـالس   ،ودون أن حترك وجهها النحيل املتطاول املنسجم مع قامتها
   .مث مسحت دموعها مبنديلها الصغري ،ديثاذبه احلكانت جتأمامها والذي 

 :واهتاج حزن عادل الصغري أيضاً فقام وعانق جدته
 .إن كنت تريدين يا جديت حكيت لك التمرين املتعلق باحلصان األبيض _
 .قالت قانتات مسرورة مبا مسعت ؟أما قلت يل إنك ال حتب هذه التمارين _
 ..  .يف الصباح هلح صصبوصان : حن ميكن أن أقوهلالكال أحبها و _
 ؟من علمك إياه يا ولدي .! أحسنت أمسعه ألول مرةما أشد سعاديت _

                                                 
 .شجر من نوع اآلس، صلب، تصنع منه بعض األدوات: املعجمان الشركسي والعريب 1
 جني املقلي بالزيت للمناسبات املستعجلة. ( املترجم )طعام يتخذ من الع 2
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   .علمين إياه نازارحني  _خان جري  _
يف هذه التمـارين ويف   داهيةخان جري  _وافقته العجوز  _صحيح  ،صحيح _

حـىت  صحيح ما يقولون "  .ما حكيته يل أظنه من عند مرجان األتاليك .األحاجي
انظر يـا   .اسة الذرة "الصيب الواقف على در تشريوغ السروج الذهبية يسمن يص

ما مل أكن أعلمه نتجادلين وحنن ولدي علمت. 
 ؟إذن هل ميكنين أن أذهب مع شواي _
 !وال تفكر يف االستحمام ،؛ ولكن ال تقترب من حافة النهراذهب _

ـ سدلامل رمةاهلا أجفاو ،بقيت قانتات السيدة الكربى يف الفناء ويـداها   ،تلجة خت
واألصوات اليت كانـت   ،الدم عنهما النحيلتان املعتمدتان على العصا الفضية غاب

ر بشزةتتتب والشمس اليت جتاوزت الصباح بدأت تطل من بني  .عها ابتعدت باجتاه
 .مارةاإل وراق الدوايل اليت تغطي فناء دارأ
من جهة الباب املفتـوح  متنوعة؛  بأصواتمكاا من الدنيا  لوستان حبله قريةُ ألمت

 ،اسـتعداداً للعمـل  باملطارق اخلفيفـة  املحشات  سنعلى القرية يسمع صوت 
 صـوت صدر و .وتتناغم معها أصوات بعض الكالب. وأصوات أوالد يتالعبون

الـذي ال   وأما صوت األكورديون فه .ن القرية اجلديدة مث توقفمامرأة  احتجاج
وأصوات العجول اللهفى إىل أمهاا ترتفع فجأة من حـني   .يتعب يف ذلك االجتاه

وليست قليلـةً   .القريةظاهر فتجيبها أصوات أخرى من  ،إىل آخر من ضفة النهر
 .الديكةُ اليت مل تنس طبيعتها فتصيح بأصوات متناغمة وغري متناغمة

لقوزاق الذين يعيشون على ضفة ر بشزة الـيمىن حيملـها   ل املتنافرة صواتاألو
فإن أضيفت إليها أصوات البنادق واألغاين وسـباقات  .جلسر وإن مل تكن مفهومةا

على الضفة اليسرى للنهر حتتشدتها اخليل أيام اآلحاد فكأن قرية لوستان حبلة برم .
 منـها التلوحيـات   وأكثـر  ،القبضاتاملتبادلة عرب النهر ب التهديدات وليست قليلةً
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تباعـدت  وإن  بني الضـفتني  اوشات بالرصاصوأحياناً من .1بالسيوف والقامات
ي نِسوال يعين هذا أن م .ومثل هذه التوترات حيلها املسنون من الطرفني .الطلقات

 .ولكنهم يغلّبون جانب العقل الطرفني ال يتبادلون الكراهية،
وليس عنـدها   .اليوم مجيل مسامل مهما كانت أفكار قانتات مضطربة متوترة واجل

 .نيسفر حممد جري إىل البلدة القريبة وبقاء الولدين يف رعاية األتاليكاليوم هم إال 
وصار  ،أا ال تتأمل ملصري قرم جري ولكنه  اآلن اختذ مظهر الرجولة ال يعين هذاو

 .إىل اجليش الروسي يتطلعو .بإمكانه أن يعتمد على نفسه
الـذي ال   يصبحوا أمل أسـرتنا لنا حىت نصف إىل جانب الروس من سحر يا إهلي

فصـار حلـم   كبارنا اختذوا هذا االجتاه  .قالت قانتات السيدة الكربى ؟يتزحزح
. فإن قضيت علينا بـه فلـن نتجـاوز    يا ريب إن كنا أخطأنا فاغفر لنا .صغارنا

الذين صـرنا   ديغةنا من األ! ولكن ال تنتزعارمحنا وال حترمنا من رعايتك .حكمك
 .شيئاً منـا  الصبيان األربعة حديف أ فاترك فإن مل تكن ضرورةٌ .همنسيججزءاً من 

ـّملو خان جري فامنحه العمـر   ومن ينشأ من بيننا بقلب أديغي صاف ه ا كانـ
ـّومل .خلدمة قومه يا إهلي من كتب على جبني اإلنسان مصريه فال جتعله  تكن اـ

 .حممد جري متردد يف ما فعل وأنا شاهدة عليه !كتبت لهيندم على ما يفعله مهما 
أنـه   يعتقد يف الوقت الذيأخاف أن يكون جزاؤه وبيالً  .مهموم وأنا كذلك وه

 .يفعل ما فيه خري لألديغة
وعنـد   ،كان عادل الصغري يف حجر شـواي  .سمعت أصوات خيول من الشارع

 .الباب قفز إىل األرض واندفع إىل الدار
 ؟ما العجيب الذي رأيته يا عادل _
 .م بقبضيترأيت فرسان القوزاق ولوحت هل _
 ؟حبييب  تتعرض هلم وملاذا يا _

                                                 
نوع من اخلناجر املستقيمة أقصر من السيف، يستعمل كثرياً يف الرقص أيضاً. آثرنا  1

 احملافظة على االسم يف لغته: املترجم.
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 !إذن ال يلوحوا لنا هم أيضاً _
 ؟وماذا تضرك تلوحيام _
 .شواي كذلك بادهلم التهديد !ال خييفونا _
 .ما كان جيب أن تردوا عليهم _
 !ال يصفّروا لنا إذن _
   ؟وهل صفّروا لكم _
 .نعم _
 ! "مضِانون فأعطه قبعتك وا اعترضكيقولون " إن   _
 .لن أعطيه _
 .إن كنت عنيداً هكذا يا ولدي قتلك عنادك _
 .؛ أنا قويلن أموت بسببه _
مث  ،قالت قانتات من أجل أن متوه كالمها ب،نعم يا ولدي نعم؛ أنت رجل طي _

 .إذن ملاذا كنت تقول قبل أيام " سأعرب ر بشزة وألتحق بالقوزاق " _ :أتبعت
أيـن سـرج    _ل وبدأ يبحث عن حصانه اخلشيب غضب عاد _لن أقوهلا ثانية  _

 .شابسغأريد أن أسافر إىل خان جري يف ال ؟حصاين
قالت قانتات والحقـت   ؛! كأم صبوا يف قالب واحدالقبعات وكم يتشابه البس

ولكنها بدالً من أن تبتسم له شـعرت حبـزن    .الصيب الذي ركب حصانه اخلشيب
ار كل هذه األفك فوقو .تتسابق إىل خميلتها وبدأت األفكار القريبة والبعيدة ،خفي

 .حممد جري اآلن عميد آل سلطان كلها كان
*** 

ومل تظهر قانتات اليت مل  .مل يظهر حممد جري ال مع الفطور وال الغداء وال العشاء
على حاهلـا   ،ال يف البيت وال يف الفناءوال أمام الباب الصغري  ،تعد ترتاح يف مكان

ورمبا كان منظـر الشـمس    .إىل الغروبتشغل به نفسها  بل وجدت ما ،القلق
نافـدة  نـاء  فخرجت من الف ،ما هيج وساوسها واحلمراء الكبرية اليت احندرت ه
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مل تقـف   .ووقفت منتصبة إزاء الباب الصغري مستندة على عصاها الفضية ،الصرب
ته ومل يكن معه شواي الذي أرسل .طويالً فقد خرج حممد جري من وراء املنعطف

ومل تتحرك قانتات  .ومل يكن احلصان الذي سافر لشرائه مربوطاً إىل سرجه .وراءه
 .حترف عنه نظرا القلقة حىت وقف الفارس أمام الباب ومل

بعدما أبعد فقال مربئاً نفسه  ،حممد جرييف نفس  القلققفة عمته ونِظرا وِ بعثت
 :احلصانَ احملترماملوىل الذي فوجئ ب

_ شغلت ساحميين ،اليوم بالك! 
 ،وانصرفت _ مل أكن وحدي؛ بل كل األسرة. قالت هذا واستدارت قانتات ببطء

 .ودخلت غرفتها دون أن تم مبن يتبعها
 .مث دخل غرفة قانتات .ر واغتسلفوبسرعة نفض حممد جري غبار الس

 ما إن رأت ابن أخيها األكرب واقفاً بني دفيت الباب حىت قامت قانتات عن مقعدها
 :نصف قيام ملن يلبس القبعة وقالت

 :مث بصوت أشد جفافاً جزمت .قباليت! اجلس تعال يا حممد جري تعال _
 !أمسح لك بعد اليوم أن تسافر وحدكلن  _
_ أ حممد جري نفسه أمام ؛ اغفري يل! نا الكربىه صواباً يا عمتمل يكن ما فعلتبر

ا الكلمات اليت يربئ فضل إىل هدوئه ب اليت بدأ قلبها يعوداملرأة املوقَّرة يف البيت 
ولكن حدث مـا مل   ،ماكنت أريد .طالقةالذمته. والتمع وجهه املتعب بشيء من 

 .كمتخدع ،أحسب حسابه
ورفعت  ،قالت قانتات السيدة الكربى متعجبة مما تسمع _مل يكن هذا طبعك  _

 .أم شـراً كان  من جديد وجهها النحيف املتطاول إليه مستعدة ملا سيقال هلا خرياً
_  .أمسعك يا حممـد جـري   ؟أهناك شيء خطري _ونظرت إليه مث سألته بسرعة  

حبمد اهللا يبدو كل شيء هادئاً _ قطع حممد جري جوابه قبـل أن ينهيـه متامـاً    
يعـرف  وصرح مبا دفعه ألن يسافر وحده _ سافرت وحدي ألين مل أكن أريد أن 

 .يفامان ماتفيخرب زياريت لألت ،ال شواي وال غريه ،أحد
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 :جفلت قانتات مرة أخرى وحسمت _
 ؟وهل أنا من بني من تسميهم " أحد " _
وآخـرين ال   ،قصدت شواي وغريه من املـوايل  ؟ما شأنك ؤالء ؛ال يا عميت _

 .يطيقون أن ينظروا إىل الضفة األخرى للنهر
 ؟وهل ينطبق هذا على شواي أيضاً _
شواي يف الشـهور   ومبا يف نفسه حن  يصرح حممد جري لعمتهمل _ ؟من يدري _

 إن احتفظـت  _جيد من املناسب التلميح إليـه  ليس هذا فحسب بل مل  ،األخرية
 .يف معرفتهأحد  يشارككبسرك كان خرياً من أن 

تنهدت قانتـات   _هذا صحيح ولكن ال أريد أن تدخل شواي يف عداد هؤالء  _
ال حيترموك! إن كنا ننظر إىل شواي  وأ ،أن ال يثقوا بك سؤب يا _السيدة الكربى 

كل هؤالء الناس احملـيطني بنـا   ل قولنوإىل املوايل اآلخرين يف الدار هكذا فماذا س
ولكن عالَمنا لـيس   ،من األفضل أال يكون عندك أعداء ؟الذين ينظرون إلينا شزراً

 .خرياً بأن ذهبت إىل قوزاق ما وراء النهر وحـدك  فعلت ؟فما العمل ؛هذا العامل
أين كنت أختـه   وول وم،حوالدك املر !عين بعد اليوم ما تنوي فعله تخفولكن ال 
حني قرر أن يتجه إىل اجليش الروسي  .يفعل شيئاً دون إخبارييكن مل  ،الصغرى

يا حسريت! أصبح هـذا بالنسـبة    .كنت أول من يستشريه رغم معرفته مبعارضيت
سلطان :ولكن فارغة ،كقبعة كبرية عاش أجدادنا .شيئاً من املاضياملرحوم ألخي 

أيـن   .واألديغة ال يعترفون بنا ،وسلطان الترك حاقد ،القرم النغوي متحامل علينا
ناسية  ،ز قانتات رأسها متشنجة بني أفكارها _سيتجه جدك يا حممد جري كان 

 .دنيا ثقيلة ،حنن يف دنيا مشؤومة ؟ولكن أي أمل لنا يا بيتمال _أا ليست وحدها
مث  !هكذا ،هكذا يا حممد جري .ونقول ذاك فال يفهموننا ،ل هذا فال حيترموننانقو

 ؟ماذا قال لك القوزاق
ظلت مائدم مفتوحة طوال النهار وما كان  .؛ استقبلوين بترحيبال ضري فيهم _

  .غرييعندهم شاغل 
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قاطعت قانتات السيدة الكربى كالم  _هذا إال عادة يف استقبال الضيوف  ليس _
  ؟ملاذا زرم وماذا قالوا لك _مث سألت بصوت أشد جفافاً  ترماحمل
 ؟يا قانتات أحياناًأال جيب أن تزور حلفاءك  _
 .مناسب يا حممد جري وفها ذهلإن كنت جاهزاً  _
يا عمتنـا   قول هذاتست من أل ؛مكان للرجوعإ ال ثإىل الوراء حي تلتفتال  _

 ؟الكربى
 .مقتنعاً به سرين أن تكوني _
 .األديغة رجولةليس من السهل هدم أسس  _
 .يا أخي األصغرشكراً لك  _
 سـتكون حنن حنتاجك ألنه  :قالوا يل .وسأطلعك على ما قالوه يل وسألت عنه _

 قبل اية الشهر األول مـن اخلريـف؛   واألبزاخ شابسغأحداث مهمة يف إقليم ال
ديغة اليت امجهم مث إم مستاؤون من عصابات األ .فارجع إىل حيث خيدم جيشك

ال يسمح  يفوألن األتامان ماتفي .ويهددوننا بأم سريدون عليهم باملثل ،يف الليل
وليسوا قليلني من يتوجهون  .سراً وعالنية ،موه وه ،للقوزاق ذا فإم يتجاون

من موقف  هذا األخريامتعاض  وويبد .يف هذا املوضوع إىل قائد اجليش يرمولوف
 .األوامر اليت يرسلها إليهخالل من  يففياألتامان مات

ـ  .اهتز طرف العصا الفضية اليت تعتمد عليها يدا قانتات النحيلتان أن  ووبدا كما ل
ودارت أسئلتها املتالحقة يف رأسها غـري عابئـة    .قد احنىن قليالً خصرها النحيل

 ال .هـذه األحـداث   أبعد من وهولكنها ال تسأل عما  .بدقات قلبها املتسارعة
وتصـبر نفسـها    .ها مما مسعتيأس تسمح بأن يظهر يف عينيها الضيقتني احلذرتني

 :وتبدأ ما يقلقها بفكرة بعيدة .كأا اعتادت مساع مثل هذه األخبار
ما الذي جعلهم يقولون " أنت مطيـع   ؟يا حممد جريغري هذا  إذن ماذا تفعل _

هذا املوعد  فهمال أ .اآلن بل أتعجب كيف مل يطلبوا منك شيئاً إىل .ملن ميتلكك "
رمبا  ؟من قبيل إنسانيتهم وأه ؛بعد غد وغداً أالذي حددوه لك يف اخلريف وليس 
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وأنا لست مرتاحة إىل طريقة عبـور ـر    :وأضافت قانتات .ليسوا حمتاجني إليك
 .أحد أسباب املصيبة األخرية لنا ترمبا كان ،بشزة

حكيت لك كيف سـألوا   ول .هذاال أستطيع أن أقول  :قال حممد جري يف نفسه
والعجيب أم سـألوا   .لزدت مهومك يا عمتنا شابسغعما رأينا حني زرنا إقليم ال
وإال من أين يعرفون  ؛أن  جواسيسهم بني األديغة ويبد .عما أعرف وما ال أعرف

فما الذي أوصل إىل املدينة  ؛ليس هذا ما يدهشين .أن األشرار هامجوا خان جري
أيكـون   .ال أحد غريي وغري شواي يعرف اخلرب ؟يف الطريقامجونا أخبار الذين ه
مل  حىت لـو و .دت عليه أال يأيت على ذكر هذا احلادثكنت أكّ ؟شواي أخربهم
ومـع ذلـك ال    .موثوق ال يفشي سراً وفه قوزاق ما وراء النهر  نيكن راضياً ع

  .ا ميكن أن يفعلمب ستطيع أن أتكهنأ
صحا حممد جري من شروده  _نتات إم ال حيتاجونين ال أستطيع أن أقول يا قا _
ولكن إن مل يوقف األديغة غارام الليلية على القوزاق فلن تنتهي أمورنا بسالم  _

أم  ،وإن مل يكونوا واثقني مين متاماً ،اجتمعت م اليوم ال خيفي من .على ما أظن
  .يستعدون حبجة العابرين لنهر بشزة

 ؟ملاذا إذن حالفوك ؟هم ال يثقون بكو نإذ كيف تكون بينهم _
 وفإن انتهت ثقتهم يب فه .ثقون يب.. سأبقى معهم ماداموا ي.رمبا كُرمى لوالدي _

 .شأن آخر
 ؟واألديغة _
  ؟أال يقولون " اهللا يقبل التائب " _
جزمـت قانتـات السـيدة     _على األديغة سيكون صعباً ولكن هذا  ،يقولون _

 .أظن أنك ختفي عين شيئاً ؛يعجبين ما قلته ال _الكربى مث أضافت بسرعة 
 ...إن كنت تنظر إيل هكذا _
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قالت قانتات بصوت حازم وهي تسوي ظهرهـا   _ال تقاطعين يا حممد جري  _
 .شابسـغ أنت ختفي عين شيئاً من يوم ما رجعـت مـن أرض ال   _شبه املنحين 

 .وكذلك شواي
غـري   وأيتصرف على حن ؟أيقول زوراً _اضطرب حممد جري  _ ؟ما به شواي _

 ؟صحيح
 ...كان األمر هكذا ول _
   ؟عدم اصطحايب له اليوم وأيكون السبب ه ؟ماذا إذن _
رفيق سـفر مث   وافقته قانتات على موضوع بقائه دون _ ؟أيظل تابعاً لك دائماً _

عجـبين  ال ت شابسـغ منذ رجوعكما مـن ال  ؛ال أعرف :سحبت كالمها بسرعة
 .كماحال

 ر كثرية تهمه _ قال حممد جري ملمحاً إىل موضوع زواجـه _ شواي أمامه أمو
ه ولكن إن حكى لك شيئاً مل يعجب ؟شابسغملاذا سيهتم برحلة ال _دون اإلفصاح 

 فال ختفيه عين! شابسغيف أرض ال
 .ال أريد أن أدخل بينكما يا حممد جري !ال أعرف يا حسريت _

 
– VIII – 

 
لليل أشد وطئاً من النـهار. وحـني   مضى شهرا الصيف يف حر ال ينتهي، حىت ا

من  اقترب اخلريف صار الصباح واملساء ألطف وأروح للنفس. وإذا صب ماء البئر
 .أمام البيت إىل املقعد أمام الباب أصبح املكان مرحياً للنفس

ـ   أرضو .الطبيعة مجيلة تشرح النفس تشـهد   .ةآل سلطان كباقي اجلـريان هادئ
صـوت السـندان    :اياحوضجيج  لوستان حبله أصوات كثرية على نشاط قرية

 ،وصهيل حصان مشوس عرب الباب املطل على القرية ،والديكة تصيح مزهوة ،يرتفع
وطفل يقطّع نياط القلب ببكائـه علـى    ،وصراع كالب حبت أصواا قرب النهر

 .كتف أحدهم
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 تكسبني ،باهللا عليك _كربى من الغرفة صاحت قانتات السيدة ال _يا سيسور  _
 ؛ أسكتيه!  أعطيت هذا الطفل شيئاً من احللوى؛ ال أطيق مساع صوته إنثواباً 

رمبا شخص مثل املوىل الشاربني"  اليدين كثُّ رفْص ،" الفقري من له أوالد كثريون
وأتبعته بعد قليل بقوهلم " الفقري مغرم  _قالت قانتات   _أصل هذا املثل  وجارنا ه

نا أغراباً، ويف فْكلّ ؟من يطلعين عليها ؟أخبار أوالدنا حنن دائماً باألوالد " يا ريب ما
ـ ن جري وسعيد جري من أجل أن يعتمدبالد غريبة، بتربية خا  .اهميا على نفس

إىل الصواب يف املسألةمع سيسور يف موضوع األتاليك  جتادلت تد ومليف  ؛ ولكن
احلقيقة رأيها بعض. من الوحدة فأي لـيس مـن   أنه  ذلك إىل أضف ؟بؤس أشد

وحيدة يف أسرة غريبة فهمت مـاذا   وعندما بقيت .السهل أن حتيا يف أسرة غريبة
ال يـا بنتـي   ،يا سيسور .ولكن ما العمل ال بد من حتمل ما قدر اهللا .تعين القضية

نـادرات هـن ذوات    .من القدر ا ينتظركمم ريبلن أنت أيضاً  !حتكمي بسرعة
ـ  ؟أخري أم شر ؟هذا ووماذا سيتل .هذا املصري احلجاب الاليت ال ينتظرهن  وهذا ه

! أنا واثقـة مـن أن األسـرة الـيت     ما أسعد من ستكونني من حظه .األصعب
 أوالدنـا  نييرب لوايتال النساُء كانت األتاليك ول .ذممن كل  وستؤسسينها ستنج

صحيح أن الولدين من حلمـي ولكـن ال    .أي سوءيصيبهم أن  شيتك ما خمثلَ
 شابسـغ قة بيننا وبني أرض الأيكون بعد الش ؟ملاذا أشفق على خان جريعرف أ

كانت املنطقة اليت يربون فيها سعيد جري هي منطقة  ذاوإ ؟حيث يرىب خان جري
حسناً    ؟األسرة اليت يعيش فيها غريبة عليه تأليس ؟البجدوغ القريبة فما العجيب

تطيع إال أن أفكر يف خان جـري  مهما تأملت لالثنني فأنا ال أس .ال أعرف :لنقل
للذين أوصيتهما بتفقـده ال  أوالً. ناهيك عن أن العالقة بني حممد جري وشواي ا

؛ ال شـواي  يتجنـبين  لمأتعجب  .ت بينهما "رم لية ح؛ رجعا " وكأن ستعجبين
وغـريت   سيسور ابتسـمت  وإن سألت .أطلبه ويقترب من جواري إن مل أناده أ

 :احلديث
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أيـن   ؟ملاذا ليس يف البيت أحد _  خشونةنادت قانتات دون  _بيكا  يا كنيت _
 ؟أنتم طوال النهار

 :دخل عادل جري بسرعة _
 ؟هل ناديت يا جديت _
مشبهةً نظراته الربيئـة  فرحة وتأملته  _أجابت قانتات راضية  _نعم يا ولدي  _

مـا   :هاوهي تقول يف نفسبنظرات خان جري، وطريقةَ سؤاله بأسئلة سعيد جري 
كنـت   _رب الناس ه كما تكلم أكوكلمت  ،،ما كرب خالل شهري الصيف أسرع

 .قويل للخدم أن يأتوين بكأس ماء ،كن أن ينقضي طليب بكولكن مي ،أريد أمك
 ؟أال أستطيع أن آتيك به أنا _
 .يلكون أطيب ست ،أنت أحسن ؟وملاذا ال _

 :اَهللا تعود ،شربت قانتات الكأس اليت أحضرها عادل جري
_ اهللا يف عمري حىت أراك رجالً !طل اهللا عمرك يا ولديلي يمدل زعك الناس كما ي

 استقبلت قانتـات السـيدةُ   _ !تعايل يا كنيت تعايل _  أمكيل ابعثواآلن  .املاء
مل يطلّ :يف هذه الساعة مسبوقاً بالعتاب ها بالفرح الذي كان يغمرهاالكربى كنت 

؛ صار معتمدي الوحيد ،؛ حلسن حظي عندي عادل الصغريارمنكم طوال النهأحد 
 ة.نعشامل ر أرهقكم فحبستم أنفسكم يف الغرفكأن احل

أخيط ثوباً جديداً خلان  _جتاهلت مالحظة قانتات  _ !ال أيتها السيدة الكربى _
 .جري فحسب

 ؟ما األخبار اليوم بإذن اهللا .ال بأس إذن _
 .القرية بسالم وراحة يا محايت _
_ ا األمـر أن قالـت    _؛ ولكن ليس موضوع القرية ما يهمين حسن مث مل يطل

ا اليت كانت على وجهها  الرقةَ وقد غلب الربودأسأل عما داخل األسرة _وصو. 
. إن كانت األسرة مرتاحـة  كما ربيتكمجيب أن تكون األسرة اهتمامكم األول 

ملاذا يف رأيك يقولون   .ون خبريواألقربون واألبعد ظاهرهاوويف سالم كانت القرية 
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 _ال مسـح اهللا   _ال أقصد  ؟" أن تعاديك قريتك أهون من أن تعاديك امرأتك "
كنت أمسع هذا املثل  .أنك امرأة سيئة ولكن الزوجة اجليدة هي مبدأ سالم األسرة

 !ليجعل اهللا مثواها اجلنة _ليس ألا مل تكن صاحلة  _ والديتيقوله والدي كثرياً ل
 !أال جتلسني ؟األريكة ملاذا أنت واقفة جبانب ؟يا كنيت األمر ما

جيـوز  سرت ابتسامة رقيقة على وجه بيكا تعبر ا، دون أن تقول شيئاً،عن أا ال 
 :يف حضرة السيدة الكربى أن جتلس

أنا راضية عنك يـا   _قالت قانتات لنفسها تعقيباً على أفكارها  !طبعاً وهذا ه _
مـا   .ترب صالبة سـيقاننا خت اوكأعلى هذا  ةاألديغ شرعةنا ت ربضاًأي؛ وحنن كنيت

تفعلينه أمامي ستفعله كناتيف  ينـهم تزوجترين خريهـم و  إن شاء اهللا  .أمامك ك
 ؟حممد جري يا كنة و. أين هحياتك

 .فارقين صباحاً متوجهاً إىل حقل القمح لتفقده _
 ؟وحده _
 .معه شواي _
وز أن يف هذه الدنيا املضطربة ال جي .إنه يسمع كالمي ،نا راضية عنهأأيضاً  ووه _

يا كنيت ضعي  .طرف ثوبك " مزق؛ " الشرير سيتسافر وحدك حىت ضمن قريتك
 .يتشـنج  _ليحمه اهللا من املصيبة  _ظهري املشؤوم  !املخدة الصغرية وراء ظهري

ـ ر !شكراً لـك  .يؤملين جداً بفحس العام ،مل يكن هكذا يف العام املاضي حيين ت
هل الحظـت يف األشـهر    :يا كنيت أريد أن أسألك .اآلن ستتحسن حايل .كايد

 ؟ريباً يف سلوك شوايماألخرية شيئاً 
 .ه شيئاً جديداًسلوكال أرى يف  _قالت بيكا  _إن مل يكن أوان زواجه يفوت  _
 :فسألت من جديد _رها مل تكشف قانتات إن كان ما مسعته س _هكذا  _
_ ؟بعده الحظت عليه هذا مأ شابسغن يسافرا إىل بالد الأ لَأقب 
 .ولكن ليس شواي وحده بل أظن أن سيسور أيضاً تشعر ذا ،ال أعرف _
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ع وهي تضـع عصـاها   صرخت السيدة الكربى اآلن دون تصن _آه يا كنة   _
ما  ؟األمر يف هذاقليالً  ولنا ولأال ذنب  _ليت تعتمد عليها يداها النحيلتان الفضية ا

علـى أبـواب اخلريـف     ريفعندما تنتهي أعمال ال .مضى كثريه سيمضي قليله
 .أقول هذا ولكن ال يعجبين اكتئاب شواي هذه األيام .سنشهد خريمها إن شاء اهللا

أمل تسمعي شيئاً مـن حممـد     .حصراً الحظت عليه هذا شابسغبعد عودته من ال
 ؟مباشر غريِ على حنوٍجري يف هذا املوضوع 

شرعة مل تنطق بيكا اسم زوجها حسب  _األصغر أيتها السيدة الكربى أخوك  _
أظن أن مصدر قلقه الوحيـد   .ال يبوح مبثل هذه األمور ،تعرفني وأنت _ة األديغ
 .التحاقه باجليش الروسي وه _وهذا جمرد ظن  _اآلن 

 املوضوع حسمت قانتات _ال ميكن التراجع عنه  يف مناقشة ماال فائدة يا كنيت  _
أعرف ما حيرم حممد جـري مـن    _ ولكنها مل تستطع أن ختفي قلقها هي أيضاً

! ما الذي جـاء بنـا إىل   " غريفن"ا مل نغادر قريتنا األصلية ليتن ،هبناحنن و .اهلدوء
ولكن تلك الرائحة األديغيـة   ؟اليت كنا نشمها من بعيدقومنا رائحة  ؟هلوستان حبل

! كنا نعيش هناك دون ا سعداء يف قريتنا القدميةكم كن هآ .تتنوع اليوم أنواعاً كثرية
مل يسـألنا   .مشتاقني إلـيهم  ،ن عن األديغةوبعيدأننا  وأن ننسى روحنا القومية ول

لشارة الروسية اليت لبسها مل يهتم أحد بامل حيتقرنا أحد. ؟أأنتم أديغة أم روس :أحد
ال  .نغوي وال روسـاً واآلن حنن لسنا أديغة وال  .؛ أمن احلرير أم من الذهبوالدنا

 .عون لنا احلرية لنفعل ما نشاءوال يد ،يغفرون لنا ما فعلنا
دخل البيت دون استعجال وبيده السوط مث  ،صطبةاملسمع صوت عادل جري من 

 :وقال متوجهاً إىل أمه أكثر من جدته ،مطوياً
 ؟ملاذا شواي غائبال أفهم  _
 ؟هإليهل اشتقت  _ابتسمت قانتات  _ماذا يا ولدي  _
 .اقترب راخليل دون سقي والظه _
 .وأنا أيضاً قلقة لغياما !صحيح يا حسرة _
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كنت كبرياً مثل خـان جـري ألوردت    ول .يا جديت ألنك مهمومة بغياما _
   .اخليل

وال تنس سعيد جـري! أخـوك    .أعرف أنك مشتاق إىل خان جري يا ولدي _
 .ك تشتاق إليهماانتزعنامها منك وجعلنا .األكرب الذي ولدته أمك

 .قال عادل جري فجأة .ندي أخ أكرب منهماعو _
رفعت قانتات السيدة الكربى صوا دون أن تفهم ما تسمع ناظرة إىل  _.. .هآ _

جـري   صحيح عندك قـرم  _ مث سرعان ما وعت إىل نفسها أمام الصيب .كنتها
يقولون  همأخوكم األكرب وإن مل يعد يسكن معنا، وهو من األسرة. ما الذي جيعل

 .حيث اإلخوة كثريون " يسعدين أنك ال تنسى إخوتكالقرب واسع " 
 الذي تبعثه رابطـة  شيئاً من األمل  اليت كانت اكتسبتقانتات  اآلن فقط تذكرت

كي الصاخب  العتابنوع من وتظاهرت ب .يشغل الطفل ما كان ، تذكرتاألسرة
يسـقي  لأكـرب منـك    ور من هيا صغريي املسكني أمل يبق يف الدا :ختفي انفعاهلا

   ؟اخليول
ولكـن   :_قال عادل جري وكأنه ينتظر هذا السـؤال   _ ؟وملاذا مل يبق غريي _

 .شواي ال يثق بالسائسني األربعة
 ؟إن سافر مع والدك بيدهيأخذ معه احلصانني اآلخرين أ _
مكان ما يترك اخليول للمـوىل  عندما يركب شواي إىل  ؟ماذا تقولني يا جديت _
 .تقامي
ملاذا  .أراحت قانتات السيدة الكربى قلب الصغري ؟ت إذناذا ينتظر املوىل قاميوم _

 ؟ال يوردها
 .ذهب لبيع امللح يا جديت املوىل قاميت _
 ؟وأنت تعرف هذا :_ه مث سألت متعجبة توافقَ _أرسلناه أمس  ،صحيح _
 ؟ألسرةكيف ال أعرف من خيرج من دارة األمري؛ ألست من ا نعم يا جديت؛ _
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لكـك  هكذا جيـب أن حتمـي أسـرتك وم    .ليبأرحت ق ،أحسنت يا ولدي _
 .أظن أن حممد جري ومن معه رجعوا .! أمسع صهيل حصانحلظة .وماشيتك

سـنأخذ   :خارجاً من الغرفة مسرعاًقال عادل جري  ؟قد يكونون مجاعة شواي _
 .للشرباخليول 

_ ا قالت قان _ ؟الصغري انظر كيف يتصرف هذا الدعيتات وحبها له يغلب عتا
نب قطعة جإن ابتسمت يف وجه الصيب رأى يف فمك الذي خلصته يف قول مأثور " 

؛ إىل أتاليـك حـازم مثـل    إالم حيتـاج أنا أعرف  .لناه حىت صار متعجرفاًدلّ ."
وعندما سمع وقع أقـدام   .فجأة حنت قانتات إىل خان جري .خورلوقوه مرجان

أسرعت بيكا إىل الغرفة ألا ال جتتمع بزوجهـا يف   صطبةاملحممد جري من جهة 
 .حضرة السيدة الكربى

البسـاً قناعـاً مـن     ،متكلفاً الرجولة ،كان وجه حممد جري الذي دخل الغرفة
 :خيفي مأساة حدثت معه ،وكأنه شخص آخر ،السرور

أأهانـك   _جفلت قانتات  _ماذا حدث لك يا حممد جري ليكن اهللا يف عوين  _
 ؟أحد

 .هللا ال أعرف كيف أصف لك ما جرىوا _
 ؟وأين شواي _
ناً ما حدث مع ابتسامة قال حممد جري مهو _انتهت عالقتنا أنا واملوىل شواي  _

 .ولكن كان واضحاً أن الكالم من خارج قلبه ،مصطنعة
 ؟ماذا حدث لكما يا حسريت _
ضحك مبك م .وكل إنسان يعود إىل أصله " هذا ما جرى بيننا ،يزهر البيلسان" _

لب روسي وقلب أديغي ققال يل " لن جيتمع  .معاً أن يتصرف معك موالك هكذا
 .تاركاً إياي يف الربية ولّى" و
 .ولكن ما كنت أتوقع هذا من شواي البتة _تنهدت قانتات  _توقعت هذا  _
   ؟اليوم أن شعوره هذا حنونا وليد أتظنني يا عمتنا _
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 . مصدقةغريسألت قانتات  _ شككت فيهمىت  _
 .شابسغكان قد كشف يل عن اعتراضه وحنن يف طريقنا إىل ال _
ماذا ينقصه حىت يتـدخل يف   _ملعت عينا قانتات  _ ؟ملاذا مل تقل هذا إىل اآلن  _

 ؟شؤوننا
جري غري قادر على كظم حزنه رغم تظاهره بعـدم   حممدتنهد  _ ؟ما أمهيته  _

هلذا يقولون " الكلب  .نااإلحسان أنكرهذا الذي أحسنا له كل هذا  _ه االهتمام ب
 .ان"سيالعاق واإلنسان العاق 

 :مسحت قانتات دموعها مبنديلها
 :ومل يستطع حممد جري أن يتحمل ما رآه

 .دمعة واحدة يا عمتناأن تذريف  الناكر للمعروف هذا ال يستحق _
 :اة مث قالت حمركة رأسهنتصبجلست قانتات بعض الوقت ال حترك قامتها امل

 .أبكي نفسي معه ؟أتظن أين أبكي على شواي وحده ؛يا حسريت يا حممد جري _
حني كنا نسـكن   .مل خيطر شواي ببايل ،منذ زمن بعيد أتوجس ما حيدث لنا اآلن

كانوا تكلمـوا يف   .غريفني كان الذين يستغربون حتالف والدنا مع الروس قليلني
يف املستقبل يعريونك  اهموستر. لهواآلن ال يقبلون منك ما تفع .املوضوع مث نسوه

 ينتبالنسبة لشواي وجـد  ؟وما العمل إن كان زمان جدنا وزماننا خمتلفني .جبدك
؛ ال جيوز أن نتركه يف العوزفخرج من رحم امرأة غريبة  وقلت إنه يتيم ول .حمرجة

مل أعـرف إن   .حضنكبه من سوق طوابسة يف  منذ جئت روحي صار جزءاً منف
يا حممد جري  _مث غريت ما قالته عن شواي بسرعة  _معنا هكذا كان سيتصرف 

إنه أحد  !شواي مالبقرة ال تقتل العجل " ال تلُ قائمةكما يقولون "  أخي األصغر،
 .رمبا يعود صباحاً وقد هدأت سورة غضبه ؟أين سيذهب .املهمومني حبرية األديغة

 !خطوة يف دارة األمري ولن خيط _
 ..أخي األصغريا حممد جري يا  _
 ؟تعرفني ماذا قال يل _
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 ؟ماذا قال لك _
 .كتفيك اللتني حتمالن الشارة الروسية سأستأصل _
القاتل هكـذا   ألست أنا من رىب _ما أتعسين! صرخت قانتات السيدة الكربى  _

   !؟هحضنيف 
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 ،حممد جري وقانتات وبيكا :ثالثة أشخاص فقطانقضى الصيف وأقبل اخلريف و
ولكن هذا الوقت الكئيب مل يفت على آل اخلـان دون   .فون سر دارة األمرييعر

استطاع حممد جري يف الشهر الذي سيلبس فيـه شـارته الروسـية أن     :أحداث
حمتمل فاء جيسترجع ولديه خان جري وسعيد جري من املربيني استباقاً منه ألي 

إليه عن اهلـاجس  ومع أن حممد جري الذي مل يفصح ألقرب الناس  .ابينه وبينهم
السيدة الكربى للبيـت مل   تفإن قانتا احتفظ بالسر لنفسهالذي جيعله يفعل هذا 

نت على اتفاق غري معلن مع ابن أخيهـا حـىت أعـادت    اوكأمنا ك ،يهدأ هلا بال
ولكـن املـوايل ظلـوا     ؛كان ما ختاف عليه قانتات سراً .الصبيني إىل دار األمري

 سمسـد  وظل .بأم ال يفهمون ما جيري ،لكمع ذ ،حيرسون الصبيان متظاهرين
   ؟من يعرف مبن تثق اآلن :قائلةًوكذا سيفه  ،اعلى جنبه واحملش اوالده

ـ   .وبالقياس إىل أيام اخلريف القلقة كانت قانتات اليوم مرتاحة  ض ولكن مـا يق
كما  ،أما الصبيان .حممد جري واملوىل شواي :ها من مهوم الدنيا شخصانمضجع

مل تكن مطمئنة متاماً كمـا تقـول    .واطمأنت يف كنفهاضمتهم  قدف ،تقول هي
 ،وكيف تطمئن وأنت مهموم بكون دار األمري خالية ؛ولكنها كانت تصبر نفسها
والضجيج الذي يتصاعد من القرية جيعلك تفزع إىل  ،وجيعلك صوت الباب جتفل

 ههـذ فوق كل  مها ومع ذلك فاالثنان اللذان يلبسان القبعة !؟مسدسك وسيفك
  .يف قيامك وقعودكزاد اهلم مهاً  فإن أضيفت مشكلة سيسور إليها .األمور
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إن  "وكمـا يقولـون   ،كما توقعت قانتات يف احلقيقة مل تكن قضايا حممد جري
ب من شاراته ومن مل فهناك من تعج "فمك تقرحظللت تتكلم يف املوضوع نفسه 

 .ترينودار يوميـاً ويعـود  ومنذ أكثر من شهر يذهب يف مهمته إىل إيكا .يتعجب
ملاذا ـذه   .وغالباً ال يضع شارته .ثالثاً هناك ووأحياناً يغيب يف األسبوع ليلتني أ

وتقلق  _هكذا يدعوهم القوزاق  _عيون " البجدوغ املساملني "  تؤذيالشارات 
 ؟قلوم دون سبب

ختطر  األمر من أن ووال خيل .مهمة حممد جري _يف رأيها  _هكذا حتاكم قانتات 
ابـن أخيهـا    موضوعمل يعرف إال احملترم واملوىل شواي هلا أفكار أخرى. ولكن 

اللهم إال إن  ،تعرضوا هلما على الطريق األشرار الذين وخرب  ،األكرب على حقيقته
ومن حسن حظ قانتـات   .فال أحد يعرف ،ما اًقلنا إن عند األتاليك مرجان شك

 .دعاً لسرهممستوأم مل يتخذوها السيدة الكربى 
ماكان  :الصبية الذين استراح بعضهم إىل بعض علىقلبها و قانتات قالتك لومع ذ
 .أننا حتالفنا مع الـروس  يف الوقت الذي نعرف فيهن نعود إىل أرض األديغة جيب أ

 ؛وأنا أحتمل قسطاً من املسؤولية يف هذا !ليتنا بقينا على الضفة األخرى لنهر بشزة
ال حياة لنـا وال  وأن  ،أننا أصبحنا خارج جمتمع األديغة أحلحت على أسريت حبجة

  .أمان دوم
أما املسكني حممد جري فقد أنسيته يف السنتني األخريتني األمر الذي أصدره بشأنه 

ماذا رأينا من سعادة يف أرض األديغـة   .إياه بعدم االستعجال ةًقيصر روسيا ناصح
وإن جتاوزت هذه  .ناهيك عن اجلسر ،ناتقتل أغنامنا وتحرق حقول ؟برجوعنا إليها

أقول  !األمور فما أسوأ ما انكشف عنه شواي املوىل الذي قدمت له روحي وقليب
فمحمد جري سريع االنفعال خالفاً ملـا    ؟هذا ولكن إن مل يكن األمر كما أظن

استفزه كالم  ؟أليس أكرب عمراً ؟أليس أمرياً .مل يستطع كظم غيظه ،يقتضيه عمره
" القلـب الروسـي    بـني  قارنةمنه عمراً , هل وصل تفكري شواي إىل امل األصغر

ـ  .خسرنا املوىل الوحيد الذي كنت أثق به ؟والقلب األديغي " أي  ،اآلن وأين ه
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 ؟أيكون يغري مع عصابات األديغة عرب ر بشـزة  ؟جلأ له حضنوأي سقف يظلّه 
بشـيء مـن    كرأن ال تتـذ  ،هذا مستحيل! أن ال تنسى فورة غضبك يف شهرين

ولكـن   ؛حنن لسنا مشكلة :ولنقلْ ،فيها... لننس هذا كله ربيتالدار اليت  العاطفة
ال تم مبا قاله حممـد   .واراً قلبها ليالًب هكيتبيسور اليت ال أعرف كيف خيون س

أظنه ندم على ما قاله وإن كـان   !جري من أنه لن يسمح لك أن تطأ أرض داره
مل يبق غريي ملا أغلق بـاب  ول .البقرة ال تقتل العجل " ائمةقخيجل أن يصرح به " 

ك بأن جتتثّ كتفيه اللتني حتمالن الشارة لـن يطاوعـك   وديد .دارنا يف وجهك
ولكن إن كنت تقصـد   .زلة لسان ورمبا كانت فورة غضب أ .قلبك على تنفيذه

مـن   عليك ما فعلـت  حرام .فلن أقبل منك وقلب عد منحقاً كالمك وصدر 
 .معروف ألجلك

 :فنادت قانتات ؛ارتفع صوت الصبية يف الغرفة ااورة
       !هم قاميتنزهلي ؟ملاذا حبس األوالد أنفسهم يف الغرفة ؟يا سيسور أين أنت _

 :دخل عادل جري مسرعاً إىل الغرفة وعيناه تفلتان من حمجريهما بدالً من سيسور
   ؟أناديت يا جديت _
 .بأصواتكم ينصمونناديت ألنكم ت _
 .قال فجأة مربئاً نفسه _لست أنا  _
 ؟من إذن _
 ؟أتعرفني يا جديت ماذا يقول خان جري _
 .إن قلت يل عرفت _
 !أطيعوين ؛كمكربأنا أ :يقول _
 !ال ضري يف كالمه .أحسن القولَ إن قال هذا _
 !نا أن نسمع احلكاية دون أن نتحركولكنه يطلب م _
 ؟اتأيروي لكم حكاي _
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 ؛ وإن مل أعرف أجوبة أحاجيه ضربين على جبـيين ويطلب منا متارين نطق .نعم _
 .ثالث مرات

 .تتمىن قانتات أن تضحك ولكنها تصرب ؟وكيف يتصرف سعيد جري _
_  ر عليحىن عادل جري رأسه  _وكذلك سعيد جري يقول أنا أكرب منك فيتأم

 ملاذا _ تنيخمتلج تنيشفب بكى بكاء مصطنعاًمث  .وفرك عينيه بقبضتيه جيفف دموعه
 .عونين أهدأال يد !ذاك عدخذ هذا وأ أعدتهما إىل املنزل؟يا جديت 

اتـرك جانـب    ،تعال يا ولدي ،رمهاسأ !ال جيوز هذا ،سأعرف ما أفعل ما _
صحيح  _حني ضمت قانتات الصيب إليها ارتفع بكاؤه بصوت أخشن  _ !الباب

ال ترِهم ضعفك وإال تسـلطوا   !ال تبك !اسكت يا ولدي .اك مشاعركورح أخجي
حسـناً اآلن بـدوت أقـرب إىل     .دعين أجفف لك دموعك !عليك أكثر وأكثر

 احـرص علـى   !يطّلع على تـأثرك  _كائناً من كان  _ال تدع أحداً  .الرجولة
! لن .. خذ هذه احللوى.! ومهما كنت يف موقف صعبجرحوك وعك حىت لودم

 ...يا سعيد جري ؟أين مها اآلن .شيئاً أطعم خان جري وسعيد جري منها
وبنطـاالن   ،الغرفة وعليهما قميصـان ملونـان  دخل خان جري وسعيد جري 

 ،وقبعتان مدورتان من اللباد ،وزناران رفيعان ،كالذي يرتديه عادل جري،عريضان
وجلسا على السرير املـنخفض مـراعيني    .ويف رجليهما حذاءان قماشيان رقيقان

 :لورقة اململوءة باحللوى بيد عادل جرين يعريا اهتماماً لالعمر دون أ ترتيب
دون أن يسمي أحداً منهما مع شيء من املـزاح   _عادل جري عاتب عليكما  _

 .املصطنع يف عينيها
ـ    _ !فليعاتبنا مذنباًنفسه  إن كان ال يعرف _ م دقال خان جـري متظـاهراً بع

 .االهتمام
 .تمداً الشجاعة من كنف جدتهقفز عادل جري من مكانه مس !؟نعم ،نعم _
 .! قالت اجلدةما أقل صربك؛ يا لَسوء حظي! كفى يا عادل _
 ؟أال تسمعني ما يقول خان جري ؟ماذا يا جديت _
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 .ما ال يليقمل أمسع خان جري يقول  _
 !حيملين املسؤولية ؟أما مسعت يا جديت _
_ لك مسعت ولكن أحب أن أعرف أي؟مسؤولية حيم 
 .! دمدم عادل جري خافضاً رأسهان يعرفليقلْ إن ك _
سأل خان جـري برأسـه الرفيـع     ؟أمن التهذيب أن ترد على من يكربك سناً _

 .الشامخ
_ ليهذاعلى عادل جري  جبيا ولدي أم !؟األكرب ناكدأن ت األدبِ ن 
 .عينيه على أرض الغرفة سمراًقال بصعوبة م ،ال _
 .قال سعيد جري موافقاً أخاه !؟أن ال تفعل ما يأمر به األكرب _
 تنفيـذ إن حاولت  _مل تسكت قانتات على ما مسعت  _أوامر األكرب متنوعة  _

 ؟..ه فأيهاهدما يواألمر القيت ما يعمر بيتك 
 .تعثّر عادل جري غري عارف ما يقول

 .عادل جري يقفز الشماتةُ جعلت ؟هل فهمت اآلن _
دوء مستعمالً تعـبري  قال خان جري  _يا عادل جري  !ال تفقد صربك !مهالً _

 .إن كان هذا هدفك أيها العنيد فسأريك ذنبـك  _" ال تفقد صربك "  الشابسغ
 ؟ملاذا مل جتلب كأس املاء حني طُلبت منك

قالت قانتات ونظرت إىل الصيب جبانبها وهـي تالطفـه    _هذا موضوع آخر  _
 !هذا فال تعدهفعلت شيئاً مثل كنت إن  _وتفهمه أا تسحب كالمها 

وجد عادل  _ ؟على قفا رأسه أحد صفعن أجل كأس ماء يمأ ولكن يا جديت  _
 !ة كاحلديدقيلثيد سعيد جري  _عة جري ذري

 .هكذا شرعة األديغـة  ،حيق لألكرب إن مل حتمل كالمه حممل اجلد أن يصفعك _
خوتـك  ومن أجل أال يدخل بينك وبـني إ  .فضل أن ال تتجاوز هذه الشرعةاألو

! ولْيذكِّر كـلٌّ   كلٌّ على ترتيبه يف سلّم العمرالكبار شيء من هذا القبيل ليحافظْ
عاملنـا  كون سـي فإن مل تتكاتفوا  .أن تتعاضدوا ،! أتوقع منكم هذاخر مبا نسياآل
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يقولون "األخوان حدان للقامة " وأنتم حبمد اهللا أربعة. فـإن   .كمعلي اًبعص الثقيل
وعن طريقكم سيكثر نسلُ آل سلطان بعون  .أبيكم سعيدةة شيخوخ انتكربمت ك

 تمـوين يف حأرفـإذا مـت    !أما أنا فيا حسريت .ويزيد عدد األديغة ،اهللا ورعايته
! وأي سعادة يف الدنيا وقد صرمت رجاالً وتزوجتم يف ظلي ليرِين اُهللا إياكم .ضرحيي

اخنفض صوت  ؟يا املضطربةأعظم يف عامل األديغة من هذا ميكن أن أراه يف هذه الدن
مث رفعت رأسها خجلة  ،فتداعىاحلزن قلبها  مألقانتات السيدة الكربى فجأة وقد 

  :وربتت على رأس الصيب اجلالس جبانبها وقالت هلم ،مما جرى هلا أمام الصبيان
ال حترموا أنفسكم  .ال فائدة أن تبقوا إىل جانيب !العبوا ،اذهبوا إىل اهلواء الطلق _

   !ولكن ال تبتعدوا عن الطريق كثرياً .اليوم اخلريفي اجلميل من هذا
أحرمكما  وامسعوا كالم قاميت أو غريه! قفا يا خان جري وسعيد جري حلظة! لن

 .من املدينة امن هذه احللوى اليت جاءين ا والدكم
 ،ونظر إىل قانتات السيدة الكربى نِظرة مداهنة ،عادل جري عند جانب البابمجد 
 :ه بتقدميها احللوى ألخويه الكبريينارتياحها بصوت يظهر منه وعاتب

 !؟أمل تقويل يا جديت إنك لن تطعميهما من هذه احللوى _
خرج "  !هنيئاً لكم ؟ك أنت فكيف ينزل الطعام إىل جويفيتن مل أعطهما وأعطإ _

 !ليجعلِ اُهللا يومكم مئة يوم ،" يهيرجع إلمن هري أبيكم العتيق و
الفتيان من الغرفة وبقيت وحدها أمسكت بالعصا الفضية اليت اشتاقت عندما خرج 

وضعت يديها  ،ومثلما تفعل عندما يغلبها التفكري ،واليت تنفّس ا عن مهومهاإليها 
 .ذي ال اية لهودخلت يف شرودها ال ،النحيلتني على املقبض

سـات سـنوات   زاوية هادئة تعيـد فيهـا الـتفكري يف تعا    إىل تشوقة دائماًإا م
األصغر منها سناً  األشخاص ليست من النوع الذي ملّ احلياة وتتجنب .الشيخوخة

يغلبـها العتـاب   ،شاعرة باحلسد واإلعجاب ،ما يزالون على أرجلهم املتينةالذين 
فـإن   ؛مهما كانت الشيخوخة واحدة على الناس فإن حتملها متفـاوت  .والثرثرة

   .نه زائد على حاجة الناسي اإلنسان كأأضيفت الوحدة إليها يئس القلب وبق
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 ليست قانتات يف وضع يقال فيه إن أمراض الشيخوخة وعزلة الوحدة تفنيها.
يـأىب   ال أحد يصدق أا دخلت الثمانني، وإىل اآلن ما يزال ظهرها الضيق الذي

سواء كانت جالسة يف السرير أم  ،نيرشيقتال نيها املدورتيكتفمع  متناسقاً االحنناء
أن الـزمن واألحـزان ذهبـت    يف عينيهـا   لحظوال ي .على أرض الغرفةتمشى ت

ال  ،الواسـعة إن السيدة اليت حتافظ على دار اإلمـارة   .بنضارما فتاهت نظراما
ومهما بلغـت   ،احاصرمهما تدع يأس الوحدة الذي حياصرها يفت يف عضدها 

وكنتـها   .ا يف كل ما يفعـل ويطيعهيرعاها  احملترمابن أخيها األكرب و .من العمر
   .يسعدوا ،حييطون اواألحفاد الثالثة  ،سلسة الطبع حلوة اللسان

ليس هلذا ولكن  ،لن أحرم نفسي من مشس اخلريف الدافئة فخرجت :قالت قانتات
خرجت تسـمع لغطهـم    صطبةاملفهي ترتاح حني جتلس على  ،السبب فحسب

مـن   أن تكتشـف  وستحاول .ها دائماًحتت ناظري نواوحىت وإن مل يك يتالعبون
 ،أن تفهم ملاذا هرب شواي من الـدار  طريقة عمل شواي يف الدارخالل استعادة 

من خالل مراقبة حركات سيسـور  تريد أن تعرف و ،بالراحة إىل اآلن تشعر فال
طارئ على عالقتـها   استجدإن كان  ،وسلوكها، دون أن تتحدث إليها مباشرة

موعد عودة حممد جري برفقة حارسني من القوزاق  وك فهوقبل هذا وذا .بشواي
 .ولكنها لن تدعه يدخل دار اإلمارة وحيداً بل ستستقبله بوجه بشوش ،طبعاً

ومع أن قانتات كانت حتب أن جتلس على مصطبة البيت صباحاً ومساء ويـداها  
ـ  :سيقولون يف الدار ممنالنحيلتان معتمدتان على عصاها املدورة فإن كثريين  اذا مل

وليسوا يف هـذا   ؟أتريد أن تعرف ماذا نعمل ،جتلس هذه املرأة وعيناها حتدقان بنا
ليسـتا   ،أما ال تتحادثان يف هذا الشـأن  وول ،التساؤل وحدهم فبيكا وسيسور

 هذا أحـد مظـاهر الشـيخوخة    ؟ما العمل .حتني جللوس قانتات الدائم هنامرتا
كل اام من هذا  يسوغا هوضعصعب فولكن مع أن اام قانتات ذا  .والوحدة

أا سيئة  وهي سعيدة بشيخوختها املباركة ول .ال تغتاظ يف داخلها هلذاهي  .القبيل
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تـدخل يف املوضـوع   أن  البديهي من  _ها ألسرة األمري عمادتو .احلظ يف شباا
   .علها تعيش وهي تتفاءل باخلري وحتلم به وتبعد األسوأجت _ بعض املنغصات

مل يكن سهالً على قانتات ما مضى .ال ميكن وصف جِلسة قانتات اليوم ذه الصفة
وترهـا  ها تفأسرت ؛بالقياس إىل العام الذي قبلهاحلزين  وهذا اخلريف ن هذه السنةم

األديغة الغامضة كما  مشكالتتويا ليتها كانت   .آالف األسر من البجدوغ روت
خ والوبيخ واجلمكـوي واملـاخوش   واألبزا سغشابفال ؛مشكلة البجدوغ وحدهم

وكما يقـال "   .وكل منهم ينقض كالم اآلخر .بسلين يف اجتماعات ال اية هلاوال
لة "ليه زادت عحىت القيح  مل يكفمـاورة والقـرى   في ف ،دكثري من القرى ا

موقف آل سلطان واخلطوة اليت خطاهـا   كان ،بل يف منطقة األديغة كلها ،بعيدةال
احليـاة  ت هذا بل بدأكل ومل يكْف  .كالقذى يف العنيمد جري باجتاه الروس حم

أمل يسمع الناس سريته وإن مل يثـر   .وأثار شواي فينا فتنة ،املساملة ألسرتنا تتقوض
وإذا  .كنت أفضل أال تفعل هذا على أي شيء آخر ؟همضجة حوله وجعلَنا حديثَ

مسألة تتعلق باألديغة فما شأين أنـا   كان اخلالف بينك يا شواي وبني حممد جري
 ؟يب وأنا متأملة عونك يف هذه الدنيا القلقـة  ماذا فعلت !يا حسريت يا شواي ؟به

 وولكن إن وخزتنا ول .وإن كان رأيك هكذا فقلْ ما تريد وافعل شريطة أال تضرنا
صـغريي  ماذا فعلنا بك يـا   .مل يبق غريي وبإبرة فلن أبقيك على وجه األرض ول

ال يعرف  ؟ال أفهم ما الذي أثارك إىل هذا احلد ضدنا ؟لتفرغ علينا حقدك سكنيامل
اللهم إال إذا كانت سيسـور   .حد مكانك إن مل تكن األرض انشقت وابتلعتكأ

 .كانـت تعـرف   وإا فتاة كتوم ولذا لن تبوح بشيء يتعلق بشواي ول ؟تعرف
نت ختجل مين ولكنها قالت ا كابطريقة غري مباشرة فرمب ادفعت الكنة وغريها تسأهل

يف سأسأهلا بنفسي  _وانتهى ري دقَاهللا محلين  _فعل أماذا  .هلم إا ال تعرف شيئاً
 .مرة أخرى

الفلفـل األمحـر واقفـة يف     حزمنادت قانتات الفتاة اليت تقّلب  _يا سيسور  _
أرحت  !يا للراحة .رجالي انتفختا ،هايت يل املقعد الصغري _الشمس أمام اهلُري 
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 الشـيخوخة  تأكان .إن جلست طويالً تشنجتا !ضعي شيئاً على كتفيمث  .قليب
ـ  سأسـألك  !قفي حلظة يا سيسور ؟كانت خرياً ول لقدمل مرادفةً أرهقـوك   وول

قـويل   !ال تكتمي عين ؟أتعرفني عنه شيئاً ؛فأنا مهمومة بشواي املسكنيبالسؤال 
 .أنت إن بقي فيه روحأنا واثقة أنه لن يتركنا أنا و !دون حياء

ال أعرف عنه سوى أنه شوهد  _قالت حبياء شديد  _كما قلت يف ذلك اليوم  _
 يف أرض األبزاخ.

 _تنهدت قانتات واإلشفاق غالب عليهـا   _يا صغرييت يا سيسور  يا للحسرة _
 !ولكن إن أطلّ عليك فال تتركيين دون خرب .اذهيب وتابعي عملك يا صغرييت

وتابعت طريقهـا إىل   .بسبب الكالم الذي مسعته وهي منصرفة سورتورد وجه سي
ال أظن يا سيديت أن ال عالقة لك بالسبب الذي دفـع   :ربطات الفلفل وهي تقول

ودمعت عيناها  ،على حزنحزناً  توقد زاد إىل الفلفل ومدت يدها .شواي يرحل
ون أن , ولكنها استعادت رباطـة جأشـها د  قهماركأن قرناً من الفلفل احلار أح

 .تسمح للضعف األنثوي أن يغلبها
 .البجـدوغ  هـاترون ما الذي جعل شواي ينضم إىل األبزاخ الشرسني  الـذين ي 

وإال فلمـاذا مل يتجـه إىل    ؛رمبا كان أصله من هناك .غضبت قانتات من جديد
كان ينوي أن يفارقنا إىل األبد البتعد أكثـر   ول ؟اجلمكوي والوبيخ أ وأ شابسغال

ين ذالناس ال ارمتى يف كنف ؟ين ارمتىأال ترى إىل أ .القربتاي والبسلين أإىل  :وأكثر
هؤالء هـم   ،أصحاب اللحى والشوارب الكثة والعيون الالمعة ،يظلون يناكدوننا

خيرجون علينا من حتت اجلبل فـيغريون   .الروس حياةحياتنا و وعكّرون صفالذين ي
ما مينعنا  ،حاربونا وا إن سرقونا أحنن بصفتنا أديغة هناك ما يلجمن !ال بأس ؛علينا

غري . ولكن أيساحمك سكان الضفة اليمىن لنهر بشزة الذين تونبقى لبعضنا ،من الرد
 جـيش  سـتجعلون  .تنشب احلرب بينهم ألن السالح جير السـالح  ؟عليهم ليالً

يا شواي إذا التحقت ـؤالء    دمر حياتكست .القوزاق يقتحم أرضنا ذه احلجة
ن حيدث أواألحسن لك أن تعود إىل ديارنا قبل  .ةالقومي خوذاً حبماستكمأاألشرار 
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ملاذا أحـتفظ يف قلـيب    :انتات فجأة وغضبت على نفسها قائلةقارتعبت مث  .ذلك
 ؟بذلك الذي جلبه علي عدم سكويت

 :وفيما هي حتاول أن تنسي نفسها املشكلة جلبت هلا ساعة الغروب مأساة أخرى
ت مبكاملة من يف نشغلجري عن موعد رجوعه إىل نفسها بعدما انبهها تأخر حممد 

 .الدار ومالطفة الصغار
قالت للفىت الذي يتأمل الشمس احلمـراء   _ ؟ملاذا ال تقول شيئاً يا خان جري _

 .البعيدة شابسغالقانية اليت تنحدر وراء جبال ال
لى فخـذ  صرخ عادل الصغري جالساً ع _دعينا نتأمل الشمس  !صرباً يا جديت _

 .خان جري
قامـت قانتـات    _ ؟أتتأمل الشمس يا بيتمال وقد فات وقت رجوع والدك _

سـتظلم   ،إنه ساق دجاجة سريعة ؟ما يوم اخلريف _متوكئة على العصا الفضية 
يف مثل هـذا الوقـت    .صطبةاملمد يدك يا سعيد وساعدين يف النزول من  .الدنيا

 ؟وأين أنت يا قاميت .وغير مالبسهيكون والدكم قد رجع وانتهى من طعامه 
 .جعلها تتوقف صطبةصوت حوافر احلصان الذي مسعته قانتات قبل أن تنزل من امل

وركض الصـيب   .طبل الطويل وحيداً على حصانهسوظهر حممد جري من وراء اإل
 .الستقبال والده

يرى أن من غـري الالئـق أن    وقال حممد جري ألوالده الذين هبوا الستقباله وه
 :يالطفهم بالكالم أمام عمته

 !يف خدمة احلصان املوىل قاميت ساعدوااذهبوا و _
 :واآلن ما يقلق قانتات سؤال آخر

 ؟أين حارساك القوزاقيان ؟نت وحيدأيا حممد جري أ _
ابتسم حممـد   _ ؟اًوإياب اًنين ذهابايصاحب اأال يكفي يا قانتات كم أتعبتهما ومه _

الناس الذين يروننا ال يطيقون هذا  _أنه يعرف ذنبه جري لعمته ليربئ نفسه رغم 
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طلبت منهم أن يصحبوين إىل ضفة النهر  .والذين يسخرون بنا ليسوا قليلني ،املنظر
 .مث صرفتهم

الـذين   ؟وملاذا تم مبن تصفهم بأم ال يطيقون هذا املنظر ويسـخرون بـك   _
 فكن أنت ريص على عبادهحاهللا  .يضمرون لنا الشر أكثر من الذين يضمرون اخلري

 !حذراً أيضاً
مـع أن حممـد   و _ال جيوز أن تظهر أمام من ال حيبونك مبظهر اجلبان يا عمتنا  _

 ،وأشهد طالقة وجهه على كالمـه  ،فارقهمؤكداً أن الشجاعة مل تجري قال هذا 
 :فقد مسع شيئاً آخر

 .سنتكلم يف موضوعات أخرى أيضاً _ !تعال إيل بعد طعامك _
*** 

ألست أديغياً فـال   :ببعد أن جلس حممد جري ألياً أجا _يا قانتات يا عمتنا  _
 !ثقي يب من هذه الناحية وارتـاحي  .ال قلق وال شيء خميف ؟أعرف طباع األديغة

لغـريك وال   بتهورهمل أصرح  ؟أأضع رأسي حتت إبطي من أجل كلمة قاهلا شواي
 .أريد أن يعرفه أحد

ما قاله املوىل شواي ال يعرفه أحـد إال   _حممد جري  من هذه الناحية ثق يب يا _
 .لغرينا وحنن واهللا ثالثنا إن مل يفشِ به ه

األخبار  _ مل يصلين مثل هذا اخلرب يف هذين الشهرين _ كتم حممد جري عن عمته
 مـع  التام هتحالفالسيئة اليت نقلها إليه أكثر من مصدر عن الناس الذين مل يرضوا ب

 . يعرف أصلهمن الوالذي ،الروس
 _ !يا أسفي بعدما عشت كل هـذه السـنني   !فطنتك يا حممد جري ما أقلَّ _

ولكـن إن   ؟!من يقف إليك ويقول لك كالماً سيئاً _تعجبت قانتات مما مسعت 
كنت ال تريد أن يراك أهل القرية حماطاً بفرسان القوزاق فاتركهم كما قلـت يف  

 هؤالء رجالٌ .ه سيستقبلونكرهطو قاميت ولكن من ضفتنا فاملوىل .الضفة األخرى
   .كعلي نرصووسيح
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 .يتذكر املوىل شواي وابتسم حممد جري وه ؟أتثقني يف هؤالء يا عمتنا _
 قكما يقولون " من ال يثق بالناس ال يصد _زفرت قانتات بثقل  _ال أعرف  _
  ؟م ال نثقنعيش وحنن كيف "
 .واهللا هذا صحيح _
مل  _ حـذراً  يا حممد جـري أنت أيضاً العباد فكن  اهللا حريص على ،صحيح _

أريد أن أقول لـك   :_مث أردفت بعد قليل  .تستطع قانتات إال أن تبوح مبا يقلقها
حتـالف   :يقولونال تدعِ الناس  :شيء من قبيل احلذر والثقة ووه ،أيضاً شيئاً آخر

ا وجـدت  املسجد صباحاً ومساء وكلم تردد على ؛فأصبح بقلب كافرمع الروس 
شـاركتهم  إن  .سيلقى هذا السلوك قبوالً منـهم  .واختلط باملوايل املصلني ،وقتاً

املـؤذن   وهدينهم فهم ليسوا جمانني. سيفهمون أنك مل تصبح بقلب روسي. وها 
 .إىل الوقوف أمام اهللا ويدع
 .واهللا يا قانتات صحيح ما تقولني عن أن القلب والروح يتحمل أحدمها اآلخر _

 .كنت أنـوي هـذا بالضـبط    ،مد جري من بني شاربيه وحليته الشقراءابتسم حم
 .سأقول هلم كل ما يف قليب وسأعرف ما يف قلوم ،سأبقى معهم ،سأختلط م

أبسـبب   _بدا فرح قانتات من صوا احلاد  _ يحيا حممد جري صح يحصح _
 ؟يف وجه األتراك وقف والدكزمن أهلَنا  نا األديغةَهجرأننا حتالفنا مع الروس اآلن 

 .لن يقول لنا أحد إننا مدينون هلم .حنن نقيم معهم ونريب ونعمل ونقلق وحنزن ها
قانتـات  عمتـه  فتح حممد جري لكلمات   _لن تستطيع أن تكم أفواه الناس  _

 .ملطّفاً إياهافتحة أمل احلازمة 
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ء اليت هبطت تكـاد  . والسمارطببالقياس إىل األيام اللطيفة السابقة فاليوم ثقيل 
الـيت   الكسول األخضـر الطبيعـةَ   جعل املطر .فتنفس عن كرا طلال  ،تبكي

ولـيس هـذا    ،دون أن يترك مكاناً مل يصل إليهيوشوش هلا تنكمش عند الظهرية 
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 حرم من هذا املنظرففحسبلبها قعلى السرير الدافئ ينفطر  جلست :قانتات مل ت
وحلسن حظها وجدت من التطريز ما  .النافذة زجاج علىحبات املطر بكاء بسب 

   .ماال اية هل لذيناليلهيها عن ضجرها وحزا 
مـا  وشي خبيط ذهيب تتعجب بيكا من طريقة قانتات يف مترير اإلبرة وهي جالسة ت

تعمـل دون   . قانتـات قبل أيـام سيسور طته هلا خا كُم القميص الذييتدىل من 
تـنفخ   ،فوق القماش اناخليط يلعباإلبرة وو ،هاوحبركات سريعة من يدي ،نظارات

 ،وبيكا نفسها ماهرة أيضاً على األشكال املخططة على الـورق  .الروح يف الشكل
   .والكُشتبان الفضي يعصر إصبعها ،ولكنها تتخلف عن قانتات يف غرز اإلبرة

 قانتات فوقت ؟ذه العجلةهكل  يالحقنا حىت نستعجلما الذي  :يا كنيت أقول _
أيفـوت قطـار    _التطريز وكأا الحظت بطء حركات الكنة اجلالسة مقابلـها  

ولكنها مل جتد من  ؟وأين حبيبها شواي :وكانت تريد أن تضيف ؟الزواج سيسور
 .املناسب أن تتساءل أمام كنتها

حيـني وقـت    ومنِ الفتاة اليت لن _كربى ال أعرف أيتها السيدة ال !يا حسريت _
مهما  !ليسعدها اهللا .مجيلة كالصورة ،حلوة الطباع ،ابنتنا وسيسور مثل ؟زواجها

مث غريت  .ال أعرف إن كنت أثرثر أمام السيدة الكربى _عليها فأنا راضية  تعبت
وأنـا  يف عملـي  قليالً  استعجلتأظنين  :احلديث وهي تنهي كالمها على اخلادمة

 !انظري إليها ؛تأمل طريقتك يف التطريزغارقة يف 
ليمد اهللا يف عمري ألراها  _توافقها قانتات  . شيء أخبل به عليها ياكنيتوأنا ال _

حقـاً   .ولكن ال أعرف ملاذا ال تتزوج !مهّت بزواج سعيد وختطت عتبة بيتنا خبري
هذا يـوم   .اعتادتيدك  .تطريزك مجيل جداً ال أرى فيه أي عيب .يا كنة وهذا ه
   ؟ما حان هلذا املطر الرطب أن يتوقفأ .ثقيل

 .أظن السماء الداكنة ثقيلة عليك أيتها السيدة الكربى _
 :وأردفت

 ؟أيتها السيدة الكربى ستلقيأليس األفضل أن ت _
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يـا كـنيت    .عريضبيت بغطاء الرأس الكوغطّي ر ،ضعي املخدة وراء ظهري .ال _
أبعموعد ؟عودة حممد جري د غد 
  ؟ماذا أيتها السيدة الكربى _ قلقت بيكا _ .يقضي ليلتني هناك ويعود يف الثالثة _
اسقيين قليالً مـن   ؛ال أعرف ملاذا ازدحم قليب بوساوس غري مألوفة .ال يا كنيت _

 .. املاء دواءردت الروح إيلّ ،شكراً ،احلمد هللا !املاء لتنطفئ
 :مث سألت بعدما شربت بقليل 

_ يا كنة أين الصم ؟يانبال أمسع صو. 
قاميـت   املشغلواألصغران صحبهما إىل  .صفح الكتبخان جري يف غرفته يت _

 .سأريكما كيف يسقي حاج قسي احلديد :املوىل قائالً هلما
مان لتئال ي .جا بأن ال أحد يف البيت فخرجاحتج ؟ل مرةألو املشغلوهل يريان  _
 !يا خان جري يا صغريي ال جتلس وحدك  .أشرقت الشمس وإن هطل املطر أنا ب

 !تعال إىل هنا
فيت الباب حبذاء عالٍ وخصر حنيل كأن قامته ارتفعـت  ر خان جري من بني دظه

 :ونادته جدته ،هذا اخلريف
نعومة يديه يا كنة تفرج عن  !يدك على جبيين وسكِّن حزين عيا خان جري ض _

أي كتـاب يـا    .شـفاء يل  نتشكراً يا ولدي ك .القلب وتسحب منك املرض
 ؟صغريي تطالع

 .الوالد من املدينة قبل أيام الكتاب الذي جلبه يل _
 ؟أتفهمه ؟وهل تستطيع قراءته _
 ؟إذا كنت تعرف الروسية فما الذي ال ميكن فهمه فيه يا جديت _
واللغة األديغية يـا   ،أثناء طفولتكما علموك يف غريفن مل تنس  .حقاً يا ولدي _

 ؟األديغية ،ولدي
 ؟ية أيضاًأال أعرف األديغ ؟ما مشكلة اللغة األديغية يا جديت _
 .قرأ ا وتكتب يا ولديليس جمرد أن تعرفها بل أن ت _
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 !كان هناك مثل هذا الكتاب لقرأت وكتبت ول _
نتهي ألـم  يال  جدالإم يف  !؟من أين يأيت األديغة مبثل هذا احلظ !يا حسريت _

ومـن حـالفتم ومـن     ،املوىل األول واألمري األول ومن ه ويتنازعون على من ه
وعـيهم  لن يعود قومك يومـاً إىل  فأ ؛إن تعلمت !قرأ يا ولدي ومترنْ ا .صادقتم

ولب هلـذا   فتنفعهم فيه. يا إهلي حلظةَ أقولُ آمني اجعلْ لساين مباركاً فلب دعائي،
 !وأنت يا كنة ادعي أيضاً إىل اهللا !الفىت كل ما يتمىن

   !ليبارك اهللا لسانك يا سيدتنا الكربى _
   :بعينني دافئتني وقالتالرأس املتطاول  اولدها ذلفّت ا هبنوبعدما دعت بيكا ال

 .إن كنت ال حتتاجينين فسأكمل أعمال البيت _
سـنؤنس بعضـنا    اماً.ال جيوز أن يبقى فناء األمري خالياً مت !اذهيب يا كنة اذهيب _

سـأروي هلـم    !الطويلـة  سيقانيلّ باآلخرين صاحيب الإوابعثي  .خان جري وأنا
يل يا خـان جـري إن كنـت مـاهراً يف      وِار .لعبة األحاجي وسنلعب .حكاية

 !احلكايات
 .على مقعدهارتاح خان جري  !ابدئي أنت أوالً يا جديت _
 !امسع إذن أحد األخبار اليت روا يل جديت .ممكن أن أبدأ _
 ؟خرب أم حكاية _
 .وإن مل يكن قصرياً جداً فليس خطأ أن تسميه حكايـة  .ميكن أن تسميه خرباً _

     .من احلكمة وال خيل وومهما مسيته فه
 صف كـالم  هيإن احلكاية اليت ال مغزى هلا  :كان األتاليك مرجان يقول يل _

فحسب. 
ما الذي جيعلهم يقولون " كلُّ ما ال لب فيه  .صحيح يا ولدي هذه هي احلقيقة _

مرة فعادته األسد ملك الوحوش مرض " :منه فائدة ينمسوسة " امسع رمبا جت بذرةٌ
مجيع ها وصغريها وسألالوحوش كبريولكن الثعلب مل يكـن   .عن صحتهبلهفة  ت
ويف أحد األيام زار الـذئب   .هديون الدجاجات يتقاضى :جداً إذ أنه مشغول معها
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 ؛حزاىن ملرضككلُّهم و ،حتترمكالوحوش حتبك و كلُّ احملترمأيها  :األسد وقال له
 :قال األسـد  .بل مل يسأل عنك جمرد سؤال ؛كديع يهتم بك ومل ملواحداً ولكن 
كالم األسـد   غريرالمسع .هردقال األسد غاضباً: سأريه قَ .ثعلبال :؟ قالوومن ه

أي شاغل عندك أهم  :انتهره األسد .فذهب لزيارة األسد ،فأخرب الثعلبوالذئب 
  " ؟ملاذا تأخرت يف زياريت ؟مين

املتحفظـة   طالقة وجهـه رويه جدته من ميكن أن تقدر إعجاب خان جري مبا ت
بل  ؛وجزءاً حقيقياً من اخلرب فال يتحرك له عض حبيث غدا نتصبه املتطاول املورأس

وملا كانت قانتات اجلدة تالحظ هـذا كانـت    .من حاجتهخيشى أن يتنفس أكثر 
 .احلكاية بعض الطراوة ضفية على ه أحياناً شيئاً من الراحة بني مقطع وآخر منحمت

دعت قانتـات إىل   !ولتجعله سعيداً ،وأبلغه سن الرجولة ،ولدنا حياة إهلي احمِيا 
إن مل يكـن شـبيه    !ما أسعدين بطريقة جلوسه وإصغائه ونظراته وابتسامته .اهللا

جدهم يف تربيتهم وأشـكاهلم  ينتمون إىلحقاً  ؟من يكون والدي املرحوم فشبيه، 
ومن جهة انتصاب جسـمه   .ضحكتهجبينه أم  وشيء ال أدري أهفيه ومن والدتنا 

 .ال بد أن حيمل شيئاً منـها  ؟لدتهاأليست و ؟وأمه .ومشم رأسه قد يكون شبيهي
 !ما شاء اهللا ؛ألبيه وولكن باإلمجال ه
خرجت قانتات من  _ال الثعلب لألسد امللك ق _ !احملترمأيها  ،" يا ملكنا العظيم

أليس اهتمامي بك مـا   ؟أهتمإن مل أهتم بك فبمن  _أفكارها وأكملت حكايتها 
كنت أستطيع أن أزورك كسائر الوحوش وأتظـاهر   ؟حبسين عن زيارتك إىل اآلن

" أوجدت  . باالطمئنان عليك ولكن فضلت أن أحبث عن دوائك فقابلت األطباء
أوصى األسد حاالً بأن يأتوه  .إنه كعب الذئب ،وجدته :قال .الدواء " سأل األسد

سـأل الثعلـب    .طريق الثعلب لذئب على ثالث قوائماعترض ا ...بكعب الذئب
 " ؟ماذا حدث لك أيها الذئب :كان مندهشاً مما يرى والذئب كما ل

احلكاية فماذا  بلُبِ إن كنت أمسكت _سألت قانتات  _ ؟ماذا يا خان جري _
   ؟تتوقع أن يكون الذئب أجاب
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 .نفسه دينسيف _ل وكأنه كان ينتظر السؤا _إن كان الذئب معترفاً بنميمته  _
 ؟أيستطيع الذئب النمام أن يفعل هذا يا ولدي _
   .ايقع فيهحفرة من حيفر  ؟وماذا يفعل _
 هلذا قالوا " ال تفعـلِ  _تدخلت قانتات  _ !ما أسرع ما فهمت مغزى احلكاية _

؟أمسعت هذه احلكاية قبلُ :" مث سألت بعد قليل !اخلري الشر وتنتظر 
ولكن مرجان  _م خان جري جلدته مع شيء من اخلبث ابتس _ال يا جديت ال  _

 .كان قد روى يل حكاية مشاة مل تكن الوحوش أبطاهلا
 .ه فانكسر صواتدحبطت عدم جِدة احلكاية على خان جري جأ _هكذا إذن  _

 ؟ومن كان أبطاهلا :ولكنها سألته
  .إن أردت ، سأرويها لكحكاية ولدين _
 .بكل طيب خاطر إن كان فيها مغزى وفطنة اسأمسعه ؟وملاذا ال يا ولدي _

  .دخل سعيد جري وعادل جري مع كثري من اجللبة
خـان   !توقفا واجلسا _قالت قانتات للصبيني  ؟ماذا حدث لكما !مهالً ،مهالً _

 .جري يروي حكاية
 .توقف املطر _نظر عادل جري بطرف عينه مستاء مما قيل له  _يا جديت  _
 !اجلسا ولنسمع ما سيحكي لنا خان جري .ين أن يتوقف أخرياًيرحي _ !حسناً _
 .شغلكنا يف امل _قال عادل جري دون أن يكف عن احلركة  _يا جديت    _
 .هذا جيد _
 .ورأينا كيف حيمون احلديد ويصنعون منه السيوف _
 !لنسمع ما يرويه خان جري .فعلتما خرياً _
   !احلرارةما أعجب أن يصبح احلديد أمحر قانياً ب _
عنف سعيد جري الذي جلس على يسار خان  !كفى :ألست أنت من قالوا له _

   .وقد نفد صربهأخاه األصغر جري 
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أردف باختصار وكأنه يلوم أخاه األكرب الذي كان  ؟يد جري، ماذاعماذا يا س _
 .الصباح يفحمتفياً به 

كـذلك يـا   أليس  .إن كان أمرك هكذا فسأجلس أنا أيضاً إىل جانب جديت _ 
 ؟جديت

 ؟ومن يل غريك جيلس جبانيب .يبقى األصغر أقرب إىل القلب ،صحيح _
 .تكبر عادل جري على أخويه ؟أفهمتما اآلن _
ال تكن صعب  _ على رأسهسح متتضم قانتات الصيب إليها و _كفى يا ولدي  _

 له على السيوف احلديديةأفض _إن مل أكن أعرفه  _ ما حيكيه خان جري !املراس
" أما  ؟نائم وهو يفاجئكو ،، يسلب احلياةبال أخالق "أليس ؟وما السيف .القبيحة

احـك يل   ،ابدأ يا خـان جـري   .حبيث ال يصدأ " صوغموطيب  والكالم فه
 !وإلخوتك

احلرير القصري خري من الكالم  قال عادل جري فجأة منفساً عن غضبه على أخيه "
 .مث التصق جبدته عاملاً بذنبه " طويلال
 _غضب خان جري  _ ؟…ــــهذا ال ين بهأمل تسمعي يا جديت ما رما _

 .أيها الثرثار فلن أحكيها اإىل هذ إن وصل بك األمر
 _ يصفين بالثرثار , ويوافقه سعيد جري _ ؟أتسمعني يا جديت ما يقوله يل خان _

 :يا جديتمث تقولني يل  _دمدم عادل جري متظاهراً بالبكاء ماسحاً أطراف عينيه 
األصغر أحب! 

لن نسمح أن يناديك أخواك مبثل هذا  ؛اسكت يا ولدي .أقول ألنك حبيب إيلّ _
يف  .لن أمسح بأن أمسع مثل هـذا  _أصبح صوت قانتات اآلن أشد حزماً  .باللق

نتواصل باألمساء اليت مسانا ا آباؤنا وأمهاتنـا   _احفظوا ما أقول جيداً  _أسرتنا 
مل نستعمل يف األس ،فحسبوأنتم ال تفعلوا غري هذا .نبزٍوال أمساء  بٍرة أمساء حتب!  

 " الغريب " ليت الناس ال ينادوننا أحياناً باسم النغوي :مث قالت يف نفسها
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 ،مركّزاً على اسم عادل جري قال سعيد جري _إن كان األمر هكذا يا جديت  _
 .هأعرف ماذا أفعل ب _مع شيء من الدعابة و
قالت قانتات كأا قلقة وضمت الصـيب   _ ؟نوي ألخيك األصغرماذا ت !تباً يل _

 .إىل جانبها
    .مسة متارين نطقخبوسأعاقبه  درفة البابسأوقفه على  _
 .هكذا أنا موافقة _؟ قالت قانتات بلطف وهذا ه _
األفضل أن أبقى جبانبك على أن ألوي لسـاين ـذه التمـارين     !ال يا جديت _

 .القاسية
ونظرت إىل الصبيني مقابلها مبا يشبه نظرة التزلف  _إذن يا ولدي اختلف األمر  _

أمسعت  ،ما قلته كلمة رجل أعترب _وكأا تريد أن توحي هلما أال يزعجا أخامها 
 .احك لنا إن مل تغري قرارك ؟يا خان جري

كان :نصب خان جري ظهره املستقيم وبدأ وكأن شيئاً مل حيـدث  ؟وملاذا أغري _
 .معـه  وله اجل وقرر أحد الصديقني أن يبعد اآلخر عن امللك ليصف .مللك صديقان

عـن  احتال على صديقه فجعلـه   ،وفيما مها يهمان بزيارة امللك ،ويف أحد األيام
وعندما نادى امللك من أطعموه كثرياً من  .وملثيأكل كثرياً من اطريق اإلطراء عليه 
صـرف وهناك من أجـل أن ي نه ويلويه هنا عيبعد وجهه  ووه الثوم حادث امللك 
تعجب امللك مما رأى وسأل الصديق املتآمر عن سـبب هـذا    .رائحته عن امللك

ـ كريهـة  ملكنا رائحة فم يقول صديقي إن  :أجاب الصديق .السلوك  هاال يتحمل
" واستدعى الصـديق   ؟ف ابن الكلب هكذا" أهلذا تصر :قال امللك غاضباً .حمادثه

قابله احملتال علـى الطريـق    .قصرهكلفه حبملها إىل املظلوم وأعطاه ورقة مغلقة و
" : الورقـة قـائالً  احملتـال   أخذ منهأخربه الصديق ف ؟إىل أين أنت ذاهب :وسأله

ألن كبري حراس امللك شرس الطباع وال نعـرف  سأساعدك يف محل هذه الورقة 
 ،قال الصديق " نعم "  أسلمها له باليدسومبا أنه صاحيب ف .كيف سيتصرف معك

املهم أن تصل الورقة إىل املعين ا " سلّم احملتال الورقة  ،لّمها وأنا ال فرق عنديس
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تلوا اق"  :الورقة وجد فيهاارس لما فتح احلف .إىل احلارس قاصداً إبراز شخصه أمامه
وهكذا قطع رأس حامل  ؟طلب امللكارس " أال ينفذ احل !حامل هذه الورقة حاالً

 .الورقة
 .ل سعيد جريقا !؟أي مصري هذا _
 ؟أجرى له أم فعل بنفسه :مل ميلك خان جري أن يسأل نفسه _
أليس من أجل هذا يا جديت يقولون " من ال خري يف قلبه ال يلق خرياً "  أجاب  _

ونظر يف وجه حمدثه وكأنـه   .سعيد جري بسؤال وإن مل يكن مسع سابقاً احلكاية
 ؟أتوافقين الرأي :يقول له

 ،بوجـه طلـق   الصيب أجابت قانتات .قاربت ،د جريقاربت اجلواب يا سعي _
 ؟خان جري سيكون تعليق ولكن ال أعرف ما :ونظرت جهة راوي احلكاية

ابتسم خان جري مزهواً وكأنه ازداد عقالً بعدما روى احلكايـة   _ ؟ماذا أعلق _
 .اآلنعليكم  فعلأنا قلت ما جيب علي قوله وال :كما يقول مرجان _
كمة لنا حكاية مألى حب وا " من حفر حفرة وقع فيها " رويتمن أجل هذا قال _

وليجعـل شـيخوخته    ،لريض اهللا عن األتاليك مرجان .أنا يف حكاييتأعمق مما 
تذكرت عادل جري املتجمـع علـى    ؟وأنت يا ولدي ملاذا ال تقول شيئاً !سعيدة
 ؟امأأرعبتك عاقبة النم :نفسه

 .بكى عادل جري _
 .ارتعب الفتيان وقانتات ؟ذا جرى لكما ؟ملاذا يا ولدي _
 .لست مناماً يا جديت _
أنت مـا   .ليست احلكاية موجهة إليك ؟ما شأنك أنت ،يا صغريي ،يا ولدي _

من  !هيا يا سعيد نلعب لعبة األحاجي .ال خبث يف صدرك ،تزال غراً سليم الطوية
 ؟يسأل أوالً

 ،وسريع وقاو" قا :احزروا _انتفض عادل جري وكأن شيئاً مل حيدث له  _أنا  _
 "مكافأته مخس قرى فومن يعرف  ،يظل يركض يف أرجاء القريةو
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 :ولكن بيكا قطعت على املتبارين مبارام
 .د الغداء يفوت يا سيدتنا الكربىعمو _
الـيت   اخلريـف  مشـس  .النافذة واستدارت قانتات حن ؟ظهروهل حان وقت ال _

مريهم أن جيهزوا يل املائدة  .الغرفة طل علىأشرقت من جديد من خالل السحب ت
األوالد نفّسوا  ،ثقيل وأنا اليوم مرتاحة رغم أن اجل .سأغدي األوالد معي ،الكبرية

 .سلَّوين ،عين كربيت
 .أيتها السيدة الكربى لن نئي معهم مبا تأكلني _
 .سيكون أطيب معهم .ال ،ال _
 .سمع صوت سيسور ميزق القرية من وسط دار اإلمارة _
وانـدفع   ،من الرعب قوة رفعتـها قانتات  استمدت _ ؟يا مصيبيت ماذا جرى _

 .واجتمع املوايل ،الصغار والكبار من البيت
 ،كان حصان حممد جري واقفاً على عتبة الدار يصهل نوع صهيل مبنخاريه املتعبني

 .املقتول ممدداً على سرجه احملترمو
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 الكتاب الثاين
 

– I – 
 

ليست  .ا منحه اهللا من قوةمب هاإن عاش ثقيلةبالنسبة لإلنسان ة ليست األيام السبع
ـ  مث  .سبع ساعات بل حىت ليست سبع دقائق ال ايـة  إنه إن مات قبل أوانـه ف

 ،وبالنسبة إىل من كانوا يعرفونه فمحاسنه ومساوئه .لمصيبة على أهله وأصدقائهل
   .غري متطابقة أخبارو متنوعة ذكريات، إن قيست مبواقفهم منه

مطر مرعـب.   وأمشس  ،مطر وأ وصح ،و ليلأار  :هذا نظام الطبيعة ؟ما العمل
كلٌّ حيمل يف دنياه ما كتب .للذات وعيوحزان وأ ،أفراح وأتراح :واحلياة كذلك

والذين  .الفارس يسقط من حصانه والراجل ميتطي حصاناً .تحققيحىت  هجبين على
ـ ليسوا قالئل وإن بقلوم  يطريون على األرض ومـن   .هامل يستطيعوا التحرر من

والذين يعيشون بعرق جبينهم وجبهـدهم   .يعيش عن طريق احليلة واملهارة كثريون
 .العضلي  أكثر وأكثر

جاؤوا  ،التعزية نساء ورجاالً ن عليه واجبم كلُّ،يوم التشييع كل البجدوغ تقريباً
 شابسـغ وال مـن األبـزاخ   ،ومن املناطق البعيـدة  .سلطانآل كالسيل إىل دارة 

والناختواي والبسلين واجلمكوي والقوزاق الذين عربوا ر بشزة جاءت جمموعات 
وبينهم كثريون تظاهروا بأم يشاركون آل سلطان أحـزام مطـأطئني    .كثرية

ومل يتوقف األمر عند هؤالء بل كـان   .جاؤوا لتتبع األخبار واحلق أم ؛رؤوسهم
 .العزاء مراسمهم كان متولياً قيادة القتلة أنفِسوأحد  .أعداء املرحوم املشيعني بني

الفـرح  حكايات ومع أن العرس واملأمت خمتلفان جداً فإما متشاان يف أما بداية 
 وأصـدقاءَ  وأقربـاءَ  يبكي يف املأمت املتأملون من أهلٍ .والصدق والكذب ،واحلزن

كي حيتفظوا جبهامـة  جيب أن يصربوا  الناس الذين مجعهم املأمتويلتزمون احلداد، ف
 منه ضحكة مفاجئة جيفلْ من تنطلقو ،عن وجوهم طالقتهاالناس  سحمي .وجوههم

حىت أشدهم استهتاراً  ،نذر الناست طيبةالبؤس واإلنسانية والرمحة وال .هامنها فيكتم
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غـري  تو ،وتنشر بينهم اللني ،كل إنسان إىل أن يتأمل نفسه ويفكر ودعوت ،وظلماً
والناس ميرحون  ،وأما يف مناسبات الفرح فاملوسيقى تعزف .بعضنظرة بعضهم إىل 

عون للحي أن يعـيش  وحني ترفع األخناب فإم يد .ويغنون ويرقصون ويغازلون
ولألموات أن يكون  .ال ينقصه الفرح ،احلظ يرافقه ،على رجليه ،طويالً يف صحته

 . سعيدي احلظمثواهم اجلنة  وأن يعيش أهله طويالً 
عن أي يوم مماثـل يف عـامل    لوستان حبلهمالبس املرحوم يف  مجعِ يوم ال خيتلف

الـذبائح   حضـر وت ،منذ البارحة وإىل الصباح جتري أعمال ملِّ املالبـس  .األديغة
يدخلون املوائد اليت  ،األسر القريبة والبعيدةعلى ويدورون ا .وحصص الصدقات

وال ينسى  .د األصغر سناً يف الفناءون موائويصفّ ،سيأكل عليها املسنون إىل الغرف
 .القائمون على الطعام حصة النساء

تتبوأ  ،منهم على رؤوسهم خلدمتهم والشباب ،جمموعة املسنني اليت يترأسها الشيخ
ويقرؤون بصوت غري عال سـورة ياسـني علـى روح     .حتت العريشة صطبةامل

جتلس قانتـات مـع    ،صطبةاملوعلى امتداد تلك  ،بعيد عن هؤالء وغري .املرحوم
يداها  ،وكعادا .أصغر قليالً يف مالبس احلداد السوداء ومن عمرها تقريباً أأمريتني 

 عميدةُ زةُواملرأة املعز ،قامتها النحيلة منتصبة .النحيلتان على مقبض عصاها الفضية
عالمةَ قيمة صاحب غطاء أسود  الذي عليه رأسها الشامخمتسك باألسرة املفجوعة،

بعيد عنها تقف سيسـور   غريو .تقرأ معهم سورة ياسني يف قلبها وتستمع ،ءالعزا
 .فاقه على أهبة االستعدادرواملوىل قاميت بني  .املستعدة لكل طلب

 وعلى طرف املصطبة غري بعيد عن قانتات أوالد املرحوم األمراء الصغار: خـان  
ألبيهم  وأخوهم .جري وسعيد جري وعادل جري يصطفون على ترتيب أعمارهم

   .واليتمالعشرين ربيعاً يقف منفرداً وعلى وجهه تعبري البؤس  وقرم جري ذ
 :سيسور ونظرت قانتات السيدة الكربى حن

ملـوىل  اعين  غيبلِّ _مهست لفتاة اخلدمة اليت مدت عنقها حنوها  _يا سيسور  _
 .قاميت أن يطلب من قرم جري الوقوف على ميني إخوته
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فأشارت له بعينيها أن  ،فيما قاميت حيدثه ظرات قرم جريالتقت نظرات قانتات بن
 ما طلبته. على مضض فنفّذ  ،يقف على ميني إخوته

من يا إهلي ملاذا مل يظهر يف هذا األمري الشاب شيء  :قالت قانتات وقلبها يتمزق _
ـ  أمكعجرفة  ؟ما ذنبنا .برودة عواطفه ورثها من أمه ؟صفاتنا اجز بيننـا  هي احل
ومن يقبل  ؛سلوكها متزق أواصر األسرة بالكالم مل نقبل منها ا بدأتعندم .وبينك

أمك الـيت   ؟ملاذا حتملنا أنا وإخوتك املسؤولية من أجل كرامة أمك الشرسة !؟هذا
كرهرملـة  نا من أجلها كل هذه السنني ما تزال حية يف كامـل صـحتها كاأل  ت

ـ   ،نهيف حني أن والدك املسكني رحل قبل أوا،املرشحة للزواج  وأفال نسـتحق ول
 ؟ألجلنا اليومتنازل كرمى له فقط أن ت

وأضيف  ،هاها الغليظة قلببعدما عصرت أحزان اليمىن سقطت دمعة من عني قانتات
لم تصـرب العـني   ف،شون فيـه عياحلزن الذي يوإليها اليوم سلوك قرم جري حنوها 

رقت عيناها أيضاً وحني رأا إحدى األمريتني اجلالستني إىل جانبها اغرو .األخرى
 :فلم تقبل قانتات

 !ال بكاء يف يوم مجع املالبس !كفى يا كلثوم _
الباب الكبري املفتوح  واملشاركني يف قراءة القرآن أعناقهم حن الرجالحني مد أكثر 

ظهر من وراء اإلسطبل الذي علـى زاويـة    القراءة ن يفومنهمك القراء املسنونو
وقد تعرفه  تابانيس.املقدم كان  رسني املتقدمنيالفا وسط .الشارع فرسان القوزاق

يف يوم الناس الذين يف الفناء بسرعة ألنه ترأس الوفد الذي أرسله األتامان ماتفييف 
الـذي   املالزمأما  .برييكريستوف النقيب وكذلك الذي على ميينه .للتعزيةالدفن 

 أكياسـاً يلهم الفرسان الثالثة اآلخرون الذين حيملون على ظهور خعلى اليسار و
 .رفوهمعفلم ي

ارتفعت أصوام عندما ظهـر  ون عن قراءة سورة ياسني، بل رمبا مل يتوقف املسن
أفرغوا ما يف  بعدماو ،وعندما دعوهم لدخول الفناء ،الضيوف القوزاق على الباب

 .من احللوى الثالثة األكياس
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 .الـواقفني الرجـال  جموعات واختلطوا مب ،مل يقبل ضيوف إيكاترينودار اجللوس
والرجال املنتمون إىل أعراق خمتلفة والذين مل يتسـن هلـم إىل اآلن أن يتقـاربوا    

وكـثريون منـهم    .يتقامسون احلزن بقلوب لينـة  نظر بعضهم إىل بعضباحلديث 
 مومل يكن الذين مالوا بأوجهه .ابتسموا لرجال األديغة سواء كانوا صادقني أم ال

 :وايل يف جانب ماودمدم أحد امل .حنوها قليلني وأ
  !خذوا منا مزاراًتأ ؟ماذا يريد هؤالء _

اقترب بسلين من القوزاق الذين  .بامبت الذي كان أدار ظهره ونظر أباته بسلين حن
ال يفهمون ما يقال بلغة األديغة وكأنه يريد أن ميوه على كالمهم وقال لتابـانيس  

 :يدله على املقعد ووه
الوقوف كما  صدق يفال  :_ ابتسم له مث أضاف _ا اجلسوا ال فائدة يف وقوفن _

 .تقولون أنتم
وأشار إىل رفيقيه  ،قال تابانيس من بني حليته وشاربيه األشقرين _هذا صحيح  _

األمري حممد جري  :وبعدما جلس قليالً هز رأسه عالمة حزن .أن جيلسا الضابطني
ريغـوري كونـدراتيفيتش   أتامان القـوزاق غ أما  .حقاً، حزنا ملقتلهكان إنساناً 
كان حممد جري يف ذلـك   :عميد األسرةلا حدث مل ه ال يعرف تفسرياًماتفييف فإن

 عدداً من املراصدمعاً وقبل الظهر بقليل تفقدنا  ،وأنا كنت معه ،اليوم عند األتامان
 .على الضفة مث افترقنا

رية رجـع  عند الظه ،على ما يقولون _شهد أباته بسلين  _يف ذلك اليوم نفسه  _
 .احلصان مبحمد جري مقتوالً

يف  _ حبـزن إىل أباته تابانيس  املقدمنظر  _على ما يروي حارساه القوزاقيان  _
خطر فما أي كان الوقت ظهراً ومل يكن هناك  .ذلك الوقت عرب حممد جري النهر

 .ال أعرف ؟الذي حدث له
 ؛احلصان جبثتـه  جاء _ة لغة األديغقال أحد املوايل ب _ما حدث له واضح  _ _

 ؟أتظن أن من املمكن أن تثق حبراسه القوزاق
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 _ :سأل تابانيس كأنه غري مهـتم مث أردف  ؟الصديقما الذي ال يرضى به هذا  _
 ؟أيشك يف أحد بشأن املأساة

بامبت  _ة لغة األديغخمفياً ما مسع الضيوف القوزاق ب ،وه هما يريدقال أباته  .ال _
 ؟مبن ميكن أن يشك ،ني حممد جرياملوىل حزين ملا جرى للمسك

وانطلـق فجـأة    ،مل يقبل تامبت كالم أباته _  أباتهاملترجم ال أحتاج إىل مثل  _
 :مبا أنك سألت أيها الضيف سأعرفك ماذا قلت بلغيت _مث بصوت أنعم  ،بالروسية

 ؟أتثق حبارسيه القوزاقيني
 ؟ولكن ال أدري ملاذا تقول هذا .أنا واثق ما _
 .نار بشزة اليمىن وأقمتم على كُره م احتللتم ضفة _مك لن أكت _
قوه قازبك الواقف غري بعيد ظقال توغو ،دون غضب وبصوت قوي _ !بامبت _
 .هذا ليس املكان املناسب للبحث يف عالقات اجلفاء بيننا وبني جرياننا القوزاق _
مل  _إىل نفسـه   انتبه بامبت _وأنت أيضاً يا أيها الضيف  ،ساحموين أيها الكبار _

 .أستطع إال أن أقول ما يف قليب
القراء انتهوا من تالوة سورة ياسني فقـد   ملا كانو .وفجأة انقطع اجلدال كما بدأ

مث اختتموه مبسـح وجـوههم    .رفع احلاضرون باستثناء القوزاق أيديهم  بالدعاء
 .براحام

 إىل غرفـة  دعي الضيوف القوزاق مع بسلين وتوغوظقوه قازبك وبعض املـوايل 
   .القرآن اليت فيها املسنون قراُء أخرى غريِ

حـني   _قال قاميت املـوىل   _للنفس  حويا بامبت مائدتنا أر _ وعلى ما يبد _
   .الضيوف وناداك توغوظقوه قازبك مل تتوجه حن

والضيوف كائناً مـن كـانوا    .قازبكالزعيم ن يدعوين أواهللا مل أكن أستحق  _
ولكن مع ذلك ال أرى من املناسـب أن   .وليسوا أعدائي ،ونااهتموا باألمر وزار

ال أحب أن أكـون يف   .ة واحدة مع من ال يودنا من أمثال أباتهدأجلس على مائ
  لريمحه.و ،ليغفر اهللا  له ،هذا الذي حنن يف مناسبة ملِّ ثيابه أمثالِ جيشِ



- 115- 
 

 .سأل أحد املوايل _ ؟إذن ماذا سيحدث لتوغوظقوه قازبك _
رجع قازبك من حيـث   _ابتسم بامبت خببث  _ ؟نه توغوظقوه  قازبكما شأ _

لن يلني  .إنه يوازن بني مروءته وشعوره القومي ؟أتظنه مثلي ،كنت منذ زمن بعيد
جالس مع  ومستعد يف هذه اللحظة وه وه .قلبه للقوزاق جبلوسه معهم على املائدة

 .ىل أرضهمالقوزاق إىل املائدة ألن يتركهم ويعرب معك ر بشزة إ
ـذا   _اجلالس يف صدر املائـدة كالمـه   األكرب سناً مل يقبل املوىل  _ !كفى _

 .السلوك ستدفعون القوزاق إىل عبور ر بشزة إلينا مـن وراء غـاراتكم الليليـة   
لندع  !لنقرأ على هذه املائدة املنصوبة لرمحة حممد جري الفاحتة على روحه !امسعوا

 :_الدعاء اختتم  من عدما انتهىبو _ جيعله من أهل اجلنةيغفر خطاياه وأن إىل اهللا 
 !أحد ويقم قبل أن يشبع ال خيجلْ !تفضلوا إىل الطعام كلكم

وبعـض   ،وبعدما ألقى الشيخ الكلمة اخلتامية يف هذه املناسبة بدأ الناس ينصرفون
 وبقي األهل واجلريان وغريهـم يف  .الذين أتوا من مناطق بعيدة انطلقوا يف طريقهم

 .دار اإلمارة
 ؟أال ينوون االنصراف _نفد صرب بامبت  _ضيوفكم القوزاق  ،يا قاميت _
ما  بمل يتأخر قاميت يف اجلوا _حممد جري  وبعد اليوم ه ومن لن يروح ويغد _

 ،أال تراهم جمـتمعني عنـد قانتـات    .سينصرفون مثل ما أتوا ؟املشكلة يف هؤالء
 .واستدعوا خورلوقوه مرجان

دعك من أباته بسـلين   _تاليك آلل سلطان أ أن مرجان مفهوم .أقولهوهذا ما  _
علينا  حلسي ؟ولكن ما شأن توغوظقوه قازبك م _الذي يدس أنفه يف كل شيء 

سينتظرنا كثري من  هأبنويف مضافة قرية  .بتأخره شابسغيف الطريق إىل أرض ال الليلُ
تغفر لنا خروجنا على شرعة  أفكر يف أن أناديه ولكن عميدة آل سلطان لن .املوايل
 .وسيعترب توغوظقوه قازبك األمر إهانة له .األديغة

 _ شابسغقال له رفيقه املوىل من ال _إن كنت تفهم كل هذا من شرعة األديغة  _
رمبا حيتاج إليه جمالسوه !هملاذا نفد صربك؟ لننتظر. 
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 "غويأ " يبصاح إم ال يصدقونين إن تكلمت ولكن ،قاميت يا ذه هي احلاله _
 .بشه ماف أغوي ياسننتظره طبعاً  .لن يدعين أتكلم إن استطاع :فمي على حارس

وإن مل ننتظر توغوظقوه قازبك  .اجلماعة يساوي اجلماعة " يقودهلذا يقولون " من 
 !؟فمن يستحق يف إقليم األديغة االنتظار

ملائـدة  الدقيق وهي تأخذ الصحون الفارغة من ا سيسور خصرعندما رأى بامبت 
تداعى قلبه ال يدري  ،مث عندما أدارت وجهها األمسر الشاحب ،صطبةاملاليت على 

 .وبدا له كأن أحداً يسلبه الفتاة اجلذابة اليت ميتلكها طوال عمـره  .ماذا حيدث له
ودون أن يسـمع   ،وبدون اكتـراث  .لبه الذي رجع إىل وعيهقوبدأ يسمع نبض 

 :قاميتجمالسيه سأل 
 ؟األرداف املدورة والشعر الطويل هذه صاحبة تلكمن  _
ونظر باجتـاه البـاب    .أعرض قاميت املوىل بوجهه ممتعضاً مما مسع بشأن الفتاة _

 متظاهراً بأن أحداً ناداه.  
 :ولكن بامبت مل يدعه

 ؟تقاميأما مسعت كالمي يا  _
 ؟وماذا قلت يل _
 ؟املائدة فعمن هذه القريبة من القلب اليت تر _
 ؟لوملاذا تسأ _
 .سأل بدون سببأ وهل _
 !كُف عن هذا ؟أال يكفي يا بيتمال _
 .جمرد سؤال وه ؟أليس يل احلق أن أسألك _
هذه اليت تسـأل   :ولكن امسعين يا بامبت _ابتسم قاميت  _ ؟وملاذا لست حراً _

 .ابنة الدار ،عنها خادمة الغرف يف دار اإلمارة
أحسن يل  _سنانه املتباعدة  أبنيابتسم بامبت من  _هذا أحسن  ؛خادمة غرف _

 .ألا لن تسبب يل أي مشكلة
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 !اكتف مبا عندك !ال ختطر لك أفكار جنونية _
 .القرآن يسمح بأربع _
 !ال جتلب إىل األديغة ما ليس من عادام _
   .فيهم بل دخلَ .ليس اإلسالم ملكاً لألديغة _
 !كالماً فارغاً ،وال جتعلين أقول ،ال تقل !يا بامبت _
 ؟أليست الدنيا كلها نوايا ؟فكر فيهاأوهل من العجيب أن  _
أنا أعد هـذه الفتـاة    _على أسنانه  يضغط وقال قاميت وه _يا بامبت املوىل  _

 دتدإن م ؛تعاهداشواي وسيسور  !مث إن مل تكن تعرف فاعرف ،لصغرىأخيت ا
ك من على ظهر األرضإليها إصبعك مسحت. 

قال بامبت دون اكتراث وبابتسامة مصـطنعة    ب؛امها عجيواهللا هذه الدنيا نظ _
 _دون أن يتراجع عن أفكاره اليت ال أساس هلا ومرتاحاً إىل أن كالمه يغيظ حمدثه 

  ؟بعدما فعل م ما فعل املوىل أيدخر آل سلطان فتام لشواي
 .انتفض قاميت مما مسع _ ؟ماذا تقول _
   !اءال تتظاهر أمامي بأنك هبطت من السم _

 .أنسـوه  صطبةاملهم قاميت أن يقول شيئاً ولكن الضيوف القوزاق الذين صعدوا 
إىل رفاقه مسروراً بأنه نفّس عن حقده  بطريقة مفاجئة نصرفالذي اوانضم بامبت 

 :مث وقف قبالة توغوظقوه قازبك والمه .ملقياً نظرات خبيثة على قاميت ،املوايل
 .يسرين أنكم تذكرمت _

 ،هه غـري سمعي وفهم بامبت معىن نظرته فقال ال .بك غري عابئ بعتابهإليه قاز نظر
 :الئماً نفسه

 .نا أكثر مما يستحقونأعداءأخاف أننا نكرم  ألين _
 وحنبعد   صطبةاملصعدت إىل  اآلخرين وكما تفعل قانتات مع الضيوف املنصرفني

اعتمـدت  مث قدمت أمامها عصاها الفضـية و  .نصف ساعة لتودع ضيوفاً آخرين
 :عليها بيديها النحيلتني وألقت نظرة على من بقي يف أرض الدار وقالت هلم
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باسم آل سلطان وبامسي أشكركم على أنكم حتملتم معنـا كربنـا وحزننـا     _
يجعلنا قـادرين  ولْ ،ريض اهللا عنكمل .وخففتمومها عنا وصرفتم عن قلوبنا األسى

 !رافقتكم السالمة :ينوي السفرأقول ملن  !على أن جنزيكم خرياً على مواساتكم
ونادت السيدة الكربى أحد املوليني اللذين كانا يف وداع املنصرفني بإمياءات الرأس 

   :بدالً من املصافحة
إن التقيت باملصادفة مع شواي فأبلغـه   :يل عندك رجاء !يا بامبت ال تؤاخذين _

 .أن يعودبامسي 
 ؟نأيت به اآلنولكن من أين  .سأبلغه إن القيته _

الحظ الواقفون الرعب الذي سببه كالم بامبت لقانتات السـيدة الكـربى مـن    
ولكنها انتبهت إىل نفسها بسرعة وأكملت  .ارجتاف يديها النحيلتني على عصاها

 :بصوت منكسر
 :أقول :_مث أردفت تربئ نفسها  _ .كان حياً ألعاده إيلّ حزينو. ل.هكذا إذن _

 من يدري؟ ،رمبا
 ...اخلاطرجتنبوا هذا  .مأساة واحدة تكفي .ال ،ال _

*** 
دون أن يتبـادلوا أي   بلـه خرج الفرسان الذين يترأسهم قازبك من لوسـتان ح 

أداروا رؤوس   )قوهتش ( وقبل أن يصلوا إىل مفرق .اوزوا ظاهر القريةجتو ،حديث
 .شابسغبدالً من أن يتجهوا إىل أرض ال األمجة قصب وأحصنتهم ببطء حن

 .بعضها إىل بعـض  ويشكأن اليابسة  اخلريفي أوراق القصب غريت الريح اخلفيفة
 سـتنقع امل طيور فزعت اليت تسلك الطريق الصامت بني صفي القصب وقوائم اخليل

صوت  ستنقعحتط سريعاً كأمنا ال تريد أن يسمع أحد أخبارها. ويسمع من امل اليت
أم أي كـائن   ىأفعصوت الطيور أم الضفادع أم  وحزين منهك رفيع ال تدري أه

وكلما أوغـل الفرسـان يف    .وبصوت أشد اختناقاً جييبه صوت آخر ،آخرحي 
وببقبقة املـاء املوحـل    .املتعفنثقلت عليهم رائحة املاء اآلسن والعشب  ستنقعامل
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امتطائـه   قازبك وطريقةُ تإنه صم :ولكن ليس هذا ما يفكر به .ستنقعهذي املي
؟متصا وملاذا ه !ليقلْ شيئاً ؛السرج   

ملاذا ال دأ  _قال قازبك فجأة وكأنه الحظ قلق رفيقه  _ ؟وماذا بعد يا بامبت _
 ؟املستنقعهدفاً لرباغيث  أأصبحت ؟على السرج

 .بشه مافونظر بامبت إىل جاره أغوي  _ال شيء من هذا  .ال يا قازبك _
 ؟ماذا إذن _
_ أنا مسرور بأنك تكلمت أخرياً وحسب. 
مـع  اليـوم   ثرثرتما أكثر ما .ذا فأنا أيضاً أريد أن أسألكن كنت مهموماً إ _

 ؟أتكون تعرف شيئاً من أخباره !عميدة آل سلطان بشأن شواي
  .آخر مرة رأيته فيها كان يف الصيف يف أرض األبزاخ .ال _
 ؟لعجوز املسكينةتسببت أخبارك يف خطف الربيق من وجه املاذا إذن  _
 .وماذا ميكن أن حيدث له ،شوايمن يعرف ماذا حدث ل .يءشال  _
 !ما ال تعرفيف ال تتكلم  _
 .هذا صحيح ولكن ال أستطيع _

 :حلظة الصمت وقال بشه مافاستغل أغوي 
يف الشـهر  كان شواي بني الفرسان األبزاخ املئة الذين عربوا ر البا  :يقولون _

 .ال أظن أنه رجعو. املاضي
 .جلم قازبك حصانه _ ؟ومن قال هذا _
 .نوا جمتمعني قبل أيام يف مضافة خورلوقوه مرجانكا _
جيعلين أثرثـر   :مث دمدم لنفسه .قال بامبت فجأة ؟ألهل ربيبهوملاذا مل يقل هذا  _

 .أستحق هذا .من أجل أال ينقل إليهم بنفسه اخلرب املشؤوم
قال قازبك الـذي رجـع إىل    .واهللا ال يستحق هذا الشاب املمتاز ما حدث له _

  ؟شواي غيابعن أي أخبار  _الفارسني  أماممكانه 
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قد يكون حدث لـه مـا    _ناب بامبت عن املسؤول  _ ؟وأي أخبار ستكون _
 !أعدائنا فلريمحه اهللا حيث استقر وإن سقط ووجهه حن .حدث لبقية رجال األديغة

 .يقال إنه سقط أسرياً يف أيدي القوزاق _
 _رة سيسور يف عينيـه  ارتسمت صو ووللت ،قال بامبت فزعاً _هذا مستحيل  _

 .لرصاص على أن أعيش يف إسطبل خنازير القوزاقوا املوتأفضل 
وحث حصـانه   ،قال قازبك _ ...ما تريدك كان كل ما يف الدنيا يسري بك ول _

 .وتبعه أصحابه
 :مل يطق بامبت صرباً بعدما مشوا ألياً

_ ؟للمكان الذي تأخذنا إليه يا قازبك أال اسم 
 !ال ختف .ال ضري _
 .لفضلت املوت اخلوفالحظوا علي  ول _
 .ضحك قازبك بصوت خشن عال _مل نالحظ عليك اآلن مثل هذا يا بامبت  _

مرادي أن نلتف على ر بشـزة ونصـل إىل أرض    ،حسناً _مث أفصح عن مراده 
 .القوزاق مرابض مدافعنرصد يف الوقت نفسه نقاط الضعف يف و شابسغال
مراصد  زبك! من زمن بعيد مل نطرق هذه الناحية. هذه_ قل هذا من البداية يا قا 

وما إن تظلم الدنيا حىت تلمع مصابيحهم على  .القوزاق واضحة على الضفة اليمىن
ماذا حدثكم ذاك القـوزاقي   :يا قازبك إن مل يكن سراً بربك قل يل .ظهر املرتفع

   ؟األبرص
هذه عادة من زمـن  . يا بامبتال يسافر معاً من يكتم أحدهم سره عن اآلخر  _

نـا إىل  وعندما دعي .وحنن يف دار اإلمارةما قلنا  مسعت :لذا سأقول لك .أجدادنا
 .مث ابتهلنا إىل اهللا ثانية وانصرفنا،مث شربنا املاء الزالل ،وأكلنا،املائدة دعونا إىل اهللا

 ؟والقوزاق _
    .وأكلوا لصليبرمسوا إشارة ا .زون دينهمبشر. يع ،وإن مسيناهم كفاراً ،وهؤالء _
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اهللا األحد  _ جاحظ العيننياحلصان ووقف  بامبتجلم  _ ؟ماذا تقول يا قازبك _
هذا  ؛ذنباًاقترفتم  ،إىل أحد لن يغفر لكم والذي يتضرع إليه اجلميع وال يتضرع ه

 .حرام ،حرام
 ال ضري يف .وأمام رم عملوا ما عملوا ،حنن عملنا ما علينا أمام ربنا ؟وما ذنبنا _

 .عملك اُهللا لَخرياً قبِ نيتكنت اإن ك .هذا
   .يرسم الصليبمن صعب أن تأكل مع .. .هذا صحيح ولكن _
كيـف   _ضحك قازبك مرة أخرى بصوت خشن جهري  _ !امسعوا ماذا يقول _

مـا  وكيف تلبسون  ؟إذن تستطيع أن تأكل امللح والسكر الذي تتبادله مع القوزاق
 ؟قماشهميصنع من 

 !ملاذا تكره القوزاق يا قازبكإذن قل يل  _
حنـن ال نسـمح    .إن كنت تظن السبب دينانا املختلفان فأنت خمطئ يا بامبت _

ال أقـول إن عالقتنـا   .لألتراك أن يدخلوا أرضنا حىت وإن كنا على دين واحـد 
 ،ولكن من ينوي أن يسلبنا أرضنا وحريتنـا  ،بالقوزاق ال تدخل فيها مسألة الدين

أتتذكر زمن حرب بزيقوه مـاذا فعـل بنـا     .أقبل منه سلوكهال  ،كائناً من كان
من ذلك الزمـان   ؟الفرسان القوزاق واملدافع اليت أرسلتها قيصرة الروس إيكاترينا

 .متاماً أحاطوا بناواآلن  .هؤالء طامعون يف أرضنا
ولكن ال أوافقكـم   .ال ضري يف كالمك وحنن معك .صحيح ،صحيح يا قازبك _

وا ربكم يغفـر  ادع .على مائدة املسلمني يرمسوا الصليبق أن على مساحكم للقوزا
كان ينـوي أن يناديـه    _ وأنت يا أغوي .وأنا سأدعوه من أجلكم !لكم ذنبكم

 .عجيـب  ما حيدثُ واِهللا !ال تنس _ بلقب البطني الذي أطلقه عليه ولكنه أحجم
ة آل ولكنك يا قازبك مل تأت على ذكر السبب الذي استدعتكم من أجله عميـد 

 ؟سلطان
  !ولكن ثبتوا أنفسكم جيداً يف سروجكم .وهذا لن أخفيه _
    .يارتعب أغو ؟ماذا جيري اآلن .اهللا حامينا _
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تامـان  األحممد جـري سـلطان إىل    ا أرسلهيتم الوصية الرجاء الهقرؤوا علي _
 .يفماتفي

هؤالء  سلطان األمراُء آلُ يعيش واِهللا _ابتسم بامبت  _ ؟يف الوصية ماذا يقول _
 .عجيبة حياةً

توسل إىل اجلنرال يرمولوف أن يلحقوا أوالده باجليش الروسي إن حدث لـه  ي _
 .مكروه

 .بشه مافصرخ  ب،ما أمسعه عجي !أستغفر اهللا _
قال بامبت دون استعجال وكأنه كـان يعـرف    _ ال عجيب يف هذا يا أغوي _

كان هـذا   وعلى ما يبد .وكل واحد يعود إىل أصله " يزهر   البيلسان" _الوصية 
ألجل هذا يا قازبك يقولون " مهما أطعمت الذئب عاد  .النغوي اخلائن يتوقع قتله

 ؟ملبعوثي القوزاقالوقحة .. ماذا قالت عجوز آل سلطان .إىل الغابة "
 .سنفكر يف األمر،شكراً :قالت ؟كنت مكاا وماذا كنت ستقول ل _
ملا كان القوزاق حيبون  :لقلت _ان جحظت عينا بامبت الباردت _أنا  كنت ول _

حت هلم بيديـم   ،هكذا إذن .التهديد بالقبضات كنت لويفكر مع أ انظروا مب
يتذكر خمرج الغابة يف ذلك  ويقولون له ملاذا سيقتلونه. مث دمدم بصوت أخفض وه

 .إن جعلوكم حتققون نيتكمهذا  ،حسناً :اليوم
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ر بشزة أكثر مـن مخـس   على ضفة دار القوزاقية قلعة إيكاترينومضى على بناء 
 ،وكوتلياريفسـك  ،بدءاً من شيبيغيه زاخار _ربع قرن ويف خالل  ،وعشرين سنة

تغـري كـثري يف    _انتهاء  مباتفييف غريغوري  املعاصر ، ووتيمويف بورساك فيدور
ه بل إىل ال إىل عصر شيبيغي ،يف مواجهة األديغة. وبالقياس يتناليت ب املرصد القلعة
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يف  :تعرف املدينة اليت مسوها باسم القيصرة إيكاتريناتلن  ،األول 1بوراسك األتامان
بيـوت مسـقوفة    وأ قشارتفعت أبنية عالية مسقوفة بالقصب وال قصبأرض ال
 .اليت ترتفع منها مداخن رفيعةاألقباء ترى مكان  أو بالطني املمزوج بالتنب بالعيدان

 .باألشجار املثمـرة  وباحلدائق الفسيحة أ عن اآلخر  أحدهافصولٌوهذه البيوت م
وها بنالكنيسة اليت  من كل مكان وتبدو .وبينها مراع للماشية وفسحات للدجاج

ـ   .ومن جهاا األربع مكاتب اجليش .يف القلعة من األخشاب ارع  وووراءهـا ش
 أبواب القالع من جهـة تامـان   .فصل عائالت القوزاق احمليطة بالقلعةة تعريض

ومن أي جهة جئت ال ميكنك  .عريضة الدون واألديغة عالية حمكمةووستافروبول 
وكلما أوغلت يف اجتاه الضفة العالية  .خطوة خارج رقابة احلرس القوزاق وأن ختط

للنهر صومـوزعني يف   ،األديغة ازداد عد احلراس القـوزاق فرسـاناً ومشـاة    ب
فكلـهم  حـدهم بـاآلخر   جمموعات من مخسة رجال إىل عشرة. وإن استنجد أ

وحتتهم  .اخلشبية العالية يقف القوزاق ليالً واراً املصاطبوعلى  .ينتظرون إشارته
 .عدد من رماة املدافع

ـر  األمين من الضفة فحسب بل يتعـدوا إىل   ال حيمي الرصاد القوزاق اجلانب
ست غابة ولي .قلعة إيكاترينودارمن  ذي جيري إىل اجلنوب الشرقيالصغري ال وقراس

مبدفع  واجلسر الترايب الوحيد عليه حمروس .البطم  املتطاولة مشاهلم بعيدة عن عيوم
وإىل  ،وإىل الشمال منه ،باشكه إىل اية ر البا ناحية تتجاوز وحني .جاهز دائماً

وإذا مشيت علـى   .شهديتكرر امل ،إىل ستافروبول وصوالًأبعد من بروشنوكوب 
غيب عنك طالقات ت كاترينودار إىل أن تصل إىل تامان فلنجنوب إيالضفة اليمىن 

يف كل  على اجلباه كثريةٌ ذؤاباتو راءاملتوجة برقعة محوالقبعات القوزاقية  .القوزاق
 ."2" اخلوخول مكان. واهلواء حممل بلغة

                                                 
 زعيم حملي عند القوزاق. املعجم الروسي 1

 ا يف الرأس احلليق. تعين اخلوخول ضفريةَ شعر وحيدةً كان القوزاق يتركو 2
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وال  .كأنه ال يريد أن يؤذي أحداًعرقاً املختلفني بني القوم متعرجاً ر بشزة  ريجي
كرميـة   لشـمس كما او لغته. ونواياه أ وأفكاره أ وينه أد ول أحداً عن أصله أيسأ

ليهم اهلـواء  عويهب  ،يهطل عليهم املطر نفسه. كرمي مع اجلميع مبائه فوقه فالنهر
وهـم متشـاون يف    .ويهدر فوقهم رعد واحد، وميلكون قبة السماء معاً .نفسه

   .هم وأغانيهمومآمت أعراسهموإن اختلفوا يف  الفرح واحلزن،
حد أنـه  أوال يذكر  .اليوم وصل األتامان ماتفييف إىل مقر عمله قبل نصف ساعة

السـاعة   وفـتح  ،أيضاً تعجب من نفسه ووه .فعل هذا منذ توىل زعامة القوزاق
 .كان صباح اخلريف جتاوز السابعة بدقائق .وأطبقها الفضية على مهل

إرضاء القوزاق  .فحسب من البيت كنت أخرج يف هذا الوقت :الم ماتفييف نفسه
أكان األتامان السـابق   .روحك همطعمتأ وحىت ل ،همجلأمن  مهما فعلت صعب

امتدحوه مادام علـى   ؟هماإلحسان إلييف  املقصر وهفيدور ياكوفليفيتش بورساك 
حركته قال له الـذين   ثقلتوعندما غلبته الشيخوخة و ،ظهر حصانه وعلى رجليه

وال أزال أتذكر كيـف   عنا " انصرفتأن ب فعلت خرياً"  م لهحينون ظهورهكانوا 
مل أكن أريد متامـاً   .سلكوا معي حني قرروا اختياري مكان فيدور ياكوفليفيتش

لزعامة القوزاق ولكن حني يتداو فرضـيت مبـا    ،ك فمن الصعب أن ترفضامس
الشر بني منعت  .كان هناك من ال يريدين ودم على ما فعلت ولأنوال  .كلفوين به

ال أقول إم  .الذين متتد أرضهم أمامنا األديغةو ،الذين أتزعمهم القوزاقِ :القومني
ومل تبدأ عصابات األديغـة   .ال يشتبكون أحياناً وال يتقاتلون وال حتدث بينهم فنت

 تصدى هلـم ن ،سوفوروف يف اإلغارة عرب ر بشزة يف عهدي بل من عهد اجلنرال
مل أصغِ إىل من  .ولكننا ال نفعل مثلهم فال ندخل أرضهم .ونعاقبهم مبا يستحقون

مـن  وليس هذا فحسب بل مل أوافـق   ،وحنن جيب أن نرد عليهم باملثل :يقولون
الذي أتونا  ،القوزاقي فالسوف واجلنرالُ .يرمولوف اجلنرالَ :وضعونا حتت قيادته

 هية وكتابية أنْيرسل يل أوامر شف،متاماً هبه من الدون وسلطوه علي وإن مل أعارض
 ووه ،أمر واحد وولكن ما ال يفهمه ه !موا من يهاجم أرضكم واحتلوا أرضههاجِ
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صحيح أين ال أبرئ قطاع  .ختتلف عن أرض األديغة ،وأن أرض الشيشان حيث ه
.. الرجل الذي جاءنا من سان .استضعفوناهؤالء جتاوزوا حدهم و ،الطرق األديغة

سلوكه " على كالمه وال  غبار علىال  .فرجل عاقل ومنص ديسكاسي بطرسربج
من اجلانبني املُشهر ال جيلب السالح إن وجد بني القومني بيع وشـراء  بل  ، اخلري

 " بينهم وسينشر السلمهذا فسيقرب 
راء وشاربان غري كثـيفني ورأس  قحلية ش ،األتامان ماتفييف كهل ربعة قوي البنية 

يرفعه عن أرض  . تناسبان جسمه املمتلئويداه القصريتان ال .مستدير وعنق غليظة
طريقة وقوفه على  نمت .وجزمته العالية الكعبني اليت يعلوها غطاء أمحرالغرفة قبعته 
وال  ،سيفه يصـل إىل األرض  طرفوإن مل يكن  وقورأنه رجل  عن أرض الغرفة

ال  حـني و .أحياناً يقترب من النوافذ ويقف إىل جانب كل منها .قامته  إىل الركبة
 .جيد خمرجاً من املشكلة اليت يفكر فيها يترك النافذة ويتمشى دوء يف أرض الغرفة

بل طـرف   ،حدود باشكوفسك وفاسيورينسك تعرب ،تتجاوز أفكاره مكتب عمله
وال تستقر هناك بـل   .وراءها وتصل إىل ستافروبول بتترك بروشنوكو .ر البا

توقف عند اجلنرال الذي سلموه تسلك طريق الشيشان وتتجاوز أرض القربتاي فت
 قائد اجليش القوقازي املسـتقل  وقيادة اجليش القوزاقي للبحر األسود قبل سنة وه

ناحية  وعندما ال يستطيع جلم أفكاره يف حضرته يرجع بقلبه إىل.اجلنرال يرمولوف
ولكنه ال جيد راحة يف هذه املنطقـة   .حماذياً اجلانب األيسر من أرض األديغة تامان
ومع أن اجلانـب   .فالقضية الروسية والقضية األديغية تطفوان على ما عدامها .اًأيض

دع له جماالً للراحة هلم الذي ال يبداية القلق فلم يعد هذا األمر مهماً فا واألديغي ه
   .اجلنرال يرمولوف وه

غم جاة األديغة رمب املتعلقةأرسل إلينا كثرياً من التعليمات  :قال ماتفييف يف نفسه
ال  ؛سـاكتون علينا قائالً " أنـتم   ويقس .أنه مل ميض أكثر من سنة على إحلاقنا به

رون عصاباتت م مبا يسـتحقون "  ،ال تغزون قراهم ،كماألديغة رجولتال تعاقبو. 
ما نستحق وما ال  :ي مل يترك شيئاً مل يلمنا عليهزاقوحني زارنا الختبار جيشنا القو
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مـع   وأرانـا  ،يف حضرته من األديغة قتل ثالثة أسرىن على أن ناأجربو .نستحق
إن عرب األديغة  :ثالث ليال قائالً رصد األديغةَ .أن سيفه ليس مثلوماً األسري الرابع

ومل يكف  .تا هادئتني حلسن حظنابقيولكن ضفيت النهر  ،النهر فسنرد عليهم باملثل
دفيدوفيسك حبجة أـا  هذا فقد أصر على أن ينقل قلعة إيكاترينودار إىل ناحية مي

جمانني فلم يقبلوا  ،وال شبام ،غر منهماوال األص،القوزاق ونِسليس م .غري حصينة
أنا مستعد أن مل يبق غريي ف وحىت ل .منه مهما حاول حىت عندما كتب إىل القيصر

لن يصيبنا من هذا  .أقبل له هذا رى الروسية العمالية الصغرية والعدداً من الق بينأ
بسـبب  ال يتعادى اجلريان  .األديغي الذي حيرضنا عليه إال الشر _ء القوزاقي العدا

حنن ننفـذ   .ألن أوالدهم يتشاجرون وأ ،مواشيهم ودجاجام ختتلط أحياناً أ أن
كان بيننا وبني األديغة حرب  وول .تعليمات قيصرنا محاةً ألطراف الوطن الروسي

 .لكان لنا دون جدال تصرف آخر
الشـمس   .كوندراتيفيتش أمام النافذة املطلة على اجلانب األديغيوقف غريغوري 

 خطـوات عة تتبـع  الطبي .تبزغ مث ختتفي وراء السحب الرقيقة الضاربة إىل السواد
أنـه   رغموأغلب  األشجار ختلصت من محلها  .ضر أخرىالشمس فتنري مرة وخت

ا العارية كأا تريـد أن  بأغصا اهلواَء هجتابِ ،بقي على ميعاد الشتاء أكثر من شهر
وتظهر شجرة غري عادلة يف نثـر   .حنن مستعدات للشتاء :تقول مع شيء من احلياء

وإزاءها شـجرة   .أوراقها اليابسة يف احلديقة ااورة أمام البناء املسقوف بالقصب
تذكر األتامان احلديقة الواسعة والبيت فيها واألشـجار   .أخرى عارية دون حياء

   .تابانيس املقدمبها املثمرة وصاح
لـيس مـن عـادة مسيـي غريغـوري       ،عجيب تأخر تابـانيس  :قال األتامان

أمن  .ال أعرف ماذا حدث معه اليوم .كان يأيت قبل موعده بساعة .كوندراتيفيتش
ملاذا نتهم األديغة مبـا لـيس    .ال ميكن أن حيدث مثل هذا ؟احملتمل أم مل يرجعوا

م ا ميكن أن يعاملوا أبناء قومنا مبا مل يكن مـن عـاد  ال ؟فيهم حبجة أم أعداؤنا
مل ميض غري أسبوع على زيارة قوم  ؟نأتيهم وأهذه أول مرة يأتوننا أ .طوال عمرهم
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ما أرسلناهم مندهشني ممـا  رجعوا مثل .آلل سلطان يف جنازة حممد جري تابانيس
مل أقل  :ن مسؤولييتمنه م جزٌء ،ما يقلقين .أمسِ وال أظن أنه حدث هلم سوٌء .رأوا

مهمـا كانـت الظـروف      املتوفَّىمن مناسبة ملِّ ثيابِ عدمتمىت احبثوا عين هلم " 
قلقاً يف غـري   يتيل طيب جلبت ؛أشفقت عليهم كي ال أُتعبهم،روين مبا جرى"وأخبِ
 .لبـة وتراخيـاً  ثْيعتربها خصومي يف قضية القوزاق موطيبيت هذه هي اليت  .أوانه

رونينيمتساحماً مع األديغة أكثر مما  ،اً مضعضعاً خائفاً من امتطاء حصاينعجوز صو
بقاميت من بني وبسيفي أون سقط برصاصي أم أقليلٌ .وكأين من أصل أديغي ،ينبغي

 ،رين باجلنب يف شـبايب مل أمسح ألحد أن يعي ؟لصوص األديغة الذين عربوا ر بشزة
رفك جيش البحـر األسـود   ولكن عندما يضعون يف تص .ولن أفعل يف شيخوخيت

مل أصـل إىل   .القوزاقي كامالً  تنتصب مهمات كثرية أمامك جيب أن تفكر فيها
قيادات من بني الوحيد و .سن أعجز فيها عن امتطاء احلصان ولكن عقلي يلجمين

ألكسـي  يرمولـوف   فالسوف الذي ضـمه  والقوزاق الذي ال يسمع كلميت ه
أن فالسوف ويرمولوف مل خيرجا من رحـم  رء املصدق ال ي .إىل والئه بيتروفيتش

 .قد خيتلف األخوان يف الرأي ولكن هذين ال خيتلفان ؛واحدة يف مسألة األديغة
 املقـدم عنـدما رأى   !وأخرياً حتركت :قال األتامان يف نفسه وقد تنفس الصعداء 

ري وجلس على املقعد الكب ،ترك النافذة بسرعة ،حيثّ اخلطا من وراء السور تابانيس
عـدة   وضع أمامـه و ،بعتهقوثبت  ،وعقد زر قميصه العلوي ،البطماملصنوع من 

أمامـه   أوراق وفوقها ما خيص يرمولوف والقلم الذي جفت ريشته. وقرع اجلرس
الذي استدعاهلقائد املئة وقال ،بتشف:  

_ من املقرر أن يأيت إيلّ املقدم تانابيس فلينتظرين! جيب علي أن أجيب حاالً على 
اخلـارج   هذه األوراق اليت وردتين _ وقرب األتامان األوراق إليه، وقال لقائد املئة

 !دخله فوراًأي فسوإن وصل ديسكا :من الغرفة
ني الشـوارب  تامان بصمت من بألمن الغرفة حىت ضحك ا قائد املئةوما إن خرج 

 !ينظـر جيلس بعض الوقت على بـايب ينت  بأس أن ال :قائالً  واللحية غري الكثيفة 
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صدق من قـال " يضـرك أن    .يكفي أنه ظل مشرعاً أمام اجلميع كل هذه األيام
هوى تابانيس مع اجلنـرال فالسـوف وإن مل يسـتطع     إنّ .تعمل اخلري دائماً "

عـن   ه إليهالقرية األديغية اليت أرسلتمستعد أن حيرق ا ووإن سمح له فه .التصريح
الذي انضم إىل جيشـنا   سنامل شهدته جنازةومع أين أ .بكرة أبيها دون أي اعتبار

ال جيوز أن يعيش اإلنسان مبثـل هـذا   ؛استاء مما رآه .القوزاقي فلم تعد إليه رمحته
 .القلب

ـ سوماأكثر ما فعلنا أنا وديسكا .واألديغة ليسوا طيبني ريوا ي من أجلهم حىت ال يغ
ـ أقمنا قراهم قريباً من ر بشزة قاصدين مزيداً من ال .علينا  وار املسـامل صلح واجل
فما أكثر ما  ،ولكن مل يثنهم ما فعلنا ألجلهم .وفتحنا هلم من جهتنا األسواق ،بيننا

وقتلوا وأسروا وعـربوا   ،ية الصغريةعمالأغاروا العام املاضي وما قبله على القرى ال
أربع مرات على  وويف شتاء هذه السنة وربيعها أغاروا ثالث أ .النهر مبئات املاشية

ردود أفعالنا. كـان   يفوقأذاهم   :كالم فالسوف من حقيقة وال خيل .خمتلفة ىقر
مهمـا  أال ندخل أرضـهم   وي هستوجيه القيصر الكسندر األول ومندوبه ديسكا

ألن دول العامل وعلى رأسـها   ،ونعاقبهمأن نرد على غارام ب ونكتفي ،فعلوا بنا
ؤالء ال يعرفون أنـه ال وجـود   والعجيب أن ه .لنا املتاعب تثريتركيا واجنلترا س

وحني عاتبنا باشا األتراك املقيم يف قلعة أنابه  .ملظاهر تدخل تركي يف أرض األديغة
إذا أغاروا علـيكم   ؛ديغة قطاع طرقبشأن غارات األديغة كان رده مضحكاً " األ

امحوا حـدودكم  وأنتم  ،يف ر بشزة ارموهمو طوقوهم باألحجارفأمسكوا م و
وال شأن هلم  أن األديغة ال يقيمون اعتباراً للترك، وهذا يظهر تستطيعون "  بكل ما

 .يف حني خندع أنفسنا بأن نعتقد أن لنا عمالً مشتركاً مع باشا قلعة أنابه ،بقضيتهم
وال شأن لنا بالضفة األخرى لنهر  ،ومهما كان فسنحمي حدودنا بكل ما نستطيع

ولكـن لـن    ،من أجله جيشي كله كوأحر سأطيع أوامر القيصر .بشزة فلن نعربه
ولـيس رأي منتقديـه    _ي سوأما ديسكا .أتصرف تبعاً ألهواء يرمولوف وعناده

 ؛ما أبدى لألديغة غري األوفياء من طيبة يف التعامل فعليه أن ينتقد نفسه يف _خطأ 
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من جهيت كنت صادقاً مـع قائـد    .دول املعاديةوإال سببوا لقيصرنا احلرج أمام ال
 ،برييـزاين وإيزمـانلي  ويش بوتيمكني وكنت يف عداد الذين احتلوا أوجاكويف اجل

وحـني قُتـل    .ياكوكنت إىل جانب بورس وحاربت مع غولوفات يف بريسيمي.
وحصلت على وسام الصليب  .ر الدوناي قائداً للمشاةإقليم بوليفاد كنت أمحي 
 سـاما عندي و.. ومقدم برتبةوخرجت من حرب نابليون  .يف روشكا وجورجيا

 ؟الرجولـة والصـدق  من يفتقر إىل أأنا  .حصلت عليهما يف احلرب فالدميري وآن
 .ستطيع أن أكون بطالًأال  _ !ين أحدوال يلم بولكن حيث ال حر

وقبلـها   ،ومد قامته املتينة أمام صورة الرب على غري عادته، ض األتامان بسرعة
سل إليه أن يغفر لـه خطايـاه إن   وتو ،ورسم إشارة الصليب ،ثالث مرات متتالية

وبعـد أن   .رمبا بسبب وقوفه أمام الرب ،ورجع إىل مقعده مرتاح الضمري .فعلها
وارتـاح جبسـده    ،سمينةأهدر بعض الوقت اإلضايف رن اجلرس مبؤخرة قبضته ال

   .ونظر إىل الساعة .الثخني القصري على مسند كرسيه
 :الذي دخل الغرفة لقائد املئةقال 

 ؟وبعده من ينتظرين !تابانيس املقدم يلّأدخل إ _
 .أيها األتامان قوزاق جاؤوا من ناحية فاسيورينسكثالثة  _
 ؟ومن أي أُسرٍ هم ؟ماذا يريدون _
حـدهم  أ .وقالوا إم سيقولونه لألتامان عند مقابلته ،مل يكشفوا يل ما يريدون _

 .   ووالثالث تكاشينك وكاشورا والثاين بادينك
_ هؤالء لـن   .رجال حقاًمن القوزاق ال ،هم هم من معاريفأُسرِ أمساَء من ذكرت

ما جعلتـهم   أن مشكلةً ويبد .يقفوا على باب أحد إال يف حال الضرورة القصوى
 !ليدخلوا مع تابانيس .يركبون إيلّ

وصافحهم مردداً اسم كل  ،حني ظهر القوزاق استقبلهم ماتفييف متجاوزاً تابانيس
اللحيـة والشـاربني    األشقر اجلسيم الكثِّ  جاء دور الرجلِمث .منهم ومرحباً به

 :. مل يقبل األتامان من ضيوفه القوزاق أن جيلسوا يف املقاعد القريبة من البابقدمِامل
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ارتاحوا  .أتامانكم وومن قصدمتوه ه .البيت بيتكم !ال تفعلوا هذا أيها القوزاق _
ي غريغوري كوندراتيفيتشهنا حيث جلس مسي!  

أنـت   ؛تامان املنافق أمام القـوزاق انظر كيف يتصرف األ :ال تابانيس يف نفسهق
ال تصغي إىل يف حني  ف قلوب هؤالءينهبونا حبجة أنك تؤلِّلفتحت الباب لألديغة  

منفذاً أوامره حبجـة أنـه   أنت حتتمي بديسكاسي  .شيء مما نقول لك عن أعدائنا
 قضـيةً  اًيف جيشـنا متـردد   مخدوجعلت من مقتل أمري أديغي  .مندوب القيصر

على أن نعلن احلـداد   محلتناو ،وبدالً من أن نقتلهم جعلتنا نزورهم مرتني .ةخطري
  ؟على الطريق فما العجيـب يف هـذا   سلطانعميد آل إن كان أحدهم قتل  .عليه
مل نثأر ألخي األكرب ولعمي األصـغر   ؟أقل منه شأناًالذين خنسرهم كل يوم  وهل

كم من أسرانا رجاالً ونساء حيتفظ م األديغـة وراء   .من القوزاق وملئات غريمها
البيـت  " :لقلـوم  واستمالةوبدالً من أن تنتقم هلم تقول للضيوف بنفاق  ؟النهر

كنت مكـان هـؤالء   و" ل !تفضلوا اجلسوا ،أتامانكم وومن قصدمتوه ه ،بيتكم
خطها لنـا قيصـرنا    أمهلوا احلدود اليت .لرميتك خارج هذه الغرفة منذ زمن بعيد

جيش القوزاق أن يفعلـوا مـا    دةوقا لى مرتبةًاألعوالقوزاق  نك مسحت لعامةأل
وهذا ما جعـل   .هويغنوك منباملال  اويتصرفو ،يشاؤون ويديروا شؤوم بأنفسهم

وليسـا   ،وهذا ما ال يقبله يرمولـوف وفالسـوف   .األديغة يتجاوزون حدودهم
 ...وحدمها فنحن أيضاً

أما انتـهيتم مـن    _  سأل أتامان القوزاق _ ؟ار ناحيتكم فاسيورينسكما أخب _
 دوار القمـر و شوفانمن القمح وال 1كم بوداً ؟جين حماصيل بساتينكم وحقولكم

   ؟حمصولكم
قال كاشورا القـوزاقي   _ دوار القمرو الشوفانكذا وال بأس مبحصول قمحنا  _

 :مل يدعه يكمل ما بدأه ولكن األتامان
 .ا يقال حمصوهلا جيد هذا املوسموالبطاط  _

                                                 
 كغ.املترجم 3،16مقياس روسي =  1



- 131- 
 

ولكن  .والفواكه كانت خرياً علينا السنة دوار القمرو شوفانالقمح والبطاطا وال _
 .عيشتنا صارت صعبة

 .قال األتامان حادساً ما سيقولون _ ؟ما الذي يزعجكم _
  .يسطون علينا دائماً، حيرموننا من وسائل العيش ،ستضعفونااألديغة ا _
سأل األتامان لكسب الوقت وعلى وجهـه عـدم    _ ؟بكم األديغةماذا يفعل  _

 .ارتياح للجواب
 ،فوا شـيئاً خال ت !هصارِحو :وكأنه يقول ةفيابتسم تابانيس خ.ال يريد ما يقولونه

اً بل جيلـس يف دالل معتـد   ،إنه غري مهموم مبشاكلكم !ؤوا عليهجتر !قولوا أكثر
 .بنـا  ال يعتـد  .نقول له نفس الكالم اًقولوا له وحنن أيض .بنفسه كعجوز وسيم
   .بل يلومنا متذرعاً حبكمة قيصرنا ،يتهمنا بالظلم املفرط

ال  حماصيلهم أخصبت ومواشـيهم   .ضاق صدر األتامان ؟ما الذي ال جيده هؤالء
. إن كان األديغة تسلطوا ..وأشجارهم املثمرة كانت كرمية معهم .يعرفون عديدها

. ال جـروا مراصـدكم   وال تغفلوا عنها ،يالً واراًلعليكم فاحرسوا حدودكم 
كنت أعرف  ول .نوال تنسوها وأنتم تغازلو ،نسائكم يف الليل إىل جانب وتناموا

يف الوقـت   ،ت لكم أن تفشوها يف حضرة تابانيسأن هذه هي شكواكم ما مسح
 يفرحون بأي شيء يتحججون .يبحثون فيه عن أي وسيلة الامي وإيذائيالذي 

 .ولكن مهما انتقدوين فأنا أنفذ األوامر وخملص لقيصري .به
 :بدا لألتامان ماتفييف أنه شرد بأفكاره فقطع كالم القوزاقي بادينكا

 _تامان إىل نفسه وبدأ يوافقهم خالفاً ملا يف نفسـه  انتبه األ _أمسعك  ،أمسعك _
ا احلراسـة  األمكنة اليت تضعف فيه .أفهم ضيقكم وأفكر فيه وأحبث عن حلول له

اع من أمثال توغوظقوه قازبك هفـوات  لن يفوت القُطّ .القوزاقية يستغلها األديغة
 ؟أليس صحيحاً ما أقول يا غريغوري كوندراتيفيتش .كهذه

 .وافق تابانيس بإمياءة من رأسه دون أن يقول شيئاً
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 قال األتامـان حمـاوالً أال   _سك نيف األسبوع القادم سنأيت إليكم إىل فاسيوري _
لسـت   .وكنت أنوي هذا من قبل _يصرف مزيداً من الوقت يف مسألة األديغة 

ناليبايكـا   قائد املئةبروكودين والرائد و  .مرتاحاً إىل األخبار اليت تأيت من طرفكم
وسنعقد اجتماعـاً   ،هاقومسنتفحصها ون .وغريمها من القوزاق ال تعجبين أعماهلم

   .للناحية
قال القوزاقي كاشورا ما إن وجد  _أرحتنا  ،اتيفيتششكراً يا غريغوري كوندر _

 وعوننا نشكال يدزعماؤنا  .ولكن مل نأت من أجل الشكوى _ .منقطعاً للحديث
 .من شيء

ابتسم ماتفييف دون أن يرفع رأسه  _ ؟مئكزعما نتم راضني عنماذا إذن إن ك _
 ؟ملاذا ركبتم إىل ناحيتنا _الثقيل 

ساهم يف احلديث  _ة يا غريغوري كوندراتيفيتش  وهي األخرى تتعلق باألديغ _
خيطتكاشينكا الذي كان صامتاً إىل اآلن كأن فمه م. 

 _أكمل كاشورا حديثـه   _منذ أكثر من شهرين يا غريغوري كوندراتيفيتش  _
 ،أسري عندهم ابنهسافيلي بيتروفيتش اوجاري هذا بادينك .بأيدينا أسري من األديغة

   .أن نبادل أسرينا به ،إن كنت حتب أن تساعدنا ،يسرنا .عربوا به النهر
 ،بإشفاق اينظر إىل بادينك ووهتابانيس  املقدمسأل  _ ؟أتعرف أين ساقوا ابنك _

 :مث سأل األتامانَ
كان  قدماملمع أن األتامان ماتفييف فهم أن  _كانت األمور جتري كما نريد  ول _

ن املتعبتني عن عدم ارتياحه ملا قالـه يف  ينيه اخلضراويعفقد دمدم معرباً ب ،لطيفاً معه
الفتدوه هـم دون حاجـة إىل    هبناكان يعرف أين ذهبوا ب ول _حضرة القوزاق 

   .تدخلنا
ومـد   ،استعجل بادينكا بصوت أجـش  _سألنا عنه عند األبزاخ والبجدوغ  _

ضمنت عودته لبعت كل  ول ،انشقت األرض وابتلعته _إىل عينيه  املتشققةأصابعه 
 .الفتدائهدي ما عن
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ملعت عينا كاشورا السوداوان من بـني حليتـه وشـاربيه     _ فتديهي أن تطبيع _
 .األسودين

 .أمسك ماتفييف القلم وسأل _ ؟قل يل ما اسم ابنك وما عمره _
   .مسرعاً أجاب كاتشينكا العجوز _ وكأنه كان ينتظر هذا السؤال _يل بانتا _

 غوري كوندراتيفيتش وعمره مثانية عشـر _ بانتيلي سافيليفيتش اسم الفىت يا غري
 مرة أخرىانفجر بادينكا  _ابين الوحيد  ووه ،يكتمل منوه بعد مل. .عاماً فحسبُ 

 .نافد الصرب
 _نصح األتامان األب القوزاقي بصوت شـفيق   _ك يا سافيلي بيتروفيتش كفا _

اليوم  .فقةحمروم من الش وومن ه ،وليس بيننا من ال أوالد له ،حنن نتفهم مأساتك
وسنطلب منهم أن يبحثوا  .الذين يسكنون وراء ر كوبان سنخرب معارفنا األديغة

 .وخربوا القوزاق مجاعتكم ذا !ثقوا بنا من هذه الناحية .عنه
من مكتب األتامان قـال   اق الثالثة اآلتون من فاسيورينسكعندما انصرف القوز

 :تابانيس
 ؟كيف مل خيربوا بادينكا إىل اآلن ؛ اإلخبارليس من عادة األديغة أن يتأخروا يف _
 .قال األتامان دون اهتمام غارقاً يف أفكاره _ !وهدرمبا مل جي _
 .من عادم أن خيربوا يف اليوم الثالث ؛انتظروا وقتاً طويالً _
ال  _أزاح ماتفييف األوراق اليت أمامه  _ ؟ما املهم إن كان هذا موعدهم أم ال _

 .لن يتفهمنا القوزاق ،ن مأساة بادينكا سافيلي بيتروفيتشتغافل عنجيوز أن 
وافق تابانيس األتامان مرتاحاً  _هذا كالم منصف يا غريغوري كوندراتيفيتش  _

 .إىل كالمه
وسأطلب من ديسكاسـي   ،وأنا سأكون عند كالمي !إذن احبث عنه أنت أيضاً _

وهلـذا   ،احلياة سهلة ، ليستالدنيا ذه شرعةه _أن يتدخل ألن األديغة أصدقاؤه 
" مث ما األخبار حيـث    عامل اليوميف"ليس من السهل احلياة  كان أجدادنا يقولون

 ؟كنتم



- 134- 
 

 _ ماذا سيكون يف املأمت من أخبار يا غريغوري كوندراتيفيتش؟ املسلمون قرؤوا
.. مهما فعلنا من أجلـهم  .مث تفرقوا  بأذرع مرفوعةالقرآن وأكلوا ودعوا إىل اهللا

ـ  .زم وأحسنا إليهم فهم يكرهونناوحزنا حل ابتسـموا يف   وينظرون إلينا شزراً ول
   .وجوهنا

سـه  أابتسم ماتفييف مث رفع ر _ر بشزة  بعض من اعتاد أن يعربك رمبا عرف _
   ؟أميكن أن يكون أحد أهانكم _الثقيل وسأل 

وفق  وقد تعاملوا معنا ،األديغة حيترمون الضيف !ال يا غريغوري كوندراتيفيتش _
 .ولكنهم يكرهوننا رغم ذلك .هذه العادة

مث أضاف حمـدثاً نفسـه    _قال األتامان بعد وقفة قصرية  _هذا شأن آخر  _ _
 .يعاملوننا كما نعاملهم _ :مسمعاً جليسه

 .إم هم ،ولكننا لسنا الذين يعربون ر بشزة _
يكونوا مل  الذينن أحن ؛واألتامان بورساك تذكَّر يف عهد األتامان كوتليافريسك _
 .هي النتيجة ها ؟مع األديغة يفاًلط كانمن  ،وأنت أوهلم ،أحنن ؟ر بشزة ونعربي

مث ماذا قالت لكم عمة حممـد   .ولكن هذا أمر آخر .ال يفعلون بنا ما مل نفعل م
 ؟يالقوزاق عميد أسرم جري سلطان يف ما يتعلق بوصيته

_ وسنسـلك   ،وسنتباحث فيـه  ،جري وقالت " سنفكر يف رجاء حممد .ناشكرت
ولكن حني بقينا وحدنا قالت إا ستنقل إليك وجهة  .الطريق الذي نراه مناسباً "

 .فوجب أن أبلغك ؛يا غريغوري كوندراتيفيتش ،يف زيارة إليك ،نظرها اخلاصة
ومرت من  .اليت أمامه قأصابعه الغليظة القصرية باألوراجلس ماتفييف مدة تعبث 

والقوزاق الثالثة  ،سلطانعميد آل حممد جري  وصيةُة زامحمتراكضةً متأمام خميلته 
فالسوف، وابن  وعدوه الذي خيفي عداوته اجلنرال ،الذين رجعوا إىل فاسيورينسك

 :اختتم بادينكا الذي عربوا به النهر أسرياً، واألسري األديغي عندهم. مث
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ريـده  تما  امنه سنسمع ،اسنسمعه ،حسن .ةكون عندنا ضيفست على ما تقول _
الواضح أن  .ولكن أتعجب كيف ستزورنا دون أن حتسب حساب قومها .بالضبط

   .معهم تعاملناوحيتاج إىل اآلخر مهما تعاملوا معنا أكالً من الطرفني 
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  :خرباً سيئاً لذي أرسلوه إليه من إليزابيتينسكمحل الفارس ايف اليوم التايل 
 !أيها األتامان إليزابيتينسكلليلة الفائتة هاجم املغريون األديغة ا _
 .يركب حصانه وقال األتامان وه _ ؟جرحىوأهناك قتلى أ _
 .أجاب املبعوث املرافق له باختصار _قُتل اثنان وجرح ثالثة  _
 ؟وأين كان الرصاد القوزاق _
 .كان القتلى واجلرحى على املرصد األول العايل. وهناك قوزاقي آخر مفقـود  _

 .من يقول إم خطفوه إىل ما وراء النهروهناك 
من عادة القوزاق أن يلحقوا ببضعة الفرسان الذين يفزعون يف مثل هـذه   وملا كان
 هلذا الغرض، وألن قائد اجليش القوزاقي للبحر األسود على رأس احلملة ،املناسبات

ت عـرب فقد هب كثريون من الناس إىل خيوهلم على وقع حـوافر اخليـل الـيت    
 .رحرينودار وعلى أصوات األجراس يف السإيكات

آخرون يلتحقون ـم  كان و .مئة فارس رأى األتامان ماتفييف عندما التفت زهاَء
 ستجابةلالأنه كان سعيداً  وول ،من شوارع خمتلفة. وفجأة أوقف األتامان حصانه

وتوجه إليهم وقال يف عتاب هـادئ ال    ،الفرسان للمأساة اليت حدثت الفورية من
  :يترك يف النفس جرحاً

ولكننا إن فزعنا بعد املأساة ـذا   ؛شكراً لكم أيها القوزاق على سرعة تلبيتكم _
ال جنعلْ من قلعتنا نقطة  .العدد فإن أهايل الضحايا لن يعتربوه لنا من قبيل الشجاعة

ليخرج منكم عشرة فرسـان وليعـد البقيـة إىل     ؟ضعف فمن يدري ما حيدث
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وسـنجعل   .الكارثة اليت حلت بإليزابيتينسك ككم بال أخبار عنلن نتر !أماكنهم
 .وسنقدم للقتلى واجلرحى ما يستحقون .املذنبني يدفعون الثمن

ي من بـني  زاقصرخ زابرونا العجوز القو _ ؟أيها األتامان له املسؤوليةَممن حتُ  _
ـ  مث . موجهاً إياه إىل جهة النهر،يلوح بطرف السوط والفرسان وه وت سـأل بص

 ؟أم اللصوص األديغة املسؤوليةَ أحتملنا حنن القوزاق _أحزم 
 :قـال  .قال كالماً واضحاً ولكن دون انفعال ؛تبني أن األمر غري ما توقع األتامان

مـن   تعرف اإلنسـان  .ين دائماًاريمي ،من صف تابانيس ،هذا أيضاً ممن يكرهونين
. لـن أجعـل منـه    ن أجلهمهما فعلت ملن يشكرك  .ويبسه قدأكله احل .مظهره

ستجد  .يف حضرة القوزاق ،يف األيام األخرىفعلت كما  ،موضوع اهتمامي اليوم
 .من يتصدى لك يوماً ما وأنت مشغول مبشاكسيت

 ،حنن ال نغري على أحد _ خشونةقال األتامان دون  _يا تروفيم كوندينوفيتش  _
كلفنـا   وعبور ر بشزة لأكنا نعجز عن  .ننفذ ما كلفنا به قيصرنا .حنمي حدودنا

ذكر القيصر سكت بعض القوزاق الذين كـانوا  باألتامان  بدأ وحني _؟باجتيازه
وشحن كالمـه مبزيـد مـن     ،واطمأن قلب األتامان أيضاً ،يصيحون من اجلمع

ولذا حنن رجـال   _ورفع ساعده الغليظ ورأسه الثقيل وكتفيه املدورتني  .التصميم
أيها القوزاق قلت  . تسمح لنا أن نفعل ما ال جيوز فعلهإنسانيته والجتمعنا  ،القيصر

ال يطيع أوامر القيصر أ ،مبن فيهم شخصي ،لن أقبل من أحد :لكم وأكرر ما قلت
واملهمة اليت ألقوها على عـاتقي   ،لست جاهالً باملذنب والربيء .تقبلوا مين لنو

مان من ال يتأمل ملا أزعيمكم األتا .أبعد ممن يصيحون منكم وجتعلين أتطلع إىل ما ه
مث أمسك منديله األبـيض الصـغري    _ !وال جترحوا قليب ،وهلذا افهموين ؟حيدث

 ،عشرة فرسان وحن ،كما طلبت منكم ليتبعين، :مث اختتم .وتظاهر أنه ميسح دموعه
 .ضِ معـي إىل إليزابيتينسـك  وأنت يا تروفيم كودينوفيتش ام !اآلخرونلريجع و

 .يف تلك الناحيةتابانيس  قدمامل ألن اجلنرال فالسوف ووسنفكر معاً يف ما حدث 
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معتداً بشـارات كتفـه إىل جانـب    الذي اصطحبوه زابروين  قائد املئة مل يقف
كانـت  .همهوجأَومل مييز نفسه بني الفرسان العشرة الذين معه وإن كان  .األتامان

ومتـىن   ،ها األتامانأفكاره متالطمة يف اخلفاء مع أنه فهم الكلمة املداهنة اليت ألقا
  .ر القيصر منعهكْذ ولكن ،الرد عليها

جلنرال ا دعون .وصهري تابانيس خمطئ ،قال زابروين ،ليس أتاماننا كما نظنه متاماً
وإن ضـبطناه يف   ،إنه يتملص منا كالسمكة مهما تصرفنا معـه  .فالسوف خيدعنا

ن اسـتطاع أن  اآل ووهاه .املاء أعماقحصرناه يف أعمق  لوو ،صحيحموقف غري 
أميكـن أن   ؟اخلطأ الذي قلتـه ما  .إيلّ مر نظرغيو .يطوع  كل هؤالء القوزاق

 إذا قلنا له سنعربأال تسمع ما يقوله  !؟كل هؤالء األديغة الذين يعربون النهر تسحق
من هذه الناحيـة ال   .القيصر وملجؤه دائماً ه ؟بنا النهر ونفعل م مثل ما يفعلون

 ،ال أستطيع أن أقول إنه يقدم معرباً لآلخـرين  .صادق يف هذا وه ؛اعتراض لدي
حيدث فيها ما ال نوده وجتربنا أن نفعل  .ولكن حياتنا ليست جمموعة أوامر فحسب

ميخائيـل غريغـوروفيتش    ه جيب أن يذكَّروا بـأن وما يقوله عن أن .ما ال نريد
األتامـان  . وعندما أحرقنـا يف عهـد   صحيحفالسوف دخل أرض األديغة مرة 

عربنا مبا  عدة ي استرحنا سنوات اوالناختو شابسغض القرى يف إقليم العبورساك ب
ال أقول إنه مل يغر علينا بعدها مجاعات  .من قطعان املواشي ومنهوبات البيوت به

ولكن حالنا اختلفت عن هذه السنوات القليلة اليت نكّـدوا فيهـا    ،من اللصوص
لـن   .إنه اآلخر إنسان سيفهمنا وسيربر سـلوكنا  !لوموه ،روا القيصرأخبِ .حياتنا

إن كنا حمظـوظني   .نستطيع أن نعيش بتوجيهات ديسكاسي الذي ليس من عرقنا
إىل القيصر وحكـى لـه    ،قبل أيام كما قال ألكسي بيتروفيتش يرمولوف ،كتب

علـى  وإال فبحجة أننا لطفاء مع املسلمني دمرنـا أنفسـنا    .مأساتنا حنن القوزاق
 .أيديهم
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من بعيد وهم ميشـون   ليزابيتينسكإ الحت وقدصرخ األتامان إىل الفرسان وراءه 
أيف قلبك عتـب   ؟إىل جانيب ملاذا ال تقف روينزابقائد املئة يا  _ :إىل جانب النهر

؟يا تروفيم كودينوفيتش علي 
معتداً بنفسه عندما حث احلصان فأصبح إىل  روينقال زاب _ ؟ملاذا أعتب عليك _

غـري   أنـت  .يف ما لست حراً فيه لعاتبتك ادعيت أنك حر ول _ .تامانجانب األ
 .حسب ما شرحت مسؤول

يسرين أنك تتفهم هذا جيداً ولكن ال شك يف أن من نذهب إليهم من أهـايل   _
ـ  "القوزاق قـوزاق  ":ما جيعل الناس يقولون .الضحايا سيحملونين املسؤولية  وه

سـترى   _به إيلّ  ما ملّحت .وطريقة كالمهم وطريقة تفكريهم انيتهم يف احلياةفرد
 _مث توجه إليه برأسه الثقيل الضخم وابتسم يف وجهـه وأردف   .سيتهمونين به _
 ؟أليس صحيحاً ؛مل يكن القوزاق هكذا ملا كانوا قوزاقاً ول

ـ  _أنه مسرور ملا مسع وشهد عليه  روينبدا من صوت زاب _هذا صحيح  _ مل  ول
 !وجئنا إىل هذا املكان البعيد 1ابوروجنكن هكذا أكنا تركنا ز

اصطدمنا على مـا أظـن    _قال ماتفييف بني املزح واجلد  _وحنن حتثنا احلرية  _
   .كانت احلرية دائماً يف حوافر خيوهلم األديغة العنيدين الذينب

 .وهذا فيه جانب من احلقيقة _
 .يف هذا االأن القوزاق واألديغة يبدون متكافئني  وما جيعلين أقول هذا ه _
 .النسجمنا أكثر _روين دمدم زاب _مل يكونوا مسلمني  ول _

الربي  انـدفعوا يف الطريـق    الربقوقعندما خرج الفرسان القوزاق من وراء غابة 
وراءهم بضعة بيوت مسقوفة بالقصـب   اوتركو ،ليزابيتينسكإالوحيد املؤدي إىل 

 .وتوجهوا إىل املرصد الذي أحاط به الناس ،والقش
 قـدم املرأى األتامان بني الناس والفرسان املتجمهـرين اجلنـرال فالسـوف و   

ـ   .تابانيس ى ومن طريقة تفقدمها للجثتني بدا أنه مل ميض طويل مـن الوقـت عل
                                                 

 منطقة يف أوكرانيا. املترجم 1
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أفسح الناس الطريق  .س يروي للحضور ما حدثأالر وجريح معصوب .وصوهلما
ـن عنـدما رأيـن    ني عقرياورفعت النساء اللوايت كن على رأس امليت .لألتامان
 .ترحيب من الرأس إمياءةوصافح فالسوف وتابانيسا األتامان مع  .زعيمهن

قال األتامان بصوت تغلبه احلـدة   _ ؟مث ماذا حدث الليلة معكم أيها القوزاقي _
، وار ـسرعان ما لطّف صوته شاعراً بالذنب    ولكنه ،للقوزاقي املعصوب الرأس

 ؟بليغك رحأج !ما حدث معكم وِار
 .جمرد خدوش ،ليس جرحاً عميقاً ،ال _
بدا من صوت فالسوف عدم ارتياحـه ملـا    _ ؟ملاذا عصابتك مسيكة جداً إذن _

 .ونظر إىل تابانيس ،مسعه
 _ هذه؟ هذه وضعتها يل ماروسا زوجيت رغماً عين _ والم زوجته وهـو يزيـل  

تدعي الناس ال  :أمل أقل لك يا ماروسكا _العصابة عن رأسه وقد عاد إليه األمان 
 !؟يضحكون منا

_ صاحت  _ون بني هؤالء عنده من الرجولة ما يكفي ليضحك منك يا غريشكم
   .امرأة حنيفة من وراء الناس املتجمعني

مل يقبل الرجل الضخم الذي جتمد على جانب رأسه  _اسكيت  ،اسكيت ماروس _
   _شيء من الدم 

واخجلوا مـن  .زاقي للبحر األسودال يقال مثل هذا أمام األتامان قائد اجليش القو 
ولكنـه  .وتكسر صوته عندما نظر إىل رفيقيه املمددين أمامه _اللذين ماتا  رفيقي

 ؟ماذا أقول يا غريغوري كوندراتيفيتش _سرعان ما انتبه إىل نفسه فاستعاد توازنه 
 .وغلبونانا األديغة هامج ؛يف منتصف الليل حدثت املأساة ،كما ترى

     .مل يطق تابانيسا صرباً ؟واكم شخصاً كان _
 .يف حدود العشرين ؟ومن عدهم _
 .مل يسكت تابانيس إىل اآلن _  ؟وأنتم _
 .حنن كنا ستة _
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 ؟وأين الباقون _
قـال   _أرسلناهم ليبيتـوا فيهـا    ،ألم مل يزوروا بيوم منذ أسبوع ،هؤالء _

 .عارية احلقيقةَ وغريتشك
ويف هـذه   .عدم رضاهبنظراته همه األتامان عن استجوابه بعدما أف توقف تابانيس

وسرت مههمة  ،وأفسح املتجمعون الطريق هلا .اللحظة وصلت عربات نقل اجلثث
 .فوق رؤوسهم

 .فقل عدد املتبقني وخصوصاً مـن النسـاء   .تبع األقارب األقربون عربات اجلثث
يلغطـون   مـذاريهم وانصرف عدد من املسنني الذين حضروا بسيوفهم املشهرة و

وحلقـت ـم    .وال يوفرون األتامان من لومهم سراً وعلناً ،شتائم على األديغةب
 يةُلعا التفتت عجوز .النسوة اللوايت كن يؤشرن بأيديهن باجتاه األديغة مع األطفال

مث توقفت ورمتهم ،ىل الوراء مرة مث مرةإ احلذاء عبوس: 
. أال تعرف املسـلمني  _ هذه عاقبة إمهالك أيها األتامان غريغوري كوندراتيفيتش

 قَدرهم ولو مرة! إن كنت خائفاً فسأركب معك بصحبة عجوزي األعرج الـذي 
   .قطع األديغة رجله
بنظرات ذئبية دون أن يقـول شـيئاً   القوزاق يرمي قادة  ،يظلع وانصرف العجوز

 .لزوجته
ن إـم  أما قلت لك وحنن قـادمو  :زابورين قائالً له قائد املئة إىلتامان التفت األ

وهذا  :ونظر إىل مرافقه يقول له بنظراته .سيحملونين مسؤولية ما ليس يل فيه قرار
ومل ينس كذلك اجلنرال  .أنكم ال تستطيعون اإلفصاح وما يف قلوبكم أنتم أيضاً ول

أحد الرصاد القوزاق الذين مل  وونظر نظرة تأنيب واحتقار إىل غريتشك .فالسوف
رون علينا أفدح املصائب حبجة أنكم مل تناموا مـع  جت .يقدروا على محاية أنفسهم

للعجـائز  للمسـنني و  وجتعلوننا مسبة .ونون وتغنروتسكَ ،نسائكم طوال أسبوع
نـا  سلوك األديغة سـواء وافقْ  .عن أي كالم خيطر هلن تتورع ألسنتهناللوايت ال 

اهم ال ينسون إىل اآلن كيف كنا نغري علـى قـر   .القوزاق أم مل نوافق غري مقبول



- 141- 
 

ألعـرج  هـذا العجـوز ا   .صحيح ما يقال إن السوء يسـتتبع السـوء   .وحنرقها
 .ما جىن عليـه سـلوكه األخـرق    ه اآلخرين مسؤوليةَحتمل زوجت  أندريوشينك

زوجك وأخاه القتيل بثـورين   افتدينا من األديغةأننا ة الوقحة ها الثرثارتأي أنسيت
ليس مـن   ،الدون منطقة ا منال أتكلم على فالسوف فقد جلبوه إلين ؟وحصانني

وال يريد  ،األديغة جيداً على ما أرى يعرف وال ،زمن بعيد دخل وسطنا فال يعرفنا
يتعامل باليمني ما جيب أن يتعامل معـه  "ولكن ال أستطيع أن أقول إنه  .أن يعرفنا
 ،دعه حيارب ويشم رائحة الدم ؛ال مييز بني األديغة والنغوي والتركألنه  "باليسار 

 .انظر إليه كيف انطوى على أفكاره ومل يقـل شـيئاً   ! إن شئتالطعامرِمه احو
لنقـلْ إن فالسـوف    .أفكاره اليت تتناحر يف صدرهحيبس يضرب جزمته بسوطه و

ملاذا قلبك ينضح باحلقد فتقول مـا   ؟أتانا من الدون ولكن ما مشكلتك يا تابانيس
أكنت تريد  ؟بالكالم ألحدودون أن تسمح  ،صغري وخيطر لك دون مراعاة كبري أ

 ؟ك على منصيبأم عين ،أن تظهر أمام اجلنرال فالسوف وكأنك مفجوع أكثر مين
 .مل يبق غريي رغم أنه ال يغـريين  وإن كان األخري فلن أمسح لك أن تقترب منه ول

 بل منصـب  ،األتامان ليس منصب ،قده احلأعما ومن عنده ثأر أ تسلّمال جيوز أن 
 .رئيس الرصاد

حـني أصـبح مجـع     وقال غريتشك _أيها األتامان غريغوري كوندراتيفيتش  _
 :أمام القادة وحـده  ففزع لبقائه ،اآلخر والقوزاق خفيفاً  بعدما انصرفوا واحداً تل

وال سـيما أن رأسـي    ،إن مل يكن وجودي هنا ضرورياً فامسح يل باالنصراف _
 .وزوجيت تنتظرين ،يدور

ماروسكا وأسـرعت إىل زوجهـا    استعجلت _يت ينيا روحي ويا م وغريتشك _
العصـابة   نزعت !؟أنسيت أنك جريح ؛ليس عجيباً أن تدوخ _وسندته من إبطه 
 !دعين أعصبه من جديد .عن جرحك مبكراً

ـ نفسه من أَ وشكأفلت غريت _الناس يراقبوننا  !ااسكيت يا ماروسك _ املـرأة   رِس
تامان بصوت أرق بعـدما نفّـس عـن    قال األ .وابتعد عنها يف كربياء ،الضامرة
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 ،شكراً لك .دائخاً وجب أن تعود إىل البيتمشاعره: حقاً يا غريتشكو. إن كنت 
 .مل تسمحوا للصوص األديغة أن يتجاوزوا املرصد ويقتحموا القرية ،أبديتم شجاعة

   ؟من أي أسرة هذا الذي اصطحبوه أسرياً قلت يل
حـني   .ابن القوزاقي سيمان _ول غريتشكفا _ك أندريه أيها األتامان بورونشو _

 ،وبعـدما مسعنـا اسـتغاثته    .أغار األديغة علينا كان يرصد من عند هذه الصخرة
 .مل نلمحهسهل النهر، إىل  كفؤواان ،وريثما اشتبكنا مع األديغة

ملاذا مل يظهر أحـد مـن    _سأل األتامان مستغرباً  _ ؟جريان وأليس له أهل أ _
 ؟أسرته

 قـدم امل لجنرال فالسـوف، وال لال  ،اآلن حىتلذي مل خيطر ألحد أعاد السؤال ا
ونظر احلضور  .وعيهم ،خرين من القوزاقآللال و ،قائد املئةزابرويينا وال  ،تابانيس

 .بعضهم إىل بعض خجلني من أم نسوا املوضوع
 ليس إنه _ة ذراقف مسنداً ذقنه إىل املقال العجوز القوزاقي الوا _ال تبحثوا عنه  _

   .يف أرض األديغة بل حتت ثوب امرأته
 .سأل اجلنرال فالسوف مستغرباً _كيف نفهم هذا أيها القوزاقي  _
بل أقول  ،به يليس ألش .اجلبان يستحق ما يوصم به .افهمه كما تريد يا جنرال _

ليس  _:ة على كتفه الضيقة وقال جبالفةذراتوقف بعدما وضع امل .ما أنا متأكد منه
 .ن يترك القوزاقي يف قلب املعركةمقوزاقياً 

وال ميكن إال أن يكون  ،كبورونشو يإن كان صحيحاً ما مسعتموه بشأن القوزاق _
 :فالسوف وأكد علـى تابانيسـا   ونظر األتامان ماتفييف بغضب حن _صحيحاً 

 احملكمـة العسـكرية  وا دعو ،إليزابيتينسك أهل أجلسوه اآلن على مرأى من كل
 ساعة. ووال تؤجلوا ول ،اآلن .تؤدي واجبها
 تابانيس تقـدم املقدم ينا واخلمسة اليت يقودها زابور موعة الفرسانجمحني ابتعدت 

ومسح الرأس احلليـق الـذي    ،إىل اجلهة اليت يقف فيها األتامان اجلنرال فالسوف
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بعد أن أحكـم   بال مباالة مصطنعة وقال .ق حتت القبعة الشعثاء مبنديل أبيضتعر
 :هاسبلُ

القـوزاق إن صـرحوا أم مل    :ما حدث لنا يا غريغوري كونـدراتيفيتش  هذا _
  .األيدي كتويفون مقاعدوحنن  ،يصرحوا صارت حيام مستحيلة

أجاب األتامان بصـوت   _األديغة يا ميخائيل غريغوروفيتش  _مسألة القوزاق  _
عنـدي   ؟أهذا مكان مناقشـته  _ال كما يلمحون به إليه  ،قوي مسمعاً احلضور

مظهراً بقوة أنه أتامـان     _ندما تأيت إىل أتامان اجليش القوزاقي للبحر األسود ع
نفـذوا   !.  اقضوا حوائج القتلى واجلرحى..سنحلل مهمة كل منا فيها _القوزاق 

 ؟أين حصاين ،هيا  !ما كُلّفتم به من مهام كي ال يتكرر مثل هذا احلادث
أن  ويبد :مان املنصرف قائالً يف نفسهيتبع بنظره األتا وابتسم اجلنرال فالسوف وه

 .أوامر اجلنرال يرمولوف مل تصل بعد إىل هذا الرجل
*** 

حني رجع األتامان إىل مكتبه مل يفهم سبب وجود العربة اليت يقف إىل جوارهـا  
أنه تكلف  ولو _وحني التقت نظراته ما مل يستطع  .من األديغة مسلحان رجالن

كان احلراس القـوزاق   .حتية خفيفة باإلشارة بادهلماأن يإال  _عدم االهتمام ما 
والثالث سبق األتامان  ،اثنان وقفا مقابل الرجلني ،الثالثة مشغولني حبماية األتامان

 .مث حلق به اآلخران كأن شيئاً مل يكن .إىل مكتبه
 يسقال حاج قَ

  ؟كيف يتصرف هؤالء _ 
 .أجاب قاميت _أال تراهم حيمون األتامان  _

 .الترتيبات _ هذا واهللا عجيب. ابتسم حاج قسي _ حراس أمرائنا ال يرتبون هذه
 ؟من املرحوم حممد جري أهم ن جئنا إليهمأ

ال أعرف مـا   ؟من الدنيا أكثر من هذا ال تفهمفأأنت وليد اليوم يا حاج قسي  _
 .مل يكن أهم من أمرينا ملا أرسلتنا السيدة الكربى إليه ول .تقول
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ـ  .هذا صحيح يا قاميت واهللا _ قيصـر   وهذا الذي كنا نسمع سريته وال نراه ه
 .القوزاق ذوي السراويل الفضفاضة

 .زعيمهم وليس متاماً بل ه _
ما  بعد عندما دخل ألتامان املكتب تذكر ااملرأة اليت جتلس عند الباب واليت مل يرها

ها تكظم طالقة حداد مالبسواستقبلها بيدين ممدودتني  .غريفينسكا تركت قرية 
 .وجهه

 !أنت قانتات أسعد غرييفنا إذن _
حاولت قانتات أن تقوم من مقعدها وهي  _ريغوري كوندراتيفيتش أنا هي يا غ _

 .ولكن األتامان مل يقبل ،تتكلم بلغة روسية صافية
جلس إىل يسارها دون أن يـدعها   _سعد غرييفنا أاجلسي يا قانتات  ،اجلسي _

من هـذا   _ذي الرأس املتطاول اجلالس إىل اجلهة األخرى  فىتونظر إىل ال ،تقوم
  ؟الفىت األمري

أحد أبناء املرحوم خان جري ,  وهذا الفىت األمري يا غريغوري كوندراتيفيتش ه _
قالـت قانتـات     _هذا الزعيم القـوزاقي   .حممد جري األربعة الذين أوصى م

 _ !ه حتية احترام يـا ولـدي  ألق علي ،خدم مع والدك _السيدة الكربى باألديغية 
 .بطالقةض خان جري وقام مبا طُلب منه  ،وبلغة ليست أدىن من لغة جدته

_ أنتم وحنن يا قانتات أسعد غريييفنا مل يكن ما حدث حملمد جري خرياً علينا يف 
حبياتـك   قيادة اجليش وال عليكم. ليكن فقدانه خامتة املآسي يف حياتكم! ولتهنئي

 !ممع أوالد املرحو
_ ال أطلب أكثر من هذا ،هم على أرجلهمسأكون سعيدة إن أوقفت. 
وسنساعدهم قدر ما نستطيع كرمـى   .إىل روسيا ،سنساعدهم إن توجهوا إلينا _

وهذا نفسه جواب اجلنرال ألكسي بيتروفيتش يرمولوف .هملوالدهم وجلد. 
ه املدرسـة يف  وهذا الفىت األمري يرجوكم أن تدخلو وهذا ما جئنا ألجله إليك، _

 .إيكاترينودار



- 145- 
 

 ؟وملاذا حنن هنا .املدرسة الثانويةفسندرسه يف  القبيل من هذا ئاًشي ينويإن كان  _
 !يتعالوا وتفضلوا إىل عند

وقرروا  ،بعدما تكلموا على موضوع دراسة خان جري األتامانُ ماتفيف استعجل
نظر  .ن نسيانه املوضوعالً موقد تذكر شيئاً مما مل يأتوا على ذكره خجِ ،ما قرروا

 :إىل خان جري مث إىل قانتات نظرة ال حتمل جواباً
 .نسينا أصعب ما يف األمر يا قانتات أسعد غرييفنا _
قلت إن الشتاء سـيكون صـعباً ولـذا     _؟ تعجبت قانتات مما مسعت وه ماو _

 .ال يغيب عن نـاظري وأنا سأكون مع هذا الفىت  .يف هذا الفصل سنستأجر له بيتاً
 .وبالنسبة لتكاليف الدراسة فقد ترك لنا املرحوم ما يكفي إن شاء اهللا

تعرفني أن  .ما مل نتكلم فيه والذي قلت ألجله " إن شاء اهللا " ه "اهللا"موضوع  _
 .تعلم الدين الروسياملدرسة الثانوية 

كأـا حتـدث   تظهر قانتات على نفسها الدهشة  مل _ ؟الدين الروسي :قلت _
ر إسالمنا يـا  بأي حجة نغي ،هذا لن يناسبنا _ مت حمدثها دون لوموأفه ،نفسها

إنـه ال يـزال يف    ؛ال أريد أن أمحل الفىت مثل هذا اإلمث ؟غريغوري كوندراتيفيتش
 .مقتبل العمر

مـا ال   ال تطلب _قال ماتفييف مفكراً يف املعضلة اليت هم فيها  _هذا صحيح  _
 .هذا حرام .كمنا وال ديندينال  ،مناهذا ال يقبله  !تستطيعه من غريك

كان األمر حمسـوماً مـع    _ال يكون حراماً عندما يعتنق اإلنسان بعقله وبقلبه  _
را  ووأت وهي تدع .أا كانت توافق األتامان وقانتات يف موضوع حفيدها ول

 .كل امرئ على دينه الذي آمن به ولكن ليعش _أن يغفر هلا ما يراه ذنباً 
ألديان املتعددة للناس مل تكن تتصارع _ قرب األتامان وجهة نظره مـن  _ ليت ا

 :لـه  املسألة القوزاقية _ األديغية اليت تقلقه _ مث نظر إىل خان جري وكأنه يقول
 ؟أليس ما أقول صحيحاً
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اعتنق الناس كلهم ديناً واحداً ملا كان يف حياة اإلنسانية شـيء مـثري يـا     ول _
 .غريغوري كوندراتيفيتش

ظلت السماء زرقاء دائمـاً لبعثـت    ولحقاً  .تعجب األتامان من عمق تفكريها  
إننا نصـفهم   .منتهي يسبب اليأس والرمل الال .والربية الواسعة تتعب العني .امللل

فقد منحتهم الدنيا أفكارهم  ،باألديغة املتمردين ولكنهم يعيشون على غري ما نعتقد
ون على " فإم يهب" أنتم بال دولة وبال سلطان هلم ومع أننا نقول .اخلاصة بعرقهم

 ،وإن قلت هلم أنتم أحـرار كـالريح وكالعصـفور    .نداء واحد يقدرون مصدره
ـ هم علـى صـهوات   تركتو ،هلم السيوف والقامات والرصاص نتأمو ، همخيل

تقول " ليعمـل   ؟وهذه املرأة أتشذُّ عنهم .فسيتصورون الدنيا الفانية جنتهم األبدية
ـ   .بدينه ". أتت بالفىت األمري إلينا وإن كنا خمتلفني عنهم ديناً كلٌّ  وولكن حـىت ل

لن يعاتبنا أحد إن مل يـدرس   .هم عقبات غري حمسوبة فلن حنرمهما أملهمااعترضت
 .ديننا املدرسةالفىت األديغي الوحيد يف 

 .مهس خان جري جلدته ؟بدالً من دينهم أال ميكن أن أقوي لغيت الروسية _
 .ابتسم األتامان ثانية للفىت _ ؟ما الذي يقلق الفىت األمري _
يقول أال ميكـن أن   _تيفيتش ما قاله فيه شيء من احلقيقة يا غريغوري كوندرا  _

 ؟يدرس الروسية بدالً من درس الدين
رفع ماتافييف رأسـه الثقيـل    _ ؟وملاذا ال ميكن إن كانت عندك هذه الرغبة _

إن كان متعلقاً بنا هكذا فلن نكـون   _فجأة للمشكلة انفتح مرتاحاً للحل الذي 
 .ولن ننسيك دينك وأصلك .عثرة يف طريقه

الفـىت   اهللا سأظل أرعى شاءوأنا إن  .فهمتنا ؛شكراً يا غريغوري كوندراتيفيتش _
 ؛حققت لنـا رجاءنـا   .سيه دينه وأصله كما تقولنلن أو .األمري الذي اجته إليكم

ومـن الغـد سـنبدأ الدراسـة يف      .زيداً من وقتكلن در م .شكراً مرة أخرى
كانـت   _وسنتصرف حسب ما تنحل أمورنا وما ميليه علينا قلبنا  .إيكاترينودار
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ولكنها مل تـر مـن    ،قانتات تريد أن تضيف إىل كلماا األخرية " إن شاء اهللا "
   .املناسب أن تكرر هذا أمام من ليس من دينها

قال ماتفييف حني انتـهى   _انتات أسعد غريفينا يا ق يقلقين موضوعهناك وأنا  _
اختتم بنصـف   ،قاصداً خدمة مقابل خدمة _إن مسحت أن ختدمينا  _حديثهما 

 .الكالم
وبوجه طلـق   ،قالت قانتات السيدة الكربى متعجبة مما ميكن أن تفيد به القوزاق

 :بارتباكها املفاجئ  من هذا الطلبتشعر جليسها  الّلئ
 .القدرة فلن أقصر يفّ تأملونإن كنتم  ،تيفيتش وري كوندراأمسعك يا غريغ _
مل يستطع ماتفييف إال أن يـربئ   _نتأمل منك  ،قانتات أسعد غريفيناشكراً يا  _

أقـول   !ال تؤاخذيين ،ما يهمنا مسألة رجل _نفسه رغم ما يف صوته من التصميم 
ادينكا من ناحيـة  الشاب ابن ب .لك ألين أتوقع أن خيجلوا منك ويراعوا مكانتك

مخـس   وبنح األمريقد يكون أكرب من هذا الفىت  _على ما قالوا  _فاسيورينسك 
 _وال أربعني " كما يقولون يف ناحيتكم  ثالثني" ليست الثمانية عشر  _سنوات 

ليس بادينكا  ،عوهذا األمر أفج .أسروه إىل منطقة األديغة _واآلن أصلح من هيئته 
وأمس كان عنـدي ثالثـة    .وهم يف حرية .سيورينسك، بل كل ناحية فافحسب

 ؟ني بطريقة ما يا قانتات أسعد غرييفنا أن تساعديناأتستطيع .وثنيعمب
قانتات  قالت _رى من الطرفني يا غريغوري كوندراتيفيتش ر بشزة يعربه األس _

وكـان   .كان األفضل أال تكون بيننا مشكالت من هـذا النـوع   _ما يف قلبها 
وأعرف أن أغلبية األديغة  ،وأنا ال يرضى قليب ذا .مد حري مهموماً ااملرحوم حم
ولكن ال أسـتطيع   ؟ه بدايةما لَ لكلِّ اية كونتأليس من الواجب أن  .ال يريدونه

 .ن حممد جري األمري كان يقول هـذا لنفسـه  أك .أن أحدد من يستفيد من هذا
ا غريغوري كونـدراتيفيتش  وأنت ال تؤاخذين ي .صحيحاً ظنهولكن ليس كل ما ت

امرأة جيـب   كلُّ ،ملاذا أتدخل يف ما ال يعنيين _تعود قانتات بسرعة إىل وعيها  _
 .ولكن مل أستطع وقد بدأ احلديث إال أن أساهم فيه .أن تبقى يف حدودها كامرأة
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م يقولون " اآلمل يإن كنت تعرف أيـن    األمل "بستقبل إن كنت تتأمل يفّ فأل
فسرياعي كراميت عنده إن كانت فيه بقية مـن   ،ومن أخذه ،القوزاقي أخذوا الفىت

   .إنسانية
 _كانت مشكلتنا أسهل يا قانتات أسعد غرييفنا لكنا نعرف من أخذه وأين  ول _

القوزاق هناك أسري أديغـي   وفحسب ما ذكر مبعوث .ولكن هناك ما يسهل أمرنا
ستعدون ملبادلته مهما دفعوا من وهم م .حتتفظ به أسرة بادينكا سافيلي بيتروفيتش

 .زيادة
يعرف أحد غريها سـبب  ال  بطريقةسألت قانتات  _ ؟من هذا األسري يا ترى _

  ه.اهتمامها خبرب
ال يقول هلم امسه وال أصله وال املنطقة اليت  .كان رفيق الذي أسر الفىت القوزاقي _

 .يعرفون أنه من األديغة فقط .جاء منها
سيظهر رفيقه إن عاجالً أم آجالً  .وندراتيفيتش ال مشكلةهكذا يا غريغوري ك _

 .ال أعرف ؟ولكن خبري أم بشر .ألنه ليس من عادة األديغة أن يتخلوا عن رفيقهم
 .من تأيت على ذكره يا قانتات أسعد غريفينا ال أظنه سيظهر _

 :خان جري رأسه املتطاول الصغريحرك ارتعبت قانتات كما 
   ؟هذا يا غريغوري كوندراتيفيتش ما الذي جيعلك تقول _
مث محل الفـىت القـوزاقي    .طعنة قاتلةريح طعن رفيقه اجل .ألنه رفيق بال إنسانية _

 .على صهوة حصانه ومضى
 ؟وملاذا إذن ال يذكر اسم هذا الذي أجرم حبقه _
يقول لنا ولكن  .اتركوين حىت أفعل به مثل ما فعل يب وسأعثر لكم على فتاكم _

 .ال نثق به
أنا  _قالت قانتات مع شيء من االنقطاع  _صادق  ،كائناً من كان،هذا الرجل _

ولكن سأليب طلبـك يـا غريغـوري     .واثقة أنه سيفي بوعده إن نفذوا له رجاءه
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سأسأل عمن ظلم رفيقه وظلـم الفـىت    .مل تكن مسألة نسائية وكوندراتيفيتش ول
 .أي شيء يفعلونه بهمثل هذا الرجل يستحق  .وأبلغك حاملا أجده .يزاقالقو

 .جعلت كلمات اجلدة رأس خان جري يقفز مرة أخرى ولكنـه مل يقـل شـيئاً   
ومل  .علـى نفسـه   ووالحظ ماتفييف معىن حركات رأس الفىت وإن مل يالحظ ه

 .تعدم قانتات من مالحظتها
*** 

عربوا بالعربة ر بشزة وصعدوا الضفة سأل جدته عن املوضوع الذي شغله عندما 
 :جداً

 ؟من يا جديت األسري الذي عند القوزاق _
كان فقـد   أياً .هما مسعت وه أنت هما مسعت .أعرف يا خان جري من أين يل أن _

 ؟أتتأمل ألجله ؟لديملاذا تسأل عنه يا و .اهللا عليهغضب 
    :قال خان جري فجأة

 .ليس فقدان احلرية سهالً _مث أردف بعد قليل  _نعم يا جديت  _
 ، صحيح  _ مث سألت بعد تفكري _ أأشفقت على األسري_ صحيح يا ولدي

 ؟أما تأملت لألسري القوزاقي ؟ديغي فقطاأل
 ...ومع ذلك ،أشفق على االثنني يا جديت _
 ؟أتشك يف أحد _جفلت قانتات  _ ؟ماذا يا ولدي _
 .قال حبذر شديد ؟ال يا جديت ولكن أقول رمبا كان شواي _
_ تلعنتو ،قانتات السيدة الكربى أن: 
األحـد يف نـار    ه اُهللادخلِّلي ؟أيكون شواي من فجعنا بوالدك كما يقول الناس _

وبعدما قطعا مسافة بالعربة  _ .حبقي يا ولدي وإال أذنبت !ال تسمعين امسه !جهنم
ال  _:تذكرت قانتات اليت هامجتها أفكارها حفيدها وندمت على كالمها فقالـت 

بِغض قل يل مب تفكر  ؟واثقاً منه يا ولدي أعرف إن كنت أتكلم يف موضوع لست
الذي ميكـن أن  الوحيد  قبعةال البسأنت  بقيت .ا يعجبين وما ال يعجبينالنظر عم
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ال  .هناك ما يزعجك يا خان جـري  .إن شاء اهللا ال داعي لليأس !ال تيأس .أسأله
   ؟القوزاقية املدرسةأتكون مهموماً بدراستك يف  !تكتمين ما يف قلبك

 !ال يا جديت _
 ؟ماذا إذن _

 :من معنويات خان جرياجلدة  نصائحرفعت 
 ؟أتنفذين لألتامان رجاءه يف موضوع األسري القوزاقي _
ولكن ملاذا تسـألين يـا خـان     .ثق يب من هذه الناحية .إن استطعت فال شك _

  ؟جري
_ أنوثتها حدودمن األفضل أن تبقى كل امرأة يف  :ألنك كنت قلت. 

أنت  ولكن املأساة ال تفرق بني ذكر وأنثى _ مث أردفت بعد قليل __ قلت هذا 
موقـف   من طريقة سؤالك تبدو مهموماً باملسألة ولكن ال أعرف ماذا سـيكون 

 .تباهني برجولتهمامل
ومل جتد قانتـات مـن    .مل يعقّب خان جري تعقيباً ميكن أن يفهم منه ما يف قلبه

 .نت قد وقفت على الباباملناسب أن تعيد السؤال ألن العربة كا
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يف مسـاء   _ لم أغلقت على نفسك الغرفة فالتزمـت الصـمت  يا كنيت بيكا  _
أختلـد إىل الصـمت     _وكما تفعل قانتات عادة عندما يتملكها الضجر  ،متأخر

وإذا كان اإلخوة الصغار نـاموا   !؟طّابأسرة اإلمارة كلها ألن سيسور يأتيها اخلُ
أنسي أنه سـيذهب غـداً للدراسـة يف     ؟خان جري إيلّ لينام فلماذا ال ترسلني

 ؟ةاألكادميي
 .غداً األحد _ضحكت بيكا يف قلبها  _ال دراسة غداً يا سيدتنا الكربى  _
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وإن مل يذهب غداً فمـا   ،نسيت _قالت قانتات وقد هدأ قلبها  _هكذا إذن  _
أنا وحيدة. ملـاذا   ومن جهيت !لريجع إىل غرفته وليسترح ؟الذي جيعله يرفع صوته

 ؟تبتسمني يا كنة
 .خان جري يا سيدتنا الكربى يف مشكلة _
 !يا هلفيت ؟أي مشكلة _
 !حارس سيسور وه _
 الّه ؟يزورهامن  !؟هلذا ال تتركه سيسور ،تستحق ما حدث هلا _توقعت هذا  _

إن كـانوا هـم ال    !أصحاب الشوارب هؤالء ،انتظروا بعض الوقت على مأساا
   ؟ماذا ال تفهمهم سيسوريفهمون فل

 .جئنا لنسهر فحسب :قالت هلم يا سيدتنا الكربى ولكنهم قالوا هلا _
صاحت قانتات بلهجة ال تعرف  _!يا لوقاحتهم !جنس الرجال هؤالء بال إميان _

 .منها أهي غاضبة أم ال
 ؟ومن أوصل إليك هذه األخبار _ 

 .عادل جري مسعهم حني اقتحم جلستهم _
    ؟ن املوىل قاميتوأي ؟هكذا _
 .اآلخر دخل إليهم ووه _
 ؟من قلت يل جاؤوا ليسهروا .ال بأس إذن _
 .ومعه رجل يلبس قبعة كبرية ،شابسغبامبت  _
أال يكفي كم غازل  ؟بامبت عن هذه احلركات وملاذا ال يكف ؟ماذا يا حسريت _

متالزمان يف  اخلري والشر !يف مأسااشارباه الكثيفان  تسببكم بنت  ؟وكم تزوج
إن كان هؤالء  .قلت يل بامبت يا كنة .وكل منا يطوعهما كما يريد .دنيانا الفانية

 ،أحتاج إىل حمادثته يف أمر مهم .جاؤوا يسهرون عندها فأنا احملتاجة جداً إىل بامبت
 .وليحرروا خان جري املأسور بسببهم ،يكفي جلوسهم هنا .ابعثي إليه أحد اخلدم

 .وصيه أن يدخل إىل الغرفة ااورةأَ .لسيسوروسنسدي معروفاً 
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أفلم نتفـق   ؛إن كان من أجل مأساة حممد جري ؟ماذا خطر هلا اآلن :قالت بيكا
؟ من ويف حضرة العد وأ ،على أال نأيت على ذكر هذا املوضوع يف حضرة الصديق

ـ  ،لن ننسى مأساته أبداً .عدونا وفهفعل بنا هذا كائناً من كان  ل ولكن من األفض
تذهبني خبان جـري إىل  أنت  .أن يبقى أوالدنا حتت رعايتنا وال يغيبوا عن عيوننا

إن مل يدرس  !؟أعجيب أن يقول الفىت إنه يريد أن يدرس .يهمإل ينهسلّمالقوزاق فت
انظر كم مـن الرجـال املمتـازين     .عند هؤالء فلن تنقص فطنته إن كان فطيناً
ال يعرفون الروسـية  والذين  .يف منطقتنا املستعدين ألي مهمة تكلفهم ا يعيشون

أال يكفي ما أصابنا من مآسٍ مـن النـاس الـذين     .وال التركية أكثر ممن يعرفون
وال يكفي هذا بل ختططني السـتئجار بيـت عنـد     .إليهم طفلي األكرب أرسلت

   ؟أال دئني يوماً ونرتاح حنن ؟أفكار ختترعينها أي .القوزاق فتقيمان هناك
  ؟ة أتريدين أن تقويل يل شيئاًيا كن _
 .بيكا خجلة من أفكارها ارتعدت !ال يا سيدتنا الكربى _
 .أريد أن أقول لك كلمتني !يا كنة اجلسي _
 ؟أيصح أن أجلس يف حضرتك ؛ال ياسيدتنا الكربى _
اجلسي مقابلي كي أرى يف عينيـك مـا    .جلسيافاجلسي  :عندما أقول لك _

يتحـول إىل راوي   نِساملُ ". ال تقويل يليرضيين انعم هذ .يعجبك وما ال يعجبك
ه قْ" وأعرف ملاذا يقولون  " عندما يكرب الثور أحل وإن مل يسمعوه حيرد ،حكايات

 .بالعجول "
 !" يا سيدتنا الكربىالشاب أولاملسن  آخر"  _
يف  مل تكن عالقاتنا أنا وأنت هكذا ما استطعنا أن نعيش معاً ول .شكراً يا كنيت _
عشنا يف سـالم  حممد جري املرحوم  ه يف ظلولكن ال أستطيع أن أقول إن .لبيتا

على حد قوهلم فقد كنا نعيش حتت  بس اهلواء" حت السوطُأنشوطة حىت "  .أسري
ـ  عجوزوال الطيبة كنةالتظهر فيه  ختبارا وحنن اآلن يف موقف .ظله " مـن   .ةالطيب
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ب أن متسك اثنتـان علـى   ولكن من الصع 1املغرفة قبضة حلي عنتتالصعب أن 
 أن يدخل بيننا سوء تفاهمبودي أن أُفهمك دون  ." ةواحد غرفةمبرأسيهما غطاء 

 .املغرفةطرف  التنازل عن،بغياب البس قبعة أن من املستحيل،
نظرت  ؟أأنت عاتبة علي يف موضوع ما ؛يا سيدتنا الكربى ساحميين إن قاطعتك _

 .يف وجه محاا حبزنبيكا 
ال أريد أن يـدخل   .علمت شيئاً كهذا ووأنا ما كنت ألقبل منك ل !ال مسح اهللا _

ألن بيننـا   طارئـة بل ال جيوز أن خيرج من البيت حىت نظرة شزر  ،جفوةبيننا أي 
لـيس   ،جيب أال يشـك  .فال خيرج منه من أجل أن يتسع للعتاب فسقَيالبيت 

قفحنن اآلن يف مو .بل حىت الذين خرجوا من رمحك ، خدمنا فحسب متزفيه  ق
فنحن أيضاً جيب أن نكـون   ،كما أن اهللا حريص على عباده ،ولذا ،األسرةَ املأساةُ

ليس يف قليب أي  ؛اهللا شاهدي .عيون أحبابناو عيون أعدائنا ونقر خنزحذرتني كي 
ال أريد أن أظلمك  _يل أن إرسايل خان جري للدراسة  وولكن يبد .عتب عليك

   .تتقبلينهال  _
_ األمر ليس يف يدنا ولكن ،ي الوحيد يا سيدتنا الكربىمهّ عرفت. 
أ ألنين سـلّمت   _سألت قانتات مع نظرة باردة  _ ؟وما الذي لسنا أحراراً فيه _

 ؟خان جري إىل القوزاق
 .بل وصية ابن أمرينا األكرب ،ليس هذا قصدي ،ال _
وقف مؤكدة تقالت قانتات وقد اطمأن قلبها مث سألت بعد  _ إذن ال بأس ؟هذا _

ـ  لو :الكالم لنفسها مل يبـق   وكان املرحوم حممد جري حياً جلعلته يفعل هـذا ول
 سيأيت اليوم ،ال أقول اليوم وال غداً ،آجالً وولكن ثقي يا كنة إن عاجالً أ .غريي

                                                 
يف األصل" البالغ " حافظنا على اسم اآللة يف لغته األصلية ألا آلة خاصة باألديغة تشبه  1

جمرفة اخلباز ولكنها أمسك منها وأقصر،تستعمل لتحويل الطعام الذي يسمونه " الباسته، 
 تشبه إىل حد ما الرز املطبوخ، تتحول ذه القطعة اخلشبية إىل ما يشبه العجني. واليت
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أفليس من األفضل أن نستعد  ؛الذي يضمنا فيه الروس حتت جناحهم حنن األديغة 
كان والـدنا   .هذه حال هذا الشعب الصغري !حسريت يا ،يا حسريت يا كنيت ؟هلذا

 بالعالَم كلـه،  ناأل صدورمننعيش أحراراً  :وكذلك حممد جري رواه كثرياً ،يقول
اإلنسان يعيش على األمل متفائالً  .كل ما يف عامل األديغة يستحق التأمل !مقيدينو

وف وحنن سنعيش كما تفـرض علينـا الظـر    .ن أفضل من اليوموبأن الغد سيك
أال ميكن أن يكـون الغـد    ؟دائماً وبيالًأيستمر طريقنا الروسي  .وسنريب أوالدنا

 .اهللا أن نرى خان جري والصغار اآلخرين يف حال أحسن من حالنا وأدع ؟أفضل
ولكنك أنت سترين. حسـناً   .إن كان الزمان سيسمح يل أنا يا حسريت ال أعرف

 !اللذين أتكلم عليهمااطليب يل هذين 
فكار اليت ال اية هلا على قانتات عندما بقيت وحيدة يف الغرفة كمـا  هجمت األ

واختلطت رغماً  .ومل ينفعها أا فرجت عن نفسها يف حضور الكنة .املسنني كلُّ
 ؛ة مبا ستكلم فيه الرجلني اللذين طلبـت مقابلتـهما  دقيعنها أفكارها املستقبلية م

 :أفكارها املتضاربة أمر واحـد  ولكن موئل .جم على فكرة لتتخلى عن أخرى
وإن مدت نظرها إىل  ،الوئام يف دار اإلمارة ،موضوع خان جري ،طريقها الروسي

 .القوزاقي _ الصراع األديغي :ما وراء سور بيتها
ما سيحدث  ،وإن كنا نتفاءل بالغد ،قالت قانتات ال نعرف .ال أعرف ؛يا حسريت

 ؟واألخ األكرب الـذي يتجنبنـا   ؟ريان. خان جري فىت نبيه ولكنْ  أخواه الصغفيه
يتقبالن مـا   ؛ليسا ساذجني .طري واألصغران سأحتكم فيهما كما يلوى العود وه

ـ  ولكن .اًدائمورة ال تعصيين وإن مل يعجبها األمر كوالكنة مش .أقول هلما ن ال م
ترسل يل أوامر بـأن   ؛إا جشعة ،ترتدع لشيء هي أم قرم جري املرائية الكربى

كيف أتقاسم معك  .احملرومة من احلياء املدببة الرأس هذه ؛م معها ترِكة والدهأتقاس
حبجة قرم جـري تريـدين أن    ؟ه معكأال يكفي كل ما سلبت ؟يا معدومة الكرامة

كما يقـال " قائمـة    ،يف أسوأ األحوال .تستحوذي على كل ما ميلك آل سلطان
أال جيـري يف عروقـه    ،ةسراألإىل  ،البقرة ال تقتل العجل " سنضم قرم جري إلينا
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اتركينـا لترتـاح     ،كفى .أنك تربطني نفسك به وولكن ما يضحكين ه ؟دماؤنا
ال تعلم بيكا عن املوضوع شـيئاً ولكـن    .الكنة اليت منحت األسرة ثالثة أطفال

وكذا خان جري علـى   .األفضل أن أهيئها له حىت ال ينقل أحد إليها اخلرب فجأة
 ثالثةً قبعة وحيد قاسم البسأتريدين أن ي .فضل أن يعرفمن األ ؛أبواب الرجولة

لن يقع نظرك على خروف واحد وال عجلة عربـة   ؟ه لتبقى األسرة دون أمالكمثلَ
   .وال إصبع أرض وال شجرة واحدة منا

مشت بقلبها  .أفكار قانتات صطبةقطعت أصوات األقدام اليت صدرت من جهة امل
انتظرم حىت انقطعـت   .سيأتون إىل الغرفة ااورةمع الرجال مع أا تعرف أم 

معتربة األمـر   ،جلست مزيداً من الوقت وهي تعلم أم بانتظارها .قرقعة املقاعد
ارتاحت واقتربت مـن   .وقد انشرح صدرهامث قامت على مهل  .اعتداداً بنفسها

 ودخلت بعدما قرعـت .تلمس عصاها األرض وال تلمسالغرفة اليت فيها الضيوف 
    .عتبة الباب بضع مرات

 :وما إن رأى الرجال الثالثة قانتات على الباب حىت هبوا هلا
فاختذوا أماكنـهم ريثمـا    هم أين جيلسون م وهي تدلّجتاوز !تفضلوا ،تفضلوا _

حاول املوىل قاميت اخلروج بداعي  .على املقعد الذي يف صدر الغرفة احتلت مكاا
أين أنت ذاهـب يـا    .دة الكربى فلم تقبل قانتاتأنه أى مهمته مع حضور السي

 .يف جملسنا رال س !اجلس ؟قاميت
  .الباب بني قائميتووقف  ،ال بأس أن أبقى واقفاً _
 الضـيوف  عِود !اترك الباب واجلـس  !ال ختذلين أمام هذين الرجلني يا قاميت _
 ؟يا بامبت شابسغما األخبار عندكم يف ال .رفون أنك مناعي

حماوالً احلفاظ  ،قال بشيء من االعتداد _ ؟نتاتي جديد سيكون هناك يا قاوأ _
 ،تنافس دائـم حنن يف  .والبجدوغ متشاة شابسغأحوال ال _على بقية من تقاليد 
 .حنسد من قبعته أعلى
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 ؛وملاذا ال تتشـابه أحـواهلم    _: وهي تبتسمبعد قليل  قانتات أضافت !هكذا _
 .دمارنا ن أسبابسألة موهذه م ؟ألسنا مجيعنا أديغة

ماذا تنوي لنـا   :انطلق لسان بامبت وقال يف نفسه _أصبت احلقيقة يا قانتات  _
يةهذه العجوز اجلوأنـا   _ مل تدعنا نشبع من االستمتاع باجللسة مع سيسـور   .ن

ح لألكرب وأصرح ا لألصغر وأملِّ ،ملن يف عمري اأقوهل .هذه الفكرة  تنهكينأيضاً 
من حسـن   .إن مزحت معهم فسيغضبون ولن يفهموابل  ؛د يسمعينولكن ال أح

   .ألفنينا بعضنامل يكونوا متنفساً لنا  وول ،حظنا أن القوزاق جرياننا
مث مالـت إىل   .اتزاناًظننته أشد  !ما أشد ثرثرته :قالت قانتات يف نفسها ؟حقاً _

أي أسرة أنـت  وأنت أيها الضيف من  _ :امتعاضها وسألته خفيةًالرجل اآلخر م
 ؟وما امسك

وينادوننـا آل   .قرية توغوظقوه قازبك ،شحهمن قرية نا .شابسغوأنا آيت من ال _
   .أسوار إسطبالتنا تتداخلُلَ حىت ،وأنا جار قازبك .آغوي

 !امسك لقانتات باج)( ن وقل أيها البطني ،دعك من قازبك _
 .وابتسمت له ،لرجلالتفتت قانتات إىل ا .عندك اسم أديغي أصيل !اهللا،اهللا _
 ،ا مسـع قال بامبت معجباً مب ؟ يا قانتاتوكيف عرفت أن له امساً أديغياً أصيالً _

   .كاشفاً عن قواطعه العريضة
 .أجابت قانتات على السؤال بسؤال ؟ه تسأل عنهد ما مسيتعبأَ _
واهللا  _كشر بامبت مرة أخرى عن أسنانه الصفراء ووجـد خمرجـاً    _وهذا ه _

كان  _قال يف نفسه  ؟ملاذا تتركيننا نثرثر _. ..ن يعز صديقه يناده بامسهم .صحيح
عنـد  الرأس املتطـاول الصـغري    وذاألفضل أن تقويل لنا ماذا يفعل أمريكم الفىت 

ويرفض أن  ،القُرادك العنيد التصق بسيسورهذا  ؟وكيف تتمسحون م ؟القوزاق
الوجه املفلطح مـالزم لنـا    وذوهذا قاميت  .يرفض أن خيرج من الغرفة ،يفارقها

خروا أيـد  ؟ملاذا خائفون إىل هذا احلد على خادمة الغرفـة  .يتفحصنا ويبتسم لنا
إن كـان هـذا    .اآلن أفهم ملاذا استدعتنا إىل هنا !إذن ستنتظرون طويالً ؟لشواي
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 صـرية احل همهما يكن فقد استدعتنا هـذ  .تصرفكم فأنا أعرف ماذا أفعل معكم
مث  .وسأجيبها حسب ما تقول لنا .سأسأهلا عن نيتها احلقيقية حنونا ؛ناامللفوفة أمام

يراه قبيحاً معرباً عـن   ووه ،ديغي صميمأ اسم ،يعين البطني ،تقولني إن اسم نباج
   .االحتقار

 .ري هذاغامسي احلقيقي  ؛أنت خمطئ .ال يا بامبت _
 ؟نباجما امسك إذن يا  .ما أمسعه عجيب _
ـ   .مافه شب أمي وأيب مسياين _  وولكن إن كان املقصود معىن امسي احلـريف وه

ثبت علـي    فألين كنت أكوالً يف صغري _وضحك من نفسه  _األمري املبارك 
مهما كان فـاملهم أن تفهـم أنـك     ؟واآلن من يهمه االسم .رفاقي اسم البطني

 .املقصود به
وأنا أيضـاً   !تئسال تب. يا بطني منذ عرفتك مل تقل كالماً أصوب من هذاواهللا _

يا قانتات   _:مث أفصح عما يقلقه .قال بامبت يغلبه االمتداح _ ينادونين بالقوزاقي
سـنفعل مـا    ! لنا ما يقلقكيلقو .ال أظنك استدعيتنا من أجل أن تعريف أمساءنا

اغفر يل سأناديك منـذ اليـوم بامسـك     ؟ما رأيك أنت يا بطني .بوسعنا ألجله
 .احلقيقي

قالت قانتات مستعجلة وموافقة له يف موضـوع تـدقيق    _ صحيح يا بامبت _
ماف اسم أديغي ه بش .من األفضل أال تغري االسم الذي أتى من األسرة _األمساء 

لتبـديل   كما أنولكن .يعجز الفم عن استيعابهاسم  ،اسم خير ،اسم مجيل ،أصيل
 .قوزاق:امسك اآلخر إىلأقرب بغييت  فإن سبباًماف ه اسم بش

 رجاء قانتات.  فرحه ببامبت  من صوتنضح  _يا فانتات نسمعك  _
 ،ون مماطلـة دقالت قانتات  _عربوا به ر بشزة   من فاسيورينك قيل إن فىت _
ال يـزال يف    ؛وماذا حدث له ،ملاذا أخذوه إليه _جبواب حمدد يتفق مع السؤال و

 .إنه شاب جداً ،الثامنة عشرة
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حنن نتصيد الشباب  ؟ أنك رقيقة القلب طيبةأجيوز أن تقلقي هلذا يا قانتات لوال _
 ؟من املسنني وماذا نفعل مبن سقطت أسنام .الصاحلني للعمل الذين أمثام مغرية

لـن   :نفسه قائالً يفبل سأل كأنه يظهر اهتماماً أكرب  ،مل يبد بامبت فزعه مما مسع
لـن   ،لغارةمن كان معي يف اعلى كذلك و ،على من تسألني عنهإىل األبد  تعثري

 ؟أتعرفني اسم الفىت واسم أسرته _تري حىت عظامه 
ابن بادينكا القوزاقي الذي  وه _  اًمل تكشف قانتات سر _ ؟وكيف ال أعرف _

امسه بانتايل وكنا علمناه بضع كلمـات   .ته عندما كنا نعيش يف فاسيورينسكتعرف
 .شاب طيب ،أديغية

 ؟بانتايل امسه ؟أقلت بادينك _
هـذا   ،يناخـربه فـأخرب   ماذكر أمامك وأ،باملصادفة اإن مسعتم .تيا بامب وه _

 .وأنا سأساعدهم .أهله مستعدون ألن يقدموا كل ما يطلبه اخلاطفون .رجائي
قفـا   ، حاكّاًبأنه ال علم لهمتظاهراً ثانية  فىتنطق بامبت اسم ال _امسه بانتايل  _

 ؟ثل هذا االسمماف مه أمسعت يا بش _مث استدار إىل رفيقه وسأله  .رأسه
 .بكل صدق بشه مافقال أغوي  _واهللا أول مرة أمسع به  _
شكراً لك يا قانتات على  !كمية صديقتزاقالقو أي مصيبة حلت باألسرة !اللعنة _

ليس يف األمر عجيب مع أننا نقول إم قوزاق فهم بشر  .إطالعنا على ما يشغلك
 .شقوا األرض وخبؤوه وحياً حىت لسنجد هذا الصيب ألهله إن كان ال يزال  .مثلنا

إىل  واهللا الذي يتضرع إليه الناس وال يتضرع ه حضرة لن نعود دون صاحلات إىل
ال نسـتطيع أن   .ضحك بامبت يف سره .عجيب أا ال تسأل عن شواي _أحد 

ا تترك إ .ملناها وابتسمنا هلا أ ون نظرنا إليها نظرة عطف أإسي سيسور شواي نن
ما أسرع  .كان يف خدمتها والذي ريب يف بيتها لتسأل عن ولد غريبالولد الذي 

على ولكن وإن مل يبق غريي لن تري خرياً  !إىل طريق اخليانة ما جروك أنت أيضاً
 .وال هذا الولد الضيق الرأس ،ال أنت،هذا الطريق
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مـن   ومل يعد يشك .وأفكاره تظلم مع الظالم .ينام شواي يف اإلسطبل املسقوف
قامته"وال من الكتف اليت غرس فيها بامبت  ،جل اليت جرحها القوزاقيالر".   

القيد الذي  وفين شواي هما ي .شفىيالندبة على اجللد تشفى ولكن أثر اإلهانة ال 
وجواب يـنقض   ،. سؤال بعد سؤاليف نفس بامبت اإلنسانية نعدامعلى حريته وا

يتنهد ليخفـف  ومن واملذنب؟ "  الربيءن " مالرأس من سؤال  ووعندما خيل.جواباً
ولكن عندما ختطف منه األصوات املفاجئة يف الطبيعة أفكاره يفرح كأن  .عن كربه

 .قيده سقط عن رجله
ارتفـع الغنـاء    ،ا منذ الشهر املاضـي موقبله ،ومساء قبل البارحة ،مساء البارحة

وجـاوم   .نـة آخرون يف الغناء من طرف املديساهم و .القوزاقي من جهة النهر
 .نيجشأ صوتنيرجالن مثالن ب

حيـام   .هؤالء القوزاق حيام عجيبة خالفاً ملـا نتصـور   :قال شواي يف نفسه
احرمهم من الطعام على أن توفر  .اخلاصة وحيام العامة متالزمتان على راحتهما
 هم؛عن العمل كساىلال أقول إم  .هلم اخليل والغناء والسالح مع شيء من اخلمر

بالقيـاس إىل   ليسوا عدميي الرمحـة و .يربون املاشية ويشتغلون وحيمون حدودهم
مل أمسع منهم كلمة نابية ريثما طاب جرحي  .أمثال بامبت احملرومني من اإلنسانية

ال أؤاخذهم وأستحق  _ن أغرنا عليهم واختطفنا ولدهم م .لنا هماحتقارباستثناء 
 ؟بأي عني تتوقع أن ينظروا إليك _ !؟علناهإىل ما فدفَعنا  ما جرى يل فأي طاعون

 فقـد  العبـوس  القوزاقي عرف ماذا جرى لبادينكاأولكن يف األسبوع املاضي ال 
حبركاتـه   يؤذيينمل أعد أهتم بنظراته القاتلة فقد أصبح  _ضايقين إىل أبعد احلدود 

وال يكفيه هذا إذ يـأتيين برجـال    .وأحياناً يضربين على وجهي بسوطه ،وكالمه
 كماو .ويسخروا مين ويبصقوا يف وجهي ،سكارى من القوزاق ليستمتعوا مبنظري

قضيبزون الكلب احملبوس يف جحره بطرف الخي، أنا بطرف  مؤخرة عنقي نزوخي
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مـع  فهناك من يتأمل يل ومن ال يهتم يب ولكـن   ؛كلهم  . ليسواالقاسيالسيف 
 ...ذلك

 بالروسية منوناداه  .شواي قطع الصوت الذي أتى من جهة باب اإلسطبل أفكار
 :عادة وقت أذان العشاء يتفقده

 ؟أنت هنا أيها األديغي العاري الرأس أ  _
مث أضاف بصوت خفـيض   _ة من اإلسطبل يصاح شواي باألديغ _هنا  ،هنا _

 .يا آكل حلم اخلنزير،هنا :ينتقم به من بادينكا
مث  .ألديغية الـيت اعتادهـا  أسريه بالكلمة ا اًقلّدغمغم بادينكا م _هنا "  ،" هنا _

 !أقول لك مرة أخرى ال تفكر باهلروب :منصرف والتفت إليه وه
أصغى شواي بعنق مشرئدون اكتراث بالكلمات  ،إىل اخلطوات احلرة اليت تبتعد ب

 وعندما غاب عنه وقـع  .حىت عجزت أذناه عن التقاطها ،ها إليه بادينكايرمياليت 
ولكـن   .قلبه استوى جالساً عسى أن خيترق اجلدار بأذنيهإىل  اخلطا احلرة احلبيب

هذا الوقع، الغناء الذي كان يصله قبل قليل وصوت، الـرجلني الـثملني    وصوت
صـمه  فجلس مدة ي ،اختفى ليحل حمله طنني يف الرأس فحسب ،كل هذا ،األجش

 .مغمضتان عيناه الالمباليتانهذا الطنني و
ـ واثقـاً    مل أعدمنذ شهرين  .تنهد شواي !أعرف دون أنكم كنت سعيداً  أين ب

 ؟خبار منطقة البجدوغ يا ترىأما  .وقع حوافر حصاين وسأمسع ثانية وقع أقدامي أ
، وأظن سيسور اآلن جتهز .خاوية عادة يف مثل هذه الساعة لوستان حبلهدارنا يف 

وال سـعيد   ،سرير قانتات للنوم. وال أظن خان جري نام خبطوات غري مسموعة،
وال ترضى قانتات السيدة الكربى إال أن يأووا إىل الفراش  .وال عادل جري ،جري

مث ستحبس سيسور نفسها يف الغرفة الصغرية املنعزلة مقابل غرفة  .يف وقتهم احملدد
ما يدري سيسور  .فتنام ألا تفيق باكراً ،فال تتأخر يف إطفاء مصباحها ،الطباختني

 .اليت ميكـن أن تتلـوع ألجلـي    ار آل سلطانيف د هي الوحيدة ؟ماذا حدث يل
ال  .إما ليسا سيئني ولكنهما ليسا جمنـونني مثلـي   ؟وقاميت وحاج قسي املوليان



- 161- 
 

 _ما غري مهمومني بقضـية القـوزاق   ال أقول إ .قانتات ويعصيان حممد جري أ
وبدالً مـن أن   .وحنن نتكلم يف هذا املوضوع ناسهرفكم ليلة  ،غة اليت تؤرقينياألد

ه على حممد جريأصب حقدي على من يأسرونين اليوم صببت، من بامبت  واختذت
مل يكـن   .فقيدت نفسي بنفسي ذا القيـد  ،رفيق طريقٍ الذي حاول قتلياللعني 

 .دعينخي أن هسمحت لولكين ائتمرت بأمر بامبت ف .عندي ما أفعله وراء ر بشزة
ولكنـها  أقول هذا  ؟أن تقلق عليميكن غري سيسور من عندي اآلن يف الدنيا كلها 

تقلق  كحىت امرأت ؟ألن بيننا عاطفة ماأ ؟أخيت وال أمي فأي قرابة تربطها يب تليس
إن  ؟رزقها ولـداً رك من مل تكيف تذكُ ؟فكيف مبن مل ترتبط بك !بصعوبة عليك

أمجيع النسـاء خملصـات ألزواجهـن     .قُضي األمرألول من يبتسم هلا  ابتسمت
فمن يعجبها  من أسرة نبيلةجدت بعدما ترملت خاطباً و وهذه ل وحىت ؟كقانتات
يـا   .الرجـال بوكـذلك   ،ال جتوز الثقة بالنساء ؟ف كانت ستتصرفيدري كي

عضك " حىت  من كان "كلب .فيعنفها بنفسه نفسه يعي !شواي املوىل يا ،شواي
 لن يرضى اهللا .ربك ألنك اليوم يف ضيقمن العيب أن حتمل غريك كَ ؟ال تثق بأحد

ه يف عداد ال أمل له فال تعد فقد الثقة باجلميعومن  .ذا وأعداؤك سيشمتون بك
 .األحياء

كالبـاً   ،أسـريهم  ووكذلك كلب من ه ،بادينكا أثار نباح كلب كاشورا جارِ
وتبعتها أصوات بضـع طلقـات    .جنواالقرية ومن  مشالما من أخرى فأجابته

 .ع حوافر أحصنةل إليه أنه مسع وقوخي بنادق.
جعل األمل القريـب يف   ؟أميكن أن تكون عصابة من األديغة أغارت على القوزاق

 :هذا األمل العذب تبدده فكلب رهولكن كاشورا ن ،احلرية رأسه ينتفض
صاح بادينكا الـذي   !اسكت ؛" القرية بنباحك ت"صرع ؟ما هذا يا بورزوي _

 .خرج من البيت
 ؟فيدوروفيتشأهذا أنت يا إيفان ك _
 .الكالب تتعاوى فحسب؛ال شيء .نعم يا سافيلي بيتروفيتش  _
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 .الكالب ليست مشكلة إن مل يغر علينا األديغة _
ر مـن  كاشورا من وراء اإلسطبل مث فكّ دار  _ القرية هادئة ؛ال شيء من هذا _

 ؟أختاف أن خيتطفوا منك أسريك _جديد 
_ هغريب رفقوهأسريي ليس مشكلة إن مل ي. 
مل ول .كلباناعندنا ال تفكر يف مثل هذه الوساوس يا جاري مادمنا أحياء ومادام  _

وا بنـا هـذه   لّحيكن بانتايل يرعى األحصنة قرب النهر ما استطاع املسلمون أن ي
 .وها حنن أمسكنا بأحدهم .الكارثة

 !رةسيجا لندخن _تنهد بادينكا بقوة  _أمسكنا به ألن رفيقه ضربه ناوياً قتله  _
   :وبعد أن سحب الدخان أجاب ،تبادل اجلاران التبغ

 ؟أليست رصاصتنا هي اليت أصابته _
 .رصاصة قوزاقية ،نعم _
    ؟ملاذا إذن يا جاري تنسب إىل األديغة  فضل اإلمساك بأسرينا _
 نـار  ؛ تحرقهووهذا ما يقوله ه .مل يطعنه رفيقه الستطاع أن يعرب ر بشزة ول _

 .قها به رفيقهاإلهانة اليت أحل
 ؟ملاذا إذن يا سافيلي بيتروفيتش ال يبوح لنا باسم رفيقه _
 .ووأظنه يكذب علينا يف امسه ه _
 ؟أال يقول إن امسه إبراهيم ؛هذا غري ممكن _
 .يقول إبراهيم ولكن يخيل يل أنه خيفي امسه احلقيقي _
ذا قـرروا  إ لن حتصل منهم ال على صدق وال على كذب !آه من هؤالء األديغة _

ضرب كاشورا باب اإلسطبل  !املسلم الطريق قاطع يا؟ هيه وأين ه .كتم أسرارهم
أمسـع   !انظر إليه ؟ختاف من جرميتكال تزال أ ؟ملاذا ال تقول شيئاً _املغلق بقبضته 

انظـر   ؟من أناديه ألست !أيها األديغي احلاسر الرأس .وال يقول شيئاً صوت قيده
يف  هسافيلي افتح يل باب اإلسـطبل ودعـين أضـرب    أرجوك يا !كيف يصم أذنيه

 .الظالم
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 .لن يسمعك !اتركه يا إيفان كفيدوروفيتش _
 ؟ملاذا _
 .ألنه يصلي يف مثل هذا الوقت _
تتظـاهر  ملاذا  ؟من ينادونك أيها املسلم ألست ؟فقد أذنيههل  ؟وإن كان يصلي _

 .ب بيديه ورجليهومع غضبه ألقى كاشورا سيجارته وشرع خيبط البا _ ؟بالصمم
 _ يكفي يا إيفان كفيدوروفيتش! ال حتملْ إصر من يبتهل إىل اهللا أياً كان! دعـه 

 .نادى بادينكا جاره بصرب _ظلمه  كفّر عني
أليس  _ :تعجب كاشورا إيفان مما مسع وبصوت خشن _ ؟أأنت هذا يا سافيلي _

 ؟هذا الذي ترأف به ممن خطفوا بانتايل
، بلْـه أن أرأف  ال أريد أن تقع عليه عيين _وت منكسر قال بص  _نعم منهم  _
فضـل أال  مـن األ  ؟ألسنا مسيحيني ؟مث ألسنا بشراً .ولكن حياة ابين متعلقة به .به

اهللا ال  ؛إىل قلوبنـا  قسـوة ال تدخل ال .مل يقف أمام إهلنا ونقاطع من يصلي حىت ل
 .يرضى ذا

مـن   وول ،قال كاشورا إليفان _ له يا بيتروفيتش فيه جانب من احلقيقةوما تق _
" اآلن أفهم  :م بصوت ال يسمعه غريهمتتمث  .عن باب اإلسطبل مبتعداً ،خارج قلبه

نـة  بجلة مهجم األوالد :املبدأ القائل لست من ابتدع .ديننا وملاذا تشفق على عد
مبملحدث هذا مع ابنيت الصغرية أنفيسكا  وولكن ل ؟ما العمل ؛لةخمـاذا   ا عرفت

مسنونا يقولون " الصباح خري  ؛لندع إىل ربنا أن نصبح على خري _سيحل يب "  
 !من املساء " فلتصبح على خري يا سافيلي بيتروفيتش

وتوجه إىل البيت مرتاحاً إىل أنـه   ،قال بادينكا _يفان كفيدوروفيتش إنتم يا أو _
 .ث بينهما مشكلة بشأن أسريهدمل حت
وملـا   .ويف ذهنه فكرة أخـرى  ودخل البيت إلسطبلكاشورا حول جدار ا ارود

 :استدار وراء اإلسطبل قال لكلبه الذي رحب به على طريقته
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كن صـادقاً يف نباحـك وعوائـك     ؟اآلن سترحتهل ا ،خدعتنا يا بورزوي _
فاألوراق ال تـز دون   ال أظنك نبحت بال سبب .وإال فقدت ثقة الناس !ولعبك
 .مث نفثـه ا مث عب الدخان حىت امتأل صدره وأشعلهلف كاشورا سيجارة  _هواء 

بدالً مـن أن  يدارونه  !يتركونه يصلي :كاشورا وأسريهساخراً بنفّس عن صدره 
يقولون يل " كفى ال نريد أن نذنب حبقـه ". " ابنـك    .ويقتلوه من صالته جيروه

فان األديغة " غضب إي منأسري تساويه بالوحيد الذي كنا نتأمل أن يصبح صهرنا 
 ،أنت تطعم هـذا األسـري   ؟أي ذنب تتكلم عليه يا بيتروفيتش .كاشورا يف نفسه

نا ال نعـرف إن كـان   وتداوي جرحه وتعامله باحلسىن يف حني أن،الوسخِ سليلَ
أأنـا   .ال فائدة من رجاء األديغة واستعطافهم ."باتيوخا"  بانتايل األديغة قتلوا ابننا
 كلَّهم العذاب الذي عذبوه جدنا حني أسروه يكفي آل كاشورا !؟الذي ال يعرفهم

 .راحتيـه  بني افيليسوبالقياس ملا كان يرويه لنا فهذا األسري حيمله  .حىت افتديناه
ظننـت أين   .ال أعرف إن كان األسري مل يعد يف اإلسطبل .ومينعين أن أُفسد صالته

ح دون سـبب  والكالب ال تنب ؟أمسع صوت قيده ولكن رمبا كان يخيل إيلّ فقط
 .وكذا طلقات البنادق املتجاوبة .وجيه

تسلل كاشورا القوزاقي إىل احلفرة اليت يف جدار اإلسطبل واليت كانت تتفحصـها  
وحني مل يصدر أي صوت قال يف نفسه " ال  .وأنصت ،، فأغلقهاأنفيسكا قبل أيام

ابين  إيل وثقت أنه سيعيد وأعرف رمبا هرب " وتذكر أن بادينكا كان قد قال " ل
ولكن  ،هكذا ملا احتفظت به ساعة واحدة " " لوتأكدت أنه لن خيدعك تصرفت

 "   شأن تثق ؤالء كأنْ تنتظر املطر يف موسم احل
صاح كاشورا كما يصيح بادينكا علـى   ؟أنت هنا أيها األديغي احلاسر الرأس _

 !بورزوي ابتعد يا _وفيما كلبه ينبح استند إىل جدار اإلسطبل ور كلبه  _أسريه 
 ؟احلاسر الرأساللعني سألتك أأنت هنا أيها األديغي  !دعين أمسع

أي  _دمدم شـواي   _ ؟آكل حلم اخلنزير،أيها اللعنيأين أذهب إن مل أكن هنا  _
 !؟ضجة أثرا الليلة حويل
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يدخل  ومث قال وه .ال يعرف أيفرح أم يغضب وابتسم كاشورا وه _ !هنا وه _
 !كةحضاملَ ا األسريعن هذال تغفل يا بورزي  :بيته

القوزاقي والقريةُ وعندما أغلق الباب وراءه هدأت دار شـواي  ذهنيف  واجلوار. 
سطبل مغلق بإحكـام  إ ومع أنه مقيم يف .أنصت عرب اإلسطبل املظلم غري مصدقو

 .هابقلبه ما ال تراه عين لحظوبدأ ي ،فقد بدأ ليل اخلريف يؤثر فيه
يف  كانـت تتجمـع  مع أن السحب  ،د الظهر تقريباًاليوم بع :حدث شواي نفسه

ـ  ،ن أصوات الكالب ومن وقوف الرجلني يف أرض الدار، فمالسماء ال أظنـها  ف
ال اليوم وال أمس وال أول من  ،مبثل هذا التوقع إيلّ جروحي توحِ مل ،جلبت املطر

مل ينقطـع   .ما هطل يف الشهر األخري من الصـيف  واملطر الذي كرهناه ه .أمس
ليست املشكلة يف مطر الصيف بـل يف   .مث يطري عنا وم فوقناحي؛ال نصف شهرطو

 غـري الشتاءُ ماذا سيجلب يل  .أيام اخلريف الرطبة ألن أيام الشتاء الباردة ستتلوها
ه ويبحثون م الذي آذيناهم بهبناون بلغريهم مشغووآل بادينكا  .املطر والثلج البارد

 ؟فـدييت  يب فيـدفع  ن يل يف الدنيا يهتمأنا مو .جله جاهزوما سيدفعون من أ ،عنه
ال  ؟ذا تتأمل من مثلـه وما .بامبت وي يعرف ما حدث يل هالوحيد يف الدنيا الذ

ولن يعـرفين   ،ال شاهد على ما فعلت:قائالًيقضي وقته يعوي  .ال مبدأ له وفاء ملن
كان  . يبوال يعرف ما حلّ ،.تلي "قوابن بادينكا ال يعرف امسي ومل ير " م .أحد

يـا   .مل يعرف امسي ورأى " مقتلي " حىت ل وسريوي خربي إن عاجالً أم آجالً ل
 بامبت اجلشع يقـول إنّ  .بيثميوت هذا الفىت على يد بامبت اخل أنريب ال أريد 
سيغريه ما سيجنيه مـن   ؛لن يفعل هذا ولكنه الكافر يفتح باب اجلنة إزهاق روح

يا إهلي أنا واحد ممن تسبب   .اجلنة اليت يشتهيها مال من وراء الفىت أكثر مما تغريه
وإن  ،وإن مل يكن حياً فاجعل جنة املسيحيني مأواه .يف مأساة هذا الفىت فاغفر يل

 ،ن بـرب هلـم  مؤمنو ،وإن مل يكونوا مسلمني ،هؤالء .كان حياً فامشله برعايتك
فسأكفر عن   على املسلمني ذا جنيتوإن  !فنوهلم ولدهم ؛ليسوا عدميي الشفقة

 .ذنيب مادمت يف دنياك الفانية
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وسـال   ،أقـوى  ووحني غاب األمل بدأ ينبض على حن .لوى شيء ما قلب شواي
مغمض العينني ىل جدار اإلسطبل إاستند  .يشعر بضيق يف التنفس وجبينه عرقاً وه

 .والطني قصبال جداروأراح رأسه البارد على  .يدور رأسهكما يفعل عادة عندما 
والساقان املرتعشـتان   ،ت عليه اآلنى قلبه األغالل اليت على رجليه وإن خفّال ينس

حني يضع راحتيـه   .يف جنبات اإلسطبل يرنُّاألصم ها وصليلُ ،قيدزان حلقات ال
وبعد أن جيلس هكـذا   ،على ركبتيه ينقطع صوت األغالل الذي ال يطيقه القلب

شـيئاً   وتعود إليه .أوصالهإىل  يعود الوعيفنصف ساعة تقريباً يلوم نفسه ويعظها 
 .هربت منهكانت األفكار اليت  فشيئاً

 .السحب السماء فهي تزخر بـالنجوم  غطِّإن مل متطر ومل ت :قال شواي يف نفسه
وكـذا   ،جنوم الصيف وجنوم اخلريف خمتلفة يف دفئها وإن مل يكن بينها فرق كبري

يبدأ يـنقص   ،اكتمال القمر ال أظن أنه بقي الكثري على .القمر الذي تتناثر حوله
 .يرش ماءه الفضي على سطح األرض ووهستدير ويهل وجهه يعندما يبلغ مداه ف

 .وقف اآلن على سطح اإلسطبل القمر وإذا قست الوقت إىل صالة العشاء أظن أن
ويقـف فـوق    ،وبعد قليل سينحدر باجتاه الغياب وينزل يف جهة بالد البجدوغ

ه ئضـو نظرة عـرب النوافـذ ب  وسيلقي  .السابقة وسيطل على داري لوستان حبله
ـ  وسيداعب النوم ،سيبتسم لسيسور .اللطيف يد جـري  عاهلادئ خلان جري وس

وسيلمع فوق شاريت كتفـي حممـد    .وسيشرق على قانتات اجلدة .وعادل جري
تدخل أللساين  ما أطولو ما أعندين .جري اللتني على معطفه املعلق بسنادة املقعد

القوزاق؟ وملاذا قلت له ما ال ب عالقتهملاذا ناقشت حممد جري يف  .يف ما ال يعنيين
من بقي عندي  ؟الذين من شاكلة بامبت ألديغةَأهم ا ؟ذا يمن كنت أمح ؟جيوز

 ؟همآل سلطان جري من أجل الذين أسأت إىل األديغةُ مأه ؟اآلن يستقصي خربي
ما الـذي جعلـين    !مهالً ،مهالً !انتظرهم إذن إىل أن يتذكروك  ويتتبعوا أخبارك

يعتقد حممد جري  ؟أي عالقة مبا فعلنا أنا وبامبت حبماية حرية األديغة ؟أفكر فيهم
 القوميـةُ  جاهلييتأنا أنستين  ؟وأنا ماذا .وحريتهمأنه يعمل خرياً من أجل األديغة 
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ومع ذلك فأنا  ؛دوين حسب عادات كلٍّ قومقيفاألديغة وجاءت يب إىل هنا  حريةَ
وغاضب علـى   ،وأحتقر القوزاقي كاشورا ،على بادينكا ناسياً ما فعلته به عاتب

داري السابقة " أأحفظ سـر  " قائالً وأُحلق م حممد جري.أحن ،األتامان ماتفييف
بل أكتفي بـالقول إين   ،مبن خطف الفىت ،ال أبوح هلم مبصدر الشر ؟بامبت قاتلي

 ؟إن قلت له رأيي ،ي إن اعترضتهوماذا فعلت مبحمد جر .سأعثر لكم على فتاكم
أأقضي وقيت يف إسطبل القوزاق  ...يكفي أن أُملِّح هلؤالء جمرد تلميح أين موىل له _

والـيت   ،إال أنفيسكا اليت تنظر إيلّ من ثقب اجلدار يفّ الفرح يء يبعثال شمكبالً 
قأ عني من علي أن أف !؟م يطعمونين وحيافظون على حيايتاً بأقانع ،يطردوا دائماً

كان ينوي أن خيطف روحي. سأعرب ر بشزة متخذاً من بامبت جسراً وسـأعود  
 .يقولون "من يتب يقبل اهللا توبته " ولذا إن قبلين أهلي رجعت إلـيهم  .إىل قرييت

صـل  وسأ .وهكذا سأعرف ما سأقول وما سأفعل وما سأرتب بشكل أفضل اآلن
أفضل ومي على حنرح.   

مل ير أي حلـم   .األفكار الثقيلة اليت كان فيهابمرهقاً  جالس وغفا شواي حيث ه
ولكنه قفز عنـدما دخـل    .ومل يوقظه أي ضيق ،كما كان يرى يف الليايل السابقة

 .وانتبه إىل أنه فوت وقت صالة الصـبح  .من ثغرة اجلدار نسابشعاع الشمس امل
سجادة ن فروته  متخذاً مقام بسرعة ناسياً القيد الذي عليه وتوضأ ووقف أمام اهللا

على ركبتيه  ،كما صلى،باللغة األديغية جالساً وبدأ يدع هاوحني انتهى من .للصالة
ـ  ضـرع " يا إهلي يا من يضرع إليه كل الناس وال ي .رافعاً إىل اهللا  ذراعيه إىل  وه

 ؛ت فألنك أنت احلاكملفع وسوءاً أ إن قلت .إليك أن تغفر يل ذنويب توسلأ ،أحد
أنت أدرى مبا  .ال أحيد عن أمرك وقضائك الصاحلات ما حييت سأفعل !ارفعه عين
معي حسب  جئت إىل هذه األرض متحمساً ولكن رمبا تصرفت كنت ،حصل يل
وألن االختبار الصعب الذي  .ال أفعل ما ليس يل به علم .آخر على حنوٍ ونواياي أ

وضعتاملسلمني الذين ين بعطفك لتعيدين إىليل وامشلْ ين فيه جعلين أعي نفسي اغفر 
ولكـن ال   .يناً يف رقـبيت إىل األبـد  إن حققت يل رجائي كان د .أبعدتين عنهم
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 حتاسبين عليه بسببفال ؛إنه ليس ذنيب وال ذنبك ؛تؤاخذين بالشر الذي منا يف قليب
 دون. ال تقف يف طريقي وطعم احلل نسيف  ربِ. لست كمن على لسانه الصبامبت

   .ك يل عنهلن يثنيين عن عزمي منع ،اغفر يل ،هذه األمنية
ابتسم للعني الزرقاء اليت تنظر من خلل ما إن أى شواي دعاءه إىل اهللا وض حىت 

 :وقال هلا بلغة خليط بني األديغة والروسية .جدار اإلسطبل املمتد إىل دار كاشورا
 ؟أنت يا أنفيسكا _
عة كبرية من اخلبز ملفوفـة  ومدت من الثغرة قط _جئتك باخلبز  .أنا يا إبراهيم _

 !مينخذْ  _اللحم على قطعة من 
 .يستلم ما مد إليه وقال وه _لن يقبل منك أبوك هذا يا صغرية  _
 .مها يف سوق األحد ؛أيب وأمي ليسا يف البيت _
 .هكذا طمأنت قليب يا أنفيسكا _
 .وكذلك أسرة بادينكا _
 .أننا بقينا وحدنا ويبد _
 .معنا باسكي ،ال _
 ؟ووأين ه _
 .خياف منك ؛. على عتبة البابوه ها _
   ؟وأنت ال ختافني مين يا صغرية _
 _احلياء  يلفّهامث أردفت بلهجة  ،سألت أنفيسكا وقد لف الدفء عينيها _ ؟أنا _

 .أنا أشفق عليك
 .. أعرف يا صغرية منذ زمن أنك تشفقني علي.!شكراً _
لقـب "  ا الزرقاوين غري راضية عـن  سكا عينيهأبعدت أنفي _أنا لست صغرية  _

 .الصغرية "
ومسع منها ما  ،يفهم شواي ما جرى له رجعت العينان الزرقاوان أنفسهماوقبل أن 

 .مل يسمعه خالل الشهرين اللذين عرفها فيهما
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وإن مل تصـدق   .أنا دخلت يف السادسة عشـرة  ،ال تنظر إىل حنافيت يا إبراهيم _
صاحت أنفيسكا اليت أبعدت العينني الزرقـاوين   _غرة فانظر إيل وأنا أبتعد عن الث

 !أنا هنا ها ؟وملاذا ال تنظر إيلّ _ :النديتني
 وقف شواي ألياً وقد فهم معىن كالمها، ولكن دون أن يدري ملاذا تقول هذا.

 .مث غلبته ذكورته فقادته إىل الثغرة
بتـان املـدورتان   مث الرك ،ها األسود بالكعب العايلؤلعيين شواي أوالً حذا ارتسم

أعلى منهما وعجزت يداه عن  وولكن ملا عجز عن رؤية ما ه .والفخذان القويتان
    :ان اليت حتد الفجوة ناداهاقضبإبعاد ال

 .اآلن أراك جيداً !.. يكفي.أيضاً ،أيضاً ،ابتعدي أيضاً _
مل يفهم اجلار كاشورا حني ظهر من وراء حائط اإلسطبل وبيده سطل غري كبري  _

 :أنفيسكا فتوقف وتفقد الدار وسأل اتحترك
 ؟ما أعجب مالبسك ؟مع من تتكلمني يا أنفيسكا _
 .أنفيسكا خمرجاً بسرعة وجدت _تقاذف الكرة نألعب مع فاسيك  _
مث اقترب من باب بادينكا  _حسن أنك تالعبني أخاك الصغري وترعينه  ؟هكذا _

إبـراهيم مل يأكـل منـذ     بكأنه نسي شيئاً وسأل كمن حيدث نفسه على األغل
بدالً  ،يرجوين سافيلي أن أطعمه ألنه سيغيب _ودخل يغمغم  ؟أمل حيتج ؛الصباح

ال أن  ،حتـرقهم  ،تلهمقاألديغة يستحقون أن ت .عليه باملوت يف جماعة ومن أن يدع
 !إم حشرات ؛تطعمهم

 
– VI – 

 
ليت ينام فيهـا  الغرفة ا بقانتات أمام با _قم يا صغريي يا خان جري يا ولدي  _

حان وقت الذهاب إىل املدرسة أال حتتـاج   _خان جري يف األيام األخرية وحيداً 
 ؟إىل أن تغسل وتلبس
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صحوت منذ  _صاح خان جري من الداخل بصوت حاد  _ !ادخلي يا جديت _
 .وكما اعتاد عانقها .الستقبال جدته ترك مقعده وهب _وقت طويل 

نظرت قانتات إىل الكتاب املفتوح  _ ؟ أمسعوكيف مل ؟مىت استيقظت يا ولدي _
   ؟فقرأته اآلن ؛كأنك مل جتده مساء أمس ؟ما هذا _

 :وأجاا جواباً يرحيها ،رفع خان جري رأسه املتطاول ونظر يف وجه جدته
فتحت بـاب غرفتـك    _فاغفري يل  _عدم استيقاظك لكنت مشغول البال  _

 .واطمأننت من خالله
ـ  .غلبين النوم ألن األحالم املزعجة حرمتين النوم لـيالً رمبا  ؟هكذا يا ولدي _  ول

  ندمت قانتات على تنهدها العميق أمام الفـىت  !كانت هذه الدنيا الفانية كما نريد
   :ولكن خان جري الحظ فقاطعها ،فحاولت أن تقول شيئاً آخر

ملعت عينـا   _ ؟أتعرفني من كتب هذا الكتاب .حفظت دروسي أمس يا جديت _
إن حفظت ما يف هـذا الكتـاب    .سيليفيتشاروسينسكي كرييل ف _ي خان جر

ملا حصـلت   .ك من اخلطأ يف القراءة والكتابةميحي .جيداً أفادك يف اللغة الروسية
على مسمع من اجلميع  كرييل فاسيليفيتش أمس على جيد جداً يف القراءة امتدحين

نا يف الروسية والالتينية سومدر !يا جديت هما أعجب حمتويات .وقدم يل هذا الكتاب
ويسأهلا  .يقرأ خان جري عنوانه بالروسية .توملاتشيف فاسيلي إميليانوفيتش ميتدحه

 ؟أفهمت يا جديت :بنوع من اخلبث
بفضل اهللا ولدت يف قرية أديغية  _أجابت بنفس اخلبث  _فهمت معىن الكالم  _
 .ولكن إن حفظت أنت ما فيه ورويته يل فهمت أكثر .قوزاقية _
تعرفني أيـن  أف _قال خان جري فجأة  _إن تعلمت ما يف كتاب فاسيليفيتش  _

 .طريق إيكاترينودار :سأرويه لك من أجل أال نصرف عليه كثرياً من الوقت
هذه فكرة جيدة منـك   _قالت مسرورة ومتعجبة ملا مسعت  _حسناً يا ولدي  _

ري مـن عقـل   كما يقال " عقالن خ .وكذلك تراجع دروسك معي ،على طريقنا
واحد " سيهأمام معلمك ون عليك األمر. 
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تظهر العربة الواقفة  .أن الوقت مبكر فهمت قانتات حني خرجت من البيت فقط
يقـف   .صوت مناخري احلصـانني ويسمع  .أمام البوابة بصعوبة من غبش الصباح

ال يظهـر رأس   .صطبةاملوتتابع بيكا وسيسور من  ،قاميت وحاج قسي أمام العربة
وكل مـن يـراه    .ن جري الصغري من وراء صندوق الكتب الذي على ظهرهخا

 .يشفق عليه
وحىت قاميت وحاج قسي وحصاين  ،كل ما يهم قانتات اجلدة وبيكا األم وسيسور

شيء آخر خمتلف جداً عن الصباح اخلريفي الندي وعـامل خـان جـري     ،العربة
وميضي سحابة ـاره يف   ،إنه يفيق باكراً وال يشبع من النوم :يقولون .املضطرب

األمري النازل الفىت ولكن ال يرى شيء من هذا على وجه  ،املدرسة وال يأكل جيداً
   .اليت يذهب إليها املدرسةمن سلوكه أنه شديد الرغبة يف  ويبد إذ صطبةاملمن 
ال يزال الوقـت مبكـراً    _قانتات على الفىت  تلهفت _ !ال تستعجل يا ولدي _

ما أثقله يـا   !يا قاميت ويا حاج قسي خذا منه صندوق الكتب .هوأمامنا متسع من
 .جيعلك أحدب هذا الذي على ظهرك !صغريي

 يسمح خان جـري  مل _ ؟أما قلت لك يا جديت أن الصندوق ليس ثقيالً علي _
 .الصندوقأن حيملوا عنه  اعترضوهلذين ايل الموالذي يفخر برجولته ل

طب يسـتريح  يقولون " احل _قانتات  ال تكف _ !غريي أعطهمأعطهم يا ص _
 ." استرح ريثما تصل إىل العربةرتفع عنه الفأست ريثما

مث  .ال يعبأ خان جري مبا تقوله قانتات بل يقف حماذياً املوليني على مصعد العربـة 
 :يبتعد قليالً ويقول هلا باحترام

  !اركيب يا جديت _
، كانت قانتات _مبا يقول غريه  وال يهتم ،وهذا الفىت يفعل ما يريد ه !يا إهلي _

مث ارتقت العربة حـذرة   .ومسرورة تراضية مبا مسع رغم نربة العتاب يف صوا،
 .متثاقلة
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 فيها العربة دوء مشتقال خان جري لقانتات اليت مل تقل شيئاً حىت اللحظة اليت 
   :يتبعها قاميت وفارس آخر على ضفة النهر

 .يا جديت ليس مزاجك اليوم حسناً _
 ونظرت يف وجه الفىت مستغربةً ،انقطعت سلسلة أفكارها يف هذه اللحظة ؟هيه _

؟ما الذي جيعلك تقول هذا _ه فطنت 
 .وشاردة ،ال تقولني شيئاً _
حيدث يل أحياناً مثل  _خان جري وهشت له  ونظرت حن _ ؟يا ولدي وأهذا ه _

ما ينتظره حني يتقـدم يف  بديهي أن يفكر املرء يف  .ال داعي لليأس حبمد اهللا .هذا
 .أمتىن أن أوقفكم على أرجلكم فحسب .أنتم اآلن مهي ؛مل يعد أمري مهماً .العمر

 .سأحتمل ما كتبه اهللا علي مهما كان ثقيالً
قلّهم عند معرب النهر كان أربعة من الرجال األديغة ينتظرون العبمـع   ارة اليت سـت

 :عربتني حمملتني باخلشب
ن حصـانه  عوترجل  ،هاترك بامبت رفاقه واقترب من _قانتات مع السالمة يا  _

 :وقال للسائسني ،تعبرياً عن احترامه للمرأة
  ."املرأة تقلّالعربة اليت " _بل  " عربة األمري " مل يقل _ابتعدوا وقدموا   _
مـن مظـاهر    املزيـد  ،بعدما ردت السالم ،مل تقبل قانتات _كفى يا بامبت  _

ملقايضـة  رمبا ذاهبون  ؛ال تزعج عربات النقل _ :نب بامبت قائلةاالحترام من جا
 .امللح

إن  .م سدوا الطريق أمام عينيكف فقط أرأع ،ال أعرف يا قانتات ماذا ينوون _
 .حبـةً  قد حبةًإن فقدنا شعورنا القومي فسننفرط كالع ؟مل أقدرك فمن يفعل هذا

ن مل نعلّمها للفىت األمري اجلالس جبانبـك  إ .نا جتمعنارعة اليت أورثنا إياها أسالفُالش
 ؟.. ويا خان جري.أليس صحيحاً يا قانتات .ولصغارنا فسنضيع متاماً

قالت قانتات يف نفسها ولكنها أخفت مشاعرها  !؟أسيعلمنا هذا كيف نريب أوالدنا
 .فلم تترك السؤال بال جواب
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مـا   .من ال يتحملـها وبيننا من يتحملها و .حقاً شرعة األديغة تتضمن الكثري _
 !مور كانت جتري بإرادتنااألليت  ؟العمل

_ وبصوت  ،قال خان جري باستعجال _ت طريقنا يا جديت ولكن العربات سد
 .أعلى مما جيب

 وومن ولد تالياً فه ،األكرب ومن ولد أوالً فه .مل تقل إال الصواب ؛ديلم يا وعن _
 .ولكن إن تعاليت على احلياة نبذتك .األصغر

ـ  .وتربني األمري الفىت تربية حسـنة  احلق،تقولني  .هذا صحيح يا قانتات _  ووه
الفـىت مل يضـيع    .واملرحوم حممد جري كان إنساناً عاقالً يعجبين بفطنته العميقة.

  ؛امرأة تألس .أنت من أمراء البجدوغ .هموقع ولكن األفضل أن يعرف كلٌّ .أصله
ونطـق   _منهم رائحـة الزبـل   كنت أريد أن أفرض احترامك على من تفوح 

 .مل تكن فطنتهم كافية أريد أن حيترموك ولو _الكلمات األخرية بصوت أخفض 
من ولكن دعنا  _يكفيين ما كنت تريد أن تعمله من أجلي  _شكراً يا بامبت  _

ما يقلقين اآلن شيء  .نظرتك إىل من وصفتهم بأن رائحة الزبل تفوح منهم مناقشة
 .سيت رجائي إليك يف ذلك املساءأظنك ن .آخر يا بامبت

مـن الـذين   بامبت  شابسغليس  !على هذا النحوال تنظري إيل  ،ال يا قانتات _
ومل يبق من مل  .ه يف األيام املاضيةمل يكن عندي شاغل غري .قواهلمأأفعاهلم  ختالف

أرض األديغة وتبتلـع الفـىت    . ال أعرف إن مل تنشقهإقليم األديغة كلِّأتصل به يف 
قد يكون قُتل يف  ؛تعرفني القوزاق يقولون الكثري .ن سألتمممل يعرفه أحد  .بانتايل

   .واموا األديغة به .ما بينهم
   !هذا مستحيل يا بامبت _
 ؟وملاذا _
 .ألم حيتجزون من كان مع الذي اختطف بانتايل _
ذا مل ملـا  _أنه جاءه كطعنة سكني  وموه بامبت بالعتاب ما مسعه ول _هه  ؛هه _

برجله  انتصبت أمامه صورة شواي _كانت مهمتنا ستقصر  ؛ختربيين ذا من قبل
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مث سأل  .قتله اروحة، والذي أوصله إىل ضفة النهر مث طعن كتفه من الوراء يقصد
 :وكأنه بريء من فعلته

 ؟أأخربوك بامسه ؟الذي حيتفظ به القوزاق وومن ه _
 ...كنا نعرف ول :مسها ال تعرف اإقالت قانتات متأسفة  _

 ،ذي جرحـه القـوزاق  شواي ال ،أن ابن الكلب هذا ويبد :قال بامبت يف نفسه
" مل أستطع إزهاق روحه حـني  عك يف اهلمة توقالشفقذا يقولون "هل .بسبعة أرواح

وسأعرف إن كان ه .ثانية اواآلن صار علي أن أفعله .هضربت. 
الستقبال العبارة املربعة الضخمة الـيت  مرتاح ملا يراه من حترك الناس  وقال هلم وه

 :تقترب من الضفة
 !مع السالمة _
 .قال قاميت لبامبت الواقف وراء العربة _اذهب معنا  ؟ملاذا أنت واقف _
حنن ال أقارب لنـا   _من الغيظ  نفسه يأكلُأجاب بامبت  _انطلقوا  ،انطلقوا _

 .  مثلكم من القوزاق
جالساً دون كالم طوال ارتقـاء العربـة    نظرت قانتات إىل خان جري الذي ظل

مل يكن الصمتو ،طوال اجتيازهم غابة البطمو ،املؤدي إىل باشكا األمريية الطريق 
ثانيـة  وتـذكرت   .ومل تسأله ،أا ال تعرف فيم يفكر ووابتسمت ول .من طبعه

أشفقت عليه  جارها الفىت بعدما جرت العربة مدة وهي غارقة يف أفكارها، ولكنها
   .هر صفوتكدأن 

من قبل أن يولـد وحنـن نالحقـه     _قالت قانتات يف سرها  _بلونا هذا الفىت 
 !ال تتكاسل بل ادرس !ادرسال تتصرف دون لباقة بل  !ادرس ؛ال تلعب :باألوامر

كان ما تقوله بيكا وسيسور صحيحاً أم غري صحيح فنحن فرضنا على هـذا   سواء
الصيب أن يه األوالد يفّ   .ودفء منزل األسـرة م من عذوبة حضن األم حرأأكـر

وهذه  ،قفوا هكذا ،اجلسوا هكذا : هلم اإلحباطمسببةًيف حناين فأالحقهم  بإفراطي
 ؟فيم يفكـر اآلن  ؟وهذا عار ،وهذا جزء من شخصية األديغة ؟وهذا جنون ،نباهة
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عمرنا وحنن أنفقنا  .ال يتفق " بني ما فِّق" امجع ما ال جيتمع وو !فكّر يا ولدي فكر
حقاً  .ع أفق معرفتنايوسف ،ب شعرناأنه يشي وول ،يزيدنا يف اكتشاف جهلنا .يف هذا

أقرانك رميتـك بـني أوالد    بدل أن أدعك تلعب يف دار والدك وبني ؛يا ولدي
مل يكن منسجماً معهم ملـا   وأقول هذا ولكن ل ؟. أيكون هذا ما تفكر فيهالقوزاق

أيكـون   ؟م يف هذه الساعة يف رأس خان جريأي ه .اختار املدرسة وجاء إىل هنا
 .تكلمنـا يف مهومنـا   .وحنن احترمناه احترمنا ،تبادل كالماً غري الئقمل ن ؟بامبت

من أين نسترجع البس القبعة  !يا حسريت يا ولدي ؟أيكون الفرسان ذكّروه بوالده
 إن كان هذا مهك فسيفنيك.   ؟الوحيد الذي كنا يف رعايته

 ؟أتسمعين _عجلتها مهومها  _ن جري يا ولدي يا خا _
 .كالرجالانتشل خان جري نفسه من أفكاره  _ ؟ماذا يا جديت _
 .مل حنقق وعدنا اليوم _
 ؟ولكن أتعرفني فيم كنت أفكر ؛أعدا عليكفقد إن كانت دروسي  _
 .قالت قانتات اجلدة بتصميم .أعرف وأمتىن ل _
 ؟فر معناأمسعت جواب بامبت حني دعاه قاميت أن يسا _
 ؟أأهانه ؟ماذا قال له _
"ليس عندنا أقارب مـن القـوزاق    :أجابه .كل يفهم هذا كما يريد يا جديت _

 مثلكم " 
 ؟أهذا ما كنت تفكر فيه _
مل يكـن   وأجاب خان جري ول .اً يا جديتمستقيمليس إنساناً  شابسغبامبت  _

قة كالمه يف تلك مل تعجبين طري :مث أضاف بسرعة .بالتحديدعلى السؤال اجلواب 
هؤالء يسميهم األتاليك مرجان " أصحاب األلسـنة   .الليلة عند سيسور وال اليوم

ما رويته لك عن الفرسان الذين ذهبوا إلرهاب  ينأتتذكر ؛مث إن صوته .املعسولة "
 .كان بينهم هأظن ؟مرجان
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مـن   _ ؟أتكون خمطئاً _خافت قانتات  _يا خان جري يا روحي  ،يا ولدي _
 .أن تظلم اإلنسان السهل

 .أظن :قلت _
مث متـوه بكـالم    _توافق قانتات الفىت األمري بلهفـة   ب،تظن وحس .نعم نعم _

ال   ،وإن كنت تشـك فيـه   ،ما ال تعرفه ؟فيم سيجعل منا حنن حمدثني له :ألطف
يقولـون إن البيـت    ؟تعرف ماذا سنفعل أنا وأنت بعد املدرسةأ !يف رأسك هتدع

على تكليف من األتامان ماتفيف  يغوري كوندراتيفيتش بناًءالذي استأجره لنا غر
إن أعجبك سننتقل إليه أنا وأنـت   .سنتفقده ،املدرسةوليس بعيداً عن  ،بيت جيد

 .وسيسور وقاميت وحاج قسي والطباخة
 _قال بعد أن متعن يف املوضـوع كاملسـنني    _ !ما أكثر من عددت يا جديت _

وماذا سيقول القوزاق الذين سنعيش  ؟ ثقيالً عليناألن يكونوا محالً ؟أليسوا كثريين
 ؟بينهم

واملرحـوم   .ورثنا جدنا ما يكفينا العمر كلـه  !إن كانت التكاليف فال ختف  _
ومـن   .هـذا أوالً  .ويسرين أنك أيضاً تفكر فيه .أن يبدده بلْه من ،زاد فيهوالدك 

 وأ ،نعيش بني القوزاقلنا احلق بناء على توجيهات من قيصر روسيا أن جهة ثانية 
ال تدع أحـداً ميـس    !احفظ هذا يف قلبك .نذهب بعيداً حىت سان بطرسبورج

ال خوف علينا ولكن أريـد أن  .وثالثاً حنن حباجة إىل حراس من الرجال !حريتك
مث كررت بصوت  .نفّست قانتات عن كرا وإن مل تكشف كل مهومها _تفهم 
 ...أُفهِمكولكن أريد أن ال خوف يا ولدي  :_ما ختاف منه  ألطف

ع قبـل قليـل نـربة    اصطنالذي  خان جريسأل  _ال تمي يا جديت فهمت  _
وأمي وإخـويت الصـغار    يا جديت القريةُ ولكن :_ الرجال بطريقة تفكري صبيانية

 ؟أسنعيش عمرنا هنا ؟واألديغة
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د ارتعبت قانتات من السؤال املفاجئ مث عا _ال أعرف يا خان جري  ،يا حسرة _
يف أيام استراحاتك يف الصيف واخلريف والشـتاء والربيـع    ؟وملاذا :إليها الوعي

 .سنعود إىل القرية
*** 

يف اية للخرب املزعج الذي مل يتوقعه وجد حجة ليتـرك رفاقـه    بامبت ما يفكرفي
 بشـه مـاف  وقال ألغوي  .ولفت انتباهه صوت حوافر احلصان وراءه .الفرسان

 :الذي حلق به
 .طريقك يا بطني ريقي غرياليوم ط _
 ؟أمل نتفق على أال تدعوين ذا االسم يا بامبت _
 .زلة لسان _
 .ال يعجبين برناجمك اليوم _
 !فكرت يف سردها وما أكثر ما ال يعجبين ل _
 ؟عجوز آل سلطان سحرتكأ ؟ماذا حدث لك ؛عجيب _
 !ال تتكلم يف ما ال تعرفه _
بامبت  ولكن ما أقرؤه على وجهك ال يبعـث  حقاً ال أتكلم يف ما ال أعرفه يا  _

 ؟على االطمئنان. أتكتم عين شيئاً
مث جلمه بعنف مـع   .يف مكانه دارأوقف بامبت حصانه فجأة ف !كفى يا أغوي _

 !اتركين :سورة غضبه فوثب احلصان
 ماف _ أيها الشابسغ؛ ما كنت أريد أن أقول ما أقوله ولكن _ انفجر أغوي بشه

فعل املعروف فال حق  قبيلإن كنت تبعتك من  ؟أتظنين طفالً !كُف عن نزقك _
حـني   .مـين يسخر  يتابعنا بعينيهوال حق أن جتعل من  ،لك أن تأمرين أن أتركك

 .يف أن يدير رأس حصانه إىل حيث يشاء احلق نصل إىل مفرق تغرغوي فلكلٍّ
بشه  يدعه ومل .على رفيقه الغاضب بشر وأطلق بامبت حصانه دون أن يرد خبري أ

ال  :وبعد أن جريا مدة ووصال إىل مفترق طريق الغابة قال بامبـت  ،يسبقه ماف
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بعد قليل لن يكـون يل مـا    .جيب أن أذهب إىل مكان ما بشه مافتؤاخذين يا 
 .سأطلعك على املوضوع .أكتمه عنك

مث غمغم وراء مـن   .وقد هدأ غضبه بشه مافقال  !قل يل هكذا إذن يا بيتمال _
ال  !ال تظن أين ال أعرف من أي نوع من البشر أنت :هر حصانه يف الغابةخيتفي ظ

 .وتروح بك وتغدشك أن مشكلة ما 
من النوع الذي خيـاف أن   هأن  من طريقة ركوب بامبت مع أنك ميكن أن تعرف

كشفان أنه يف مأزق جيد فيه نفسـه  يفإن سلوكه اليوم وطريقة حديثه يفقأ دملته 
ال يعبـأ   .قه " مشكلة ما وراء هذا السلوك املضـطرب " كما قال له رفي وحيداً

خيتار طريقاً يسلكه اللصـوص   .بأغصان األشجار اليت تصدم كتفيه ورأسه ووجهه
االبتعاد ما أمكن إىل حيث ال يـراه أحـد.    وعادة مسابقاً الوقت ألن مهه اآلن ه
بشـأن  أخطأت يف نصف السنة املاضية مرتني  .حدث معي ما مل أتوقعه يف حيايت

ص مين بعـدما  ومتلّ ،شعره مبا أنويه للخائن حممد جريما كان ينبغي أن أُ :شواي
حبجة  ،نويت أن أُشركه يف دم حممد جري حبيث يضطر أن يكتم السر طوال عمره

أنه روجد مئة ذريعـة  ف ،وأن عمته مبثابة أمه ،ه مل ينس اخلبز وامللحوأن ،هي يف دارب
تعـادى  ولكن الناس مل ينسـوا أنـه    .مين سري فمضى بعدما مسع. ليتملص مين

ولكن  .لقب قاتل األمريب موصوماً رحل إىل اآلخرةفكنت أريد أن أجعله ي،األمريو
كابـك  مل ينقطع رِ" !نفسك إىل هذا احلد بكِّتال ت ،مهالً يا بامبت .مل يتحقق يل

 أأنـا الـذي ال   .وال انتهت مهارتك يف الرمي " وال انكسر حافر حصانك ،بعد
إن كان األسري الذي حيتجزونـه   ؟يصل إىل قوزاق ناحية فاسيورينسك يستطيع أن

ولن أدعـه يسـمع اسـم     .شواي فال أسهل من أن أُجهز عليه بضربة قاضية وه
 ،ي عربة اليومق به راكبحلليس هذا فحسب بل سأُ .سيسور الذي حيتفظ به يف قلبه
   .ثابة أخيه الصغريوالصيب الذي مب ،العجوز اليت يقول إا مثل أمه

ونظـر   .فتدىل والتقطه بطرف قامته .قبعته رجع بامبت إىل نفسه حني خلع غصن
 .حبقد إىل طرف السيف الذي نبا عن صدر شواي مث أعاده إىل غمده
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إن كان من يتحدثون عنه  :صرخ بامبت يف نفسه بعدما مشى مسافة !مهالً ،مهالً
ال خيطئون  .ما ال أعرفه يف هذه املسألة هناك ؟إبراهيم مسى نفسهشواي فلماذا  وه

ن بادله يف ه وأنا مرسن أَأنا م .أنا أعرف امسه واسم أسرته ،يف اسم بادينكا بانتايل
أن  ينتظرين بادينكا وقوزاق فاسيورينسـكا  .اليوم التايل بالسرج املريح الذي حتيت

جوز املهترئـة  وهذه الع !هم" ــ" إبراهيمأعيد إليهم بانتايل وأقايضه بــــ
 .رأس تدس أنفهـا يف مـا ال يعنيهـا    كالرجال ال غطاَء اليت حقها أن تلبس قبعةً

تتوسل إيل واعدة بأن تليب كل ما أطلب من أجل أن ترسلين مبعوثـاً وباحثـاً يف   
ت فيها اليوم من وقع  بلبلةوأي  !احبثوا واحبثوا فسنرى ما سيحدث .أرض األديغة

جلم بامبت حصـانه ودار إىل الـوراء    ؟إلبراهيم "أجل أن أعرف حقيقة هذا " ا
 .ببطء

 
– VII – 

 
 حدثت أحداث أخرى،يف أسرة بادينكا من مفاجأةما حدث الليلة باإلضافة إىل 

: أن أسري آل بادينكا جنا من املوت األول .اسيورينسكيف ناحية ف يل الظهربقُ
القرية فقد  يف بعدنتشر وهذا اخلرب وإن مل ي .رهم كاشورابورزوي كلب جابفضل 

هذا اخلرب بسبب و .القرية ااورة وإىل غريها إىل الرواياتوصل عن طريق 
وبسبب جميء األتامان ماتفييف  مع احلدث الثاين، ظهروالقضايا األخرى اليت ست

 .قوزاق ناحية فاسيورينسكا فقد التم  ،إىل إيكاترينودار
اجتمـع كـثري مـن النـاس      ،رعىعند امل ،أقرب إىل ر بشزة ،يف طرف القرية

 ،والنسـاء  .مجاعاتوىن ثْمو حادليلني من خيرجون من القرية أُقوليسوا  ،والفرسان
وأ صغرياتوخييل إليك أن أصوات هؤالء تأتيـك   .لسن أقلّ من الرجال ،كبريات

العموديـة  شرطة األو ،ليها محراءاالرجال قبعام سوداء وبيضاء وأع .من كل اجتاه
أغماد قامـام وأغمـاد    والفضة اليت تكسو .لون أعلى القبعةبهم احلمراءلسراويل

وسروج  .فاترةأشعة مشس اخلريف املنقضي فوقها  تشعسيوفهم وأغلفة مسدسام 
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وختتلف اخليل يف أعرافها وأذياهلا ورؤوسها العاليـة   ،تتالمعاخليل املتنوعة األلوان 
خر أم ال فإا تصهل صهيالً خفيفاً وإن كان بعضها يعرف اآل .وظهورها املمدودة

ا وسرعتها ةًمعتدن املتنوعة تنسيك لون حقول  .بقووأغطية رؤوس النساء وأثوا
مـن املسـنات ومـن     أكثـر  اللوايت يف منتصف العمروالنساء  .اخلريف الباهت

والرجال  والنساء  .واملمشوقات القوام بينهن أكثر من البدينات الثقيالت .الشابات
 نتمون إىل خمتلف األسر والعالقات والقرابات.ي

وف ومندوب القيصر الروسـي  نرال فالسمان ماتفييف ومعاونه العسكري اجلتااأل
تابانيس وأتامان ناحيـة فاسيورينسـكا كاشـورا القـوزاقي      ملقدمديسكاسي وا

   .ومساعده تكاشينكا وبضعة من املسنني احملترمني جمتمعون يف مجاعات متناثرة
ألتامـان مـاتفييف   اقـال   _اجتماع القوزاق يا إيفان كفيدوروفيتش  حافتت _

 .عندما شعر أن أصوات اتمعني هدأتلكاشورا 
 _  نعم، نعم، حيب افتتاح االجتماع _ أسهم فالسوف يف االجتماع كأنه غـري 

 :تامان مث اختتمعابئ بكالم األ
 !تامانافتتح أيها األ ،أمامنا أعمال كثرية ؛ملاذا نضيع الوقت _

تح ا االجتمـاع  بعد الكلمات اليت افتماتفييف شهد اخلطاب املسهب الذي ألقاه 
لديسكاسي واليت حكت أفكـاره  ته نظر ، وشهد على هذا الشكالزائد هعلى شك

ه األسود املضفور الطويـل إىل  صدغيشعر يصلُ ديسكاسي الذي و.ملوفد القيصر
متقنعاً بقناع  ،من قلبه اًبتسمم ،مسعهما آه وما ر جتاهعلى نفسه شيئاً  مل يظهِر ذقنه

   .زرق على عادتهأ
فلن خيـاف  إن بقينا جمتمعني هنا  يخائيل غريغوريفيتش حنن القوزاقصحيح يا م _

 _تابانيس جعلت ديسكاسي يرفع رأسـه   قدمامل كلمات _ يهدؤوا.فمنا  األديغة
 .ال يعودوا إىل غارامفجيب أن نعرب النهر ونلقنهم درساً 

مل يقبل األتامان ماتفييف هـذا   _ال ضرورة هلذا يا غريغوري كوندراتيفيتش  _
   ؟ملاذا تؤلب القوزاق الثائرين _الرأي مث مهس له بصوت أحزم 
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 أصغى القريبون والبعيدون إىل كالم تابانيس أكثر مما أصغوا إىل كـالم األتامـان  
 د  األتامـان كاشـورا  ماتفييف، ووافقوه من خالل الضجة اليت أثاروها. ولكن ي

 .املرفوعة هدأت القوزاق
قال أحد مسين القـوزاق   _ !حتافت ،ح  اجتماع  الناحية يا كفيدوروفيتشتافت _

وأعطـين   !لنتكلم على أعمال اخلريف ،ال جتعل موضوع األديغة أوالً _ني احملترم
 !الكلمة بعدك

 :عندما دخل كاشورا الساحة سكت الواقفون فقال هلم
قائد جيش قوزاق  .جتماع قوزاق ناحية فاسيورينسكا باسم اهللا ومبعرفتهأفتتح ا _

يا  !لنرحب به من كل قلوبنا .شرينومور غريغوري كوندراتيفيتش ماتفييف ضيفنا
 !لتتحابوا مجيعكمقوزاق 

_ وارتفعت أصوات نسـائية   .قال القوزاق ليس بصوت واحد متاماً _ !إىل احلب
 .يتأخر بعض األوالد والبنات عن آبائهمومل  .رفيعة من هنا وهناك

أعمالنـا   :األول _أكمل كاشورا كالمه  _تماع لسببني االجاليوم نعقد هذا  _
وما أريد أن أقوله يف ما يتعلق باملوضـوع   .اتنا حنن واألديغةوالثاين عالق ،اخلريفية

 ...األول
يلوح  ووه جوز قوزاقيخرج من بني اجلمع ع _ !مهالً يا كفيدوروفيتش مهالً _

 .االجتماع دول أعمالعندي سؤال يتعلق جب _بالعصا فوق رأسه 
وكثريون كـانوا   ،وحركاته من نظرات العجوزكون حكان بعض احلضور يتضا

 نتحيـاً دخل العجوز امللوح بعصاه ووقف أمام األتامان م .ميزحون معه وينهرونه أ
ئد اجليش القـوزاقي وأمـام   معتداً بأنه سيظهر أمام قا ،غري مستهني بنفسه ،قليالً

وبأنـه   ،سـكا واآلخـرين  نمندوب القيصر واجلنرال القوزاقي وسـكان فاريوري 
طرف عصـاه  إىل سند ذقنه أمث  .أمام الناس الذين يراهم كل يوم سيستعرض نفسه

 .دون استعجال
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 _ أمسعك يا بارادارميش أمسعك _ نادى األتامانُ كاشورا العجـوز راغبـاً يف أن  
 .وضوعهإىل م هدييع
_ بديهي أن تسمعين مادمت العجوز كأنه غري مهتم بكـالم  أجاب  _يل  أذنت

وعلى رأسهم غريغوري كوندراتيفيتش قائـد   ،هاهم رجال أهم منك _كاشورا 
 أكثر من أتامانالذي حارب مع نيكيكفور  وألست أنا شوغايل .اجليش يسمعونين

رح بالرمح يف احلـرب ضـد   وإن مل أكن أنا فمن ج .يزاقشرينومور القو يشِجل
 .األتراك ذوي السراويل الفضفاضة عند قلعة أنابه

يف صدرك  ؟أين جاءت طعنة الرمح _أصغر سناً صاح قوزاقي  _يا باردادمييش  _
 ؟أم يف مؤخرتك

 _ويهز العصا يستدير العجوز حنو مصدر الصوت القاسي   –_ اسكت يا وقح ! 
ال  _ليست مدعاة للسـخرية   ،ن عدوكاملكان الذي حتمي فيه بالدك م ،احلرب

 رمـاح  سنةُوكثرياً ما هزمتنا أ ،اختربنا شجاعتنا حنن القوزاق كثرياً برماحنا ،كتمأ
 .مكنك أن ترافقين غداً إىل محام الناحيةأ ترى جروحي. وإن كنت تريد أن والعد

لن تسمح لك جروحي أن تكرر ما قلته  .سترى هناك صدري وظهري ومؤخريت
 .ميل اليو

كان عندك سـؤال   _سأل كاشورا وقد رق قلبه  _يا نيكيكفور باراداميتش  _ 
 .أمسعك ،يل
وقد نفّس عن  ،قال العجوز الذي وجهت إليه الكلمات اجلارحة _كان عندي  _

 ،كـان عنـدي   _لالجتماع الصامت  ،غضبه وجلمته ذكرياته بعدما انتظر قليالً
تكلمنا اليـوم   ول _رج من بني الناس خي ومث استدار وه _ولكن اآلن ليس عندي 

 .خطأ ا كانا فعله كلٌّ لوطنه ململ تبعاًو ،يف موضوع االحترام بني الكبار والصغار
يف  _ صحيح يا باراداميتش صحيح _ وافقه القوزاق الذين يفارقهم، ومن يقفون

 _؟إن مل حنترم أنفسنا فمن حيترمنـا  ،ما يقوله نيكيكفور صحيح _أماكن أخرى 
 .درت صيحات من أمكنة أخرىوص
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كـان العجـوز    .: ليس صعباً أن خترب األمـور قال اجلنرال فالسوف يف نفسه
وكان ينوي أن يستمع إلـيهم يف   .بدأ الكالم بطريقة تعرب عما يف نفسي وشوغايل

بل من أجل  .ليس من أجل أعمال اخلريف اُستدعينا إىل هنا .شأن أعمال اخلريف
مل يكن هذا املوضوع يف نية كاشورا  .األديغة على القوزاقاالعتداءات اليت يشنها 

ماتفييف الثعلـب   يستطيعال  .الذي يتكلم يف مهمات اخلريف والشتاء الذي يتلوه
سواٌء كنت أعرف أم ه املهموس وكالم املوارب حديثه ما جناه لهأن ينهي  اخلبيث

 ،رثهـا أم ال حي ؛وبأرضه ،ال أعرف. ال شأن لنا مبا يفعله كلٌّ ببستانه؛ أينظفه أم ال
إنـه مشـغول بتصـنيع      ؟.. أتسمع ما يعاجله اآلن.أهناك ما جيب أن حيرقه أم ال

ـ  ؟أيقبل القوزاق أن يعيشوا دون أن يصنعوا العرق ويشربوه .العرق أتعجمـن   ب
واآلن يناقش موضوع تنظيف  !؟أال يقاطعونه .وصربهم قوزاق فاسيورينسك حلم

ال تخرجوهـا   .ستلقي اخلنازير يف أرض الشوارع املوحلةال يرضى أن ت !الشوارع
 .ونظفوا مصاطب بيوتكم .وعمروا أسيجة دوركم !من دوركم

 .مهس فالسوف لتابانيس _ما أكثر ما يتفوه به هذا  _
أجـاب   _ينوي أن يدفع القوزاق إىل أن يفعلوا كل ما مل يفعلوه طوال العـام   _

 .تابانيس
ما  .ع قوزاق ناحية فاسيورينسكا ال يزال يشتم يف سرهطبل خالفاًاجلنرال فالسوف 

واحلـال   .كأم يستحسنون كل ما يقوله هلم ويبد !مع هذا الرجلحلمهم أشد 
وقد  .ومل يقل إنه موفد من قبل القوزاق ،ناحيتهمم ركضوا إلينا بزعامة أتامان أ

يعترضه أحـد   أتعجب ملاذا ال .نسي الذين أتوا والذين أرسلوهم املوضوع بسرعة
األديغة يف  فجعهالقوزاق متسلحاً بشيء من الرجولة. وأين القوزاقي بادينكا الذي 

تكلـم   .إن الدنيا ال تسعه ؛انظر إىل ديسكاسي .واقف صامتاً وهاه ؟أأمهله ؟ولده
يف أي موضوع تريد ولكن ال تتكلم على األديغة بسوء فيسمعك! قلت إن العجوز 

ولكنه أتى بأحاديث من هنا وهناك ال قيمـة هلـا وال    بدأ احلديث جيداً وشوغايل
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كان األفضل أن يبقى يف بيته مـن   .يقولون ما يريدونه موضوع فلم يدع القوزاق
 .أن يهتم مبوضوع األكرب واألصغر

مل يضف الثاين والثالث منهما شيئاً  .تكلم ثالثة من القوزاق بعد األتامان كاشورا
مل يكـن   .ر استمعوا إىل كل من تكلم بكل أدبولكن احلضو إىل ما قال األول.

 زعيم انولكن إن ك.من الضروري أن يتكلم األتامان ماتفييف يف املوضوع األول
فليس من املقبول أال يتقبلوا كالمه  ،من إيكاترينودار اءوج كل قوزاق شرينومور،

 يتكلم يف أعمال اخلريـف  ووفيما ه .نكاية بفالسوف الذي يقف إىل جانبه وول
ديغة موضوع األ ،والصيف ومشكالت احلياة بني القوزاق دخل يف املوضوع الثاين

 .القوزاق _
أن يتحلى قـوزاق   _صري قال غريغوري كوندراتيفيتش بعد متهيد ق _يسرين  _

منـذ   .وسنظل نثق م .. كنا نثق دائماً بقوزاق هذه الناحيةباحللم فاسيورينسك
 .ىل هذه املنطقة أنفذ بكل اعتزاز ما كلفين بهمنذ أوفدين قيصر روسيا إ ،ربع قرن

وأن تعمل يف الوقت نفسـه   ،أن حترس حدود بالدك ،أن تكون يف جيش القوزاق
كان جريانك ال  مث إن .، ليس سهالًحديقتك وحقلك وأسرتك وحن وواجباتك حن

ومل يسـتطع   _صحيح أنـا ال أنكـر    .فهذا أصعب ما يف األمر يدعونك ترتاح
يعربون  ،األديغة ال يدعوننا نرتاح _أن ينظر جهة فالسوف وتابانيس ماتفييف إال 

 ...وخيطفون الناس ،ويسرقون مواشينا عرب النهر ،ر بشزة ويغريون علينا ليالً
لنفعـل   ،ال تقيـدوا حريتنـا   _صاح أحد القوزاق  _ال تنقصنا حنن الرجولة  _

   !باألديغة يف أرضهم ما يفعلون بنا
أكمل ماتفييف كالمه  _من احلقيقة  ووله أيها القوزاقي ال خيلأجل ما تق ،أجل _

ها أنتم تعرفون مأساة  .ليست نادرةً تلك احلوادث ب _دون أن يظهر عليه الغض
وجاهزون لدفع  ابنهوحنن مشغولون بأمر  .فيلي بيتروفيتش وحنن نعرفابادينكا س

 .أي فدية إن كان حياً يف أي مكان يف الدنيا
 ؟سكني بانتايل مل يعد حياًوإن كان امل _
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 .هصرخ قوزاقي آخر يف وجه
 .األديغي ناسنقطّع أسري _
 _يف صوته أي قلق  وأجاب األتامان دون أن يبد _ االنتقام ال تدعونا نصل إىل _

واجلـار   ،بالنسبة إلينا عدو والعد .حنن القوزاق مل يكن عندنا طوال تارخينا انتقام
ولـن يقبـل    .أسأنا إىل كبارنا الراحلني ن من عاداتنايك مل حبقدنا لْإن تعام .جار

نا فلن نتفاىن حنن اخلصـمني  ملْنا هذا طي عإن وضع .ون الذين معنااحملترمكبارنا 
ليس  .أناس أشرار ،سواء األديغة أم حنن ،ومع ذلك ال أقول إنه ليس بينا .املتقابلني

وسيتسيدنا هـذا   .اضرفإن نسينا هذا فالشر ح .هناك عرق سيئ بل إنسان سيئ
بـل   شرينومري، قائد جيش قوزاق ماتفييف ليست فكرة ،هذه ليست فكريت .الشر

ومن أجل تنفيذ هذا األمـر   .حنن ننفذ أوامر قيصرنا الذي جعله اهللا سلطاناً علينا
 .وبيننا من ال يقبل تصـرفات ديسكاسـي   .اهتم وأرسل إلينا مندوبه ديسكاسي

افتـتح حمـالت    .وحنن نرى رأي العني عمله ؟صرولكن كيف تتجاوز أوامر القي
أن يتالقى الناس يف البيع والشراء مـن أن   خري .املقايضة يف خمتلف نواحي أرضنا

وباإلضـافة   .حنن القوزاق تأيت حاجاتنا من أرض األديغة وحاجام عندنا يتعادوا.
ـ   .األديغيـة  _األسر القوزافية عالقات إىل ذلك يتابع  ديسكاسي   ذه ومثـل ه

ا نفكر يف عالقات اجلوار وتزيد من اختالطنا وجتعلن ،تؤسس السالم بيننا عالقاتال
أناشـدكم   .خري من احلرب ومن املطاعنة بالرماح أن يسود بيننا التفاهم .احلسنة

جئت إىل اجتماعكم ألين  .باسم منصيب أتاماناً للقوزاق أن تتحلوا بالصرب والفطنة
ولصربك ولفطنتك أنت يـا سـافيلي    .وبكم وجلَدهاأريد أن تتأملوا ثانية رقة قل

مغزى يف فتنة اليوم. كن حذراً وال تتأثر بكل من يوشوش لك. وأنـا   بيتروفيتش
وأعـرف أن األديغـة ال يقتلـون     ،هذا االجتماع بأن نعثر على ابنك أتعهد أمام

 .أسراهم
شيء مما يقوله طوال كلمة األتامان ماتفييف واقفاً ال يهتم ل فالسوف كان اجلنرال

ال فائدة أن تتكلم بعده فقد أقنع القـوزاق يف   :قال يف نفسهو وقلبه يغلي غضباً.
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 ،معتداً بنفسه ،مث وقف يف قلب االجتماع بال مباالة  .مسألة األديغة وغريها برأيه
 :والسوط مطوي بيده

يف  .وكان األفضل أال أتكلم بعد غريغـوري كونـدراتيفيتش   .لن أقول الكثري _
أال  وألين ال أوافقه يف شأن واحد أرج ولكن.م أتامان القوزاق كثري من احلقيقةكال

حنن حنمـي   .ننفذ ما كلفنا به قيصرنا  _رينومور شقوزاق  _حنن .كبرينا يؤاخذين
البـا   _ووست  ،وسيا ستافروبول وبروشنوكوبمن حدود ر 1زهاء ألف فرسخ

ولكن اعذرين يا غريغوري  .يف هذا نا فدائيونوقوزاقُ .حىت تامانو ،وإيكاترينودار
ال متضي  .كوندراتيفيتش إن ما يفعله األديغة الذين تعاملهم بلني يهني سالم قوزاقنا

أيهامجوننـا أم   :حنرس حدودنا وحنن نقول .ليلة دون أن يغري علينا عصابات منهم
ولكن  .ينفذ شيئاً مما عليه ووه .ديسكاسي بال فائدة احملترمال أقول إن إرسال  .ال

ال  :مل يقـل قيصـرنا   .يخيل إيلّ أنه ال يطلع القيصر على حقيقة ما يفعله األديغة
ولن يقولـه   ،وال تزهقوا أرواح من يزهق أرواحكم ،تردوا على من يعتدي عليكم

تذكروا يف عهد األتامان بورساك .األيدي يفويكفي ما أمضينا من وقت مكت .أبداً
كان يطرد عرب النهر من  ،ىت أن ينظروا يف اجتاهناأنه أوقفهم عند حدهم خائفني ح

ليغفـر يل   .وبغري هذا لن يـدعونا نعـيش بسـالم    .يغريون علينا وحيرق قراهم
 ،.. مث حياهم بإمياءة خفيفة من رأسـه .!اجتماعكم إن قلت ما يف نفسي بصراحة

ه اليمىن على صدره األيسر ورجعويد. 
وتكلم بعـد   .االجتماع بشأن األديغةمل يتحقق ما توقعه فالسوف وتابانيس من 

منـهم كـان    إال واحد ومل يوافق فالسوف .اجلنرال القوزاقي عدد من احلضور
قلـق  ي  يقل شيئاً يف ماومل ،وعدم إشعاره بإهانة ما الضيف راعاة مشاعرمهموماً مب

أما اآلخرون فكأم كـانوا مـتفقني علـى ممـاألة      .يف موضوع األديغة اجلنرالَ
واهتموا بتخفيف اهلم عن بادينكا وتليني قلبه وعدم إفقاده الثقة بسالمة  .ماتفييف
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وا إال أن ومل يستطيع .ومل ينسوا أن يشيدوا بصدق األتامان وثباته على موقفه .ابنه
 .هطقُن ى أكثرهمنه كان صعباً علا اسم ديسكاسي مع أويذكر

أكثر من أن أرى مرة ال أريد  .قال فالسوف "ماتفييف مرة أخرى غلبين اخلبيثُ"
حدث و ل .الذي ذكره يل يرمولوف ألكسي بيتروفيتش الكتاب تهعلى طرف طاول

 .سأخفي ما ال يعجبين كما فعلت يف األيام السابقة .هذا لكان يل معه كالم آخر
وال أريد أن أجلس معه على طاولتـه   ،يعة الفتراقنا لكان أمراً حسناًذر توجد ول

سأسـبقه ألين   . من العرق حىت يفضح اللسان ما يف القلبإن نذوق شيئاً ألننا ما
  .وسأرى ماذا يقول وكيف سيتصرف معي .أصغر منه عمراً ورتبة

 .قال لألتامان ،انتهى اجتماع القوزاق بسالم يا غريغوري كوندراتيفيتش _
ابتسـم   _يا ميخائيل بيتـروفيتش   مع من يقول إن بني القوزاق فوضى لست _

مث اختم بسرعة  مـع خبـث ودعابـة     _املدور ابتسامة خفيفة  األتامان بوجهه
  :شديدين

كم هذا مرادمث ما  .بل أمثال تابانيس ،ولكن ال تظن أنك املقصود ذا الكالم  _
 ؟اليوم

 _ كما تريد يا غريغوري كوندراتيفيتش _ مل يدعه اجلنرال فالسوف ينتظر _
عود إىل إيكـاترينودار وحنـن   ولكن إن مسحت لنا فسن .جئنا معاً وسننصرف معاً

 .حنن رهن أمرك .نتفقد يف الطريق مراصد القوزاق على امتداد ر بشزة
 _موضوع القوزاق فوق كل املوضوعات األخرى يا ميخائيل غريغـوروفيتش   _

ستطلعونين غـداً علـى    .هم أتت من جانبهمكتر تامان مرتاحاً ألن حجةَكان األ
مث  ،على مكان ما عرجسن .قامنا يف فاسيورينسكمن لن نطيل وحن .أوضاع املراصد

أال يقـول   :ه مبزحةعوأتب ه هكذا نيته يف مقابلة أسري بادينكا.ومو ؛طريقنا ستأنفن
أظنـهم لـن    ،منذ الصباح وحنن يف إيكاترينودار  وأنـتم  ؟تفضلوا :لنا مضيفونا

 ؟ما رأيك يا إيفان كفيدوروفيتش .جائعنييسمحوا لكم أن تسافروا 
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وسنتغدى يف  ،حنن اعتدنا على األسفار _قلق اجلنرال فالسوف  _شكراً لكم   _
 .أحد املراصد

*** 
   :حني بقي ماتفييف وديسكاسي وحدمها قال األتامان

 .قبل أن تدعونا إىل الغداء أريد أن أرى األسري األديغي _
من يف دار  هو _أجاب كاشورا  _ .هذا ليس بعيداً يا غريغوري كوندراتيفيتش _

 .دعانا إىل الغداء سافيلي بيتروفيتش
ال ضرورة ألن يتبعنا كثري  ب :يرك وقال األتامان وه _سهل أمرنا يهذا  ؟حقاً _

 .من حراسنا
 :حني ترجل الضيوف أمام بيت بادينكا خفّت أنفيسكا الستقباهلمو
 .إبراهيم رجل طيب ؛أرجوك أيها األتامان _
 !ابتعدي ؟ماذا حدث لك _دها هذا الكالم مل يقبل وال _ !اسكيت يا أنفيسكا _

ال  .اعتادت على األسري األديغـي  .هذه ابنيت الصغرية يا غريغوري كوندراتيفيتش
 .إا تتأمل ألجله ؛هاتؤاخذ

ليسـعدك   .شكراً لك أنفيسكا .إا رحيمة ؟ملاذا أؤاخذ البنية يا كفيدوروفيتش _
أسرعت لتفتح لـه قفـل    داها عندمامث نا _فهمت ما تريدين أن تقوليه يل  !اهللا

أدخلوه إىل  .ليس هنا ؛يا سافيلي بيتروفيتش _حظ أا ستفتح لألسرياإلسطبل فال
 !ه بإنسانيةلنعاملْ !البيت

 ،م األتامان أم يأتون باألسـري ندما مسع بعد وقت غري طويل صوت القيد فهِعو
 .وأفهم ديسكاسي بنظرته أنه غري راض عن جلبه بقيوده

مـا   _مث سأل من جلس على طرف املقعـد   _قال األتامان  _وا له مقعداً هات _
 ؟امسك

 .إبراهيم _
       ؟وما اسم أسرتك _
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_ بما هذا  _ 1تقَرلشواي يف هذه اللحظة خطر. 
 ؟أم من الناختواي شابسغمن البجدوغ أم من ال ؟من أي قبيلة أنت _
 .عن ضفة ر بشزة أكثر ابتعد _من األبزاخ  _

 هذه القبيلة األديغة مثلَبني ديسكاسي رأسه معرباً عن أنه يعرف أن هز. 
سـأل   ؟من كان يريـد قتلـك   ؟من الذي خطف ابن بادينكا ؟من كان معك _
 .تامان ماتفييف دون أن يترك لشواي الفرصة ليستجمع أفكارهاأل
 شابسـغ  ،كان يريد اإلجهاز علي_ ملعت عينا شواي _من هامجين الليلة  وه _
 .بتبام
 ؟أتظن أن بانتايل بادينكا ما يزال حياً _
_ حي. 
 ؟ومن أين تعرف _
 .األديغة ال يقتلون أسرياً _
ن األسـري  ألكان األتامان ماتفييف قائد جيوش القوزاق مرتاحاً  _نعرف هذا  _

إن وثـق   _ :مث عرب صراحة عما كان يدور حوله .أكد كالمه اليوم يف االجتماع
 ؟أتعثر هلم على ولدهم ؛كا وأطلقوا سراحكبك آل القوزاقي بادين

ومل يخـف مـا    ،تنهد شواي من بني ذكرياته الثقيلـة  _سأعيده إليهم بيدي  _
 .حياً من كان يريد أن يقتلين بقيلن أُ _سيفعل 

قـوا  طلأ _ل بعد قليل غريغوري كونـدراتيفيتش  قا _أنا أثق يف هذا الرجل  _
   !سراحه يأتكم ببانتايل

*** 
ركب الضيوف مع بداية الظالم أخرج بادينكا وكاشـورا شـواي مـن     بعد أن

 :ونزعوا قيد احلديد من رجليه وقاال له .اإلسطبل
 !هيا سنعرب بك النهر _

                                                 
 الذي يغيب وقتاً طويالً. املترجم 1
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 .ني أرهقهما احلديد ونظر إليهماتجلني اللواثق بالر يت الباب غريدفّأمسك شواي  
ح إىل رجليك بعـد  ستعود الرو _قال له بادينكا ناصحاً  _أعيد لك حريتك  _

 .بضع خطوات
ارة تنتظرك علـى  والعب ،يقول له كاشورا إيفان يشجعه _تعال يا إبراهيم تعال  _

 .النهر
وحني خرج من بـاب الـدار    .وأطاعته رجاله .أنه حر اعياًخطا شواي خطوة و

 :توقف ورجاهم
 !ادعوا يل أنفيسكا _
  .طلبهسبب ال يفهم  وسأل كاشورا وه ؟وفيم حتتاج أنفيسكا _
 !ال تبخلوا علي ذا الطلب .ستعاتبين وتعاتبكم إن مل أودعها _
فاهم مـا   سافيلي غريوونظر حن ،غمغم إيفان فيدوروفيتش ب _ما أمسعه عجي _

 .صطبةامللن أجعلها جتتاز  _وقع فيه 
 !ال بأس _
 !غرفةاخرجي من ال _البيت  وصاح إيفان فيدوروفيتش حن _ !أنفيسكا _

 :وأكد األب البنته ،سرعةمن الغرفة مت خرجتنتظر نداءهم وكأا كانت 
_ بقي يف مكانكمث استدار إىل شواي _ !ا: _ عها اآلنود! 
 .طلق سراحيأُ .وداعاً أنا مغادر شكراً لك _صاح شواي  _يا أنفيسكا  _
وجتاوزت أباهـا   ،أمام باب الغرفةواً من صاحت أنفيسكا ونزلت عد !إبراهيم _

 :وارمتت على شواي ،صرعهكأا ست
ـر  ويف هذه اللحظة  .جتنب شواي أن يلمس الفتاة املراهقة وإن أحس بارتعاشها

  :كاشورا ابنتهإيفان 
 !ادخلي البيت فوراً !عدمية احلياءيا  ؛انفيسكا _

 :عندما عبروا شواي النهر صاح كاشورا وراءه
 !نر بعد اآلرى رجلك عربت النهال تدعين أ ؟أتسمعين أيها األديغي _
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 :ولكنه صاح يف قلبـه  جافاً صرحياًواحتار يف أن جييب جواباً  .اجلار ملا مسعه نتبها
   ؟سيعيد إلينا ابننا بانتايل من إذن

 
– VIII – 

 
ليقتل  إىل إسطبل بادينكا بورزوي بامبت الذي ذهب يف الليل الكلب عندما مزق

 .ربط حصانه بصعوبةووجد م .من صدره وقلبه وعرب بامبت النهر يشك ،شواي
غـري   ،ته اليت مزقها بورزويمل يبحث بامبت طويالً عن الدواء الذي يشفي مؤخر

  .اًكن حلسن حظه كان سرجه األديغي ناعملو .شفاءها استغرق أسبوعاً كامالً أن
أرض بل إىل  شابسغمضى بامبت رافعاً شقه عن السرج دون أن يتجه إىل أرض ال

وبعـدما   .وقـد باب املفتوح ملضافة ينبعث منها دخان املوتوجه إىل ال .قواياحلات
وأمضى هناك  .)ميهآد(وتوجه إىل  ،ع األسرة وداعاً حاراًودقضى ليلة من الراحة 

إن  .بشقواي حابلهأرض البجدوغ عرب الغابة اليت متر جبانب التحق ب مث .وليلةاراً 
وثبـات   قـدار بضـع  وعلى اليمني مب ،شابسغنظر يساراً بدت من بعيد جبال ال

 .لى الضفة العالية لنهر بشزةعقرية فاسيورينسكا القوزاقية  وتبد  ،1للحصان
على شواي الـذي   إشفاقاًليس  ،نظر بامبت إىل جهة فاسيورينسكا واعتصر قلبه

   .بل ألنه اعترب ما حدث له عاراً ،كان هدف غارته
ت قش حلكنت أز _نصح نفسه والمها  _أن الكلب مل يثر حويل هذه الضجة  ول

ما كان  .وكنت استهدفت بقاميت عنقه خالفاً للمرة السابقة .السقف ودخلت منه
وهامجين دون أن  .مل يقبل أن يذوق قطعة اللحم اليت رميتها له !أشرس هذا الكلب

يف ليلة ما سأقتله  :بلاآلن أعرف ما سأصنع ذا الك .يعطيين الفرصة ألستل قاميت
   .وإال فلن يغفر يل األديغة ما فعلت برفيقي .ح شوايسأستل رو, ويف التالية 

                                                 
ويقال يف العربية: الغلوة، أي املسافة اليت يقطعها احلصان يف وثبة، وتساوي كيلومتراً  1

 تقريباً. املترجم
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مث  .أن يصل إىل بيته الفارغ ويأوي إىل فراشـه  :كان بامبت يريد اآلن شيئاً واحداً
ولكن صباح اخلريف مجيـل   .ال شيء أفضل من أن جيد الفرصة للتفكري والراحة

ؤه الـثالث  نسا .يهش لهوإن عاد وحده إىل بيته فليس عنده من ينتظره أ .وصاحٍ
خرية اليت هي مـن النـاختواي   ة األأواملر .كل واحدة منهن رضيعمع جنون منه و

   .صيب مل يتجاوز سنة ونصف بيدهاو وهي حاملتركته 
ال بأس  ؟صيب أم صبية وأه .رمبا محلت يل مولوداً آخر _ابتسم بامبت  _اهللا أعلم 

 .د عدد األديغة واحـداً يف كل األحوال سيزي ؟وما الضرر .بنتاً وأن يكون ولداً أ
وملـاذا   ؟ماذا كان ينقص تلك املرأة املسنونة الرأس .اً بفرددوسنفوق القوزاق عد

 ؟أم مل ختترب فحـوليت يف الفـراش   ؟أم باللباس ؟أخبلت عليها بالطعام ؟تركت بييت
 .فككته مث ركّبته وولن تفهمه ول ،جنس النساء تركيبه عجيب على عكس الرجال

 لتبطر " " ال جيوز أن تعطي الفرصة للمرأة :ن يقولون وقوهلم احلقالرجال احلقيقيو
ال حياء هلن يف حضـرة الرجـل وال خـوف يف     .رأسك نيإن ابتسمت هلن اعتل

عنـدما يلـدن    .رائحة فمك قبيحة :أمل تسمعها تقول يل قبل أن جرين .عيون
ـ أ طـول وعندما يلدن الثاين والثالث يصبح جنون على  .ينتشني من الفرح ل اذي

هذه املرأة اليت هربت  ،ال أعرف ملاذا مل أبقر بطنها الذي كانت تتباهى به .أثوان
 .تفيق مىت أردت وتنام مـىت أردت  .مهما قلتليست العزوبية سيئة  واهللا ؟خمتفية

تأكل ما عندك وتبحث  .وال ينعرك أحد إن شخرت. تتقلب على أي جنب تشاء
كان حمتاجاً  وي لوما كان ليغن .ر يعيش وحدهذا العصفو وه ها .س عندكيعما ل

أضـحك إن أردت   .أركب إن شئت وأستريح مىت شـئت  ؛وأنا مثله .إىل شيء
 ... الدنيا اليت منحها اهللا لنا سعيدة. الشمس تشرق فيها والـريح ـب  .وأبكي

أنت مـن   ؟الصغري األشقروأنت ما رأيك يا حصاين  .والثلج يسقط والعشب ينم
 .القوائم البيضاءأسأله يا ذا 

على أقل مـن مسـافة   املرعى  ويبد .ويدخل يف الغابة قليالًالعربات  ف طريقتيل
وغابـات   .للراحـة لوال أن صالة الظهر تقترب لرمبا ماكان بامبت لينزل  .غلوة
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وأحلى منها غابات  .والناختواي غنية مبثل املراعي اليت يف أرض البجدوغ شابسغال
يريح القلب أن تقف أمام اهللا الذي أعطاك هذه الدنيا الفانية ولكن  .األبزاخ اجلبلية

   .أكثر من أي شيء آخر
توضأ وكـأن  اهلرمة جذع شجرة البطم  عند عندما رأى بامبت اجلدول الذي مير

وفكر ريثما جفف يديه ورجليـه   ال تفارق خياله.ف له ماء اإلبريق جلبتسيسور 
صداره سجادةً ميد  وف يف حضرة اهللا وهوقال لنفسه قبل أن يق .وذؤابته يف اهلواء

ضممت إىل جسمي العاري خصرها النحيـل وـديها املـدورين    وآه ل :للصالة
 .كنت فضلته على هذا اخلريف اجلميل !مرة واحدة والصلبني ول

ولكـن ملـا    .يكاد ينهي ركعته األوىل وخيل إىل بامبت أنه يسمع وقع حوافر وه
رغـم  ، الحظ بامبـت  .قطع الصالة مل يتحرك كان من يف حضرة اهللا ممنوعاً من

مـن   ملا مل يكنو .أن فارسني جاءا من خلفه يف حركات الصالة والدعاء، اماكه
عادة املسلمني كائناً من كانوا أن يقتلوا رجالً يصلي فقد أى ركعته الثانية والثالثة 

 :مث ض وعرف أحدمها .ينصت إىل ما جيري وراءه ووه
 ؟أنت ماف أهذاه بش  _
 ؟أين أنت ؛حبثنا عنك شهراً كامالً _ :مث أردف _مل ختطئ  ،هذا أنا _
 ؟أي نفع يل معكم ؛كنتم حتتاجونين لوجدمتوين ول _
   !هات البشارة _
  !قل يل ؟ملاذا _
 !هات أوالً _
بانتظاري ال أعرف أن  _ابتسم بامبت مث غمغم  _ !واهللا عجيب ما يقول هذا _

 .فرحاً يستحق أن أدفع له
 !يا بيتمال ولد عندك _
 .قال باعتداد أكرب _وعندي ثالثة قبله  _
 .الولد الرابع من املرأة الثالثة _
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عند  .والناس يعريونك به " بلوك" اهللا ي ؟أتسمع هذا التلميح :قال بامبت يف نفسه
جيـب   .بغيتك.. بل العاشرة حىت جتد .الضرورة تتزوج ليس من واحدة وال اثنتني

 ؟ال أعرف ملاذا مل أفعل شيئاً إىل اآلن حيال سيسـور  .يبلوك به اهللاأن تتحمل ما 
خيرج من بيت ويدخل يف بيت حىت و _ليحفظه اهللا  _سيصل خرب مولودي الرابع 

عرفين بسـببه  سيسمع به كل الناس وسي .إىل أرض البجدوغ شابسغيغادر أرض ال
ـ   .علتقلت ومهما ف مهما لسيسور إفهام املوضوعلن أستطيع  .اجلميع  وحـىت ل
آل سلطان العجفاء عصاها وستهز عجوز  .فستتملص واثيقملأقنعتها وتبادلنا اكت 

مين تعويضـاً عـن    طلبت ول .تستنفر ضدي كل من يف دار اإلمارةو ،يف وجهي
وهـذا الـذي    .إا ماتت يف املخاض لكان أفضل قلتول البشارة،احلزن بدالً من 

أيكون  .بعنايةفمه مملوء باملاء. يتفحصين  كأن ؟أخرس ويقف إىل جانب البطني أه
 ؟يشك يفّ لسبب ما

سأل بامبت وقد وجد حجة لتغيري املوضوع  _ ؟ما امسك يا أخي األصغرحسناً  _
 ؟من أي أسرة أنت ؛أظنين أراك للمرة األوىل _ ظاهر وأضاف بتكلف

 .عايل الرفيعالكعب ال وقال الفىت ذ _أنا أمسي نفسي " أديغ " أيها الكبري احملترم  _
ولكن بورساك القوزاقي اللعني أحرق  1زاج"ه " بسمي تناديين يف صغري أكانت 

من وقت مـا  أعين  ،وقتوأنا أمسي نفسي من ذلك ال ،األبوين قريتنا وبقيت يتيم
وليس من األديغة فقط بـل أطلـب مـن     .أديغ :هذا االسم ،وعيت على نفسي

وميكن أن تعتربين   "" تازه فأنا من أسرةاألسرة  جهةومن  .القوزاق أن ينادوين به
 .وجبدوغ ومجكوي معاً شابسغأبزاخ و

_ سأل  _ابتسم دون أن تعرف أيسخر به  _ ؟قربتايوال تريد أن تكون بسلين أأو
الفخور بامسه بامبت الشاب. 

قربتـاي  أن أكـون   أقبـلُ  _مل يغري تازة أديغ كالمه  _كما تريد أيها احملترم  _
 .قال جازماً _ويسوؤين أن تناديين باسم آخر ،فأنا أديغ ؛شوبسلين وخمو

                                                 
 ه روح. املترجم.تعين: كلّ 1
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      .أنك قاسٍ _وابتسم بامبت من جديد  _من كالمك  ويبد _
 !اسحب كالمك _ غضب أديغ _ .ساحمين أنت ينين أيها الكبري احملترم _
 ؟وإن مل أسحب _
 .أيها الكبري ما تزال ينين _
 .كنت أنوي اختبارك ال إهانتك _ قال بامبت بلطف _ !رال تثُ ،ال بأس _
 .حين على نزقيوأنت سام .هذا شيء آخر يا كبري _
راغبـاً يف أن يفعـل الـرجالن     ،املوضوع مغرياً بامبت قال _ !اأا وتوضاذهب _

 املسلمان ما يطلب منهما.
 ومل يلتفت إىل تازة أديغ .ب منهماف إىل اجلدول مستعداً ملا طله أسرع أغوي بش

 :وسأل بامبت بدفء أكرب .ركالذي مل يتح
 .الوقت ينفد ؟ملاذا أنت واقف _
 .ممن يصلون يا كبري تلس _
 ؟ألست أديغياً ؟ألست مسلماً ؟مسعأهيه ماذا  _
ريـد إسـالم األتـراك وال    أال  .يف ما قلت  غرابةولكن ال .أنا أديغي يا كبري _

 .مسيحية القوزاق
 !ستعيش دون إله ودون إميان؟ملاذا _
 .لست دون إله !علي هكذا ال حتكم _

 .يولد تعجب بامبت قائالً: أي إنسان هذا الذي قابلت؟! كالمه قاطع حىت قبل أن
أوجدت نفسك  :كأفكر أن أسأل ؟ ساحة املعركةولكن ال أعرف ماذا سيفعل يف

 ،ينفيهيـن  ،من فمه ما ال يليق ولكين أخشى أن خيرج ،يف موقف اختبار لرجولتك
مـن مظهـره    .أمخن أنه شاب ولكنه يعرف ما ال يعرف جدي .وأنا لن أقبل منه

من أين جاء أغوي به خالل هذا الشهر الوحيـد   .ميكن أن يصغرين بعشر سنوات
أقضـي  أنـا   .مرداًمت هذا ما حيدث لك إن مهت على وجهك ؟الذي مل أقابله فيه

الرأس  يسور وعجوز آل سلطان العجفاء والصيب ذوقيت هنا مشغوالً بشواي وسي



- 196- 
 

وال أعرف ماذا جيري يف العامل ومع أصـدقائي   ،ملستطيل الذي يربيه هلم القوزاقا
   .وأقراين

كيف تكـون   _خرج بامبت من أفكاره وعاتبه  _ال أعرف يا أخي األصغر  _
     ؟ن إهلك إذنم !؟أديغياً وليس يف قلبك إسالم

يف  اهللا حيث يتضـرع إىل الكبرية البطم وشجرة  ،والسماء إهلي ،الشمس إهلي _
 .رض األديغة إهليأوكل  ،غابة حتاشاغ

 :باختصار وأضاف .صرخ بامبت مرتاحاً ملا مسع _ شابسغإذن أنت يا بيتمال  _
 .حقيقي شابسغت أن _
أنا  .ما سبق وقلت لككولكين  _قال تازة دون اكتراث  _ شابسغرمبا كنت  _

 .أديغي
_ ـ نظر با _ يا أخي األصغر ه صحيحواهللا كل ما قلت مـاف  ه مبت إىل ظهر بش

 .حقيقي واسم أسريت يشهد يل شابسغأنا و _ثه حمد ككاًشوابتسم م .الذي يصلي
 وإله ،مشسنا الكبري ال أنسى إله  _وإن سلّمنا أنفسنا إلله اإلسالم الكبري  _ولكن 

ن كانت ال تفيدين كثرياً يف هذه الدنيا فرجائي منـها  إوهذه اآلهلة و .مسائنا الكبري
على األديغـة  و على الكفار، ولذا فمن أجل هذه اآلمال أقضي .اآلخرة عظيميف 

ومن هذه الوجهة أظننا أنا وأنـت   .احترام إشارةَلكفار يومئون برؤوسهم لالذين 
فُتحت لنا أبواب اجلنـة عـرب إزهـاق أرواح    فإن اتفقنا  .أخي األصغر متفقني يا

 .الكفار
ال أظننـا سـنتفق    _شديد ولكن بثقة أجاب حبذر  _أنا وأنت يا أخي األكرب  _

 .على ما تعرضه
   ؟ما الذي جيعلك تقول هذا أيها األخ األصغر _
ال جتـرم   :أما آهليت العظمى فتقول يل ،أنت تنطلق من غزوات الدين اإلسالمي _

أمـي   مل تكـن  هذا مـا  .أنت ال متيز بني من أذنب ومن مل يذنب .حبق األبرياء
 .ال أناو ،املرحومة تقبل به
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 _قال لنفسه بامبت ولكنه مل يستطع أن ينهي كالمه هنا  ،ب" ما أمسعه شيء عجي
 .. ".من الصحة ولكن وال أقول إن كالمك خيل

بلهجـة  أديـغ   مث قال تازة .وعاد إليهما بنفس راضية ،صالةترك أغوي سجادة ال
 :اماًعجائزية مت

أنا تكفيين هذه  _ بامبت الكبري وأنت يا بشه ماف أظنكما وجد أحدكما اآلخر.
 الساعة والنصف اليت ترافقنا فيها؛ نبهتين إىل أمور كثرية كنت أجهلها.

 .أنا اآلن راحل .شكراً ووداعاً
كما التقينـا اليـوم   و .من جديد أنا وبامبت سنلتقيعرف يا أديغ إن كنا أال  _

الـدنيا   .إن كنت قررت السفر فمع السـالمة  .هنا التقيت بصديقي القدمي ،فجأة
من خيتبئ يف الغابة ووراء الشـجر ويف   املخيفات فوخوأَ .اًنزقال تكن فطربة مض

 شابسـغ بامبـت   لـيعطين شاهداً يل ف تمبا أنك صر !انتظر قليالً يا أديغ .اخلالء
 .جيدةكنت تنوي أن تتهرب مين بذريعة  .البشارة أمامك

بشارةً إن ليس عندي ما أعطيك  .ماف أرجوك ال تفضحين أنا العجوزه يا بش _
عندما أقتـل  .مل أقدم لك قاميت الوحيدة وزناري الوحيد وقبعيت الوحيدة ونعلي .

بشزة إىل الضفة  نعرب دعنا .لن أبقى مديناً لك .عطيك كل ما أسلبه منهأقوزاقياً س
 .األخرى فقط

قال تـازة غـري    _ ينهمن د شيءيف  اًأحد سامحأنا أعرف أن أياً منكما لن ي _
 _ :مث التفت _وداعاً أيها الكبريان  _بني الصديقني  السخيف دالمعجب ذا اجل

 !تواً من بامبت بشارتكماف ه خذ يا بش
_ ماف ولكنـه تـابع   ه ابتسم بش _اب به ستنتظر طويالً إىل أن يفي هذا النص

إن كنت  ،املكان الذي ستفي فيه بوعدك حقاً _ م سيقاطعون كالمهبسرعة كأ
 .يقترب ،شابسغرجالً أيها ال

 .قال فجأة بامبت ؟ومىت ،أين _
 .ما يزالون يف غمرة جتميع اجليش _ما يزال عندنا وقت   !ال تستعجل _
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 ؟نائدومن سيكون قا _
 .خقوه توغوظشرو _
 ؟أحنن كثريون ؛حقاً جديرهذا  _

 _ لن نكون قليلني هذه املرة؛ حوايل ألفني على قوهلم. سنكون معـاً : الشابسـغ  
 .نوالناختواي واجلا

بشـه  مث اشتعلتا حبرارة شديدة حترق أغـوي   .ملعت عينا بامبت الذئبيتان وانطفأتا
اليت حلقت به يف  اإلهانةُ ،مرة أخرىة أشد بإهانو ،عليه من جديد هجمت .ماف

وقبل أن تفارق هذه اإلهانة ذهنه  .فاسيورينسكا واليت ماكان جيد الفرصة لينساها
كل من قاميت وحاج قسي وراء  ووقف .ءارتسمت يف ذهنه صورة سيسور اهليفا

وانضمت إليهما قانتات ويداها الضـامرتان علـى    .ال يدري من أين هبطا الفتاة
رغم انشغاله  أن يتابع الفارس الذي ودعهما قبل قليل إال مل يستطع بامبت .عصاها

 يزال احلليبدرساً من ال حنن البالغني، ،ألقى علينا ؟ذا قال لناما .بكل هذه الصور
أظنه من عداد الذين ينشؤون برؤوس أديغية  !وتركنا ،الطازج يسيل من بني شفتيه

مبـن   ؟كالطعام بال ملح حننويرى كالمنا  عتد مومهأي ثرثار هذا الذي ي .عنيدة
ذاك الذي بسبعة  ؛يا خراب بييت !ليساعدين اهللا على تذكره ؟يذكّرين هذا الشاب

 .ه وضحكه كأما خرجا من رحم واحدةبطريقة كالمه وتفكري وإنه ه !؟أرواح
   .كان علي أن أصفعه  ؟كيف أمسح ملثله أن يتكلم يف حضريت

أفكـار صـديقه    بشه مافقطع أغوي  _ .ألست من أناديه بامبت شابسغيا  _
  .على ما أرىهناك ما يقلقك  ؟ماذا حدث لك !كعاملأخرياً إىل  دع _بامبت 

الفـارس الـذي    ووخرج من أفكاره حن ،مبتابتسم با _أصبت واهللا يا أغوي  _
أقول احلق  أنا مهموم بتصـرف هـذا    _دون أن يفصح عما كان يقلقه  افارقهم

 ؟أين وجدته باهللا عليك .الفارس الذي ما زال أنفه يسيل
قد ال تتطابق أفكار هذا اجليل مع  ؟يا بامبتفلماذا تقول هذا  مل أر فيه ما يعيب _

على  طبيعتهل أفكاره وأفض .آلخر مهموم بقضايا األديغةا وهولكنه . أفكارنا حنن
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إن صار عندنا املزيد من هذا النوع من الرجـال    "الكوسا لتهمي "أن يبقى يف بيته
 .حتت أقدامهم مزيداً من الراحة أرض األديغة جدوحتلوا بالرجولة والصرب فست

 .يا أغوي أراك إنساناً عظيماً  _
 ؟أتراين للمرة األوىل _
ال أعرف، أعثرت على مطلوبك شـواي   .منذ شهر مل نتقابل .غريت أفكاركت _

   !قاتل حممد جري سلطان فصاحبته حىت تغريت أفكارك
إخفاء قلقه  _ يا بامبت قلت لك قبل أيام، وأقول لك اآلن _ مل يستطع بشه ماف

 ال .أفكاري يف ما يتعلق مبسألة األديغـة يف مكاـا   _وإن أجاب بنربة ال مباالة 
 .ومل أجدهكما رجتنا قانتات عجوز آل سلطان قانتات حبثت عن شواي  ،أكتمك

فضل أال تتهم أحداً قبـل أن  األ .شواي تظلمولكن أظنك  .ال أحد يعرف أخباره
 .تعرف حقيقة األمر

صاح بامبت راضياً وإن كان احلديث يدور على من ميتلـئ   _عجباً يا أغوي  _
 وكيف أظلم شواي وه .أنت إنسان عجيب ول:هلذا السبب أق _لبه غضباً عليه ق

كيف قتل اخلائن حممد جري من آل سـلطان يف   ،إن كان صادقاً ،الذي روى يل
إىل األبـزاخ   اخلـرب  وانتقل ادثة،كل البجدوغ تكلموا يف احل ؟هغابة لوستان حبل

شواي مل يكتم هـذا  حىت  .ورمبا وصل إىل البسلين .واجلمكوي فمألها شابسغوال
 ؟هقتنع بت ماذا الاخلرب فل

ولكين أمسع ما قلته عن شـواي   .حممد جري سلطان " أحدهم" قتل أعرف أن _
 .للمرة األوىل

_ كيف يا بيتمال للمرة األوىل؟مل يوافق بامبت على ما قاله رفيقه، ولكنه سرعان 
   .تفهمين ما قوم وضعه: كنت قلت لك يف مطلع هذا اخلريف صراحةً ولكنك مل

مبدياً عدم رضاه عن تعـبري " اخلـرب    بشه مافقال  _يابامبت هذا شيء آخر  _
 .إليه ه وما ملّحتليس واحداً ما قلت _اآلن الصريح" ولكن بلهجة ألطف 
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إن  ؟إذن يف ما يتعلق ذا املوضـوع  _غلب االنفعال بامبت  _ ؟بأأنا الكاذ _
 وامـاً أ أأكـون من  !ال يهم ،وإن كنت مل تفهم مل تفهم ،كنت مل تسمع مل تسمع

إذن يـا صـديقي    ؟إن قلت لصديقي أغوي ما كان قاله يل شواي بلسانه كذاباً
توجهنـا  أينمـا     ؟حدنا بـاآلخر أالعزيز كيف سنعيش على هذه األرض ال يثق 

وال حيمـي   ونظرنا تعثّرنا بقلة الشرف وفقدان الثقة واليأس. ال حيترم بعضنا بعضاً،
  .اآلخرما يقوله أحدنا يدحضه  ،أحدنا اآلخر

ه ألن شـواي  ق ما قلتصدأ. ال بكِّت نفسك إىل هذا احلد يا بامبتال ت ،رجاء _
 .نفسه ملا صدقتهب وه أخربين وليس أنت بل حىت ل .ليس ممن يفعل هذا

يقولون لـك فـال    ؟إذن يا بيتمال أأنا قتلت أمري آل سلطان إن مل يقتله شواي _
قر ،تصدعجوز آل سلطان عن سـبب هـروب    اسأل إذن .يثقون بك فال تقد

هذا رجل خرج مـن   !إياك أن تظن أين ألوم شواي على فعلته .شواي وهي ختربك
امـض   .كافأ اخلائن مبا يستحقه !صنعاً أحسن .بني ظهرانينا حنن املوايل يا أغوي

ونرى يف الوقت نفسه سيسور الصغرية  ،معي لنسأل قانتات السيدة الكربى للبيت
 .ودئ خاطرها

  .باب آل سلطان طرقتملا  "نعلت حصاين بالذهب" ول شابسغواهللا يا أيها ال _
 ؟" عضك كلبهمهل " ؟ماذا حدث لك يا بيتمال _
ليتين أريتك اليوم قانتات اليت عربوا ا ر بشزة وأركبوها العربة وهي يف منتهى  _

 !الغضب
 ؟" ي ذبابة قوزاقية لسعتهاأ " _
 .حدث بني جرياننا القوزاق لك مبا أراك ال علم _
 .ملعت عينا بامبت ؟ماذا جرى بينهم _
وأبقوا له منصب األتامـان   ،من ماتفييفشرينومري يش أخذوا منصب قيادة ج _

 .األكرب
 ؟ومن استلم قيادة اجليش .عجيب هذا الكالم _
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   .اجلنرال الذي تعرفه ،الرقبة الثخينة وفالسوف ذ _
 !انظر ماذا فعل القوزاق _
  .اجلنرال يرمولوف قائد اجليش الروسي من فعلِيقال إنه  .يس القوزاقل _
 .املثـل  . من احملتمل أن يصطدم األديغة ذا"ال تعرف خريه ما مل جترب غريه" _

 .أن عصر األتامان اللعني بورسكا يرجع إلينا بشه مافيا  وعلى ما يبد
يش القوزاقي عرب النـهر  اجل ؟يف رأيك ملاذا إذن جيهز شروخقوه توغوظ اجليش _

يعـرون   .على امتدادهاويقطّعون الغابة اليت يف الطرف األديغي  ،من جهة إليزابيت
 .ويكشفون أسرارنا .معابر املاء من طرفنا

لن  .ماذا يفعلون بنا وأنا مشغول بالبحث عن بانتايل الفىت القوزاقي !عجباً عجباً _
ولنصف  ،لنذهب إىل القرية ؟حنن هنا ملاذا .مل يبق غريي وحيدث هذا يا أغوي ول
 .مع شروخقوه توغوظ

 
– IX – 

 
 .الناختواي _ شابسغحقول ال وهاملكان 

 املكان حبجج خمتلفـة  ونوليس من يغادر .بالناس واخليل هأبنحدود قرية امتألت 
وأكثر منهم من وصل متأخراً مثـل بامبـت    .سواء كانوا فرساناً أم مشاة ،قليلني

صوت املتحدث أوضح كلما اقتربا مـن   ايصل إليهم .شه مافبوأغوي  شابسغ
 القريـة مـن   ولكن بامبت مشغول مبن رجع إىل .ساحة االجتماع احملاطة بالناس

   .يقال يف االجتماعشغاله مبا نفرسان ومشاة أكثر من ا
فارسني لقيهما ه أولَوسأل نافداً صرب: 

 ؟ا يحكى يف االجتماعأال يعجبكم م ؟مستعجلون أيها الكبارأنتم ملاذا  _
الذي يرتدي قبعة سوداء  القصري النحيل قال الرجل ؟ملاذا تنظر إلينا ذا املنظار _

واختتم بسخرية  ،دون أن يوقف حصانه ألن الكالم الذي مسعه مل يعجبهمنفوشة 
 !نا باحلق  ،إن كنت رجالً إىل هذا احلد امش معنا _ :واضحة
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ـ    ؟فيمزقها رتهمن هذا الذي ال حيرص على حنج _ ر جلم بامبـت احلصـان وغي
 .اجتاهه

 .اللجام بشه مافوأمسك أغوي 
 !ماكفى يا بامبت ال تتشاجر معه _
 ؟مينملاذا يسخر  _
 .عاملك الكبار مبثل ما عاملتهم _
تكلـف   .زا حصانيهما ومؤخرتا رأسيهما إىل االجتماعوعج ساحةيغادران ال _

يتظاهر كأنه  .يكن ينوي مالحقة الفارسني أنه مل وبامبت الشجاعة أمام صديقه ول
القـوزاق   _جلام فرسه لكان حلق بالفارسني وأوقفهمـا   بشه مافمل ميسك  ول

 ؟أجيوز أال نبايل مبا حيدث ؛إنه حيترق ،ديغةأشعلوا النار يف عامل األ
   .أنظار أهل  القرية علينا .ليست مهمتنا حماكمتهما !كفى يا بامبت _
 .ع بامبت بذريعة ممتازة عن رجولتهتراج _ .هذا صحيح _

 .وراء فرسان االجتماع بشه مافوقف بامبت و
واليـتكلم   ،ليس مسـتعجالً  .يتكلم خورلوقوه مرجان بكل ضخامته يف الساحة

انضباط االجتمـاع يشـهد علـى     .يوصل كالمه إىل مستمعيه باختصار ،جزافاً
وال أحـد يطلـق    ،اكال أحد من اتمعني يصرخ من هنا وهن .كلملمتاحترامه ل

ال  بامبتورغم أن  .وال مناحرات بينهم ،وال أحد يستل سيفه ،الرصاص يف اهلواء
ما هذا اهلدوء الذي يلف االجتماع يف  :فإنه يقول لنفسه يسمع ماى علجيد مأخذاً 

ويدمرون غابة الضـفة.   ،يعرب القوزاق النهرو ،فيه عامل األديغةترق الوقت الذي حي
فال ويدور بعينيه عسى أن جيد من يتفق معه  ،نه يف االجتماعيتفحص وجوه جريا

وجاره  ،قوه توغوظ الذي عقد اجتماع الناختواي مرتاحوخجيد نظرة توافقه. وشر
والواقفون إىل ميينهما ويسارمها  . ال عالقة له باتمعني أباته بسلين غري مبالٍ كأن

سامهون يف اجتماع يشـهد  أهم يف جنازة أم ي ؟أتساءل ماذا حدث هلؤالء .كذلك
 ؟من الذي ال أراه بني من يتصدرون االجتماع !؟على رجولتهم
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يرفـع   ؟ملاذا ال حيضر االجتماع !؟ال أرى توغوظقوه قازبك ؛عجيب يا أغوي _
 .بشه مافبامبت رأسه فجأة ويسأل 

الواقـف  حد الفرسان أأجاب  .البيت يالزم ،الزعيم الكبري جمروح جرحاً بالغاً _
 .املسؤول جبانب

 .الم بامبت صديقه ؟أما كنت تعرف ؟وملاذا مل تقل يل هذا يا أغوي _
  1"جابشـه " حفلـة  وحضرت أكثر من مرة ؟وكيف ال أعرف ؛عرفأكنت  _

 .همل أخربك ألنك مل تسأل عن .باختصار بشه مافأجاب  .أقيمت له
اليـوم  عنا  واهللا غيابه ؟الزعيم الكبري ،وكيف يل أن أعرف ماذا حدث لقازبك _

 ؟أين جرحوه .ليس يف وقته
 .بشه ماف.. قال .ألنه مل يقبل ما يفعله القوزاق بالغابة  _
يستحق أن يكـون   بشه مافوكأنه ال يرى  ،سأل بامبت ؟وهل كنت معهم _

   .مع أنه مسعه ،معهم
 _ :معتداً بنفسه واختتم بصوت أعلـى  بشه مافأجاب  _طبعاً كنت معهم  _

 .أنقذت حياته
 !؟مم حرمت يف غيايب الوحيد !رةحسيا لل _
نا نسمع الزعيم ادع _ اورمه ااستدار الفارس الواقف أمامهم !اكفاكم ،ااسكت _

 !الكبري
كان بامبت يود الرد على مـن  ن رىب ابن حليف القوزاق " " أتريدنا أن نسمع م

 ؟من مماحكة صاحب القبعة املهترئة هذا ما الفائدة :كظم غضبه. قالولكنه  ،المه
 ،ليس بيين وبينه شـيء مهـم   .سألفت نظر اتمعني بتوجيه سؤال إىل املتحدث

 ؟أتسمع مع ذلك ماذا يقول عـن القـوزاق   .ولكين سأتشفى من مريب ابن اخلائن

                                                 
حفلة مسر ليلية طويلة منوعة تعرض فيها ألعاب وأغان ومقاطع متثيلية أحياناً. كانت،  1

والتزال، تقام للمجروحني جرحاً بليغاً، أو من تعرض لكسر يف العظم، لتخفيف األمل 
 عنهم ودعم روحهم املعنوية. املترجم
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قل هلم ماذا فعلت بصديقي اللذين أرسلتهما ملقاضاتك بشأن تربيـة ابـن    !تكلم
أساحمك على طردك هلما مـن   لن ؛اخلائن واللذين قتال فيما بعد بسيوف القوزاق

واآلن بعدما انتهيت  .هذان جاءا ناصحني ال سارقني .العربة حورمبأمام باب دارك 
 .من خدمة آل سلطان تقف أمامنا تذم القوزاق

مل يكن خورلوقوه مرجان على عجل ومل يكـن   _مرة أخرى أيها احلشد أكرر _
يف حديثه حشر بشزة عيب وال يـدل علـى   بنا العابرون القوزاق لنهما يفعله  _و

ـر   .رجعوا مرة أخرى إىل سلوكهم القدمي أيام بورساك .رعةانضباط بش عربوا
فـإن   .واجلنرال فالسوف حيضر نفسه لقتالنا .ودمروا غابتنا على ضفة النهر ،بشزة

ال يتوانَ توغوظقوه قازبك وشوروخقوه  .مل جنابه القوزاق متحدين فسيستضعفوننا
آخـر  وسأموت يف يوم  ماوأنا ولدت يف يوم  !شابسغاريب التوغوظ عن حشد حم

السـوط   أنشوطةُحىت فكما يقولون " يف العمر  يتقدموثقتم يب دون اعتبار لإن ف
وإن اختلفنـا مـرة يف    ،وأنت أيضاً يا بسـلين  .بس اهلواء " أقف إىل جانبكمحت

تعـال   .لرجولـة ال تفتقر إىل ا ،فأنا أغفر لك أمام اجلمع ،موضوع يتعلق باألديغة
 _الناختواي  _ شابسغوسالم لكم مرة أخرى يا من أحترمهم ال !وقف إىل جانيب

   .اجلان
   مهالً، مهالً! يا من جعل اهللا يومه مئة، أيها الزعيم املبـارك! نـادى بامبـت  _ 

دعـوين   !أيها الفرسان أفسحوا يل :ملن أمامه قائالً الذي خيرج من الساحة مرجانَ
 ؟أميكنين أن أسألك أيها الزعيم الكبري .مرجان سؤاالً واحداً بريأسأل الزعيم الك

ـ  رتاحغري م ،توقف مرجان حيث وصل _ ؟أمسعك وملاذا ال ،أمسعك _  ،ؤالللس
 !؟هذا أنت يا بامبت :وقال .ولكن مع إخفاء حقيقة شعوره

وقال مسمعاً احلشد بصـوت   _ !ساحمين .اهللا أن جيعل يومه مئة وأنا يا من أدع _
ما قلته عـن القـوزاق    .بامبت شابسغ _رخ ومؤكداً على امسه واسم عائلته صا

 غري ووالذين تكلموا قبلك يف هذا االجتماع مل يقولوا ما ه .أساندك فيه ،صحيح
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تعليقي على مـا   ومث هاه .أن يتكلم أوافقه سلفاً وومن ين .أوافقهم الرأي .صحيح
    ...جرى

الزعيم الكـبري مرجـان    _يسمي بامبت صرخ أحد املوايل دون أن  _السؤال  _
 !ابتعد عنهترجلْ من حصانك و _ينتظرك  

له حول  يتاملالحظة اليت أبد هجعلت _ !ساحمين ،حسناً حسناً أيها الزعيم الكبري _
كنت  ،ال ميكنين أن أختلى عن هذا السؤال _االحترام يترجل وميسك جلام احلصان 

جري ابن أسـرة   نم على أنك ربيت خاأمل تند :أرجوك حررين من نذري ،نذرته
 ؟اخلونة سلطان

 .فرفع شروخقوه توغوظ يده إيعازاً باهلدوء ،عمت الفوضى االجتماع
مث أجاب دون  ،ضحك مرجان ـب  عي ومل تقل ما ه ؛ال تلم نفسك يا بامبت _

ولكين ال أوافق  ،بالنغوي حبلهبيننا من يسمي أسرة سلطان من لوستان  _ :مواربة
 .هـذا أوالً  ؛صلهم ومن دمهم إال االسـم أهؤالء مل يبق فيهم من  .هذامن يفعل 

بدءاً من كبريهم سلطان إىل حممد جري مل يكـن سـراً علـى أحـد أن      :وثانياً
  وليس سـراً  غري أم يالمون على كتمام هذا امليل.عواطفهم متجهة إىل روسيا 

وقد دفـع   ،ملوضوعذا انعرف موقف حممد جري املتردد حيال هكنا كذلك أننا 
إن كنتم  .ميله إىل القوزاق ووال أظن أن السبب الوحيد ملقتله ه .حياته مثناً ملوقفه

إن  .رفضه االمتثال ملا طلبه منه السلطان التركي وتتذكرون أظن أحد األسباب ه
كان  أنا أعترب رفضه تنفيذ ما طلب منه السلطان التركي موقفاً رجولياً.فسألتموين 

 !خرته خـرياً آلتكن  .وفارق احلياة ذا القلب ، القوزاق بقلب أديغيتوجه إىل قد
مد جري يعرف كان حم :وثالثاً .وليس لنا أن حندد مصريه يوم القيامة نيابة عن اهللا

 ،ابنههذه املعلومات عنه حني توجه إيلّ راجياً أن أكون مريب أين على اطالع على 
 إىل أنوربيتـه   كل مـا عنـدي،  وقد منحت الصيب  .رجاءه بكل سرور فقبلت

 ،وأوهلم أنت يـا بامبـت   ،ولن أقبل أن يسيء إليه أحد كائناً من كان .استعادوه
مل أفعـل يف   :وأما جواب سؤالك األخري فقصري .حبجة أنه يدرس يف قلعة القوزاق
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فافهم هذا الكالم يا  ؛ولن أدعك تفعل أنت أيضاً إن استطعت ،حيايت ما أندم عليه
 !بامبت

تلهف بامبت خائفاً من أن ال يسمحوا له باإلجابة  _فهمت  ،مت يا مرجانفه _
 !شكراً ؛أيها الكبري وثقيلةقد أزحت عن ظهري صخرة كبرية  _
 يفهم من كالمي أننا لن نستلّ أرواح من ميدون أصابعهم إىل عيوننـا  ولكن ال _

   .مث عاد إىل مكانه غري عابئ بكالم بامبت !أيها اجلمع
وأعطـى الكـالم    لعدة أشخاص بالكالم بعد مرجـان. خقوه توغوظ مسح شرو

مثال أل ومل يسمح .صغريةوبيلة كبرية أوالناختواي واجلان دون متييز بني ق شابسغلل
وعنـدما بـدأ    _ثالثـاً  وممن يريدون الوقوف يف ساحة االجتماع مرتني أبامبت 

  ختامي مـربزاً  الكالم نفسه أمجل توغوظ كل ما قيل بتعقيب كرروني املتحدثون
 :مناذج من مداخلة خورلوقوه مرجان

ال  .ال شك سنستل روح من ميد إصبعه إىل عيوننـا  ،كما قال مرجان،صحيح _
إن كانت أفعالنـا   .شابسغتغريوا على القوزاق جبماعات صغرية ودون علم هيئة ال

 م على استعداد للركـوب مـىت  تطابق أقوالنا فلن يغلبنا أحد. كونوا أنتم وخيولك
اآلتني من بعيد ومن  ،متىن لكم مجيعاًأ .وذا ننهي اجتماعنا اليوم 1"!مارجصحنا "

 !رافقتكم السالمة .السعادة ،قريب
*** 

كان أكثر أهل القرية مشـغولني بـدعوة    .اختذ كلٌّ طريقه بعدما أوا االجتماع
قامسهم أهـل القريـة   ماكان يصح أن يترك سكان اجلبال يسافرون فت ؛الضيوف

 .ومل يكن الضيوف من أماكن أخرى قليلني .ضيوفاً
كيف تستقبل ضيفاً يف  نولك ؛ضيف أحد القادمني من بعيدوكان بود بامبت أن ي

وحني وصل إىل  طرق الرأس.م بشه ماففانصرف يكلم أغوي  ؟امرأة فيه بيت ال
 :بابه املغلق قال

                                                 
 ها عند األديغة. املترجمنداء االستغاثة والدعوة إىل احلرب وما شا 1
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أنـت   ؛ىل قريتكإوغداً تسافر  .أدعوك جدياً يا أغوي أن متضي ليلتك عندي _
ـ    .تعرف حايل  يال يليق بك أن تلحق باألخوين أباته وكأنـك مربـوط إىل ذيل
 .حصانيهما

رمبا .ال حاجة الليلة إىل ضيافة .أرى قرييت من تلك التبة !دارك عامرة يا بامبت _
ماذا ستفعل يف بيتك البارد  .ل معيبل أنت تفض .ينحجاب أحرجت دعتين ذات ول

لـيب  أن تمخّنـت   .بة البيت طعاماً ساخناًسنطلب من ر ؟ين إليهالذي دعوتاملغلق 
يكفـي   ؟ماذا ستفعل يف البيت ،امشِ معي .فلم أدع أحداً ممن كانوا معي دعويت

   .أنك تفقدته
ـ "وسالمي إىل ربة بيتك  .وأنا لن أليب دعوتك .شكراً يا صديقي العزيز _  "هساس

مل يكن يف بييت إال ذبابة واحدة ملا  و" ل .من طعامها واستمتعت به أكلت .املباركة
إن أصبحنا على خري أتيت  .مع السالمة إن قررت الرحيل حقاً .جتاوزته إىل غريه "

 .إىل توغوظقوه قازبك لعيادته
 :يرميه بنظرات حسد وصاح بامبت وراء الفارس وه

ومهس له  _على حصانه وعيناه تلمعان  واستقبله وه _توقف حلظة  !بشه ماف _
 :يء من الرياءبش
 ؟خورلوقوه مرجان يف االجتماع فندأمل أُ ؛تقل يل شيئاً يا أغوي مل _ 

وعـدم   بشـه مـاف  قال  _ا أقول لك يف هذا الشأن يا بامبت ال أعرف ماذ _
 .سنفكر الليلة ونتكلم غداً _:االرتياح للسؤال باد عليه

مث  ،يضحك وبامبت رأس حصانه وه ارأد _فعلت فعليت  فكّر إن أردت ولكين _
أغضبتك غري  !؟هكذا أيها املسكني :صاح وراء رفيقه الذي أسرع حبصانه وابتعد
 !تعال أيها احملجـل  :مث قال حلصانه .أنه جيب أن تطلع من ال يعرف عيوبه عليها

أما أنت  ،ليس من الضروري أن آكل أنا .أنت الوحيد الذي يفهمين يف هذه الدنيا
 .ذفسأقدم لك من احلشيش اللذي
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ناء مرتني ،خرج من اإلسطبلح عنقه وبعدما أدى للحصان خدماته ومسودار يف الف
 حبث عـن وقبل أن يظلم الليل  !؟فإىل أين يذهب ؛دون رغبةدخل الغرفة ،ثالثاً وأ

 .مث جتاوزها ،وكأنه يتفحص برودا صطبةاملتلمس املخدة الوحيدة على  .املصباح
 .النار أشعلو ، صارت ماهرة نتيجة عيشه وحيداًفتح مزالج املوقد ومأله باليد اليت

 .وبدأ الدفء يسري يف الغرفة ضجيجها،فانطلق 
أشعل سراج الزيت وكنس أرض الغرفة بعدما  ؛مل ينتظر بامبت أن يغلي ماء الشاي

وحني بدأ ميسح  .ومسح املائدة واملقاعد القليلة .بارغرشها بأصابعه دون أن يثور ال
من أجل  :قال مبتسماً .ريفنيه أوىل الذبابات النافقة يف اخلت لعيأعايل النوافذ تراء

" أنـنت   لعدت إليه فلحقت بكـن مل يكن يف بييت إال ذبابة واحدة  ول :هذا قلت
ومـن   ،واحد ميوت وآخر خيلق .هذه حال الدنيا الفانية .برودة الزجاجنفقنت من 

ذي مل يستطيعوا قتلـه  ومثل شواي ال .يسلبونه روحه مثل حممد جري فال عودة له
أنت تعد نفسك  !شابسغ بامبتيا آه  !بفضل الكلب القوزاقي وال يزال يتنفس ول

عندما  .مل تستطع أن تصبح حىت مثل أغوي البطني .رجالً ولكنك لست حمظوظاً
ويتسابق أوالده الثالثة    ؟بشه مافأجئت يا  :يأوي إىل بيته تستقبله امرأته متلهفة

 .ن خطـأ كا اليت ولدت يل آخر ولد إىل عصميت ما أعدت املرأة ول .استقباله إىل
مجال سيسور  تفحصت مابعد  !شابسغمهالً يا  ،مهالً ولكن ال ميكن العيش معها.

 ؛ليس من الصعب أن خيدعك جـنس النسـاء   .تأكدت أا ستكون زوجة ممتازة
ـ  !باالبتسامات والضحكات مث يركنب ظهرك دعنكخي ا وإن مل تكن سيسور كم

 !؟توقعت
خرج قرصاً من اجلنب أ .وصار شاي القاملق  جاهزاً ،دفّأ نار احلطب القاسي الغرفة

ومن الكيس  .ة الطعام بسهولةلى عادته يف حل مشكلع 1افف من قلب الوجاق
 ،تغلبه أفكـاره  ،وأكل متمهالً .الصغري املعلق بسقف الفرن قطعاً جمففة من اخلبز

                                                 
املوقد األديغي وهو خمروط خشيب يرتفع عن النار متراً تقريباً ويجفَّف يف قلبه اجلنب  1

 ويدخر. املترجم 
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وحني أذّن لصالة العشاء توضأ ومد سجادة الصالة  .،مرطباً اخلبز واجلنب بالشاي
وحني أوى إىل الفراش جافـاه   .مث وقف يف حضرة اهللا .املصنوعة من جلد املاعز

  .النوم رغم تعب النهار
يـتمىن   :قال بامبت _عندما تبقى وحيداً منحوساً قليل احلظ ال سند لك  عيشست

. أظهر أمام الناس أمـزح وأضـحك   فناء ارداإلنسان ما يسر قلبه رغم أن الدنيا 
أمتع  وولكن حني أعود إىل البيت ال يبقى عندي ما ه الرشاقة،الرجولة و كلفوأت

إىل ملاذا أسـأت   :يقرصينما خيزين وما يسخر يب و باإلضافة إىل .من جوار املوقد
وأي  .ذلك الرجل املمتاز خورلوقوه مرجان يف حني مل يتناوله غريي ـذا النقـد  

ال  ،ال ؟وملاذا أنا مهتم بآل سلطان وعالقتـهم بـالقوزاق   ؟بكونه أتاليكاًشأن يل 
إن ارتعشـت   .ال تسمح هلا بأن تغزوك !اطرد هذه األفكار من رأسك !شابسغيا

ولكن  ؟اإلسالم الذود عن إىل من ستكلُ ؟أنت أمام الكفار فماذا سيفعل اآلخرون
ال أحتـاج إىل دفء  أ ؟هل أستطيع أن أتصدى لكل هؤالء وأمحي كـل أولئـك  

ففي النهاية ليس قليب حمروماً  ،آخر العمر يسندينإىل من  ،بشري، إىل حياة ناعمة
.. اسـتغرق  ؟.أليس اهللا الرحيم سندك !ال تضعف ؛شابسغيا  ال ،ال ؟من العاطفة

 .يواسي نفسه حيناً ويغضب حيناً وبامبت يف النوم وه
وبعدما شربا الشـاي   .ناشحة يف قرية بشه مافبامبت واجتمع أمس  اوكما اتفق

   .توجها لعيادة توغوظقوه قازبك
 .ض من على السرير غري العايلوحني رآمها على الباب  .حد يف غرفة قازبكأال 

 :وتعجب بامبت مما رأى
 ؟اهللا أن جيعل يومه مئـة  ويا من أدع !احلمد هللا على السالمة يا زعيمنا املبارك _

أجيوز أن يهيننـا   ؛شابسغرحك مصيبة على كل الواهللا كان ج  .ظننتك يف الفراش
ميسح بامبت على كتف قازبك اليمىن السليمة ويفـين نفسـه    _ ؟القوزاق هكذا

مل يبـق بـني   ول _مث يغضب من جديد  .يتخذ املقعد الذي أشاروا به عليه .حزناً
 !األديغة من يلبس قبعة غريي ملا غفرت للقوزاق فعلتهم
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األنـف األقـىن    من بنيابتسم قازبك  _ !ذا يا بامبتال مسح اهللا أن تبقى هك _
 :هوأجاب ضيفَ ،واللحية الشهباء ،املعتدلتنيوالشفتني  ،املائل إىل الطول

اقتربا  ؛جة أنك جاريوأنت يا أغوي ال جتلس قرب الباب حب !ال تقفا ،اجلسا _
   !إىل هنا

ري عـابئ باهتمـام   قال بامبت ما يف باله غ _ .مأساةواهللا ما فعله بنا القوزاق  _
 ،صحيح أين مل أكـن معـك   .أهانونا _الهتمام به وغري مسرور ل ،هارقازبك جب

 !سالمتهيبحث عن كل امرئ  "هلذا قالوا  ؟ولكن أما كان وراءك من حيمي ظهرك
"   
تغريت سحنة قازبك ولكنه استطاع أن  _يا بامبت  ما تقوله وناسبين هي نما ل _

يـا   ركب إىل احلـرب انوا سيحمونك فلماذا تإن ك _خيفي من صوته امتعاضه 
ولكن إن كان قصدك التعاون يف ساحة املعركة  .وملاذا در سالح عدوك ،بيتمال

والتفت بعني راضـية   _ بشه مافومن هذه الناحية أنا راض عن  .فهذا شأن آخر
وانتشـلين مـن    ،ن حصانهعفقد أسقط من رماين من خلفي  _إىل من ذكر امسه 

 .على صهوة حصانه قلب املعركة
يف أرض  عسـكري كـبري مثلُـك    قائدأيترك  _صرخ بامبت  _هذا واجبه  _

غري عابئ مبضـمون   ،مث برأ نفسه وقد خجل قليالً من ارتفاع صوته _ ؟القوزاق
وأعطـى طـرف    .أصابين الربد يف جبال األبزاخ مشغوالً مبا ال يعنـيين  _كالمه 

 .وال فائدة يف ذكر ما كنت أسعى وراءه _ :احلديث جلليسيه وإن مل ينويا ذلك
العزيز  وأنت يا قازبك _ أتكلم على بانتايل _ رمبا مسعت عنه؛ أمل حيدثك صديقي

 ؟بشه مافجارك 
وسألنا عنـه   ،بشه ماففنا أنا وأس .إن كنت تتحدث عن بانتايل فقد مسعت به _

 .طرف اخليط سك بعدولكننا مل من ،عوادي سألوأ .وال نزال
 :ه بامبت ولكنه متالك نفسهشحب وج
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تفعل  _ أوصلَك أنت أيضاً أيها الزعيم الكبري رجاُء عجوز آل سلطان؟ انظر ماذا
   .، مل يبق أحد مل تترجهولسنا وحدنا يا أغوي على ما يبد !تلك املرأة

بعدما دفنا حممـد   _ابتسم قازبك وقاطع بامبت مث قال له بصوت أهدأ  _ال  _
يعجـبين   مـن جهـيت   .لى قانتات , ولكن هذا ليس مهماًجري مل تقع عيين ع

فلوال أن جرحي حيبسين  ،ومع أا مل تسألين أنا .بفىت أصدقائها القوزاق اهتمامها
وما إن أستطيع وضع رجلي يف الركاب حىت أبـدأ   .يف البيت لبحثت عنه بنفسي

 .البحث
من حزنه املزعـوم  قال بامبت فجأة مرتعباً من سره الذي خيفيه أكثر  _ ؟ماذا _

أتستطيع وقد جرحك القوزاق هذا اجلرح البليغ أن تفعل هذا  _وقد وجد ذريعة 
قلب كالمه  _إن كنت تقول هذا أيها الزعيم الكبري  .واهللا ال أعرف _ ؟يا قازبك
وحنن لسـنا حمـرومني مـن     _ مع شيء من اللوم ،إىل وجهة أخرىإياه موجهاً 
يسرنا أن نقف  .ن توجهت قانتات إليه بالرجاءم أولُ ،أنا وأغوي وألننا، ؛الرمحة
     ؟بشه مافما رأيك يا  ؛معك
وقـال   شابسغجسده قليالً عن املقعد مبدياً احترامه الزائد لزعيم ال بشه مافرفع 

 .موافقاً السائل
 .ما يقوله الزعيم الكبري قويل  _ 

 .قال قازبك _شكراً لكما  _
 _س ما يشغل بال بامبت إال أن ميدح نفسه لي _ليس هذا ما يشغل بايل اليوم  _

ولكـن حيـزنين    _ إن كنت ستبقى معنا أينما كان هذا القوزاقي التافه فسنجده
غيابك عن االجتماع وعن هجومنا على قوزاق فالسوف وأن ال يكـون معـك   

 ؛كان يسرنا جداً أن تكون معنا ،حنن ال نفكر ذا ،ال ،ليس ألننا جننب .شروخقوه
لـن يرضـى    .وإن مل يبق غريي ،كن واثقاً ،الزعيم الكبري سأنتقم لكولكن أيها 

 .قطع رؤوسهمسي سيفي جبرح الكفار فحسب بل



- 212- 
 

دون  وأفالقوزاق ليسوا دون أسـنان   !ال تبالغ يا بامبت يف ثورتك ذه احلجة _
صـحه قازبـك دون أن   ن _والشجاعة  ةُيمرجولة. يف ساحة احلرب ال جتتمع احلَ

مهالً أريد أن أسألك  شابسغأيها ال _ ؟حقاًجاد  و: أميزح معه أم هيزتستطيع أن مت
مل  _لومه ونصحه معـاً   خمفياً ،قال قازبك حماوالً إفهام بامبت أنه يثرثر _فتنسيين 

أين هـذا الفـىت    ؛ومل أمسع أخباره ،الثالثة املاضية وأر شواي يف هذين الشهرين أ
 ؟املمتاز

 :تسمارختى بامبت ولكنه متاسك واب
 _ "   ؟على سـريته اآلن  أتيت " لم _ا زعيمنا الكبري إىل شواي وحنن اشتقنا ي _

األرجح أنه  _:ويده هوجفل ولكن مل ينفك يلمح إىل ما ير ،غمغم بامبت يف سره
وقانتات السـيدة   احلادثة يقال إنه خيتبئ عند األبزاخ. بعدف ،شريك يف قتل األمري

نظر  _ شابسغالبيتمال نسي البجدوغ وال .بل تتهمه،الكربى ال تكتفي بالشك فيه
عارفاً أنه يبتعد اآلن أكثر عما قال أمس بشأن شـواي   بشه مافبامبت إىل جهة 
وأكمـل بصـوت    ،ساحمين ألين مل أقل لك أمس احلقيقة كاملة :وكأنه يقول له

أظنـه   _أخربت األبزاخ ذا  _إن بقي فيه شيء من الرجولة  :خمتلف متماسك
 .م إلينا يف هجومنا على القوزاقسينض

 
– X – 

 
بيتروفسك شرق إيكاترينودار دون  شابسغألفني ومخسمئة من ال وغزا حنيف املساء 

وقبل أن يـتمكن   ،الغابة طريق خمتصر عبرمن  ،أن ميروا بأرض البجدوغ املساملني
 .  اخلونة من بني األديغة من التحرك

ـ اخليل بسبب غيوم رؤوس  ظهرتلبد مساء اخلريف فلم تعد ت  واملستنقع حيث ينم
 ،كان الفرسان الذين سيقتحمون ر بشزة ما يزالـون علـى األرجـل    .القصب

ال صـوت يف   .واجلميع ينتظرون إشارة شروخقوه توغوظ ،وأنوف اخليل معصوبة
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ي زاقوضفتا النهر من اجلـانبني القـو   .اجلوار إال بعض األمساك اليت تقفز يف النهر
   زين.حصمت ا واألديغي يلفهم

ولكـل   ،كان الفرسان موزعني هنا وهناك كي ال يتصادموا خالل عبورهم للنهر
 .ها ومساعدهدجمموعة قائ
أن يكون ضمن الفرسان الذين سيكون توغوظقوه قازبك على  بشه مافكان بود 

" ال تسـتعجل ألن   :ولكن بامبت وشوش له حني جرى توزيع الفرسان ،رأسهم
 .والً " فوقف يف املئة التاسعة عشرةأم النار املتقدم عادة ما يقتح

بضع مـرات مث اختنـق    نوحياملرعب  البوم سمع  ،مدخل الغابة جهةَ ،ومن بعيد
فرسـان  عد المل يو .كانت السماء بط شيئاً فشيئاً .ومل جيبه كائن حي .الصوت

  .حب السوداءواخليول يظهرون من بني الس
   .وقد مال عليه بشه مافيف أذن بامبت  يهمس ؟ماذا ننتظر يا ترى _
 .على طريقة صديقه بشه مافجييب  _رمبا مل يئن األوان  _
على ركبتيـك   ثياًاجعل حصانك يعرب بك جا ؛ال تبلل نفسك عندما نعرب النهر _

 !فوق السرج
    ؟يا بامبت أتظنين أجتاز ر بشزة للمرة األوىل _
 ...صحيح واهللا ولكن مع ذلك _

كان من املستحيل  .واستعدا مها أيضاً ،مسعت أصوات اقتحام املاءويف هذه اللحظة 
إىل  األديغة جيشِ شق صوت قفز .كتم أصوات أنوف اخليل مهما حاول الفرسان

وانضم إليهم آخرون من مسافات  ،فنبه بعض القناصني املاَء ية املقابلةزاقالضفة القو
 .ملدافع منذرين باخلطر القادموتنادى الرصاد يف املرتفعات القوزاقية با .أبعد

يف املوقع الذي عرب منه األديغـة   ،أي يف حوايل التاسعة والنصف ،يف ذلك الوقت
  كـان اتفـق أنْ  ،ات يف املرصد الرابع لبيتروفسكغلووعلى مسافة بضع  ،النهر

 .اجلنرال فالسوف يف جولة تفقدية
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 قـرى  هاألديغة يقضون على كل مـن يقـف يف طـريقهم باجتـا     فرسان توجه
 .بيتروفسك

_ اصـحب قوزاقـك    ،رئيس العرفاءورافل قال اجلنرال فالسوف جل _ !أسرع
وسيعترض قوزاق تابانيس طريق األديغة من األمـام   !ديغة واضربوهمواحلقوا باأل

وحنن سنترصـدهم مـن    .أومهوهم أنكم خفتم فاهربوا .ومن األطراف بعد قليل
 .الطرف اآلخر

 6 _ 5فلحقوا باألديغة بعـد   ؛ملهمة اليت أوكلوها إليها لجورافرئيس العرفاء نفذ 
ويف موقع سالفيانسك اعترض  .وبدؤوا يطلقون النار عليهم من اخللف ،1اتغلو

 .ـا  املهـامجني  فحماذياً جنود تابانيس مع ثالثة مدافع وقصزايسكي  قائد املئة
وأضاء  ،السهل النار وبالتنسيق مع هذه املدافع أشعل احلراس القوزاق املتناثرون يف

رتفعت أصوات املدافع والبنادق ووقع احلوافر وأصـوات  او .هليب مدافعهم الظالم
 ،وأصوات الرعد تتقارع ،النار تتصادم ألسنةويف كل اجلهات  ،الرجال املتصاحيني

 .وأزيز الرصاص
 .مسع شروخقوه توغوظ صوتاً يائساً من ورائه !؟أي جهنم وقعنا فيها _
 ،اضرب الكفـار  ؟ألست رجالً لتقول هذا _عنفه  _ !مي اإلمياناسكت يا عد _

 !اقصم ظهورهم
مهما حاول القادة تشجيع جنودهم فقد أرعبت النار الـيت يصـبها القـوزاق يف    

جولة  وجوههم، والرصاص الذي يصلوم به الفرسان األديغة. ودون أن  يكملوا
 .اجهمأدررجعوا  ،ودون أن يعرفوا من كان البادئ ،واحدة

قوزاق أتوا من أمـاكن   فقد واجههم جنود ؛وهذا ما كان يريده اجلنرال فالسوف
فاسـتدار   .ناشرين الرعب يف قلـوب األديغـة   ، ومشاةٌ ،أخرى جيرون مدافعهم

ويف ليـل   .الفرسان األديغة الذين تفتك م طلقات املدافع والبنادق إىل اليسـار 
واآلتون من اخللف يصـدمون   ،املتعفن املظلم سقطوا يف مستنقع  قلشتوكاخلريف 

                                                 
 .سبق التعريف به 1
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ومن ينتشل نفسه من املستنقع الفائر تتكسر عليه سـيوف القـوزاق    .املتراجعني
هم على رؤوس الذين يلتمسون اخلالص سواء يروم أم والقناصون بنادقُ .وقامام

ويضـربون بأخـامص    ،ال يروم، ال يبخلون بالرصاص يتشفَّون ممن يتحركون
وبضربة سيف يقصـون رأسـه مث    ،مستنجداً من املاء املوحل د يدهالبنادق من مي

 .يرمونه بأرجلهم يف املستنقع
يتسلق بعضهم رؤوس  .يتشبث بعضهم ببعض ،والناس يتصاحيون ،واخليول تصهل

   .وكلما انفرج ليل اخلريف اتضحت املصيبة .بعض
ملسـتنقع  يركض حول ا ،واجلنرال فالسوف يتقدم القوزاق جبسمه الصغري القوي

 :على األديغة الفاقدين كل أملشاهراً سيفه حيرض القوزاق اخلارجني عن طورهم 
 !يف املستنقع هؤالء املسلمني اأغرقو !اقتلوهم ،اضربوهم أيها القوزاق _

 خرج شروخقوه توغوظ من املستنقع بيده سيفه قافزاً حبصانه الذي يسـقط فـال  
 ،ل حصانه مينعه من التقـدم متمسك بذيضخم ورجل  .يقوم من جديديلبث أن 

 :ه ويصيحونمنوالقوزاق وقد رأوا هذا يلوحون له بسيوفهم املشهرة ويسخرون 
الـرؤوس   ولتصلوا إىل حافة املستنقع فحسب أيهـا األديغـة ذو   !تعال ،تعال _

 !احلاسرة
  !اقطعوا طريق هذا الفارس اهلارب _

 ملاذا نستهلك الرصاص :وهناك قوزاق آخرون على ضفة املستنقع يقولون ساخرين
رجون من الوحل يشد بعضهم بعضاً ويسحب بعضـهم  على األديغة الذين خي عبثاً

والوحل يسحب حصانه  ،والفارس الذي ميتطي حصانه جاثياً على ركبتيه ؟اآلخر
داخل املـاء   غري عابئ مبا جيري ،يه املرفوعتنيمن أعلى السرج بيدبالعربية يصيح 
 :اآلسن

   ! أكرباهللا ،اهللا أكرب _
 .حد القوزاقأالبندقية من  قائد املئة ينتزع زاليسكا !اصرعوا هذا املصلي _
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 .ه الوحل بعـد قليـل  شدسي _ تابانيساملقدم ال يقبل  _ يا قائد املئةال حاجة  _
 ...احذروا من هذا الفارس اخلارج

 ،يرد عليه زاليسكا _وهذا لن يذهب إىل أي مكان يا غريغوري كوندراتيفيتش  _
  :يصيح متعجباً مما يرىو
 !انظر كيف يستقبل هؤالء املوت _

دون صوت يف الوحل وعندما يصـل  ،طهماوأبومها وس ،يغطس األخوان سنجال
 ماء املستنقع الفائر  

   :يقول األب هلما ومإىل ذق
_  ظهرا جبناً أمام العد _ال تؤاخذاين يا ولديوال ت! 
أشـعلوا النـار يف القصـب     ؟املسلمني ملاذا حنن واقفون نراقب بسالة هؤالء _

 قال أحدهم. !وأحرقوهم
 :الرجلَ املمسك بذيل حصان شروخقوه توغوظ بشه مافرَ 
 !دعه خيرج من املستنقع ،اترك ذنب حصان الزعيم _

قفـز   .ماكان الرجل الضخم الذي غشى االحتضار عينيه بالدم ليسمع ما يقال له
ويلـوح لـه    ،يسقط على صدره ،ركةال يستطيع احل ؛حصان توغوظ مرة أخرى

 :القوزاق الواقفون على ضفة املستنقع ويسخرون
قطـع شـروخقوه    :كـافر  فهو كمن يعثر !ليغفر يل اهللا ،إن كان األمر هكذا _

والقوزاق الـذين   .توغوظ رأس الرجل املتعلق حبصانه بضربة سيف فتحرر احلصان
   .تونمبهويراقبون املشهد 

 :سوف هوية قائد األديغة شروخقوهيتعرف اجلنرال فال
 !حياً هاتوه ؛شروخقوه وهاه _
احلقـد  صاح توغوظ باألديغية وقد زرع  !عنك يا فالسوف اللعني ما أبعد هذا _

تعال يا أغوي وليحدثْ ما كتب  :قوة هائلة بشه ماففيه ويف حصانه ويف أغوي 
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لنـهامجهم بصـدور    ،هؤالء القوزاق يريدون منا أن نقع عزالً يف أيديهم !اهللا لنا
 !أحصنتنا وسيوفنا

ا وجتاوز ،فزة واحدة خارج املستنقعوبق ،أةانتشل شروخقوه وأغوي جسديهما فج
الفرسـان القـوزاق    احلق م .النهر وواجتها حن ،القوزاق الذين فوجئوا مبا حدث

وعندما نظر توغوظ إىل الـوراء رأى فارسـاً أديغيـاً آخـر      .بالبنادق اوتعقبومه
  .القوزاق جيرون وراءه يكادون ميسكون به وال يكادون والفرسان

سـننقذه   ،همبين فرقسن ؛وأنا سأجري باجتاه الضفة ،ارجع إىل اليمني يا أغوي _
 .منهم

ويف اللحظة نفسها عرف الفارس األديغـي الـذي    ،مييناًبشه ماف انتحى أغوي 
الفرسـان الـذين    كان بضعة .إىل النهر من الضفة غري العالية زفقف ،وراءه اخلطة

أم رجعوا إىل الضـفة األخـرى   غري  ،توقفوا فجأة عند الضفة يرموما بالبنادق
 قلقني على قائدهم.

 يسحب وما جرى مدة وهفبعد ؛آتت خطة شروخقوه توغوظ أُكُلها كما صممها
ـ رجع رئيس العرفـاء  و ،قائد املئة القوزاق بقيادة زاليسكاوراءه فرسان    لجوراف

وسبح إىل جانب حصانه حىت وصـل إىل  من الضفة املنخفضة النهر  قفز يفبسرعة؛
 ،عفننظر إىل جهة مستنقع قلوشتوك املـت وما إن وطئ األرض حىت  .ضفة األديغة

فعصر اليـأس   ،فالحت له النار اهلائلة واألديغة حيترقون فيها ،دون اعتبار للقوزاق
 .قلبه

ه اليت غري مهتم مبالبِس ،د رفيقيهأن جي آمالًشجرة  ختبأ وراءوملا صار حتت الغابة ا
ال أثر إلنسان ممن يبحث عنهم يف فجر الغابة اهلادئ إال  .ه احلاسرتسيل ماء ورأس

مـن  ليتين وجدت بعض  :أحياناً. قال اخلريفية طيور مالك احلزينبعض ت اصوأ
ويف هذه اللحظة أجاب صوت من الغابة وكأنه عرف مـا يف قلـب    !كانوا معي

 .بشه مافغوي أنا أ :توغوظ
 :عرف توغوظ صوته فسأله 



- 218- 
 

   ؟أال يزال حياً ؟بشه مافأين من كان وراءك يا  _
 .إنه يوقد النار ،تبني أنه شاب نشيط .حي ،حي يا توغوظ _
 ؟  وومن ه _
 .مل يسبق أن تعارفنا ،وأنا ال أعرف _
 من أين سيأيت بالنار يف هذه الرطوبة املهيمنة علـى كـل   ؟قلت إنه يشعل ناراً _

  ؟شيء
 ب _املتع بشه مافجرت ابتسامة خفيفة على وجه  _وأنا قلت له هذا الكالم  _

بضربة واحدة أشعل النـار يف  و ه أخرج من قبعته قطعتني من حجر الصوان،ولكن
 .ويف هذه اللحظة أجبت نداءك .قطعة قطن

 وبعدما مشيا .مل يفصح توغوظ عما يقلقه _.. .واهللا حنن حباجة إىل نار ولكن _
 .مل يوفر القوزاق شيئاً ضدنا .مثل هذه املصيبة مل أتوقع طوال عمري _ :مدة قال

استعددنا للغـارة الليليـة    !املستنقعاحترقوا يف وأ من ماتوا وليغفر اهللا يل ذنيب حن
كان توغوظقوه قازبك الزعيم  ول .إليهم بأخبارنا ولكن أظن اخلونة سبقونا ،طويالً

يف  ،بأي عني سأنظر يف وجـوه النـاس   .ث لنا مثل هذاالكبري قائدنا لرمبا مل حيد
 .كان علي أن أترك رأسي حيث تركت قبعيت ؟أطفال القتلى وأمهام وزوجام

مـا   .لسنا وحدنا من حتدث له مثل هذه املآسي الفظيعة !ال تلم نفسك يا زعيم _
ن اجلميع طامعو .حني يكون عديدك قليالً فأنت ضعيف .كان حظنا سيئاً ؟العمل

.. .اجلـان  ،الناختواي ،شابسغال ؛.. مث مل تكن القائد الوحيد للحملة.فينا يأكلوننا
   .كل جمموعة كان هلا قائد يتقدمها وإن كانوا يف املؤخرة بداية احلملة

   ؟أن قيادة اجليش كامالً كانت مسؤولييت بشه مافولكن أال تعي يا  _
 .ليك وحـدك املسؤولية ليست ع ولكن ،الكبري أفهم أيها الزعيم ،أفهم يا كبري _

مل خنسر هذا العدد يف هذه الليلـة اخلريفيـة    ناأليس من احملتمل أن .نتحملها كلنا
   .وأرى غرينا فرساناً ومشاة خرجوا منها .ها حنن جنونا ؟املظلمة
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يتقبل مواساة الفارس إىل يساره جعلته اإلهانـة والعـزة    قلبهتوغوظ الذي مل يعد 
 :م نفسه وكأن مل يبق غريهوال .األديغية يتنهد

البديهي  _ يا توغوظ مل تفعل أي خري. ثبت أنك بال عقل وال شجاعة. كان من
كيف ستمثُل  ؟كيف ستدخل القرية دون قبعة .بقبعتك إذ جنوت بروحك ونجأن ت

 ؟أمام زوجتك حاسراً
 :وصرخ معتذراً عن نسيانه ،فجأة حصانه بشه مافمسر 

 ؛سـاحمين  ؟ين عقلي اليـوم وسلبإن كان القوزاق  عرفأيها الزعيم الكبري ال أ _
 .طرف سرجيمربوطة إىل هاهي قبعتك 

 :أن يقفز هحىت اضطرجلم شروخقوه توغوظ احلصان 
 !ك أمك رجالًتولد ،بشه مافيا  ،بأن يصبح يومه مئة ،له بالنماء ويا من أدع _

  !ليحمك اهللا !صغريال أخي افتديتين يا
ده ناسياً ولة بعدما مسحها بصدره األيسر وختزال مبل وغوظ قبعته وهي ماتلبس 

وحني دخال أمجة الكستناء مشـا   .ونظر إىل من جلبها له نظرة رضا .فجأة مأساته
رأى الشاب الذي جيفف جسمه مبالبسـه الداخليـة    ملاو .رائحة النار ففرحا ا

 .ال يسأل عن شيءعلى عجل  وراء الشجرة ارمتىالرجلَ األكرب منه 
ى احترامـك  شكراً عل _قال شروخقوه قائد اجليش  _ تفعل هذا يا ولدي ال _

اليوم وحدت مقامنـا   ةمأسا ولكن .أنت ابن أسرة عريقة ،لعمري وعلى أديغيتك
 .وما تلبسه يا ولدي سروال وإن كان داخلياً فاخرج من وراء الشجرة .حنن الثالثة
 نار جهنم اليت وقعنـا  وجب عليك أن تنتشل نفسك من  !وجهك الباسلدعين أر

 !أحسنت .فيها
والذي ميكن  ،األنف الكبري وخرج الشاب ذ _ .ال أستحق هذا الثناء يا كبري _

أن تقدر عمره بني السابعة عشرة والثامنة عشرة من وراء الشجرة متخذاً من 
خفيف  وألين ،ألين كنت أسبح إىل جانب حصان نشيط _ .مالبسه حجاباً



- 220- 
 

وجنوت  ستنقع والقوزاق مشغولون بكم. فلحقت بكماانتشلين احلصان من امل
 !شكراً يا كبري .ألنكما فرقتما مجوع القوزاق

ر الشاب بالقياس إىل مـا  ممستصغراً ع بشه مافسأل  ؟أتعرف بتبديد الفرسان _
 .مسعه منه

قائـدنا  تبع الفرسان القوزاق ك عندما ب كنت حلقتأمل أكن أعرف يا كبري  ول _
 .ارتداء مالبسه بعد تفكري قصري مث أكمل _ .الكبري

يتدفأ على النـار   وسأل توغوظقوه قازبك وه ؟من نبهك إىل ما تروي يا ولدي _
 .مرتدياً مالبسه املبللة

 !ليجعل اهللا يومه مئة ؛خورلوقوه مرجان _
   !واآلن عرفنا نفسك .رفعت من روحي املعنوية ،شكراً لك ،حسن إذن _
 عـين يوامسي ( قَغـزج )   ،واسم القرية مرجان ،جانأنا من قرية خورلوقوه مر _

 ،من يسيل أنفه دائماًيعين  ،بفوق :وال أكتمكم ما ينادونين به يف القرية،عد :حرفياً
والـذي   ،خان جري األمري الصغري من آل سـلطان  وومن ثبت علي هذا النبز ه

ألتقي بـه يف سـاحة    إن شاء اهللا .يدرسونه اآلن يف القلعة القوزاقية إيكاترينودار
كما فعـل املـوىل    ،وأحطمه له ألعرفه سيالن أنفه وخيانته مفرق طرقوحرب أ
 .والده اخلائنب شواي 

بشـه  الكلمات األخرية احلزينة للشاب الثائر جعلت شروخقوه توغوظ وأغـوي  
 :مل يتمالك نفسه أن سأله بشه مافيتبادالن النظرات. ولكن  ماف

 ؟شابسغبامبت حقاً أتعرف  _
كان من بني الذين عربوا  _أجاب فجأة مستغرباً السؤال  _ !؟وكيف ال أعرفه _

مث ضاع عن عيين حني هامجنـا   .حريصاً علي ضفة النهر النهر أمس وتسلق معي
 .حصان ممتاز حتتهإنه رجل شرس و ؛املركز القوزاقي

كـي   _ كنت معكم يف تلك اللحظة، ولكن مل يعرف أحدنا اآلخر. وكنا نتنادى
  يضيع أحدنا عن اآلخر. ال
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 ؟أأنت يا كبري من كان يردد " بامبت " _
 ؟أيكون ذلك املسكني حياً يا ريب !حزرت ،أنا واهللا _
 .ال أريد أن أكذب عليك ،عرف عنه شيئاًأال  _

كانت مالبسه جافة متاماً ونظيفـة لـيس    ،بامبت ،الرجل الذي كانوا عليه قلقني
كان مقيماً يف عمق الغابة لينضم إىل رفاقه  .ملعركةعليها وحل املستنقع وال بارود ا

وجنوت من حتـت   ،وأنا أيضاً حاربت   وسفكت الدم :يقول وعندما يعودون وه
يسخن قطعـة   ووابتسم وه .عارف ماذا حدث لألديغة يف قلشتوك غري ،السيف

 نما الذي جيـربين علـى أ   :اللحم البارد على النار مسروراً مبا فعل مساء البارحة
هم كاجلراد ال يسمعون أصوات حوافر  ،ليسوا اثنني وال عشرين ،أكون بني هؤالء

قلت لنفسي لن أمسح هلم أن يصفوين باجلبان فمشيت معهم ألن األديغي  .خيوهلم
من اهللا يعلم كم سيترك وراءه هذا احلشد  .رجولته طوال عمره يدفع مثنالساذج 
ال أعرف ملاذا ال يبقى  !؟شر وخيلالذي كنت معه يف سهول القوزاق من باجلراد 
زوجتـه   تنـورة مع أطفالـه وال خيتبـئ وراء   بقبعته املترجرجة  بشه مافأغوي 

ورمـاين يف   ،وأنا ال أعرف غري اهللالصالة  سحبين من سجادةوجبريرته  ؟الضخمة
 أمل حيم هذا الرجل املعترب حياة توغوظقوه قازبك من سيوف القوزاق .هذا احلشد

أمل يكن إىل جانيب يرجتـف وحنـن    !آه يا للباسل !؟اً على حصانهوعاد به جرحي
إن  _ليحمِ  ؟نستعد للعبور؟ أحيوز أن تذهب إىل غارة ليلية مع أمثال هؤالء اجلبناء

لن يكون يف مقدوره اجتراح مثل تلـك   !قائده شروخقوه توغوظ _كان رجالً 
رمبا يف مزبلة اخلنازير  ؟اآلن وأين ه !دعه يتكلم ويأكل وجيلس إىل زوجته .البطولة

نيـه  ال حيدث لإلنسان إال ما جي ؟الروسية ةعماليال قريةال بعدما قُتل يف بيتروفيسك
وملا كان من مجلة الناس املهـتمني مبصـري    !؟فلماذا أنا مهتم مبصريه ؛نفسه على

 !شواي فقد نقص عددهم واحداً
أفكـاره   املسخن، موجهـاً أفطر بامبت متمهالً مستمتعاً بلذة اللحم املقدد املبلل ف

وبعـدما   .وشرب بعد اللحم ماء دافئاً يطرد به برد الصباح اخلريفي .حيث يشاء
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جلس قليالً يصطلي بالنار استوىل عليه خوف صامت من هدوء الغابة وراحة ـر  
 داخأن يلمح خياالً أمامه ض منتصباً واستمع دون أن يتنفس حىت  دونو .بشزة

مث بدا له أن أصواتاً تأيت من املستنقع جهة النـهر البعيـد    .فلم يسمع ما يشك فيه
 .فأوجس شراً

 ؛هذا رأيي !كأن شراً حدث لنا !لنمضِ يا حصاين احملجل ونستطلع ناحية النهر _
  !ألجل هذا وال حيكموا علي باجلنون

ديغيـة  األنداءات البنادق والأصوات  مزيداً من كلما اقترب من ضفة ر بشزة مسع
 ،أتى بامبت إىل ضفة النهر دون أن يعبأ بأغصان األشجار اليت تصفعه .زاقيةقوال _

ولكن بعيـداً   ،إىل حيث يتجابه األديغة والقوزاق ،حاثّاً حصانه من حني إىل حني
فاسـتلقى   قفز من على ظهر احلصان وربت على قائمتيه وصـدره  .عن الطرفني

 .تينص املتشابكة بني أشجار الصفصاف وووقف ه ،احلصان
لن نغفر لكم ما  _أصوات باللغة الروسية على اجلانب األديغي  _أيها القوزاق  _

 !حدث يف املستنقع
 !إن كنتم تريدون أن تتجرعوا املاء اآلسن والرصاص فاعربوا مرة أخرى _

عشرين رجالً من األديغة يسـوقهم  صرخ بامبت عندما رأى زهاء  ؟" من هؤالء "
 القوزاق مقيدين.

فقط  نا فأخربوا أهلنا أننا بسالم؛ حنن وقليل ممن حوصروا يف املستنقع_ إن عرفتمو
 من رقبته تواً ضربة تلقّتو ،صوت أجش من بني األسرى وصرخ رجل ذ _ا وجنَ

   .أمخص بندقية
 :أجابت أصوات هلفى من الضفة األخرى

 .يا أمحد كعرفنا _
 !يا إمساعيل اصمد _
 !سنخلصكم منهم يا شعبان _

 :من بني األسرى رجل قصري القامة ضئيل اجلسم مقيد اليدينوخرج فجأة 



- 223- 
 

 !ألغرق يف املاء خري من أن يأسرين القوزاق _
 .وما إن خطا بضع خطوات حىت صرعه سيف أحـد اجلنـود بضـربة واحـدة    

ومل خيـرج مـن    ،ن يقفز يف النهر قبل أن يلحق به اجلنودأواستطاع رجل ضخم 
 .ببنادقهم وسيوفهم املشهرةوالقوزاق حياصرون األسرى  !املاء

عن ضفة النهر متأكداً أن أحـداً لـن    فابتعد ،ةامتطى بامبت حصانه بقفزة واحد
ال يدري أيفرح بنجاته من بني الـذين   ،مزيداً من الوقتيستطيع البقاء يف مكانه 

 .رفاقه الذين قضوا يف املستنقع أم يبكي أغلب ،كانوا معه أمس
ـ  وحني وصل إىل املكان الذي ي  ولجأ إليه يف الضائقات مال قلبه إىل اهلـدوء وه

قفز حيك  هولكن .األرض احملفورة علىوليس  ،لشجرة بطم اءملس أرومةجيلس إىل 
 حـزام ركض إىل حصانه وأرخـى   .حني انتصبت أمامه مشاهد ضفة النهررأسه 
س حصانه الذي نظـر إليـه نِظـرة    أفربت على ر ،مث شده ناوياً الركوب السرج
 :سألهف ،لى عنقهوع ،حزينة

ارتفعت  _ر كْنفسي يف مشكلة مدعياً املَ ورطت ؟ماذا نفعل يا حصاين احملجل _
مل أتصرف هكذا البارحة لكنـا   وأقول هذا ولكن ل _كتفا بامبت املتدليتان فجأة 

مىت كان صاحبك  !افرح يا مسكني بسالمتنا .أنا وأنت جثتني يف املستنقع اآلسن
قدم بامبت حلصانه  .جنونا من أهوال كثرية كهذه ؟نجاة لنفسهعاجزاً عن أن جيد م

وال حيسبوا أننـا مل نكـن يف معركـة     .سنعتين بالنار أوالً .الشوفانما تبقى من 
 ؟أترى ذلـك املسـتنقع   !ر النار يا مسكنياستمتع بالطعام ريثما أحض !املستنقع

 .مث جنفف جسـدينا  لينيب بضع دورات تغمرين باملاء وتنتشستأخذين إليه وتدور 
   .وستتحمل بعض هذه اإلزعاجات ما دمت جنوت من املعركة ،غريهسنفكر يف و

مث اخترق  ،بعد أن أشعل بامبت النار بصق يف كفه وقفز إىل احلصان بوثبة واحدة
مث خرجـا   .وحث احلصان بعنف ودار بضع دورات ،السيف بيدهيلوح باملستنقع 

وملا صار  .بل نزل وحده حىت غمر املاء وسطه ومل يكْف هذا .يسيل منهما الوحل
 :صدره وقلبه واملاء يشده خرج بصعوبة يشك
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وال يثق يب لست رجالً  .قال بعدما استراح ؟أتعرف ماذا سأفعل اآلن يا حصاين _
ليت  .وإن شئت فانظر ،ال ضرورة أن ترى ما سأفعل !إن مل أفعل هذا بنفسيأحد 

مـن أجـل أال   قليالً فخذي األيسر  سأمسح !تكل أعدائي كانوا بكماً كما أن
خلع ما يستر جذعـه   ؟وبِم أضمد اجلرح .ه كي ال ينزف كثرياًعصبوسأ ،يتلوث

مث قسا على  .وربط الفخذ بالزنار .مث عاد فلبس اخلارجي ،مزق القميص الداخليو
 .عند هذه الشامة السوداء ،هنا :نفسه

حناء الغابـة  أعت حتت السماء يف مث صمتت كما ارتف ،مزقت صرخة بامبت الغابة
دار يف األرض بضع مرات  األرومة امللساءوحني ارمتى إىل األسفل إىل  .واملستنقع

اسـتند بظهـره إىل    .يقفز على الرجل اليمىن ووه امث محله .ممسكاً الفخذ اجلريح
رحه ج ألنمث ارتفعت روحه املعنوية  .يسب ويلعن ووعصب اجلرح وه رومة،األ

ريثمـا   ،مسبل اجلفننييعض شفتيه،  ظل جالساً إىل جذع الشجرة .غاًبلي مل يكن
مث ظل يضع الطني ويرفعه عن اجلرح املعصوب حديثاً حىت توقفت  .توقف النزف

وملا اقترب من سرج حصانه ليقفز اكتشـف أنـه    .مشس الظهرية فوق األشجار
اهللا  وأدع .لركابأضعها يف اماكان جيب أن أجرح الرجل اليت  !يا للحسرة :أخطأ

تعال يا حصاين الطيب اقتـرب   :وهذا ليس دون خمرج .أن يكون آخر مشكاليت
 .من جذع الشجرة

أين ذهب األديغة الـذين   :قال .كان بامبت متعجباً من أن الطريق إىل الضفة مقفر
أمل يتخلف عنهم أحد التـائهني مـن    .جنوا من القوزاق والذين كانوا هنا صباحاً

 :ة، مث نادىخاليالغابة  :صتتوقف وأن ؟أمثايل
 ؟أين أنتم ؟أتسمعونين شابسغأيها ال ،هيه  _
على حصان واحد وقد امـتألا   خرج رجالن ؟أل الغابة صراخاًميمن هذا الذي  _

بوحل املستنقعما وحصا. 
خارج الركـاب كأنـه    استقبلهما بامبت ورجله اجلريح _ أنتما بكمز وغزايل _

 .يعرضها
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 ؟وأنت كيف حالك !مجعنا اهللا على خري _ن حن ،حنن يا بامبت _
كـان هـذا    1؛قلشـتوك ستنقع مجنوت من  نا كما ترونين يا إخويت الطيبني،أ _

 !جهنم

                                                 
يف عشرينيات القرن التاسع عشر كانت املأساة اليت حدثت للشابسغ يف مستنقع قلتشوك إحدى  1

. جاء يف كتـاب  1821صيبة يف ليلة الثاين من تشرين األول عام أعظم مآسيهم. حدثت هذه امل
"عهد ماتفييف أتامان قوزاق شرينومري "ما يلي: يف صباح مأساة األديغة كان مئات من الشابسغ 
مكدسني يف مستنقع قليتشوك املتعفن. املستنقع يتموج واملاء يفور. يف ذلك اليوم مات الكثري من 

. وكثري من غري الشابسغ ماتوا يف 1200ب روايات الشابسغ أكثر من أعدائنا يف املستنقع. وحس
من قادم إىل ديارهم.وأسر القوزاق خـالل بضـع    20القرية العمالية بيتروفيسك. ومل يرجع 

أسرياً من هذا املستوى. وقد جتـاوز القيصـر    42وساعات جمموعتني للشابسغ، وقائد جمموعة 
 ح فالسوف وسام فالدميري من الدرجة الثانية.الروسي الكسندر األول وسام آن،ومن
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 لكتاب الثالثا
 

– I – 
 

 .حامت على منطقة األديغة كطائر أسود 1يأج مأساة قلش
ا تذكر م تذكّر أولَّ ،يف مضافة تازة أديغ ،يف األبزاخ ووه اخلرب عندما مسع شواي

؟من أين آيت به اآلن :بانتايل قائالً يف نفسه الفىت القوزاقي مأسـاته   مث ارتسم سبب
أيضاً قد مات يف تلك املعركة فقد فقدت فرصـة   وإن كان ه :بامبت أمام عينيه

 ،دين عمـري  ووالذي ه ،وعدي للقوزاق وذهب ،وضاع من أحبث عنه ،انتقامي
 .سدى

 .وسرى األمل يف ندبة كتفـه  ،ارتفعت حرارتهو ،وايصعد الدم احلار إىل جبني ش
 وارتسم وجه .وكيف أنقذه كلب اجلريان ،الليل ليقتله يف ظالم وتذكر كيف جاء

 .عينيه أنفيسكا أمام
 .التبـغ جلس شواي قرب الوجاق حماوالً إخفاء توتره أمام مضيفه الشاب بإشعال 

ملها رغم أنه انتـهى  سحب جذعاً نصف مشتعل وجلس برهة ممسكاً باجلذوة يتأ
 .مث أعاد اجلذوة اليت نفّست عنه كربه إىل مكاا فارتفع اللهب .تبغمن إشعال ال

منـذ   .قطعت تفكـريك  ،ساحمين يا كبري _قال تازة أديغ  _يا ضيفي شواي  _
أفهم أن مـا   .نا على ختوم قريتنا يقلقك شيء ما ويثقل عليكعارفت الصباح حني

ـ  ،عظيمة ولن ختف مهما تكلمنا فيها حدث لنا يف قلشتوك مأساة تنـوء   كولكن
 .حبمل شيء آخر

 احلليق النحيل سرت بصعوبة ابتسامة على وجه شواي _واهللا يا أخي األصغر  _
ح ومن فَرج ولكـن  فرمن  وال أقول إا ختل .آسٍدنيانا مشوشة وكلها م _ حديثاً

ولكـن مل   ،مـه  آكلُ مـن طعا صحيح أين :وقال يف نفسه _الظلم غالب عليها 

                                                 
 يعين: سهل قلش. املترجم 1
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فغيـر املوضـوع    .كاييتعلى ح متاماً عهفيجب أال أُطل ،نتصادق إال منذ ساعات
ويف الشـمس والسـماء    .أفكر كثرياً يف احلطب والنار واألرض واملاء _ :سريعاً

وأظن أن طيبة اإلنسان وظلمه وسره  .إدبار الليلويف إقبال النهار و ،واء والريحواهل
 ورب قلبيهما، هعقّب أديغ سريعاً مرتاحاً لتقا _بعاً يا شواي ط _ .وعلنه تبع هلا

حنن األديغة ال أظننـا   .ونتقاتل ،نفرح فيها وحنزن ،اوحنن من هذه الدني _وضيفه 
 وسـطنا والقوزاق والنغوي الساكنون  ،فالروس والترك كذلك ،وحدنا يا شواي

ا وجيب أن ي نيعرق و أنيرجل كلوال يعين هذا أن  .داءبينهم عيتقاتال.  تجا 
 ؟وأنت هذا رأيك يا أديغ _
 .نعم يا شواي _
الح الفرح اآلن على وجه شواي النحيل  _أنت وأنا يف هذه الفكرة  إذن نتفق _
ولوال هذا لعاش النـاس   .للموضوع نفسه ليس عجيباً آراء اثنني ويقلقاأن تتفق  _

أعدتها إىل النار ليس  اليت طبةواحل .وحلّ الكره بينهم ،كالم اآلخر أحدهم ينقض
الشجرة اليت آملـوا   مِكنت أتعجب من كر .هذا ما كنت أفكر فيه .فيها هذه امليزة

 نا ونطبخ عليها.تبغتشعل  ،تدفئنالها هي حتترق  ؛حلمها
   ؟أليس هذا احلطب نفسه سبب احلريق ؛ساحمين _ولكن أيها الصديق  _
ـ  قال شواي كأمنا _النار تأيت من مصادر كثرية  _  ا حيـدث حيدث نفسه أكثر مم

احلطب ومن القـش  النار تأيت من  _مث بعد قليل قال مبزيد من احلزم  ،وتنهدغريه 
 ،منـها فيـه  املكان الذي يسـتفاد  إا حسب  .بل من اإلنسان نفسه ،ومن التنب

جاءت مأساة بل  .من تصادم السيفنيكذلك تنشأ النار  .من جيعلها مفيدةحسب و
 جي منها.لش ق

 .وليس ابن عشرين ،تازة أديغ كرجل ناضج هادئ عاش سنني طويلةقال 
 الذين عربوا النهر القسطَ وأمحل األديغةَ ،جيال أوافق الطرفني على مأساة قلش  _

كان األمر بيـدي لوزعـت   ول .جتاوزوا احلدود والقوزاق ،األعظم من املسؤولية
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حت هلم بتبادل التهديـد  وما مس ،قطرات ر بشزة املساملة على الطرفني بالتساوي
 .بالقبضات من الطرفني

األتامـان   قـوزاق  أباك وأمك وأخاك األكرب قتلـه أن  يا أديغ نسيت بسرعة _
متعجباً مما  ،أنه مل يقصده متاماً وول ،القاسيطرح شواي هذا السؤال  _بوراسك 

 .وخمترباً إياه مرة أخرى الشاب، املضيف علق بهسي
انـتكس   _وأننا بقينا وحدنا أنا وخاليت  ،األكرب أخيو وأمي أيبميتة مل أنس  _

من أجل أال حتدث لنا حنن  _صوت أديغ رغماً عنه ولكن سرعان ما عاد إىل قوته 
 .أريد أن أنساها وغريها من املآسياألديغة مثل هذه املآسي 

 .حدث هلم اآلن أيضاً _مل يستسلم شواي  _ولكن  _
ولكـن مل   ،اجتمعت بعدد مـن النـاس  و ،ألين توجست هذا مل أوفر جهداً _

 .يتفهموين
 ؟مبن اجتمعت _
 .أوهلم شروخقوه توغوظ _
 ؟ماذا قال لك إذن _
رغم أنـه اعتـرب    ،م الصغري للكبري يلجمهواحترا،ابتسم أديغ _ ؟ا يقول يلماذ _

 !بسوط حصانه وجهيأهلب  ؛مل يقل شيئاً _تصرف شروخقوه إهانة 
   ؟يف بيته هزرتأ ؟أين فعل بك هذا !معقول هذا غري _
بني نـاش   .ال ميكن أن يتصرف معي الزعيم الكبري ذه الطريقة على باب داره _

سأل عن أخبار األبزاخ ووصلنا إىل  .وجنجبس يف منحدر التل قابلته ومعه فارسان
        ) هذا املوضـوع  ولكن لن أذكر  القوزاق ( كان ذكر امسك _موضوع األديغة 

 ،وحني قلت له رأيي يف موضوع القوزاق مسعين ومسعـين  .) األقواس من املؤلف (
وضربين على وجهـي وتـابع    ،" !مسمعي مثل هذا الكالمعلى " ال تعد  :مث قال

ضحك من أعماقه مث تغـري   _أعتب على توغوظ  ال _ !طريقه كأن شيئاً مل يكن
.. انظـر مـا   .أهانين عدم تقبله لشيء مما قلته _ :يهز رأسه ولونه فجأة وتابع وه
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بأي عني سـينظر   _يف املستنقع  شابسغتسبب يف غرق ألف من ال !حدث له اآلن
 :يـا شـواي  مع ذلك تقول يل  مث ؟وكيف سيعيش على ظهر البسيطة ،إىل الناس

 رجالن تتطابق أقواهلما وأفعاهلما. يكون يف العامل أن كنمي
 _ة دون خبـث  أجاب شواي على املالحظ _إن كان موجهاً للخري أقول هذا  _

ال تندم على مافعلت وما قلت إن مل يوافقـك   .وإن كان للشر فأقول الرأي نفسه
خترج  :ألجل هذا قلت _أخي األصغر  يابينك وبينه مودة  وإال من مل تسئ إليه أ

 .شفقة اإلنسان وظلمه متجاوران .من اإلنسان نار كما خترج من احلطب
   !تشربه ويغرقك :كاملاءنعم يا شواي  _
 !متاماً يا أديغ متاماً _
وجهه اجلميـل  قد توهج أردف أديغ و _األرض اليت تكلمت عليها يا شواي  _

.. مث .ليها ونشعل عليها النـار إنسعى  ،منها غذاؤنا بيقربه من القل الذي الطلق
الشـمس   _ :واستعجل مرة أخرى وكأنه خائف أن يقاطَع كالمه  _ندفَن فيها 

والليـل فيـه    .حتمل املطر ،آذتنا وول ،والصاعقة .ألرض باحلياةحترقنا ولكنها متد ا
شفتا تـازة أديـغ األنثويـان     _ال أتكلم  على وقت السرقة يا شواي  _فائدة 

وعينـاه الـدافئتان    .حىت لتصالن إىل ذقنه وشاربيه الغضني تضحكاناحلمراوان 
 .اكانت الدنيا كلها اراً لتعبنا عليه ول _من حمجريهما تتكلمان 

يسرين أنك تفهـم   _ال يزال شواي يوافق صاحب البيت  _ !متام ،متام يا أديغ _
 _ ؟ولكن ال أدري من أيقظ فيه هذه الفطنة ،هذا أبلهليس ولداً  _فقة شالظلم وال

 .قال شواي لنفسه
أوقعـت  إن كانت نظريت إىل احلياة تعجبك هكذا فلمـاذا   :ضحك أديغ يف سره

 ؟أعجيب إن كان حتالف مع القوزاق ؟قتلت أمريهم ملاذا ؟الضيم على آل سلطان
وال  .حلفاؤهم يف السر أكثر منهم يف العلن ؟الوحيد يف املنطقة الذي فعل هذا وأه
ولكن كيف تتهمه بالسرقة مامل تضبطه بـاجلرم   .بله من هؤالءح قريتنا قاي وختل

ـ  .ونكبيعمن يدقون على صدورهم بقبضام هم أول من سي ؟املشهود ح إىل أأملّ
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إن كنت ستتصرف  !؟املوضوع ألن كثريين رأوا يف سلوكه مع حممد جري بطولة
مع كل من يتحالف مع القوزاق هكذا أيها الضيف فال أعرف ماذا ستفعل خبـان  

   .هناك يوم آخر ؛لن أقول شيئاً الليلة ،حسناً ؟جري الذي يعلّمونه وراء ر بشزة
 .ة يسرها أن يدخل مضافيت البس قبعةاملسكين ،ة خاليت رائحة طيبةغرفتصدر من 

يل إكرامـاً   اصطحب شخصاً آخر لكان وول ؟وال أعرف ملاذا تأخر جاري عمر
هنـاك   .خدمة املواشي تواً تانتهو .ة املسائيةعتمال يزال الوقت بداية ال .ولضيفي

بعد وحصـان   عندي ثالث .أبقاري ألجل شواي يف خدمةأنا استعجلت  .وقت
الدجاج حتتكر خدمة وخاليت  ؟كم تستغرق هذه من الوقت .عةكلها أرب ،الضيف

   .قبعة وال تسمح يل أن أقترب منها حبجة أين ذ ؛والديك الرومي واخلراف
 ،تستمرمن العيب أن  .مهما محلت األديغة املسؤولية يا أديغ فالقوزاق ظلموهم _

ن تعمل السيف وأ ،من أغرقتهم وأشعلتهم يف املستنقع يف حماربة ،وأنت على الضفة
يعيد شواي اخلرب الذي ال يفارق القلب .وا من الغرقن جنَيف م. 

يده إىل عينك فمد يدك إىل ولكن ماذا يقول املثل القدمي " من ميد  !هذا صحيح _
 .أنا منحاز إىل هذا اجلانـب فهذا املثل ينطبق على اجلانب القوزاقي مبا أن " روحه

مـن   مبدئي أال أصف مع...النغوي والقوزاق أ وة أألنه ليس عندي حماباة لألديغ
 ؛ين الفُرقة بني األديغةعجبال ت :وسأقول لك شيئاً آخر يا كبري .حيمل السالح أوالً

كل منا انعزل يف ركنـه وأقـام يف    .بالكراهية املتبادلة بيننا ةاألديغ بالدحنن منزق 
ومـن   ،ناحيهـا ها حىت تضمها حتت جفراخالدجاجة ما إن حيدق خطر ب .عشه

ال  .ما فعل بنا القوزاق _ شابسغحنن ال _. نستحق بالتأكيد نسرخيطفه ال يستقرال
 .قول ما يعيب ولكن أقول احلقيقةأريد أن أ

يف كـل   مثلـه  مل أصادف .قال شواي يف نفسه ؟من أين جاء هذا الولد البيتمال
النوادر شيوخ عقالء  وهؤالء .ثالثةواثنني أإال منطقة األديغة، مع كثرة من قابلت، 

ال أستطيع أن أحدد ما  .وهذا بالقياس إليهم ال يزال طفالً  ،حنكتهم جتارب احلياة
 يغة ولكنهم تائهون يف الوقت نفسه،حنن أد :كثريون يف العامل يقولون .أيقظ فطنته
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ولكن هذا الشاب قبل أن يولد بدأ  .ولست بعيداً عن هؤالء من زاوية ما حدث يل
أتراك ختدع نفسك بأن " تـربعم  يف   ؛هيه يا أخي األصغر .قاً بتفكريهإنساناً خار

ومل يخف عن جليسه مـا   ،تأمل قلب شواي "!؟الربيع البعيد قبل أن ميضي الشتاء
 :يقلقه

لن يتقبلوا رأيك  .األديغة هالكيا أخي األصغر ال تدع أحداً يسمعك يف زمان  _
ولن يدعوك تعيش  ،سيالحقونك ،متوترة الدنيا .باطل على  إن كانوا على حق أم

 .يف بالد األديغة
   .عندي ولكن الصدق والعدالة فوق اجلميع ،وأنا فكرت يف هذا _
"  .ي غري الرقيقتني وال الغليظـتني سرى الفرح إىل شفيت شوا _ا تقول على م _

والكذب م الصدق سندقةلَز". 
 ،وإن ظننت نفسك صرعته" الصدق ينتصب رغماً عنك  .هكذا يا كبري هكذا _

هذه الكلمات متنحين احليـاة   .والكذب ينهار أمامك وإن ظننت نفسك نصبته "
 .وتريين عامل األديغة بعني أخرى ،والقوة

 .وأوافقك عليه " الصدق دواء والكذب شر " ،أصدقك يا أخي األصغر _
 ؛ذه األفكـار ومع ذلك يا شواي ال أستطيع أن أُفهِم خاليت اليت ال أوالد هلا ه _

 .املوضوع يف حضورهاولذا أرجوك أال تفتح هذا  .ختاف علي أن تكون اييت فيها
 !؟ن ال فرح هلا يف الدنيا غرييملاذا جنرح قلب م

 !ثق يب ؛هذا صحيح _
 بني األعراق ييزيوما قلته عن عدم مت _مث أضاف  ،قال أديغ _شكراً يا شواي  _

 ..  .أتفهمه ولكن ؛ديغةسيكون السبب يف طردي من بالد األ
الباب مرتاحاً  وونظر حن ،املضافة تازة عن الكالم مصطبةدم من أوقف الصوت القا

 .لقدوم أحد اجلريان ملؤانسة الضيف
ال بصوت وق ،يعرب الباب وتوقف الرجل اخلمسيين الضخم وه !مساؤكم سعيد _

 !شواي ،ى شخصهف يا من نسمع به وال نرأيها الضي _ثخني ومل يكمل سالمه 
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ومـن آل   ،أنا امسي عمـر  .جئت نافد الصرب حني مسعت أنك ضيف جاري أديغ
 .باجوق

يسعدين جـداً أن تـزور    _استقبله أديغ بوجه طلق  _ !تفضل ،تفضل يا عمر _
 !تفضل هنا إىل صدر الس .ضيفي

 _مل يقبل عمر بالس الذي اختاره له أديـغ   ؟ملاذا يا جاري تدفعين إىل اخلطأ _
صـدر    لن أنقض العادة اليت تعطي الضـيف ولكين .أكرب عمراً من ضيفك اينأر

يسعدين أنك حللـت ضـيفاً    !اجلس ،اجلس يا شواي .الس دون اعتبار للسن
أظنكم رضختم متاماً جلريانكم  ؟مث ماذا يف بالد البجدوغ من أخبار .خالطتنا ،علينا

 ؟أن يفزعوكمباألمحر  املتوجة ملاذا مسحتم ألصحاب القبعات .القوزاق
أجاب شواي عنـدما   _واهللا يا عمر ليس موضوع البجدوغ كما تقول متاماً  _

رمبا يقصـدون   ،قال لنفسه _استقر يف جملسه قلقاً. هؤالء ال يعرفون ما حدث يل 
فاألفضـل أن   _وإن مل تكن قلوبكم متوادة متامـاً   _أنه عندما تعيشون يف جوار 

 .ة يا عمر لست يف بالد البجدوغ منذ مدة طويلةأنا يف احلقيق .تتعايشوا
ونعرف أنك محلت اخلائن حممد جـري شـارته    .وحنن نعرف هذا يا شواي _

   .فعلت به ما يستحق !أحسنت .الروسية إىل اآلخرة
أي آخـرة   :وجعله يصرخ ،امتقع وجه شواي ملا مسعه ؟ماذا تقول يا عمر ؟نعم _

 !؟تتكلم عليها
وسأل  ،األسودين الكثّني حاجبيهرفع عمر  _ . أفهم صراخكواهللا يا شواي ال _

هل امتـك مبـا مل    ؟أقلت شيئاً غري صحيح _أديغ هذا السؤال الصامت نفسه 
 ؟تفعل

 ؟حممد جري احملترمهل مات  _
مث قال للمضـيف   ـي جليسيه دون جواب تفرس وجه _واهللا يا شواي مات  _

اغفر يل يـا   ،وع فيه التباس ما يا أديغهذا موض _ :بصوت آخروقد عدل موقفه 
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 وفإن كان األمر ااماً ظاملاً فه .هتلست إال راوي ما مسع .شواي إن امتك ظلماً
 !ولكين مسعت صاحبك نفسه يرويه .عيب

 ؟ومىت حدث هذا _
غضب حبيث ال يدري أيتنفس الصـعداء أم  و ،قال عمر _منذ زمن ليس قريباً  _

 .شابسغا بامبت واهللا إذن خدعن _يتنهد 
 .قال أديغ .ولكن مل تقبل كالمي .كنت أمخن هذا يا عمر _
ولكنـه مل   _الن صوت عمـر   _ .واهللا من املعيب أن تتهم أحداً مبا مل يفعله _

ن يستطع إال أن يثمجيد من ال يهدأ " :هذا الذي جيعلهم يقولون _ل حممد جري قت
 .دته خيانتهأر ." اخلائن ليقتلْه من يشاء نفسه خارجاً

ال أظن أحداً  .ال أستطيع أن أوافقك يا عمر ،ليجعل اُهللا آخرة حممد جري خرياً _
ال أستطيع أن أمسي من يتصرف حسـب قناعتـه    .يف بالد األديغة يعرفه خرياً مين

ولكن مل  ،كان حممد جري قد اجته صراحة إىل الروس والقوزاق ؟ما العمل .خائناً
ليس بيننا من ال يقبل  وأ ،نعم ؟الترك ويس بيننا من توجه حنأل .يدعوا قناعته تتحقق

واحـد مـن    ،أديغ تازة ال خيفي موقفـه  ووهاه .نعم ؟الطرفني التركي والروسي
 .هؤالء

 .أنا منهم ،نعم يا شواي _
كثريون يف كل قرية يشاركون فإن أردت احلق  .ولذا يا عمر معىن اخليانة واسع _

ويف الليل يبيعوننا حبفنة من املـال،   ،على القوزاق يف االجتماعات بسيوف مشهرة
 .مث يقتلون حممد جري الذي مل يكن عنده سر خيفيه .يشون بنا

ألسـت   _ارتفع صوت عمر رغماً عنه  ؟مسع اآلنأماذا  !مهالً يا شواي ،مهالً _
  ؟أنت من مل يقبل موقف حممد جري من القوزاق أوالً

 .نعم أنا _
 ؟ن قال إنه سييقطع كتفيه اللتني حتمالن الشارة الروسيةلست يا شواي م وأ _
 .مل أقتله ،احملترمولكن مل أمد يدي على  ،نعم _
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أضـاف   _ أصدقك يا شواي _ ولكين أتعجب من حتول قلبك حنو القوزاق _ مث
 ...نقاتل دون أن يعرف هدفه متاماً: _ حالنا عجيبة حنن األديغة حبجة أننا

نفسـه أم   ودون أن يفهم إن كان املقصود ه _هكذا متاماً عمر  ليس األمر يا _
وقانتـات  وانتصبت أمامه دار آل سلطان اليت شب فيهـا   ،شواي شرد _األديغة 

 ،وأوهلم خان جـري  ،واألوالد الذين تيتموا ،وبيكا وسيسور وقاميت وحاج قسي
عـدم  و .آخر خالف بينه وبني سيده يف آخر شهر من الصيف .يف أفكاره اتدافعو

ومـا   ،وعدم انتقامه له، وتسميته بالقاتل ،وغيابه عن مأمته ،وجوده معه حني قُتل
 .فأوشك على البكاءقلبه  آملَ من جديدكل هذا  .حدث له يف أرض القوزاق

  .سأخرج قليالً من الغرفة _قام متكلِّفاً الصرب 
 :وبعدما جلسا قليالً قال عمر

 !يا أديغ تفقّده ،أظن أين سببت للضيف احلزن _
ىل السور الفاصـل  إ ى شواي مستنداً بصدرهأالبيت ر مصطبة منأديغ  نزلعندما 

 أديغ صدرأ .واستنتج من حركة كتفيه أنه يبكي صامتاً .بني البيت والفناء اخلارجي
وبعدما ارجتّت كتفاه مـدة   .ىل السورإأيضاً  وواستند ه ،ضيفه بقدومه تنبئ سعلة

   :ح عينيه وقالومس ،رفع شواي جسمه عن السور
امضِ ال جيوز أن نتـرك الكـبري    ،هدين اخلرب املفاجئ ؛ساحمين يا أخي األصغر _

 .ينتظرنا
*** 

وظل يذرع أرض الغرفة ويقف إىل جانـب   ،مل يذق شواي طعم النوم طوال الليل
ولكنه مل جيد مـن اللباقـة أن    ،وخطر له أكثر من مرة أن يركب ويرحل .النافذة

مل يتركـوا   ،النظر عن مشكلته بغض ،مساء أمس .يع املضيفيفعل هذا دون تود
يبدأ وأي خرب  .وكانت األحزان أكثر من األفراح .خرباً يف أرض األديغة مل يطرقوه

مث  فوضـوية وكانت أفكار شواي تبـدأ   .لشتوكقيف  شابسغكان ينتهي مبأساة ال
 .أفكاره اليت ينوء ا على غريها وتطف
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ولكن قاتله  ،اموين بقتل حممد جري :ى وقال يف نفسهتأمل قلب شواي مرة أخر
حـدثت   ؟ماذا كان يريد بامبت أن يفعـل يب  .بامبت :وناشر اخلرب مل يعد سراً

 .ومضى عليها أكثر من ثالثة أشهر ،يف أواخر الصيف حسب ما روى عمر اجلرمية
اآلن  ؟رينسكاأليس يف ذلك الوقت تقريباً ذهبنا معاً لإلغارة على فاسيو !مهالً مهالً

يا حسريت يا قانتات  .وملاذا رجع إيلّ يف الليل ثانية ،أفهم ملاذا ضربين دف القتل
كنـت إىل جانبـك    ول ؟كيف جنوت من هذه املأساة وقد وصلت إىل هذه السن

ملاذا أنا يف مضافة أحدهم وال أحتمل مع هذه املسـكينة   .ندتك وخلففت عنكالس
 . ما عانتهليس سهالً سيسوروكذلك  ؟مصاا

 :سمع صوت باب
 ىعس ؛مننا الليلة متأخرين _محل أديغ املائدة إىل الغرفة  _صباح اخلري يا شواي  _

 !أن تكون ارحتت
ومل يفصح شـواي   .ارحتت ؛مل أحترك مرة واحدة ،صباح اخلري يا أخي األصغر _

مل  حسـناً فعلـت إذ   ؟هأمام املضيف عن أرقه طوال الليل فماذا بوسعه أن يساعد
 .اآلن إن مسحت يل أستأذنك يف الرحيل بعد الفطور _.أكشف له أسراري

.. رمبا كان اخلرب السيء الذي بلغناك .ظننتك أمس ال تنوي مثل هذا يا شواي _
إذن واحلال هذه أمتىن أن أمسع جواب سؤال عمر الذي  _ إياه سبب سفرك يا كبري

ملـاذا مل   :ف على جوابكما سأقوله لك خبصوص آل سلطان يتوق .جتاهلته أمس
 ؟يصلك شيء من خرب املأساة اليت حدثت يف أرض البجدوغ

 _كأنه كان ينتظر هـذا السـؤال   نظر يف وجه املضيف الشاب  _ل لك سأقو _
مث ملـا   ،قبيلة املاخوش والبسلين وأنا واملرحوم حممد جري توجهت حن رنااتبعدما 

  .إىل صديق يل ،تايكانت املسافة املتبقية قريبة ذهبت إىل القرب
وقد طفت كل هذا يا شواي من أين كنـت سـتعرف مـا حيـدث يف      ،إذن _

ال تقصد بام قبل  :ولكن إن كنت تفكر يف تعزية آل سلطان أقول لك !البجدوغ
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ومسعت أم أطلقوا وراءك ثلة مـن الفرسـان قـد     ،أن تتبني احلقيقةُ ألنك متهم
 .يؤذونك

 .ذافكرت يف هوأنا  ،شكراً _
ولكن ليس قصدي من الكالم أن أصـف مـع آل    ،إن قبلتين رفيقاً صحبتك _

 .سلطان وأحناز إليهم
 ،سأحل مشكليت مع آل سـلطان كمـا تقـول    ؟وملاذا يا أديغ ال أقبلك رفيقاً _

 .وأخربك قبل أن أطرق بام
 .أنا حاضر يف أي وقت _قال أديغ واثقاً بنفسه  _هذه رجولة منك  _
يؤسفين أنه مل تـتح يل الفرصـة    ب _يرك وقال وه _از جارك عمر رجل ممت _

 .بلّغه سالمي ؛ألقضي معه وقتاً أطول
يتـذكر   وابتسم أديغ وه _بكل سرور  .يف األصل ) بالعربية ( وعليكم السالم _

وعمر ليس موقفه مـن   _ حول القوزاق  أمس بني شواي وعمر اجلدال الذي دار
 .القوزاق متاماً كما يقول

يسأله ملاذا اختذ هذا املوقـف   مبوافقته دون أنشواي  اكتفى _نت هذا وأنا مخّ _
 .من القوزاق

 
– II – 

 
نفسه الـذي   وأنه ه وما لفرح شواي عندما مسع أن بامبت مل يقض يف املستنقع ك

قبـل   بشه مـاف أغوي  قابلولكنه قرر أن ي وخيل إليه أنه عثر على بانتايل. .جنا
 .يعيد الفىت القوزاقي إىل أهله براحة أكثر بعد أنت سيالحق بامب .مالحقة القاتل

 1ثالثاً على ميني بسـه فابـه   وعتني أعندما جتاوز شواي جبال األبزاخ ومشى سا
 لوستان حبلـه حطّ قلقُه يف  .ورأى إيكاترينودار على الضفة العالية هاج قلبه فجأة

                                                 
 املياه الدافئة. املترجم 1
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غري ن حبله لوستا استقر يفمث  .أنه بدأ يف قلعة القوزاق واحملاذية للضفة اليسرى ول
 اسـتدار .عها الضيقةاراخلطا على شو فائرحث قلبه ال .البعيدة على الضفة اليسرى

جتاوز نوافذ غرفة قانتات إىل غرفة  .وحطّ على مصطبة البيت .وراء سور اإلسطبل
حاملةً حزمـة احلطـب   مث طافت أمامه صورة سيسور خبصرها النحيل  ،سيسور

وخيل إليه  .ورأى فيها قاميت ،قسي فتلوى القلبباب ورشة حاج  املقطّع. وطرق
ولكن مل تشخص أمام عينيـه   .أنه مسع أصوات سعيد جري وعادل جري وبيكا

  .صورة قانتات وخان جري
غابـة   يف غـريه  أحد الو، وسهلُ اخلريف أصفر ذابل وخا .أوقف شواي احلصان

 الربي الواسعة. الربقوق
وهي تلعب مع الغيوم املتناثرة لعبـة "   ،رالشمس جتاوزت الظهرية متجهة إىل العص

والريح اخلضراء اخلفيفة عندما ب باردة تقفز مـن فـوق أشـجار     .الطميمة "
وطيور مالك احلزين تلتصق باألرض إيذاناً  .اجلافة راتثمالقرع وت ،الربي الربقوق

 .وتصمتبقدوم الثلج 
الدار اليت ترك فيها  نظرة على واليمني مصمماً أن يلقي ول ووجه شواي حصانه حن

 وايتذكر أيـام ولـد   ؟انه الصغرياوخان جري وأخو ؟وقانتات املسكينة .سيسور
الشتاء يقترب فمـن   .وقرم جري ابن املرأة األوىل ،وليسوا وحدهموكأا البارحة 

ن قاميـت وحـاج   بإمكا ؟ومن سيصفّها على األرض ؟سيقلم اآلن عرائش العنب
غري أن عناقيد العنب كاألطفال ال  ؛ر أن يفعلوا هذان يف الداقسي واملوايل اآلخري

 .تناسبها أي يد
 ،حثّ شواي حصانه بضع مرات راغباً يف اخلروج من هذه األفكـار املتالطمـة  

ألن تفهمـين   .ولكن تردده يف أن يسلك االجتاه الذي اختاره كان يلجم احلصان
الصدام الوحيد بسـبب  ليس بيننا إال  ،أنا بريء من دم املرحوم ؟قانتات واآلخرون

ملاذا تصرفت بنـزق يف ذلـك    .شاهد يف هذه املسألة إال اهللا الو ،قضية القوزاق
شدتين حنوها قضايا  ؟وملاذا تدخلت يف ما ال يعنيين ؟جري حممد وحن ،وقبله ،اليوم
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أنه شـاب   وول ،وتازة .هلا أن ختدعين فسمحت القوزاق غري الواضحة _األديغة 
وأنا كان هـذا   . حياول حتييد األديغة بني الروس والتركأظنه على حق حني ،غض

أن تقف يف  اخلطأمن  .حملمد جري ما ال يليق  أن أقولوهذا ما دفعين إىل ،قصدي
وهذا ما مل أكتشفه حىت اصـطدمت مبـا    ،وجه أفكار إنسان مقتنع ا وحتبطها

ـ    .هم اآلن عارضوا حممد جري واموين بقتله ها.حدث يل ذي مث مـن هـذا ال
 !؟امين

وعـدا باجتـاه    األمجـة خرج من  ،ه مرة أخرىاليت أحلقوها به قلب هيجت اإلهانةُ
مل تعد  لوستان حبلهأن ب وجئف )جتوك(وحني الحت من بعيد غابة  .املستنقع مدة

رة على تثوبعدما حبث هنا وهناك وتسلق املرتفع غري العايل جعلت القرية املن .بعيدة
 .ة قلبه يتعثرالتخوم اليسارية للغاب

ماذا كان يهمين  .أسأت إىل حممد جري الشوفان حقلقريباً من هناك  :قال شواي
 ،مضى على هذا أربعـة أشـهر   ؟أنا أن أجعل من شارته القوزاقية موضوع نقاش

بامبـت   ضـور وخالل هذا الوقت جرى يل ما ال جيري إلنسان عاقل يف حياته حب
القـوزاق وعاينـت إنسـانيتهم وال     وقعت يف يـد  .اللعني الذي اختذته صاحباً

مل يفعلوا يب مثل  ؟أألين رحت أسلبهم ؟حقاً ملاذا أقول " ال إنسانيتهم " .إنسانيتهم
 ؟أعجيب أين كنت مقيداً وحمبوساً يف اإلسطبل .كنت مكام وما كنت سأفعل ل

ـ  .ولدهموثقوا يب وأطلقوين ألعثر هلم على  .مل يدعوين أموت ،طعموينأ  وحىت ل
أن ال أظن  .قلوبنا عجيبونقوزاق الذين ال حنبهم من فالجل أنفيسكا وحدها من أ

أم قلّدونا رد مع ما عندنا تتطابق بعض تقاليدهم األسرية وعادام االجتماعية 
شكراً لكم على  .وكذا يف توقري الصغار للكبار قومانا متقاربان ،يف لباسنا القومي

وسأجازي مـن   ،ابنكم بانتايل مقابل حرييتوسأجد لكم  ،معاملتكم يل باحلسىن
ال شيء يتورع  ؟أأدخل دار قانتات حقاً .سرة قانتاتأأزور  أن بعد أهانين وأهانه
لـن أقبـل أن    ؟أيهينونين بنظرات االحتقار فماذا أفعـل  .عن فعله صاحب الثأر
 ؟ر.. وسيسو.إن مل تفهمين قانتات فال أظن أحداً يف الدنيا يفهمين .يتهموين ظلماً
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أمن األفضل أن يصحبين صديق ميهد لزياريت خري  ؟ماذا تفعل يب ،هذه البائسة أملي
كان تازة أديغ وعدين أن يسافر معي ولكين أفضل رجـالً   ؟من أن أزورهم وحيداً

أغوي  ؛أسن أأدخل اليـوم إىل عنـد   ؟ولكن من أين آيت به اآلن .بشه مافليكن 
أأكـون   .ح حني أجد بامبـت وبانتـايل  أزورهم وقليب مرتاس ؟قانتات أم أؤجل

 .اآلن !ليكن ما يكون ،ال ؟تأخرت إىل حني أحل مشكلتهما
بعد ما مشى بعض الوقت صادف عجوزاً مع بضعة خراف ففـرح ألنـه وجـد    

 :ترك الطريق وترجل وسلم عليه .ذريعة
 !ارك سعيد يا كبري _
 !تفضل ،غبت طويالً ،يا شوايوأنت  _
 ؟أتعرفين يا كبري _
_ بعضـهم   _ابتسم الراعي العجوز  _ ؟ن يف بالد البجدوغ جيهل اآلن شوايم

 .كونوآخرون يلعن ،اهللا ألجلك نوبعضهم يدع ،ميدحك وبعضهم يذمك
 :مث سأله ،أنه مل يسر مبا مسعه وكتم شواي شعوره ول _فهمت  ،فهمت يا كبري _
_ مل أعرفك ؟ن يا كبريوأنت م. 
وامسـي   .وباجـه من عائلـة لَ  ،أنا من التغورغوي ،لهلوستان حبأنا لست من  _
ب1قَتر 

 !ي مجيل يا كبريغاسم أدي _
_ ؟أتشتهيه أم تستكربه علي 
أمل  ؛ي تليق بعمركال أظن مهنة الراع .ولكن ال أنكر ما خطر يل حنوك ،أشتهيه _

  ؟أصغر منك ليعمل راعي غنم جيد آل لوباجه
 :من أعماق قلبه أجاب قتبعدما ضحك بر

أمسعت سرية هذا الرجل  ؛1جباغ قوه ذكّرين بقازان إىل آل لوباجهما ملّحت به  _
   ؟احلكيم

                                                 
 وهو نفسه اسم األسرة الذي انتحله شواي يف األسر. املترجم. 1
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 ؟قتأميكن أال أمسع سرية جباغ يا بر _
جاء  :أنا ال أقارنك جبباغ وال بأحد الفارسني :سلفاًولكن أقول لك  !امسع إذن _

ندما وصال وع .جباغ ليكتسبا بعض احلكمة قوه بعيد إىل قازان مكان فارسان من
" :مع املرأة يف احلديقة يشتل البصل " قال أحدمها وإىل بيته وسأال عنه قيل هلما " ه

أما الفارس  "رجالً يزرع البصل مع امرأته بداعي اكتساب احلكمة، ،واهللا لن أقابل
 .خرب جباغ أن عنده ضيفاً ترك احلديقة وجاء إىل املضـافة أُ ماوعند ،اآلخر فدخل

مل  ؟أين رفيقك ؟أمل تكونا فارسني أيها الضيف :دثا سأل جباغوبعدما جلسا وحتا
ـ   :قال جباغ .عن جباغ أن رفيقه رجع يكتم الضيف ت مـع  أنا يف طفـوليت كن

عملت مع رفـاقي علـى    , وعندما كربت قليالًأصدقائي أركب احلصان اخلشيب
وبعدما  .وحششت باحملشة ،وحصدت باملنجل ،وحرثت باحملراث .صهوة احلصان

ليس هناك عمل صغري  ؛أزرع البصل مع املرأة ألن جسمي ال يستطيع غريه هرمت
 .إن مل يصبح الرجل صغرياً

ظهر من صوت شواي الربيء أنه  .قتاإلنسان العاقل يتميز يف كل مكان يا بر _
صحيح ليس هناك عمل صغري بل رجل صـغري.مل يكـن    .نادم على ما بدر منه

وفتش املكان مث اجلس "  ،" فكِّر مث تكلَّم !قصدي أن أسيء إليك يا كبري فساحمين
 .ستطع أن أطبق هذا املثل واحلال أين أضمر لك اخلريأمل  .صدق من قاله

بـل   .مهنيتليس ألن ما يف قلبك حنوي مل يظهر يف استيائك من  !ال يا شواي _
مضي يوماً كامالً يف الريف وحيـداً  عندما ت .أنك حرصت علي وأشفقتيسرين 

ولكن ال أظن  . استتبعها سؤالكولذا رويت لك هذه احلكاية اليت ،أن تتكلم جيب
إن  ؛على ما أرى أنت مهموم بأمر ما .من أجل أن تلقي التحية عرجت علي أنك

 .قل يل وأنا أجيبكفكنت أنفعك يف شيء 

                                                                                             
 شخصية شهرية باحلكمة وجمعت أقواله ومواقفه. املترجم 1
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بل عرجت وأنـا مرتـاح    .أكذب عليك إن قلت ليس يف األمر شيء من هذا _
 .تسبت منك حكمة " ليس هناك عمل صغري بل رجل صغري "اك ،لفعلي وسلّمت

 .أن أسألك عن أخبار أسرة قانتات لوستان حبلهكنت أنوي إن كنت من 
أنـا   .لوستان حبلـه مل أكن من  ودي أخبار عن آل سلطان ولنإن كان هذا فع _

يعتربوا مبا حدث ولكن مل  .راضٍ عنك ملا فعلته مبحمد جري ذي القلب القوزاقي
أرى أم مسرورون ملا حدث  .معرب النهر وظهورهم إلينا وال تزال عيوم حنهلم ف

 .يف الشهر املاضي شابسغلل
أجاب شواي وقلبـه   _كان عدوك نفسه  وعيب أن تشمت مبأساة أحد حىت ل _

 .املسروريقطر أملاً مما قاله العجوز 
ـ ويدر .سواء أكان عيباً أم حراماً فاألمور جتري هكذا _ هلـم ذا رأس   بياًسون ص

والعجوز اليت سألت عنها تقيم يف  .ري يف تلك القلعة القوزاقيةمدبب امسه خان ج
اشحذْ رجولتك وسن سيفك  ؟ماحاجتك إليهم يا شواي .تلك القلعة إن مل أخطئ

لن يدعونا  ؛الذين أقاموا قبالتنا ن،أصحاب آل سلطا ،فالقوزاق ؛قلبك األديغي ووق
 !نأ بالعيش

عرفت الراعي العجوز سيكلمين هكـذا   ول :شى قليالً قال شواي يف نفسهبعدما م
وكـلٌّ   .على قَدر األشخاص تتعدد اآلراء :هكذا األمر .ملا تكلّفت وعرجت عليه

 ،والثالث فقـري واآلخـر غـين    ،أحدهم قوزاقي واآلخر تركي .برأيهيعكّر الدنيا 
 ،لعون قبعة من يعلوهميقت .وهكذا يصبح من الصعب أن حتدد اجتاهك واعتمادك

 .بطنه دون اسم وال شـهرة  بطعاميفارق الدنيا  .واملغمورون يضيعون بني أمثاهلم
وأنا ال أطنين خـارج   .وهذا الراعي العجوز من آل لوباجا من هذا الصنف األخري

 .نصييب من االعوجاج يف هذه الدنيا محلأ ؛هذا التصنيف
إىل نِظرة الناس له ومتابعتهم حلركاته  هلوستان حبلانتبه شواي من حلظة دخوله إىل 

ومنهم مـن كـان    ،ومن أدار له ظهره ،, وبينهم من ألقى عليه التحية يف الشارع
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 :وليسوا قالئل من قالوا .ة دارهمبمهتماً بكيفية استقبال آل سلطان له إن وطئ عت
 !؟كيف رجع هذا إىل هنا

نتحب بصوت يرج الدار وما إن فتح الباب حىت شرع ي .ترجل شواي وقلبه خيفق
خطا بضع خطوات وناح وقد لف العمود بذراعيه دون أن يطـأ   .ويسمعه اجلميع

جعلوك تترك أسـرة مـن    ؟.." من أين آيت بك أيها املسكني حممد جري.صطبةامل
 " !؟األطفال أيتاماً

ووراءهـم   ،كان أول من خرج من البيت عادل جري مث سعيد جري فخان جري
ـ  .ا بيديها عاجزة عن الكالمسيسور تكم شفتيه  ووأسرع قاميت وحاج قسي حن

، وتوقعت أال يكـون  القائم يف ركن قصيوأطلت طباخة من شباك املطبخ  .الفناء
وجريان الشارع عيوم على الدار ال يعرفون مـاذا   .ك خري فأسدلت الستارةاهن

 .يفعلون ويقولون أ
   :اب وقالت ملن أمامهاة البعتبوقفت قانتات السيدة الكربى للبيت أمام 

   !ابتعدوا حلظة عن هذا الذي مأل الدار صياحاً _
 .قال عادل جري فجأة _شواي يبكي يا جديت  _
 !شريرال أيها اغرب عن وجهي  _يعرف جرميته  ،ألنه يعرف نفسه _

 .صرخت سيسور من بني كفيها وأسرعت إىل داخل الغرفة
ه ا حررت العمود مـن بـني   وكأن الكلمات اجلارحة اليت أمطروصحا شواي 

 :وصرخ كف حلظة عن النحيبف ،ذراعيه
 !يا قانتات ظلمينينأنت ت _
 ؟أين كنت إىل اآلن ؛أنت من زمان تتحمل وزر هؤالء الصبية _
 .انفجر صوت شواي ؛يتهمونين مبا مل أفعل يا أمي _
 !؛ ال تنادين ذه األلقاب" كقانتات " وال .لست أمك _
ومشى إىل اجلهة الـيت   _مل يطق خان جري صرباً  _يا جديت  ال تقويل هكذا _

 :يقف فيها شواي فاعترضته قانتات
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 !ارجع يا خان جري _
 :قال شواي اآلن بصوت ألطف

 _مث التفت عندما وصل إىل باب الـدار   _تات نال ألومك مهما قلت يل يا قا _
مبن جعلـين   كسآتيولكين  ،ولن أستطيع إال أن أناديك باللقب الذي متنعينين منه

، وسـأجعله ميثـل   ظلماًوافترى علي ما مل أقترفه  ،أغيب حيث كنت هذه املدة
 .أمامك

ما مث بعـد  .حىت ركب شواي ورحـل  صطبةاململ تفارق قانتات السيدة الكربى 
 :وقفت ألياً ز رأسها قالت للصبية

سة عن ضـيقها  منفِّ إىل السقيفةالطريق  وسعوعاتبت الكنة اليت ت !ادخلوا الغرفة _
 ؟أين كنت ؟يا كنيت يا بيكا أمل يتأمل قلبك حني حدث يف الدار كل هذه اجللبة _
 .ولكنك مل تريين أيتها السيدة الكربى ،كنت وراءك _
 ؟أمل تسمعي ما قاله شواي عند الباب !؟أي مصيبة هذه اليت جاءتنا يا كنة _
 .مسعت أيتها السيدة الكربى _
 .. هذا املوضوعيف اً حدثأظن أن طارئ _ 

 ...ال أعرف ،ال أعرف يا حسريت أيتها السيدة الكربى _
 .  إال سيسوربيكا واألوالد  عندما دخلت قانتات غرفتها دخلت معها

 .الكـبري  جلس خان جري وسعيد جري، على عادما، على املقعد املقابل للسرير
 ،مما كـان  وعاد عادل جري الذي مل يتحرر بعد من تأثري األحداث فرجع أصغر

ومل جتلس بيكا يف حضرة السـيدة   .فاختبأ وراء جدته قائالً أنت حامييت الوحيدة
 .الكربى للبيت فوقفت جبانب الفرن

 :كسرت قانتات الوجوم
 !اغفر يل يا إهلي إن قلت ما ال جيـوز أن يقـال   ؟أي مصيبة وقعنا فيها يا كنيت _
فقالت دون سبب واضـح  ق صوت قانتات ولكن سرعان ما عاد إليها وعيهامتز: 
.. كنت أنوي أن .كنت خرجت اليوم من القلعة مرتاحة القلب !اجلسي يا كنة _
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سعده مبؤانسة إخوته يف يوم الراحـة  أُطلع خان جري على أرض والده القدمية وأُ
.. يا كنيت أميكن أن يكون كـالم شـواي   .الدنيا كما تريد ليتولكن  .الوحيد

 ؟صحيحاً
 :عن والدتهقال خان جري نيابة 

 .يا جديت شواي ال خيدعك _
 .جعلها الكالم الذي مسعته ترفع رأسها فجأة _ ؟!خان جرييا  نعم _
 .شهد خان جري على كالمه بنربة أقوى وأحزم .نعم ،نعم يا جديت _
 ؟أين كان إىل اآلن _قانتات بصوت ال لُبس فيه  تقال _ن كان األمر هكذا إ _
_ ا خان جريعلى ما ال تعرف ي ال تشهد! _  تدخلت بيكا يف احلديث بسـرعة 

 رمحـة ال تظن أن كـل   _وإن كانت توافق محاا ظاهراً  ،معه لينةً ،اهبنا ناصحةً
 !صادقةٌ

قانتات جزعة من أن يقول خان جري كالماً غـري  وافقت  _حقاً  ،حقاً يا كنة _
 .يستوي شاهد الزور والكذاب ب_مناس

 !بكىشواي  _جري ما كان يهمه أفلت من عادل  _ولكن يا جديت  _
الطفت قانتات الصيب وقد أجهشت بالبكاء، مث أردفت  _ بكى يا صغريي بكى _
أليس هذا مـا   _فغدا صوا ألطف  بالبكاء رجع شواي وارتسم أمامها يهم قدو

ولكن من  .مل يكن من عادة شواي السخاء بالدموع حىت يف صغره ؟مينعنا أن نقرر
. وأنت يا سعيد جـري  .مئة صدقة " بسببهاصدأ تذبة واحدة أجل هذا قالوا " ك
  ؟ملاذا ال تقول شيئاً

 .جفل سعيد جري من السؤال غري املنتظر _ ؟أنا _
فضع قبعتك قبالتك واسـأهلا  تستشريه يقولون " إن مل جتد من  ؛أنت يا صغريي _
 .أسألك  ؛قبعة و؛ وأنت ذ"
 .أوافق على ما يقوله خان جري ؟أنا ماذا _
 .ترضخهزت قانتات رأسها وكأا  _.. .ال أعرف ،ال أعرف يا حسريت _
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هجم عادل جري على يد جدته وأمسك ا كأم حيرمونه  _ ؟أنا ،أنا يا جديت _
 من شيء يوزع.

 !ال تقلل األدب _مل تقبل األم  !اسكت يا عادل جري _
الصيب ومسـحت   وسألت ،بِودنظرت قانتات إىل بيكا  _؟أنت ماذا يا ولدي _

ودون أن تتوقـف ال   _عيب يا عادل جـري   ووأنت مل تقل ما ه _على رأسه 
. ..أنا الوحيدة الشـكاكة بيـنكم   _ :تكتم إىل من توجه كالمها المت نفسها

 .هذه البائسة وقعت يف مشكلة ؟يا كنيت أين سيسور .سننتظر ما حيدث
  ؟لك يا سيدتنا الكربى اأأستدعيه _
ما يزال أمامنا  ؟ماذا أقول هلا ؛مكشوف على حنوٍن أتدخل بينهما . ال أريد أ.ال _

" أحدهم   من أجل هذا قالوا _تنهدت مرة أخرى عميقاً  الواقع. وهذا ه .وقت
وأنت واملرحوم  أظن يا كنيت أن األمل قد رجع إىل هذين؛ راجل واآلخر فارس "

 .ما إىل األبدأملٍ هلحممد جري مها اللذان فقدا كل 
تـها  ما انصرفت بيكا واألوالد وبقيت قانتات وحيدة غلبتها الدموع اليت قاوعندم

ظنت قانتات أا فرجت  .خالل الساعات املاضية فبكت بصمت حىت ابتل منديلها
بكاء  وما ال يفارقها ه :هامجتها هاجت من جديدولكن األفكار اليت  ،عن ضيقها

قالت له وقال هلا وتفكر من جديد نحي جانباً ما وعندما ت .لعمودشواي وعناقه ل
 .قلبها ويلد السؤال سؤاالًاألمل يعتصر 

 قانتات عصر قلب ما مرة أخرى شيء ؟عندما كان شواي ينتحب ماذا كان يقول
جعلوك تترك أسرة مـن األوالد   ؟" إيه يا حممد جري املسكني من أين أسترجعك

اتلك مبـا لـيس   من أجل كلمة خرجت من فمي يف وقت ما يتهمين ق ...يتامى
مـا   !يد العون. " مهالً مهالً د يلميما حدث يل لكنت أول من  عرفتول ...ذنيب

حيـاً بالنسـبة إىل    ما يـزال  كان حممد جري ؟املصيبة اليت كان يبكي هلا شواي
أنا أحاسـبه   ؟السبب يف أنه مل يزرنا إىل اآلن وشواي؛  أال ميكن أن يكون هذا ه

ـ عفإىل  املأسـاة  دفعك. كل شيء ميكن أن ت..أعرف خربه على هذا دون أن هل. 
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؛وأمـام أوالدي  ،عن هذا التصرف رادع مل يردعين،ه من داري اليت ريب فيهاطردت 
يا إهلي إن كان  ؟فمن قتل املرحوم حممد جري ووإن مل يكن ه .اهلرمة العجوز أناو

من  نا علىلَّدوكرمى لشواي الذي بكى من أعماقه كل هذا البكاء، ف ،األمر هكذا
بـل   ؛ليس حنن فحسـب   .كان إحدى عيين وول _كائناً من كان  _فعل هذا 

ه حممد جـري  بهن يشنت أنت مك .كل من يود آل سلطان ومن يكرههم ليعرف
ولكين متأكـدة   ،مل يكن له أعداء :ال أقول .من كان يعرفه وبعدك أنا برباءة قلبه.

ال أظنـك   ؟القـوزاق  وألنه اجته حن أميكن أن يكون .معني وأنه مل يكن عنده عد
 .كنت جتهل ما كان يف قلبه

د جبينها بسـبب  وغطى عرق بار .سقطت فجأة يدا قانتات املعتمدتان على العصا
تأمل  ورأسها أ داخولكنها صربت ومل تتحرك مهما  .انتاباها الضيق واحلمى اللذين

 .صدرها
 :ومسع صراخ من جهة الدار

 !سعيد جري يضربين ،جديت _
 .صاحت قانتات من النافذة _ال تهن أخاك الصغري يا ولدي  _
 .أجاب سعيد جري مربئاً نفسه !ال يكسر غصن الشجرة إذن _
 .الم خان جري أخويه ؟أال تريان ما تعاين اجلدة ؟أمل أقل لكما أن تكفّا _
ت الوحيد البـاقي  " يا ولدي اللبيب الصغري أنتركت قانتات النافذة وهي تردد  _
إىل موضوع شواي الذي ما  الغرفة بنظرات قلقة ورجعت  ألعتمد عليه " فتشتيل

 ؟من حيتاج إىل هـذا  ،ال ،ال ؟أكان جمرباً على ما فعل يا ترى .كان يدعها تستريح
عيشه  طريقةإن انقطعت  ؟على حد تعبريهمليس أمرياً وال نبيالً وال صاحب ملك 

أكان يريدنا أن  .فقري ال حدود ملا يلجأ إليهالف هدأت، حنن قلوبنا اليت اعتادها وظن
 مـا أينف ،وإال ؛وهذا ه ؟نشفق عليه ويعود يأكل من خبزنا ويتآمر علينا يف داخله

كبري يف بالد األديغة  ومل يبق صغري أ ؟كل هذا الوقت عوا عليه الطريقطَقَ،هل كان
كنت  و" لوههذا  ؟ماذا قال خبصوص حممد جري !مهالً ،مهالً .مل يسمع مبصيبتنا
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 يمل تدع ؛تعرف ما حدث يل لكنت من ميد يل يد العون " إيه أيتها العجوز انونة
اجلرح الـذي يف   ؟ن أفين نفسيومن أجل م !كفى اآلن .املسكني يقول ما يريده

 ،اهللا عادل وسيميز الربيء من املذنب .وهذا ليس دون سبب .من جديد انتكأقليب 
 مظلوماً.أم ظاملاً وسيظهر إن كان شواي 

 
– III – 

 
لته إليـه  متهماً مبا مح ،تتقاذفه اإلهانة واملصيبةفارق شواي باب دار اإلمارة  حني

اليت بلون وراء السماء بدأت تغيب ريف الراكدة مشس اخلشفقته واستقامته كانت 
 .األرض العارية

ءه اليت يتركهـا ورا  بالبيوت ،وإن كان على صهوة احلصان ،مل يكن شواي مهتماً
أمضى فيهـا   اليت يترك القريةخالل نصف ساعة  .الذين يتعقبونه بنظرام والناسِ
إال أن يسلك طريقاً ال  ال يريد وويترك فيها حبه األول وه ،كإنسان وصباه طفولته

خفف  .يراه فيه أحد من الناس الذين صاروا له أعداء أغراباً يالحقونه مبئات العيون
وأنه أسري اإلهانـة  ومل يعِ أنه ما يزال حياً  ،تغرغويسرعة حصانه على ختوم غابة 

عرف ظلمه للحصان املـرتعش مـن    .إال عندما بدأ يتصبب عرقاً اليت بال جواب
الن قلبه قليالً وقد خجل  .تنيوذكي تنيواسع نيبعينالرعب عندما نظر إليه األخري 

ـ   ورجمسح على رقبته بكف حارة ناعمة عدة مرات ي .من نفسه . مث ومنـه العف
وظل إىل جانبه بعينني مغمضتني صامتتني حىت  .رفه باليدين وحضن جبينهأمسك ع
 :قال لهف .هدأ نبضه

 !ء من املاء البارديوأغسل أنا وجهي بشلنمضِ فتستريح أنت، !هذه هي احلال _
احلصان من الشـجرة الكـبرية   مع اقترب  ؛مل يبحث شواي طويالً يف خمرج الغابة

واليت تنتصب مقابل  ،اليت نفض اخلريف املتأخر أوراقها النحاسية املائلة إىل السواد
عـن  السـرج  رفـع   .استقبله ماء اجلدول الفضي بالضحكات .قصب املستنقع
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وحني رأى البخار يتصاعد منه غطاه بكسائه. مث جثا أمام اجلدول علـى   ،احلصان
 .ركبتيه وأخرج األوراق املتراكمة أمام النبع واليت تلجم املاء

وتابع بعينيه األمواج  .منه مرتنيراحتيه  ومأل ،ق شواي وجهه ببعض املاء الباردرش
 .وتنهد ،الفضية اليت تتناثر مبتعدة

تصدم الصخور يف طريقك  ،كم أنت قليل الصرب ؛قال شواي " أنت وأنا متشاان
أنفك وضللتك  متوال ينقص معروفك وإن هش .على سطحك وما يطف وقفكوي

ال تضـر   .وكل من ينظر فيك تشعره أنك حي . يتوقف جريكوال .عن الطريق
 يعتقـدون أين  .من أحسنوا إيل منذ طفوليت راآلن أنا رمبا أض ؟وأنا .أحداً بل تنفع

. ..واخلرب الذي نشروه يف الشارع ويف املضافات صدقته قانتات .قاتل حممد جري
أظنها  ؟.. وسيسور.سطبلسور اإل واقفني لصقوظل قاميت وحاج قسي يراقبانين 

كان قد الم قانتات وتوجه  ؟. وخان جري..الوحيدة اليت كان موقفها صادقاً مين
  "إيلّ لوال أنه مل يسمح له 

احلصان املُ قطع صوتكيشرب منه ،على املاء اجلاري ب، ارتشف  .شواي أفكار
ابة خببـاً  وحني خرج من الغ .وركب كما ترجل بسرعة .مزيداً من املاء مث ض

 .أفكاره من جديد بت يف وجههه
مظهـره   !ملحـوظ  وكم كرب خان جري هذه السنة على حن :قال شواي لنفسه
من أيـن خلـان    ؟أشفق علي أفَهِمين أم .كالمه تشهد على حتولهونِظرته وطريقة 

خيـل  ي .قابلته وكان مفيداً ل ومع ذلك ؟جري أن يعرف إن كانوا يتهمونين ظلماً
 وضـعت  .ست بريئاً متاماً مما حدث حملمد جريل .سيفهمين ويقتنع برباءيتإيل أنه 

ليوجهـه اهللا   _وحممد جري  .كلمايت إليه اليت ال معىن هلا حججاً يف أيدي أعدائه
أنه أطلعـين علـى    ول ؟أمل يربين على مكاشفيت بأفكاره _إىل اخلري حيث رحل 

نفسي يف ما يتعلـق بقضـايا    وعيت إىلها لحتأفكاره بشأن القوزاق وأقنعين بص
جعلتين أفكر يف كثري ممـا مل أفهمـه يف    ر الثالثةَاألس رال أنكر أن أشه !القوزاق

 .مـن أسـروين   وأين توجهت كلياً حنال يعين ولكن هذا  .سنوات عمري الثالثني
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حدنا أوال ينظر أن من األفضل أال نتعادى وال نتجابه  هو األمر الوحيد املتأكد منه
 .الطرف اآلخر فنحن أبناء ضفيت ر واحد حبقمهما قال طرف  .إىل اآلخر شزراً

من أي دين  ،بل حىت عندما يغرقنا ،ال يسألنا النهر حني يسقينا ويبقي على حياتنا
 ا أنا وحممـد جـري  حني تالسن ولذلك .وال ما نواياكم ،أنت وال من أي عرق

بِحدث معي ما حيدث ملن يلعق الصاملُ رـ   ر  .وفينسى أنه بقي يف الدنيا شـيء حل
أحش احلشيش من رصيف الطريق  "وشرعت ،نسيت أن الشجرة املريضة ال تورق

ما إن أنتهي من قضية ابن  .حنن نعيش يف هذه الدنيا املعقدة نتصارع حقاً . "املغرب
بادنكا حىت أسافر إىل جهة القلعة القوزاقية وأروي خلان جري ما مل ترض قانتات 

    .لن أرضى إال أن أحضر إليهم قاتل حممد جري .معه مينأن تس
قابلـه يف   .ينزل من سفح املرتفـع  وة وهأرفع حصان شواي أذنيه من الظالم فج

وملا كـان شـواي مسـتعداً     ،املنعطف فارسان يغطيان رأسيهما بغطاء قماشي
  :يفسح هلما الطريق وللمفاجأة قال وه

 !السالمة ارافقتكم _
مث عطف مؤخرة احلصان وقال  ،جاب الفارس الذي على اليسارأ _ !ورافقتك _

 ؟أي فارس وحيد يتجول يف منتصف الليل بصوت شاب:
 .قال الفارس األمين دون أن يوقف حصانه !تحادثه ال ؛اتركه _
أجـاب شـواي    _يقول كبارنا إن فرسان نصف الليل ال يتعارفون يف الطريق  _

 .بإتقان
أنا من قريـة   :اف على نفسك فأنا أعرفك بنفسينك ختإن كنت تقول هذا أل _

 .وإن كنت مسعت امسي فأنا قَغزج ،مرجان
 .واهللا مسعت بامسك :تعجب شواي وقال _ !ها _
وخيل إليه أن صوت الفارس  ،مل يقبل الفارس الذي مل يتوقف _قلت لك امشِ  _

 .الليليف منتصف  هويتهال تعاند فارساً ال تعرف  _الذي أجاب ليس غريباً 
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 .ر للرجولـة منتصف الليل خمتب _أجاب رفيقه  ؟أعجيب إن كان منتصف الليل _
إن كنت مسعت فهذا  :وأجاب الفارس اآلخر الذي يناقشه بصوت أشد إحكاماً _
 ؟، وأنت ملاذا ال تكشف عن شخصكوه
مل يتمالك شواي رغم  _ه تقترب منخورلوقوه مرجان يسمح لك أن  انإن ك _

 .فسلم عليه _ه إال أن جييب بفوق الذي يستفزه أنه يكظم مشاعر
. ومع ذلـك أسـاحمك   ... أنت ينين.وكيف ال يسمح يل مرجان أن أخالطه _

 ؟بأي اسم أبلغه سالمي ؛كرمى له
 .وسيعرف ،شواي :قل له _

وحني مسع الفارس الثاين الذي كان يشك يف شخصه من خالل صوته اسم شواي 
 .يركض خبباً أن احلصان مرأوكما يفعل اللصوص  ،حث حصانه

 تصـرف ملاذا  .وبعدما مشى شواي مدة مل يستطع إال أن يعود إىل ما كان يقلقه
ظل يتصرف كأنه مهتم يب وغـري    ؟ذه الطريقة القبيحةالفارس الذي مع بفوق 

 .مهتم معاً إىل أن مسع امسي فأسرع يف مغادرة املكان معرباً عن عـدم احتـرام يل  
ولكن بعد مقتل حممد جري يقال إن كل بالد األديغـة   ،امسيأقول إنه ال يعرف 

 ؟ما الذي جيعله يرافق بفـوق  ؟شابسغبامبت  ؟أيكون امسي أفزعه .صارت تعرفين
 ." تربية جروهب مولَعالذئب " ؟ملاذا ال

متناثرة علـى   ،بشه مافقرية أغوي  ،كان الصبح بدأ ينبلج عندما الحت ناشحة
فزع وايل نصف ساعة كي ال يدخلها مع الفجر وال يمشى أمام احلصان ح .املرتفع
وارتقى الطرف املرتفـع   .القاسي ممسكاً بلجامه املشاة مث نزل به منحدر .األسرة

فبدت القرية على املنحدر  ؛جمتازاً السهل الذي ختف فيه الغابة ،دون صعوبة تذكر
 .لشاياحتساء الناس لوقت 

قبعة منخفضة بيركبها كهل ،صان وحيدوحلظة دخول القرية التقى بعربة جيرها ح
 :سلم عليه الكهل برفع مؤخرته قليالً وقال. مهترئة

 !تفضل أيها الضيف ؛" يأكل القشدةضيف الصباح " :يقال _
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 ،ما أخبـاركم  _يرد السالم  ووسأل شواي الرجل وه _دارك عامرة يا كبري  _
 .عسى أن تكون القرية اليت تأيت منها يف سالم

ما إن قلنا إننا انتـهينا مـن    ؟من أين نأيت بالسالم اآلن !يها الضيفيا حسريت أ _
الذين سقطوا يف سهل قلش حىت تـويف أحـد   من قريتنا مأمت األحد عشر رجالً 

نصحوه أال يـذهب إىل املعركـة    .االبن الوحيد ألمه ووه .جرحى املعركة أمس
 ،أمه أرملة ؟القرية مل أذهب حيث تذهبأال أكون جباناً إن  :قائالًمال تفرفض البي

واآلن تتردد يف القرية إشـاعة   .ال أعرف من أين ستعيش اآلن بعدما بقيت وحيدة
أنا ال أستغرب هذا أيها الضيف فإن مـن   .تقول إن القوزاق سيغزوننا وسينهبوننا

 ما جعـل النـاس   .هذا ما حيدث .تغزوه ال بد أن يرد عليك إن عاجالً أم آجالً
   .أمثايلواحد من  وانون روى لك أخباره " ه" إذا قابلت  :يقولون

 .رافقتك السالمة !مل أمسع ما يعيب أيها الكبري _
أذهب إىل جانب املرتفع حيث التـراب   .ولكن طريقي ليس بعيداً .شكراً لك _

 ،ليس ما أذهب ألجلـه ضـرورياً   ،األمحر ألن ربة البيت تريد منه إلصالح فرا
 !تفضلْ معي ،سأغري طريقي

 .نلتقي على اخلري إن شـاء اهللا  ؛ال أريدك أن ترجع ألجلي .شكراً لك يا كبري _
 .ما يف هذه القرية عندي شاغلوأنا 

 .رمبا تقصد توغوظقوه قازبك العظيم _
   .بشه مافولكين اآلن متوجه إىل أغوي  ،واهللا ياكبري قازبك ممن أريد رؤيتهم _
ولكن ال أعرف كيف  .س باخلرييذكره النا ، يعاب بشيءال بشه مافوأغوي  _

يف احلقيقة مل  وه ،امسه بامبت "بسنه جنج"رجالً قميئاً من قرية  بصاح ؛أقول لك
فأربأ ذا البيتمال  ،بالسوء ذكرونهيتصرف معي بسوء ولست من حمدثيه ولكن ي

 تلمح له عندما تقابله. ووأنت حبذا ل .أن يصاحبه بشه ماف
وأجـاب كأنـه    ،وأخفى اضطرابه مبشقة ،بامبتتغري لون شواي حني مسع اسم 

   :جيهله
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_ إن كان من ذكرت وأنـا ال   .ه سيئاً إىل هذا احلد فسأليب رجاءك يا كـبري امس
 .أحب أمثال هؤالء األصحاب

خيـل إليـه أن    .بشه ماف والذي ربط فرسه مبربط البيت ه ن ملح الفارسم أولُ
تفيه ضيقتان ليسـتا  ألن ك ،ال ؟بتبام .أحد ضيفيه أمس وير ظهره هدالفارس امل

ال يساوي نصـف   !ما أبعد الفرق بينهما ؟ه الشاب قغزج. رفيقُككتفي من يراه
 :أطلق صراخهوما رآه  ،اآلن جعله يقفز بتفكريه بشه ماف ولكن ختمني .جذعه

 .ظننتك بامبت !يا مسكني ؟هذا أنت !. هيه يا من منّى اهللا نسله؟.شواي _
 .أعرف ،فبشه ماأعرف يا  _

 :بشه ماف احوص ،تعانق الرجالن بنظرات الفرح
 .مل أتوقع أن أراك يف ما تبقى من عمري _
_ يف وقت من األوقات يف مثل هذا املوقف  حقاًوكنت. 
وعلى شاهدة قـربك   ،قال يل بامبت إنه استلم جثتك من القوزاق ودفنك بيديه _

 .قرأنا األدعية لك وصلينا
 1عيش طويالًسأ _ضحك شواي  _إذن  _
 ؟ملاذا حنن واقفان هنا ،لنمض إىل الغرفة !يا للعجب ما حيدث نوع من املعجزة _
 .أمسك بذراع شواي كأن أحداً سيسلبه منه ودخل به _

 :جيلس وضحك شواي مرة أخرى وه
 ؟بامبت أم أنا ؛بشه مافمن منا يقول احلقيقة اآلن يا  _
 ؟وتسأل عن هذا _
 ...امسع إذن ما حدث يل _
مـا عانـاه    ه مسؤوليةَل نفسبعدما جلس قليالً مغضياً وكأنه حيم بشه مافال ق

 :ضيفه

                                                 
 ترجم.يعيش طويالً. امل عند األديغة أن من يشاع خرب موته 1
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 _ :تنهد عميقاً وأضاف _ ؟أي مصيبة كنت فيها !يه يا شواي يا أيها البائسإ  _
كان إىل البارحة يف  .لك ما مل تفعلهحممد جري ومح ن قتلَعرفت م ،اآلن فهمت

شك يا لألسف كيف مل أ .هثرثرترأسي ب صدعاألنف السائل  ومضافيت ورفيقه ذ
ك عـاري  عـار  _تتعكران  بشه مافجعل احلزن عيين  ؟شر بامبت إىل اآلن يف

     .فأنا حاضر ،اآلن :وإن قلت .وثأرك ثأري ،وسالحي سالحك ،ياشواي
 :سكت شواي عن اجلواب قليالً مث قال

أعطيتـهم   ؛اقيالبد أن أجد الفىت القـوز  .أمامي مهمة أشد إحلاحاً من بامبت _
 .كلميت

 .ي الذي تتحدث عنهزاقواهللا يا شواي وحنن أيضاً حبثنا عن هذا الفىت القو _
 ؟ن تفعلواأمن رجاكم  _
واآلن فهمت ملاذا  .حبثنا عنه أنا وبامبت بناء على رجاء قانتات السيدة الكربى _

 .وال البجدوغ شابسغال يف ال ،مل جنده
كيف عرفت قانتـات   ." ن الذئب راعيكمكا" _ابتسم شواي  _وعلى ما يبد _

 ؟مبوضوع الفىت القوزاقي
 .ماتفييف رجاها القوزاق أتامان يقال إن _

 :تنهد شواي
 !وأنا الذي كانوا قد نسوه _
 .ألخربتناكانت قانتات تعرف شيئاً عنك  ول ، باطالًال أريد أن أم أحداً _
 .لكين أحتمل جزءاً من املسؤوليةو ،هذا صحيح _
 ؟كيف _
 .عين وامل أخرب القوزاق بأصلي حىت أفرج _
 .ظن قانتات من النوع الذي ميكن أن يهملكأال  .مل يكن تصرفاً صحيحاً _
أظـن   ؛مل أكن أعرف أين قاتل حممد جري ،من حسن حظي أين كتمت امسي _

 .سر شواي يف داخله مبا فعله.إخفاءه محاين
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يـا شـواي    _لى أنه تذكر شيئاً ع مث سأل مبا ينم ،بشه مافقال  _هذا حق  _
 ؟أكنت يف نواحي توبا يف بالد األبزاخ

ن كنت تتكلم على بانتايل فقد حبثت يف أرجاء األبزاخ ولكن مل أصل إىل توبا إ _
 ؟ملاذا تسأل ؛البعيدة

مل يبق إال أن نبحث عنه يف  ،ال أعرف :ألين مسعت بامبت يقول يف نربة دعابة _
إن كنت ختمن مثـل   .ال مكان ال يصل إليه شره ؛الزئبقمثل  مبتبا .توبا البعيدة

مث  .س معه اخلبـث ميارهذا _ قلق شواي وتفرس يف وجه مضيفه وكأنه هو الذي 
من أن نصـل   ال بد _غائب عن املضافة القال متلهفاً بعدما قضى بعض الوقت ك

 !صاحبتين ول ،إىل توبا قبل أن تثلج
مـع  ننطلق رح أنت وحصانك اليوم وغداً است .ال حاجة أن ترجوين يا شواي _

   .الفجر
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لـيس يف ذهنـه إال أن    .مل يكن بامبت مهموماً بأنه يترك رفيقه الفارس يف الظالم
أهرب شواي من القـوزاق أم   :مهه الكبري اآلن أن يعرف .يبتعد بقدر ما يستطيع

  .أطلقوا سراحه
صحيح مـا   .قينلكان حليفّ  شك ول .قال بامبت متأثراً مبا جيري خلفه ؛مل يتعرفين
حني غـريت صـويت    سرك يف الغابة وال يف الليل " حسناً فعلت شِفْال تيقولون "

مثـل   .الربي اجلريح ليس ألين أخاف منه ولكن األفضل أن تتجنب اخلنزير .قليالً
مث تفاجئه  ،ال يعرف من أين ستأتيه الضربة ،هذا يستحق أن تكمن له وراء شجرة

ملاذا ال يكف عن السفر ليالً كـأن ال ـار    .عرِض لكله ظهره ما إن ي وتكسر
ال  .ال جيري يل من مصيبة إال جبريريت ؟أكان يفعل هذا لوال أنه يبحث عين ؟بعده

 .أنا أيضاً " ال أشرب املاء من أنفي " ولكين .شك اآلن يف أنه لن يدعين أعيش
 :سأله بفوق الذي حاذاه من اليسار
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 ؟أفترقتما ؟أمل تكونا صاحبني ؟وقف عندما نطق شواي امسهكيف مل تت _
 .مل جيب بامبت

 :وبعدما جريا مدة سأل بفوق ثانية
 ؟أيكون شواي أساء إليك _

 .ال يسمع بني الراكبني إال صوت احلوافر
يف األيام الثالثـة   مل يكن عنده هم .قال بفوق ؟ملاذا متكتم على أمره هذا الرجل

عندما يبدأ بأخبار شواي ليس قليالً ما  .ن مشكلة حدثت بينهماكأ .األخرية غريه
بطولة حبق اخلائن حممد جري آل  جترحإنه ا :. يقول عنهيف الظاهر ميدحهيغتابه و

بامبت هذا اختذ  لم .يف مضافته بشه مافوهلذا نصحه أمس  .سلطان مث جنا بروحه
 ؟أيكون ال يثق يب .ريقناوقد أثبت هذا املوقف قبل قليل على ط ؟املوقف من شواي
 إن كنـت  .من حلق يب ومل أرجه أنا يف شـيء  وشاباً فهما أزال إن كان يعتربين 

ألبس قبعة وأتقلـد سـالحاً    .رق قانون األكرب واألصغر ممن خيقبلتين رفيقاً فلست
ولكن لن  .كما رافقتك أفارقك :ال فأمرنا سهل جداً وإن قلت .فعاملين كإنسان

 :جواب سؤايل أدعك تتهرب من
 .كسكوتواهللا يا كبري ال أفهم  _

   .ويطلق بفوق العنان حلصانه فيلحق به .حيث حصانهالصامت ال يزال بامبت 
 :ما جتاوزا طرف الغابة سأله صراحةدوعن
 ؟أت إليكسأأ ؛بامبت _

 :ومسع جواباً قاسياً
 !أغلق فمك يا ولد _

 :احلصان مكانه سمري وصرخ بفوق وراءه وه
 !اسحبه ؛ليس من حقك يل ه؛ ما قلتيا كبري _

 :وأوقف بامبت حصانه جمرباً إياه أن مييل على جنبه
 ؟ألست من جعل من فارس الليل حمدثاً له ؟ال جيوز أأنا من قال لك ما _
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 ؟أهذا ما أساء إليك يا كبري _
   !ال تعاند بعد اآلن فارساً يف منتصف الليل _

 ق كالمه غري منكر ريـاءه _ ألين مل _ هذا صحيح واهللا يا كبري. _ سحب بفو
   .وحيد وحنن اثنان وه .أُطق الفارس الذي خرج من الظالم فجأة

 _بامبـت  الن صـوت   .هذا ليس مقياساً ،ال يندر أن يشتت فارس واحد مئة _
 امش اآلن .امضوعلى من ال تعرفه سلِّم! وأنت اعمل ،أنا قلت لك ما جيب علي

 .ما عليك
وتبعه كأن مل يكن بينهما ،كرر بفوق كالمه كعجوز _بامبت  واهللا هذا حق يا _

 ؛مث يا بامبت أي مصادفة مجعتنـا بشـواي   _ :اءه أضافإزوبعدما وقف  .شيء
 .كنت أتعجب من عدم توقفك

سمعت ضحكة خفيفة من  _سأجيب على هذا السؤال وأنا أشد رضا يا قغزج  _
وبه بعدما قتل حممد جري آل عتربت هراألين  _ :بامبت وقال بصوت أكثر إقناعاً

سـلم  بل حىت أن أ ،كلمهليس أن أ ،ولدته أمي مل أكن أريد وحىت ل .جبناًسلطان 
   .الغابةعمق بالفرار إىل هو الذ  يف حني ديغة تشيد بشجاعته كل بالد األ _ه علي

هذا املسـكني   .كما يقول جاري خورلوقوه مرجان ليس كل من لبس قبعة رجالً
يا ليتين  .ه ذهب سدىتعبِ نفق عليه وكلُّأه ألجل خان جري وكل ما فعلمرجان 

مل يسمحوا له أن تقع عينه عليه منذ استرجعوه من  .مرة و. ولتافهحملت هذا الولد ال
ما أكثر ما ربح مين مـن   .ماكنت أطلب غريه ؛صفعته مرة ول ،رأيته مرة ول بيته. 

أنا من كان  . أصحاا إال أناوما كان يرحبه كان يرجعه يف اليوم التايل إىل !كعوب
 .يدرس يف قلعة القـوزاق  طري"الرجل اخل" . واآلن هذا ..مضحكته وحمط سخريته

لْأال ع؟له مبا فعلوا بنا يف املستنقع م   
 .بلى _
 ؟إذن ماذا يقول _
 .اسأله حني تقابله _
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 ؟وجه النحس هذاوكيف أقابل  _
 مكان دراسته يف قلعة القـوزاق،  .ثالثة من حدوا إن أردت أمكنك مقابلته يف _

   .لوستان حبلهوداره يف  ،ومعرب ر بشزة
لن أستطيع دخوهلـا   _قال بفوق بعدما مشيا مسافة  _ال أعدك بقلعة القوزاق  _

 .هناكدفنه سأولكن إن وعدتين أن تكون معي ف
أنا من جيب أن أرافقـه   :وقال يف نفسه ،ضحك بامبت _ ؟وملاذا أكون معك _

 !أنت من هدد بأن يصفع خان جري _ !ن يرافقينم ووليس ه
 .حلق اخلائن بأبيهسأُ :سأفعل ما فعله شواي _ :قال بفوق بنزق _فقط  هددمل أ _

ـ ولكن أال يقولون إن هذا املغرور أقـام   ،هم على ضفة النهر غري حمروسةدار  وه
  ؟ه يف قلعة القوزاقتدجو

ندمت علـى أن   ؟ار قبل أن حتدثمن أين يعرف بفوق هذه األخب :تعجب بامبت
كل العنيدين حساسون  .ولكن ال مثيل له يف دفعه إىل مهمة ما ،جعلت منه رفيقاً

وإن شجعته أغار علـى قلعـة    ." لك ما تريد ينفذْه إامك فحسب أرِ" .لإلهانة
ن ألن خان جري كان يربح منـه  ال أظ ؟ملاذا يا ترى حيارب آل سلطان .القوزاق

ميكن أن يكون قلبه األديغي قد انتفض إىل هذا احلد ضد القوزاق أ !كعوبه فحسب
 .أنا حاضر دائماً ضد أعدائنا :أال تسمع ما يقول ؟الذين جياوننا

سـيأيت هـذا    ؛ال تستعجل _خرج بامبت من أفكاره  _مهالً  ،مهالً يا قغزج _
صحيح أن من سألت عنـهم يعيشـون يف قلعـة     .اليوم الذي تفعل فيه ما نويت

يف أيام السـبت   ،عدة مرات يف الشهرولكنهما يعودان  ،يف بيت مستأجرلقوزاق ا
 .إىل القرية ،األحد بعد الظهر وأ

 .ولكن إن مل يكن غري الئق سألتك سؤاالً .إذن اختلف األمر ؟هكذا _
مل يدع بامبـت سـائله    _هذا يتعلق مبا تسأل عنه وبطريقة سؤالك يا قغزج  _

ال تغـري   :ط فيها الثقة والشك واالبتسام وكأنه يقول لهينتظره فأجاب بنربة خيتل
 .أمسعك ؛قل _رأيك 
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 .أود يا بامبت أن أعرف ملاذا تكره آل سلطان النغوي وما مأخذك عليهم _
 .ال نفسه ولكنك سبقتينؤوأنا كنت أريد أن أسألك الس .استغرب بامبت ما مسع

سألين أمثالك ومن هم أبلغ  .كان سؤالك خبيثاً أم بريئاًأسواء  ،يرس أقول لكس
إن  ؟ولكن مبا أين مل أصرح به ألحد فما حاجتك أنت إىل معرفتـه  .رجولة منك

   .عليه بناء على رغبتكك طلعكنت تريد أن تعرف فسأ
آل سـلطان مل خيسـروين    .إن أردت احلق يا أخي الصغري أقول لك كي تفهم _

م النغوي فلوال أم يعيشـون  هأصلَ وإن كان املوضوع .هلم علي وال دين ،كعويب
م يف أرضنا ولوال أن فيهم دماً أديغياً ملا صدعت يعيش على األرض كثري  .رأسي

أمل  ولكن .ال حياربوننا وال يطمعون فينا .وال تم م ،من الناس ال نعرف أصوهلم
 1والباسـتا  هم امللـح أمل نقامس ؟آل سلطان حني جلؤوا إلينا يف ضيقهم حنسن إىل

   ؟نا عنهم بناتنا حبجة أم ليسوا مناأمنع ؟املاء وأرضنا طرةَوق
_ بث وكأنه يعـرف  سأل بفوق بنوع من اخل _ ؟ا بامبتين واحد يأال ندين بد

 .وال يعرف مغزى سؤاله
صرخ بامبت من بني األفكار اليت كانت تنتثر  ؟أعجيب أن نكون من دين واحد _

ال أمسح هلؤالء أصحاب السـراويل  ولكن  ،واألتراك من ديننا _اً عنه من فمه رغم
ال أ ؟من ديننـا  وأعلينا أن نتقاسم أرضنا مع كل من ه .الفضفاضة أن يقتربوا مين

مسحنـا هلـم أن خيـدعونا     ؟ترى ما فعله بنا آل سلطان هؤالء الذين تم ـم 
 .ونا أقفاء رؤوسهممث أر ،بابتسامام

 .وق عما كان يقلقهسأل بف ؟أتقول إم اعتنقوا دين القوزاق _
 ؟أتظن من انكبوا على موائدهم بصدورهم يتورعون عن أن يتقبلوهم بقلوم _
 .أكيد ال أعرف ما سيفعلون _

                                                 
 â) يف الفرنسية اليت تعين العجني؛ الحظ أن teâpطعام شهري عند األديغة،قريب من( 1

، يتخذ من طحني الذرة الصفراء أو من بعض احلبوب كاألرز. asتساوي يف الالتينية 
 املترجم
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ارتفع صوت بامبت القاسي رغمـاً عنـه مث    _ !أقول لك إن كنت ال تعرف _
 ؟خطر يل وكنت أنوي إخفاءه عنـه  رس أي .نفسه من أفكاره املفاجئة وتعجب ه

يالحقين خطوة خطوة سمن يكشف هذا السر  ؟ين انتزعت روح حممد جريأ وهأ
قفا رأسه إال  وولكن أعدك أنه لن تقع عينه علي  كما ال يرى ه .وإن مل أصرح أنا

لته من الدنيا. خري أن تعيش منعاً الناس أنك مظلوم من أن يثبت عليـك  قْوقد رح
إن قلـت   .الناس بأجرٍ ودون أجرقتلت كثرياً من أنا  .لقب القاتل ويتجنبك الناس

ط باشا األتراك يف أنابه ولن أور .مهي فليس عجيباً إين  قتلت بقدر ما فرجت عن
سأجعله يفارق احلياة حامالً لقب  شواي الذيمن أجل  ،حسن باشا الذي حيميين

واآلن إن  .مايل لقد منحين من املال ما كفاين وكفى زوجايت اللوايت سلبنين .القاتل
ولكن ال بد أن أفهم  .د يل ما بقي بذمته فسيكفيين أنا وسيسور إىل آخر العمرسد

وأنـا   ،مث إن رضيت يب سيسور الصغرية دون حاجة إىل العنف .موضوع شواي
ختلصت من  ؟أأبقى إىل األبد ذئباً ،إنسان أمل يكف ما رموين به من نظرات الشزر

ما شأين  .حتقق يل راضياً بنصييب كل ما يشني حيايت واعتزلت بقية حيايت فرحاً مبا
يكفيين أن تلـد   .ال أريد إال ملء بطين وكفاف عائليت املقبلة ؟أنا بالترك والقوزاق

سواء كان البس قبعة أم البسـة  ين،عومن يود ،يل من يستقبلين حني أدخل البيت
كنت اعتربت نفسي عشت حيايت سعيداً مل أمارس القتل وال السرقة يف  ؛حجاب

   .حيايت
يظن أن رفيقه الذي كلمه بقسوة قد  وقال لرفيقه حبذر وه _يا بامبت يا كبري  _

 ؟ملاذا ال تقول شيئاً _هدأ قلبه 
. نظر بامبت الذي صـحا  وسيصح وكأن اجل ،تتحول إىل االنفراجمساء اجلبل   _

 .فكاره إىل السماء وقد وجدها ذريعة ممتازةأمن 
 .ولكن الليل ما يزال مظلماً _
 .نت تظن هذا فانظر إىل اجلبل الشرقي مث إىل اجلبل الغريبإن ك _
 .الشرق شاحب والغرب مظلم ؛صحيح واهللا _
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  .حسن أنك الحظت هذا ولكنك ختادع  _
 ؟ماذا يا بامبت _
جعلتين أنا البيتمال أكشف أفكاري يف ما يتعلق بآل سلطان مث مل تطلعين علـى   _

 .أفكارك
 ؟تقصده أهذا ما _
أرى أن عدم رضاك علـى آل   _ :ضحك بامبت وحده مث أضاف _مل ختطئ  _

 .سلطان ليس بسبب الكعوب فقط
إن رحبوها منك اليـوم   _قال بفوق مسترجالً  _ ؟ما أمهية الكعوب يا بامبت _

هي الـيت ال   ي مرجانأعلى ر .رحبتها منهم غداً، املشكلة يف االفتقار إىل اإلنسانية
ليس مهـي آل سـلطان    .الناس عنهم ال أعرفه أنا ما ال يعرفه ؟. وأنا ماذا.تعوض

 ...اخلونة يا كبري
ـ غري مقتنع ،قال بامبت بال اهتمام _إن كنت تعرف مهاً أكرب  قل يل _ اً مبـا  متام

   .مسع
   .لقوزاق يقيم يف قرية أديغيةل جاسوساًإن  يقال: _
 .مهز بامبت احلصان وجعله يقفز جانباً _ !ال تتكلم يف ما ال تعرفه _
   .بصوت مهان وراء الفارس مث حلق به بفوقنادى  ؟وملاذا ال أعرف _
 .ب ال أحب القال والقيلاأيها الش _
إن أردت  _ :اهتاج بفوق لإلهانة ولكنه كظم غيظه وأضـاف  _ وأنا أكرهه _

 .وإن كانوا كذبوا علي أكذب عليك .أخربتك بامسه واسم أسرته
وأنـا   ،ومك إن كذبوا عليـك ألال  _ :حث بامبت احلصان مرة أخرى وأضاف

 .سأمسح لك أن تكذب عليّ 
 .واالسم الذي يذكرونه أباته ،هأبنالقرية هي  _
 .صرخ بامبت من قلب ضوء الفجر الوليد ؟خيبسلين أم وب ؟أي أباته منهما _
 .ال أحد منهما _
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   ؟من إذن _
 .األب ؛الكبري _
 .سمعسأل بامبت بصوت أصم غري مصدق ما ي ؟نمر قمشري وأه _

*** 
 بقائـه ول ،ما دار به يومني بعد هأبنبفوق يف مرتفعات  فارقتهكان بامبت مرتاحاً مل

 .وحيداً مع أفكاره املتنافرة
رغم وساوسـه   ،بامبت بادرعندما رأى الشمس اليت تنري مساء اجلبل الشرقي مل ي

أن  تضرع إىل اهللا كما كان يفعل أجداده قبلالمن على احلصان و إىل القفز،اخلفية
ـ  .وقف وراقب الشمس قليالً بل ،يعتنقوا اإلسالم هودون أن يعرف ملاذا يعصر قلب 

 ؟كيف سيكون طريقي اليوم .وهذه الشمس حتمل إلينا يوماً جديداً :قال ما يسره
مث ارتعب مـن الفكـرة    .الشمس بدالً من اهللادعا إىل  !لتكن بدايته خرياً وايته

 ،ألن هذه الشمس العظيمة جتـري بـأمرك  إهلي يا اغمرين برضاك  :هموقففأصلح 
علـى  حظي  انصرو ،وامحين من كل من يبغضين .سهلتني وطريقي واجعل حيايت

 !شواي الذي يالحقين حظِّ
ووقف يف دغل  ،غابةال عمق وملا كان بامبت اعتاد على احلذر فقد ترك الطريق إىل
 .اخلوخ الربي يراقب األفق حبيث يرى الناس وال يرونه

 ،إيـاه درت ببفوق مقـدراً   .وز أن تثق بأحد إال بنفسكال جي ؟ من يعرف :قال
فتـه  أحترمه وأمحل الناس على احترامه. ومـع أين عر  ،أنه يصغرينمعامالً له على 

فال يبعد أن يلحق يب ألين فارقته وليس راضياً جـداً  بالناس ودفعت به إىل اتمع 
وخالل رفقته يل مل ينج أحد مـن   .مليبعض أ أودعتهولن يردعه أين  ،ذا الفراق
سواء خبري أم بِ ،رك ونغويلسانه من تشآه ليتين عرفت أن ذاك .وفارس الليل  .ر .

كنت استفدت من قتاهلمـا    !؛هما كنت قلت له ال تشتبك ب !الفارس كان شواي
 تاآلن أجري وراء ذنب احلصان بعـدما فـو   !علي فقتلتهما كليهما دون شاهد

ولكن ال ميكن أن تعرف  .ال أرى يف اجلوار ما أشك فيه فأظنين أظلم بفوق .رأسه
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إن فعـل هـذا     ؟لن يصل إيلّ "نمر" آل أتثق أن من وصل بأذاه إىل  .ما خيطر له
وإن كان ألين ال أصـحبه   .ومن ارمتى علي بنفسه دفعته عين بيدي ،قطعت رأسه

 .هذا شأين أنا وحديإىل حسن باشا يف أنابه ف
ما اقترب بامبت من حدود أنابه رأى جمموعات من فرسـان األديغـة مـثىن    عند

ومـاذا   :قال يف نفسه مستاء منهم .وثالث على الطريق املؤدي إىل القلعة التركية
ومع أنه حاول جتنبهم فقد التقى يف طريق جبلي ال حميد فيه مبجموعة  ؟يريد هؤالء

 :لينمنهم عرف منهم اثنني خورلوقوه مرجان وأباته بس
 .سأله بسلين ؟شابسغأين تذهب وحيداً أيها ال _
_ قال بامبت خممناً سبب ركـوب   _دعك تسأل عن الوحدة يا بسلين يال  اهلم

وأنا ذاهب إىل حسن باشا الـذي   _وكان ظنه يف حمله  ،كل هؤالء الناس الطريق
 .أذهب ملعاتبته ،كنتم عنده

كرب احملتل مكانـه إىل الـيمني   األ مرجان سأل _ ؟تقول له أيها الشابسوماذا  _
 .لن حتصل منه على شيء :مث أجاب نفسه العجلة،من  وخيل ثخني بصوت

ماذا أقول  _ !جعل اهللا يومه مئةيا من  _واهللا ال أعرف إذن أيها الزعيم الكبري _
ـ هذا الذي حنن يف ذ .ملن مل حتصال منه أنتما على شيء ره يناسـبه أن ـدده   كْ

اليت تسبب ا القوزاق يف املستنقع  تنامأسا فهممل يإن  .تلومهبقبضتك أكثر من أن 
 .ال أعرف وقتها أين نتجهف

 _احتد مرجان وقال بصوت عـالٍ   _كنت ال أريد أن أقول ما أقوله يا بسلين  _
نتوسل إىل القادم من وراء الذين ميثلهمواألتراك  ؟إىل األديغة ،ن حسن باشا إلينام .

   !أن حيمينا ألننا ال نستطيع محاية أنفسنا ،هووال نعرف من  ،البحر
 .همكبري وافق الفرسانُ _صحيح يا مرجان  _
نا بعد وقفة قصرية أى مرجان كالمـه عنـدما أوفـد    _هل تتذكر يا بسلين  _
ـ  هكررما قاله لنا السلطان يومها  األديغي إىل بالد الترك. جتماعاال ه علينا مندوب

ال تسمحوا للـروس   :يقولون لنا إىل اآلن .بضع سنني ؟يامىت ذهبنا إىل ترك .اليوم
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يرموننا يف مواجهة دولـة  .وحنن سنساعدكم ،حاربوا القوزاق ،أن يتغلغلوا بينكم
 ... مل يبق لنا إال أن نذهب بشكوانا إىل ممثل القيصر الروسي ديسكاسي.عظمى

بيننا وبني  يقف _وافق بسلين صاحبه األكرب  _هذا يف مجيع األحوال يا مرجان  _
 .يفتح لنا أسواقاً لتبادل األغذية واملالبس ،القوزاق حماوالً مصاحلتنا

_ ن تذكُوهل تعتقد أن م؟يا بسلين صاحلٌامسه  ر ـ ال يأتينا أحد إال باحثاً عن م نم غ
 .منا له
فأنا سأكون رفيقكم  _ تم بنفسهقال بامبت امله _إن كان رأيك هكذا يا كبري  _

 إن قبلتموين.
كثريون  _قال مرجان هذا وغمغم من حتت شاربيه  _كما تريد أيها الشابسغ  _

 .من أمثالك رافقونا ولكن مل ينفعونا يف قضيتنا قضية األديغة
وجد بامبت حجة جيدة وكأنـه مل   _إن كان رأيك هكذا أيها الزعيم الكبري  _

وحـدكم  لستم  .حسن باشا أعبس يف وجهس _يشعر باإلهانة ملا رماه به مرجان 
املتزايـد   العـدد إىل وعيـه  وسيعيده  .املهمومني باملأساة سأحاول أنا أيضاً إفهامه

 !مع السالمة .وكما قلت سيوصل اخلرب إىل سلطانه .لألديغة الذين يطرقون بابه
*** 

كان بامبت واحداً من فرسان األديغة الذين وقفوا من الصباح إىل املساء على باب 
حـاولوا   وهزوه أ ويتأخر عمن طرقوا الباب العايل املغلق أومل  حسن باشا املغلق.

ولكنه اختفى مـع حلـول    .وفعل معهم ما يفعلون ،وافقهم يف ما يقولون .خلعه
يل وتوجـه إىل  التف من وراء السور العا .الظالم من بني الناس الذين جهد معهم

 ،ظهر احلصان على ووه ،ه السري على البابقُرطَ دفعو ،باب املفتوح على البحرال
وكما يف كل مرة استقبلوه  .الباب الضيق الذي سيعربه مع حصانه إىل فتح احلرس

إىل الغرفـة   ،املختبئة يف الظالم النسورواجتازوا به بضعة  .ممسكني بلجام حصانه
يان اللذان كانا أمامه ووراءه فبقي يف الغرفة مث اختفى اجلند .ذات املصابيح السرية

 ومـرتني أ  كان فيها العام املاضي .مرة يرى فيها بامبت الغرفة لَأو نكمل ت.وحيداً
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ـ ذي قصده يوم قَاملكان ال ووهذا ه .هذا العام ملرة الثانيةوهذه ا .ثالثاً حممـد   لَت
الوحيـد   حسن باشا اخلرب الذي كان له عالقة به السـبب  ومل يكن إبالغُ .جري
ولكن ملـا مل   .اشا من أصل ثالثبقيتا بذمة حسن ب اناللت قطعتا الذهببل  ،يئه

يكن حسن باشا متأكداً من صحة اخلرب فمن يعرف إن كان األديغـة الكـذابون   
ذه احلجة مل يعطـه وقتـها مـن     ؛يومهونك أن األسود أبيضفأحياناً  ؛خيدعونه

واآلن ينتظر بامبت أن يكملوا له املبلغ فيعطـوه ذهبـة    .الذهبتني إال نصف ذهبة
   .ونصفاً

يشعر يتفحص الغرفة الواسعة اليت  وقال بامبت وه ،بسداد دينه يل فقط لن أكتفي
فقد جعلين آيت مرتني وراء املبلغ ،غارفيها بالص. ضين عـن إهانتـه يل   عليه أن يعو

إجباره لنا على الوقوف طوال النهار  .كنت من الترك الكذابني وبعدم الثقة كما ل
ال أستطيع أن أفتح معه هذا املوضـوع   ولكن .أمام بابه يساوي وحده ذهبة كاملة

السروال القصري على أال أميز  والتركي ذ رصسي .ألنك جمنون وقفت :إذ سيجيبين
املضـيف يـؤخر    .مرتبطان برباط غري مرئـي  إياهولكين و .نفسي من بين قومي

ال  .من حيتاجك يهرع إليك ومن حتتاجه جيعلك تنتظـره  .الواقع و. هذا ه.نفسه
 ؟حسن باشا من جيبه ا.. أيخرجه.كره الذهبة والنصفأظنين أ

البيت والـدار   .ولكن مل يظهر من ينتظره .خيل لبامبت أنه مسع صوت باب ينفتح
والرقـاص املـدور    .ية تكسر حاجز الصمتفهادئان غري أن أصوات املصابيح اخل

 .عرف الوقوفيلساعة احلائط ال 
الساعة واملقاعـد وشـجرة    ؟ه السنةما الذي يف هذه الغرفة ومل أعرفه خالل هذ

وحوامل املصـاحف    ،الربونزية املطلية مباء الذهبية فة وقواعد املصابيح اخلسراأل
عن  ينغري بعيد اكان مااجلالس فيه غوري لذانال انالوثري انواملقعدها. أجناب عةُصرامل

 البساط الذي يغطي اجلـدار الـذي تزينـه صـنوف     واجلديد الوحيد ه .النافذة
يف البساط اجلديد يساوي سابقه مساحة غري أن ألوان القدمي كانت أفتح  .األسلحة

وإن مل أخطئ فقد أضيف إىل جمموعـة   .اللون األمحر الذهيب ى هذايغلب عل حني
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ـ  .السيوف والقامات واملسدسات سيف آخر اهللا يعلم م  ويف  ؟هن كـان صـاحب
ومن عجليت مل أحلق أن  .جرياألسفل السيف والقامة اللذان انتزعتهما من حممد 

   !كنت سأربح فيه نصف ذهبة أيضاً .ثتهجب ضيأنتزع املسدس فتركت حصانه مي
عمامة البيضاء املرتفعـة  ال والقوي ذ القصري اخلمسيين دخل أخرياً إىل الغرفة الرجلُ

الذهبيـة   1"سـوماته " كأنعنده  ينن له دفهب بامبت الستقبال م ،حسن باشا
اليسرى بإشارة من يد حسن باشا و .بتحية من الرأس دون مصافحةا فياكت .رفعته

 .أخلى حارساه الغرفة
ة تفوح نربحسن باشا بلغته األديغية الركيكة ب قال _تأخرت يف ايء  !تفضل _

  .وابتسم من خارج عينيه وشفتيه .منها الربودة
_ طويالًه من تنتظر  إليك يكن والتركـي ذ  ما الذي ال يرضى عنه هذا _أحب 

قـال   !بعدما حققت له طلبه جيلس بعيـداً عـين   ؟السروال القصري كأين مدين له
 .بامبت

 .أجاب حسن باشا ،يف ما انتظرته طويالً متعةٌ تبقى ال _
_ ؟ال أعرف إن كان يف نفس حسن باشا عتاب علي  
  .اخلرب الذي مسعته يفقدين ثقيت فيك _
 !ال أفهم أخربين صراحة _
 . يتعبوا فيهبون بالذهب الذي ملال يطال _
 ؟أأنا من ال يستحق ثالث ذهبات _
 .لست أنت ،ال _
 ؟من إذن _
الذهبة اليت أخذا والذهبـة    _ :مث أضاف حسن باشا بنربة ألطف _ .شواي _

 .إن تصرفنا هكذا كان أكثر عدالً ،اليت ما تزال معي مها مثن شواي

                                                 
 السومة هي الروبل الروسي. املعجم الشركسي 1
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حسن باشـا ال يعـرف تفسـرياً     عندما بدأ بامبت يضحك من أعماق قلبه سأل
 :لضحكه

 ؟ملاذا تضحك _
 ضربت" _عن الضحك  متاماً قال بامبت دون أن يتوقف _واهللا يا حسن باشا  _

ومل أُفش هـذا السـر    .أنا من أشاع هذا اخلرب عن شواي "برئة رطبة قفا رأسي 
   .أن يبقى بيننا وأرج ؛دألح
 ؟ولكن ال أعرف ملاذا أصدقك _
مع أن بامبت كان يكظم غيظه فقد ارتفع صوته مث خفضـه   _دق وملاذا ال تص _
 .سيف حممد جري وقامته معلقان بالبساط وامسه عليهما وه ها _
 .اهللا العزيز العلي أال يغفر ذنوب الكفار و. أدع.!اطمئن ؛أعرف يا بامبت _
مث ض واثقاً من عدالـة   ،وأكد بامبت كالم حسن باشا _.. .يكون هذا رمبا _

 أرين يل ديـين واتـركْ   دإن مل تعد يف حاجيت فر _ :فه وقال بصوت أشد ثقةموق
 .سور قصرك ال تزال جمموعة من الفرسان ينتظرونين عند _ .طريقي

لن أبقـى مـديناً    _ر حسن باشا موقفه غي _ ؟وملاذا ال أحتاج إليك يا بامبت _
 صـحيح  .عد من قضاياناأنا وأنت مل ننته ب !اجلس .إىل من ناله بتعبه ليذهب ،لك

أوالده ما غري أن  ،هرغبة سلطاننا العظيم حيات أننا حرمنا حممد جري الذي مل حيترم
ثالثـة   ؟كم ترك .يف نار جهنم أننا لن نتركهم أحياء وليعرف وه .يزالون أحياء

 ؟أوالد أم أربعة
   .التمعت عينا بامبت

 .ومن الثانية ثالثة اًمن املرأة األوىل واحد _
 ؟هؤالء يدرس يف القلعة القوزاقية من نمو _
 .خان جري أكرب الثالثة _
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بعـد أن ربـط    بشه مافقال أغوي  _ !كأن منطقة األبزاخ أبرد من منطقتنا _
ال مطر وال ثلج ومع ذلـك   _اللجام بطرف السرج ونفخ يف راحتيه وفرك أذنيه 

 .حيرق الربد ما يصل إليه
 هاأظن _ابتسم شواي وفرك أنفه  .املتخلفنينعزلني بزاخ املسلق جبال األتنألننا  _

 وأن اجل أعدك يا بشه ماف .وجتعلنا حنن أيضاً حنس ا رجولتناكتشف تأن  تنوي
أين  .كما األبزاخ أنفسهم،نصل إىل توبا البعيدة حىت  ثالث أو أربع مرات سيتغري

  ؟ستذهب الطبيعة تاركة األبزاخ اهلائجني
بشه فقه وا _أصدق من هذا  ولن تقول ما ه ذه السماء الواسعةحبق من خلق ه _

أظن ما قلتـه عـن   ولكن  _ :وأدار حنوه عينيه مع شيء من اخلبث .راضياً ماف
 .  األبزاخ املتوحشني من خارج قلبك

 ؟وملاذا _
 .ال يغتاب أبزاخياً ياألبزاخ _
مـاذا   _ :بسرعةبدا من لون شواي ارتياحه ملا مسعه مث قال  _ ؟أأنا األبزاخي _

اك " إن ولدين األبزاخ فقد انتهى أصـلي  ن ربن ولدك بل ممليس أبوك  يقولون "
شكراً لك يـا حممـد    .السادسة إىل ساحل البحر سناألبزاخي حني سرقوين يف 

وأنت تعرف ما حدث يل يف أرض  _رباين البجدوغ وتعبوا علي  ،جري املسكني
 .أحد يف بالد األديغة مل يتكلم علي ،على ما يظهر ،.. مل يبق.البجدوغ

 .وأنا كنت من هؤالء حىت عرفت أصل مشـكلتك  .شوايواهللا هذا صحيح يا  _
وي على هذا الفىت القوزاقي ال أريد إال أن نعثرمك ظلماً نتصرحظك على من ا. 

 .ولكن ال يعين هذا أين أبرئ حممد جري وأدين بامبت
حني رفعت رأسي وأصبحت  _شواي ثانية  تنهد _ليس ألن حممد جري رباين  _

حنن األديغة عنـدنا   _ اختلفتنظريت إليه  كانتبنفسي أحاكم أفكاري وأميزها 
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وأثبتنا هذا مبا فعلناه مبحمد جـري  ،منا نبه شأنهعادة سيئة وهي أننا حنارب من ي، 
ويتوأحتنا الفرصة ليتكلم علينا بالسوء من ال يعرفنا .نا أسرتهم. 
لنفكرْ  يف مـا   _ بسرعة  بشه مافتدخل  _  !مهالً شواي ال تتعجل ،مهالً _

 ،رأيت بعيين ؟أليس ما فعله بنا القوزاق حلفاء حممد جري يف املستنقع ظلماً :تقول
 .أعجوبةبمنهم  وتوجن
ابتسامة بـاردة علـى    ترقال شواي وس _هذا ال حيتاج إىل سؤال  ،نعم ظلم _

حدث لكم يف املستنقع مع مزيـد مـن   ك ما حدث يل يف فاسيورينس _ه هوج
 وليس يف هـذا مـا يـدع    .ما جاتم به القوزاق من الظلم ردوه عليكم .الظلم

 .تصرفوا معنا كمالتصرفنا معهم  هم وناغزأم  وول .بشه مافلالستغراب يا 
 .رغماً عنه بشه مافصاح  _ ؟أمل يكونوا يغزوننا أيام األتامان بوراسك اللعني _
 .نغزوهمكنا وحنن  ،وا يغزوننا وينهبوننانعم كان _
 ؟ماذا إذن يا شواي _
 ،أرى أن من األفضل أال نتحارب _احترس شواي يف إجابته  _ ؟ماذا سيكون _

 .وينشؤوا يف اجلانبني معاً يف سالم ،وأطفالنا مسنينا وأسرناوأن حنمي 
الرحال  طّ_ هذا شأن آخر. ولكن ال يطمعِ القوزاق يف أرضنا! حنن مل نذهب وحن

 أمام بيت أحد.
_ هذا شأن آخر. ولكن ال يطمعِ القوزاق يف أرضنا! حنن مل نذهب وحنطّ الرحال 

 أمام بيت أحد.
 ...هذا فيه شيء من احلقيقة ولكن _
 _رفيقه يكمل مـا بـدأه    بشه مافمل يدع  _مل أسألك يا شواي إىل اآلن   _

  ؟أكنت مستعداً ملرافقتنا ليلة عربنا بشزة
قال شواي منكسر القلب خائفـاً أال   _ بشه مافهذا يا  لأعرف ملاذا تقوال  _

أيـن   _فأكمل بسـرعة   ،يف كل اجتاه منه ربوأفكاره القوزاقية  ،يثق به رفيقه
كان املستنقع خرياً من املكان الذي كنت  !مارج :كنت سأذهب يوم يقول األديغة
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أشد بؤسـاً  ميتة  الولكن  ،املوت موت .فيه. على األقل كنت قامستهم مصيبتهم
 .األسر ميتة وأسوأ حظاً من

مشدداً على الكلمات  بشه مافقال  _ ؟ومع ذلك أمل يطلق القوزاق سراحك _
 أال _ :مث أصـلح  .إىل شـواي أم ال بطريقة ال تعرف أهي موجهة قصداً األخرية 

ال ولكن من  .إن كان هذا ما تريده فسنجده ونعيده إىل القوزاق ؟م بعمل خريتقو
 .عودة هلم هم املئات من األديغة الذين قضوا يف املستنقع

مـع أنـه    .قال شواي لنفسه ؟مدة إىل أخرىأال تسمع ما يلمح إيل به أغوي من 
سالحك سالحي وحزنك حزين " فإنـه ال يسـتطيع أن   ركب معي حتت شعار "

األسر  ال شك أين قبل .يسحب تلميحاته إيل مث يلمح إىل ما سحبه .يكتم ما يهمه
ال شـك أين   .غداً وولكن رمبا ما كنت أستطيع هذا اليوم أ ،كنت ركبت معكم

ال جيوز أن تظل مديناً ألحد  .سأعيد ذلك الفىت القوزاقي إىل آل بادينكا إن وجدته
 وحنوي وال يشك ه بشه مافليس عندي شك يف  .سواء كان صديقك أم عدوك

هؤالء  ،. حسناًشكّه يف القوزاق يف ستطيع أن أبعده عن التفكريأومع ذلك ال  ؛يفّ
ال  ؟أيكون قد رافقين حرجاً .مل تلدهم أمي ولكن أحتملهم ألين جيب أن أفعل هذا

ال أحـد   ؟ملاذا أفرض عليه أن يكشف يل عن أفكاره ؟أريده أن يفعل هذا. أأسأله
وسبب  ،وأنا كنت هكذا .أن يتخلص من انفعالهإال بعد  نفسهيف  قيقةاحليكتشف 

 .ولذا سأخفي يف داخلي ما أريد وما ال أريد .يت ماثل أماميمصيب
أنا حزين ملا حدث لألديغة وإن  _خرج شواي من أفكاره  _ بشه مافواهللا يا  _

ما .. ومل يقبل األبزاخ الذين حنن يف أرضهم .مل أوافقهم على ما فعلوا يف املستنقع
 .وال املاخوش ،وال البسلين ،وال القربتاي فعل القوزاق،

 .بل بني الروس والقوزاق من مل يقبل ؛بل من ننتمي إليهمليس عجيباً أال يق _
_ م؟ن هذا املوقفن بني هؤالء م 
هناك خرب عن أنه كتب إىل القيصـر   .ديسكاسي املبعوث الروسي إىل القوزاق _

. حسناً  لنر باألديغةملا فعل اجلنراالن يرمولوف وفالسوف  استنكارهبيده يعرب عن 
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الباشـا   .ل كما تقولأحد من هذا القبيل كان أفضوإن توسط بيننا  !سيحدثما 
 .الوحيد الذي ال نستطيع التأثري فيه خرياً أم شراً واملقيم يف أنابه ه

 _قال شواي متصنعاً أنه يسمع للمرة األوىل نشاط ديسكاسي  _صحيح واهللا  _
خبري  ستطيع أن نؤثر فيهال نأما من  .سينفعوننافلن يضرونا بل إن توسط بيننا أمثاله 

 .الباشا الذي يف أنابه وشر فهوأ
 ؟ما يف ذلك اجلذع اهلرم أملٌ عندكاحلق يا شواي أ !ال تأت على ذكره _
 !جين اهللا إليهوِال يح _جواب شواي خمتصر  _مل أتأمل منه طوال عمري  _
 .هناك من يتأملون منه ،هذا جيد _
_ ؟بشه مافن يا م 
 .بامبت :ه عنكال سر أخفي _
  ؟ما الذي جيمع بني هذين !هذا عجيب _
 !؟أهناك موضوع ال يدس فيه بامبت أنفه _
قال شواي هذا ويف اللحظة اليت مهت فيها أفكاره أن  ـأنا مقتنع ذا اجلواب   _

   :من أعماقه بشه مافتتوجه إىل أنابه ضحك أغوي 
 ال نتجاوزه! ؛انتبه يا شواي نكاد نصل إىل قربك _
 ؟ووأين ه _
 .ليس بعيداً عن شجرة البطم تلك _

أمل  ،كائناً من كـان  ،أحدمع أن شواي يعرف أنه ليس يف القرب الذي أخذوه إليه 
هؤالء اهولـون   .مل يكن أول مرة يرى فيها قرباً تائهاً غفالً  ؟حيفروه إلنسان ما

م فكما وم ما اسوإن كان هلم يف ي .ربعةبالد األديغة األ صقاعكانوا منتشرين يف أ
وشواي من  .ذلك هم اآلن بال أمساء وال أسر. فلورين فارقوهامغمعاشوا يف الدنيا 

علـى األرض    من احلياةش هذا النمطَعا .هذا النوع من بعد ما فارق حممد جري
كـل   .مكان إقامتهوطعامه  ه ومكانُترسغابات اجلبال أُ .بامبت يف أثناء مصاحبته

كان من املمكن أن يكون هذا  كائناً ما كان السبب،،بشزةعلى ضفة ر من مات 
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نبـت  جلس شواي إىل جانب القـرب الـذي    .التهمتهكانت احلشرات  وأ ،هقرب
 عينـه  ينظر من طـرف  ووه بشه مافو وونظفه ه ،ال شاهدة لهاحلشيش عليه،و

 :ضا قالوملا  ،إليه
 !بشه مافلنقرأ عليه يا  _
 ؟أمتأكد أن صاحبه من ديننا _

_ ال نفكر ذه الطريقة! إنه إنسان مهما كان انتماؤه. ال نعرف كيف كان هذا 
 اإلنسان الذي أضحى هذا القفر مستراحه. ولكن لن يرضى اهللا عنا إن مل

 ...بسم اهللا الرمحن الرحيم :ولن يهدأ لنا بال .نقم بواجبنا حنوه
 :به سأل شواي دييحني أى الرجالن املتجهان إىل القبلة دعاءمها رافعني األ

 ؟أيكون هذا غريي _
 .بشه مافمل يفهم  ؟غريك وومن الذي ه _
 .انتـايل بالفىت الذي كان يورد احلصان عندما أغرنا أنا وبامبت على القـوزاق   _

   ؟أفهمت اآلن ؛ضربين أنا ضربة قاتلة وخطف الفىت القوزاقي
ماذا خطـر   _عندما استوعب املعىن  بشه مافصاح  _ !؟أميكن أن يفعل هذا _

مـن يـدري    _:مث علق بعد قليل .ذا ظلماًهأليس  ؟أيفعل بامبت مثل هذا ؟لك
 إنه ال يتورع عن شيء.  ؟ماميكن أن خيطر له

إن كان الفىت القـوزاقي   _قال شواي  _هذا ما جعلين أطرح هذا االحتمال   _
 .انعليما كتب اهللا  وحنمل ،نكمل طريقنا. امشِ .ف حينهاعرمدفوناً هنا ال أ

الفكـرة   اليت ال يتفق عليها الفارسان مع اتفاقهما على هـذه  األفكار ليست قليلةً
وحني قرأا  ،وحني وقفا على القرب .ظهر هذا التباين يف نقاشاما السابقة .األخرية

كانت مسألة العداء األديغي القوزاقي تزرع بينهما شـيئاً  وحني ركبا  ،عليه الفاحتة
األديغة اليت يعربها ـر   _كانت دنيا القوزاق . مث يفترقانمن الريبة فيتفقان حيناً

ثـاالً  عاً املاء على الضفتني بسخاء مموز ،الذي ال يعرف التمييز بني األعراقبشزة 
ويتنفسان مـن   ،واحدة ومشس واحدة الضفتني مساٌء طيتغ .تناقض قليب الفارسنيل
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ات الشك وانعـدام الثقـة   ولكنهما ال يستطيعان إال أن يتبادال نظر ؛هواء واحد
ن ما لـيس  وعندما جيتمعون يف األسواق اليت افتتحها ديسكاسي فيجد. ويتحاربا

 ةويتفقون ويعلنون االتفاق بصـفق  ،عندهم يبتسم أحدهم يف وجه اآلخر ويساومه
يف وإذا وجد أحد الطرفني نقطـة ضـعف    ،وعندما يتدابرون يغمغمون .نيكفبال

 .م بينهمايتقاتالن حىت يسيل الداآلخر 
 واليوم هالذي ركبت معه ليس شواي  :ينظر خفية إىل يساره ووه بشه مافقال 

يوافقنا  ،كان موضع ثقة يف الربيع والصيف املاضيني .من كنت أعرفه قبل سنوات
وعندما قالوا إنه وحممد جري يتجاـان يف   .يف آرائنا ونوافقه وإن مل خيالطنا كثرياً

وعندما قيل إن األمري كان ضحية هذه ااة اعتربنـا   ،القوزاق _مسائل األديغة 
أفهم أنه ليس من العدالة  .وما جيري له اآلن عجيب .رجولة منه ومل نستغربه األمر

ولكن إن وجد اخلائن جزاءه   ،عل وتصبح يف أفواه الناسأن يتهمك الناس مبا مل تف
جيعلنا  ،ح مبا يف قلبهمل يب وإن ،واآلن .كائناً من كان القاتل فال أراه ناقص الرجولة

بدا يل أنه مل جيـبين إجابـة    .يبكي سيده السابق ونبحث عن الفىت القوزاقي وه
أيغلب القلب القـوزاقي   .واضحة حني سألته عن رأيه يف ما حدث لنا يف املستنقع

نقرأ عليه ل أوقفنا .ستبعد أن يكون الفىت القوزاقي يف ذلك القربال ي !؟قلبه األديغي
 .ال أريد أن أكسب وزراً !قلت يل افعلْ ففعلت ؛ال أعرف ،ال أعرف .احتةالف
خرج شواي من أفكاره وسأل رفيقه الواقف إىل ميينه  ؟سر القرب ما يقلقك وأه _

 .متفهماً عدم ارتياحه
كمن كان ينتظـر   بشه مافأجاب  _ ؟إىل التفكري وأليس كل ما يف عاملنا يدع _
قـرب   وبامبت موضـوع  والترك والقوزاقِ األديغة ضيف إىل موضوعأُ _ لسؤالا

أظنـه   ،حسب مـا جيـري اآلن   ،وما نبحث عنه .فزاد متزقي بينهامستنقع قلش 
 سيصبح موضوعاً عسري املعرفة والفهم.

_ بشه مافك الوساوس يا ال تساور! 
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_ قول يل شـيئاً  يف موضوع القرب بامبت ي !؟لبالوهل أستطيع إال أن أكون يف ب
 ؟ملاذا إذن نذهب إىل توبا .نت يف ذهنك شيء آخروأ ،طلعين على شيءوي
 ؟يزاقذلك الفىت القو وه يف القربمن أألنك تظن أن  _
   !أنت من زرع يف قليب الشك ؛لست أنا _
 :أريد أن أقـول  _ :قال شواي وسكت مث سأل _ ؟من يعرف :قلت فحسب _

 ؟د منهملاذا يدفن بامبت األسري يف الغابة دون أن يستفي
مزيد  إىل ودون محاسة واضحة وأى بكالم يدع بشه مافقال  _هذا صحيح  _
.. ولكن ما خيطر ببالـه  .ال أحد يف الدنيا يعرف بامبت كما أعرفه _ :الشك من

 .على رأس حربته
 .ولكين واثق أن بامبت لن يبعد عنه املال برأس حربته _

 :ةكانت الظهرية تقترب والشمس تبزغ من وراء الغاب
 بشه مافقال شواي مربزاً كون أغوي  ؟ما رأيك يا كبري يف أن نتناول فطورنا _

منه. أسن 
ونعتين بأنفسنا ،الشوفانن كان رأيك هكذا فسنريح حصانينا ونطعمهما بعض إ _

والسفر  .توبا اليت نقصدها لن نصل إليها اليوم .يف كيس الزاد البيتمبا وضعته ربة 
 .فمن املناسب أن تقصد مضافة ما مع حلول املسـاء  .الًليصعب الطرق اجلبلية يف 

 ؟فماذا تريد
 نزل من قمة اجلبل سندخل قريـة قـاي  عندما ن .نتخلى عن وجبة الفطورإذن  _
وسـيكون سـعيداً    ،هناك صديق يل شاب من آل تازة يسمي نفسه أديغ .بلهح

أمسعـت   .قوه عمرضيافته. وعنده جار طيب امسه باجولذا سنحل يف  ؛باستقبالنا
ألن يؤاخذاين إن  _ :واختتم كالمه حماوالً تشجيع رفيقه على فكرته ؟عنهما شيئاً

 !؟ظنا أين غريت طريقي كي ال أمر عليهما
ولكين مسعتهم يذكرون باجقوه عمر يف األبـزاخ   .ال أعرف أحداً ممن ذكرما _

الـذي  طرف األرض  ،توبا الذي نقصده ركن وواملكان الذي مسعت فيه ه .كثرياً
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 !ض إن كان هذا رأيـك لنم .األبزاخ على سبيل السخرية يسميهكما هجره اهللا، 
 .ونسلم على معارفك ،بلهسندخل قاي ح

مث عربا النـهر   ،مدة مبوازاة ضفة قوجوبسخرج الفارسان من طرف الغابة ومشيا 
 :بشه مافوعند مدخل غابة اجلبل قال  ،من خماضه

 .آلنال أظن القوزاق يزعجون األبزاخ ا _
 ؟ما الذي جيعلك تقول هذا _
وهذا العام الحظت أن أرضهم بالقيـاس إىل أرض   ،عندما جئت العام املاضي _

 إن كان يف الدنيا قوزاق،يف هذا اإلقليم  عرف وأنتال ت .أهدأ شابسغالبجدوغ وال
 .وجباهلم وغابام ومراعيهم يف سالم .وال تم م

مث أتبع منتظراً التعليق  ،ابتسم شواي يف سره _ضفة ر بشزة بعيدة عن األبزاخ  _
 .هذا ال مينعهم من الوصول إىل النهر وعبوره ولكن _على كالمه 

صحيح أن من يف  _ :وغمغم ،سعيداً مبا مسع بشه مافجزم  _هذا شأن آخر  _
. عندما ننظر عرب النهر نرى علـى الضـفة   .شابسغقلب املشكلة هم البجدوغ وال

القضـيب   اليت تشـبه هم وشوارب، م احلمراء وذؤابام تربز منهااليمىن أعايل قبعا
 ،عالية تطل علينـا ومراصدهم ال .ترتج ،دلوي املاء على الكتفني الذي حيملون به

إم سعداء  .. واألبزاخ ال يرون شيئاً من هذاواه مدافعهم القبيحة مسددة إليناوأف
 .ولكين أخشى أن يزحف هؤالء إىل هنا

 .قال شواي _أخاف هذا مل أعد  _
أتكون تعرف خرباً  _ :وسأل وامجاًإىل شواي  بشه مافنظر  _ !هيه يا شواي _

 !قله، ال تكتمه عنا !؟ال نعرفه
 _ كيف يل أن أعرف ما ال تعرفون؟! ولكن مبا أنك سألت فسـأبوح لـك مبـا   

 ،أثـرك  حيملين على هذا االعتقاد: كل من تغري عليه سيكون حذراً منك، وسيتبع
به ويفعل بك ما فعلت. 

 ؟أهلذا تقول ما تقول _
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 .آخر شيئاًال أعرف عن نفسي  _
 .نرى هذا الرأي وإن كان هذا فليست املرة األوىل اليت نسمع فيها أ _

يت تضيؤها الشمس رأيا حمراثاً من النـوع  عندما احندرا من مراعي اجلبل الواسعة ال
 ،كرب منهما ميسـك طـرف احملـراث   األ ،نااثحروراءه و الذي جتره أربعة ثريان
وقطيـع   .بله املتناثرة على املنحدر تظهـر ح وبيوت قاي .واألصغر يوجه الثريان

 .األبقار حيتل اجلانب اآلخر من السهل احملاذي للجبل
 :أوقف شواي حصانه فجأة وقال

 :وهب للقائه وسلم عليه .قوه عمرباج وذا الذي ميسك طرف احملراث هأظن ه _
ك وافرةغالل لتكن! 

أأنت يا شواي  !ضيفان تفضال أنتما _رد عمر التحية  !وغاللك كذلك،شكراً _
ويف غمرة السـرور   !تفضال ،تفضل يا شواي !ليبارك اهللا يف نسلك ؟فهمن ال أتعر

 :نادى الشاب الذي معه مبزيج من األديغة والروسية
 .عندنا ضيف!توقف عن الفالحة يا بانتايل _

مل يبق عنده اآلن شك  .باجتاه الولد األشقربارد يغطي وجهه والعرق ال نظر شواي
   .بانتايل وها هلون بهذَ يف أن هذا الشاب الذي يلبس ثوباً قدمياً وقبعةً

_ الثريان يا بانتايل يا ولدي أعأمك أن عندنا  أخرب _وحنن سنعود  .ها إىل البيتد
 اء الفىت الذيوقال ور ،يشد حزام سرج حصانه وقال عمر وه _ضيوفاً 

 يسوق الثريان إىل البيت: _ يا إهلي لوال أنه قوزاقي لكـان شـاباً ممتـازاً. حنـن    
 .وألننا بال أوالد يفرج عين وعن العجوز ،مرتاحون معه

ينه وحياته. وكان عثر على الفىت الذي يتعلق به د هأخفى شواي كل انفعال مع أن
اليت  بشه مافيباً على نظرة هز شواي رأسه جم .يتعجب من هذا الصرب بشه ماف

ومها يتهيأان  شواي ومهس له ؟فلماذا أنت واقف هكذا ،تبحث عنه منهذا  :تقول
 :للركوب

 .ال نريد أن جم عليه ؟أمل تسمع ما قاله عمر !ال تستعجل _
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ثانية بشأن ما  بشه مافسأل  ،قوه عمره وعندما دخال دار من صار مضيفهما باج
 :كان يقلقه

   ؟اف أال يعطونا الفىت القوزاقيأألنك خت _
 .نظرة تفاؤل ومل جيب بشه مافنظر شواي إىل 

 :صطبةاملويف هذه اللحظة مسعا صوت املرأة الضخمة اليت كانت تنزل من 
وجفل شواي من الكلمات الـيت أعقبـت    !تفضال ،تفضال !فانحتية أيها الضي _

 ،دم هلما اإلبريق والطشتق ،ساعد الضيفني ،يا ولدي ،يا بانتايل _ :ترحيبها ما
 احلديقة.اليت يف غرفة الخذمها إىل 
 :عمر الذي كان يف خدمة احلصانني اوالتحق م

 .تعال لنمسك خروفاً مسيناًبعد أن تنتهي من طلبات والدتك  ،يا ولدي _
وحدمها يف املضافة قال شواي الذي تكلف الصـرب   بشه مافعندما بقي شواي و

 :إىل اآلن
ال أعرف كيـف   ،اصطدمنا مبا مل نتوقعه البتة ؟دث لناحيما  ه مافبشأترى يا  _

 .سنتفق مع هؤالء
ال أستطيع أن  _الباب وخفض صوته  وحن بشه مافنظر  _واهللا وأنا ال أعرف  _

وملعت عيناه حبيث ال تعرف أهذا  _انه ابناً هلما القوزاقي يا بيتمال يعد ،أياًأكون ر
 ؟وأنت كيف نسيت معاملة القوزاق لك _ :مث سأل ،بشه مافأغوي  وه
_ خطفوه ؟أما هذا فما ذنبه ،.. أنا ذهبت إليهم مغرياً ليلياً.بانتايلإىل  سينال تق.   

بشواي يف مسألة القوزاق تزيد رغم أن عينيه النتا عـن   بشه مافكان عدم ثقة 
له  واوشوش ماأ ،وجوده عند القوزاق أسرياًلليس ألنه يرى فيه خائناً بل  .ذي قبل

مثل هذه الوساوس كان ال بد أن تتقـافز إىل   ؟أوحوا له حنونا مبا يسوء ماأ ؟بشيء
 .بكيفية استالم الفىت القوزاقي من األسرة هاهتمامفقد ولكن مل ي ،قلبه
بدأ بنصيحة  _ !املوضوع ال تفن نفسك يف ،أفهم يا شواي ما يعتمل يف قلبك _

 ؛ قـف نت أريد أن أصـل إىل هـذا املو  ما ك _ :عالٍو حمتدناعمة وأى بصوت 
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ا إعطاءنا إياه أعدناه كمـا وصـل   إن رفض !؟ولدا الفىت القوزاقي من امولكن أه
 .اإليهم

 .بدا على صوت شواي عدم رضاه مبا مسع _ ؟ماذا _
 بشه مـاف سحب  _ اإن مل نستطع االتفاق معهمأقول على سبيل االفتراض  _

    .كالماً حلواً سمعليس لك مل ت ما تطلبإن  _ :سريعاً ديده ومتتم
وظهر من بني الدرفتني تازة أديغ  .قطع صوت الباب ماكان يريد شواي أن يقوله

وسلم على الضيفني اللـذين   .يريد أن خيفيه أمرٍانزعاج من  وعلى وجهه عالمات
 .يكربانه ومع ذلك ضا الستقباله

مث عانق صـديقه   ،رةبدأ بالسالم على من حيتل مكان الصدا _سعيد  امارك _
 يسرين يا شواي أن نلتقي مرة أخرى يف هـذا العـامل   _ :وقال .بارتياحشواي 

 املضطرب، ولكن يا كبري _ توجه إىل بشه ماف ومل يستطع إال أن يعرب عمـا يف 
 .أنا عاتب على شواي :قلبه

 :أصل املوضوع فساند صديقه بشه ماففهم 
   .امسك وه ،منذ دخلنا أرض األبزاخ ،ذكرها مأول  ؟ال أعرف ملاذا تقول هذا _
جاري عمر ضـيفي   .. ولكن ملا كان ضيف.ومع ذلك أيها الكبري بدل مضيفه _

 ؟اكيف حالكم ؛ثانية اأرحب بكم.فعلهدفعك لولك ما  ،فعله أيضاً غفرت له ما
 .أليسوا يف سالم ؟أليسوا خبري اومن فارقتمومه

أما مـن جهـة السـالم     .السؤالعلى  بشه مافأجاب  .كلهم حبمد اهللا خبري _
أظنكم مسعتم مـا   .فناحيتنا بسالم ولكن جرياننا القوزاق مل يتركوا شيئاً مل يفعلوه

   .فعلوه بنا يف مستنقع قلشتوك
ولكن  .غريه ليس يف أرض األبزاخ خرب ب،أسرع تازة يف اجلوا _ !طبعاً مسعنا _

لـم وال  ليس بيننا ح .بعقلي الناقص فالطرفان على خطأ كمإن كان عليك أن حت
رشواي نظرة  ونظر حن _صاحب الزرع يقنع مبا ينبت له ك ،نعيش كما اتفق .ةوي

 .ما أقوله ليس أول مرة يسمعه شواي :إليه معتخبث أديغي وأضاف ملن ال يس
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بل أمام عينيـه   .ذُكر امسه ونظر إليه تازة أ حىت إنمل يكن شواي معنياً باحلديث 
" يا ولدي  :اخليرة اليت تنزل من مصطبة البيت تنادي بانتايلصورة املرأة الضخمة 

وإذا أضيفت معاملة عمر اللطيفـة لبانتـايل زادت    ." كأا ولدته حقيقة وش له
 هذا املوضوع يحلّال بد أن  :يقول .سأمحل ما محلنيه اهللا ؟ما العمل .أفكاره ثقالً

ومن قريـة   ،له امساً وأصالً قوزاقياًأنسي أن  ؟كيف انسجم بانتايل مع هؤالء .ودياً
ال مييزه إال أنه يـتكلم لغـة خمتلفـة     ،ولد فيها ويعيش يف األسرة كما ل ؟قوزاقية

جيب أن  ؟ولكن ماذا يف الباطن ؛هذا يف الظاهر .اختلطت ببعض الكلمات األديغية
وحنـن   .يومني بل أياماً وأحدثه على انفراد ملعرفة هذا. ويستغرق األمر ليس يوماً أ

 .فعلـه ما مل ن فعللن يعطينا بامبت الوقت لن .ال وقت عندنا إال هذا املساء والغد
 .ومبا أن أمامنا ليلة فسأصارح عمر مبا جئنا ألجله مهما كانت املصارحة حمرجـة 

 .أرى أنه إنسان ميكن أن يفهمك
وبعدما  ،وبعدما انصرف الرجال الذين أتوا للترحيب بالضيوف ،بعد صالة العشاء

 :قال شواي ،فع بانتايل املائدةر
_ حنا يا عمر ولكن سأكاشفك باملوضوع الذي مل يكن يف بالنا وال بالـك سام، 

املوضوع ثقيل عليك  :. ولن خنفي عنك يا أديغ فامسعبشه مافو أنا والذي نتابعه
 .ما نبحث عنه وجدناه عندك ؛وعلينا

 :امتقع عمر ولكنه أخفى انفعاله وقال
 _ :وأضاف بسـرعة  _  كبديهم  اقتلعوا حني أفرح بضيويف يف !يا حسريت _

ن ومع ذلك فم .تأثرتليس لك ليس لك ملا  يل إن ما اقلتم ول .توجست من هذا
مك ليسـت  على سـلَّ من والدجاجة اليت ال تقفز  .ك ليس ابنكصلبمل خيرج من 

وال  ،ونزوجـه  ،أخذناه من الفارس الذي جلبه ألنه قال إنه يتيم فقلنا نربيـه  .لك
 .ويف شيخوختنا يرعانا ،سيما أننا بال أوالد

وآمالً أن جيد  ،أنه سيخفف احلمل عن عمر ظناً منهقال  _ ؟أأعطاكم أم باعكم _
 .بشه مافسأل  ،جواباً ملا يشغل باله



- 279- 
 

قـال يل أعطـين    .واهللا من تسأل عنه أيها الضيف مل أر فيه إنسانية وال طيبـة  _
   .فلم أمنعها عنه .ك الفضيةحصانك مع سرجه وجبانبهما قامت

 ؟ومن أين ه ،أمل يقل لك امسه _
 _ واهللا مل أفكر يف امسه وال يف أصله. ومل يقبل أن يترجل عـن حصـانه. وإن مل  

  .شابسغمن ال وأخطئ فمن هلجته ه
 .بشه مافصاح  _ !بامبت شابسغ ،بامبت _
 .اي شيئاًوومل يقل ش _

 :واستعجل عمر
مث استرد مزيـداً مـن    _ ؟ماذا تنوون أن تفعلوا به ؟لفىتأنتم ملاذا تبحثون عن ا _

 .أمسعكما !ال تؤاخذاين _ :الوعي
ومعه  ،باجقوه عمرموضوع الفىت القوزاقي الذي يف بيت  إطناب روى شواي دون

 :اختتموبامبت. مث  وخربه ه
 ... إن كنت ستفهمنا فهذا خربنا أنا وبانتايل.برئ نفسي يا عمرأال  _

 :قال عمر .والثالثة ينتظرون اجلواب ،غرفةساد الوجوم ال
 _ :وشهد على حزنه بصوت متقطع _ ؟ملاذا ال أفهمكما ،املهم من يفهمين أنا _

.. أي .ولكن املشكلة يف العجـوز  ،بل اعترباين تدبرت وانتهى ؛أنا سأتدبر أمري
 ،.. ومع ذلك فلماذا نظلم اإلنسان الذي له أب وأم وأسرة تنتظره؟.مصيبة جاءتنا

سأعيد الفـىت إىل   ،وهذه املسكينة ستتفهم املوضوع ،إن وافقت العجوز .بل قريةٌ
 .وأنا سأذهب معك ،أهله

قال  .أين كنت مهموماً ومل أكن أتوقع منك غري هذا اجلواب ول !شكراً يا عمر _
 .شواي مغموراً بالفرح

 .شواياإلهانة اليت حلقت ب تفهمت _ .بشه مافوافقه  _ !حقاً يا عمر شكراً _
 .جنااولبيت طلبنا دون إحر
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قال أديغ الـذي التـزم    _ ؟نيترماحمل قاي حبلهال يفهمكم أحد رجال وكيف  _
إن كنت تذكر يا كبري كنت قلت لك ما سـيحدث بشـأن    _الصمت إىل اآلن 

 ،ولكن إن أردت احلق يا شـواي  .ما ليس لك سيسترده اهللا منك .الفىت القوزاقي
اغفر يل ياكبري ولكن  .ك كثرياً يف داخلي وال أزالفحني كنت تروي قصتك امت

 شابسغليس سببها  مأساتك ومأساة من حنن يف سريته ومأساة عمر وزوجته بابونا
ـ مل توافق بامبت الذي حاول قتلك فيما بعد  ول .بل أنت أيضاً ،بامبت وحده ا مل

من  :مر على ثرثريتساحمين يا ع :وثانياً .هذا أوالً .رافقته يف غارة إىل ما وراء النهر
 .وأنتم افعلوا كما أفعـل  ،أنا لن أذهب إىل مكان ال شاغل يل فيه :أجل هذا أقول

وبردت  ،كلما تناحرنا قام العداء بيننا .ليس القوزاق والترك أعدائي وال أصدقائي
والشمس  ،هم فالسماء واسعة وعاليةهؤالء وغري ليعش .عدم الثقة وشاع .عالقاتنا

 .تسعنا وتكفينا كلنا .منرية ودافئة
 :أديغ جاهفر ،تنحنح عمر

موجه إليك وإىل  ووه .دعين أقول أمراً واحداً فقط .دعين يا كبري أكمل كالمي _
مشكلة بانتايل على سبيل رد اجلميل للقوزاق الـذين عـاملوه   حيل  شواي .شواي

ـ  .ألنه يعرف أنه مذنب بسبب عبوره ر بشزة باحلسىن  عيواآلن ال أريد أن يض
وال أتـاك   ،ال أحد ساق إىل دارك حصاناً مع سرجه .لكك يا عمرمعروفك مع م

   .بقامة فضية
 ...يا أخي األصغر ،يا جاري _
ال متلـك إال  ،باملـال أريد أن أُفهم ضيوفنا أنك لست غنيـاً   .نعم نعم يا عمر _

   .الرجولة واإلنسانية
ك على ال أوافق _ني يبتسم ويتأمل وجه الضيف وأمت عمر كالمه وه _يا جاري  _

ت أضـمن أن ال  كن ول .مع أن كالمك ال خيلو من معىن ما تقول يف شأن ملكي
ال بضع البقرات اليت  ،يؤذوا هذا الفىت الذي عاىن كل هذه القسوة لكنت أعطيت

بـل فوقهـا حزامـي     ،وال قاميت الفضية فحسب ،سرجوال حصاين امل ،يف داري
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احلصان والسرج فإن إحدى أفراسـي  ب يتعلقاألمر إن كان  ؟تتكلم المع .الفضي
مـن لـن    .القامة فسأعوضها بأحسن منها توإن كان .ستلد السنة مهراًالثالث 

وعندما صدر صوت مـن   .فىت مثل بانتايل _صوته  نكسروا _يدخل داري أبداً 
إنـه   ؛ال حتسسوه بشيء باهللا كمحلفأ _ :مصطبة املضافة رفع عمر رأسه الضخم

وإىل صباح الغـد  .دعوه يهنأ الليلة فحسب بالنوم يف بييت .تايلخطوات بان وقْع .
 .الثالثـة  أنتم هذه املهمة إليكم تفإن مل نتفق أوكل .مكاينإسأفهم العجوز بكل 

من أتوا به على صهوة احلصان سأعيده على  :كمفال ضرورة ألن أعلّموإن أخفقنا 
      .صهوة احلصان

 .مل يقبل شواي _ىل هذا إلن نصل  _
  .حسب الظروف غداً سنتصرف _ عميقاً عمرتنهد  _ال أعرف إذن  _

وجلسا ينتظران تعليمـات   بشه مافمع أن الوقت كان مبكراً فقد أفاق شواي و
رفة املتطاولـة املقابلـة للمضـافة    غان إىل ما جيري يف الفناء والصغيي .مضيفهما
 .اً من أي مكانشر ووال ما حيمل خرياً أ ،مريب صوتسمع ولكن ال ي .والشارع

وجـاء بانتـايل    .الرجلني يرفعان رأسـيهما  صطبةاملجعل الصوت الصادر من مث 
ال يـزال يلـبس    .باملائدة ال يظهر شيء من جسمه وراء كتفي عمر العريضـتني 

أنه يلـبس مالبـس   فخيل إليهما  بشه مافأما شواي و .مالبس البارحة نفسها
فإن دققت النظـر   ؛الكساء اخلارجيحتت  ال يف القميص املزررإومل خيطئا  .نظيفة

فيه اكتشفت أن يداً امتدت إليه باملسح. وعلى أعلى القبعة خيط قمـاش أمحـر   
ن عـين أ جانبا السروال تبـادال نظـرة ت   ن بهيز ذيال األمحر الشريطوعندما رأيا 

 .وأن هناك ما يقلقه،وبدا من حركات بانتايل أن صربه ينفد .مشكلتهما حلت
وصديقه إىل عمر نظرة أمل مع أن اخلرب كان واضـحاً ال حيتـاج إىل    نظر شواي

 :سؤال
والعجـوز املسـكينة يف    _قال عمر هلما  _ستطيع وما ال أستطيع أعملت ما  _

 .الفراش
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 .وأغضى عارفاً دوره يف حزا ،بشه مافقال  _هذا خرب حمزن  _
_ ولكنها  ،هاتاألمضعف  هذا _قال عمر يائساً  _ر شيئاً يف هذا ال ميكن أن نغي

 .تعهدت أن تقدم إليكما الفىت
 ،بشه مـاف عمر وشواي و :وهم ثالثة رجال ،أربعة خيول جاهزة باجقوهيف دار 

 :بانتايل الذي ينتظرونه يف الغرفة وورابعهم ه
الذي اسـتوىل عليـه    بشه مافسأل  .مل يظهر تازة أديغ منذ الصباح ؛غريب _

 .القلق
جـاب  أ .يعـود  وه وها ،ج منذ الصباح ورجع إىل بيتهجلب يل حصانه املسر _

 .عمر
خييل إليه أم  :جل أال يرى نفسه يف هذا املوقفكان شواي يتمىن أي شيء من أ

عاجزاً عن أن يـرى  تراوده الوساوس سريمونه من اجلدار العايل الذي أوقفوه إليه 
اليت جلبوا هلـا   املرأة استخرج منهيت تبعد عنه بضع خطوات، وال الغرفة اليت باب

وال يسمع  .طونا يف ما ال نريد أن نفعلهأميكن أن يغريوا رأيهم فيور :وبانتايل احلزن
 .حتية أديغ وال ينتبه إىل يده املمدودة ملصافحته

بقي عمر  .صطبةاملوا إىل طَوخ ،انفتح باب الغرفة وظهرت بابونا وإىل ميينها بانتايل
 .املرأة وحن بشه مافشواي ودم غ إىل جانب األحصنة يف حني تقوأدي

 _شفتيها املختلجتني وصـوا املـرتعش    خمفية قالت بابونا _امشِ يا ولدي  _
اهللا مـن   وسأدع !ال تنسنا .األبناء نعمةجعلتين أعرف  !ليعدك اهللا إىل أهلك خبري

 .وعادت حتبس دموعها أمام الرجال ودخلت إىل غرفتها _أجلك مادمت حية 
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 شابسـغ بـالد ال كل أن مسع بامبت صوت شواي يف منتصف الليل دار يف منذ 
خدعته نفسه كون خائفاً أن ت عن شوايذراً ح كان كلما سأل .مهتاجاً من القلق

 ، ما قالته لـه ساسـه  وكان آخر .الذي أودعه قلبهالعذب شيء من األمل  ذاب
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قـاً  عر أملٍ سال آخرف ،القاضية على آماله الضربةَ بيتهباب  على زوجة بشه ماف،
   .بارداً على اجلبني

منـه مـايزال    عجباألو !يلما أعجب ما حدث  :ضحك بامبت ضحكة باردة
ال  .ذا أيضـاً أجد حالً هلس ؛ليوم أم غداً أم بعد غد سيقطع شواي طريقيا .أمامي

هذه الدنيا القبيحة جيب أن تعيشـها   .أندم على ما فعلته لنفسي خرياً كان أم شراً
وما  .فيها واآلخر يقتله الكرب ضحكأحدهم ي .على قدر إمكانك ،تستطيعكما 

لن أمسح لرجلي أن تعثر وأنا مفتح العينني رغم أـم   .هحظُّ وه احيصله املرء منه
 !جتنب الشر واستقبل اخلري باألمل .اإلنسان يعثر باحلجر الذي يرميه :يقولون

وحثه  ، غارقاً يف التفكري الناعممهز بامبت بعقب رجله احلصان الذي يسري متمهالً
 .أمحاهلـا ها ها راغباً يف أن خيفف عنطمئنعلى السري رغم أنه كان ينصح نفسه وي

كان سيصـل إىل   .بسنه واهلواء البارد حيرق أطراف أذنيه جوترك وراءه مرتفع جن
 .فأوقفه ،ه الوحيدصديق ،األشقره الغابة السوداء العارية لوال أنه أشفق على حصانِ

ميسـح   وونصحه وه ، قفز من على السرج وحل حزامه وسحب احلَكَمة من فمه
 :عرق جبينه وينظر يف عينيه الصافيتني احلزينتني

إن كنت  _فهذا ،خص آخرينتقمون للقلب اهلائج من ش :كما يقولون !ساحمين _
حقاً أنـت   .نفعهاأخشى أن أكون آذيت نفسي زاعماً أين أ .حدث يلما  _تفهم 

معرفـة اهللا.  حنن ال نتصرف دون  .جنونا من أخطار كثرية من هذا القبيل ،تفهمين
مشكلتنا مع  وقد جنّانا من مآزق كثرية. إذا كنا جنونا من مذحبة قلشتوك فما أمهية

  ؟شواي
اجلهة  والتفت بامبت سريعاً حن .وصهل وأرنبة أنفه ترتج ،رفع احلصان طريف أذنيه
مـن   خارجاً املائل إىل الزرقة ،القصري الرقبة الذئبفرأى  ؛اليت ينظر إليها احلصان

   .الربي ربقوقدغل ال
وأعاد احلَكَمة إىل فم احلصان وشد  ،فك بامبت املسدس املربوط إىل السرج دوء

رائحة بأنفه الدقيق  وشم ،توقف الذئب والتفت دون ارتباك .ارتقى السرج .احلزام



- 284- 
 

واختفى يف الدغل متمهالً  .د يف السهلاهلواء بضع مرات ال يرى شيئاً وكأنه وحي
 .مل يغره احلصان وكأن

ال يدري ماذا  ووه تابعه بامبت بعينيه الفسحة الضيقة من الغابةالذئب ريثما اجتاز 
وعندما اختفت مؤخرة الذئب يف الدغل وبقي وحده يف الفسحة  .يصطرع يف قلبه

وى عنـق حصـانه إىل   ول .ابتسم حماوالً أال يفكر يف من حياسب نفسه من أجله
ثالثـاً   ووالتفت مرتني أ .اليمني كي ال يذهب يف االجتاه الذي اختفى فيه الذئب

من ذوي األذناب كثري الفقد صادف  ،نه خياف أن يتبعهليس أل ؛من الوحشحذراً 
 عجـز ومل ي .جيربه أحد إىل اآلن أن يترجل من حصانهومن ذوي القبعات دون أن 

وأن  ،سـه ويف أحرج املواقف استطاع أن ينقذ نف ،مأن خيدعهم ويسيطر عليه عن
 .نه ال يستحقهيكسب مديح الناس عاملاً بأ

لـن أسـبل    .يسأل نفسه وصورة الذئب ال تفارقـه  وضحك بامبت وه ؟واآلن 
أتظن أن هـذا   .يبحث عن حتفه يالحقين "شواياً ما"جفوين ويدي قائالً إن هناك 

رمبا هامجه بعـض أبنـاء    ؟ما تعرض للمالحقةالذئب األغرب ذا العنق القصري قليالً 
حسـن أن تعـيش    . جنسه وبعض البشر ومع ذلك ال يزال حياً مل يؤذوه بشيء

 ،مكاناً غري حصـني  هامجتإن أردت و ،وتدخل ربقوقكالذئب خترج من دغل ال
ملاذا إذن أكلم حصاين أحياناً أريد أن أنفّس  .ال ارتباط لك بأحد ،حراً يف ما تفعل

إن كانت ، والعيدان حىت انظر إا جمرد طيور ومع ذلك تعيش أزواجاً ؟عن كريب
رمبا ليس ما  .يابسة تعيش متجاورة. والذئب الذي ظننته وحيداً قد يكون له زوج

وألجل  ؟ريدوأنا ماذا أ .ه وحده بل رزق صغارهحيثه على السعي وراء الرزق رزقَ
. ..ولكن ال أسـتقر بينـهم   ،وعندي أطفال ،تني بل ثالثاًأسرأسست  ؟من أسعى

بـل   .سأستقر يف بييت اخلايل ،إن امتلكت خادمة آل سلطان سيسور ،يننأظ نواآل
ما الذي جيرب هذه الفتاة البيضاء ذات الشعر  .وأعرف من نفسي هذا ،قليب حيدثين

   ؟عجوزهمدلل األسود أن تريب أطفال آل سلطان وت
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 .خلفه ما يشك فيـه  ومل ير أمامه أخيل لبامبت أنه مسع وقع حوافر حصان ولكنه 
ـ  .م يف مساء اجلبل حيث يسرياحلائ نسركانت الطبيعة هادئة باستثناء ال يبـدأ   ووه

 ووهـاه  .من جديد ووما إن يقترب منها حىت يعل ،صخرةينقض على األرض ك
 .اآلن يقوم باحلركة نفسها

وجناحه لـيس   ،يتدربفليس فرخاً  .نسرقال حانقاً على ال ؟هرجماذا يريد هذا امل
إن كان هذا مرادك صرعتك  ؟أيكون يسدد علي .أصغر من يدي إن مل يكن أكرب

أمسك بامبت البندقية  !فوقي رط ،مين أكثر ؛ اقتربوه ها ،وه ها .بطلقة واحدة
 .مستعداً للرمي

فتناثر ريشه وسقط على بعد  ،الذي أسبل جناحيه وانقض نسرسدد بامبت على ال
كان الطائر أعمـى   :ب مما رأىوحني قلب الطائر تعج ،منه اقترب .خطوات منه

 .منذ زمن بعيد ناهعي جفت
األعمى خياف عنـدما   نسراآلن فهمت ملاذا كان ال .تأمل قلب بامبت .أذنبت حبقه

حـالوة  و ،كان البطن اخلاوي جيربه على أن يفارق السـماء  .يقترب من األرض
وماذا كنت  !ن أن أفيده يف شيء قتلتهوبدالً م .الروح حتمله إىل األعلى من جديد

ـ تأقول لك ألن حياتك أعمى آملَ ؛يا أيها البائس ؟أنفعه يا حسريت مل تـنس   .ين
ولكنك ظللـت تتأمـل طعامـك يف     ،عماك ر األرضومل تقد ،انقضاضك املميز

 ؟وحنن من يدري ماذا سيحل بنا ؛هاهي قساوة احلياة .السماء
ومـع   :وقال منصرفاً،يابس ليجد راحته األخريةبكومة من العشب ال نسرغطى ال

 !ذلك أنا من الذين يقولون إن الدنيا ليست فانية
يف جمراه غري العايل خطرت له فجأة سيسـور مـرة    هأبنيسري جبانب ر  ووفيما ه
خرج فجأة من وراء  يلتفت إىل شعرهاوقبل أن  .هاحاجبا ،عيناها ،قوامها .أخرى

توارتسم  شواي بني االبتسام له والعبوس صورةُلذكوري ه االفتاة اليت تدفئ قلب 
 .مل يستطع إال أن يهتم رغم تظاهره باملشكالت اليت عليه أن يواجهها .عينيهيف 
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فإن كان سافر مع شواي على ما قالته  ،أغوي تركين :قال بامبت _على ما أظن 
مل يفترسه  وكما يتهمون الذئب يف ما افترسه وما .فقد روى له خربي ،يل زوجته

أعـرف أين   .يتركوا مين شـيئاً  ملوالتهموين  .فقد اموين مبا أستحق وال أستحق
 م امرأةٌقدمث كيف ت !؟ومن كان يعرف أن له هذا الروح العنيد ؛شواي ومذنب حن

 .حىن هلم ظهره حىت احدودب ومالت رقبتـه  ،سيسور إىل رجل خدم األمراء مثلُ
من  ؛مهالً ،مهالً ؟عينيكأمام ن يتشاركا وسادة أتسمح هلما أ ؟تقولسماذا كنت 

أتوجس شراً؟ مل أشعر أن أحـداً  إن كنت أنا فلماذا ال  ؟أنا ؟يتبع هذان الرجالن
 ويف الطريق الـذي ،جنجه بسنه إىل يالحقين حني رجعت إىل بييت، وحني سافرت

 ؟فلماذا ال يهدأ القلب .عليه اآلن أنا
طوال  ا يهرب إىل أشد األماكن عزلة، إذ اعتادعندما تربق يف رأس بامبت خمافةٌ م

إن كان للدنيا مئة عـني فلـي    :على مبدأ على أن يتخذ من احلذر حامياً لهعمره 
اسـتمع بـأذنني    .واختذ طريق العربات ،ىل الضفةإأسرع حبصانه والتجأ  .عينان

لف اللجام على  .ترجل وأمسك اللجام ودخل عمق الغابة .مشرعتني إىل كل اجتاه
ومل  .مل ير يف األفق املنظور ما يشـك فيـه   .وأمسكه باليدين وأصغىفم احلصان 

 .يسمع صوتاً غريباً
نظر بامبت  .وقرية مرجان تطل من القمة ،كسرمن جمراه بصوت مت هأبنخيرج ر 

 .إن مل يكن يف القرية فأين يكـون  ؟عثر على بفوق الثرثارأميكن أن أ :باجتاه القرية
، ميكـن أن  صارت بالد األديغة مضافة مفتوحة لـه ف ليه السفرإ حببت ؛ال تدري

قبل أيام كان مصراً على أن يرافقين إىل قصر  .الرجولةب تباهياًيكون يف أي مكان م
من األفضل أن أتبع حوافر حصان هـذا   .ختلصت منه بصعوبة إىل أنحسن باشا 

يعـرفين ومـن ال    من فسيتقاطر إىل املضافة إن دخلت القرية .الصيب من أن يتبعين
وإن طلبت  .العامل ويكرهونين نفسي روسيسهر هؤالء الكساىل يرتبون أمو ،يعرفين

نا مرة بيتـه إىل اخلـروج دون   خورلوقوه مرجان الذي هامج وحدهم أن يدعأمن 
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ما أبأس أن تبقى وال أحد تعتمد عليـه إال   .كان حسناًودون أن يعرفين ضجيج 
 .لك شواي اليومم هو ؛لكيالوقت مل يعد م !بفوق

نه متعجباً مـن اخلـاطر   نظر بامبت يف عيين حصا ؟ماذا يا حصاين أال تصدقين _
كأن هذه اخلاطرة ليست وليدة أفكاره املتصارعة:  من جديدوغضب  الذي راوده،

 ،بامبت! نعم نعم يا حصـاين  شابسغال ينطبق على  األمر .ال ميكن أن حيدث هذا
   .أنا وأنت معاًال يأس مادمنا  ؛أنت تفهمين

 دخل فارس متني ضخم على صهوة حصانه وأمامه ثوران وحمـراث، وسـبطانة  
   .إىل السهل الذي جيتازه النهر ،بندقيته ترتفع من وراء ظهره

 :صرخ بامبت عرب النهر
 ؟أتذهب إىل القرية يا كبري _
 .أجاب العجوز دون مبـاالة  _ .القرية فنعم وحصاين موجهاً حن إن كان رأس _
مع أنك  _ه نبلالذي ناداه أنه ال يزال يتمتع ب فهم منها هذا األخرقال بطريقة يوق

   !تفضل :تكره السالم أقول لك
كأين رأيت هذا العجوز مع  .ضحك بامبت يف سره .جيب أن يكون عجوزاً عنيداً

إنه يركب حصاناً ممتازاً ميكن أن تبيعـه بسـعر    .ثوريه األعجفني وقامته الضخمة
من املناسب أن تسقطه من على ظهر احلصان وجتعلـه   .عرفين وال أعرفهال ي .جيد

  .على رجليه سوق ثوريهي
 اسـترجع ورغم أن جواب العجوز على سؤاله كان فيه شيء من السخرية فقـد  

 :أكرب منه فقابل االحترام باحترام والصحيح أمام من ه ه غريبامبت سلوكَ
ولكن الفكـرة الـيت    .بعرة جافةنك كأ ،فكر يف نفسه ؟شأين بكما  _شكراً  _

 ،أنتظر فارسـاً مـن قـريتكم    ،نتفضل خبري إن شاء اهللا _:خطرت له جعلته يندم
 .ويؤخرين غيابه

 ؟ومن ه _
   .قغزج _ 



- 288- 
 

" ال يرقص أحد مع من ال يشبهه وال يترافق  !الصاحب معنِو ؟قغزج :قلت يل _
قـال   ،صوته لـيس غريبـاً   ؟شابان ليسا متشاني " أقول أين رأيت هذا الفارس

أخرق شاب ظهر يف قريتنا  .عرف رجالً يف قريتنا ذا االسمأال  .العجوز يف سره
 ؟وون هأيك .يسمي نفسه قغزج و، وهينادونه بفوق

 _ واهللا أصبت يا كبري. هو نفسه بفوق. ووجد الذريعة بسرعة: _ القضـية أنـه  
الولد يف مهمة  لِأرس ":ونكما يقولو ،وال أستطيع استرداده ،استعار مين كسائي

به واحلق!" 
اختتم العجوز متجاوباً معه  _أسوأ إن رافقت هذا الثرثار  وسيحدث معك ما ه _
 .كساءك ليلك وجتد تقضِ ،تفضل معي إىل القرية _
. تعرف عندما جتد نفسك يف .ينتظرونين لتفضلتلوال أن جمموعة من الفرسان  _

 .رمك حريتكحي م سؤاله يف ثالثة أيامعد تقليديا كبري فية أديغمضافة 
 وموعـد  ،الضيف حر يف اختيار وقـت جميئـه   _وافقه العجوز  _وهذا حق  _

 .لن أدعك تفعل هذا وعدد كبري من الفرسـان ينتظرونـك   .انصرافه بيد املضيف
ولكين سأجعل بفوق يع إليك اآلن نادماً على مافعلهر، د وجـه  ومتعهداً أال يسو

 .ة أخرىقرية مرجان مر
 ه إىل الضفة األخرى دون أن يهـتم  اث الذي صار حمادثَوفجأة ابتعد العجوز احلر

   .مبعرفة امسه مع شك فيه
 ؛فليقف على رأسه وليشرب املاء مـن أنفـه إن أراد   !ليحقق يل ثرثاركم ما أريد

إن أفـادين يف   .ليست مهميت أن أريب من مل يربه والداه وال قريتـه  ؟فماذا يهمين
شأن ال .ع شواي وآل سلطان والقوزاق فسنرى إن كان يصلح رفيقاً أم الموضو

وإن  ،إن استطعت أن تعمـل يف األرض فاعمـل   .ال أصاحبه وصاحبه أأمبن  لك
 .وحنن لسنا بال حصة من هذه الدنيا ،كانت رائحة احليوانات تعجبك فاشبع منها

بل بـأن يفتحـوا    ،كلموينليس بأن ي ملا مسحت ألمثالك،ة لوال أخالقي األديغي
ال  اللعني.خورلوقوه مرجان محرز  ومدين يل يف قريتكم ه ومن ه .أفواههم أمامي
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نا لَأن أساحمه على ما فعل بنا يوم ذهبنا نعاتبه على تربيته ابن آل سلطان فقاب يتأملْ
  .نا من أمام بيتهة وطردالعرب حورمب

 .مل خيدعين العجوز :الحني رأى بامبت الفارس الذي خرج من القرية مسرعاً ق
 :صرخ بفوق وقد صار على ضفة النهر

 !هذا أنت يا بامبت _
 !اعرب النهر دون ضجيج _

 :وارمتى على الضفة األخرى يسبقه عتابه ،عرب بفوق النهر من املكان الضيق
_ فينفكساء استعرت يا بامبت  أي؟جعلت خورلوقوه مرجان يعن   
 وأه _ :مث سأله متندراً مبا حدث له .يصرخ جعل االسم الذي مسعه بامبت !ها _

ليعترب خورلوقوه نفسه إذن قـد   .أنه الذي بعثته إليك مل أعرف ؟رزخورلوقوه مح
  !ولد وعليه ثوب احلظ

 .كبرينا وال يليق بك ما تفكر فيه حن _
 ؟كيف فزعت ذه السرعة _
 .أقول لك الواقع ،مل أخف _
_ جري كبارنا يف مسألة خان مل يسمع كالم. 
 .  .وأنا ال أساحمه يف هذا ولكن _
 :. ولكن ما أريد أن أقولـه يـا قغـزج   .ليس يف دنيانا اليوم أمان ؛حسناً تفعل _

 .حيث يعيش الذئب ال يصيدون :أمسعت قوهلم
 .نعم مسعت _
 .سيظهر من يفعل هذا دون حاجة إىل تدخلك !ارتح إذن _
 ...شابسغولكن مرجان أحد رجاالت ال _
 .مل يدع بامبت رفيقه يكمل كالمه _تعال  ؛مشكلةليس هذا  _
   ؟إىل أين _
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 ؟رجالً _ حني يقولون: امشِ! ال يسألون يا بيتمال إىل أين. ألست أديغياً؟ ألست
ه بامبت حصانه إىل الغابةوج. 
يـا   .كان حتفي حيث تصحبين ولن أدعك تأخذ عين مثل هذه الفكرة حىت ل _

 .حبه الئقاً به فلحق بهمل جيد بفوق ما قاله صا _ !كبري
حـني   تنظر إىل اخللف تنطفئ يف السـماء بة اليت ال تنوي أن كانت الشمس املتع

 .أوقف بامبت حصانه فجأة
 .أوقف بفوق كذلك حصانه ؟على منظر مرعب عيناك أوقعت ؟ماذا يا كبري _
 ؟ألبزاخ بعيدةأليست بالد ا :أريد أن أسألك _
 .جداً _
قـال   _ ولن نتجاوز آل سلطان ،حدود بالد البجدوغ إذن لن خنرج اليوم من _

أدار  ؟من ميكن أن يكون بال مأمن أكثر من سيسـور  _ ؟ما رأيك أنت _بامبت 
سأقتلع مرارة شواي الذي يالحقين  :رفيقه عقال بامبت لنفسه وأمس احلصان ببطء 

 .مبا أنويه له
قضـية ولـد    وأتابع البعيدةأسافر إىل بالد األبزاخ  أن أتابع أموري من أن خري يل

ال  قاي حبلـه ألن من بعته يف  ال.يقيد حصانه وقال بامبت وه ؛قوزاقي يسيل أنفه
يهمين بل ألين إذا أعلنت أين مشغول بسيسور فاملوضوع الذي يالحقين من أجله 

وستتنوع رواية اخلرب يف  ،حول إىل موضوع نزاع عاطفيتسيتغري يف نظر الناس وسي
واهللا  .إىل جانيب قالئـل  لن يكون من يصف ؟سقطت من رأس شجرةأأنا  .اتمع

ستشار آباؤنا أحداً حـني  هل ا .لن أسيء إىل البس قبعة من أجل البسة حجاب
ليس علينا أن  .والقرآن الذي أنزله اهللا علينا يسمح لنا بأربع نساء ؟خطفوا أمهاتنا

ذا كان القرآن يسمح إ .بل من حقنا أن تلحق بنا كل من نشري إليها ،خنطف حنن
سأكتفي ا وتكـون آخـر   و ،عصفورة اجلنة الرابعة ألا سيسور ستكونبأربع ف
 .وعندما يسمع شواي هذا سيندفع بال عقل فيصبح مصرعه أسهل علـي  .زوجة
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معي على بعض املهام مستعد متامـاً لينـوب    يتدربمن ف  ؟هحبق اًملاذا أقترف ذنب
 .وهو برفقيت ،عين

   :فكارهأ خرج بامبت من
أقول هذا  !بعد أن تستل السيف ال تفكر _ضحك بامبت  _يا قغزج يا صغري  _

ألنه عندما أجربندنا وقـت  ععلى اخلوض يف مستنقع قلشتوك مل يكن  نا القوزاق
  !؟كان عنده املزاج ليعدهممن  _دي قتلت هناك أكثر من عشرة وأنا وح .للتفكري

 _اك هذا االسم  من مس :ت املوضوع بسرعةر بامبغي _حسناً يا قغزج قل يل  _
 .ال يعجبين _ال تؤاخذين 

 .اسم ممتاز وه _جلم قغزج حانقاً حصانه  _ ؟وملاذا ال يعجبك _
هذا الذي ألصق بك هـذا    _بالنسبة إىل بفوق  !؟كيف يكون ممتازاً يا بيتمال _

قغـزج   ليس اسم  _ ؟الرأس املستطيل أليس من ساللة كالب والنبز خان جري ذ
 ؟امشِ إىل األمام من أن يقولوا " ارجع " :ولكن أليس أفضل أن يقولوا لك .سيئاً

 :أقلع قغزج ضاحكاً باحلصان
االسم الذي مساين به والدي الذي قضى زمـن  معىن إذن يا كبري أنت ال تعرف  _

 سـاملاً  ارجع ،، إىل احلربوحني خترج من بيتك إىل الغز :األتامان اللعني بورسكا
 !من تركتهمإىل 
ى رفيقي إذ لن حرص علأجيب أن  ،ب مما مسعتظاهر أنه تعج _ !؟حقاً يا قغزج _

له يف موضـوع  وواهللا مل تترك يل شيئاً أق _ :أجاب بارتياحو .يكون خداعه سهالً
ر لك هذا ال جيوز أن تسامح من غي !. عجيب أن عقلي مل يستوعب املعىن.امسك

 .االسم الرائع إىل بفوق
معه  ، مهالً؛ هذا املنحوس سنصل إليه كما نصل إىل اليوم والغد. وسأرسل_ مهالً

 .إىل اآلخرة ،هذا االسم إىل حيث لن يسمعه إىل األبد
ووجدنا هذا الـرأس الصـغري يف    اتفقإن  _ جدياًاآلن قلق بامبت  _يا قغزج  _

 .حنن يف غىن عنها إياك أن توقعنا يف مشكلةفالبيت 
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 .هذا حسب رأيك _
 .س موضوعنا اليوم انتقاماًلي _
 .األمر يتعلق بك :قلت لك يا كبري _
 .عندما أخطف سيسور ستواجه أنت من يأتينا من اخللف :مهمتك هي _
 !ثق يب ؛هذا ال حيتاج إىل كالم يا بامبت _

 .وقت إشعال األضواء وركون الناس إىل اهلـدوء  لوستان حبلهدخل الفارسان إىل 
ودون أن يذهبا باجتـاه   .ون أن يلتقيا بالكثري من الناسوربطا حصانيهما باملربط د

 :مطفأة هيوتساءال ملاذا  .غرفة سيسور إىلمن باب املوايل  دخالدار اإلمارة 
 .باردة ومظلمة :هاالمل يرتح قغزج للغرفة اليت دخ ؟أليس يف الغرفة أحد _
أأكون مسحت لشواي أن يستويل علـى   _قال بامبت  _مظلمة ليس مشكلة  _

بل منذ أيام  ،ليس اليوم ،سرى القلق فجأة إىل قلبه _؟فحسب نه شوايأل سيسور
 .هم يأتون باملصباح ها !ال تتحرك _مل يدفئوا الغرفة 

يـنريوا لنـا   فجبهم رمبا مل نع _قال بفوق   _إلمارة مل يأتوا باملصباح من دار ا _
   .الغرفة

هؤالء  _من أجلها بالدخول  أن يسمحوا ملن جئنااملهم  !توا به من أي مكانألي _
أحدمها قاميت واآلخر حاج  ،عندهم رجالن من املوايل أحرص من الكلب املربوط

أخرمها وأنا لـن أمسـح    ،ما تشاء.. اعمل ما .احذر منهما !انتبه إليهما .قسي
 .أن تقع على سيسور بعد اليوم اعيومل

 ،ممسـكه املثقـوب   حامالً حبذر مصباح الزيت الزجاجي الغرفة دخل حاج قسي
 :وسلم عليهما مث برأ نفسه

 ؟شابسغما أخبار بالد ال ،تركتما جتلسان يف الظالم _
كان  .بله حاج قسياقال بفوق متأمالً الرجل اجلالس مق _ !ما أضخم هذا الرجل

قال بامبـت   .األفضل أن تطلعنا على أخبار بالدكم من أن تسأل عن أخبار بالدنا
 :سي مل ميهله حىت جييب فسألهولكن حاج ق ،كما رفيقه
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 ؟من رفيقك يا بامبت _
من قرية أتاليك آل سلطان خورلوقوه  وه :سأعرفك على رفيقي يا حاج قسي _

 .ليس فقط من قريته بل جاره متاماً ،مرجان
 .يظل خان جري يذكره _قال حاج قسي  _ ؟رمبا يكون بفوق _
 .مل يصرب قغزج _ليس امسي بفوق يا كبري  _
 .قغزج _قال بامبت وقد حتقق ما يريد  _امسه هذا  _
 .واهللا ما كنت أعرف _

 :لألخبار ويتحول إىل رابامبت يريد أن  نومل يك
 ؟ال أعرف سبب امتناع سيسور اليت جئنا من أجلها عن الدخول _
احملتـرم  عند  _ضحك حاج قسي يف سره  _سيسور وقانتات السيدة الكربى  _

   .ارخان جري يف قلعة إيكاترينود
 ؟مستأجرين بيتاً _
 .يعيشان هناك _
 ؟نياوال يأت _
 .ننااأحياناً فيسر _

 _ واهللا عجيب ما تقول _ تبادل بامبت وبفوق نظرات وامجة كأما يقوالن:
 سنعود خبفي حنني.

أنـت مـن    _ :قال حاج قسي للخاطبني أمامه _  :وسأقول لكما شيئاً آخر _
ال فرق كبرياً  ،بل قغزج ،بفوق باملوضوعلالقة وال ع ،أتوجه إليه بالكالم يا بامبت

 .وال أظنين فعلت ما يعيب ،قلت رمبا تتسلى على سبيل املزاح فلم أعاتبك .بينهما
ال تقف يف  .من األفضل أن تقف عند هذا احلد يف ما يتعلق بأختنا الصغرية سيسور

 .بيسور فبدأت حياا اآلن فحسأما س ؛أنت عشت ما عشت .طريق حظ الفتاة
ـ  ال ت ،ليست من ثوبك .ا ترى الدنيا بقلب وعني صافينيأل  األذى! اسـبب هل

 .فعلتك وستقابل إن فعلت من ال يقبل منك
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 .قام بامبت _يف الكالم  تأفض _
 .وافقه بفوق _واهللا صحيح  _
 !فأمامنا ما سأفعله ان جتاوزمتفإ ؛ب قولهقول ما جيأنا أ _
 

–VII – 
 

يه كثري من الوقت ليصال إىل معرب ـر بشـزة املقابـل    ال يزال أمام شواي ورفيق
مـا   بشه مافوعلى احلدود بني بالد األبزاخ وبالد االجبدوغ قال  .لفاسيورينسك

 :يقلقه من البارحة
 ،ال يزال ما فعله بنا القوزاق يف مستنقع قلتشوك ماثالً أمام عـيين  !ال تؤاخذاين _

وال أعين أين   ؟فرحتهفال أشاركَه ه بنهذا الصيب ما ذ .لن أستطيع الذهاب معكما
 !افهماين اليوم ،وأنت أيضاً يا عمر ،ال أقف معك يف السراء والضراء

دون عتاب وكأنـه كـان    باجقوه عمرقال  _ بشه مافواهللا هذا مؤسف يا  _
 رأيال أعرف  كنا ثالثة لكان لنا اعتبار أعظم عند القوزاق. ول .يتوقع هذا املوقف
لبعضهم مأمت ولغريهم  :الدنيا ليست كلها مجيلة .ن جهيت أوافقكشواي ولكين م

 .عرس
 :قال شواي الذي شحب لونه مث رجع إليه

وأفهم يـا   .عادل بشه ماف.. موقفك من .هذا عاملنا _ ؟ما الذي بيدنا يا عمر _
  .مل يكن عمر معي ما تركتين وحدي وأنه ل بشه ماف

كنت مضيت  ؟ولكن ملاذا أكتم ؛حدكما كنت ألتركك و !حقاً ،حقاً يا شواي _
هذا مـا   :قائالً يف نفسي ،معك حامالً يف قليب املأساة اليت تسبب لنا فيها القوزاق

كتبه اهللا علي. 
اختـتم   .وعمر من جهته تفهمنـا  ،نتايلحبثت معي عن با بشه مافشكراً يا  _

أة أمـام  شواي فجأة املوضوع الذي ثار. مث صاح ال يريد أن يأيت على ذكر امـر 
 !وليأخذوا حذرهم من بامبت ،قاميت أخباري وليتك أبلغت حاج قسي أ :عمر
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 :قال عمر بعدما مشى الفرسان الثالثة ما يقلقه
، ال تظـن أن  فحسب ذهب إىل البيت !تركنا بشه مافألن  يا بانتايل ال حتزن _

 .رجل طيب بشه ماف _وأنت مسعت  ،هناك سبباً
 .إنه إنسان لطيف _ لعمر ابتسم بانتايل _عمرأفهم يا _

ولكن ما يثقله كـان   ،كان شواي يسمع حديث عمر وبانتايل اخلليط من اللغتني
ملن  حفرِ وة همن جه :احلديث بني عمر وبانتايلنفسه خليط كلغة  ووه ،شيئاً آخر

.. وإليهم ينضم .وسيسور ،وقانتات ،ومن جهة أخرى بامبت ،يعيدون إليهم فتاهم
   .اكالصبية أنفيس :مهاً ما يشبه أن يكون

باجقوه ده ي بانتايل ال توصف بالقياس إىل ما تكبفرحة والد :لة األوىل ثقيلةكاملش
وقد ينضـم   ،وسيجتمع آل بادينكا وغريهم لالحتفال .وبابونا زوجته لفراقه عمر
من كانوا يلوحون بقبضام ديداً عـرب  وقد ضمنوا أن فتاهم رجع إليهم،  ،إليهم
اسـتطعت أن   ول .اية هلا، وإن جعلت هلا بدايةأما قضييت أنا فهي اليت ال  .النهر

ولـن أسـتطيع    .أذهب إىل إيكاترينودار انطالقاً من فاسيورينسك لكان مناسـباً 
وسـتتعلق   .التفاهم مع قانتات دون أن ألتقي أوالً خبان جري على حداثة سـنه 

 .ت ما يسرهبامب ولن ينال مين .قضييت أنا وسيسور ذا اللقاء
اهللا وحده يعلم ما يعتمل يف صدر هـذا   :بانتايل وخرج شواي من أفكاره ونظر حن

أال يعود  ولكن ؛من املؤكد أن كثرياً من األحزان واآلالم جتمعت فيه  .الفىت اليوم
آه  ؟كيف ستتصرف معي ومع بانتايل ابنة جريانه أنفيسـكا  !رغم ذلك إىل والديه

عمر هذا أكثر مما أعجـب مـن   من  بأعج ؟وعمر !ولفاجلَمنك يا أيتها الربيئة 
اآلن  ووهـاه  .مل يبد انفعاالً هكنلو ،.. بابونا زوجته الزمت الفراش حزناً.اجلميع

عـاً  جيب أن يعيش اإلنسان كعمر موز .غري عابئ حباله بشه مافمشغول حبماية 
هخري على من متسباحثاً  ،ه يدهإلي صلتدمر حياة من وليس مثل بامبت ي .هه بركات

 .يف أحزان اآلخرين عن سعادته
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 .من عمق الغابة الحت فاسيورينسك على الضفة اليمىن للنهر رسانُحني خرج الفُ
وتأمل يف وجـه   ؟أمل تعرف قريتك :نظر شواي خلسة إىل بانتايل وكأنه يقول له

 .وهش له ،عمر الذي يسري بينهما
 :ويف هذه اللحظة هتف بانتايل

 !أرى أراضينا ومنزلنا القروي وكوخنا أنذا ها انظر _
نعم نعـم يـا    _ :قال عمر فرحاً ألجل الفىت _ ؟يت بيتكمأأر ؟ماذا يا ولدي _

 منزلنا. منزلكم :ولدي
ايل عمر خبدين متوهجني وعينني وافق بانت .تآخينا مع والدك ،سنتآخى !ال تنسَ  _
 .معتني من الفرحال
 .تآخينا مع والدكال تنس أننا ؛حنن أهل ،يا ولدي _
مل يستطع شواي إال  _ ؟ن أن القوزاق واألديغة يقبلون منكما هذا الكالمأتظنا _

 .أن يقول هذا رغم أنه مل يكن يريد تعكري فرحتهما
منذ  _من أجل أن يتقارب شخصان من عرقني خمتلفني  ؛له بالنماء ويا من أدع _

أليس من ذكرت  _تداً أن تعارف عمر وشواي ارتفع للمرة األوىل صوت عمر حم
 ؟ما رأيك أنت يا بانتايل ؟أمساءهم بشراً فال يقبلوا منا

 .باختصار أجاب بانتايل .جيب أن نتفاهم اسحنن الن _
 .حنن أصبحنا أقرباء .نعم يا ولدي نعم _
 .ولكن ترون بأعينكم ما جرى بيننا _قال شواي  _وهذا رأيي أيضاً  _
األديغة  _وبعد وقفة أضاف  ،ت حدة صوتهقال عمر وقد هدأ _صحيح واهللا  _

هؤالء إن تطلق حريتهم يقلبوا الدنيا رأساً على  ؛والقوزاق كذلك ،نيصاحلليسوا 
 .وهؤالء الذين نذهب إليهم ال أعرف كيف سيستقبلوننا .عقب

 !يا كبري يأسال ت _
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لـى  ععمر حصانه  حثّ _ ؟نطباعهه يا شواي أترى على وجهي مثل هذا اال _
لن ندعهم يقولون إن  ؛إن داخلكما شيء من الرعب فاتبعاين _السرعة  مزيد من

 املتوحشني ارتعبوا. األبزاخ سكان الغابة
 واألديغي هرب الصبية بائع لثالثة يعربون ر بشزة من اجلانبحني بدأ الفرسان ا  

وختلصت امرأتان من محلهما مـن املـاء والتحقتـا     .السمك القوزاق إىل األعلى
   .وظهر عدد من فرسان القوزاق جاهزين ببنادقهم .بالضفة

 :صاح بانتايل بالقوزاق
 !نكويهذا أنا بانتايل بن سافيلي بيتروفيتش باد ؛ال تطلقوا النار _
هـذا   _رمى أحد الفرسان القوزاق الشباب نفسه من سرج احلصان  _ !انظر _

 هو بانتايل صديقي!
    .اقره أكرب الفرسان القوز _ !اسكت يا ألكسي _
 .نادى بانتايل مرة أخرى القوزاق _  يرافقين صديقي الشركسي الطيب _
كبري الذي جلم ألكسي مرة أخرى غضب ال   _ !إنه عدو ؟!نيأي شراكسة طيب _

 !إنه مسلم  _ صديق بانتايل 
_ مـن وراء   هبناجعل صوت بادينكا سافيلي الذي تعرف  _ !ياولدي أنت حي

 هبناليعانق هب  ،وبيد ممدودة ،مث رجع إىل رشده .ونجعل احلضور يلتفت ،الفرسان
تعرف  ،وبعد أن نفّس عن هلفته بشفتني خمتلجتني .الذي قفز من على ظهر احلصان

الفارسني الضيفني أحد: 
   .شكراً على أنك مل ختدعين ؟!يا إبراهيم أهذا أنت _

 :ورد شواي بصوت يسمعه احلضور
 .ن فأنا شوايأما اآل ،كان امسي إبراهيم حني كنت أسرياً _

 :ووافقه رجل آخر بدينومرة أخرى قال القوزاقي ال
 !نظروا أيها احلشد إن هذا الشركسي خيدعنا حىت هناا _
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استعجل  _ "شافايهيا يا " _سافيلي ما مسعه  ومل يقبل بادينك؟أنت ماذا !اللعنة _
 .إنه معلمي الطيب عمر الذي هو يل كاألب _بانتايل 

وأنت يا عمر وأنت يا شافاي شـكراً لكمـا يف    ،آه مفهوم ؟هماذا قلت امس  _
االسم الذي نقلـوه   األكرب وقد نسي وادينكتعثر ب _مساعدتكما من أجل ولدي 

أرجـوكم بكـل    ،إىل دارناهيا أيها الضيوف األعزاء  !ملاذا ال نزال واقفني _إليه 
ـ    .أما أنت يا ولدي فأسرِع إىل جدتك .لطف راش لقد مرضـت والزمـت الف

طهو نس ؛إىل دارنام أيها القوزاق الطيبون يا أهلي أنتو..هيا أسعدها وواسهابسببك
.. ماذا يـا  .هيا أدعوكم بكل حرارة ،ولضيوفنا األعزاء خروفاً مسيناً ،لكم خنزيراً

الضيوف إىل  بِهيا صاح ؟يا جاري العزيز ملاذا ال تزال واقفاً ؟إيفان فيدوروفيتش
 !الدار

 .كاشورا إيفان فيدوروفيتش فحسـب  نفيسكا حني مسع اسمأتذكر شواي اسم 
فهـا  وكيف عن ،انتصبت أمام عيين شواي كيف عانقته حني أطلقوه من األسر  

وكيـف كانـت    ،وكيف كانت تراقبه من شق اإلسطبل ،رفةغوالدها فأدخلها ال
وكيف أرته ساقيها متراجعة إىل مـا وراء   ،تضع له قطعة من اللحم داخل الرغيف

 .لشق مرتدية حذاء ملاعاًا
ملاذا ليست بني كل هؤالء  .يبحث عن أنفيسكا فال يراها بني الصبيان وال الصبايا

 !وأنفيسكا ال تظهـر  ؛احتل من يعرف بانتايل ومن ال يعرفه ضفة النهر ؟احملتشدين
 ؛هذا مستحيل فالقرية بكاملها غـزت الضـفة   ؟أتكون يف البيت ال تعرف اخلرب

لوال أن حدثت هلا مشكلة لكانت أول من يصل فقـد   ؟تسمعأتكون صماء فال 
بل إن األسرتني تتوقعـان أن تتوطـد   ؛وليس هذا فحسب .ربيت هي وبانتايل معاً

 .بينهما عالقة قرابة بسببهما
وحـني نظـر رأى    .يقترب من بيت بادينكا ويأ لشواي أنه مسع أحداً يناديه وه

يـد أخيهـا    متسـك  على باب الدار واقفة أنفيسكا وغطاء رأسها يغطي كتفيها
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مث فزع من  .ولوح هلا .تداعى قلب شواي فجأة ال يدري ماذا حدث له .األصغر
   .ليست بني أتراا حزينة كوا واقفة وحدها

*** 
قال عمر عندما بقيـا وحيـدين    _ ؟أتعرف مب فكرت البارحة واليوم يا شواي _

كوننـا حنـن    _  ؟طريق العـودة على مائدة إفطار بادينكا وقبل أن يصبحا على 
 .والقوزاق غري صاحلني

قـال   _ ؟ال أعرف ملاذا رجعت إىل التفكري فيه ؛أمس يف املوضوعكنا حتدثنا  _
 .يقاطعه دون أن يريد أن يسمع منه املزيد وشواي دون مباالة وه

 مـا  ،منّى اهللا أصلك ،أال ترى _أكمل عمر بصوت هادئ  _تكلمنا فيه أمس  _
وأكمل بعد انقطاع قصري بصوت يـبني   ؟سرة القوزاقية أمس واليوميضطرم يف األ

أنـا نفسـي ال    ؟من يقبل منك هذا ؛إىل اآلن ابنهمحرمناهم فرحة  _ :منه اللوم
 أحتمل.

هتف شواي وقد هاجت  _ .ماكان عليهم أن يدخلوا إىل أرضنا ويقيموا مقابلنا _
    .سه الضخم عن كأس الشايجمرباً عمر أن يرفع رأ ،يف رأسه ذكريات أيام األسر

 ؟كان أعقل منا حني رفض ايء معنا إىل هنا بشه مافأال يتبني إذن أن أغوي  _
ه مأخوذاً مبا حدث له من مأساة يف مستنقع قلشتوكوافقت. 

_ تعجبت لك يا عمر ولكنك أجبت عنه مما قلت. 
 ؟وكيف أجبت عنه _
 ... هؤالء ليسوا شيئاً.ن على مائداست أتكلم على أسرة بادينكا اليت حنن اآلل _

أعـادوا  ال دين هلم دينكم  علىليسوا  من :إن قالوا هلم ،إن قالوا هلم قاتلوا قاتلوا
ولكـن   ،ال أقول ليس بني هؤالء ناس سيئون .هؤالء سهل اقتناعهم مثلنا .الكالم

 .رمولوفأتكلم على أمثال اجلنرال فالسوف واجلنرال ي
 " ما يصدع رأسهو وه"كلّ امرئ  :مث كما يقال .قه عمريواف _هكذا صحيح  _

وكيف سأواجه ابنة آل  ،ف واهللا كيف سأعود إىل البيتعرال أ _ :يتنهد ويغمغم
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فأنصحها أال تشتاق إىل بانتايل الذي أحلقناه بأمه وأبيـه   أكذب على نفسي ؟داور
ه أسرته رجع إىل ومع ذلك فألن ؟أمل يكن أمام أعيننا ؟أمل يعش بيننا .فأكذب عليها

وال أعرف ما رأي  .سأفهِم هذا الوضع للعجوز ونريح قلوبناة اليت خرج منها لطيبا
رجع عمر إىل وعيه خجالً من أفكاره احلزينة املألى بعتاب  _ ؟القرية يف ما فعلت

ـ    _ :الذات واختتم ون أنا مرتاح ألن الفالحني الشغيلة القـوزاق أمثالنـا اليقاس
 .بزعمائهم يا شواي

وكـذلك   ،ستفهمك األسرة اليت رجع إليها بانتـايل  .أنا سعيد باتفاقنا يا عمر _
ولكن يل عندك رجاء قبل  .سيقدر اجلميع معروفك ،فال تلم نفسك ؛بابونا والقرية

مـا أهـتم بـه يف    مبا أننا وصلنا إىل هنا فعنـدي   .حبله أن أعود معك إىل قاي
   .فر معي إىل هناكيسرين أن تسا ؛لن نطيل هناك ،إيكاترينودار

عيناه املسـتديرتان الواسـعتان   ووسأل  ،فزع عمر من الرجاء غري املنتظر !نعم _
    ؟أعماق بالد القوزاق جرى فنقتحمما الذي  _تفضحان شكوكه:

 ،هم بشر _ .هذه البلدة حيث حنن متشاونسكان سكان قلعة إيكاترينودار و _
 .عمر الذهاب إىل هناك يا ماكنت ألترجاك لوال أين مضطر إىل _قوزاق 

.. ولكن ال أوافقك على أن قوزاق تلك القلعة مثلُ .أعرف أنك ال تترجى كثرياً _
يقـال   .والقلعة عش للزعماء ،عمال وكادحون _سكان هذه  .قوزاق هذه البلدة

 على كلٍّ مادمـت  .وآخرون من األشرار 1إن فيها اجلنرال فالس واألتامان ماتفيي
رمبا حصرونا يف القلعة  فقط أقول .جعل من نفسي نصف نبيلسافرت معك فلن أ

كان بوده أن يضيف اجلملة األخرية .والعجوز تركتها وحدها يف البيت .بقضاء اهللا
 .غري أنه أىب على نفسه

 .إقناع من ترجاهابتسم شواي برباءة مرتاحاً الستطاعته  _ !ال تقلق هلذا _
 ؟يف قبضتك مأه ؟هل تتحكم يف القوزاق ؟ملاذا _ 

                                                 
لألمساء الروسية حبذف الالحقة: "وف" و"  سيالحظ على امتداد الرواية حتوير األديغة 1

 يف". املترجم
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نبك أمس أن يكتب لكلٍّ منـا  ان كاشورا الذي كان جالساً إىل جوعدين األتام _
 .ورقة

 ؟ماذا سيكتب فيها _
 .لبادينكا سافيلي أصدقاءسيكتب فيها أننا  _
ولكن ال أعرف ملاذا جيب أن تشهد  .ةودمنتعارف ونؤسس عالقة  !ال بأس ذا _

ذهب إىل قلعة القوزاق فال بأس بشاهد على هذا بالكتابة.على كل حال إن كنا سن
ما أكثر ما شرب  ،شديدواهللا هذا األتامان كفيدوروفيتش رجل  !خذ منه .إضايف

ومل أكـن   .أزعجين عندما سكر بإشارات مرفقه املصاحبة حلديثه إيلّ !من العرق
ولكن ال  !وماذا ميكن أن تفهم وأنت ال تكاد تعرف لغتهم .أفهم أكثر ما يقوله يل

يا ريب إن تراجـع   .احلق أنه مل يعبس يف وجهي ومل يقل يل سوءاً .أحداً ظلماً أم
.. واهللا ال أعرف رأيك أنت ولكن ستنفعنا هذه الورقة .عن الورقة اليت وعدك ا

 .إن جئنا إىل سوقهم
 :رفة وسألدخل بانتايل فرحاً إىل الغ

 ؟كأسرتشواي ما اسم  _
ثني عاماً هي عمر شواي يسأل أول مرة يف خالل ثال _؟يتأسرسألتين عن اسم  _

ووجد حواباً خمتصراً رغم أنه وجد نفسه ال يعرف مب جييب وقلبـه   _هذا السؤال 
 سلطانوف. :اكتب _ :يقطر أملاً

 .استعجل عمر ؟وورقيت أنا يا ولدي _
 .نظر بانتايل إليه مرة أخرى وخرج _ منذ زمن بعيد ورقتك جاهزة _
 _ :صاح وراء الفىت املنصرف مث قـال لنفسـه   _تموه قل هلم يا ولدي أن خي _

مث قال عمر بعد قليل مبزيـد   _. ..يفي كفيدوروفيتش مبا يعد به ،األتامان مل ينس
 !حياول بانتايل أال ينسى لغتنا رغم عودته إىل أهله ؟مسعت يا شوايأ _ :من الراحة
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 املدرسةى أمل الوصول إىل باشكوفسك علوقطع شواي املسافة بني فاسيورينسك 
وقطعـا   .اليت يدرس فيها خان جري يف إيكاترينودار قبل أن ينتهي الدوام املدرسي

مسافات والعدزاق التقى الفارسان األديغيان بالفرسـان القـو   .أكثر من اخلبب و
ت الـثريان وعربـات   عربا اا وراءمهوخلّف ،ومرا جبانبهم ،وباملشاة رجاالً ونساء

 ،ومن أين يأتيـان  ،حراس املراصد ويسألومها إىل أين يذهبان اوقفهم يومل .اخليول
ومل يندر أن يتبادال معهم حتيات ز  .مرتاحني لترخيصيهمارمبا مل يكونا يتجنبام 

 .بنظرات حانقة اأن بعضهم يرميهم ،، وإن مل يلتفتا إليهموكانا يفهمان .الرؤوس
 .ال تنظر إليهم ،ال تم م :ى ميينهلعمر الذي علويف كل مرة كان شواي يقول 

وكان الرجل الضخم الذي  .مل يكن قليالً ما يعتمل يف قلب عمر وإن مل يقل شيئاً
مل يعتد على األسفار الطويلة يفضل أن يفعل أي شيء على أن يترجـرج علـى   

 .سرجه
 ؟يتملاذا قبلت أن أسافر مع شواي اليوم بدالً من أن أعود إىل بي :يعاتب عمر نفسه

يقول إن مـن   ؟مث إىل أين نسرع ؟أال يكفي ما فعلت ألجله أمس وأول من أمس
ألجل  أنك انتكبت _منّى اهللا أصلك  _أال يكفي  !الضروري مقابلة األمري الشاب

أنـت شـاب   وال  أسـرة أنشأت   الأنظر إليك فأراك كما يقال "  ؟هذه األسرة
يفهمك أكثر مما تفهمك سيدة آل أتتأمل أن  ؟ري الشابألمقول ل". ماذا ستعبثلت

متحرجاً من شـعوري القـومي أراين    ؟وحتصل منه على التزام ما ،سلطان قانتات
هناك تركت عجوزي  .شابسغيف موقف عجيب كما يقول اليف شيخوخيت وقعت 

 فلـن إن مل تـثلج   .وأبقاري بال علف ،وحقلي نصف حمروث ،يف البيت الفارغ
 ؟من أين جئت يا شـواي  .من سيقود ثرياين اآلنولكن ال أعرف  ،تفوتين احلراثة

 .جلبت يل مصيبة بفقدان بانتايل
 قـد فمن هم إال عبور ناحية باشكوفسك  همل يكن ل وول .مل يكن شواي مرتاحاً

واألفكار اليت تتسارع إىل الذهن ليسـت   ،مبا سيقابله به من يقصده شغوالًمكان 
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فقد سقط  قلبه طيبوألن  .يف قلبه قال شواي ،تبني أن بانتايل حسن احلظ .قليلة
ال  ؟وأنـا  .القاتل الذي خطفه ووقع يف يد رجل مبارك مثل عمـر  نسرمن يد ال

ولسـت   .نسـيئو م يف أسـر كان حظي أن أعيش أستطيع أن أقول إن الذين 
الـذنب   .بيتهم بالط ت علىربيسيسور أيضاً وقعت بني أيديهم يتيمة ف ؛وحدي

أسرعت املسكينة إىل داخل غرفتها  .قانتات وحدها ليستها،وأنا ظلمت .كله ذنيب
كـان   .وال أعاتب قانتات اليت امتين مبا مل أفعل .خائفة من طريقة استقباهلم يل

فإن تقابلنا اليوم تصارحنا أكثـر   ؛خان جري الوحيد الذي يفهمين يف ذلك اليوم
 .وأكثر

وقال  .فيسك أفكارهوقطع وقع حوافر اخليول اليت مسعها من ورائه عند خمرج باشك
 !وال تلتفت إىل الوراء ،ال تزد سرعة حصانك وال تنقص  _ :لعمر

 .إم عدة فرسان ويلحقون بنا _
 .لن نتوقف إن مل يرمونا _
 .لن جنعل األمر يصل إىل هذا احلد _
 .على نفسه كورتال حيب القوزاق من ي _
 .لى نفسي الفزعبل لن أُظهر ع ،إن كان األمر هكذا فلن أنكمش على نفسي _

 .وقفافمسعا صوت إطالق نار وكما كان يفكر شواي 
وقفـاً  سأل األكرب بني القوزاق واملسـدس يف يـده م   ؟هبانتذوأين  ؟من أنتما _

 . حصانه املندفعبصعوبة 
 :قائالً يف نفسـه  ،أجاب شواي كاظماً غيظه _ .حنن من الضفة اليسرى للنهر _

كنا يف  _ ؟ملاذا عيناه جاحظتان علينا ؛رب ومل نغزمل حنا ،منا هذا املهرج ماذا يريد
 .ذاهبان إىل إيكاترينودارواآلن  ،فاسيورينسك

سيفه يتدىل قال الشاب األمسر الذي  _ ؟ماذا لكما يف فاسيورينسك لتكونا فيها _
 .ه على جبينهترعلى فخذه وغُ
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 ونه يكظم غضبه هأ وولمستعداً لكل طارئ  باألديغية  قال عمر _ م الورقةَهأرِ _
 .اآلخر

لغتـه   القوزاقي األسـن  لفخمل يتحمل القوزاقي الواقف  !أغلق فمك املسلم _
 .األديغية

 ،غضب عمر باألديغية _ملاذا تسمح هلذا الواقف وراءك أن يشتمين وأنا األكرب  _
ال  ،إذن من الواضح أنك لست كـبرياً  _ :مث رجع إىل لغته اخلليط غري واثق منها

يا  !أي ،أي .ار حليب الرضاعة على شفتيك وحنن نؤنب األكرب منك سناًتزال آث
 :خطف عمر الورقة من جيبه _  !خلجلنا كيف مل حنترم الكبري ذا الرأس األشيب

   .انظر كيف أن عمر باجوق أخ بالتآخي لبادينكا وأخ لكاشورا _
فتقوم بتقريع هـذا   أما أنت يا عمر الطيب ،إىل منزله عيدأُ ،بانتايل ال يزال حياً _

كان القوزاقي األصغر قد استأنف غـري    _  !القوزاق يبِعيا لَ !أي ،أي !العجوز
 .أن األكرب مل يقبل

 !إذن هذا هو الشركسي _
 ،بانتايل هبناروا لسافيلي بيتروفيتش على ما يقول أحض ؟أفهمت ما قاله األكرب  _ 

 !اقرأ ما يف الورقة
عمر الورقة للقوزاقي األصغر بل لألكرب الذي ارتاح  مل يعط _ال أعطي  ،ال ،ال _

 !اقرأ بنفسك أيها العجوز _ :له قلبه
بطريقـة   ونظر إىل األصغر ،من أن يظهر أمياً خجالًقلّب القوزاقي األكرب الورقة 

كان يناكد اآلخـرين الـذين كـانوا     ووكما ل  .منها أنه يريد أن يقرأها له ويبد
 :عمر كمن يستأذنه وينظر حن ويبتسمون قال وه

 باتارشوك! الكبري القوزاقي هليقرأ _
بيدين باتارشوك قرأ  ،ودون اهتمام مبحتوى الورقة ،بكونه يعرف القراءة اًفتخرمو

وقد عادت قال عمر  .ففرح القوزاق مبا تشهد به الورقة .ممدودتني ورقة التصريح
   :القرار وقع صاحبوأصبح يف مه عبوس إليه ثقته بعدما فارق القوزاقي األكرب
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  !راهاييا شواي اسحب الورقة من جيبك حبيث   _
أفسـحوا الطريـق    _ :مل يقبل القوزاقي األكرب وشدد على رفاقه _ال ضرورة  _

 ؟ألصدقائنا
 :مث استدار !امسع.هؤالء ليسوا سيئني _عمر حصانه  حثّ _ !امش يا شواي _
 ؟يا كبري ما امسك _
 ليتوفيتش  امسي خارشينكو ماريوس إيبو _
 !أليس كذلك يا شواي ؛ينادونك باسم جيد _
  .إىل اآلن بشيء نطقالذي مل يكن  قال شواي .نعم نعم يا عمر _
 .كرر عمر !ينادونك باسم جيد _
 !أنا من قرية قاي حبله تعال لزيارتنا ،وأنت يا أيها القوزاقي األكرب _
قوا راف _ :نادى رفاقه مث .ابتسم خارشينكو ماريوس _نعم قريباً سنحضر  ،نعم _

 .وال تسمحوا ألحد أن ينظر إليهما نِظرة عداء ،فيليومونوف األديغة إىل قلعة
 :عندما أى القوزاقيان املرافقان مهمتهما وفارقامها سأل شواي

 ؟حقاً يا عمر من أين تعلمت القوزاقية _
 !؟أقلت ما يعيب ؟ملاذا _
 ؟جيوز يا عمر ما ال لو قلت أودعونا ومعنا مرافقون _
ولكين لست من جيب أن تشكره بل الورقة اليت زودنا ا كاشـورا   !هذا حق _

ـ  ؟هاؤوأمل تر كيف تعامل معنا القوزاق حني قر .القوزاقي أخرستـبني أن   ،همت
هلذا طلبت منهم أن ميهروا  .أظنه رجالً مشهوراً .كاشورا غري ما توقعته أن يكون

وثقوا بنا فاكتفوا بورقيت ومل يطّلعوا على  ،اهللا يف نسلهيا من بارك .الكتاب باخلامت
ليس هؤالء بالنـاس   ،حقاً يا شواي كما يتهمون الذئب مبا مل يأكله .ورقتك أنت

   .األردياء
قال شـواي دون   _مل تكن الورقة يف جيبك  كنت ستعرفهم على حقيقتهم لو _

كان يريد أن يذم النـاس  ولكنه ما ،حقد ظاهر مغلوباً مبشاعره أيام األسر وابتسم
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 تذْفَنواهللا يا عمر  _ :فأردف بسرعة .الذين صاروا معارف لعمر فيجرح شعوره
ففرضت رأيك على كبـارهم   ،احترام الكبارب ملزِماً إياهم ،فيهم عميقاً وبقسوة

 .وصغارهم
وقـد   .من عاداتنا ونظُمنـا  فيهم بعض ؟ليسوا سيئني :أليس هلذا السبب أقول _

 ،وحىت الوحوش أحيانـاً تفهمـك   .بل عتايب هلم ،ال مسألة التصريح فقط ،فهموا
 أقـول شـكراً   :لغة القوزاق "ا مسيته "وبالنسبة إىل م !؟فكيف ال يفهم اإلنسان

 ألسواق القوزاق _ األديغة، هذا الرجل الذي افتتح لنا أماكن املقايضات تلك،
 ؟ما امسه ؛نسيت امسه

 .ديسكاسي _
 .القوزاقية يف أسـواقهم  علمجعلنا نت _ليطلِ اهللا عمره  _ ل، هذا الرجونعم ه _

 :هذه هي دنيانا اليت نعـيش عليهـا   .ببعض كلمات من لغتنا أحياناً قابلونناوهم ي
للكلب أن يأكلـك إىل أن تـتعلّم امسـه     سمحيصدف أن تضطر من أجل أال ت

 اعترضـونا نا النـاس الـذين   عود .بالضبط ما جرى لنا اليوم ووهذا ه وتالطفه.
   .ولكن ال أعرف كيف سنتصرف إن وقعنا يف مأزق آخر ،مبصافحات حارة

 !ال يتأمل أحد خرياً من الطرف اآلخـر   _ قال شواي _ن حدث مثل هذا إ _
   .مكان آخر كلظهر هذا هنا ويف 

 _ :قبل أن يصلوا إىل جسر كاراسون بقليل سأل عمـر  _واهللا ال أعرف إذن  _
لـدار   ضيقاليت كانت تنظر إليك واقفة على الباب ال ةُلصبيا نِم :قل يل يا شواي

.. مل تكن البيتمال ترفع عنـك  .تلك اليت كنت تلوح هلا البارحة واليوم ؟كاشورا
 .نظراا

 :ابتسم شواي _
 ؟يا عمرأيضاً أالحظت هذا  _
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.. ال تظن أنه مل يبق .لفهمت من نظراا _ضحك عمر  _كنت أعمى  حىت لو _
ترى فينا البـس  كفّت أن   .باب وإن جتاوزت تلك املرحلةن آثار الشيفّ شيء م
 .قبعة غريك

حني أى شواي و ... سأروي لك حكايتها ألنك سألت.أنت حترجين يا عمر _
 :أخبار أنفيسا صاح عمر

 _ يا مبارك النسل ما أعجب ما رويت! تترك بانتايل الفىت املمتاز وتتعلق بك!
نسـاؤنا وهـؤالء    . جنس النساء هذا تركيبه عجيـب واهللا .مل أكن ألصدق هذا

أبوها مـن رجـال فاسيورينسـك     !إن رأين من يعجبهن ختلني عنك :متشاات
 ماذا قلت يل اسم هذه البنـت  ،وإذا كان قد قرر أن يزوجها من بانتايل .احملترمني
 ؟األنيقة ،الوجه البيضاِء ،السمراِء

 .مل يتمالك شواي أن ابتسم _أنفيسا  _
 ختتارمث من هي حىت  ؛جيب أن تفرح أنفيسا إن تزوجها بانتايل .صحيح نسيت _

سـلوك   _ من جديـد  ويغضب عمر _واهللا يا شواي  !فتقبل ذا وال تقبل بذاك
أنت الرجل البالغ تلوح هلـا   .وأنت لست بريئاً يا شواي .هذه الصبية ال يناسبك

. لن يقبل منك إيفـان  أنت ختدعها .ني تعرف نفسك لست على حقحبيدك يف 
ال  ،ال تضحك البتة.وأنا كرمى لبانتايل لن أقبل منك  .كفيدوروفيتش هذا السلوك

اليت ال تعرف إال رـا   صبيةُإن كنت ترى مفخرة يف أن تضحك لك ال !تضحك
 !؟أال يكفي ما حدث لبانتايل حىت تسلبه حظه من الدنيا !انسها .فأنا ال أرى رأيك
 :نفد صرب عمر فسألبعدما مشيا زمناً 

 !مل جتبين يا شواي _
أكثر مما ال تتخيـل   . أحببتخيل إليككما  من ناحييت واهللا يا عمر ليس األمر _

ولكن ال شك أن  .س عين مهّي أيام أسرياليت تنفِّ ألا كانت الوحيدةَ تلك الصبيةَ
إما  !مئناط .أنا يف املوضوع أم مل أكن دخلت سواء ناجزموضوعها هي وبانتايل 

 .أكرب من هـذا  م يسد طريقياهللا أال  وأدع .قدوم احلظ زمنِ ،الشباب يف مطلعِ



- 308- 
 

 !حضـر ورقتـك   ؛القوزاق ميلؤون املكان ألننا اقتربنا من مدخل القلعة إىل انظر
 .وأنت تعرف اجلواب إن سألوك أين تذهبان

 ل سلطان._ أعرف _ جواب عمر على لسانه _  حنن ذاهبان إىل قانتات آ
حاج قسـي وقاميـت    سأسرد أمساءو .يف لوستان حبله ال عندهممعأنا وأنت و

 .ها سعيد جري وعادل جريديوسيسور ووالدة خان جري بيكا وول
 مل تـنس  _ما يقلقـه   أن خيفي عن عمرقال شواي حماوالً  _صحيح يا عمر  _

 .إن جتاوزنا هؤالء فأظن مشكلتنا احنلت .أحداً
ولكـن   .مث ليس يف نيتنا إال اخلري .عن اهللا افال نقوم بعمل خ .نعم يا شواي _

ما إن يقرؤوا اسـم عائلتـك يف    .قرب الورقة اليت أعطانا إياها كاشورا القوزاقي
 _.حىت يسمحوا لنا بالدخول فقد كان حممد جري يف جيشـهم سلطان، :الورقة

 :وفجأة أوقف عمر حصانه
  ؟ما اًيف قلبك وسواس أتسأل ألن _ 

   :ف شواي ما كان يقلقهكش
ه عليهم أخاف أن يتعرفوا علي ألن امسي واسم أسريت الذي أمليتحني يقرؤون  _

 .إشاعة قتلي حملمد جري منتشرة
_ وملـاذا أمليـت    ؟ملاذا جعلتنا نسافر دون أن تفكر يف هذا !ه مشكلةواهللا ما قلت

 ؟عليهم غري اسم أسرتك
 .ريا عم يأتيه الصواب متأخراًاألديغي  _
 .مل نفكر .ال تضف شيئاً آخر !هذا صحيح _
وال نـدع القـوزاق    ،ال نقف هكذا كأننا خمتلفان على أمر ما !لنمض يا عمر _

 !يشكّون فينا
رأيت كيف تكلمـت مـع    .إذن إن اعترضنا القوزاق يف أمر ما فكن واثقاً يب _

هم ماذا يريدون وقـد جئنـاهم بفتـا    !ال تيأس مادمت معي .هؤالء عند باشكا
أعجيب أن سجلت اسـم   .وما كُتب يف ورقيت كتب متاماً يف ورقتك ؟القوزاقي
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سأشـاغب   . إن وصل األمر إىل هذا احلد فأنا مسؤول أمـامهم  ؟أسرتك سلطان
مل  ؟ما ذنبنا غري أن أحسنا إليهم .سأطلب منهم حضور األتامان ماتفييف .عليهم

مث أضـاف   _ ورقيت كافية  ،ال تربز ورقتك !امش ورائي .مل نعاركهم ،نقاتلهم
ـ قليالً  تداًمع ترينإن  :مث ما سأرجوك بشأنه _ :بعد وقت  اًاحمـد  عتـربين ال تف

 !نفسيل
_ ـل  _ !؟معتداً بعدلك واستقامتك يا عمر أآخذ عنك فكرة النفّاج إن كنتتقب 

من أنه مهما جرى هلمـا فسـتحميه   واثقاً ،ما قاله رفيقه على مدخل القلعةشواي 
 وبراءته. هاستقامت

وجتاوزا سوق املقايضة  ،اجتاز الفارسان األديغيان مركز الربيد الكائن على ميينهما
ونظر إليهمـا   .مل يوقفهما أحد _جهة ر بشزة  ،على مرأى منهما ،على اليسار

 :حدمهاأوأضاف  ،ورقة عمر ااحلارسان على باب القلعة نظرة ودية حني قرأ
 .املتآخني معناإم من الشراكسة املساملني  _
 .سأل الثاين _ ؟إىل أين تسافرون _
 .أجابه عمر معتداً _األتامان ماتفييف  إىل _
ن إىل هناك كي تنضما إىل شراكسـة  اذاهب اأنتم :قال القوزاقي _  !حقاً ؛حقاً _

 جيش األتامان!  
 :بسرعة غمغم عمراحلراس عندما دخال باب القلعة الذي فتحه هلما  

 ،مة البنـاء كَإا حم ؟فيشوقوننا إليها "كاتارينا "ميه األبزاخ قلعةما يس وأهذا ه _
  ؟واآلن إىل أين يا شواي .يصعب اخلروج منها عند الضرورة

سنتجه إىل  _ضحك شواي وأشار بطرف سوطه  ؟أترى هذه الكنيسة الكبرية _
 .هناك

 ؟ماذا سنفعل هناك !هذا ال جيوز ،ال يا شواي _
 .ليس بعيداً عنهاخان جري يه الذي يدرس ف بناءال _
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 ،مجيلـة  ت هنا بيوتنيب .خطفت لوين !النسل مباركقل هكذا من البداية  يا  _
ال بأس  !ليكن قوزاقياً ؛كومة تنبورحل  ،هذا بستانه حمروث وحييط به سور جيد

ـ  يكم ه !انظر يا شواي حلظة إىل تلك الدار ؟اآلخرو إنه شغيل عظيم. مل  ةمهمل
َميأحد ومع  .االطني من إسطبلهتساقط و .امتألت باحلشيش الكثيف ،يهايده عل د

 !ذلك انظر إىل احلصان املربوط أمام بابه ما أحسن جتهيزه
 .مثل بعض األديغة الكساىل وه _
من النوع الذي يقولون فيه " اتركه  .وحنن عندنا الكثري من أمثاله .متام يا شواي _

 " احلشيشالشوك ووسطَ  نامن يوال بأس أ ،يستمتع بركوب احلصان
 .وقفز قاميت منها ،صدر صوت عربة من املنعطف

 ؟شواي ما الذي جاء بك إىل هنا _
 .وقفز شواي من السرج

مل ير عمر من الالئق أال يترجل للرجل النحيل ذي الوجه البشوش وإن مل يكـن  
 .فهذا يتناىف مع شرعة األديغة ،يعرفه

 :فارسنيقال قاميت عندما فهم مراد ال
إن توجهتم إىل املدرسة  .نتهي دوامهيما يزال أمام خان جري كثري من الوقت ل _
 .ميكنكم أن تقابلوه _ال أريد أن أظهر أنا  _
 _مل يقبل عمر ما مسعه  ؟ألست رجالً ؛النسل مباركوملاذا ال تريد أن تظهر يا  _

نـا  لقـوزاق وقاب وعربنا قـرى ال  ،حنن اجتزنا كل هذه املسافة !ال تهن أديغيتك
 مل نأت لنخطف األمري الشاب. ،فرسام

_ أستحق ما قلته يل يا كبري. ولكن افهمين أنت ايضاً. أنا أتكلم حسب املكـان  
كل يوم إىل  الذي أنا فيه. ال أقول إين لن أذهب. ولكين أنا من يوصل خان جري

 .ال أريد أن يقولوا إين أوصلتكم إىل املدرسة .البيت
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وميكنين أن أخدمك يف  _ سحب عمر احتجاجه دون مناقشة _ا ال بأس هكذ _
ينظر إىل شواي بشيء كثري مـن   وعندما هدأ قلب قاميت أضاف وه _شيء آخر 

 .التصنع
أي  قال شواي دون أن يكون يف صوته _أختاف أن تذهب معنا إىل خان جري  _

 ؟دمينميكن أن خت بِم _مبا يعين أنه ميزح وابتسم له  حقد ونظر إىل عمر
من هـذه الناحيـة    .هي حرة يف ما تفعل ؛ليست سيسور قاصراً كخان جري _

 .ميكنين أن أمجعك ا .أستطيع أن أحتمل ما أُكلف به
 ؟أتقيم هي أيضاً هنا :أسرع شواي بالقول _ ؟سيسور :قلت _
 _ ؟أميكن لقانتات أن تتنفس اهلواء إن مل تكن سيسور علـى رأسـها   :اسألين _

الوقت الذي ميكنين أن أمجعك فيـه   _ :زحاً واختتم معنياً مبعروفهأجاب قاميت ما
   .وقت قيلولة قانتات وبسيسور ه

*** 
 " القلب والروح يتخاطران " :صحيح ما يقال

مـن   قلبـه  قفـز فعندما نظر خان جري من خالل النافذة تعرف أحد الفارسني 
رفع يـده  .األديغـة  مل يعبأ بالفتيان القوزاق الذين هيجهم منظر الفرسان .صدره

 :دوء خمفياً ما يعتمل يف صدره
سأل توملاشيف  الذي يهـدئ مـن روع    ؟خان جري ماذا تريد أن تقول لنا _

 .الفتيان القوزاق متجاهالً رؤيته الفارسني
 ؟أأستطيع مغادرة القاعة ؛يا فاسيلي إمييليانوفيتش هذان الفارسان جاءا ملقابليت _
   .قلق توملاشيف ؟من مها _
ى عل تهخان جري سيطر فقد _ األصغر ميكن أن تقول مبثابة أخي وأحدمها وه _

 .سمح يلأرجوك أن ت .مل أره منذ زمن يعيد _ فارجتف صوته
 _وهتف توملاشيف وراء خان جري املسرع  _ !إن كان األمر هكذا فانصرف _

 ال تذهب بعيداً!
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لذي ال يعرفه فألقى توقف عند الرجل ا .توقف خان جري فجأة وقد استعاد وعيه
وجد  .مث استدار بسرعة وارمتى على صدر شواي .عليه التحية أوالً بصفته األكرب

_خذا راحتكمـا يف  عمر ذريعة يف سلوك األمري الشاب املدلل حنو املوىل فسأل: 
 الكالم. وأنا سأرخي حزامي احلصانني.

 
 :وسأل شواي .س شواي وخان جري يف املقعد املالصق للسورجل
 ؟يف دراستكك _
 .أستطيع جمارام ،ال بأس _
  ؟ال بأس فحسب _
 .هم ليسوا األكثريةبينهم من يتفوق علي ولكن _
 _تنهـد شـواي    _إن درست وتعلمت  ؛ادرس ؛حسناً ،حسناً يا خان جري _

 ؟ما أخبـاركم  .كان حممد جري طيب اهللا مثواه يردد هذا الكالم _ .فسينفعك
 ؟كيف حاهلا ؟خبريوقانتات السيدة الكربى أليست 

مل حتدث لنا هذه املصيبة  ول _تنفس خان جري عميقاً  _ .جديت واجلميع خبري _
 .أعرف أنه غريك ،أعرف من قتل والدي ،ال تؤاخذ جديت يا شواي _يف أبينا 

 :فوجئ شواي باحلديث الصريح الذي ما كان متوقعاً
 ؟إن مل يكن سراً ومن ه ؟كيف تعرف أنه غريي _
 .ولكنك لن تصدق سأقول لك _
 ؟ملاذا ال أصدق إن كان حقيقة _
 .قاتل أيب وبامبت ه شابسغ ،بامبت _
بامبت  .نفسه الذي أمه أنا أيضاً وه _مرة أخرى كرر شواي  ؟ملاذا ال أصدق _

مـا   _ :مث سأل بعد وقفـة  ،اختتم شواي بنربة أوثق _ !والدك حممد جريقاتلُ 
 ؟أما أنت فما سبب اامك له ،ريةكث بوقائعتعلق ييدفعين إىل اامه 
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_ حني جاء خيطب وهذه نتيجـة   :قال زر كسائه متدلٍّ اكتشف أنسيسور و د
هذه السكني هـي   .قطعهفمث أخرج من جيبه سكيناً حادة  .الرجل بال امرأة حياة

 عرفتها من الفضة اليت تغلفها. ،سكني والدي
كان أحد وجهيهـا   .ا كثرياًرأيت سكني حممد جري لعرفتها فقد استعملته ول _

ولكن موعد التحقق مـن   .أعتقد أن دليلك صحيح .من الفضة والثاين من الذهب
ال ترج أحداً بعد اليوم أن يبحـث   :قانتات اجلدة غْبلّ !هذه اجلرمية اقترب فاصربوا

ولذا  .من األبزاخ إىل أهله باجقوه عمرعن بانتايل الفىت القوزاقي فقد أوصلناه أنا و
ا جرمية  .يا خان جري خمطئاً يف من ذكرت امسه لستمث بلّـغ   .بامبت شابسغإ

قانتات أين كنت أسرياً لدى القوزاق يف فاسيورينسك قبل أن يعود احلصان مبحمد 
 .مات قبل أوانهجري الذي 

*** 
وكان  .كان قاميت وعمر يتحادثان يف الطرف اآلخر من السور ممسكني باحلصانني

   يفصل بينهما جدار عال. لطرف املقابل يتبادالن التحيةشواي وسيسور يف ا
 .بل ساعة يا سيسور،مل أنسك يوماً واحداً _
ـ  .مل أصدق حني اموك ظلماً جبرمية حممـد جـري   .وأنا يا شواي _ صك قُد

 .انتظرتك وسأنتظرك يف ما تبقى ؛مل تفارق قليب .واستقامتك منحاين احلياة
 .من شواي سقط الصوت _شكراً يا سيسور  _

ما مل تكن  وفعلت .وامرت الدموع من عينيها السوداوين .امحرت وجنتا سيسور
 شـواي وعصـرما   كفّـي  أمسـكت  :رفهماجترؤ على فعله طوال سنوات تعا
 :وقالت له وهي تالحقه بقلبها .ا أحد منهامومسحتهما كأا ختاف أن يسلبه

منا. ال  يليق أمام من هم أكرب اذهب ياروحي الوحيد؛ التحق برفاقك! نفعل ما ال
 فرحة وال أمل عندي يف الدنيا غريك.
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ولكـن مل يسـتطع أن    ،منصرف أمر سيء متعلق ببامبت وكان خطر لشواي وه
 .الذي يفتت قلوب الرجال الدافئ تفت فيقول لسيسور شيئاً بعد الكالميل
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أساة قلشتوك رغم أن تتزايد بعد م شابسغبدأت اجتماعات القرى املتجاورة يف ال
وهذه االجتماعات كلها تنتهي بتوصـيات   .القوزاقحميط اهلدوء الظاهري يسود 

 .شابسغلل حاالً املطالبة باجتماع عام :واحدة
قبل أن جيدوا الوقت  إذ أنه ،وحدها شابسغسألة فقدان ألف فارس من الاملليست 

ر جيش فالسوف لنهر ديدة هي عبومسألة ج ظهرت لتقبل اإلهانة اليت حلقت م
 شابسـغ وال .لقرى القريبة من النهرلبشزة والبدء يف عملية إبادة للغابات وإحراق 

 استضعافيف اليت حيسون ا غضاضة ال عنأكثر من أي وقت  عاجزون عن التعبري
 .هلمالقوزاق 

 معاألديغة موقف موفد القيصر الروسي ديسكاسي الالمبايل من املوضوع  يتقبلمل 
عن وهم يتحدثون صراحة  .عموماً منصفة كانت هذا املوفد من األديغةقف مواأن 

 .حسن باشا املقيم يف أنابه والذي مل تتعد مواقفه اجترار احلـديث يف املوضـوع  
 شابسـغ واألبزاخ والبجدوغ واجلمكوي واملاخوش والوبيخ يقول فيهم جريام ال

حون إلـيهم بـأن   فيلم ؛ناإن القوزاق سيصلون إليهم كما وصلوا إليوالناختواي 
ويصل انتقادهم إىل البسلين الـذين هـم    .تغافلهم عما جيري اآلن سينقلب عليهم

 _ويعاتبون كذلك سكان ساحل البحر األسود اجليغيت  .أبعد عنهم وإىل األباظة
 .األخباز

 ،ويف الشوارع حيث جيلس الناس وراء جدران البيوت والكروم ،كان يف املضافات
حني يـأيت الشـتاء   سننتقم من القوزاق  :الفرسان املسافرة من يقولويف مجاعات 

ـ ومل يك .ليديويتجمد ر بشزة فيحني موعد اجلسر اجل  ونونوا قالئل من ال يقبل
 .نيشعبموقف ااة هذا بني ال
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بـني   وكان هناك من يوصل كل األحاديث اليت تدور يف اجتماعات القـرى أ و
ىل الضـفة  إ ،إن مل يزد ،لغد دون أن يسقط منها شيءا والفرسان يف الليلة نفسها أ
اخلرب نفسه إىل باشا األتراك  وكان من املمكن أن ينتقلَ.األخرى للنهر مقابل املال

 إذ مل خيـلُ ومل تكن اخليانة دأب األديغة وحدهم  .مرتني اعيف أنابه حسن باشا فيب
تصل قبـل أن   تهماحينفكانت القرارات اليت تتخذ يف ساحة  .منها أيضاًالقوزاق 

كانوا يعربون النهر باألخبـار  :وكما كان القوزاق يقولون ؛تربد إىل الضفة اليسرى
 .مقابل سعر جيد

وإن كـان  ،ديثاحل من اجلنرال الروسي يرمولوف قائد جيوش القوقاز ونجوال ي
 .ه احلربيةخططيساند اجلنرال فالسوف يف كل  إذ أنه من قدحهم ،مقره الشيشان

 .األول الشرس ولألديغة فهم يعدونه العد و كل أرجاء الدنيا املنرية عدفإن كان يف
 دفع وقْع حوافر خيلٍ أغوي بشه ماف إىل اخلروج من البيت. نظر فـرأى زهـاء  

من  بشه مافارتعب  .عشرين فارساً يتقدمهم كبارهم الثالثة خبباً من أعلى القرية
رية ناشحه مثل هـذا اخلـرب ال   مصيبة ولكن مل يسمع يف قوإمكان وجود كارثة أ

رية فقد عقد يف األسبوع وإن مخن أم قادمون إىل اجتماع الق .وم وال البارحةيال
احتمال أن يكونـوا   فكر يفوإن  .مع اجتماعات القرى األخرى بالتزامناملاضي 

مبسرية  1فوففقد جتاوزوا املكان الذي يعقدونه فيه م شابسغذاهبني إىل اجتماع ال
لرجل وقف على قدميه وإن قال إم آتون لعيادة توغوظقوه قازبك فا .نصف يوم

ـ و ،شابسـغ ال _األديغة  يعد بعيداً عن مشكالت ومل ،منذ زمن طويل إىل  يدع
مـا  أيكون يف القرية  .وحتدث فيها ونقل إليهم آراءه،اجتماعات عدة قرى جماورة

إن  ،ولكن ؟تحمسنيفمن يدري ماذا ميكن أن يصدر عن شبابنا امل ؛غري متوقع هو
 .ليس على وجوه الفرسان ما يشري إىل هذا االحتمال ،شاء اهللا
خورلوقوه مرجان وشـروخقوه توغـوظ    :على زعماء الفرسان بشه مافتعرف 

وحني اقتربت جمموعـة   .بالد األديغة احملترمني توكلهم من رجاال .وأباته بسلين
                                                 

 تعين احلجر األبيض. املترجم 1
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فارسني اللذين فارقهما قبـل  الرأى  :عجيباً بشه مافالفرسان كان ما بدا لعيين 
يا ريب ما الذي جاء ـذين إىل   .يف الصف الثاين من الفرسانأيام: شواي وعمر 

مث فرح  .باردةً خطر له بامبت فكرةً باردةً ؟مل يتحقق اأيكون مسعامه ؟هذا احلشد
   .خاف منه نالفرسان م بنييف داخله حني مل ير 

وحني خرج قازبـك مـن    .وه قازبكتوغوظقدار بط امل يتجاوز مجع الفرسان مر
شـامالً   ،ورحب قازبك بالفرسان األكرب سـناً  .رسان احتراماً لهالدار ترجل الفُ

 :على اجلانب األيسر لصدره واضعاً إياها ،رافعاً يده اليمىن ،اجلميع
 !تفضلوا ؛أهالً بكم _
حنن  _أجاب مرجان باسم اجلميع  _ .نتفضل خبري إن شاء اهللا !شكراً يا قازبك _

  .جمموعة كبرية
تعـالوا   .وستتسع لكم القرية ،ستتسع لكم مضافيت وإن كنتم كثريين يا مرجان _

 !تفضلوا
ولكن لن نبقى واقفني على باب  ،قال شروخقوه .واهللا الننوي النزول يا قازبك _

سـبب  عن رفاقنا األصغر سناً ولن نكتم  .دارك فنوهم من يرانا أننا ال ننوي خرياً
 .فأقول لك على مسمع اجلميع ؛زيارتنا

 .أمسعك يا توغوظ _
عندما قال شروخقوه هـذا تبـادل السـامعون     _ال يعجبنا قعودك يا قازبك  _

وعدد من املوايل الذين وصلوا إىل  بشه مافووقف  .ما مسعوا النظرات مستغربني
   .وتوجه إىل هذه اجلهة شواي وعمر وبضعة آخرون .املكان إىل جانب قازبك

 :ان يده الضخمةرفع مرج
جئنا إىل قازبك الستشارته  _ال تعجبين طريقة حديثك  !مهالً مهالً يا توغوظ _

 .وليس ملعاتبته وال لتقدمي النصح إليه
وابتسم يف سريرته  ،قال شروخقوه توغوظ !ساحمين إن أسأت التعبري يا مرجان _

 !القوزاق ين مسؤولية ما حدث لنا يف مستنقعإذن ال حيملْ .خمفياً انفعاله
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 :وأقول اآلن ،أضاف مرجان إىل ما سبق _كنت قلت لك قبل هذا يا توغوظ  _
قبل أن تتكلم! ال حتاول أن تقاسم غرينا مسؤوليتنا عما جرى يف اكبت عواطفك 

 .جرى ما جرى فلنفكر يف أال يتكرر مثل هذه املأساة !املستنقع
آخرين  وبدا على وجوه .كان بني احلضور بعض الذين مل يعجبهم ما قال مرجان

وبعضهم كان ينتظر ما ستسـفر عنـه هـذه     .أم يوافقوم وإن مل يقولوا شيئاً
ومل ير من املناسب أن يسـهم يف   .وأباته بسلين ال يعرف تفسرياً ملا مسع .املهاترة

  .متهماً ذاك ،املهاترة اليت نشبت بني املسنني مربئاً هذا الطرف
 :إىل جانبه لشواي الواقف بشه مافمهس 

 ؟ما الذي مجعكما إىل هؤالء _
 :واالعتذار سويغأجاب شواي بني الت

امشيا معنـا   :كنا عائدين من حيث كنا كما تعرف حني صادفناهم فقالوا لنا _
 .وقد ورطت عمر يف املوضوع .فمشينا خجالً

 .تقتلين يا ريب األديغة هذه صراعاتولكن  _متتم عمر  _لست أنا املشكلة  _
مرجـان   :منهم ثالثة فأستثينأنظر يف هذا اجلمع  :توغوظقوه قازبك يف نفسهقال 

ومن هذان الفارسـان   ؟فأقول أي خليط غري متجانس هؤالء ،شروخقوهووبسلين 
ال أتذكر أيـن رأيـت    ؟إىل جانيب بشه مافعندما وقف أغوي  معياللذان صفّا 

ولكـن أمل نسـمع أن    .كان يرافقهمد جري حملموىل خييل إيل أنه  .األحدث سناً
 ؟ملاذا صف هذان إىل جانيب بكل هذه البسـاطة  ؟اآلخر واملوىل الذي قتله مات ه

ن حتـدث  فهذان مها اللذاإن مل أخطئ  ؟ومن هذا الرجل الضخم املائل إىل السمرة
 .بامبت بينهم شابسغوال أرى  .قبل أيام بشه مافعنهما إيلّ 

 ،حنـن قلقـون   _صرباً  اًطرف نتحيمل يطق بفوق امل _سنفكر يا مرجان ولكن  _
من أن الزعيم الكـبري توغوظقـوه    ،ليس الزعيم الكبري شروخقوه توغوظ وحده

 .قازبك ختلى عن زعامته منذ أن بدأ القوزاق ينغصون علينا عيشتنا
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ناداه مرجان بامسه احلقيقي وليس بالنبز الذي ثبته عليه  _ !؟أهذا أنت يا قغزج _
  .خان جري

ال يؤاخذين .جارك وأنا ه _أجاب بفوق مرتاحاً مبناداته بامسه  _رجان نعم يا م _
 .ننتظر جوابه !قازبك الكبري

 :متمهالً ورقبته تنوء برأسه الضخم استدار مرجان _يا توغوظ  وعلى ما يبد   _
ر بأباتـه  جعلتين أغـر  ؛عندما عرجت علي قلت يل شيئاً ويف قلبك شيء آخر _

ـ  ول .توغوظقوه قازبك،يومه مئةأن جيعل اهللا  ون أدعتنا إىل مدبسلين فقُ حت أفص
برأينـا يف  همنا أسا نكُللنا عن نيتك وأطلعتنا على استيائك من توغوظقوه قازبك 

ال أرى من الالئـق مـا    _ال أعرف موقف أباته بسلين  _ولكن  _هذه املسألة 
ا يسوؤك يسوؤين م ،أي موضوعنا اليوم ذا الكالم .فعلت يب أنا الرجل العجوز

 .خرج مرجان من بني رفاقه ووقف إىل جانب قازبك _يا قازبك 
 .خرج أباته بسلين من جمموعته _وأنا يا قازبك شريف من شرفك  _

يف حني صف  ،مل يبق من الفرسان العشرين أخرياً إال مثانية مع شروخقوه توغوظ
 اآلخرون مع قازبك.

 :قال شروخقوه توغوظ
وأنت يا بسلين مل يكن يف ذهين أن أسـيء   . ما تقولهيل مل خيطرواهللا يا مرجان  _

 .إليك
 ؛مل نسمع ما يشني _أعلن فارس عابس من الواقفني قرب بفوق  _ !يا توغوظ _

 ال تلم نفسك!
 .وافقه شخص آخر _نكتم ما يقلقنا  ال _

 _ اسكتوا! _ نظر شروخقوه توغوظ إىل الواقفني وراءه، وصرخ فيهم دون
 .ةسحنة عابس

خالف  _ امسعوين حلظة! _ رفع قازبك يده مث أسبلها: _ مل أكن أريد أن ينشب
تعرفون شيئاً من أصل املوضوع  ملا كنتمولكن  .مضافيتوسوء تفاهم أمام بييت أ وأ
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ال اثنـان   ،اخلرب الذي أرسلته يل يا توغوظ أوصله يل كثريون .لن أكتم رأيي فيهف
 ،يكفينا ؟سببت لك املرضفأساة اليت حدثت لك ملاذا أعاتبك إن ثارت امل .ثالثةوأ

دون  ،تيتموفقدت زوجها أوه أولد ن فقدما عاناه م ،أنا وأنت وكل من يلبس قبعة
عـربمت   :ولكن سأقول لك ما يثقـل علـي   .حاجة إىل أن أزيد املأساة من عندي

ع ال األفضل أال تورط الناس يف موض من .بالفرسان األديغة النهر وهم غري جاهزين
حـدث أن   ؟أمل ختطئ أنـت مـرة   :أفهم أنك ميكن أن ترد علي .بنفسك تعرفه
مث  .أرض غريبةولكن مل أخلف ورائي ألف جثة لألديغة يف  ،هم وأن هزموينهزمت

 !؟كيف مات هؤالء
ني يرفعني جعل الفارس القادم من أعلى القرية اجلمعن الـرؤوس حنـوه  واملتجا. 

 :ألنه ال حيمل خرباً ساراً متوحدي القلوبوجهم أصلح اجلميع جلستهم على سر
 !فالسوف حيرق قرانا !النجدة _
 .قال فجأة شروخقوه توغوظ _هذا ما جيعلين أقول ما أقول  _
 .رد عليه أحد املوايل _جعلت القوزاق يتنمرون علينا  _
ركب توغوظقوه قازبك احلصان الذي أحضروه له غري موافق على  !ال تتجادلوا _

 ،تخمركـو  :كل من يستطيع وضع رجله يف الركاب ؛روا القرىاستنف _عه ما مس
    !.. لتركب كل هذه القرى.دأرغَ ،قَزاي

مل يكن مضى على اخلرب املشؤوم أكثر من ساعة حني خرج من قرية ناشحه الـيت  
وتبعهم فرسـان   .يتسابقون بالسالح مدججونأو أكثر  وصلها اخلرب ثالمثئة فارس

خرج الفرسان كما من قريـة  " !مارجقرى اليت وصلها نداء  " ومن ال .متفرقون
رون وراء وثالثة فرسان جي .ومل يكن عدد الذين خيرجون من الغابات قليالً .ناشحه

ه أربعة أحصنةمدفع جتر. 
        ،مل يكن يسمع إال أصوات اخليـول تتـدافع   .مل يتأخر شواي وعمر عن رفاقهما

من وراء اجلبل  ،ومن بعيد .شابسغح الاتناقلها ريلرؤوس ت" فوق ا !حثُّوا اخلطا" و
 .مدافع متقطع أصوات على حنوٍوأحياناً  .باجتاه ر بشزة أصوات بنادق
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   :ل لعمريقوأ قليالً هد وعندما خييل إىل شواي أن اجل
 !أرجوك يا عمر حني ندخل عمق الغابة ارجع إىل بالد األبزاخ _
 :يلجم عمر حصانه _
 ؟الفكرة اليت خطرت لكما هذه  _
سـأجد  فإن حدث لك مكـروه   .ال امرأة وال أوالد ؛أنا لست مشكلة يا عمر _

 ...نفسي أمام بابونا املسكينة ال أستطيع أن أبرئ نفسي
وبأي عني سأقابل  .علي هلن ترضى العجوز مبا تقترح !ال تدفني حياً يا شواي _

 .ليس هذا ما أفكر فيه .اهللالن رب مما كتبه  ؟برفقتهمأنا الرجال الذين 
 ؟إذن وما ه _
مـن   ؟ملاذا حيدث هـذا  .واليوم حياربوننا ،أول من أمس كنا أصدقاء القوزاق _

" من مد  !اآلن ليحدثْ ما حيدثُ .قلت يل سنعرب النهر وحنارم ملا قبلت وجهيت ل
را وكاشو " لن أرمي سيفي لبادينكا الصديق !إصبعه إىل عينك فمد يدك إىل روحه

 .إن جاين الفىت بانتايل فلن يتردد ساعدي !دعك من هؤالء .كاشينك يف أرضيو
أليسـت   ؟أديغيـاً  ألست !خلف عجوزك عد إىل بالد األبزاخ واحتمِ :تقول يل
   ؟اليت أمحيها هي _النسل  مباركيا  _أرضي 

أي  _ :صف بفوق إىل جانب عمر وقال _نتكب فيها األديغة يف الساعة اليت ي _
 !؟ديث ختوضونهح
انبه دون أن خيفف من سـرعة  نظر عمر إىل من وقف إىل ج _ ؟أي ثرثار هذا _

 .  إن مل يزدهاحصانه 
   .لن يثنيين بياض حليته وشاربيه ،رفيقك يهينين ،يا شواي _
إن جتـاوزت   ،دعين وشـأين   _أجاب عمر بال مباالة  !أبعد فمك عين يا ولد _

 .ظهر حصانك على تك منرميحدك 
 ،بفـوق حصـانه   عندما حاول شواي جمانبته حثَّ _؟مسعت يا بفوق ما قالهأ _

 :من خلفهوصاح إىل 
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 !بامبت شيء آخر شابسغيفعله بك ولكن ما س ،أنا مسعت هذا _
 ؟ملاذا ال يفارقنا هذا الثرثار _
 .من مجاعة الذي ذكر امسه وه _
 .ال عمرق !ما أعجب تركيبك _ !يها الدنيا املنريةا أي ،إيه يا دنيا _

الذين هربـوا   والناس قرية قزاي اليت عمتها النريان، حني رقيا ذروة املرتفع ظهرت
يتـدافعون باالجتـاه    _ بعضهم راجل وبعضهم بالعربات وآخرون فرسان _منها 

والشـباب حيمـون    والكبار .وأغلبهم من النساء واألطفال .ددالذي يأيت منه املَ
 ة،سـر األوالنساء اللوايت فقـدن أحـد أفـراد     .أي البس قبعة وهم فال يبدسرأُ
وإن  ،والعجـائز  .هن إىل ما تركنعيون ،مواشيهن وأمتعتهن أ واحترقت بيون أوأ

اليت جفلت  واألبقار .وأطفاهلن يف مناحة .وميزقن مالبسهنيتصاحين ، كن يهدئنهن
 .عويوالكالب ت ،الناس ختور وأصوات من النارِ

حترمن أيـدي النسـاء اللـوايت    نفسها  كلب ونت حتضن جرالعجوز اليت كا ر
 :تعرضو ،باجتاه الفرسان القادمني إىل املأساة تسرعو ،يهدئنها

تصـرخ   _ !...عجوزي وابين وكنيت .الوحيد املتبقي يل وه وهذا اجلر ؛انظروا _
أي  ؟ملاذا أعيش بعـد اآلن  !وقتلوا طفلي يا حسريت _ :بكل ما أوتيت من صوت

 !لنا القوزاق مصيبة جلبها
قزاي اليت عمتها بأكملها النار مل يكن فيهـا شـيء ال   حني اقتحم الفرسان قرية 

والقتلـى نسـاء ورجـاالً     .حىت األسيجة ،البيوت واإلسطبالت واألهراء :حيترق
نهم مـن  مو .البطون مبقورة والرؤوس حمطمة .وعلى األسوار ،وأطفاالً أمام بيوم

من الرعب تتـراكض يف   رشدهاألبقار اليت فقدت وا .قُطعت رأسه أوفقئت عينه 
 .والدجاجات والديوك الرومية التجـأت إىل أعـايل األشـجار    .الدور والبساتني

اللحـم   القصب ورائحةَ الصوف احملترق ورماد والريح حتمل إىل كل اجتاه رائحةَ
 .البشري املشوي
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مظامل القـوزاق   رجالن فقط خرجا من قرية قزاي الكبرية لريويا ما جرى فيها من
أحـدمها   :وكالمها جمروح جروحاً بليغة .رغم أا ال حتتاج يف األصل إىل شهادة

بعصابة سوداء  واآلخر ذقنه مربوطة ،األسن قُطعت ذراعه من مرفقه املعصوب ووه
 .و القامة املشهرة ما تزال يف يده ،وعاجز عن الكالم

بشزة من ين إىل دوزاق العائاقطع طريق الق !أسرع _قال قازبك  _يا توغوظ  _
 وأنتما يا مرجـان  .يف غابة البلوط سنكمن هلم بشه مافوأنا و ،مريكوتكجهة 

 ،واذهب يا بسلين إىل القـريتني األخـريني اللـتني أحرقتـا     !وشواي ابقيا هنا
 .وإن مل يكونوا يف حاجتكم فأنتم تعرفون إىل أين ذاهبون فتتبعوننـا  .وساعدومها

ال تدعوه جيابه القـوزاق   !احرصوا على مرجان األسن فيكم ؛وأنتما أيضاً شواي
   .هذا اجلريح املعصوبة ذقنه حياول أن يقول لنا شيئاً ولكنه عاجز .ضرورةدون 

 :ة ذقنهعصوبترجل عمر من احلصان وقال للرجل امل
عمـر   _ أيها الشاب دعين أنظر إليك! أنظر فيك فأشك يف شكواك. عندما رفع

ه موافقاً إياه سقطت ذقن املوىل وأسنانه املكسورة الذي كان يهز الرباط عن الرأس
 ؛حها سهلإصالال أعرف مب أنصحك إلعادة تركيب أسنانك ولكن هذه  .الثالث

   .من كفه الضخمة أعاد الذقن إىل مكااإىل األعلى ة واحدة دفعوب
شكراً  _ يا من أدعو له أن يصبح يومه مئة، ياكبري _ قال من رجعت إليه ذقنه _

مث استدار بسـرعة   _ .رفاقي وما عندي مشكلة إال هذه أعدت األمل إيلّ، تركت
ومعه  ،كان فالس هنا :ماكنت أريد أن أقوله لك أيها الزعيم الكبري _ :إىل قازبك

وأعـرف   .وكبري وصغري ،مل مييزوا بني طفل وامرأة .تابانيس أبرص قوزاقي ضخم
الوجه األمحر وينا ذوزابر :ن كسر ذقين بأمخص بندقيتهم. 
  .أكد قازبك على االسم ؟زابروينا حقاً _
 .نفسه وابن الكلب هذا ه .نعم أيها الزعيم الكبري _
   ؟وما امسك أنت _
  .واتزغَ _
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 !اركب إذن يا غزوات _قال قازبك  _عندك اسم ممتاز  _
 

– X – 
 

مـا وراء   حني رأت قانتات من خالل النافذة ديسكاسي املوفد القيصري لشؤون
 :روسيا إىل بالد األديغة يدخل الدار متمهالً تعجبت ال تدري سر زيارته

_ يا سيسور _ صاحت قانتات وهي تصلح وضع الوشاح امللون اجلميـل علـى   
الغرفـة   كتفيها _ اطليب من قاميت أن يستقبل ديسكاسي، أظنه آتياً إلينا. أدخليه

 .الناعم " كرالب " منوا شيئاً لُقْواطليب أن ي ،1وحضري الساموار
إال  املعكر وماكان ليأيت يف هذا اجل :قالت قانتات مرة أخرى وهي تنفض مالبسها

ديسكاسـي إنسـان    .فقد سرح العربة أمامه متسعاً من الوقتأظن أن  .يف مهمة
. انشغل وقتاً يف افتتاح حمالت املقايضـة بـني القـوزاق    إنسانٌ ال مبالٍ .عجيب

 نفسه حيرموال  .للجمع بينهم حني مل يكن بني الطرفني حروب واألديغة واألسواق
. وال ينفك يزداد عدد الذين ينتقدونه قائلني " إنك تقدم لألديغة مـا ال  والله من

وال حتمـيهم " وأي   ،وتسمح ألعدائنا أن يهينـوهم  ،ومل القوزاق ،يستحقون
إنسان يعارضه يه ال يستطيع السيطرة كنول .مه بأنه موفد القيصر وينفذ تعليماتهفح

 .اجلنرال فالسوف وه األديغة واحد يف موضوععلى شخص 
 :على الباب حىت استقبلته بترحيب ديسكاسيما إن رأت قانتات 

 .كبريضيف  عندنا !تفضلْ ،تفضل يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
وحياهـا   .توقف ديسكاسي على أرض الغرفة قبل أن يصل متاماً إىل حيث قانتات

 :مسبلة وبإشارة رأسبيد 

                                                 
أو الساموفر، جهاز تقليدي يستعمله األديغة وغريهم لتجهيز الشاي يف املناسبات  1

 لسهولة استعماهلا وحمافظتها على الشاي ساخناً. املترجم
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 :مث أضاف بالتفاتة سريعة من رأسه _أنا سعيد لرؤيتك يا قانتات أسعد غرييفنا  _
 !ساحميين إذ مل أخربك بقدومي إليك _
 .ال ضري يف أن مل ختربين ،أنا سعيدة بقدومك ؛تفضل واجلس _
 ،مل نلتق منذ زمن طويـل  .شكراً سأكون سعيداً باجللوس إليك إن مسحت يل _

يـا   يف اختياره توفِّقْأرى بيتك املستأجر فأحكم بأنك  .حلديثنا اًتكلم مرتاحوسن
وليس بعيداً عن مدرسـة   ،إنه مضيء ويشرح القلب ودافئ ؛قانتات أسعد غرييفنا

 .القوزاق
بان على وجه  _فغوستينوفيتش أرافائيل ال أعرف إن كنت أحسنت االختيار يا  _

وحنن  .ه لنا غريغوري كوندراتيفيتشدا البيت وجهذ _قانتات سرورها ملا قاله هلا 
الغـرف   .ألجلـه  لذي استأجرنا البيتويعجب كذلك خان جري ا .اضون عنهر

ويف الشـق   .وعندنا جريان ممتازون .واملدرسة ليست بعيدة .واسعة والدار كبرية
وإيفان مـاتفيفيتش  ،اآلخر للبيت يسكن أستاذ اللغة الروسية فاسيلي إمييليانوفيتش

هما خان جري كلمـا وجـد   فزع إليي .واالثنان رجالن ممتازان .معلم احلساب
ويعيش ناظر املدرسة كرييل فاسيليفيتش يف منعطف  .فيساعدانه سه وصعوبة يف در

وهناك رجل قوزاقي صديق لقاميت وحاج قسي يعزمها  .الشارع غري بعيد من هنا
وكلمـا وجـد    .انالبست يش على طرفيعويسميهما بالصديق الشركسي جداً 

إيغنات ناأسرع إلي خان جري يف الصف فرصةً رفيق.   
لعـة  يسعدين جداً يا قانتات أسعد غريفنا أنكم تعيشون بـني القـوزاق يف الق   _

   .منوذجاً للتعايش بني قوميتني متعاديتني وتتفامهون معهم بسالم. أراكم
 ؟أيتفهمون موقفنا ؛شكراً يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
احلـذر للسـيدة    السؤالَ يفاجئمل يشأ ديسكاسي أن  _م هناك من يتفهم نع _

 .وهناك من ال يتفهم _جبواب صريح 
 .ن هناأظن من ال يتفهموننا يف بالدنا أكثر مم _
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سرت ابتسامة خفيفة على الوجه األمسر  _ .وال تظين أم قالئل يف هذه األحناء _
يانا املضطربة جيد كلٌّ ما يقول وما ولكن يف دن _ لديسكاسي دون أن تز سوالفه

 من الصعب إرضاء اجلميع. ؛يفعل
ديسكاسـي   ،ضحكت قانتات يف قلبها ،سواء أقال األديغة والقوزاق أم مل يقولوا
ومهما أشاعوا عنه  ،وهذه هي املرة الثالثة ،هذا رجل فذّ مع أين ال أجتمع به كثرياً

ال ينسـى أن   .ربه خاليان من الرياءرآه وخمَم .من الصدق وفإنه ال خيل ،من أخبار
ليس . صالذه اخل التحلي ،بصفته موفداً للقيصر ويعيش بني أقوام متناحرة ،عليه

 ذاوبني القوزاق واألديغة من يقبل  .، ويترك لك الوقت لتفكرعنده أحكام ائية
يع بني واألكثر أن يض ،وليسوا قالئل من يقولون " قلْ لنا ما تشاء " .ومن ال يقبل

إال أن ينتهي عاندوه وولكن مهما قيل عنه فإنه ال يترك موضوعاً بدأ فيه  الطرفني.
 .هذا أمر ممتاز ،يرحيين أن يكون لألديغة مثل هذا السند .منه
تشلت نفسـها  أجابت قانتات وقد ان _أفهم  _نعم يا رافائيل أفغوستينوفيتش  _

 .مهم كما خيتلفـون يف أشـكاهلم  الناس خيتلفون يف أفها _من أفكارها املتسارعة 
يغمغم بدالً مـن   ،يكرهنا .من هذا النوع ووبني القوزاق الذين ذكرم لك من ه

 .بعض الكلمات التافهةبإىل خان جري ويرمي  .أن يلقي علينا التحية
ال أظـن مـن    _ :قال ديسكاسي مبتسماً _ !حميين يا قانتات أسعد غريفيناسا _

 .تابانيس ومح وتذكر امسه ه
إنـه تفـورمي كودينـوفيتش     .الحظت جيـداً  ،نعم يا رافائيل أفغوستينوفيتش _

 .زابروين
لـيس أن يـرى    ،ال جيوز _ابتسم ديسكاسي مرة أخرى  _زابورين  قائد املئة _

كأنه ال يغفر هلم أم كسروا رجله حني غزاهم يف  .أديغياً، بل أن تذكر امسه أمامه
 .شبابه

  كودينوفيتش، حياسبنا على ذنبه _ مث أضـافت بعـد  _ وهذا أمر ال خيفيه تفورمي
 املدرسـة مرة واحدة فقط حادثته حني رفض أن يدرس خان جـري يف   _ :قليل
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 ،حيارب يف اجليش القوزاقي من أجل روسـيا  وقلت له إن أخي قتل وه .القوزاقية
حاولت  ،حممد جري قتل ألنه اختذ موقفاً إىل جانب الروس ،وإن والد خان جري

إلهانـة  باحاً فروانصرف  .إننا مل نتوسل إليكم أن حتالفونا :رفه نفسه أجابينأن أع
 ؛من يكرهنا يا رافائيل أفغوستينوفيتش ، يفهمولكن ال أؤاخذ من ال .اليت أحلقها يب

ظن أنك ال أ :سألتوحبذر  ،ودون توقف ،اختتمت قانتات كالمها باعتداد ناعم
 ؟جئت دون أن يكون موضوع حمدد يف ذهنك

ووضعته وحده على الصينية املسـندة   ،جلبت سيسور السماور الساخن إىل الغرفة
ووضعت الربك وكأسي الشاي على مائـدة أخـرى بـني قانتـات      .إىل اجلدار
 .وصبت هلما الشاي وخرجت من الغرفة .والضيف

دار  _ ليس معيباً أن تالحق املوضوع الذي يشغلك يا قانتات أسـعد غريفنـا   _
يف  .كل ما يف دنيانا مما جيلب اهلـم  _ :اب السؤال من بعيدديسكاسي حول جو

ناحيتكم عندما كنت قادماً إىل القوزاق واألديغة مل أندم على أين خـالطتكم وإن  
احلق يقال صار عندي نوع معرفة بالقوزاق منذ  .ظهر أن األمر ليس كما تصورته

كتبـه الرحالـة   ممـا   وما كنت أعرف عن األديغة أكثـر  .عهد إيكاترين الثانية
 ،بالقياس إىل األقوام األخـرى  ،وهم .واآلن اختربم بنفسي .الفرنسيون والطليان

لـيس زابـروين وال   ،ليس األديغة كمـا يظن  .رأيت عندهم كثرياً مما يغين احلياة
يسموم باملتمردين وقطـاع   .بل حىت اجلنرال يرمولوف ،تابانيس وال فالسوف

 .سهمالطرق ألم حيمون أرضهم وأنف
مث  ،قالت قانتات بصوت راسخ _ال أوافق من يصفنا باملتمردين كائناً من كان  _

 يف الشهر املاضي  فأضافت بني اجلد واهلزل   ابضيفه ه األديغةتذكرت ما فعل
 _ وهذا أمر ال خيفيه تفورمي كودينوفيتش، حياسبنا على ذنبه _ مث أضافت :

 _حياسبنا على ذنبه _ مث أضافت بعـد  _ وهذا أمر ال خيفيه تفورمي كودينوفيتش، 
أن هؤالء األديغـة   وم ال يسرقون لأعلى يا رافائيل أفغوستينوفيتش رمبا وافقتك 

 .الذين متدحهم مل يسرقوك
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 :مل يقبل ديسكاسي كالم قانتات مع أنه كان صحيحاً   
   ؟وهل الفرنسيون والطليان مالئكة ؟والقوزاق أال يسرقون _
حاولت قانتـات   _ ؟أفغوستينوفيتش نتكلم على أقوام ال نعرفها ملاذا يا رافائيل _

يكفـي مـن    _القوزاق  على أسئلة حمدثها عن الفرنسيني والطليان تغطي عربأن 
 .نعرفهم لنجد ما نصفهم به

فينهم من الفرنسيني رأوافقك على هذا ولكن ال تنسي أن واحداً من الذين ال تع _
ضحك ديسكاسي راضياً بعض الرضا  _ والطليان جالس أمامك عن طيب خاطر

صحيح أم سرقوا مين ولكـين   _ :مث رجع إىل نفسه فأضاف ،عن اغتيابه نفسه
أظلمتهم موجدت سيفي وبندقييت منذ أيام .من كنت ا. 
 ؟كيف وجدما _أمسعتين خرباً ساراً  ،فرحت لك يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
 .سارق أن يعيدمهاأجربوا ال الذين امتهم بغري حق _
 !ومع ذلك ال تريد أن يتكلم أحد على األديغة بسوء _
ال  .من القـوزاق  اللصوصولكن تبني أن  .ليس بني األديغة لصوص :ال أقول _

ساقوا اللص إيلّ على حصانه من السوق حيـث   .تستغريب يا قانتات أسعد غريفنا
ولكن  .ن سائس خيليكا .لن ختمين من مارس هذه اللصوصية .كان يبيع بندقييت

جـرى مـا    .فنا ليس من أجل هذا اخلرب جئت إليكيساحميين يا قانتات أسعد غر
ما  .ورجوت من امتهم أن يساحموين ،وطردت سائسي ،جرى وعثرت على مايل
سـنقع   .األديغة وال يعجبين سلوك فالسوف وخمططاته حن :يقلقين اليوم شيء آخر

نها إن مل يتوقف عن عبور ر بشزة وإحـراق  يف مأساة ال ميكن للطرفني النجاة م
اجليش تفاقمت املواجهة منذ أن أبعد يرمولوف األتامان ماتفييف عن قيادة  .القرى

 ،يقول إننا انتصرنا على األديغـة يف عبـور ذلـك اليـوم     .األديغية _ القوزاقية
ذين البجدوغ الوقف والناختواي، و شابسغفقد ثار ال .ولكنه أساء إلينا .وسننتصر

واخلرب وصـل إىل التـرك    .واألبزاخ ال يقبلون .كنا نصفهم باملساملني إىل جانبهم
 ،من املقربني إلينا "لوباتغوت قَش "وكانت األسرة القوية من الناختواي .واإلجنليز
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قوا قراه وبـوا  ليس جمرد كالم شفهي ألن القوزاق أحر ،أوصل إيلّ كتاب تظلُّم
ن الشهود إنه سريسل شكاوى من هذا النـوع إىل  وقال يل على مسمع م .أمالكه

 .اسطنبول ولندن وسان بطرسبورج
قاطعت قانتات حمدثها غري قادرة على حتمل  _ !كفى يا رافائيل أفغوستينوفيتش _

يا أسفي  .كل ما تقوله يقطّع نياط القلب _أا ال تسمعه ألول مرة  واحلديث ول
 :وبعد قليل برأت نفسها كأا تقـول  _ ؟يف أي شيء ميكن أن أنفع يف هذا اال

حني بـدا كـأن    ؛الطرفان ال يتصرفان تصرفاً صائباً _ :من يدري ما نوايا حمدثي
 .األديغة توقفوا بدأ القوزاق

 ،مجاعـة فالسـوف   ،قوزاق هذه األحداث ،نعم نعم يا قانتات أسعد غريفنا _
 .مذنبون

قالت قانتات بطريقة  !يتوقفوال  ؛كفاهم .فان مذنبانالطر !ال أعرف ،يا حسريت _
هؤالء ال ميكن أنـا   _ :واختتمت ،ناسية أا سيدة بيت ،عجائزية مستسلمة جداً

مـن   اقتراحاتفصل بينهم تإن مل  ال ميكن أن يتوقفوا وأنت أن نفك اشتباكهم،
 .القيصر

 _ وأنا كان عندي هذا الرأي فقررت أن أكتـب إىل قيصـرنا ألكسـندر األول   
أمكنه أن خيفف من حـدة عـداء    نا القيصرمفإن تفه .ة مع رأييشكاوى األديغ

فرحت قانتات عندما صدر صوت من جهـة   _األديغة  وفالسوف ويرمولوف حن
 _ الباب ألا كانت قررت أال تستمر يف هذا احلديث عن القـوزاق واألديغـة  

الشاب  على األمري ولكنها مل ترمتِ .أضاءت رؤية خان جري على الباب كل كياا
 .بعواطفها بل طلبت منه أن يلقي التحية على الضيف شاهداً علـى تربيتـها لـه   

 :وعرفته به بالروسية
موفد  ووه .واسم أسرته ديسكاسي ،رافائيل أفغوستينوفيتش وضيفنا يا ولدي ه _

 .قيصرنا إىل هذه األطراف
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 وفرحـت  ،قال خان جري _ !سرين التعرف عليك يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
 :قانتات بالكالم الذي تال هذا بعدما أومأ برأسه تعبرياً عـن احترامـه للضـيف   

 .ستينوفيتشنسمعهم يذكرونك باخلري كثرياً يا رافائيل أفغو
كان بوده أن ميازحه  .رد ديسكاسي بإمياءة رأس مقابلة _شكراً يا خان جري  _

 ،اً عن هذا املـديح أنه كان راضي وفيقول له " هذا يتبع من يذكر امسي باخلري " ول
 _ :ولكنه مل ير من املناسب أن يتصرف هكذا أمام األمري الشاب فأجاب مبا جيب

قالوا إنـك تـدرس جيـداً     .تعارفنا يسبق أنأننا مل  ووأنا مسعت ذكرك كثرياً ول
بالد األديغة  بأحبِ ؛ولذا ادرس جيداً وحتلَّ باألدب .جدتك وأهلك ظى برضاوحت

 !االثنتنيمع  قواصد ،وروسيا
مرة أخرى أومأ خان جري إمياءة احترام له  _شكراً يا رافائيل أفغوستينوفيتش  _

 .اجلدة قانتات وونظر حن
_ ر مالبسكاذهب يا ولدي وغي، من  ال حترم رفيقك كابوستينكا إيغنات !وتغد

 .الربك الطيب الذي جهزوه لنا
 :قال ديسكاسي حني خرج خان جري من الغرفة

 !سيكون رجالً .تربية عالية وب ذأمري شا _
 !شكراً يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
ومل يستطع إال أن  ،دمدم ديسكاسي !ديغة إنكم عصاةألامث يقولون عنكم أيها  _

سأكتب إىل القيصر الذي أودعين ثقته ما يفعله بكم القوزاق من  :يقول ما يف قلبه
 ؛كانت جلستنا مفيدة .أسعد غريفنا شكراً لك يا قانتات .هذا ال تردد فيه .شرور
قدمتم  .ال تؤاخذيين إن أثقلت عليك مومي !برناجمكساحميين إن أفسدت  .حتدثنا

 !امسحي يل أن أومئ لك إمياءة االحترام .طيبني اًوبرك اًشاي يل
 :قالت قانتاتحني أى ديسكاسي الكالم 

 !فافهمين يا رافائيل أفغوستينوفيتش ؛عندي رجاء لك _
 .ريفناأمسعك يا قانتات أسعد غ _
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أن هذه  ال تفهم .القوزاق اليت تناولناها بيننا _ أمتىن أن تبقى موضوعات األديغة _
كان بـودي   ؟أأستطيع أن أعصب إحدى عيين .ليست من اهتمامايت وال مشاغلي

ولكن ساحمين ال يستطيع قليب إال أن يتـأمل ملـا حيـدث     .أن أساوي بني الطرفني
ليس أمامنا إال أن نكتم  ؟وإال فما أملنا ؛ن يفهمنا القيصرأون حسناً كسي .لألديغة
إدراكه إن كان  وينموكرب خان جري ال أعرف حني ي أقول هذا ولكن .عواطفنا

فال أظنـك   قومكإن مل يسعد األديغة  .سيحاسبنا على ما فعلناه وما جعلناه يفعل
هـذا   _ :وأصلحت بسرعة ،عادت قانتات إىل رشدها فزعة مما قالته _ستسعد 

الفىت الشاب األمري خان جري كان بودي أن أجعله ينخرط يف اتمع الذي جئت 
 .خوته الصغار على الطريق ويقتدون بهإو .به إليه

أنا جئت إليكم دون سابق تصـميم ألتعـرف    .فهمت يا قانتات أسعد غريفنا _
وضوع ومل نـتكلم  مل نتكلم يف أي م .خان جري حياتكم وأطّلع على سري دراسة

   !على أحد
 .ارجعت أفكار قانتات املتضاربة ودامهتـه الدار، من ديسكاسي مع خروج ،رمبا

جتلس وجسمها النحيل املمشوق متوكئ على عصاها الفضية وليس يف الـدنيا إال  
ها دائمـاً  صغي إليومل تعد تسمع صوت الساعة اليت كانت ت .أفكارها ووجومها

ومل تشعر بشمس ما بعد الظهرية املترددة بني الربودة  .حني تبقى يف البيت وحيدة
ومل تسمع صراخ امرأة  .واليت هبت من األبواب فغمرت وجهها بسرعة ،والدفء

 .زابروين قائد املئةأتى من جهة السور الذي جيلس إليه 
أفصح  .تريح قانتات نفسها .ال أظن أن ديسكاسي زارين ويف نيته أمر سيء حنوي

ولكـن كـان    .ال أظنه يدور على اجلميع مصرحاً هلم ذه اهلموم ،يل عما يقلقه
ن يثق مم حمروماًال يعيش ديسكاسي  .مل يأت إيل يف مثل هذا املوضوع واألفضل ل

مـاذا   .طين يف مشكالت ال خمرج منهاوريكون فإن قال إنه أجابين ألين سألته  .به
جري وجعلوين أم املسكني ينفعين أن أمحي األديغة بعد ما فعلوا ما فعلوه مبحمد 

احلجران وإن كانا بـاردين يقـدحان نـاراً إن     ؟شواي ظلماً وبردوا قلبه حنوي
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صحيح ما قالوه " مـا جيرحـه    .حىت إنه مل يقابلين حني أتى إىل هنا .حككتهما
السيف يلتئم وما جيرحه اللسان يبقى مفتوحاً " األفضل أال تقول شيئاً وال تتدخل 

أيكفي أن  .كن اجلنرال فالسوف ال يعفي األديغة من أي ظلمول .يف أي موضوع
م ما يستحقون فيذهب ؟الصاحل مع الطاحل تقول إننا نفعل! 
أا جفلت من صوت الباب فانسلت من  ونظرت قانتات إىل خان جري حبنان ول

 :أفكارها
 _عتاا الرقيـق  ب ،فحسب إليه ليس ،تــمحمث ل _ !تعال يا ولدي ،تعال _

مل أرك طوال  !تعال واجلس هنا يا ولدي ؟ملاذا مل يدخل أحد منكم إيلّ حىت اآلن
وأي درجات حصلت  ،املدرسةماذا سألوك اليوم يف  .النهار كما أريد ومل أقابلك

 ؟عليها
 .اليوم سئلت سؤاالً واحداً فقط _
 ؟رِهم نفسكأمل ت ؟أمل ترفع يدك _
 .بلى رفعت يدي وحركتها _
 .هاج الوسواس الذي يعتمل دائماً يف صدرها ؟ملاذا إذن _
كـل   _ :ن جري وقد فهم سبب سؤال جدتهأجاب خا _ !ارتاحي يا جديت _

 .ليس من الضروري أن تسأل كلما رفعت يـدك وهززـا    ؛شيء على ما يرام
 .وشغلوهم جداً ،كانت األسئلة اليوم غالباً إىل الطالب الضعاف

 ؟وعالم حصلت ؟وأنت ماذا سألوك _أكثر  قالت اآلن براحة _س إذن أال ب _
 .حصلت من فاسيلي إمييليانوفيتش على جيد جداً يف القراءة بالروسية _
 !أحسنت يا ولدي _
 .أيضاً إيغنات ،ست وحدي يا جديتل _
 _ :ع روحه املعنويـة رفْ تريدمث اختتمت بعد قليل  _ !أحسنت :وله أيضاً أقول _

 .ى " جيد جداً "تفرحين يا ولدي كلما حصلت عل
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 طرح خان جري بشيء من اخلبث السؤالَ _ ؟وإن حصلت على " جيد " فقط _
 .الذي مل تتوقعه قانتات

 تولكن إن ثب _ مل تظهر على نفسها أا ضحكت يف سرها _ال بأس باجليد  _
 .نفسك بني أقرانك باجليد جداً كان أفضل

جعل السؤال املفاجئ خلان  _ ؟قوزاقأختافني يا جديت أن يتفوق علي الفتيان ال _
 .جري قانتات ترفع رأسها

ال  !وال ترفع أنفك وال تتكرب على مـن معـك  ،ال تتفاخر يا ولدي ذه احلجة _
مسح لكم وألخيكم املنفصل عنكم قرم جري أن تتخلقـوا  أال  .أحب هذه الطباع

يقاضـي  خافت قانتات أن يزل لساا فتكشف أن أخاه املنقطع عن إخوتـه   .ا
 ؟ملاذا ال تظهر  ؟أين سيسور _ :األسرة فأسرعت بالسؤال لتغيري املوضوع

 .ابتسم خان جري
 ؟ملاذا تبتسم يا ولدي _
 !ألن سيسور جالسة أمام املرآة تتربج _
 ؟وتصف حواجبها بلعاا ،أجتلس حىت اآلن إىل املرآة من أجل أن ترى وجهها _

 : املنتظر جعلها تعود إىل اتزااولكن اجلواب غري ،تعجبت قانتات مما مسعت
فلمـاذا   ؛بـه وجههـا   زينقبل أيام ما ت األست أنت يا جديت من اشترت هل _

 ؟تتعجبني
 :ملحوظ وقالت لنفسها وهوى صوت قانتات على حن _هذا صحيح يا ولدي  _
ـ    ،القلب معك يف أيام الشباب خيفق _ ني اجبوجتلسني إىل املـرآة وتـرفعني احل

يا خـان   :أنا من أين آيت ذا اآلن؟ مث  رجت حبرارة بعدما تنهدت.. و.وتتربجني
 .ثق بك فإن عرج عليها شواي فال تكتم عين!  أنا حمتاجة إىل لقائهتجري سيسور 

 .أعدك أال أقول له كالماً قاسياً كما يف املرة السابقة
قال خان جري بصوت يتصنع الرجولة والغضب أمام جدتـه للمـرة    !يا نانا _
 ؟أمل نتفق أال تسأليين عن أخبار سيسور وشواي _ :وىلاأل
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موهت قانتات غضب خان جري بإبداء رضاها بصوت خـان   _نعم يا ولدي  _
مث سألت بعـد   _.. .كل ما نقول لجمكانت الشيخوخة ت ول _جري الرجويل 

 ؟أراجعت دروسك يا ولدي _ :وجوم
وال  _ :ان جـري حبـذر  قال خ _وأنا أريد أن أسألك يا نانا  .زمن بعيد ذمن _

 أؤاخذك إن مل جتييب! 
 :فاسأل ؛ال شيء مما ميكن أن تستوعبه أخفيه عنك _
 ؟ملاذا زارنا ديسكاسي _
ابتسمت قانتـات   _وألنك سألت  .ديسكاسي يقصد أناساً كثريين غرينا أيضاً _
 .إنه مهموم بقضايا األديغة :أننا مل نتفق على هذا وللن أخفي عنك و _
 .سأل كأنه كان ينتظر هذا اجلواب _ ؟قه قضايا القوزاقال تقلوأ _
تكلم على قضايا القوزاق وال  .ال ميكن الفصل بني قضايا األديغة والقوزاق اليوم _

مل  _ ولكين رأيته أكثر اهتماماً بقضـايا األديغـة   .ميكن اامه بأنه غري مهتم ا
 .بينها وبينه يف هذا الشأن ارتكشف قانتات عما د

 .قال بصوت ألطف _ن أفهم ملاذا يكره القوزاق ديسكاسي اآل _
 .قالت قانتات بصوت مرتعب ؟وأنت من أين تعرف هذا _
زابـروين حـني رآه    قائد املئةوغمغم  .مسعت فتيان القوزاق الذين يف املدرسة _

 .وقد رين أنا وإيغنات .تعليقاتوكان يالحقه ببعض ال .خيرج من دارنا
 .جعلت الكلمات األخرية له قانتات تنتفض _ ؟ماذا قال لكما _

املسلم!  _ لست أنا، غضب على إيغنات؛ قال له: ال تدعه جيعلين مزاراً للشركسي
 وطردنا.

 :مث أضافت مرتعبة _ !أي كالم قبيح خيرج من فمه !الكلب األعرج ،يا للشرير _
   !لنكن مسلمني .يا ولدي ال يعيبنا حنن هذا الكالم _
    .ابتسم متكلفاً الرجولة ؟للمرة األوىل يا نانا هذا الكالمأتظنيين أمسع  _
 .ارتعبت أكثر فأكثر _ ؟من أين مسعت !يا للمصيبة _
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   .ويف املدرسة أيضاً ،حني كنا نورد اخليل إىل ر بشزة كانوا ينادوننا _
واحتدت وهي تنقـر   .الصفراوان _جحظت عينا قانتات السوداوان  _ ؟ومىت _
 ؟ملاذا مل تقل يل هذا _:ف عصاهارض الغرفة بطرأ

 ؟ملاذا أورطك يف مشاكل ال شأن لك فيها يا نانا  _
 :مل تسمح له قانتات أن يكمل ما بدأ

لـن   !على ضفة النهر مبا تسمع يف املدرسة ول لك يف الشارع أال تقارن ما يقا _
 ؟من الذي أهانك ؟أسامح أحداً يف هذا

 !صرعته يا نانا ؛رة أخرى طوال عمرهيعيد م ه أنمنعتهذا الذي قاله يل  _
 ؟حتالف فتيان القوزاق وانتقموا منك وماذا ل !يا مصيبيت مرة أخرى _
 ... ووسيميين  إيغنات .لوا ألن أكثرهم وقف معيلن يفع _
   !؟ قل يل امسه واسم أسرتهوومن ه _
م يل وهذا الذي صرعته رجع فقـد  .اتفقنا أال نقول ألحد ونغلق على املوضوع _

 .وحيوم حويل ولكن ال أهتم به ،اآلن ويسلم علي ،احترامه
ال  _ضحكت وقد رجع الدم إىل وجهها مث أكّدت عليـه:   _ !نظر إىل هؤالءا _

   !تقاطعه
 .ال أقاطعه ولكن أريد أن يعرف أنه أخطأ حبقي _
 .قالت مرة أخرى راضية !انظر إىل هؤالء _
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 الكتاب الرابع
 

– I – 
 

   .جتماعات ال اية هلا كما يف هذه األياما شابسغال يتذكر ال
أعـاد  شيئاً فشيئاً فكذلك اخلريف الرطب الطويل الذي  شتعلكما أن نار الفرن ت
ـ  مبالدهل خلصني منهماملوجعل  .جعلهم يستنفرونف الوعي إىل الشابسغ  ونيرفع

وسبب  ،وجعل الذين يعيشون وحيدين يفكرون من جديد يف عيشتهم .ؤوسهمر
 ،عـن المسـن  إىل البحث  قامته مفلولٌ وه أسيف ن حدمدفع و .ملنيللمه لقلقا
   .قلوب الذين بنادقهم ومسدسام فارغة إىل رصاصل  حوو
ينتظرون بلهفة مزيداً مـن   ،وزعماء األديغة عموماً ،والناختواي خصوصاً شابسغال

ج النهر إىل واجلانب القوزاقي يتمىن أال تتحول أموا .برد الشتاء فيتجمد ر بشزة
 .جسور من اجلليد لألديغة فال يستطيعوا العبور

فينهي بعضهم عمره إن كـان طـويالً أم    ؛ذاكوهذا أ تأمتر بأمرولكن الطبيعة ال 
 ،فبعضهم تأتيه املفاجأة السارة مبا مل ينتظره طوال عمـره  ،ينتظر أمانيه وقصرياً وه

 .وغريه ميضي إىل هدفه راجالً يتصبب عرقاً
برد  احتداد ،شأم شأن القوزاق ،يتمنون يف اجلانب األديغيال يلني من ليسوا قلو

السـالم   ـب  احلروالناختواي فريقني بشأن  شابسغالشتاء. وكما انقسم زعماء ال
ت واألمهـا  .بالد القوزاق وهم حناملوتورون أنظار :فكذلك اختلفت آراء القرى

من ال يعتد بقوته اجلسـمية   وكذلك ،أت احلربالاليت قلون على أطفاهلن إن بد
ويتمنون أن يكون ملندوب القيصر ديسكاسـي   ،يشتهون حياة السلم ،من املسنني

   .وللباشا التركي الذي نصبه السلطان يف قلعة أنابه دور مفيد يف إقرار السالم
طرق باب كثريين من الناس  _شروخقوه توغوظ  والذي ال يهدأ يف هذه احلملة ه

وكلف من يثق م بأن يدوروا يف  .وأقام يف مضافام ،لى غريهمالذين هلم نفوذ ع
 .والبسلين البعيـدة  ،وأرسلهم إىل بالد البجدوغ القريبة .والناختواي شابسغبالد ال
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ولكن من مل يستطع أن  .واجليغيت والوبيخ ،وأرسل رسائل إىل األبزاخ واملاخوش
 .توغوظقوه قازبك ويؤثر عليه البتة ه
 ؛بشزة مراراً ربع .حريصاً على القوزاق وال مشفقاً عليهم يف موقفهمل يكن قازبك 

أصـبحوا فـريقني منـذ     شابسغكان يصعب عليه أن ال .فلم يكن هذا ما يلجمه
   .اخلريف املاضي

 :وهذا ما قاله قازبك لضيوف هذا اليوم
سـيفي   _قال قازبك لضيفه  _ ،يا توغوظ .ال يليق أن نقسم القوم إىل قسمني _

مـا  ه د أن يطردنا من أرضنا بعدما شـجع يري"فالس  ".أضعف من سيفك ليس
 .قلشتوك حدث لنا يف

تكلم توغوظ ويف ظنه أن املضـيف   _وهذا ما جيعلين أقول ما أقول يا قازبك  _
مف فالس قدره فسيحرق نصف قرى ال _ باحلُجج رحاصيف  شابسـغ إن مل نعر

   .بضع غارات
ـ   _ة واحدة إن كان أحرق عدة قرى يف غار _  ،بامبـت  وقال بفوق ونظـر حن

 .وابتسم لتوغوظ
يستطيع أن يلحق بنـا ضـرراً    _قال قازبك  _أيها الشاب أنسى امسك دائماً  _

 .أعظم
 .أسرع بفوق بالقول _امسي قغزج أيها الكبري  _
ال  _أضاف توغوظقوه قازبك إىل كالمـه   _اجلنرال فالس يقود جيشاً جمهزاً  _

وحني يزول اخلطر  ،" ننتفض !حنن عندما يقال " مارج .فسنا بهنستطيع مقارنة أن
أال ترون كيف حيمي القوزاق حدود بالدهم .ننفض. اراًلّال يكصيفاً  ،ون ليالً و
وخيـوهلم ال   .وال يفـارقون مـدافعهم   .يقيمون على مراصدهم احلصينة .وشتاء

ب إذا حام عصفور لكلينتفض ا اموحنن جيب ان نرتب أمورنا ك .تفارقها سروجها
  .فوق الدار

 .ولكن ال نعرف بِم نبدأ _دمدم شروخقوه توغوظ  _واجباتنا كثرية  _



- 337- 
 

 .قال بفوق فجأة _ أوالً جيب اللجوء إىل السالح _
 !امسع ما يقول الكبار _بل بامبت مل يق _ !كفى يا بفوق _
علـى   سرى _ ؟يا قغزج ،ضربة سيفمل تنزل به  ،أأنا الذي مل حيمل السالح _

وجه توغوظقوه قازبك ابتسامة خفيفة عبالندبة اليت على وجهه ر.  مهما محلـت 
شـيء  نقص ي ومل ،راحة القلب ومن عدوي مل يشعراين بالسلم أ تشفّيتالسيف و
 .من الظلم

لن يغفر  _ :مث أمت بلهجة ألطف ،انفجر شروخقوه توغوظ _ ؟إذن أنقعد اآلن _
 .لنا من قضوا يف املستنقع

 .ما فعله بنا فالس لن يغفره هلم حىت إهلهم _وافق بامبت  _واهللا صحيح  _
   .بامبت السقف على كالمبفوق  أطبق _هذا ال حيتاج إىل نقاش  _

وألن فخذ بامبـت   .من أراهم متلهفون إىل القتال :قال توغوظقوه قازبك يف قلبه
أقام لنفسـه   :حيمل ضربة ما من سيف مل يترك فرصة لإلشادة جبرحه والتذكري به

وحني قام من جرحـه أمـا    .الناس على أن يعودوه وحثَّ ،حفالت " اجلابشه "
بفوق إن فتحت له  الدعي واآلخر ؟قها بسرجه حيث سافرأما علّ ؟استعمل العصا

سوف بصدر وكيف صرع اجلنرال فال ،باب الكالم روى لك بطوالته يف قلشتوك
وسريوي لك  .س قوزاقي اإلمساك بهوعرب النهر دون أن يستطيع مئة فار ،حصانه

وشروخقوه توغوظ الـذي   .أنه أحضر معه قبعة يعلوها اللون األمحر رمز القوزاق
اإلهانة اليت حلقت م نكّدت ما جرى هلم يف املستنقع  تفاصيل يكتم قدر اإلمكان

اً وأنا أعرف كثري .وهلذا يأيت إيلّ للمرة الثالثة .. ولن يهدأ له بال إن مل يثأرعيشته
 .ارب هـديف ال أعرف كيف أقغري أين  تدفعين إىل الثأر لكراميت من األسباب اليت

يف املوضـع  ثانية فمن احملتمل أن يهزموك  ولكن كما يقال " املغلوب ال يسكت "
 .هزمية أخرىلن تستطيع أن تتحمل  شابسغوأمام ال .الذي لست مستعداً له
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ف قازبك دوء إىل احلديث الذي أضا _ أجل أن حنمي أنفسنا حنن األديغة من _
ولـن   .جيب أن نتخلص من اخلالفات القبلية اليت بيننـا  _ :يكمله قاطعوه قبل أن

 .مل ننسها إن تأسيس دولة يعنستط
" ونوهم مقابلنا هم من " البولومولكيقال يا قازبك إن هؤالء القوزاق الذين أس _

 ،ملوضوع الذي يـتكلم فيـه  قال بامبت مربزاً أنه يفهم يف ا ، وليسوا من الروس
 .ولكنهم ليسوا روساً ،بينهم روس _ :وأكمل بلهجة أشد حزماً

وعـربوا   .انيجاؤوا من أوكرا _وافق قازبك الضيف  _ ليسوا روساً ،صحيح _
واجلنرال يرمول جـاء   .وكذلك قوزاق " النت " .البحر ولكنهم من أصل روسي

   .باجلنرال فالس من هناك
وغـوظ إال أن  مل يستطع شروخقوه ت _لعرق األديغي أيضاً هؤالء كا ،ال بأس _

 .نامثل تمايزوني _يبدي رأيه 
مسح قازبك حليته الشقراء بكفيه كأنـه   _ ولكنهم خملصون لبالدهم ،هم مثلنا _

 .أليس هذا ما يدفعين إىل القول إن علينا أن تكون لنا دولة واحدة _إىل اهللا  ويدع
وعلـى   .ميكنه أن حيميها أن نؤلف جيشاً جمهزاً و .وأن يكون لنا سلطان يقودها

 .ملتها اخلاصة ا كما للروس والترك واإلجنليزكون هلا عدولتنا أن ت
صاح بفوق حني مسع مبوضـوع   _ ؟أمن أجل أن نستطيع الشراء يف األسواق _

 .النقود
سأل توغوظ مستاء من تعلقهم  _ ؟الروسية والبارة التركية ةأال تشتري بالسوم _

 بأمل كالسراب؟
وأضـاف   ،أجاب بفوق مبهارة _بالسوق اليت تشتري منها يا كبري  هذا يتعلق _

 يف ية مـا كنـت  أديغكنت أعرف أنه سيكون لدي نقود ول :بوجه أكثر انفتاحاً
 .ون من عمالترحاجة إىل ما تذك

ألن  _ :مث سأل قازبك مباشرة _العملة ليس هلا رائحة  !يا بيتمال ،أيها انون _
 ؟إىل جانب السلطان رجال دولةيكون للدولة 
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 .طبعاً _
ال تؤاخذين لن نستطيع تأسيس دولة من  _ :قال بامبت مبتسماً _واهللا يا كبري  _

 .وال إداراهذا النوع 
 .تعجب توغوظ مما مسع ؟وملاذا _
  .سنوقع بالد األديغة يف شد وجذب .سنصطدم بالنزاعات القبلية _
 .ون حزم واضحدقال توغوظ  _إىل هذا احلد لن ندع األمور تصل  _
  !يا توغوظقطُّ إذن اعترب األديغة كأم مل يوجدوا  _
يـدفعوننا إىل    ؛ل شيئاً جلماعة بامبـت وقت أال _استعجل بفوق  _يا قازبك  _

 .اليأس
_ ؟ما يقولونه غري صحيح أتعد 
الئق أن نبكّت ومع ذلك ال أرى من ال ،من أي صحة يا كبري وال أقول إنه خيل _

 .أنفسنا
 ؟هاأمن األفضل أن مندح _
 .فالكمال هللا وحده ؛ليس إىل هذا احلد ،كبري ال يا _
قال بامبت وندم على عدم  _ !ال تنسه ،احفظ اهللا يف قلبك .مل ختطئ يا بفوق _

 :مناداته بامسه احلقيقي ولكن بفوق أكمل دون أن جيعله يالحظ
أنه مهمـا   وما أريد قوله ه ؟يف قلوبنا فمن يكونإن مل يكن اهللا  .نعم يا بامبت _
 !؟امرأة ولدتنا ومن صلب رجل  خنرج من رحمأمل ؛األديغة نا حننك

أأنت الذي ولـدتك أم   .يتعجب بامبت مما يسمع !فامسع ماذا يقول هذا املفلس
لوال أين يف أشد احلاجة إليك ما مسحت لك أن تقترب  ؟وخرجت من صلب رجل

فقد  جرايب املسدس الذي كان يف يف الطريق مع أنك سرقت مين .مين مقدار غلوة
سـومة الفضـية   سرق مـين ال  سواك ومن .جعلتنا نبحث عنه زاعماً أنك مل تره

مل يرافقين غريك يف الشهر  ؟ه من مالبس حممد جريرحبت مما الوحيدة اليت بقيت يل
يف ما يعطيـك   كةًرأجتد ب .ويف النهار الذي اختفت فيه،الذي كانت فيه يف جييب
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لوال أين حمتاج إليك يف ما أبيـت   .املسدس والنقود كانت من عنده ؟حسن باشا
سـمعاً  ملاذا حيبسنا توغوظقوه قازبك م .للفىت األمري جلعلتك تتقيؤها منذ زمن بعيد

أتظنين مهموماً جداً  !ليجبنا على ما جئنا ألجله ويطلق سراحنا ؟إيانا أخبار األديغة
حىت أنت لست مهموماً  ؟بترتيب أمور األديغة واألفكار املتعلقة ا ،الدكبأخبار ب

ال ختدع نفسك متومهاً أمـا   .وأشد الناس زهداً فيها هذان اجلالسان أمامك .ا
نـا  نعلوجت ؛شتت فتؤلفوا دولةرق املتريدون أن جتمعوا الع !يتابعان حركة شفتيك

وأنا أوهلـم   _واهللا لن يعطيكم أحد  ؟ديغةملاذا تلحون على حرية األ .نكره أنفسنا
 .جمنون وومن يفعل هذا فه .هذه احلرية _

 :قال بامبت وعيناه إىل النافذة حماوالً استدراج اجلالسني يف املضافة إىل حديث آخر
 .مل يظهر أغوي منذ الصباح _
 ،الذين ذهبوا إىل أنابـه  يف عداد وه _قال قازبك  _ليس يف القرية  بشه ماف _
 .حسن باشا إىل
يـود   ؛ال أعرف إن كانوا أرهبوا أغـوي  _ضحك توغوظ  _على ما حيدث  _

 مصاحلة القوزاق!
علـى  بامبت  رد _إن كنت من أصحاب شواي فسيجعلك تفعل أشياء أخرى  _

أحـد الـذين خيـدعهم     ووه _ :وجههوه  إليهاملوضوع الذي حيبه جداً والذي 
   .ديسكاسي بلسانه املعسول

 .قال بفوق _سكاسي من هذا النوع مل أر دي _
_ رجاء يا بفوق أبعد عنمل تعطنا الفرصـة   _مل يتحمل بامبت  _ !ك حلظةا فم

   .طوال النهار لنتكلم؛ أنت يف حضرة من هم أكرب منك سناً
 !إن كان رأيك هكذا فلن أضيف كلمة _
 !عمركب الالئق ركزاملحافظ على  .أقول ،نعم _
 _ :مث أضاف إىل مـا يهمـه   ،ني دون مباالةغوظ للرفيققال تو _تتجادال  ال _
 .إن تأملوا يف حسن باشا سنداً هلم فهم خمطئون شابسغال
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 .وافق بامبت ،صحيح _
 .فانكمشولكنه أفاق على نفسه  ،يأ بفوق ليقول شيئاً

ما كنت مسحت  _ :أضاف شروخقوه إىل كالمه _كنت مكانك يا قازبك  ول _
من فكر ذه الطريقة مل يكن  .بنفسه فيغتر حسن باشا حليفاًلألديغة أن جيعلوا من 

      .ذكياً
اشتعلت عينا قازبك  _إن كنت تلمح إيلّ ذا الكالم فأنت خمطئ أيها الضيف  _

هلذا أقول إن  _ :ولكنه أكمل كالمه بتعقُّل .يكظم غيظه أنه والسوداوان شرراً ول
جيب حساب ما يقول  .نتأنا وتقوله أال يكفي ما أقوله .أصبحوا فريقني شابسغال

 ،شـواي  ،وذاك الذي ذكرمتوه بالسوء ،ورلوقوه مرجان وأباته بسلينخ .اآلخرون
ديسكاسي  .وال رجولتهم منقوصة ،سيوفهم ليست مفلولة ،ليسوا أقل منكم شأناً

سنرى مـا   .قيل إنه كتب إىل القيصر يشرح مظامل فالس حنونا .يفعل ما بإمكانه
 !خذْ منه موقفاً سلبياًوال نأ ؛حيدث

جتمـد   ،جليدياًاهللا بعث إلينا شتاء  _مل يستسلم شروخقوه  _ولكن يا قازبك  _
أخاف أن ينقضي الشتاء وحنـن مل نتجـاوز    ،ر بشزة حبيث يتحمل ألف فارس

 .الكالم
 _ :قال قازبك بصـوت أكثـر لطفـاً    _ ؟أتظنها آخر مرة يتجمد فيها بشزة _

إن كان اجلنرال فالسـوف واألتامـان    .م ال يف احلرباألفضل أن نفكر يف السل
دون أن يعين كالمي أين  ؛من ديسكاسي وحسن باشا استفدناماتفييف سيفهماننا 

 .سنصرب أسبوعاً آخر ." !" مارج :غري مستعد إذا دعا األديغة
مل يكن اجلنرال فالسوف واألتامان ماتفييف على اطالع على ما جيري يف بـالد  

 .األديغة
املوفد الذي أرسلوه قبل حلول العام اجلديد إىل اجلنرال يرمولوف قائد اجليش  كان

 حلقتها فوراًو .األديغة تناسب طبيعةالروسي يف القفقاس قد رجع مزوداً بتعليمات 
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الذخرية واملدافع وأسلحة أخرى إىل املنعة القوزاقية على رأس ر بشزة وقطعـات  
 .الفرسان واملشاةمن 

 بالعقـداء جـاء   :من جديد إجراءات تكفل حتصني ضفة النـهر واختذ فالسوف 
وكلـهم يتحلـون    ،من أماكن خمتلفـة  ،بيزكروفن وغافريوش وفريبيسك وبيلر

 .الذي جيهـز نفسـه   واة العدتعليمات متنوعة ب همزودو .يويةبالشجاعة واحل
 .فرسانع الرابع على الضفة من كوبل إىل مسوليان بأربعة جيوش من القوحصن املو

القوزاقية الكبرية من املشاة يف جيش شرون بولتافسـك ب مدينة ستانيسا احلاضرة، 
وهاألسر القوزاقية اليت تعيش يف النواحي القريبة إىل تيمرقوه حيث الـدفاع   ترج

 .أقوى
والقرى املتامخـة ألـار    .حدمها حركة اآلخرأن متجاان ينتظر االطرفان املتعادي

ومسـن   هبسـن وناشـحه وجنج  .مستعدة للحركة مبجرد النفري هأبنوأرغد وأفبس 
واجلميع ينتظـرون اخلـرب    .ال تفارقها السروجوخيوهلم  ،قوتاق حمشوة بالسالحو

من أنابه إىل إيكاترينودار  وكل من مسع أن حسن باشا سيأيت .الذي سيأيت من أنابه
 ،ة صـاروا ألفـاً  املئ والفرسانُ .وتبعوه قادمني من خمتلف الطرق ،مجهوسر اعتلوا

ر بشزة كان وراءه ثالثة آالف  .ألفني واأللف وحني بدأ حسن باشا يقترب من
 فارس من األديغة.

وقال  ،لف من ثالثة آالفؤأرسل فالسوف ثالثة مراسلني إىل جيش حسن باشا امل
 :أوسطهم برييكريستوف

ضفة النـهر  خيربك اجلنرال فالسوف واألتامان ماتفييف أنه إذا كنت أتيت إىل  _
 !الذين وراءك هنا يا حسن باشا الفرسانَ فلتوقفدف السالم 

 ؟أال يعرف من أرسلك أين لن أكون وحدي حيثما توجهت _
 .على سؤالك يا حسن باشا لست خموالً باإلجابة _
 ؟كم من الفرسان يريدون أن يكون معي _
 .مئةليس أكثر من  _
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 ،سواء أيفهمون الروسية أم ال يفهموا ؛اخلرباستنفر الفرسان األديغة الذين مسعوا 
 .ومن أطلق مسدسه يف اهلواء ،ومن استل قامته ،وبينهم من صاح من مكانه

 .حني رفع خورلوقوه مرجان يده توقف اجلميع
حسن باشا م هن وراَءوأمسع: 

 !ليتبعين مئة فارس _
لني القوزاق ملّح مرجان لبسلينوبعد أن مشوا مدة وراء املرس: 

ال يستطيع هذا التركي الذي أحرجناه حـىت   .ما قاله توغوظقوه قازبك صحيح _
ـَس ؟لحصانامتطائه ل طريقةأال ترى  .سار معنا أن حيقق شيئاً ـِّ مـ ه دميـةً  ــ

 !مشِوا
أال  _ :مث مهس له والعتاب غالب عليـه .ضحك أباته بسلين _سنرى ما حيدث  _

   :تعرف عادتنا
عالغريب ونلوي ف" ن منا أمام القريب "ز. 

بـال  وكأن الشمس اليت توسطت السـماء   .ساعات ما قبل الظهرية باردة جليدية
وفوق الفرسـان تـدوم    .بوجه أمحر شاحباألزرق  تطل على عامل األديغة دفء

على فروع األشجار احملاذية للطريـق   والصقيع .األبيض السريع سحابة من البخار
 .ريح تستطيع أن ز عوداً ووليس يف اجل .قوائم اخليل بفعل وقعاهتزازاً لطيفاً يهتز 

حني عرب الفرسان الغابة ظهرت إيكاترينودار على الضفة العالية األخرى بني النهر 
عـن بعـض إال غلـوة     اواملراصد اليت ال يبعد بعضه .والغابة املقطعة املواجهة هلا

 .واملشاة القوزاق واملدافع مغروزة يف األرض ووراءها الفرسان ،حصان متراصفة
ثالثة فرسان غري الذين القوهم علـى   ،وهم ليسوا بعيدين عن ضفة النهر،استقبلهم
وتـذكر   .ف أباته بسلين على الرجل األوسط الضخم فـيهم تعر .شابسغمرتفع ال

مالبس املرحـوم   وزيعله يوم تمرجان أن هذا الرجل الضخم كان قد صار صديقاً 
 .مه هناكقاء قانتات فكلّوأم دعوا إىل ل ،حممد جري
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الـذين اسـتقبلوه    وسأل الفرسانَ .رفع حسن باشا مرة أخرى يده فتوقف رفاقه
 :إىل تعاملهم معهبصوت يفهم منه أكثر من ذي قبل أنه غري مطمئن 

 ؟وأنتم ماذا تريدون منا _
وحسم تابانيس بصوت أجش: 

ويـدعوك   ،أربعـة  واترك الفرسان املئة الذين معك قبل النهر واكتف بثالثة أ _
 .اجلنرال فالسوف واألتامان ماتفييف إىل لقائهما يف سوق التبادل

ه وقـال معتـداً   يظغ كظمولكنه  ،غضب حسن باشا _مل يكن اتفاقنا هكذا  _
يف  ونسـتقبل قل ملن أرسلوك إين لست ممن ي ؛أنا مبعوث الدولة التركية _ :بنفسه

 أسواق املبادالت. 
علـى  للعبور تابانيس ومن معه  يأو ،مع األديغة ة األوائلحني بقي الفرسان الثالث

 جليد النهر غمغم بعض األديغة:
اعتالء اجلليد مل يقبل  حاول وحني  _ ال نستفيد منهعلى ر بشزة جسر ممتاز  _

 :برييكروستوف القوزاقي
 !أيها الشركسي تفعل ال _
 .جعل احلصان يقفز صاهالً _ ؟ماذا يقول هذا _

 :املتمرد الفارس جانُاعترض مر
 !كفى يا أبرج _

وال القوزاق الـذين   ،ليس األديغة الذين جئت من أجلهم :قال حسن باشا يف قلبه
ما كنت ألجتشم كل هـذا   .ما يف قلب حسن باشا شيء آخر !جئت إليهم ببشر

سـيدعونين إىل سـوق املبـادالت     .عرفت أم لن يعاملوين بإنسانية والطريق ل
سلطان هلم ال  ؟أولئك الذين يتبعونين ،أيكنون لنا احتراماً أكثر .ناكويستقبلونين ه

والقـوزاق ال   .مث يتحاربون ويتصاحلون جيتمعون يف أوقات األزمات، .دولةوال 
 أنا أعرف ما يستحق هؤالء لوال أن السلطان عبد احلميد ال .يفكرون أعمق منهم

فلتهم بعضن حتَإ .!يتفانواهم على بعض ولْيقبل: تارقعدفلن يالقوزاق واألديغة  ب 
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واالجنليز الذين  .مثل هذه األرض املمتازة القيصر الروسي مكتوف األيدي وخيسر
والفرنسيون عيوم إىل  .يزعمون أم لن يتخلوا عن األديغة نعرف ماذا يتصيدون

 ؟أين ديسكاسـي  :أتساءل .شيء مضحك .ولكن معرفة نوايا الفرس صعبة ،هنا
 .مل يتركين حىت وضعين على طريق القوزاق ؟فىملاذا اخت

 :وحسم صوت تابانيس األمر ،وصل املرسلون القوزاق
أربعة من  ومرة أخرى قرروا أال تدخل إىل سوق التبادل ومعك أكثر من ثالثة أ _
 املشاة. شابسغال

وتبـادل الفرسـان    .وقف حسن باشا مدة ال حيري جواباً مث أرجع احلصان ببطء
 .ئة النظرات وتبعوا من انصرفاألديغة امل

*** 
 .ليس حسن باشا من أُهني على ضفة ر بشزة

 ،بقهم اجلنرال فالسوف وعرب بالقوزاق ر بشزةقبل أن يستعيد األديغة وعيهم س
   .شابسغونشرهم على أرض ال

مث سحب جيشه  ،اًكيلومتر ثالثنييف نطاق  شابسغوأحرق خالل ثالثة أيام قرى ال
 .الكثري م أن ينهبوايسمح هلدون أن 

. وارتفعت يف الشابسـغ مـرة أخـرى    1822شباط   عام  2وجرى هذا يف 
 .1املناحات

                                                 
جرى كما يلي: عرب فالسوف ف. أ. بوتو يف كتابه " حرب القوقاز " يكتب ما  1

. هاجم ثالثة جيوش من الفرسان، 1822شباط عام  2جبيوش القوزاق ر بشزة يف 
وجيش من املشاة، ومثانية مدافع قرى الشابسغ. كان األديغة يهربون تاركني متاعهم 
ومواشيهم وأمالكهم ال يسألون إال عن حياة أُسرهم. أرسل فالسوف قطعان 

 قرية صغرية.  119قرية كبرية و 17جتاهات فأحرقوا حماصيل القوزاق إىل كل اال
بقرة  1000فرسخاً أبادوا كل ما وجدوا،وساقوا معهم أكثر من  30وضمن دائرة 

 شباط. 4ورجعوا إىل الضفة األخرى يف 
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 :تعجب شواي عندما قيل له إن ديسكاسي يبحث عنك
حـىت   .خصياًمل أقابله ش _ بشه مافقال أغوي  _واهللا ال أعرف ملاذا يريدك  _

احبـث   :أباته بسلين قائالً ويك هفالذي أوفدين إل "ذا قرن "ال أعرف إن كانإين 
   .وأحضره معك إيلّ يوم اجلمعة القادم ،عنه أينما كان

وسأله  .عارف ملاذا يستدعيه نظرة خيرة إىل وجه الضيف غريوقوه عمر جونظر با
 :والقلق باد على صوته

ال فكـرة   _ :مث عاد إىل وعيه وأجاب نفسه بنفسه _ ؟ة ملحةشكلأأرسلك مل _
ليحدد مهلة أسبوع لـوال  ماكان ولكن أباته بسلين  ،يف األمر مأساةلدي إن كان 

قـل يل   بشـه مـاف  يا  _ مث أردف كالمه بسرعة سؤاالً _ .الضرورة القصوى
 ؟بسلين من جهة والده الصاحل أصحيح ما نسمعه عن هذا الرجل

حة بصرا بشه مافمل جيب  _واهللا ال أعرف يا عمر مب أجيبك يف هذا املوضوع  _
 ،مكننا أن نتحـادث  أاسم من مسعتب صرحتإن  _نه مخّن سبب السؤال أ وول

                                                                                             
عندما عربوا ر بشزة عمل فالسوف حبماسة للحصول على مكافآت للعابرين. 

د قيصرنا أن حتل األمور بغري هذه الطريقة،ولو وهذا جواب فيليامينوف: " كان بو
أن أصل املشكلة هم الذين يعيشون على الضفة األخرى، ورغم حاجتنا إىل ما 
حدث. وهلذا ال يستطيع قائد جيوش القوقاز أن يطلب مكافآت مثينة. ويكفي 
توجيه ثناء إليكم وإىل من حتت قيادتكم. وبالنسبة إىل مكافأة القوزاق باألموال 

نقدية فمن الضروري صرف النظر إذ أن هناك نقصاً يف املال، باإلضافة إىل أنه ال
 ليس من العادة تقدمي النقود كمكافآت يف احلروب.

أما اجلنرال يرمولوف فقد أصدر توجيهاً يعرب فيه عن رضاه عن اجلنرال فالسوف 
ويرى وكل ضباطه، وعلى حنو خاص تابانيس ودوبونوس " إنه يقدر مثل هذا الطبع 

 فيه خري القوزاق الذين يعرفهم اجلميع.
 



- 347- 
 

مهما قالوا  :فإن تعليقي واحد شابسغولكنك ملا كنت تسأل عما حيدث يف بالد ال
ومهما فعلوا فكل ما حدث لنا من مآسٍ يعود يف النهايـة إىل اجلنـرال اللعـني    

 .فالسوف
ـ  :ولكين مهموم مبسألة .أيضاً إا تؤملنا ،هذه ليست مأساتكم وحدكم _ ون أيك

 ؟لقوزاقعلى عالقة باأباته الكبري قمجري 
غـارق يف   وأجاب شواي وه ؟لقوزاقعلى غري عالقة بامن بقي اآلن بني األديغة 

 كم مرة ذهبـت  .أنت أيضاً صرت معنياً بالقضية يا عمر ،لست وحدي ؟أفكاره
تعاقب على بيتك  .أيامكان عندك قبل  ووه ؟رجعت إىل بانتايل يف فاسيورينسكو

من أجـل قضـية    ،الشر لك ومن يضمر ،خالل األيام الثالثة من يضمر لك اخلري
مل يكتمـوا   حىت لوولكن  ؟من أين تعرف ماذا يف قلوم مجيعهم .الفىت القوزاقي

أظن سبب سؤالك عـن   .همل خترج كلمة نابية تتعلق باملأساة أمام الفىت القوزاقي 
 يبحـث عـين  ولكن ملـاذا   ،أقول هذا .يسكاسي عينحبث د وأباته قمجري ه

كـان عـن    ول ؟أباته بسلين عن طريق، وديسكاسي الذي مل أقابله طوال عمري
كـان األمـر   لبل عن قاميت وحاج قسي  ،سيسور وخان جري أوقانتات أطريق 

 .مفهوماً ألم يتزاورون
احلديث غـري  يغري موضوع بشه ماف بدأ  _كل ما يف دنيانا جيلب اهلم يا عمر  _

واهللا ال أعـرف إن   _ :أنه فهم من نظرة املضيف أنه لن يقبل منه إال اجلواب فقال
وابنـاه   ،من أوائل الذين يستلون قامام وفه كان القوزاق أصدقاء ألباته قمجري

هما ظلماً فلن يقبل من يسمع منك هـذا  وإن امت ،بسلين ووبيخ ال مثلبة عليهما
 .االام

ولكنـه مل يتـرك    ،ظهر من صوت عمر أنه نادم على سـؤاله  _ !هكذا إذن _
ال أعرف ما الذي جيعل أباته بسلين هـذا   _ :فرجع وسأل عما يقلقه  ،املوضوع

 .الرجل الطيب من معارف ديسكاسي
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حيـرص علـى    _ :قال شواي وقد ختلص من أفكـاره  _ديسكاسي يا عمر  _
 ؟ساة األديغةأمل تسمع أنه كتب إىل القيصر يروي له مأ ؛األديغة

أنـت يـا    _مبا قيل له  اًارتفع صوت عمر راضي _ ؟أمسع يا شواي وكيف مل _
وقـال للضـيف    _نتيجة الوإن كنت ال أعرف  أول من أطلعين على اخلرب شواي
كيف يتجاهل مصاحل روسيا الـيت أوفدتـه    ؛بشه مافأنا ال أثق به يا  _ :بسرعة

 .ومصاحل القوزاق وحيرص علينا حنن
لنـا  لقيصر الروسي وحيما يف حضرة يغتابنا ل يف بالدنا خرب آخر يقول إنهيتناق _

فارس ثرثار امسـه بفـوق    هأبنيف نواحي يا شواي ظهر .ما حيدث كاملةً مسؤوليةَ
 .يقال إنه يالحق ديسكاسي عن كثب ليقتله

أرسل إيلّ أيضاً أكثر من مرة حيذرين من  _ضحك شواي  _ !ما أكثر اهتماماته _
 !لقائه

جيـب   :قلت لك قبل أيام واآلن أقول _مل يرض عمر  _ !ال تضحك يا شواي _
 !انتبه ؛رمبا يؤذيك .أن يكون هناك من حيرضه ضدك

 ؟ر كيف جـاءين بامبت أتذكُ شابسغ _ بشه مافشهد  _من حيرضه معروف  _
   .عطيتك سومتنيأسه أمامي أر فإن وضعت ؛هذا رفيقك أصبح كافراً :كان قال يل

فكرة االنتقام اليت  أشعلت _يقول هذا تفوح الربودة من موقده  أن من واحلال _
لـيس   ههـذ  ،يهرب مـين منذ عدة أشهر  _هيجت أفكار شواي عينيه احلادتني 

إن كان أباته يريدين فسأوافيه يف اليـوم الـذي    ؟فيم حيتاجين ديسكاسي .مشكلة
كان بـودي   ؛لربيع يقتربا وه ولكين ال أفهم ملاذا موفد روسيا بيننا. مث ها .عينه

 مث  ،حني زارمها بانتايل جعل الفرح بابونا تقف على رجليها .أن أعاون عمر قليالً
 .حني ودعته رجعت إىل السرير

زفر عمـر عميقـاً مث    _لسنا أحراراً يف شيء من هذه الدنيا  ؟إذن ماذا بوسعنا _
نفسك بـاألرض   ال ختدع .ال يزال أمامنا متسع من الوقت قبل الربيع _ :أضاف

لن يأيت انقالب الطبيعة إال بعد أن يتساقط الثلج الناعم  .اليت تظهر بعد ذوبان الثلج
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أربع مـرات يف   ويف األسبوع ثالث أ وسيتغري اجل 1الذي يسمى " لقمة العجوز"
إن كانوا اسـتدعوك   .يعدل أن يكون الناس يف حاجة إليك ال حظَّ .هذا الوقت

 !؟ماذا ينوون يل :ال تقل .فهذا يعين أم يف حاجتك
 .حديث الرجالصوت الباب  أوقف

 :وبدأ املصافحة من الضيف ،ألقى تازة أديغ السالم حال جتاوزه الباب
وحني دخلت البيت أخربتين خالتنا .شابسغيف بالد ال كنت !بشه مافسالماً يا  _

 ؟بشه مافمعيشتك يا أمور و ؟كيف صحتك .أن عندك ضيفاً فجئت إليك ألراك
 .مل أرك منذ أوصلنا بانتايل إىل أهله يف الشتاء املاضي

ولكن مل تنقطع أخبارك الطيبـة   _على كالمه  بشه مافشهد  _ !حقاً يا أديغ _
   .عين
 ،ظهر على وجه أديغ املمتلئ اغتباطه مبا يسمع _شكراً ملن يأتون على ذكري  _

 .س ألجلهولكن ال أرى نفسي فعلت ما أستحق أن يذكرين النا _ :وأضاف
_ قال عمر _ال تدعهم يذكرونك بالسوء  ألست. 
  !ال مسح اهللا _
 .سأل شواي يريد أن يغري موضوع احلديث _ ؟ما األخبار حيث كنت يا أديغ _
ولكين مسعـت شـيئاً    ،يشعرون بالعار مما فعله اجلنرال فالسوف م شابسغال _

 .جديداً
 ؟أجيد لنا أم سيء _رفع شواي الرأس املثقل باألفكار  ؟أي خرب _
قال أديغ مرتاحاً إىل أن اخلرب يأيت مـن   _ ؟من يعرف ماذا يضمرون يا شواي _

كنـت   .سلوك فالسوف تقوميل أرسل القيصر شخصاً امسه ستريكالوف _طرفه 
 ؟بشه مافأمل خيربكم  ،أظنكم تعرفون اخلرب

                                                 
 .تعبري مألوف يف اجلوالن أيضاً. املترجم 1
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كنـت أعـرف أن    _ :مث أصلح وضـعه  بشه مافقال  _أمسعه للمرة األوىل  _
 ؛ولكن من العجيب أن يرسل منـدوباً  ،ديسكاسي كتب إىل قيصره يف هذا الشتاء

 .وإن كنت ال أعرف كيف سيكون سلوكه معنا
 :ضحك عمر

باشوات الـروس   عمسيج ،هذا ما سيحدث _البقرة ال تقتل عجالً "  قائمة"  _
وضوع وأنت ما رأيك يف هذا امل .يف النهاية على حتميلنا الذنب ويفترقونوالقوزاق 
 ؟يا شواي

سـيعود إىل   _ :قال شواي دون محاسـة  _األديغي  _حتليل الوضع القوزاقي  _
 غري أننـا  .من احلقيقة ولكن يف ما تقوله يا عمر شيئاً .استقامة املندوب وإنسانيته

 .سننتظر ما حيدث
 _لن يغفر السلطان التركي للقوزاق ما فعلوا حبسن باشا على ضفة ر بشـزة   _

لست من وكالء تركيا ولكن حز يف نفسـي أن   _ :كالمه وأمتّ ،برأيهأدىل عمر 
هان من توجيحمرومـاً مـن    فليس األتامان مـاتفيي  .إىل القوزاق بنية السالم ه

. وأنا ما وأن أحدد سبب تصرفه على هذا النح ستطيعال أ .اإلنسانية على ما أمسع
 .كنت ألرضى مبثل هذه املعاملة معي

بشـه  قـال   _ ؟حراً يف شيء مما يفعل يا عمر ف ال يزالماتفيي أتظن األتامان _
   .ماف

رجع شواي إىل ما كانوا يتحدثون فيه وإن كان مهموماً بأشياء  _ بشه مافيا  _
أقول هـذا   ؟ماذا يريد ؟باته بسلينأأما حدست شيئاً مما أرسلك ألجله  _ :أخرى

 .خوفاً من أن يكون لبامبت ضلع يف املوضوع
_ ل إيل أين رأيته يف غابات بالدنا ؟امبتب :أقلتيخ. 
 ؟مىت _
 .الليلة _
 ؟هخيل إليك أم تعرفت _
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 .حني رآين توغل يف الغابة مع رفيق شاب له ،مل أحادثه _
ومـد يـده إىل    ،ى بالعني ما خيمنـه أشهد شواي وكأنه ر _بفوق  وهذا ه _

   .األسلحة واملعدات املعلقة باجلدار الذي جيلس إليه
 :مباالة ظاهرية وإن كان يكظم مشاعره مر بالوقال ع

 _ كفى يا شواي! لن نعلق مصرينا وسلوكنا ؤالء... ما يزال الليـل طـويالً؛  
فسأروي لكم حكاية األخوين  ،ال :فإن قلت ؛أمسعونا حكاية قدمية! ابدأ أيها اجلار

" أمل  إجيـانوق وان األخ ،إجيانوقاألخوان  :على كل األلسنة"  :فامسعوا ؛إجيانوق
الطاعون إن شـاء  يهما بأن يهلكهما لع وأدعيبق يف الدنيا رجل غري هذين اللذين 

سأخترب رجولة  .جافيش إندار يف املنطقة اليت فيها إجيانوقيأتون على ذكر  ال ؟اهللا
 .هذين األخوين " قال جافيش إندار هذا وسافر

يسافر ليجلـب   :العاركان جافيش مولعاً مبديح الناس له ولكن ال جيلب لنفسه إال 
 .لنفسه الثناء فال يعود إال باملثالب

مل  .وترجلوا عند مـربط األفـراس   ،إجيانوقدخل جافيش ومعه فارسان إىل دار 
وكان  ،دخلوا املضافة .ففهموا أن ورزمس وتيمرقان ليسا يف الدار .يستقبلهم أحد

علقهـا  خلع جـافيش سـترته و   .تتدفأ على النار هرمةإىل جانب الوجاق قطة 
مل يكن هؤالء أوالد كلب ملا مسحوا لقطة أن تقيم يف  " لو :واستل قامته .بالعمود

عيـنني سـوداوين    ووملا دخل صيب ذ .وقطع رأس القطة .مضافتهم كأا رجل
 ." !لنا منها عصيدة خذ هذه إىل جدتك ولتطبخ" :قال لهاملضافة  

 .قال شواي بصوت حمتد !؟أي سلوك شرير هذا _
 :هاأوالً فسأال ا إىل أمهمدخالإىل البيت  حني يعودان إجيانوقن ياألخودة على عا

ذحبـوا   ؛فهم أشـرار  ،ولكن كائناً من كانوا ،رفع" " ال أ ؟من ضيوفنا يا أمي"
إال   يفعل هـذا " مل.مع الصيب طالبني أن أطبخ هلم عصيدة " القطة وأرسلوها إيلّ

مل تقبل العجوز ولكن  ." قال األكرب" اطبخي هلم ما طلبوا يا أمي  جافيش إندار 
 .ال بد من هذا " ،م له ما يطلب" الضيف يقد :أصر أيضاًاالبن األصغر 
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 .   بشه مافصرخ أغوي  .ولدتكما أمكما رجلني !سنتماحأ _
 دخل ورزمس إىل الضيوف ورحب م. وجهزت املائدة سريعاً .

نظـر   . العمود الصغريوحني جلس رفيقا جافيش إليها تراجع ورزمس واستند إىل
يا جـافيش   :قال ورزمس خبشونة .جافيش مدة إىل الطعام حياول أال ميد يده إليه

 .!كان فيه حتفك ولستأكل منه و
 .أديغ أنفاسه بانتظار ما سيحدث حبسيف حني  ،ابتسم شواي

ولكن مل يكن بد فـأغمض   .جلس جافيش قليالً ال يستطيع إعادة لقمة العصيدة
لن نسـتطيع أن نأكـل    ." قال الضيف األثر عصيدة أمك قوية" .العهعينيه وابت

 "!ال حترجنا ؛املزيد
حني يأكل الضيف ينظر  :"قيل :الباب وقال وأخرجت املائدة نظر جافيش حنحني 

 " ولكن مل تقولوا ماذا تطلبون " قال :سننصرف حنن " سأهلم ورزمس ،إىل الباب
ـ " ابتسم جافيش " شكراً لبيت لنا طلبنا مل  وورزمس ألخيه تيمرقان وأجام " ل

 يكن عندكم غري هذا الطلب ألطعمكم أهلكم قطة " 
إىل أعدائهما مـن  أضيف اسم جافيش إندار  ؛هكذا إجيانوقازداد أعداء األخوين 

   .النبالء _األمراء 
إىل  يف طريقهنوبعد مدة من تقدمي عصيدة القطة إىل جافيش التقى عدد من النساء 

واقتربوا  ،رجل الرجالتو .كب النبيل. وكالعادة ترجلت النساء من العربةمبو تعزية
من النساء واألعة يف أيديهمن.   

تقدمي فناداها " يا أمنا  .بني املعزيات إجيانوقتعرف جافيش على والدة األخوين 
 ." وحني خرجت العجوز من صف النساء تقدم إليها جافيش وجز شعرها !قليالً

ينٍ لك علي يا ولدي قالت له " أيإن  ممتـازان؛  ولداك رجـالن  :" " يقولون ؟د
وما إن مسع ورزمـس   ." قال جافيش هذا وركب !كان فيهما مروءة فال يغفرا يل

هانة اليت حلقت بوالدما حىت أسرعا ملالحقة جافيش ولكـن األم مل  اإلوتيمرقان 
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وال تصـرخا   ،رجلـني  ستقابالن من فعل يب هذا إن كنتما ،ال تفعال ،" ال :تقبل
  .الفرصة لالنتقام " جيد ن" من يه شعري فتفضحاين فإنّ قص ستنكرينم

 وملا صادف األمري بيسـالن  ،وبعد أيام من احلادث رجع جافيش إىل بالد البسلين
بر إينجـيج   .موكب الفرسانضمن سافر معه  يستعد للسفر هززاب وأشرفوا على

وسـطح   ،كان وسط املاء نظيفاً وجوانبه متجمدة. همعدوالبارد  الشرقي واهلواء
حصانه كثرياً يستحثه ولكن احلصـان   هاألمري بيسالن بزابز ساط .اجلليد كالصوان
اجلليد وخرج من  وغضب جافيش حني رفض حصان األمري أن يعل .مل يربح مكانه

اوي كسائي ال يسقال " ؛ن حصانه توقف أيضاً على حافة اجلليدأبني أصحابه غري 
" قال جافيش هذا وخط هلم طريقـاً   !واهللا لتعربنّ؛موثوقاً مد قمح وما أركبه ليس

أيقول أحد  !" أرجعوه:توقف األمري الذي جيب أن يكون دائماً يف املقدمة .حبصانه
أأنا من كساؤه اليساوي  ؟الذي ال يوثق به " أحصاين أنا ؟مثل ما قال يل جافيش

مأأنا من املوايل   ؟مىت لبست كساء مل أشتره إال بعبد ؟أليست هذه منيمة ؟قمح د
 !خطوة إال بعد حمكمة ولن أخط !؟ليكون كسائي ال يساوي مد قمح
ن كساء األمـري بيسـالن ال   أ قالوا له " أتقسم :وكُلِّف احملكّمون يف املكان نفسه

فقرروا إعدامه إن مل يـأت   .ولكن دون شهود ،شافي" أقسم ج ؟يساوي مد قمح
 .إجيانوقفأعطاه األمري بيسالن اسم األخوين  .شاهدينب

قـال " كيـف أذهـب إىل     .فيئس ؛ش أنه وقع يف ورطة ال خمرج منهاافيفهم ج
ـ  .سيقتالنين ؟األخوين اللذين أهنت والدما ولكن األمرين سيإن مل  :عنـدي  ان

 "       !فألذهب بالينيشهدا يل فاآلخرون سيقطعون رأسي" لساين 
وبعد ما انتظرمهـا   .كانا غائبني عن البيت إجيانوقأيضاً أن األخوين  صدف اآلن

 .يوماً وليلة رجع األخوان
إىل الضيف أبلغهما طلبه " يف الربيع املاضي دخل بائع  إجيانوقحني دخل األخوان 

البيت األقمشة وقع اختيارها علـى   وحني تفحصت سيدةُ .حيمل حريراً إىل الدار
" أأشتري هذا احلرير الـذي اشـتهيته    :فاستدعتين ؛جهاقطعة تصنعها كساء لزو
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" حقاً قمـاش   :وال يطلب البائع أكثر من مد قمح " وملا قلت هلا ؟ألجل زوجي
حصاين وأنا قلت " .يلبسه ووفصلته لزوجها وهاه .مجيل للكساء " اشترته مبد قمح

وهـذا   ،يؤكد أنه غري موثـوق  " ألن حصان األمري كان عليه ختم موثوقاًليس 
مل أستطع أن  ؛احلصان من النوع الكسول. ولكن من يعرف كيف ستكون السيدة

 "هلذا جئت  .أطلبها شاهدة ألا امرأة
" يا والدتنا لن نستطيع  ." قالت هلما !" اشهدا له إذن .استشار األخوان والدما

ثانياً و ،ن جافيشاأوالً ستهين .ال أقصد ذا أن تصاحلا عدوكماهذا " قالت " ال، 
فسأل األمري  ،فإن ذهبتما معه وشهدمتا .ذاك األمري املتحذلق بيسالن " معهستهينان 

 ،فإن نفذمت هذا فألن جـافيش النبيـل عـدوكم    .قالت له أصل املشكلة ،زوجته
 "وفتصرفوا معه كما يتصرف مع العد

وا" :األمـري  صرخ بيسالن بزابـزه  .وشهدا على ما قاله .رافق األخوان جافيش 
 "  جافيش إذا ما يقتالنين إجيانوقبينما أنتظر أن يقتل األخوان  !جليخ

 .ولكن حرموه من أن يكون نبيالً مرافقاً لألمري .برأ احملكمون جافيش مما أدانوه به
اقبالين  .قتلتماين وأنا حي ." عبثاً اختذتكما عدوين إجيانوققال جافيش لألخوين 

" استشار ب وإن حللتما ربطت حصانيكماالركاخادماً إن سافرمتا أمسكت لكما 
ه يكف ،حىت األمري،ارضيا ذا فمن يقتلْ " :األخوان والدما فرأت العرض مقبوالً

إن وهبكم جافيش حريته  ؟وأي نبيل وهب نفسه خادماً بثمن الدم ،أن يدفع الدية
 ولن تكسبوا مكرمة أعظم من هذه يا ولدي " !فخذوها

 ه" هذ .بقي النبيل جافيش خادماً هلما وسائساً حلصانيهماو .إجيانوققبل األخوان 
 حكايـة  _حكايته  باجقوه عمرأى  _أين أمللتكم  ويا إخويت الصغار األعزاء ول

 " إجيانوقاألخوين 
دون  إجيـانوق مل يكن األخـوان   _ بشه مافقال  _ ؟وملاذا تسبب لنا امللل _

 .وحلّتهما بالرجولةجنبتهما اخلطأ  .وكانت هلما أم حكيمة .رجولة
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 مطرقـاً وافقه تازه أديغ ونظر إىل شواي الذي كان  _ !حتلَّوا بالصرب :الهلذا يق _
حنـن األديغـة    _ :وألقى نظرة على عمر ،بشه مافوإىل  ،ال يساهم يف احلديث
نا ضاحكاً سخر بر بشزة ي وانظروا هاه .جتاه ومرة إىل ذاكنرمتي مرة إىل هذا اال

 .القوزاقية _جيري دون استعجال بني الضفتني األديغية  ،طمةبأمواجه املتال
 _قال عمر دون اهتمام كبري  .أن يخرجوه عن طوره ويوسخوه أحياناً وال خيل _

 .هو اآلخر ليس راً مرتاحاً
وأنت يا شواي ملـاذا ال   _ هسرى الدفء يف عيين تاز _وهذا ما أقوله يا عمر  _

  ؟تقول شيئاً
ال أظن ما رواه لنا مضيفنا دون  _تسم شواي اب _ ؟أخي الصغري وماذا أقول يا _

 ؟يا عمرصحيحاً أليس  ؛جذور
هـذه موجهـة إىل    ب،كان عمر متهيئاً للجوا ،لن يقول أحد أصدق من هذا _

كنـت أعـرف    :مسعت والدي يكررها ويقول ،من حياة األديغة نبتت ،كثريين
 .وكانت يل م صلة ما _أبطاهلا 

اختتم أغوي  _ اًقرون عيشي بلُ وما له ،من املضمون قصري العمر ارغاخلرب الف _
 .سهرة هذه الليلة بشه ماف

 :وض تازة أديغ مع ايتها
 !لتكن ليلتكم مرحية ؛واهللا تأخر الوقت _

 :وقال عمر ،وض شواي
الشـريران   _ :حني وطئا العتبة كشف عن سره _أحب أن أقول للجار شيئاً  _

وال  .وسأفعل كـذلك  ،.. أطلق كلبك.هما على ختوم قريتنا مل يعجبايناللذان رأيت
 !تدع النوم يستغرقك
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ختوم الغابة الشرقية حني ابتعد الفارسان أشجار  قمل يكن نور الفجر ينوي بعد تسلُّ
  :الغابة قال شواي حد جتاوزاوحني  ،، صعدا املرتفعقاي حبلهعن ظاهر قرية 

 .غمض يل جفن طوال الليليأما أنا فلم  ،بشه مافلك يا احال أعرف  _
 .وأنا أيضاً ال أتذكر ليلة ثقيلة علي كالليلة الفائتة _

 جيعلين أشك فيـه مل  .قال شواي يف قلبه .مثلي سريع القلقأيضاً رجل  بشه ماف
ـ   أوامر رهنكنت أقول إنه  .يوماً منذ نشأت بيننا هذه الصداقة  ،هبامبـت ووكيلُ

الوضـع   حسبفهمين ي .شابسغاألبزاخ البعيدة ليزورين يف ال ديار ء منولكن جا
وجنـد موضـوعاً    ،مل تكن أفكارنا حول القوزاق متطابقـة  الذي أنا فيه حىت لو

يلمح يل عمر  .ويساحمين كما أساحمه حني يرى مين شيئاً ال يعجبه .للحديث بيننا
ولكـن   ؛قوزاق فاسيورينسك إن صديقك مل يقبل أن يذهب معنا إىل:أحياناً قائالً

أفكـاره   ؟بشه مافأليس أديغ مثل  ؟يفعل ما ليس مقتنعاً بهلملاذا حترج اإلنسان 
 بشه ماف يصرحال  .ال يريد القوزاق وال الترك ؛بشه مافختتلف جداً عن أفكار 

 .خمطئ والترك فه يف أحضانأخرياً  بقىولكن إن كان يعتقد أنه سي برأيه،
   .بشه مافورجع إىل أرق  ،أزاح شواي أفكاره

 ؟أما أنت فما الذي يشغل رأسك ،أنا أرسل يل أباته بسلين خرباً حيرمين النوم _
ليس ما أرسلين أباته  _كأنه كان ينتظر السؤال  بشه مافأجابه  _ .نفسه مهّك _

مل يفارق وقع أقـدامهما   .سلباين هدوئيإليك من أجله. هذان اللذان رآمها تازة 
 .طوال الليل أذينّ خرساأل
ومل يتوقف  ،زمناً حث شواي احلصان وجعله خيب _ عرفت أن سيحدث هذا _

حقـل أن يشعال النار يف  أخاف مل أعد أهتم بنفسي بل _ :وهعن احلديث يف عد 
 .قضيت الليل يف هذا الوسواس ؛عمر انتقاماً منا

 .أسي الليلةكان هذا اهلاجس نفسه ما يف ر ؟أولدتنا أنا وأنت أم واحدة :شواي _
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 _حصانه  وخفف شواي من عد _ ؟أولدتنا أم واحدة :أسعدين كثرياً أن تسأل _
ك أخـي وصـديقي   أعد :صدقين .تك اليت تعيشها معيوخولكن ال أعدل شيئاً بأُ

   .وأملي
ولكين سأقول لك مـا مل   .وأنا أُكن لك الشعور نفسه ،شكراً ؟صدقأوملاذا ال  _

 .مركيقله أحد لك طوال ع
 ... أوقف شواي احلصان.نعم _
ال تقل إنه ليس يف الـدنيا مـن    _احلصان  بشه مافمل يوقف  _امش  ،امشِ _

 ؟من هي سيسور اليت يف دنياك .تعدله يب
ال ختلط العواطـف   _ :ابتسم ورجع فوراً إىل اجلد _ مسكت يبواهللا أ !أغوي _
 !املرأة وا حن ،الرجل وحن

 :وقال أغوي بال محاسة
   ا.كنت أود أال أجعلك تنساه _
أكذب عليك إن قلت لك إين إعرف مـا يف قلـب    ،شه مافيا حسريت يا ب _

والسبب يف كـل مـا    .ولكن مما أبعدين عنها قضية املرحوم حممد جري .سيسور
رفع شواي  .يرسل إيل أخباراً وحني أحبث عنه خيتفي .هذا اللعني بامبت وجرى ه

إن  يـا بامبـت   :وصرخ مسمعاً الغابة كلها ،جسمه عن السرج مغلوباً بالغضب
فال تتبعين  ،وإن بقي فيك شيء من رجولة ،كنت تلبس قبعة وكانت أمك ولدتك

مثل ظلي بل اخرج من الغابة وقأمامي ف! 
إن كنت تظـن   ؟ماذا جرى لك يا بيتمال _احلصان  بشه مافجلم  ،يا شواي _

 .أنك ستعيد بامبت إىل ضمريه فأنت خمطئ
 _أقول لـه مـا يف قلـيب     _صرخ شواي بصوت أعلى  _كنت أخطئ وإن  _

    !ليستقبلين يف طريقي بصدر حصانه مشهراً سيفه
ال تعبـث  فأمامنا طريق طويل  _ بشه مافمل يوافق أغوي  _ !كفى يا شواي _

 !مع هذا املسخ
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 ،هوبرأ نفسه كأنه نادم على تسرع ،رجع شواي إىل رشده _واهللا هذا صحيح  _
 ،ال أعرف كيف،أحياناً .مبا يقلقين رغماً عين تحب _ ورا خطر له دون تففعل م

أفقدين كـل   .ولكين لن أندم على أي شيء أفعله حيال بامبت .أفعل ما ال جيوز
 .صرب

ما توقعـت أن تكـون    ،يف نفسه بشه مافقال  ،ن ستعثر وبِمكنت تعرف أي ول
غْ .أديغيرافقته بقلب  .فت اآلنحقيقة بامبت كما تكشنا أي عمل قمنا بـه  سو

مل يتصرف معي كمـا  وكيفما عشنا  .دمة قضية األديغةمهما كان سيئاً بأنه يف خ
 .ليس ألننا كنا خملصني أحدنا لآلخر فقد حدث أن ختاصمنا وتصاحلنا .فعل معك

مهمـا كانـت    مل يدعين أعرف ما يف قلبه ولكن أفكر اآلن من جديد وأفهم أنه
يف العام املاضي حني أغرقَنا القوزاق يف املستنقع أمل نكـن   !مهالً.. .جيدةعالقتنا 

وينصحين  ،كنا نركض جنباً إىل جنب ؟فكيف حدث يف تلك الليلة أن افترقنا ؛معاً
أي  .وحني بدأ القوزاق يقابلوننا بسيوف مشهرة ابتلعته األرض من أمامي .أال أتوه

 ،اًسـوي بامبت ليس إنساناً  ؟ةفكرة شريرة ختطر يل يف حني أنه رجع بفخذ جمروح
مـا يهمـين    غري أنّ .لكن ال أستطيع وصفه بقلة الرجولةو ،على شيء وال يستقر
ليـت   :تقـول  .ما ينسيك ما فعل بـك  وما حياوله اآلن يا شواي ه .شيء آخر

ولكن افـرح بـأن تبقـى يف     .لوستان حبلهسيسور خترج من القلعة وتعود إىل 
   .كلتك مع بامبتإيكاترينودار ريثما تنهي مش

ه الصـامت  صديقَ ،مازحاً،سأل شواي _ ؟إىل أي جهة وصل تفكريك يا أغوي _
 .فوق السرج

  .املشتتةراضياً بأن عاد إىل أفكاره  بشه مافكان  _مل يتركك فيذهب بعيداً  _
 ." دمر حيايت " :فكرت يف قولك !أصبت _

بعـد   ون الشمس مل تنكلما رقيا اجلبل مع أ طبيعةان سر الحسسكان الفارسان يت
 ،اهلواء اخلفيف ينزلق من فوق األشجار ليتبدد يف الطرقات .البزوغ من وراء الغابة

وشوشـات العصـافري   و تنبئك  ،اقترب الربيع .ويهز عيدان العام الفائت املنفردة
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الذي يغطـي شـيئاً    النهار وتستقبل الغابةُ  ،بقرب شروق الشمس من قمة اجلبل
ه وجاوب حزن ،ومن بعيد صاح عصفور كأنه يشك .أصوات خمتلفةها بمساَء فشيئاً

أجش آخر صوت. نظر إليهما  .بريان طريق الفارسني مع جرائهما زيراننر خوعب
 !ليعيشا ولْريبيا صغارمها :ومل ميدا اليد إىل السالح ،وشواي نظرة ود بشه ماف

 :مل ميلك شواي إال أن يقول ومها ينحدران
 .خلفنا وناليزما  ا كظاللنامن يتابعوننأظن  _
 .بك اًالئققلقك اليوم واهللا يا شواي ال أرى  _
 .بل أنا فرح ،لست قلقاً _
 ؟أي فرح جلبه لك األشرار _
ال أريـد أن   ،من أمام بيت عمـر  اوأبعدنامه ،حابله أخرجنا الشريرين من قاي _
أحد بسبيبي ضر. 

 .وتازة أديـغ الرجولـةُ   مرباجقوه عينقص  ال .نوع من اإلنسانية ،هذا حسن _
   ؟ولكن ملاذا تظل تتكلم على من ال نرى أشخاصهم

انظـر   _اء صخرة ابتعد عن الطريق واختبأ ور ،ضحك شواي _ إن مل تصدق _
 يتحقق هذا فأنـا  إن مل ،اأننا هربنا منهم اا فوق املرتفع ويف ظنهمصار ،إىل األعلى

 .أسحب كالمي
 .دوانيةة عفكر اليس هلم امن أرامه !امه ها _
بامبت  نسلَّعندما خرج شواي من وراء الصخرة ا _ .اانظر إن مل يكن عندمه _

 ورفيقه يف الغابة.
 :باننيج ،وإن ضحك ،بشه مافرسان يف رأي اكان الف

 ؟ة "غميضأتبقون تلعبون لعبة " ال _
 .نتصيد أول من يفقد احلذر _
 .أنت تشارك بامبت هذه الصفة وعلى ما يبد _
 ؟ول أصدقائي القوزاقماذا يق _
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 .أنت أدرى ؛يقولون الكثري _
مـا يقـول    ،كما قال عمر،هذا هو  هم "مثل وِعا" حني ختتلط بقطيع الذئاب  _

رفيقه  وقفوبعدما عدوا زمناً  ،رجع شواي إىل الطريق خبباً _أصدقائي القوزاق 
 :جبانبه

 .الذين وراءنا يرون ظهورنا _
 .ال ينظر أحد إىل ظهورنا اآلن _إهانة قال دون قصد إىل  _ال تقلق  _
 .سأل بشه ماف دون اهتمام _ ؟من أخربك _
 ؟أنسيت أساليبه .ليس بامبت من النوع الذي يظهر مرتني يف عز الظهرية _
فما يـدرينا   ؛أربع مرات ويف النهار ثالث أيتغري قلبه نبض هذا صحيح ولكن  _

ان مناسب لنصب كمـني هلمـا   مك ،ال طريق غري هذا للنزول ؟أي خاطرة تأتيه
 .وقتلهما كليهما
 :ضحك شواي

 ؟ملاذا تضحك _
 .ما جعله يتخلى عـن متابعتنـا   وهذا املكان املكشوف ه ؟أتظن بامبت جمنوناً _

 .ولكن ال يعين هذا أال نكون حذرين
ـ  من املخـاطر  وخيل مل يكن قضاء الليل والنهار يف جبال األبزاخ مل يتـربص   وول

 وكان من الصعب معرفة من قد يظهر من وراء صخرة أ .ضالفرسان بعضهم ببع
مهمـا كـان    ،وكما يرتاح القلب . شجرة ثخينة قاصداً الشر ومنعطف طريق أ

 ،حني خترج من الظالم حيث ال ترى من ميد إصبعه إىل عينكحظك من الرجولة، 
فبدا هلـم   املستويةمن اجلبل ودخال أرض البجدوغ  بشه ماففقد خرج شواي و

 .عادوا إىل دنيا أخرىأم 
اليت ذاب عنها الثلج منذ زمن ليس  واألرض فليس يف السماء أي غيمة، صاح واجل

 ال ختلو منأا  غري املورق االيابسة وقصبه االعارية وأعشا ابالبعيد تنبئ أشجاره
 اآلن حىت البارد اخلفيف الذي كان يهب على اجلبل إىل هنا مل يصل اهلواُء .ملاأل
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دافئاً كاليوم بضعة أيام فستتفجر  ووإن بقي اجل .سلق الطرق اجلبلية القاسيةكأنه يت
 .الطبيعة يف البجدوغ بشىت  األلوان

 .قال شواي _يف البجدوغ لطيف  واجل _
 .رغماً عنه بشه مافثارت أحزان  _.. .الشابسغ إىلاملأساة ب مل يأتوا لو _

نفسها كأنه ليس  األديغة ىل أفكارعدنا إ ،قال شواي لنفسه ،مهما قلنا ومهما فعلنا
 ،نرى عيب فالن من النـاس  ،نرثيه ،لِّلُهند _ على األرض إال هذا العرق من البشر

حنـن شـجعان    .ولكن ال نـرى نواقصـنا   ،نصارحه بفجاجة .شفاهنا لب لهقْن
كل  .وهذا مستحيل .واآلخرون جبناء وكذابون وعاطلون ،وكادحون وصادقون

ـ و ،سها قدر استطاعتها باإلجيابياتنف تِسمأمة تعيش وهي   ها النـواقص. تنفي عن
 .حلياة يتعايش اخلـري والشـر  يف ا !ت الرياح جتري مبا تشتهي السفنكان وولكن ل
واملاء يطفئون به  .والنار يسخنون ا املاء .ستعمل امللعقة ال بد من السكنيحيث ت

أحيانـاً  و ،ج وأخرى متطرأحياناً تثل ،الطبيعة تقلباتو" حياة اإلنسان تشبه  .النار
مل يكـن   .كان فطناً خيراً .تدفأ وأخرى تربد " كان حممد جري املرحوم يكررها

أصله وحيترم مـن   كان يعز .وال بني أتباع األديان املختلفة ،مييز بني أديغة وقوزاق
وأنا كثرياً ما جرحت قلبه هلـذا   .هغفروه لما مل ي وه مع القوزاق هفُحتالُ .خيالطهم
يسـتطع أن يفعلـه   ما مل  .واستغل بامبت طبيعته الشريرة يف هذا االجتاه .السبب

مث بعد هـذا حنـن    .البائس يلسلطان التركي جعلوك تفعله بيدك أنت أيها األديغا
 .نتناحر على أديغة وقوزاق

  .شواي دون أن يشعره وحن بشه مافنظر 
مـا فعلـوه    .قال شـواي  ؛كثرية ال تنتهي فكاريف ذهين أ رمبا كان يف ذهنه كما

لـيس   ،سواء صدقنا ديسكاسي أم ال ،اجلنرال فالسوف .مأساة عظيمة شابسغبال
 .فقد عرب جبيشه النهر عدة مرات حبجج خمتلفة ؛أن يتوقف آن له .اًمستقيمإنساناً 
 ؟فما ذنب األطفال واملسـنني  عدد من األديغة يعربون إىل الضفة األخرى إن كان
يف ما خيص مأساة املسـتنقع عـرف    .شجاع أنتهزميته فت من تستطيع إن جا
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لسلوكهم فانكفؤوا على أنفسهم يرثون ويبكـون ومل   أن ما جرى نتيجةٌ شابسغال
لونا يف املستنقع :وبينهم من قال .كوا ألحديشولكن من أي  .دمرونا ،القوزاق قت

خرية ويف ما فعله فالسوف يف املرة األ .أمخدهاجهة جاءت أصوات هؤالء فاملنطق 
 .يف قلبك شيء حنوي يف هذه فال يكن بشه مافأوافقك يا  ،مرات أخرى مأساة
ولن أقبل غري هذا مرأيت بعيين أحقاد القوزاق وظلمهم حنونا .الناس إيلّ ن أحب 

 قلوبنا أن متشاة كما قلوم ولكن القوزاق الذين جنافيهم ليست  .وعانيته بقليب
 رمحـة  .إال أنفيسا وبانتايل لفضلتهما على بفوق وبامبتمل يكن وول .غري متشاة

ليس مـن حقـي أن    .اين على األسرتصبر اللتان مها كسرة رغيفهاقلب أنفيسا و
إن وطئـت ذنبـه    الكالبِ فأهدأُ ؛أمحل عليهم يف قليب مهما قالوا يل ومهما فعلوا

 !عضك
  :حني ارتقى الفارسان القمة بشه مافقال 

 .شوايأفرح ألجلك يا  _
 .ال أرى ما يفرح إىل اآلن _ :قال شواي متخلصاً من أفكاره _ ؟ماذا تقول _
 ؟على ضفة النهر وأليست قرى قوزاقية تلك اليت تبد _
 .وإن أردت أخربتك بأمسائها _ :اللجام شواي وشدقال  _مل ختطئ  ،نعم _
 .اآلن دون مزاح بشه مافقال  _ال حاجة هلا  _
متوقفاً عند مجلة " أفرح لك "  بشه مافميزح شواي مع  _ ؟وملاذا ال حتتاجها _
به  عثرتالوا " ال ترم احلجر على طريقك فأما ق .وأنا كنت أقول هذا يف وقت ما _
 ؟"
: لن أدعك تنعس مـع  دون حقدحسناً ألن القرى القوزاقية تراءت لعيين قلت  _

تكن تريـد فـال   إن مل  _التمويه على مزاحه امللغوم  بشه مافحاول  _ أفكارك
 ليس إلزاماً. ،تنظر
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 _اخنفض صوت شواي واختلج  _ بشه مافتوسلت إيل يا  ولن أستطيع هذا ل _
حدى هذه القرى الثالث اليت تراها هي فاسيورينسك اليت أمضيت فيهـا ثالثـة   إ

 .أشهر أسرياً
 .دون سوء نية بشه مافقال  _حيث يسكن أصدقاؤك اآلن  _
 .أصدقاء عمرهم  ،ليسوا أصدقائي وحدي _
 مغمغماً وحـثّ  بشه مافقال  _أصدقاء  :ستجعلوم ينهبوننا وأنتم تقولون _

 .احلصان
 :وفيما حصانامها يركضان خبباً قال شواي

إن مل يكن صـعباً   ؛أباته بسلين ال يزال أمامنا متسع من الوقت إىل موعدي مع _
 .هي ليست بعيدة ها ،عليك يسرين أن نعرج باجتاه فاسيورينسك

 .دون أن يوقف احلصان بشه مافسأل  _ ؟أتريد أن ندخلها _
 .يكفيين أن أمر مبحاذاة النهر _
 .بصوت ناعم بشه مافقال  .أظن القوزاق سحروك أيها الرجل _
مل يقابل شواي كالم رفيقـه   _إن كنت ترى يفّ شيئاً من هذا فليكن ما تريد  _

 .ومل يكن متلهفاً ملا سريد به عليه .باملعاندة
بعد قليل مث  بشه مافقال أغوي  _ .إن كان رأيك هكذا يا شواي فسأرضيك _

كما أنـت  م أفهقبل اآلن أيضاً مل _القرية القوزاقية  ووجه حصانه إىل حيث تبد
ماذا يستطيع القـوزاق أن يضـرونا إن    .وعمر حني كنتما توصالن الفىت إىل أهله

قـوي  ه صديقي القدمي يف بش وسنقضي الليلة عند ؟عرجنا على إحدى ضفيت رنا
ولن جنعل اللعني بامبـت   .ال أريد أن أسبب لك احلزن من أجل هذا !امش .بلهح

 .يشعر بربودة بيننا
أن املسافة ال تزيد علـى مسـري    وكان الربيع هنا بني األبزاخ ور بشزة خمتلفاً ول

كـل   تستطيع أن ترى لطف الظهرية املخيمة على الفارسني يف خبباً. نصف ار
، ضـاحكةٌ احلشائش اليت بدأت تبزغ يف املواضع الضاحية للشمس  رؤوس :مكان



- 364- 
 

أصوات الصبية والصبايا و واجلريان السعيد للنهر. ومن مرأى الضفة اليمىن العالية،
العائدة حديثاً تلعب فوق  ووالعصافري وال سيما طيور السنون .هاعليالذين ميرحون 

 د فتعرب ر بشزة.  تطري حيث تري ،املاء دون استئذان
ملعرب النهر  ستوية من الطرف األديغي املقابلةامل يف الضفة بشه مافتوقف شواي و

 :يا والصبيةاعند فاسيورينسك حيث يلعب الصب
 .بعدما وقفا قليالً بشه مافقال  _ ؟أأناديهم ؛إم ال يروننا _
املكـان الـذي    وعصر األمل قلبه حني تذكر .مل يقبل شواي !دعهم يلعبون ،ال _

فانتصبت أمام عينيه أنفيسـا   ،ضربه فيه بامبت، ولكنه سرعان ما أفاق من شروده
 .قونأبرياء وشـفي  :األوالد متشاون حيثما كانوا _ :وهي حتمل إليه اخلبز فقال

أترى السطح بيت بادينكا سـافيلي  وعن جريانه؟ هذا ه املسقوف باحلور املرتفع. 
، ودارامهـا  ثنان بيتامها كـامالن واال .كاشورا إيفانبيت  ،وال يظهر ،وقريباً منه

 .يعيشون يف هناء ،اآلخرون كلٌّ منهم أحسن من اآلخرالقوزاق و .كاملتان
حديث صديقه واضحاً من كالمه مزاحه  بشه مافقطع  _مهالً شواي  ،مهالُ _
ن أحواهلم دون أن ختربنا أ وحنن نعرف !ال تغرنا بزيارة " قوزاقك " ذا الكالم _

 !يكفي أنك ألقيت عليهم نظرة ؛امش .جيدة
كان جسمه على السرج وقلبـه   .ع يستوعب فيه ما يقال لهوضمل يكن شواي يف 

توقف قلبه مسروراً عند باب كاشورا إيفان رغم أنه قضى أشهر األسر  .وراء النهر
وكان  ،فيساكانت الدار هادئة وال يرى فيها أن .يف دار سافيلي واستعاد احلرية فيها

ـ  وقلبه سيهدأ ل  ووقعت عينه على أخيها األصغر فاسيك ولكن ال يسمع صوته ه
 .يتبادلون فيها الصفق علـى األكـف   يلعبون لعبةًوليس بني الصبية الذين  .اآلخر

وكان أعجب ما رآه أن فتحة جدار اإلسطبل اليت رأى من خالهلا عـيين أنفيسـا   
 .الصافيتني قد أغلقت

 .شوايسأل  _ ؟بشه مافا أقلت شيئاً ي _
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من الالئق  بشه مافمل ير  _ولكن "إن مل ينظر القلب مل تر العني "  ،واهللا قلت _
أسـنبقى   _ :فأى بنوع عتـاب  ؛أن يكرر املزحة اليت محلت اآلن شيئاً من اجلد

 ؟واقفني هكذا
 .على قولك يكفي أننا ألقينا نظرة على القوزاق _تنهد شواي  _هذا حق  _
 ؟ملاذا إذن تسأل عما قلت لك _ما مسع  بشه مافاستغرب  _ !ما يقول امسع _
_ وال أُ ،ك تعتقد أن القوزاق سحروينمل أجبك حىت ال أدعطملكهمعال  .ك يف م

   .ولكنك عرفتين .ين تركت قليب حيث كنا ننظرأ أستطيع أن أزعم
مث  .بالضـحك  بشه مافتظاهر  _ !؟اآلن فحسب اكتشفت فيك هذا ينأتظن _

سترى إن عشنا أنـه   .أنت جمنون إن كان قلبك يتوجع على بانتايل :سأل منتهراً
.. ال تقف أمام سيف .احلرب ال تعرف صديقاً وال رفيقاً .سيحاربنا يوماً من األيام

 .لن يتورع عن قتلك .بانتايل مسكوناً ذا الوهم
إن  _ألخرى قال شواي والتفت إىل الضفة ا _ال أعرف إن كان إىل هذا احلد  _

 .باجقوه عمرفلن يفعله بفعل يب هذا 
 .بشه مافالتفت  ؟أمل تسمع أن قلب قلب القوزاقي يتغري سبع مرات يف اليوم _
ال أمـة   .ولكن هذا الكالم ينطبق أيضاً على األديغة _أجاب باختصار  _نعم  _

 !بامبت خري مثال وهاه ؟وملاذا تشري إىل أحدهم .ناس أردياءأإال فيها 
حقـاً يـا    _ .وفجأة أدار اجتاه حصانه _ بشه مافقال  _اهللا هذا صحيح و _

 ؟ماذا قلت يل امسها _ ؟أتكون تشفق على تلك الصبية اليت حدثتين عنها ؛شواي
أنا مهموم ا  _الفرح بتذكريه بامسها عليه نطق امسها فجأة وقد بدا  _أنفيسا  _

أمل تسأل  :حني سألت عمر .ألين ال أعرف ماذا حدث هلا يف نصف السنة األخري
 .بانتايل عنها حني زاركم ابتسم ومل جيبين

  ؟وأي سوء قرأت يف ابتسامة عمر _
 ،األكرب مـين  ووه ،سألت عمر أكنت ؛ما تريد قوله يل ذا بشه مافأفهم يا  _

 ؟لو مل أكن مهتماً حبياة أنفيسا اليت يف ريعان شباا وانفتاح مستقبلها عنها
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 ،فجأة فارتفع يف مكانـه احلصان  بشه ماف أوقف ،يعاتب نفسهمدة بعد ما مشيا 
 :وخاف أن يكون يظلم شواي فقال بصوت واثق

هـا  اإن كنت قلقاً عليها إىل هذا احلد فلنمش إىل الضفة األخرى ولنستدعها فتر _
 .اوتسأهلَ

 .قال يغلبه احلياء _ !يكفيين أن ألقي عليها نظرة واحدة _
الصبيان الق رأى أحدفهـرب   .ه رفاقه إليهما فالتفتواوزاق الفارسني األديغيني ونب

 .حوهلما قالئلمن اجتمعوا على الضفة  نومل يك ،بعضهم
 !دعهم ينادوا ،اسأهلم _ بشه مافقال  _أنت تعرف الروسية خرياً مين  _
 .سأستدعيها ولكن أباها كاشورا إيفان لن يقبل _
  .أشد حدة بشه مافصوت صبح أ _ !قل هلم ؟وما شأنك بكاشورا _
صـاح   _إبراهيم شـواي   :قولوا هلا ،استدعوا يل أنفيسكا ابنة كاشورا إيفان _

الذين مسعـوا   واستنفر األوالد .شواي عرب النهر بلغة خليط من الروسية والقوزاقية
 :وصاح أكربهم ،تعد أحدهم عن اجلمعابو .امسه وجتمعوا على الضفة

 ؟يف حالك هناك مع الشراكسةك .حتيايت يا إبراهيم شواي _
   ؟أنت ابن من ،كله خبري _
 ؟هل تتذكر غريشا الذي كان يحضر لك األعشاب باكراً أنا ابن بيتر كاشينكو _
سقط من شواي صوته ولكن سـرعان مـا    _..عرفتك ،عرفتك يا غريغوري _

بادينكا سافيلي وكاشـورا واآلخـرين الـذين    وك والد ئهن ،شكراً _ :استعاده
     .على سالمة الوصول ونينيعرف

   .بشه مافاستعجل  _النسل  مباركبانتايل يا  _
 .بشه مافعرب شواي عما يريده  ؟أخينا األصغر بانتايلما أخبار  _
يف األرض املنخفضـة وخيـدم يف    ،إنه هناك _أجاب الصيب   _بانتايل سافيلي  _

   .ن إىل هناوها يهرعصحبهي أنفيسكا و الدورية، ها
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ومتسـك   ،فيسكا إىل الضفة جتر بيدها اليسرى أخاها الصغري املعانـد صعدت أن
وكأا  ،مث .وقفت ألياً غري عابئة بأخيها املختبئ خلفها .باليمىن غطاء رأسها امللون

 حنونٌ صوت النهر اخترق ،القوزاق _هي ومن تناديه ال يعيشان يف عامل األديغة 
قلق: 
 !يا شواي حتيايت _
 .يسكايا أنف حتيايت _

نه ال يفهم الكثري من الروسية اليت يتحادث ـا  أ ونفسه ول بشه مافمل يتمالك 
 :فقال ،فإن السر الذي بني الرجل واملرأة واضح له ،شواي وأنفيسكا

هذا حديث ال اية له " العظْمة اليت ال تقدر عليهـا   ،كفى يا شواي ما قلتما _
  !قبل أن يستنفر القوزاق لنمضِ ." ك لذّتهاتغرِيأسنانك ال تعضها 

حيث  ،أي كلمة منذ غادرا الضفة بشه مافمضى نصف ساعة ومل يتبادل شواي و
بل ألن لكـل   ،ليس ألما متخاصمان .خر شواي عنهأوال يت ،جواده بشه ماف

 .منهما ما يفكر فيه
 :عندما وصال إىل املفرق بشه مافقال 

   ." كما اتفقناهبشه قوي حبلسندخل " ،املساء من وقتالاقترب  _
 :مث بعدما مشيا مسافة قال _ بشه مافكما تريد يا  _
 .كان يومنا مجيالً _
 .مل يكن سيئاً _

ال يقامسـه فرحتـه    بشه ماففهم أن من حيتل مكان األكرب وقد  ونظر شواي حن
 :وانتظر قليالً مث قال ،املفاجئة هذا اليوم

 .ر بشزة على ضفة حظت شيئاً مل يعجبك يف تصريفأظنك ال _
ال أحسدك علـى   .فلم ختطئ _أجاب بالمباالة بعد مدة  _إن كنت تظن هذا  _

 ولكن ال أستطيع أن أقول   ،ك اليوممهّأين أحتت لك الفرصة  لتنفّس عن 
 لك: إن ما فعلته معك ليس خطأً منك. اآلن أفهم ملَ ملْ تعد تأيت على ذكر
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ملَ ملْ تعد تأيت على ذكر سيسور  لك: إن ما فعلته معك ليس خطأً منك. اآلن أفهم
 املسكينة.

 .ة واحدة فأوقفهجلم شواي احلصان بشد _ !بشه مافيا  _
 .ما حدث بني الرجلني حماكمةينوي  بشه مافمل يكن أغوي 

 
– IV – 

 
ـ كان الصـباح ي  هحني ارتقى شواي ورفيقه تلة قرية أبن مـن زمانـه دون    لّنس

 .استعجال
من بني السـحب  املتراصة  شابسغال جبالتنظر  ،سودمن جهة البحر األ ،من بعيد

 مقابـل  وإىل الـيمني  ،أن ثلج هذا الشتاء كان قليالً املبددة، تروي بقممها العارية
وإىل اليسار ناحيـة   .متتد إىل أنابه بغاباا املتنوعة أخفض جبالٌ ،القرم وراء البحر

ـ لك  ويبد ،اجليغيت _أبعد قليالً عند األخباز  ،هطوابس ز كأن الصخور املسننة خت
وأراضـي   ،واملراعـي  ،أراضي احلراثةو ،اجلبال وراء البحر بداياتو ،مساء الربيع

   .رض البسلين ومتتد إىل أرض القربتايأتعرب  ،احلش
 ن فضلِم ؟أهناك ما يقلقك _توقف شواي أيضاً  _ ؟بشه مافملاذا توقفت يا  _

 .فيها مأساةاهللا أن قرية أباته بسلين هادئة وال أرى 
ر فيها د .حنن نعيش يف بالد مجيلة طيبة ،فقط ما أمام عيين اآلن هأبنليست قرية  _

أصدق حىت رأيت فال  ونا يقولون هذانِسكان م .ترها كيف هي وتفهم مرة بقلبك
.بعيين 

وافق شواي رفيقه  _بالد مجيلة خصبة  .لست على خطأ ،بشه مافصحيح يا  _
األكرب الذي يأنابه املتناثرة على  وينظر حن وودمدم وه .لبالده احلب واالرتياح دنش

سيقول من  ،بشه مافلنمضِ يا  .ال سالم يف البالد اجلميلة اخلصبة _ :قمة اجلبل
ياريب ماذا ينـوي يل   .لندخلْها !ني على القريةال نقف مطلّ ؟ماذا يريد هذان :يرانا

 ؟أباته بسلين
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وأنـا أحتمـل    .كان أمراً مقلقاً ما أمهلك أسبوعاً ولإنه أما قلت لك يا شواي  _
مل أر من الالئق أن أسأل هذا الرجل الكبري احملترم عن سـبب   .جزءاً من املسؤولية

وكما قـال   .التقطت الكلمة من فمه وأسرعت إليك فرحاً بأنه يطلبك .طلبه لك
ال أنت  ،إليكاجلميع يف حاجة  اهللا ليجعل :صديقنا القدمي الذي كان مضيفنا أمس

 .يف حاجتهم
حممد جـري   حياةولكن اجتمعنا أنا وأباته بسلين األكرب يف  .هذا كالم مستقيم _

كنت باملصادفة يف املكان الذي تصاحل فيه  .مل نتحادث مرة يف حيايت .مرتنيومرة أ
وأنا ال علم يل بـاخلالف بـني    ،بسلين مع خورلوقوه مرجان كرمى حملمد جري

بـي خـان   رمويف ذلك الزمان كان مرجان  .ذهبا إىل تركيا مرجان وبسلين حني
ويف هذه اللحظة ارتسم أمام عيين شواي خـان جـري الـذي رآه يف     _ جري

على احلذاء العايل والقد املمشوق يناسـبه   ودار يف العام املاضي بعد األسرإيكاترين
قانتات  طلّء تومن وراء اإلشارات الكتفية احلمرا ،زي خليط بني األديغة والقوزاق

وسيسور تودان أن تقوال له شيئاً ولكنهما تنظـران يف وجهـه وال تسـتطيعان    
شواي على اجلانـب  ملاذا يقف بتسم له بامبت الذي مل يكن يعرف يو .اإلفصاح

 ،ةسـريع فكاره الأجعله ينتفض فخرج من  األخري شهداملخيل لشواي أن  .اآلخر
ولوال اعتراض  .رىب لنا األمري الشاب _وأكمل كالمه مرتاحاً حلدوث األمر هكذا 

 ...عدد من األديغة األشرار على عالقات حممد جري بالقوزاق
وكأن عيبـاً   بشه مافسأل  ؟خان جري من مرجان ابنهأهلذا أخذ حممد جري  _

 .من السؤال ويبد وه من عيوبه
مىت مـا اعتـاد    ... كان قلقاً على أوالده.مل يكن حممد جري مهتماً بشخصه _
  ؟ليك األشرار تعرف كم ميكنهم أن يؤذوكع
 .مهما فعلوا به مل يقبل أن يغري طريقه _
 كان رجالً ،مل يكن حممد جري من نوع الرجال الذين يغريون احلصان إذا تعثّر _

 .انتكبت بسببه .أمام جناحي عقاباً يل وبراءته وقفت .وأنا آذيته .خيراً
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 ،حصـانه ظـاهراً  ميتطي  _ شواي وإن تظاهر بأنه يستمع إىل _ بشه مافكان 
ومل  .بل يف عامل آخر ه،أبنبدا له أنه ليس على مرتفع  .وقد هاجت أفكاره ،ساهياً

 .  ةممتعوال تعد طبيعة األرض اجلميلة مجيلة 
 مل .نفسـه  بشـه مـاف  ر  ؟أال يكفي كم أفنيت نفسي بذكريايت غري السعيدة

مدركاً أـا غـري   لها معي أمح يل أكشف ألحد إىل اآلن تصرفات غري صحيحة
ثالثاً حيكيهـا   ومسعتها مرتني أ ،ليست أول مرة أمسع فيها مهوم شواي .صحيحة

إن مل  ؟أميكن أن يفهمين ؟أأكشف له عما دفعين بامبت إىل فعله .فيفرج عن نفسه
عن مصادقيت يفهمين فقد النظر عن أي شيء آخـر،  .ثقته يب وكف يظـن   بِغض

أنا أعيش ال أمـل يل   .هرفيق امسي مع اسم بامبت البغيض أينعون الناس حني يسم
ليعرف شواي سري قبل أن نصبح يف حضرة  ؛لوطين خملص ،أريب أطفايل ،إال اهللا

 !أباته بسلين
 ؟أتظن يا شواي أن مقتل حممد جري ليس جريرة األشرار _
 .جزم شواي !ال _
جـرى شـراؤهم بـأموال     هتعرف جيداً هؤالء األشرار الذين كانوا يعترضون _

 ؟األتراك
 .وأعرف هذا _
ليس عندك فكرة عن أشخاص آخرين مسؤولني عن اجلرمية باإلضـافة إىل  أإذن  _

 ؟بامبت
 .عندي _
   ؟ماذا تقول إن أخربتك بشيء ال علم لك به _
 .مد جريمفيداً حمل مل يعد وول صدقكسأقول شكراً ل _
   ؟ت وحممد جري يف الغابةأتتذكر الفرسان الثالثة الذين اعترضوك أن _
وما رمونا به من كـالم يف   ،وال يزال سلوكهم معنا حاضراً أمام عيين ،أتذكر _

 .وميكنين أن أذكر لك اسم اثنني من الثالثة .أذين
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 ؟بامبت ؟من قال لك _احلصان  بشه مافأوقف  !ها _
   :مث اختتم بعد برهة .ابتسم شواي ؟هل بامبت من الذين يفشون أسرارهم _
أما الفارس الثالث القبـيح   ،ريقة امتطائكما احلصانط من عرفتكما أنتما االثنني _

   .فلم تقع عليه عيين بعد احلادث
 :فوق رأسه فجأةالسماء شعوره كأمنا أرعدت  بشه مافأخفى 

تقابل أسالنبك ذا الوجه القبيح وقد تركنا جثته وراء النـهر يف اليـوم   كيف  _
عيرين إىل كيف مل ت _يف هذه اللحظة  بشه مافصرخ  _حسناً يا شواي  .الثالث

 ؟مبا كنت تعرفه عين اآلن
 .كثري من هذه األمور حيدث يف العامل ؟وملاذا _
 !ولكن أخاف أن تظنين أحد قتلة حممد جري _

 :ضحك شواي
 ؟نفسك يف موضوع ال شأن لك فيهب شككملاذا ت _
ت مع الناس الذين ذهبوا كن :ولكن سأقول لك مادمت بدأت .شكراً يا شواي _
أنت وحممد جري يف  قبل أن نعترضكماىل خورلوقوه مرجان من أجل خان جري إ

أرجوك أال  .اًعنيفوقد استقبلَنا مرجان يف ذلك اليوم استقباالً  .قوهبداية طريق شت
لعـن  خترب مرجان الزعيم الكبري أين كنت أحدهم. كلما رأيته لعن قليب لسـاين و 

مث أخذه  .ت نيتنا أن نسرق خان جري ولكن رمبا مل يقبل اهللا مناكان .لساين قليب
 .وأنا فرحت بنجاته .والده بعد ذلك

ولكين مل أكن أعرف أنك كنـت بـني الفرسـان     .عندي اطالع على القصة _
وحنن روى  ،الناس يعرفون .تستحقون معاملة مرجان لكم يف ذلك اليوم .األشرار

سأقول  _وأنا أليب رجاءك  _ولكن  .باملذراةأضحكَنا طرده لكم  ،لنا خان جري
الـذي   بامبت فسأقول لك اسم القاتل احلقيقي غري املرئي ومع أن القاتل ه :لك

إنه حسـن باشـا    !ما ليس سراً بالنسبة إيلّ ال يكن سراً عليك .يقف وراء بامبت
  .وفتحوا أنابه مقراً له ،الذي حيتفي به األديغة
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كان بامبت صـحبين   !لن تقول أصدق من هذا _ بشه مافصاح  _ !صدقت _
يتركين عند السور احلجري العايل ويمضي بضع سـاعات يف    ،ثالثاًوإليه مرتني أ

 القلعة حبجة متابعة قضايا األديغة.
املرتفع الذي تناثرت عليه األبقار اسـتقبلهما الراعـي    وراء الفارسان دارعندما 

هما بسـيل مـن   وسلّم عليهما ورش ،العجوز الواقف على جانب الطريق متظالعاً
 :الكالم

انظرا إىل  !خذْ .من أدخن معه لفافة ،مع أين على الطريق ،مل أر طوال هذا اليوم _
 !وأنتما أرياين ما معكما ،تبغي

للراعي العجوز الـذي   بشه مافقال  _واهللا يا كبري أفحمتنا يف موضوع التبغ  _
 .ترجال عنده

 !ا من عنديندخ ؛ليس مهماً أال يكون معكما _
 .حنن ال ندخن ؛شكراً يا كبري _
 .سعايل أُسكت بهأنا سأدخن و .ال تدخنان إذن _

ووضع طرف القطن على احلجر بيـد  ،من جيبه ةان والفتيلأخرج العجوز الصو، 
 :مث سأل .ت النار يف القطن وارتفع الدخانفدب ،ثالثاًووقدح باليد األخرى مرتني أ

 ؟أليس أهلكم يف سالم ؟ناحيتكمما األخبار يف  _
 .بشه مافجاب أ .ناحيتنا هادئة وأهلنا خبري _
ر بـني  ظه .شيء عجيب أيها الشباب إن كان األديغة سيبقون يف هذا الوضع _

ما أحلى أيام  .وسيلة للعيش حرمنا من كلف 1والس"القوزاق جنرال روسي امسه "
هـذا   ،شابسـغ ه أحرق منطقـة ال مسعت أن !بورسكا األتامان اللعني بالقياس إليه

 !القبيح
وقد حترر أكثر لكونه من  بشه مافقال  ــب إن مل تؤاخذنا فسنرك ،يا أبانا _
 .شابسغال

                                                 
 يقصد: فالسوف. املترجم 1
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وقـد   ،قال هلما ،يا أوالدي احلق _فرجتما عين  ،شكراً لكما ،بديهي أن تركبا _
 .اقيالقوز "والس"ال أعرف إن كنتما مل تعجبا بنطقي السم  _علَوا سرجيهما 

 .مل نفكر ذه الطريقة ؟وملاذا يا كبري _
 :مث قال يعاتب نفسه ،نفث الراعي العجوز دخان اللفافة مرتاحاً _ !حسناً إذن _
   ؟ن أعرف من أنتماكنت سأودعكما قبل أ "انون يأتيه العقل متأخراً  " _
 .بشه مافوامسي  ،أنا من أسرة أغوي _
 .وأنا امسي شواي ياكبري _
ما زلتمـا شـابني يف بدايـة     .ولكن مل أمسع عنكما .ن رائعانلكما امسا واهللا _

ليجعلِ اُهللا الناس يذكرونكما باخلري كما يذكرون خورلوقـوه مرجـان    .الطريق
 !وتوغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ

 .قال شواي للعجوز _ !وأنت يا كبري قل لنا امسك _
_ ش1أنا يسمونين " ب " 

   .ني هذا االسم بني األديغةي النظرات مستغربوشوا بشه مافتبادل 
حني تكـون   _نادامها العجوز من ورائهما  _هذا االسم  ولديال تستغربا يا  _

كانت أمي تناديين باسـم آخـر    .راعياً دائماً سيثبت الناس عليك مثل هذا االسم
 !ولكن أنسوين إياه

  :وبعدما مشيا مدة قال شواي
 ؟شابسغجوز أغفل اسم أباته بسلين حني ذكر زعماء الأالحظت أن الراعي الع _

 ؟أيكون نسيه
ليس هذا العجوز  _على ما كان يتوجس منه شواي  بشه مافشهد  _ال أظن  _

 !ممن ينسون
 ؟أيكون يف املوضوع شيء ؛" ال تذهب ضيفاً حيث يعرفونك " :يقال _

 :مل يقبل بشه مافضحك شواي ولكن 
                                                 

 يعين العصا . املترجم 1
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يف املوضوع أمـر ال   .أباته بسلين ممن ينسى امسه ليس !ال ميكن أن يكون هذا _
 .نعرفه ولكن ال أستطيع حتديده

ولكن لن نغتاب من سيكون مضـيفنا بسـبب أن    .واهللا أنا أيضاً أخشى هذا _
 .راعي اخلبيث أغفل امسهلا

فاستقبلهم نيابة عنه أخوه وبـيخ   ،تبين أن أباته بسلين ليس يف البيت وال يف القرية
 .وأدخلهم املضافةبكل ترحيب 

_ فني اجلالسـني إىل املائـدة   قال وبـيخ للضـي   _اليوم بسلين ولكن كما انتظر
 ،أمس مر مرجان مع عدد كبري مـن الفرسـان   .كان الوقت يفوت _املستعجلة 

 .إىل توغوظقوه قازبك على عجل ،وذهبوا إىل " ناشحه "
 .بشه مافتلهف  ؟أهناك خطب ما _
مبسـاعدة اجلنـرال   حيقق ديسكاسي  .الذي ذهبوا ألجلهأظنه خرباً جيداً ذاك  _

بعد أن تتناوال  .شابسغال حبقا قام اليت  ذحبةامل شأن يف ستريكالوف مع فالسوف
كان من  _ :مث أضاف وبيخ بعد قليل .الطعام حنن أيضاً سنذهب إىل تلك الناحية

ووالدنا مهموم ذا  ،دولكن ال أعرف ملاذا غريوا املوع ،املقرر أن ميروا علينا اليوم
 .املوضوع

 .بشه مافسأل  ؟كيف صحة قمجري إن شاء اهللا _
وحنـن   .الثمـانني  أعوامه ال بأس به بالقياس إىل ،لوال أن رجليه ثقيلتان ،الوالد _

 .يساعدنا وندعمه وه
حنن جالسـان   _قلق شواي  _ صحيح ونتصرف على حنمل  بشه مافواهللا يا  _

 .البيتدون أن نسلّم على كبري 
بعد  :قال يل الوالد ،قوم وبيخ املوقف _مل تفعال ما يسوء  !ال تبخعا نفسيكما _

 .فلم أشأ أن أخالفه ،أن يفطر الضيفان املسافران أدخلهما إيلّ
يف وضـع  والعجـوز   .وهلـا نافـذتان   ،فة اليت يقيم فيها واسعة منريةالغركانت 

 .حـذاء وقبعة ومعطفـاً و  يف أي حلظة، يرتدي لباس احلرب نهوضلاالستعداد ل
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واللحية غري الكثيفة تناسـب وجهـه    .باإلضافة إىل السيف قامة ومسدساًيتقلّد و
 .جالساً على كرسيهبالنسبة إىل عمره وحيافظ على قامته املعتدلة  ،املتطاول

ساعدين على النـهوض   _قال قمجري لوبيخ الذي أدخل الضيفني إليه  !يا ولد _
ليجعل اُهللا سالمينا يلتقيان على  !تفضال يا ولدي _غة كي ال أنقض عادات األدي

 .دقيقـة  واجلسا ول .أعرف أنكما مستعجالن !وليحقق اهللا ما طُلبتما ألجله !خري
مل يرسل بشخصه البين األكرب ما كنت مسحت  ولو ،خورلوقوه مرجان زعيم كبري

الروس غريوا كتم كبري آل أباته أن موفدي  _كنت جعلته ينتظركما  ،له أن يسافر
ليست دار أباته فارغـة وإن   _ :واختتم مبزحة خفيفة _مكان االجتماع وزمانه 

لوال أن القـوزاق ال   .وحنن برعاية األصاغر ممن يرتدون قبعات .سافر االبن األكرب
وأنت لست غريباً يـا   ،ولدنا بشه ماف .األديغة مجيلة جداً حياة تكانلننا رحيوي

ولذا ال تتراجعوا حني جتتمعـون   .مرتني وس مرة ألي ،مسعت ذكرك خبري .شواي
مـا   ،وال سيما أم قالوا إنك تعرف الروسية ،وهمارووا هلم وأر !مبوفدي القيصر

وبدون هذا ال أظن  .الدنيا من قانون ما وال ختل .ل فالسوفزاق اجلنرافعله بنا قو
ـ   ،ومع ذلك فالقوزاق بشر .عوننا نعيشهؤالء يد قلـوم   أملوال أظنـهم ال تت

هؤالء ليسوا أسوأ  ،ونراهم ونلتقي م أليسوا جرياننا ؛وعند الضرورة .وأجسادهم
 .من األتراك ذوي السراويل القصرية الذين حيضوننا على عدائهم

 بشه مـاف مل يستطع  _ .ياقمجري يطمعون يف أرضناالقوزاق صحيح ولكن  _
 .إال أن يقول

من يطمع يف أرضك ومن ميد يده  _احتد قمجري  _ !هذا خط أمحر يا أغوي _
إىل عينك س؟وأنت ما رأيك يا شواي _ان. ي   

 !لن يقول أحد أصدق من هذا يا قمجري _
 .هذا إذن ما تقولونه ملوفدي القيصر _

*** 
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القـوزاق   _ه بعد الظهرية مبجموعة من الفرسان األديغـة  االتقى شواي وصاحب
 .أيديهم واوأسبل ،الطريق وا جانبانتحقادمني من ناحية ناشحه. وحسب العادات 

   .همومث تبع
 :سأل وبيخ أحد معارفه

 ؟أين تذهبون بالقوزاق الضيوف ؟ما أخباركم _
ال أعـرف إن   ،هؤالء الذين مسيتهم ضيوفاً :شابسغاليوم خرب واحد يف بالد ال _

 .جاؤوا بسبب املأساة اليت تعرفوا ،كانوا ضيوفاً أم أعداء
الف شرعة كبارنـا فهـم   ولذا لن خن  _قال شواي  _شهرة مل يأتوا بأسلحة م _

 .ضيوف
 .نوصلهم إىل قلعة القوزاق _اللحية والشاربني  ووافقه حمدثه ذ _هذا حق  _
واستاء شواي من أـم   ،بشه مافتعجب  ؟وهل انتهت مهمتهم ذه السرعة _

 .كلفوه أن يقطع هذه املسافة كلها دون ضرورة
 .مل يصـلوا إليـه   شابسـغ مل يتركوا مكاناً يف ال _ه أجاب غري _إىل البارحة  _
   .روقةفقدوا القرى واملراعي وأراضي الفالحة احملتو

 :ناداه أباته بسلين ،ويف هذه اللحظة مسع شواي امسه
 !الفرسان وتعالصف اعرب يا شواي  _

 :وقال أباته بسلين .أفسح الفرسان الطريق له
   !قف على ميينه .اجلنرال ستريكالوف يريد مقابلتك _

 :بشه مافمهس له  الفرسان صفشواي  عربحني 
 ؟الوجه العريض كل هذا الوقت وماذا قلت له وماذا قال لك هذا اجلنرال ذ _
مـزح مـع صـديقه     _ .إن كنت تعرف كيف ترد عليه فاملوضوعات كثرية _

 .سأروي لك بعد أن نوصلهم إىل ر بشزة _ :وأضاف
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جب من إيفاد القيصـر للجنـرال   القوزاق يف إيكاترينودار خرب أعمل يكن يف قلعة 
إيفاده والذين جنـوا   كانوا وراءوالناختواي الذين  شابسغستريكالوف. ومل يكن ال

 ،شابسـغ دار خرب اجلنـرال يف ال  ،مل ميطر كربقٍ ،واآلن .أساة جاهلني اخلربمن امل
مث رجـع   .مه ما يستهويهموزادوا على كال ،ونسب الناس إليه ما قاله وما مل يقله

 .إىل ر بشزة ،جتاه اآلخرعرب البالد وطار يف االاخلرب ف
فالسـوف كانـت قـد     يرمولوف اجلنرالَ أن أرسل اجلنرالُ بعد ،وبالد القوزاق

ومن بني الـذين سـامهوا يف هـذه األحـداث      .انقسمت إىل جمموعات متنافرة
 .ابروين وآخرونيرمولوف وفالسوف وماتفييف وديسكاسي وتابانيس وز

فعدم إسهام القـوزاق الـذين    .عامة القوزاق مل تكن نظرم إىل قادم واحدةو
 زاد،وغيام عن أسرهم وأوالدهـم  ،حيرسون املراصد ليالً واراً يف أعمال األرض

واحملاصيل القليلـة   ،قص احملاصيل سنة بعد سنةانتوهلذا السبب ت .من بؤس حيام
وال يستفيدون  .ن أين يأخذوا وأين يبيعوا فتضيع يف أرضهااليت جينوا ال يعرفو

واللصوص الليليون األديغة يسرقون  .ال اية له عمالً تطلّبمن تربية األبقار اليت ت
أرامل الضحايا القوزاق تتشتت فليس من السهل أن حتافظ على  رسوأُ .كثرياً منها

 تتحمل أجسادهم األمـراض  وال .سالمتك وصحتك يف أرض غريبة مل تولد فيها
 ،ولكـن  .وإىل جانب أعداء عيشة القوزاق كلها يقف املوت _اليت مل تعتد عليها 

لحروب اليت ال ايـة هلـا زمـن    مبا أننا حنسب لألتامان ماتفييف عدم استئنافه ل
وليسـوا   .فنحن قانعون بعيشتنا مهما كانـت  ،منه أمراً إجيابياًاألتامان بوراسك 

 .قليلني من األيامذين يتأملون أن تتحسن احلال يوماً القوزاق ال
فالقوزاق  "فقري هقلببصر الذي ال يو ،هوكما يقولون " الغين كل ما تراه عينه ملك

ولكن من العيب أن  ؛حييطون باجلنرال فالسوف لكمورداً للمالذين يعدون احلرب 
   .ان من الرجولةحمروموتقول إن اجلنرال فالسوف واألتامان ماتفييف جبانان 
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يف البداية كان يغلب على اجلنرال فالسوف الذي أرسله اجلنـرال يرمولـوف إىل   
لشـعوب األخـرى   تقرة لجيش القوزاق يف شرينومور نِظرة اجلنرال يرمولوف احمل

، عـن  وكما يقول ه ،كان مسؤوالً .فلم يبق له اهتمام آخر ،بذريعة محاية وطنه
قام الثاين كانت سياسة ويف املَ .ه نفسه مهما فعلويربئ ب .إرهاب األديغة _دئة 

خيدم وطنـه خملصـاً    وفه .خمتلفة ،وإن مل يكن حيبهم كثرياً ،األديغة واألتامان حن
وقد نفذ املهمة الـيت   .سواء أكان يف ساحة املعركة أم يف ظروف السالم ،لقيصره

ما فعـل  يغة ككلفوه ا طوال قيادته للجيش القوزاقي وهي أال يدخل أراضي األد
حىت وإن  ،واآلن .ويف الوقت نفسه حيمي حدود الدولة الروسية ،األتامان بوراسك

 .حياول جهده مبساعدة ديسكاسي أن ينفذها ،مل يعد مفوضاً ذه املهمة
كلٌّ يف املوقع الذي وجد نفسه فيه  ،والقوزاق الذين حييطون بفالسوف وماتفييف

تهم ثب ما حتقق هلم.جانب كان يفرح .مشغولني كانوا ،يف السنوات القليلة املاضية
 ووتبـد  ،وارتفعت أعايل قبعام ،اضياألرأحسن  وااستوطنو ،يف سروج خيوهلم

   .خيوهلم آثار غنائمهمجتهيزات على 
 أنبعضهم استطاعوا  .أفضل ،أنه كعجلة عربة مفكوكة ولو ،كان وضع ماتفييف

وما خيططون لـه   ،جج خمتلفةحب ،واآلخرون ،يرفعوا عن وجوههم حجاب النفاق
والقالئل الذين ظلوا معه يبتسمون له  .ابتعدوا بوجوه ناعمة خمفية ،بأفكارهم أكثر

حياولون حني يديرون ظهورهم له أن يتوددوا إىل فالسـوف حبـين    ،يف مواجهته
   .فكانوا يف وضع صعب ؛الظهور وبإشارات اخلنوع

كان بود  .سنرى اآلن ما حيدث :جيهز نفسه للذهاب إىل العمل وقال ماتفييف وه
فمبـارزة   .ولكين فعلت خرياً بصربي ،الكثريين أن يدفعوين إىل مقارعة فالسوف
عريين كثريون برجولة  .انييرمولوف س فالسوف ومبارزة من أعطاه سيفه اجلنرالُ

ولكن رمبا فهموا اآلن أن وضـعه خمتلـف عـن     ،ديسكاسي وتصديه لفالسوف
وإن مل أُظهِـر   ،وأنه مل يثق يب،أين مل أعاضد ديسكاسي مل يكن املوضوع .وضعي

سنرى اآلن كيـف حيميـه    .اصطدم فالسوف مبا كنت ال أقبله منه .على نفسي



- 379- 
 

إن أرسلوه فبإمكام أن  .أقول هذا ولكن موضوع ديسكاسي خمتلف .يرمولوف
ـ  .نصحوهوعاتبوه أوخطأ غريوا مهمته أأوإن  ،يرجعوه أن مـا رفعـه    وولكن ل

القوزاقي مل يهم القيصر ملا أرسل إلينـا اجلنـرال    _ي يف الشأن األديغي ديسكاس
رأسه دائماً إىل األرض.  .وهذا األخري ال ميكن أن تعرف ما يف قلبه .ستريكالوف

 .رهبه أحداملهم أن ي ،ما يستحقه األخري نالفقيل إنه خض اجلنرال فالسوف 
 .صان يلقي نظرة على الفناءحني خرج ماتفييف من البيت جعله صوت حوافر احل

" ماذا يريـد هـذا    .ظهرت قبعة زابروين الضخمة الشعثاء من وراء اجلدار العايل
قـال   _"  ؟الذي كف عن أن يقترب من بييت منذ جردوين من قيـادة اجلـيش  

شم رائحة هل " .اختذ من شارعنا مساراً منذ أرسل القيصر مندوبه إلينا _يف ماتفي
 " !؟شواء ما

خمففاً  ،سلّم زابروين دون أن يدخل _تش ياح اخلري يا غريغوري كوندراتيفصب _
 !ذا النهار الربيعي اجلميل لتهنأْ _سرعة احلصان 

وإن كنـت   ،األشجار برعمت ،ار ممتاز دافئ ،!شكراً يا تروفيم كودينوفيتش _
   .ال أعرف ما حيدث غداً

قـد يكـون    .ه إىل اآلنال أظن أن الربيع قد كشف كل ما عند ،هذا صحيح _
 .األمسر املبكـر  ةخوخ األديغها لُفإن خدعها فأو .خدع األشجار حقاً كما تقول

على أن تبقـى   ،عنديعند الضرورة ليس هذا مهماً  .ك أيضاً منحنيةٌشجرت ،انظر
وهي  ،سأكون راضياً إن يغفروا لنا آخر ثالث غارات لنا وراء النهر .الدنيا بسالم

يا ترى ماذا ينوي ستريكالوف يف هذا  .جلها اجلنرال ستريكالوفما أرسلوا من أ
وصهري تابانيس مهموم هلـذا   .ألديغةال حيترم إال ديسكاسي وا هيقال إن ؟الشأن

 .ا سيحدثمبوالقوزاق باهلم مشغول  .املوقف من ديسكاسي
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الغارات وراء  عندما أبطلت .ضحك ماتفييف يف سره ؛كك سترمهومهتكت اآلن 
 1كبر أذنيه"ماتيوخا قائلني " مين سخرمتر اليت عودكم عليها األتامان بوراسك النه

لنفـرض أين مل أكـن    .لكم أن تعيشوا بسالم بضع سنني ومحيتكم أحتت ولكين
صاحلاً ومل أنفذ طلباتكم فلماذا كنتم تسخرون من طريقة تعامل ديسكاسي مـع  

ك يف أنت وصهر كنت ؟ياء احلربملاذا كنتم تؤيدون أغن ؟امللف األديغي القوزاقي
أتدعي الرغبة يف السالم بعدما أحرقتم نصف بـالد   .طليعة من جياهرون بالعداء يل

 ؟شابسغال
 _تش لقك ويف سببه يا تروفيم كونـدانوفي احلقيقة يف ما يق رمبا كان شيء من _

ولكن مبا أن هذا اجلنـرال   _ابتسم غريغوري كوندراتيفيتش اآلن ابتسامة أوضح 
سـيتميز   .ك أرسله قيصرنا مدعوماً بثقته فسننتظر حىت خنتربهالذي تدعي أنه يصد

 .وطيدم أن نعيش يف سالم هلولكن كان األفضل لنا و .الربيء من املذنب
وأى بصـوت   ،تظاهر زابروين مبوافقته _نعم يا غريغوري كوندراتيفيتش نعم  _

 _نت أؤخرك أيها األتامان ال أعرف إن ك ؟من أين نسترجع هذا اآلن _ :منكسر
 .حث احلصان وتابع طريقه

األتامان من أعمـاق   غضب _ "زنار سرجكم احنلّ"رمت عقالء ألن ص ،نعم ،نعم
واقترب مـن   ،ومل يرض أن يتبع زابروين إىل العمل فغاب وراء جدار البيت ،قلبه

جري واليت كان قد جلبها له حممد  ،شجرة اخلوخ األمسر اليت تضحك له بأزهارها
ها أنا وأنت ما نزال أحياء؛ غري أن من جلبك فـارق   :قال بعد ألي .آل سلطان

ـ  ،مني يلبع سنني تعطينين وتنأرأنت منذ  .احلياة مـن أهـداك يل    مرال أنسى كَ
اللذيذ خان جري الـذي   كنا من خوخمأطع ." شركس " كك بامسلُمادمت أدلِّ

" و.. حنن نقول " شركس " .!يدرس هنا. كم فرح بك حني جئت به وأريتك له

                                                 
باألوكرانية مع مراعاة القافية يف اجلملة األصلية للسخرية، وماتيوخا: حتقري السم  1

نية. أو: ماتيوخا يعد حساء السمك، ماتفييف، وهو األرجح ألن لغة القوزاق لغة أوكرا
 يف الروسية. مصادر
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ما العمل ألن أعمالنا القبيحة تضعنا يف حالة صدام دائم نتجابـه بعيـون   قزق " 
 .ومنتشق السالح .جاحظة

األتامان ماتفييف إىل عمله حىت استدعي إىل  لما إن مرت نصف ساعة على وصو
 .عند اجلنرال فالسوف باسم اجلنرال ستريكالوف

كان  .ستريكالوف وديسكاسي وفالسوف :ون متقابلنيكان يف املكتب ثالثة جيلس
حيكي  ووجه اجلنرال فالسوف احملمر ،على ديسكاسي وستريكالوف االرتياح ويبد

يظهر من طريقة جلوسه قلقه وإن كان حياول  .احلديث غري الودي الذي دار بينهم
 .وتقرؤه على مالحمه الثقيلة ،إخفاءه

 :تامان على كرسيهألقال اجلنرال ستريكالوف حني استقر ا
نيها دال سر يف املهمة اليت قلَّ .سأكرر اآلن مرة أخرى يا ميخائيل غريغوروفيتش _

كتاب شكوى زعـيم النـاختواي قلوبـات     .قبل شهركما قلت نا العزيز قيصر
 ،رأيي فيه فصلت ،ديسكاسي عليه ذييلإىل القيصر وت شحتجري الذي كان أرسله

بل مراعياً موقف الـدول   ،القوزاق فحسب _علق باألديغة ليس شقه الداخلي املت
ولكـين   ،ال أعرف ما سيكون رأي قيصرنا وما سيختم بـه املوضـوع   .األخرى

رأيت بعيين املأساة الـيت سـببتها يف    .األديغة وحن أنك لست عادالًسأصارحك ب
وقد شهد عليك زعماء القـوزاق املقربـون منـك     .األرض اليت ال شأن لك ا

 .امتهموع
لسنا مفوضني أن نؤدب مـن   _سأل فالسوف  _ نرال اجلا هيأ وعلى ما يبد _

 ؟خيترق حدود بالدنا
ولكنك لست حراً يف أن تدخل غري  .أنت حر يف أن تؤدم عند حدود بالدك _

إن كنت تريد أن تسأل عما جرى يف مستنقع  .جيشك إليهم دون إذن من القيصر
ال أحد يف طرفنا وال يف طرف  _نه قرأ ما يف قلبه قال ستريكالوف كأ _ر بشزة 

وقد اختـرقتم   .فقد رددمت على من عربوا النهر مبا يستحقون ؛لكم ذنباًاألديغة حيم
النـاس  وبتم قراهم وأحرقتموها. وكل  ،أرض األديغة ذه الذريعة مرات كثرية
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ول اليت مسعـت  والد .تعليمات قيصر الروسكان بما فعلتموه أن كل  يخيل إليهم
   .سألتا عن املوضوعتركيا واجنلترا و .باملوضوع احتجت

 ؟بوراسكاألديغة قائمة منذ عهد أتامان القوزاق  وأمل تكن تعليمات القيصر حن _
   .أن قلبه يغليسأل فالسوف حبذر رغم  _
 :مث أعقب بصوت ألطف ،قال ديسكاسي بصوت واثق _فالسوف  سيدنعم يا  _
ادي السبب يف إيف ووه .إن مل تضرناجرياننا األديغة  وتصرفه حنحرية  تنفعنا مل _

ن تتهم عهد غريغوري كوندراتيفيتش اجلـالس هنـا   وال ميكن أ .إىل هذا اإلقليم
وإن تطلبت الظروف أحيانـاً هـذا    صالحياته حدود مل يتجاوز .بشيء من هذا

 .التجاوز
قال ماتفييف الـذي مل   _ سيدإن كنتم تريدون معرفة حقيقة هذا املوضوع يا  _

جزء من املسؤولية يتحملـه ألكسـي بيتـروفيتش    ف _ينبس ببنت شفة إىل اآلن 
ملاذا تتحمل  .وإن كنت ال أعرف ملاذا ال يتكلم ميخائيل غريغوروفيتش ،يرمولوف

لومل تكن عنـدي معرفـة باملوضـوع     ؟وحدك الذنب يا ميخائيل غريغوروفيتش
 .الختلف األمر

ال حاجة أن نورط  _استعجل فالسوف  _وندراتيفيتش غريغوري ك يكفي يا _
ال أرى من املناسب أن أتقاسـم مـع أحـد     .ألكسي بيتروفيتش يف هذه املسألة

وال  ،ال أندم على ما فعلـت  .من هذا ألكسي بيتروفيتش أرفع .مسؤولية ما فعلت
أنـا  بت أعداء وطين فراً ألين أدفإن محلوين إص .أعرف نفسي عملت ما أندم عليه

 هننولْ .ولكين لن أهني وجه القوزاق وال بسالتهم أمام أحد .راض مبا يراه قيصري
أمل  ؛بانتظـاري  اجتماع القوزاق يف ناحية باشكوفسـك  !عند هذا احلداملوضوع 

 ؟يدعوك إليه يا غريغوري كوندراتيفيتش
 .مل يصلين مثل هذا اخلرب _
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مث بعـد    _قوزاق سينتظرونين ال _قام فالسوف  _ سادةال تؤاخذوين إذن يا  _
سننتظر اية مـا   _ :برهة اختتم مع حركات يديه كأنه يقول هلم إنه ال يؤاخذهم

   .سترسلونه للقيصر
 
 

*** 
   :يف أحد األيام قريباً من وقت العطلة الصيفية أسرع خان جري داخالً الغرفة

 .البشرى حلواناً على يا جديت أريد _
    !ل اهللا فيه اخلريجع ،أي خرب سار جئتين به _
    1جرى عزل اجلنرال فالسوف _

                                                 
هذا ما كتبه ف. آ. بوتو يف كتابه ".حرب القوقاز  " يف هذا اخلصوص: " وضعت اختراقات  1

 فالسوف لبالد األديغة حداً قصرياً للعالقات الروسية _ األديغية وخلدمة اجلنرال. 
ي رئيس جلنة إقامة السلم مع األديغـة  بسبب اختراق فالسوف ألرض الشابسغ وقف ديسكاس

حبزم أمام سلوك فالسوف. وكان القيصر قد أرسل اجلنرال ستريكالوف إىل ساحل البحر األسود 
 للبت يف هذه املسائل.

كان كثري من العاملني يف اجليش يغارون من اجلنرال فالسوف بقصد سلبه منصبه سراً. ومل يكن 
اخلدمة العسكرية الدائمة تقوض األسر القوزاقية. وكثري من  عامة القوزاق راضني عنه؛ فقد كانت

الذين بقيت أعماهلم دون يد عاملة كانوا يلغطون. ومع ذلك كان فالسوف ينحاز إىل القوزاق. 
وغنائم احلرب كان بينها أشياء مثينة وموبيليا ممتازة ومالبس حريرية مصـنعة يـدوياً ومالبـس    

طى لأليتام واألسر املنكوبة. ولكن هذا مل يكن يرفع عـبء  وأحصنة وأبقار وثريان _ كانت تع
 احلرب عن اجلميع. ومل يكن يريح الناقمني.

 وقد أدانه ستريكالوف بتهمة نقض السلم املؤسس مع األديغة.
" باإلضافة إىل التهم اليت وصلتين سابقاً _ كتب يرمولوف إىل القيصر _ وجـدت يف خمالفـات   

إىل أقصى حد. ويف ما أرسله اجلنرال ستريكالوف يظهر بوضوح أنه اجلنرال فالسوف ما أغضبين 
ب الناس الفقراء بقوة وبعجرفة ودون حياء من أجل احلصول على عطايا مثينة له وملن يعمل معه 

 " 
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ال  ؟. من قال لـك .إياك أن تسمع زابروين _ارتعبت قانتات  _ !نعم يا ولدي _
  !وال خترب احداً ،تدع أحداً يرى فرحك

فاسـيلي إمييليلنـوفيتش    .كلها تتكلم يف املوضوع املدرسة !يا جديت ما أجبنك _
 .ناار.. أخب.توملاتشيفيو
 ؟وماذا يقول روسينك كرييل فاسيايفيتش !حقاً _
 .ال أعرف _
يب أخاف أن يع ؟القوزاقية املدرسةأال تدرس يف  !كن حذراً :أريد أن أقول لك _

 ،"عن حده خيرجمن ال يتوقف ":كثريون إن قلنا هذا الكالم صحيح ما قالوا علينا
 .شكراً لقيصر روسيا الذي فهمنا

 
– VI – 

 
 مهِفَ :الدون بدأ األمل يف قيام سالم بني األديغة والقوزاق حني رجع فالسوف إىل

ن التهديدات بالقبضات عـرب  أن بعضاً من هذا الطرف وذاك يتبادلو وول ،الطرفان
ال يعـين هـذا أن    .العواقب يمةُأن الغارات الليلية وخ ،والنظرات الساخطةالنهر 

غـري أن   ،أماكن أخرى واألسواق أ وبعض االنتهاكات ال حتدث يف معرب النهر أ
كانـت   ،، شـاء أم أىب كـلٌّ  _ح والتجابه كما يف املاضي توقف امتشاق السال

كان الطرفان يتعاضـدان   ،إن كان أديغياً أم قوزاقياً ،ومن يتعدها .إنسانيته تلجمه
 .ويعاقبانه مبا يستحق

                                                                                             
تقرر عزل قائد جيش ساحل البحر األسود فالسوف من منصبه وتقدميه إىل القضـاء. وكـانوا   

له: "ال جيوز لقوزاق البحر األسود عبـور النـهر وال جيـوز أن    أكّدوا على يرمولوف. فكتبوا 
 يتجاوزوا مهمة محاية حدود الدولة "  وبعد هذا توقف األديغة عن غارام اليلية على القوزاق.
وعاد فالسوف إىل منطقة الدون اليت جاؤوا به منها، وعاش فيها ثالث سنوات ونصف بانتظار 

 مصريه.
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أموره وكل إنسان له طريقته يف التفكري وترتيب  .احلياة دائماً كما تشتهي  جتريال
مها مـن جـنس البشـر    طاحلني، أم  صاحلنيإن كانا  ،وبامبت وبفوق .احلياتية

   .ويتنفسان هواءها وحيزنان فيها ،املختلفني على األرض
إن مل  _ :أبعد بفوق غصن الشجرة وقال مهموم القلـب متعبـاً   _يا بامبت  _

 .يظهروا خالل ساعة تقريباً فسيكون جهدنا عبثاً كالبارحة
حني  ،أمامنا ساعة كاملة _ابتسم بامبت خمفياً ما يتوجس منه  _الصرب ال تفقد  _

 .كنت أعرب النهر وأعود مبا يكفيين نصف سنة ،كنت شاباً مثلك
اآلن ظهر بيننا ديسكاسي  .كان الزمان ممتازاً _تنهد بفوق  _أنتم يف شبابكم  _

لقوزاق ينظـر  حني نقول شيئاً يتعلق با .وخربوا دنيانا مجاعتهما،وستريكالوف و
ِسإلينا مونا شزراًن. 

 .حسم بامبت باختصار _ !وكفى ،ال تقل _
 ؟ولكن أميكن أال تقول شيئاً على الكفار _
 .وحنن لسنا حمرومني من كل وازع .!واترك املوضوعما تريد بل افعل  ،ال تقل _

 ؟ولكن أتظن أن ما تفعله يتعلق بالقرية
 .فانتصبت آذان احلصانني ،يهاكسر بفوق غصن الشجرة مفرغاً غضبه عل

     أمل تسمع ما حدث يف .حىت اليد خترج عن السيطرة ؛ليست العني فحسب _
 ؟ذاك اليوم يا بامبت )جلَقَ ( 

 .أجاب بامبت كأنه كان ينتظر السؤال _مسعت  _
يف جملس القرية بتهمة أنه أغار على القوزاق وأساء إىل  )وطاطهخ مهوغْد(دانوا  _

 :ني الفريقني. ومل يكف هذا بل سلموه إىل قوزاق بلدة إليزابيت قـائلني السالم ب
 .أراق دمكم من وهنضعه حتت تصرفكم ف

   ؟قطعوا أصابعه وأعادوه إليناأ _سأل بامبت بالمباالة ظاهرية  _ ؟ماذا _
ما فعلنا بأنفسنا بل مسحنا  مل يكف _ نفسه تسرع بفوق باجلواب ناسياً _طبعاً  _

يهينونا. اجلنرال سيسوي الذي أرسلوه مكان فالس وصفوا معاملته لنا للقوزاق أن 
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كل من يبتسم يف وجهنا نظن أنـه   :حنن األديغةعجيبة طباعنا  .أا ليست حسنةب
ملاذا ال تقول شيئاً يـا   .وكفى الطفْنا،نا وامدح !ما أسهل خداعنا .يضمر لنا اخلري

 .يصغي إليه فضحك يف سره صاح بفوق غري أن من ناداه مل يكن _ ؟بامبت
ومل  .كان بامبت اجلالس يقشر عوداً يسمع ما يقال أمامه وإن تظاهر بعدم اإلصغاء

وال أعمى عن االهتزاز اخلفيـف   ،يكن أصم عن اهلواء الدافئ اخلفيف الذي يهب
 .سيسور :وأهم من كل ما سبق ،كان معرب النهر أمام عينيه .ألوراق األشجار
غضب بامبت يف  ؟" ك" خوطاطو"  ك" سيسويِو"  ك"فالس ــمن يهتم اآلن ب

أفضلُ من  !الء وختربين عن شواي الذي يتبع أثريهؤمل يبق إال أن تتجاوز  .داخله
 .ليس صعباً اختطاف امـرأة  .كل هذا أن نفكر مرة أخرى كيف خنطف سيسور

سيسور  ليست .أصعب ما يف األمر كيف تفرض األمر الواقع عليها بعد اختطافها
 ،ختدم عجوز آل سـلطان اجلنيـة   .ال أخ عندها وال أهل .ممن تثري ضجة حوهلا

لتفرح إن تزوجها مثلـي   .تكنس أرض غرفتها ومتشط شعرها وتغسل هلا قدميها
ما يضري أن  .أن قضييت ستنجح العتنيت بنفسي قليالً عرفت ول .سيدة بيت تعيشف

 ؟!يتحقق أملي أخرياً بامرأة مجيلة دافئة
 :كسر بامبت طرف العود وقام

 .ض بفوق أيضاً بسرعة _ ؟ما اخلطب _
 !احزم سرجك  _
 .بفوق احلزام مغمغماً واختـرب السـرج   شد _اليوم  إخفاقناكان قليب حيدثين ب _

 !ظهر املركب ،انظر _ :وحني نظر باجتاه املخاض صرخ
ليسـت العـني    _ه إليه رماه بامبت ذه املالحظة وظهر _ !تأخرت يف رؤيته _

عربتهم ما  عندما مسعت صوت عجلة .سوحد ،اإلنسان عنده أذن أيضاً ؛وحدها
علـيهم   ال تقـس  !ال تنس ما سأقوله لك :باشك " انتبهكانوا خرجوا بعد من "

 وال تؤذ عجوز آل سلطان! !من املسألة رجولة فتجعلَ
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 وبفوق وهاختتم  _ .إما قاميت وإما حاج قسي .على باب العربة شخص واحد _
إذن مهـا   .وآخر يلـبس قبعـة  ،ووراءه امرأة تلبس منديالً _يستقر على السرج 
 .قاميت ووأظن السائس ه .سيسور وخان جري

يف اللحظة اليت تسقط فيها  !ال حاجة إىل عراك :م ولكن أقول لك ثانيةكله متا _
سنعترض طـريقهم   !امضِ .السائس عن ظهر العربة سأخطف سيسور من العربة

 .ن أن نشعرهم بأننا على الطريقدو
  !بامبت ما أشد ما جعلت من اختطاف هذه املرأة الصغرية مشكلة _

 .السؤالسبب مل يكن بامبت مهتماً ب
ستسـقط   ،يف هـذه اللحظـة   ،حني أحاذي جانب العربة الذي فيه سيسور _

 ؟أفهمت ؛السائس
 .فهمت _
 !امشِ إذن _

إال بامبـت   وال راجـلٌ  ة الصيف فارسمل يكن على الطريق الذي دحل يف بداي
ـ  واألرض أ فوقها ئَمل تبدأ الشمس رغم ميلها إىل الغروب متد دف .وصاحبه ط وس

وعلـى   .من خالل الطبيعة الثقيلة غري بعيدة وال قريبـة  لوستان حبلهتنظر  .اهلواء
   .سطوح املراصد املسقوفة بالقش والضفة القوزاقية تبد

اسـتقبل   _ريك يف موضوع مـا  كنت أنوي أن أستش !ارك سعيد يا قاميت _
 !وأنت سيسور وأنت يا خان جري تقبال سالمنا _بامبت العربة كأنه يبغي خرياً 

 .رد قاميت السالم _أمسعك  !لينظر اهللا إليكم بعني الرضا _
شخصاً مـا   أصحيح أن القيصر الروسي أرسل إلينا بدالً من ديسكاسي املمتاز _

  ؟امسه كودينيس
خـان   اسأل .ولكن ال أعرف حقيقتهمسعت امساً مشااً  _واهللا ال أعرف شيئاً  _

 .يعرف أحسن مين وه ،جري
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هجم بفوق على قاميت ورمـاه   _كان خان جري سيقول لنا ولكن مل يتعرفنا  _
 .عن العربة

مع صراخ سيسورحني قفز خان جري من العربة س: 
 !ينخيطف ؛جديت ،قاميت ،خان جري !يا للمصيبة _
 .ع بفوق بالقامة حبال العربة وحلق ببامبتطق

كانت سيسور امللقاة على  _لن يغفر اهللا لك  .ما تفعله عيب !اتركين يا بامبت _
احلصان تتوسل وتصرخ وحتاول أن متزق وجه خاطفها غري أن وجهها كـان   ظهر

 !؟ين أنتأ ،ال تدعهم خيطفونين يا شواي ه _إىل األسفل فال تصل يدها إلي
مل تفلت مين امرأة إىل  !ال ترهقي نفسك عبثاً !كفى يا حلويت ،كفى يا سيسور _

 .اآلن
 .أنا ال أريدك ،ولكن ال تدمر حيايت _
   .ممن مل حيببنين رضخن اتكثري _

 :إىل جانبهتوقف بامبت حني رأى بفوق حلق به وقال ملن صار 
 !وكذلك يديها ،فمها من أجل أال حتدث ضجة يف الغابة كمم _
سأل بفوق بعد أن ربط فمها وقيد  _ ؟ما الفائدة يف أن تعوِيل يا أخيت الصغرية _

 !اقنعي مبن صرت من نصيبه _يديها 
 :قال بامبت

لذلك ارجـع إىل   ؛هذه املهمة ال تتطلب شخصني ؛ماعليك فعلُه اآلن يا قغزج _
 .وال توقع نفسك بيد أحـد  .وال تدخل القرية إذا أمكن خالل أسبوع ،طريقك

 .هذه الصبية روضوإىل وقتها سأ
وحصرها يف حفرة رطبة مليئـة   ،نفض بامبت ثيابه بعد أن سيطر على املرأة املقيدة

 :وقبل أن يغلق عليها سقف احلفرة صرخ .بالعفونة وخرج
 .أُمهلك إىل صباح الغد لتفكري _
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يتذكر كيـف   ووبعد ألي ابتسم وه .على جانب الساقية الصاخبة وجلس متمهالً
وقذف الساقية مبا تصل إليه يده من كتل من التـراب   .فز خان جري من العربةق

املرأة اليت طاملا اشتاق إليها. مث مشر عن ساعديه  حبصوله علىتعبرياً عن عدم رضاه 
ووقف على الغطاء الذي حيمي ظهر احلصان حتت السرج ليصلي  .وساقيه وتوضأ

 :وبعد بضع ركعات دعا إىل اهللا .صالة العشاء
 !يا إهلي اغفر يل إن أذنبت _

 ، يف هـذه اللحظـة  حني أقعى احلصان غري قادر على االسـتمرار يف الوقـوف  
ال يتذكر أنام كثرياً أم  .استسلم بامبت للنعاس معتمداً على جذع شجرة،فحسب

كانت أشعة الشمس تتبدد بلـون الشـاي يف    _ قليالً حني أجفله شخري احلصان
ووصل إليه الصوت الصادر مـن   .شكل أكف الكالب خذةأرض الغابة الباردة مت

 :احلفرة فوقف
 ؟أتنادينين ؛ماذا يا سيسور _
 !اتركين أخرج يا بامبت _
فتح باب احلفـرة وأخرجهـا    _أستجيب لك إن كنت لطيفة معي هكذا فس _

 .مبساعدته
وحني صارت يف الضوء فحسب اكتشفت سيسور أن ثياـا ممزقـة وصـدرها    

 .مكشوف وفخذيها
 .ارمتت على األرض مديرة ظهرها _ال تنظر إيلّ  !يا مصيبيت _
.. لن تنفعي ألحد غريي بعد اآلن إن كنت ؟.اآلن ما الفائدة يف أن تستحي مين _

 !هذا كسائي غطي به كتفيك ،خذي . مجيلة أم قبيحة
_ يدي وال تنظر إيلّ _توسلت سيسور بصوت ألطف  _ !فُك! 
مغلوباً باملاء الدافئ الذي ارتشق علـى   ،ناصحاً فك يديها _ !حاضر يا حلويت _

مـا   ؛أفضل يا سيسور وين هكذا فهتإن تقبلْ _وألقى الكساء على كتفيها  ،وجهه
 ؟ه بعد اآلنتنازعالذي سن
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 .دعين أمشط شعري !ابتعد يا بامبت _
  ؟أيكفي أن أدير ظهري _لرجل أمام اتود املرأة أن تتزين  _ال بأس يا سيسور  _
 .ال ضرورة أن تبتعد كثرياً _غري أن األفضل أن تبتعد قليالً عين  ؟اذا الومل _

وحني وقف على رأس الساقية اليت كـان   .ابتعد بامبت منتشياً بلسان املرأة املتودد
يرمي فيها الليلة كتل التراب رمت سيسور الكساء عن ظهرها وأشـهرت عليـه   

والتفتـت   .ملربوطة إىل السـرج واختطفت البندقية ا ،القامة اليت كانت تتصيدها
 :بة وقالتقالر ةزـــمكتن ةكذئب

 !سأقتلك إن خطوت خطوة واحدة _
ابتسـم   _ !ال تثق جبنس النساء :هلذا يقولون !مل خيطر يل قط أن تفعلي يب هذا _

ال  _ :وقال غري مصدق متاماً ما حيدث له ،شاحباً من اإلهانة اليت أحلقتها به املرأة
   !؟ملاذا ال تسمعني الكلمة ؛ندقية يا بيتمالذخرية يف هذه الب

ألقت سيسور البندقية القصرية يف املستنقع وصرخت عليه وهي  _ !لتكن فارغة _
   !إن كانت روحك غالية عليك فادخل يف احلفرة :تتقدم حنوه شاهرة القامة

 .خوف ونظر بامبت فزعاً يف وجه املرأة املهامجة دون حياء أ _ !لن أدخل ،ال _
فـارجتف صـوته    .عمالقاً اويف هذه اللحظة متاماً ختيل أن شواي انتصب وراءه

 :وهبط قلبه إىل قاع بطنه ونطق بصعوبة
 ؟أحدث شيء لعقلك _

ه وارجتفت ساقاه وسقط وه فارقتيتراجع يف احلفـرة أمـام املـرأة     وبامبت قوت
املستشرسة اليت تمزاجلانب اآلخر مث وقف على قدميه وعرب إىل .صدر قميصها ق، 

 .ويف الضفة األخرى للساقية
وركض بامبت احلريص على حياته دون أن يتوقف عند مسألة  .سيسور مل تتوقف

 .املرأة املسلحة إىل عمق الغابة
 .رجعت سيسور وعربت الساقية وامتطت احلصان املسرج والقامة مشهرة بيدها
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د هاج يف صدرها ما وق ارمتت على الفراش لوستان حبلهحني وصلت سيسور إىل 
 .ماذا تقول وال ماذا تفعل ال تعرف ،جرى هلا

فدخلت الغرفة اليت  ،على عجل من إيكاترينودارويف اليوم نفسه استدعيت قانتات  
وا السـتقباهلا ويف  وقف عند األمراء الشباب الذين خفّتتنام فيها سيسور دون أن ت

 :ر بيدها على جبينها امللتهبوقالت للمرأة املستلقية وهي مت .طليعتهم خان جري
 ؟عن ناظري غبت حلظةماذا جرى لك  ،بنيت الصغريةيا  _

حني تعرفت سيسور صوت صاحبة اليد اليت على جبينـها صـرخت وامـرت    
 .دموعها

 ،ابكي يا صغرييت _ضبطت قانتات صوا وإن كان قلبها يبكي  .أنا ،نيتب أنا يا _
 !قفي يا بيكا ورائي وأنت يا خان جري ؛قيكروأنا سأَ !فرجي عن قلبك !ابكي

وكـررت ثـالث    ،األدعية وقانتات ثالث مرات يف وجه سيسور وهي تتل تثَنفَ
وقالـت   .ا عن االختالجنتات أن جفين سيسور احملمرتني كفوخيل إىل قا .مرات

 :بصوت لطيف
 ؟يا بيكا يا كنيت أأخربمت شواي _ .امتناملسكينة  _
 .ولكن ال أعرف إن وصلوا إليهأوصيتهم أن خيربوه  _
وحني تذكرت قانتات  .ال دواء هلذه البائسة إال شواي !ليعثروا عليه أينما كان _

. ال ..يتجنبنـا  ،ال يقترب منا شواي _ :أن خان جري واقف وراءها غريت نربا
القبـيح يقـع يف    " يا ليت هذا " البامبت _ !هذه الفتاة وحن يغفر لبامبت جرميته

  !يدي
"كان يرافقه بفوق الذي كنت أربح منه الكعوب " كان بود خان جري أن يقول 

 :ال يدري ملاذا غير املوضوع وغري أنه استعجل احلديث وه؛ 
 !انتبهي يا جديت ستوقظني سيسور _
كلفـوا   ،ال تتركوا البنت وحـدها  !لنمشِ ولنبتعد عنها .نعم ،نعم يا صغريي _

 !جانبها أن تسهر إىلإحدى بنات اخلدمة 
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 :مل يتمالك خان جري أن يكتم ما يهمه منذ البارحة صطبةاملوحني صارا على 
   !يا جديت ال تؤاخذيين أنا وقاميت _
 ؟وملاذا أؤاخذكما _
 .طع محاية سيسورمل نست _
 .كم جنومت من املوتثالثت كميكفيين أن .يا حسريت _
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 .مل يكن شواي يعرف بعد ما حدث لسيسور
ياس إىل اخلريف املاضي وربيع هذا العام كان شواي قد رجع مع بداية الصيف بالق

ومع أن  .األسباب منوكانت إعادته لبانتايل إىل أهله ولقاؤه خبان جري  .إىل اتزانه
كأن الزمن يعاجلها مل يكن ينسى مـا أشـاعوه عنـه     واإلهانة اليت حلقت به تبد

كـان   .شرفه بالقضـية  ارتبط إذرة وال نظرة قانتات احملتق ،خبصوص حممد جري
 ،يتأمل أن تقبل عليه الدنيا الثقيلة خبري وقد انتهت مشكلته مع آل سلطان من جهة

بـاجقوه  ويف هذه املسألة يعضده  .وحصل على نصيبه من الدنيا سيسور من جهة
 .وتازه أديغ وسلطان خان جري بشه مافوأغوي  عمر

 .رض وابتلعتهوكأن بامبت بالنسبة إىل شواي انشقت األ
يكفي كم  :يرشق وجهه مباء الساقية البارد مرهقاً من حر الظهرية وقال شواي وه

ـ   _وستستقر قضية األديغة  .انشغلت مبسائل القرية مـا وإن   وٍالقوزاق علـى حن
يتحلـون بالصـرب   فالسـوف  بعد وبدأ الناس  ،سيتحاربون مث يتصاحلون ؛تركتها
وجوابه يتأملـه النـاس    ،يل ولشريف وإلنسانييت همومع ذلك فما أتابعه م .واحللم

التركيـة   _القوزاقية  _هلم. غري أن العالقات األديغية  كشفهالذين وعدم بأن أ
من طـرف األديغـة    ؟بينهم عملنوع من حمرضي الفنت ي أي .املشكالت مشكلةُ
وكلٌّ مـن   .ومن طرف الترك حسن باشا ،ومن طرف القوزاق زابروين ،بامبت
   .ء حتيط به عصبةهؤال
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بداية الصيف  عكَرِب لفوفةوماء الساقية اليت تلعب حتت الغابة امل ،اختذ شواي طريقه
أوقفه صوت حوافر احلصان الـذي   .يف املسألة اليت يتابعها اًبرد قلبه ووجهه متردد

وتعرف على الفارس الـذي   ،وحني استمع إذا بفارسه وحيد ،مسعه على الطريق
 :فاعترض طريقهظهر من املنعطف 

 ؟ماذا يا بفوق _
على ذكره  تأيتمن " _عمره م عليه كأنه صديق سلّ _ .سالم عليكم يا شواي _

 .بايلب خطرتاآلن قبل حلظات  _يا شواي  "واقف على العتبة
آيت إليـك فـال    .ولكن مل خيطر يل أن نلتقي هنا .وأنت يف بايل من زمن بعيد _

 .أجدك يف البيت
 .ا كبريهذا حسب نيتك ي _
ـ  ،غري أا ال متسك ؛نية حسنةليست  ؟ملاذا أكذب عليك _ أهـم   وهناك من ه

 .منك
بفوق معتـداً وقـال يف    بأجا _بايب يا كبري  مل أكن مهماً لك ما طرقت لو _

أستمع إليك وأنا مستعد لتحمل ما  _ال يعرف ما حدث لسيسور أمس  _:نفسه
حتكم به علي. 

 .صديقك بامبت غرميي _
لن أمه مبـا   ؟ولكن ما عالقيت أنا مبا كان بينكما .وأنا يل عنده شكاوى كثرية _

حاسبتنا على مالحقتنا إن اللهم إال  ؛مل أمسع بامبت يتكلم عليك بسوء .مل يقترفه
وإن كانت املسألة ذهابنا ملغازلة سيسور فليسـت   .قاي حبلهلكم يف رحلتكم إىل 

املسألة جديدة عليك وال علي. 
 .ولكن جيب أن أقابل بامبت _جزم شواي  _أتكلم على هذا  ال _
 !لن أساعدك يف هذا _
 .لن أحرجك إن كان هذا رأيك _
_ إن أذنت طريقي يا كبري يل تابعت. 
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 .كان جمرد سالم ؛مل أقطع طريقك _
بفوق  مر كل منهما باآلخر متحفزاً بالسالح، حذراً، دون أن ينظر يف وجهه. قال

باألديغة وحينـاً    هذا إنسان بائس على هذه البسيطة. مشغول حيناًيف نفسه: واهللا
ال يعرف ماذا يقـول وال   ،طريقه حيث يقوده حصانه .بالقوزاق وأخرى بالترك

 ،بامبـت  ؟ما الفائدة يف أن تشهر عليه سيفك .يعتاش حيث حيل ضيفاً .ماذا يفعل
إنسـان ذكـي    ،حدثيغدر دون أن تعرف ما  ولوال أنه يبالغ أحياناً يف ظلمه أ

ـ  .انتزع من شواي أمله الوحيد املتبقي سيسور دون عنـف  .وشجاع وخبيث  ول
 .ملا حدث ما حدث _كم مرة ترجاك بل توسل إليك  _شواي  كنت صادقته يا

 :أوقف بفوق حصانه فجأة
سيكون عرسه خـالل األيـام الثالثـة     ؛قلت يل تريد مقابلة بامبت ،يا شواي _

 .مث عجل حبصانه وانصرف .أيت إليهميكنك أن ت ،القادمة
 ." مثلُك من يسمى بالثرثار يا عدمي اإلميان " غمغم شواي وراءه مستاء مما حدث

 ؛" مل يتفوه أمامي مبا ال يقبله منـه املسـنون   :مث خاطب نفسه بعدما مشى مسافة
كنت مكانـه   ول .يضمر له اخلري الإن أردت احلق فأنا من  .سلّم علي واحترمين

إن كان عـرس   .ضيعت كل معروفه " ولْدنته "غري أن أبدى صرباً  .ا ما قبلتلرمب
من  !ظةحل .خري وإن تزوج فه .صار رجالً ابن بامبت البكر ؟بامبت فما العجيب

علـى  " جلم شواي احلصان الذي يـركض   ؟...أميكن أن يكون بامبت ؟سيتزوج
الذي مل يعـد وقـع حـوافر    إىل اجلهة اليت جيري فيها بفوق  برباءة التفت  .مهل

الـذي   القلـب  وجرح التذكر .ويف هذه اللحظة تذكر سيسور .حصانه مسموعاً
وباجتاه  لوستان حبلهونظر نظرة حزينة باجتاه  .كان خملصاً حىت يف أحرج املواقف

   .قلعة القوزاق إيكاترينودار
يتعلق كان هناك خرب سيء  ول .؛ نصح شواي نفسهوال أظنه ه ،ابنهأظن العريس 

بيتـه   .وكنا يف قرية بامبت .بشه مافأمس فحسب افترقنا أنا وبسيسور لعلمت. 
ومل نسمع خرب عرس يف  .والطريق الذي يعود منه عادة كان موضع رصدنا ،مغلق
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 فزعت من أن يكون حدث شـر كنت   ال تزال على سوء رعايتها.وداره  .القرية
ـ وحدها عادل ي تت فهاخلوف من قانتا يكفي حلمايتهاولكن  ،سيسورل ة مـن  ثلّ

لن يدعاها  .ومها اآلخران يرعياا كأخوين كبريين ؟وقاميت وحاج قسي ،احلرس
 .وأنا واثق أما سيتصديان ملن يريد بنا شراً .ولن يدعاها تفعل ما ال جيوز ،ختطئ

 ؟عن شيء. ملاذا بفوق يسافر وحده ليالً إىل قريتهبامبت ولكن مع ذلك ال يتورع 
بسالم جاعالً من نفسي وصرفته  .أنا أعرف أنه من أصحاب بامبت اللعنيحياين و

فبحجـة   ؛أستحق كل ما حيدث يل .بدعوى أنه عاملين وفق شرعة األديغة قديساً
 .أعاديهـا  وال فائدة أن تعاديين قانتات أ .أين أتابع موضوع القوزاق نسيت نفسي

اء عطلة خـان جـري   أثن ل أن حنسم موضوعنا أنا وسيسور يفسيكون من األفض
وأنا ليس من الالئق أن أعيش أكثر  .الصيفية قبل أن يغدر بنا أحد من نوع بامبت

 أخدع وهكذا .الوضع.  ولن أدع الشك يطرق قلب سيسورشاذَّ من هذا وحيداً 
 .مام قانتات مبا وعدتأوأيف  ،بامبت وأجعله سهل القنص

 .يحش فيه العشب شوفاًمكهذه األفكار من الغابة ودخل سهالً  معخرج شواي 
رأى فيها سـرباً  ف ،سماء شاعراً بثقل احلر على دماغهوبعدما مشى زمناً نظر إىل ال

فيما يـذهبان  مبحمد جري يف ذلك النهار الصيفي وذكّره هذا املنظر  .نسورمن ال
وخيل إليـه أنـه    .وسط السماء اللذين كاناإىل القرية اليت يرىب فيها خان جري 

 ااألشرار الذين اعترضومهبو، ا قااله تشبيهاً هلما بتركيا وروسيايسمع من جديد م
هذه هي احلياة يـا حممـد    :قال شواي وذكرياته متأل صدره ضيقاً .يف " شتوك "

ون هيئـة  تخـذ وأوالدك ي ،وأنا حـي  ،واألشرار ناشطون ،حتوم نسورال :جري
 .طريق سيختارونأي  جيهلونواألديغة الذين كان قلبك عليهم ما يزالون  .الرجال

ـ  على ال يتفقون .ينقض أحدهم ما يقوله اآلخر .يتخاصمون مث يتصاحلون  ومن ه
حني يصـل األمـر إىل اختبـار     رأسه للسيف أحد حيينال  ولكن .األعقل فيهم

   .،إىل محاية الوطن ،الرجولة
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آخـر   حيث حصانه من حـني إىل  وحني أوصله الطريق إىل القمة غري العالية وه
وحلق به بعدما رآه ارمتى يف دغـل   .عرف على الرجل املاشي على قدميهباملهماز ت

  .اخلوخ الربي
 .وصل إليه وصرعه بصدر احلصان .يا عدمي اإلميان !توقف يا بامبت _
 .بامبت على قدميه حتامل !ليس من الرجولة أن تصرع رجالً أعزل _
شـواي مـن   فـز  ق _ ؟أمن الرجولة أن تغمد القامة يف اجلريح املطروح أرضاً _

 .هه فصرعهاحلصان ولكم بامبت على وج
 ؟أمن أجل هذا كنت تريد قتلي _
 ؟تعتقد إذنماذا  _
 :استل شواي سيفه 

وسأبرئ نفسي ذا مما  .سأستل روحك انتقاماً حملمد جري الذي قتلته ،ادع اهللا _
 .امتين به

ـ  ،باسم أوالدي أتضرع إليك ،أرجوك باسم اهللا الكبري ،شواي _ ـ أ !ينارمح ل قب
سأخدمك طوال حيايت ممسـكاً جلـام    .على حيايت قِرجليك إن شئت. ولكن أب

 .حصانك
طريقة تضرع بامبت وقال متحملٍ ضحك شواي غري: 

 !عرفتكليتين ما  ،أنت جبان _
خـيط   _ ستعرف حالوة الروح يا شواي _ قال بامبت معتقداً أنه أمسك طرف

 .بأمره  وثوابه كبريان، وأنا وأنتمن األمل _ حني تكون يف حملي. رمحة اهللا
_ ؟يف قلبك واُهللا كم إنساناً قتلت 
 .هؤالء كفار _
 ؟أكان سلطان حممد جري كافراً _
 تعتـربين مـذنباً  يا شواي ال  .قول إن من يقف مع القوزاق كافروأنت كنت ت _

 :يقول ونظر بامبت إىل من يقف فوق رأسه وه _ما فعلت مبحمد جري! بسبب 
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وتضـرع إليـه    ،ظنه مطلعاً على موضوع سيسورأوال  ،بغيه يفلّبه يلني وقل وهاه
 .هذا موضوع حيكم فيه اهللا الكبري ،لسنا أنا وأنت أحراراً يف هذا _ .بنظراته

بـل  احلشـواي   لف _ أيها األهبلما يدريك أنت بشعور حممد جري القومي  _
ءهم واستفدت منـها  دما تكمن سف _على عنق بامبت  اخليولذي تمسك به ال

تنوي أن تضمين إليهم .يف رأيك كفار وأنا كنت. 
ـ   ؟ماذا تفعل يب يا شواي _  _ن شـجاعته  صرخ بامبت اآلن مسترجعاً شـيئاً م

أفضل أن أموت على   ؟أتأخذين إىل الساحل فتبيعين هناك أم تسلمين  إىل القوزاق
 !أن تقيدين

من سأسلمك  .سلمك إىل القوزاقلن آخذك إىل الساحل ولن أ !هيه أيها األسد _
 إليه غري هؤالء!

ريثما  .ضحك بامبت يف سره مرتاحاً ملا مسعه" !خذين حيث تريد ولكن ال تقتلين"
سـوء   منتهىنصل إىل حيث تأخذين سنصادف من يف قلبه رمحة ما إن مل أكن يف 

إذا أنصت وأنت على ظهر احلصـان   ؟إىل أي جهة يريد أن يأخذين يا ترى .احلظ
من اجتاه رأس حصـانه أنـه    وال يبد ؟ووجهك إىل األسفل فكيف لك أن تعرف

أي امرأة  .ال أظن أحداً يف الدنيا عاىن ما عانيته منذ أمس .يأخذين إىل جهة البحر
كل مـا حـدث يل جريـريت     ؟بفوق ملاذا صرفتو !منحوسة كانت من نصييب

   .كرههم اهللارمبا لن أكون ممن  .مامنا طريقأولكن ما يزال  .وأستحقه
 _عنق احلصـان  على  املرمي الرجلَ سأل شواي بعد مسافة _ !سخها املماذا أي _

 ؟ملاذا أنت اليوم على رجليك
 :مث غمغم بعد قليل ،تنهد بامبت ومل جيب

" ميكن أن حيدث لـك   الًمج ميتطي لو كان" قليل احلظ يعضه الكلب و :يقال _
ال تتهمه مبـا   ،ليس بفوق .حصاين العظيم تافهالليلة سرق مين لص  .شيء من هذا

 !مل يفعل
   .مل أر عليه اليوم شيئاً من هذا ؟وملاذا أمه _
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 ؟ماذا قال لك ؟هل التقيتما _
 .ومضى كلٌّ يف طريقه،م عليسلَّ _
وشكر بفـوق يف   ،سأل بامبت مث زفر شاعراً باإلهانة من سوء حظه _ ؟هكذا _

   .سره على أن لسانه حريص
 .مل أفهم ماذا قال يل بعدما افترقناغري أين  _

 :نظر بامبت إىل شواي بعني واحدة غري قادر على رفع رأسه
 ؟وماذا قال لك _
 !مبت سيكون بعد ثالثة أيامباطلب مين القدوم ألن عرس  _
ال تفـش   ال:هلذا يق _ :قال بامبت فجأة مث قال بعد قليل مربئاً نفسه _ !ثرثار _

وإن مسعـين   .يف حميطنـا ، ما يزال وعيداً على ما يبدبفوق ليس ب !أخبار أسرتك
لطـم   _ !خيطفـونين  ؟يا للعجب أما من أحد يف اجلوار _ :صرخ ؛فسيساعدين

 وسد فمه خبرقة ملفوفة: .شواي بظاهر كفه رقبة بامبت
 !اصرخ اآلن _

*** 
حيمله على ظهر حصانه كانت الشـمس اقتربـت مـن    عندما دخل شواي مبن 

 .الغروب
 .آل سلطان فارغة ال يتحرك فيها أحد وكانت دار

 .على ظهر احلصان والباب وه ندوقف شواي ع
رجـت قانتـات   خو .مع إخوته ألنه أول من رآه صطبةاملركض خان جري إىل 

 .وقاميت وحاج قسي وموالٍ آخرون ،صطبةإىل املوبيكا 
 .املقيد أمام قانتات وألقى الرجلَ ،ترجل شواي على مهل من احلصان

 !افعلي به ما تشائني ،القاتل الذي نبحث عنه يا قانتات وه ها _
 !توقّف ،شواي ،مهالً :نادت قانتات شواي الذي كان خيرج من الدار
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والظهر النحيف  ،اليدان النحيلتان على العصا الفضية :مل تتحرك قانتات من مكاا
ـ   هاصحت عوالوجه النحيل والكتفان املتعبتان تفضح تراج  وثالث أيف السـنوات ال

على  كوموقفت قانتات قليالً تلقي نظرات باردة من فوق بامبت امل .األربع األخرية
 :فجأة مث صرخت .األرض على هيئة مربع

وجه قانتـات املتشـنج    اخضر _أكلُك إىل اهللا  !بيتنا خربت !شريرك من يا ل _
مـن  ما تعـاين   صعوبة جري وأخويه وعيناها تفضحان خان ووتوجهت حن ،أكثر

وانتظرم حـىت دخلـوا    _وأنت يا بيكا  ،يا أوالدي ادخلوا الغرفة _ :انفعاالا
 :سي وهي ز العصا باجتاه بامبـت قمث قالت بصوت حازم لقاميت وحاج  .الغرفة

بقيـة   شولـيع  .وسيفهمين الرجال ،ليغفر يل اهللا ما سأحكم به على هذا ارم _
 !اخصوه :حياته دون نساء
   .خلت الغرفةمث استدارت ود
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من خـان جـري    مرتاعةًطلبت قانتات  _ ؟من هؤالء الفرسان الثالثة يا ترى _

 .أا تعرفت األوسط فيهم واجلالس معها على املقعد أن تنظر حنوهم ول
 ،قال عادل جري الذي كرب بصورة مفاجئة يف السنوات األخرية _ !قرم جري _

 .ونظر إىل جدته مث قفز واقفاً
قالت قانتات دون أن ترفع يديها عن العصا الفضية  _جميء هؤالء  وراءال خري  _

أظن أن والدة قرم جري اجلنية ما تزال ترسـل   .مع أن ما يقلقها كان بادياً عليها
إىل استقبال من يقاضـوننا فيتكـربوا    ال تسرع !مهالً يا عادل جري .إلينا الرسل

 !علينا
ال  _احتد خـان جـري    _ ؟ا يف دعوى أمالكأيكون قرم جري ما يزال يأتين _

وحنن ما زال إخـويت الصـغار يف أول    ،هم والدناقامسيكفي ما  ،تغريي موقفك
 .نريد أن نعيش ،العمر
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كانـت   _ مل ميض طويل عهد على اعتمادكم على أنفسـكم  ،طبعاً يا ولدي _
م اكأعطى أخ  يكتف والدكم مبقامسته بلمل _قانتات مرتاحة حلديث خان جري 

حمتجاً بأنه مرتاح  ،وأمه ما يساوي حصتني من حصصكم دون أن يسمع نصيحيت
 وفمهما يكن فهأخف انفعاالتك؛ أنت  .ولكنهم مل يقدروا معروفه .خلالصه منها
 .وأنا سأجيبهم حسب ما يقولون .وحيمل اسم األسرة ،أخوك األكرب

 .على نفسـه  وص هوليحر !إن كان أخانا األكرب فليحرص على إخوته الصغار _
 .عاملنامبثل ما ي عاملناه وإن رفض 

وردت على حتية أكربهم خال قرم جـري مث   ،ضت قانتات حني وصل الفرسان
 :قالت

 !تفضلوا إىل البيت _
 ،قال أكربهم وملّح إىل أن لقاءهم لن يكون ودياً _واهللا مل نأت لنجلس طويالً  _

 .وألقى نظرة على رفاقه
ال حيمل ابن أختكم اسـم  أ ولكن ،فأنتم أحرار ن أن تتفضلواإن كنتم ال تريدو _

ماذا يضريه أن يقترب منا ويسـألنا عـن    ؟حممد جري احملترم أمل يعد ابن ؟أسرتنا
م إليه حالنا وصحتنا ويكسب ود؟أن يعانقنا يقبلهذا إن مل  ،إخوته الصغار ويقر 

لـن أمسـع    !انت نواياكمتفضلوا إىل الداخل مهما ك "!الكلب أكلَنا "يا حسريت
 .  رجعت قانتات بسرعة ودخلت الفناء وتبعها الضيوف ـب منكم على البا

مث قالـت خلـان    ،جلست قانتات مرتاحة يف مكاا ريثما اختذ الضيوف أماكنهم
  :جري

 !بأخويك تيا ولدي اذهب وأْ _
 .قال اخلال ؟أال يزالون أطفاالً يا قانتات _
وحني دخـل سـعيد    .قانتات باختصار تجزم _ .اهللا مدمل يعودوا رضعاً حب _

 _ :خان جري قالت بصوت أهـدأ  إىل جانبجري وعادل جري الغرفة وجلسا 
 !جامبوالتاآلن أمسعك يا 
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 .تنفيذاً لوصية والده انتسب ابن أختنا قرم جري إىل اجليش حني أصبح رجالً _
قالت قانتات وهـي   _ن توجه هذا االجتاه لفائدة شخصية  شكراً له إن مل يك _

 الكبري. اجلداري تجيل النظر يف األسلحة املعروضة على البساط
فإن كـان األمـر    .وليس عنده اآلن ،مل يكن عند قرم جري مثل هذا التوجه _

 اجليش  مدرسةيف  ،على ما مسعنا ،وملا كان خان جري أى الدراسة ،هكذا
ميكن  يف اخلريف القادم؛ ماذاالقوزاقي. ومن املقرر أن ينتسب إىل اجليش الروسي 

 ؟أن نضيف حنن إىل ما قلته
 _سرت ضحكة باردة على شـفيت قانتـات    _ !جامبوالتافهم كما تريد يا  _

 .أمسعك !ساحمين على مقاطعتك
حتتاج إىل أمـالك   .سهلةيف اجليش حىت حتصل على رتبة ضابط  ت اخلدمةليس _

منذ  _حفظه اهللا  _صر الروسي ساعده القي .احملترمإنه حيمل اسم أسرة  .واضحة
وقـد بلـغ    ،تويف والده إىل أن بلغ الثامنة عشرة، ولكن هذه املساعدة انقطعـت 

وإمكانـاتكم أكـرب مـن     .وله مثل طموحات إخوته اجلالسني جبانبك .العشرين
نطالبكم كما أسلفنا بـأن   .عندكم كثري من األرض والغابات واألبقار .إمكاناته

ومن يقاضـيكم ليسـت كنـتكم     .فوائد من مرياث والدهيقامسكم ما جتنون من 
هذا هو،  الذي يأمل أن ينفتح له طريـق احلـظ    ،السابقة يا قانتات بل قرم جري

 !احملتـرم قلْ أيها  ؛ومن أجل اال تظنوا أين وكيله أطلب منه أن يقول رأيه .السعيد
 !دعواكأمسعنا 

هذا الربيع حني جـاء  فقد كانت هذه دعواهم يف  .مل يستغرب خان جري ما مسع
ولكنه كان ينتظر ما سيقوله أخوه من أبيه وما سريتب  ،ثالثة ليس بينهم قرم جري

ـ    أما قانتات وسعيد جري وعادل جري  .به أموره ا فكـان عنـدهم فضـول مل
ومل يكونوا وحدهم فالفارس الثالث من الوفد كانت أذنـه مشـرعة    ،سيسمعون

   .اتلسماع اخلطاب
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ينظر من فوق رؤوس  وقال قرم جري وه_ ؟نا إىل ما قلتماذا سأضيف يا خال _
 !ليتقامسوا معي :ما أوصتنا والديت أن أقوله وما قلته ه  _إخوته وعيناه ال تطرفان 

 ؟ماذا بعد ؟أال يكفي كم مرة قامستمونا _أسرعت قانتات  _ !صغريي نعم يا _
 !موين ريع أمالك والدياآلن قاس ؛كنت صغرياً آنذاك _
ال حيمل مـن آل   .صرخت قانتات من أملها ؟يء منايبق يف هذا الولد ش ف ملكي

حظي أن مل يسمع أبـوه   سنِيا لَح .مل يتوجه إلينا شيء منه   .سلطان إال االسم
 ."كما تريـد  ةالعجين لتشكّ"أمه الثرثارة اجلشعة  .ما كان ليتحمله !شيئاً مما قاله

عن أختـه   وكرها " وخاله ال خيتلف رج احلية منخكما يقال " اللسان الطويل يو
وطريقـة كالمـه وضـحكته    يه املعقودين حاجبيشبهها يف  إال يف أنه يلبس قبعة.

ومل يصل منه شـيء إىل   .مل يستطيعوا استثمار الذهب الذي أعطاهم إياه .ونظرته
رعة فسيكتشفون بأنفسهم أن قرم جري مل يقصر يف واآلن إن جلؤوا إىل الش .ابننا

 .وسيصبحون سخرية للناس، وسيكتشفون غباءهم وجشعهم شيء يعمله
قالـت قانتـات    _ !مل أتوقع أن تكلمين وتقاضيين ذه الطريقة يا قرم جري _

ما الضري يف أن يردعـك   .أنا أخت جدك وأريب إخوتك الصغار _بصوت ألطف 
 ؟شيء ما عن موقفك

_ يكفي ما سمكفي ا يقالتستحقني كل م ! أمي من عذابت! 
ال تكلم جديت  _ اهتاج خان جري الذي مل يقل شيئاً إىل اآلن _ !ا قرم جريي _

إن مل يكن فيك إال هذا القدر من اإلنسانية فنحن  .وال تهنها !ذا الكالم اجلارح
 .واهتاج أخواه اجلالسان جبانبه يؤيدانه .وال شأن لك بنا، ولست غرمينا .ال نعرفك

ابتسـم   _ !كيف يتصرفون معي األطفال ؤالءيا خايل انظر إىل ه جامبوالتيا  _
 _ ونظر إىل الرجل املرافق هلم وإىل إخوتـه  .قرم جري وعرب وجهه عن سخريته

وكم وهم يدسون ما تركه والدي املرحوم من أمالك يف أفواهكمهكذا رب! 
 .لن حتصل منهم على كالم مفيد _ جامبوالتقال  _ احملترماترك إخوتك أيها  _
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 ؟جـامبوالت رعوننا بالكالم القاسي إن مل يتحقق ما جئتم ألجله يا أجئتم تقا _
صحيح ما يقولون  !ليس هذا من طباع األديغة _قالت قانتات وهي تتكلف الصرب 

أفضـل لكـم    ووراء هذا فه قسن" ولكن إن مل نحيث الصوت عالالعقل قليل " 
لذا ال فائدة يف أي و شيئاً وليس يف قلبك خري " تطلب " ال تذهب :يقولون .ولنا

ن كنت ستسمع كالمنا إ ؟أين أذهب بك يا قرم جري !يا حلظي العاثر نقاش بيننا.
ه ألين تطوعـت يف  جيد وجتهيزات أنا حمتاج إىل حصان :قلت ول :فهاك ما سأقوله

أعلمتنـا   ول .طلبت إحدى عيين وك حىت لناجليش ما كنت ألقبل أن مينعه أحد ع
حـني   .ال بعربة وال باثنتني وال ثالثة باسم آل سـلطان أنك تزوجت كنا جئناك 

 .أسرتنا امنا أعطيات كثرية ألن الفرح فرححتدث يف حياتك مثل هذه الفرحة فأم
ليس تنفيذاً لوصية والدك فحسـب بـل    ،أنا راضية بانتسابك إىل اجليش الروسي

إن مل و .حصاناً وما يتبعه من عتاد وسـالح  لكوهلذا سأجهز  .لوصية جدك أيضاً
 .تنس إخوتك فلن ينسوك

ما مل تقدمه إىل  .احتد جامبوالت يف داخله !ةرائيامسعوا ماذا تقول هذه العجوز امل
كنت مكانك أيها الولد البيتمال كنت فقأت  ول .اآلن إىل ابن اخيت ستقدمه اآلن

ومل  .عني من يكلمين بلسان معسول. إا حتتفظ بكل ما مجع آل سلطان من ملك
جتلـس يف   .وحرمت ابن أخيت من نعمـة األب  .يت أن تبقى يف البيتتسمح ألخ

يا ليتين عرفت أا ستتصرف معنا هكـذا   !حضرتنا تقول لنا ما تريد دون خجل
سيتهمها مبا يعـرف ومـا ال   وكان  .هذا كان سيتواقح معها ،الصطحبت بفوق

 !فوقشك أننا سنحتاج إىل ب يعرف كرمى لبامبت. إن كانت ستعاندنا هكذا فال
ومل يـدع اآلخـر    ،حني انتهت قانتات من كالمها نظر جامبوالت إىل ابن أخته

 .ينتظره
أريد دون نقاش أن أقـامسكم ملـك    _حصان وسرج   توقف أمري علىال ي _

 .والدي
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فلـم   ااستمعت إليكم _صرباً  امل يطق رفيقهم _يا قرم جري ويا جامبوالت   _
ن إىل مثل هذه املقاضاة مـا سـافرت   اا تسعيعرفت أنكم ول .أمسع كلمة مفيدة

 .من يسمعه ناسيعيب علينا كالم .معكما
سـأل   ؟أي عيب يطولك أنت ،حنن نسعى لتحصيل حقوق قرم جري يا أيوب _

 !مل أجربك ،قلت لك تعال فمشيت معي من باب الصداقة ؛جامبوالت وضحك
تسام ومل يبد اكتفى أيوب باالب _ .هذه مسألة ال تستحق املقاضاة يا جامبوالت _

أفحمتين بأين أنا من مشى معك فلـن   وحىت ل _ :مث أردف بصوت هادئ .غضباً
ك بيت زوجها لكان يف األمر أخت كيف تركت جنهلكنا  ول .أقول ما ال تستحقه

أمل يعطها مـا   .ك كل ما طلبتأعطى أخت ؛ملاذا تتهم حممد جري ظلماً .ما يقال
 ؟ذهباً كما تريدون ترتب عليه من أرض وغابات وأبقار

ولكن ماذا تريـد   .نعم كان أعطاها .وأنا لن أم من فارق احلياة مبا ال يستحق _
 ؟أن تقول ذا

ملا كانـت قانتـات    .فهم ملاذا تقاضون آل سلطانأال  ،ة قانتاتاحملترمالسيدة  _
 مـا  ،وحني يتزوج ،وعه يف اجليش الروسيوعدت بأن تقدم لقرم جري مبناسبة تط

 كنت أظن أننـا  .على آل سلطان فعليكم أن تقبلوا ذا العرض وتشكروايترتب 
ال  جئنا هلذا،وعلى ما يبدو أنكم صحبتموين بعدما غررمت يب. ساحميين يا قانتـات 

 .أرى من الالئق أن أطيل أكثر من هذا
 ،ت قانتات كأا هي األخرى كانت تنتظر هذا الكـالم ض ب _شكراً يا أيو _

وإذا كـان األمـر    ،ومروءة نبلب معي تصرفت _ري وأخواه وض معها خان ج
أنتم وحنن انتهت  .ولن نتفق ،ساس هلاأدعواكم ال  ،هكذا فال تؤاخذين أنت أيضاً

 .عمل مشترك إال موضوع قرم جري حديث وال مل يبق بيننا .قرابتنا منذ زمن بعيد
تـه  وخان جري وسعيد جري وعـادل جـري إخو   .ة من روحنافلذولدنا و وه

وسيكون كبري  ،عيننا وروحنا وراشداً فألعد إىل أهلي فه بحتإن قال أص .الصغار
 .وسيبقى يف اجليش الروسي الذي انضم إليه .الرجال يف بيت سلطان
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ض جامبوالت دون أن يذكر  _هنا  بقىما الفائدة يف أن ن !امشِ يا ابن أخيت _
ستعداد ألن يفهمونا فقد قلنا ما إن كانوا على ا _اسم من ظن أم سيسلبونه إياه 

 .فنحن سنفعل ما علينا فعله ،ال :ومبا أم قالوا .علينا
*** 

 :قانتات تحني قال صطبةاململ يكن الضيوف نزلوا بعد من 
مهما تصرفوا معنا يبق  ،عوه يا خان جريشي .لن ني أديغيتنا بالرد على هؤالء _

ال  ؛توقف يا عادل جري _ :ألكربينونادت  من حلق باألخوين ا _أخاكم األكرب
 .جيوز أن تلحق األسرة بكاملها من ال يريدنا

 .توقف عادل جري على غري رضا _ !يا جديت _
هذا  !عد واجلس إىل جانيب كرجل !؟أتتركين وحدي يف البيت .نعم يا صغريي _

  " !؟أتقف السحابة إن صفّرت هلا أم يفهم الثور إن عاتبتهما جرى معنا يا ولدي "
 مل أدعِ األطفال الذين تركهم يل املرحوم حممد جري، وبينهم قرم جـري الـذي  

وأنـا الـيت    ،وما حدث يل اليوم .شأمنأ ،ربيتهم .يغيبون عن بايل يوماً ،قاضاين
أي أسرة سـيئة   .تأمل قلب قانتات .، عارتتأمل أن تعيش معهم شيخوخة سعيدة

وابننا الكبري انتزعوه من  .صغريهملال كبريهم وعقل لال  !تلك اليت كنا صاهرناها
انظر ماذا  .بيننا مدة إقامتهمل يكن هكذا  .تهنشأدار والده وأخذوه إليهم فأفسدوا 

 .عجنوه جبشعهم !فعلوا بالصيب الذهيب الذي كان مفعماً بالشفقة والدفء والقرابة
 .وأطلقوه علينا مل يكفهم هذا حىت زودوه بقلب ذئبو
 .ادل جري قلقاً من وجوم اجلدةنادى ع _يا جديت  _
 .انتشلت قانتات نفسها من أفكارها ؟ماذا يا ولدي _
 !ال تقولني شيئاً _
 !قالوا لنا ما قالوا ؟ماذا أقول _
 .ال ذنب له !ال تلومي قرم جري يا جديت _
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ـ  _سألت مستغربة ما تسمع  ؟ما الذي جيعلك تقول هذا _  ،رأيـي  ووأنا هذا ه
 ورطوا قرم جري.

مثل ما  ه أيوبن امسمل يقل م _قال بصوت أخشن  _نب ذنب جامبوالت الذ _
 _دارت ضحكة دافئة على وجه قانتات  _مل يقل ألنه فهمنا  _ .قال جامبوالت

 .أظن خاله أفسد أخالقه ؟ماذا نفعل بقرم جري ،هذا صحيح يا ولدي
الغرفة ولكن خان جري وأخاه اللذين دخال  ،ن يقول شيئاًكان بود عادل جري أ

 .واقترب منها .فيما بعد :اجلدة كأنه يقول هلا وونظر حن ،قطعا احلديث
 .جلس األخوان على املقعد املقابل لقانتات مراعيني عمريهما

مل خيتـف احلـزن    ،ملقاضاة وإن بدت هادئة بعد قليلالغرفة اليت دارت فيها امن و
خـان   :على وجوههم. وكان بادياً على نظرات اجلالسني وهواءهاالذي كان ميأل 
ـ  .برتابة وعادل جري يهز رجليه ،جري كئيب سعيدو ،جري شاحب  زالوال ت

    .وجوم قانتات تسكن يفأحزان آل سلطان 
 ؟عتم قرم جريأود _احلزن  لَمأسقطت قانتات ح _ ؟ماذا يا خان جري _ 

 .أجاب ومل يرفع رأسه _نعم يا جديت  _
سعيد جري أن يقول غري أن خان جري  لحاو _أتعرفني يا جديت ماذا قال لنا  _

 .منعه
نظرت قانتات بعني ساخنة حزينة إىل  _ ؟به ماذا يا حسريت أمل يكف ما أهاننا _

   ؟ماذا قال لكم أيضاً _سعيد جري 
 _يلملمـه   ور سعيد جري جمرى احلديث وهغي _ ...كان يعرف ما سيقولول _

راكباً اهلواء "   "يطفر النهر 
 .ال جمال للسـر  _ شد حزماًقالت قانتات بصوت أ _ان يا أوالدي يف هذا املك _

 هاآل سلطان الذي مح عقد تشتت ،أعين كتمان األسرار ،هذا السلوك فشا بينناإن 
إن كنتم قادرين علـى أن   .شرخهوقد شهدمت اليوم بداية  .طوال حيام أجدادكم

 !تقولوه يف حضريت فال تكتموه عين
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 :األكرب الذي أذن له بعينه أخيه ونظر سعيد جري حن
 ،سـك رألك الذي يربز منه واملُ ،هوما أيت ،هسأجعل ما درست :قال خلان جري _

 !وباالً عليك
ينطـق  أن فمه كيف استطاع  :ممث اختتمت بصوت حمطَّ ،صاحت قانتات !هيه _

   ؟أليس أخاه األصغر ،الشر توجسأما  ؟هذا
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أمد املوضوع الـذي   يف ان أن يطياله قرم جري يريدجامبوالت وابن أخت مل يكن
 .وحدمهاا يف اليوم التايل نه فاجتمعايدبر

أمـامي يـوم   ف _كرر جامبوالت مرة أخرى  _بن أخيت إن كنت لن تندم يا  _
 .يف هذه اللحظة ،سأبدأ يف املوضوع اآلن ،كامل

 .وأنا سأذهب معك _
 !ال تسمعين هذا _
 ؟أال تثق يب ؟وملاذا ال _
يسرين أن تغضب  _ الت وعيناه تلمعانابتسم جامبو _ !اغضب ؛حسناً حسناً _

ال أريـدك أن   .همـة امل ن أدعك ترافقين يف هذهل ؛ينولكن ال ترج .أكثر فأكثر
إن مل حيترموك ومل حتترمهم فأنتم مـن أب   حىت .تكسب ذنب أخيك املتنمر بيدك

 .واحد
 واأتال جيوز أن ي _عيناه  جحظتغضب قرم جري و _.ما تقوله أمي صحيح _

 !هذا مستحيل ؟فقرياً وهم أغنياء بقىأأ !ليقامسوين .ما تركه والدنا وحدهم على
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أما رأيت كيف تصـرفت معنـا    ؟وهذا ما نسعى إليه يا بيتمال فلماذا تصرخ _
وكيف كان اجلالسون ملتصقني ا يرموننا بنظـرات   ؟عجوز آل سلطان اإلبليسة

   ؟عدائية
 ،وسرت على شفتيه ابتسامة دافئة خفيفة ،ت عيناهرقّو ،م جري فجأةتغري وجه قر

 .لسته الراحة اليت كانت نادراً ما تظهـر على نِظرته وجِ توبد . وارختت مفاصله
وقبـل   .ونظر جامبوالت يف وجه ابن أخته عاجزاً عن تفسري التغري الذي طرأ عليه

 :عليه البادية لفةاألأن جيد الفرصة ليسأله الن له غري مخف شيئاً من 
 ؟أما الحظت يا جامبوالت نظرة أصغرهم احلنونة _

كان يتساءل منذ طفولة ابن  .كمن وخز مبسمار صدئقفز جامبوالت من مكانه 
وكان  .أهله وعن الوقت الذي ستتحرك فيه عاطفته حن ،يربيه مع أخته ووه ،أخته

 ،آل سلطان ملقاضام توجهوا إىل صدره بارداً حنيأعماق يف يتحرك  هذا الشعور
ـ يكلم موكان حريصاً على هذا ال ينساه وه .انصرفوا غاضبني وحني  .ه اليـوم ون

   .وهلذا كان جامبوالت جيدد السؤال عن املوضوع الذي كان يظن أنه انتهى
 "أهلبتكان  .وأنا الذي يقول إن ابن أخيت ال تعوزه الرجولة"  رقبيت بسوط ندي

إن كنت متردداً يف رأيك فلماذا تركتنا نقول مـا   .فسهأنه يهدئ ن وقلبه يغلي ول
قانتات ذات الوجه احلديـدي   عنك طباع دومل حت .يكظهر علطباع أمك ت ؟قلنا

مل يتراجـع   .وال أرى فيك شيئاً من تصميم والدك وثباته .اليت جلسنا يف حضرا
 ،العطـف  أن الصغري كان ينظر إليك بعنيأفهم  .عن اهلدف الذي قتلوه من أجله

أما كنت ترى نظرات األكرب ذي الرأس املتطاول، والذي اسـتقر   ؟ولكن اآلخرين
 همك فتفنيقلب جيب أن تبدأ من عنده انتهاء بذلك الصغري الذي أالنَ ؟يف أمالك أبيه

ال  .يف أمالك والـدك  مرتاحتني رجليك ضعفت ،دون أن تظهر على مسرح اجلرمية
كل ،وأنت يف بيتك ،وسأنيلك ،دعك تشتهي شيئاًلن أ ،ثق يب .خمرج لك إال هذا
 .بالرجولة ىال أريد منك إال أن تتحل.ما مل خيطر ببالك
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 _خرج جامبوالت من أفكاره املتنـاحرة   _طبعاً انتبهت إىل نظرة ذاك الصغري  _
 !كانا ملتصقني بعجوزمها وكأننا ذهبنا الختطافها ؟واآلخران

 ؟ريينالصغ أخويا ليسأ ؛يان شراً يلكانا ينو اال أظنهم _
واختـتم   _ ال أقول غري ذلك _ كان جامبوالت يتهيأ للغضب ولكنه متالك نفسه

تنعم  ولست ،يف موضعهم لست :ين أريد أن أقولغري أ _ :بني العتاب والنصيحة
 .بامللك الذي ينعمون به

ومل يفهـم املسـؤول سـبب     _ ؟ومع ذلك ألست راضياً عين يا جامبوالت _
 :، وابتسم لهوونظر قرم جري إىل خاله معرباً عن رضاه ه ،السؤال

 ؟أرضى عنك يف أي ناحية _
 .نفذت تعليماتك بدقة أمام قانتاتعلى أين  _
ولكن مل أتوقع أن يصدر عن أيـوب   .مل تسبب يل احلرج ،ذه الناحيةنعم من ه _

د تنه _داً على رفيقك " عتممصدق من قال " ال تصارع الدب  .مثل هذا املوقف
يج طباع مث صحا وأجاب ابن أخته ،هجامبوالت حبيث ظهر عليه أن أحقاده: _ 

هذا الثبات على املوقف أريده منك أيضاً بعد املهمة اليت سأشرع فيها اليوم يا قرم 
ويبقي كـل   ،يعرفك على الناس وينقذك من املآزق ؛املُلك فوق كل شيء .جري
كنت حتمـل يف   وتقاسم إخوتك ولوجيب أن  .حيبك وال حيبك حتت جناحكمن 

نفسك فارساً وإن كان عندك  ال تعترب ؟هكذا لأتعرف إن مل تفع .قلبك اخلري هلم
مبا ليس يف  تعتقد نفسك غنياًينظرون إليك على أنك وال تدع الناس  .حصان جمهز

 حياء. يدك، ومتشي على رجليك بال
 ...لطخ بدماء إخويتتامللك الذي سي ،ولكن يا جامبوالت _
ـ أليس  _ه يكمل كالمه تمل يدع جامبوالت ابن أخ _ ؟هذا ما تسأل عنه _ ن م

أريـد أن   .أنا ال أريد أن أبيدهم ؟وأتأمل ملن تتأمل له ،ك فيه دمي ودم أمكفيه دم
وحسب  .وعلى رأسهم قانتات اللعينة .أخيفهم قليالً فحسب فيعودوا إىل رشدهم



- 410- 
 

قانتات حني شـرع   كيف ارتعبتأال تتذكر  .ما حيدث سيتصرف معك إخوتك
 ؟كبهمامر بعض أعدائهم يقتلون مواشيهم وحيرقون حماصيلهم ويغرقون

 .يا جامبوالتأمام أعدائه  مل يتراجع ولكن أيب  _
 :تعجب جامبوالت مما يفكر فيه وأجابه حبذر _ ؟واألخرى من !هذا كان أباك _
عجوز سيطرت على مـا   ،إا امرأة، ليس من الالئق أن أقول إا بعيدة عنك _

ى من ولن نسيء إليها ما تبقّ !قامسناتل ،لكن، كما قلتو .أخت جدك ،ترك أبوك
" إذا كانت األسرة كـبرية  :وإذا ماتت فكما يقال .هلا ما عاشت ووسندع .العمر

لن أسبب  ،ال ختف أنت ." سنواريها حبيث حيسدها من حيضر حنازا اتسع القرب
ولكن إن مل نتابع قضية مرياثك فسيسخر  .ملن أجنبهم والدك ،بقدر اإلمكان ،األمل

ال  مشـاركة؛ ليس يف األمر  ،ولذا كما قلت .وحيملوننا حنن الذنب ،الناس منك
 .نت وأناأأحد سيعرف إال 
فإنـه  ه ن عيين ابن أخته مسمرتان إىل ظهرومع أنه كان يعرف أ ،سافر جامبوالت

أن التفت حني وصل إىل آخر السور وكأن ولكنه مل يتمالك نفسه  .تفت إليهلمل ي
 .أحداً يناديه

وإن حان موعـد زواجـه    ،سرى دفء ناعم يف أوصال جامبوالت ،إذن وهذا ه
ما كان من ضري  .وال أمل غريي عنده فرح وال ،يب علَّقانروحه وقلبه مفالبيتمال 

نت سأصحب كيف ك ؛اآلن أنا أهذي .كان يريد هذا ووه ،ه يسافر معيتركت ول
إىل بالد الشابسغ من مهنح ـ  ؟ثالثة أيـام  إجازةَ القوزاقي اجليش فكـر يف   وال ه

هـل  .. و.حنن وإن مل نكن جنوداً يف اجليش القوزاقي فبصعوبة .وال أنا ،املوضوع
لن يقبلـوا   ؛إن مل تكن تلبس زي اجليشالشابسغ عميان أم ال يسمعون األخبار 

 ،ا مع سـكان القلعـة اـاورة لنـا    هذا فهم يظنون أننا تصاحلن وقبل كل !منه
 .إرباً سريمونك من على السرج وميزقونك إرباً ؛فيكشرون عن أنيام لنا

تصبح علـى  لضيقان قصريان (  قراقوم ) ال يبقى إال شارعان حني خترج من دار 
وتوجـه   ،عرب جامبوالت الشارعني دون أن يلتقي بأحد .)مشارف قرية (دوشابه
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جتـد   أن ال أسهل مـن  .لى املرتفع تاركاً على ميينه ر بشزةإىل الطريق امللتوي ع
ـ مل يكـن   إن كنت تعرف املعرب إليه. ولو شابسغنفسك على طريق ال  ه قـوه رقْ

 .) السري ملا ذهب إىل هذا االجتاه ترجحجامبوالت خبرياً بطريق ( 
 فوتعـر  ،اخنلعت إحدى عجلتيها بعربةجامبوالت  فوجئدخل الغابة حىت  ما إن

م)قال جامبوالت معاتباً نفسه .من سطح العربة بلاحلألقوه أيوب ) الذي يفك ش: 
أفكر يف  .أن أراه أكرهاصطدمت جببيين مبن يل عليه أشد العتاب و !مل ألتق بهليتين 

يف  وأه .ولكنه يف موقف حرج ،له دين ذلك اليوم حني خذلين ه وأردأن أذهب إلي
غرمائي وتـركين   الرجلُ وافق ؟ه يف ذلك اليومموقف أصعب مما وجدت نفسي في

 .فلم يبح بسرنا ؛من حسن حظنا وحظه أن فمه مأمون .ومضى
 .ترجل جامبوالت ؟ماذا جرى لك يا أيوب _
واستدار  .قطع أيوب غاضباً احلبل الذي مل يستطع حله ؟هذا أنت يا جامبوالت _

 .إذا كنت جشعاً سيحدث معك مثل هذا _ :مبنكبيه العريضني على مهل وابتسم
إحـدى   سـحقت ف فمألت العربة محالً زائداً قشاً أخضـر الثورين قوة وثقت ب
 .العجلتني

 ؟ماذا تنوي أن تفعل ؛جيوز أن تقطع احلبل ال _
   .مقدمة العرية وأعود متمهالً إىلالقش  زيحسأ ؟وماذا ميكن أن أنوي _
سأسرع  ـب :كقال باختصار ورجع فر _ولكن لن أدعك تفعله  ،وهذا ممكن _

 .إىل القرية فآتيك بعجلة
 .أنت مسافر !ال يا جامبوالت _
سأوصل إليك  .رونا أن عمتنا متوعكة فقصداأخب .ليس مهماً إن كنت مسافراً _

 .العجلة يف نصف ساعة
 .وأنا سأدخن لفافة .سأريح الثورين ريثما تعود !حسن إذن _

 قـره قـوه  دخـل  أدري ملاذا  ال :خمةضاللفافة بأصابعه ال ضرحي وقال أيوب وه
حممد  عمل يد .زاع مع آل سلطاننيف  ، وهو الذي ال خيلو من إنسانية،جامبوالت
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وال  .حيتاج إىل شيء من طعام ولبـاس وأمـالك   خالل حياته، ،األكرب هبناجري 
وحني انتسب قرم جري إىل اجلـيش القـوزاقي    .تقصر قانتات إىل اآلن يف شيء

وال  .للمقاضاة بغبائي، ،معهم وأنا ذهبت .لقرية كلها تتعجبله ما جعل ا قدمت
وال أؤاخذ قرم جري الذي ما كان يفهم مـا   .أتذكر نفسي يف موقف أحرج منه

ال أـم   .كنت أرى عينيه خاليتني من املناكدة وإن مل يتراجع عن موقفه .يقال له
ته هي الـيت ال  وأخ ،ليس بسبب أنه رجع إىل القرية ليحضر يل عجلة ،جامبوالت

مبـا   اكلفهمت ،وأخوها األكرب رهن أوامرهاولدها الوحيد  .يها البتةالكالم عل أريد
 .ناال يستحق

قرر أال يقوم بالعمـل نفسـه   غري أنه  برمي شيء من محل العربةكان أيوب بدأ 
قلـيالً مث   وأمسك ا ،ها فوق األرضفرفعفجرب أن يرفع العربة باملنكبني  مرتني،
" كنت أنوي أن أعاتبـه   :أى غري مهتم مبا استطاعت قوته اجلسدية مث .وضعها

ـ  .أجيبه إن سـألين  ؟على حادث ذلك اليوم ولكن ملاذا أتدخل يف ما ال يعنيين  ول
 واليوم التقينا باملصادفة "  إيلّ فقد مضت أيام على احلادثة.كان جامبوالت حمتاجاً

   .هاذي حيملرجع جامبوالت والعجلة متيل باجلانب األمين ال
   .وأفلت العجلة !ما أثقلها _

 _ األفضل أن تكون متينة ثقيلة على أن تتحطم _ قلّب أيوب العجلة أمام
ضـعها يف   _ :وسند العربة بظهره ورفعها عـن األرض  .عينيه مث قرا إىل العربة

 !مكاا يا جامبوالت
ومـا   _ :وسأل ها مسروراًربت علي وحني وضعها يف مكاا _هذا ما حتتاجه  _

 حال العجلة األخرى؟
 .أظنها صاحلة _
 !دعنا ندخن لفافة يا أيوب _
 .فأنا جاهز لذعهاإن مل حتتج على  _
 ؟من دنيانا هذه شد لذعاًأتكون أ _
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 .وهذا صحيح _
 .وكل منهما ينتظر اآلخر حىت يفتح موضوع ذلك اليوم،يدخن الرجالن لفافتيهما

 .باملرارةوموضة أينفثان الدخان غري عابئني باحل
 .ولكنه يقوض القلب ،الذعاًواهللا يا أيوب ليس دخانك  _
كان أحد أصدقائي القوزاق جلبه يل حـني   .هذا جملوب من مولدافيا دوبوسار _

 .يف ذلك اليوم لوستان حبلهرجعنا من 
وإن  .حسناً إذن وأنا سأعود عمـيت  .عد مولدافيابالقياس إىل بواهللا ليس سيئاً  _

 .رجعت غداً أمكن
 .أفدتين جـداً  .بعثك اهللا إيلّ ألجل العجلة ،وشكراً !مع السالمة يا جامبوالت _

 !مرضها اُهللا نوليهو ،سالمي إىل عمتك
القرية اليت ولدت فيهـا.   معزةال تنسى  هي .وسأبلغها سالمك .شكراً أيوب _

وال أقبـل   . حىت تسأل عنك باالسموما إن تراين .تسأل املسكينة عن كل سكاا
إن مل ينفع أحدنا اآلخر إال ذا القدر فحياتنـا   .شكرك يل على العجلة يا أيوب

لنعترب املوضوع املقيت الـذي   .سأقول لك ما يهمين مادام املوضوع انفتح .عبث
 !سافرنا ألجله يف ذلك اليوم وكأنه مل يكن

 .كوأنا مرتاح ملراجعتك نفس .إن كان من زرناهم سيفهمون فهذا حسن _
 .ليس فقط راجعت نفسي بل أرسلنا إليهم موفداً _
ك على مـن ينتسـب   حرصأرى أن  _سأل أيوب والرضا باد عليه  _ !هكذا _

 .منك ذكاءإليهم قرم جري 
وأنت أتظن هذه املرة األوىل اليت أعرف فيها حـرص   .فكرنا وقررنا .نعم ،نعم _

 .خبري يا أيوبأراك  .أنا سعيد ألنك مل حتدث أحداً يف هذا .لسانك
مل يكـن جـامبوالت    .من األصالةما أسهل أن ترضي اإلنسان إن كان فيه شيء 

كان حسـناً أن   .مشى بعد مئة خطوة حني التفت مبتسماً إىل صرير العجلة وراءه
ما كان على ظهري من حمل أزاحه عـين   .يت أيوب يف هذا املوقف الصعبقال
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أمسعت  .ه مبا فعله يبالً ضمرينه إال مثقَوأيوب وإن كان يربئ نفسه ال أظ .معرويف
قرم جري على أهلـه " أتظـن أين   لأنك حافظت  الذكاء" أسجل لك نوعاً من 

سأجعل العجوز اليت تسببت يف شقاء أخيت تتقيأ  ؟خالطتهم بإراديت مدفوعاً بالقرابة
؛به ما سعدت انتظرين فقط إىل أن أصل حيث ميموسأدعها تتضرع إىل قـرم   .ت

 .ري إذ لن يبقى هلا غريهج
*** 

 .غير جامبوالت نواياه يف الطريق
مملـوء بالغضـب    ولن أجد مثل بامبت من ه :حني صعد إىل املرتفع قال لنفسه

   .بسنه " جهواحلقد على آل سلطان فوجه حصانه صوب " جن
 .ا اإلنسانمالدار والبالد حني يهملهت دار بامبت مثاالً على ما يؤول إليه أمر بد

 اًقطبِم صراعمفتدىل  افذةواجلدار املتداعي لوى الن ،تساقط الطني من جدران البيت
والدار واحلديقة  .والزجاج املكسور حل حمله قطعة من جلد اخلروف .على اآلخر

طني اللذين كانا مطـروقني يف  واحنل أحد املرب .باحلشيش الكثيف الطويل ااكتظت
وسقط نصـف   .أعشاب طفيلية قبيحةنبهما ونبتت جا .الفرسانلِ قبزمن ما من 

وربطة الذرة املعلقة  .والصغريان الكبري واوى الباب .سقف القش من اإلسطبالت
 .الطيور ما فيها من حبوب فاهلواء يلعب ا اآلن التهمت صطبةبعمود امل

أراين  .صرخ جامبوالت من أعماق قلبـه  !مأساة أرى يا من خرب اهللا بيتك أي
 .مل أر املنظر ما كنت ألصدق لو ." دممسيصفونه " يد فارغة وشارب  التقيت مبن

 ؟لو مل أكن جمنوناً عجوز آل سلطان أن يفعلوا به وأنا أعرف ما أمرت جئت إليهما
   .يفعلوا بك هذا كان خرياً من أنلميتاً يا بامبت  ليتين رأيتك

وم نفسـه إىل قريـة   حني مل يلتق جامبوالت ببامبت اهلائم على وجهه سافر يف الي
 :مرجان وقابل بفوق. فسأله بعدما صرح له مبا ذهب ألجله

 ؟كم ذهبة ستعطيين _
 .هذا يتبع ما ستفعله _
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 ؟إن أحرقت حمصوهلم _
 ذهبة " أباس "  _
 ؟ومثن القتل _
 "   ةسوم"ه ذهبة مثن "بفوق هذا النبز " ثبت عليكمن " _
 _ :مث سأل وعيناه تلتمعان ،تمامقال بفوق دون اه _سأكتم نفسه  !هذا مقبول _

 ؟عددهمأعداؤكم هؤالء كم 
 .؟ملاذا تسأل ،عجوز وكنتها :باإلضافة إىل اإلخوة الثالثة _
 .ابتسم بفوق _سأبيدهم كلهم  _ !ليست قليلة يةذهبسومات مخس  _
إىل مـن  ونظر نظرة حازمة  ،نطق جامبوالت امسه األصلي _يا قغزج  قَبلْتإن  _

قبل بأربعة أولكين  .يف يدك اخلمس الذهبات اعتربِ _رض الشائكة يقف معه يف األ
 .أحتاجها ،منهم بدالً من مخسة. وسأحتفظ بسومة

 ؟أال ميكن أن أقتلهم مخستهم ؟وملاذا أربعة _
ملاذا أدفع سومة مقابل العجوز اليت على حافة القرب واليت سترحل مع أول قتيـل   _

 ،اإلخـوة الثالثـة   :سيصل إليهم املرياثغرماء رصاصك هم من  _ ؟من أوالدها
 .وأمهم

ومن  _ :وغمغم .ن مثن الدمع يتراجعونبفوق كأم  جزع _ !فهمت ،فهمت _
أمـا   ؟ويف مقدمتهم قانتات بسبب ما فعلوه ببامبت ،لى هؤالءعهذا يل دين  قبلِ

مسعت ذه ه ،لن أدعك تدفع شيئاً من أجلها ؟ها ببامبت املسكنيباإلهانة اليت أحلقت
القامـة يف   طـرف غرز فيهـا  لن أدعها تفارق احلياة على خري إال أن أ .الشريرة
 .فراشها

   .فهمتين ،شكراً لك يا قغزج _
سحب  تهوكعاد ،ضغط بفوق على أسنانه _ .ادفع مثن أتعايب ؛ال داعي للشكر _

وإن  !؟إن مل يأخذها معه إىل اآلخرة سترى حني أقتل خان جري الثرثار _خماطه 
 .نصف سومةفومة كاملة س نكذا فستدفع يل إن مل يكحدث ه
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 .أنا حاضر منذ اآلن !ثق يب من هذه الناحية _
 ؟وكم ستطلب مقابل ركوبك _
 ؟وكم املهلة .يكفي اليوم سومة واحدة _
 .قبل انقضاء شهور الصيف الثالثة _

 
– X – 

 
 روته.مل يكن مربط خيل آل سلطان يفرغ من الزوار وإن كان موسم احلصاد يف ذ

جامبوالت يف موضوع األمالك حتـرص قانتـات علـى     قره قوهبعد أن قاضاهم 
تراقب كل من يأيت إىل األبـواب   .أوالدها وقد أنساها اخلوف عليهم راحة النهار

والكلب  .واملوايل الثالثة حيرسون البيت يف ليايل الصيف القصرية .ينصرف عنها وأ
 بـط ر املشغلوقات فحولته إىل اجتاه الشرس الذي مل تكن تتحمله يف وقت من األ

 .بأمرها إىل الباب اآلن
مل تعد سيسور اليت عادت إىل طبيعتها يف الربيع تنام يف الغرفة املنعزلة كما كانـت  

كان  حيث بل يف الغرفة اليت تتوسط غرفيت قانتات وبيكا ،تفعل يف اخلريف املاضي
إىل الغرفة اليت على يسار غرفة  أما مها فقد انتقال .سعيد جري وعادل جري ينامان

 .أن الغرفة قريبة من غرفة خان جري وول ،قانتات واليت يربض الكلب أمامها
يـوم   قرم جريمل تكن قانتات تنسى مهما ابتعد الزمن أن جامبوالت اصطحب 

قرم جري تكلـم   أنوالعجيب  .جاء ملقاضاة األسرة. فيظل املشهد ينتصب أمامها
بل جِلسة جـامبوالت ونِظرتـه    .ال تشعر بالغضب عليه ، ومع ذلكمعها فاءجب

 .امل تكن تتحمله اوصوته العايل هي م
فمهما كان قلب قرم جري  .ال أصدق ما جرى ،ال ،ال :تصرخ قانتات من قلبها

فليس من املمكن أن ميـد   ،ه إىل خان جري كالماً جارحاًومهما وج ،بارداً حنونا
فم ابننا غري أن الصـوت صـوت    والكالم ه الفم الذي صدر عنه هذا .يده عليه

، أبعـدناه  متذرعني بأمه وخاله ،قسط من املسؤولية إذ أننا   أناوعلي .جامبوالت
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مصـارحة  ه وقت احلاجة إىل جلسة ومل ندع. عنا فلم ير منا شيئاً من لذة الدالل
كنت أستطيع قبـل اآلن أن   ؟ملاذا مل أحرك ساكناً وقد مضى شهر كامل .عتابو
ه الصغار وعلـى  كنت أستطيع أن أبعث وراءه إخوت .ستدعي قرم جري وأحادثهأ

أوقعنا أنفسنا يف ورطة مل  !غري أين حمرجة من بيكا .رأسهم خان جري الذي انتهره
صحيح أننا غاضبون ولكن أين  .أننا ال نريد جرح مشاعرها جةتكن على البال حب
 .جيب أن نقدم له شـيئاً مـا   ،ال جيوز أن جنعله يشتهي شيئاً ؟نذهب بقرم جري

يستولون  قوهه قرلن ندع أمه الوقحة وآل  ،ولكننا لن نقامسه أمالكنا كما يريدون
ن ما فائدة أإن مل أكن قادرة على أن أفعل هذا ف .حىت لوفاضت عن حاجتناعليها
جعله مـا حـدث    ؟اآلن و.. وشواي أين ه.؟أمينة على أمالك آل سلطان أكون

ـ يا ريب أنفّ .ائي وعلى حنيم على وجهه لسيسور البائسة يه ه مـا  ذ قاميت ورفاقُ
 ؟طلبته منهم خبصوص شواي

 _! أياً منـهما  ،حاج قسي ويا سيسور أرسلي أحد األوالد واستدعي قاميت أ _
 .صطبةاملنادت قانتات اجلالسة على 

_ أجاب نيابة عن سيسـور عـادل    _ !راس اآلن يا جديتقاميت ومجاعته يف الد
إن  _حيـتج   ومث مأل احلوض بقليل من املاء وه ،لذي ظهر من طرف البيتجري ا

 مل أفعل أنا هذا فليس يف الدار من يفعله!
  .أا مسرورة ملا تسمع وسألت قانتات ول _ ؟ملاذا تغمغم يا عادل جري _
قال عادل جري بصوت أقـرب إىل الرجولـة    _اليوم سيكون حاراً يا جديت  _

 .أخاف أن يعطش الكلب _سور وابتسم لسي ،والتعقل
  تتبـاه الولكن  _وافقت قانتات الصيب   _أنا مسرورة لتذكرك هذا يا ولدي  _
بردا يل أنـت   :امسع يا ولدي .الفاعل واملفعول ألجله :عروفك فلن يسر الطرفانمب

من كان يغرف لكم ماء  وه ،مل أر سعيد جري منذ الصباح .مام الغرفةأوسيسور 
 .بئربارداً من ال
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 وه _ سترين إذن _ أسرع عادل جري ناسياً أنه كان يسترجل قبل قليل _ خرج
 .ومل يدعاين أصحبهما ،وخان جري إىل الفالة

 .قلقت قانتات ؟أمها وحدمها _
 .معهما قاميت _
ني الدار تاركَ ،ماذا يفعالن يف الربية _قالت قانتات مث غضبت  _ !ال بأس إذن _

 ؟فارغة
أجاب  ؟الذين يدرسون احلبوب أحدنا فالحيناأن يكون بني أليس من الواجب  _

 .عادل جري مبا مل تنتظره قانتات
 .يكفي أن يكون بينهم قاميت وصحبه _
 !ولكن هؤالء ليسوا منا _
مث  .دون أن تفهم مـا تسـمع  سيسور خادمة قانتات قلقت  _ !دل جرييا عا _

د من يرتدون قبعـات  يا سيسور أرسلي أح _ :املوضوع قانتات سرعان ما غريت
 !  خبان جري وأخيه ديعولْ ،إىل احلقول

 .إن أردت يا جديت ركبت احلصان وذهبت أبلغهما _
جيب أن يكون يف هذه الدار الواسعة غريك هلذه املهمـة   _كفى يا عادل جري  _
ال تدعين أمسع بعد اليوم  _ :وحني ابتعدت سيسور عاتبت قانتات عادل جري _

هـو  ن "م :فكما يقال ، وإن مل يكونوا من أسرتنا ،هؤالء !ملوايلا وما يف قلبك حن
 .أصبحوا منا ،" كروحمثل  صار عينكأمام 

 ؟إذن ملاذا مل يعد خيالطنا _فاجأها عادل جري  _ ؟وشواي يا جديت _
 .مةدهاهي سيسور قا ،فيما بعد ،كفى _

شواي يهيموما حدث لسيسور البائسة جعل  .ه قانتات جعل قلبها يتلوىمامسعت. 
إنه خيجل ولكنها ليست املسـألة الـيت ال ميكـن     ،حتمالأفهم أن هذا صعب اال

 ،الناس يظنون أن السعادة تغمرنـا  .سيعود بعد أن يفرج عن نفسه .االستسالم هلا
 ." مجـل  كان على ظهر ويعضه الكلب ول من حظه سيئ" ن كثريين نسوا أنّولك
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والكنة األوىل اليت دخلـت بيتنـا    .ومة احلظن من خطويت األوىل أنين معدوأنا تبي
مث ظننا أن اهللا عوضنا حـرياً منـها وانقضـت     .مزقت األسرة ومل تتعايش معنا

.. واآلن حلق م قرم ... سيسور... شواي.فإذا بنا ننكب يف حممد جري ؛املشكلة
 هلن نقابل معاملة أمك مبثلها ولن نتسـافَ  ؟وأين نأخذك أنت أيها املسكني .جري

ولكن لن أعطيك املزيـد منتزعـاً مـن     وسنعطيك شيئاً مما تستحق. ،مع خالك
سمعهم كالمـاً  وال ت ،وال تنظر إليهم شزراً !إخوتك هلذا السبب ال تعاد .إخوتك

أنت وخان  .و يشمتون بك ،ك ذه احلجةنءنا خيدعواوال جتعل أعد !ال غَناء فيه
   .مر يف تربية أخويكماوأنا سأست ،جري تكادان تقفان على أقدامكما

 ،سيسور وعادل جرين عليها رضاها عن اوب ،بردت صطبةامل ت قانتات بأنسأح
 كفَّيهـا ىل العصا الفضية حيـث تـريح   ستندت إا مسرورة روا من أفكارهاو

 :ا هلا طلباايوتوجهت إىل من لب ،اليابستني
بـايل   _ :قلقهاما يع حفصإال أن ت يٍومل متلك بعد ْأل _ !استرحيا ،كفى اآلن _

 .مشغول لعدم رجوع الولدين
قال عـادل جـري    _ !احملصول حبة حبةرمبا كان خان جري يعد هلم حبات  _

 .مفرجاً عن ضيقه
 .ال يقال مثل هذا الكالم يف حق األخ األكرب _مل تقبل سيسور  _يا عادل  _
 ؟ملاذا إذن مل يصحبوين إىل احلقول _

 :ابتسمت قانتات
اربط :وأشارت برأس العصا ،أترى !انظر ؛من أن تعاتبهم على مسمع منا لُضأفْ _

 !بالوتدعنقود العنب 
 .ض حمتجاً _.. .إن كانت هناك مهمة من هذا النوع فأنا _
وخطر  ،تنهدت قانتات بعمق ؟إن مل تكن أنت فمن غرميي ؛طبعاً أنت يا ولدي _

غري أا متالكـت نفسـها   أفكارها  وهلا أن تذكر اسم قرم جري الذي يعكر صف
 .حني تكون كبري األسرة ستكون غرمي اجلميع ؟ما العمل إذن _ :وموهت
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وال  ،يف الساعات اليت غاب فيها خان جري وأخوهعلى املصطبة مل تستقر قانتات 
 ،دخلـت قانتـات  وملا بدأت الشمس تتوسط السماء  .أمام الباب الصغري للفناء

 :واستدعت بيكا وقالت هلا
سأقول لك مـا يف   .كولكن ليس هلذا طلبت .مهمومة بتأخر األوالد البيتمالأنا  _

 قسىقلت يل أ وحىت للن أؤاخذك  .وأمتىن أن تقويل أنت أيضاً .قرم جري وقليب حن
   .ال أنا ،عن إدارة تركة حممد جري ةأنت املسؤول .كلمة وأمرها

دارة األسـرة الـيت   ليست إ _كا ارتعبت بي _ال تقويل هذا يا سيدتنا الكربى  _
 !أمسعك ؛ساحميين .مت إليها من شأين بوجودك وإشرافك عليناانضم

أنت تشهدين اليوم على أين ماكنت خمطئة ألنك صرت واحـدة   ،شكراً يا كنة _
 .وال خيفى أنك خرجت من أسرة حمترمـة  .فطنتك عظيمة وإنسانيتك عالية .منا

ه مل يكن علي أن ي فاقتنعت بأناآلن فكرت من جديد يف ما قلناه ألقرباء قرم جر
كل من جهزوا له مهداً :من يعرف .قوه حسب مواقفها هيه رعلى أسرة قَ أرد "

حدث يل املقدور فسيبقى مرياث األسرة ملكـاً لرجاهلـا    مىتسيجهزون له قرباً " 
قصد أن نوزعه أال  .وكلهم متساوون يف احلقوق دون اعتبار لكبري .األربعة وأنت
 .يقفون على أرجلهم ويؤسسون أسرهم اليوم بل حني

ولكن منذ زمـن   !عمرمزيداً من الليبقك اهللا فوق رؤوسنا  ،يا سيدتنا الكربى _
يف ما فكرت يومـاً  فمهما كانت عالقة قرم جري يب  .هبعيد كنت أفكر يف ما قلت

 !ثق إحدانا باألخرى من هذه الناحيةلت .حرمانه من حصته
 ئقرم جري سـي  .يصدرالصخرة اليت كانت على أزحت  !شكراً لك يا كنة _

مث كررت ماقالتـه   ،تنهدت قانتات وهي ز رأسها _ ؟احلظ ولكن ماذا نفعل به
 .ر مما يستحقولكن لن ننتزع من حصص إخوته ونعطيه أكث _ :قبلُ صطبةاملعلى 

   .مسؤوليتنا قره قوهليست إعالة ابنة 
 :نتات من دخل إىل الغرفةوالمت قا ،سمع صوت خان جري وصحبه من الباب

 .تجوالك يف الربيةست مرتاحة لل ،يا ولدي يا خان جري _
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قال مبدياً رجولته وقامته الفضية  _ !علينا يف هذه األيام األخرية ما أشد خوفك _
انضـممنا إلـيهم يف أعمـال     ،مل نكن يف مكان بعيد _ :جلدتهاليت على يساره 

 .الدراس
إال  يف هذه الظروف السـيئة  ولكن ال تركبوا ،دراسحسن أنكم شاركتم يف ال _

أفصحت قانتات عما كان يقلقها وسألت عـن   _ !أكرب منكم ويف وجود من ه
 ؟مارأي املوايل يف احملصول _ :شيء آخر

 .والذرة ستكون كذلك ،القمح ممتاز _
ففي الوجه،  ،إن مل يكن يف طول القامة ،ما أشد الشبه بني خان جري وقرم جري

 .الحظت قانتات سعيدة ذا االكتشـاف  !م إال أن رأس هذا أميل إىل الطولالله
يف  إىل وقت االلتحاق بـاجليش  ،بعد شهور الصيف .يشبهان األب أكثر من األم

جتد خذ جسد خان جري قالب الرجولة. وسيلحق به أخواه قبل أن سيت اخلريف،
 !لنستبعد قرم جري ؟يكربن هؤالء سيعيلنا حني ن مم .يف املوضوع الوقت للتفكري

م وعان أما هؤالء الثالثة فإن احتككتم فقد نشـؤوا أمـام   عين أحياناً ودواند
ون ،ليسوا عدميي الرمحة ،عيينجديرون بالثقة ،بار. 

 _أفاقت قانتات من أفكارهـا   _يسعدين أن املوايل امتدحوا املوسم يا ولدي  _
 .أملنا بعد اهللا وه ،وليكن طعاماً مباركاً !همألجل ن اشتغلواملو بهن اشتغل هنيئاً مل

*** 
   .مل جتر األمور كما كان يتأمل بفوق

لوسـتان  سبع على حدود وأكثر من ست مرات أ مر ،وجامبوالت وبعدما اتفق ه
واخترب الطرق السرية غري أنه  ،أشجار الغابةعلى بل و ،ف على الطريقوتعر ،حبله

وخان  .لعاملون يف احملصول ميلؤون الطرق ليالً واراًكان املوايل ا .منفذأي مل جيد 
 .ال وحده وال مع غريه ،جري الذي يتربص به مل يكن يظهر

على الطريق غـري أن  فجأة اليوم يف فترة تناول الشاي كان بفوق رأى خان جري 
 ،وكان اهلدف بعيداً حبيث ال يصيبه أمهر الرمـاة  ،فيه نقطة ضعفاملكان مل يكن 
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ن معه هذان م لُتليس من السهل قَ :قال بفوق .ط قاميت وحاج قسيوكان يتوس
أال ترى هذا الذي ال  . تربص بهمن حيث أ رجع ومر ولحىت الرجالن الضخمان 

ال  ،ال يوقفانه على اجلانب ألنه األصغر بل وسطهما !؟حيرسه رجالن يساوي شيئاً
 .مالكـاً الناس إن كنت هكذا يعاملك  .يراعون أين جيب أن يقف الكبري والصغري

دعنا حنـن أيضـاً    ؛مهالً ،مهالً .فهذا ما ميكن أن يفيدك به متيناًإن كان أساسك 
أعرف يا صاحب الرأس  !لتزيدوا ذهبايت على قدر رؤوسكم !منتلئ بشيء من املال

سـأجعلكم   .املتطاول كيف أقتنصك من بني الذين فعلوا ببامبت املسكني ما فعلوا
الـدم   "من حيترق ملكه يغطِّو ،م املشتعل ال تلوون على شيءتنفرون إىل حمصولك

 !أسوقك إىل مرمى بندقييت أيها الشرهف "عينيه
 .سهل تناوله منهين الطريق بعدما ترك احلصان يف مكااختار بفوق مكاناً أقرب إىل 

وجتول بعينيه متمهالً حيـث جيـب أن    ،وأصلح وضع البندقية بني فرعي الشجرة
  .خلرقة املطلية بالدهن إىل القمح وأشعل فيها النارمث رمى ا .يصوب

تدافعوا راجلني وفرساناً _ اليت ارتفعت على جانب الطريق املوايلَ استنفرت النار، 
وكان بـني الفرسـان    .اليت ستقطع طريق النار احملاريث وجلبوا بالعربات سكك

 .خان جـري  _ناد على الز حاً ويديفرك راحتيه فرِ ومل خيطئ بفوق فه _األوائل 
بقي ماداً يده زمناً حيضر نفسه  .أيضاً أكثر يا ذا الرأس الطويل !اقترب ،مين باقترِ

 ووهاه يس على الكعوب األخرى.يكن يفعل حني كان يسدد الكعب الرئكما مل 
وها خـان جـري    ،كتف خان جري اليمىن تصاب وها ،اآلن يضغط على الزناد

 !ينكفئ على ظهر احلصان
ا يكتشف الفالحون الذين أعمتهم النار املتراقصة ما حدث خلان جري يقفز وريثم
"  !يكسبها وأنا من يأكلُهـا  أنا من ،ة يلمن الشجرة قائالً " هاهي أول ذهب بفوق

 .ويضيع يف الغابة
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شفى واحلزن ينسى "" اجلرح ي 
حقيقةً الرصاصةُ هاهي اليت أصابت كانت قانتات اليت نب؛عن كتف خان جـري  ت 

 .تنسى وال هاجرحال يلتئم ف
الصوت " اضطربت قانتات للهم الذي جاءهـا   صحيح أنه " إذا ضاق الصدر بح

ودة املفاجئة لشـواي  ولكن الع .وأكها وحىن ظهرها ،فجأة من حيث ال حتتسب
ك الرمحة يف النفس اإلنسانيةأثبتت أن املصيبة حتر.   

 ،وسمع صوت شواي ،جري وصحبه من الباب حني صدرت أصوات فرح خان
ويداها النحيلتان على  ،كنقالت قانتات وكأن شيئاً مل ي ،ودخل وراءه عادل جري

 :مقبض عصاها الفضية
اجلس أمامي ودعين أشبع مـن   !تعال! يكفي أنك رجعت إلينا ،تعال يا شواي _

 _ :ز رأسهاوقالت بعد برهة وهي  _ !وأنتم يا خان جري اجلسوا !النظر إليك
 ؟ما أخبارك يا شواي _ :مث سألته _يا شواي ما جرى لنا  وهذا ه

وعرجـت علـى    .كنت يف بالد األبـزاخ  _ أجاب شواي باختصار !ال بأس _
 .وزرت أصدقائي القوزاق يف فاسيورينسك ،البسلين

 ؟وماذا يقول األبزاخ _
 .فرحون بإبعاد فالس عنهم ؟وماذا يقولون _
 ؛حقـاً  _ :قالت قانتات مث اختتمت _ ؟صل فالس إىل األبزاخما الذي كان يو _

  ؟كيف أحواهلم ؟والبسلين .شابسغمهمومون مبا يهم ال ؟أليسوا أديغة كذلك
 _األباظة  _مشغولون بصراع البسلين  _ابتسم شواي خبفة  _ال بأس كذلك  _

 .ون أحياناً من اجلبلهجم. ويقلقون أحياناً من القرشاي الذين ي.النغوي
إن مل  سيعودون وسيتفقون بطريقة مـا  _ما العمل هكذا صارت أحوال الدنيا  _

 .يعيشون معاً طوال عمرهم ،جياهم الغريب
 .وهؤالء جياون ( شانت قاله)  وستافروبول _
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 _ كم حنن األديغة متشاون من الشمال إىل اجلنوب مروراً بالوسـط _ قالـت  
 تعمـق  أظن القربتاي كالبجدوغ _ينة ان جري نظرة حزوهي تنظر إىل خقانتات 

 ؟ما األخبار يا ترى يف تلك املنطقة ،مع الروس همحتالف
 ،قيـل يل  ،والقربتـاي  .وهؤالء قطع عنهم اجلنرال يرمولوف أسباب العـيش  _

 .متحالفون وغري متحالفني مع الروس ،كالبجدوغ
 ؟عككيف تصرفوا م _سألت أيضاً  _ ؟وجرياننا القوزاق يف فاسيورينسك _
وهم راضون عـن   .فهم فرحون ؛القوزاقية هدأت _يقولون إن ااة األديغية  _

وقبـل   .فيعتربونه من أهلهم باجقوه عمروأما  ،بشأن بانتايل عينو عنكماتفييف و
 .وامرأته أسرة بانتايل وأيام زار ه

األفضل أن نكون أصدقاء ونتـزاور علـى أن    .احلمد هللا ،احلمد هللا على هذا _
 .أنا مل أفعل شيئاً مهماً يف قضـيته  ؛شكراً لبانتايل على رضاه عنا .به ونتعادىتتجا
 .أظنه كرب وصار رجالً _خان جري  وقانتات حن تنظر
ويتهيأ  .فقد اختذ هيئة رجل بالقياس إىل العام املاضي حني زارك يف إيكاترينودار _

 .لاللتحاق جبيش القوزاق يف تشرينومور يف اخلريف القادم
ولكنه فهم مـن   ،اجللوسبود عادل جري أن يساهم يف احلديث ألنه ملّ من  كان

ه الضيقة جبدتـه ولكنـها مل   كتفَ كوح .عليه السكوت نظرة خان جري إليه أن
لم يستطع ف مل يهتم به.  ولكن اآلخر،ل من سعيد جري أن يقف معهوتأم .تفهمه

 :إال أن يقول ما كان يود إمساعه لشواي
 !مل تعد محراء ؛ت يد خان جرييا جديت شفي _
ك أنت أيضاً , ولكن ما يهمين شـيء  قلقنعم يا صغريي شفيت. هذا اجلرح ي _

 ؟ينوي هذه املرة أن يفجعناحقده ن ذاك الذي كان م :آخر
 .ليس قرم جري _استعجل عادل جري  _يا جديت  _
   .مل يقبل سعيد جري ما قال أخوه األصغر _ !عادل جري _
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وافقـت قانتـات    _ !؟ضربة قاتلـة األصغر ضرب قرم جري أخاه أيعقل أن ي _
هـذا مـا    _القبيل  إن شاء اهللا ال حيدث بينكما شيء من هذا _وقلقت  ،الصيب

مسعت ورأيت بعينيك يا ولدي. فعلت خرياً مبجيئك فور مساع  ،جرى لنا يا شواي
يـا   .ليالًاتركونا ق ،يا أوالدي أود أن أحتدث أنا وشواي يف موضوع ما .مصيبتنا

ما حيـدث   ترى ها أنت يا شواي .توقف : بنادته وقد اجتاز البا _خان جري 
أميكن أن نعرب النهر ونعود من حيـث   .أن أفعله عليرأيك يف ما  قل يل .ألسرتنا

 ؟إن كان الناس سيستمرون يف هذا املوقف منا أتينا
إن كـان   _احتد خان جـري   _ .لن نفارق األديغة ونذهب إىل مكان آخر _

ولن  ،سار عليه جدنا ذيأحدهم أطلق علينا النار من الغابة فلن حنيد عن الطريق ال
 .وضوع جرحيتربطي قضية بامبت مبوال  .نطفئ مصباحه

 .جزم شواي _أوافقك على ما قلت يف بامبت  _
 !ال تدعنا نسئ إىل قرم جري _
 ؟عند الباب يف ذلك اليوم قاله لك اأنسيت م _
 :مل تدعه يكمل ما بدأهالن صوت خان جري ولكن قانتات  _ نسيت يا جديت _
 ؟سأقتلك :أتتناسى من قال لك _
 .لناقاتالً  كونلن ي _الن صوت خان جري أيضاً  _قرم جري  _
قالت كأا حتدث نفسها  _ال شيء يردع اإلنسان حني يتعلق املوضوع باملُلك  _

 "غالٍان اإلنسوروح  ،الُملك كالندى" مث إنّ _ :مث أردفت
شارك شواي حني وجـد منقطعـاً    _كالم قانتات اجلدة فيه شيء من الصحة  _

 .حلديثهم
 .غري بامبت وبفوق وجامبوالت وه .قرم جري أخي األكرب ،يا شواي _
 قـره قـوه  ولكين ال أثق بآل  ؟أين نذهب به يا حسريت ،نعم إنه أخوك األكرب _

 .اجلشعني
 .هذا أمر خمتلف _
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لن "و ،سمح بأن نغتاب أخاه األكربلن ي هإن :شواي نظرات تقولتبادلت قانتات و
وكذلك  ،كان شواي مرتاحاً ملوقف خان جري احلازم ." هعضيسمح لذبابة أن ت

وكونـه   ،ولكن كون ما جرى له على طرف الطريق ليس من الرجولـة  .قانتات
اً مـن  يستطيع أن يدخل إىل بيت آل سلطان هذا احلزن كان يفهمه األكربان سن

غـري   ،وخان جري ليس بعيداً عن هذه الفكرة .يؤرقهما وهو .ذاك الذي جرحوه
 .يفعل هذا أنه ال يريد أن يتصور أخاه

 _تات أـا تتراجـع عـن موقفهـا     نبدا من صوت قا _أفهم يا خان جري  _
مث بصوت ألطف مـع   _.. ولكن هذا ال يعين أال حنمي أنفسنا  .كأشاركك شكَّ

نرى يف خصومنا كثرياً مما ال نوافقهم عليه ولكننا ال حنارم  _ :شيء من العتاب
سـنمد   !فاطمئن يا ولدي .لن نعرب ر بشزة ولن حنيد عن طريق أجدادنا .ألجلها

 .اختتمت بصوت أعلى _ أيدينا إىل روح من ميد يده إىل عيوننا
 قـره قـوه  ليتوقـف   _قال شواي تعقيباً على ما مسع  _احلق معك يا جديت  _

يف األيـام   قابلهسأ .ليست هذه طريقة جلمع املال !جامبوالت عن موضوع أخته
 .القليلة القادمة

قالت قانتـات   _ .جامبوالت على كلمة شرف قره قوهال ميكن أن حتصل من  _
املسكني جافيناه جـداً   .ولكن كان بودي أن أتكلم إىل قرم جري مرة أخرى _
وسـنحرص   .سيخف حزننا علينافالثة اتفقت ومبا أن أفكارنا حنن الث .ة أمهذريعب

أمتـىن أن   ،ك يا شـواي اتلست غري مهتمة مبوضوع .على أنفسنا أكثر من أعدائنا
 .تطلعين عليها

أال يكفي كم جافيتكم مصدقاً لكل مـا   ؛رجعت .أموري أنا صارت واضحة _
 ؟قيل يل

ـ  .يكفي يا ولدي ،يكفي يا شواي _ رك بيتـك ودا  واملكان الذي رجعت إليه ه
الحظ خان جري من انقطاع  _ولسنا وحدنا  .وحنن اشتقنا إليك ."نار موقدك"و

اجلس يا  _ففكر أن يقوم ولكن ما قيل له أراحه  ،احلديث أنه يدور على سيسور
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ترعاهم   يت على رأسهموإن بق ،هؤالء الصبيان يف مرحلة النشوء !ولدي، اجلس
ولكننا ال نقيسـك   ، اآلخرينشكراً لقاميت وحاج قسي واملوايل .فهذا سيسعدين

 .كان فرحنا فرحك وحزننا حزنك .ربيت معنا كما سيسور .إليهم
 _ :انكسر صوت شواي فجأة مث عاد إىل طبيعتـه فقـال   _شكراً يا قانتات  _

أريد أن أنا إن كنتم توافقونين ف :سأقول لك وخلان جري شيئاً يف قليب خيص أسرتنا
 .القوزاق والروس وأتوجه حن

 .ارجتفت يدا قانتات على عصاها !شواييا  _
 ،ليس اليـوم  _ :أجاب شواي وقد توقع ما ستسأل عنه قانتات _نعم يا جدة  _

نظرت قانتـات   ،امحرت وجنتا خان جري .منذ زمن بعيد فكرت يف هذا وقررت
وخيل للثالثة  .وساد صمت يف الغرفة ،أا ارتاحت ملا مسعت وإىل شواي حبزن ول

 :كسرت قانتات قلق اجلالسني .متة كذلكأن الدار صا
 .إن تركتنا وحدنا فأنـت أملنـا   ؟يا شواي إن فعلت هذا ماذا سيكون مصرينا _

مل تكـن   _ ؟وماذا سيقول الناس ،أقنعنا أنفسنا منذ زمن طويل برحيل خان جري
 ،قانتات ترفع عينيها عنه طوال حديثها،  ومل تدع نفسها تنسى ما يشـغل باهلـا  

 ؟وماذا سيحل بسيسور ياحسريت _:ديث غري موجه ألحدوأت حب
 _ ملاذا ستكونون وحدكم؟ قال شواي كالماً خيـتم بـه املوضـوع متجـاوزاً    

 .اجليش الذي سأنضم إليه على الضفة األخرى لنهر بشـزة فحسـب   _:سيسور
 .أستطيع زيارتكم أحياناً

قانتات إىل  نظرت _إن كان اجليش القوزاقي سيظل يف سالم دائم فهذا حسن  _
الذين يفتنـون بـني    والترك .ولكن ال ثقة يل باألديغة _خان جري بطرف عينها 

مل يعـودوا   ووسـني ومن جهتنا عدد من هؤالء امله .األديغة والقوزاق حاضرون
 ؟أال ترى ما فعلوا بنا من خالل خان جري .يهدؤون يف بيوم

أمل  ؛أنت تنقضني اتفاقنا _قال خان جري بصوت غري عالٍ ولكنه حازم  _نانا  _
 !؟نتفق على أال نتكلم يف موضوع الشر
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ليس  ؟أال تسمع ما يقول شواي ؟ولكن أتستشرينا طريقة العيش يا ولدي ،نعم _
فكِّر مرة  .قلبك من القوزاق وأن تكون يف جيشهم يا شوايسواًء أن تكون قريباً ب

ا يف هذا الطريق منذ زمن حنن سرن !متخذاً منا قدوةً ال ختطئْ !أخرى يف ما نويت
حنن  ؟ومن أين تعرف ما ينتظرنا .كانا ضحية هذا الطريق هبناأخي األكرب و .طويل

 ؟وأنت ماذا ؛ننفذ وصية كبري األسرة
كانت آنذاك  ؛تذكرت قانتات يف هذه اللحظة متاماً األخبار اليت كان يرويها جدها

بعد تخذ مل ي كما يروي، ،رةكان اجلد يف اخلامسة عش .بني العاشرة والثانية عشرة
متهمني أن عواطفهم حنـو الـروس، وأـم     جسد رجل حني طردوهم من القرم

وحني ظننا أننا تفامهنـا مـع    .معهم، كما يتهموم اآلن يف بالد األديغة خيونوم
طريـق   ،ألسـرة كبار ااألديغة وتقبلونا سلك أخي األكرب الطريق الذي مل يتسن ل

املسكني حممد جري دفع حياته مثناً  .نا إىل هذا الطريقوصيته شدوب .وقُتل ،روسيا
خان جري اجلالس أمامي أم أخواه الصغريان أم أخوه  وأه ؟.. واآلن دور من.هلذا

 !إن شاء اهللا ال أرى مثل هذا فلن أحتمل !؟ال مسح اهللا ؛األكرب
 ؟ملاذا يا جديت تنفّرين شواي مما يريده يف قلبه _
كنا نعيش  ول .ليس ما نتحدث فيه موضوعاً سهالً .هذا يا ولدي ال أنوي مثل _

يقولـون   ... جيب على املرء أن يسأل عما ال يعرف.حسب كل ما يريده القلب
حني ال جيدون الطريق املستقيم للعمـل   .ممن عاش كثرياً " أَخربمن جرب كثرياً "

 ؛غـداً  واليوم أ ال أقول ،سنتشاور يف شأن شواي .يتشاورون ألن هذه هي العادة
 .كان يل حديث آخر مع شواي يا خان جري .سنجد له خمرجاً

فاها من األعلى كما مل تسنن كت .جتلس قانتات صامتة ويداها على عصاها الفضية
 عيناها الضيقتان الكبريتان زادتو ،وازرق وجهها ،تكونا قبل زمن ليس بالطويل

 .اي أن حديثهما لن يكون ممتعاًشو مهِفَ .األسودووتلونتا باألصفر  ،ضيقاً
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قالت قانتات دون أن ترفع رأسها عـن البسـاط    _سأسألك يف أمر يا شواي  _
 .ال حاجـة إىل احليـاء   !وال تخف عين حقيقة ما يف قلبـك  ،املعلق على اجلدار

  ؟أصحيح هذا ؛حدثوين قبل أيام عن ذات منديل من فاسيوريسك
 .صحيح وإن كنت تتحدثني عن أنفيسكا فه _
 ؟أهلذا تظل تتردد على فاسيورينسك _
كان بود شواي أن يبتسم ولكن مل جيده  _ليس األمر على ما نقلوا إليك متاماً  _

بشفقتها وخبزها عشـت   ؛لوال تلك الصبية لكنت مت يف أرض األسر _مناسباً 
 .واحتفظت بقويت

سـر القـوزاق   نفسك بنفسك يف أ رميت _ الن سؤال قانتات  _ !يا حسرة _
أيكونون سحروك حبيث مل تعـد متلـك    ؟.. مث تقول إنك ستتوجه إليهم.فعانيت
 .سأطلب من الشيخ أن يرقيك فيفك سحرك ؛إن كنت ترتاب فقل يل !؟قرارك

 _ ال، ساحميين _ خفض شواي رأسه وامحرت وجنتاه، وقال كأنه مستاء: _
 .لى هذاوقد اتفقت األسرتان ع ،أنفيسكا خمطوبة لبانتايل

 _ :ومتحفظـة  ،صاحت قانتات مرتاحة ملا مسعت _قل هكذا إذن يا بيتمال  _
 !تتركين أتكلم يف موضوع ال شأن يل به

 .ضحك شواي
أنـك  .. إن كنت ستطيعين فأنا واثق بـك  .سأقول لك شيئاً آخر !ال تضحك _

ال  .ما حدث هلا ليس أسهل مما حدث لـك .. .لن أدعك جر سيسور ،ستفعل
أعرف كثريين ممن حدثت هلم مثل هذه املشـكلة   .إىل ما سيقوله اآلخرونتلتفت 

بعد أن أت قانتات ما تريد قوله غريت موضوع  _ وعادوا فأسسوا أسراً سعيدة
وانظر  !مزيداً من الوقت فكّر أعترض طريقك يف اجليش القوزاقي. ال _ :كالمها

سنتني، بعد أن تؤسـس   وإن صربت سنة أ !اجيت إىل من يسندينوال تنس ح ،إيلّ
 .سنرى ما حيدث ،أسرتك

 :مد عادل جري رأسه من خلل الباب
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 .هشت قانتات للولد !تعال يا ولدي ،ال تنظر من خلل الباب _
 .خدم الدار يريدون رؤية شواي يا جديت _
_ ؟من ال يطيق االنتظار ؟ن يا صغريي هناكم 
 .مجاعة قاميت _
 ؟أأرسلوك لتعود به _
 .مخّنت بل ،ال _
جعلـتين   _سرت ابتسامة خفيفة على أطراف شفيت قانتـات   _ال بأس هكذا  _

قـف يف   ،خالطهم ،اذهب يا شواي إليهم .أتوهم أن موالينا مل يعودوا حيترمونين
 ،الدار واثقاً من أنين أسندك وأنين أعتمد عليك وأن هـؤالء الصـغار يف ظلـك   

جري من الغرفة تنهدت بعمق حني خرج شواي وعادل  _ !وأفهمهم أنك رجعت
 طال عمـرك رأيـت  " إن :كما كانت جديت تروي ،هكذا _ :وحدثت نفسها

أن أحداً ناداها فرحت ألا رأت  ووحني نظرت باجتاه النافذة كما ل _"  العجب
 .سيسور يف الدار القريبة تقوم بأعماهلا

*** 
نظرت  .لنييف صباح يوم صيفي لطيف رجع شواي وخان جري إىل الدار مستعج

 :يف وجهيهما بوجوم صطبةاملقانتات اجلالسة على 
 ؟أجئتماين خبرب سار أم حزين _
 .عند املندوب التركي يتدافع الفرسان األديغة _قال شواي  _إىل أنابه   _
 ؟وماذا سيفعلون هناك _
 !ملقاضاته _
 ؟ومن سيقاضون _
نقل خان جري مـا   _ !ال تدفعونا إىل حرب مع القوزاق يا جديت :ليقولوا هلم _

مث وضع كفيه علـى   !رجهاتقل هلا و :ونظر إىل شواي كأنه يقول ،مسعه يف القرية
 .مقبض قامته
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عنـدهم عميـل مـن    أجاءت الفكرة من األديغـة أم   !نتقوال ما أعجب ما _
القيصـر   العميل قد يكـون  _ :وأجابت نفسها بنفسها سألت قانتات ؟لقوزاقا

 !شكراً لديسكاسي .فهدأت مناطقنا ،عبور ر بشزة الروسي فإنه منع القوزاق من
 .وفمل يتراجع أمام فالسوف وال يرمول ؛بني أنه رجل صامدت

 _وافقـه شـواي    _يقولون ليس سـيئاً   ،الذي أرسلوه بدالً منه كودينيسو _
 .فالسوف حل حملوكذلك سيسوي الذي 

 .تعجبت قانتات !وتعرف موضوعهم يا شواي _
 .حدثونمسعت القوزاق يت _
مل يعد خان جري يتحمل املزيد من أسئلة االثـنني   _يا شواي قل جلديت إذن  _

 .وأجوبتهما
 .هناك مايقلقه جداً ؟ماذا يريد هذا الفىت أن يقول يا شواي _
كنا سنذهب أنا وخان جري إن أذنت لنا مع وفد قريتنا إىل أنابه ألن حسـن   _

اي هذا الرجاء الذي ما كان جيـد  قال شو _باشا الذي جيمع الرسل إىل األديغة 
القوزاق ال يـروق   _قيل لنا إنه سيحاسبنا ألن وفاق األديغة  _الوقت املناسب له 

 .وإن اقتضى األمر فلنا رأينا ،ولذا سنرى ما حيدث .له
كنت البس قبعة لذهبت أنا أيضاً إىل األتـراك ذوي السـراويل القصـرية     ول _

 _ خرجت من أفكارها املتسارعة لتقول مث _قالت قانتات وسكتت  _وقاضيتهم 
 !؟البالد اليت من هذا املستوى قضاياهل وصل خان جري إىل  !؟أتقول خان جري

سأخالط رجـال   .معاً شواي وأناسنكون  _بصوت ال رجاء فيه  _يا جديت  _
 .قريتنا الذين ذكروا له امسي

 .ال تزال غضاً ؟ليس الطريق إىل أنابه طويالًأ _
كنت  _مل يتراجع شواي أيضاً  _حممد جري ألول مرة يف طريق حني صحبت  _

حني تـراك القريـة    .السادسة عشرة وعمر اخلامسة عشرة أ ،يف عمر خان جري
الً جيب أن تسافرمؤه.   
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يف دنيانا اليـوم   _تنهدت قانتات  _كان ذاك زماناً آخر  !يا حسريت يا شواي _
 ؟ن جري أن يذهب إىل بطرسبورجمث أال جيب على خا .خيرج من كل أمجة شرير

   .استجاب لرجائنا ؛شكراً لريمولوف
 :مث أى بصوت حازم .استعجل خان جري _ال يزال أمامي شهر كامل يا نانا  _
   .وموضوع األديغة الذي سنذهب ألجله ليس قليل األمهية _
نظرت قانتات إىل خان جري قلقة وقد جتـاوز مـا مسعتـه درجـة      _هكذا  _

إن كـان   .وأنت على طبع والدك _ :ولكنها قالت وصوا يشحب ،االستغراب
صـرنا يف زمـن    :حني قلنا !رأي القرية رأيي؛  اذهبا ؟ر قد تقرر فماذا أفعلاألم

 ؟ال أعرف ما شأم بنا .رجع الترك إىل سريم ،استقرار
وافـق شـواي    _وسيسأهلم زعماء األديغة يف هذا املوضوع األخري بالضـبط   _

 .قانتات
من البحـر   األخرياملرتفع القريب من أنابه تعجب  خان جريني ارتقى شواي وح

وتعجب أكثر من مئات الفرسان اـتمعني علـى    ،األسود الذي يراه ألول مرة
مشس  .السماءب لتصقوي واسع  عن نظره بلون أزرق البحر يبتعد _البوابة الكبرية 

 .ة اليت هلا شكل حدوة احلصانالصباح تغلي فوق الشاطئ الرملي للضفة غري العالي
وال  بدعوة من ريح اخلريف اللطيفـة.  أوراق األشجار املتساقطة الذهبية تتهامسو

   .اخليول حلمحمةو ،عن السهل ضجيج الصادريتسع اهلواء لل
من كل جهـة الفرسـان    :مل يبق طريق ميكن أن يوصلك إىل بيت املوفد التركي

رى العني إال رؤوس اخليـول وسـروجها   ال ت .واملشاة باللون األسود متجمعون
وال مكان لالنتظار عند حسن باشا إال احلـائط   ،وأكسية قصريةوالبسي قبعات 

وخييل إليك أن هذا السور نفسه ميكن أن يهدوه إن قفـزوا   .العايل املقابل للقلعة
 .معاً
 .صرخ خان جري رغماً عنه ؟ما هذا كله _
 ؟سأله شواي ؟أجفلت _
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 .اجتمعنا حنن كثريون إن _
 :ابتسم شواي

 ؟أتود رؤية مربيك _
 !أرنيه ؟أين مرجان _
بعد الصف األول املؤلف من مخسة فرسان يتوسط مرجان الصف الثاين املؤلف  _

   .من ثالثة
 ؟واآلخرون .عرفته _
توغوظقوه قازبك وأباته بسلين وشروخقوه توغوظ وأباته وبـيخ   :إن مل أخطئ _

 .ال أعرفهما :يد أن أخدعكأما اآلخران فال أر .جبانبهم
قوه ه زان _ :قال الفارس الذي جبانبهما _أحدمها املمسك برأس احلصان امللوي  _

وآخر معهـم   ،حاتريب يسواآلخر أظنه من األبزاخ ت ،زعيم من الناختواي ،سفريب
 قوه.تأظنه زعيم اجلمكوي بولَ

 .خاهلم إىل القلعـة حني ترجل السبعة الذين يقودهم توغوظقوه قازبك بدؤوا بإد
توقف الضجيج من كل اجتاه وكأنه مل يبق يف الدنيا إال مهس البحر األزرق واهلواء 

الذي  الوقت وقلق .بدأ القلق يتصاعد شيئاً فشيئاًولكن بعد قليل  .اللطيف اخلفيف
 .مير بال جواب يتثاقل يف النهار الذي يسخن رويداً رويداً

 .الفرسان قال أحد _طال بقاؤهم هناك   _
 .مل يوافق فارس آخر !؟كيف مكثوا طويالً ومل ميض نصف ساعة على دخوهلم _

ووقف قازبـك   ،حني رأوا قازبك على باب القلعة توقف الناس كلهم عن الكالم
   .على سرج احلصان ليسمع صوته ورفع يده

 !ال نتفق مع حسن باشا ،يا مجاعة _
 .صرخ عدة أشخاص ؟ماذا يقول _
أنـتم   .السلطان عاتب عليكم ألنكم ساملتم قوزاق روسـيا  :باشايقول حسن  _

استراح قليالً وأردف بصـوت   _ !تتوجهون إىل املسيحية ،ون عن إسالمكمترتد
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مل يسبق ألحد أن  !ه لنا من رعايا تركياأكثر من غريه اعتبار واملضحك _ :أقوى
ز أكثر اـتمعني  حني استل قازبك قامته ه _وولن نقبل منه ه ،قال لنا مثل هذا

وآخرون أشاحوا بوجوههم   ،وبعضهم مل يستل قامته ، معهقامام يف اهلواء تضامناً
إن  .أرضنا فساداًبالقوزاق عاث " حني  !" أنتم لنا :أين كان الذين يقولون اآلن _

 ،وأمالكنا املنهوبة ،كنا لتركيا وحرضونا على احلرب فليعوضونا أناسنا الذين قتلوا
ـ  _ 1هذا املكتوب ؟وغاباتنا املدمرة إن كانوا صادقني ،ا احملرقةوقران ك أراهم قازب

 إن وافقتموين فسأرسله .ما تكلم فيه كبارنا أمس واليوم فيه _تلك الورقة امللفوفة 
ولكن إن كانـت تركيـا    .إليهم ألن مندويب الفرسان الذين أرسلتموهم كلّفوين

 .بعنا أنفسنا هلم وأننا ملكهم ستحاسبنا على ما فيها فال يعتربوا أننا
 ،م يف السـهل هوارمتى تصارخ ،مرة أخرى استل مئات من الفرسان قامام تلمع

 .واصطدم باجلبال، ودمدم فوق البحر
 
 
 

                                                 
عمئة فارس من األديغة عند باب قلعة أنابـه. كتـب األتامـان    كان قد جتمع حنو أرب 1

ماتفييف يف كتابه:...: كان األديغة يفترقون مجاعات ويتحادثون ويتشاورون يف ما جيب 
أن يقولوا وأن يفعلوا. وما مل يكن يقبلونه هو قول الباشا: إن األديغة لتركيـا. وكـان   

بل كالمكم فمنذ أن أقام الروس على ضـفة  االجتماع قد رد ذا اجلواب " مع أننا مل نق
ر بشزة وأنتم حترضوننا وتدفعوننا إىل قتاهلم فعوضونا عن أمالكنا اليت كنتم السبب يف 

حصاناً وستون ألف بقرة وأمتعة منزلية  5000بني قتيل وأسري، و 25225فقداا. هناك 
مستودعاً  250 وكساء قصرياً 45000زنار ذهيب وفضي و 30000قامة و 40000مثينة و

 11قرية أحرقت، وحني رفض حسن باشا مطالب األديغـة أُرسـل    136للبارود، ومثن 

مندوباً إىل القسطنطينية قبل أن ينفض االجتماع. ولكن السلطان التركي رفض التحدث 
 إىل فرسان األديغة.
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 الكتاب اخلامس
 

– I – 
 

 .خان جري بوجه طلق مل تستقبل سان بطرسبورج
باحتقار األوىل عاملوه  احلربيةليس ألن الناس الذين خالطهم والعاملني يف املدرسة 

، الشمالية اخلريفي البارد الذي ال اية له للبلدة ، بل املطرممزوج باجلفاء واالحتقار
وال ان امللل احلزين عن األمري الشـاب اليت ال تشرق مها اللتان ال تصرف والشمس .

، مروراً ، منذ طفولته يف لوستان حبلهاللطيفة يف البالد اليت قدم منهاتنسيانه األيام 
بالسنة اليت قضاها بعد املدرسة يف تفليس حيث درسه يرمولوف يف السنة التاليـة  

 .للمدرسة يف إيكاترينودار
 .يطعمونه ويكسـونه  ،فهو يف مسكن دافئ؛ مل يعد النهار اخلريفي الرطب مشكلة

ويعطونه يوم راحة إن كان يعرف مكاناً يـذهب   ،يأخذونه يوم األحد إىل احلمام
وباإلضافة إىل نقوده الكثرية اليت تسمح له بالتنقـل أعطتـه    ،الكتب كثريةو .إليه

دخل يف الشهر الثاين مـن دراسـته يف بنـاء     .ذهبية مل يصرفها بعد ةجدته سوم
 ،كان قد أرسل ثالث رسائل .وملا يصله أي خرب من جهة أهله درسة العسكريةامل

 .وسيكتب الرابعة اليوم
منـذ أن   ،وإن رجعت شهراً إىل الوراء ،ام السابقةويف األي ،وأول من أمس ،أمس

 وإىل هذا الصباح، ما تزال السماء غائمة ،دخلت العربة اليت ركبها إىل بطرسبورج
. واألشجار الـيت جتهـز نفسـها    وال هي تثلج ،ال هي متطر ،ألرضا منيخة على

 سـياج للو .برِمـة  ،ة، حزينة بال أوراقمبللالستقبال الشتاء تسد النافذة مسودة 
ألحصنة املربوطـة إىل  للطريق املرصوف باحلجارة،ولعمود اإلنارة، ولو ،احلديدي

إيساكيفسك  وقبة كنيسة .املنظر نفسه تراوح يف مكااالعربات السريعة ولو أا 
 .مسلة األدمريالية الذهبية املستديرة اليت ال تيأس يف أي زمان تظلُّ املدينة. وكذا
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مل يكن القلب سعيداً ال جياري صاحبه فأسطع األيام نـوراً  إذا  :كانت نانا تقول
أبعد خان جري رأسه فجأة عـن   ؟ملاذا أفقد األمل .وثقيلة وأكثفها ضباباً مضجرةٌ
إن استغرقت رحليت من إيكاترينودار إىل هنا بالعربات اليت  .النافذة وهو يلوم نفسه

كان .بني اليوم والغـد فأجوبة رسائلي جيب أن تصل  األحصنة عشرين يوماً تبدل
وإن قفز فال تستحِ بل ارقـص معـه    ،عندما ال جياريك قلبكغن "  :شواي يقول

ليست الدنيا كلها جمبولة من أشعة الشمس،  واإلنسان جزء  .على رؤوس أصابعك
أحيانـاً تعقـد    ؛من الصعب أن تعرف كيف تتصرف معك الدنيا .من هذا العامل

حتطِّم احلياة أنفه فال فائدة من استقباله باخلري؛ لـن   ومن مل .األمور وأحياناً حتلها
  ؟؟ وأخبار سيسوره ". ما أخباره يا ترىيفهم حال

عصـر األمل   .ارتسم يف عيين خان جري كيف هامجه بامبت على ضفة ر بشزة
مل يكن  .قلبه حممالً نفسه املسؤولية رغم أنه كان عاجزاً ساعتها عن أن يفعل شيئاً

 .أكثر من بضع سنني. ولو أين مل أكن قادراً على مواجهة بامبـت بفوق يكربين ب
 ؟ولكن من كان يستطيع التنبؤ بنوايامها الشريرة .مل أغلبه كنت عرقلت بفوق ولو

أكوام الكعوب كنت أعيدها له،  .مل أتصور يوماً من األيام أن يعاملين بفوق هكذا
حنـن ليسـت    !خدعانا .ك الدافئاً دائماً فما أكثر ما أعطيته من البرمكان ملا و

مع أين قد أكون ممن يقـال فـيهم "    ،سيسور املسكينةمشكلة مشكلتنا مهمة بل 
 .املغلوب ال يشبع من املصارعة" لو كنت أعرف ما أعرف اليوم لرأينا ما حيـدث 

 .ولكن لن أغفر لك هذا يا بفوق إن عشت
 مة اليت ال تؤمله.أمر خان جري كفه،دون أن يفهم السبب، على الكتف امللتئ

وأن أمه كانـت   ،وتذكر أن أخاه األصغر عادل جري كان يسأله أن يريه جرحه
حىت يف يف ليـايل   ،كانت حاضرة يف أثناء حزنه وأثناء فرحهاليت و .تبكي يف سرها

اآلن فقط اكتشف خان جري أنه ال أمل له وال  .نومه ال ينساها البتة هي قانتات
مل تكن تطرقه مثل هذه األفكار، رمبا ألنه مل يكن  تفليسحني كان يف  .سند غريها

خارج حدود القفقاس وال خارج مسائها، وال فارق جباهلا، وال تزال مشسها تشرق 
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ه عن عميدة األسرة وعن رعايتها وعدم مسـاع  عدب  اآلنسببقد يكون ال عليه. 
دة اإلنسـان  أيكون السبب أن مكان وال .ال يراها يف أرض وال يف مساء،نصائحها

هذا صحيح ولكـن يعـيش    ؟يبقى دائماً مهده ووسادته وفراشه وغطاءه ومطعمه
لكـل   .الناس يف هذه الناحية من األرض أيضاً، وهذه األمور نفسها هي عـاملهم 

ه الذي ينبع منه والذي يلبيه. وهذا ما يبقيه حياً وحيزنـه  نداؤ،على ما يظهر،إنسان
 .ويفرحه وميشي به يف العمر

: ال شيء إال اجلو املوحل من أفكاره فنظر ثانية من النافذةخان جري فجأة ختلص 
ميلؤون  ،جمهزين ملثل هذه األجواء ،ورأى رجاالً ونساء ال يكترثون بامللل .الرطب

رؤوسهم مبظالت من لـون   حامني يدخلون احملالت التجارية وخيرجون ،الشوارع
الناس الذين  .الشوارع ذهاباً وإياباً األسود. العربات املغطاة تذرع _املطر األخضر 

 ،أو كان الناس يف قريته حزاىن ،ال يعرفون إن كان خان جري على سطح األرض
نـزِق أو  هـو  رمبا كان بينهم من يف قلبه حـزن مـا أو    .ميرحون يف الشوارع

 ؟ن أين للفيت األديغي أن يعرف هذا. ومن يعبأ به هو أيضاًولكن مغاضب؛
 ومد يده إىل القلم وقرر أن يكتـب إىل جدتـه الرسـالة    تنهد خان جري عميقاً

هلـا   قيالً علي فلن أسببمهما كان مللي ث :قال وهو يكب على الورقة .الدورية
ستتغري الدنيا مرات ومرات قبـل   .لن أكتب هلااحلزن،سيفارقين كمطر اخلريف ؛ 

كما كـان   أغينوس .وأنا ستتغري حايل غداً أو بعد غد ،أن تصل الرسالة إىل بالدنا
وسأرقص على أطـراف أصـابع    .ولو أن قليب ال يطاوعين شواي يقول يل دائماً

هذه البالد أيضاً معاش للناس، ولوال أن قليب طاوعين ما أجربين أحد علـى   .قدمي
 ،سعيد جـري  ،شواي ،سيسور ،يا أمي ،القدوم إليها " نانا يا نانا اجلميلة الغالية

 :قال ،كتابته مبن هم قريبون منه ولكن ريشته أوقفته.. " كان قد بدأ .عادل جري
سأرسـل   ،وأمي ستفين نفسها وهي تبكي يف صمت ،ستشك جديت يفّ !ال ميكن

إىل جديت فحسب. 
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كما قلت يف رسـائلي   _كتب خان جري على ورقة أخرى بالروسية  _ !" نانا
ملدرسـة  جرت أموري بشكل جيد واستقبلين مدير ا :الثالث أقول لك مرة أخرى

كابوسـتينكو   .وضباطها والعاملون فيها كما لو كانوا يعرفونين طـوال عمـري  
أكتب لك ألين أعرف أنه  _للغرفة نافذة كبرية  ،إيغنات وأنا نقيم يف غرفة واحدة

ها نافذة صـغرية  داخل.. و.يقلقك: النافذة من طبقتني، وتغلق من األعلى واألسفل
إليها براحة إذا وقف على رؤوس أصـابعه  إيغنات يصل .ال أصل إليها بيدي بعد. 

. ال أفتحهـا وأغلقهـا   ،ليه فأصل أيضاًوألن عندنا معجماً روسياً فرنسياً أقف ع
نعم أقـول لـك    .وسريري مالصق للجدار األمين ،ال ننسى إغالقها ليالً ؛تقلقي

نا وضباطنا يثنون على ترتيب ،والغرفة نرتبها حنن وننظفها بالتناوب .ألنك ستسألني
ال أجـد صـعوبة يف    ،صباحاً يوقظوننا يف منتصـف السـابعة   .صباحاً ومساء

 ،واراً .وجيب أن ننام يف منتصف العاشرة ليالً .اعتدت عليه يف تفليس ؛االستيقاظ
وباإلضـافة   .ندرس أربع ساعات من الثامنة إىل الثانية عشرة، عدا استراحة األحد

رس احلساب واللغة الروسـية واللغـة   ند ،كما يف تفليس ،إىل الدروس العسكرية
واحد من كـلٍّ مـن   :ال تقلقي فنحن ستة .الفرنسية واجلغرافيا  والتاريخ والدين

ومـن   الليـزيغني من و ،من ناحيتنا ،القوموق أتى من القفقاس ( من الداغستان)
وجهونـا إىل دراسـة الـدين     .وأنا ) من شركيسياواألديغة ( قربتاي و النغوي،

اقترح علـي أن   .األديغيان أكرب مين حبدود سنة.ضابط شيخب تبطنرو .اإلسالمي
 ؟أليس مـن ناحيتنـا   ؛نعيش يف غرفة واحدة غري أين مل أستطع أن أهجر إيغنات

ألـيس   ،وانتهينا من الدراسة معاً ،درسنا معاً يف املدرسة القوزاقية وزابروين ينهرنا
 ،م يعاملونه بود كما يعاملونينوه .وقد تفهم األديغةُ أبناُء جِلديت موقفي ؟صديقي

 .وهو مسرور هلذا ،وينادونه بالصديق القوزاقي
خان جري ألنه مل يكن اعتاد بعد على صوت املدفع الرابض على املرتفـع   جفل

علـى   ،حماسباً نفسه ككل يوم ،حيث مقر القيادة فأجربه أن يقطع كتابته. وابتسم
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ت كل هذه املسافة وأنت ال متلـك  أقطع :والم نفسه قائالً ،هذا الشعور بالرعب
   ؟!الشجاعة لتدرس يف املدرسة العسكرية األوىل يف روسيا ا القدرِ منغري هذ

أتكلم على املدفع الذي  _أكمل خان جري  _سأروي لك يا نانا ما قطع رساليت 
يطعموننا  .اآلن قبل قليل أطلق وال أعرف ماذا يطلق .يطلق يف الساعة الثانية عشرة

ال  ،تعـرفني أين ال أحـب احلليـب    ؛ال تضحكي يا جديت .وم أربع مراتيف الي
حيرصون علينا حنن الستة املسـلمني   .ولكن ال يطعموننا حلم اخلنزير ،تسخري مين

قبل أيام وضع يل شاب سخيف قطعة من حلم اخلنزير يف صحن احلساء، ووصل  _
ـ  ة فتسـبب يف  خرب استنكار الضابط الشيخ والضباط الروس إىل مسؤول املدرس

 .كان خان جري يود كتابة اخلرب إىل جدته غري أنه مل يره مناسباً _مشكلة كبرية 
 .بدأت دراسيت بشـكل جيـد   .يبيعه وغريهوعندنا حمل  ،الطعام يزيد عن حاجتنا

 ،وألم سألوين يف الشهر املاضي عدة مرات فقد حصلت على ( جيـد ) مـرتني  
للغة الفرنسية صعبة علي ألـا جديـدة   صحيح أن ا .وعلى ( جيد جداً ) كذلك

أفرحين اخلـرب   .وإيغنات عنده املشكلة نفسها .ولكين ال أختلف عن زمالئي فيها
كانوا جيمعون مخسة عشر شخصاً يريدون تعلم  :وسأرويه لك ،الذي مسعته أمس

التركية والعربية ( أخفى خان جري أم سيحتاجون إىل أمثاهلم من أجل احلروب 
 .لغة النغوي مل تنسيين إياها فشكراً لك .مع الفرس والترك ) فسجلت معهمالقريبة 

ألين اتبعتها يف  واللغة العربية ليست قراءة القرآن غريبة عين ولو أين ال أعرف املعىن
واألعجب من كل هذا شـيء   .وأظنها ستكون سهلة علي إن اجتهدت ،املدرسة

األديغة األربعة ليعرف إن كنا نعرف  آخر؛فقبل أيام استدعانا مسؤول املدرسة حنن
واملهم،  .ال تنسوا لغتكم فقد حنتاج إليها يوماً ما :لغتنا وصرفَنا مسروراً وهو يقول

 .وبعضـها ميسـنا  ،ال أعرف، هؤالء الذين جئنا إليهم يتابعون موضوعات كثرية
الضباط الذين يدرسوننا التاريخ وموضوع اجليوش األخرى  .ويهتمون بأمور أخرى

وأكثر من يأتون على ذكرهم  ،ال ينفكون عن ذكر اإلجنليز والفرنسيني والبولونيني
الـذي    الصـني شعب  يام حتدث أحد أكرب ضباطنا سناً عنقبل أ .الفرس والترك
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 _وعلى القرغيز جريانِهم والفرس  ،يعيش شرقاً ( هناك شعب وبالد ذا االسم )
على جميئي إىل سان بطرسـبورج وال   ال أندم .واألوزبيك والتركمان  ،الطاجيك

شكري ملن ساعدوين يف هذا وعلى رأسهم ألكسـي   .على إقاميت يف مبىن املعسكر
 ،ال مشكلة عندي .وما يف قليب أكثر ،ما أريد أن أكتبه كثري .بيتروفيتش يرمولوف

أمتىن أال ينهار الوفـاق   .أتذكر هذا منذ وعيت .كل شيء خبري، وأنا بصحة جيدة
 .يشاركين إيغنات فيه ؛لست وحدي يف هذا .القوزاقي _األديغي 

قفز خان جري من مكانه حني فُتح الباب فجأة، وقال له إيغنات ويداه وراء ظهره 
 بصوت ال يتراجع: 

 !ارقص يا خان جري _
 .امحرت وجنتا خان جري وقد عرف أن رسالة وصلت من أهله _ !يا إيغنات _
وجلـس علـى    ،تدار إيغنات دون جماملـة اس _ال ترجين بل ارقص ألعطيك  _

هيا   _سيستخدمه لإليقاع عليه ووضع أمامه املقعد الواطئ الذي  ،الرسالة املطوية
   1!"يسالميرقصة " اإل ارقص ،إىل احللبة

دعين أقرأ أوالً  !هذا مع أول رسالة تصلينيب ال تفعل  ؛إيغنات أنت تذنب حبقي _
 مث أرقص لك.

ويغين مـا   ،بدأ إيغنات يوقع على احللبة حلن اإليسالمي _قلت لك إىل احللبة  _
 .يناسب اللحن

ودار  ،أسرع خان جري إىل أرض الغرفة، ورقص مبهارة مناوباً بني يديه ورجليـه 
مث فض  قلّبها مراراً .فأعطاه صاحبه الورقة اليت اشتاق إليها ،على نفسه بضع مرات

اليت مل جيد  الراضي مبا فعله الورقةَأخرج إيغنات كذلك الورقة املطوية املختومة. و
 .الوقت لقراءا

سأل خان جري دون أن يرفع عينيه عـن  نت يا إيغنات أجاءتك رسالة أيضاً؟وأ _
  !أهنئك _ :الرسالة
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 :انتظر إيغنات بفارغ الصرب أن يقرأ خان جري بضع أوراق، مث مل يتمالك أن سأل
 ؟ما أخبار بالدكم _
وأنت ماذا  ،سالم وراحة _ن جري رأسه عن الرسالة مل يرفع خا _كلهم خبري  _

 ؟كتبوا لك
 .يقولون بدأت أعراس اخلريف القوزاقية _وبالدنا كذلك  _
متلئة حبث خان جري عن بداية األوراق الثالث امل _ !ما أكثر ما كتبت جديت _

  .وبدأ يقرأ من جديد بعدما وجد البداية ،غري مكترث مبا يقول صديقه ، وقفاًِوجهاً
 .سأدعك تغلبين اليوم ؛إن كنت انتهيت من القراءة تعال نلعب الشطرنج _
اذهـب   .أريد أن أقرأ الرسالة مرة أخرى علـى مهـل   ؛ال تؤاخذين يا إيغنات _

نظر خان جري بود إىل صديقه  _ها وحدي مرة أخرى ؤأقرس. غرييوالعب مع 
ين مل أنته من كتابة ولكن األفضل أال تفعل أل .معاً انتظرين نذهبفوإن أردت  _

 .رساليت
أصعب من التفاهم مع  ،سبغض النظر عن اللغة والدين واللبا ،التفاهم مع اإلنسان

يف  ،إن اإلنسان الذي ال يتجاوز ذرة غبار يف هذه الدنيا الواسـعة املتنوعـة  الدنيا.
ال  من أسرار بكَّرم ،وانتصاره وهزميته ،فحربه فحمايته نفسه ،غمرة عمله فطعامه

ومـن   _ولو كان حييا حيـاة واضـحة   ايتها يصعب معرفة بدايتها و حصر هلا
والساعة الواحدة والليلة الصعب أن تفهم كيف يتصرف يف خالل الدقيقة الواحدة 

 .، متناغماً مع نبض قلبه أو غري متناغموالنهار
وخان جري من الصعب عليه وهو الذي يف مقتبل العمر أن خيـرج مـن نطـاق    

ليس ما شهده من خري وشر قليالً يف السنوات الست  .الغامض _سان الواضح اإلن
هي السنة السـابعة عشـرة يف    وها ،القوزاق _عشرة اليت عاشها يف عامل األديغة 

وباستثناء العز الذي عاشه يف أسرته فاألحزان اليت عاشها أكثر مـن   .بطرسبورج
وجثمان أبيه الذي  ،ضد األشرار القلق الذي كان يعيشه مربيه من أجله :األفراح 

وطريقة العثور علـى   ،وهروب شواي من البيت وغيابه ،محله احلصان إىل البيت
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ومأسـاة   _املريعةوالنكبة اليت أصابت األديغة يف املستنقع وليايل القوزاق  ،بانتايل
وجميء أخيه  رسة القوزاقية،سيسور واإلهانات اليت كان يلحقها به زمالؤه يف املد

والضربة اليت كانت  ،والكلمات اجلارحة اليت صدرت منه ،كرب ملقاضاة األسرةاأل
 ،ويكفي الصراخ الغاضب لزابـروين  ،تصرعه أن ادف إىل قتله وإن مل يتسن هل

كل هذا من أمام ناظريك  أن مير ،والسحنات الكاحلة لبامبت وبفوق وجامبوالت
 من يف عامله اجلديد. ومن يدري ما خيبئه له الز .ويؤمل قلبك ليس سهالً

ومع أن خان جري كان حيب إيغنات بال حدود فقد قرأ من جديد رسالة جدتـه  
ومل تكن قليلةً  الكلمات اليت كـرر   .مبزيد من اهلدوء عندما بقي يف الغرفة وحده

وقرأ ما بني السطور خائفاً من أن تكون ختفي عنه بعـض األمـور    .قراءا مرات
واملوسـم   سائد،والسالم  ،اجلو صاحٍ ، ناحيتنا خبري" كل شيء يف .كما خيفي هو

واالختالط بني األديغة .والبضائع يف أسواق التبادل مكدسة .واألسواق مألى ،وفري
سأل خان ي ؟والقوزاق يف تزايد وأشد أماناً " ولكن أيطول هذا الوضع أم لن يطول

ـ و ،ظنه هووجييب مسلحاً بكل ما ي ،جري نفسه رغم ارتياحه إىل ما كُتب له ا مب
 ،كما تقول نانا ،عامة الناس .كان يسمعه يف لوستان حبله وإيكاترينودار وتفليس

ويف  .ولكن املتخصصني بالفنت مـن الطـرفني كـثريون    ،ال مشكلة كبرية معهم
الشهرين اللذين قضيتهما هنا رأيت منهم بني من يدرسـون معـي وبـني مـن     

بوربورف ينادي الشـاب الـذي مـن    هاهو أستاذ اجلغرافيا النقيب  .سوننايدر
املتمرد  "  ألنه ال يستطيع لفـظ   املواطن األصلي القوموق شاريبوف أنور باسم "

وما كان يقتصر على مـن جـاؤوا مـن     .اسم املنطقة اليت فيها جبل غيندوكوش
كان بودي أن أقول له إنك غري مستقيم فتظاهر بأنه ال  .القفقاس بل الفصيلة كلها

 ،كما كان أيب يقول،حنن .ينبهين إيغنات مبرفقه لقلت له ما ال يسره ولو مل .يراين
نواياهـا  ألن بل  ،وال لتخدعنا ،مل نتحالف مع روسيا لنقاتلها ونتلقى منها اإلهانة

أليس هلذا سـلكنا طريـق أجـدادنا     .وأحزاا أحزاننا ،وأفراحها أفراحنا ،نوايانا
إىل املدرسة العسـكرية يف سـان    الباًط أَو ليس هلذا السبب أيضاً جئت ؟ وآبائنا
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ز من الن أغفر لبوربوف إن عاجالً أم آجالً ما أحلقه مبن قدم من القوق ؟بطرسبورج
 !إهانة

بدا له أن السماء السوداء _ الزرقاء صحت رمبا  .نظر خان جري من خالل النافذة
ـ  ،من بيتهجاءته سالة ر ألن ة الـيت  وجيب أن يضاف إليه تفرجيه عن ضيقه باإلهان

وعدد  ،وجوه الناس يف الشارع طلقة ت لهوبد .أحلقها به النقيب الركن بوربوف
ازداد  و ،سقف كنيسة إيساكييفسك الذهيب املرتفع ملعاناًازداد  و ،املظالت تناقص

 ،مرتفع األدمريالية املدبب بروزاً بني السحب. والغرفة اليت جيلس فيها واسعة ومنرية
 .رضاء عمقشجار املتجمدة تنظر إليك بعيون أوأغصان األ ،وأضحت دافئة

 ؟ماذا تكتب يل جديت :مد يده مرة أخرى إىل املكتوب !مهالً يا خان جري ،مهالً
 هـا  ؟ماذا تقول نانا .مل أكتب هلم يف رسائلي إليهم ما ميكن استنتاج أي شك منه

 .وثوقنيويف اختيار أصدقائك امل ،" كن حذراً يف ما تفعل وما تقول :هي هنا تقول
صادمن ميكن أن تستفيد من عقوهلم ق، وأودك إن كنت تعتقد أن هـذا  هم آراَءع

 .وال تعطهم اال ليناقشـوك  ،وال تناقشهم يف ما هو غري ضروري .العمل مفيد
وجتنب ن ال خري يف عقلهم، واحتـرم   .واألشرار ،واملدخنني ،ن مزاجه متقلِّبوم

ال تقل مـا ال جيـوز أن    .والذين ال يعجبونك مدرسيك الضباط الذين يعجبونك
وليكن فمك حمكم  !وال تتحدث يف موضوعات كثرية ينقص احترامهم لك ،تقوله

وال تـرو   .اإلغالق لتحافظ على أسرار الدولة فأنت تدرس يف مدرسة عسـكرية 
فإا ليست مسائل للشارع، وال تكتبه لنا. كنت مونه لك وما تسمعه ما يعلّألحد 

 قبل أن تسافر ولكن أذكّرك ا مرة أخرى " لك هذه النصائحأسديت 
.. وال تكتبه لنا " جعلت هذه الكلمات رأسه ينتفض فعاد إىل رسالته نصـف  ."

وأخبـار األديغـة    ،وبسرعة راجع ما كتبه من أخبار الـبالد األخـرى   ،املنجزة
مث مـزق   .وشرع يشطبها بـالقلم  .عمتقَوووجهه حيمر مث ي ،، وغريهاصينينيوال

وجلس قليالً يعاتب نفسه مث بدأ من جديد  ،املوضع الذي يسرد فيه أسرار املدرسة
وانظـر   ،ألجل هذا كانت نانا تقول يل " فكّر مث تكلّم :رسالته وهويقول لنفسه
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من  ؛" صحيح :وبعد ما كتب بعض الوقت أى ما كان يشغله ." !ملياً مث اجلس
.. لو كانت الرياح جتري مبا .صرت جزءاً منها األفضل أن تتأقلم مع اجلماعة اليت

 ..".تشتهي السفن
*** 

يف صباح أحد من اآلحاد يف أواخر شهر تشرين الثاين صحا خان جري وإيغنـات  
  .على أصوات أجراس احلداد تنطلق من الكنائس

 .على النافذة وراء سرير رفيقه ارمتىانتفض خان جري من السرير و ؟ماذا جرى _
 ؛ليس جمرد " أحدهم " فالكنـائس تتجـاوب   _قال إيغنات  _ مات أحدهم _

    .من النوممعاً واملعسكرات برمتها تنهض  ؟أتسمع
 !لنلبس _أسرع خان جري إىل بنطاله  ؟ماذا ننتظر _

 غري موعدهيف ويف اللحظة نفسها مسع سكان املعسكر اجلرس. الذين ال  والطالب
 .صوات األبواب تنفتحأت وتتال .املهاجعيعرفون ما حدث قفزوا من 

 .صرخ متعجباً إيغنات الذي رأى الثلج على الشجرة املقابلة للنافذة !سقط الثلج _
كان الثلج يتجمع دوء على األرض غري عابئ باخلرب احلزين الذي تبثه أجـراس  

ويتكوم على السطوح ورؤوس األشـجار ورؤوس األوتـاد وعلـى     _الكنائس 
الـثلج يف كـل    .ع واجلسور والزوايا ترتدي األبـيض املصابيح املضاءة. والشوار

 .ومل ينج منه إال املسلة املتعالية على سان بطرسبورج .مكان
   :رفة قوداينت أنزور وشاريبوف أنورغدخل إىل ال

قيصـر   تـوفّي  _ :سأل أنزور وأجاب دون انتظار جواما ؟ملاذا أنتما واقفان _
 !روسيا

ـِصرخ خان جري  ؟ماذا تقول _ أحقاً  _ :وسأل كما يقول له قلبه ،مسع مالـ
مل يكن سيئاً حنونـا حنـن األديغـة     ؟إذن ماذا سيحل بنا يا إيغنات ؟مات قيصرنا

 .والقوزاق
 .اآلن القربتاي استعجل الشاب _اجلميع يستيقظونْ  !هيا _
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*** 
رنت فوق روسيا أجراس إعالن الوفاة املفاجئة أللكسندر األول قيصر روسـيا يف  

   .1825نوفمرب عام  19روغ يف تاغان
 

– II – 
 

  .ولكن إذا تعلق هذا بالقيصر، فسرعان ما خيترق البالد ،كل خرب ينبت له جناح
وقبل أن يصـل   تفصل تاغانروغ عن إيكاترينودار،اجتاز اخلربالفراسخ الثالمثئة اليت

د مـثرياً ردو  ،وصل إىل قلعة القوزاق ضاماً ضفيت ر بشزة ،إىل سان بطرسبورج
 .األفعال املتناقضة بني السامعني

كان األتامان ماتفييف وكودينيس الذي أرسلوه بدالً من ديسكاسي مهمومني مبا 
 بـديلَ  سيحدث للبالد بعد اخلرب الفاجع وخصوصاً مبصري القـوزاق ممـا جعـل   

تصايح زابروين وتابانيس ومها يفركـان   .بوجوم مافالسوف سيسوييف ينظر إليه
 ما بالسرومل يكن القوزاق املؤيـدون   !" لنر اآلن كيف سيتصرف األديغةراحا "

  .هلما قليلني
 ،وكيف سيقيم خان جري يف سان بطرسبورج ؟ماذا سيحل بنا اآلن !" يا مصيبتاه

وأمثـال توغوظقـوه    ." جعل اخلرب املفجع قانتات تصرخ ؟وكيف سيدرس فيها
م من جديد حسـب  قازبك وشروخقوه توغوظ وغريمها أثار موت القيصر قلقه

وأثار من  ،وجعل احلدثُ السلم اهلش الذي بني القوزاق واألديغة ينهار .تصورهم
يف مستنقع قلشتوك والقـرى   الشابسغاالنتقام الذي مل ينجز خلسائر روح جديد 
 .احملروقة

" مـا   :وكان باجقوه عمر وبادينكا سافيلي وأمثاهلما من عامة النـاس يقولـون  
نا واشتغلوا وحتاربوا وتصاحلوا حني كان هلم قيصر وحني مل عاش أجداد ؟املشكلة
وال يهمنا من خيلفه.سنزرع وحنصد ونريب  ،ة ملوت القيصرقياملن تقوم ال .يكن هلم
 .ولكن األفضل أال تدخل احلـرب بيننـا   .وإن حتاربنا أحياناً فسنتصاحل ،ونعيش
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إىل احلرب واالقتتال على أال يدفعنا  قرنٌ كان على رأسه حىت لوسنقبل بأي قيصر 
" 

ما يريح ،وإن استلمت رسائل خان جري الثالث وردت عليها ،مل تكن قانتات جتد
صدرها يف البيت وال يف الدار وال على املقعد املطل على الشارع. مل تعد مهتمـة  

وال مبا يأيت من األمـاكن   ،باألخبار اليت تولد يف لوستان حبله من قبيل اإلشاعات
كان قلبـها وروحهـا يف    .البجدوغ وال يف املنطقة األديغية كلها البعيدة وال يف

" ماذا يفعل هذا الفىت  :حيث يقيم خان جري ،كما تتصور ،بطرسبورج املزدمحة
" مل يكن هذا السؤال يفارق قانتات يف طعامهـا   ؟الساذج يف مدينة ليس هلا قيصر

 .ة عنياليومي وال يف صالا وال يف أحالمها اليت ال تستغرق غمض
وحـني مل تظهـر مـن     ،نادت قانتات من داخل الغرفة _ !يا كنة تعايل حلظة _

تتظاهر بعدم مساعي أو ختتبـئ يف   ،الكنة نفسها كرهتحقاً  _ :تناديها غمغمت
 .مل تقع عيناي منذ الصباح على أي من الصبيني ؟أال تسمعينين ؛يا كنيت .زاوية ما

لست أنا املشكلة بل ألن البيـت أقفـر    .بيتال أحد يف ال ؟وأنت أين ،يا سيسور
       .متاماً

نظرت قانتات من النافذة املطلة على الدار فلم تقع عيناها إال على الكلب املربوط 
وعناقيد العنب اليت عانت من برد اخلريف ومن حره  .الذي دس رأسه بني قائمتيه

 ،يقـع أرضـاً   وبعضها صفراء تتدىل من العروق النحيفة، _معاً فأضحت سوداء 
لون الربونز مـا  واألخرى تز مع النسيم الرقيق. وأوراق شجريت اجلوز يف الفناء ب

وعرانيس الذرة يف بسـاتني   .ولكنها ستتساقط مع أول صقيعتزال على األغصان،
واليقطينات متراصـة أسـفل    .واألهراء الثالثة املتجاورة امتألت ،البيوت قُطفت
  .كومة احلشيش
 ،ميكن ختزين الذرة واجلوز !لن يذوق صغريي شيئاً من هذه :نفسهاقالت قانتات ل

ولكن رزم عناقيد العنب اليت أوصـيت بتخزينـها    ،واليقطني سيصمد إىل الربيع
ليتين وجدت يف هـذه األيـام مسـافراً إىل سـان      ؛يا حسريت .ستذبل يف شهر



- 447- 
 

قيـد  كنت أرسلت معه كمية من اجلوز وبضع رزم مـن العنا  !بطرسبورج أثق به
ستأيت مناسبات  ؛أنه يقول إنه مل ينفق شيئاً من السومة اليت معه رغموسومة ذهبية 

ا هـو  مبال أظن أنه ال يباع العنب واجلوز يف مدينته ولكن من أين يأيت  .ينفق فيها
 الباستا"شيئاً من  " ديسأَ " ليتين أطعمت !ألذ وأشد بركة مما نبت يف أرض جدك

خيربين أن اجلو ليس بـارداً كـي    .ذا شيئاً من اليقطنيوك ،تنيالساخن 1"شيبسوال
مسعت ديسكاسي عدة مرات ميدح  ،مل أعش يف تلك املنطقة لوو ،ولكن ،يطمئنين

بل املهم هو  ،فهناك يعيش الناس ؛ليس هذا هو املهم 2شتاءهم ويذم شتاءنا املعكر
 .والقوزاقولسنا وحدنا فقد استطاع مساملة األديغة  ،موت من أحسن إىل أسرتنا

 كيف سيتصرف معنا من سيخلفه؟  أجيعل أعداء الطرفني يشمتون أم يفجعهم؟
ألسـت يف   _مرة أخرى نادت قانتات من داخل الغرفـة   _ !يا بيكا ،يا كنة _

طول عمـري يف   " أفهم أن _ابتسمت يف سرها  _ ؟ملاذا ال أمسع صوتك ؟البيت
ة فـال  حلاكم موقع احلماة ا، ولكنك أنت أيضاً ستكونني يوماً يفأتعبكحضرتك 
كنت سأرضى  .واعلمي أا ليست جتربة حلوة كما يتصور من جيهلها ،تستعجلي

مبا كتبه اهللا على جبيين لو تزوج شواي وأحد هؤالء الفتيان الثالثة وحضرت حفلة 
 .حممد جري لن يرضى عين ؟ملاذا ثالثة .مل أعد أعرف ما أقول .الرقص يف عرسه
 ،وإىل اآلن ،لثالثة اآلخرون ربيتهم، غرست فيهم أقوايل وأفعايلا !آه يا قرم جري

 "  أحياناً أخاف أن أدفعهم إىل أن يكرهوين إذ أفرض عليهم أن يروا العامل بعيين_ 
 !تعايل قليالً ،يا سيسور ال أعرف إن كان صوتك هو ما أمسع

 .ح منهاندفع عادل جري إىل الغرفة ورائحة السمك تفو ؟أناديتين يا نانا _
 ـب   أثنت قانتات على األمري الشا _يا إهلي مل يبق غريك يف أسرتنا يفهمين  _

   ؟أي رائحة هذه اليت تفوح منك ! تفوه ،تفوه .تسمع شكواي
                                                 

1 تخذ من طحني الذرة الصفراء أو طحني القمح سبق تعريف الباستا. والشيبس طعام ي
 احملمس املطبوخ مع احلليب أو اجلوز، ومرقة الدجاج، يؤكل عادة مع الباستا. املترجم

 .ألنه من غري روسيا. املترجم 2
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   .أجاب عادل جري مسروراً _ .كنا نصيد السمك يا نانا _
 ؟مع من كنت _
  .كنا معاً سعيد جري وأوالد املوايل _
   ؟ف كنتم على ضفة ر بشزة دون إشراف الكباركي !يا لَخويف عليكم _
 ؟وماذا يف ذلك _
. ومن جهتنا أتظن مجاعـة  حني تتجمع من جديد عصابة زابروينتعرف ما فيه  _

أين  .ال أحتمل رائحة السمك منك !اذهب واخلع مالبسك ليغسلوها ؟نائمةبفوق 
 ؟صيدكم

 .السمك أعطيناه ألوالد املوايل ألنك ال تأكلني هذا النوع من _
  ؟وأنتم ال تأكلونه _
 ؟ملاذا نأكل ما ال تأكلني _
اغسلوا أيديكم وأزيلوا رائحة  ،اذهب يا صغريي _ابتسمت قانتات  _ !هكذا _

. أين أمـك  غري أن أمك ستتأذى ،أنا ميكن أن أحتمل الرائحة بطريقة ما !السمك
 !؟ أناديهما فال تسمعانينوسيسور

 .تعمالن يف الصوف ،يف الغرفة اليت يف أرض الدار _
سألت قانتات مسـتغربة مـا    _ ؟وملاذا تعمالن يف ما هو من اختصاص املوايل _

ال تعرفان ما تفعالن  اإن كانت _ :مث أت بكالم جعل األمري الصيب يبتسم ،تسمع
 !هيا ناد يل أمك .بكالميسيسور  خصأ !فلتجلسا إىل املرآة ولْتتزينا
ووقف ،رأت سعيد جري وقد تعرى إىل خصره وحني .نظرت قانتات من النافذة

يغتسل يف أرض الدارِ ومشس اخلريف اللطيفة على ظهره، سرت فرحة دافئة علـى  
يـا إهلـي    .ه ليفعل مثـل أخيـه  وكذلك خلع من أرسلته قميص ،الوجه النحيل

 !ا اخلري إىل عرق األديغةيوليسد !ا عمراً هانئاً على األرضوليعيش !همااحفظ
 :وت الباب عاتبت قانتات من رأا وهي مشتاقة إليهحني سمع ص 

 .شوقتين إليك طوال النهار !تعايل ،تعايل يا كنة _
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 _قالت بيكا بصوت لطيف  ؟كيف يكون " طوال النهار " ،يا سيدتنا الكربى _
 !مل متض ساعة على خروجي من عندك

_ األخـوان  يا كنة كرمى هللا انظـري كيـف يعـتين     !حىت الساعةُ كثرية علي
انظري كيف تبدو الرمحة والعطف من طريقة وقوفهما ومن حركـات   .بنفسيهما
 .هكذا جيب أن تكون العالقة بني من ولدما أم واحدة .أيديهما

ة الـيت  طمأنينة ووجنتاها املتوردتان تشهدان على الرتاحنظرت بيكا بعني دافئة م
لنافـذة وهـي تكـتم    ونظرت مرة أخرى عرب ا .قانتات منشعرت ا مما مسعت 
 :قالت قانتات وقد اكتشفت حزن األم .حنينها إىل خان جري

رمينا خبان جري الصغري إىل بالد ال نعرفهـا   ،أذنبت حبقك !هيه، هكذا يا كنة _
 ؛ليست بتربوف هنـا  .أدري ما سيحدث وال،حبجة أننا جيب أن نصنع منه رجالً

ذين سلمناه إليهم نقول إم يشـبهون  والناس ال ؟أي شبه بينها وبني إيكاترينودار
 ؟جرياننا القوزاق، ولكن من يعرف كيف سيستقبلونه

 .ليس يف ما كتب إلينا ما جيعلنا نرتاب يا سيدتنا الكربى _
جزمت قانتات، مث سألت وهي تتفحص بيكا بعـني الشـك اخلفـي     _ أكيد _

ة بأن قويت تسمح ؟ يا ليتين كنت واثقأتظنني أم يسمجون له أن يكتب _ :احلادة
 .يل لقررت غداً وسافرت إىل بطرسبورج

ال تفكري  _صرخت بيكا وفزعت من صوا  _ !ال مسح اهللا يا سيدتنا الكربى _
 .ليس هناك ما يستوجب هذا القلق ،يف هذا

رفعت قانتات رأسها دون أن ز العصـا   _ ؟وملاذا ليس هناك ما يوجب القلق _
ملاذا ال تكون البالد الـيت بـال    _ :لت بصوت هادئالفضية اليت حتت يديها مث قا

أما مسعت أن جرياننا القـوزاق حيصـنون حـدودهم بالرجـال      ؟سلطان يف غم
 ؟وبالسالح

 ؟أالم ال يثقون بضفة األديغة _
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كلٌّ يقدم  .كل دولة تضع جانباً موضوع الصداقات وما شابه يف ساعات الشدة _
باشا كان قبـل أيـام يف زيـارة ألرض    قيل إن حسن  .مصاحله وشرفه وحريته

من  .يهجمون صوبنا كلما حدث خطب يف روسيا ( األتراك) وهؤالء .الناختواي
املمكن أن كثريين ممن ال تروقهم حالة الصفاء بني األديغة والقوزاق نفّثـوا عـن   

 .مشاعرهم
نظرت بيكـا يف   _.. .إن رجعت حالة احلرب من جديد أيتها السيدة الكربى _

 .وانتظرت ما ستقول السيدة الكربى ،نتات وامجة دون أن تكمل كالمهاوجه قا
 ،بالقيصـر اجلديـد   _ظار متمهلة أجابت قانتات بعد انت _هذا يتعلق يا كنة  _

 .بني األديغة والقوزاق على موقفه العالقات ستتحدد بناًء
هربـت مـن األم    _ !ماكان جيب أن نرسل خان جري إىل هذا املكان البعيد _

ال أعـرف إن   ،ساحميين أيتها السيدة الكربى _ :مث انتبهت إىل نفسها ،اوسهاوس
 ؟قلت ما ال جيوز

وأضافت وعيناهـا   ،ارجتفت يدا قانتات على العصا الفضية _ !نعم قلت يا كنة _
ضعف قلبـك يـا    _ :وليستا على كنتها ،على البساط الذي ثُبتت عليه األسلحة

وباألديغـة الـذين    ،د اليت اختارها خان جري بقلبهأنت وحنن، يضر بالبال ،بيكا
ال تدعي األمريين الفتيني ومن يعملون يف الدار يسمعون منك هـذا   .خرج منهم

وبعدما جلست مدة جبسد متني ووجه بارد اختتمت بكالم ال خيلو من  _ !الكالم
يا كنة  امسعي .إذن ملاذا يقولون " املغضوب عليه من اهللا هو من أجنب " _ :الرمحة

أنـت   :السبب الذي استدعيتك ألجله شـيء آخـر   _ :قالت بصوت أبرد _
ف على عجوز من تعر ،وشواي جوال ،وسيسور تعمالن يف ربط الصوف وغزله

 .األبزاخ امسه باجقوه فلم يعد يفارق فاسيورينسك
 !ليس إىل األبزاخ سافر شواي _
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رمبا شخص مثل  ؟ذا ال يعودملا .أرسلته إىل املدينة مبا كتبت خلان جري .أعرف _
ما نوايـا   ،" يا كنة !هعالولد يف مهمة مث تبِ شواي هو من جعلهم يقولون " أرسلَ

 ؟أال يرشح إليك شيء من أخبارمها ؟شواي وسيسور
وإن كان هناك أخبار فلن يطلعاك  !ال أخبار من هذا القبيل أيتها السيدة الكربى _

 .عليها
والشتاء علـى   ،كاد ينقضي وها قد، لى اخلريفكنت قد مسعت أما اتفقا ع _

أال  _ال تستطيع سيسور البائسة أن تفصـح   .منتظرينال فائدة أن نقف  .األبواب
يف األحد القادم قوموا جبولة يف املدينة ملعاينة األقمشة  .هناك ما يقلقها _؟أراها أنا

 !لها يـا كنـة  وأغطية الرأس واملالبس الداخلية واألحذية.ال تبخلي بشيء من أج
أنا ال أعرف ما سيحدث يل غداً أو  .وسأكلف من يقوم باألمر نفسه ألجل شواي

ما حيزنين هو غياب  !بعد غد. أكثري علي أن أرى يوماً ما فرحاً يف دار آل سلطان
 !سيسور فأخربيها أا ستكون كنيت وابنيت معاً كإن حدث أن سألت .خان جري

_ ؟ما يقيمان يف أسرة واحدةوإن شعرا باحلرج بسبب أ 
ليأخذها شواي  ؟أحنن يف القرية دون أهل وأقرباء ؟أختليا عن كوما أديغة ؟ملاذا _

وهو ليحلّ ضـيفاً   .وسنعيدها إىل بيتنا حسب عاداتنا 1!ضيفة على أي أسرة يريد
نظرت قانتات حنو باب  _وحني ينقضي العرس يعيدونه إلينا  !على أي صديق يريد

لو أن أحداً ناداها، وجفلت لرؤية الفارسني القوزاقيني اللذين يترجالن الدار كما 
هذان القوزاقيان؟ أيكون حدث شـيء   ريديا كنة ماذا ي _ :عند مربط األحصنة

 ؟لشواي
والولدان أسرعا إليهما، وخـف   ،أحدمها هو بانتايل !أيتها السيدة الكربى ،ال _

 .حاج قسي الستقباهلما

                                                 
كانت التقاليد تفرض، واستمرت إىل وقت غري بعيد، نزول العروس والعريس كلٌّ على  1

و أصدقاء، ريثما تنتهي مراسم العرس فيعود كلٌّ وحده حدة، ضيفني على أسرة أقارب أ
 يف مراسم خاصة. املترجم.
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ادعومهـا إىل غرفـة    .ال مشكلة هكـذا  _ وجه قانتات رجع الدم إىل ؟هكذا _
  .هو موعد رجوع شواي وها .الضيوف وحضروا هلما الطعام

وتوجه إىل حيـث جتلـس    .مل يتأخر شواي عن الضيوف أكثر من نصف ساعة
الستقباله أخربه بقدوم الضيوف قانتات ولو أن عادل جري الذي هب. 

 .نتات إال أن تنظر يف وجه من يبتسم هلامل تستطع قا !يا شواي كثرياً تأخرت _
 .التقيت يف مركز الربيد مبعارف يل من القوزاق فتحدثنا _
 ؟وماذا يقول القوزاق _
 .ليسوا مرتاحني إىل من صار قيصراً _
 سـس وأ ،إن كان احلاكم حصيفاً أراح الرعية ؟إذا كان يقلقنا فلماذا ال يقلقهم _

" يفنيك ما ليس لك  .بأمرهتأمتر الدنيا  ،ولةلك عالقات بالناس. احلاكم رأس الد
اذهـب   .ر فيما بعدتين تتحدث مبا يقلقك " سنتحدث يف هذه األمو وال ،به شأن

ـ تنتهون من حديثكم دعين ألتق ما وحني .نيفوسلم على الضي  ا. سأحتدث إليهم
ـ  _نادت من خيرج من الغرفة  _يا شواي يا ولدي  .أروح عن نفسيقليالً و ا أم

 ؟وصل شيء من خان جريكان إذا  لتسأ
_ ؟د اليوم أيضاًفكيف ترِ ؛ا وصلت رسالة منه أمسأم 
 !ال أعرف يا حسرة _

أفكارهـا  بتصل إليه  أن دونمل تترك موضوعاً  .فاضت من جديد هواجس قانتات
وإن كانت عيناها مسمرتني على البساط اجلداري الذي مجعت عليه األسرة منـذ  

وأينما سافر قلبها بأفكارها فاملكان الـذي   .ات من األسلحةعصور األجداد خمتار
تسـري   .سان بطرسبورج املدينة العظمى :تعود إليه هو املدينة اليت مل تطأها قدماها

وترى يف كل ضـابط شـاب    .وتطرق أبواباً تتخيلها ،يف الشوارع اليت مل تعرفها
 .صنواً خلان جري

شـرعت تـذرع أرض    !تشل حركيت ال جيوز أن أقعد هكذا فقد :قالت قانتات
مل تصدق الكنة ما قلته هلا ولكين  .الغرفة متمهلة دون أن تعتمد على العصا الفضية
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سأذهب " أليس يف دار اإلمارة "وملاذا   .لن أدعها تلومين،سأذهب إىل خان جري
ال حاجة لذكر سيسور  .سأصحب شواي وحاج قسي ؟الواسعة من يذهب معي

يكفـي   ؛الربد يواتيين أكثر من احلر !وليكن الفصل شتاء .اإذ ال أخطو خطوة دو
كانت املرحومة أمي أسن مين حني كانـت   ؟أعجيب أين هرمت .أن ألبس جيداً

واإلنسان يولـد   .ما كتبه اهللا على جبيين .تسافر إىل القرم مرتني يف السنة الواحدة
إن مل  .اباً وإياباًوبضع سومات ذهبية تكفي ذه .يف يوم واحد وميوت يف يوم واحد

 ؟أفعل هذا ألجل ابين الصغري فماذا بقي يل أن أعمل ألجله يف هذه الدنيا العاريـة 
سـأفهمهم   .وسأتعرف على زمالئه ،وسأقابل ضباطه،سأزوره وأقابله وأجلس إليه

 .وأنه ينتمي إىل األديغة ،وأن له أهالً ،أن خان جري مل يسقط من السماء
غرفة ورجالها تكتسبان قوة من مسايرا ألفكارهـا  تتمشى قانتات على أرض ال

وحني تصطدم فجأة مبا تتوقعه وال تستطيع اإلفصاح عنه تصـرخ مـن    .السريعة
ونه فسأمسك بيده وأنتزعه منهم دون مراعاة لرجاء نهم حيتقرونه ويهيإن رأيت :قلبها

أحد ولو كان القيصر اجلديد هنفس.  
الضيفني القوزاقيني يدخالن إليها رجعـت  وحني رأت  ،صدر صوت من املصطبة

من متشيها. وأصلحت غطاء شعرها احلريري، وأعادت راحتيها  نشيطةإىل سريرها 
 .إىل رأس عصاها الفضية

بنـربة  ضت قانتات للضيفني منحية العصا الفضية الرفيعة وخاطبتهما بالروسـية  
 :يظهر منها سرورها بلقيامها

أنظر إليك يا بانتايل فأقول أميكن أن  .اجلسا !تفضال ،تفضال يا ضيفينا العزيزين _
أنت وخان جري مـن عمـر    !ما أشد ما كربت هذه السنة يا ولدي ؟يكون هو

تعال  .واحد وإن مل تتساويا يف الطول. وأظنه هو اآلخر طال قليالً يف هذا اخلريف
د أن وبع _ !دعين أمسح على رأسك .رتين بصغريي خان جريذكّ !يا بانتايل إيلّ

مـا   _ :مسحت على رأس الفىت القوزاقي ووجهه سألت وهي تعود إىل اجللوس
اسم رفيق؟ناك األكرب ضيف فين عليه!عر 
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 .األخ األصغر ألمي ،ألكسي إيفانوفيتش 1هذا يا "كانيتات أسكد غريفنا" _
ما األخبـار   _استلمت قانتات املبادرة  .سررت مبعرفتك يا ألكسي إيفانوفيتش _

 حيتكم؟ يف نا
من خالل شـاربيه الكـثني ويف    مبتسماًنظر القوزاقي األشقر الضخم إىل قانتات 
 :عينيه الزرقاوين اهلادئتني شيء من اخلبث

هو انتشار السالم هذه السنة خالفـاً للعـام    ولكن أسعد خربٍ ،األخبار كثرية _
 .املاضي

ر تقلقهم قالـت  إن مل تكن وفاة القيص _ .هذا خرب سار يا ألكسي إيفانوفيتش _
قانتات يف نفسها، كانت تود أن تطرح هذا السؤال ولكن الضـيف مل يـدعها   

 :تكمل
 ...ما جئنا ألجله يا "كانيتات أسكد غريفنا " _
 _استلمت قانتات احلديث من الضـيف   _يا ألكسي إيفانوفيتش  !حلظة ،مهالً _

 ،ليس من عادتنا هـذا االسـتعجال   .إن مل تأتيا لسبب ملح  فسنتطرق إليه الحقاً
 .أنت تعرف شيئاً من هذا ؟أليس صحيحاً يا بانتايل

أسرع بانتايل مبوافقة قانتات باللغة األديغية بسرعة وكأنه كـان   _ .نعم صحيح _
 .ينتظر هذا السؤال. وترجم خلاله الكالم مبتسماً له

ه فكرة عـن  ابتسمت قانتات وهشت لشواي الذي عند _إن كان األمر هكذا  _
لنأخـذ راحتنـا يف    ،ليس كل يوم تزوراننـا  ،ابقيا إىل أن أسألكما _املوضوع 

 عسى أن يكونوا خبري.   ؟حسناً ما أخبار أهلكما !احلديث
وقد  .إن كنت تسألني يا كانيتات أسكد غريفنا عن أقاربنا آل بادينكا فهم خبري _

ما يكفي مواشيهم مـن   . وحصلواأجنزوا أعمال احلقل والبستنة، وحرثوا أرضهم
 .ووقودهم للشتاء جاهز .العلف

                                                 
 نطْق غري سليم المسها " قانتات أسعد غريفنا " بلكنة األجنيب. املترجم 1
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 .أصـلحوا شـؤوم   .على ما تقول يا ألكسي إيفانوفيتش اشتغلوا مثل فالحينا _
 ليكن حالالً! ،حسن

ك بقدر ما إن مل تفارق اليد األرض فال يتعلق األمر باألديغة أو القوزاق؛ تكافئْ _
 .تعتين ا

زيد من الدفء وسألت بعد انقطاع وكأـا  امتألت عينا قانتات مب _ صحيح  _
 ؟يا ألكسي إيفانوفيتش أهم خبري كوأهلُ _ :تطلب التفكري يف ما قاله

 .يعملون ،يربون ،هم أيضاً خبري _
مل تـنس   _ !ليشمل اهللا برعايته كل من يف قلبه اخلري يا ألكسي إيفـانوفيتش  _

 ؟يتوىل منصب القيصرما رأي الناس يف نواحيكم يف من س _قانتات ما يهمها 
وألننا مسعنا أن من  ،حزننا لوفاة القيصر ،يا أيتها احملترمة كانيتات أسكد غريفنا _

  .سيحل حمله هو نيكوالي فالقوزاق مهمومون بنواياه
 .قال شواي الذي مل يساهم يف احلديث إىل اآلن _وهذا يهمنا حنن أيضاً  _
مث  ،أت قانتات _ !نر ما سيحدثل ؛على ما يبدو حنن وأنتم يف موقف واحد _

 ؛واآلن ملاذا جئتم يا ألكسي إيفـانوفيتش  _ :بعد وقفة سألت الضيف وهي تبتسم
وأت بشيء من العتاب وكأا على اطالع علـى املوضـوع الـذي     _أمسعكم 

 .أظنكم أخربمت شواي باملوضوع :سيتكلم فيه الضيوف مع شيء من اخلبث
 .لخفض بانتايل رأسه يغمره اخلج

ابن أخي هـذا   .ولكنه قال إن اجلواب عندك غريفنا،أخربناه يا كانيتات أسكد  _
وقد أرسـلنا خـرباً إىل بـالد     ،يسرنا أن تشرفونا .سيكون عرسه السبت القادم

   .وسيكون أصدقاؤنا أسرة عمر ضيوفنا ،األبزاخ
ـ  _ .سـررمتاين  !ليحقق اهللا األمنيات اجلميلة للذين تعاهدوا على اخلري _ رت نظ

وسألت كمن يلمح  .قانتات بعينني فرحتني إىل بانتايل اجلالس مطرق الرأس خجالً
 ؟من املرشحة لتكون عروسكم _ :إىل شواي
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فتاة مهذبة ومن أسرة  .إن كنت تعرفني إيفان كفيدوروفيتش كاشورا فهي ابنته _
 .ونتأمل أن تصبح جزءاً منا .وحنن معجبون ا .أصيلة

قلب شواي كما حدث له حني تلقى اخلـرب يف الغرفـة   عصر خرب عرس أنفيسكا 
 .ولكنه أخفى مشاعره ،األخرى مع أنه مل يكن يسمعه للمرة األوىل

 _ طبعاً أعرف إيفان كاشورا _ أفصح صوت قانتات عن االحترام الـذي تكنـه  
كنـت   .ومن أفضل األسر اليت أعرفها ،إنه رجل ممتاز وحكيم _إليفان كاشورا 

غري أين يف حداد على  .كنت رأيت فيه كثرياً من معاريف .رحكمأمتىن لو حضرت ف
بلغوا فرحـي   .سأرسل إليكم شواي وصحبه .من أنا كَنتهم فلن أستطيع احلضور

وبالرفـاه والبـنني  للشـابني     .إىل والد بانتايل ووالدته وإىل أقربائكم اآلخـرين 
 .العروسني

يل وكأن الكالم غري موجه بعدما ودع شواي الضيوف ورجع قالت قانتات بعد قل
 :إىل أحد

.. ستحضرون عرسـهم  .ـــأما حنن ف ،هم يؤسسون لسعادم وهم شباب _
ومن النسـاء يكفـي أن تصـحبوا     .اصحب قاميت وحاج قسي .طبعاً يا شواي

هم ال يقصرون يف مثـل   !إياكم أن تذهبوا بأيد فارغة .إا مفخرة لكم ،سيسور
راً وعدداً من اخلراف. وسنرسل مع سيسور بعض هذه املناسبات.سوقوا معكم ثو

   .األقمشة وأغطية الرأس وأشياء من لوازم املرأة
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كانت روحه ما تزال على الطريق وكذلك  ؛مل يتسن جلثمان قيصر روسيا أن يربد
البالد ونيكوالي األول القيصر اجلديد حني هزت األحداث مدينة سان بطرسبورج 



- 457- 
 

 14يف جملس الشـيوخ   يف وجه القيصر أمام العسكرية اتالقطعحني هبت بعض 
   18251. كانون األول عام

" اليوم نفسه يشهد عرس أحدهم ومأمت غريه " ينطبق هذا املثل على خان جـري  
مل  ولكن اليوم الذي  أجربهم على نسيان السـلطان  .ورفاقه وسكان بطرسبورج

كان ينتظر منـذ الصـباح    .سةيكن مثل سائر األيام على الشاب األديغي يف املدر
ومل يكن وحده ففي يوم تنصيب نيكوالي الـذي   .بالساعة والدقيقة هذه اللحظة

كان هو وإيغنات بني عدد مـن  ،جاء بعد كونستانستني الذي رفض استالم احلكم
 .يسامهون يف حفل التنصيب ،الشباب ميثلون زمالءهم

 :كان الصباح يكاد يفتح عينيه حني أفاق الزميالن
 .صاح إيغنات ؟أتنام يا خان جري _
 .ال أنام ،ال _
 ؟ما األمر _
 ؟أننهض ؛ما مينعك من النوم مينعين _
 _ :وأضاف بشيء من اخلبث ،رجا إيغنات _إىل حني يقرع اجلرس  ،لننم قليالً _

 !شكراً لكما :لنقل لزِينا األديغي والقوزاقي
 .اكتفى خان جري باالبتسام ومل يجب

 .مل يصرب إيغنات ؟شيئاً يا خان جري ملَ ال تقول _
مـاذا يف   ،جيب أن تشـكرونا  _رد خان جري مبا يشبه املزاح  _حنن األديغة  _

 ؟ألستم من لبس زينا ؟زِيك القوزاقي لتمدحه
 .ولكننا أضفنا إليه شيئاً من عندنا _مل يدعه إيفان ينتظر  _نعم حنن  _
 ؟للبنطال أهو الغطاء األمحر للقبعة والشريط األمحر _

                                                 
وهؤالء املنتفضون احتجاجاً على تقلد نيقوال األول احلكم بعد أخيه األكرب كونستانتني  1

ا يف سياق الرواية والتاريخ طبعاً من قبل القيصر الذي ختلى عن احلكم، وقُمعت كم
 نيقوال نفسه،محلوا فيما بعد لقب الديسمربيني. املعجم الروسي.
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 .رد إيفان برباءة _ ؟أال يكفيان _
 _استسلم خان جري  _حنن مسرورون أن مل تغريوا فيه املزيد  ،يكفي ،يكفي  _

 ؟ماذا كنت تريد أن تقول قبل احلديث عن األزياء
بل أظن أن مجال أزيائنا سبب  ،فحسبألننا مهذبون وندرس جيداً   خيتارونامل _

   .اختيارنا
كان ريفولد أوليغوفيتش ملّح يل أمـس   ؟لنقيب من قال لك هذاأهو بوربوف ا _

 كذلك.  
ملاذا ال يطيق بوربوف  :سأل إيغنات نفسه حزيناً،منذ أن انتسب إىل هذه املدرسة

اً يف الدراسة ولكن هذا ال جِدليس الشاب القوموقي شاريبوف أنور م ؟خان جري
ال يبغض خان  .لى أقرانهمتفوق ع ،إنه ال يقصر يف شيء. ينطبق على خان جري

      جري فقط بل كل من ينتمي إىل أعراقنا. وأنا أيضاً قال يل مرة حني كنا وحـدنا 
" وحني مل أوافقه نظر إيلّ شزراً كأين قلت له ما ال  ؟" ملاذا تصاحب هؤالء العصاة

 ؟ملاذا يقف بوربوف هذا املوقف حنو من ليس من قومه .جيوز وفارقين
ليوم اجلديد الذي يطلّ على بطرسبورج حني توقف احلديث خان جري يف ا كان

يقارن بكل ما أويت من تفكري بني القيصر الذي مل تقع عليـه   قليالً بني الصديقني
فعـل   .كيف سيكون القيصر املنتظر :عينه وبني القيصر اجلديد وإن مل يكن يسأل

ح بعضـهم مـن   وسـر ،أبعد اجلنراالت األشرار :ألكسندر األول لألديغة ما فعله
 ؟؟ أليسا أخوين من أسـرة واحـدة  ينقض األخ األصغر ما فعله األكربأ ؛دمةاخل

أليس هذا عجيباً إن فكرنـا   .ولكن، كما تقول نانا، كل إنسان يتصرف بعقله هو
يكربين بتسـع سـنني أو    .من سيصبح قيصر روسيا مل يصل بعد إىل الثالثني ؟به

 .رمبا يكون من عمر النقيب بوربوف .عشر
ورقص بعض الوقت  .ألقى خان جري اللحاف عنه وقفز _ ؟!من ينهض أسرع _

وبعد  .ومل يتأخر إيغنات عن صديقه يف الرقص ،مبالبسه الداخلية على أرض الغرفة
وإن  ،كـثري السيقول  !ال تم ببوربوف _ :أن توقفا قال خان جري وهو يرتدي
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الفرخ أعقـل  "  :دائماً كانت نانا تقول ."سيجرحنا شوكه "عارضناه يف كل مرة
 ؟أتفهم مغزى هذا املثل ؛من الدجاجة "

وقـد    :قال إيغنات وأردف _األصغرون سناً ليسوا جمانني إن مل يكونوا أعقل  _
جنواجلماعة ليست  ،حفظت قوالً مأثوراً آخر مما قالته جدتك " القرية كلها ال ت

 .كلها جمنونة "
ذ من بوربوف حمادثاً وال نسمح لـه  إن كنت تقول هذا فنحن ال نتخ ،صحيح _

اآلن يقلدون احلُكم أخا القيصر الذي  .أن يفعل ذلك معنا. وسيظهر ما يضمره لنا
ولن حنيد عن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وحنـن   ،سنخلص له ،بنا إىل هنا أتى

 .وسنصدق معهم إىل األبد .ننخرط يف اجليش
وقال كأنه يريد إقفال احلـديث يف  وافق إيغنات خان جري  _ !سنصدق معهم _

 :انظر يا خان جري .جتمد زجاج النوافذ ؛سيكون اجلو بارداً اليوم _ :هذا الشأن
مـا   ، صحيحوهذه عالمة خصب ،ارتسمت سنابل القمح واألشجار على النوافذ

صحح  _. التسجيليقولون من أن ما يرتسم على الزجاج ليالً خالل سنة جدير ب
اليوم هو الرابع عشر من  :ري أنه رجع وفكر يف املوضوع فأضافغ، ما قاله إيغنات
. وسيتلو الربيع بضعة عشر يوماً 1826وبقي على دخولنا يف العام  ،كانون األول

 ..ويتلو الصيف الربيع ،الشتاء
فتح ساعة أبيه الفضية ونظـر  .سأل خان جري بالمباالة _ ؟أملَلْت يا إيغنات _

وصباح النهار  .مل تتجاوز الساعة السابعة _ :همالً سؤالهالوقت وصرح مبا يقلقه م
الشـمس اآلن اجلبـال    تعلو الشتائي ينفتح بكل تردد ومخول ومشقة.ويف نواحينا

 اجلو درأب؟ والغابات، أما هنا فال مكان ملثل هذه النوايا. أَسقَطَ الثلج عندنا يا ترى
 ؟البشزة أم  ر دمجأت .أم ال يزال دافئاً

ال أعـرف   .ارحتلت إىل ديارنا متامـاً  _ابتسم إيغنات  _ ؟ماذا جرى لك اآلن _
  .ولكنك تعرف أن ر نيفا جتمد ،وضع بشزة
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 _ أريد أن أقول: األفضل لألديغة والقوزاق أال يتجمد ر بشزة _ تنهـد خـان  
وما تزال الساعة الفضية يف راحته فنظر مـرة أخـرى إىل    ،جري وعاد إىل توازنه

   .وذهب تفكري إيغنات إىل مكان بعيد وكأنه ال يسمع كالم خان جري .الوقت
وهذا أحـد   .يتعجب خان جري من أن النقيب بوربوف صار اليوم قائداً للضباط

ألول مرة يرى الطالب بوربوف ريفولد أوليغـوفيتش   .أسباب كآبته وإن أخفاها
ويكتسي أحياناً بشيء مـن   ،أحياناًويشرد  ،وجهه بالقلقميتلئ يلبس ثياباً أنيقة و

 .اللطف
مهس خان جري إىل مرافقه الشاب ومها يلجـان   !اليوم 1)ريف(  أشد زينةما  _

وشخصت أمام عينيه قوات عسكرية مسلحة تتجه إىل الباب األمامي  .شارع نيفا
وبعد ما مشيا  .ثارت هواجسه غري عارف سبب هذه التحركات .لس الشيوخ

 مشاة وفرسان مسلحون أقاموا حواجز على الطريق.قليالً أوقفهم جنود 
 .بوربوف األكرب الفارس سأل الضابطُ ؟أين تذهب بالطالب _
 .إىل حيث سيتم تنصيب اإلمرباطور _
   .ثار اجليش ال يريد القيصر !ال تنصيب _

 .سار " صرخ بوربوف من قلبهخرب هذا  !" وأخرياً ثار
إن كنـت   _ :وأضاف فوراً،كرب بوربوفأمر الضابط األ بعد بالطالب الشبا _

 ! س الشيوخلجمستقف معنا بشخصك فتوجه إىل باب 
ال عمـل   _ :مث قال للطالب ،مل يدعهم بوربوف ينتظرونه _ !نعم أقف معكم _

أكلـف خـان جـري وإيغنـات      ،اذهبوا .ما تزالون صغاراً يف السن ،لكم هنا
 .بقيادتكم

وهز رأسه املتطـاول يريـد أن    .رعباًوصل خرب القيصر الروسي إىل خان جري م
وتأمل قلبه وهو يودع بنظراته بوربوف الذي يبتعد متخلياً عن الطالب.  .يقول شيئاً

ومل يعد إىل وعيه إال حني ناداه إيغنات. ووجد أغلب الطالب الذين معه غـادروا  
                                                 

 مرخم ريفولد. املترجم 1
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ـ   .املكان الذي أوقفوهم فيه ن ومل يبق من الذين عهدوا إليه بقيادم إال مخسـة مب
قوداينت أنزور وكابوستينكا إيغنات وعبد اهللا شـاريب وداور   _فيهم هو نفسه 

 .قلوبات
أيـن صـار    _سأل خان جري دون أن ينسى تكليفه بالقيـادة   _يا إيغنات  _

 ؟هل تبعوا بوربوف ؟زمالؤنا
 .األول طرسب متثال نتصبهاهم يركضون حيث ي _أجاب إيغنات  _ال  _
 .قال عبد اهللا شاريب _ك لنرى ما حيدث لنذهب حنن أيضاً إىل هنا _
صرخ خان جري. مث استفاق فقال بصوت ألطف ولكنه حيمل نوع  !يا شاريب _

 ؟ما شأنك مبن ال يريدون القيصر ؟أين ستذهب _ :عتاب
نـا إىل اجلنـود   رال يعين نظَ _ظهر قوداينت أنزور اآلن  ـب  لنذهب يا شاري _

 ،اذهبوا _:واستدار فأضاف .م أحرار يف الذهابأنت .املتمردين أننا ال نريد القيصر
 .سنراقبهم قليالً مث نعود !ال تقفوا هكذا

غمغم خان جري مسمعاً زمالءه وتبع مـن   _مل أتوقع أن يكون نقيبنا هكذا  _
 ،نظرة علـيهم  لنذهب إن كان هذا رأيكم نلقِ _صر نقض عهده  للقي _ناداهم 
 .ما حدث لناعارف  قلق قائد املدرسة غريسي .ونعود

سأل داور قلوبات وهو جيري وراء من  _ ؟أتظن أنه مل يصف مع اجليش املتمرد _
 .أال ترى كل اجليش قد ثار .سبقوه

_ عند القيصر جيش مل يقبل إيغنات ما مسعه _هؤالء  غري. 
 !ن يف نواحينايكفي م _وافق خان جري صديقه مسروراً  _طبعاً عنده  _ 

مث ماذا ينوي اجلـيش   .طري خان جري مع أفكاره وهو جيريي ،ال يريدون القيصر
على ما يبدو حنن أيضاً ممن حيارب القيصـر ألننـا يف    ؟من سينصبونه مكانه ؟بعد

له  اإلخالصسوننا إم يدر !؟رجال القيصركيف يتفق هذا والطالب .عداد اجليش
غرسون فينا فكرة وي .ويربطون البالد كلها بامسه ،ماد سلطته ويربوننا عليهيونوط

مل يـذكره   ؟ولكن أليس بني من يعلموننا هذه األفكار بوربوف .نه مبعوث اهللاكو
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ليس مـا   .كلما نطق كلمتني وجه الثالثة إىل القيصر .أمامنا ولو مرة واحدة بسوء
وحنن ماذا سيكون  !! مهالً مهالًانضم إىل أعداء القيصر ؛فعله بوربوف اليوم بطولة

سيهامجوننا قبل غرينا. لو كان  ،أمثال بوربوف يكرهوننا ؟لقيصرمصرينا إن خلع ا
كان يتظاهر بأنـه ال   ؛أما اجلنرال فالسوف فال ،يرمولوف يف هذه املنطقة لسألته

الرجل املمتاز هو األتامان القوزاقي ماتفييف ولكن من أين آيت  .يراين حني يزورنا
و كرر يف مـا   .وجه إىل هناكان قال يل قبل أن أت !أعرف إىل من أذهب ؟به هنا

 .لن أجد أفضل منه ؛ديسكاسي :كتب يل قبل أيام
 جملس الشيوخوعلى باب  قريباً منهف ؛طرسب متثال كان من املستحيل االقتراب من

كل ما تراه العني يف أي  .انبني مراقبوناجلوالشوارع ااورة جتمع اجليش. وعلى 
 .نادراتلرأس فاجتاه هو منظر القبعات. أما ذوات أغطية ا

 .توقف خان جري _ !لنسمع يا إيغنات ما يقول هذان الرجالن _
 :كان رجل طويل القامة يسمع آخر قصرياً بديناً

جيش حرس يف األعلى  ؟أترى هذين اجليشني اللذين يقف أحدمها جبانب اآلخر _
البحري جاهز  احلرسهو  وها.فرقة الوحدات اخلاصةظهر األسفل ت ويف ،موسكو

 .خليط من اجليوش طرسب متثال اماً. ووراءمت
قال الرجل القصري بنربة ال يفهم منها  _إذن كأنه مل يبق جيش مناصر للقيصر  _

 .إن كان راضياً أم غري راضٍ
وال يزال خيرج من الشوارع  ؟أال تري كل هذا اجليش الذي جياهم على البوابة _

 .أخرىمن مناطق  دعىستويقال إنه ي .األخرى املزيد
 ؟أميكن أن يهامجهم _
 !ال أحد يتنازل لك عن سلطته ؛سيهامجهم ما إن يتحركوا _
أال  _قال القصري وهو يقف على رؤوس أصـابعه   _أنا مع مطالب املنتفضني  _

 ؟!البائسني العمالَ يكفي كم استعبد األغنياُء
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جملـس  صوت الرمي الصادر من جهة بوابـة   نسي خان جري كالم الرجلني مع
ويف  .األرض ابتلعتـهما  كأنواختفيا  ،فواالزدحام الذي سببه هذا القص شيوخال

بعدها  وسمع أنه قُتل.وتعالت ،بطرسبورج سانل احلاكم العاماللحظة نفسها جرح 
خرج خان جري وإيغنات من احلشـد   .أصوات القصف وصراخ الناس يف البوابة

 .هماالفائر مسرعني وركضا إىل املدرسة غري عابئني برفاق
وأويا إىل الفراش قال خان  بعد أن عاد طالبا املدرسة اللذان شهدا اراً بارداً ثقيالً

 :جري
والذين أُغرقوا حتـت   جملس الشيوخمل أشفق كثرياً على الذين قُتلوا على بوابة  _

 ما رأيك أنت؟   ؛جليد ر نيفا
 .مل يعلّق إيغنات

 ؟هل أنت نائم ؛أراك يا إيغنات تصاممت _
 !حرام ،األفضل أال تظلم الضحايا يا خان جري ،ال _

يف  _ أمل تسمع ما كانت مجاعة بوربوف تريد؟ _ أزاح خان جري املخدة وجلس
أيسلبوننا أرضنا ويعطوا للفالحني الـذين ال أرض   ؟أليسوا هم ظاملني _الفراش 

 ؟ملاذا تضحك يا إيغنات ؟!هلم وحيرروم هكذا
 .1ياتيننيما نستثمره ال يتعدى ديس _بونه منها ألن أسرتنا ال متلك ما يسل _
 ؟ماذا تريد أن تقول ذا _
 .يف أرض أحـد  ،كما قـال أيب ،ال نطمع .ال أحقد على أحد بل أقول احلقيقة _

 .فأرض البالد حنن أصحاا ،كما يقول القوزاق ،ومن وجهة نظر أخرى
عجيب كيف و _مل يتراجع خان جري  _ ؟عجيب مل يكونوا يريدون القيصر _

  ؟أمل يقتلوا من جاء ناصحاً هلم ميلورادوفينك ؟ يريدون إزاحته من منصبه
 ؟وليس لك سلطان كيف تكون دولةً ،أوافقك يف هذا _

                                                 
 هكتار. املعجم 1.6الديسياتني: وحدة مساحة تساوي  1
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تذكر أنه ليس لألديغة سـلطان فقـال    _صحيح يا إيغنات ال دولة بال حاكم  _
    _خان جري خجالً 

مث قال  ،قلبه باجتاه بالد األديغةتنهد و _ فهمت أننا جيب أن خنلص لقيصرنا  اليوم
 .سأخربهم غداً بالتأكيد ،سيقلق أهالينا إن مسعوا _ :لنفسه مسمعاً صديقه

 
– IV – 

 
السالم الذي كان قائماً بني منطقيت األديغة وقوزاق ر بشزة مل ينقضه أحـد اآلن  

ىل ومع أن ذرائع تقويضه كانت يف كل ناحية فـاخلطوة األو  .ولو من قبيل القلق
يف  جملـس الشـيوخ  اليت خطاها القيصر اجلديد لروسيا نيكوالي األول يف ساحة 

   .ا سهلتنينومل تك ،عواقب هذه احلادثة دئة يةُوكيف ،بطرسبورج
ملا حدث يف البالد من فتنـة غـري    اجلهات املرتاحةمن بني  ت تركيا العثمانيةكان

تقاوم توطيد روسيا نفوذها  ومل تكن وحيدة فمعها اجنلترا وحلفاؤها اليت .منتظرة
قبل أن يهاجم نـابوليون   1813 _ 1812ويف سنوات  .يف ما وراء حبر قزوين

وحني كان حيارا، مل يكن الفرس والترك الذين غلبتهم روسيا بالترتيـب   ،روسيا
وكما كانوا يسمون أنفسهم " الدولتني املهانتني  .راضني عن اهلزمية اليت حلقت م

 .م هم إال التأليب على روسيا والتشجيع على شن احلرب عليهامل يكن عنده ،"
وكان مفهوماً منهما  .روسيا مكتوفة األيدي وال القيصر الروسي اجلديد قفومل ت
ومعىن ما جيري. وإذا رجعت  ،ةُ ما جيري يف شرق القفقاس مبا جيري يف مشاهلاقعال

روسيا كان اآلن أكرب عثرة يف ربع قرن إىل الوراء فإن مشال القفقاس اليت ال متلكها 
اليت حتالفت مع روسيا بإرادا، وتوطيد حكمهـا هنـاك    )غروزي(طريق محاية 

تصطدم به كانت منطقة األديغة غـري   اأول موإن عربت ر الدون ف .رارهاواستق
ابتداًء مـن البحـر األسـود إىل حـدود أرض الشيشـان      ، روسيا مناملعروفة 

   .والداغستان
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سن باشا الذي حل مسحاالذي سال يف هذه املناسبة، الروسي، والدم القيصرِ رتغي إنَّ
ومنحته احلرب اليت نشبت  .يرفع رأسه أن وضعه األديغة يف العام املاضي يف مأزق

يف اجلانب الشرقي للدولة حجة ليقـول    1826بني روسيا وفارس يف هذا العام 
وحذره، لتحقيق املهمة السـرية  مسلحاً خببثه  ،وكان يعمل جبد .وليفعل ما يشاء

 القوزاقي.   _اليت أوكلتها إليه حكومته وهي تقويض السالم األديغي 
ال ينسى اإلنسـان أحزانـه    :قال حسن باشا الذي ينضح  جسده بعرق الصيف

 .التـأم  بعـدما حىت اجلرح يعود ويؤمل صاحبه أحياناً  .وأحقاده يف سنة أو سنتني
ال فرق بني يـومهم  وهؤالء  .ل فقدوا آباءهموأطفا ،بقيت نساء سقط أزواجهن

 !ممسكاً فما أسهل أن تثريهم ما أو لتهم ذريعةًإن نو .وغدهم
راحتيه املبلولتني على وجهه األمحر املمتلئ وعلى جبينه النـاتئ   حسن باشاميسح 

وألنه جالس منذ مدة حتت الشجرة اليت يلعب حتتها هواء دافئ،فاحتاً زراً .كيقطينة
فقد كان يرغب يف النـزول   ، من قميصه الذي يربز منه شعر صدره األسودإضافياً

غري أنه تراجع أمام الشمس احلارقة. هامجته أفكـاره مـرة    ؛مرة أخرى يف البحر
ال يبقي شيئاً  _ .أخرى وهو يهوي لنفسه باملهواة امللونة النسائية اليت يتحرج منها

قاله له السلطان التركي مع شيء مـن   وتذكر ما .كان يف إستانبول .ال يصل إليه
الفوضى. وجلس يف السراي مدة وقد اختلطت عليه النساء الصبايا اللوايت كن يف 

ورغم أنه منذ زمن بعيد مل يعد جيد متعة يف الزوجتني األوىل والثانية مـن   .حضنه
نسائه األربع فقد ارتسمت يف عينيه النساء األديغيات.وضت من بينهن بسـرعة  

وجعلته يتنهد  ،رأة األديغية اليت جلبها له بامبت قبل عامني بثالث سومات ذهبيةامل
كانت  .مل جيد امرأة ترضيه أكثر منها بني النساء خالل مخس ومخسني سنة .سعيداً

مث باملالطفة وبالـذهب  .صبية جداً ومل تسمح له أن ميسها إال بعد أكثر من شهر
وبعد أن احتفظ ا يف قلعة  .الليايل الطويلةالذي أهاله عليها متكن منها يف إحدى 

أنابه نصف سنة بعيداً عن األنظار خوفاً من أن يالحق أهل الفتاة أثرها أرسلها إىل 
   .مث استدعاها من إستانبول بعد سنتني .امرأته األوىل
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هـاتوا يل   _صفق حسن باشا براحتيه السمينتني فجاءه أحد حراسه  _ !انظر _
مث ضحك بصـوت مل يسـمعه    _.. .أن تكسوها كما أحب بعد وصيفايتأصغر 

 !سأروح عن نفسي _مراسله 
ربز منه حلمتـا  تجيء إىل حسن باشا بامرأة شابة مجيلة ترتدي ثوباً حريرياً شفافاً 

دين مستديرين متينني وسأخفض. فسأل بل ميكن أن تلمح ما حتته يف مكان  ،ةٌر
 :البياض جبينه مبنديل ناصع بالمباالة ظاهرية وهو ميسح العرق عن

 ؟أتشعرين باحلر يا خانية _
 .نعم يا مشسنا املنرية _
 .فرح قليبسمعيين ما يمل ت ؟وماذا إن كان اجلو حاراً يا حلويت _

 :أجابت خانية وقلبها يرجتف من كلماته ولو أا اعتادت مساعها
_ دُءف من الشمس قليب حنوك أيها املبجل أحر!  
بدا من صوت حسن باشا ومن لونه أنه مرتـاح   _أسعدتين  ،يا خانية أسعدتين _

 .أكتشف فيك دائماً شـيئاً مل أتوقعـه   .هكذا على املرأة أن ترضي الرجل _هلا 
وأنت ملاذا تقف يا  _ :وحني رأى احلارس صرخ _وترفعني أملي وتطيلني عمري 

   !وأصحابك أيضاً !اغرب من وجهنا ،عدمي اإلميان
 :رف احلراس سأل حسن باشا مرة أخرى بصوت لطيفوبعد ما انص

 ؟ما رأيك يا حلويت يف ما قلت _
   !يا مشسنا املنرية  ال جيوز ألحد أن يطلع على ما بني الرجل واملرأة من أسرار _
 .سأل والنفاق غالب عليه _ ؟من علمك هذا الكالم اجلميل يا حلويت _
 !كله من عندك يا مشسنا املنرية _

 .قال حسن باشا وقلبه يتفتت ووجنتاه تفضـحان  ،خداع الرجل ليس أسهل من
 ،ميكنها أن تصرع أقوى الرجال يف جملسـه  .انظر ماذا تفعل يب حىت هذه الصغرية

وميكنها أن تنسيك أحب الناس إليك.كل النساء يشبهن القطة املاكرة يدفعنك إىل 
 .مت يف اإلصـبع كاخلا فتصبح مطيعاً .اجلنون بأن يتمسحن بك ويتلطفن ويوشوشن
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هذه املنحوسة الصغرية إىل حرمي السلطان  السـتطاعت أن   لو استطعت أن أدس
 ؟تنسيه، ولو مرة، امرأته األثرية اليت تقف دائماً حجر عثرة يف طريقنا. ولكن أنـا 

ين بامبـت،  أسـعد  ؟متتعين مىت أردت،من أين آيت بامرأة تنفس عين وقت احلاجة
عن السلطان فحسب بل لن أدع عني البس قبعـة   حبجبك لن أكتفي !ليسعده اهللا
 !تقع عليك

 _قال حسن باشا وهو يبتلع لعـاب الشـهوة    _إن كان هذا رأيك يا حلويت  _
 .حلّي حزامك وأسقطي عنك ثوب احلرير

ويبـدأ   ،تفك خانية زنار احلرير متمهلة وهي تداعب الرجل البدين اجلالس أمامها
 .خالل الثوب الذي ينفرج جسد األنثى العاري يظهر من

تسعدينين ببشرتك  ،نعم يا حلويت .ال حاجة إىل أن تفتحي الثوب !ال تستعجلي _
ال شيء يعـز   .سينفرج ثوبك من تلقاء نفسه .البيضاء اجلميلة، تروحني عن قليب

.. اآلن تعري وانـزيل يف  .عليك مقابل ما تسعدين به قليب وخترجينين من وحديت
 .وسأتبعك ،املاء
 .قالت خانية حني خلعت الثوب شاعرة باإلهانة ملا جعلها تفعل !ال تنظر إيلّ _
الحق املرأة  _. ... هذا أحد أفراحي.طلب بالذاتهذا امل ،ال أستطيع يا حلويت _

ال أحـب   ،وأنت ال تنظري إيلّ وأنا أنزل إىل املاء _:العارية بلعنة الشهوة وقال هلا
 !هذا

ونزلت إىل املاء  ،صرخت خانية من قلبها _"  ؟ حياء له" أفيك ما مل أره يا من ال
ورغم دفء اجلو واملاء فقد سـرت إىل   .غري عابئة بالرجل الذي يتبعها مترجرجاً

 .جسمها برودة اجلسد الضخم الذي يزحف حنوها
 :ويف اللحظة نفسها صرخت

 ؟من هذا الذي ينظر إلينا _
 منهما يسمع ما يقوالن ويـرى مـا   كان بامبت على الضفة غري العالية قريباً جداً

 .يفعالن
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صرخ  ؛تراخى حسن باشا جافالً مما مل ينتظره ؟أي عيب تفعل ،يا عدمي اإلميان _
ميه حىت  إنه كان مستعداً ألن ير؛تهغاضباً على الرجل الذي أوقفه يف منتصف متع

 !اغرب عن وجهي _لو كان حيمل مسدساً 
وانصـرف خـافض    ،ابتسم بامبت مبرارة"  ؟!..." إن كانت املشكلة يف رجوليت

 .الرأس
يل حـديث   _سبح حسن باشا إىل حيث يقف بامبت ناسياً خانية  _ !ارجع _

 !  هيا ائتنا مبالبسنا ،معك
 :قال حسن باشا خلانية وهو ينصرف ملقياً ثوبه العريض على كتفيه

 !عودي إىل البيت _
 :سأل حسن باشا جبدية حني ارتاح حتت شجرة اجلوز

 ؟ف حدث أن فاجأتناكي _
 _سرت ابتسامة حزينة على وجه بامبت األمسر  _ !ال تسألين عن طرقي السرية _

لنـدع   .لن أكشفها. تعرف أين ميكن أن أدخل قلعتك ولو احتطت مبئة حـارس 
مل أر مـا ال   .حديثكما قادين إليكما _كيف وجدتك  ليس مهماً !الكالم يف هذا

حرم منه.مل يكن يف مـا رأيـت شـيء     أنا منيا حسريت  ،الرجال والنساء يفعله
 .عجيب باستثناء أن البحر كان فراشكما

 .ومع ذلك كان األفضل أال تـذنب حبقنـا   .أفهم ما فعلوه بك .نعم يا بامبت _
تظاهر  _ .كنت قلت حلرسي أن ينصرفوا عين وليس أن حيبسوا أنفسهم يف الغرفة

دعنـا   ،ال مشكلة .يفهم هذا لن تعدم يف هذه القلعة من _حسن باشا بالضحك 
أمـا   ؟منذ زمن بعيد مل نسمع شيئاً عنك. أين كنت وكيف تعيش .نسمع األخبار

 ؟ماذا يقول هؤالء ؟كنت يف القربتاي
 .قال بامبت يف قلبه .لن حيدث يف بالد األديغة ما ال يعرفه هذا املمتلئ بطنه شحماً

ظُفْـره مـن    ملا آمل طرفلوال مصلحته  .يهتم باملكان الذي كنت وما حيدث فيه
 ها أنت اآلن يف البحر تعبث مـع   .راحام مكتفني بفركجيعلوننا حنارب  .أجلنا
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طعنـة واحـدة    _. أعرف ما تستحق .تقول يل إين أذنبت حبقك .صبايا األديغة
وقت آخـر  يف موعدنا  ؟ولكن لم أفعل بك ذاك وأنا أحتاجك !فحسب ونتساوى

 !مع هذا
قام بامبت من  _ا ال أعرف كيف سأروي لك ما تسأل عنه واهللا يا حسن باش _

 _قلقون بسبب احلرب الروسـية   ،القربتاي يف هرج ومرج _بني أفكاره وأحزانه 
 رمبا ألم أقرب. ،الفارسية

إن انتصر الروس  .تزكمنا رائحة حريقها حىت وحنن هنا .اهوحنن لسنا بعيدين عن _
  .هناك وصلوا إلينا حنن

 ؟أنتم أم حنن _سأل بامبت   من " حنن " _
ال تسمح ملثل هذه األفكار أن تستويل  .إن قلنا هكذا أيها الضيف مزقَنا األعداء _

 عليك!
 .ال يتوقف قلب بامبت األديغي ؟الترك واألديغة، متحالفون ،أتريد أن تقول إننا _
 ؟ظلنا معـاً أليس اهللا ي ؟ألسنا نعتنق ديناً واحداً !حنن معاً ،نعم ،نعم أيها الضيف _

 ؟أليست أقوالنا وأفعالنا واحدة
_ أوافقك يف موضوع الدين واهللا العظيم _ قطع بامبت خطاب حسن باشـا _  

متييزها حىت  ولكن " أقوالنا وأفعالنا وحتالفاتنا " كما يقول شاب من األبزاخ صعب
   .لو كنت قرأت " الكتاب "

ستدمر نفسك مع من  !تصاحبه ال !لن يصبح هذا إنساناً ؟أتتكلم على تازه أديغ _
ضيفنا وصل للتو  ،هاتوا الغداء _ونظر حنو الغرفة  _حسناً  .ال يعرف إال األديغة

ال أظنـك جئـت إيلّ    _ :حلظة صمت بينهما قال حسن باشا وبعد _من السفر 
 !أفصح عما تريد ؛تتسكع

 ولكن ال أستطيع أن أشغل رأسي مـومكم  .كل ما يف الدنيا جدير بإقالقك _
شخصـي   أنا أحلـق موضـوع   .مقلّباً النظر فيكم ،مواطين الدول ،السامية أنتم
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ال تد .ين اإلهانة اليت أحلقتها يب عجوز آل سلطان أهنأ بعيشي منذ سـنة  فحسبع
 .ونصف

 ؟ولكن كيف ميكن أن أساعدك يف هذا املوضوع .أفهم يا بامبت _
   ؟ونه بفوق إن كنت تتذكركان يل صديق امسه قغزج ويناد .يكفيين أن تتفهمين _
ماذا  _رفع حسن باشا فجأة رأسه املغطى باملنديل الصغري  ؟!وكيف ال أتذكره _

        ؟هل مات ؟جرى له
 .وال أجده يف أي مكان .أحبث عنه منذ أكثر من شهر _

أنا أنتظره بني  ،إن كان األمر هكذا فال تم .ظننت أنك أتيتين خبرب مزعج !هكذا
ك أعداؤك إىل شخص مل يعد يهمه لَأنت حو .ه شاب شهم  مغامرإن .اليوم والغد

إنه يستقل ما يراه يف الدنيا  .شيء يف الدنيا ولكنك لست وحدك فهم أعداؤنا أيضاً
ال أعرف  .أديغ تازة األبزاخي ال يساوي ظفراً من قغزج .ويعترب ما جيده فيها حظاً

   .إليك يا بامبت إن كنت صادقت أديغ فأسيَء
ابتسم بامبت مث أضاف بعدما تظـاهر بأنـه    _ !ه عن بفوق عجيب ما قلتواهللا _

أصدقاؤه وشركاؤه  ؟ما الذي جيعل من تازة صديقاً أو صاحباً يل _ :دقق التفكري
ين عن بفوق ت. ولكن إن كان ما أمسعبشه مافشواي وعمر و :يف أفكاره آخرون

من العجيب إنه أعجب ؛غريك مسعته منقه لو صحيحاً فما كنت أصد. 
وإن سألت عن شهامته فلـيس   .أفكاره ومالحظاته مهمة .ال أحتدث عن وهمٍ _

مث  _...ال أحاول مقارنته مبن ذكـرم يل و .من الذين يتركونك وحيداً يف امليدان
لن يقول أحد إين مل أتعامل معه يف خالل السنة والنصف  _ :أى بعد قليل مرتاحاً

 .املاضية
.. بقـي فيـه   .إن كنت عقّلت صديقي الشاب .يا حسن باشايسرين ما تقول  _

ه فيهأيضاً شيء مما غرست. 
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وسأل يئة ال مبـاالة   .ميكن أن يكون فيه شيء مما غرزته فيه ومما غرزته أنت _
قـل   .ال أظن أن سبب جميئك إيلّ هو حبثك عن بفوق فحسب :وهو يهوي لنفسه

 !دون مقدمات
آل  يل فيـه عجـوز   لكن ليس هذا وما تسـببت و _ابتسم بامبت  _صدقت  _

أنا  ؟أال يكفي ؛أنا مهموم بارختائنا يف موضوع القوزاق .سلطان السببني الوحيدين
يزال منظر إهانتك على ضفة ر بشـزة   مصيبيت من تلك البالد. وأنت ال جاءتين

روا قيصرهم .ماثالً أمام عيينم وآن األوان لنعرف ماذا ينـوي لنـا قيصـره    .غي
ال تظن أين وحـدي   .سيسوقون بعض جرياننا القوزاق إىل حرب فارس .اجلديد

 آلِ مث أظنك ال تعرف أن قـوزاقي  .كثريون مهتمون هلذا .صاحب هذه األفكار
يقولـون إـم    .سلطان خان جري عرج على بيته وهو متجه إىل حرب الفرس

 .الشابسغسيعقدون اجتماعاً كبرياً يوم اجلمعة القادم يف 
مع أن حسن باشا كان مرتاحاً لكل  _أراك أيها الضيف مهموماً بأمور كثرية  _

كـانوا حباجـة يف    الشابسغفهمت أن  _ فإنه قال متظاهراً بعدم املباالة:ما مسع 
 .السنتني املاضيتني إىل أمثالك

    .مين رجولة يا حسن باشا عظممن هو أ الشابسغيف  _
ال تتخلَّ طوعاً عما ينسبون إليك  .د منهمبل أخربك أنك واح ،ال أقول العكس _

 .خلف األدعياء ،بشكل ال يتناسب مع رجولتك  ،من رجولة. يكفي كم تركوك
أنا وأنت يا بامبت ال يعرف أحـدنا   !افعل ما تراه مناسباً دون التفات إىل الوراء

 !إذن ال تفكـر  ؛اآلخر اليوم فحسب، سأجد لك من يسندك ومن يذكرك باخلري
وسأوصل إليك ما حتتـاج   .مين القليل من الوساوس اليت تعتمل يف صدركوال تكت
وقد قلت يل هـذا قبـل    ،أعرف !وسأقول لك شيئاً مل تنتظره فافهمين .من نقود

وزماننا اآلن ليس املهم فيه إهانـة   ،قليل، أن من الصعب أن ينسى اإلنسان اإلهانة
ـ   .شخص بل إهانة اآلالف من األديغة  .ري آل سـلطان أعرف أخبار خـان ج

ولكن هـؤالء ليسـوا    .وتصلين أخبار عجوزهم وشواي وما يقولون وما يفعلون
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أتسمع أنه لـيس يل سـر    ،القوزاقي _حني ينقض السالم األديغي .مشكلة اآلن
لو مل  أين كنت :وقد تقول يل .ادبسترى أن من أحلق بك اإلهانة سي ،أخفيه عنك

منذ هذا الربيـع   _وضوع ليس هكذا ولكين أقول لك إن امل ؟آت إليك بشخصي
وصلت يف املوعـد املناسـب    .وإن سألت قغزج أخربك ،كلفتهم أن يبحثوا عنك

وسيوافقك كثريون ألن  !فشارك فيه .املقرر يوم اجلمعة شابسغلالجتماع الكبري لل
ال  .وسيكون بينـهم مـن ال يوافقـونكم    .بني اتمعني كثريين تكلمت معهم

إذ مل يكفه الدم  ؛ايا القيصر الروسي اجلديد من تصرفاته األوىلظهرت نو !تتراجعوا
ال شك يف أن من حيارب علـى   .فبدأ مبحاربة الفرس 1الذي سفكه يف بطرسبورج

فإن مل تظهروا للقيصر رجولـة األديغـة    .هذا البعد لن يتورع عن احتواء األديغة
ة كاليوم إذ اجلـيش  مل حتصلوا منذ مدة على فرصة مناسب .فسيتسلط عليكم متاماً

   .القوزاقي اآلن يف حالة ضعف
ابتسم بامبـت يف   .كان ميكن أن يقول هذا كله يف كلمة !ما أكثر ما طال حديثه

مل يكن هكذا قبلُ فماذا حـدث   .سره وإن كان يهز رأسه متظاهراً باإلصغاء إليه
. ذه دولة عظمى قد تعرف ما ال نعـرف ه .يبدو أن القيصر اجلديد أرعبهم  ؟له

كان األفضل من كل  .، ال تتعلق حريتنا حبريتهمكما قال توغوظقوه قازبك،ولكن
  .هذا احلديث لو سلّمتين هذا املال الذي حتدثت عنه

" إن مل تثمر فاجلدب  :ولكن كما يقال .أفهم ما تريد قوله .أفهم يا حسن باشا _
دم تركيا مبـا  أال خن ." لو أعطيتين بضع سومات ألن أوضاعي احلالية ليست جيدة

 ؟!تريد
سأل حسن باشا غري أنه تراجع عن  _ ؟ما عالقة تركيا باألمر ،هذا شأنكم أنتم _

لو مل يكن للترك مصلحة يف بـالد   ،ال أكتم _ :كالمه متعجباً مما يطلب جمالسه
انظر ها هي اآلن حتارب  ،وملا استدارت روسيا إليكم .األديغة ملا كنا حنن يف أنابه

 !دمفارس وتسفك ال
                                                 

 إشارة إىل ضحايا انتفاضة الديسمربيني. املترجم 1
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سرت ابتسامة ظاملة من بني أسنان بامبـت   ؟وما شأين أنا ؤالء يا حسن باشا _
يف  ال تشك _ :مث تابع بصوت ناعم وحازم .املستطيل األجردالصفراء على وجهه 

 !أن كالمك مقبول لدي بعد أن تضع النقود اليت طلبتها أمامي
 .سأعطيك نصف السومات الثالث _
 .يا أكثر منها فأنا راضٍإن مل يكن مبقدور ترك _

   :سأل حسن باشا اخلادمة اليت جلبت املائدة
 ؟أين خانية _
 !مل تعد يا مشسنا املنرية ؛ما تزال عندك _
 !أخرجيها فوراً ؟ملاذا ال تزال إىل اآلن يف البحر _ارتعب حسن باشا  _ ؟ها _

إىل  وهب بامبت وحسن باشا .إن انصرفت اخلادمة حىت مزق صوا الشاطئ وما
 :الضفة فرأيا األمواج تروح وتغدو باجلثة العارية

 .حسن باشا صوت تساقطَ _ماذا جرى لك  !يا حسريت _
وأضاف ومنظرمها قبل قليل ما  ،قال بامبت ،كأن املرأة الصغرية مل تتحمل اإلهانة

 .بنفسها مل أجترأ يوماً على ما فعلت :يزال يف عينيه
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م ومل حيرِ .)هدشب(مالبس اشتراها من سوق ىل القدمني من الرأس إبامبت  ارتدى
وحني خرج من السوق وأصبح  .احلصان من السومة الذهبية التركية فأهداه سرجاً

    .على طريق اجلبل اخترب مقعد سرجه يف غلوتني أو ثالث
لنخدعهم حنن أيضاً ولو  .ضحك بامبت يف سره !هكذا جيب التصرف مع األتراك

 !ين السومة والنصف اليت تركتها عنده إذ وجدت حاجيت يف السوقوال يعط !مرة
لن أحيجك إىل ما يقال يف موضوع القوزاقفيف وجه االجتماع  ولكن إن وقفت. 

سأساهم فيهم بكالمي  ،ويف كل األحوال لن أقف متستراً وراء قبعة أحد احلضور
"  ثْنـون لـيس إال صـاحب ع   :أسيسخرون مين قـائلني  ؟. ماذا تقول.وبفعلي
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أآخذهم معي إىل مغازلة البنات وأنا أقـول " أيف الـدنيا مـن ال      ؟سكسوكة "
حني عشت مع اهلـاربني مـن العدالـة     ؟يلمزونه ومن ال يطلقون عليه إشاعة "

كما تعـرِض   .ومل أضعهم يف مثل هذا املوقفاي والبسلين مل يشك يفّ أحد، القربت
وهذا يتبع من يـذيع   ؟خربي هنا أعجيب إن شاع .نفسك عليهم حيكمون عليك

من كان حاضراً إال  !سلطان أعداءك فما أكثر ما يشيعون عنك إذا كان آلُ .اخلرب
حاج قسي اللعني ملقطه بني فخذي ؟قاميت حني مد خرياً إذ مل أقتل هذين  فعلت

إذ كنت سأثري شكوك الناس.ملاذا همت علـى   ؛نيتالقبيحني يف غمرة غضيب إلها
على أين ال أمحل  اآلن أعادتين رجوليت شاهدةً .ن شواي كان يالحقين؟ ألوجهي

   .مهز بامبت حصانه بعقب رجله وحثّه بصفريه وصياحه .عاراً
وكـان   .حني وجد حصانه جيري على مرتفع أبنه كانت الشمس تتوسط السماء

ن يمبعثر والناس ،ابة ليس قريباً وال بعيداًالقادمون إىل املناسبة جمتمعني يف طرف الغ
والفرسان واملشاة يتوافدون من طـرق   ،يف العراء دليالً على أن االجتماع مل يبدأ

 .خمتلفة
وصل إىل بامبت صوت املـؤذن يـدعو صـالة     _..  .رسول اهللا...،اهللا أكرب _

 .الظهر
 _قال له أحد الفارسني اآلتيني مـن اخللـف     _ ؟ماذا يؤخرك يا زعيم اخلري _

 !إن كنت متوضئاً فاتبعنا .صالة الظهرمع   غالشابسسيبدؤون اجتماع 
وبعد ما مشى قليالً انعطـف   .م وتأخر عنهمإدراك هلحلق بامبت بالفارسني بني 

ومشر  ،فخلع نعليه .وجلس جبانب عجوز حلق شعره حديثاً يتوضأ .باجتاه ر أبنه
 .عن ساعديه، وملّ أطراف الكساء يف النطاق

     :ا لالنصرافقال العجوز بعدما توضأا واستعد
توضـأت هنـاك غـري أن    .بييت ذاك البيت املسقوف بالقش ،يا أخي األصغر _

أظنك تـأيت مـن    ؟وأنت ؛وعيوضوئي دون  نقضت .الشيخوخة اللعينة مسكَنة
 ؟من أين أنت يا أخي الصغري  .مكان بعيد
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 _قال بامبت أظنين وقعت يف يدي عجوز ثرثـار   _ أنا قادم من بعيد يا كبري  _
 .بسنه، وقادم من الغزو هنا من جنجأ

كنـت أريـد أن    ،أنت من بلد شروخقوه توغوظ ؟بسنه قلت إنك من جنج _
 .أسألك ملاذا ال ترافقه؟ ولكن إن كنت قادماً من غزو فقد أغنيتين عـن السـؤال  

ألست أديغياً  ؟أراك تركب .شروخقوه توغوظ أحد الذين سيترأسون اجتماع اليوم
ما  ؟املسافة الصغرية ممسكاً جلام احلصان؟ ألست أصغر مين حىت ال متشي معي هذه

 ؟امسك يا أخي األصغر
 .غ بامبتشابس ،ن كنت مسعت فأنا بامبتإ _
خطـئ يف  أيا للحسرة جعلـتين   _العجوز صرخ  ؟أميكن أال أمسعه ،يا للعجب _

يا أخي الصغري من قـالوا إن   ألست ؛ال نزال على ضفة النهر  ،. ال بأس.وضوئي
 ؟ز آل سلطان أمرت خبصيهعجو

_ ق يا كبريأنا إن كنت تصد. 
_ أدعك تقول عين .ق ملا سألتكلو كنت أصد أكنت:)  شقوه بمشنـون )ن؟ا 

 .ك ضحكنا فحسب ومل يصدق أحدنا خربحني وصلَ
_ شكراً يا بسأنتظرك ريثما تتوضأ .افتديتين ،ش. 
مـا   ،سأعود حاالً يا أخي الصغري .بكأن تنتظرين وإن مل تفعل فلن أعات كميكن _

   !أسرع ما أتوضأ
جيلب  ،قال بامبت يف نفسه وهو ينظر بعني الرضا إىل العجوز الذي يتوضأ ،هكذا

أنا هربت كانون وقضيت وقيت  .إليك الناس العار. وهكذا يعيدون إليك اعتبارك
أفعـل  لو مل  أقول هذا ولكن .من موقده إىل اآلن أحل ضيفاً على من خيرج دخانٌ

وماذا سـيفعل شـواي يف    ؟ريب إن عثر علي يف االجتماعيا .ملا أبقاين شواي حياً
 ؟وهو العاجز عن حل مشكالت القوزاق الشابسغاجتماع 

أال جيوز أن نصلي الظهر  _ :قال العجوز بعدما أجنز وضوءه _أقول يا بامبت  _
 ؟أمن الضروري أن نذهب إىل هناك ؟هنا
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 .هاهو االجتماع يكاد يبدأ الصالة ؟يا بشوملاذا ال يصح  _
سنصلي كأننا معهم وإن كنا بعيدين  _وض العجوز حذراً  !إذن ضع كساءك _

 !ال تقلدين ،ليغفر اهللا يل ،أنا ال ميكنين أن أحنين .قليالً عنهم
 ؟أتكون الصالة ثقيلة عليك يا كبري _
ال جتعلـين أخطـئ يف    _قطع العجوز اخلائف على مسعته كالم بامبت  .ال ،ال _

لن أختلف عن  ،لست طريح الفراش وال عاجزاً عن احلركة !وال حتمل إصري ،هذا
 .وسأقف يف حضرة اهللا طاهراً وإن صليت واقفاً .كل هؤالء الرجال

 :ش صالته قال وقد رجع إليه لونهحني أى نشمقوه ب
 ؟أخي الصـغري  أتعرف ماذا حيدث يل يا .ين فسمح يل أن أي صاليتمفهتاهللا  _

ولكن حني يطعمونين شـيئاً مـن    .رمبا مل يكن أحد يضبط حاجاته الطبيعية مثلي
 .اللحم مع مهروس الدخن  أو الذرة الصفراء يتحرك علي بطين

   .سأل بامبت الذي يبحث بني أعشاب الضفة ؟امأال ميكن أن تتجنبه _
احلليـب   صنع منستطيع أن أنظر إىل أي شيء يأال  ؟وأي عيشة سأعيشها إذن _

 .كرهت عجوزي ومن معي يف البيت حيام .دون أن يتحرك بطين
ال  _صاح بامبت وهو خيلع نبتة هلا زهر أبـيض غزيـر    _ !تعال يا بش قليالً _

 .ستشفيك !زهرِها وجذرِها ،ةراشرب من مغلي هذه العشبة املُ !تيأس
 ؟!وهل تشفيين هذه _
 .فعتين أنا أيضاً يف وقت من األوقاتن .الشايف أوالً اهللا مث العشبة _

الدنيا مـا   _ اهللا الذي ال إله غريه هو من ساقك إيلّ يا بامبت. إن نفعتين فليس يف
تود أن أكرمك  أمسكه عنك. سأضيفك أنت وأصدقاؤك سبعة أيام بلياليها. وماذا

 !به قل يل
 .بدأ االجتماع ؛تعال ،بعد أن تستفيد منه يا بش _

ر بنفسي من سأذكِّ .فجأة دخل الشك قلب بامبت ؟ هذا االجتماعماذا سأفعل يف
وأجعـل خصـومي يبتسـمون     .وسيتبعين من ال يعرفـونين بنظـرام   ،نسوين
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 والقـوزاق  وأعدائي يستنفرون سالحهم. ماذا سينفعين بعد اآلن التـرك ساخرين،
أيشـتعل   ؟وهذا الذي معي ملاذا أتركه يصمين وأنا ممسك بلجام حصانه ؟واألديغة

ما الفائـدة يف أن أخـالط    ؟فيه جذع حطب ناره إن رميت طفأتأاملوقد الذي 
حني رأيت نفسي مع بعض ارمني الفـارين   ؟هؤالء وأحدهم ينقض كالم اآلخر

كيف تندمج  .من البسلين تركتهم إذ مل أجد عندهم راحيت فيممت شطر القرشاي
قربتاي مل أرتح إليهم مـع أين  حىت حني توجهت إىل ال ؟رقهممع من لست من ع

يعيشون دائخني  .ومن رجعت إليهم ليسوا أحسن ممن مل أجد الراحة معهم .منهم
 .ال يعرفون أين يديرون رؤوسهم

 .سأل بش ؟أتريد أن تقول شيئاً يا أخي الصغري _
   !ال يا كبري _
أما أنت فكأين  .حصانك يتفاهم معي أفضل منك وإن كان أعجم ،حسناً إذن _
بـأس يف  ال  ؛حني أرى مجعاً كبرياً من الناس أصاب باليأس .اك التزمت الصمتأر

ولكن عندما أعود وأفكر فاألفضل أن تكون مجعاً من أن تكون فرداً فـأفرح   هذا
وإن مل توافق فمـا   .إن أردت وإن كان مسعك ثقيالً اقتربنا من زعمائنا .من جديد

انظر  _يريد دون اهتمام بصاحبه  يقول ما العجوز _نقف هنا  ؛يزال مسعي حسناً
   .ومصدر أمل ،وأجسادهم قوية ،إن وجوههم وجوه أبطال ؛إىل زعمائنا

 :حني دخل خورلوقوه مرجان ساحة االجتماع سكت اجلمع
_ االجتمـاع   ،بعد استئذان كبارنا يف السـن  ،أفتتح اليوم !كم اهللا برعايتهليغمر

بـدأ   _ .الرجولة والفهم والتفـاهم الذي أتأمل أن يكون شعاره  شابسغالكبري لل
موضوع اجتماعنا اليوم قضية  _دون صوت مرجان ويوصلونه لألباعد املنادون يرد

كـان بيننـا يف    .العالقات بني األديغة والقوزاق :ومبزيد من االختصار ،الشابسغ
ومنذ اخلريف املاضي أصبح  .العامني املاضيني سالم رغم بعض االصطدامات أحياناً

وما إن استلم احلكم حىت شن حرباً على فارس.ليس  .ا القوزاق قيصر جديدجلريانن
ولكن إن مل تكن نوايا اجلار ،من واجبنا الكالم على ما جيري يف بالد ال ننتمي إليها
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وظهر أن بني زعماء جمـامع   .بك أي أن يستخف ،صافية فما أسهل أن حياربك
وسـنرى إن كـانوا    ، هـؤالء سنستمع إىل ؛آراء خمتلفة يف هذا الشأن الشابسغ

 ،ولكن أذكّر مرة أخرى ،أفتح ساحة االجتماع ملن سيتكلمون .يستطيعون إقناعنا
بأن املهلة املمنوحة للمتكلم هي من ثالث إىل مخـس   ،كما اعتدنا يف اجتماعاتنا
  .رميات للقامة إىل األعلى

 .سأل أحد القريبني من الساحة ،عندي سؤال أيها الزعيم املبارك _
 .توقف مرجان الذي كان يغادر الساحة _تعال  _
وأنا جار  ،امسي قغزج :بنفسي الشابسغولكن سأعرف  ،أنت تعرفين يا مرجان _

مل يكن بفوق معنياً باألصوات غري املرحبة اليت حتوم فوق  _ الزعيم الكبري مرجان 
تنا كيف ستكون عالق .سؤايل يتعلق بتركيا، وأنت مل تأت على ذكرها _احلضور 

 ؟ا
تركيـا وراء   .وال شأن لنا م .انتهينا من موضوع الترك يف أنابه العام املاضي _

   .أما روسيا فإن اهللا مجعنا ا يف جوار وإن كنا يف جفاء، وأحياناً يف مهاترة .البحر
 .غمغم بفوق مسمعاً جريانه _ليس هذا جواباً  _
دخل توغوظقوه قازبـك   _ !األسئلةب شابسغال جتعلونا نبدأ االجتماع الكبري لل _

وميكـن   .إذ ستنشأ أسئلة على قدر أفكار املتكلمني _إىل الساحة وهو يقول هذا 
وعدم الثأر ملن قُتل معي  .أنا شخصياً لست راضياً عن القوزاق .أن نتفق وأال نتفق

ىل وال يندر أن يعود األمل إىل جروحي من حني إ .يؤرقين ليالً وحيرمين اهلدوء اراً
أصوات التهدئة اليت تصدر من كل كارثة أصابتنا جيب  ولكن من ال يسمع .حني

 ؛ال تظنوا أن ما أقوله يدفعين إليه نوع من الضـعف  .أن يفهم أنه يسد أذنيه بنفسه
وإن كان بدر مـين حنـو    .وال المسن اهترأ ،فلم تفلَّ قامة توغوظقوه وال سيفه

 .ضح: تعرفون أن مآمتنا قلت يف السنتني األخريتنيأعدائنا نوع من اللني فالسبب وا
ما يدعو  ،وازدياد األعراس يف قرانا من جديد ،ويف عودة أهايل الضحايا إىل وعيهم

ال يعجـبين   .دعونا نتحلّم اآلن أيضاً دون أن يعين هذا نسيان احلـذر  .إىل التأمل
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أما تركيا فهي اليت و .ورمبا سنتأكد منه يف املستقبل .سلوك القيصر الروسي اجلديد
ففي البالد األخرى هـذا الـدين   ؛وال منة هلا علينا باإلسالم .ال شأن هلا بنا البتة

 ،والقوزاقها بنا عرب خان القرم كـاف. لُفتدخوإن مل تتدخل تركيا مباشرة  .نفسه
وألنـه "   .كما يضبطون أنفسهم نصربنا ولْأنفس نضبطْفلْ ،وإن مل يكونوا أصدقاءنا

أخـتم   .ني بـاألدب لّإىل املستقبل متح كثر الصخب يقل العقل " فلننظرحيث ي
 .كالمي بأنه مهما كان القرار الذي سيتخذه اجتماع اليوم فأنا معه
أنا أعرف  :قال .مل يفوت بامبت كلمة مما قال قازبك وإن كانت عيناه على بفوق

من استعداد زانـه   يبدو ؟أهو شروخقوه أم أباته ؟واآلن من سيتكلم .رأيه مسبقاً
 واألمري حامجقوه لن يعود، وهو اآليت من بالد البجدوغ، .سفريب أنه يريد الكالم

ملاذا  ؛ولكين غري معين م .دون أن يتكلم. سيتكلم كثريون ممن ال أعرف أمساءهم
 .؟ لست معنياً بأي قرار يتخذه االجتماع"بقبعة مرخاة على اجلبني "أنا واقف هنا 

 أُخرج بفوق من االجتماع بطريقة ما لكان حسناً.   لو استطعت أن
دخل  _صحيح ما قيل " الناس ال يتراجعون عن نواياهم قبل أن يعبروا عنها "  _

لست جـاهالً بـأمور روسـيا     :سأقول ما يقلقين _زانه قوه سفريب إىل الساحة 
لـن   .بت منهما ألين مل أر فيهما شيئاً حسناًحوانس ،خدمت يف اجليشني ؛وتركيا

. وكما ال يشـبعك مـا مل   "ه لك أمك طْمل خت" ،يليق بك الثوب الذي ليس لك
ال أسـتطيع إال أن أوافـق    .ينبت يف أرضك فكذلك الدول الغريبة لن تنفعـك 

ألنه ليس بني من حضروا االجتماع من لن يسلّ سيفه؛ فـال   :توغوظقوه قازبك
لنترك أحوال األمم  ،الة السلمباالستفادة من ح ،ولكن !لنصرب !خنلق ألنفسنا أعداء

وإن مل نتصرف اليـوم هكـذا    .األخرى ولنفكر بأن تكون لنا دولة حنن األديغة
وسنضيع مشتتني بني تركيا وروسيا.لنؤسس دولـة كـاليت    ،فسيفوتنا القطار غداً

فسنصبح دولة  وإن اتفقت القبائل األديغية وساندنا الناس .حيميها القوزاق والترك
السالم ليس مع القوزاق فحسب  .يتردد من يطمع فينا ويعود إىل عقلهوس .واسعة

  .بل بني القبائل األديغية نفسها
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ما قاله  _بامبت وهو يدفعه مبرفقه  العجوز شسأل ب _أمسعت يا أخي الصغري   _
 زانه قوه سفريب؟

 .مهس بامبت يف أذن العجوز _توغوظقوه وزانه قوه متفقان  _
 .وصل إىل الدولة األديغية الكبرية ،ر زانه قوه إىل البعيدومع ذلك فقد نظ _
 ما سيقوله شروخقوه.   _ضحك بامبت  _ !امسع إذن _
بدأ شروخقوه  _ !الذي أدعو اهللا أن ينظر إليه بعني العطف الشابسغيا اجتماع  _
يقول مرجان الذي أكن لـه   .استمعت إىل من تكلم قبلي فكان ما مسعته عجيباً _

 .ام وتقدير إنه سيكون "بيننا من هلم آراء متباينة فلنر إن استطاعوا إقناعنا"كل احتر
وتوغوظقوه قازبك الذي كان سيفه وذراعه يوقعان الرعب يف قلوب القوزاق كأنه 

منا كيف نؤسـس  وزانه قوه سفريب يعلِّ .يطلب منا أن نتحمل ؛ليس هو من تكلم
 .ال أوافقهم ،غض النظر عن العمروإن كانت يل معهم صداقات ب ،والثالثة .دولة

ويف حـال  يدينون باإلسالم مثلنـا بـالقوزاق.   ال أستطيع أن أساوي الترك الذين
ال أتذكر أنه سنحت لنا فرصة ضعف للقوزاق كما  .الضرورة فتركيا هي ملجؤنا

فماذا  ؛إن نصف جيشهم غادر حدودنا ؛الفارسية _اآلن مع بداية احلرب الروسية 
 ؟من هذه الفرصة أيتها اجلماعةتريدون أفضل 

صرخ أحد املـوايل مـن بـني الرجـال      _ ؟أتريدنا أن حنارب يا شروخقوه _
 .احملتشدين

أجاب شروخقوه دون  .ك أن حتاربإن كنت تريد أن تثأر لدماء ضحاياك فعلي _
ال تدعونا  _ !كان شروخقوه قد قال لنا :اهتمام مث تابع: ستقولون يوماً من األيام

إن كنتم تتذكرون سـلوكنا مـع    ،ال يليق بنا !تركيا حبجة أا بعيدة نتخلى عن
حسن باشا وتعرضه لإلهانة على ضفة ر بشزة من قبل اجلنرال فالسوف وحنـن  

 .إن مل نواجه القيصر الروسي فسيسلط علينا القوزاق وسيجعلهم ميزقوننـا  .وراءه
 لن يرتاح قليب إن مل أقل لكم ما قلت.
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دعوين أتكلم  _أعطى بفوق جلام احلصان إىل جاره وتقدم  _ وأنا عندي كلمة _
ال أعرف إن كان األمري الذي أتى مـن بـالد البجـدوغ البعيـدة     .باسم املوايل

 ... ولكن مبا أين صرت وسط الساحة فلن أتراجع.سيتكلم
ال  الشابسـغ يف اجتماع  _تقدم مرجان من بني الذين جبانبه  _. .تكلم ولكن _

يريد الكالم فهـذا   )قوهمجح(إن كان الضيف  .بل نراعي السن نفرق بني الناس
وبعد اآلن ال تقـف يف سـاحة    .وهذا شأن االجتماع وليس بتوجيهاتك .شأنه

 .نسمعك ،واآلن تكلم !االجتماع مبثل هذه املقدمة يا جاري
ال أرى من املناسـب  الذين أكن هلم االحترام. الشابسغال تؤاخذوين يا اجتماع  _

ولكن  .بيكمم من أن أقف يف الساحة أو أتكلم فيها أو أركُعد ،مسعكم صويتأن أ
 ..مبا أنه أعطيت يل الكلمة

 كولْد "ليالمس _مل يتحمل أحد احلضور كلمات بفوق اجلوفاء  _ !قل ما تريد _
   "!سطح املاء

املكان الذي صـرخ   قال بفوق وهو ينظر إىل _لن أقول كثرياً كما تتصورون  _
سيكون كالمي مثل ضربة سـيف مرجـان    _ :منه الرجل وجزم بصوت قاطع

خرج بفوق غري مهتم  _ :بل أوافق شروخقوه ،ولكين لست معهما ،وتوغوظقوه
 .مث ركب وانسلّ من االجتماع.مبن يوافقه أو ال يوافقه

 .الذي قفز إىل سرجه سأل بش بامبت _أراك تركب يا بامبت  _
 .لفارس يفوتينال ميكن أن أدع هذا ا _

خفف بفوق من سرعة احلصان  ،نادى بامبت الفارس الذي أمامه بعد ما مشيا مدة
 واستدار:

 ؟أهذا أنت يا بامبت _
 ؟!كيف خرجت هكذا من االجتماع !ال تقف ،أنا _
أمل تر كيف تصرفوا معنا أنـا وشـروخقوه    ؟ما الفائدة يف أن تبقى مع هؤالء _

 ؟توغوظ
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 .ا قلت هلمال أظنهم سيفهمون مهم _
 ،توغوظقوه وخورلوقوه وأباته كلهم جاؤوا إىل االجتماع وقد قالوا مـا قـالوه  

ـ     مع إىل حجمقـوه وجـه   توفعلوا ما فعلوه وانتـهى. أكنـت تريـدين أن أس
خـالل سـنتني    انتحيت ؟كيف تعيش يا بامبت ؛حسناً ليس هذا مهماً.القوزاق

 .البجدوغ أثـأر لـك   وأنا وحدي هنا يف أرض .وجعلتهم يتساءلون عن غيابك
خان جري ذو الوجه املستطيل  :عندهم مأمت عظيم ،يهماذهب إىل آل سلطان لتعز

   .صرعته على صهوة حصانه برأس القامة
ضـحك   ،أظنك مل تفعل هذا ألجلي فقط إن مل يكن فيه فائدة لـك  _ ؟مىت _

 .بامبت يف سره
 أدعه يفلت مـين  ولكن مل .كنت جرحته يف العام املاضي أيضاً .أول من أمس _

 .غري أين أزهقت روحه ،.. وقد طعنين هو أيضاً.هذه املرة
لنوغـل يف   .ال شأن لنا ـم  _قلق بامبت  _يأيت عدد من الفرسان من أمامنا  _

 .أسرع الفارسان إىل منخفض الغابة الذي ال طريق فيه _الغابة فنتكلم على راحتنا 
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وسمع  .قانتات على اخلروج أجربت لطاناألصوات اليت صدرت عند باب آل س
 :خان جري يتوسل إىل من يركبون

ال فائدة يف مالحقة بفوق ألنه دخل عمق  .يا شواي ويا حاج قسي توقفا قليالً _
 .اخلرببال أريد أن يعرف أحد  .لن جتدوه. وجرحي ال يستحق هذه اجللبة .الغابة

تات قلقة مـن فـوق   صاحت قان _ ؟يا خان جري يا ولدي ماذا حدث لكم _
   .املصطبة
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ابتسم خان جري جلدته ولو أن جرحه كان يؤمله قليالً  _ !ال شيء مهم يا نانا _
إن كنت تتـذكرين هـو    ،أنزه حصاين تعلق يب أحد معاريف الفرسان أنابينما  _

 .بفوق الذي كنت ألعب معه لعبة الكعوب حني كنت عند األتاليك مرجان
كان يصاحب من  :كان بود قانتات أن تقول ؟ذكرهوكيف ال أت _ ؟ماذا يريد _

 .ولكنها تراجعت يف حضور شواي ،دمر حياة سيسور
انضم إىل مـن ال يغفـرون لنـا عالقتنـا      .يعيش حياته يف دوامة ؟وماذا يريد _

 .بالقوزاق
توقفت قانتات على املصطبة وقالت بصوت  _ ؟وافُّكأمل حين الوقت لي ؛يا إهلي _

 .وأنت يا شواي ،اء مر علي يا خان جريبعد العش _ :ألطف
حني بدا خلان جري أن قلقه على جدته انزاح عنه نظر إىل شواي براحة ويف نفس 

فبحث عن سـعيد   ،اللحظة انتصبت أمامه صورة أمه بيكا اليت ال علم هلا مبا جرى
 :جري وعادل جري

 ؟أين الصغار يا شواي _
 .ليس بعيداً _
 ؟من معهم ؟أهم وحدهم _
 .خرجوا الستقبال األبقار مع قاميت _
 .سنفعل شيئاً باجلرح ولو أنه ليس خطرياً !لنذهب إىل سيسور .ال بأس إذن _

 .ولكن سيسور مل تكن يف البيت
 .دعين أره يا خان جري .ليس هناك جرح كبري وجرح صغري _
فك خان جري أزرار الكسـاء   _ .آلذاين لو مل تعترض جعب الرصاص القامةَ _

ودخلت سيسور  .وظهر الدم املتخثر النافذ من اخلرقة .اخلرقة امللوثة بالدم فسقطت
 .الغرفة

 .صرخت سيسور !يا مصيبيت _
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مـاء   _ اسكيت يا سيسور! _ قال شواي دون أن يلتفت _ ال ختربي أحداً. هايت
يا خان  ساخناً وقماشاً نظيفاً. واطليب من حاج قسي أن يأيت بالدواء. أنت حمظوظ

 .محتك جعب الرصاص ،ك اهللاستر .جري
وسرت ابتسـامة   ،رجع إىل خان جري متاسكُه _ليست اجلعب فقط  ،بعد اهللا _

لوال أن علـي   .حلظة طعنين بفوق تنحى حصاين _إىل الوجه الذي يعود إليه الدم 
ومل يقبـل   ،مل يسمح احلزن خلان جري أن يكمل حديثه فتنهـد  _أن أسافر غداً 

 :اجلرح باألعشاب حاج قسي الذي كان يغطي
  ؟عن أي سفر تتحدثُ وملّا يشف جرحك _
 .قال شـواي بسـرعة   _ ؟يف جسديأمل نتفق يا حاج قسي على أنه ال جرح  _

 ؟أليس كذلك يا سيسور _ :ونادى املرأة اليت كانت تخرج ماء الطشت من الغرفة
 وأنت يا خان جري كيف ترى نفسك؟

_ لدواء حيرقهحني ضمدمت اجلرح لوال أن ا تنفست. 
إذا أحرق الدواء اجلرح فهذا يعين أنـه   _ض حاج قسي  _هذه إشارة جيدة  _

 .ناجع
 .دخلت سيسور الغرفة وبيدها قميص وكساء

   .البسهما ريثما أخيط صدر كسائك ،خذ _
مل ميكث خان جري وشواي طويالً يف أرض الدار بعد أن خرجـا مـن غرفـة    

وبقي خان  .أنه مل يكن فيها ما يشتغله هناكتوجه شواي إىل الورشة ولو  .سيسور
 .مث توجه إىل الفنـاء اخللفـي   ،عتاد على األملاجري بعض الوقت يف الفناء ريثما 

وقرأ االسم واسم األسـرة والـدعاء احملفـور     .والده وملسه ربتوجه إىل شاهدة ق
 .مث رفع راحتيه إىل األعلى ودعا بالرمحة لألموات .بالعربية

الصغريين واقفني إىل جانبه بأيد مرفوعة للدعاء كرر أدعيته شاعراً  حني رأى أخويه
   .بالرضا
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الـدعاء   _ يا أخوي الصغريين سعيد جري وعادل جري _ قال بعد أن انتهى من
. كـل  كماغريحني أسافر غداً لن يبقى يف دارنا البس قبعة حيمل اسم األسرة  _

لنتعاهد دون ضجيج  .أسرتنا ،مكانهبدوره  وحسب إ كلٌّ ،من يف هذه املقربة محوا
وأن ال  ،أو كالم كثري على أن نصدق مع هؤالء ومع األحياء، يف أي مكان كنـا 

 .ننساهم
وبعد أن خرج اإلخوة الثالثة من املقربة خطر خلان جري خاطر ملح وهو أن يرى 

رفـة  فتجاوز غرفة قانتات اجلدة وتوجـه إىل غ  .أمه اليت ال يتاح له أن يراها كثرياً
 .أمه

حني رأت بيكا ابنها األكرب أزاحت الوشي الذي تعمل به من أمامهـا والفـرح   
 :يسري على وجهها

اآلن يف هذه اللحظة شعرت بشوق جـارف   !تعال يا صغريي ،تعال يا ولدي _
سألت خان جـري   !يا ولدي ما أشد شحوبك .اجلس جبانيب وأرح قليب .إليك

 ؟ؤملك أم تقلق ألمر ماأهناك ما ي ب :ولوا هي األخرى يشح
ابتسم خان جري مث ألقى نظـرة دافئـة    _ ؟وأنت يا أمي ما أسرع ما تفزعني _

 .فقط مررت ألراك ،مل أمحل إليك ما يزعجك _ :عليها
 .  .إن مل نتصارح مبا يف قلبينا ؟أميكن أن تسافر غداً وال تودعين _

عظم أحزاا ال أمـل  وتنهد وهو يرى أن م ،نظر مرة أخرى يف عيين أمه الوادعتني
 :ومل يستطع أن يلجم السؤال الذي طفا على السطح فجأة.اشفائهيف 
 ؟يا أمي أأنت راضية عين _
ـ متا قـد نظرت يف وجه ابنـها و  ؟ما الذي يدفعك أن تقول هذا يا ولدي _ عق 

إن مل نقله اليوم فقد يفـوت األوان   ؛إن كان هناك ما يزعجك فقل يل _وجهها
 .غداً
_ استعاد خان جري وعيه  _قلق يا أمي ال شيء ي_ أسأل فحسب. 
 !قل يل ،يا ولدي أعرف أنك ال تسأل للتسلية _
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 ؟ولكن ما الفائدة يف الكالم على ما فات ،نعم _
سيالقيك يف  ،إن فعلت خرياً فال تندم .إن أطعتين يا ولدي فلن أدعك تقول هذا _

طأ ما ال جيوز فعله فال عن طريق اخلولكن إن فعلت  .منعطف طريق ما وسينفعك
لـك أن   حموإال ما س .ه بفعل اخلريوتناس ،إليه ولو كان صعباً توالتف ،تتجاوزه

 :وأنا أقول ؛سألتين إن كنت راضية عنك .سيظل يلجمك دائماً .تنظر إىل املستقبل
 .! ولكن سؤالك يقلقين؟كيف أكون غري هذا

_ أيكـون   _حيمل شـيئاً خاصـاً    ال _استعجل بالرد  _عنه يا أمي  ما سألت
 ؟سلوكي طريق والدي يثقل عليك

 :سألت بيكا ووجهها األسيل اجلميل يفقد نضارته
 ؟أهي مسألة بدأت اليوم يا ولدي _
ومل  .قلقين أكثر فأكثرت تغري أن عدم استشاريت لك صار ،ليست مسألة اليوم _
  .غداً أود لو أعرف رأيك يف الطريق الذي سأسلكه .ت الوقت بعديفُ
إن قلت لك إين موافقة على  .هذه مسألة ال تتعلق بوقت معني ؛شكراً يا ولدي _

مل أكن منذ اليـوم األول   .كل ما تقوله أو تفعله السيدة الكربى فأنا أكذب عليك
ا ألن مصري والدك كان كارثة عليومل أتـدخل يف   .راضية على أي خطوة خطو

كـان نـذراً   ،راضـية متاماً  مل تكنالكربى  ، وأنا أعرف أن السيدةاملوضوع ألنه
يف سن الرشد أقول  وقد أصبحت راضياً عما فعلت واليوم إن كنت .لألسرة كلها

 .اطمئن من هذه الناحية إن كان يف قلبك شك ما .لك إين راضية أيضاً
أقول لك ليس عنـدي   _قال وقد تغري قلبه وصوته  _بالنسبة إىل خيار والدنا  _

 !يس لنا حنن األديغة طريق آخرل ،أي ريب
 ،انفجر صوت بيكـا  .ما تفعلأدعو اهللا األحد أال جيعلك تندم على ما تقول و _

 رِعها  إىل عينيهامنديلُوه. 
قال خان جري مرة أخرى بصوت أشـد   _ !ليتين ما رأيت منك هذا ؛يا أمنا _

 .برودة
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هذه  ؛مناكدة هذه ليست دموع _عادت بيكا إىل رشدها  _نعم يا ولدي نعم  _
 .أنا مسرورة .دموع تشهد لك بأنك صرت رجالً

وقد وعدتين نانا به أيضـاً وأنـت    ،واآلن عندي لك رجاء آخر ،شكراً يا أمنا _
 !إن قرر أخواي الصغريان سلوك طريقي فال تقفي أمامهما حجر عثـرة  :عديين به

 .وال جتعليهما يندمان
مث أكملت بصوت أشد  ،يكا ما مسعتهعصر قلب ب !يا ولدي يل ما أشد ظلمكم _

والسـيدة   ؛إن توجهتم ثالثتكم حنو اجليش الروسي فمن يبقى يل أنـا  _:انكساراً
 .الكربى لن تعيش إىل األبد

وجعلتـه الكلمـات    ،الن قلب خان جري كأنه مل يكن صاحب الصوت احلاد
ليهـا  ضمها إىل اجلانب السليم من كتفه واحنـىن ع  .الصادقة يقترب من أمه أكثر

وأراحت بيكا وجهها النحيل على جبني ابنها مستمتعة برقة ابنها الـذي   .برأسه
 .وجلست بعض الوقت متسح على ظهره متذكرة أيام طفولته .فاجأها ذا العناق

 :نقض خان جري الدقائق العذبة لألم وولدها
ـ  . الال تؤاخذيين. ال داعي لليأس ،هم وساوسك يا أمناأف _ ى ختايف علي وال عل

ال تشـكّوا يف   ..لن مل دار والدنا إن انضممنا إىل اجليش الروسيإخويت الصغار
  .قلت هذا لنانا وأقوله لك !أننا سنعود يوماً إىل دارنا

إىل  _ شكراً يا ولدي، ليحقق اُهللا أمانيكم! أرضيتين وأرحتين. اذهب يا صـغريي 
أرح قلـب   .املـه أنا لن أملّ منك ولو جلست معي النـهار بك  .السيدة الكربى
. وال تظهر هلا رى فيك ضعفاً وأنت على وشك السفرواحذر أن ت !السيدة الكربى

ال أعرف كيـف   .فهذه املسكينة ليست مثلي ،صالبة قلب بذريعة ادعاء البطولة
نادت بيكا ابنها املنصرف وهـي   !توقف يا ولدي حلظة .كنا سنعيش لوال رعايتها

 .سيفيدك حيث ميمت ! أطوقك ذا احلجابدعين _ :متد يدها إىل حتت الوسادة
الرصاص " لكن الكلمة أبت أن خترج من " كانت تريد أن تقول من  _سيحميك 

 ." العني الشريرة "   من _فمها 
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 .وما زالت برقبيت ،مثل هذا احلجاب عشية سفري إىل بطرسبورجونانا قلّدتين  _
 _احلجـاب أم ال يريـده   قال خان جري بطريقة ال يفهم منها إن كان يريد  _

وتذكر كيف تشاجر مع الشاب الذي سخر منه يف العام املاضي وهو يـدرس يف  
 .املدرسة العسكرية حني سقط منه يف احلمام

 ؛، احـنِ رأسـك  باسم السيدة الكربى، وهذا بـامسي. ال ذاك يبقى يف عنقك  _
 .ال ختف يا ولدي لن أؤمل جرحك .سأعلقه بنفسي

جري الرأس الذي خفضه شاعراً باإلهانة الفتضـاح  نصب خان  _ ؟أي جرح _
 _ :وسأل وهو يدس احلجاب حتت القميص .غري عارف من سيتهم بإفشائه ،سره

 ؟من قال لك هذا
 .مل خيربين أحد .ال تبالغ يف اهتمامك باألمر !يكفي يا ولدي _
 ؟ومن أين عرفت إذن _
ـ    .قلب األم ال يكذب يا ولدي _ هد يل شككت بسبب تبـديل كسـائك فش

ال مشكلة إن مل يكن اجلرح يؤملـك   .ك على صدركوحرص كساؤك اآلخر املريتّ
صـحيح   !ال تدع السيدة الكربى تشك .ستتحمل هذا مادمت بقيت حياً .بشدة

أا تتكتم على كل ما يصيبها من وقت كارثة والدك ولكنها ال جتد اطمئنانـاً يف  
إن جـرى ذكـر    .كن أنت مثليف؛أنا حريصة عليها .وال يف أرض الدار ،البيت

أخيك األكرب قرم جري يف أثناء حديثكما فتحلّ بالصرب ألا ملوعة بسـبب مـا   
وعمك يتصرف معنـا بالطريقـة    .وأفهِمها أنك غري عاتب عليه ،جرى لألسرة

 .نفسها
حني ذهبت إىل عمنا أسالن جري كان  !اطمئين من هذه الناحية .حسناً يا أمنا _

هـو   جـامبوالت مسعت أن قرم جري ندم غري أن  .نفسها ةقد أسدى يل النصيح
أليس  .سأحبث عن قرم جري ألنه يف عداد اجليش الذي سأنضم إليه .الذي ال يهدأ
 ؟ملاذا نعيش أعداء ؟!أخي األكرب
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 .األم وابنها اعتزال يف الغرفـة  :نلن ندعهم يقولو .طمأنت قليب .نعم يا ولدي _
 !اذهب وطمئن السيدة الكربى

بكت زمناً وهي تكـتم   .جتاوز خان جري الباب حىت انفجرت بيكا بالبكاء ما إن
ومسحت عينيها  .مث توقفت كما بدأت .بطانوكتفاها تعلوان و ،يبها براحتيهاحن

 .واستأنفت تطريزها ،وسوت وجهها مبرهم الزينة ،مبنديلها األبيض
ثالث اليت سـبقت  باستثناء السنوات ال ،خالل عشرين عاماً :قالت بيكا يف نفسها

ها ماذا كان ووقت .إرساله إىل األتاليك، ال أتذكر أين تكلمت مع خان جري هكذا
وحـني   .كنت أبتسم له بعيين وأعلمه الكلمات األوىل فحسب؛ميكن أن أقول له

ال  .من بيت املريب مل تكن السيدة الكربى تتخلى عنه اراً أو ليالً أحياناً حيضرونه
سته يف القلعة القوزاقيـة  سلوك فقد ربته وشحنته بروحها ودرأعاتبها على هذا ال
 .بل كانت ستسافر إىل بطرسبورج اليت جاء منها اآلن لوالي .وأقامت معه هناك
ولوال  .فمنعناها من السفر يف اخلريف املاضي ،نا شوايوساند ،تعاونا أنا وسيسور

توع؟يدة الكربى سفره غداًكيف ستتحمل الس .صحتها ملا أطاعتنا مهما حاولنا ك 
مـا   !حال وصولهيا إهلي سهلْ طريقه فأرجعه  ؟أليس ما يف صدري قلب أم ؟وأنا

ولـدك للكفـار ليحـارب     أعطيت ال تقل إنك ؛افهمين يا إهلي ؟فائدة سفره لنا
وال أن يعرب ـر   ،لو كان األمر بيدي ملا مسحت له أن خيرج من داري !املسلمني

وال مـن   ،ولكين ال أم السيدة الكربى .يف اجليش الروسيوال أن يتطوع  ،بشزة
كان محاي، بأما السبب يف عجزي.ال أقول إنك غافل عما جرى لنا إن خـرياً  

وأن حتفظ يل  ،وإن شراً. رجائي الوحيد أن تنظر إىل ولدي بعني العطف وأن حتميه
 ،مل ألـده  ولـو أين  ،وأخوه األكرب قرم جري .حياة أخويه إىل أن يصبحا رجلني

يا رب انشر احملبة بني األديغة والقـوزاق   .أعده إىل أسرته ساملاً ،يكفينا ما عندنا
ولْتوطِّـد األمـن يف    !لتدم احملبة يف دار اإلمارة خالفاً للسنوات املاضية .املتجافني

 ؟أرضنا وأرض األديغة؛ فعلى ماذا خيتلفون
*** 
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كلٌّ  .يف اليوم التايل رغم الوقت املبكرمل يبق يف دار اإلمارة أحد ليس على رجليه 
قاميت يف مكان السائس وحاج  .والعربة اهزة على البوابة .يتابع عمله دون كسل

 .والصندوقان يف مـؤخرة العربـة   ،قسي ميسك بلجامي حصانه وحصان شواي
واجلميع بانتظار خان جري الذي سيخرج بـني حلظـة وأخـرى لتوديعـه إىل     

 .إيكاترينودار
وكما أن قانتات يف كامل زينتها،  .صدر أصوات كثرية من غرفة قانتاتال ت

وارتدى سعيد  .سهمامالب مجلفكذلك بيكا وسيسور كما أوصتهما البارحة يف أ
وشواي على أهبة االستعداد كما لو كان  .جري وعادل جري أحسن ما عندمها

كري الغس يتميز خان جري من مجيع من يف البيت بزيه .سيتوجه إىل عرس
وقانتات على وكتافياته وجزمتيه العاليتني وقبعته.الرجال يف مكام املناسب، 

 .وبيكا وسيسور فوق رأسها ،السرير بيدها العصا الفضيةُ
بدأت قانتات دون استعجال بضع كلمات بصوت  _ !يا خان جري ،يا ولدي _

ومبا  .ين متضيتعرف إىل أ .أنا واثقة أنك ستنفذ ما قلته لك ليلة البارحة _ :راسخ
ك دولْيع !أنك تقول إنك خملص ملا متضي إليه فليوجهك اهللا األحد إىل طريق اخلري

. احفظ اهللا يف قلبك حيفظـك  .مالئكمصريك مصري ز .إىل من فارقتهم بالسالمة
أعلوإن  .من إيكاترينودار ألننا بانتظار أخبـارك  منذ خروجكنا مبا جيري معك م

 .وحبه مغروس يف روحنا كما أنتم ،على لساين أنه ابنناصادفت قرم جري فأخربه 
لن أكون  !أما أخواه فليودعاه إىل البوابة ،يا سيسور حنن سنبقى يف الغرفة ،يا كنة

   .الضعف يف أثناء وداعه اظهر على نفسهتن مسرورة مم
وقالت قانتات حني خرج من الغرفـة   .ودع خان جري جدته ووالدته وسيسور

 خواه:ومعه شواي وأ
لنجلس إىل أن نسمع صوت  !جاين إىل مزيد من الرجاءواآلن اجلسا هنا وال حت _

 !العربة
 .ومل جيعلهم صوت العربة ينتظرونه طويالً
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_ مع السالمة لوكررت بيكا وسيسـور   ،دعت قانتات إىل اهللا _ .إلينا باخلري تعد
   .الدعاء نفسه كاظمتني عواطفهما

البيت ونظراما الوامجة تكشف أما ودعـا   رجع سعيد جري وعادل جري إىل
وجتاوزا أمهما وجلسا جبانب جدما الـيت كـان   امها األكرب إىل مكان بعيد.أخ

 .يتالشى يف أذنيها صوت العربة اليت تعرب ر بشزة
 

– VII – 
 
وغالباً ما يكون هذا اهلدوء بعد الظهر  .يصدف أن ختلو دار اإلمارة يف بعض األيام

أعماهلم حسب هـذا   برامج وينظم العاملون يف الدار .استراحة قانتاتيف أوقات 
 .الواقع

إحدى نوافذ الغرفـة األربـع   و،ترتاح قانتات يف ار خريفي حار يف حنيواليوم 
كانت قانتات .الشمس ونسيم لطيف ينفذان إليهاوشيء من أشعة  ،نصف مفتوحة

ا وهواجسها متجهة حنـو  مسترخية على السرير وعيناها مغمضتان غري أن أفكاره
وحنو إيكاترينودار اليت يدرس فيها سعيد جـري   ،تفليس حيث سافر خان جري

وكان األخ األكرب هلم قرم جري العسكري يف اجلـيش الروسـي    ،وعادل جري
كانـت   ؛تفليس يطفو على سطح هذه األفكار فجأة _الذي خيدم نواحي يريفان 

تدعو له أن تعنه مىع على  نادمةً ،ة إليه يف احلرب اليت خيوضهااملصوب الرصاصات
 ما جرى بينهما يف عام مضى.

تقلق علـى الولـدين    .وبيكا اليت تتسلى عن قلقها بالتطريز مل تكن خالية الذهن
تتلـهف   .كما تقلق على خان جري ،اللذين حيضروما من إيكاترينودار كل يوم

إما يكـربان   .لغروبعلى الوقت الذي ستصل فيه عربتهما حني متيل الشمس ل
ويتطلعان إىل السنوات أمامهما القادمة، ما  عن اليوم واملستقبلِ املختلفةالقريب أل

أال  .ولن يظلّهما جناح السيدة الكـربى باسـتمرار   .حيتذيان مثال أخيهما األكرب
ا هي األخرى أمضت سمـن   ها على عتبة السيدة الكربى حمرومةًعمر ينيكفي أ
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وها هي اآلن مهمومة مبا سيكون عليه مستقبلهم. مير بذهنـها املصـري    ؟!احلرية
املرتقب آلل سلطان الذين آثروا االحنياز إىل جانب الروس يف هذه الدوامـة مـن   

   .الصراعات
ومع أن  .وليس موايل آل سلطان على رأي واحد كما يظن من ال يعرف حقيقتهم

أن ختضهم احليـاة املفتقـرة إىل   كالً منهم يعيش حسب ظروفه فال مير يوم دون 
هم موايل خانـات آل  إم مهمومون مبصريهم بصفت .هم ببعضاحلرية وتصدم بعض

  وحيـدث  .ن للـروس على أم موالوسلطان الذين ينظر الناس إليهم نظرة خاصة 
أيستثىن شواي وسيسور  ."أن يعثروا باحلجر الذي يصيب قرون ثريان آل سلطان"

ا احلياة القلق واحلزن ومع ذلك فالنهاية املرتقبة لعالقتهما توتر جتلب هلم ؟من هؤالء
ومهما كانت قانتات عاقلة وحازمة  .وأكثر من تم باألمر سيسور .الدار والقرية

وبقيت سيسور يف امليدان وحيدة وهي تظن أن كل من  .عاجزة بينهما تاهتفقد 
احلزن مضافاً إليهمـا عـدم   إن البؤس و .ينظر إليها حمرومةً من األمل يسخر منها

نتات وبيكا، وقـد أحاطتاهـا   ومع ذلك فإن قا .اإلنصاف تعصر اإلنسان وتذله
وحني رجـع   .ها تتحمل العار الذي حلق اجعال ،وأهل الدار ساندوها بالعطف

ومل  ،ومل تظهر أمامه مبظهر احملرومة من احلـظ  ،شواي كتمت ما يعتمل يف قلبها
 ،ولكن منذ خريف العام املاضـي  .ن تتودد إليه وترائيتظهر أمامه كذلك مبظهر م

بدأت تكتشف يف نفسها أموراً كـثرية حنـو    ،بعدما رجعا من عرس آل بادينكا
مل تستطع أن تنسى كيف كانت أنفيسكا اليت أقام هلا القـوزاق عرسـاً    .شواي

سـنوها   .وكيف كان هو يهش هلـا  ،حافالً تنظر نظرات صامتة معربة إىل شواي
وتثري يف  ،س والعشرون جتعلها جتزع وكأم يسلبوا ما ال شك أنه من حقهااخلم

 .نفسها أفكاراً متضاربة
ومنذ الصباح  .منذ زمن بعيد مل يتفق لسيسور أن جلست وقت الظهرية دون عمل

جتلس إىل الشباك املطل  .دون أن تعرف السبب ،يداها عاجزتان عن أن تفعال شيئاً
أفكارها ال خترج من دار اإلمارة، مثلُها مثلُ قانتات  .التفكري على الدار وقد مسرها
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وتتجاوز إيكاترينودار  وحني تقفز بقلبها حنو لوستان حبله .ال تغادر شواي ،وبيكا
 ،حيـث جـرى العـرس    تصل إىل فاسيورينسك، أبعد ما وصلت إليه يف حياا،

  .فتنتصب أمام عينيها ما رأت هناك
أفهم ما يعتمـل   ؟أألنين اختطفت .تسأل سيسور نفسها ؟فيسكامن أن قبحفيم أنا أَ

خيجل  .أنّ السعي وراء امرأة أحلقوا ا العار ال يدعو إىل السعادة ،يف قلب شواي
يف زمن ما كنـت تكـن يل    .ويف هذا ال ألوم شواي ،اإلنسان مما يقال يف غيابه

ال ألومك على أنك  .اميوبعدما جرحوا كراميت تصاممت أم .كنت تغازلين ،احلب
تبذل قانتات وبيكا وحاج قسي جهوداً بـال جـدوى.  أتفهـم أن     .ال تفهمين

ولكن مهما جرى يل فلست أبشـع مـن    .موضوعنا أنا وشواي ال يحل باإلكراه
لن أمسح لنفسي أن تتصرف كما تصرفت وهي اليت صـارت يف   .أنفيسكا الوقحة

بدأت جتلب لك العار حىت قبـل   !ملسكنييا حسريت يا بانتايل ا .عصمة رجل آخر
هذه املرأة ال تقيم وزنـاً   .واكتملت املأساة بكونك يف احلرب .أن تؤسس أسرتك

ما إن يقضي وطره حىت ينفض نفسه ويولّي كـأن شـيئاً مل    ؟الرجل ما هو .لك
إن  .لطَّخ بالعار حىت تبقى هدفاً لكل انتقـاد ما إن ت ؛أما املرأة فهي البائسة .يكن

كان شواي يدفع تلك املرأة الشابة إىل اخلطيئة فال جيوز النظـر مـرة أخـرى يف    
 ؟وإذا كان سيتصرف مع بانتايل هكذا فلماذا حرره من األسر عند األبزاخ .وجهه

مضي شواي عندما خيـرج  أين ي ان جيب أن يستقر لدى آل بادينكا.وهو نفسه ك
لن يقبل باجقوه عمـر   ؟وقحةحبجج خمتلفة كل هذا الوقت إن مل يكن عند هذه ال

بشه وأغوي  .ولن يسمح له باالقتراب منه ثانية،الذي يعترب بادينكا ابنه ذا الوضع
ال أظن قاميت وحاج قسي يعرفـان مـا    .وتازه أديغ وغريمها سيعيبون عليه ماف

 .أما قانتات فال علـم هلـا مطلقـاً    .الحظته أنا على شواي وأنفيسكا يف العرس
 .؟ مها امرأتان وأتوقع أن تفهماينطلع بيكا أوالًأأخربها أم أُ

ومع أا هي وشواي مل يتحادثا وجهاً لوجه  .ارتعبت سيسور من أفكارها البائسة
يف موضوع الزواج منذ تلك املصيبة فهي تلوم نفسها علـى تفكريهـا يف هـذه    
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ابتعـدت عـن    .ال ترى من املناسب أن تقحم أناساً آخرين يف مصيبتها .األمور
 .ال سعادة يف ما مل تستطع أن تقدمه لنفسك بل رجوت غريك ألجله :النافذة قائلة

وأصلحت املخدتني على األريكة  .أرض الغرفة اليت ال أثر لذرة غبار عليها كنست
وخطر هلا أن تغسل الستائر ولكنها فعلت هذا أمس  .اللتني ال حتتاجان إىل إصالح

الذي تستريح فيه قانتات عادة وهي تـتمىن  نظرت إىل املكان  .وكوما وعلقتهما
 ؛والدار اليت أرهقتها مشس الظهرية فارغة .ولكن املكان فارغ ،لو تكون استيقظت

 !حىت القرية كلها كأنْ ليس فيها أحد
كانت قانتات أهدا صندوقاً تتـذكرها   ،قبل أن تتعرض لالعتداء ،يف العام املاضي

ا هي تعيد ترتيب أشيائها وقع يف يدها وفيم ،سور الصندوقفتحت سي .من خالله
وحـني   .مث عادت وأمسكت بـه  .غطاء الرأس احلريري املنقط فرمته كأنه حيرقها

" من أهداك إيلّ مل يعد يعرف إن كنت ما أزال حية " تأمل :مررته على خدها قائلة
 :ويف هذه اللحظة أرعبها صوت الباب فقفزت .قلبها وامرت دموعها

 ،مدت سيسور يديها إىل عينيها حبجة أا تغلق الصندوق _ ؟ايهذا أنت يا شو _
   .لن أتأخر ،اآلن :مث قالت وهي تدخل الغرفة األخرى

وقالت وهي تعود إىل وعيهـا   .أصلحت هندامها ورجعت ،مل يطل غياب سيسور
   :ملن ال يأيت عادة إىل غرفتها وحده

  ؟ملاذا ال جتلس يف الصدر ؟ملاذا تقف يا شواي _
 .مانع أن أجلس ال _

 .وقفت سيسور عند طرف األريكة حنو الباب
 :نقض شواي الوجوم بينهما

بـدا يل حـني    _ :مث قـال  ،بدأ شواي وتراجع _ ال أعرف كيف أقول لك  _
 .ال أعتربك من أصحاب القلوب الضعيفة ،دخلت الغرفة أنك كنت تبكني

ـا تنتظـر مـا    وأجابت نفسها وكأ _ال أظن كل النساء كما يعتقد الرجال  _
 :مث أصلحت كالمها بصوت لني ،سيقال هلا



- 495- 
 

 .ألين كنت تذكرت املرحوم حممد جري،  وخان جري _
يسـعدين أن   .ريب بيننـا  ،وخان جري أخونا الصـغري  ،نعم حممد جري ربانا _

 ؟مث كيف حالك يا سيسور .تتعاطفي معهما
 ب.الشاحسرت ابتسامة خفيفة على وجه سيسور األمسر  _ ؟!وكيف ستكون _

والشمس تنحدر ليأيت  ،هاهي الظهرية تعقب الصباح .ما نزال أحياء على ما تعرف
 .املساء

الـذي مل يكـن يسـتطيع    سر شواي أن طرف املوضوع  _نعم هذا صحيح  _
 .هكذا مير الوقت ويهرب العمر من اإلنسان _ك راإلفصاح عنه حت

 .قالت سيسور دون مناسبة _سأفتح الباب يا شواي  _
 ؟وملاذا _
أننا أغلقنـا   نلن ندعهم يظنو _مل يكن من عادتك أن تأيت إىل غرفيت وحدك  _

 .الباب على أنفسنا
ندمر مستقبلنا  .ال سر عندي أخفيه عنك وال عن غريك .إن كان هكذا فافتحي _

   ؟!تباعدناأال يكفي كم  ؛يف غمرة خوفنا مما سيقول الناس
 .توردت وجنتا سيسور وخفضت رأسها

 .قلق شواي !أراك ال تقولني شيئاً يا سيسور _
 .أنت صاحب القرار يا شواي ؟ماذا أقول _
 .وأود أن أعرف قرارك ،قراري جاء يب إليك _
 ؟أفكرت يا شواي يف ما حدث يل _ .كنت دائماً حاضرة ألجلك _
مـن   بتـداء ا _قاطع شواي املرأة اليت أجهشت بالبكاء  _مل حيدث لك شيء  _

   .د أن جيري بيننا حديث من هذا النوعاليوم ال أري
سيسرين أن  :إذن يل رجاء عندك _ارجتف صوت سيسور  _ .شكراً يا شواي _

من يف دارنـا ومـن     حضرةيفتأيت يف مساٍء ما إيلّ مع صديق لك حامالً قرارك 
   .يسمعنا
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 الشهر األول مـن ولكن موعدنا ال جيب أن يتجاوز  ،ما أسهل حتقيق ما مسعت _
 .اخلريف

ما إن خرج شواي من الغرفة حىت ارمتت سيسور بصدرها على الفـراش فبكـت   
حىت ارتوت الوسادة. مث ضت وقد نشط قلبها. وما كادت تغسل وجهها حـىت  

 :مسعت نداء قانتات
كانـت   _منه من هذا النـهار اجلميـل    يكفي ما حرمت .يتبنيا  ،يا سيسور _

غرفيت وهايت شيئاً من املاء أبـرد بـه   افتحي نوافذ  _قانتات واقفة على املصطبة 
سأستقبلهما على  ؛وحان موعد عودة األمريين الشابني ،الشمس احندرت .وجهي
   .املصطبة

 :مث سألتها بعدما استراحت ،جلبت سيسور اإلبريق والطشت
   ؟أكنت مرتاحة اليوم يا سيدتنا الكربى _
استقرت  _ .حة كما اليوممل أشعر برا ،ال أعرف ماذا جرى يل .نعميا بنيت نعم  _

ماذا جـرى   ؛وأنت يا بنيت _ :قانتات يف جملسها وثبتت يديها على العصا الفضية
 ؟معك

 مخّنت سيسور أن يكون عند قانتات شك يف دخول شـواي إليهـا يف غرفتـها   
 :ولكنها كتمت انفعاهلا ،فارتعشت

 .وأنا غسلت وارحتت بعض الوقت _
حسن أن تسترحيي ولكن ال أرى عليـك   _عت مل تصدق قانتات ما مس !هكذا _

 .شيئاً من الراحة
 .ال أعرف ملاذا تقولني هذا أيتها السيدة الكربى _
علـى   .يسعدين هذا النداء ؟!أما قلت لك أن تناديين " نانا " ؛يا صغرييت يا بنيت _

هي  !دي بيكاال تقلِّ .صوت أحفادي حيبه قليب وأذناي األقل أمسع صوتاً أنثوياً غري
 كنة تطبق العادات األديغية.
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آخـر مـرة    ؟" نانا " أرأيت باملصادفة شواي :ناديين .ن هلا ولدحمظوظةٌ من اهللا م
 رأيته كان الصباح.

 .ال أظنه يف مكان بعيد ،كان قبل قليل يف أرض الدار _
 !ليتك ناديته يل _

 ،ة والورشةواقتربت من اجلدار الفاصل بني دار اإلمار ،نزلت سيسور من املصطبة
 :ونادت

 .نانا تطلبك ،يا شواي _
  ؟ما اخلطب _ظهر شواي من وراء البيت  _حاالً  _
اذهيب وائيت  _قالت قانتات غري عابئة بشواي اخلارج من وراء اجلدار  _يا بنيت  _

 .سيأكالن مها أيضاً ؛والفَتيان موعد عودما ،لشواي مبقعد وطيء ومقص وصحن
 .وحتققت فرحتها اليـوم  ،لرؤية شواي وسيسور جبانبها كانت قانتات تسعد جداً

ومل يكن أمام عينيها إال صورة شواي الواقف بثبات على املقعد وسيسور املمسكة 
يا ترى أأرى  .؛مهاوال كان يف ذهنها غري .بالصحن ولو أا تتظاهر بعدم رؤيتهما

أعرف كيف أفـتح  ال  .خلّفا سنوات وراءمها وأنا أدعو هلما ؟فرح هذين يوماً ما
واآلن بعد ما جرى للفتاة ما جـرى مل أسـتطع أن    .املوضوع مع شواي البيتمال

. ومسعت أن اللعني بامبت رجع إىل هـذه  م من شواي شيئاً مهما توددت إليهأعل
. عناقيـد  ال شيء يف الدنيا ال يفوت أوانه .سيتسبب لنا يف مصيبة أخرى .الديار

بقيت أعاتب وألوم حىت مل يبـق   .ملوسم املاضيهذا املوسم ستنتهي كما عناقيد ا
واآلن بعد ما جرى لسيسور ال أستطيع أن أطلـب   .على لساين شيء من احلالوة

حني عـادا مـن العـرس يف     .من شاب عازب أن خيلص هلا وال يطمع يف غريها
فاسيورينسك انتزعت من سيسور خرباً ال أعرف إن كانت نسيت ما حدث هلـا  

سأنتزع روحك يا سيسور إن فكرت يف شـواي   .هذا اخلربوحتاسب شواي على 
فعل هذا بعـروس  مث إنه ال ي ؟ملاذا سيتجاوزك شواي إىل فتاة قوزاقية .ذه الطريقة

يا حسريت كم كنـت صـبية حـني     .وإن مسعت أنه فعل فلن أقبل منه ،جديدة
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لتنادراً  ومل يكن ،كنت يف عمرك أذهب إىل املدينة مع املرحوم حممد جري !ترم
أن يغازلين بأعينهم وألسنتهم ضباط قوزاق غري أين مل أمسح لنفسـي أن خيـدعين   

   .أحد
أشـارت   _يكاد صحن العنب الكبري يكسر ظهر سيسور  _ !كفى يا شواي _

 .قانتات قلقة
قفز شواي من على املقعد مبتسماً وأخـذ   _مل أعرف أن سيسور هشة هكذا  _

وعاتب قانتات ناسـياً أـا    _ال يفهمها غريمها  منها الصحن ومها يتبادالن نظرة
 ؟ختربيين مم لَ؛ لمل أعرف أين قطفت كل هذا _ :جالسة

ظهر من صوت قانتات رضاها مبـا تسـمع    _اآلن أصلحت املوقف يا شواي  _
 ،هكذا كان والـدنا يقـول   _ال أحد يفهم املرأة إن مل يفهمها الرجل  _وترى 

هي اليت حنافظ عليها يف البيـت   ذه النظرة إىل املرأةه .وهكذا كان يعامل والدتنا
واآلن  .هذا ال يتعلق بغىن أو فقر .ولذا ال تنسيا أنتما أيضاً هذه العادة .بكل طاقتنا

 ،وأنت يا سيسور اغسلي لنـا عنقـود العنـب    ،امض يا ولدي واستقبل أخويك
 .نةوال حترمي الصبيني القادمني من املدي .وخذي جلماعة قاميت حصتهم

حني بقيت قانتات وحدها على املصطبة مل تستطع إال أن تفكر يف شواي وسيسور 
قطـف العناقيـد    تـهما يف كانت طريق .اللذين اضطرما إىل التعاون يف العمل

   .وتداولها ما تزال أمام عينيها
ما كان أحسن  .هذان ينويان أمراً ولكن ال أعرف موعده :قالت قانتات يف نفسها

يهرب منه شبابه فال حيضر أعراسـاً أديغيـة    .بل أن يسافر خان جريأن يفعال ق
ومع ذلك ال أعرف  .يشتاق إىل حفالت الرقص األديغي .بسبب انشغاله بالدراسة

أين تعلم الرقص إذ رقص مسروراً باحلفلة اليت أقاموهـا مبناسـبة قدومـه مـن     
كن يف جيلي ت مل !إنه مين ؟وملاذا أسأل أين تعلم الرقص .بطرسبورج بكل ذيب

هذه  .أعتقد أن خان جري ورث منا هذه املهارات .فتاة ترقص يف مهاريت وذييب
أتذكر طفولة شواي وسيسور  .يفوت القطار جيلنا ليظهر جيل جديد :حال الدنيا



- 499- 
 

واآلن  .، وأغضباين أحيانـاً حيناً صدف أن أفرحاين وأقلقاين .كما لو كانت أمس
 .والنت الدنيا وأنـارت ان سادت الراحة البيت قلبكلما التقى  .أفكر يف مصريمها

ولْيسـعدك   ،مبا يقوله الناس شواي إن كنت جتاوزت احملنة غري عابئفشكراً لك يا 
كان خرب أنفيسكا قد غزا رأس قانتات يف هذه اللحظـة دون أن   _ !اهللا يا ولدي

ـ   اج تعرف من أين جاء ولكن العربة اليت وقفت على الباب ووراءها شـواي وح
 :هذه الفكرة تني طردراكبقسي 

جلبنا معنا رسالة من خان  _خرج عادل جري من العربة  _يا نانا أريد بشارة  _
 !جري

 ؟ماذا كتب يا ولدي _
 !ولكنها بامسك أنت ،لو كانت الرسالة بامسي لقلت لك _
 _كانت قانتات مسرورة مبـا تسـمع    _تعرفان أنه ليس بيننا أسرار يا ولدي  _

لعـادل جـري    1يا كنة أعطي أباسة .لتما خرياً بعدم قراءة ما ليس لكماولكن فع
 !بشارة

كنت أمـزح   _نظر عادل جري حنو أخيه األكرب واستعجل  _ !يكفي يا جدة _
 .خذي يا نانا رسالة خان جري .ما تأخذين منه وما تضمينه إليه لنا .معك

باإلضـافة إىل  و .لك تستحق البشارة حالالً .ال يا ولدي لن أنقض عادتنا معك _
كان بانتظار مضمون الرسالة  اللذين كانا يقومان خبدمة العربة قاميت وحاج قسي 

اليت بيد قانتات السيدة الكربى بيكا وسيسور وشواي ومن عادوا به من املدرسـة  
 .سعيد جري ومن بيده األباسة عادل جري

الفرح وجهها  رفعت قانتات رأسها فجأة وقد غسل _ !امسعوا ما يكتب ولدي _
ال أظن هذا  !يا إهلي .خان جري وقرم جري يف اجليش نفسه ويف احلرب نفسها _

 !وان أحدمها اآلخراألخ مِيحولْ ،امشلهما بعطفك وامحهما.حدث دون معرفتك
 .سألت بيكا ؟هل التقى خان جري وقرم جري يا سيدتنا الكربى _

                                                 
 القاموس الشركسي كوبيكاً. 20وحدة عملة تساوي  1
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ال  .اليت ينتمي إليها قرم جـري أظنه عرف الوحدة  ،ال يقول إما اجتمعا ،ال _
 .سيجده خان جري !ختايف يا كنة

 
– VIII – 

 
منظر الصخور اليت تغطي قمم جبال األرمن القاحلة بارد على حنو يؤمل القلب مع 

من بعيد تبدو يريفان املتناثرة على سـفوح اجلبـال ويف    .أن صباح اخلريف دافئ
 .ستراحات املواشي والكنائس املرتفعةوتبدو القرى الصغرية املقابلة هلا وم ،الوهاد

وأصوات املدافع والبنادق اليت ال تنقطع تشهد على  ،واهلواء يفيض برائحة البارود
وصهيل اخليول املتجاوبة وصراخ الناس يصدران من جانيب اجلبـل البعيـد    .هذا

يصـطدم بـرؤوس    ،نسيم لطيف يهب من حتت وينكمش على نفسه .والقريب
   .ليت تبزغ من شقوق األحجار مث خيتبئ وراء الزوايااألعشاب اليابسة ا

والشمس تنظر من خلف حواف الصخور يف أعلى املرتفع وكأن مـا حيـدث يف   
تتسلل إىل وسـط السـماء كضـيف    العامل قد زاد من حدا.تنظر بوجه حممر و

والنسور املسعورة من رائحة الدم حتوم يف السـماء بوجـوه    .من تأخره يستحي
 .وتنقض أحياناً كالرصاص ،حة مبسوطةعابسة وأجن

  .املقاتلون املتجاون يتوجسون من منظر النسور أكثر مما قد حيدث هلم يف الغد
 .نفد صرب كابوستينكا إيغنات _ !ما أشد ما اعتادت علينا هذه النسور _
 .ابتسم خان جري _لسنا أهدافها  _
    ؟ملَ فوق رؤوسنا ؟من إذن _
ليس ما  ؛إنه أكرب منا عمراً _غمز خان جري بانتايل  _ !اسأل بانتايل يقل لك _

 .شهده قليالً
إا ال تريدنا برائحة العرق الفائحة  _مل ميهله ليسأل بانتايل  _بالتأكيد سأسأله  _

 .ضحك إيغنات _تريد األحصنة النافقة  _منا 
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ـ  .ال تفكر يف ما ال فائدة فيه !كُف عن هذا يا إيغنات _ وت قال خان جري بص
  .حزناً عمقأ

سحب إيغنـات كالمـه    !ال تظن أين أفكر يف ما حتسب حسابه يا خان جري _
   .منذ طفوليت ال أحب النسور ألا كانت ختطف صيصاننا _بسرعة 

 _أغلق خان جري الباب فجأة على احلديث الذي دار بينـهم   !هكذا ال بأس _
 !لنتكلم يف موضوع آخر مادام العدو منحنا هذه الراحة

بعد أن انتظر كلٌّ غريه ليتكلم وهم جالسون وراء احلاجز الصخري الذي حتتمي به 
 :خيوهلم، تنهد بانتايل وقال

 ،تتعثـر فيـتحطم أنفـك    ؟!ما أرض األرمن هذه .منطقتنا أمجل جداً من هذه _
أي أرض جاؤوا بنـا إليهـا    !كل ما تراه حجر يف حجر ،تزحف فتتهرأ ركبتاك

 ،أنا أكرب منكما حقاً ولكنكما درسـتما  ؟على هذا البعد مث ملاذا حنارب ؟لنحارب
 ،ودرسـوكما يف بطرسـبورج   .أقمتما يف املدينة اليت كان يقيم فيهـا أتاماننـا  

 .أمتىن لو جتيبانين .الذهبية تكتافياالوقلّدوكما 
ليس من عادة القوزاق أن يندموا على الطريق الذي مشـوا فيـه يـا بانتـايل      _

 .اتقال إيغن ،سافيليتش
وإن نقضتها فلـن يغفـر يل أيب،    ،ربوين على عادات القوزاق وأنشؤوين عليها _

   ؟أتقول هذا ألنك تظنين نادماً يا إيغنات .وأكون أهنت املسنني من قومي
 ...إن كنت مل تندم _
قطع كالم إيغنات صـديقُهما الـذي اكتفـى إىل اآلن     ،دعه يتكلم يا إيغنات _

 .باالستماع
 .سأقول لكما ما يف قليب _أكمل بانتايل ما يهمه  _ .مت أو مل أندمال أقول ند _

كان األفضل من أن نقطع كل هذه املسافة أن نبقى على الضفة اليمىن  :احلق أقول
 ؛وحنمي أرضنا وأرضهم من األتـراك  ،وحنب بعضنا القوزاق واألديغة ،لنهر بشزة

 ؟أليس هذا صحيحاً يا خان جري
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 .رمبا نعم ورمبا ال _
ـ سأصحح بنفس راضية كما يقول ع _أكمل بانتايل حديثه  _إن أخطأت  _ مر 

 ،انتشلين من خماطر كـثرية  ؟حصاينما أحسن أال تعرفان  .الذي أعده مبثابة والدي
وكان قلّدين هذا السيف  ،هذا احلصان أهداه يل عمر ؛ومل يعرضين قطُّ لإلهانة هنا

وسرج حصاين األديغي  !إنه شواي ؟املسدسأتعرفان من أهداين هذا  .وهذه القامة
   .وستريت القصرية خاطته يل بابونا اليت هي مبثابة أمي ،اقتنيته عن طريق عمر

أنـت يف اجلـيش    _ابتسم إيغنـات ثانيـة    _على ما يبدو يا بانتايل سافيلي  _
 ؟!  واألديغة هم من جهزوك ،القوزاقي

 ،من أرسلين إىل هنـا معـروف  و ،لست غريباً عن األديغة ،ليس إىل هذا احلد _
 .ال أفهم ملاذا أرسلونا إىل هذه املسافة الشاسعة :ولكين أكرر .قيصرنا الكبري

القوزاقي ذو اللحية  هتف _حيق لك أن تقول هذا ألم أبعدوك عن عروسك  _
 .والشاربني

أنفيسكا شابة ودافئة وما إن  _صحة ما تقوله فيه شيء من ال ،يا بيترو كالينتش _
حالوا حىت ساقوين على هذا الطريق. ولكن ألين أفكر يف ما هو أبعد ممـا   ذقت

 .تفكر فيه أنت، أظن أن حدود الدولة الروسية ليست عند األرمن
ال  _وقف الشاب القوزاقي الضـخم   _ !ال تم مبا ليس من شأنك يا بانتيوكا _

 ...أن أنفيسكا شابة ومجيلة ،حنن سكان فاسيورينسك ،جنهل
 .سأل بانتايل مغلوباً بالقلق ؟قصدك ذا يا بيتروما  _
 ؟أنسيت شواي الشركسي _
   .اشتعل بانتايل غضباً .شواي أخي األكرب _
 !امش يا إيغنات نستقِ ؟!أصاغرهم أال يشتهي األكابر عرائس _
صرخ بانتايل وهـو يثـب وراء القـوزاقي ذي املنكـبني      _يا بيتر كالنيتش  _

 .العريضني
 .ومل يلتفت بيترو ،وإيغنات بانتايلجلم حان جري 
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يشـفي   _دمدم بانتايل بعدما جلس قليالً  _ألن جاره ينظر خفية إىل " ليزاه "  _
 !ال يظن أين سأغفر له هذه اإلهانة ،غليله يب

ونظر إىل النسور اليت  ،نصحه إيغنات _ال حاجة هلذا الكالم يا بادينكا بانتايل  _
األفضـل أال   ؟!نا أن نعرف ماذا سيحدث لنا اليومكيف ل _ال تغيب عن السماء 

 .تتشاجرا
مث  ،قال بصوت من يهـدأ  _ .وإال ما كان عندي مثل هذه الفكرة ،هو من بدأ _

نسـكن يف شـارع    ،أضاف بعد قليل: حنن من قرية واحدة وإن مل نكن جريانـاً 
عي هلذا ال دا .احسبا نفسيكما مل تسمعا ما قلت له و ما قال يل .ال ألومه ،واحد

 .احلديث
قال خان جري اآلن  _حىت لو توقفنا هنا عن تبادل العتاب يا بانتايل سافيليش  _

وهو مرتبط بالسبب الـذي   ،فسأقول لك أمراً أعتب عليك ألجله _بصوت أبرد 
ليس يف هذا  _أنت وأنا وإيغنات  _حنن الثالثة  ،أرسلونا من أجله إىل هذه البالد

هم أقربن أحدال أختذ صديقاً كائناً مـن كـان إذا مل    ،إىل اآلخر منا املوضع م
واإلخالص له يساوي اإلخالص للبالد   .خيلص للقيصر الذي أقسمنا له ميني الوالء

 :وأيضاً إن كان ال بد من قولـه  ،وحنن حماته ،وحنن هاجسه ومهُّه ،حنن شعبه _
   .حنن قوزاقه

فحسب إن كنتم عاتبني  كنت أتساءل ،يا خان جري ليس يف كالمي أي خبث _
   .عليه ألنه وضعنا حنن القوزاق وأنتم األديغة يف وضع ااة

جدي  _ لو كنا عاتبني على القيصر _ قطع خان جري كالم بانتايل _ ما ارتدينا،
وأيب وأنا، شارته،  وما كنا مسحنا لألديغة الذين قلوم حنو األتراك أن ينظروا إلينا 

   .باحتقار
فاألرض  _تكلم بانتايل اآلن بصوت أرزن  _ول هذا يا خان جري إن كنت تق _

 .وهلذا فلن نتراجع ،اليت تطؤها أقدام أحصنة القوزاق هي أرضهم
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مع انتهاء بادينكا بانتايل من كالمه احتدت أصوات القصف والرمي املتجاوبة على 
ندفعوا وا .ومن الناحية األخرى ويف السهل امتطى الفرسان خيوهلم .سفوح يريفان

بسيوفهم املشهرة حنو ظاهر املدينة.وقابل الفرسانُ الفرس واملشاةُ اجليش الروسـي  
   .بصخب شديد

ورأى كيف أصبحت الوحدة اليت ينتمـي   ،نظر خان جري يساراً يف غمرة جريه
حصانه خبليط من اللغة األديغية والروسية متأمالً  فحثَّ .إليها قرم جري إىل جانبه

السـماء صـليل السـيوف     عنانوارتفع إىل  .والتحم الفُرسان .أن يسمعه أخوه
فامتأل اهلواء بالرائحة ، الرجال وأنام صراخالفوالذية وضجيج اخليول املتحمسة و

 .السميكة للدم والبارود والعرق
وطرح آخـر جيـري    ،وترك وراءه غريه ،صرع خان جري الفارس الذي اعترضه

ومسعـا صـراخ    .فارس الذي كان يالحقهوساعد إيغنات يف قتل ال .على األرض
" صحيح يا :" وجواب بيترو من مكان غري بعيد !بانتايل " أحنن الذين لسنا قوزاقاً

" " يا خان جري وراءك  !" اقتل املسلمني األجناس _بانتايل صحيح حنن قوزاق " 
إيغنات نفسه يف مواجهة الفارس الفارسي وصرعه بصدر طرح و _من يتصيدك " 

 .وقوزاقي آخر يقطع رأس الفارس الذي يهم بالقيام .حصانه
توقف العراك فجأة حبيث ال تدري أمضى زمن طويل على مبارزة السيوف أم زمن 

العـدو   وطارد خيالة القوزاق املنتصرون .تاركاً اجلرحى والقتلى يف الساحة ،قصري
وحـني   املنسحب.ويف هذه اللحظة خيل خلان جري أن أحداً يصيح من خلفـه، 

 :على حصانه القتيل ممسكاً بصدره لتفت رأى أخاه األكرب املتكئَا
ه ارمتى خان جري من احلصان ناسـياً يـد   _ !خي الكبريأيا  _يا قرم جري  _

 !ماذا جرى لك؟ _اليسرى اروحة 
مل حيدث يل ما ال حيدث  _قال قرم جري بصعوبة  _ !ال شيء يا أخي الصغري _

يـا أخـي    اهللا جاء بـك إيلّ  .ب أن حيدث ما حدثرمبا كان اهللا كت .للمقاتلني
 .أوصِ إخوتنا الصغار أن يخلصوا لقضية والدنا .ادفني كما يدفن األديغة !.الصغري
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 .ولفظ روحه قبل أن يكمـل مجلتـه   _.. ._أنا راض عن نانا قل هلا أن تسامح
   .وأخوه الكبري يف حضنه ،كتفاه الضيقتان ختتلجان ،وانفجر خان جري باكياً

*** 
ويف ساعة إشعال مصابيح اخلريف، ارتفع  ،يف اليوم الذي لفظ فيه قرم جري روحه

وسمع يف خماض ر  ،فوق لوستان حبله أصوات االحتفال بعرس شواي وسيسور
 .بشزة

   :وحني زف اخلرب السار إىل قانتات دعت را
 !م جري ساملنيولْيعد إيلّ خان جري وقر !ليجعلهما اهللا الواحد األحد سعيدين _
واسـتعدوا   ،أعيدوا غداً عروسنا من بيـت مضـيفتها   _ :بعد قليلأمرت مث  _

 .حلفالت األيام السبعة
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ال مكان الختبار اإلنسان أصمن ساحة احلرب دق! 
ظهرت قوة خان جري وضعفه يف حرب الفرس ويف حرب الترك اليت مل تتـأخر  

صدره بالوسـام الـذي    ازدان، وسى املواقف يظهر عليه جنب يف أقمل .عنها كثرياً
ولقـي رضـى    .شرفوه برتبة املالزمو .إخالصه لقيصره وجزاء رجولته شهد على

وبعد احلربني ضموه إىل سرية  .اجلنرالني اللذين خدمهما مينشيكوف و بريوفيسك
ليست السنوات الثالث طويلة يف حيـاة اإلنسـان    .احلرس الكائنة يف بطرسبورج

فالدقيقة منها تساوي كثرياً من األيام  كنها إن قسمت على أيام احلروبلالوادعة و
فهي،بالقياس إىل ما ،وإذا كانت سنو خان جري اإلحدى والعشرون قليلة .والليايل

   .عاناه،  أكثر من عشرات السنني اليت يعيشها اإلنسان غري احملارب
تفلـيس إىل  كان قد مضى عدة أيام على خان جري يف الطريـق القـادم مـن    

ركبـة  موكحركات عجالت  .إيكاترينودار، ختللها الصحو واملطر والغيم والريح
وكان ما يهمـه   .اليت تتراوح بني الدعة والضجيج مرت بذهنه أفكار كثرية النقل
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والعالقـات األديغيـة    ،أخوه األكرب الذي دفنه يف أرض غريبة بعيدة :ثالثة أمور
 .بطرسبورجوكيف سيستقبل يف سان  ،الروسية

قال خان جري وهو يهز رأسه مع  ،رمبا كان مقدراً أن تكون األمور الثالثة هكذا
واألمر الثالث سيحلُّ على حنو  ،تويف أخي فال إمكان أن أغري يف األمر شيئاً .العربة

وإن أخلصت للقيصـر   .ما؛ ففي الوحدة اليت سأنضم إليها ال بد أن كثريين مثلي
وأعتزل. غري أين ال أجد خمرجـاً   ،ال شك سأسرح يوماً ماوحان موعد تسرحيي ف

حـىت وإن رضـخت التفـاق     ،إن عاجالً أم آجـالً  ،فتركيا .من قضية األديغة
وال شك يف أن اتفاق السالم  .ستعود وتعترض طريقنا يوماً من األيام 1أدريانوبول

" إن أخذوا منا الذي مل يشارك فيه األديغة سيثري كثرياً من املشكالت يف بالدنا.  
وإن قدموا إلينا ما ليس هلم  .ما ليس لنا وهم يعرفون أنه ليس لنا فلماذا ال نعطيهم

" وقّع البلدان على ورقة ومها يعرفان أمـا خيـدعان    ؟على أنه هلم فلماذا نفوته
أحدتا ليس مرتني أو ثالثاً خالل مئة سنة ما مها اآلخرفعلت الدولتان اللتان جتا .
بقوا وحدهم أمـام النـاموس الـذي هـو      الذين ال يعون شيئاًواألديغة  ،هفعلتا

عترى.همد؟وإن وصل فكيف استقبلوه ؟هل وصل هذا اخلرب إىل األديغة يا ت    
القامـات   :انتصبت أمام خميلة خان جري اجتماعات األديغة اليت ال حصـر هلـا  

ثـر املهـاترات يف   وتك .وأصوات الطلقات تـدوي  ،املُشهرة تلتمع فوق الرؤوس
مـاذا   :يش بوكروفسكاجل. تذكّر كيف سأله قائد واالنقسامات بسببها،ساحاا

سيقول األديغة يف موضوع أم صاروا من حصتنا " وبدأ اآلن يفكر من جديد يف 
ومن اجلهة األخـرى   ،" من جهة صحيح :ال أندم على أين أجبته ،جوابه يومذاك
شناها يربطنا الشعور بأننا أديغة وجعلنا من هذا عربنا القرون اليت ع .غري صحيح "

نعيش  .الشعور مثَلَنا األعلى ودولتنا وسلطاننا حىت وإن كنا بال دولة وبال سلطان

                                                 
 1829كانون األول عام  14معاهدة سالم أت احلرب بني روسيا وتركيا. وقِّعت يف  1

أعطت احلق لروسيا يف منابع الدانوب وعموم أراضي القفقاس من أرمينيا وأذربيجان إىل 
 الشمال. مصادر
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نعيش من األزل على هذه األرض وقد صارت  ،على أرضنا على اختالف أصولنا
ب من مائنا نتنفس هواءنا ونشر ،نقف على أرضنا وتظللنا مساؤنا ،القفقاس يف دمنا

من الصعب محاية حرية األديغة يف العصر الذي يتصارع فيه الروس  .ونأكل خبزنا
سيسلك كل منهم معنـا السـلوك الـذي     ،والترك واإلجنليز على أرض القفقاس

أال يكفيها ما بت  ؟ وملاذا ال تلزم إجنلترا البعيدة كل البعد حدودها ؛يرتضيه هو
: األفضل لألديغـة أن  صحيح ما كان يقول أيب ؟!إلينا من بلدان العامل حىت تصل

ويف أسـوأ   ،يف هـذه احلـال   ؛يتطلعوا عرب ر بشزة من أن ينحازوا إىل التـرك 
بالنسبة ألسرتنا حسم هذا األمر منذ  .كانوا سيبقون يف محاية الروس ،االحتماالت

ولكن إن نظرت إىل املوضوع من خـالل   ،وانضمت إلينا بعض األسر ،زمن بعيد
نـرال  اجل؛ هذا ما أخذته على تباع وتشترى لة املنطقة فقد حتول األمر إىل سلعةمج

  .بوكروفيسك على أنه خطأ
 ؟يستغرق تفكريكما الذي  _ناداه إيغنات  ؟خان جري ،أتسمعين ؛خان _
 _ابتسم خان جري جلليسه بوجه جامد  ؟أقليل ما ميكن أن تفكر فيه يا إيغنات _

   .يف إحدامها خي األكرب وكثرياً من أصدقائناجنونا من حربني، ودفنت أ
 .حيث هناك حياة هناك موت _تنهد إيغنات  _ال ميكن أن تغير يف هذا شيئاً  _

ما كنت أفكـر فيـه    !ليحمنا اهللا وليشملنا بعطفه .كان من املمكن أن حنل حملهم
 هذه اللحظة هو اجليش الروسي الذي رأيته على امتداد الطريق من فالديقفقـاس 

حني كنا ماضني إىل تفليس مل يكن كل هذا اجلـيش علـى    .حىت بروشنوكوب
 .الطريق

 ؟ أتتذكر ماذا كان يقال لنا يف األكادميية ؛ال شيء مستغرب يف هذا يا إيغنات _
 !قل يل اسم املدينة األوىل الذي ذكرته

 .قفقاسفالدي  _
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هذا االسـم   من أطلق !فكّر يف ما يعنيه هذا _صاح إيغنات  _نعم صحيح    _
   1بل نظر بعيداً ،على املنعة الروسية ليس جمنوناً

أيعجبه الكالم أم ال. ألنـه   :قال خان جري بنربة ال متيزها _ألنه ليس جمنوناً  _
 .أرسلَنا قيصرنا إىل املكان الذي نعود منـه اآلن  ،ينظر إىل البعيد ويفكر يف البعيد

ولو مل نكسب إال اتفاق  .ن الرجالكسبنا حربني لروسيا ولو أننا خسرنا الكثري م
 ...أدريانوبول للسالم

أتعد االتفاق الذي يشـمل األديغـة    _قاطع إيغنات صديقه  _يا خان جري  _
 ...حني يعرف األديغة اخلرب ؟!انتصاراً

 ولكن ليس أمام األديغة اليوم خمرج _رد خان جري على صديقه  _لن يقبلوا  _
 لو اتفقوا مع روسيا دون حرب .ن كانوا سيتفهمونهال أعرف إ غري أين .غري هذا

كانت نظرة خان  _نرال بوكروفسك اجلهذا ما كان قاله يل  .حلافظوا على كيام
جري القلقة وهو مل ينه كالمه متجهة إىل بالد البجدوغ والنـاختواي واألبـزاخ   

فـد الـذي   وتذكر أنه كان ضمن الو .ومل جيد جواباً مرحياً يف أي منها .والوبيخ
   .ذهب إىل مبعوث الترك يف أنابه للمحاججة واملعاتبة

لـن   ،األديغة الذين ال يريدون الترك لن يقبلوا بالروس كـذلك  :قال خان جري
كما كان املرحـوم والـدي    "أن يكسر جناح عصفورهم الطليق"يسمحوا ألحد 

رون قوه سفريب وآخه وخورلوقوه مرجان وتوغوظقوه قازبك وحجمقوه بامتز وزان
هذا مـا   ؛لن حيسب أحد يف هذه الدنيا حسابك إن مل يكن عندك دولة .يقولون

   .أثبتته احلرب ضد األتراك اليت جرت هذه السنة
 :سأل خان جري الذي اصطدم تفكريه باجلبل

 !يا إيغنات أراك صمت البتة _

                                                 
س، كما فالدي نعين كلمة فالدي بالروسية االمتالك، وعلى هذا فاملعىن: امتالك القفقا 1

 فوستوك يف الشرق األقصى. املترجم.
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 .يضاًما يهمك هو ما أفكر فيه أنا أ _خرج إيغنات من أفكاره بسؤال  _ ؟ملاذا _
ولكن تبـين أن مـا    ،عاتبت بانتايل وأنا وافقتك ،؟أتتذكر ،حني كنا حنتل يريفان

أصبحت بالد األديغة ملك يدنا عرضاً  .كان حيتج عليه يف ما خيص األديغة صحيح
ولكن ال أظن يا خان جـري أن قضـية األديغـة     .وحنن حنارب يف البالد البعيدة

  .ستصبح سهلة علينا ذا الشكل
تريد أن تقول: ال يعطى ما ال يملَك، وال يؤخذ كل ما يعطى _ ابتسم خـان  _ أ

 جري ورفع رأسه املتطاول اجلميل، والعينان الضيقتان الصغريتان تلمعان. ولكـن 
 .إيغنات مل يدعه يكمل ما كان يريد أن يقوله

 .لن أدعك تقول يل ما قلته لبانتايل .هذا هو إن أعجبك أم مل يعجبك _
قـال   _هذا مستحيل  _المك أنت حتب األديغة أكثر مما أحبهم أنا حسب ك _

 .خان جري بصوت قاسٍ
مل  _مل يتراجع إيغنات  _إن كان هذا رأيك يا خان جري فأنت ختدع نفسك  _

هجـرت   أقل لك إين أحب أمك أكثر مما أحب أمي إال إن مل أكن قوزاقياً وكنت
ة فهذا ال يعين أين لن أتأمل هلم ولن إن تأملت أمك أو حدث مكروه لألديغ _أهلي 

 .أقلق فأنا إنسان
 ؟أمل أعد أديغياً _امحر خان جري  _ ؟ومن أكون أنا إذن _
مث أضـاف   ،انطلق الشرر من عيين إيغنات الزرقاوين _ال تعاند يا خان جري  _

لـن   .وال تدعين أقول لك ما ال جيب ،ال تتهمين مبا ليس يف قليب _ :بصوت أهدأ
 هـني من عامة الناس، أن ي ،ضابطاً ،جنراالً ،سلطاناً :ن أحد كائناً من يكنأقبل م

وقد عبـرت عنـه يف سـاحات     ،قومي القوزاق. أنا مرتاح إلخالصك لقيصرنا
 .أتصورك تبالغ ،ال تؤاخذين ،ولكن أحياناً ،احلروب

أأنـت إيغنـات    _سأل خان جري وفمه ال يتسع السم صديقه  _يا إيغنات  _
 ؟شإيفانوفيت
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ال حقد يف ما قلت لـك   _ضحك إيغنات تغلبه السعادة  _مل ختطئ  ،أنا ،نعم _
فماذا يكتم أحـدنا عـن    ؛كاألخوين ،أنا وأنت، وإن مل ننتم إىل شعب واحد _

 ؟اآلخر
مل ي فخان جري ما يقلقه وهو سعيد مبا يسمعخ. 
دي ينفـذ  واجلن ،حنن جنود ،ال أقصد بكالمي أال خنلص لقيصرنا الذي عاهدناه _

 .ما أُمر به , ولكين مع ذلك مهموم مبا سيكون مصري األديغة
قال  ؟أليس كذلك يا خان جري ؛متؤذي قومك وأنت تظن نفسك تحسن إليه _

 .إيغنات كأنه غري مبال باملوضوع
إن قلت لك يا إيغنات ما ال يليـق فسـاحمين    .اآلن نفَذْت متاماً إىل ما يف قليب _

 هذه الضفة القوزاقية اليت أنا عليها وتلك اليت عليها األديغـة  بالنسبة إيلّ .وافهمين
سيان عندي. حني دخلت بالدنا بدأ شعوري يتعمق بأين، بإخالصـي للقيصـر،   

أعد ولكين مع ذلك ال  .أؤذي األديغة الذين هم قومي عبر اتفاق سالم أدريانوبول
ال  .فسنا كما كان يقول والدي. ملاذا خندع أنفسنا بأننفسي فعلت ما ال جيوز فعلُه

   .مصلحة لنا مع تركيا إن كنا نريد أن نعيش دولة مستقلة
ومل يسأله إيغنات عن سبب توقفه ألنه تفهم ما يعتمـل   ،مل ينه خان جري كالمه

 .يف صدر صديقه
، اليت بدلت عند بداية ر البااألحصنة يهدئ السائس القوزاقي العجوز من سرعة 

 ،ذي أسبله مطر الصباح الصيفي الضعيف يتناثر خبفة حتت عجالت العربةوالغبار ال
وإذا التفت من مكان خان جري حنو ر  .والشمس تصعد من جهة اجلبال الشرقية

 .بشزة خيل إليك أن بالد األديغة تنسحب من ناظريك كأا رب مـن كفـك  
 ،ح من الغابات الفسيحةورائحة اخلضرة تفو ،والقمم البيضاء البعيدة تسند السماء
وتلـك   ،والقرى املتناثرة اليت توزعها الغابة ،والقطعان تسرح يف الرباري الواسعة

  .تبدو من جهة البجدوغ واألبزاخ ،املمتدة على ضفاف األار
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تعيش يف سالم ألا ال تعرف أن الدولتني  ،هذه القرى ال تعرف ماذا خيفي هلا الغد
قال خان جري يف نفسه واعتصر األمل  ؛ها مبوجب معاهدةتاتقامس الروسية والتركية

باإلهانة مما فعلوه م مـن وراء   هم اخلبثَسيشعر قومي الذين ال تعرف قلوب .قلبه
فعلت بنا ما فعلت مث نفضت يـدها   ؟!ما تركيا .وسيلجئهم إىل السالح ،ظهرهم

وروسيا  .اً من األياممنا تاركة إيانا نتفاهم مع روسيا وإن مل تكن هلا عالقة بنا يوم
ت الوثيقة على اعتراف من تركيا ليست الدولة اليت ميكن خداعها بسهولة فقد نص

 اآلن واألمـر  .بانتصارها تتحدى به أي معترض سواء من األديغة أم من غريهـم 
هلذا السبب قال يل:  بوكروفسك وأظن .متروك لتفاهم الطرفني الروسي واألديغي

ادعهـم إىل  رج مر على قومك وقابلْ زعماء البجدوغ و" يف طريقك إىل بطرسبو
سأكلمهم  ." لن أتكاسل عن مهمة والدي إن أطاعوين أم مل يطيعوين !معنا الصلح

   .وسأقول هلم ما يف قليب
بتـر السـائس    _إن رجعت مخسني عاماً إىل الوراء أيها الضابطان احملترمـان   _

اجلنرال  مقرن باملكان الذي كان فيه منر اآل _القوزاقي العجوز أفكار خان جري 
 .إن شئتم أوصلتكم إليه ؛سوفوروف

قال خان جري مسروراً ألنه سيمر على ضفة ر بشزة وستقع  _ !نعم أوصلنا _
   .عينه على بالد األديغة

وأشار السائس من  ،اعتلت العربة نقطة التقاء ري البا وبشزة على الضفة العالية
 :مكانه بالسوط

كانت هنـاك أزمنـة    .سوفوروف كان جيابه األديغة من هنا وون أن اجلنرالير _
انظرا إىل كل هذه الغابات والـرباري الـيت    :هاهم األديغة ؛عجيبة أيها احملترمان

وشـاطئ حبـر    .تالمس البحر األسود وحبر كريش ميتلكها هؤالء اللصوص القَتلة
   .آزوف اجلنويب حتت سيطرة هؤالء العصاة

 ،ات إىل العجوز نظرة استياء حماوالً ثنيه عن الكلمات املهينـة لألديغـة  نظر إيغن
 :وتنحنح
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 .ال يقول شيئاً من خارج قلبه _ابتسم خان جري  _ !دعه ،دعه يقول _
 :اآلن فقط فهم السائس القوزاقي العجوز ما يدور

 .على ما أرى أنـت يف جيشـنا   .ال أعرف إن كان الضابط احملترم من األديغة _
اجهنا .ال أقول ما يسيء .أنك أديغي ويف جيشنا حسنووما أكثر ما  !ما أكثر ما ت

وكان عصر فالسوف  ،هكذا سوفوروفكان عهد اجلنرال  !قتلوا منا وقتلنا منهم
 .الرجل املمتاز أسوأ

 .سأل خان جري ؟هذه السنوات ،واآلن _
تثناء بعض املناوشات وباس ،العام الفائت وهذا العام بالقياس إىل األعوام السابقة _

أما  .نلتقي أكثر من ذي قبل عرب األسواق ونتبادل البضائع .كان بيننا سالم ،أحياناً
   .اآلن فقد أهاجتهم احلرب التركية

 .نظر خان جري إىل إيغنات نظرة قلق
 .سأل إيغنات ومها يركبان من جديد ؟ما الذي ال يعجبهم _
؛ رمبا ر إىل هذه القرية اليت تبدو لكنظا ؟كيف تعرف دون أن ختالطهم وحتدثهم _

البـا  من ـر   اجلانب القوزاقي األديغة إىلمن بالد رجل يأيت  ؛تسمى احلاتقواي
أنت من أي أصل  .. األديغة ينتمون إىل أصول متعددةبعض األخبار مفيحمل إليه

  ؟تأيت أيها الضابط احملترم
جـده   ،ء آل سلطانمن أمرا _أجاب إيغنات  _خان جري من بالد البجدوغ  _

 .ووالده خدما يف جيشنا
وقال مرتاحـاً حاثـاً    ،التفت العجوز الذي استقر يف مكانه _.مسعت ،مسعت _

 :األحصنة
يقولون إن العقدة هم األبـزاخ   ،البجدوغ مقبولون مساملون ،هؤالء أصدقاؤنا _
 .الشابسغو

ـ    ،مل ختتلف أفكار خان جري الصامت عن أفكار السائس ان واهلـرج الـذي ك
الطريـق   قطع املزيد منمتوجساً منه والذي يتحدثون عنه كان يقلقه أكثر كلما 
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ثقُلت الشارات على  !ما أسرع ما تنتقل األخبار :واقترب من قريته قائالً يف نفسه
الوسام الذي يشهد على شجاعته يف احلرب مل يعد يلمـع  خيل إليه أن  و ،كتفيه

 .وال يفرح به كما يف السابق
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حني بلغ خرب وصول خان جري إىل اجتماع أمراء البجدوغ ونبالئهم كانت عربة 
   .آل سلطان قد اجتازت للتو ر بشزة

وعندما  .دخل حان جري ساحة االجتماع مع الفرسان الثالثة الذين أرسلوهم إليه
 .ارتفعت أصـوات خمتلفـة  جتماع الذي ال يضم إال األمراء الظهر خان جري ل

ح ألبا وأوقف األمريمز الضجيجقوه باتبإشارة من يده املرفوعة جم: 
حني مسعنا أنك وصلت إىل القلعة القوزاقيـة رأينـا أن    .مرحباً بك أيها احملترم _

 _وصلَنا خرب من طرف الروس  !ال تؤاخذناف؛قبل أن تدخل دار اإلمارة نستضيفك
 فقل لنا احلقيقة.    ؛الترك أقلقَنا

 انظر إىل كتافية حمدثك وقطعة _ليس بعيداً عن الساحة  يلٌقال نب _أيها احملترم  _
 !ه أجابكراحلديد املعلقة على صدره واعتبِ

واآلن رفع األمـري   _ن له االحترام والتقدير جتماع األمراء والنبالء الذي أُكيا ا _
ليـوم  لسنا ألول مرة ا .ال تقولونا ما ليس مطلوباً منا _ثانيةً  الكبري حجمقوه يده

وال حتطّوا مـن قـدر    ،ال ينوين أنا أيضاً هلذا السبب .نرى كتافيات آل سلطان
ال تتعجبوا من اختالف آراء أمـراء   .احملترم الذي رجوته أن يتفضل إىل اجتماعكم

مل جنتمع اليوم  .وال من تكتلهم يف مجاعات ،البجدوغ ونبالئهم على قدر عددهم
، وال من أجل أن يشعر من ال يؤخذ رأيـه  من أجل أن ينقض أحدنا كالم اآلخر

اخلرب املشؤوم الذي ثار يف إقليم األديغة قد مجعنا فلْنتأكد مـن   ا كانبالصغار. ومل
تحلَّوا  ،ال تدعونا نلجأ إىل القامة حللِّ قضايا حتتاج إىل الزمن وإىل التفكري !صحته
 !ال تكتم شيئاً عنا ،ديغةأخربنا أيها احملترم مبا تعرف عما يهم األ !بالصرب
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ترجـل خـان    _إن كان اجتماع نبالء وأمراء البجدوغ قد دعاين هلذه الغاية  _
أقول لكم إنه ال معلومات  _جري من احلصان واختذ مكاناً وسط الساحة بثبات 

. إن كنتم تريدون معرفـة  ولكين لست متأكداً من صدقها ،كملدي أكثر مما وصل
 .هذا ما أستطيع أن أقوله اليوم إن فهمتموين .ن بيننا أسراررأيي فال أحبذ أن تكو

األفضل أن  ،إن كنا وقعنا بني دولتني فكما كان يقول والدي :واآلن فكرة أخرى
ميكننا أن نرى من نواجهـه   .ننظر عرب ر بشزة من أن نتطلع وراء البحر األسود

 .أنا ما زلت على الطريق !ال تؤاخذوين .على حنو أفضل
جتدد احلزن كما هي  !دار اإلمارة بفرح وحزن معاًحني دخل خان جري قبِل است

 ،بدموع احلـزن اللقاء العادة على قرم جري الذي مضت سنتان على رحيله فبدأ 
 وانتهى بدموع الفرح بالعائد إليهم سليماً.

كان اهللا قـدر   _ :تنهدت قانتات بعمق وقالت وقلبها يرتاح _ ؟ما العمل إذن _
اخلـري   . ليوجهـه اهللا إىل ال نستطيع أن نغري شيئاً يف قدره ي ما حدث؛لقرم جر

يا ولدي أخربنا إن كنت تعرف حقيقة اخلرب  .. ال ألومهحيث رحل ولْيسكنه اجلنة
 .املشؤوم الذي وصلنا عما دار بني الروس والترك بشأن األديغة

 أتوقّع قطُّ ولكن مل _تنهد خان جري  _اخلرب الذي وصل إىل األديغة صحيح  _
وأنا سامهت يف هذا ودفع املرحـوم قـرم   .أن يتصرف الروس والترك هكذا بشأننا

ما حيزنين هو أم مل  .تورط أناس كثريون يف هذا العمل غري السوي .جري روحه
احلشيش  كومةَ ،على ما يبدو ،عوا"تواز .ومل يتصرفوا معنا بإنسانيةحيسبوا حسابنا 

لن يقفـوا   ،على ما أراهم ،وهؤالء  "ربية حيث كوموهااليت حشها أحدهم يف ال
   .عند هذا احلد يا نانا

ونظرت إىل سـعيد جـري    ،جعل هذا احلديث قانتات تستعجل _يا ولدي  _
أعبرت عما يقلقك وجييش يف صـدرك يف   _والتفتت إىل شواي  ،وعادل جري

 ؟اجتماع األمراء الذي دعيت إليه
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وخيـل إيلّ   ،مل أغري شيئاً يف مواقف أسرتنا _كرة يا نانا ال تقلقْك هذه الف ،ال _
 ؟أتوافقين أكثر من اجلـدة  :نظر خان جري حنو شواي وكأنه يقول .أم تفهموين

 .كلفوين يف االجتماع أن أكتب رسالة إىل القيصر وإن كنت ال أعرف نتيجتها _
 .سألت قانتات ؟وما مضموا _
راء والنبالء يف البجدوغ يريدون مصاحلة قيصر استنتجت من االجتماع أن األم _

 .وهذا ما رجوين أن أكتبه يف الرسالة ؛روسيا
قالت قانتات حبيث ال يعرف السامع أهي فرحة أم  _هذا خرب جيد ونية حسنة  _

 ؟ما رأيك أنت يا شواي _ :مث سألت شواي .قلقة
 ،جـري  تذكّر شواي أنه ختاصم هو وحممـد  ،ويف موضوع مشابه ،يف عام مضى

وفيما هو يبحث عن الكلمات اليت تصلح أن  .وتذكر األيام واألشهر الثقيلة التالية
 :تكون جواباً هادئاً ساعدته قانتات

حنن ال نسـتطيع أن نتكفـل    ،إن كان يصعب عليك ما ستقوله فليس ضرورياً _
 بكل شيء.

لذي اختـذه  اختذ املوايل يف اجتماعهم املوقف نفسه ا ؟وملاذا صعب علي يا نانا _
هـذه   .أمراء اخلمشي والذي يرفض ما فعله قيصر الروس وسلطان الترك باألديغة

نبت رفض املوايل يف أطـراف جـدران    _قال شواي  _املعاهدة رمبا تسبب فتنة 
 .ويف املضافات ،األسيجة

مـا   ؟ما العمل _ :وأت بعد قليل زة رأس ،قالت قانتات _وأنا توقعت هذا  _
 حملُنا. إن كان اجتماع األمراء والنبالء كلّفك يا خان جـري وكـانوا   محلَنا اهللا

أتسمعون يا أوالد: مـا   ،ولكن .مستعدين أن ينضموا إىل جنا فلْنلب هلم طلبهم
 ليسـت حماكمـةُ   .يبقى يف بيتنا _أكدت قانتات على احلضور  _قلناه يف بيتنا 

تصرأن  .أسرتنا الدولتني مسؤوليةَ ف أتريد أن  !خان جري ضابط روسيال ننس
إن كان هناك ما ال يعجبك أنت أكرب احلضور هنا يا ولدي. ؟يتقول شيئاً  يا شوا

   !فقله
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أنا مل  _قال شواي  _سيبقى يف بيتنا  ،ما قلناه يف بيتنا يا نانا ليس حديثاً للقرية _
قـد تبـدل   اللهم إن مل يكن موقفي حنو األخرية  ،أمل ال إىل تركيا وال إىل روسيا

صحيح أن من الصعب تقبل ما فعلته بنا الدول الغربية  .قليالً يف السنوات األخرية
وال  ،غري أين ال أقصد ذا يا خان جري أال تصدق مع الدولة اليت اخترا بقلبـك 

وال  ،أنت اآلن على مفرق طريق .أن متتنع عن تلبية رجاء اجتماع األمراء والنبالء
 .ك إىل تغيري طريقكأريد ذا أن أدفع

راضياً عمـا   لست .عبرت عما يف قليب _قال خان جري  _شكراً يا شواي  _
كان تصرفاً جيداً لو  .ولكين أفهم أن ال خمرج لنا غريه اليوم ،حدث لنا حنن األديغة

 .احتذى كل األديغة حذو أمراء البجدوغ ونبالئهم
 .مل يعلّق شواي على كالم خان جري

   .ادل جري يتبادالن نظرات االستفهاموسعيد جري وع
 :نقضت قانتات اهلدوء الثقيل

.. يا خان جري اذهـب وخـالط   .هذه مأساة جديدة قامت بيننا حنن األديغة _
شواي ال حاجـة أن خنـربهم    وكما قلنا يا .املوايل العاملني يف الدار وسلِّم عليهم

 ؛لصباح ابـن شـواي  مل أر منذ ا ،. يا سعيد جري أو أنت يا عادل جريبالكثري
حني بقي االثنـان   _ !أنت يا خان جري حلظة !أحدهم إيلّ أت بهلي .شوقوين إليه

 مل تعجبين آراء شواي يا خان جري.   _ :وحدمها يف الغرفة قالت قانتات
نفسه يف صدره.  صارعي _ابتسم خان جري  _واي يا نانا القلب األديغي لش _

 مل يقل ما ال جيوز.
 ؟أمل يعد قلبك أنت أديغياً _جفلت قانتات مما مسعت  _يا مصيبيت  _
ولكن ثقي أين لن أخطـئ اجتـاهي يف    ،ويف قليب جيري الصراع نفسه يا جديت _

أعجبين تصرف نبالء اخلمشي، وسأكتب رجاءهم  .املفترق الذي تكلم عليه شواي
 .وسأكون سفريهم ،إىل القيصر
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ي العامني، ووراءه عادل جري، حني دخل سعيد جري ممسكاً بيد الطفل األمسر ذ
 .مدت قانتات أصابع الفرح إليه

أنت اشتقت إيلّ يا  _تعلق شواي الصغري بعنق قانتات  _ !تعال يا ولدي تعال _
شيئاً مـن  "زبش  "يا خان جري أعط  ؟هل انتهيت من طعامك يا ولدي .صغريي

األخ  ،ا أيضـاً ، ولدننعم يا صغريي نعم. إنه خان جري !احللوى اليت وراء ظهري
هذا هو خان جري الذي كنت أحدثك عنـه   .األكرب لسعيد جري وعادل جري

خطر هلا أن تقول له " إنه األخ األصغر ألبيك شواي " ولكنها أمسكت  _دائماً 
ال  ، إنه ال يأخذ احللوى منـك  !انظر ماذا يفعل هذا الذي ما يزال طفالً _لساا 

يثق بك بعد. 
*** 

أوصل اجلنرال  بريوفسك إىل  ،1829عام  ،العام نفسه ول منكانون األ 17يف 
رئيس هيئة أركان اجليش الروسي ما كتبه خان جري باسـم أمـراء اخلمشـي    
ونبالئهم. وحني أعلموا ذا املوضوع القيصر نيقـوالي األول أرسـل رسـالة    

معها خان  لرسوأُ  ،مستعجلة إىل موفد روسيا إىل تفليس باسكيفيتش إيريفانسك
  .جري

أرسل اجلنرال باسكيفيتش إىل إيكاترينودار أن يتأكدوا من صحة حمتوى الرسـالة  
حان  املالزموما إن وصل اجلواب حىت استدعى إليه  .وإن كان يف نفسه مرتاحاً هلا

  .جري
خيل إىل خان جري أن سحنة قائد جيش القفقاس الطيبة حتمل شيئاً ال يسر، وإن 

 .اء الثاين مشااً لترحيبه به يف اللقاء األولكان استقباله له يف اللق
إن صفُّوا إىل جانبنـا   _قال باسكيفيتش  _يسرنا ما كتبه إلينا أمراء البجدوغ  _
ما سامهت بـه   .ولسنا ممن حينث بوعده ،حنن روس .سيجدون صدقاً من ناحيتناف

لو و.ترم أخربين بـه اجلنـرال بريوفسـك   من قول وفعل يف موقف قومك أيها احمل
غري أنّ فهم هؤالء  ؛تصرف األديغة اآلخرون كما تصرف البجدوغ لرضينا عنهم
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ال يفهمون إىل اآلن ملاذا جئنا إىل القفقـاس   .قاصر إىل اآلن _وإن كان مؤسفاً  _
أما أنت فنحن  .نتأمل أن يفهموا ،لسنا يف عجلة من أمرنا .وجانا اللصوص الترك

أمثّن ما اجترحت من بطوالت يف حروبنا  .زماملالراضون عنك، فهمك عميق أيها 
وأعرف أن أخاك األكرب سلطان قرم جري سقط وهو حيارب  .ضد الترك والفرس

 _وأنا واثق أنك ستخلص لسلطان بالدنـا روسـيا    ،أنت ما تزال شاباً .ببسالة
أثق بك ولكن  !اجلس أيها احملترم ،اجلس _حاول خان جري أن ينهض فلم يقبل 

. حنن لسنا ما لو قاله لك أقرب الناس إليكشيئاً فاحفظه يف قلبك ك أريد أن أقول
ال تصدق كل ما  .حباجة إىل حاكم على أمراء اخلمشي سواء كنت أنت أم غريك

 .  1ليهم أن يتركوك وحيداً يف الساحةما أسهل ع !قاله لك من طلبوا منك الكتابة
 :ض خان جري وقد شحب وجهه

إن كنت  _نطق امسه غري ناسٍ أنه هو أيضاً أمري  _ترم يا إيفان فيدوروفيتش احمل _
ومل أسجل ما مل  ،تتحدث عن زعامة أمراء اخلمشي فأنا مل أكتب شيئاً غري صحيح

 .ال جيوز أن يقال عين مثل هذا .يقولوه يل
أفهم مصدر  _ض اجلنرال باسكيفيتش أيضاً  _ أصدقك ،أصدقك أيها احملترم _

 .بإمكانك منذ الغد أن تسـافر  .املالزمعن أدائك أيها  أنا شخصياً راض .حزنك
بلّغها شوقي إىل صقيعها  ،حبها سلّم يل عليهاحني تصل إىل سان بطرسبورج اليت أُ

 .وجنوم سنتها اجلديدة
 

                                                 
يف كتاب " اموعة القفقاسية " الذي كتبه األمري البجدوغ حجمقوه والذي نشر عام  1

،ويف بابه العاشر سرد اخلرب املتعلق ذا املوضوع كما يلي: " حني سـألوا أمـراء   1910
لكنهم صرحوا بـأم مل  اخلمشي شهدوا أن سلطان خان جري هو من أنشأ رسالتهم، و

 يقبلوا ترشيحه لنفسه أن يكون مسؤوالً عن األمراء.
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 الكتاب السادس
 

– I – 
 

خان جري من احلـرس القـوزاقي   املالزم حني رجع 1830شباط عام  10يف 
لقوزاق من تفليس مل يكن مضى ثالثة أيام عندما أرسـل  لشرينومور التابع لسرية ا

إليه قائد الفرع الثالث من اجلندرمة بنكندورف من مقر عمـل القيصـر يـدعوه    
 .للحضور بسرعة

عـود إىل  يحـني   .مل يكن خان جري يسمع اسم أسرة بنكندورف للمرة األوىل
د اجلندرمة يعرف خان جري أن قائ ،الوراء مخس سنني زمن انتفاضة الديسمربيني

وحني قيل  .بنكندورف كان خملصاً للقيصر ومل ينحرف عن إخالصه مييناً أو يساراً
مل يتسن لـه أن  ولكن  .إن االنتفاضة هي من تدبري الضباط مل يبد أي ليونة حنوهم

وخالل نصف السنة اليت  العسكرية، حني كان يدرس يف األكادمييةيقابله أو يكلمه 
 رج.خدمها هناك يف بطرسبو

نظر خان جري إىل الساعة وقلقه  _ ؟أي شأن له معي ؟ملاذا يستدعيين بنكندورف
مل يتكلم معي بعد يف موضـوع عملـي    .يهيج؛ ال يزال أمامه أكثر من ساعتني

واآلخـر   .اجلنرال رئيس األركان الذي أرسلين إىل اجلنرال باسكيفيتش يف تفليس
جب من اخلرب هو قائـد سـرييت   أولُ من تع .الذي ال أعرف من هو يرسل ورائي

ومع أين قلت له إين ال أعرف سـبب اسـتدعائه يل فقـد سـألين يف      .القوزاقية
حقاً ملاذا يسـتدعيين   .ولكن ماذا أقول عما ال أعرف عنه شيئاً .تفصيالت كثرية

إين ارتكبت خطأ وأنا يف طريق الذهاب والعـودة إىل   لنفسي أقول ؟قائد اجلندرمة
تكلم معـي اجلنـرال    .أعرف نفسي فعلت شيئاً من هذا القبيلتفليس غري أين ال 
إىل أدق  ،وأيـن تسـكن   ،سأل عن أصـلي واسـم قبـيليت    ،باسكيفيتش جيداً

وحني كلمين ثانية بعد أكثر من أسبوعني مل يكن فيه ما يعيب سوى  .التفصيالت
  .نظراته اخلفية
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همـا  تشف قلقَاكحني رأى كابوستينكا إيغنات وكاردوفسكا يعقوب على الباب 
   .واكتشف أما مهمومان مبا يهمه ،من نظراما الوامجة رغم فرحه بلقائهما

 .سأل إيغنات _ ؟أحقاً استدعاك بنكندورف _
 !اخلرب اما أسرع ما مسعتم _
الذي انضم  1حامل العلمقال كاردوف يعقوب  _ال خرب خيفى يا خان جري  _

 :الل صحته باد على وجهه املمتقَعوابتسم واعت .إىل سريته بعد احلرب التركية
أجام بصوت حـازم   _قيل يل جيب أن أكون عنده يف الساعة احلادية عشرة  _

 .ولكن ال أعرف ملاذا حيتاجين _ولكن قلقه ظهر من تتمة جوابه  ،خان جري
مل حيدث لـك   _اخنفض صوت إيغنات رغماً عنه  _وهذا ما نقوله حنن أيضاً  _

 ؟أليس كذلك ؛مكروه على طريق تفليس
 .ال شيء من هذا _
 .نظر إيغنات حنو يعقوب _ال أعرف إذن ملاذا يستدعونك إىل اجلندرمة  _
وكما   _ض خان جري بقوامه املمشوق املتني  _كل هذا سيظهر بعد ساعة  _

 يقال يف بالدنا  
 " ال شيء يقلق املخلصني للحرية "

ىل بنكندورف حىت وصل إىل سبب استدعائه إعن التفكري يف خان جري  كفمل ي
منها شيء من احلرارة  شعأدخلوه إىل الغرفة الواسعة اليت ي .الباب احلديدي الواسع

وقد نسي وهو ميتطي الدرج احلجري األبيض أنه أديغي وأنه خيـدم يف السـرية   
مل يكن يف الغرفة الـيت باـا    .وأنه حيمل وساماً على صدره مالزمالقوزاقية وأنه 
   .مصراعيه إال مقدم جالس إىل جانب طاولةمفتوح على 

 _نظر املقدم ذو األنف والوجه الكبريين إىل الساعة  _خان جري  املالزم أيها _
ما إن حتني الساعة احلادية عشـرة حـىت    .ال يزال أمامك بضع دقائق على املوعد

 .ألكسندر كريستوروفيتشالكونت يدعوك 
                                                 

 رتبة تعادل رتبة ضابط. املعجم الروسي 1
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ه حني جلس على أحد املقاعد الثالثـة  ابتسم خان جري يف سره ألنه عاد إىل وعي
عقارب الساعة الكـبرية  ومسع من اجلانب اآلخر إىل اليسار حركة  .الذهبية اللون
ويف السقف املصـابيح الكـبرية املوصـولة     .، ورأى قفزاا الناعمةعلى احلائط

واليت ال ميكن الوصول إليها من علـى أرض القاعـة املرصـوفة     ،بالزجاج الالمع
 .مشعدانات النحاس اليت تضم ثالثيات من مصابيح الشمع على اجلدرانو ،باخلشب

تـدفئك وال   ويف املوقد اجلداري الذي على جانبيه مقعدان نار حطـبٍ خفيفـةٌ  
وصورة كبرية للقيصر نيقوالي األول حتتل اجلدار املقابل للموقد،وسـتائر   .تدفئك

 .النوافذ األربع متسك أشعة الشتاء الشاحبة
مل  !ليت نانا شاهدتين وأنا مدعو إىل مثل هـذا القصـر   :ي يف نفسهقال خان جر

تكن تنهي وصفها لقصر األتامان القوزاقي ماتفييف ألخوي اللذين ماكانا يفارقان 
وكما يقال "  ؟!إن كان مكتب قائد اجلندرمة هكذا فكيف مبكتب القيصر .الدار

القيصر , ولكن ليس مجيـع   ما تراه العني يساوي احلياة " فمن املمتع أن يرى مقر
وما هذا العمل  ؟أيكون قصر القيصر هادئاً كهذا .الناس حمظوظني ليتسىن هلم هذا

 .إىل هنا تعرف ملاذا دعيأجيب أن  ؟الذي ال ينتهي والذي يغرق فيه املقدم رأسه
ال أظن أمـامي خـرياً    .إنه غارق يف األوراق خافض الرأس ولن جييبك إن سألته

لو صحبتك إىل حرب التـرك أو الفـرس    .ان عندهيلوسي سفجلوسي وعدم ج
 !رت كيف تتصرف هناكخلبِ

وارتسـمت   ،ويف هذه اللحظة تذكر خان جري بداية مشاركته يف حرب الفرس
ومسع الكلمات األخرية ألخيه األكرب قـرم   ،أمام عينيه اجلوارح احلائمة يف السماء

لضحايا احلرب باستثناء قرب أخيـه  وعادت إىل خميلته صلبان شواهد القبور  .جري
 .املسلم

وعلى رأس الساعة انتشل صوت اجلرس الصادر من وراء الباب خان جري مـن  
 :وض املقدم وقال مسبل اليدين ،أفكاره

 .ألكسندر كريستوروفيتش يدعوك إىل الدخول ؛خان جري املالزمتفضل أيها  _
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األشـقر الكهـل    يدعِ الرجلُ ومل .ما إن جتاوز عتبة الباب حىت تسمر يف مكانه
 ،املعتدل بني السمنة والنحافة بعينيه الزرقاوين املخادعتني الذي استقبله مبتسماً لـه 

 القوزاقي يكمل ما بدأه: املالزممل يدع 
رحب بنكندورف خبان جري وقـاده إىل   _اآلن أفهم أيها احملترم كيف أنت  _

أنـت   _ري ممسكاً ذراعه اليسرى برفق املائدة الواطئة املنتصبة قرب املوقد اجلدا
 ،. وقد مسعت برجولتك يف احلربنيأمامكال يزال عمرك كله .متناسق القوامشاب 

اجلس قباليت مرتاحاً  .وبإخالصك لقيصرك ولدولتك، وها أنت اآلن واقف أمامي
نمي إيلّ أنـك كنـت يف    .دعين أمتع عيين بك وأفرح مبرآك .دون تكليف زائد

وأعطوين فكرة عن الكتاب الذي أرسـلته إىل أركـان    ،مدة وجيزة القفقاس قبل
 .وقد تصفّحه القيصر والقى قبوالً منه ،اجليش

 ...يا مسوكم _
ورف خلان جري مل يسمح بنكند _ ؟!أمل نتفق على طرح التكليف الزائد بيننا _

 ،" ألكسندر كريستوروفيتش" فحسـب  ــــخاطبين ب _أن يكمل ما يريده 
نعم أيها احملترم ال تتعجب فالقيصر هو أول من قـرأ   .نا فأمسح لك ذاحنن وحد

 الكونـت  بقيادة القفقاس املكلفوهو من أرسلك إىل  ،كتابك وقيمه مبا يستحق
وقد رد علينـا   ،إن إيفان فيدوروفيتش باسكيفيتش راضٍ عنك مثلنا .باسكيفيتش

 .ذا املعىن
ا يبدو هؤالء مطّلعون على جوابِ مـا  على م :قال ؛قفز قلب خان جري لما مسع

واجلنرال باسكيفيتش لن خيفي عـن   .طلب مين أمراء اخلمشي كتابته إىل القيصر
واألفضل أن أروي بنفسي ما فعله يب قـومي مـن أن    .هؤالء البتة ما مل خيفه عين

 .وأظنه سـيثق يب  ،أظنه يتمتع بالرجولة واإلنسانية والصدق .يرويه يل بنكندورف
والصدق مهما  ،ول نانا " مهما أحكمت الكذبة فال بد أن ينفرط عقدهاوكما تق

 "   لتئمظننته غري متماسك فسي
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أحرجين قومي الـذين   _قال خان جري  _ولكن يا ألكسندر كريستوروفيتش  _
 .ظننت أين فعلت معهم خرياً

أليس ما طلبـوا منـك كتابتـه     _سأل كأنه ال يعرف املوضوع  _ ؟وكيف _
 ؟صحيحاً

ولكنهم نقضـوا   ،سنصاحل الروس وسنحالفهم :يح أن أمراء اخلمشي قالواصح _
 .وعدهم يل بأن أكون مسؤوالً عن البجدوغ

 الكونت سأل _ ؟أليس صحيحاً أيها احملترم أن أمراء اخلمشي تعهدوا مبحالفتنا _
   .وخيل إىل خان جري أن عينيه الزرقاوين الذكيتني تلمعان ،بنكندورف

مل أكن املبادر إىل ما كتبـت   .ذا يا ألكسندر كريستوروفيتشال ألومهم على ه _
لسنا وحدنا بل سنحثّ أمراء الشيشـان ونـبالءهم إىل    :وألم قالوا يل .بل هم

ال بد  :وقلت ،وألم قالوا يل إم سيزعمونين كتبت وأنا أَنشد األفضل ،مصاحلته
 أن القبائل األديغية األخرى ستحذو حذونا.

 ؟نهم سيحالفوننا كأمراء البجدوغوهؤالء أتظ _
إن عاملناهم بإنسانية يـا ألكسـندر   أظن القبائل األديغية األخرى ستفعل هذا  _

 .كريستوروفيتش
ابتسم بنكندورف وسـأل   _ ؟إن خدعك هؤالء كما فعل األولون أيها احملترم _

كيف تفهم شكل اإلنسانية اليت ينبغـي أن   _ :بصوت ألطف دون انتظار اجلواب
 ؟ملهم انعا
 .ليس عند قومي ما هو أغلى من حريتهم وأرضهم يا ألكسندر كريستوروفيتش _

م متكنت من معايشتهم وحرزت طاعتهمإن مل تنتقصهم من هذين وقد. 
ومن ال تسائالً وهو يبتسـم: سأل بنكندورف م _ ؟أليس األديغة أقواماً متعددة _

 ؟يعتد حبريته وأرضه
 .واألبزاخ والقربتاي الشابسغوأكربها  ،بيلةاألديغة اثنتا عشرة ق _
   ؟وهل القربتاي أديغة _
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 .وإن عدت بضعة قرون إىل الوراء وجدم سكنوا جبانب حبر آزوف ،نعم _
 .مل يدع بنكندورف خان جري يكمل ما بدأه خبصوص القربتاي _واألخباز  _
اللغة وإن اشـتركنا  ال نشترك يف  .واألخباز يقولون إم كانوا يف عصرٍ ما أديغة _

نصفهم مسـيحيون ونصـفهم    :ونفترق يف الدين ،فإن لغاتنا تتمايز روفاحليف 

   .مسلمون

قال بنكندورف يف نفسه: لـيس   _عندك اطّالع على تاريخ األديغة أيها احملترم  _

ن أمامي جمردمـا   _وتأمله بعني ثاقبـة   ،إنه ضابط مثقف متمرن ؛أديغي متمرد م

 .مسعته سرين

 .على احترامك يل كونتكراً يا ش _

 ،نطق بنكندورف رتبة خان جـري ألول مـرة   _يسرين  ،املالزميسرين أيها  _

ولكن ال أعرف أين تعلمت كل هـذا يف سـنيك    _ .وأكمل متظاهراً بالالمباالة

 .االثنتني والعشرين

مل يكن خـان جـري بـدأ      _جديت قانتات أسعد غريفنا  علّمتين يف طفوليت _

ويف املدرسة اليت درسوين فيهـا يف تفلـيس     _لى ما حيوم حوله السائل اجلواب ع

مث يـا ألكسـندر    .ويف سان بطرسبورج درسونا ما يتعلق بـاألقوام األخـرى  

إن مل تعرف تاريخ قومـك   :كريستوروفيتش ال أنسى ما كان يقوله مسنو قومي

 .عشت حياتك أعمى أصم أبكم

 _قال اآلن بنكنـدورف دون مـراءاة    _حملترم شكراً أيها ا ،املالزمشكراً أيها  _

وأنا واثق أنك لو صرت مسؤوالً عـن اخلمشـي ملـا     .يسرين كثرياً أننا تعارفنا

 _ .على ما يبلغنا من استعدادات قومك ال أظنهم حيتاجوننا حنن وأنت .خدعتهم

سرعلى وجه قائد اجلندرمة ابتسامة ال تكاد ت ولكن سنراقب ما جيـري  _بني ت. 



- 525- 
 

دولتنا قادرة على التصدي ملن يقاومهـا ولكـن    ،دعوناك اليوم ألجله أمر آخر ما

يف العام املاضي ال بد مسعت  .ونظنك ستفيدنا يف هذا .األفضل أال نضطر إىل هذا

وقـد   ،وفيها كثري من األديغـة  1أم شكلوا سرية جبلية قفقاسية حلماية القيصر

 .ن عزمت جريسلطا 2الرومتيستر :يكون قائدها من أقاربك

 .ولكين مسعت به .ال قرابة بيننا ،ال _
 .افسنضمك إليه املالزمإن وافقت أيها  _
_ جعلته املهمة اجلديدة اليت مل ختطر لـه ببـال    _ .موضعاً لثقة مسوكم إن كنت

 .يل الوقت الذي حتدده موعد ،شكراً _يرتفع من جملسه 

                                                 
يكتب س. بيتني يف كتابه  "احلرس املستقل للقيصر احملترم": تألفت انتقاًء من جيـوش   1

الً للحراسة. وبقي متنوعة، ومن هؤالء من له تاريخ مميز، فألفوا منهم جيشاً خاصاً مستق
 األديغة حيمون قصره.

ويف عهد والية نيقوالي األول بن بافل اختاروا من بني سكان اجلبال األديغة األقوياء من 
أجل أن خيدموا يف حراسة قصره. وألفوا منهم وحدة، ومسوا هذه الوحدة: السرية اجلبلية 

شهر أيلول، عني قائد جبهة من القيصر احملترم، ويف وبأمر . 1828وذلك عام  القفقاسية.
القفقاس جنرال اخليالة إميانويل الرومتيستر عزمت جري قائداً للتشكيل الـذي مجعـه يف   

دخل إىل بطرسبورج عرب قلعة موسكو. وكـان يف   1829أيار عام  2ستافروبول. ويف 
التشكيل ثالثة ضباط برتبة أوبري أوفيسري (ضابط مسؤول أول) وأفندي واحـد، وسـتة   

 49ربية (ضباط صف )، وأربعون حامل سالح، وثالثة وعشـرون جمنـداً، و  طالب ح

 فارساً، وعربات بأحصنة. وخصوهم بثكنة سيفينوفسك.
وأصدر القيصر أمراً يف شهر آب بوضع سرية اجلندرمة والسرية اجلبلية القفقاسية حتـت  

 قيادة بنكندورف.
 
 حرس القيصر. املؤلف.رتبة عسكرية ليس يف العربية ما يقابلها، خاصة بضباط  2
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  .رف مـن مقعـده الـوثري   مل يتحرك بنكندو _ املالزماجلس أيها  _ !اجلس _
وكـذا العينـان    ،والوجه الظاهر من خالل الصدغني املائلني إىل البياض هـادئ 

لست أنـا   _ين غري الكثني هادئتان شقرني األاجبمن حتت احلاخلبيثتان الزرقاوان 
إنـه   ،من يثق بـك  _ضغط على آخر كلمة  _ املالزملست أنا أيها  ،أيها احملترم

أن تكون يف حضرته وتكون حامياً حلياته أمـر إهلـي ال   و .قيصر روسيا العظمى
ودون أن تتفهم هذا وتودعه يف صميم قلبك لن تقدر علـى أن تكـون    .بشري

واختربنا عدداً من  ،وقبل أن نقلّدك املهمة اجلديدة فكرنا طويالً .خملصاً ملبعوث اهللا
من  املالزمأيها  ولكنك أنت ؛ليس ألننا ال جند من يناسبنا ومن خيلص لنا .بالدكم

حنن نعرف أن أسرتكم خملصة لروسـيا وأنكـم مناصـرون     .على اجلميع ناهفضل
وظهر تفانيـك يف   .وقد بدا هذا من مصري جدك ووالدك وأخيك األكرب ،للقيصر

ال جيوز جحد معـروف اإلنسـان    ،حنن راضون عنكم .آخر حربني يف القفقاس
ولكن ال  .زكَّوك كلهم عند القيصر وهلذا ،وخصوصاً إذا كان حنو القيصر والدولة

سأل بنكندورف خان جري وإن مل  _أن القيصر هو من اختارك  املالزمتنس أيها 
اختـتم   _ املالزمأمسعك أيها  ؟أتريد أن تقول شيئاً أيها احملترم _ :يبد األخري قلقه
   .بصوت أقوى

لـس إليـه   اآلن فقط تأمل خان جري صورة القيصر املعلقة على اجلدار الذي جي
وقبل هذا حني كان قائد اجلندرمة يكلمه مل تكن صورته املعلقة وراء  ،بنكندورف

ولكن خيل خلان جري اآلن أن القيصـر نيقـوالي األول    ،القائد غائبة عن مرآه
القيصر  ؟خلص يل أم ستخدعينتأس ؟أي إنسان أنت :بعينيه املسمرتني عليه يسأله
ـ احلو ،شوارب متناسقة غري كثيفةاللحية والو ،حاسر الرأس عريض اجلبهة ان اجب

ولكن سحنته بـاردة وإن كانـت جعـب     .واسعتنيشبه ميالن يعلوان عينني اجل
 :انتبه خان جري إىل نفسه وهو يقول .الذخرية الفضية والكتافيات الذهبية متناغمة

ويضـعف طـابع    زم،جيب أن يغلب عليه طابع احل ،إنه حاكم البالد كيفما يكن
 :يقول شيئاً دون أنووجه نظراته بسرعة إىل من جيلس يف حضرته  .للنيا
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سأخلص له وسأكرس  .أود أن أعرب عن شكري للقيصر على الثقة اليت أوالنيها _
حسم خان جري الكالم وقد مال جبسمه عن املقعد وإن مل يقفز  _حيايت ألجله  

لكسـندر  ال أعـرف يـا أ   _ :عنه كما يف السابق مث أضاف بصـوت لطيـف  
   ؟كريستوروفيتش إن كان من املناسب أن جيتمع قائدان من األديغة لسرية القفقاس

 وبان على سحنته رضاه مبا  ،املالزمرمبا ألنه مل ينتظر هذا السؤال تأمل بنكندورف
اختربت  .ابتسم قائد اجلندرمة يف سره ،وحنن مل ننس هذا األمراملالزم. بلغته فطنة 

ه السرية ما كان يقوله صديقي اجلنرال يرمولوف عن األديغة بنفسي منذ تأليف هذ
فطنون وصادقون " مل يغب هذا  ،عشاق للحرية ،حماربون ،فوضويون ،" متمردون
 .ولكن حني اختربنا عناصر السرية يف كل شيء اخترناكمـا أنتمـا   ،اهلاجس عنا

ـ  ،كما أنت،ليس ملرة أو مرتني اختربناه ،سلطان عزمت جري اربون وكذلك احمل
 .الذين يدرم

ض بنكندورف من مقعـده   _رمبا ما كنا لنتصرف هكذا لوال ثقتنا باألديغة  _
وهب خان جري واقفاً بطريقة جتعلك تغبطـه   ،الوثري إيعازاً إىل أن حديثهما انتهى

سيكون بـايب   .املالزمولكن ال فرق عندنا بني من خيلصون لنا أيها  _على خفته 
فكرة عما حتـدثنا   عنده الرومتيستروسلطان عزمت جري  ،جلكمفتوحاً دائماً أل

وأنا واثـق أنكمـا    ،سينتظرك يف السرية اليوم بدءاً من الساعة الرابعة عشرة .هفي
   .ستتفقان

تصافح الرجالن للوداع ويف تلك اللحظة فحسب انتبه خان جري إىل أن جدران 
املعلقـني كلـها مائلـة     الغرفة الواسعة وسقفها ونوافذها ومقاعدها واملصباحني

وما إن اسـتدار   .وكذلك قلبه ،وخيل إليه أن خديه كاملصباحني حممران .للحمرة
ذي املقابض املذهبة اللماعة وهو يالحـظ   محرخان جري حىت وصل إىل الباب األ

وحني خرج من مقر اجلندرمة واستقل العربة سـأل   .أن بنكندورف يتابعه بنظراته
أكانـت غرفـة    :السؤال الذي كان يدور يف رأسـه خان جري نفسه مرة ثانية 
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وبعد ألي ابتسم بفتور كأنه وهو يسـمع   ؟بنكندورف مائلة للحمرة أم خيل إليه
مائلة للحمرة صوت العجالت أفاق من فكرة.  

 
– II – 

 
 :استقبل قائد السرية القفقاسية خان جري على عكس ما توقع

ـ مر بع _ املالزمعندي فكرة عن عملك أيها  _ ال ينيه على الورقة باستخفاف وق
اشر بإمكانك أن تب _ :وأضاف بصوت جاف ،بالروسية دون أن يدعوه للجلوس

   .مهماتكمنذ اآلن 
وقال ملمحاً إىل  ،وقف ممشوق القامة استعداداً  للكالم .ومتيسترأمسعك أيها الر _

 ؟وما هي هذه أيها احملترم :نظره الذي ال يعريه ومتيسترعتبه على الر
بل انتفض متلمساً حليتـه وشـواربه    ، يرفع عزمت جري وجهه املستدير الثقيلمل

وأجـاب بلغـة روسـية     ،ونتأت كتفاه ،نصف السوداء وملعت عيناه السوداوان
 :وبصوت جاف

تعلّم أن اللغة األديغيـة ال تسـتعمل يف    _ الزمومنذ هذه الساعة أيها امل ،ماليو _
 .حنن ضباط لقيصر روسيا العظمى ،أنت وأنا مل نعد أديغيني .السرية

قال خان جري خبلـيط مـن    _ ومتيسترأن نكون ضباطاً لقيصر روسيا أيها الر _
ولن يقبل القيصر الـذي   .ال يعين أننا مل نعد أديغيني _ :وببطء ،الروسية واألديغية

 .هذا الكالم ألف هذه السرية منا
أوامـري   _لواقف أمامه يكمل ا املالزممل يدع  _ قائد السرية القفقاسية هو أنا _

 ؟املالزمأفهمت أيها  ،ال مفر منها وال اعتراض عليها الزمإليك أيها امل
فهم خان جري أنه ال جيوز اعتراض هذا الرجـل ذي   _ ومتيسترفهمت أيها الر _

وأصدر صوت اصطفاق مـن قدميـه    ،ومد جسمه ،الرقبة القصرية والوجه اجلهم
   .آمالً أن يرفع إليه عينيه
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رفع قائد السرية رأسه وض أمـام   _ املالزمإن كنت فهمت فهذا حسن أيها  _
امسع اآلن ما جيب أن تفعله  .هذا أفضل لك  _خان جري متني القامة مرصوصها 

 ،هذا الزي القوزاقي اخلعه منذ اليـوم  _اقترب منه ونظر يف عينيه  _ املالزمأيها 
وأمهلك أسبوعاً  .البس زيك األديغي وبانتظار أن خييطوا لك زي السرية القفقاسية

تعيش مع اجلنود عيشة اخلدمة العسـكرية   .تترك الشقة وتأيت إىل هنا .هلذا الغرض
ال أتكلم عن اختالف السرية القفقاسية عـن بقيـة سـرايا     .دون أن متيز نفسك

وأنظـار بطرسـبورج    .احلماية. حنن نأيت من مشال القفقاس اليت ال يعرفها الروس
األديغة والشيشان  _والسرية اليت تضم ممثلي كثري من األقوام  .طة عليناكلها مسل

 .وستفهم بنفسك هذا األمر ،ليست قيادا سهلة _والنغوي والقوموق واألباظة 
مل أجد يف قائد السرية القفقاسية ما يعيب إال منعه يل مـن   :قال خان جري لنفسه

أنا أيضاً فكرت يف ما قالـه   .ضرتهة وعدم مساحه يل باجللوس يف حيالكالم باألديغ
ولكن مل أتصور أن يستقبلين من حيمل اسم أسـريت   .وملح يل إليه بنكندورف .يل

 ؟أمل أكن يف الوحدة القوزاقية حلماية القيصـر  ،مهما يكن فأنا أيضاً ضابط .هكذا
 .ال أزال واقفاً أمامه منذ نصـف سـاعة   .يتكلم معي كما يتكلم إىل صيب مذنب

أكرب مين عمراً ورتبة ولكنك تبالغ أنك أفهم. مستعداً أن أغفر لك كـل   وكنت
أيكون نسي لغتـه واحـتفظ    .هذا لو مل تبالغ أيضاً يف موضوع احلديث باألديغية

 ؟بامسه فحسب
الذي استأنف الدوران  ومتيسترتوقف الر _ننهي تعارفنا اليوم هكذا  املالزمأيها  _

غداً عندما تأيت بزيك األديغي سأقدمك إىل  _يف أرض غرفته الكالم وقفة قصرية 
 .املالزممع السالمة أيها  ،واآلن أنت حر ،السرية

وما إن مد يده إىل مقـبض   ؟ملاذا يهتم بالزي األديغي من ال يريد أن يتكلم بلغته
 :باللغة األديغية ومتيسترالباب وهو يقول هذا يف نفسه حىت ناداه الر

 !حلظة يا أخي الصغري _
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ونظر إىل الوراء ممسكاً حبرية  ،خللفن جري كمن أطلقت عليه النار من اتوقف خا
 قبض الباب:م
اسـتقبله   _ !ساحمين يا خان جري على أين مل أعاملك حسب العادات األديغية _

ال أعرف ماذا حيدث لنـا عنـدما    .عزمت جري اآلن وقد تبدى روحه القومي
جلنـرال إميانويـل حـني مجعنـا يف     رمبا ألين أنفذ ما قاله يل ا .ننفصل عن قومنا

..احلق أننا سنرى .بنكندورفالكونت وكذلك حني دعاين إىل مكتبه  ،ستافروبول
.. وأنت أظنين جعلتك تأخذ عين فكرة .أظنين ورطت نفسي بنفسي ،ما سيحدث

 .سيئة
قال خان جري حماوالً أال يسبب احلـزن   _ !من هذا النوع ك وساوسال تأخذْ _
 .مل أعد ألومك ؛ما العمل إن كان مسؤولونا شددوا عليك :أضاف،مث ومتيسترللر

   .ولكن أينما كنا فمن األفضل أال ننسى لغتنا
بوجـه أكثـر    الزمإىل امل ومتيسترنظر الر _هذا ما أتقيد به حني أكون وحدي  _

 .طالقة
 ؟وماذا تفعل وقتها _
 .أكلّم نفسي _
 .دة لناأصبحت هذه عا _ابتسم خان جري  _على ما يبدو  _
أعتقـد   .من الطبيعي أن حيدث مثل هذا حني تكون بعيداً عن قومك ؟ما العمل _

أن األديغيني االثين عشر يف سريتنا واجلنود من األصول األخرى يهمسون بلغـام  
 ... أسيء إليهم غري أين أنفذ توجيهات ألكسندر كريستوروفيتش جبالفة.يف سرهم

رفع خان  _للغة إن مسحت يل يا عزمت جري أود أن أعرب عن رأيي يف مسألة ا _
ليست عندي فكرة عن الطريقة اليت أكد ا عليـك   _جري وجهه اجلميل املريح 

ولكن كائناً من يكن فمـن   ،ألكسندر كريستوروفيتشالكونت اجلنرال إميانويل و
املعيب أن تقول ألحد أن يتخلى عن اللغة اليت زودا أمهت جيـري يف  هأتوقع أن .ه 

 .هذه املسألة شيء ال نعرفه
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جتاهل عزمت جري كـالم   _ املالزممل تدع نفسك تنسى هلجة البجدوغ أيها  _
 .تعجبين طريقة حديثك _حمدثه 

ليقل كلٌّ ما يريد غري أنه ال شيء أمتع  ،ةقيوأنت هلجة اجلمكوي اليت تتكلمها ن _
 .. ".يط خليل" خيط حرير على ح :امسع مترين النطق هذا .من أن تتحدث بلغتك

" متتم تـامر   _جعل التمرين الذي ذكّره بطفولته البعيدة يصرخ  _ ؟ماذا ماذا _
 .أستطيع إن أردت أن أنطقه بأسرع من هذا دون أن أخطئ ؟وت... "أفهمت

كنت أود أن أدفعك إىل اخلطـأ ولـو    .لغتك مجيلة ،أصدقك يا عزمت جري _
 .األم يف السرية غري أنك غلبتين واحد ألنك ال تسمح ألحد أن يتكلم بلغته رفحب
ومد إليه ورقة سـحبها مـن    ،ابتسم عزمت جري _ ؟!أأنا من ختلى عن لغته _

يف العام املاضي وقد مضى على إرسالنا إىل هنا  :اقرأ هذه الورقة _كومة األوراق 
أنشأها لنا ألكسندر كريستوروفيتش الـذي    1829آب عام  29ثالثة أشهر يف 

وقد أرسل الورقة نفسها إىل دمييدوف قائد جيش  .دليل عملون أرسلك إلينا لتك
إا  .ال سر فيها ،دفوريانسكا املقيم معه يف مركز سيمينوفسكا.اقرأها بصوت عال

ال إساءة فيها سوى أنه مل يذكر أمراً واحداً  .مرسلة إلينا مجيعاً حنن عناصر السرية
: 

ان جري ما يف الورقة بصوت عالٍ يقرأ خ _ :" إىل من خيدمون يف سرية القفقاس
احرصوا على تقارم دون أن يسخر منـهم النـبالء    .ال تطعموهم حلم اخلنزير _

بل ساعدوهم على  .ال تلحوا على التدريب على السالح والنظام املنضم ،احملاربون
ويف مثـل   .ال تعاقبوا من ال يطيع .أن يدربوا أنفسهم بأنفسهم يف أوقات فراغهم

وال تلحوا عليهم يف .توغانوف املالزم الثاينالت فاملسؤول عن عقام هو هذه احلا
ـ وإن  .فمعهم خدم جلبوهم معهم هلذه الغاية ،تنظيف مالبسهم بأنفسهم لوا اغتس

ال متنعوهم من أن يضعوا مالبسهم .مرات على عادم فال تعاندوهم يف النهار عدة
 ؛مـنعهم مـن تقلُّـد أسـلحتهم     وال حتاولوا .وأسلحتهم إىل جانبهم أثناء النوم

وهم أحرار أن يـدخنوا خـارج    .فتوغانوف سيعلمهم شيئاً فشيئاً أال يفعلوا هذا
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ال جيوز ألحـد   .واألفندي له احلرية أن خيالطهم يف أي وقت شاء .قاعات الدرس
وال حتاولوا منـع   .وهم أحرار يف امتطاء خيوهلم يف أوقات فراغهم .قطع صالم

ال  ،وعليهم أن ال يوجهوا أي كالم مسيء .ل واحدة من االلتقاءأصو إىل نتمنيامل
وال حياولوا تغـيري   ،إىل معلمي الدين اجلبليني  فحسب بل إىل النبالء احملاربني أيضاً

 _" وكلٌّ له اخليار يف نوع فراشـه "   .بل عليهم أن يساعدوهم ويرعوهم ،دينهم
وتذكر مـا   ،ليه عزمت جريحني انتهى خان جري مما يف ورقة التوجيهات نظر إ

 .نبهوه إليه دون أن يعرف من يتهم به
   .ولكن مل يأتوا على ذكر اللغة خبري أو بشر ،ال شيء يعيب .كل شيء ممتاز

إن أردت  ؟ملاذا تعتب علي _بصوت خمتلف  ومتيسترسأل الر _ املالزمإذن أيها  _
   .سأذكر لك متريناً آخر من متارين النطق

 .ال أتراجع عما قلناه بشأن اللغة ولكين ،نعم أريد _
ض الرائد وكأنه لـيس ذاك الرجـل    _بل أنت  ،الزملست من قال أيها امل _

لست أنا مـن توجـه إليـه     _ان يلهو بتمارين النطق قبل قليل الطيب الذي ك
 .نتظرك غداًأ ،مع السالمة .هنا ننتهي من لغتنا األديغية .شكواك

للمقاتلني وأيام احلرب الثقيلة واملخيفة، والناس الـذين  أن تفارق احلياة االعتيادية  
مث لو مل يكـن يف األمـر إال    .اعتدت عليهم إىل من ال تعرف من هم ومل تألفهم

.. تغيـر  .طريقة استقبال قائد السرية الذي ستبقى معه ليالً واراً وستعمل معـه 
ومل يفتح لـه   ،جههمل يسمح له أن يرى و _ مزاجه يف تلك الساعة مرتني أو ثالثاً

 ؟ومتارين النطق .قلبه
لو مل أكن جمنوناً ما كان ينبغي أن أتكلم يف أمر اللغة أمام رجل غريب. قال خان 

مل  ،باستثناء بعض املرات اليت وجدت نفسي فيهـا يف البيـت   ،جري. منذ سنني
 .ولكن مل أنسـها هلـذا السـبب    ،أتكلم لغيت يف السرية القوزاقية اليت أخدم فيها

نفسـك بصـوت   ا  مكلِّ ،يف وحدتك ،وأحياناً ،وفكّر ا ،حتفظْ ا يف قلبكا
حىت عزمت جري نفسه خدم أكثر مين يف اجليش  .وهكذا لن ينسيكها أحد ،عالٍ
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سواٌء صـدقْنا   .بلْه أن ينساها ،ومع ذلك فتمارين النطق تنهال من فمه ،الروسي
وأمسح ألفكـار   ،ي بوساوس ال معىن هلاإيغنات أم مل نصدقه فأنا أحياناً أرهق نفس

 ؟ماذا أقول اآلن .وأفين نفسي يف شعور قومي ال طائل حتته ،ممنوعة أن تغزو رأسي
غري أين ال ألوم عزمت جري على هـذا   .ليس من الشعور القومي أال تعرف لغتك

فبـأي لغـة    ؛السرية اليت أتوجه إليها خليط من أعراق خمتلفة .ألنه قال يل ما قاله
من هذه الناحية فإن مل أنفع فلن  !ليعرفوا !ليعرفوا ؟فهمهما مجيعهم تتواصل معهمي

 .ولكن األمراء الشباب هؤالء لن تستطيع منعهم من التحادث بلغتـهم  .أضر أحداً
   .لغة غري لغتهميف سيمينوفسك كالم بفوج النبالء  ثكنةمل يكن يصدر من 

*** 
نقض إيغنات اهلـدوء الصـباحي    _ !كفى يا خان جري كالماً يف موضوعك _

فمن سنخلص له هو هذا القيصـر   ،كما تقول أنت ،أينما كنا _السائد يف الغرفة 
ال أظنـك   .رمبا كان إرسالك إىل السرية اجلبلية القفقاسية لفائدتك ولفائديت.نفسه

لـو   .وأنت من اختاره ووثق به ،وحدك من تكلم إليه بنكندورف بشأن مهمتك
    .ه نوعاً من حسن احلظكنت مكانك العتربت

 ،نظر خان جري يف وجه صديقه الذي يودعـه  _أفهم يا إيغنات ما تريد قوله  _
ومل أكـن   .واستشرت اجلنرال بريوفسك ،وأنا فكرت يف أشياء كثرية _وهش له 

حسن أن يثقوا بـك وحـظ    .أجهل أنه على اطالع على املهمة اليت اختاروين هلا
هلا فمن الصعب ترويض سرية فيها أعراق كثرية ومع أخاف أال أكون أهالً  .جيد

ولـو مل   .ذلك فأنت على علم مبا يف ناحيتنا مشال القفقاس وكيف جتري األمـور 
.. وإن كان األمر يتعلق بأبناء .يكن إال ما رأيناه يف طريق عودتنا من حرب الترك

ليت يشيع ال ينتهون من االجتماعات ا ،اإلجنليز _وقد حرضهم الترك  ،قومي فهم
 .ويف القربتاي والشيشان والداغستان مثل هذه الفورة .فيها امتشاق القامات

 .قال إيغنات ؟أحتدثت يف هذه األمور إىل غريي _
 .ابتسم خان جري
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لكونـت  وكان بودي أن أملّح ل .أطلعت اجلنرال بريوفسك على بعض ما يقلقين _
 .بنكندورف إىل بعض وساوسي ولكن نظرته منعتين

.. أمثـال هـؤالء ال   .؟أجننـت  _ :خطف إيغنات احلديث _خان جري  يا _
 ؟أتظن أم ميكن أن يفهموك ،يفصحون عن أعماقهم

 ،ومع أنه المـين  .ومع ذلك قلت لفالدميري ألكسندروفيتش بريوفسك .ال أظن _
أن تنفّس عن ضيقك أفضل من أن يبقى  .فقد خيل إيلّ أنه فهمين ،كما فعلت أنت
وحني سألين ألكسندر كريستوروفيتش عما إذا كنت علـى   .جريف صدرك كاحل

اطالع على تاريخ األديغة أجبته باإلجياب،  وبأين سأتعلم ما ال أعرفه، فهمت أن 
إنه على علم بأين أمجع تـاريخ األديغـة    :وسأخربك مبا هو أعجب .رأيه يفّ تغري

ه املعلومـات دون أن  أن أنشر هـذ  يل وتقاليدهم االجتماعية.وملّح إىل أنه ال جيوز
وبأشـعار   ،مارلينسـك  _حنن على علم مبا يكتب فيستوجيف  :قال يل .يقرأها

فـال   فإن كنت تكتب شـيئاً  ؛وال تغيب عن رقابتنا كتابات اآلخرين 1بوشكني
 !تكتمه عنا

مب  _دارت حدقتا إيغنات يف حمجريهما حائراً يف تفسري ما يسـمعه   _ ؟مث ماذا _
 ؟أجبته

.. ومل أكـن يف عـداد   .أنا ال أكتب شعراً _ابتسم خان جري  _ ؟ومب أجيبه _
نحن مل نكن .. وإن مل أعد إىل ذكر هذه األمور ف.وال عالقة يل م ،الديسمربيني

واآلن صرنا قـريبني   ،حنن خملصون لقيصرنا .إن كنت تتذكر ،النقيب بوربوفك
، وأنا من جهة السرية اخلاصةأنت من جهة السرية القوزاقية  .منه جداً وحنن حماته

أنت تفهـم   ،لو مل يثقوا بنا .فال حاجة أن يسألونا عما يف قلوبنا ؛اجلبلية القفقاسية
ما حيزنين اليوم أمـر   .ماكانوا مسحوا لنا باالقتراب من القيصر ،هذا دون أن أقوله

سيصعب علي يا إيغنات أن نفترق فال تبقى يل عالقة بك وحنن يف جـيش   :واحد
                                                 

يف مبارزة بسبب شكه يف عالقة  1837الشاعر الروسي الشهري الذي قضى عام   1
 زوجته ببارون فرنسي. مصادر.
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وداعـاً يـا    _ز خان جري فجأة وكأنه مل يكن يف خضم هذا احلزن قف _واحد 
 "  رى نؤكد إخالصنا ملوالنا القيصر"مهما حصل لسرية احلرس فإننا مرة أخإيغنات 

 .أضاف بالقوزاقية مبتسماً
القوزاقية وجد نفسه منذ اليوم األول  اخلاصةبالقياس إىل خدمته يف سرية احلراسة 

 .عب ال اية لهيف وحدته اجلديدة يف ت
سواء قابـل قائـد    ،طوال نصف سنة مل يكن مير يوم بل ساعة على خان جري

دون أن يتذكر جماته له يف موضوع استعمال اللغة األديغية يف  ،وحدته أم مل يقابل
ومع أنك كنت تسمع يف كل مكان لغات األديغة والشيشان واألوسيت  .احلديث

ـ    ،غويواألنغوش والقوموق واألباظة والن ت فإىل جانب كل هـذه اللغـات كان
ويتصاحلون  ،تسمح هلم بأن يتحادثوا وخيدموا معاًف الروسية تسودهم عرب املترمجني

ولكـن مـن    .ويأكلون معاً وحيزنون ا معاً يف أوقات الكرب ،ا إن ختاصموا
فمهما كانت اللغة الروسية  ،ويف منط حياة أخرى ،وجدوا أنفسهم يف بالد أخرى

ويعتـرب قومـه    ،ويراها مجيلة ،يتكلم لغته مستمتعاً كلٌّ هم يف العيش، كانتساعد
وإن مزح  .فوق اجلميع اويعتربه ،أحسن األقوام وأعالها، وال شيء يعادل تقاليده

بعضهم معه أحياناً دون قصد فقال ما ال جيوز جلأ إىل سيفه، عادى من انتقده على 
مل يكن اجلميع  ؟ولكن ملاذا تتهم الربيء .طريقة حياته وعاداه بدالً من أن يشكره

ولكن من يغلب عليه املديح املتكلَّف ويتكرب حىت على قوم الذين ضموه إىل  .هكذا
ومل يكن حملةُ أسـلحة هـؤالء   .جيشهم من بني أوالد األمراء مل يكونوا قليلني

 .يعدون أنفسهم صغاراً
ماً بدءاً مـن الضـباط   ومهما كانت تقاليد اخلدمة يف اجليش الروسي صارمة دائ

وانتهاء بعامة اجلند فقد كانت هذه التقاليد بالنسبة إىل من أتوا من مشال القفقـاس  
كانوا يعدون وضهم ونـومهم مبكـراً    .حياة احلرية أمراً ال بد منه فحسب منو

وقد عمل قائدهم عزمـت جـري    .وتناوهلم الطعام يف أوقات حمددة عاراً عليهم
هم على احلياة العسكرية وعلى اإلخالص للقيصـر الـذي   طوال سنة على ترويض
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 املـالزم الثـاين  وطلب من  .مجعهم والتضحية بالنفس ألجله إن دعت الضرورة
ويف نصف السـنة   .ومن خوت حممد األفندي أن يساعداه ،توغانوف أسالن بيك

 ومل يفوت اجتماعاً من االجتماعني .التايل مل يألُ خان جري جهداً يف هذا الشأن
وليس هذا فحسب ففي األشهر الثالثة األخـرية   .الشهريني دون أن يتكلم ويعمل

وعلّم  .كان يواسي املرضى ويالطفهم ويتابع طلبام ؛اجتمع بعدد كبري من الناس
وأعاد تذكريهم بأم محاة القيصر وموضع  ،األصحاء أن يتحلوا باألدب واالحترام

غري أنه مل يندم يومـاً   .بعضها بال جدوى وكان يف بعض املواقف نافعاً ويف .ثقته
 .على ما فعل

على اجلنود ما يسـر   تاريخِ ،والنصف يف خالل السنة تأليف السرية القفقاسية، مر
الصيف بعضهم  البارد وغيوم والشتاُء بطرسبورج الرطب مل يوات جو .وما يحزن

م مـاتوا مـن أمـراض    وثالثة أو أربعة منه ،ومنهم من رجع إىل دياره ،فمرضوا
رتبته الصـغرية   اوزوكان منهم من جت .احلنجرة فدفنوا يف مقربة النغوي اإلسالمية

وقد أُهدي من تفوقوا يف التدريب أكثر مـن   .مالزم ثانأو طالب حربية فرقِّي إىل
 وطُرد من اخلدمة أمثـالُ  .مرة يف حضرة القيصر يف برية ساريسن أسلحة وأمواالً

اخلارجون على األوامر الذين قاموا بأعمال شـائنة   ،احلريب البِطشرلقوه ألقس ال
 .وأبعدوهم ،من اخلدمة

 _مل حيدث أن حزنت منذ وجودي يف بطرسبورج كما لسلوك شرلقوه ألقس  _
وحممد أفنـدي اجلالسـني يف    املالزمقال عزمت جري باللغة األديغية خلان جري 

الرجولة واإلنسانية فال أعرف مـاذا  مل يكن عدمي  _ :مث أضاف بعد قليل .حضرته
   .حدث له
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      .1كنا ننصح الشيشان واألباظة فإذا باألديغي يسبب لنا اخلزي
ابتعدت عنهم يف تلك الليلة فقـط   _قال األفندي  _كأن اهللا كان قدر لنا هذا  _

 .تسخر منااملدينة بأسرها  ما جعل فحدث لنا
جلب  _ .رباً عن استيائه مما حدثتنهد خان جري مع _.. .مل حيدث لنا خري _

ولكـن   .رجولته وتقاليده األديغية حنو النساءل لصالعار على نفسه وهو يظن أنه خي
 قيل إنه كان يف املسرح من أدرك أنه ال يفهم

أتذكرون ما قاله ألكسندر كريستوروفيتش عن شرلقوه ولو أنه سـرحه مـن    _ 
 "ذنوب رفاقهكان ذنبه أقل من "   :أضاف بالروسية ؟اخلدمة

وأصوات عدة طلقات  ،ويف اللحظة نفسها صدرت أصوات صراخ من جهة الفناء
وحني خرج الضباط الثالثة من الغرفة مسرعني كان اخلرب الذي قابلهم  .مسدسات

توغانوف أشد مأساوية من اخلرب الذي  ملنبعث من سبطانة املالزم الثاينبه الدخان ا
 .كانوا يتحدثون فيه

 فقتلناه ،رفيقه حبجة أنه أكل حلم خنزير ومباييف ذبح حامل السالحم مسوكيا  _
   2.قاومنا حني

                                                 
حتت عنوان يف مسرح ألكسندرينسكا، يف كتاب " احلرس اخلاص بالقيصر األعظـم "   1

السـرية  يكتب س. بيتني ما حدث _ يف املقاعد األمامية كان جيلس حامـل العلـم يف   
القفقاسية شرلقوه ألقس ومعه عدد من أصدقائه املرحني. مل يكن شرلقوه ومجاعته يقبلون 
أن تقتل إحدى النساء املمثالت يف املشهد. وكانوا يوجهون كلمات جارحة إىل املمثلني. 
كان بود شرلقوه أن حيمي تلك املمثلة ويتزوجها. وحني بدأ أصحابه الصاخبون يوجهون 

ات إىل املمثلني أوقفوا العرض وأسدلوا الستائر. وحني مسـع القيصـر ـذا    أبذأ العبار
التصرف الشائن أكد عليهم: " بعد أن تكفوا يد شرلقوه بشهر سرحوه مـن السـرية   

 وأعيدوه إىل القفقاس.
 
كان حاكم القفقاس يكتب إىل بنكندورف: هذه املأساة اليت جرت صـدقت رأيـي    2

تألفت السرية اجلبلية القفقاسية ال خيلو سلوك هـؤالء مـن   القدمي يف الشيشان. منذ أن 
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 كان كل ما .مل يكن خان جري حباجة إىل ما حيدث يف إقليم األديغة من أخبار
 ويف .مل تكن تقتصر على احلياة يف دار اإلمارة :ترسله قانتات مرتني شهرياً أخباراً

وما  ،ملوضوع كانت ختربه مبا حيدث يف القرية ويف البجدوغسياق حديثها يف هذا ا
وكأا ال تقصد إخباره ،ما يقوله القوزاق وما يفعلونه ،واألبزاخ الشابسغجيري يف 

مل يكن  .وكان ما يرسله إليه سعيد جري وعادل جري من إيكاترينودار عجيباً .ا
 القوزاق. _ الذي تداري به اجلدة أخبار األديغة كريف رسائلهما امل

وما تطبعه اجلرائد مل  ،واجلريدة اليت تصدر يف بطرسبورج املختصة بشمال القفقاس
فباإلضافة إىل مـا   .ومل يكن جنود السرية حمرومني من أخبار مناطقهم .يكن قليالً

ليقرأ هلم  كان جيري احلديث عنه يف السرية كانوا كثرياً ما يأتون ا إىل خان جري
. وليس ألنه مل يكـن يف  وسية أو العربية إن مل جيدوا من يترجمما هو مكتوب بالر

عزمت جري واألفندي الرومتيستر ف ؛السرية من يعرف القراءة غري النقيب الشاب
ولكن خان جري كان  .توغانوف كانوا ماهرين يف هذا الزم الثاينخوت حممد وامل

كثرهم وال خيـالفون  وهو موضع ثقة أ .يتفوق عليهم بإنسانيته وقوة لغته وطبيعته
وكان أمل من ميرض منهم، ومن حيدث له مكروه ومـن   .وكان قدوة هلم .أمره

 .يساوره اليأس، وحاميهم
 ،وخان جري نفسه مل يكن خيدم يف اجليش وال يعيش حياته  غري حمتاج إىل شيء

فمن  يهاخلري يغلب عل ولكن إن كان عملُ .وال غري مشته شيئاً أو مفتقراً إىل شيء
ملحـوظ.   المرئي وال واضح لكل إنسان أنه ينسى حاجاته الشحصية على حنو ال

                                                                                             
التمرد، وهم بسبب مزاجهم العصيب وصعوبة جلمهم يسببون  كثرياً من الصعوبات لقادة 
اجليوش. وهلذا أظن أن الشيشان لن يقبلوا يف حرس القيصر، بل أرجوهم هذا. والـذين  

 خيتلطون ؤالء. وأنا من جهـيت  ينتمون إىل أسر عريقة أو من ميلكون عدداً من القرى ال
   سأعمل سراً كل ما من شأنه التخلص منهم يف التشكيالت العسكرية.
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وكان أعجب ه يف اخلدمة وإخالصه للقيصـر  ما يتعجب منه جنود السرية طريقت
وإن مل يصـرحوا بـرأيهم    ،وكان بينـهم  .بعكس ما يوحي به صغره يف العمر

بني هؤالء شـرلقوه  وكان من  .ومن يعده مبالغاً فيها ،بوضوح، من ال يعجبه هذا
 .الذي أساء السلوك يف املسرح قبل سنة فسرحوه من اخلدمة وأعادوه إىل القفقاس

وألنه ال يبقى مكان العدو خالياً بل حيل حملـه   ،كما حيدث دائماً يف احلياة ،ولكن
 عدو آخر، فسيصدر منه ما مل يتوقع منه البتة.

ا كانـت  مبياً يف السرية وإمياناً أسس خلان جري موقعاً قو نبني م ت قانتاتوكان 
ووصايا أمه اليت بدأت تراسله يف نصف السنة األخـري،  ،من نصائح ال تنتهي تكتبه

بنكندورف له، ورعاية الكونت وطريقة دراسة أخويه،وإخالصه للقيصر، ومساندة 
عزمت جري علـى خـان    ومتيسترورمبا كان صرب الر .أمثال اجلنرال بريوفسك له

فبني سلوكه معه هذا الشـتاء   ؛وقف املمتاز لقادة اجليش من األخريجري سببه امل
   .وسلوكه يف اخلريف املاضي ما بني السماء واألرض

وهو يوم لطيف من األيام القليلة اليت تنجـو مـن رطوبـة أيـام      .اليوم يوم أحد
واألشجار اليت بللها املطر الناعم البارد الـذي مل   .بطرسبورج ورياحها وغيومها

 ،وجتفف الشوارع املبلطـة بـاحلجر   ،ف طوال أسبوع كامل توقظها الشمسيتوق
وتوقف األعشاب النائمة على أطراف الطرق على أطرافها، وتـدفع النـاس إىل   

 .وتسمع يف كل مكان أصوات الضحكات السعيدة .املقاعد على ضفة ر النيفا
نـدم علـى   ال ي.وما تزال ساعة كاملة على موعده مع إيغنات ،خان جري وحده

رجع إىل املكان الذي سيالقي فيه إيغنات بعدما قام ببضع جوالت  ،خروجه املبكر
ولكن مل يبق مكان على املقعد الذي كان عليه قبل قليل. عليه صبايا  .على الضفة

وإن  ،وخـان جـري   .يثرثرن ويتضاحكنثانوية شابات قد يكن طالبات مدرسة 
عرف أن نظران تالحقه من  ،ال ينظر إليهن جتاوزهن بقامته املمشوقة متظاهراً أنه

وأصلح وضع  .زاد يف شد قامته، وارتفعت كتفاه غري عارف ما حيدث له .اخللف
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وكان على وشك أن يلتفت  .الزنار الفضي والقامة اللذين ليسا حباجة إىل إصالح
 .إليهن لوال أنه ال ينسى كونه من حراس القيصر

 !ما أعجب نظرا .لب من اللتني على جانبيهاأقرب للق وسطىال :قال خان جري
إا بيضاء الوجه طويلته،سوداء الشعر، لـيس هلـا    .كأا تريد أن تقول يل شيئاً

أأعود وأنظر إليها مرة  ؟أتكون تشبه إحدى بنات قرييت ؟أين رأيتها .مالمح روسية
   !ما أشد ما تأخر إيغنات ؟أخرى

على املقعد الفارغ أمامه على الضفة توقف خان جري بعدما مشى مسافة، وجلس 
ومل ميلك نفسه أن نظر حنو البنات وإن حـاول   .دون أن يلتفت، متجهاً إىل النهر

 ." قال يف نفسه !التقت النظرات " مل تلتفت الوسطى .جتاهلهن
 .النهر الذي يلتقي بالبحر متموجاً بني الضفتني احلجريتني هو من ال يبايل بأحـد 

 .من كسله تضحك من وسط مساء اخلريف والشمس كأا تسخر
ما أشد اختالف العامل الذي وقعت فيه  :يقول خان جري وهو ينظر من فوق النهر

الربيع واخلريف والصيف ما يسعدك غري مثل هـذا   :عن عاملنا! ليس بني الفصول
 دنياه مضيئة، لـوال  ،الشتاء أَسعدها .كلها دائمة العبوس .النهار االستثنائي املشرق

ال  .لـه  األرجل وطء علىنظيفة، والسماء زرقاء عالية،والثلج اجلديد حيتج  ،الربد
 ،واهلـواء يصـفِّر   ،يعين هذا انعدام العواصف الثلجية الدوارة؛ فهي حتجب العامل

وتجمد ر النيفا، على  قوته،  .وتنفض أغصان األشجار وتقارب قممها وختضها
دون شتاء وإن ر بشزة ال يتجمد، غري أـا يف  ال أقول إن بالدنا  .يف ليلة وار

يـا تـرى أي    .ثلجية وعواصفاً ومطر ًءهواألطف و .كل الفصول أَطلق وجهاً
ال أظن أن األديغة الـذين حضـرت    ؟ما يكتبون إيلّ دي غريأحداث جتري يف بال

اجتماعهم يف العام املاضي وأنا عائد من عند باسكيفيتش يف تفليس سريضـخون  
ال  !يكفي كيف تصـنع شـواي الصـمم    .أنتم ملكنا " ،" أعطوكم إيانا لفكرة

أنا بكل  ؟!وكيف تصرف معي أمراء ونبالء اخلمشي .أستطيع أن أنسى نِظرته إيلّ
رمبا األمـراء   ،ال أعرف من ملّح هلم ومن خطر له ،براءة نفذت هلم ما طلبوه مين
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أن أدعو قومي إىل الطريـق  كان بودي  ... أنا ما كنت حمتاجاً إىل شيء.أنفسهم
مل يكـن   ،حىت لو هش يل ،باسكيفيتشالكونت و .الذي أسلكه دون إراقة الدماء

ال ،" ال تثق بـأمراء اخلمشـي   ؟ماذا كان قال يل بلسان معسول .يريد أن يفهمين
أنت وال حنن حباجة إىل الزعامة اليت تريد ممارستها عليهم " كما تريـدون. أنـا   

غري أن فكريت  ،فحسب ومل أكن أحبث عن فائدة شخصية فكرت يف ما هو أحسن
ووالدي كان يف فترة ما يتمىن أن تأيت الفكرة مـن   .كانت خمرجاً جيداً للطرفني

أنتم إىل اآلن ال تعرفـون   .األديغة دون أن يقوهلا الترك، وهذا ما دفع حياته ألجله
   .حقيقة األديغة

ت على املقاعد اخلشبية أفكار قطعت أصوات ضحكات البنات اللوايت كن جالسا
 .الطرفني مها من تضحكانكانت الفتاتان اجلالستان على  ،خان جري.نظر وابتسم

مل تكن الضحكة لتحوم حول الفتاة احلنطية ذات الشعر األسود اجلالسة يف الوسط 
قال خان جري، وتذكر شيئاً مما أرسلته إليـه   _" واآلن مل تنظر "  .ممسكة كتاباً

وملا كانـت نسـاء    ،ال تفرط بنفسك ،" احترم نفسك وكن حذراً :يامأمه قبل أ
كثرياً عن نسائنا القوم الذين تعيش بينهم حمتلفات، حريف ما يقلـن ويفعلـن   ات، 

وحنـن   .فلن تواتينا ،وتقاليدنا ال تتفق، فمن يدري إن أغوتك إحداهن ناعتقداتمو
ن هنا على ابنة أمري من اجلمكويمأعرف ما ستقول، ونانا موافقة "ال ،نا أعين  

هش خان جري مرة أخرى مسروراً مبا تذكّر " من يا ترى الفتاة الـيت يلمحـون   
خيافون علي أن أندمج متاماً يف اتمـع الـذي أعـيش     .إليها وخيفون عين امسها

كان شواي ملّح يل إىل  ،حني دخلت القرية عائداً من تفليس ،.. وقبل هذا.وسطه
وستقول ،نانا تغمغم وترفع صوا بالعتاب أحياناً ؟. وشواي نفسه..زواجمسألة ال

إنه يسـمح   _لن تقبل منه  .هذا إن مل تكن قالت له ،له وإن كانت اآلن عاجزة
أن يذكروه بالسوء يف موضوع أنفيسكا. يا حسريت يـا   ،القوزاق واألديغة ،للناس

ـ    !ما أسوأ حظَّكسيسور يا أخيت احلبيبة  ن يسـرك إال نانـا   لـيس عنـدك م
 إن كان اخلرب صحيحاً فأنا أيضاً لن أقبل " ،ليست نانا وحدها.وطفلك
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جلمت الفتاتني الذكيتني العائدتني إىل املقعد متضاحكتني أفكار خـان   ضحكات
 :وسألته الفتاة ذات الوجه املدور والعينني الواسعتني .جري

 .ننا اختلفنا أنا ومارياأسألك أل _ :وأضافت بسرعة _ ؟أأنت أديغي يا ترى _
سأل خان جري وعيناه حنو الفتاة احلنطية الوجه اليت تركتاهـا   _ ؟ومن ماريا _

 " مل تنظر إىل اآلن !أشد عجرفتها "ما :وقال يف نفسه ،على املقعد
 ؟هل امسك روسالن .ليودميال _وأنا  ،هي ها ؛ليست ماريا تلك _
 .ى حنو الفتاة اليت ال توليه نظراانظر خان جري مرة أخر _امسي غري هذا  ،ال _
 !أال تأتني إىل هنا _تعايل  _نادت ماريا  _ !تاتيانا ،تانيا _
وإن  ،أنـا رجـل   _قال خان جري وابتسم هلما  _ ؟ملاذا نزعج الفتاة املتكربة _

 .وافقتماين ذهبنا حنن إليها
 ؟أليس هكذا يا ماريا _قالت ليودميال فجأة  _ !ال نوافقك ،ال _
 !كما تريدين يا ليودميال _
 !املالزمواآلن إن مل تكن روسالن فقل لنا امسك أيها  !حسناً لتجلس وحدها _
إن كنتما تتحدثان عن " روسالن وليودميال " يف كتابات بوشكني فهذا شرف  _
 .غري أن امسي هو خان جري ،كنت أفضل هذا .يل
  .اسم ال يشيخ ،اسم مجيل _صاحت ماريا  !أوه _
نطقت ليودميال امسه كما لو كانت تعرفه  _خان جري  املالزمأقل لك إن أمل  _

 .جهزي نفسك .رحبت الرهان منك يا ماشينكا .آت من القفقاس _طوال عمرها 
 تانيوشكا تعايل إىل هنا! ،يا تانيا

أجابته الفتاة الرشـيقة   _.ال تظين أن كل من حيمل هذا االسم يأيت من القفقاس _
نغـوي القـرم    _ :وأضافت بصوت أرق .سوداء منخفضة رقيقة اليت ترتدي قبعة

ألـيس   ،1باخشيسارايسكانوافري تذكري مؤلف بوشكني "  ،حيملون هذا االسم
 ؟املالزمصحيحاً أيها 

                                                 
 قصر يف بطرسبورج. املترجم 1
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مل يقبل خان جري ما قيل له، وإن كان ما مسعه سره، ألن تعيري بفوق له، وكـذا  
 يسلبه أصله األديغي الذي يعتـز  وكأن أحداً ،القبائل األديغية األخرى كان جيرحه

 .به
 .مل تصل إىل القفقاس ،ذهبت بعيداً _
فرحـت عينـا ليـودميال     _ ؟من القفقاس املالزم أمل أقل لك يا ماشينكا إن _

 ؛أنت من املعنيني ـذا الكتـاب   _الواسعتان وفتحت الكتاب الذي يف حضنها 
ويلبس قميصـاً مـن    .به السالح يسره ويرتاح ،" األديغي حماط بالسالح :امسعوا
وسواء كان يعمل أم يستريح فسـيفه   ،وحيمل حبالً من ذنب اخليل وبندقية،اجللد

 ؟ملاذا أنت ساكت :قل ؟املالزم" أمل يصح توقعي أيها  .رفيقه األزيل
 .ولكنك مل ختطئي _تأىن خان جري يف الكالم  _ال أعرف ما هو الرهان  _

 :لئة ذات الوجه املدوررية املمتقفزت ليودميال الفتاة القص
 !ال تدعينا ننتظرك !تعايل يا تانيا إىل هنا بسرعة ؟أمل أربح منك الرهان يا ماريا _

 ؟املالزمأليس كذلك أيها  ؛خان جري أديغي ؛نفذي ما رحبته منك
   .مل ختطئي ،قلت هذا _
 !تعايل قبلي وجنيت خان جري ؟ملاذا أنت واقفة ،ماشينكا ،ماريا _

 :ة خان جري يستعجلجعلت املفاجأ
 .هذا ال يليق يب وال بكن ،مهالً ،مهالً _
 ،إن كنتما مزحتما فهذا ال يليق _ضت تاتيانا من املقعد اآلخر  _ !يا لودميال _

ومضت بقامتها الرشيقة اجلميلـة   _! أنا منصرفة املالزمالناس يراقبوننا.ال حترجوا 
زينة وصدرية سـوداء  مواسعة  سوداُء) شليابامن نوع ( والعنق الطويل فوقها وقبعةٌ
التفت إيغنات إىل الـوراء   .وتبعتها الفتاتان األخريان .منسجمة مع كل ما تلبسه

مث سأل خان جري بابتسامة  .متسائالً عن سبب انصراف الفتيات على هذا النحو
 :خبيثة

 ؟املالزمبأي شيء أزعجت هؤالء اجلميالت اللوايت غادرنك أيها  _
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_ خان جري علـى   _ .املالزمالت ألنك مل متعن النظر إليهن أيها هن مجيرأيت رد
كن  .جتادلن ألن ال يعرفن من أي عرق أنا _ :مث صارحه مبا جرى .رفيقه بدعابة

 .يتمنني أن تقبلين من خسرت الرهان منهن
 .تعجب إيغنات مما مسع ؟!إذن أأحزنتهن يا خان جري هلذا السبب _
أرأيت الفتاة احلنطية الـيت   ؟!من أجل قبلة على الوجه أأجلب العار على نفسي _

 ؟كانت بينهما
هي من كنت ألتفـت   .هي اليت متلك عنقاً متعجرفاً كاإلوزة ،وكيف ال أراها _

   !انظر إيلّ من بعيد :أظنها من النوع الذي يقول لك ،إا مجيلة .إليها
ال  .جلست متكربة .مل تقترب منا ومل تلتفت إلينا _ !لن تقول أصدق من هذا _

واألخريـان   .ضت فانصرفت .أأنا أم مزاح رفيقتيها :أعرف ما الذي مل يعجبها
إن الحظتها تلـك الشـقراء    ،إحداهن !مث ما أمجل أمساءهن .ها ومها تلتفتانتاتبع

 .واألخرى ذات الوجه املستدير ليودميال ،امسها ماريا
 .مل يدع إيغنات صديقه يكمل كالمه _ ؟والثالثة _
 ؟ولكن من أين تلتقي ـا ثانيـة   ،إن كنت ترغب يف معرفة امسها فسأقول لك _

ابتسم خان جري واألمل يعصر قلبه  _ .نادها " تاتيانا " فرمبا رجعت إليك ركضاً
 .نوع عصر وإن كان ميزح ظاهراً

 .ينتظـرنين  رائعاتالفتيات ال مل تدعِ ؟أتريدين أن أفعل ما مل تستطع فعله أنت _
رمبا التقينا  ؟ملاذا نقف ؛.. امشِ.لسن لنا ؟ولكن ما العمل ،يالت ودوداتإن مج

 .ن يف مكان آخر
ما حدث إليغنات وخان جري هو كمن ال ميد يده وراء من يهرب من يـده وال  

مل تقع عينامها على من كانا يبحثـان عنـهن دون    _يبحث عما سقط من يده 
 .هما ينسيان البناتولكن اخلرب الذي محله إيغنات جعل .مباالة
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 _خرج خان جري بعـد قليـل مـن أفكـاره      _حسب ما تقول يا إيغنات  _
يفعل هلم مـا   ،إم يف حضن القيصر ؟البولونيون يناهضون قيصرنا.. ماذا ينقصهم

 .يريدون، مينحهم مقومات احلياة
يبحـث  ال  مـا  ال أظن أن من ال حيتاج إىل شيٍء .هذا ما يقولونه .ال أعرف _

 :قاطع صديقه كالمه _إا حالوة احلرية يا خان جري  ...عنه
تعثر خان جري واختتم  _ .ليس ألول مرة أمسع هذا الكالم !اسكت يا إيغنات _

بكالم بعيد عن النفاق وترداد األقاويل وإن كان ما جيري يف بالد األديغـة يثقـل   
ـ  .ال أعد احلرية اليت تقصم وحدة البالد حلوة _ :عليه ن يـثري  .. لن يسـمح مل

البولونيني كاجلنرالني كلوبيسكا وسكرجيينيسكا، ورومـارينو وكريوكوفيسـك   
من األفضل أال نتحدث يف أمثال هـواة   .اللذين معهما أن يتذوقوا طعماً للحالوة

كما اتفقنا كالنـا،   ،كائناً من يكون ،ولكن كل من يقاوم قيصرنا .احلرية هؤالء
إيغنات يف هذه اللحظة أن يسأل ولكنه جلـم  " كان بود  ؟" واألديغة أيضاً .عدونا

 :وقال مربئاً نفسه .نفسه بصعوبة
_ ملاذا أقول ما ال نفع فيه ،أقول ما مسعت فحسب! 

*** 
سعيدة  ،كما تتوزع السنة على أربعة فصول فساعات النهار والليل تتواىل متمهلة

رتبطة بتعاقـب  وحياة اإلنسان وأحداث الدنيا م .هادئة وقلقة ،حزينة أخرى ،حيناً
وأحياناً جير بعضـها   .وأخرى ترمح  ،الساعات واختالف األوقات. أحياناً عاقلة

بعض العجالت يصرخ  .العربة عجالت أوالها سائر بعضاً كالعجالت اليت تدهوِر
مبـا فيهـا النـار     ،كل ما جيري يف الدنيا باستثناء الرعد والفيضان .وبعضها يئن

 .وخبثهم وكذم وجرائمهم .لناس وحتاسدهميعود إىل شقاق ا ،والزلزال
وحىت حسد املاشـي للراكـب    ،إن املُلك والصراع والفقر والعمل وكرسي امللك

وختتلف أمناط احلكم يف الدولة باختالف فطنة احلكـام   .أسباب للصراع اإلنساين
 .وأفكارهم



- 546- 
 

من اهليمنة فهذه الوعي بدأ ز .ليست أحداث الوعي القومي يف بولونيا وليدة اليوم
منذ عهد القيصر ألكسـندر   ،القومية الروسية وال سيما بعد االنتصار على نابليون

 .مروراً بعهود أراكجيفي وكلينميخلي ،األول
ولكـن   .وجيش وقضاء خاصان جملس نيايبوكما يف دستور الدولة كان لبولونيا 

د اجليش الـذي  مل ينفذ ال هو وال قائ لنيايبلس احني تكلم ألكسندر األول يف ا
وال املندوب السامي للقيصر زاينجيك وعـودهم   ،أرسله إليهم كونستانتني املعظم
وقد ظهرت نتائج هذه األخطاء وغريهـا خـالل    .مبنح البولونيني حريات واسعة

كانت الـبالد علـى    .السنوات الثالث أو األربع األوىل من حكم نيقوالي األول
ومل يكن خان جري يعرف هذه  . أو بعد غدوشك االنفجار إن مل يكن اليوم فغداً

 .األمور
ومع أن خان جري ندم يف أعماقه على ما قاله إليغنات يف الشأن البولوين فإنـه مل  

إن اإلخالص للقيصر مهما بدر منه من سـلبيات   .بعزة اإلمثف خبطئه مأخوذاً يعتر
حكـام،  وحني ينتصب القيصر بصداره املـزرر بإ  .هو فوق كل شيء بالنسبة إليه

وجبينه الواسع،وصدره العريض، وعينيه الواسعتني اهلـادئتني يف أفكـاره يبـدو    
 .الذي ال حاجة به إىل شيء األقنوم ك

قال خان جري يف سره  .أفهم ما كان يريد أن يقوله يل إيغنات خبصوص البولونيني
رب يف العام قبل املاضي بدءاً من زمن احل .وهو على شارع نيفسكي عائداً إىل بيته

ال تتظاهر بأنك  .ضد الفرس ومروراً باحلرب ضد الترك مل تفارق كلمة احلرية فمه
وليس األديغـة   .هدئ قوزاقك يهدأ األديغة .تتلهف على مصري األديغة أكثر مين

ولو مل يكن من مثالبهم إال ما فعله يب أمراء اخلمشي ونبالؤهم  .مثاليني كما تتخيل
أنا أريـد أن   .ندورف والقيصر نفسه من تصرفهملكفى. استاء باسكيفيتش وبنك

أال ترون كيف حيترمونين يف اجليش  .أحسن إىل قومي األديغة وهم جيلبون يل العار
ـ  .والفتيات اللوايت تعرفن علي اليوم مببادرة منهن ؟الروسي  كإن عشت مع زمالئ

هؤالء مل أجد بينهم مـن عنـده تفرقـة     .بإخالص هلم تفهموك وتفامهت معهم
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 الكونـت  ح يل إليـه مهالً! ما الذي ملّ ،مهالً .بوربوفالنقيب نصرية باستثناء ع
حسـناً   .أظنين أسأت إىل إيغنات دون ذنب منـه  ؟ باسكيفيتش يف العام املاضي
ما يف القلـب   رييف هذا العامل الرديء ال جيوز أن جي :فعلت معه فكما تقول نانا

 .على اللسان
رفـع  فخان جـري  انتباه قفت على طرف الشارع العربة السوداء اليت تو لفتت  

 :وتعرف على بنكندورف الذي فتح الباب وناداه .رأسه فجأة
 !أراك يف هذا اليوم اجلميل وحدك ؟املالزمأهذا أنت أيها  _
قال خان جري وقد مجدته رؤية مـن مل   _أعود إىل بييت بعدما استرحت قليالً  _

   .ينتظره البتة حىت غار صوته
 _وأنا وحدي، أسـتريح   !تعال ،تعال .املالزممرافقيت فاركب أيها  إن أردت _

يف هذه اللحظة  ،حني صار خان جري يف العربة دون أن يدري كيف حدث هذا
إىل  الكونتبنكندورف. وأضاف الكونت فهم أم أجلسوه على يسار  ،فحسب
مل  ،القلـب يشرح  ،كما ترى ارنا، أنا أيضاً أحب أن أستريح أحياناً. _ :كالمه

وأما أوراقي اليت ال تنتهي فلم متتد إليها  .يدعين مجاله أبقى يف البيت وال يف املكتب
كنـت   .احلـرس أنا مرتاح الستقرارك يف  ؟كيف أمورك املالزم وأنت أيها .يدي

ووجود أمثالك مـن الضـباط ذوي    .نِلْت رِضايوقد  ،واثقاً بك يف هذا الشأن
وال أخفي  .صر ومحاته مينحين كثرياً من الرضا والراحةالقي حرسالفطنة والفهم بني 

عليك أين منذ انضممت باالطمئنان. إليهم شعرت   
قيصرنا  _ شكراً يا مسوكم على ثقتكم يب وتثمينكم يل.لن أقصر يف شيء من حق

نطق خان جـري اسـم    _وأنت يا ألكسندر كريستوروفيتش  .الغايل وال دولتنا
   .ب لك احلرجلن أسب _وقد هدأ  الكونت

قال بنكندورف بصوت ألطـف،   _شكراً يا خان جري  ،املالزمأيها   شكراً _
إن كنت ستخلص للقيصر وستكون أمالً للبالد فاعترب نفسك أرضيتين  _وهش له 
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الشاي يف  نشربذاك هو بييت، س ،تعال إن كان عندك وقت املالزمأيها  .إىل األبد
 .نا ما هو أهم من الشايوإن دعت احلاجة رفع .فنائي اخلريفي

 .ولكن اآلخر ال خربة يل فيه _ابتسم خان جري  _الشاي ممتاز  _
ظهر االستحسان يف صوت بنكندورف وإن تعجـب   _ ؟املالزم ماذا أمسع أيها _

 .مما مسع
   .ومل أدخن مسوكميف حيايت يا  اخلمر مل أذق _

القيصـري  ابط احلرس ض احملترمت طويالً يف إحلاق تردد :قال بنكندورف يف سره
ونظر حنو خان جري بعني زرقاء  .ولكن تبني أنه كما أريد ومل أخطئ يف ترشيحه

وباإلضافة إىل ما كان قاله له بريوفسـك   .حذرة فيها شيء من الدفء والالمباالة
تذكر بنكندورف جواب ديسكاسي حني سأله قبل أيام عن خـان   ،وباسكيفيتش

ولكن ال خيفى أنـه ريب يف   ،املمتازة  متشانيليس كل الناس ذوي التربية  .جري
صفوف السرية القوزاقية اليت ضـممته   يفوكان بارزاً  .أسرة فيها احترام وذيب

يف بالد األديغة اليت ينتمي إليها نشأت فتنـة ال   :ولكن شيئاً واحداً ال أفهمه .إليها
وأنـتم ال   ،ال شأن هلم بنااألتراك  :يقولون لنا .اية هلا بعدما انتصرنا على األتراك

إنْ  .فها هو خان جري وأمثاله يقفـون إىل جانبنـا  ،ليسوا مجيعهم طبعاً .نريدكم
عملْنا مع هؤالء وجعلناهم يفهموننا فال شك أم سيفيدوننا يف مشاريعنا يف مشال 

وسنرضيهم وسنسمح هلم أن  .سنحقق هلم ما يريدون وحنن نعمل معهم .القفقاس
عهم يف زعامة أقوامهم وهو ما كتبه إلينا خـان  طمولكننا لن ن،دةيعيشوا حياة رغي

فكأننـا دخلنـا    ذاتياً إن منحت كل قومية يف مشال القفقاس حكماً .جري نفسه
وإن قالوا إم يقفـون   ،والغروزين واألرمن واألذربيجانيون  .القفقاس دون نوايا

اً كـان أم  صـغري  ،معنا، لن نستطيع حكمهم فاحلرية حلوة علـى أي شـعب  
فالبولونيون ال ينسـون إىل   .كبرياً.وهذا ال جيوز أن يعلَمه أحد بل أن يشم رائحته

ن واآل .اآلن أن القيصر ألكسندر األول وعدهم بأن مينحهم دولة كما الليتوانيـون 
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وينوون تغيري  .ويثريون لنا مشاكل حنن يف غىن عنهابدؤوا يناصبون القيصر العداء 
   .انظرة أوربا إلين

ومع أن بنكندورف كان على علم برأي خان جري يف اخلمر فقد كـان اإلنـاء   
   .اجلميل الذي فيه الشراب األبيض جاهزاً أمامهما بعد كأس الشاي الثانية

أنا سعيد بقلقك على ما حيدث يف بولونيا نتيجـة مشـكلة    :قال بنكندورف _
لـيس   .نـواحيكم  أعتقد أنك مطلع على تصرفات األديغـة يف ولكين ال .احلُكم

وكـذلك   ،واألبزاخ هم الذين يعلنون رفضهم لنـا  الشابسغُك بل قوم البجدوغُ
 .ال أعرف إن مل أنطق أمساءهم على حنو صحيح .الوبيخ

ـ  _أمسك خان جري بلب املوضوع  _ مسوكمصحيح يا  _ اً ولكن هناك أعراق
 .ون األخبـار إيلّ يكتب .وأنا أعرف شيئاً مما حيدث بينهم .هؤالء أديغية أخرى غري

األديغة املوزعني على قبائـل  فهم الكثريون أن ال ي .ليس إقليم األديغة كما نتصور
والذين ال يريدون أن يفهمـوا هـذا    ،متفرقة جيب أن يتعايشوا على تفكري واحد

 .ليسوا قالئل
الذي امحرت وجنتـاه مـن    كونتابتسم ال _حسب ما تقول يا خان جري  _

 .لليتوانيني والبولونينيهم كا _كأسي الشاي 
إذا أخذنا مشال القفقاس كوحدة، فلو مل يكن إال األديغة، لوجدت هؤالء الذين  _

ال أعرف إن كنت أستطيع نقل الفكرة  يف ناحيتنا، .ذكرم مقبولني بالنسبة إليهم
حيث أبنـاء   القرب واسع لألديغة قول مأثور " ،إليك يا ألكسندر كريستوروفيتش

ن "رق كثريوالع 
قال بنكندورف دون أن يتخلى عن طالقة  _ املالزمأمخّن ما تريد أن تقوله أيها  _

كـان   _وذكّره بشجاعة احملارب الروسـي   .وجهه املتكلفة وإن تغري لون وجهه
بل أصـبح   ؛الفرس والترك خييفوننا ذا ولكنك خربت بنفسك أم مل حيققوا شيئاً

أنا واثـق مـن    ؟!فأين يذهب مشال القفقاس ؛إقليم ما وراء القفقاس كامالً بيدنا
    ؟أتعرفه ،ظهر يف نواحيكم زعيم امسه زانه قوه سفريب .خضوعه أخرياً
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أجـاب خـان    _ال أعتقد أن أحداً يف إقليم األديغة ال يعرف زانه قوه سفريب  _
إنسان  .الشابسغإنه من أمراء  _ ؟وتعرف هذا أيضاً :جري متمهالً قائالً يف نفسه

ورحـل   .ان ضابطاً يف اجليش الروسي يف عهد غودوفيتش إن مل أخطئك .مهذب
 .إىل تركيا وخدم يف جيشها مدة. واجتمعت به بضع مرات ولكـن مل نتحـادث  

  .ومل يندر أن تكون عالقاما بني الصلح والعداء .هو من يعرفه جيداً والديكان 
وتوغوظقوه حتالفا ويقال إن شروخقوه  ،الشابسغيثري  .واآلن هو عدونا اللدود _

 .معه
ظهر قلق خان جري من صـوته   _هذا خرب سيء يا ألكسندر كريستوروفيتش  _
 .هؤالء يستطيعون إثارة مشكالت يف اإلقليم حنن يف غىن عنها _

بنكندورف أن يسأل الكونت " كان بود  ؟" أأنتم أم حنن من ال حنتاج إىل مشاكل
السيما لضابط ال يثق بـه فيـثري   خان جري غري أنه وجد السؤال غري الئق به و

   :فغير كالمه ؛شكوكه
 .كثرية من هذا القبيـل  مواقفاجليش الروسي  ربِخ ،املالزمال داعي للقلق أيها  _

وكن  ،وقومك األديغة .ونيني العصاة الدرس املناسب وسنعرفهم قدرهملسنلقن البو
بينهم كثريون  ؛شروخقوهليسوا كلهم زانه قوه وال توغوظوقوه وال  ،واثقاً مبا أقول

تكلموا أكثر إىل عناصر السرية وشجعوهم أن يكتبوا إىل  .سيفهموننا ،من أمثالك
حـدثِّوهم   .أن تكونوا على علم مبا يف قلوم ،وإن مل ختتربوهم ،واألفضل !ذويهم

أنتم محاة القيصر وموضـع   .وأفهموهم نية القيصر يف إقامة سالم يف مشال القفقاس
خرياً  ،ومهما حدث .خان جري القضايا يف السرية مسؤوليتك أنت ياهذه  .ثقته
بني أوائل من يثـق   املالزم أنت أيها .أعلمنا ،ال تكتم ما حيدث يف السرية ،شراًأم 

 م القيصر.
مث  _سـأخلص للقيصـر    ،لن آلُو جهـداً  .تشريستوروفشكراً يا ألكسندر ك _

" ال تكتمه " فهمته ولكن  :ت فيهوذاك الذي قل _ :أضاف بعد قليل بصوت واثق
ابتسـم   _ املالزمما أنا راضٍ عنه أيها  _دث مثل هذا يف سرية محاية القيصر ال حي
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وأضاف بصوت  _ولكن ما ال يرضيين ال أكتمه  ،يسرين ،سأكرر _بنكندورف 
 وألن عناصـر  .وصلت إليكم الفتنة البولونية أسرع مما جيـب  _ :يتجه إىل الربود

ال  .ثقته فمن األفضل أال ينشغلوا مبا ليس من شـأم  القيصر وموضع السرية محاةُ
بل عن أحد أصدقائك الضباط يف السـرية   ،املالزمأتكلم على السرية اجلبلية أيها 

 ؟من قالوا يل هو ؟أتتذكر امسه ،القفقاسية
ولكنه مل يبِن على نفسه االنفعال  .تغري لونهفخطر كابوستينكا إيغنات خلان جري 

 .إن انتصب أمامه اجلدال الذي دار بينهما اليومو
عندي أصدقاء كثريون من الضـباط يف السـرية القوزاقيـة يـا ألكسـندر       _

 .فإن ذكرت امسه تذكرته ؛كريستوروفيتش
فمن سـأقول   _بنكندورف دون خبث الكونت ابتسم  _إن كنت تقول هذا  _

  .امسه صديق محيم لك،  ومن نواحيكم
خفض خان جـري   _ يا مسو القائدالضابط كابوستينكا  إن كنت تتحدث عن _

وحنن  ،إن كان إيغنات إيفانوفيتش فهو صديقي جداً _ :صوته  خجالً من ارتفاعه
أرجوك يا ألكسندر كريستوروفيتش أال تصـدق   .أخوان وإن مل تلدنا أم واحدة

اتـه  إنه خملص للقيصر وقد كرس حي .إن كنت تثق يب فثق به .أحداً مهما قال لك
 .للوطن

ولكن أوصـه   ،ال حاجة أن تترجاين .املالزمأنا مرتاح لكالمك وواثق بك أيها  _
 .أن حيفظ لسانه بامسي

*** 
ببنكندورف شهر ونصـف  بالكونت كان قد مضى على لقاء خان جري احملترم 

اجلندرمة   حرسحني توجب على حنو مفاجئ أن متضي السرية القفقاسية اجلبلية مع 
   1بولونيا باجتاه مدينة فيلينوسفتتخذ طريق 

                                                 
 .عاصمة ليتوانيا إحدى مجهوريات البلطيق. املترجم 1
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 9كان خان جري قائد اموعة األوىل من السرية القفقاسـية الـيت اجتهـت يف    
كانون الثاين بقيادة  3واموعة الثانية اخلارجة من بطرسبورج  يف  .كانون األول
 .عزمت جري

 
– IV – 

 
لنوس بعد ظهر وصلت اموعة اليت يقودها خان جري من السرية القفقاسية إىل في

   .1831كانون الثاين عام  17يوم  
يف  .مل يدعوا اجليش الذي ينتمي إليه خان جري يقيم طويالً يف مدينـة كوفنـو  

قائد احلرس املعظـم   .آذار 10أفغوستو مث إىل لومزا يف جيش البداية أرسلوهم إىل 
إىل  اهميخائيل بافلوفيتش دمج اموعة اليت يقودها خان جري يف جيشه واصطحب

يف  ،غري بعيد عن موقع أوسـترولينكو  ،نيسان 24ويف .الطريق املؤدي إىل وارسو
بولونية فكـان أول قتـال هلـم يف    سرية التقى مقاتلو خان جري ب ،بلدة غلينكي

وأَسر أنزور  .مجاعة خان جري قتلوا منهم سبعة دون أن يصاب أحد من ؛بولونيا
 .إىل قائد وحدم البارون أوسنت ساكنيوقادوه  ،رقيباًحتال وقويشرقوه بغتر 

فكمـن   .أخربهم األسري أن اجليش البولوين آت من بارانوف إىل قرية فريبانـت 
واعترضهم يف عمـق الغابـة    ،جيش املشاة العقيد غيمبيس للجيش البولوين قائد

  .فرسان الوحدة اليت يقودها خان جري
بأصوات خمتلفة علـى   تجلىطبيعة توال .كان اليوم الربيعي لطيفاً ال يوحي مبأساة

والغيوم الكسـلى   .الغضةواهلواء الناعم يداعب رؤوس األعشاب  .سطح األرض
والغابة اليت يكمن فيها خان  .املللإحداها األخرى تنفي عن السماء لحق اليت ال ت

 .بعضـها لـبعض   ق أوراق أشجارِها املختلفة األلوان الوليدةجري وجنوده تصفّ
واألمواج .راحات األكُف مشكلة ما يشبه حتت الغابة الظهرية تلعبوأشعة مشس 

والعصـافري تتنـادى    .السريعة للنهر اجلاري قريباً من خان جري تنثر مياهاً فضية
 بأصوات خمتلفة.



- 553- 
 

وإن كان يسمع كل هذا وحيس به يف نفسه كان مـا ينتظـره    ،ولكن خان جري
 : 1نغومه شورهويؤكد ل ،جرقوهيقول لقوداينت ولْ .ويتنصت إليه شيئاً آخر

 !وال تعرضوا أنفسكم دون داعٍ إىل السيوف والبنادق ،ال تأخذْكم احلماسة _
 !ال تقلـق  _بوجه طلق  نغومه شورهينظر إىل وجهه  _ .يا خان جري يا أخي _

لـيس   !ال تفكر يف ما ليس ضـرورياً  ؟!أتظنها املرة األوىل اليت نشهر فيها سيوفنا
وأنا سأخترع  ،أنت اكتب هلم .فحسب، بل سيحتاجنا األديغة أيضاًقيصر روسيا 

 !هلم احلروف اليت سيكتبون ا. يكفي ما قرأناه بغري لغتنا
فقـف أمـام اهللا    _يرتعب ولْجرقوه  _إن كنت تتحدث عن القرآن يا شورا  _

 ر لك.غفوادعه أن ي
 .يلب دعائيمنذ زمن بعيد أدعو إليه ولكنه مل  ،ال تقلق يا وجلرقوه _
ادع إىل اهللا يف  _توجس وجلرقوه شراً مما مسـع   _ال يقال مثل هذا  !يا شورا _

  !واألفندي خوت لن يقبل منك هذا ،حضرته
ألن تسمع كالمـي   _أجابه شورا يغلبه دفء الصداقة  _ !يا أخي ،يا وجلرقوه _

 ؟مرة واحدة
تـذكر   .بتسم هلمانصحهما خان جري وا _ !ال تتخاصما ،كفى !مهالً ،مهالً _

بعد حنوِ ثالثة أيام من التحاقه بالسـرية   ،أنه صار صديقاً للشابني يف العام املاضي
 .القفقاسية

وبعد أن  .قال خان جري يف قلبه ؛كان االثنان التحقا يف تلك األيام أيضاً بالسرية
طاف يب عزمت جري ومعه خوت أفندي وتيغانا كانـا أول مـن صـارا مـن     

نا العدو هي الـيت مجعتنـا   ومسألة .حمدثيالدين اليت قامت بينهما اليوم ساعة جا
ولكن حني أفهمتـهما أن   .السرية أفنديكانا احتكما إيلّ ظناً منهما أين  .آنذاك

                                                 
) له " حكاية العرق األديغي " نشر يف استانبول وأنقرة بني عامي  1844_  1794(  1

إلربوس  . كتاب األديغة املماليك: حممد حفأزه منشورات نالتشيك.1980_ 1977
1994 
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اخلبيث معـي  عن مزاحه نوغمه  مل يتراجعالتباساً حدث بيين وبني األفندي خوت 
 الكتابة، وهذا موقفـه اآلن.  يتراجع عن موضوع تعليم القراءة وملو ،ومع وجلرقوه

وهو  ،فصالته ووضوؤه ودعاؤه متتابعات _ليس ألنه ال يعترف بالدين وال يثمنه 
ولكن وجلرقوه ال يقبل منه أن جيمع الكتـب   .يقرأ القرآن بصوت جهوري مجيل

قبل أيـام   .مع الكتاب الذي أنزله اهللا من السماءيف مكان واحد املكتوبة بالروسية 
 ،قبل أن نسلك طريق بولونيـا  ،ومرة .روف صممها لكتابة األديغيةأراين بضعة ح

 ،بدالً من أن يعمق علمه باللغة الروسـية  ،نغومه شورهكان بنكندورف قال يل " 
وال تدعه يدخلنا  ،إليه هفانتبِ ؛ينشغل بابتكار احلروف اليت تكتب ا اللغة األديغية

لـيس   .من تصل فطنته إىل مثل هذه القضاياوملاذا ال حنتاج إىل  .يف ما ال نريده "
وإن  .األديغة فقط بل كل األقوام اليت ال تستعمل لغتها حتتـاج إىل مثـل هـذا   

ووجلرقوه إن كان يؤمن باهللا فليحتفظ  .استطعت فسأساعده، دعك من أن أعرقله
  .بإميانه يف قلبه وليمارس دينه فسيجد فيه فرحاً وراحة

 .الصادرة من الريف املواجه للغابة خان جري من أفكارهاقتلعت أصوات البنادق 
 :أكد على مرؤوسيه وهو يركب

 !ال تطلقوا النار ،ال تستعملوا السالح دون إذين _
مث إن أضيف إىل هذا األمـرِ الغـارات    .ال تدور احلرب كما يشتهي كل إنسان

املفاجئة تشتمشـاة  وهـذا مـا حـدث لل    .اجليش  وصعبت عودته إىل وعيه ت
املتراجعني من  خان جري بالسيوف اجلنود فقد قابل فرسانُ ؛اخلمسمئة البولونيني

 .كمني العقيد غيمبيس مطلقني النار معاً
ال يسمع خان جري إال خليطاً من اللغة البولونية والروسية واألديغيـة وأصـوات   

ضـربة  ويصرعهم ب ،يسقط البولونيني اهلاربني ذعراً بصدر احلصان .صهيل اخليل
وصـدور أحصـنتهم    ،وشورا ووجلرقوه وبغت وآخرون تصلّ سـيوفهم  .سيف

 .حتارب
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وسط  ينظر خان جري فريى وجلرقوه راجالً ميسك السيف بيد والقامة بيد.يقف 
وينـادي   ،األعداء شاخماً. يهرع شورا فارساً إىل األعداء الذين أحاطوا بولْجرقوه

 :صديقه
 !كها أنا قادم إلي ،وجلرقوه _

 :ولكن وجلرقوه يقول شيئاً آخر وهو يصرع األعداء
أوقف  _ .وأنت أيضاً احلق به باسم اهللا ألنك كافر .وهذا كافر أزهقت روحه _

وما إن التفت إليـه   .من احللف ضربة السيف الثالثة لوجلرقوه سددرمح العدو امل
ظهـر   قفز شورا الذي قتل القاتـل مـن   .حىت فاجأه بطعنة خرقت قلبه فصرعته

 .احلصان غري أن نفَس صديقه كان قد انقطع
مل يكن خان جري مكترثاً بالدم النازف من اليد اليسرى اجلرحية ولكن الرصاصة 

 .الثانية اليت كسرت ضلعه أسقطته من ظهر احلصان
*** 

التأم جرح خان جري يف أقل  .صحيح ما يقال عن أن جرح الشباب يلتئم بسرعة
وطوال هذه املدة مل يرتد مشفى ومل يترك جنوده  .رحمن شهر ونصف وكأنه مل جي

ومل يكن يريد خداع اجلنود املسـؤول   ،مل تكن له حجة يف نفسه .وحدهم يوماً
 .عنهم

سـأله رئـيس    ،اصطحبوا خان جري إىل قائد سرية اجلندرمة للحراسة شيمريمان
 :األركان

   ؟املالزمكيف تسري أمورك أيها  _
 ،ال بأس _ابتسم خان جري يف سره  _صي أيها القائد إن كان األمر يتعلق بشخ

 ال شكوى عندي.
 ؟وجروحك _
 .ال أحس مبثل هذه اجلروح _
 .وأعده من مناقبك ،هذا حسن _
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 ال متاطـل يف  _قال خان جـري يف نفسـه    _" أي استجواب عمله هذا معي 
 !"مصارحيت مبا استدعيتين ألجله

 ؟وما أخبار جنود سريتك املرعبني للعدو _
 .أجاب باختصار _ !هم جاهزون ألي مهمة _
 ،األول .هو إبالغك أخباراً حسـنة  املالزمالسبب الذي استدعيتك ألجله أيها  _

هو تكليفي من قبل ألكسندر كريستوروفيتش املبجـل   ،وهو ما أعتربه مفخرة يل
مبـا أن كونسـتانتني    :والثـاين  .تبليغ فرسانكم واحداً واحداً برضاه عن أدائهم

   .وفيتش املبجل سيذهب من بيلوستوك إىل سلوين فقد كلفكم مبرافقته ومحايتهبافل
وفيما خان جري ينفذ املهمات الكثرية اليت كُلفت ا وحدتـه رافـق املبجـل    

 20وقد وصلوا إليهـا يف   ،1كونستانتني بافلوفيتش يف الطريق إىل نواحي مينسك
وحيثما توجهـوا كـان    .يبسكوبعدما استراحوا فيها يومني توجهوا إىل فيت .أيار

 ،إذ كـانوا يسـبقونه بعـدة فراسـخ     ؛ويل العهد فرسان الوحدة حريصني على
   .2ويستطلعون املكان

فقـد أصـيب املبجـل     .مل يرافق خان جري وجنوده كونستاناين أكثر من شهر
وفـارق   متـوز.  3بالكولريا اليت كانت انتشرت يف فيتيفسك اليت وصلوا إليها يف 

وبعد أيام راح تاميب قونشه قُوه  أيضـاً   .يام دون استجابة ألي عالجاحلياة بعد أ
  .ضحية هذا املرض

                                                 
 عاصمة مجهورية روسيا البيضاء = بيالروسيا. املترجم 1
من بني البطوالت الكثرية اليت اجترحها خان جري يف طرقات بولونيا يكتب س. بيتني  2

جـيش املشـاة   من شهر متوز قرب كوفنو جات فصيلة خان جري  16يف كتابه " يف 
من  50وشتته من اجلانبني دون أن تتوقف، واضطرم إىل االنسحاب. وقد قتلت الفصيلة 

جندياً. ورغم أن خان جري جرح يف  40األعداء بالسيوف، وأسرت اثنني من الضباط و
  صدره فإنه مل ينسحب وهزم كل من الحقه وجاه وأجربه على التراجع من أمامه.
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 طهـري وخالل ت ،وبعدما احتلوا وراسو ،يف أواخر آب ،ويف أشهر الصيف التالية
 1842وريثما يعود إىل سان بطرسبورج يف شباط عـام  ،إقليم بولونيا من األعداء

هـذا   صيت رائع يف القتال وسـجل هلـا   مل تدخر السرية جهداً. وحصلت على
   .1الصيت

وعلى رأسهم خان جـري يف نشـوة الفـرح     ،كان اجلميع من جنود وضباط  
باملكافآت واألومسة اليت حصلوا عليها من القيصر مبناسبة النصر الذي أحـرزوه يف  

                                                 
القيصر أورلوف حول إجنازات بعض عناصـر خـان جـري إىل     يرسل العقيد مرافق 1

الكونت بنكندورف: " أود أن أرسل إليك أخباراً طيبة عن بطوالت الفصيلة األوىل من 
السرية اجلبلية القفقاسية، وأنا أحقق أمنييت بسرور: يف األول من أيار يف نواحي فريبونت 

نه غري بعيد عن مدينة كوفنا أبـدى  م 16متوز يف جبال بانارسكا، ويف  7ويف احلرس يف 
عناصر السرية اجلبلية املنضوون يف جيشي بطوالت عظيمة. ويف األماكن اليت تكون فيها 
احلرب على أشدها حني يظهر األديغة كانوا رعباً لألعداء. يتمتـع األديغـة بالرجولـة    

د أن تبلغ القيصـر  واألدب واإلنسانية. وأنوه باملالزم خان جري لتمتعه ذا املزايا. وأو
 ببطوالت فصيلة هذا الضابط. 

يف كتاب " احلرس اخلاص بالقيصر األعظم  "يكتب بيتني: نتيجة الرجاء السابق رفِّع خان 
جري املالزم إىل رومتيستر. وأعطوا عزمت جري رتبة عقيد ولألفندي خوت رتبة رائد، 

اخليالة. وأعطوا للقب محلـة  ورقِّي الطالب الضباط إىل رتبة ضابط حاملِ علمٍ يف جيش 
السالح لقب طالب كلية حربية.ومنحت ميداليات ذهبية للطالب الضباط سلطان قـاز  
جري وإينال غابيكوف وختتمشه أنزور و الفشه سعيد و كاناييف قسي، ومحلة السالح 
قوشرقوه بغت و أنزور حاتو و وقازانش  ونغومه شوره ودولت جري و سلطان سحت 

يزيل بيك و أتاجوقوه أنزور وقويشرقوه أبو بكر وبسيه حاتو أو صي جري و كراموف ك
هلم مبيداليات. ومكافأة على إسهامهم يف احتالل وارسو مبيداليات لعزمت جري وأيدمر 
الرومتيستر الركن. وتوغانوف أسالن بيك و بيدس حممد جري و مشوسلت وقوجوخ و 

يف وخوت و غوج و باتباتوف و وتومايل الطالب الضابط و بيسونغوروف ودالوف موتل
 مورزاييف و ولوباييف وأكاييف و تاكاييف و ميشخوج...
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ومل يكن خيطر هلم أن ما كان يفعله اجليش الروسي يف بالدهـم مشـال    .بولونيا
   .كان مشااً ملا كان يفعله يف بولونيا القفقاس
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وإن مل  ،الذي طرأ على عالقات عزمت جري وخان جـري  كان واضحاً الفصام

 ،يتحدثا يف املوضوع  وجهاً لوجه خالل التقاء  فرعي السرية ملدة ثالثـة أشـهر  
هـذا   توجسـان تيغانا ي املالزموكان األفندي خوت و .وحني رجعوا على الطريق

صماً  ،بفطنته نغومه شورهوبينهم  ،كنهما أخفيا شكهما. مل يكن رجال السريةول
مياً عما بني قائدمل يكن احملاربون العائدون منتصرين معنيني كثرياً  .ي السريةوال ع

الـذي   كانوا مسرورين برتبهم وميداليام والنصـرِ  _حلديث يف هذا املوضوع با
 .أحرزوه يف احلرب

حيمل اإلنسان ما دام  . عقوهلم وأفكارهم كما خيتلفون يف أشكاهلمخيتلف الناس يف
وليست املواضع اليت يرفعـه   .على قيد احلياة سره وعلنه مفصلني على منط حياته

ومن الناس مـن   .نزل به فيها أكثريواملواضع اليت  ،فيها هذا النمط من احلياة قليلة
حبيث ال تـدري أعاشـوا    هألسرار معيفارق احلياة غري واثق بأحد ليتقاسم هذه ا

وهناك من ال قيود على ألسنتهم ينفّرون منهم الناس بسبب  .حيام أم مل يعيشوها
 .وبال سبب

يعـيش   ،وإن كانا من عرق واحد ،خان جري الرومتيستروالعقيد عزمت جري و
 ،املروءة طريق من يتصف ا.كل منهما مسيراً أموره حسب فهمه وفطنته وقدرته

ليس إنكاراً للطريق الذي سلكه املسن  .وال مبسن أو شاب ،ال تتعلق بأمري أو موىل
 .أو انتقاصاً من احترامه ولكن ال يقاس االحترام املوجه إىل األصغر حبسب عمـره 

 .والناس يقابلون اإلنسان مبا عمله إن كان صغرياً أم كبرياً
هم دمـاَءهم دون  وسفك ل سحقهم حلرية البولونينيمل يكن خلان جري هم خال

بـل إن   .رمحة على أرضهم إال تنفيذُ رغبات القيصر دون التفات إىل شيء آخـر 
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االحتقار الذي أواله للشعب الذي أرسلوه لقتاله استمر يف صدره وهو عائـد إىل  
لكان من املمكن أال ينسى هذا الشـعور علـى    نغومه شورهولوال  .بطرسبورج

 .من شهر الطريق الشاق الذي استمر أكثر
ملاذا أفكر يف هذه األمور  .بعد الرحلة الشاقة غضب خان جري على نفسه بنفسه
انتهينا من احلرب وتركنا  .وقد رجعت إىل فراشي الدافئ بدالً من أن أنام وأستريح

البولونيني خائفني من أن يرفعوا رؤوسهم حيث نكون أو ال نكـون، وبـددناهم   
كان قـال   ؟قبل أيام  نغومه شورهإالم ملّح يل  ،مهالً ،مهالً .شذر مذر يف أرضهم

ال ننس أن مثل هذه  ،" ال جيوز أن جنتر انتصارنا يف بولونيا فال نتكلم يف غريه :يل
 كما يـدريك مـا سـفَ    .املأساة جتري يف ديارنا وأا ستقوم يف أرضنا مستقبالً

الم حبق ألكسي أجيوز الك .وكان وافقه بدس ممت ." ؟يرمولوف يف بالد القربتاي
كان وسيلتنا إىل دخول املدرسـة ودراسـتنا    !بيتروفيتش بعد كل أفضاله علينا؟

اهللا إىل  مبعـوثُ  ؛دعك مـن هـذا   .واآلن حنن ضباط القيصر العظيم .وراعياً لنا
ورعى  .ألننا محاته مطمئن ،حيقق لنا ما نريد .األرض وثق بنا ووضع حياته بأيدينا

إن فكرنا علـى  .ومل ينس البطوالت اليت اجترحناها ،لونياأمورنا مدة حربنا يف بو
 طالـب حربيـة  وألقـاب   .وتركنا فيها حماربينا.هذه الطريقة فحربنا كانت عبثية

ما كان على القربتاي أن يقفوا يف وجـه   .ورتبنا وأومستنا وجرحانا عبثٌمالزم، و
 .جرى هلم ما جرى للبولونيني .يرمولوف

الوراء فإن خان جري الذي حطّ عصا الترحال متعباً  إذا رجعت نصف ساعة إىل
ال يريد شيئاً فارمتى يف الفراش كانت عيناه تلمعان يف الغرفة الشتائية املظلمـة ومل  

. وبدالً من أن يرتاح ويستيقظ ليوم قادم هادئ كانت أفكاره املتالطمـة  اتغمض
ه اجتماع أمـراء  وإذا رجع سنتني انتصب أمام خميلت .تسبب له أسئلة تصدع الرأس

وما مل  .وتذكر ما قالوه لبنكندورفوه يف مشكلة غري منتظرة،ورط ناخلمشي الذي
يكن يغيب عن ناظريه إن فتحهما أو أغمضهما هو مالمح شواي وعدم اتفاقه مع 
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واآلن ينظر إىل األخبار اليت تكتب له مـن لوسـتان حبلـه نظـرة      .االجتماع
 .مامه أسئلة مفاجئةوإن بدأ جييب عليها انتصبت أ.أخرى

كلياً فال يستبعد أن يكون بينـها شـيء    نغومه شورهال جيوز جتاهل كل ما يقوله 
الكذب يتضمن شيئاً من  _ :مث فجأة يثور غضبه ،يسأل خان جري نفسه .صحيح
وهذا يتبع طريقـة تفكـريك    ،والصدق ميكن أن يتضمن شيئاً من اخلداع ،الصدق

له جديت من أن األديغة القربتـاي وأديغـة   صحيح ما تقو .وموقفك من املوضوع
رغم أننـا مـن    ،أنا وعزمت جري ؟وملاذا تذهب بعيداً .منطقتنا ليسوا متشاني

،وخالل كنا فرِحنا حني مجعنـا . فشيئاًمنطقة واحدة فإن التفاهم بيننا ينتقض شيئاً
ـ  ،مشل السرية املقسومة إىل قسمني دون إرادتنا،عام كامل ور ولكن نشأت بيننا أم

ورغم أننا كنا يف حرب واحدة فقد تسللت إلينا مسألة من أُثين  .كثرية غري متوقعة
على بسالته يف احلرب أكثر من اآلخر. ليس ذنبنا أنّ املعارك اليت خاضتها وحـدة  

ن مل وحىت حن .بل ذنب الذين خططوا للمعارك ،عزمت جري كانت أقل مما خضنا
بـدس  حقاً ملاذا وافق  .نحونا أومسة على هذاومل مي نكن من الذين احتلوا وارسو،

أخياف أن يتصـرفوا يف    ؟نغومه شوره ،وإن مل أكن انتبهت يف ذلك اليوم ،ممت
جيب أن يتصاحلوا ألن  !هذا مستحيل.نواحينا كما تصرفوا حيث كنا ورجعنا منه

ـ   .أي حرب مبا فيها حرب بولونيا ال جتلب اخلري ل إا جتلب املأساة األبديـة لك
ما كان عليهم أن يثوروا إن مل  ،ال أبرئ البولونيني يف سلوكهم مع قيصرنا .إنسان

   .ال جيوز أن نسمح لألديغة أن يفعلوا مثل هذا ؛ال ،ال .يكونوا يبحثون عن الشر
نبع من صدر خان جري سؤال مفاجئ  ؟وأي خمرج سيجدون ؟إذن ماذا سيفعلون

إقليم األديغة حباجـة إىل   _ :اها جواباً هلامث صارت الفكرة اليت ما كان ينس .آخر
سلطان حىت ولو أهانين أمراء اخلمشي يف منطقيت، وحىت لو مل يقبل وقتـها مـن   

لست أحتـاج   .وسيختار طريقه تبعاً لشعوره القومي وفطنته وفهمه .صرت معهم
إىل أن أفكر يف اجلهة اليت سأجتهها وال أن أسأل عنـها لـوال أن باسـكيفيتش    

" ال أنت وال أنا حنتاج إىل هـذا   :رف مل يفهماين ومها يتفقان على فكرةوبنكندو
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ال شـيء دون   :كان والدي ومرجان يقوالن ؟لنفرض أن األديغة مل يصاحلوه ."
 ،وجديت كانت توافقـه دائمـاً   ،بل إن هذه الفكرة ال تفارق لسان شواي ؛خمرج

وعـادل   ،بتسموقاميت يدير رأسه وحاج قسي ي .وكانت أمي وسيسور تفرحان
وسعيد جري هو من خيفـي أي   .جري كان من يكشف ما يفعله أي كما يريد

 .سأل خان جري مسروراً عمن خطروا بالبـال  ؟ما أخبار هؤالء يا ترى .انفعال
 .وفيما هو يستعرضهم واحداً واحداً غرق يف النوم

حلمه كل ينتصب يف  .ال يستطيع متييز املكان الذي هو فيه :يرى خان جري حلماً
 ،يعاتبـه  ،عزمت جري يقف أمامه برتبه اللماعـة  .ما كان يقلقه ويهمه قبل نومه

يهم أكثر من مرة  أن ينهره غري أنـه   .ال يعجبه سلوكه حنوه ،يهمس له ،يترجاه
وحني خيتفي من أمامه قائد سرية اجلبليني القفقاس يواجه خان جري  .يكظم غيظه

يصرع مخسة فرسان غري أنـه   .لفرسان البولونينيراجالً والسيف بيده العديد من ا
إىل هـذا املكـان    ،ما الذي جاء بك إىل هنـا  :واآلخر يقول له ،يالحق السادس
 _ .وال يفهم ملاذا بقي البولوين بال صدار وال قمـيص وال قبعـة   ،البعيد؟ ال يقتله

ولكنه ينـهض مـن    ،ويسقطه بصدر احلصان ،جيلده بالسوط على الظهر العاري
ال مييز اجلهة اليت تصـدر   .ويصرخ قوداينت وجلروقوه نغومه شورهيناديه  .يدجد

وحني يسبح إىل الضفة األخرى دون  ،منها األصوات ويف غمرة اجلري يقفز يف ر
أن جترفه األمواج يرى شورا ووجلرقوه واقفني يسخران منه بدالً  من أن ميدا لـه  

 .! "؟يف غري أرضك وأال حتارب فيهأيديهما ويقوالن له " أمل ننصحك أال تدخل 
" ينهض "ما الذي جاء بك إىل ناحيتنا؟ :ليت يهم فيها أن يقول لشوراويف اللحظة ا

وخيتفي وجلرقوه وخيرج من النهر كابوسـتينكا   ،من هذا املكان زابروين القوزاقي
وعزمت جري يبتسم لـه ولكـن ال    .وينحين عليه ليضربه ،إيغنات بسيف مشهر

وحني يغطس يف املاء يظهر على ضفة النهر أمراء اخلمشي الذين تراجعوا  .يساعده
شروخقوه توغوظ وأباته بسلين، زانه سفريب و توغوظقوه قازبك و،عن اتفاقهم معه

فريمتـي   ،حصان يركبه بفوق الذي جير بامبت ذيل حصانهوحجمقوه بامتز برأس 
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وإن مل يرمهـا   ،جانويغطس حتت املاء وهو يسمع  شواي ومر،اجلميع على الضفة
 ،وال تسمح هلم أن يقتربوا منك !" ال تقترب منهم :يقوالن له ،يف كل هذا اجلمع

" اآلن أفهـم أن   :اسبح إىل الضفة األخرى "يصرخ واملاء ميأل فمـه مث يبصـقه  
مل يعد عنـدهم ال   ،وأمراء اخلمشي بال وجوه ،باسكيفيتش وبنكندورف خدعاين

سأذهب إىل القيصر  .ي إىل القيصر ومل يفهماه إياهمل يوصال رأي .رجولة وال صدق
   !القيصر سيفهمنا ،أين أذهب خارج األديغة .الذي أخلص له

وفيما يظن نفسه جيتاز النـهر رأى نفسـه يف    ،انقلب خان جري مدفوعاً بالرعب
ورجلٌ آخـر   ،بيت ابنة أحد األمراء. وكأن شواي وبفوق وبامبت معه يف الغرفة

وهو جالس دوء قرب الباب معلماً  ،باشا جالس إىل املوقد بدين من شكل حسن
وال مييز إن كانت الفتاة اليت يغازلوا أديغيـة أم   .إياهم أم يغازلون الفتاة ألجله

اجلانب األيسر بكامله من الرأس إىل القـدم   ؛روسية ألا تلبس خليطاً من املالبس
ملاذا يظهر الصـليب   .شفاف واجلانب اآلخر ثوب قوزاقي من قماش ،زي أديغي

من  .قوهاالبنة املدللة لألمري بولت ،الفضي من صدرها وهي فتاة أديغية من اجلمكوي
مـن   !مهالً   ،مهالً .املعيب أن جتلس الفتاة بصدر مكشوف أمام البسي القبعات

أأنـت   .أم هي تاتيانا الفتاة اليت مل حتترمين على ضفة النيفـا  ؟أهي أنفيسكا ؟هذه
يقفز خان جري مرتعباً من حلمه على صوت قانتـات القلـق    ؟كا أم تاتياناأنفيس

الذي ال يعرف من أين أتى  " أمل نتفق على أال تغازل امرأة من غـري قومنـا وال   
 ."  وجيلس فاركاً عينيه غري عارف مع من كان وماذا جـرى لـه   ؟تتزوج منها

 .اليت كانت يف حلمهويفرح حني يعود إىل وعيه بأنه عاد إىل دنيا أخرى غري 
مل يكن خان جري يريد أن يقضي يف الفراش مزيداً من الوقت رغم أنه كان متعباً 

والسـاعة   ،أشعل املصباح .من رحلة الليلة الفائتة ومل جيد الوقت إىل اآلن ليستريح
ولكنـه   ،كان الوقت مبكراً بالنسبة إىل صباح بطرسبورج .هي السادسة فحسب
وكان هناك توجيه بأن يستريح اجلنود إىل  .ضابط يف اجليشكان املوعد املناسب ل

 .الظهر ألم سافروا طوال الليل
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ال  ؛يذرع خان جري أرض الغرفة عاقداً يديه وراء ظهره كأنه األتاليك مرجـان 
ولكنـه   .وما قالوا له يف أذنيه ،يستطيع تأويل حلمه. ال يزال كل ما رآه أمام عينيه

 .ل ما مر عليهال يذكر شيئاً مهماً يف ك
ال  .نصح خان جـري نفسـه   ؛رمبا كان تعب الطريق وراء أضغاث األحالم هذه

 ،حىت الثور ينهار على ركبتيه حني يتعـب  .عجب يف أن ترى مثلها بعد اإلرهاق
 .مل يظهر ضعف علـى حماربينـا   .وحنن نالحظ هذه الظاهرة على أحصنة عرباتنا
ومل نسمح ألحـد  .زونا أمام قيصرناوهذه رجولة يستحقون الشكر عليها إذ مل خي

ولكن نانا كانت تقول  " الضيق الذي يف القلب .من رفاقنا القوزاق أن يسخر منا
على ما يبدو فإن اهلموم اليت عشتها كل  .البد أن يفضحه احللم عاجالً أو آجالً  "

أأكون عدت من بولونيـا   ؟وما املشكلة يف هذا .هذه السنوات هامجتين هذه الليلة
جعله السؤال املفاجئ الذي غزا الرأس يتسمر يف مكانه علـى أرض   _... بنبذ

رب من أجل البالد والقيصـر  أتكون احل _ :ولكنه برأ نفسه حبجة سريعة .الغرفة
وملاذا كانت األمرية ابنة آل بولـت   ؟؟ وملاذا كانت أنفيسكا يف بيت آل بولتذنباً

وفوق كل هذا كـان   .نازل أن تتعرف عليتنظر إيلّ بوجه تاتيانا املتكربة اليت مل تت
 .سأل خان جري نفسه وضحك _ !قيصرنا ضمن هذا احلشد

 .السرية ال يريد أن يبقى يف الغرفة أكثر من هـذا  مقرتوجه خان جري مبكراً إىل 
 .وتبني أن عزمت جري سبقه

هل انتشلك من فراش الضباط  ؟أحرمك مراسلي من النوم ؛رومتيسترماذا أيها ال _
 .سأله عزمت جري بالروسية مبدياً له عدم االهتمام به _ ؟أليس كذلك ؟ثريالو
 :مث سأله باألديغية ،أجاب خان جري بالروسية _جئت بنفسي  ،مل أر مراسلك _

توغانوف  املالزمهامها األفندي خوت و ؟حدث بيننا يف الصباح الباكر ما يقلقهل 
 .قادمان

ليه عينيه احلمراوين ومل يغري لغتـه  رفع عزمت جري إ _ ؟أحقاً جئت بنفسك _
 !بأنك ال تعرف شيئاً رومتيسترإذن ال تتظاهر أيها ال _الروسية 
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   .أقول لك احلقيقة ؛ال داعي ألن تغضب يا عزمت جري _
أنت  _ الذي ال داعي له هو لغتك األديغية _ أجاب اآلن مشدداً على روسيته _

علّمـا   .ن وراء لغتكمـا األديغيـة  أصبتما باهلوس م نغومه شوره طالب احلريبوال
ال تظنا أنكما أتقنتماها وال حاجة لتعميـق   !الروسية للمحاربني وللتالميذ اجلدد

أنـا قائـد    :سأقول لك شيئاً آخر ألين بدأت املوضوعو .هذا أوالً !معرفتكما ا
مل تكن أنت وال جنودك الذين كنت تقودهم وحـدكم   .السرية القفقاسية اجلبلية

حىت إن  .جنودي الكثريون مل يكونوا مكتويف األيدي هناك ،يف بولونيامن حارب 
 ال تنغر بكـون  .مل يكن غري احتالل وارسو فإن جنودك مل يشموا رائحة بارودها

وال تسمح هلـم   !وال تنخرط فيهم دون داعٍ !رؤسائنا يبتسمون يف وجهك بعضِ
أنت تستلُّه منـهم   ،قائد السرية أنا ،ما مل يكاشفوين به !أن ميدحوك مبا ال تستحق

   .يوماً بيوم
جعل احلديث لغة خان جري الروسية تتفتق   _.أيها احملترم تتهمين مبا ليس ذنيب _
 !ضابط، تطؤهكأنت تعبث بشريف  _

قـال   .قطع احلديثَ العدائي الصاخب بني قائدي السرية دخولُ خوت وتوغانوف
 :عزمت جري وكأن شيئاً مل يكن بينهما

نظر القائد حنو خان جـري   _ما استدعيتكم ألجله اآلن  !ضال أيها احملترمانتف _
 ،مبا أن قيصرنا الذي حنن محاته مل جيد الفرصـة  .هو إبالغكم ما  أعلموين للتو _

لتهنئتنا بالسالمة وكنت أخربت القائد أورلـوف باسـتحالة    ،بسبب تأخرنا ليالً
واليوم اجتماعنا  .مل يقبل مينالوصول عند غروب الشمس إىل بطرسبورج ولكنه 

باللباس  13ولذلك جيب على اجلنود أن يكونوا جاهزين من الساعة ،14الساعة 
م فهمتم املهمـة  إن كنت .وبالسيوف والقامات ملّاعة ،الرمسي وبالبنادق دون ذخرية

وأنت أيها  ،انصرفوا اآلن .فاعملوا على جناح استقبال نئة القيصراليت كلفتكم ا 
 انتظام أكلفك باحلرص على _صاح وراء خان جري دون ذكر امسه  _متيستر الرو

وكـذلك أن  ،محلة األعالموطالب احلربية ورا" من قبل اجلنود وهصيحة النصر" 
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وأنـا   ،وأكلفك بتفتيش كافة األسـلحة الناريـة   .تكون صفوف اخليول منتظمة
 .باتكم القياديةوسأقيم تنفيذكم لواج ،13سأخترب بنفسي السرية قبل الساعة 

" منـذ  :خرج خان جري من الغرفة وحلق بزميليه الضابطني وهو يقول يف نفسـه 
 "   !ال أعرف ماذا جرى له ،وطوال الطريق واليوم والبارحة ،إعادة توحيد السرية

وباللباس  ،كانت السرية القفقاسية يف الصفوف ،ويف املكان احملدد ،يف املوعد احملدد
وجعب الرصـاص ذات الفوهـات    .واطئة زرقاء األعايل يرتدون قبعات ،األنيق

البيضاء  الست عشرة موزعة على اجلانبني تبدو على مقدمات الصـدارات الـيت   
والزنانري الفضية تتدىل أطرافها على اجلانبني تضـغط علـى    .بلون أعايل القبعات

 .ةوهم يتقلدون املسدسات والسيوف والبنادق بطريقة غري نـافر  .اخلصور الدقيقة
 .واألحصنة تزدهي بسروجها وأرساا

مشس الشتاء غري الدافئة تطل من أعايل السماء دون أن تسمح للغيـوم البيضـاء   
والثلج املتجمد الذي يغطي الريف املقابل لنهر تارانكوفسـكا   ،اخلفيفة باحتجازها

وهواء الظهرية اخلفيف البارد جيعل مالبس احملـاربني   ،الصغري  يلمع بلون السمك
والنهر املتجمد املتصام يبتعد إىل جانب الغابة السوداء وهو يلومهم  ،اخليل تلتمعو

 .على عدم إيالء مرآته أنظارهم
استعدت السرية اليت تغطيها أنفاس اجلنود وأصوات مناخري األحصـنة السـتقبال   

وخرج القيصر من عربته املكشوفة  .القيصر العظيم القادم حبراسة السرية القوزاقية
ووقـف وراءه   .وركب احلصان األزرق املقدم إليـه  .احلصانني الكستناويني ذات

عدة فرسان على بعد بضع خطوات منه بينهم بنكندورف الذي يتقدم حصانه على 
   .أحصنة اآلخرين قليالً

وإن مل تكـن   ،كما حيدث خلان جري كلما رأى القيصر العظيم املكلف حبمايته
ولكنه متكن من إحـالل رباطـة    .ق قلبه يف صدرهخف ،املرة األوىل اليت يراه فيها

وكان ال يزال متأثراً بالكلمات اجلارحة اليت وجهها إليـه   .جأشه حمل رقة حبه له
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ألنه يتقدم السرية خبمس خطوات كما ،وإن مل يكن يراه،عزمت جري هذا الصباح
  .ينص النظام العسكري

صر نيقوالي األول بصـوت  ناداهم القي _! حتية للقفقاسني اجلبليني الشجعان  _
 .ثخني هادئ معتداً بسلطانه

ارجتفت السماء مـن   _ !هورا ،اهور ،هورانتمىن الصحة لعظمة اإلمرباطور.  _
 .صوت األتراب

بالعودة  !قال القيصر بصوت دافئ _ أهنئكم بالوصول ساملني يا فرساين اجلبليني _
أثبـتم والءكـم    .كمحنن راضون عنكم يف خدمت.إىل وطنكم ،ساملني إىل بيوتكم

 .وإخالصكم  للعرش الروسي ولعظمته اإلمرباطورية يف القتال ضد الغزاة البولونيني
  .ولة يف أقاصي الدولة الروسيةأبديتم جرأة ورج

 ،اد للجبليني القفقاسيني .وسنكافئها خرياً بالكالم وبالفعل مآثركم احلربية نقدر
  .الدولة العظمىاخللود للذين سقطوا يف سبيل  .حلراسي

وأشعر عازفو األبواق بانتـهاء   .يف الفضاء ةت هتافات النصر الثالثدومرة أخرى 
ونظر القيصر بعينيه الباردتني الزرقاوين إىل الفرسـان   .مراسم استقبال القيصر ذا

  .ريثما يقتربون منه دون أن تطرف عيناه
يعرف أن قيصر  ،أمامه باستثناء بنكندورف الواقف ،يف هذه اللحظة مل يكن أحد

روسيا الذي امتدح الناس الواقفني واملنـتمني إىل أعـراق خمتلفـة مـن مشـال      
   .مهموماً بعدم جناح سياسته يف إقليم األديغة ،كان قلبه هناك،القفقاس

سأل القيصر وهـو   ؟إذن يا ألكسندر كريستوروفيتش ك "-" خان جري  أين _
 .يترجل من حصانه ويركب عربته

أمر بنكندورف وهو ينظر إىل حيث  _ !خان جري بسرعة رومتيسترا الاستدعو _
 .وقفت عربة القيصر ريثما يسلك األخري طريقه

ملصقاً يديه إىل جانب خصره النحيل  وقفوحاالً وصل خان جري إىل القيصر و
 .ناسياً ما كان يهمه



- 567- 
 

ه فمسها خان جري بشـفتي  ،مد اإلمرباطور له يده _ ؟أأنت خان جري البطل _
كم  .ما كنت أعرف أنك شاب مجيل القوام هكذا _الدافئتني مث اعتدل كما كان 

 ؟  رومتيسترعمرك أيها ال
   .أنا يف اخلامسة والعشرين أيها املعظم _
 ؟الرومتيسترأصحيح أن على جسدك ثالثة جروح رغم صغر سنك أيها  _
 .لهخفض خان جري رأسه خجالً من امتداح القيصر  _نعم أيها املعظم  _
ألست أنت يا  _ :قال القيصر وسأل بنكندورف _ !هذه مفخرة ،هذه مفخرة _

ألكسندر كريستوروفيتش من أخربين بأنه أبدى بطوالت عظيمة يف حربنـا ضـد   
 ؟وضد الترك ،الفرس

 .وقد حصل يف هذه احلروب على أومسة مثينة .بلى أيها املعظم _
ويستحق  .ببسالته وجبروحه خان جري إخالصه لدولة روسيا رومتيسترأبدى ال _

ولذلك أكلفك يا ألكسندر كريستوروفيتش  .وسام ستانيسالف من الدرجة الثالثة
 .لوه إىل ذويه شهراً ليستريح وتشـفى جروحـه  وأرس .بإعداد االلتماس الالزم له

اختذت العربة القيصرية طريقهـا   _ !ك اهللا برعايتهطْحلي ،...رومتيستروداعاً أيها ال
 .ومتبوعة باحلرس القوزاقيمسبوقة 

مل يسأله عزمت جري عن سبب استدعائه إىل حضرة القيصـر إىل أن وصـل إىل   
ولكن حني بدأ موعد افتراقهما يقترب سأله باللغة األديغية رغـم   ،موقف السرية

 :صعوبة املوقف عليه
 !سبب استدعاء القيصر لك رومتيسترمل تقل يل أيها ال _
 ،ابتسم خان جري وأجاب بالروسية _ !لينأإن مل تس يدعقماذا أقول لك أيها ال _

وأوصـى   ،سأل عين _ :وأجابه بنفس الطريقة الالمبالية اليت وجه ا السؤال إليه
   .وكتم موضوع الوسام _مبنحي شهر استراحة أذهب فيه إىل أهلي 
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إذن يف كل  _ابتسم عزمت جري وهو بني أن يلجم حصانه وال يلجمه  _ها  _
مث حثّ حصـانه بقسـوة    _يتحقق لك ما تتمىن    ،يس ألنك حمظوظاألحوال ل
 .وانصرف

 
– VI – 

 
ما جيلبه دوران عجالت العربة الناعمة وأصوات  ،حني تكون على سفر ،ليس قليالً

ف موضوع القيصر إىل يضاوحني  .حوافر احلصان وتعاقب الليل والنهار من أفكار
والقلب الشـاب   ،انت ثقيلة أم خفيفةجمموع أفكاره فاحلياة تصبح لذيذة سواء ك

   .يتوثب
 .مل تأت استراحة الشهر املمنوحة خلان جري من تلقاء نفسها وإن كانت مفاجئة

ما يتمناه يتحقـق   فهي نتيجة إخالصه للقيصر وتعب اخلدمة وجروحه، وليس أنّ
   .كما ضمن عزمت جري كالمه املر إليهله،

فإن كنت  .نصت على صوت العربةقال خان جري يت ،ال ألومك يا عزمت جري
وال أقول  .ذنويب فأنا أخدم القيصر لوجه اهللا فحسب سبتتكاتتهمين مبا مل أفعل 

وتنفذ ما يريده ويثق  .فأنت منذ سنني كثرية حتت لوائه .إنك أنت لست خملصاً له
ولسنا وحدنا بل معنا كل احملاربني الذين ميثلون مشـال القفقـاس والـذين     .بك

 .فهؤالء مثلُنا مل يجربوا على أن يصبحوا محاة للقيصـر  .انة يف أيديناوضعوهم أم
وال على حماربة البولـونيني الـذين    ،ومل جيربهم أحد على ارتداء الرتب الروسية

الـذين صـرحوا    القوم هذا صحيح ومع ذلك فقد أخضع .رجعنا للتو من قتاهلم
 .برفضهم له بقوة السالح

صور القرى احملروقة واملدن املهدمة واجلثث علـى  ارتسمت أمام عيين خان جري 
وانتفض مـن أفكـاره    .ارع وأفواه املدافع املتشققة وجثث األحصنة املنتفخةوالش

فجأة دون أن يفهم ملاذا انضم إىل هذه الصور كلمات ترحيب القيصر بـه أمـام   
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ـ   ،السرية اجلبلية القفقاسية يت ويف هذه اللحظة وخزه األمل يف الضلع اليسـرى ال
 :وزاد السائس على هذا .انكسرت يف احلرب البولونية

_ ابتسم خان جـري   _ ؟ي الوجهني البولونيني فتنتفضاماذا جرى لكما يا صاحب
وهو يتأمل ظهر السائس القوزاقي ذي اللحية والشوارب السوداء املمسك باللجام 

 .األحرار نبالءوهذان حيسدان ال _بيديه 
 .حىت السائس قلق ملا حـدث يف بولونيـا   _ .هسأل خان جري نفس  ؟" أمسعت

من املعيب أن خيطر لك السؤال عن مشروعية ما  ،ال .وينفث غضبه على أحصنته
وال ذنـب يف   ،هاافمن حياول تقسيم البالد ودميها يستحق أي معاملة يلق .فعلنا
 ،وكما ملّح يل ألكسندر كريسـتوروفيتش  .وأنا أوافق القيصر يف ما قاله لنا .هذا

إن قرر القيصر اقتحام بالد األديغة وأمر بـأن   ،قبل أيام من سفري ،وحبذر شديد
نسلك مع األديغة ما سلكناه مع البولونيني؟ لن يوصل األديغة األمـور إىل هـذا   

حىت لو مل يكن يف األمر غري أفضال هـذه   .والقيصر نفسه سيلجمه شيء ما ،احلد
ابتسم خان جري وهو يسخر " .ومهمالسرية فلن يدعهم يرفعون السالح يف وجه ق

 :مث سأل السائس قاصداً تغيري موضوع أفكاره .من أجوبة أسئلته
 ؟بِم سيؤذيك هـؤالء  ؟ملاذا أيها الصديق القوزاقي تساوي أحصنتك بالبولونيني _

 .إم بعيدون عن ر الدون
غ بالقياس إىل روستوف ونوفوشريكاسك وتاغـانرو  .حقاً أيها الضابط احملترم _

ربورج وكـوفني وآزوف و  لكن أراضي بيتواألخرى ليس قريبة، و ،فبولونيا بعيدة
فارشاف وإيزمائيل وإيكاترينودار وستافروبول وتفليس ويريفان من أراضي روسيا 

 .وقبور شهدائنا فيها ،وهي ممزوجة بدمنا وعرقنا .العظمى
 ؟ومن أين تعرف أنت كل هذا _
أنا حامي  _ال السائس مرتاحاً إىل كونه قوزاقياً  ق _رومتيستر أنا قوزاقي أيها ال _

كنـت يف   !إن مل أعرف هذه األماكن فما جدوى حيايت .روسيا الدولة العظمى
ال  .رأي البولونيني الذين جتاوزوا حدود قيمتهم احلقيقية قوزاقيـاً فـارغ الـرأس   
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ـ  .أفهمناهم أا غري مثلومـة  .أستطيع أن أقول إن سيفي كان قد صدئ ا وأفهمن
ال  _فأشـك   الرومتيسـتر أنظر إىل كتافياتك اللماعة أيهـا   .أوربا اليت تساندهم

أستفيد من حقي باعتباري أسن  ،ال تؤاخذين .أنك حاربت يف بولونيا _تؤاخذين 
يف مشال القفقاس  ؟أأنت شيشاين أم أوسييت .أمخن أنك ابن أمري قفقاسي غين.منك

ولكين أعرف  .ق إن كنت راكباً أم راجالًأقوام كثرية من نوعك تعثر م يف الطري
وقد استللت سيفي مرات كثرية على ضـفيت ـر بشـزة الـيمىن      ،الشراكسة

 واليسرى.كثرياً ما عرفناهم قدرهم وإن مل نصل إىل ما فعلنا بالبولونيني.
حاربـت يف   _ :قال خان جري حانقاً ولكن كامتـاً انفعالـه   _على ما يبدو  _

 ؟كنت يف أي جيش ،بولونيا
إن كنت شيشانياً أم كنت شركسياً فال  .كنت يف سرية خايل اجلنرال فالسوف _

بالنسبة إىل الشـركس كـان مثـل     .بد أنك مسعت اسم ميخائيل غريغوروفيتش
 .الصاعقة حىت أهانه القيصر الكسندر األول

 .مل يدعه خان جري يكمل حديثه عن فالسوف  _مسعته يف بولونيا  _
 .تلفّت السائس على عجل ؟نياأحاربت يف بولو _
 _ابتسم خان جـري   _اآلثام اليت ارتكبها اجلنرال فالسوف يف إقليم األديغة  _

أعرف أن القيصر نيقوالي األول غفرها له فأعاده إىل اجليش وأشركه يف حـرب  
أنا خان جري  ،كان حسناً أن نتعارف،ولكن من ال أعرف امسه هو أنت .بولونيا

 .ية القفقاسية املستقلة حلماية القيصريف السرالرومتيستر 
مسعنا كثرياً الثناء عليك  _أوقف السائس القوزاقي العربة  _ ؟!أأنت خان جري _

أظنك مسعت مـا فعلنـا    .مل أتوقع قطُّ أن أُقلّك يف عربيت .أيها احملترم يف بولونيا
ـ  .يف مستنقع قالوس حني كنت يف نواحي إيكاترينودار مع خايل الشابسغب ا وكن

 ؛ومررنا بأزمنة عجيبـة  .الدنيا مركبة على حنو عجيب .نسمع اسم أسرتكم كثرياً
 .واسم أسريت كوبريانوف ،أنا امسي ستيبان بوكيش .حاربنا معاً يف بولونيا فيا بعد

وكما تراين يف شيخوخيت اخنرطـت يف   .قائد املئة لقبرجعت إىل الدون حامالً 
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إن كنت تريد أن تعـرف   .قود وأن أتسلىالربيد على أمل أن أكسب شيئاً من الن
حصلت على هذه األحصنة  _ ،لعيننين الأخربتك ملاذا أخاطب أحصنيت بالبولونيي

  .مقابل جروحي
" أما غنمت شيئاً حني كنت تستل سيفك يف إقليم األديغة " أحلّ السؤال على خان 

مل يتقبل ما قاله  .جري ولكن ما كان من املناسب اختاذه حمدثاً لثرثرته بصوته العايل
ولو كان األمر بيـده ملـا    .بشأن األديغة وإن ارتاح إىل أما حاربا معاً يف بولونيا

شعر خان جري بالعار ألن ما عده القـوزاقي   .أتاح له الفرصة ليأيت على ذكرهم
 .كوبريانوف مأثرة له كان يتعلق باألديغة

حني يهـان قومـك    :كيف حيدث هذا !مهالً ،مهالً :صرخ خان جري من قلبه
 ،تستهجن اإلهانة، يف حني تعد إسكات صوت حرية األقوام األخرى مأثرة لـك 

كما  ،؟ إن حدث كل هذا،  وتمنح استراحة يف بيتكوتقبل منهم الرتب واألومسة
كلِّف هذا القوزاقي مبثـل هـذا،    ؟روى القوزاقي الربعة اجلالس أمامي، لقومك

اهللا أعلـم   ؟ترى كيف ساق احلصانني من بولونياأال  ؛...وامسح له، ال أعرف ماذا
ه هو أيضاً مع أين أرتدي الزي األديغي الذي يرتدي تقليد .مبا اقترف هذا يف بالدنا

فما أكثر ثرثرته! إن أطلقت هؤالء على راحتهم فلن يتورعوا عن شيء ال يفعلونه 
 ؟بك؛ فمن أعطاهم هذه السلطة

سه اإلمث حني انتصبت أمام عينيه صـورة  استفاق خان جري من أفكاره حممالً نف
السوداء متر بتراخٍ حتت اجلسـر حيـث    _كانت أمواج الدون اخلضراء  .القيصر

حيث يسـافر، تقفـز   ،كما يف ر بشزة ،وهنا .جتري عربة الربيد لتبديل األحصنة
ن يف مراكب موثقة جيلسووبعض الصيادين على الضفاف  ،األمساك من هنا وهناك

   .وصياح الطيور البيضاء اخلفيفة يتعاىل، ترمتي فوق املاء مث ترتفع .الشاطئإىل 
ما إن وطئت حوافر األحصنة الضفة اليمىن للدون حىت نادى كوبريانوف القوزاقي 

 :اجلالس خلفه وهو الذي ما كان يقول شيئاً إىل اآلن
 !سلّم عليها ،أيها احملترم ها قد دخلنا القفقاس _
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هواؤها خمتلف  ؛هذه أراضينا حقاً :قليل مهنئاً نفسه قال خان جري بعد _نعم  _
وقفز بقلب فرح إىل لوستان حبله اليت ما تزال تبعد حـوايل   _ومشسها ومساؤها 

 :فرسخ. ويف حلظة غرقه يف أفكاره اجلميلة قاطعه كوبريانوف القوزاقي 300
 .مهما أطعمته يظل حين إىل الغابة :صحيح ما يقولونه عن الذئب _

 :وغم أنه ضبط نفسه فقد خانه صوته .كالم وجنيت خان جريأهلب ال
 .أنت تتناسى أنك خرجت عن حدودك اليوم !.. كوبريانوف.أيها القوزاقي _

 .مل يرد القوزاقي بشي بل حثّ حصانيه البولونيني
كـان خـان    .وبعد الظهر ظهرت باتاييسك من بعيد ،وبعد ساعة ونصف تقريباً

ليس ألنه تعب على الطريـق   .تبديل األحصنة طةحم جري متلهفاً إىل الوصول إىل
ومـا عـاد    .بني تاغانروغ وباتاييسك بل ألنه مل يعد يطيق رؤية القوزاقي الربعة

وأشد مـا عكـر    .يتحمل أصوات حوافر األحصنة الربيئة وال أصوات العجالت
رة أن حثه قلبه أكثر من م .مزاجه هو أداء السائس املشوه لألغنية القوزاقية اجلميلة

  .غري أنه مل ير من الالئق أن يسمع من ال إنسانية عنده ،يناكده بغناء عالٍ
قابـل   .هز خان جري رأسه حبزن صـامت  .وال يطيقون رؤيتنا ،إم يكرهوننا

إن كـانوا   ؟!ما الذي أسأنا به إلـيهم  .كلمايت الربيئة بقول مأثور روسي جارح
ال أتذكر أن أحداً أهانين حني كنت  .ييقولون يل هذا فماذا ميكن أن يقولوا لغري

صرخ سؤال بصوت آخر من صدر  ؟.. أنسيت زابروين.أخدم يف السرية القوزاقية
وال سـلبناه   ،مل حنتل أرض أحد ؟أحاول أن أصرب ولكن أين نذهب .خان جري

ال تقل ما  ؟أأنت هذا ؟ماذا تقول !مهالً خان جري ،مهالً .وال حاربنا فيها ،أرضه
ف من قوزاقي كث اللحيـة  له وال يناسب مقامك من أجل كالم سخيال جيوز قو
إن  .وال حيدث ما نريـده  .أسلوب العيش ال مييز بني األقوام املختلفة .والشاربني

كنت ستسمح ملثل هذه األفكار أن تغزو رأسك فلماذا اجتهت جهـة مـن لـن    
تتأمل هلـم  ومع ذلك ال تستطيع إال أن  !وقومك كم مرة ملّحوا لك ا ؟ يفهموك
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 .هذا اجلالس أمامك ليس مذنباً ؟أتتذكر أنك كتبت ألمراء اخلمشي .وتقلق عليهم
 .إنه واحد من أصحاب القلوب الغريى القلقني على القوزاق

كان فناء الربيد الواسع ملدينة باتاييسك مزدمحاً رغم أن الوقت هو وقت هـدوء  
اي الذي تفـوح منـه   وكان مشرب الش .العربات تدخل وخترج بسرعة .الظهرية

وبعض الثماىل احملمرين من  .ويودع املمتلئ إىل طريقه ،رائحة الطعام جيتذب اجلائع
وأكثر الرواد، باستثناء بعض التجار، ضـباط   .الشرب جيلسون يف مجاعات صغرية

 حماربون.
وأعلـى   .مالبس احلداد خرى جيلس ضابطان إىل جانب امرأة يفومن الناحية األ

وقريباً من  .امرأة أكرب عمراً ال متلك دمعها وتطعم فتاة وصبياً صغريينمنهم جتلس 
وأمامه إبريق وكـأس نصـف    ،باب املطبخ ضابط مسن نعسان جيلس إىل مائدته

 .وقريباً من النافذة ترتفع أصوات عدد من السائسني القوزاق املرحني .فارغة
شاي ملا دخل إىل هنـا  لوال أن خان جري مل يذق منذ الصباح يف تاغانروغ إال ال

وال األطفال. مث رأى كوبريانوف بـني   ،حىت ال يرى منظر املرأة يف ثياب احلداد
 .القوزاق الصاخبني يروي هلم ما يضحكهم

أخرج ساعة أبيـه   !ما أكثر احملاربني هنا :توقف خان جري على العتبة وهو يقول
ما عدا السـكران  ،رقبونهالفضية من جيبه ونظر إليها كي ال يطلع اجلالسني الذين ي

فـتح السـاعة وأغلقهـا دون     .اجلالس وحيداً والنساء، على ما يضطرم يف قلبه
وهاتان املرأتان ورفاقهمـا    ؟من أين يأيت كل هؤالء وإىل أين يعودون .استعجال

يف العام قبل املاضي حني كنت عائـداً مـن    ؟واآلخر .واضح أم يف حالة حزن
ل أحصنة باتاييسك موحشاًتفليس إىل بطرسبورج كان مدلـيس   :وانظر اآلن .ب

رغم أين من  !كالم قوزاق كوبريانوف اجلارح معي دون اعتبار لرتبيت دون أساس
يتأملونين كأين سـقطت  .ضباط القيصر وأين على أرضي فأنا الوحيد الغريب بينهم

 .تظهر أمور جديدة كثرية يف منطقتنا ال أعرفهـا  على ما يبدو .من كوكب آخر
واملرأتان احلزينتان واألوالد والضابط الكسري الكتف كلهم يشهدون علـى أن يف  
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واملرأة الشابة الـيت   ؟والضباط اآلخرون ؟والقوزاق الصاخبون اآلخرون .اجلو شراً
   ؟مع الضابطني أين رأيتها

قال خان جري للنادل وقـد جلـس إىل    _أحضر يل بسرعة طعاماً من اللحم  _
 .ألفضل حلم مهروا _مائدة مستقلة 

 ؟ألن تدفئ نفسك بكأس ،حاالً _
   .فقط كأس شاي ،ال _

القوزاق اجلالسني إىل النافـذة   اليت وجهها إىل خان جري أحد أضحكت الكلمةُ
وجتاهل هؤالء ومـد   الرومتيسترولكن ما إن وصل حلم املهر والشاي إىل  .احلضور

 :يده إىل الطعام حىت وصله كالم كوبريانوف الساخر
.. كل شيء ممكن .احذر أيها احملترم فرمبا خلط طهاتنا حلم اخليل بلحم اخلنزير _

 !عندهم
حضر طهاتنا مـا   _ :يصحح أحد اجلالسني معه الكالم _ال يا ستيبان لوكيش  _

يرغب فيه الشراكسة وهو حلم اخليل الذي تفوح منه رائحـة العـرق الكريهـة    
  .فطبخوه له بدهن اخلنزير

ورفع الضباط الذين مسعوا الكالم املهـني   .لقوزاق بصوت أعلىتضاحكت عصبة ا
ونظرت املرأة الشابة اليت ما كانت ترى أحداً إىل اآلن حنـو الضـابط    .رؤوسهم

 .املهان متوجسة مما قد جيري
 .هب الضابط السكران النعسان إىل مسدسه واقفاً _ ؟وأين الشراكسة ؟من _

وأسـرعا   .لرفيقها وضت مسرعة من املائـدة  وقالت املرأة املسنة شيئاً بالفرنسية
 .خارجني باألطفال من املكان

شرب بضع رشفات من الشاي دون االهتمام  .استمر خان جري يأكل وقلبه يغلي
ومسح فمه علـى   .حبرارته أو برودته، وأخرج منديله دون ذاك الذي على الطاولة
 :الساخرين مهل مث وضع مثن الغداء يف الصحن ووقف على رأس القوزاق
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 ،باسـم قوزاقـك   ،يا كوبريانوف أنت احملرض على اإلهانة اليت أحلقتموها يب _
 !ين أن أغفر لك اإلساءة اليت أحلقتها يبارج وعلى مسمع من رواد احملل

  .ابتسم كوبريانوف دون ذرة من خجل _ ؟وإن مل أرجك _
ب قال خان جري بصوت غري عال ولكنه حازم وهـو يسـح   _إن مل تفعل  _

 .سأقتلك هنا كما يقتل الذئب العائد إىل الغابة _املسدس 
ووقف إىل جانبه ذاك الذي سخر منه يف  ،هب كوبريانوف واقفاً وهو يستل سيفه
 أما الرابع فاختبأ حتت الطاولة. .موضوع حلم اخليل والرجل احملمر اآلخر

أنتظر  _ارتفع صوت خان جري  _مرة أخرى يا كوبريانوف القوزاقي  ،واآلن _
 .أن تنفذ ما طلبت منك

مل يظهر على وجه كوبريانوف القاسي أي نية على أن ينفذ ما طلب منه بل وقف 
ومل يكن هناك شك يف أنه لو كان بيده مسدس بدالً مـن السـيف    .شاهراً سيفه
 :وقال مرة أخرى خلان جري ساخراً حاد النظرات .ألطلق النار

وحني مد  _األنوف السائلة من أمثالك! ما أكثر من رأيت من الشراكسة ذوي  _
 ،كوبريانوف السكران يده ليقلب الطاولة أطلق خان جري طلقة باجتاه السـقف 

 :وصرخ على القوزاقي
 !الطلقة الثانية ستكون يف جبينك :القوزاقي قائد املئةيا كوبريانوف  _
جـري   هبت املرأة الشابة احلزينة ورفاقها ووقفوا بـني خـان   _ !أيها احملترم _

 .واجتمع كل من يف املطعم مبن فيهم الطهاة _والقوزاق 
أنظر إليك  _ :قالت املرأة السمراء الرشيقة بصوت حازم _أيها القوزاقي احملترم  _

وال ذنـب   .أنت مصدر الفتنـة  .فأراك أسن من كل هؤالء فأخجل من سلوكك
 أن يغفـر لـك   ارجه حـاالً  .للضابط يف السرية اجلبلية القفقاسية حلماية القيصر

 !اإلساءة اليت أحلقتها به
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حني تأمل خان جري باهتمام املرأة الشابة من خالل الشبكة اخلفيفة اليت تغطـي  
 .احلنطية الرشيقة الشابة اليت رآها يوماً على ضفة ـر النيفـا   وجهها عرف املرأةَ

 .هفأعاد مسدسه بسرعة ناسياً املوقف احلرج الذي فيه واإلهانة اليت أُحلقت ب
ساحميين ال أعرف  _مل يتمالك خان جري من الصراخ  _ ؟.. أهذه أنت.تاتيانا _

مل تتح  ... كنت مسعت امسك وأنت بني صديقاتك إن كنت تتذكرين.اسم أبيك
   .يل الفرصة ملعرفة اسم أبيك

ملاذا  _ :قالت املرأة وتوجهت إىل القوزاقي _تاتيانا كونستانتينوفا أيها احملترم   _
 !ارج احملترم أن يغفر لك ؟ال واقفاًما تز

حنن القوزاق حني جنتمع حنب املزاح، مزحنا مع الشركسـي ألن املسـلمني ال    _
 .يأكلون حلم اخلنزير

الواقـف إىل جانـب   نقيب مل يقبل ال _احملترم خان جري ليس جمرد شركسي  _
خان جري ضابط يف اجليش الروسـي، ومـن السـرية     _تاتيانا كونستانتينوفا 

 .ال ميكن أن ينه .لقوزاقية املستقلة حلماية قيصرنا العظيما
أتظن أن القوزاقي كوبريانوف يفهـم   _مل توافق تاتيانا  _ال تكمل يا أليكس  _

 ؟هذا
أنـا   _:انفعل القوزاقي وضبط نفسه بصعوبة أمام املرأة _ !لست جمرد قوزاقي _

 .وقد خدمت وطين قائد مئةقوزاقي 
 .إنه يفهم ولكن احلقد يفجره ؟أتسمع يا أليكس _
عبثـاً   _قال كوبريانوف وقد خلت عيناه من أي بارقة خجل  _عبثاً يا مدام  _

أظن أن أحدهم هو من تسـبب يف   ؟من هم لتحميهم ،حتمي الشركس والشيشان
 .ارتدائك ثوب احلداد

 _ اخنفض صوت تاتيانا قلـيالً  .باملأساة اليت حدثت يل يا قائد املئةال شأن لك  _
 _قد يكون واحداً مثلك من مل جيعل الشركسي الذي قتل زوجي يتعايش معنـا  

قالت األرملة الشـابة للقـوزاقي وهـي تصـلح      ،أكلُ أمري إىل اهللا يف شأنكم
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وقالت بصوت  ؟ما ذنب أبناء قومك :ونظرت حنو خان جري وكأا تقول.نقاا
وأنتم أيهـا   !يكس خنرج من هناتعال يا أل ؟ملاذا نقف هنا أيها الرومتيستر _ :ناعم

 !وعوا على أنفسكم ،القوزاق احملترمون فكّروا يف ما تقولون
 !ال تؤاخذيين على منادايت لك وأنت خارجة ،اغفري يل يا تاتيانا كونستانتينوفا _

أرجـوك   .وحيزنين أكثر أن املأساة جرت يف إقليم األديغـة  ،أعزيك بوفاة زوجك
على ما يبدو أن اجليش الروسـي   _ ا به أن تغفري لنالوا هذباسم قومي الذين فع

 .تأمل قلب خان جري ،دخل نواحينا
_ أعقالت تاتيانـا   _رومتيستر.. لما جرى يل خالل سنوايت العشرين إهانة أيها ا د

كان اهللا  ،جرى ما جرى _ .اليت تلبس قفازات رقيقة خلان جري الذي قبل يدها
صعب أن أتقبل وفاة زوجـي ومل يعـش إال سـتاً    ي ولكن .ال ألوم أحداً ،قدره

 .وعشرين سنة
شـرب  نادى الضابط الثمل ذو الشعر األشقر من خيرجون مـن م  _ !يا مدام _

أين خـان   !؟ لو كنت حتبني زوجك ما قلتِ هذاكيف ال تلومني أحداً _الشاي 
هاتوه إيلّ! حنن حاربنا الشيشان والشركس وحشـرات   ؟جري الذي تذكرين امسه

ولن نسمح هلم باإلقامـة علـى أرض ال    .وسنحارم وسنقتلهم ،ى غريهمأخر
 !دعونا فقط نصل إىل إيكاترينودار حيث القوزاق .يستحقوا

ولكنـه  .كلمات احلقد اليت وقعت على ظهر خان جري الرفيع املتني جعلته يلتفت
قـائالً يف   تبع املرأة يضغط على أسنانه كاظماً غيظه مقدراً أا من فورات السكْر

مـا أشـبهه    ؟نفسه: من هذا الضابط الذي صرعته اخلمر فانفلت لسانه من عقاله
 .، وشعره أبـيض متامـاً  نقيبوبوربوف  مالزم ثانولكن هذا  ؟وربوفبنقيب الب

كيـف   رتذكَّ _ ؟ولكن كيف متيز صوتاً استنفدته اخلمر ،وأقول: الصوت صوته
 .شارعترك بوربوف طالب املدرسة احلربية على ال
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يف السنوات الثالث اليت تلت اتفاق أندريانوبول للسالم جتري أحداث كـثرية يف  
إقليم األديغة ليست يف مصلحة أهله، بل هي مدعاة للفرح عند القوزاق فتـدعوك  

  .إىل التأمل
يخيل إىل خان جري منذ وصوله إىل لوستان حبله أن أصوات األديغة قليلة يغلبها 

واجليش الروسي الذي عرب ر بشزة مل يتوقف  .القوزاق _ت الروس خليط أصوا
وميكـن أن   .يف أرض البجدوغ بل ميم شطر البحر األسود ال مييز اراً من ليـل 

 فنني من اجلبهة عخلَتستنتج من تدفق هذه األعداد املتتالية ومن كثرة اجلرحى املُ
وال جييبون  ،د الروس وضباطهم األمروال ينكر اجلنو .الشابسغاملقاومة اليت يبديها 

والضباط األعلى رتبة جييبون " مل تعودوا من ملك تركيـا   .بوضوح عما يفعلونه
 .حسب اتفاق سالم أندريانوبول بل أعطوكم إيانا فصرمت من رعايـا روسـيا "  

وال إن كان هناك اتفـاق   ،واألديغة جييبوم " ال نعرف املدينة اليت تذكرون امسها
ولسنا مالبـس حـىت    ،عرف فقط أن هناك دولة امسها تركيا كما روسيان .سالم

وال  ،لسنا مواشي، وال عالقة ملن يبيعنا أو يشترينا بنا ،تعطينا تركيا أو تبيعنا ألحد
األديغة الذين عاشـوا أحـراراً طـوال     عدي .جيوز ألحد أن مينح نفسه هذا احلق"

   .هو عدم معاملتهم بإنسانيةوأعظم استياء عندهم  .عمرهم األمر إهانة
فكمـا   ،خالفاً ملا اعتاد عليه خان جري يف احلياة العسكرية من االستيقاظ املبكر

ال يزال يف الفراش الوثري الذي مدته  ،ويف األيام الثالثة السابقة جرى أول من أمس
غ من ومع أنه يحس من الغرفة املظلمة أن ضوء الربيع مل ينوِ بعد البزو .له أمه بيكا

وألن الديكة أطلقت للتو نداءها  .اجلبال الشرقية فإنه ينصت إىل ما جيري يف الفناء
 ،الثاين فإن أفكاره تبتعد دون أن يقف يف طريقها شيء وخترج من لوستان حبلـه 

وحـني   .والوبيخ واألبزاخ واجلمكـوي  الشابسغوتعرب إىل  ،ومن أرض البجدوغ
اترينودار ال تقف عندها بل جتـوب بولونيـا   تعود مسرعة إىل الضفة العالية إليكت

 .ل األحصنة يف مقر بريد باتاييسكدبوتصل إىل ما حدث له يف م .وبطرسبورج
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هذا اللقاء الـذي   ،كان يتعجب من التقائه بتاتيانا يف مشرب الشاي يف باتاييسك
كان أبعد من احللم، والذي ال يستطيع أن جيد له سبباً وهو الذي حبث عنـها يف  

والـيت مل   ،شوارع بطرسبورج ويف األماكن األخرى اليت يرتادها الناس يف املدينة
أكثر من تعجبه من اإلهانة الـيت كـاد القـوزاق      ،ينسها طوال إقامته يف بولونيا

ما الفائدة من أن تستذكر صدامك مع القوزاق السـكارى فتشـغل    .يلحقوا به
سـتانتينوفا ألرديـت القـوزاقي    لوال تاتيانا كون _ابتسم خان جري  _نفسك؟

فبدالً مـن أن   ،وكما قالت تاتيانا اليت فُجعت بزوجها .كوبريانوف بالطلقة الثانية
ف القوزاق املتجاوزين حدودهم قَنعردنتركهم يقولون مـا جيـري علـى     همر

مل يكف ما فعله فالسوف وهـو يف   .وندعهم ميدون أصابعهم إىل أعيننا ،ألسنتهم
إذا كنت ابن أخت فالسوف  .ل يل ما على لسانه دون اعتبار لرتبيتبالدنا بل يقو

ورغم أن هناك من مل يقبل مبا فعله القيصـر   ؟فكيف تتجاوزه لتصبح شخصاً آخر
ألكسندر األول بفالسوف وبتسليمه لقوزاق الدون ليقرروا مصريه فانظر كيف مد 

قياً جمهزاً ويعرب به الدون القيصر نيقوالي األول يده إليه وكلفه بأن يقود جيشاً قوزا
 !مهـالً  ،مهالً .وما أكثر الفظائع واملذابح اليت ارتكبوها هناك .وينشره يف بولونيا

مل  أَو ؟أمل تكن أنت أيضـاً يف بولونيـا   _ ،غضب خان جري على نفسه بنفسه
لن يسمح القيصر لفالسوف أن يفعـل يف   ؟مل تمنح وساماً هناك أو ؟حتارب فيها
البولونيون ثـاروا   .ال جيوز أن تدخل احلرب إىل أرضنا .فعله يف بولونيا نواحينا ما

ماذا  ؟واألديغة إذن ؟!ومن يقبل منك هذا .يف بولونيا وصرحوا للقيصر برفضهم له
 ؟جيري هنا

مرة أخرى انتصب أمام عيين خان جري مركـز تبـديل أحصـنة الربيـد يف       
املسنة اليت أمسـكت بيـد    اد واملرأةال يزال منظر تاتيانا مبالبس احلد .باتاييسك

رأى بعينيـه كيـف كانـت تاتيانـا      .ها العدائية إليه أمام ناظريهالطفلني ونظرات
شيعها إىل أن خرجت من باب  .كونستانتينوفا تنقل جثمان زوجها إىل بطرسبورج

واملرأة األخرى على من  .اً من مسؤولية موتهقسطاملركز وقلبه يتأمل وكأنه يتحمل 
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وملاذا تصـطحب   ؟على ابنها أم على أخيها أم على زوجها ؛ت أعلنت احلدادكان
ر األشقر الذي كان نائماً على املائدة بصدره ماذا كـان  عواملقدم ذو الش ؟الطفلني

.. أمثال هـؤالء وأمثـال   .أهو امسي؟ كان قد سقط على املائدة ؟يقول من ورائنا
يصر الذي يريد أن حيمينا مـن  كوبريانوف هم الذين يكرهوننا. ولكن ماذنب الق

من أمثال بامبت وبفوق واألشـرار اآلخـرين يف    كدع ؛الفرس والترك واإلجنليز
مل أفهم مـا   .ليسوا كلهم أبرياء طبعاً فكلٌّ حيمل نصيبه من االعوجاج  ؟!نواحينا

ال يقولـون إـم سـيحاربون وال     .ريده جمموعة املوايل الذين قابلوين قبل أيامت
ولو أم ال يريدون هذا  ،وإن فكرت اكتشفت أنه يف إقليم تازه أديغ .سيصاحلون

 .ن إلـيهم ماف ميـيال ه وخيل إيل أن شواي وبش .يقف الناس هذا املوقف ،متاماً
يتظاهر أمراء آل حجم يؤيدون السالم مع الروس ولكنهم يقولون شـيئاً  مقوه بأ

فموقف مرجـان   الشابسغهت إىل وإن اجت .أمامي ويقولون غريه أمام عامة املوايل
ولكنـهم ال جيـدون وسـيلة     .الذي رباين وأباته بسلين ووبيخ من روسيا مقبول

وزانه سفريب الذي سـافر إىل   .للتفاهم مع توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ
 ،استانبول ليتأكد من موضوع إعطاء األتراك،  وهم الذين ال شأن هلم باألديغـة 

لن نلقي السالح قبل أن  :يقول أتباعه ،ذا جيب أن تعطينا إليهموملا ،األديغةَ للروس
لزموا الصمت يف غابات  ؛برزج راندوقوهويؤيدهم يف إقليم الوبيخ ج .يعود أمرينا

واجلمكـوي   .األبزاخ قائلني  " هؤالء ال يستطيعون أن ميسونا أو يدخلوا أرضنا "
موقفاً من موضـوع سـالم   واملخوش والبسلين واألباظة ال يستطيعون أن حيددوا 

وهؤالء يعمـل   ؟والقربتاي .فهم يف حرية ؛البجدوغ أو عدم سالمهم مع الروس
ومهمومون مبا حيدث يف أرض أبنـاء   ،م بني بنييرمولوف على إمخاد حركتهم فه

 .قومهم اآلخرين
حني ختطر على بال خان جري أفكار سيئة خبصوص نيقوالي األول وهو املكلف 

ولكن حني تتواىل هذه األفكـار   .على جنبه اآلخر حماوالً نسيااينقلب  ،حبمايته
حمـاوالً   ،نفسه معنفاًمتصارعة يلقي اللحاف عنه حبركات قاسية ويقوم من فراشه 
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مث يلبس ويقف جبانب النافـذة   .تربئة من يستحق اإلدانة، باحثاً له عن مسوغات
   .مصالباً يديه وراء ظهره دون أن يشعل املصباح

 .مظلمـني  اجلبل الشرقي املقابل خلان جري يضيء وإن كان البيت والفناء جانب
وجتاوب ديكـة لوسـتان    .ق الديكة نداءها الثالث كأا فرحة باليوم اجلديدلوتط

 .حبله وديكة باشكا
كلها متشاة  .ينصت خان جري فيسمع أصوات الديكة يف كل مكان فيفرح ا

وال فرق  .ووارسو وإيكاترينودار وتانروغي يف لوستان حبله وبولونيا وبطرسبورج
وكـذلك نبـاح الكـالب وزقزقـة      .ظاهراً بينها يف بالد الفرس وبالد تركيـا 

يتشاون يف ضحكهم وبكائهم وأنينـهم   ،وإن اختلفت لغام ،والناس.العصافري
ويولدون بنفس الطريقـة، وكلـهم    ،وكلهم يقتاتون من احلبوب نفسها .وحزم

وكل الناس كما يولـدون بـنفس    .نفسها وإن اختلفت مالبسهمميلكون البنية 
ما الذي حيدث لنـا إذن يف   .الطريقة يرحلون يف الطريق نفسه حني حتني ساعتهم

اليوم اشتاق خان جري إىل أن يدخن رغم أنه مل يفكر فيه حىت يف أعسـر   ؟عاملنا
قـد   حبث يف جيوبه كمدخن مدمن وملا وجد القداحة اليت كـان  .سنوات عمره

وشم الدخان املنبعث من طرف العود  .تركها فوق النافذة أشعلها بيدين خفيفتني
مث الم نفسه " ما الذي حدث يل الليلة حىت أتصرف هكـذا   .ريثما اكتمل اشتعاله

أحزاين ليست بال مع أن إن عرف من جئت ألجلهم أين أدخن عاتبوين  ؟بال وعي
ومـا   !الصرب فوق كل شيء ؟يه مرجانماذا كان يقول والدي ويربيين عل .مسوغ

كانت تقوله يل نانا يف صغري ال أدري ملاذا كان شواي يقوله قبل أيام  لقاميـت  
وملـا   .وحاج قسي إذ مل أستطع أن أمسك طرف املوضوع الذي كان يقلقهـم 

عما ال يستطيعون  ،وهم أسن مين ،سكتوا حني رأوين مل أجد من الالئق أن أسأهلم
 حله "

دون إرادة منه، بعدما ،النوم على خان جري حني جلس على حافة السريراستوىل 
اسـتطاع أن  أعيته أفكاره املتالطمة عن الوقوف جبانب النافذة، غري عارف كيف 
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هذا أنت   _ ينسحب من عامل األديغة. وبعد أقل من ساعة أيقظته تربيتة على كتفه
ما أبكـر مـا    _دسة بني اخلامسة والسا سأل خان جري الصيب الذي ؟يا زبش

   .! إن كنت تبكر يف االستيقاظ هكذا فستصبح حمارباً ممتازاًاستيقظت
 .سأل الصيب كأنه كان ينتظر هذا السؤال _ ؟أمثلَك يا خان جري _
 .أنا راضٍ ،مثلي أو أحسن _
 .حسم زبش الصغري النقاش ؛أنت مع القوزاق ،ال أريد أن أكون مثلك _
 ؟من علّمك هذا _ع تعجب خان جري مما مس _ !ها _
كتافياتـك هـي كتافيـات     _أجاب الصيب بنفس الصوت العايل  _ال أحد  _

 .القوزاق نفسها
سأل خان جري الصيب الذي ارمتى يف حضنه وهو يربت على رأسه ويبتسم له وإن 

  :كان كالمه جرحه
 ؟إن كان رأيك هكذا فهل الحظت اختالف الزي القوزاقي عن زينا _
لبسـوا   _أجابه زبش بصوت حاد يظهر منه االستياء  _قوزاق هذا ليس زي ال _

 .هم حياربوننا مث ها ،زينا وقبعتنا
 !.. أظن أحداً قال لك هذا الكالم.عجيب ما تقوله _
مسعت أيب وحـاج قسـي وقاميـت     _ال يغري زبش موقفه  _مل يقل يل أحد  _

 .محر فحسبقال قاميت إم غطَّوا أعلى قبعتنا باأل _يتحدثون يف الورشة 
وفيما خان جري يتعجب من رسوخ ما حفظه الصيب يف عقلـه   _هذا صحيح  _

 :صرعته الكلمات األخرية متاماً
سـأذهب إذن   _وكأن عمالً هاماً ينتظر زبش الصغري  _ومع ذلك أنت معهم  _

 .وأمي مهمومة،نانا حتتج .هو غائب منذ ليلة البارحة ،وأنتظر أيب
قال خان جري وعينـاه   ،يه لالستراحة مشكالت كثريةيف املكان الذي أرسلوين إل

حقاً ال حرب إىل اآلن يف بالد البجدوغ غـري   .على الباب الذي خرج منه الصيب
أن اجليوش اهزة اليت أرسلت إىل اجلبال أثارت حروبـاً ومشـكالت يف بـالد    
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ـ  .من كاذا صادق األنباءومن الصعب متييز  .والبحر األسود الشابسغ وي كلٌّ يل
إن صدقت ما قاله يل األتامـان زافوداسـكا    .عنق اخلرب كما يريد ويعيد صياغته

الذي حل حمل ماتفييف فإن اجليش الروسي دخل إقليم األديغة حاميـاً التفـاق   
 .ومل يشـهر سـيف   ،مل يطلقوا طلقة يف بالد البجـدوغ  .السالم يف أندريانابول

حىت زبش  ،ملاذا إذن .ورقة يابسةحيرصون على حياة الناس ومل يتسببوا يف سقوط 
لو مل يكن يقلق قلبه الصغري ما  ؟الصغري ال يواجهين مبا مسعه من كالم الكبار فقط

وتازه أديغ يف  بشه مافمل أعد أستغرب آراء شواي وأغوي  .كان قال يل ما قاله
ما مل أفهمه هو ما قاله قاميت وحاج قسي اللـذان   .شأن ما جيري يف بالد األديغة

رمبا هلذا السـبب قالـت يل نانـا     .ه الصيبلَقَرا من عداد أسرتنا يف الورشة ونصا
ال يا نانا ال تسـمحي   ،ال .أفكر يف أن نعود إىل الضفة اليمىن لنهر بشزة :البارحة

  .هلذه الشكوك يف األديغة تغزو رأسك
اليوم كالم قيصر روسيا ليس مثل كالم سلطان الترك وإن كان الوضع يف بالدنـا  

رجعت ذكرى اجتمـاع   .وهو ينفذ وعوده ،اختربته بنفسي مرتني وثالثاً .مقلقاً
  .أمراء اخلمشي إىل أمام عينيه وابتسم

ال ألوم أمراء اخلمشي ونبالءهم حىت لو أهانوين يف حضرة القيصر فهـم نفـذوا   
وهم يكتمون عدم رضاهم عمـا حيـدث    .كالمهم دون أن يثريوا فتنة يف بالدنا

حىت لو قـالوا   ؟والناختواي والوبيخ واجلمكوي الشابسغو ؟الشيشانولكن  ،عندنا
حـني قلـت أللكسـندر     .إم هدؤوا يبقى األبزاخ واملخوش والبسلين واألباظة

 ،كريستوروفيتش إنه إن متّ إفهام األديغة اتفاق سالم أنـدريانوبول دون حـرب  
بدالً من الكالم املعقول  ." انظر ما حيدث لنا اآلن؟" ماذا تعين ذا :أجابين ،باللني

سنخضع من ال يريدنا بقـوة   :إن كنا نقول .نسوق جيشنا جمهزاً إىل أرض األديغة
ال ميكن أن ترهب ذا األسلوب أبناء قومي الـذين   ،.. ال أعرف وقتها.السالح

واآلن  ،مل حيارب األديغة خالل آالف السنني بالداً أخـرى  .عاشوا حيام للحرية
 ،مل يكن غزو اجليش الروسي لألرمن والكُرج دون أسـاس  .هذا يخشى أن يتغري
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وخلّفنا وراءنا يف هذه احلرب أخي األكرب قرم جـري   .ولقّنوا الفرس والترك درساً
 ؟واألديغة .وحربنا يف بولونيا لن ندان عليها فهي جزء من روسيا .وآخرين كثريين

ال ميكـن   .لة األديغية خمتلفـة بالقياس إىل حروبنا يف الفرس والترك وبولونيا فاملسأ
لو كنت مكان الـروس لوجـدت    !الترك أعطوكم إيانا :لقومي أن يفهموا قولك

.. أمل تـر كيـف تصـرف    .طريقة أخرى ملعاملة األديغة دون الوثوق بـاألتراك 
أرسلوا موفداً إىل تركيا يستقصي احلقيقة غري واثقني بروسيا اليت تنـوي   ؟الشابسغ
؟ ال جيوز أن نسمح للترك يستقبلون سفريب! وبأي خرب سيعود لنر كيف .اخلري هلم
   .ليس األديغة فقط بل الروس أيضاً ،خبداعنا

تذكر خان جري الكلمات اليت قاهلا له اجلنرال بريوفسك " لتنظّف لنا تركيا شرق 
البحر األسود وال نريد منها شيئاً آخر " " ولكن إقليم األديغة مل يكن يوماً جـزءاً  

مـا   .هذا جمرد كـالم  ،دولة العثمانية " " ال يهمنا إن كان جزءاً أم مل يكنمن ال
كُتب يف وثيقة السالم ووقّعت عليه الدولتان بالنسبة لنا ولألتراك ال جيوز اخلروج 

وابتداء من اليوم أعلم أهلك وأقرباءك  .ومهمة إقناع األديغة ذا مهمتنا مجيعاً ،عنه
وإن تـأملوا منـك أن    .لط باألمراء والنبالء والفالحنياألديغة هذا األمر حني ختت
ال تظن أننا قبلنا بسرعة فكرة أن الترك منحوكم إيانا  .تتزعمهم فال ترفض طلبهم

وإن كان ما يزال  ،وسلطاننا !لوال أن لنا يف إقليم األديغة من نتأمل فيه من أمثالك
 " !ليكن قدوة لك ،بعيد النظر،وأنت من عمره ،شاباً

لو أـم رأوين أهـالً    :وقال يف نفسه ،أفاق خان جري من ذكرياته كأا أرعبته
 .لزعامة إقليم األديغة لنظرت إىل األبعد ألين أديغي وال ميكن إال أن يتأمل قليب هلـم 
 .ولو ملّحوا يل مبثل هذا األمل لكان كافياً، ال يعطيين الطرفان مثل هـذا األمـل  

حيتمل أن يكون ما فعلوه يب سبباً حلذر باسكيفيتش وأمراء اخلمشي ونبالؤهم أال 
 :ولكنهما مع ذلك قاال يل .كأم مل يقولوا يل إال ما سأصبحه ؟وبنكندورف مين

قابـلْ أصـدقاءنا    ،خالط الناس !حني تذهب إىل بلدك لالستراحة ال تالزم بيتك
ـ   ،وأعداءنا وأفهمهم ماذا سيكون وضعهم عندنا وا وأفهمهم أن علـيهم أن يقطع
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ولكنـه   .ويف هذه األمور كأين أثق بألكسندر كريسـتوروفيتش  .أملهم من تركيا
 .ولو مل أر هذا بعيين ما صدقت ،يكتم عين إدخال اجليش الروسي إىل إقليم األديغة

ملاذا أوفدوا إذن زانه سـفريب إىل   ؟أي جانب تركي انقطع عنه أمل األديغة !حلظة
لـو   .التركي _ديغة باتفاق السالم الروسي من أجل التحري عن عالقة األ ؟تركيا

.. كـانوا  .سألوين أنا بدالً من أن يرسلوه إىل هذا البعد ألخربم حبقيقة املوضوع
ولكين حبجة أين ال أريـد أن يكـون    ،سألوين يف اجتماع أمراء اخلمشي ونبالئهم

ع مضى أكثر من أسـبو  ؟واآلن .اخلرب السيئ أول ما أذيعه مل أصارحهم مبا أعرف
ومل  .مل يدعوين إىل أي اجتماع كما دعوين سابقاً وأنا على الطريـق  ،على عوديت

ولكين مل أمهل قومي  .تزرين أي جمموعة من الرجال لتهنئيت على الوصول بالسالمة
فقط، وإقليم األديغـة   الشابسغاملوفدون من تركيا خرجوا من أرض  .هلذا السبب

ا كان والدي يقول " ستجد أشـياء  كم .فقط فهناك أعراق أخرى الشابسغليس 
" روسـيا   !كثرية ال تعجبك يف الطريق الذي اخترته فأخلص ملا اخترته بقلبـك 

املوزعة على زعامات كثرية احتدت يف دولة واحدة؛ فلو تصرف األديغـة كمـا   
أفضل من  .ولكن مل يفت األوان بعد .تصرف الروس ملا حدث لنا ما حيدث اليوم

 ،األعراق املختلفة واحداً واحداً أن تبحث يف فم من مجعهـم أن تتكلم مع زعماء 
سـواٌء   ،واملتوقَّع اآلن .مل يفهم أمراء اخلمشي ونبالؤهم هذا .حينها ستجد كالماً

 ،هو أن تنصب  عليهم روسيا زعيماً واحداً خيضعون له ،أراد األديغة أم مل يريدوا
واألفضل أن يكون مـن   .باسكيفيتش حيكم يف ما وراء القفقاس الكونت كما أن

 .قومنا كائناً من كان
 ؟يا صغريي ملاذا أنت وحدك على الشارع يف هذا العامل الغري املـأمون  ،يا زبش _

يا سيسور يا كنيت أدخال الصـيب إىل   _أنقذ نداء قانتات خان جري من أفكاره 
  !أرض الدار

   .يها قانتاتاليت تقف عل صطبةصعد خان جري إىل امل _صباح اخلري يا نانا  _
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مث نصـحت مـن    .التفتت قانتات فرحة مبن تسمع صـوته  _ ؟أنت يا ولدي _
يا صغريي يا زبش ال تقف وحدك مع الفجر  _ :يدخلون زبش الدار ممسكني بيده

 على الطريق كأنك مطرود من البيت.
 .أنتظر والدي الذي مل يعد _ :قال زبش فجأة ؟من سيطردين يا نانا من الدار _
وافقت قانتات موقف الصيب حبيث  _أال يطردك أحد من الدار يا ولدي  بديهي _

سأطرد من دار  اإلمارة، أنا قبل غريي، من ينوي  _تنسي سيسور موقفها احملرج 
س من اذهب وأفطر وال تشغل بالك مبا لي _ :مث مل تتمالك أن تقول له _بك هذا 

أحـرج   _وراء الصـيب   يا إهلي ما أشبهه بعادل جري يف طفولته! قالت .شأنك
 !سيسور املسكينة أمامنا

منذ أن جئت مل أر على وجه سيسور مشـروع ابتسـامة باسـتثناء فرحهـا      _
 .قال خان جري _كأا نهبة حلزن ما  ،باستقبايل

قالت قانتات بعد قليل وهي تنظر حنو واجهة الدار الـيت   _ .نعم يا ولدي نعم _
أمك كتوم لذا لن ختـربك   .خمطئاً يف ظنكلست  _  :وتنهدتقادوا منها الصيب 

مل حيدث أن عجزت عن فهـم   .بأخبار شواي وسيسور، ولن تسبب هلما احلزن
 .طباع شواي كما اآلن

سأل خان جري خجالً من الشـق الثـاين مـن     ؟أهي مسألة قومية أم أسرية _
 .السؤال

 وأنتمـا  _أنت تعرف موقف شواي من قضية األديغة كما أعرف يا ولـدي   _
حنـن   .وال أدين تصرفه حسب فهمه للقضية وإميانه ـا  .وحنن كذلك ،تكلمتما

ولكن األصعب هو فهم  .نعيش يف وقت يصعب فيه التمييز بني الصادق والكاذب
إـا أدرى   ؛إن كنت تريد أن تعرف فاسأل أمـك  .ما حيدث لسيسور وشواي

سـريويه لـك    ،يال يليق يب أن أتكلم على سلوك شوا .بأحزان سيسور املسكينة
يترك شواي  ،موعد البازار ،حني يأيت األحد من كل أسبوع .قاميت أو حاج قسي

ولكن إن أطعتين يا ولدي ال  .عدمي اإلميان أسرته اللطيفة حزينةً حائرة، ويعرب النهر
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يأكلين حزن سيسـور وابنـها    ؟ما العمل .أريدك أن تتدخل يف أمور أسرة شواي
رمبا تتفامهون أنتم الرجـال   .اسأل حاج قسي ،حال على كل ،ال أعرف .الصيب
على تنـورة   املوتإىل حد يصل أ ؟ماذا حدث له ؟ولكن إن مل يتوقف هنا .أفضل

مث  .قالت قانتات وتوجهت إىل الغرفة معتمدة على العصا الفضـية  ؟!امرأة قوزاقية
دورك تعال يا ولدي إن مل متلَّ مين نكمل حديث البارحة.جاء  :هتفت إىل اخللف

هـا   ،كك امرأة ليست من قومنا فتغريلحني تعود إىل حيث كنت ستتغنج  .أنت
قد مضى أسبوع وأكثر على جميئك ومل تتحرك ألجل املوضوع الـذي أوصـيت   

دخلت قانتات الغرفة تغمغم، وحلـق   _جعلت كيلي يطفح  .أمك أن تفاحتك به
ذي فتحـوه  يضحك يف قلبه على موضوع أسرة شواي اليفكر و خان جري جبدته

 .على حنو مواربله وعلى موضوع زواجه هو الذي ملّحت إليه أمه قبل أيام 
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اختذ خان جري حاج قسي مرافقاً، وركب الطريق مشغوالً مبوضوع أسرة شواي 
أكثر من موضوع زواجه هو. رمبا ما كان خان جري ليسافر ذا اإلحلاح لوال أنه 

يف سوق البا  تبادالن الدالل والغنج كعروسنيي رأى بأم عينيه شواي وأنفيسكا
السن أن  فارقالذي يقام يوم األحد. كان يأمل يف أن يصارح أنفيسكا مبا مينعه 

 .وجيد سبيالً للتفاهم بينهما ،يقوله لشواي يف البيت
ال يزال خـان جـري يفكـر يف     _إن أحرجنا أنفيسكا أعدنا شواي إىل وعيه 

 وضـعنا و ،سيسور ونانا وأمي أرحناو _م منه الكثري املوضوع الثقيل الذي ال يفه
ما حدث بني الشخصني املتـزوجني   .حداً لألخبار اليت تتوالد يف القرية وخارجها

كما تقول نانا: ملاذا متوت على تنورة امـرأة   ،مث .عيب عند األديغة وعند القوزاق
 !حيترم نفسه وبالنسبة إىل أنفيسكا على شواي أن ؟ماذا حدث ؟زوجها يف احلرب

كأـا   ،وأنفيسكا ال تعـاب  .هاغريا ليست سيسور املرأةَ اليت تبدل  .ال جيوز
كربت يف السنوات الثالث أو األربع  .عيناها ورجالها وخصرها ،حمممة باحلليب
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كل ما تلبسه مجيل مـن اجلزمـة    .زاد مجاهلا مجاالً .األخرية حىت ليصعب تعرفها
إىل غطاء الرأس امللون  ،ساقني ذات الرباط املضفور الطويلالصفراء امللفوفة على ال

ومع أن اجلو مل يكن حاراً جداً فالشعر بلون الفحم مضفور  .املتديل على منكبيها
حني يرى الرجال امرأة ال يعرفوا يبدؤون بـالتودد   ؟وشواي .على الرأس احلاسر

لكـان أفضـل يـا     لو مل أر سلوكك الشائن يف ذلك اليوم .إليها بعيون جاحظة
مـاذا   .منذ طفوليت مل أحلظ عليك خفة عقل كاليت رأيتها يف ذلك اليـوم  .شواي

ال تظن أين أحناز إليها  ؟!كيف تساويها بزوجتك ؟أسحرتك ؟فعلت بك أنفيسكا
فكما أا مثل أخيت فأنت مثل أخي. لو أوقفت إىل جانبك عشـراً مـن أمثـال    

يسور من حيث مجاهلا وسالسـة طبعهـا   أنفيسكا ملا مسحت لك أن تقارن بس
 .وإنسانيتها

أمل يكن من األفضل االحتفاظ  _قطع حاج قسي أفكار خان جري  _أيها احملترم 
 ؟بكتافياتك

سأل خان جري رفيقه األكرب مع أنه فهم أصل السـؤال   _ ؟ماذا يا حاج قسي _
 ملاذا تقول هذا؟  _
 .ال أعرف ما ينويه القوزاق لنا _
 :بعد قليل قال خان جري 

 ؟ألسنا حنن البجدوغ والقوزاق يف سالم _
ولكن ما حدث بيننا خالل سنني  ،هذا سهل يف الكالم ،واهللا ال أعرف يا حمترم _

.. رمبا هلذا السبب حني جئت إىل ر بشزة جللب املاء امتشق قوزاقي .طويلة كثري
 .على الضفة األخرى سيفه

  ؟وأنت _
سرت ضحكة حمدودة على وجه حـاج   _ه قاميت أريت ؟وكيف أقبل باإلهانة  _

دظهر يل سيفه لرمبا ما أريته قاميت _ :قسي الغليظ مث أكمل ووجهه يربلو مل ي. ..
 ؟ماذا نتنـازع  ؟أهو العتب أم عدم االحترام أم احلقد ؟ما أصل هذا التحدي بيننا
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على  .وم الدينهذا املاء يكفي اجلميع إىل ي ؟أألنين كنت أمأل اخلزان اخلشيب باملاء
   ؟أال تسمعين .ما يبدو ليست هذه هي املشكلة أيها احملترم

طفت على سطح األفكار للتو الكلمـة الـيت    _أمسعك يا حاج قسي  ،أمسعك _
 .كنت تذكرت شيئاً فشردت _رماه ا كوبريانوف يف طريق تاباييسك 

ب واحلقد وعـدم  العت .القوزاق _املشكلة أيها احملترم ال تتعلق بقضية األديغة  _
 _ظلم اإلنسان  .وال أقول إننا خنلو من عيوب أخرى .االحترام عيوب كل الناس

مث غمغم بعد قليل مسمعاً  .إن عرف أنه يغلبك ينسيك ظلم الوحوش _أيها احملترم 
.. ألننـا  .حنن البجدوغ والقوزاق تصاحلنا :مث نقول _ :األمري وكأنه يربئ نفسه

   .ضنا وحنن مطأطئون رؤوسنانسمح جليشهم أن يعرب أر
 .بعد كلمات حاج قسي اجلارحة ضحك بصوت أبح كمن يريد متويـه كالمـه  

واآلخر مل يتركها دون جواب كأمنا كان  ،ونظر خان جري إىل رفيقه نظرة دافئة
 :ينتظرها

ال تعد ضحكيت نوعـاً   _نطق اسم األمري بدفء  _ !ال تؤاخذين يا خان جري _
إن اعترضنا عدد من  .حنن البجدوغ والقوزاق يف صلح كما نظنلسنا  .من اجلنون

لو كانت  :أقول ؟أمثال ذلك القوزاقي السخيف فكيف نفهمهم أننا يف حالة سالم
 .كتافياتك عليك حلمتنا

ولكنه مل ير من  ،قال خان جري دون اهتمام مبوضوع احلديث ؟أهلذا ضحكت _
 .ال أخجل منها وال أخـاف  ،أن أمحلهاكان باستطاعيت  .املناسب جتاهل املوضوع
ألسنا بشراً دون  ؛ياً بدالً من لباس الضابط ألريح كتفيأديغمنذ وصلت لبست زياً 

 .ليتكلم به ويسأل وينادم ؟مث ملاذا لكل إنسان لسان !ال خوف ؟!كتافيات روسية
 تعرف اللغة، جتعلك مفهومـاً عنـد   حىت لو ملالنظرات اللطيفة والصوت الناعم، 

 !ولذلك انس قلقك .آلخرين وتساعدك على التفاهم معهما
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ولكن ال أعرف إن كانت هذه الـيت   _اقتنع حاج قسي  _ !واهللا هذا صحيح _
فالنساء القوزاقيات يتمـتعن   ؛هذه اليت سحرت شواي، ستفهمنا ،نذهب ألجلها

  .حبرية زائدة جنو أزواجهن وغري أزواجهن
ز ما كان يتوجس منه ولو أن الكلمات ثقيلة ومل يتجاو _ أعتقد أا ستفهمنا  _

 .ولكن ال أظنهن مجيعهن هكذا .طبعاً فيهن شيء من هذا _عليه 
دون أن يسمع جواب حاج قسـي، لقـاؤه    ،انتصبت أمام عينيه يف تلك اللحظة

مث يف مشـرب الشـاي يف    ،األول بتاتيانا كونستانتينوفا على ضفة ـر النيفـا  
مل ينسها يف السـنة   يتال ياحلداد قلبه أملاً وه يف ثوب شحن منظر املرأة .باتاييسك

وإن تكربت عليه، كما ،واليت يود إن قابلها اليوم أن يتقرب إليها ،والنصف األخرية
ومرت أمام عينيه صور البنات البشوشات الاليت تقربن إليه عـرب   .يف اللقاء األول
 ،اجلـواب  انا كونستانتينوفارمبا تعرف تاتي ؟أين هن اآلن يا ترى .أشعار بوشكني

مل تكن  ؟ومن كان زوج تاتيانا اليت ترملت يف سن العشرين ؟وإىل أي جهة اجتهن
مل أر من الالئـق   ؟ة. والذي كانوا ينقلون جثمانهصغريرتب الضباط املرافقني هلا 

لوال مالبس احلداد ملا تغـري فيهـا    ؟أطفاالً كرتأَ .ليس ضابطاً صغرياً ؛السؤال عنه
   .ء من رؤييت األوىل هلاشي
أفهـم   _يكرر حاج قسي كالمه  _أقول فقط ألن حزين على سيسور أجربين  _

جد مسوغاً لسلوك أنفيسـكا  ولكين ال أ ،نساء القوزاق بال شرف ليست كلأن 
ما  ،ال تؤاخذين أيها احملترم أنا أكرب منك عمراً ما.، وجيب أن نضع حداً هلوشواي

 ..  .الئقاً يب ولكنسأقوله لك قد ال يكون 
 .الكبري _ أمسعك، أمسعك يا حاج قسي _ نظر خان جري اخلارج من أفكاره حنو

 _أكمل حاج قسي بصوت حـازم   _املهمة اليت كلفتني ا والدتك وسيسور  _
األسرة اليت خطبوا  ،ال بد أن تسافر إىل آل بولت يف بالد اجلمكوي :سأقوهلا لك

 .ود ابنتها تنتظر نواياك



- 591- 
 

يتكلما املزيد يف موضوع النساء على طريق فاسيورينسك وإن مل يجب خـان   مل
وحني اقتربـا مـن    .وكان طريق القوزاق هادئاً خالفاً ملا توقّع حاج قسي .جري

كان الفرسـان   ،وكذلك حني اقتربا من فاسيورينسك ،ناحية باشكا جهة اليمني
يستقبلوم حبركة ترحيب القوزاق الذين يصادفوم والراجلون واملمتطون عربات 

وماذا تريدون؛ فال ينظرون إلـيهم   ،فحسب وال يسألوم ملاذا سالمكممن الرأس 
 .الوجوه وإن انشغلوا بأعمال الربيع ووكل الناس الذين قابلوهم مرتاح .شزراً

بعد أن رحب ما فارسان قوزاقيان على مدخل فاسيورينسك مل يتمالك حـاج  
 :قسي أن غمغم

 !القوزاق ليسوا بالسوء الذي نظنهم عليههؤالء  _
 .اكتفى خان جري باالبتسام ومل يعلق

ابتسـم   .وباب الدار وباب البيت مغلقني ،كان بيت بادينكا حمي أنفيسكا هادئاً
نبح يف  .هذا الكلب األزرق العجوز هو من عض مؤخرة بامبت :حاج قسي قائالً

ع املشمس جبانب اجلدار. وكـان  ى يف املوضوجههما بضع مرات مث عاد واستلق
ومل يكن يف اجلوار من تسـأله   ،، أهلِ أنفيسكا، كذلكبيت جريام آلِ كاشورا

 .عنهم
 .ئنا بال فائدةيجم أظن _راقب خان جري  ؟صار هؤالء أين _
ضحك حاج قسي مـن أعماقـه    _واهللا مل خيطر لنا هذا على بال أيها احملترم  _

 .إـم يف حقـوهلم   ؟لنا يف موسم األعمال الربيعيةأتظن هؤالء مث _ضحكاً ثقيالً 
 .رجاهلم ونساؤهم يف العمل ؛وهناك سنجد الفتاة املسكينة

وخرجت العربةُ اليت تقلّ أنفيسكا من  ،ويف هذه اللحظة سمع صوت عربة مسرعة
املنعطف فجأةً. وحني رأت الفارسني األديغيني على باب بيتها يف اهلاجرة جفلت 

واآلن فقط عرفت أحـد   .ب الدار دون أن ختفف سرعة احلصانووقفت على با
 :الفارسني
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رمت أنفيسكا اللجام وقفزت من العربة وهي حتين  _ ؟!هذا أنت يا خان جري _
هل جلبت يل خرباً سـيئاً   !يا مصيبيت _ :مث توقفت بوجه مرتعب .قامتها البديعة
   ؟أهو خبري ؟يتعلق ببانتايل

ضم خان جري إليه املرأة اليت ارمتت يف حضـنه   _فانوفا نعم خبري يا أنفيسكا إي _
ومنح وساماً من القيصر نفسه  ،عدنا من بولونيا معاً _ !ما أشد ما أفزعتها :قائالً

 .ويبلغكم سالمه،ويسأل عنك وعن طفله وعن أهله .تقديراً لشجاعته
ـ   _األجدر بالقيصر بدالً من أن مينحه وساماً  _ ان رجعت أنفيسكا وضـمت خ

 " ليشـك  " وأنـا وابـين   !روحنا الوحيد ،ناأملَ ،"نابانتالي"أن يعيد إلينا  _جري 
 !لريسلْه إلينا ؛وكذلك أمه وأبوه مشتاقان إىل ولدمها الوحيد ،نشتاق إليه

قال خان جري بصوت فيه عتب ناعم  _ال تلومي القيصر يا أنفيسكا إيفانوفا  _
ولكن ثقي بأنه سـيعود قريبـاً يف    ،و وطنهواجبه حنببانتايل  قومي _ولكنه ثابت 

 .موعد ال يتجاوز الصيف القادم
 .صرخت أنفيسكا بدالً من أن تفرح _ ؟!أسيعيده يف الصيف ليحارب األديغة _
الن صوت خان جري مث قال مـا   _ !.. أنفيسكا إيفانوفا اطمئين.يا أنفيسكا _

من يقول مثل هذا  .قفهالقيصر ال حيارب األديغة بل سيفهمهم مو _ :يتوجس منه
 ال تسمعيهم! ؛الكالم ناس سيئون

مث صححت وكأن اإلهانة  ،مل تقبل أنفيسكا ما مسعت _ ؟!أيكون شواي سيئاً _
   .ليس شواي سيئاً ألنه يقول احلقيقة _موجهة إليها: 

سأل حاج قسي باألديغية وهو يلجم حصانه حني  ؟ماذا تقول هذه املرأة !عجباً _
كـن   _ :مث أضاف مغمغماً .وإن مل يكن يفهم ما تقول أنفيسكامسع اسم شواي 

 !حازماً معها
 _أضاف خان جري متجاهالً كالم رفيقـه   _ال أقول إن شواي ليس صادقاً  _

 .غري مؤكَّدةيف أمور  عدم احلديثولكن األفضل 
 .كذلك قوزاقنا _مل تغري أنفيسكا موقفها  _ليس شواي وحده  _
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دون اعتبار لكونه  حلَّوأ ،احتد حاج قسي ثانية _ ؟ن شوايماذا تقول بشأ ؛حقاً _
 !أكِّد عليها أال تتعلق بشواي _ :مرافقاً البن اخلان

سألت أنفيسكا، مث اسـتعجلت وعيناهـا    _ ؟شواي ،ملاذا يظل يكرر شواي _
 ؟هل حدث مكروه لشواي _ :اجلميلتان تستديران يف حمجريهما

لن أقول هلا ما  _ر رفيقي امسه ألما صديقان يذك ،شواي خبري !ال يا أنفيسكا _
لى لساا أكثر مـن  جئنا ألجله، وإن قلت فلن تتفهمنا بشأن شواي الذي امسه ع

ه يريب ابنه إن _ :ولكن سأملّح هلا بطريقة تفهمها .، ولن نتفق معهازوجها املسكني
به وقـد  حني رأى وجنيت أنفيسكا حتمران أسرع إىل جي _ وحيب زوجته ويدللها 

حنن  ،هذه السومة الفضية أرسلها معي لكم بانتايل سافيليفيتش  !نسيت _ :تذكر
طريقنا. بلِّغي سـالمنا   ذاهبان إىل مكان آخر يا أنفيسكا إيفانوفيتش ولذا سنركب

حـني أعـود إىل    إىل أهلك وأسرتك. وسأُطلع بانتايل على أخبـاركم الطيبـة  
 .م له وشوقكم إليهوسأبلغه حبك ،بطرسبورج يف أواخر الشهر

ألـن   _سألت أنفيسكا وهي تضع السومة يف جيب الصدار  _ ؟ذه السرعة _ 
آلَ بادينكا، وهـو  ،هو أملنا ،حنن بانتايل سافيليفيتش وهو حنن ؟تشرفانا يف البيت

 .ال أخجل أن أقول هذا يف حضرتك ،بلّغه حيب وشوقي .سندنا
ال تستعجل يا خـان   _سي حصانه امتطى حاج ق _ !توقف حلظة  أيها احملترم _

 .أريد أن أُفهِم هذه املرأة غري احلميدة أين مل آت دون سبب ،جري
 _.يكفي ما قلت هلا إن كانت تريـد أن تفهـم   !لنمشِ يا حاج قسي لنمشِ _

 .ارتعب خان جري مما مسع
خرج الفارسان اللذان التفت إليهما بعـض القـوزاق الفضـوليون خببـاً مـن      

غري أن حاج قسي مل  .ربا الضواحي دون أن يتبادال كلمة واحدةوع ،فاسيورينسك
 :يطق صرباً

ال أظن هذه املرأة الشابة فهمت سبب عتابنا  ؟عتين يا خان جريأمس !أيها احملترم _
.. .أظننا تدخلنا بني عاشقني وأذنبنا حبقهما _ :ودون أن ينتظر جواباً أكمل _هلا 
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أنـت ال تقـلْ    .الذي ال يعرف متييزاً بني األقوامهذا السلوك الوحيد يا إهلي هو 
وبالنسبة هلذا املوضوع حتديـداً   .سأقول أنا ما يف قليب وسننهي املوضوع هنا .شيئاً

حني استجمعت كل رجوليت وكلمت شواي حاججين بطريقة جارحة. أمثال هذه 
 .وال جتين منها إال " الزعل " .حرام ،عيب .املواضيع ال جيوز التدخل فيها

سأل الفارس الذي جبانبه خجالً مغلوبـاً بعتـاب    ؟!ملاذا جئت بنا إذن يا كبري _
 .ناعم

اخلري يطيل عمر اإلنسـان دون   _ :أجاب حاج قسي بعد قليل _ ؟ماذا يقال _
 .بال حولاعتددنا ظانني أننا سنحقق شيئاً مهماً ولكننا خدعنا نفسينا فنحن  .الشر

 .ضحك خان جري يف قلبه _ !معهاكن حازماً  :ومع ذلك تقول يل _
: مبـا أن  مث قال وهو يتنهـد  ،بعد قليل جزم حاج قسي _واهللا مل أكن عادالً  _

مل يكن مضى علـى   :املوضوع انفتح فسأكشف لك أيها احملترم شيئاً من أسراري
 ،بالرقص يف أعراس القريـة والتسـلي فيهـا    أخوذوأنا م ،زواجي ثالث سنوات

كم عانيـت مـن    .مل تكن من قرييت ؛ال تسألْين .تاةسقطت بال شعور يف حب ف
أنا نفسي مل أكن مشكلة بل املسكينة اليت عندي يف  !حبها حىت كدت أفقد عقلي
هذه الفتاة ذات العينني احلادتني اليت أتكلم عليها حييط  .البيت واليت منحتين روحها

من املس لوال أن مل يكن بقي الكثري حىت يتخبطين الشيطان  .ا اآلن تسعة أطفال
عندما يدور رأسك تظن أن  :هذه هي احلقيقة .انتبهت إىل نفسي وعدت إىل وعيي

يا أيتها الدنيا املشؤومة .هي اليت تدور بك دون إرادتك تالدنيا تدور معك وليس
وهذه ستكون اية من نفـين أنفسـنا    ؟ماذا أذنبنا حبقك حىت ال تعايشينا دوء

 .ين أال حتترم نفسك يا خان جريغري أن هذا ال يع .ألجلهم
كان تفكري خان جري، وهو يسمع اخلرب الذي أهاج حاج قسي، ال يسـتوعب  

كان مهموماً بزيارته املرتقبة إىل بالد اجلمكوي حيث  .شيئاً منه ألنه يف مكان آخر
حيـث  ولكن روحه كان يف بطرسـبورج   .فتاة آل بولت املرشحة ألن يتزوجها

   .لها يف مشرب الشاي يف تاباييسكاملرأة اليت قاب اجتهت
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*** 
كانت مشس الربيع تستقر وراء اجلبل حني صار خان جري ورفيقه علـى البـاب   

 .الكبري
 :ابتسمت قانتات اليت كانت على املصطبة خلان جري وقالت له

كنت حتبه  ؛ال حترم نفسك من منظر الغروب .احلمد هللا على السالمة يا ولدي _
 يف طفولتك.

ومع أنه كان يـرى يف   .نظر يف وجه جدته بفرح شبه خمادع _ل يا نانا وال أزا _
ومع أن قلبه تأمل هلـا، فإنـه مل يـدعها     ،وجهها منذ جاء لالستراحة معامل اهلرم

 .متنحين أمالً ،وحني تشرق الشمس يا نانا تسعدين أيضاً _تالحظه 
مث سألته بعد قليل  _  هم الليل يفين اإلنسان وأملُ النهار يسعده ؛نعم يا ولدي _

أقابلتما من جيب .أطلتما الغياب ؟ما األخبار حيث كنتما يا ولدي _ :دون إفصاح
حسناً حسناً يا ولدي حررمتاين من هذا اهلم وسنرى اآلن مـا حيـدث.    ؟مقابلته

 .وأنت يا ولدي كان عندك ضيوف كبار
 ؟ومن أتاين يف غيبيت الوحيدة عن البيت _ 

 _بان على وجه قانتات سرورها مبا وصل إليه خان جـري   _ الشابسغوجوه  _
 .إن كانا يريدانك أتيا مرة أخـرى  .وحسناً فعلت بعدم طلبكما _ما إن خرجتما

قاال إما سيعودان مرة أخرى بعد ثالثة أيام، أي  ،توغوظقوه قازبك وأباته بسلين
 .يوم السبت

 ؟الشابسغوما الذي يقلق  _
مل ينتهوا من حديثهم عن  .هذه األوضاع السيئة ؛لديكل ما حوهلم يقلق يا و _

مهمومون بسبب عدم عـودة   .بالدهم خالل الساعات الثالث اليت جلسوها معي
   .يقولون اجليش الروسي ينهبنا وحنن مكتوفو األيدي .من أرسلوه إىل تركيا

 ؟وبِم أنفعهم يف هذا _
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اجني إليك ملا جتشـموا  لو مل يكونوا حمت !ال تقل هذا .ال أعرف يا خان جري _
 .الشابسغعناء ايء من 

إن كنت تتذكرين يا جديت فقد كان أمراء اخلمشي ونبالؤهم أيضاً حمتـاجني   _
 !ومع ذلك خدعوين .إيلّ
ولكن ال تدع مثل هذه األحقاد تأكلك  ،يا خان جري يا ولدي أفهم استياءك _

 !اخدمهم مبا تستطيع ؛يف هذا الزمن العصيب على األديغة
بـدالً مـن أن    ؟أال ترين أننا لسنا مستقيمني _زفر خان جري  _أفهم يا نانا  _

 الشابسـغ يستشريوا بقية األديغة ويتفقوا على رأي واحد انظري إىل أين أرسـل  
. إن مل يضغطوا على ناحراتاألديغة ليسوا حمتاجني اآلن إىل حروب وم .موفدهم

خـائف أن ينسـاقوا يف طريـق    نا عواطفهم وينصحوا أنفسهم ويفكروا فيها فأ
إن أطاعوين فأنـا أعـرف طريـق     ؟ال أعرف ماذا يتأمل هؤالء من تركياخاطئ.
   .النجاة

*** 
 الشابسـغ م مرة تتغري مساء األديغـة يومياً. ميكنك حىت لو كنت كفيفاً أن متيز ك

يف كل يوم يعقدون اجتماعات عديدة اـة مشـاريع    ،حيررون أيديهم املربطة
خمفني هـذا االسـتياء مؤقتـاً.     ،هم دون أن ينسوا استياءهم من تركياروسيا حنو

آخـرين مـن غـري     ستميلون، ين مل يقف معهم البجدوغ املساملون، وإوهؤالء
بل إىل نواحي الشيشـان   ،أرسلوا رسلهم على عجل إىل نواحي األديغة :البجدوغ

  .ويرسلون أخباراً إىل األخباز ،والداغستان
. مـىت  الشابسغحىت لو مل تكن عمت إقليم رتياب يف احلرب من الصعب جتنب اال

فجرت األحزان واهلموم خـان   ؟أم الشهر القادم ؟بعد غد ؟غداً ؟اليوم ؟ستحدث
قبل  !ال جيوز أن أمنح استراحة لرتبيت الروسية ،جئت لالستراحة .جري رغماً عنه

ومل يفت الوقت  ،أن يشهر اجلانبان الروسي واألديغي السالح أحدمها على اآلخر
فهموين،حىت لو جتاهلوا األمر، حني ملّحت هلم إىل عتيب  الشابسغكأن زعماء  .بعد
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م عليهم بسبب إرساهلم زانه سفريب إىل تركيا. ولكين الحظت عليهم قلقهم لعـد 
  ،يكالوفربنكندورف وبريفسكا وست الكونت سأعود وأجتمع باجلنراالتعودته.

  .ب إرشاداموسأستشري ديسكاسي وسأتصرف حس
الذي دفعته قضية األديغة إىل ركوب طريق بطرسبورج، إىل  رومتيسترحني ذهبوا بال

وعلى علم من قانتات، كان مـن   ،بالد اجلمكوي على عجل خلطبة ابنة آل بولت
ورجعت إىل صـفوفنا  ،القوزاقيـة  _" لو نزعت رتبتك الروسية  :مجلة ما قالته له

، بل وقفت معك يف كافة أفكارك ياة فقطليس مشاركتك احل ،ققت لكلكنت ح
ك " تنهد خان جري وهو على الطريق تتقاذفه أفكاره  قلقاً مـن عـدم   خططو

وال خان جري، كانوا يعرفون  الشابسغولكن، ال  .رجوع زانه سفريب من تركيا
 .ماذا جرى له يف تركيا

*** 
احلارس املسـلح  حني رافقوا زانه سفريب إىل باب السلطان حممود الثاين استقبلهم 

   .وذه الطريقة وصل إىل الغرفة الثالثة ،وسلمه إىل مسلح آخر يف غرفة أخرى
الزخـارف علـى    .كانت الغرف اليت خرج منها واليت دخل إليها تشرح الصدر

والستائر البيضاء تكاد تالمس األرض املبلطة بقطـع   ،اجلدران مطلية مباء الذهب
وغري بعيد عن  ،عي الباب رجالن مسلحانوعلى مصرا .صغرية من اخلشب اللماع

 .وعلى يساره شاب أشد تسـليحاً  ،النافذة على مدخل الباب جيلس مسلح آخر
 .وراء اجلدار الفاصل، يقف مسلحان عبوسان ،ومقابل هؤالء

حني أشار أحدمها إىل سفريب أجابه بالتركية أن األديغة ال يتخلون عـن قامـام   
 .اجلوابفالقاه الثاين رافضاً هذا 

ودلـف   ،وقف الرجل الذي كان جالساً قبالتهما ال يقول شيئاً وأَسكت املسلحني
 .وإىل سفريب أن يدخل ،مير إىل السلطان ومل يتأخر بل أشار إىل اجلنود أن يتركوه 

اجلـدران مغطـاة    .حباطكانت الغرفة اليت دخلها كبرية حىت لَتصيب القلب باإل
. والرجل األمسر ذو الوجه املسـتدير  ة صفراء فاقعةالذهبية وأرض الغرفباملطرزات 
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جالس حنـو  ؟! أتفهم أن بالدي بال حدود: أترى ما أضخمينن كأنه يقول لهالبدي
وأزرار  ،والرتب على الكـتفني  ،اجلدار اآلخر يكسو وجهه شاربان أسودان كثّان

 .واألومسة املصوغة من الذهب والفضة تغطي الصدر ،الصدار من الذهب
وحياه بتحية خفيفـة   ،سفريب قبل أن يصل متاماً إىل موضع جلوس السلطانوقف 

 .من الرأس ويده اليمىن على الصدر فأومأ إليه السلطان باجللوس
 .وجلس سفريب

أظن هـذا   :قال لنفسه ،حني بقي االثنان وحدمها يف القاعة عاد سفريب إىل وعيه
مهمـا   ،سأقول له .يل شيئاً وبوده أن يقول ،الرجل يعرف شيئاً عن مسألة األديغة

جرى ما جرى ولن يفعلوا بنـا   .إن ما فعلوه باألديغة ليس صحيحاً ،تصرف معي
وسأعزف على حلنه. ابتسم سفريب للسلطان رغم  ،سأمسع ما يقول .أكثر مما فعلوا

 .واستقر على كرسيه متسلحاً بالصرب ،أن قلبه كان يغلي من تصرفه مع األديغة
 :قال السلطان

 .مع إليك أيها الضيفأست _
  1ريج محوامسي زانه م ،أنا موفد من األديغة _
_ معروف جقين  ،ك حمم جريدمل تنسه  _مل يدعه السلطان يكمل كالمه  _صد

مد السلطان ورقة قيصـر   _واآلن أخربين حبقيقة نوايا الذين أرسلوك إلينا  .تركيا
 _وتتعلق بك أيضـاً   ،الروس حنوكمهذه الورقة تتضمن نوايا  :روسيا إىل سفريب

 .هذا كتاب سري أيها الضيف
 .ال أحبث عن معرفة سر واضح يا سلطان الترك املعظم _
مل ميد السلطان يده إىل الورقـة   _ ؟أليس من األفضل أن تعرفوا نوايا أعدائكم _

ولكـن   ،يسرين أن يكون هذا موقفَك من أسرار الدول _اليت أعادها إليه سفريب 
   .ن يبقى سرنا اآلن بينناأود أ

                                                 
 .حمم هو تصرف باالسم العريب حممد. املترجم 1
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وأعادها قبل أن يقرأ ما يتعلـق بـه    ،تصفّح سفريب الرسالة اليت تقلّ عن صفحتني
 .وجلس الرجالن ينتظر كل منهما من يبادر إىل الكالم .وكأنه غري مهتم

أال ترى يف الرسالة  !ما أسرع ما وصل خربنا إىل بطرسبورج :قال سفريب يف نفسه
ومبا أنـه   . الناختواي زانه سفريب بن حمم جري موفداً إليكمأرسلوا أمري الشابسغ" 

مـن ترتيـب   كم ريثما ننتهي ديف جيشكم احبثوا له عن ذريعة واحجزوه عن خدم
 . وإن طلبتم خدمة مقابلها فسنجيبكم مبا يتفق ومصاحلنا "أمورنا يف بالد األديغة

لى عجلة مـن أمـره   تبين أن السلطان ع _ ؟مل تعلّق على ما قرأته أيها الضيف _
 أكثر من سفريب.

 .لن ينوي عدوك خرياً لك ؟وبِم أعلّق _
 ؟وهل األديغة أعداء للروس _
 .ووجب علينا أن نتحارب ،. اآلن أشهر الطرفان رماحهماحنن مل نعاد أحداً _
حني كنـا   _ :، وأكملتظاهر عدة دقائق بأنه يفكر _ري ال أعرف إذن ما جي _

 .إن األديغة يقفون معنا منذ زمن بعيـد  :انوا يقولون جادينقة القرار كثيحنضر و
مل يقبلوا منا إال أن نسجل هذا  ؟وحني تكون مغلوباً أال تعرف كيف جتري األمور

 .قةثييف الو
  .قال سفريب _ .األديغة عاتبون عليكم يف ما فعلتم يا سلطان الترك املعظم _
 .حنن من دخل أرضهم بل الكفـار  ولكنا لسنا ،نعرف أن األديغة عاتبون علينا  _

 :. سأكمل ما دمت بدأتيخ إن الترك سلبوا األديغة أرضهملن يقول أحد يف التار
ال منلك احلريـة  فنحن تركيا اضطرت إىل توقيع اتفاق صلح مع روسيا، ملا كانت 

سنساعدكم سراً. لسنا وحدنا بـل   ،يف أن نتحدث يف شأنكم ولكن قلوبنا معكم
سنمدكم مبساعدات من السـالح والبـارود    !ال تتراجعوا .ضاًرمبا دول أخرى أي

ولْيعرف من جيب أن يعرف كالمي هذا دون أن  .بقدر ما جتاون روسيا واملدافع
الشيشان  ؛ليس األديغة وحدهم !ال ننس هذا .اُهللا أملنا .تكون يل عالقة ظاهرة به

. زانه سفريب كان أنكواآلن سأحقق رجاء القيصر بش .والداغستان جياون الكفار
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. منذ الغـد سـتعود إىل اجلـيش    التركي وكان حيمل رتبة أمري حرب يف اجليش
وإن اضطررنا  .وحنن ال نعرف إن كنت مهتماً بقضايا األديغة أم مل تكن .التركي

   !أن نتصرف معك بسبب من يتعقبون أثرك فال تعتب علينا
ومهمـا   . جاء ألجلها هذه النهايةمل يتوقع سفريب البتة أن تنتهي قضية األديغة اليت

ما آمله قـراره   وكان أكثر .يثق به باالبتسام له ومل اكتفىقال له هذا اجلالس أمامه 
 :أن يبقيه يف تركيا،  ولكن أخفى مشاعره وقال للسلطان

  !على ما يبدو فإين جئت بنفسي ووقعت يف الفخ الذي مل أنتظره _
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 الكتاب السابع
 

– I – 
 

ـ و . الذي انتشر يف السرية اجلبلية القوزاقية وساوس خان جـري أزاح اخلرب ني ح
. وملـا  ون مراءاةأبلغوه باستقالة عزمت جري من عمله وتكليفه هو مكانه حزن د

 :كان من أبلغه هو بنكندورف قال له حبزم حني نظر إليه حزيناً
 ال نتصرف إال بأوامر القيصـر  .جيري كل شيء كما قررنا حنن يا خان جري _

 !وامحه، وال تنسه ،وأخلص ،وال نكلفك إال مبا قرره لك فأثنِ عليه ،العظيم
وما وصل من مدح القيصـر إىل خـان    _أنا أخدم قيصري ودوليت بإخالص  _

 .جري رفع معنوياته
 .فهم خان جري أن املقابلة انتهت ،وألن بنكندورف ض ،أصدقك أيها احملترم _

صدر بشأنك سيصل غداً يف الساعة الثامنـة  األمر الذي  _ :أكمل الكونتولكن 
وحني سئل عمن يرشـحه   .وعزمت جري مطلع على املوضوع .إىل قيادة السرية

 _ لقيادة السرية كنت أول من رشحه أيها احملترم. وال أظنه كـان جيهـل رأينـا   
أمسك بذراعه ومزح معه وهو  _ !لنمضِ يا خان جري _ :وبنظرة ماكرة أكمل

   .أظن أن ما كلّفوك به جعل رأسك يدور نوعاً ما _ :يشيعه إىل الباب
 _ :أسرع خان جري بالقول وكأم سيسحبون منه التكليـف  _ مسوكمال يا  _

 .أقف على قدمي بثبات
يسـرين   _توقف بنكندورف دون أن يترك ذراعه  _رومتيسترهذا حسن أيها ال _

ة اليت كنا أعدناك إليها ( اجله .أين مل  أمسع منك غري هذا حىت لو على سبيل املزاح
منذ أن أصبحا صاحبني ال يتذكر أنه خرج من فمه مثل هذا  ،مل يقل " شركيسيا "

وال نلـوم   ،ال أسأل عن استراحتك، وحنن على معرفة باألحداث اجلارية هناك 1)

                                                 
 األقواس من املؤلف 1
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وكما يروض احلصان اجلامح على تقبل السـرج فهـؤالء    .من يصرح برفضه لنا
سيكون من املفيد أن تبلغين مبا شاهدت بعينيـك  .اً أو كرهاًسيعتادون علينا طوع
وبطرق تقريب قومك إلينا، فهو خري من أن نعتمـد علـى    ،وبرأيك يف ما جيري

ولن تستطيع إال أن تتأمل  ،فمهما كنت خملصاً لنا فهؤالء قومك ؛األقاويل املتناقضة
 .وسنتحادث بعد أن تستريح بعض الوقت .هلم وتم بأمرهم

 !ثق يب ب _توقف خان جري عند البا _ألكسندر كريستوروفيتش  مسوكم يا _
 _ :أجاب على السؤال الذي كان بوده أن يسأله إياه _واثق  ،واثق أيها احملترم _

مع السالمة يـا   .وأنت حتديداً ال أقارنك بأحد .أنا كما أثق بنفسي أثق بضباطي
منذ  _ :وأتبعه بكالم دافئ ،ني الزرقاوينابتسم له متأمالً إياه بعينيه احلادت _حمترم 

 !ديدةاليوم احبثْ عن كتافيات ج
وخيل إليه أن يديـه ورجليـه    ،حني خرج من بيت قائد اجلندرمة دلت كتفاه

خرجت عن سيطرته، دون أن يدري كيف،بدالً من أن يطـري فرحـاً باألخبـار    
مساء الشـمال   .ونظر إىل السماء وكأن عبء القلب الضاغط ينزل منها .اجلديدة

وملا  .والشمس تنحدر مضيئة مساء اجلبل ،صافية وهادئة لوال مزق باهتة من الغيوم
ف اهلواء فهو خفيف كان املطر الذي هطل ظهراً قبيل أن يتجه إىل بنكندورف نظّ

ولكن ما تلمحه العني ال يسعد القلب، فال عزم يف أعضائه كعجوز بـال   .ولذيذ
 .حول

ال يألو  .غضب خان جري على نفسه !لو أم قتلوين ورموين كما ؟ماذا جرى يل
مـا   .واليوم مل ينقل إيلّ إال أخباراً سارة ،ألكسندر كريستوروفيتش جهداً لصاحلي

لـن تسـع    ؟أمن السهل أن يعينوك قائداً للسرية اليت حتمي القيصر ؟الذي ينقصين
من عتبة بيتها كما أفعل أظنها تتأمل الشمس  .الدنيا جديت إن أرسلت هلا هذا اخلرب

أين رجل مهـم فجـاؤوا    الشابسغظن أمراء  ؟ما أخبار بالدنا اآلن يا ترى .اآلن
وماذا خيتلف مـا قالتـه يل أنفيسـكا     ؟وما عيرتين به ابنة بولت .مرتني ملقابليت

.. مل أستطع مع ذلك .أنا هنا فرح مبنصيب اجلديد ؟وزبش الصغري ؟خبصوص بانتايل
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رف الودود معي إىل هذه الدرجة بـاألحزان الـيت عكـرت    أن أكاشف بنكندو
 .استراحيت

حني نظر خان جري إىل الشمس املتكاسلة فوق مساء اجلبل خيل إليه أـا هـي   
تذكر خان جري احللقة احلديدية اليت سقطت من حميط اخلـزان   .األخرى حزينة

له حاج قسـي  اخلشيب واليت كان يدحرجها يف دار األتاليك،  واحللقة اليت صنعها 
وتذكر األطفـال الـذين كـانوا     .يف الورشة واليت كان يصيد ا كعوب بفوق

وأخبار مضافات الكبار وأقواهلم املأثورة  ،جيتمعون مساء يف املرجة املقابلة لدارهم
واألساليب املتنوعة  ،واحلكايات التربوية،"جوامع كَلمهم"وحكايام وأحاجيهم و

.. حني أرسـل  .أعراقها، واحلياة املثالية ألبطال احلروبلتربية األحصنة على تنوع 
هذا هـو   .يل بنكندورف أين كُلّفت مكان عزمت جري نسيت هواجسي القومية

وأتفاىن مـن   ،وأُجابِه السيف املشهر ،ه الرصاصجابِأُ !مبلغ رجوليت على ما يبدو
سبب  .. ومع ذلك مل أجرؤ أن أسأل بنكندورف عن.أجل العمل والسمعة احلسنة

 !تسريح عزمت جري
ال  .قال خان جري يف نفسه ،أفهم أن أحوال الدنيا متناقضة كتعاقب الليل والنهار

الشمس حني تـأوي إىل   .جيب أن يكون غروب أيامه أضعفَه .ألوم عزمت جري
مغرا تشرق غداً من اجلبل اآلخر، ومن لن يشهدوا ثانية هذا املشهد هـم مـن   

.. مـا  .هذه األسلحة ال متيز بني أديغة وروس وتركو .أرداهم الرصاص والسيوف
ـ   ؟األخبار يف منطقتنا يا ترى الطـرفني   ىأظن أن العربات اليت تنقل جثـامني قتل

 ؟!.. ملاذا مل أقل هذا لبنكندورف.األفضل أال نتورط يف هذه املآسي .تتزايد
أمام بوابة الم نفسه وهو يتذكر الدم والبارود الذي جتمع  ،إذا رجعنا مثاين سنوات

وتوقـف   ،ووصل إىل ضفة ر نيفا دون أن يعرف كيف .مث برأها جملس الشيوخ
 وثبـت  .بعدما متشى زمناً عند املقعد الذي تعرف على الفتاتني وهو جالس عليه

أمام عينيه أكثر من الفتاتني اللتني قرأتا له أشعار بوشكني الفتاةُ الثالثة اليت كانـت  
 ،يانا كونستانتينوفا. واملرأة الكهلة األخرى اليت معها طفالنتنقل جثمان زوجها تات
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ووقف الضابط الذي شبهه ببوربوف كخلفية لكل  .والضباط احلزاىن املرافقون هلا
وذكـر كوبريـانوف    ،هؤالء والذي كان يف منتهى السكر ورأسه على الطاولة

 .املتورد الذي شهر سيفه
لـو عرفـت أين    .انا كونستانتينوفاخطرت له مرة أخرى وعلى حنو مفاجئ تاتي

وملـاذا ال   .سأعثر عليها لنفعتها ونصحتها ولو مل يكن بيدي الكثري مما أقدمه هلـا 
وإن رجـوت ألكسـندر    ؛األرملـة حتتـاج إىل الكـثري    ؟أستطيع أن أقدم هلـا 

ولكن  .كريستوروفيتش من أجل املرأة الروسية اليت ال أعرف من هي فسيسر كثرياً
 .ان علي أن أسأهلا حني التقيت ا يف مطعم باتاييسك أيـن أجـدها  ك ؟أين هي

أيكـون ألكسـندر    ؟!وكيف كنت سأسأل امرأة يف غمرة هذه املأساة العظيمة
ها قائالً " فيما بعد " ألنـه ال  منكريستوروفيتش قفز عن أخبار املنطقة اليت عدت 

 ؟يثق يب
لو كان ألكسندر  :ليت راودتهور نفسه عن األفكار ا ،جلم هذا السؤال خان جري

كريستوروفيتش اإلنسانُ القريب من القيصر ال يثق يب ملا عمل على إسـناد هـذا   
جيب أن أشكره  ؟ال أعرف ماذا أقول .املنصب إيلّ،بل ملا مسحوا يل باالقتراب منه

واألديغة الذين أنا منهم والذين أفـين نفسـي    .ولكين أمسح لشكوكي أن تغلبين
 .ال يعرفـون إال الغيبـة والغـرية   ،عون على من هو األعقل واألكربألجلهم يتناز

وملاذا  .ويتشاجرون ،يعيشون على البسيطة يعض بعضهم بعضاً وميطّ شفتيه لآلخر
كل هذا ميكـن أن تـراه وتسـمعه يف     ،يف مقدمتهم عزمت جري ؟أذهب بعيداً

ر املتالطمة فضحتين األفكا ؟وأين أذهب ،وأنا كيف أخرج من قومي ؟وأنا .سريتنا
القوموق والشيشـان   :حسناً ليس األديغة وحدهم .اليت غزت رأسي هذه الساعة

أفِسح لنا خلالً ميكـن أن   ؟واألباظة وغريهم الذين كانوا خيدمون معنا أهم أحسن
 .كل األقوام الصغرية شغوفة ذا .ترى منه عيوننا ال نترك شيئاً ال نفكر فيه



- 605- 
 

 .لو كان خان جري ال يود مقابلة القائد السابق للسـرية حىت  ،اآلن ،الليلة ،اليوم
مصباح عزمت  .فلن يأكل خان جري ولن يقتله ،وليقل له ما يريد ،كيفما استقبله

 مل يستطع جتاوزه. ؛جري مضاء
 :استقبله عزمت جري بوجه طلق وزي أديغي كامل

لـو  كنت أنتظرك و _ :تفضل! مل ميهل ضيفه حىت يستقر ،تفضل يا خان جري _
األمر ال يتعلق يب وحدي  ،ال ألومك .ال يا خان جري .كنت ال تريد لقائي الليلة

جيب أال ينسى كل إنسان أنه سـيأيت يـوم    ،بدءاً من عامة الناس وانتهاء بالقيصر
فأنت بالقياس إيلّ ما  ،أنا أفرح باملهمة اليت أوكلوها إليك ،ولذا .ينهي فيه خدمته

ا أن احلزن يسكُت حيث الفرح فمن يعـرف مـىت   ومب .تزال شاباً يف أول عمرك
 .كيف ستكون اية خـدمتك  أن تفكِّرحيدث هذا يوماً ما؟ أحب أن أحثّك على 

إن أردنا الكـالم   .أغبطك على شبابك سدولكن مع شيء من احل ،ري منكال أغ
نعم يـا خـان   ،نعم .تبعاً للزمن الذي نعيشه يا أخي الصغري فأنت متعلم ومتدرب

 .دعين أقول ما يف قليب .فقط فكرت يف ما أقوله لك ليس الليلةَ !تقاطعينجري ال 
مبا  ،أنت.ره أحد يلمل يقد واسيت نفسيعبء الزمن الذي أمحله على كتفي مهما 

ك أن تعيش وقَدم أقول لك " مع السالمة " داعياً ل ،أنك من نتاج العصر احلديث
كل ما تراه عيناك ألن العني خادعة وأال تنخدع ب .أفكارك عميقةحصانك ثابتة و

 .يف كل ما تراه ربل فكِّ ،أحياناً
مل أتوقـع أن   _قلت يل كالماً كثرياً ينضح عقـالً    _شكراً يا عزمت جري  _

 تستقبلين ذا اللطف.
 .سأل عزمت جري بامساً _ ؟وملاذا يا خان جري _
 .ذا الشكل مل أعرف خالل خدميت معك سنتني ونصفاً أن قلبك نظيف حنوي _
كان بيننا شيء من سوء التفاهم  _مل يغري عزمت جري املوضوع  _ال أكتمك  _
 .مل أتآمر عليك ،مل أقل لك سوى أن تتخلص مما ال يعجبين فيك _
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رغماً.وسأل وهو يتظاهر باملسكنة، مث مبان حزنه عليه  _؟وحني كلّمين القيصر _
 .يل ما يسوؤين مل تقل ؛ال ألومك يا عزمت جري _ :موه بسرعة

ال أتذكر  _ضحك عزمت جري بصوت ثخني متقطع  _يف كل ما تعرفه عين  _
سأكرر لك شيئاً  :ومبا أنين بدأت فسأكمل .أين تصرفت معك أسوأ من تلك املرة

 .مما قلته لك يف ذلك اليوم
ومع ذلك مل ينتظر اإلذن  ،ضحك خان جري بسبب رجائه _لك أنا  لْدعين أق _

كنت قلت يل "  دون ؛رد ما أحزنه دون إمهال شيء من التفصيالتمن الكبري فس
يتحقق لك كل ما تريد " ففهمت ما تقصـد غـري أنـك     ،أن أعين أنك حمظوظ

   .ظلمتين يف هذا
من الصعب  ؟ما العمل _ابتسم عزمت جري  _حفظت أقوايل جيداً يف قلبك  _

 .سارال يبقىأكثر مما  حمزناإلنسان يبقى يف قلبه ما هو  .ختليص اإلنسان من عيوبه
إن كنت تعتقد أين ظلمتك فقد أفهمتين تلك الكلمات أـا كانـت مشـحونة    

 كنت كونت عنـك  :سأفصلها لك ،وكما أختيل ،واآلن .باحتدادي وهيجان قليب
 .تلتمع يف عينيك رتبهم الذهبيـة  ،فكرة أنك تتملق الضباط الكبار يف السنة األوىل

يقولون ويفعلون أكثر  توافقهم يف كل ما .احلاجة وعند غريهاغر أمامهم عند تتصا
رمبـا  ،ولكـن ال أعرف  ،هكذاكنت ظننتك .. حتب املديح وتستمتع بهمما ينبغي
 .وال تزال ،رة. أخشى أن كلمايت يف تلك األيام كانت مأخطأت

تنهد خان جري واحتارت عيناه العسليتان بلون  _ال أعتب عليك مهما حدث  _
" ال تعدم أنك وجدت يفّ شيئاً مـن   ،ولو أن ما مسعه مل يعجبه ،مث .الغضةالعيدان 

إىل  . وحني ذهبـت أن فكرت يف أقوالك أحياناً حدثوأنا  _هذا " قال يف نفسه 
إن كان املقصود .. وحني رجعت مل أكن أعرف ما ينتظرينبالد األديغة مل تفارقين

ن كان ثقيت ببنكندورف وثقته .. وإ.إخالصي للقيصر الذي توجهت إليه بكالمي
مل   _.. ولكن ال أعرف ملاذا مل يسألين عما جيري يف املكان الذي رجعت منه .يب

 .يستطع إال أن يقول ما يقلقه طوال اليوم
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القيصر الذي خنلص له أنت وأنا وكل من يف السرية يا خان جري ال أريدك أن  _
رياً حول قائد جيشنا كـثرياً  أخ ولكن يف ما قلت .تدخل يف رأسك أي شك حنوه

 .األفضل أن حنذر .ولكين ال أظنه يتصرف دون علم القيصر .مما يدعو إىل التفكري
 ،يذمين حيناً وميدحين حيناً ،" ماذا يريد هذا الرجل أن يقول يل مهموماً مبستقبلي

  :حيذرين من قادة البالد "  اهتاج خان جري ولكن مل ميهله حمدثه
افتح الزجاجة لنحتفل  ؟!ذا حنن جالسان هذه الليلة دون مائدةيا خان جري ملا _

 .مبنصبك اجلديد وبتقاعدي
   .ولكين ال أشرب  _وافق خان جري  _سأفتح  _
 .ضحك عزمت جري _أعرف بعدك عن الشراب وعن التدخني وعن النساء  _
 _.سرت ضحكة صغرية على وجه خان جري _ .على ما يبدو تعرف أعدائي _

  .. ولكين ال أعد ما ذكرته من مجلة عيويب..اهللا يبتليك والناس يعيرونك :ماذا يقال
ولكن حني تكـون   _مل يغري عزمت جري كالمه  _وأنا أعدها من حماسنك  _

 ،دعك مـن موضـوع النسـاء    ،ضابطاً روسياً فإن عدم التدخني وعدم الشرب
وأنا يف بداية  .ضالناس ينظرون إليك كغراب أبين وجيعال ،اتناسبك من املانحيرم

ومادمت ال أسايرهم يف ما يعملون كانوا ينظـرون إيلّ   ،خدميت يف اجليش الروسي
وإن مل  ،بل شتائمهم ومسبام ،هؤالء إن مل تعلم تقاليد اختالطهم .النظرة نفسها

 .لن يتقبلوك مهما كنت مهذباً ومهما كان مبلغ علمك ،يؤمنوا أنك صرت منهم
وإن مدوا أيديهم إىل مسدسام  .هم كيف حتطم أنوفهمإن هددوك بقبضام فأرِ

 _ !ال تثق بأحد بل بنفسـك  .أنا ال أتكلم يف أمور مل أختربها .فقابلهم مبسدسك
ستقول يوماً ما إن عزمت جري هو أول مـن   ،لن تضرك ،هيا ارفع معي الكأس

 !سقاين
ـ  ن يريـد  قرر خان جري أال يسمح للرجل اهلائج أمامه أال يسخر به وإن مل يك

 .مث زاد اجلرعة ،الشرب فرشف من اخلمر
 ؟: أمل تعجبك_سأل عزمت جري بعدما شرب الكأس بسرور _ ؟ماذا _
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 .تفوح منها رائحة عناقيد العنب ،مل أنسجم معها ،واهللا ال أعرف _
ستفهم هذا أكثر حني تشـرب الكـأس    ،بديهي أن تفوح منها رائحة أصلها _

 .ندورف اخلمر إىل القفقاس ومولدافيا والقرم عبثـاً مل يدخل قيصرنا وبنك .الثانية
من أجل عملك اجلديد ليكـون خـرياً    .ارفع الكأس وحتلَّ بالشجاعة أيضاً معها

ليكونوا صادقني معك وال خيدعوك سنشـرب هـذه    ،عليك وتندمج يف حميطك
  .الكأس

ال ومن ال حيب املديح ومـن   _رمبا بسبب أما تكلما يف موضوع منصبه اجلديد 
 .جترأ خان جري وشرب الكأس _ ؟!يلينه

 ،امتدحه عزمت جري وقـد هيجـه الشـراب    _إنسانية  ،رجولة :اآلن أرفع _
امأل الكأس من  ؟أجنلس وأنا أشرب وأنت تراقبين _ :وأضاف إليه شيئاً من العتاب

 !جديد
 !ولكين لن أشرب غريها _قال خان جري وقد امتأل نشوة  _سأملؤمها  _
الشـاب   السرية قائد ابتسم عزمت جري مسروراً بتجاوب _ل هذا اآلن تقو _

 .سنرى ما حيدث بعد قليل _اجلالس أمامه 
رمبا ألنه  .سأل خان جري نفسه _ ؟على إسكاري يلحفماذا ينوي يل هذا الرجل 

منـذ   .ال يطيق حلويل حمله يلمح يل متظاهراً مبدحي مبا يفّ من عيوب وما ليس يفّ
عت فيه قدمي على الطريق الذي اختطّه يل والـدي وجـدي ال   اليوم الذي وض

ال أقول إن كالمك ونصائحك  .أعرف نفسي قلت أو فعلت شيئاً من خارج قليب
ولكن كيـف يـدخل    .سيكون بينها ما سأفكر فيه وما سيقلقين ،ختلو من اخلري

خالل السـاعة الـيت    ؟موضوع قيصرنا وبنكندورف يف الناس الذين أُخلص هلم
مل  ؟ملاذا ال أثق ببنكنـدورف  .مرتني ،بشبه ال مباالة ،ناها أتى على ذكرمهاجلس

. تشرب يف حني أنك حترضين كي أشرب ال :يقول يل .يقل يل إال ما هو ملصلحيت
فلماذا يجين على من حتقـد   ،وإن كنت تقدرين ،إن كانت مشاعرك حنوي خيرة

أين قلت لك: مل يسأل الكونـت   إن كانت املشكلة ؟عليه كمن ينطح اجلبل جببينه
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وسأُطلعه على ما يعجبين ومـا ال   ،ما عما حيدث يف منطقتنا، فسيسأل عنها يوماً
   .يعجبين

 !امأل الكأسني ؟إذن ملاذا أنت جالس هكذا يا خان جري _
حني شرب الشـاي عنـده    الكونتومثلما أخرب  _سأقف عند هذا احلد  !ال _

 _ :وض بطريقة لفتت انتبـاه املضـيف   .هاباكتفائه عن طريق قلب الكأس قلب
 .كفانا سهراً

 .سأل عزمت جري غري عارف سبب وض ضيفه ؟أقلت لك ما يعيب _
 .أمامنا غداً يوم عمل !ال خيطر لك مثلُ هذا !ال يا عزمت جري _
سأتابع  _ض عزمت مثقالً ببدنه السمني  _واهللا أنا أيضاً لست بال عمل غداً  _

 .أمامي من مهمات ألين مسافر بعد غد إىل ديارنا بعض ما تبقّى
  ؟أتعود إىل القفقاس ذه السرعة _
ال شك أين  _ابتسم عزمت جري  _إا واسعة  ،ال أفهم ماذا تقصد بالقفقاس _

أنت ابتسم لك احلظ اليوم ولكين انتهيت مـن زمـن    _سأعود إىل إقليم األديغة 
من خيدم يف اجليش وأسرته  .استراحة شهر منذ اليوم الذي منحك فيه القيصر .بعيد

 !إن كان رأيك هكذا فلتصبح على خـري  !يف مكان آخر فما أسهل ما جيهز نفسه
 _لن أختذ طريقي من سان بطرسبورج وحيداً كأين مطـرود   .سنلتقي مرة أخرى

 وإن كان يبتسم، ثقيل عليه.  ،بدا على لون عزمت جري وصوته أن ما يقوله
صرخ خان جري عند الباب على العـادة األديغيـة    _يا كبري  يا عزمت جري _

 _ولكن بدا عليه شيء من املراءاة رغمـاً عنـه    ،وهو مشفق على من يقف أمامه
   .سأجعل السرية بكاملها تودعك !ليس مثلك من يلجئونه آخر األمر إىل التضرع
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عليه أهـوال   ومرت ،يف ربع القرن الذي عاشه خان جري جنا من ثالث حروب

ولكن طريقة عيشـه وخدمتـه مل تكونـا    ،والصراعات اليت كابدها كثرية ،كثرية



- 610- 
 

وتنافسـه   ،إنه ممشوق القامة حبيث تغبطه إن كنت مسناً .توحيان مبثل هذه املعاناة
يعرف كيف يصادق وكيـف   ،رشيق احلركة ،وجهه طلق ودود .إن كنت شاباً

 .اجلنود قيادةَ سلفه عزمت جري يقود السرية بطريقة أنست .يعاشر الناس
حني تكون شاباً وأنت يف السلطة وأمورك ميسورة فالشهر ليس شيئاً بالنسـبة إىل  

ولكن يصدف أن يكون اليوم الواحد يعادل  .قال خان جري لنفسه ؛عمر اإلنسان
وعـن   ،إىل اآلن مل يتوقفوا عن احلديث عن اليوم الذي انتصر فيه نـابوليون  .قرناً

 .مل يكن جتاوز اخلامسة والثالثني حني أصـبح إمرباطـوراً   .ذي انكسر فيهاليوم ال
وحـني أعـاد    .وقيصرنا كان يف الثامنة والعشرين حني انتفض عليه الديسمربيون

ومل يكن عمر باسكيفيتش حني اسـتلم   .ماكيدونسك الوضع إىل سابقه كان شاباً
ولذا ال  .كبرياً بالقياس إيلّ قيادة اجليش وولوه القفقاس باإلضافة إىل مشال القفقاس

ترتبط الشهرة والرجولة بالعمر فاألمر منوط يف النهاية بالعقل والشجاعة مع شيء 
كان عزمت جري قال يل " إنك تتقرب إليهم أكثر مما  .من الظروف املواتية طبعاً

 حىت لو كنـت  .ينبغي وتتصاغر أمامهم " غري أنك ال تستطيع االرتقاء دون عقل
دون مساعدة من بعضهم ودعمهم لك يصـعب عليـك   من بعقلك ف اماًواثقاً مت

ال يليق يب أن ألوم اجلميع كما يفعل  ،واحلمد هللا ،ومن هذه الناحية .صعود السلم
.. أمل يأْن هلؤالء .ولوال األحداث يف إقليم األديغة ،أموري ميسورة .عزمت جري

تش نسيين فهو يكتم روفيكأن ألكسندر كريستو ؟!ولألديغة أن يعودوا إىل رشدهم
قابلته غري أن لقاءنا اقتصـر علـى    ،وأنا أبدل حراس القيصر ،. أمسأخبار إقليمنا

من يـدري مـاذا    ،مل تكن هذه عادته .إمياءة رأس باردة دون أن يقول يل كلمة
 !رمبا مل يكن منشرح الصدر ؟جيري

 .نفد صرب خان جري فنهض واجته إىل النافذة
 ،واجلنـود يتتـابعون يف أرتـال    .اليوم استراحة اخليول .اةساحة املشالسرية يف 

وكـأن   .وتوغانوف أسالنبك واألفندي خوت على جانبه وسط العشب الوليـد 
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رجالً مهماً سيأيت الختبارهم فاجلنود خيدمون باهتمـام بقامـات ممشـوقة ويف    
   .حركات أقدام متناسقة

ال بد أن هـذا   :قالو ،ابتسم خان جري _ ؟من هذا الذي يثري كل هذه الضجة
 ،الذي أتى يف الشهر املاضي 1إنه قاز جري :وحني أمعن النظر فيه تعرفَه ،صوتك

الضابط حامل لقب منذ زمن قريب  منحوهيف األيام األوىل من أيار، من البسلين و
ال  .وهو يكتب كما أنتم وأنـا  .إنه يبدي نشاطاً ويربهن على نشاطه برتبته .العلم

وال  !هو أمهر منا فيها مشافهة،ويكتب ا أفضـل منـا  ؛لروسيةأعرف أين تعلم ا
ولكـن مـن    .يعرف ألكسندر كريستوروفيتش إىل اآلن أن قاز جري يكتـب 

سأكلف أحـدهم أن يبلغـه    ؛إنه ال يكتب ما يعيب ؟سيخربونه حاضرون. وملاذا
وسأتعرفه كما عرفت شورا عليه. ولكن املسكني مل يأت من إقليم األديغـة   ،سراً

وأيـن   ؟أميكن للبسلين واألباظة والنغوي والقرشاي أن يتركونـا  .أخبار حسنةب
ال يـزال   ،إن مل تكونوا راضني .؟  إم غري راضني عن تصرفات القيصريذهبون

فتفكَّروا وتشاوروا يف ما بيـنكم وقـرروا مصـاحلته     ،أمامكم متسع من الوقت
ون موضع ثقة القيصر أيضاً،ال وهذا الرجل جيب أن يك .ورشحوا له رجالً تطيعونه

سـأُطلع   !يا ليتين تكلمت اآلن أمام اجتماع واسـع لألديغـة   .ثقتكم فحسب
وإن مل يفهمـين فلـن    ،بنكندورف على نييت ألكسندر كريستوروفيتش الكونت

أتوقف عنده؛ فهناك من هو أعلى منه. ولكن قبل أن تشهر نفسك ينبغي أن يظهر 
 .بأفضل من زعماء البجدوغ يف إقليم األديغة زعيم يسندك

صرخ خان جري من  !انتظر إذن إىل حني خيطر لألديغة اهلائجي النفوس مثلُ هذا
. من الصعب أن جتد شخصـاً موثوقـاً مـن    استطالعج إىل اهذا حيت .قلبه متأملاً

أقـول   .ليس يل هنا إال بريوفسك وديسكاسي .الطرفني املتجاني حيترمان كالمه

                                                 
): كاتب مهم أفرد حممد حفأزه له ولكاتب آخر فصالً يف كتابه: 1863_  1807(  1

 1994ب األديغة األوائل. نالتشيك إلربوس عام ، بعنوان: الكُتا113األديغة املماليك ص 

( 
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بني الذين يطبلون النتصارات اجلنراالت الروس يف احلروب  ولكنه من ،بريوفسك
وحني مل  ،وهو منذ سنني اختربين باألمراء والنبالء البجدوغ.داخل البالد وخارجها

مل أكن مضطراً إىل  ،ينجح األمر ختلى عين.مل أكن أريده أن يرجو عين وأن حيميين
د أكرم ضيافيت مذكّراً فيه أفكار وشكوك. كان ق ما كنت حباجته هو كالم ،هذا

ال جيوز معاتبة من يف  .إياي حبروب الفرس والترك والبولونيني وأثىن علي وصرفين
هـؤالء حمـاربون    :ي ملا قلتـه نفسولو مل أعرف ب ،اجليش ولو عاتبت بريوفسك

حيبون تبديل الرتب، أما رافائيل أفغوسـتينوفيتش فهـو القريـب مـن      ،حمترفون
وهو حذر  ،ى العالقة معي واعداً باجلواب خالل أيامهو بدوره يبقي عل.وساوسي

 الدولية فلست كمن خيـدم يف اجلـيش،   أفهم أنه حني تكون معنياً بالقضايا .جداً
حني  :كان قد قال يل ؛جيب احلذر يف ما تقول وما تفعل غري أين ال أفهم مواعيده

ديت أجـل  وحني أخربته بعو .ترجع من سفرك إىل أهلك سنتكلم يف قضايا األديغة
لقاءنا أسبوعاً. والعجيب أنه يقول " سنتكلم يف قضايا األديغة " وليس يف قضـايا  

األديغة. ومبا أننا كنا اتفقنا على االجتماع يف األسبوع القادم فسـأرى   _الروس 
 .وموعده األخري حدده يل بعد إخباره مبا جرى لزانه سفريب .كيف سيسلك معي

 باملوضوع غري أين مل أصدقه.كان أوحى إيلّ بأن ال علم له 
دلف قاز جري مرحاً يف املساء إىل غرفة خان جـري بعـدما انتـهى الـدوام     

 :وسأله بالطريقة األديغية ،العسكري
   ؟أليس يل احلق بعد الدوام يف أن أكون حراً يف حضرتك ؛يا أخا األديغة _
 ،هـذا يتعلـق بسـلوكك    _ابتسم خان جـري   _احلرية تعين أشياء كثرية  _

كانوا عازمني على تقويض الدولـة غـري أننـا     .البولونيون أيضاً رغبوا يف احلرية
جيب أن تكون مستعداً  ،اخلدمة العسكرية ال متيز ليالً من ار .منعناهم من مرادهم

 .دائماً
ال ضرورة أن  _جري بلهجة البسلين على عجل  أجاب قاز _فهمت  ،فهمت _

 .رة. ومع ذلك أطلب منك بشا.تضيف شيئاً
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   ؟أي بشارة _
 .يكفيين كوبيك واحد ،ال أطلب الكثري _
 ؟!وأي خرب هذا الذي ال يساوي إال كوبيكاً _
 .إنه يساوي دجاجة كاملة ،أنت ال تعطي الكوبيك حقه !ال تقل هذا _
 ؟فماذا تفعل بالدجاجة ؛لنقل إنك حصلت على كوبيك ،حسناً _
 .سأمشر عن ذراعي وأطهوها لك _
 .كوبيكاً آخر إن رافقته بالباستهوسأضيف إليه  _
 .ولكين أطلب منك البشارة ،هذا سيكون أجرة جيدة _
 ؟أرأيتين تراجعت عن وعدي ؛قل يل يا قاز جري _
 .اكتشفت بيتها واسم أسرا "تاتيانا (ك )"  :هذا أمر خمتلف ؟أال تترجى _
 ،له ينتفضجع ،جعل اخلرب خان جري الالمبايل إىل اآلن مبا يسمع ؟!ماذا تقول _

 :وينهال عليه باألسئلة
     ؟وأين بيتها ؟؟ وما اسم أسرا،من أخربك _
هـذا   :وسأقول لك من الذي عثر يل عليهـا  .هذه الورقة فيها كل شيء !خذ _

 .أندريه نيكواليفيتش مورافيري :الذي ال يعجبك
 ؟ومن أين يعرفها _
املسيحية ملا ألّف الكتب لوال أن أندريه نيكواليفيتش يعرف مهوم أتباع الديانة  _

 !ال تكثر من االتصال معه :مث تقول يل .من أجلهم
الشاي يف  مشربالنزل الصغري حيثُ وهو يضع الورقة يف جيبه تذكر خان جري 

وكـان   .ه كل املشاهد اليت فيها تاتيانا كونسـتانتينوفا عينيوشخصت ل .باتاييسك
 .منظر احلداد أشدها رسوخاً يف ذاكرته

_ سأل خان جري منتفضاً من أفكاره، غري أنه رجع إىل  ؟ شيئاً يا قاز جريأقلت
ال أقول إن أندريه نيكواليفيتش كاتب سيء ولكين أخاف  _ :من جرى ذكرها له

مث سأل فزعـاً مـن اخلـاطرة     _ .أن حيبب إليك الدين املسيحي أكثر مما ينبغي
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ـ لْوكيـف دلَ  ؟أحدمها اآلخرأيعرف أندريه نيكواليفيتش و تاتيانا  _ :املفاجئة ه ت
 ؟عليها

فلما ذكرت لـه   .مسعت أنه يسجل أنساب الضباط الذين سقطوا يف القفقاس _
 ،ورويت له أا جلبت جثمان زوجهـا هـذه السـنة    ،اسم تاتيانا كونستانتينوفا

وعنواا، ودون كل  ،استخرج من كتاباته اسم زوجها ونسبه ،وكيف التقيت ا
بـل   .وال تظن أين توقفت يف هذه املسألة عند هذا احلد .ذه الورقةاملعلومات يف ه

  .سألت عنها واستدللت على بيتها وعرفت كيف تعيش
 ؟أدخلت بيتها _
 .طلبت من جارا العجوز أن ختربين ؟وملاذا أدخل بيت أرملة ال تعرفين _
 ؟مث ماذا _
سيدنيفسـكا  لكونت ة لتاتيانا كونستانتينوفا هي االبنة الوحيد ؟وماذا سيكون _

املتوىف. ومل يعيشا معاً أكثر مـن   نقيبالوكانت زوجة  .كونستانتني نيكواليفيتش
قريباً  الشابسغحيارب يف جيش ريابينينا فيليامينوف قتله  عريسهاوفيما  .نصف سنة

وإن كنت تود لقاءهـا   .واآلن تعيش وحدها وال تزال يف مالبس احلداد .من أبنه
 .ه اللحظةفأنا حاضر منذ هذ

وحـني   ،صرخ خان جري كأم يسلبونه ما كان مفقوداً وعثر عليه _ !ال ،ال _
وماذا إن قالـت   ؟!بأي حجة سنزور األرملة الشابة _انتبه إىل نفسه شعر باخلجل 

 لنا إن أقرباءكم األديغة فجعوين؟  
أال تعرف بِـم   _بردت نظرات قاز جري يف هذه اللحظة  _إن قابلتنا هكذا  _
 ؟يبهاجت
حنـن   _ :قال خان جري فجأة، مث بصوت هادئ ناصح _.. .أعرف ،أعرف _

.. عندنا أرامل مثلها يف .األفضل أال نتعلق بأي مسألة من هذا النوع ،ضباط روس
 .نواحينا أيضاً

 ؟أليس هذا ما أفكر فيه أنا أيضاً _
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غير  _حسناً يا قاز جري .. .!فكر إن أردت ولكن ال تسمع أحداً هذا الكالم _
 ؟وملاذا مل ختربين إىل اآلن ؟مىت وجدت هذه املعلومات _ :خان جري موقفه

 :ابتسم قاز جري بطريقة ماكرة
مل أشأ أن أسـبب   .هذه املعلومات حصلت عليها البارحة يف وقت متأخر جداً _

.. فكرت أن أخربك صباح اليوم ولكن ألست أنـت مـن يقـول إن    .لك األرق
كـم هـو متعلـق     ،نغومه شورهمث أال تعرف  ؟شيءمقتضيات اخلدمة فوق كل 

 نصبته قائداً علينا حيبس عنا اهلواء طوال النهار. ؟باخلدمة
 !ال ترو أخبار تاتيانا ألحد _
 ؟وأنت أمل تخرب شورا _
ـ  .ما أخربت به شورا وما استودعته يف الصندوق سـيان  _ ن رويـت  إن مل تك

 !؟لصديقك الكاتب مورافييف
 !أن تنظر إيلّ هذه النظرة يا صاحيبال أريد  _
 !حسناً إذن _
غمغـم   _ليس أندريه نيكواليفيتش على هذه الدرجة من السوء اليت تتصورها  _

 .مسمعاً صاحبه دون حقد ،قاز جري قائالً لنفسه
 .حني بقي خان جري وحده يف الغرفة مل تدعه أفكاره يرتاح حىت صالة العشـاء 

وجلس مدة على املقعـد الـوثري وذراعـاه     .أرضهاظل يف الغرفة املظلمة يذرع 
القريبـة   يغـبط األضـواءَ    ض ووقف إىل النافذة ألياًمث .معقودتان على صدره

وحـني أضـاء املصـباح     .املتناقضة تثور يف صدره والبعيدة املتالمعة، واألفكار
مل و .فوقف على سجادة الصالة، مل يكن يف ذهنه إال الورقة اليت يف جيبـه ،وتوضأ

أي  ؟أنسيها أم كتمها يف الصـدر  .ينسها إال حني وقف يف حضرة اهللا ودعا إليه
ماذا  .غضب خان جري على نفسه ؟هشاشة هذه اليت تفقدين السيطرة على نفسي
 "تنورة إحـداهن  "أأقتل نفسي على ؟جرى يل الليلة حىت فقدت احترامي لنفسي

عـن   أأعجز ؟ظر إيلّ أصدقائيبأي نظرة سين ؟كما قالت نانا يف موضوع أنفيسكا
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تفهمت هلفيت وما كنت لتقصر حىت لو  ،شكراً يا قاز جري هذا عيب!  ؟جلم قليب
ولكين أشك يف أن حتتفظ بالسـر   ،ليس ألين ال أثق بك .مل تألُ جهداً .مل أرجك

واألفضل أال يعرف عـين   .يكربين كثرياً حىت وإن أحسنت إيلّ. ونغومه شوره؟ إنه
  .مثل هذا

أمسك خان جري الرسالة اليت أتت من البيت قبل أيام  قاصداً إبعـاد أفكـاره    
تذكر يف  .مث وضعها بعدما مر عليها مرة أو اثنتني ألنه الشيء فيها ال يعرفه .الثقيلة

هذه اللحظة زانه سفريب غري أنه غاب عن الذهن بسرعة خالفاً ملا كان يف السابق، 
ويف  " دأ يبحث عن قصيدة " أسري القفقـاس وب ،فأنزل كتاب بوشكني من الرف

هذه اللحظة ارتسمت أمام عينيه الفتاتان اللتان فتحتا مثل هذا الكتاب ومها علـى  
وظهر من بينهما الفتاة اليت كانـت تـرفض الظهـور     .مقعد يف ضفة ر النيفا

 أمامهما.  
 .ركنـها  أمسك خان جري الرسالة قليالً مث !ال جتلب لنفسك العار !حتلَّ بالصرب

ما العجيب يف أن ال تكون املـرأة   .أتناسى ما أكّدت عليه أمي ونانا بشأن النساء
غري أن الرمحة ال  ؟أهو الدين ؟أال تعايشك ألا تتكلم لغة أخرى ؟من غري جنسك
متيز بني األديان، وبني الفقراء  ،كالشمس اليت ال تعرف متييزاً بني البلدان واألعراق

وبالنسـبة إىل   ،وخمصبة لألعراق ،لنسبة إىل بعضهم دافئة وعادلةهي با .واألغنياء
غري أن ابنة آل بولت  ،به إيلّحملّتما  مل أعجز عن فهمِ ما .غريهم مذنبة وباردة خبيلة

ال أقول إن كلماا اليت جاتين ا ختلو من الصحة. لو تفهمتين تبعـاً  .ال تصلح يل
ابنة آل بولت معتـدة جبماهلـا    .اً من الفطنةللموقف الذي أنا فيه لعددا هلا نوع

وأهـانتين إهانـة ال أسـتطيع     ،قتلتين دون حاجة إىل سيف أو مسدس ،وفطنتها
أكره أن أصرح ذا الكالم ولكن يف أي شيء تتخلف نساء املنطقة اليت  .ابتالعها

ليتين دعوت بولت يوماً إىل االحتفاالت الـيت   ؟أخدم يف جيشها عن ابنة آل بولت
إىل جانـب   !لكان نسي ابنته واملرأة الـيت ولـدا لـه    !يقيمها القيصر وزوجته

لن جتد تلك اليت عيرتين برتبيت مكانـاً هلـا إىل   ،رغم أا أرملة ويف احلداد،تاتيانا



- 617- 
 

 ثَيـب أنسـيت أـا    :خرج الصوت من صدره وكأنه ليس له ،ولكن  .جانبها
ض فجأة وخرج مسرعاً وهو يلـبس   ؟بِكراًتكون  أالوما العجيب يف  ؟وأرملة
 .صداره

وكانت جنوم أن الوقت متأخر جاوز العشاء. رغم أوجهاكانت مصابيح البيوت يف 
وأصوات العربـات  لبارد اللطيف يرفع نفسه عن األرض.واهلواء ا .السماء تؤازرها

  .والسائسني تسمع من بعيد ومن قريب
ال تتسع السـماء الواسـعة    ،يفيةعلى ضفة ر النيفا، وعند حديقة األشجار الص 

   .عطلة يوم الغدألصوات الناس املرحة ألن 
   :وقال للسائس ،أوقف خان جري أول عربة صادفته

 .تأكَّد من رقم البناء حتاشياً للخطـأ  _البناء الثاين عشر  ،امض إىل شارع ليتينا _
 .اوية الشارعيفترض أن يكون يف ز :وملّح للسائس إىل عدم خربته باملكان املقصود

أوصلك راكباً حـىت   .احملترم فال بأس إن كانت قريبتك تنتظرك أيها الرومتيستر _
ولكنـهم ال   _ :وأردف السائس ملتفتـاً  !امضيِن يا أرجلي السريعة _دون أجر 
   .دون مقابل شوفانيعطوننا ال

ذكّر غناُء السائس خان جري مبا كان يسمعه يف طفولته من أغان للنغوي كـان  
 :وسأل شارداً بلغة النغوي ،ترمن ا والده فارتفع رأسه فجأةي

 ؟أأنت تتري _
 ؟ أنت تتري أيها الرومتيستروهل  _التفت السائس العجوز  _ نعم أنا تتري _
 !لست تترياً ،أنا أديغي ،ال _
 .ظننتك نغوي ألنك تكلمت بلغتهم _
  .سألتك ألين أعرف بضع كلمات فحسب _

 :أكثر بلطف شيٌء من دمه من يف عرقه مث أجاب



- 618- 
 

مسعت جدي يتكلم كثرياً علـى   .يسرين أن تكون أديغياً حىت لو مل تكن نغوي _
أراك ال تعلّق  ؟أصحيح أن اجليش الذي تنتمي إليه يشن عليكم حرباً .األديغة خبري

 .قال السائس بعد قليل ،يستررومتالبشيء على ما أقول أيها 
خان جري على اختاذه السائس الذي ال يعرفه  ندم _ال أعرف إن كانت حرباً  _

ال تدعنا نـتكلم يف   .ال عجيب يف هذا ،ليس سراً أن جيشنا يف القفقاس _حمادثاً 
 !مواضيع غري ضرورية

حنن عملُنا اجللوس يف كرسي القيادة  .إن كانت ال مك فأنا من ال مين البتة _
يئاً مل حيدث، وعاد يتـرمن  عجل السائس باخليول وجلس وكأن ش _وحثُّ اخليل 

 .بأغنيته، غري أنه كان واضحاً أن اجلمال غاب عن حلنه
فأرغمه على اخلروج إىل به الصدر  ضاقإن رجعت نصف ساعة فإن القلب الذي 

والنجوم تنظر  .والعربة اليت جيلس فيها ضاقت عليه .الشارع يف الليل قد صغر اآلن
ة السائس وما فيها من تعابري احلب ثقلـت  وأغني .إليه بال مباالة من مساء الشمال

  .والعجالت ال تكاد تدور.وكفت حوافر اخليول عن التناغم .على القلب
السائق صحيح ولو قلت له إنه ال ينبغي أن يتحدث يف ما ال جيـب   به إيلّما ملّح 

حنن نسكت وهناك ما مينعنـا مـن    .غضب خان جري على نفسه .احلديث فيه
يعرفون مـا جيـري يف    ؟أميكن أن تغلق أفواههم ؟فعل ؤالءالكالم ولكن ماذا ت

البالد، مييزون الربيء من املذنب دون حاجة إىل مناكدم. وبصـائرهم متتـد إىل   
إنه مهموم بقضية األديغة وهو يف  ؟أمل تسمع جوابه املبطن .أبعد من مقاعد عربام

مل أقـل لـه أصـلي    ولو  ،رمبا ألين أخربته بأين أديغي .شوارع سان بطرسبورج
قبل أيام  ؛ليس هو وحده .بوضوح فإنه يعرف شيئاً مما حيدث يف نواحينا ويقلق له

وشـرع   ،وأظنه من أنصار الديسمربيني ،أوقفين عجوز روسي على ناصية شارع
هذا  .وحني مل أوافقه قال يل " رتبتك أعمتك " .يلومين على ما حيدث يف نواحينا

" إن كان املوضوع ال يهمك فأنا من ال  :مين قائالً السائس النغوي اخلبيث سخر
   ؟ما الذي أحبث عنه ؛" يف الوقت الذي أحبث فيه عن إحدى األرامل !يهمه البتة
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 .صاح خان جري بالسائس !أوقف العربة _
    .ذلك هو البناء الثاين عشر الرومتيسترمل نصل بعد أيها  _
 !أعدين إىل حيث ركبت معك ،الوقت متأخر _
قال السائس اجلملة األخـرية   _كما تريد  ،رومتيسترأنت صاحب القرار أيها ال _

 .بلغته
_ ذه اللغة ؟إنين لست من النغوي ملن قلت عن الغناء كُف! 
وحـثّ   ،رد السائس على الكلمات اجلارحـة  ؟ألست حراً يف غنائها يف قليب _

 .احلصانني
 علـف خذ هـذا مثـن    .ئسصرخ خان جري غاضباً على السا !توقف حاالً _

 !واحتفظ بالباقي ،أحصنتك
مبا أننا أنا وأنت من األقليات مزحت معـك   ؟رومتيسترملاذا أنت غاضب أيها ال _

تعاطفك. إذن كيف سيفهمنا سكان هذه املدينة أصحاب الـبالد وكيـف   ب واثقاً
  ؟!نتفاهم معهم

ي العربـة  أوقف خان جر _حىت لو مسيت رتبيت فإنك مل تفهم  _ !أنت خمطئ _
 .اليت كانت جتري إىل جانبه

 
– III – 

 
إيفاد أباته بسلين مع الفتيان للدراسة يف املدرسة احلربية بناء  خربخان جري أفرح 

 الشابسـغ ولكن حىت لو مل يكن على علم مبا حدث للرجـل   .على رغبة القيصر
   .العنيف إال عن طريق األقاويل فقد تعجب من قبوله مبثل هذه املهمة

ـ وإن تعم .سببه أخوه األصغر وبـيخ  الشابسغما جرى ألباته بسلين يف  كل  تقْ
وإن استقصيت فالبداية من املرحوم والده  .فالذنب على الضابط الروسي نوفيسك

 .قمجري
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حني استوطن القوزاق أرض األديغة ميني ضفة ر بشزة كان بني الطرفني بضـعة  
متجاني يتنافسان على االستقامة  اكان طمعاً باملال رغم أن الطرفنيرجال خيونون 

 .كان أباته قمجري ممن له أسرار مع القوزاق الشابسغوبني .والقوة
ارتبط الرجل بالقوزاق قائالً " ما العيب يف أن خترب القوزاق أن عدداً من األديغـة  

 " فأصـبح  ؟سيغريون الليلة عليهم فيفزعوهم ويردوهم وتنتزع منهم هكذا سومةً
ومل يكن هو كارهاً لإلغارة ولكنه مل يكن خيرب القوزاق حني  .يثما كرب ابناهغنياً ر

وحـني   .ه واضـحة وشجاعت ،هوكان مستقيماً مع قوم .يكون يف عداد املغريين
يكتشفون طريق املغريين ويطاردوم كان يقول " رمبا بينهم واحد من أمثـايل "  

هاب الرجال بدأ يتحلى مبزيد من إوحني شرع ابناه يتخذان  .فيشك يف مجيع رفاقه
وملا صارا رجلني يتبىن الناس أقواهلما وأفعاهلما، وال عالقة هلما بـالقوزاق،   .لصربا

املخلصني للقضية األديغية كف أباتـه   ،وصارا يف عداد البارزين يف اتمع األديغي
 .رف سرهيع  ال أحدعمله معتقداً أنْ اعتزلقمجري عن التطلع إىل ما وراء النهر،و

؟صديقه القدميحافظ على و ،القدمي طريق والدكاسلك قوهلم "  فكيف تفهم " 
ما كان قلب أباته وبيخ األديغي فقد اكتسب طبع والده منذ عامني متخلياً عن كيف

وإن كانـت ضـربة    ،حني اكتشفه القوزاق وأغروه باملال .ميزات أخيه الرجولية
مبسؤول اجليش الروسي يف اإلقليم األديغـي   ، دارمتاماً السيف ال تقع على سابقتها

بدءاً مـن  ،متعامياً ومتصـاماً  ،زي موىل أديغي الذي يرتديمن القفقاس نوفيسك 
 بروشنوكول مروراً بأنابه وانتهاء ببيتاغورسك. 

بعد مدة غري طويلة من ذلك احلـدث   الشابسغوحني دخل اجليش الروسي أرض 
وأثار هذا السلوك  .شهود على شكوكهموظهر  .كان أول من شكّوا فيه هو وبيخ

وهجموا على آل أباته فهرب األصغر، وألقي القبض علـى   ،الشابسغاخلياين كل 
وكان أحد املسنني الذي زار بسلين قد  ،األكرب بسلين.وقيدوه وألقوا به يف اخلندق

" كنت تريد أن تأكلنا ولكنك كنت نسيت أن الذئب النهم يقـع   :قال له حاقداً
"وألنك ال متلك إال عيناً واحدة بدالً مـن   أجاب بسلين العجوز يف احلفرة "أخرياً 
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ذا "  العقل آمنت_  بسـلين  أباتـه  من مل ينس رجولة الشابسغولكن كان بني: 
أن منـه  وحـني مل يقبلـوا    ،أعداءه رجعوا واعتقلوه غري أنّ .هعملوا على إطالقف

ذله رجولته هذه املرة أيضاً، فأردى حياكموه أمام حمكمة شرعية تبت يف شأنه مل خت
وفهم بسـلين   .ألد أعدائه وهرب للمرة الثانية رغم احلراسة املشددة والقاسية عليه

أن الزعيم الذي أشاعوا عنه مثل هذا اخلرب السيئ ال ميكنـه أن يعـيش يف بـالد    
   .، فتوجه بأسرته إىل قوزاق إيكاترينودار حيث سبقه أخوه األصغرالشابسغ
جعلت األفكار الكئيبة خـان   _"...!انت حياة اإلنسان جتري كما يشتهي" لو ك

يف املكان الذي حترق فيه نار احلرب أرض األديغة يقـود   :انظر اآلن _جري يزفر 
س الـذي مـا   قيصر الرو بتربيتهم األديغة إىل املدرسة احلربية ليكلف فتيانبسلين 

 ؟وأنـا  .لشر منتظراً اخلري " صحيحعلى ما يبدو فإن قوهلم " ال تفعل ا .أطاقه يوماً
طوال حيـاة   ؟أقول هذا ولكن كيف أقارن نفسي ببسلين ؟كيف أرى نفسي إذن

 ؟واألديغة الذين كان مرجان يتحدث عنـهم إذن  .أسرتنا حنن يف اجليش الروسي
أنا أستمد شـجاعة   ؟ونسيب ؟ولقب " النغوي " الذي كان ينبزنا به بفوق وبامبت

 ؟أألين مهموم مبا عريين به السائس التتري .غري أنه ضرين أحياناًمن وقْعِ هذا االسم 
لي نسباً مال يعين ح .وال ختلو احلقيقة مما ال يعجبك .هذا موضوع ال ميكن جتاهله

ها أنا ال أعرف مـاذا   ؟ملاذا إذن مهموم بأصلي األديغي .من القرم أين من النغوي
 ،" أديغية " مين ومع ذلـك جعلـهم   وأباته بسلين له قلب أكثر !جيري يف نواحينا

ال تنقطع رسائل جديت وأمي وإخويت الصغار  .يتخذونه موفداً ،بإرادم أو بدوا
واأليام اليت يستقبل فيها القيصـر   .ومع ذلك ال أظنهم يكتبون يل احلقيقة العارية

بنكندورف ال الكونت و ،شرينشيف تزداد باستمرارالكونت قائد اجليش الروسي 
ال  ،مهـالً  ،.. مهـالً .وعدد الضباط املرسلني إىل القفقـاس يـزداد   .رق بابهيفا

مل أره يف السنوات األربـع   ؟ما حال بسلين الذي سيجيؤين بالنبأ اليقني !تستعجل
وحني رجعت إىل بيت أهلي مل أمسع عن األخوين ما يسوء من قبيل أما  .األخرية

جليش الروسي غري أن مـن احملـزن أن   أنا أخبع نفسي ألين يف ا .جلأا إىل القوزاق
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لو مل تكن احلرب دائرة يف إقليم األديغة  .حتُالف الروس على طريقة األخوين أباته
ملا كان هناك شيء يدعو إىل السعادة أكثر من أن تكون موضع ثقـة سـلطانك   

لو مل تكن جمنوناً ملا أفنيت نفسـك يف   .وما كنت ألهتم بكل ما يهمين ،وحاميه
وإن قلت هذا لنفسي فما قاله لنا اجلنـرال بوربـوف يف    .ك وهياجهمعناد قوم

وقبل أن جيد الفرصة ليهدأ قلبه جعلـه   ،الكلية احلربية صحيح " ض خان جري
   .صوت العربة ينظر من خالل النافذة

يشبهه  مل يتعرف خان جري الرجل املتوسط املتني املرتدي زي األديغة. حياول أن
 .لقفقاسية ولكن ليس يف السرية من يشبهه هيئـة وعمـراً  بأحد عناصر السرية ا

والقامة  ،ورأسه منتصب وخطواته واثقة ،ممشوق القامة بعكس ما يوحي به عمره
مث صرخ وقد تعرف من كان بدأ يشك  .غري الكبرية املعلقة بالزنار الفضي ال تز

 :فيه
أهالً بـك   _غرفة هرع الستقباله خارج ال ؟!أهذا أنت يا بسلين !انظر من أرى _

 .ألصق وجهه احمللوق حديثاً بلحية العجوز وعانقه حبرارة !يا بسلين
   :حني ابتلّت حلية بسلين قال خلان جري وهو ينتزعها منه

ورغم أن عيين بسلين كـذلك   _ ؟ألست رجالً يا ولدي !كفى يا خان جري _
. وخزت عينيك أظن حلييت اخلشنة _ :أجهشتا بالبكاء فقد كظم انفعاله ومزح معه
هيا يا خان جري مرهم أن ينزلـوا   .ال أدري إن بان علي أيضاً شيء من الضعف

قانتـات ووالـدتك    ؛حسناً ،حسناً .اليت أرسلتها لك جدتك من العربة احللويات
كلهم خبري. أما شواي فسـنتكلم يف   ،وأخواك وزوجة شواي وقاميت وحاج قسي

هو  ،ال ،ال _ :ير لون خان جري أضافوحني رأى أن كالمه غ _شأنه فيما بعد 
ال أدري يا خان جري ماذا أقول ولكن رغم أننـا يف   .أيضاً خبري ويف أحسن حال

أضاف  _ال أعرف إن كانوا إليك  .حالة صراع فقد جئتك بأحد عشر فىت نشيطاً
اعتنـوا   ،مل يتعبوين يف الطريق الشاق الطويل ،جئت م إىل القيصر _ :بعد قليل
 !دوينأسع ؛مل يبك أحد منهم ،بأنفسهم
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سأل خان جري متظاهراً بأنه ال يشم روائح الصناديق اليت  _ ؟أين هم يا بسلين _
 .حيملوا إىل الغرفة

كان برفقتنا ثالثة  .وصلنا يف الفجر فسلمناهم إىل املدرسة !ال تقلق على الفتيان _
وباإلضافة إيلّ هناك  .ضباط روس. وهؤالء أطعموا الفتيان وهيؤوا هلم مكان النوم

امسح يل أن  .محانا اهللا الكبري من خماطر الطريق .مربيان مع الفتيان. ال داعي للقلق
 .أتوضأ يا خان جري حىت ال تفوتين صالة الظهر

 !وصلت للتو ؛أال تتناول شيئاً من الطعام _
وهي  ،تناولت صباحاً قطعة من اجلنب املدخن .وأنا لست ماً ،ال وقت لنا ،ال _

أريد أن أسألك أتصـلي هللا العظـيم أم    ،ليس هذا موضوعنا .تكفيين طوال النهار
 ؟نسيت دينك

 !مل خيطر يل مثل هذا إىل اآلن ،ال يا كبري _
 !.. توضأ إذن وقف إىل جانيب.؟حسن. من يعرف _

ه تشعثا قليالً يف بضع السنوات اليت غاب فيها عن ناظري حلينبسلين و رشع لوال أنّ
وسـرعته يف   ،ت إنه مل يتغري فيه شيء رغم جتاوزه الستني. تركيبه اجلسـدي لقل

وكسـاؤه بلـون    .هة معتدلةالرأس املستدير تعلوه جب .وعيناه السوداوان ،الكالم
واألنف شـبه املرتفـع    .والقبعة املناسبة له تطوي حتتها األذنني ،شيش اليابساحل

 .وتبثان فيك دفئاً حمبباً ،بثويف عينيه شيء من اخل .منسجم مع حواجب غري كثة
يزن كالمه قبل أن خيرج من فمه ويشـحنه   .ال متل منه حىت وإن مل يتحدث غريه

بديهي أن عدم انسجامك مع القوم الذين وهبتـهم قلبـك    .نفسه قدروي ،أفكاراً
حىت لو فارقت احلياة واحنلت عظامك يف التراب فلـن   .من مأساة وروحك أكثر

وحىت بعد أن ينقرض أصلك سيبقى يف  .املهني إىل أن يفىن نسبكينسوا هذا االسم 
حني يظهر يف األسـرة خـائن أو    .من ال ينسى هذا االسم ،وسيولد فيها ،قريتك

 .وستبقى بينهم دمغة مل تصنعها يد ،جبان يشبهونه بك
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 جفل خان جري كأنه يعين بأفكاره شخصه هو. وض نافد الصرب حىت إنـه مل 
مث وقـف إىل   ،ء ليجف،  مستعجالً الوقوف على سجادة الصالةينتظر ماء الوضو

 .يسار ضيفه
واقتـرب مـن    .ض بسلين عن السجادة حلظة شروع خان جري بالركعة الثالثة

وعلـى   ،ملح إىل اليسـار  .ووقف يتأمل األبنية الكبرية يف القريب والبعيد .النافذة
الكنيسـة القوزاقيـة الـيت يف     أا تشبه مفهِ .قبة مدببة بلون ذهيب ،مسافة أبعد
 ،أمـام اهللا  انصرف منوكان األنسب أال يراها وال يتذكرها بعد ما  .إيكاترينودار

   .ويف الدقيقة نفسها اليت يصلي فيها خان جري
وبـدون   ،ال أظنين حملتها دون علمـك  !اغفر يل وارمحين يا ريب :قال أباته بسلين

عد سنوات كـثرية تصـرف أخـي    وب .علمك رمبا ما كان والدي ليتصرف سراً
 واألديغـةُ  قرييت امين أبناُء .أنت تعرف أن ال عالقة يل ما .األصغر كما والدي

لين  ؟ولكن كيف أُفهِم أبناء قومي الذين ال يثقون يب .أعرف نفسي بيد أينظلماً 
أفهم  ال تدعهم يتكلموا علي بالسوء!  !هم يتهموين مبا مل أفعلعوال تد !قلوم يل

ما أعجب ما استقبلنا به السـلطان   .أن اختاذي من هذه البالد ملجأ ليس صحيحاً
ملاذا مل يعاملنا إخوتنـا يف   !فقد أصم أذنيه عن مطالبنا ؛التركي حني أوفدونا إليه
 !حنن جئنا بفتياننا املسلمني إىل بالد املسيحيني واآلن ها ؟الدين بشيء من اإلنسانية

لن يتخلوا عن قوميتهم وال عن دينهم.وكنا قبلُ مستائني من أن أنا واثق أن هؤالء 
ـ ولكنهم مل ين ،خان جري الواقف يف حضريت اختلط ؤالء يف طفولته زعوا ــ

 .فيهم بقلبه ومل يلتهموه ومل يذُ
وكأن اآلخر مسعه  ،" قال بسلين والتفت إىل خان جري !" ما أطول صالة مضيفي

 :فقال بسلين له
 ن جري! مل تنس قوميتك وال دينك يف املدينة اليت تكثر فيهـا _ أحسنت يا خا

الكنائس واليت رماك اهللا إليها _ وأضاف بني اجلد واملزح:  .صاليت فأنت تبالغ فيها
 _ بالنسبة إىل
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أدعـو   _ :وكأن خان جري ينتظر هذا التعليق _بعد أن أنطق األدعية بالعربية  _
 .إىل اهللا باللغة األديغية أيضاً

صرخ بسلين بصوت يقدر قيمة صاحبه وإن تعجب  _ !ذا أمسع يف شيخوخيتما _
  ؟أيعرف اهللا األديغية :مما مسع وسأل

غري أين أقـول   .وكانت نانا تقوله يل ،يقول القرآن ،اهللا يفهم أي لغة تدعوه ا _
  .ال أريد أن أنسى لغيت :لك احلق

أنت باملقارنـة   _ بتسمن اقال الضيف من أعماقه وإ _ !أحسنت يا خان جري _
  .  يب أديغي حقيقي

 .ابتسم خان جري ومل يعلق على ما مسع
   :سأل أباته بسلين ،وبعد اإلفطار ،يف اليوم التايل

 أعـين  ،ملـاذا هربنـا   :مل تسألين يا خان جري وأنا الذي سهرتك طوال الليل _
 ؟األخوين أباته

 _ :ان جري بعد قليلأضاف خ _ليس ألين مل أحزن ملا حدث لكم يا بسلين  _
إن أردت مـن   .ففي أسرتنا اعتدنا على هذا ،بريئاً أم مذنباً احلقيقة، سواء أكنت

 .البؤس أن يصفك قومك باخليانة
أنتم تتصرفون علناً مهما قيل  _تنهد بسلين بثقل  _ ؟ما الذي جيمع بيننا وبينكم _

 ... واهللا ال أعرف كيف أقوله... حنن.فيكم
مل  :قائالً يف نفسـه  ،مشفقاً على ضيفه ،استعجل خان جري _ أفهم يا بسلين _

 ،يكن من املناسب أن نتكلم يف هذا الصباح اخلريفي اجلميل يف هـذا املوضـوع  
من الصعب املقارنة بـني   _ :ولكنه مل يغري موضوع احلديث غري السار الذي بدأ

لو  .كم تقبل هذاليس سهالً على أصدقائكم وعلى أعدائ .أباته البطل وأباته اخلائن
ما الفائدة يف أن تركض وراء  .مل يكن يف سلوك وبيخ أسرار ورشاوى لكان أفضل

امضِ معي؛ لن ندع  ؟ملاذا حنن يف الغرفة يف هذا الصباح اجلميل يا بسلين .ما فات
 .سأنزهك يف املدينة قبل أن تقابل مـن سـتقابلهم   .استراحة األسبوع متر سدى
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حىت لو مل يكن عندنا بيوت مجيلـة مـن    :قازبك صحيح كما يقول توغوظقوه
 .ومل بط من السماء ،احلجر فنحن مل يقذفونا إىل الدنيا بشوكة خشبية

مل يكن أباته بسلين يعلق كثرياً على  ،وخالل طوافهم به يف املدينة ،يف اليوم األول
ـ  ،خالفاً لليلة األوىل ،وحني ناما.ما يرى ن خـالل  مل يتكلم إال مرتني أو ثالثاً م

 ،والذي كان يقلقـه أمـس   ،ما حدث آلل أباته يف السنني املاضية .الباب املفتوح
ومل ينته احلديث فيه مع مضيفه،أجاب عنه فجأة ومها جيتازان بوابة  ،واليوم ،والليلة

 :جملس الشيوخ
أفكر يا خان جري اآلن يف ما فعله بنا وبيخ أخي األصغر فال أبـرئ والـدي    _

ولكن يل فيـه أيضـاً    .اً، مأساة عظيمةخرينه. ما حدث ليس املرحوم من قسط م
حني رأيت يف بيت وبيخ الضابطَ نوفيسك وأطلعين على مـراده   .حصة من اخلطأ

ليتين صفعت أخي أمام ضيفه  :فما أماله علي شعوري القومي ال أستطيع إصالحه
ت له قل ؟ولكن من كان يعرف إن كان وراء هذا السلوك الشائن رشوة!على ذنبه

ه حىت لـو غـامرت   ذْألست رجالً فنفِّ ،مؤكداً  " إن كنت وعدته أفلست أديغياً
مثل هذه السخافة " هذا يا خان جـري مـا    إىل د بعد اآلنعولكن ال ت! بروحك

   .واخلطأ الذي تسبب يل فيه ،جناه علي تكلُّف الشعور القومي
ري أن يسأل مـن  " كان بود خان ج ؟" أهو خطأ أم شيء ال تعرفه داخل قلبك

 :قال بسلين ؛جيلس إىل ميينه ولكن مل جيد الفرصة ليقول ما ال يراه مناسباً
أوقف  ؛حقاً يا خان جري منذ البارحة منر جبانب النهر العظيم وال تقول يل امسه _

ويف هذه اللحظة صدر من جهة قلعة بيتروبافلوفسك طلقة املـدفع   _العربة حلظة 
ب ر بسلين نظرة ماكرة إىل خان جري وغىن بصوت حمبنظ .اليت تشري إىل الساعة
   1يطلقون املدفع الكبري". الكبرية تربوف املدينة" يف ب _ :وهو ينزل من العربة

                                                 
شرب بسلين من ماء ر نيفا البارد وغسل وجهه فخوراً بأنه أول من يفعل هذا مـن   1

ساللته. كان يبدو عليه عدم احلماسة ملا يرى يف املسرح خوفاً من أن يالحـظ الـروس   
ر اجلنراالت املوتى إعجابه، وإال ظننونا خارجني من الكهوف. ولكنه أبدى إعجابه بصو
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موعد األربعـاء إىل يـوم    غيرواليوم  .ماطل ديسكاسي يف موعده حىت اخلريف

لكسـندر  ال ألـوم ا  .وليته ال يؤجله إىل يـوم آخـر   :قال خان جري .السبت
إننا سنسمع أخبار البالد اليت أتيـت منـها، ومل    :كريستوروفيتش، اكتفى بالقول

يغري يل املوعد مرتني أو ثالثاً  ؛واآلخر ال أعرف ماذا جرى له .موعداً حمدداً يعطين
ومل أرجـه أن   ،وهـذا يقلقـين   ،باإلضافة إىل أنه ال يسألين ماذا أريد .يف الشهر

وحـني كنـت يف احلـرس     ،حني كنت طالباً حربياً يف السابق .يشاركين قلقي
مل يتصرف معـي رافائيـل   ،وحني أعادوين إىل السرية اجلبلية القفقاسية ،القوزاقي

ويسـأل عمـا جيـري يف     ،كان يقابلين .أفغوستينوفيتش كما يف الشهر املنصرم
إنـك ال   :ومل يندر أن عاتبين قائالً .وصدف أن دعاين إىل بيته وأضافين .منطقيت

يضيع وقيت  ،يف حاجة ملحة إليه أناإذ  ،واآلن .ك وال تسمح لنا برؤيتكتأيت وحد
نانا حريصـةٌ   .مينوأمثال السائس النغوي يسخرون  ،الوقت ميضي .حبجج خمتلفة

علي حذرةٌ، ولكن أخبار املنطقة تظهر من رسائل أخوي رغم أين أطلب منهما أال 
لو كانـت   .ما يزاالن شابني ،هما تراقبهذان ال يفهمان أن رسائل .يكتبا صراحة

لنصـحتهما أال يفعـال    ،نغومه شورهوهذا ما حيلم به  ،عندنا كتابة باللغة األديغية
  .هكذا

سيجدون يف هـذه   :حني فكر خان جري يف الكلمات األخرية وجدها مضحكة
أال تثور كان األفضل  ولكن .املدينة الكبرية من يقرأ هلم ذه اللغة اليت أتكلم عليها

 ،ال يتعلق األمر بقومية صغرية أو كـبرية  بيننا هذه الشكوك وتسود الصراحة بيننا.
                                                                                             
واملسنني فاألديغة ال حيصلون على أي مكافأة من استشهادهم. كان مرح الطبيعة حيـب  
املزاح الذكي العنيف والنكات. وكان أكره الناس إليه األمراء ذوي الشارات العسـكرية  

والقيصر مث غادر. وكان آخر لقاء يل به.  فعلى الصدور. قابل بسلين الكونت بنكندور
 .1837غين خرب وفاته يف ربيع عام مث بل
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فإن اية العامل تقترب كمـا   ،حني ال يثق الناس واألقوام املختلفة بعضهم ببعض
 ،إن مل نتراحم ومل حيرص بعضنا على بعض فستحرقنا نار احلقد والظلم .تقول نانا

ولن ينجو منها صاحب رتبة أو فالح أو فارس أو  .وستمحونا عن سطح البسيطة
 ...راجل أو جالس على سريره

رفع خان جري رأسه وقد أفزعته األفكار املفاجئة معاتباً نفسه على مثـل هـذه   
ودف أن ينسـى   .اهلواجس املتشائمة يف اليوم الذي حيرس فيه عند باب القيصر

   .ساعة الفضية الكبريةأخرج ساعة اجليب وفتحها متحاشياً النظر إىل ال
سـاعة كاملـة.    كتـب كان بقي على موعد جميء القيصر نيقوالي األول إىل امل

أصغر منه رتبة على جـانيب  و حيمالن شارة الركن،وباإلضافة إليه يقف ضابطان 
وهنـاك   .متساويان يف احلجمبرتبة رومتيستر وعلى الباب نفسه يقف اثنان  .الباب

شيء إال طاولة كبرية عليها حمربة وقلم، موظف للقيصر  قريباً من النافذة، حيث ال
ويراقب الوقت بني فينـة   .رشيق ميسح أظافره واحداً واحداً مبنديل ناصع البياض

   .وأخرى من الساعة الكبرية وراء الزاوية
 .وخان جري ملتصق جبانب الطاولة على أهبة االستعداد للقيام حال ظهور القيصر

شخص آخر غري الذي كان قبل قليـل  نهبـةً لألفكـار     واآلن هو هادئ وكأنه
وهو حاضر ألن ينفذ فوراً كل أمر يصدره إليه القيصر الذي سـرياه يف   .املزعجة

   .متام الساعة العاشرة عند الباب، وحاضر ألن يستقبله بوجه طلق وإخالص
 ،هقال خان جـري يف سـر   !ليتين أريت نانا كيف يشرفنا القيصر العظيم بقدومه

ليـت أمـراء    .وسرى الفرح على أطراف شـفتيه  ،وأشعت عيناه بالفرح الدافئ
 .البجدوغ والقوزاق واملوايل ألقوا علي ولو نظرة واحدة

عمسوظهر قيصر روسيا العظيم على العتبـة  .أصوات أقدام على مدخل الباب ت. 
الواقفـون  ومطّ  .على رؤوس أصابعهم ،وقفز من يف القاعة، مبن فيهم خان جري

 .أجسادهم
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ومل ينتظر جوام بـل دلـف إىل    القيصر همحيا _صباح اخلري أيها احملترمون  _
 _ :وسأل الرومتيستر .ولكنه توقف بسرعة والتفت إىل اخللف .الباب الذي فُتح له

 ؟كيف حالك مع خدمتك وعملك ؟أأنت خان جري
شكراً لك  ب :أجامد خان جري جسمه و _كله متام يا قيصر روسيا العظيم  _

 .لقيصري ووطين خملصاًأخدم  ،على ثقتك
اليوم أمامنا،  .ومل أنتظر منك جواباً آخر .راض ،أنا راض عنك أيها الرومتيستر _

هذا  .سنعمل معاً من أجل بالدنا ،نعم ،نعم .أنت وأنا، عمل مشترك ألجل البالد
 وبقامة ،دخل القيصر دون استعجال _ممتاز ومدعاة للفخر 

ودة،واألرض تشعر بثقله إىل مكتبه. وأُغلق عليه الباب األبـيض الكـبري ذو   مشد
   .املقابض الذهبية

القلق املخيف فإن بأسرار الدولة وبمع أن الباب الكبري املوصد للقيصر كان متصاماً 
الكلمات القصرية الدافئة اليت مسعها خان جري بأفضلَ من سائر الواقفني كانت ما 

إنه يقـف   _حىت مل يعد يرى الناس الذين معه يف الغرفة  .حه وقلبهة بروعالقتزال 
ومع أنه واقف على باب الدولة  .غريون منهيغبطونه ويدللونه وي ،أمام دولة روسيا

     .العظمى فإن أفكاره تتموج بني بولونيا و سيبرييا والقفقاس
هذا بديهي فقد أفرحت الثقة  اليت ضت يف شخص خـان جـري قلبـه مـن     

غداً وبعد غد واأليام القادمة والسنني سنعمل معاً أنا والقيصر من أجـل   .ألعماقا
مبا أن  :سأسألك أمراً واحداً ،إمياين بدوليت وقيصري وإخالصي. سأعمل كما تأمر

أحداً هنا ال يعرف أبناء قومي كما أعرفهم أرجوك أن تكون حـذراً يف أقوالـك   
" لنتفق على  :أن تقول هلم .أن يرضخوا ال تطلب منهم،وأفعالك يف إقليم القفقاس

 .كلمة سواٍء ولْنتعايش " خري من أن ترهبهم
 ،اليوم وغداً .تأمل خان جري الطبيعة غري املشمسة قاصداً أن يسهو عن املوضوع

غري أن اختفاء الشمس ال مينع قبة  .كأن الطبيعة تودع الربيع فتمطر وال متطر
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 مقابض أبواب القيصر وال الزخرفات اجلدارية كنيسة إيساكييفيتش املذهبة وال
  .والسقفية أن تلمع

وقد أشـرقت   ،إا اآلن .هو إقليمنا ،خان جري حفرِ ،املكان الذي ينعم بالشمس
تنثر أشـعتها   ،فوق رؤوس أشجار اجلوز العمالقة ،من وراء غابة الرعد الفسيحة

 ،تطريزااوأمي تباشر  ،طبةصوأظن نانا على امل .الذهبية حبيث تنسيك ما أراه هنا
 ،هي تروح وجتيء بني جديت وأمي. وزبش الصغري جيد ما يشغل وقتـه  ؟وسيسور

أو يتبـع حـاج قسـي     ،أو يلعب بالكعوب ،يلهو بالسلسلة احلديدية أمام الباب
مل أكن راضياً عن شواي، ولكن أال يكـون قـد    ؟وشواي .ومجاعته مثرثراً معهم

أما بانتايل فقد نقلتـه بفضـل ألكسـندر     ؟أنفيسكا تقبل بعض ما قلته له بشأن
كريستوروفيتش مشكوراً إىل اجليش القوزاقي يف شرينومور ليعـيش قريبـاً مـن    

 .حبذا لو انتهت قضيتهما دون أن تصل إىل حد املشكلة .أنفيسكا
 .انتشل صوت اجلرس الصادر من وراء باب القيصر خان جري من أفكاره البعيدة

وكتم  ،ظناً منه بأنه هو املدعو غري أنه انتبه إىل نفسه بسرعة كان ينوي أن ينهض
" إن كان حيتاجين فسيبلِّغ صاحب الرأس املطرق الـذي  ؟" ماذا يريد يا ترى :قلقه

ولو مل يكن حيتاجين ملا قـال يل "   .كان ينظف أظافره والذي دلف إليه قبل قليل
أينما رآين مل ينكـرين. بـل   شكراً له ف .اليوم عندنا عمل مشترك ألجل الدولة "

عوين إليه معـه ألجلـه   بديهي أن أهب إىل العمل الذي يد .يربزين من بني رفاقي
لـيس   .حدثتين وحدنا لقلت لك قناعايت يف موضوع األديغـة و . لوألجل الوطن

إن مل يكن يفضل أخاه األكرب ألكسندر األول  .قيصرنا باإلنسان الذي ال يفهمك
كان موقف القيصر الذي أخلص له والدي من األديغة جيـداً   .اًفليس أقل منه شأن

ه القوزاقمل يكن مـا حققـه   و .ولو مل يفعل إال ما فعله باجلنرال فالسوف، وجلْم
ال يتوقف سحق  .إنه كان ابن عصره :فكما يقال ،وإن كانت إجنازاته قليلة ،قليالً

ة باريس على حصـان  قائد عسكري مدلل مثل نابليون يف بالدك، واحتالل مدين
 .أبيض، وإجبار الناس على تقدمي االحترام لك عند مسـتوى الرجولـة واحلـظ   
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احلظ ال يأيت من نفسه بل جيلبـه   .والقيصر الذي أعمل معه اليوم هو ابن عصري
وما  ،وما يأيت مفاجئاً ،ما يأيت سراً منه :تنوعة جداًوطبيعة احلظ م .اإلنسان لنفسه
ال أدين  ،ال ،ال .يالً ما يدخل فيه سفك الدم ورائحة البارودليس قلويأيت باإلقدام ,

 ،صارعهم ألم يصارعونه. مهـالً  .جملس الشيوخقيصرنا على ما فعل أمام بوابة 
إذن  ؟أهلذا قتلهم وأعدمهم ؟هو ما مل يقبله ،ال نريد حكمك :هم لهلُوقَهل  ،مهالً

أسـنجرب هـؤالء    !ال نريدكم :األديغة والشيشان والداغستان يقولون ؟البولونيون
ليتين رويت لقيصرنا إحلاح األديغة على حريتهم واإلهانة اليت  ؟أيضاً على االمتثال

 .! يخيل إيل أنه سيفهمين وسأحثه علـى الـتفكري  هلم ناأحلقتها تركيا م ومعاملت
ذنـب يف أن   أقول هذا ولكـن أي  !يكفي ما أرقنا من دماء وما جنينا من ذنوب

قبائل األديغة  _يقولون " ال تتحرك قشة دون ريح " حنن  ؟!طنك وقيصركحتمي و
ما الذي جيعلنـا   ؟ملاذا ال نتمتع باالستقامة .األفضل أن نراجع أنفسنا دون عناد _

" تفكري األديغة  :أظنين فهمت اآلن فحسب ما كان يقوله مريب مرجان ؟نتمتع ا
 .ما يزال حمدوداً "

أعلمه اخلارج من عند القيصر مخفيـاً   . انفتح البابوقف خان جري ذاهالً حني
ومل جيلس  .أنه ال حاجة إىل خان جري ،سخريته به يف قلبه بوجهه الطلق اخلبيث

خان جري مبدياً هلم أن وضه مل يكن بدون سبب، بل اقترب من الساعة مفهماً 
يبه والسـاعة  واخترب إن كانت الساعة اليت يف ج .إياهم أنه ليس غريباً عن القصر

 .اجلدارية متوافقتني
ولو مضى على جميء القيصر إىل مكتبه ساعتان ونصـف   :قال خان جري لنفسه

 وقائد اجلندرمة ،شرينشيفالكونت وزير احلربية  :ففي هذا الوقت استقبل وزيرين
رمبا لو مل يكن مسؤوله بنكندورف عند القيصر ملا ختيل أنه  .بنكندورف الكونت

هـذين  مـن  إليه  ليس يف سان بطرسبورج من هو أقرب .ملكتبسيستدعى إىل ا
لـيس   _ولن يتأخر اجتماعهما عن الغـد   .، وال يف كل البالداللذين وراء الباب

 ،ديسكاسي، واجلنرال بريوفسك الذي شهد معه حربني، وكابوسـتينكا إيغنـات  
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بعيدين  واليت كان عندها البارحة تاتيانا كونستانتينوفا ،وقاز جري ،نغومه شورهو
 ...غري أن هذين ؛عن قلبه

قال خان جري ويف قلبه كثري مـن   ؟من يعرف عالم يتكلمان منذ أكثر من ساعة
 كـثريةٌ  ليس سهالً قيادة دولة عظمى وتطويع أمة اجتمعت فيها أقـوام  .األفكار
يف تقاليدها وطرائق تفكريها بدءاً من اللغة، مروراً مبا يأكلون وما يلبسون  متمايزةٌ

البولونيـون   .ليس قليالً ما يتجابه من هذه التنوعات .ا يغنون، وانتهاء بأدياموم
انضـم   1شعب الكيفامث وها حنن مشغولون ب ،والليتوانيون والفنلنديون والسيربيون

أتظن أما لن يتكلما على األديغـة إن تنـاول حـديثهما مشـال      .إليهم األديغة
رمبـا  .اآلن فليس بعيداً، بعد قليل أُستدعمل  إن ؟يعقل إذن أال حيتاجوينأ ؟القفقاس

 ،واآلن _هلذا السبب قال يل القيصر " اليوم عندنا عمل مشترك من أجل وطننا " 
يف هذه اللحظة يتحدثان عـن   :كما يف املرات السابقة :تذكر خان جري :مهالً

وحني ينتهيان من موضوع مشال القفقاس سيصـالن إىل   ،مشال القفقاس ،القفقاس
ومـا   ،ما إن تعرب ر الدون وتصل إىل إيكاترينودار وستافروبول .وضوع األديغةم

وزير الدفاع شرينشيف  .. مث األوسيت،والشيشان والداغستان.حياذيهما من أرض
ما حيسن أن تعرفه ومـا   :ملاذا تريد أن تعرف كل شيء ،مهالً ؟ماذا قال له يا ترى

مـن   _خجلٍ مما يعتمل يف داخله سأل خان جري نفسه خجالً نوع  _ ؟ال جيوز
ميكـن أن   .العار أال أفكر يف هواجس قومي وإن كنت قريباً من هذين يف قلـيب 

تعرف مما يردين من رسائل من ناحيتنا ومن كالمهم املليء بالصراع اخلفـي  أن  
والذي مل يستوعب ما نصحته به وأكدت عليه هو عادل  .األوضاع ليست جيدة

   .ه يف طرده من اجليش القوزاقيوستتسبب كتابات ،جري
وشد اجلميع قامـام   .ما إن سمع صوت باب القيصر حىت رفع خان جري رأسه

 .بنكندورف الذي ظهر على البابلكونت ل

                                                 
 منطقة يف أوزبكستان. مصادر  1
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كمـا   دون أن يتوقـف قال قائد جندرمة البالد بنعومة،  _سلطان  العقيدأيها  _
 مكـتيب يف السـاعة   تعال إىل ؛أحتاجك غداً _القيصر، بل يف غمرة سريه الناعم 

 !العاشرة
بنكندورف الذي خرج مـن الغرفـة دون   لكونت قال ل _حاضر أيها القائد  _

"  :وبعد قليل سأل خان جري نفسـه  _سأصل يف الوقت احملدد  ب.انتظار اجلوا
ومل يعد يسمح  . يفتح وجهه يلمل" بعدما رشحين للمنصب اجلديد ؟ماذا جرى له

وإن  .نفسي قلت أو فعلت ما ال جيوز ذكرال أ ؟ل هذاملاذا يفع .يل أن أتأمل وجهه
وإن امت عزمت جري  .قلت: لسبب يتعلق بالسرية، فعناصرها خملصون للقيصر

إن  .ال أعرف ماذا حدث له ،ال أعرف .فقد ودعناه راضياً عنا مجيعاً وراضني عنه
 ،م ألجلـه ولن أهت !مل يكن األمر متعلقاً يب أو مبن خيدم معي فلْيتصرف كما يشاء

 ...ولكن
*** 

الكونـت  ظل خان جري عاتباً على نفسه عدة ساعات حني رجع مـن لقائـه ب  
 .بنكندورف

قال لنفسه معاتباً إياها على الوساوس اليت هاجت يف داخله  ،هذه نتيجة عدم احلذر
" :ماذا كانت تقول يل نانا.ما أسهل أن تشك يف اإلنسان وتتهمه ظلماً .حنو رئيسه

ما يبقى منـه عليـك إىل   مث تقيس  ،ما يداخل القلب من شكوك جيب أن تغربل
فتطبق على حياتك ما فيه استقامة وحقيقة"  وكانت هذه الكلمـة مـن    ،بعضه

خيل إيل أم استغنوا عين ومل يعودوا يثقون يب ألم كفوا  .أصوب كلمات شواي
ـ  ليست هذه طبيعةً صحيحةً  .عن االبتسام يف وجهي ص منـها  يفّ. وإن مل أختل

يل العثرات سببت. 
حني دلف خان جري إىل الغرفة مل ينتظر ألكسندر كريستوروفيتش أن يكمل حتيته 

 :وقال له وهو خيطو به على أرض الغرفة ممسكاً بساعده ،بل استقبله بوجه طلق
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وإلخالصك للثقة الـيت   ،أنا سعيد يا خان جري ملسري خدمتك على حنو حسن _
ليس هذا الكالم من عنـدي   .جنودك على هذه املبادئوعلى تربية  ،فيك تأودع

فماذا يبتغي الضابط  ؛وكنت سعيداً بثنائه ،أثىن عليك أمس .بل من القيصر العظيم
 ؟!الروسي أعظم من هذا

 !شكراً يا ألكسندر كريستوروفيتش _
واآلن دعوتـك هلـذا    .ال يصفونك مبا مل جتنه يداك .أنت من يستحق الشكر _

 :وسأقول لك حاالً ما يقلقنـا  .هنا حىت نتكلم مبزيد من االرتياح لنجلس :السبب
ليس من السـهل التحـدث إىل    .ال جتري أمورنا يف إقليم األديغة على ما توقّعنا

 ؟أتضمر لك تركيا اخلري وقد هزمتها .ما يقوله أحدهم ينقضه اآلخر ؛أعراق كثرية
مستعدين للذين دخلنا أراضيهم .. رمبا مل نكن .أظنها خدعتنا يف موضوع األديغة

كبارهم وصغارهم ال يتقبلون منا عبـارة "   ؛مبوجب معاهدة أندريانوبول للسالم
وقادة اجليوش الذين كانوا متخاصـمني   .ونا إياكم " فيقابلوننا بسالح مشهرأعطَ

يخيل إيلّ أن هناك طريقني إىل مقاربة  .باألمس تصاحلت أسرهم وقراهم وأصوهلم
إن  .وأن نفكر يف هـذه البـدائل   ،ديغية دون أن يعين هذا انعدام غريمهاالقضية األ

وتوجيه األمور إىل  ،القيصر العظيم وجه جهده إىل منع سفك الدم يف إقليم األديغة
 .األحسن

ألكسندر كريستوروفيتش كأين واحد منـهم   الكونت " ما أعجب أن يتكلم إيلّ
" قال  ؟هم فأين يذهبون يبد ضابط عنواحلق أين منهم ألين .حقيقة ولست أديغياً

.. ." عندنا عمل مشترك من أجل الوطن " وكرر هذا التعـبري  :يل قيصرنا العظيم
   !.. ما أتعسنا حنن يف إقليم األديغة.ولكن مع ذلك

بني الذين أقاموا حاجزاً من اجلليد بيننا وبني قلوب األديغة اجلنـرال فالسـوف   
شر كذلك العداُء بني األديغة والقـوزاق.يكفي  وين .واجلنرال يرمولوف وآخرون

وأضيف إليهما الضابط السابق يف جيشـنا   ،توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ
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دوقوه.  ويـأيت إىل األبـزاخ   رانقوه جغوم.. وقام يف نواحي الوبيخ د.زانه سفريب
 .موفدون من الشيشان والداغستان

 ،ر أمساء زعماء القبائل مع أنسامويذك ،مطلع جيداً على ملف األديغة الكونت"
 .غري أنه مل يذكر أن زانه سفريب اُحتجز يف تركيا بل أبرز أنه كان ضابطاً روسـياً 

 " ؟ملاذا مل يذكر أن زانه سفريب كان ضابطاً تركياً ؟أأكون أنا املقصود ذا التلميح
ا إذ _دون محاسـة   الكونـت ابتسـم   _فيما حنن مرتاحون إلخضاعنا تركيا  _

   .بوس التجارباجنلترا تفعل بنا األسوأ؛ تبثُّ عمالءها بني األديغة حتت لَ
 .استغرب خان جري ما مسع _ ؟أبدون معرفة الترك _
اآلن خلـان جـري ابتسـامة أعمـق      الكونتابتسم  _.. .هكذا يزعم الترك _

 ،ولذا يا خان جري عندنا طريقان إىل مقاربة األديغة سأطلعك عليهما _ :وأضاف
ألن الوقت ليس  ،حنن واألديغة ،واآلن نفكر مبا يناسبنا أكثر . نعتمد أياً منهماومل

والثـاين إقنـاعهم بـاللني     .الطريق األول هو إخضاعهم بالسـالح  :يف صاحلنا
 .واندماجهم بنا

 .استعجل خان جري باحلكم _الطريق الثاين أفضل يا مسوكم  _
 ؟أهذا رأيك أنت أيضاً يا خان جري _
  .يا ألكسندر كريستوروفيتشنعم  _
منذ أن تعارفنا فهمت أنك مطلـع علـى    .إذن عندي رجاء لك يا خان جري _

وجتمـع   ،تاريخ األديغة واجلبليني اآلخرين ونسمع أن عندك كتابات تتعلق ـم 
 ،حبذا لو أخذا إىل القيصـر خـالل شـهرين    .معلومات تتعلق بإقليم األديغة

 .واألفضل خالل ستة أسابيع
ولكـين ال   .ندي كتابات متنوعة تتعلق باألديغة إن كان هذا سيفيد قيصريع _

 .أظنها مكتوبة بلغة روسية جيدة
 _قال بنكندورف  بصـوت هـادئ مشـجع     _ !ال تقلق هلذا يا خان جري _

 _وستنجز لنا هذا العمل مبسـاعدته   .قائد شرطة " اللغة الروسيةسأعرفك على " 
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 _ :رقة وكتب فيها بضع كلمـات ومـدها إليـه   أمسك قائد جندرمة روسيا الو
أتريد أن تقول شـيئاً يـا    ؛فيها اسم املرسلة إليه واملكان وموضوع الطلب ؛خذها

 ؟خان جري
وسأباشر العمـل   ،ليس ما يتعلق مبحتوى الورقة فال شك يف أين سأنفذ ما فيها _

 .ولكن إن مسحت يل أريد أن أديل برأيي .فوراً
موه بنكندورف الصوت اجلاف الذي صدر منـه فجـأة    _ عقيدأمسعك أيها ال _

إن  ؛" عقالن خري من عقل واحد " كما يقال يا خان جـري  _:بنوع من الدعابة
 .كان للكالم لب فقد يفيد

إن كنتم تريدون حل املسألة األديغية سلمياً يا ألكسندر كريستوروفيتش فـإن   _
نا أعتقد أم سيغريون اجتاههم فأ ،ال أعرف اآلن كيف يسمى ،عينتم هلم مسؤوالً

 .إلينا
سـأل بنكنـدورف متظـاهراً     _ ؟أَ تقصد مثْلَ باسكيفيتش املقيم يف تفليس _

 .مغرياً قلبه البارد إىل وجه طلق ،بالالمباالة
 _ ال أقول: مثله إىل هذا احلد... ميكن أن يرتبط به أو يرتبط بكم مباشرة.

 .مزيداً مـن األعمـال  يغة وميكنه أن ينفذ ولكين أعتقد أنه سيتفاهم أكثر مع األد
ومثلُ هذا اإلنسان يا مسوكم ال جيوز أن جنعله ينسى أنه قريب منا مبشاعره أو أننا 

 .نرسله من عندنا، دون أن يظهر على نفسه
ال يزال ينظر إىل أبعد مـن   _ه سرابتسم بنكندورف يف  _ ؟" إىل أين وصل هذا

ونكون طمحنـا يف   .بنا األتراك عبثاً سنني طويلةهكذا نكون حار .بالد البجدوغ
ونكون هيأنا لألديغـة   ،سواحل البحر األسود وضحينا بأناسنا وأموالنا يف سبيلها

.. ال يكفي أن تلبس شارتنا .دولة مستقلة يفارقوننا ساعة يكفّون عن رضاهم عنا
ومع ذلـك مل  فزانه سفريب الذي دفعنا الترك إىل احتجازه كان حيمل تلك الشارة 

وملاذا حتتـاج   .حنن إن ابتسمنا يف وجهك فما يدريك ما يف قلوبنا .يتفهمنا أخرياً
وسنستغل  ،.. سواحل البحر األسود حنن حنتاج إليها أكثر من الترك واالجنليز.إليه
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كل ما ميكن أن يفيدنا يف هذا. وإن مل ختضعوا فال شيء يف العامل  يوقفنـا.غري أن  
بأقصى سرعة أفضل من أن تسمح ألفكارك أن تصدع رأسك.  تنفيذ ما كلفوك به

أين ال  بيـد  ؛ولكن إن كانت مثل هذه األفكار يف رأسك فقد أرضـيتنا إىل اآلن 
 .أعرف كيف سيكون موقفك منا مستقبالً "

ف مبتهجاً وكأنه قيلت له معلومة ض بنكندور _فطنتك ممتازة يا خان جري  _
ال  _ذي هب واقفاً معه يف عينيه السوادوين الصافيتني ال عقيدونظر ال .هاكان جيهل

لـك يف   ددتولكن ال تتجاوز املدة اليت ح .سنفكر فيها ،ختلو فكرتك من العمق
 ،اخـتالطهم  عـادات  :ال تبخل باملعلومات اليت ستحضرها للقيصـر  .مهمتك

همأفراح، أغانيهم الفرحة ومراثيهم ،مهممآت، أخذناهم إن  رمبا ،هم ولباسهموطعام
وأارهم وغابام وجبـاهلم وطرقـام كمـا    ،ه بينهمباللني كما تقترح فلن نتو

 !ال ختجل .قل يل إن كنت حتتاج إىل معاون .تعرفها. وجتنبِ اخلطأ يف ما ال تعرف
 .وألن ما تكلمنا فيه يتعلق بالدولـة فليبـقِ بيننـا    _مع السالمة يا خان جري 

ومن مسيته "  .ة معك ال تثق به متاماً ولو أنه قريبالشخص الذي أرسل إليه الورق
 .مسؤول أديغي "  أظهِره بطريقة ما يف ما تكتب باعتباره فكْرتك

ابتسم خان جري يف قلبه وهو يرى الوقت ليعرف كم بقـي   !ثق يب يف هذا األمر
من األفضل أن  .لن أدنس ما أخلصت له سابقاً واآلن .على موعده مع ديسكاسي

 .وإن مل أنس أين أديغي،شرف الضابط يف املناسبات اليت أحب واليت ال أحبأمحي 
 .مل يعد من الضروري مقابلة ديسكاسي الذي ماطل معـي يف موعـده إىل اآلن  

وحىت لو مل أقل له ما يف  ،وهو ليس دون أخبار .ولكين لن أنقض املوعد من طريف
 عنده فكرة ما. أجدفرمبا  ؛طرف اخلرب جير معه مئة خرب :قليب متاماً فكما يقال

*** 
 .مل جيد خان جري يف ديسكاسي ما كان يتوقعه منه

 .باملأكل واملشـرب الطاولة عامرة  :مل يقابله جبفاء ،كما يف الليايل السابقة ،الليلة
وال يبخل بالطعـام   .وينطق من حني إىل آخر كلمات أديغية ،ووجه املضيف طلق
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 فباستثناء املرتني أو الثالث اليت سألت ؛ون تكلفاملنتقى. وربة البيت تتعامل معه د
 .فيها عن طلباما مل تزعجهما طوال الساعتني اللتني استغرقهما االجتماع

وكان ديسكاسي على عادته يف هذه املناسبات يسأل عـن أصـدقائه األديغـة    
 .ويتظاهر بأن ال علم له بالتطورات اجلارية هناك ،والقوزاق

 على الرجل البدين الطلقِ يف قلبه ضحك خان جري متناه حني ودعوه بترحيب ال
أيها اخلبيث  مع أنك كنت تتحاشى احلديث على احتجاز زانه سـفريب   :الوجه "

ال  ،نال زانه ما يستحقه .يف تركيا فما أعرفه عن املوضوع ليس أقل مما تعرفه أنت
ليسوا  .ناس أيضاًأنا معهم أ الذينتذهب إىل أعدائك مومهاً نفسك أم أصدقاؤك. 

الرجلُ الثـاين يف الدولـة    ،ما قاله ألكسندر كريستوروفيتش .كما تتخيلوم متاماً
إم يفكـرون يف مـا هـو    .خبصوص األديغة كان األفضلُ أن تسمعوه أنتم ال أنا

 ."وما اقترحته مل يستبعده  ،األصلح لألديغة
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استقبله نيكوالي إيفـانوفيتش   حني أدخلوا خان جري يف الغرفة الرحبة املنشرحة
   .ت له ورقة ألكسندر كريستوروفيتش كأما صديقا العمروجهغريش الذي 

صحيح أين أعرف أن أباك امسه حممد جـري غـري أين    ،تفضل يا خان جري _
لن ننقض تقاليدكم حبجـة أننـا    .أعرف أن األديغة ال ينادون أحداً مع اسم أبيه

أشار إىل الرجل الرشيق الذي  _يفانوفيتش، وهذا ي إامسي نيكوال .سالفيون روس
هـو   .ميكنكما أن تتعارفا ،فالدميري بيتروفيتش بورناشيف :ض من مقعده الوثري

وال يتوقف عند هذا احلد بل يعمل أيضـاً يف   .عامل جمد يف جريدة " ابن الوطن "
 الـرقص  وهو ماهر يف ،جتد عنده كل شيء .قلمه حاد ."الشمال حنل جريديت " 

ال أظن أن يف  ؟؟ راقص الفالس  الذي ال يقهرأتعرف ماذا يسمونه .كما يف الكتابة
وال أمدحه  ،ستصبحان صديقني .بطرسبورج امرأة مجيلة أو فتاة مدللة مل يراقصها

إن كنا مل نتعبك يا خـان   .يف وجهه فهو رجل ممتاز ولن تستطيع إال أن تصادقه
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ك ونفرح دعنا نتأملْ .ن كلفة كأنك يف بيتكجري فخذ راحتك واجلس معنا دو
 .بك
جلس خان جري على املقعد العريض بقلـب   _شكراً يا نيكوالي إيفانوفيتش  _

 .مرتاح ووجه طلق واألوراق حتت إبطه
حنن على اطالع على سـبب   _قال نيكوالي لضيفه  _لفالدميري  ما حتملُه أعط _

يا فالدميري على كتابتوجيهك إلينا. تعر وأنا  .ات خان جري وابدأا بالعمل غداًف
تعال اآلن يا خان جري؛ مسعت ألكسندر كريسـتوروفيتش   .سأراجعها فيما بعد

وأنا على اطالع على رضا قيصرنا العظيم  .يذكر امسك باخلري ويثين على خدمتك
 .إن أردت اإلخالص للقيصر فعليك أن تكون هكذا .عنك وعلى عثوره عليك

بـل  قا _أنا خملص لقيصرنا بقليب وعقلي  ،نيكوالي إيفانوفيتش ال آلو جهداً يا _
 .وأنا راض عن ألكسندر كريسـتوروفيتش  _خان جري كلمات الترحيب مبثلها 

يرعاين وحيرص علي يـدربين علـى    .ومل يهملـين ،ومنذ اليوم األول لتعرفه علي
 .األعمال العسكرية الشاقة وحيضرين هلا

وافق غريش ضيفه بوجه طلق خـالٍ   _جري كالمك صحيح يا خان  .صحيح _
ليدم اُهللا قائـد دولتنـا    _بعد قيصرنا املعظم  .من قليب تتكلم كأنك _من الرياء  
وقلبه مستقيم .فأفكار ألكسندر كريستوروفيتش بشأن الدولة عميقة _على رأسنا 

ولكن  .حناا، وأحياناً ميدؤنبنوحنن يصدف أن يخيل إلينا أحياناً أنه ي .ونظرته بعيدة
أحب الرجال األقوياء الصادقني الـذين ال   :إن أردت احلقيقة فأنا عندي ثناء صغري

أعرف أن األفكـار الـيت    ،إنه رجل نقي يفوق الرجال .يتخلون عنك يف الساحة
 .وحنـن لـن نـألو جهـداً     .طرحتها عليه يف قضية أبناء قومك األديغة يف ذهنه

 .بنكندورف الكونت وسنستجيب لرجاء الرجل العظيم
وإن مل نتكلم على أفكار الرجل وفطنته فال أظن بنكندورف  :قال غريش يف نفسه

يف جِلسته ونِظرتـه وطريقـة    .أخطأ يف اختيار الضابط األديغي الذي أرسله إيلّ
ال خيفى أنه نشأ يف أسرة مهذبة، وأنـه معـين    .استماعه شيء مما ليس يف طبعهم
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ومع ذلك فمن الصعب التكهن مبوقف هؤالء يف  .يف التعامل ،بطريقتنا، حنن الروس
إن مسحنا ألنفسنا بالشك فمن املعيب أن يراودك الشك يف سـلوكه يف  .املستقبل

ومع ذلك فقد انتفض من أفكاره كأن الكلمات .حروب الفرس والترك والبولونيني
أظـن مـا    ؟وأنت يا فالدميري بيتروفيتش ملاذا ال تقول شـيئاً  _األخرية أجفلته: 

       .تصفحه مثرياًت
 عجيـب  ،ما خلْف اجلبال اليت ال تعرفهـا  مثلَ ،منط احلياة الذي مل تعتد عليه _ 

اللغة الروسية غـري أين    يتقنيقول خان جري إنه ال .دائماً يا نيكوالي إيفانوفيتش
غري أننا لن حنرج ألكسندر كريستوروقيتش وال  .مل أحلظ هذه الشكوى يف كتابته

   .أمام القيصر ضيفنا خان جري
أنا حاضر  _كان خان جري مستعداً ملا سيقول  _شكراً يا فالدميري بيتروفيتش  _

ولكن األفضل أال نـؤخر   ،يف أي وقت تشاء وإن مل تكن كتابيت كما تقول متاماً
 .ملّح إىل املوعد الذي حدده له بنكندورف وإن مل يذكره باالسم _املوعد  

األفضـل أن أقـرأ    منولكن  _ال بورناشيف ق _أنا حاضر من هذه اللحظة  _
 .كتاباتك كي أعرف كيف أتعامل معها

لـيس ألين   _سأل خان جري والقلق باد من سؤاله  _ ؟وكم سيستغرق هذا _
 .أريدك أن تستعجل ولكن ال جيوز أن نسوف املوضوع

 .من الغد إن أمكن _
بعد الدوام  _سكرية كما اعتاد يف اخلدمة الع ،دقَّق _أعترب ما حددته موعدي  _

 .ويوم األحد بكامله ،نشتغل ثالث ساعات معاً
ال تنسوا اجتماعايت يوم اخلميس  _استعجل غريش بوجه مراٍء  _ !مهالً ،مهالً _

 .أظنك مسعت يا خان جري اجتماعايت يوم اخلميس !ذه احلجة
مسعـت أنـك جتمـع     _أجاب خان جري  _مسعت يا نيكوالي إيفانوفيتش  _

 .مثقفني كثريين فاحترت كيف أخنرط فيهم، ومل أجد نفسي مناسباً أشخاصاً
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يسـتطع   ال ؟ما يقول خان جـري  فولدميار، يا فالدميري بيتروفيتش،أتسمع يا  _
مل أعرف  _ضحك غريش بصوت ناعم  _ !الضابط الروسي الشجاع أن خيالطنا

ني يف إذن ليس كل ما كتبه بوشك _أن قلبك األديغي جبان هكذا يا خان جري 
 .نثمنه ونقدره عبثاً ،شأنكم صحيحاً

يقولون إن بوشكني يكتب عن األديغة مبالغاً يف امتداحهم غري أن كتاباتـه ال   _
بوشـكني شـاعر    .عن القلب األديغي عبر فيه كثري كالمعنده  .ختلو من الصدق

 .حقيقي ذو قلب روسي ويتمتع بالشفقة
 .ضحك غريش مرة أخرى بنعومة

 ؟فيكم بوشكني ما ال جيوز أمل يقل _
   .بل ما يزيننا ويرفع من قدرنا ،مل يقل فينا ما يهيننا _
سـأل   ؟" !يرمولـوف قـادم   ؛من الذي كتب " ارضخي أيتها القفقاسإذن  _

 .بورناشيف غري مظهر على نفسه اهتمامه برد فعل خان جري
هر يف الرقص غـري  أنت ما _رفع غريش يده متظاهراً باملزاح:  _ !يا فولدميار _

أنك ال تتقن اللحن، جتنب كل ما ميكن أن يتسبب يف احتكاك بينكما خوفاً مـن  
 أن تتجافيا قبل الشروع يف العمل. 

 _مل يكتم خان جـري نِظرتـه    _ال أوافقك يف هذا يا نيكوالي إيفانوفيتش  _
قـف  كنت مسعت من جديت اليت تقيم يف القفقاس قوالً مأثوراً " الصدق يعود وي

 والكذب يسقط أمامك وإن نصبته "  ،وإن ظننت نفسك صرعته
 ؟ماذا ينطبق من هذا القول املأثور على ما قاله فالدميري بيتروفيتش _
   .ميكنك أن تقارن معاين تلك السطور بطريف العصا _
 .التفت إليه غريش بونارشيف ؟كيف _
سا لعرق واحد بل ليهما يعما يف قلبالبلدان اللذان عرب كاتب هذه السطور  _

وبني هذه  ،بالقياس إىل روسيا ففي القفقاس عشرات األعراق .فيهما أعراق كثرية
بسبب االسم  يسرمبا ل ،على سبيل املثالو .األعراق من سريضخ ومن لن يرضخ
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ومن  . فالكرج (اجلورجيون) واألرمن رضخوا ،الذي ناداهم به بوشكني يف شعره
ولكن  .يجان ) يبدو أن الترك السالجقة صمتوا( عاصمة أذرب       ناحية باكو

مهما عزفنا حلناً  .شعوب مشال القفقاس مبن فيهم األديغة فأنتم تعرفون ما جيري لنا
  .أو حلناً مريراً فالصدق والكذب متجاوران يف نواحينا حلواً

فهم خان جـري أن عـيين نيكـوالي     _ ؟كيف ميكننا أن نفصل بينهما إذن _
   .أالن صوته ا وإنْإيفانوفيتش بردت

سرت ضحكة صغرية علـى   _هذا أصعب ما يف األمر يا نيكوالي إيفانوفيتش  _
ملـاذا   :شفيت خان جري وضحك على نفسه وعيناه حتمالن شيئاً من اللوم قـائالً 

يف  من ربـاين كان  _ولكنه أفصح عما يقلقه  ،ورطت نفسي يف مواضيع مزعجة
والكذب ال خيلـو مـن    ،شيء من الكذب طفوليت مرجان يقول يل " الصدق فيه

 :مل يكن يقبل مـين أن أقـول   .والرجل من يتعرف جذرمها " ،شيء من الصدق
ال شـيء ال   ،فكّر حىت تصدع رأسك :الصدق صدق والكذب كذب. بل يقول

أما الصدق والكذب فليس يف الدنيا صدق أو كـذب   ،ميكن أن تفر منه إال املوت
   .يستحيل عليك التفاهم معه

من أرسـلته إيلّ   ،حقاً مل تخطئ يا ألكسندر كريستوروفيتش :ال غريش يف قلبهق
جمـرد أديغـي   ، ليس كما يقول القالئل الذين يدخلون القفقاس أبلهليس ضابطاً 

 .ال أظنه يقول ما يف قلبه وإن كان وجهه طلقـاً  .ال فرق بني حذره وعلنه .متمرد
ال أعـرف إن   ؟دورف ذه الطريقـة أميكن أن يكون تعاملُه مع قيصرنا ومع بنكن

نا.ما املعيب يف ما قالـه  أفرط يف الثقة ب ظننتهنت أظلم من رأيته ألول مرة وإال ك
ملـاذا   ؟وما حاجتنا إىل من فيه مثل هذا العيب ؟ألنه ال يصرح بعيوب األديغةأ ؟لنا

ـ  ،ملن يثري أفكاراً كثرية ،بنكندورف الكونت كما يقول ،نسمح ا بأن يعيد تربيتن
يـأتون  فالقياصرة  أما ،نظن أن من خيلص للقيصر خيلص للدولة ؟ويصدع رؤوسنا

 وكلٌّ يأيت مع مؤيديه ويرفعهم معه. ،ويرحلون
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حـديثنا يـا نيكـوالي    أ كوين أديغياً أم كوين من القفقاس هـو موضـوع    _
 .سأل خان جري حني انقطع احلديث مراجعاً أفكاره _ ؟إيفانوفيتش

_ قلبك يا خان جري. تكلمنا على ما يقلقنا وإن مل يكـن  كما يقول لك  افهم
ولكن يبدو يل أنك أنت وفالدميري بيتروفيتش سـتجدان حـديثاً   .كما نريد متاماً

كما كان مربيـك يقـول، ال تنسـونا أن     ،ال تتخاصما .مشتركاً أكثر مما معي
أدعوك بكل سرور يا خـان   .التعايش يتضمن شيئاً من الصدق وشيئاً من الكذب

وكـان   _سـتتعارفان   ،نا بوشكني بزيارتناوعد.جري إىل اجتماع اخلميس املقبل
 .إن بولغارين أيضاً سيحضر ولكنه تناسى األمر :بوده أن يقول له

رفع بورناشيف رأسه عما كان يقرؤه وقال  _وسنعرفك على النهِم كريلوف   _
 .بلهجة ال يدرى أهي مزاح أم جد

 _!اخجل من إيفان أنـدريفيتش  !اخش اهللا ،ري بيتروفيتشيا فولدميار، يا فالدمي _
وضحك الثالثة كأمنا  _العجوز كريلوف حيب الطعام وليس أكوالً  _المه غريش 

ولكن  ،حنن يا خان جري نعرف إيفان أندريفيتش _كانوا ينتظرون هذه املعلومة 
 .تعجب غريش _ ؟ملاذا أنت تضحك

 _مل خان جري بوجه طلق وجه مضـيفه  تأ _ساحمين يا نيكوالي إيفانوفيتش  _
وأنا أيضاً ضحكت من حـيب   ؟من يف سان بطرسبورج ال يعرف إيفان أندريفيتش

 .له
*** 

األخري مـن  صار خان جري أكثر قرباً من تاتيانا كونستانتينوفا يف بداية اخلريف 
اد وسلبها منه احلد ،قضى السنة األوىل منها يف البحث عنها .سنوات ترملها الثالث

ويف الصيف املاضي دار ا مرة واحدة بالعربة يف شوارع املدينة مث  ،يف السنة الثانية
 .أوصلها إىل باب دارها

ليس  ،مها على فراش وثري عريض ؛يف مساء يوم ما من أواخر أشهر الصيف الثالثة
كما قبل قليل خيجل أحدمها من اآلخر،رغم أما يعرفان يف قلبيهما وروحيهمـا  
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والذي أطفأاه بنفخـة   ،واملصباح الذي كان يعرف حبهما اخلفي .دث هذاملاذا ح
الظالم الشفاف اهلادئ يهـيمن علـى    .واحدة أشعاله اآلن على جانب األريكة

واجلسدان املرتاحان اللذان أمخدا نار احلب متقابالن. والرأسان البارزان من  ،الغرفة
ال صوت  .ةضامواأليدي مت ،ناللحاف الذي يسترمها وال يسترمها يكادان يتالمسا

الصور  .يسمع يف الغرفة إال صوت املصباح اخلفي الذي حيرق نفسه بشعلة وحيدة
ومن بني هذه الصور واحدة فقط  .املعلقة على اجلدار اآلخر ال تكاد تبني يف الظالم

ولو استطاع لطلب من تاتيانا أن تنقلها من  ،خيجل منها خان جري وتشعره بالعار
 ما ليس يف يدك سهلٌ ؟ولكن ما العمل .إىل الغرفة األخرى ،احلب موضعِ ،املخدعِ

وطّن خان جري نفسه بصـعوبة علـى هـذه     .أن تسرقه وما هو يف يدك صعب
من ريابني الذي سـقط يف   ،وإن كان هذا ذنباً ،وال يزال إىل اآلن يغار ،الصورة

    .معركة جمهولة االسم ضد األديغة
يريد أن يطلب من تانا أن تنقل الصورة غري أنه  ،مرة سابقةكما رجاها يف  ،واآلن

لـيس ألين ال أحـب    !كانت قالت لـه " لتبـق معلقـة    .ال ينسى أا مل تقبل
 .كان وكنت شابني... إن عرف أين لست وحيدة فسريتاح حيث هو أكثر،زوجي

ومل  ،ألجله سـنتني  استمر حدادي .فعلت واجيب حنوه ألن اهللا قدر له هذا املصري
.. ولو مل تظهر أنت فجأة يف حيايت لصـربت  .أسبب له أي موقف يشعره باحلرج

 سنة أخرى "
كان خان جري يود أال يفكر يف مثل هذه األفكار على السرير الذي ارتاح عليـه  

سأل نفسـه   ؟كيف ستجيبه ؟" ما هذا .القلب والروج واجلسد غري أنه مل يستطع
النفس هلا أجوبة غري أن الضيق الذي يفقدك الرمحة واخلجل وعدم احترام  .بنفسه

بيننا أنا وتانا قبل قليـل   ما كيف جتاه؟ أكان ؛السيطرة على نفسك ال يستشريك
إن كان الثاين فاحتفظت ا عبثاً يف قليب وحبثت عنـها   ؟حباً أم تروحياً عن النفس

  .أربع سنوات
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لو كشف كل  ؟رف هذاكيف نع ؟وتاتيانا ماذا يف قلبها وكيف تنظر إىل ما جرى
لو كانـت النـار الـيت     ؟من املذنب بيننا .إنسان سره ألكل الناس بعضهم بعضاً

وإن مل يكـن   .اشتعلت بيننا حتتمل الذنب والرباءة لرمبا كنت أول من احترق ا
" على ما يبدو  !هكذا فلماذا قالت يل تاتيانا يف اليوم األول " لو مل تظهر يف حيايت

 .. "  .شواي وأنفيسكا جاهالً حايلفقد أسأت إىل 
 .ومع أن تاتيانا كانت مسترخية مغمضة العينني فقد كانت أفكارها تعصف ـا 

ليس ألا كانت حتسد نفسها على ما فعلته باختيارها إذ مل يبدأ هذا احلدث ـا  
،بعـد  قد يكـون هذا  .ال ميكن إال أن حيدث هذا بني رجل وامرأة ؛ولن ينتهي ا

ولو مل يبق يف الوجود غريمها فستبدأ احليـاة مـن    ،استمرار احلياة سبب،الشمس
تقول تاتيانا " ماذا جـرى يل ومـاذا    .وسيدفعان الترح والفرح إىل األمام ،جديد

لو مل أكن أحب "نيقويل" ملا  _.. .أفعل بنفسي يف حني مل جتف دموع حزين بعد
 ؛نا دون الثانية والعشـرين . بقيت أرملة وأ.فضلته على خطّايب الكثريين وتزوجته

أهذا الذي جيـري اآلن هـو    ؟وماذا ينتظرين يف املستقبل ؟فكيف سأكمل حيايت
األديغة الـذين سـلبوين "   ليمحقِ اهللا  ؟حيايت مستقبالً أسيكون هذا منطَ ،مصريي
ومع ذلك فإن بوشـكني وبيسـتوجيف     ؟؟ ملاذا وألجل من دخلنا أرضهمنيقويل"

يقال إن كاتباً  امسه لريمانتوف ظهـر اآلن أيضـاً، وإن مل   و !ميدحان من حياربوننا
األديغـة الـذين يـدمرون مسـتقبل أمثـايل مـن النسـاء،        ب شأنناما  .أقرأه

أقول هذا ولكن أليس هذا الذي ينام معي على  ؟والنساء يف سن الزواج،واألمهات
استعادت تاتيانا وعيها ونظرت حنو خان جري خجلـة مـن    ؟هذه األريكة منهم

دبته ال تزال علـى  يناصرنا، ون ،هذا من جيشنا :برأت نفسها بأول ذريعة .واهاجن
خان جري واحـد   ،ال،بالندوب.ال ئانوصدره وجانبه األيسر ملي ،ذراعه اليسرى

" تنهدت تاتيانا ولكنها مل  ؟.. وحىت إن كان هكذا فماذا أفعل.ضابط روسي ،منا
 تقل شيئاً خلان جري. 

 .سألت تاتيانا بعد قليل ؟أأنت نائم يا خان _



- 646- 
 

 .ال يا تانيا _
 ؟!وال تفكر يف شيء _
ليس يف ذهين  _استدار خان جري حنو تانا والتقت شفاههما بنعومة  _ ؟وملاذا _

 .غريك
  ؟أعلى حنو حسن أم سيئ _
   ؟وأنت .أأنت حلو :ال يسأل احللو _
 _نفسك علي وإن قلت أنت حلو زهيت ب ،أنت مر :لن تصدقين إن قلت لك _

أتتـذكر مشـرب    :ولكن سأقول لك شيئاً كان يف قليب إىل اآلن _ضحكت تانا 
 ؟الشاي يف باتاييسك

 .أتذكره كما لو اليوم وإن مر على الذكرى ثالث سنوات _
   .لو انتبهت لعرفت أين مل أكن أطيقك يف تلك املناسبة _
 !أفهم ومع ذلك محيتين من القوزاق _
 .بيننا ألنك كنت وحيداً _
_ وملاذا كنت  ؟!وحيداً ورتبة الضابط على كتفي 
 القوزاق الذين كنت يف مواجهتهم.رتبتك كانت ستلجم ال أظن  _
 _مل أكن ألتراجع حىت لو كانوا سـيقتلونين   _زفر خان جري  _هذا صحيح  _

 .واألديغة يدفعون حيام يف سبيل هذا .ال يليق أن يهان أحد يف ما يتعلق بأصله
لـوال أنـا    .حجزت بينكم رغم احلداد الذي كنت فيه ألين كنت أعرف هذا _

هذا املوقـف   ؟أمل يكن على أحدنا أن يفصل بينكم .لتركوكم يقتل بعضكم بعضاً
 .نفسه حتتاج إليه كل دولتني يف حالة نزاع

هربت من خان جري الفكرةُ اليت كانـت   _ ؟أتعتربين أن لألديغة دولة مستقلة _
   .جاء وال يستطيع  اإلفصاح عنهاتقلقه منذ 

ضمت تاتيانا الوسادة اليت رفعت عنها رأسـها إىل صـدرها    _يا خان جري  _
أتفكر أنت أيضاً يف األديغة ـذه   ؟!كيف يستطيع فمك أن يفوه ذا _العاري 
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تلبس اآلن املرأة ثياـا مـديرة    _ليس ترتيب مستقبل األديغة من شأين  ؟الطريقة
 .قتلوا زوجي وسببوا يل املأساة _ ي يفعل األمر نفسه مستعجالًوخان جر ،ظهرها

فكيـف   إن مل يكن هلؤالء دولـة  :ولكن سأصارحك مبا يف نفسي يف هذا الشأن
ينشـؤون عليهـا ويعملـون     .؟ من له أرض فله مساء ومشسغزومتوهم جبيشكم

فهـم يعيشـون    ،حىت لو مل يكن عندهم سلطان وجملس شيوخ ،ويدفنون موتاهم
 .اخلاصمتلي عليهم عادام وتقاليدهم ونظامهم  كما

_ يا تانيا، يا تانيوشا _ جلس خان جري إىل جانب املرأة اليت تلبس مسروراً ملـا  
أيضاً  مسع منها، وأمسك بساعدها _ أرجوك ارتاحي وال تدعي األمر حيزنك! أنا

 .منهم
 _شعان برودة نظرت تاتيانا إىل خان جري بعينني ت _ال أتصورك واحداً منهم  _

.. وإن مل تكـن  .أفهِمه هو !أنت أصلك وشبيهك هو من تقف على بابه وحتميه
وبعد قليل أضافت وهي  _  !فهياً فلمح إليه يف ما تكتب لهقادراً على مواجهته ش

مل  ،ساحمين يا خان جري إن قلت لك ما ال جيوز _ :جتمع شعرها يف أعلى رأسها
   !أكن أقصد إهانتك

وإن كانـت   ،جري بعربة سريعة إىل بيته حمتاراً يف تفسري ما جرى لـه اتجه خان 
صورة القيصر الذي عـريوه بـه، وال    هدون أن تفارق ،املرأة الشابة اعتذرت إليه

   .مراجعاً الكتابات اليت سيعمل مع بورناشيف فيها ،صورة املرأة اليت عريته
ل إن األديغة هلـم أرض  " نقو :قال يف نفسه يالقيصراحلرس وفيما هو خيلع لباس 

ولكن أي إرادة قومية واحدة  لـدينا   .( أديغة خابزه ) ا نسميهشرعةُ اليتوهلم ال
لى صيحة النجدة " " علنا نفترق بعد أن جنيب عجتال و ،جتعل تفكرينا موحد اللب

حني كان والدي واألتاليك مرجان  ؟!علنا نعيش بقلب أديغي واحدجتا م ،" !مارج
زبك وزانه سفريب وشـواي وديسكاسـي يتكلمـون يف هـذه     وتوغوظقوه قا

ويف آخر مرة زرت فيها ناحيتنا ضحكت حني مسعـت   .املوضوعات مل أكن أفهم
ـ   فهمتولكين !أنه حىت تازه أديغ مهموم ذه األمور داً هنـا يف  هذه الفكرة جي
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 ال .وكلٌّ يرجع إىل أصله أخرياً " كمـا يقـال   ،يزهر البيلسانحقاً أن "  .روسيا
ألجل هذا كانـت نانـا    .ببالده وأصله ونفسه مهمومامرئٍ كل  .عجيب يف هذا

يف  رشإن مل تصدم بأنفك ما تلحقه فلن حتس حبالوته" ليس األمر أين مل أُ: "تقول
قد ركزت على هذا املوضـوع يف  ذه الليلة، وكتابايت إىل شيء مما لُمح يل إليه ه

 .الفصل الرابع
خلع مالبسه استمر جالساً على مقعد منخفض عميـق   حني انتهى خان جري من

 ...1مث أمسك القلم مث أكمل مقدمة الكتاب الذي يوجهه للقيصر .ريثما هدأ قلبه

                                                 
طوال إقاميت يف بطرسبورج،كانت اخلدمات اليت أقدمها خبدميت العسكرية تعطيين أمالً  1

يف أن أصبح شاهداً على ما يفعلونه من أمور إجيابية للقفقاس. هذا من جهة، ومن جهـة  
ممتازة.  يكلفين رؤسائي الكبار مبهمة غالية وهي  أخرى ألين أعرف اإلقليم األديغي معرفة

أن أطلعهم على أحوال تلك البالد. ولكين واثق متاماً بأنه مع حماولة إطالع رؤسائي على 
الوضع بأفضل ما ميكن، من أن كثريين من املثقفني سيستغربوا ألن أوربا ال تكاد تعرف 

وعاداته ونظُمِ حياتـه،. ويف الوقـت    شيئاً عن أحوال البالد اليت يعيش فيها هذا الشعب
نفسه سيحتاج إليها املثقفون الذين يريدون تطويع القفقاس باللني،والقادة املثقفون. كتبت 
ما كتبت ليس بقصد الشهرة بل إلعطاء صورة صادقة عن عرق األديغة دون إمهال شيء 

 من التفصيالت. 
اعيت ملا أكتب دون توقـف عنـد   ال أعرف إن كانت كتابايت ستنشر يوماً، يف غمرة طب

املقدمة وقبل الوصول إىل التفصيالت اليت جيب شرحها، ال يسعين إال أن أشري إىل بعض 
 النواقص.

ملا كنت ال أعرف قواعد اللغة الروسية مل أثبت " كتابايت" كما صـدرت عـن قلمـي    
كان مـا  الضعيف. أصلح رفيقاي كتابيت الروسية، وأنا راض عنهما من كل قليب. وإن 

أكتبه من أحداث يفتقر إىل الوضوح، وحىت ال يلوم القارئ رفيقي، رأيت مـن واجـيب   
اإلعالن عن عدم مسؤوليتهما عن هذا العيب. وحني كانا يصححان مل يكونا يضيفا شيئاً 
إىل ما كتبت؛ ولذا فاملواضع العسرية الفهم والنواقص مما ينتبه إليها القـارئ مسـؤولييت   

 وحدي.
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وكانت  ،توقفت عربة خان جري على باب غريش ،ويف املوعد ،يف مساء اخلميس
 العـربتني  وباإلضـافة إىل  .العربات اخلالية املنصرفة عن الباب أكثر من القادمـة 

السائس يديه إىل الداخل عالمة علـى أن  ميد و ،تني جانباً تقف عربة صفراءنتحيامل
عارف كيف ميسك  مؤخرة الرجل  يتعثر غري غري أنه ،شخصاً ثخيناً سيخرج منها

   .ديراً ظهرهالذي هم بالنزول مو،البارزة من سترة سوداء الثقيل
 :كقال خان جري لسائسه خمفياً رغبته يف الضح

وهذه ،ارجع إيلّ يف الساعة العاشرة .ميكنين أن أترجل هنا ،لن ننتظر هذه العربة _
 .واحتفظ بالباقي ،أجرة الذهاب

أنا مستعد أن أنتظـرك طـوال    _أومأ السائس احتراماً له  _ عقيدشكراً أيها ال _
 .الليل مقابل هذه األجرة

وهـو يعـود إىل   لسائس ، وابتسم اري حنو العربة الواقفة على البابنظر خان ج
 :، وقال دون حقدجملسه

إنه مسـني   .حتت ثقله اليت اارت العربة منته مخّن .إنه إيفان أندرفيتش كريلوف _
وهو يكتب أشعاراً  .ومع ذلك ال يفوت أي مخيس هلؤالء .حىت لَيستحق إشفاقك

 .سأعود يف الوقت احملدد !مساء سعيداً مرحاً .كوميدية

                                                                                             
 باجلغرافيا واملعارف استفدت مما كتب ديبو  وبرونيفيسك دون تدخل فيها.  ما يتعلق

مل أقتبس الكتابات اليت نقلت بلغة املؤلف من كتابات أخرى ونسبها إىل نفسه.فإن اهتم 
مسؤويلّ الكبار مبا أكتب باذالً فيها اجلهد والوقت اعتربت اهتمامهم معروفاً يسدى إيلّ. 

ئمة هي احلصول على رضا املسؤولني. ومل حيدث أن أمهلت املهمة كانت نييت األوىل والدا
اليت كنت أنفذها للقيصر وإن مل أجد الوقت أحياناً. وسيقى إمياين املطلق ذا مصدر 

 راحة واطمئنان يل.
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ت األديغـة أم الـروس أم   سواء كانهر فيها أشخاص بدينون ليس هناك أمة ال يظ
القبعة األسطوانية السـوداء   .. ولكن كريلوف كتلة من الشحم اخلالصالبولونيني

القصرية خيفيهـا شـعر أبـيض     والرقبة الثخينة .املنتصبة ترفع القامة املنهارة قليالً
 .نع دفيت السترة من االلتقاءكرش متوال.مسبل

 املائل إىل الطول، واجلبني العريض بالنسبة إىل الشعر، واحلاجبان الوجه املمتلئ
كل هذا الئق بالوجه املوحي  ،والعينان الزرقاوان احلادتان ،اخلاليان من أي شيب

 .بالطيبة
وابتسـم   _أظنك تأيت إىل ندوة غريش اخلبيث  .على ما أراك أنت شاب طيب _

 .كريلوف كما لو أنه نسي شيئاً
 .شوأنا مدعو إىل أمسية نيكوالي إيفانوفيت ،ن أندريفيتشنعم يا إيفا _
وهكـذا   ،رشيق متناسق القوام بالقياس إيلّ ،دعين أمسك ذراعك ،أنظر إليك _

 ،كان ضـابطاً  والدي ،جيب أن يكون مظهر الضابط. أنا أعرف قليالً عن اجليش
الفضـي علـى    بنـد فال عقيدخالفاً لعمرك فأنت لست جمرد وأخي يف اجليش. و

أنت ضابط كبري وشخصـية   ه.حرسمن  مرافق للقيصرذراعك اليمىن يشهد بأنك 
 .مهمة

 !ولكن شتان ما بينك وبيين .شكراً يا إيفان أندريفيتش على هذا االنطباع عين _
 .أنا أخدم يف السرية اجلبلية القفقاسية

قدماي مـا زالتـا    ،ال تتوقف ،ال تتوقف .عرفين بشخصك إذن ،قل يل امسك _
 ؟ما امسك يا صديقي .نين جيداً خالفاً ملا يوحي به مظهريحتمال

 .خان جري يا إيفان أندريفيتش _
 ؟من أي عرق أنت .امسك يدوي كطلقة مدفع !أوه _
 .أنا أديغي _
 .توقف كريلوف قبل أن يصل إىل الدرج االبيض خبطـوة  _ !هذا أعجب شيء _

ـ  فول مرة أتعـر أل _شبه املبلولتني الزرقاوين عينيه بوتأمل خان جري   .اًأديغي
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بوشكني هـو   .أنا ال أعرف عنكم غري أنكم مقاتلون وطالب حرية !امضِ ،امضِ
" عش  .وما مسعته وتعرفته عجيب .قالوا إنه سيأيت إىل الندوة .املتعمق يف أخباركم

يقول كريلوف  _قرناً وتعلَّم قرناً" هذا ما جعلهم يصفون إيفان أندريفيتش باهلرم 
على ما أرى يا صديقي الطيب أنت أديغي وختدم يف جيشنا  _ :ويتعجبلنفسه، 

   !وحتمي قيصرنا
 .اكتفى خان جري باالبتسام دون جواب

 :وسأل كريلوف
 ؟وأنت يا صديقي الصغري أتكتب الشعر _
   .حيام االجتماعية أمناطأنا مشغول بتاريخ األديغة و .ال يا إيفان أندريفيتش _
 .ن يكتبون الشعرظننتك مم ،هذه مفخرة _
 .ىل كتابة الشعرإين قليب دعوال ي _
إن كنت تقول هذا فاألفضل أن تتحـرك   .مل آخذ عنك هذا االنطباع ؟!هكذا _

أنا  .البحث يف تاريخ قومك وأسلوب عيشهم مدعاة للفخر .كما ميلي عليك قلبك
جيرحـونين  والذين  ،بعضهم يراين موفقاً فيها .أسلي نفسي أحياناً باألشعار اهلزلية

 .الكلب ينبح واجلمل يسري :لن نشغل أنفسنا ذه األمور ،لنمض .ليسوا قليلني
، موجهـاً أكثـر   األوىل غري مهتم كثرياً بكريلوف استقبلهما بورناشيف يف الغرفة

  :اهتمامه  إىل خان جري
بعدما جتاوزت الساعة السابعة قلقت من تأخرك يا خان جري  !تفضال ،تفضال _

أقدم لك سـلطان   ،ارك سعيد يا إيفان أندريفيتش .ر ليس من عادتكألن التأخ
 .خان جري

إنه ضابط يتمتع  .تعارفنا _مل يدع كريلوف مضيفه يكمل كالمه  _وأنا  عقيدال _
 .أنا يا أصدقائي الشباب سأستريح اآلن يف هذه الغرفة .أعجبت به جداً .باالحترام

فيتش إىل هنا شراباً حلواً أو كأس شاي مـع  ويسرين أن ترسل إيلّ يا فالدميري بيترو
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 ،أما أنا فـيقلقين  ،مرأنتم ما تزالون شباباً وال تعرفون شيئاً عن اهلَ .شيء من اإلدام
 ؟من جاء من الضيوف يا فالدميري بيتروفيتش ." !يقول يل " ال تنسين

 .كلهم جاؤوا _
أجاء ألكسندر  _ جلس كريلوف مغمغماً مبا مل يعجبه _أنا غري مهتم باجلميع  _

   ؟سريغيفيتش بوشكني
 .ديكتوف بولغارين هنا يناوفادييه بي .حان موعد وصول بوشكني _

   .الحظ خان جري أن وجه كريلوف تغري حني مسع باسم هذه األسرة
قال خـان   _ؤلَّف على حنو ساخر ومورى " ملاذا استاء من اسم أسرة بولغارين امل

تذكر أنه قـرأ   ؛منذ زمن يتعلق ذا الكاتب مث حضر إىل ذهنه شيء مسعه ،جري
قطوعة خمطوطة ساخرة تذكر أن بوشكني كان حيمل معه م _شيئاً كتبه بيلنسكي 

وكان األعجب من كل هذا أنه  .، وأن الضباط كانوا يضحكون هلامن هذا االسم
حنن السرية  _بنكندورف ثالث أو أربع مرات  الكونت رأى بولغارين على باب

 ؟غري أن بولغارين الكاتب ماذا كان يفعل على بابه ؛ت أمرة بنكندورفاجلبلية حت
 ،نطق بورناشيف اسم بولغارين على حنو مجيـل  .رمبا كان يف األمر شيء ال أعرفه

. حقاً ملاذا أنا مهمـوم بعالقـات   ..ولكنه مل يذكر يل امسه خالل عملنا املشترك
 ..  "  .ولكن ؟مين هؤالء الناس مادمت أنفذ العمل الذي تأمله القيصر

البس اخلريف من معاطف الفراء الفاخرة مبكانت املشاجب يف القاعة األوىل تنوء 
إىل العصي املشـربة  بالفضـة    ،القبعاتو،للسيدات، إىل معاطف الرجال املتنوعة

 .واألحذية املتنوعة مصفوفة يف أرض الغرفة .والذهب
 .يوف يف قاعة املدخل الكبريةابنا غريش األكربان ألكسي ونيكوالي يستقبالن الض

مجيل مـع صـوت   نسوي ويصل إىل خان جري من خالل الباب املفتوح صوت 
   .البيانو

املرح  ذب التصفيقتجاحني انتهت املرأة اليت كانت تعزف مع أغنيتها على البيانو 
وكانت املرأةُ اليت ترد على حتية اجلمهور زة رأس أولَ من  .خان جري إىل القاعة
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ومل تكـن   ؟الشـاب  العقيدمن هذا  :ومع هزة رأسها تساءلت .خان جري حملها
املغنية الشابة ذات القوام الرشيق اليت كانت تنظر خافضة رأسها وحيدة يف هـذا  

   .1التساؤل
    

مخسـني   واجتمع يف بيت غـريش حنـو   .ف ساعةجتاوزت الساعةُ السابعةَ بنص
الترحيب واالبتسامات. والبيـت  ويتبادلون  .وال يزال الضيوف يتوافدون .شخصاً

وعلى الطاولة الكبرية يف الصالة تعرض اإلصـدارات   .الكبري مضاء مبصابيح خفية
 ،(مـازة ) جافـة   قولٌوعلى الطاوالت األخرى يف الزوايا مساورات ون ،اجلديدة

 .ضيوف اخلميس جيلسون يف جمموعات حسـب عالقـام   .وزجاجات مشبانيا

                                                 
يف أحد أيام اخلميس على ما أتذكر _ يكتب ف. ب. بورناشيف يف جريدة زاريا  عام  1

على نيكوالي إيفانوفيتش. ضيف غريب، إنسان يقتحم  : _ حلّ خان جري ضيفا1871ً
وجهك. بني اموعة الكبرية اليت كان يغلب عليها البسو املعاطف الفاخرة ومعاطف 
الفراء ظهر فجأة شاب ممشوق القامة،معتدهلا، طلق الوجه، صغري الرأس، مائل إىل 

ان، والشعر بلون السمرة، عيناه العسليتان تنضحان باألفكار، شاربان رماديان صغري
الفحم حملوق قصرياً. كان هذا الشخص الداخل إىل بيت غريش ال ينقصه النشاط وال 
الطيبة. شيء ما كان يشدك إليه. ويف مالمح وجهه وسلوكه نوع من احلزن واخلجل. مل 
يكن يعرف اخلوف. كان الشرر ينبعث أحياناً من عينيه املشحونتني باألفكار، ولكن هذه 

 تعرب عن غضب بل عن قوة. كان يرتدي زي السرية اجلبلية القفقاسية. الشرارات ال
الكساء األزرق اجلميل مزنر بزنار فضي. وعلى الصدر جعبة الطلقات، ويرتدي رتبة 
ضابط يف احلرس. وعلى قبة القميص املستديرة زينة من الفضة. والقميص األزرق املطرز 

كتفه األمين.وكان هذا يدل على أنه مرافق يتناسب مع الكساء. والبند الفضي يتدىل من 
للقيصر،وعلى القبة الصغرى للقميص وسام ستانيسالف وآنا على شكل أشرطة وهو ما 
كان مينح للمسلمني. باإلضافة إىل ما قد يكون صور شخصيات مسيحية مطموسة 
الوجوه على ريشة القيصر وقبعته. من كان هذا الشاب األديغي الوسيم عقيد احلرس 

 قيصري، كان خان جري.ال
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وتقرأ األشـعار وتـروى األخبـار     .خناب الشمبانياأ ويتبادلونيشربون الشاي 
وأمثال كريلـوف   .ويتخاصمون ويتصاحلون ،يتفاخرون ويتضاحكون .املضحكة

 .متفرغون لكؤوس الشاي ،آذام مفتوحة ،مسترخون ،خمادعون .نوادر
يلتفت خان جري حنو بورناشيف وهو ال يدري سر غياب غريش عن كل هؤالء 

 :وقد عرف سر قلقهفيهمس له اآلخر  .الناس
فادييه  ؟أترى بولغارين ؛انظر .هو اآلن يف النادي اإلجنليزي .حان موعد وصوله _

إنه ذاك الرجل النحيف  .مرشح لعضويته فهو قلق هلذا (بولغارين) فينيديكتروفيتش
ة حبواجب بيضـاء  جيلس دون جاذبي .ذو العينني الباهتتني املرتدي معطفاً من الفراء

سـك  كوف! سينلنقترب منـهم  .امش نسمع ما يقولون  .سكفإىل جانب سينكو
فك سـأعر  .ومسعت أنه يتعلم األديغيـة  .يتقن العربية والتركية .ماهر يف اللغات

 .االثنني
 دووكان بِ .هل يقدموهتعرف خان جري على بولغارين حلظة دخوله القاعة وإن مل 

أن بورناشيف سحب  يدبأن تقرب إليها خان جري وهي ترفع كأسها له،  املغنية
 .خان جري غري عابئ برغبتها إىل حيث قرر

بسينكوفسك وبولغارين كان الكاتب كوكولنيك والرسام ياننـك   اهتمامودون 
 .ومكأنه قُد بالقـد  عريض الوجهيلعبان الشطرنج. كان كولكوفنيك ضخم اجلثة 

وينادون ياننك  .أما ياننك فكان أمحر األنف والوجه ما يدل على أنه غاوي شربٍ
 السكِّري. :أي ،" بياننك ":باالسم الذي مساه به غريش

 :يروي بولغارين سينكوفسك حماوالً اخلروج من قلقه
أتعـرف   .لنر كيف يلعب بياننك الشطرنج !انتظر حلظة يا أوسيب إيفانوفيتش _

 :قال لغريش ؟ماذا فعل هذا الرجل حني شرب قبل أيام عشر كؤوس من الشمبانيا
" مث سكب مـا   !انظر يا نيكوالي إيفانوفيتش كيف جيب أن تشرب الشمبانيا" 

"  :قال لـه نيكـوالي إيفـانوفيتش    .تبقى من الكأس العاشرة على رأسه األصلع
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ال على رأسك الفارغ  ،ولكن كان األفضل أن تسكب الكأس يف بطنك ،أوافقك
   فارغ!لكأس الفارغة على الرأس الما أعجب أن تسكب ا !" ها، ها، ها

ودون أن يرفع رأسه  ،ا مسع برباءة دون أن يعري اهتماماً إىل مأجاب ياننك مبتسماً
 :عن رقعة الشطرنج

ولكن ألن بـني   ،ففيه شيء من الصدق وإن كان مراً ،ال أم غريش بالكذب _
ما بني السماء واألرض فال ألومك مهمـا   ،وغريش،عقليكما،أنت فادييه فيغليارين

كيف نفهم أن ليسنكوف يبيع صـورتك   :ل لك ما هو أعجبوسأقو .ملّحت يل
 !ها ها ها ؟مطبوعة باحلجر لكالّب فرنسي امسه بيدوك صورة بعدما وضعها حملَّ

 : قال لسينكوفسكمث ،صرخ بولغارين بصوت مبحوح _ !لعن اهللا ليسنكوف _
ولكين أرسـلت لـه أمـراً     ،نكوف عمل معي مثل هذا املقلبصحيح أن ليس _

 عن بيع صوريت. بالتوقف
ويف هذه اللحظة دلف االبن البكر لغريش إىل القاعة وأعطى لبولغارين الورقة اليت 

  .تتضمن انتخاب فادييه فينيديكتورفيتش عضواً يف النادي اإلجنليزي
وقبل أن جيـد   .أبلغ بولغارين بالبولونية اخلرب إىل سنكوفسك وقد بدا عليه الفرح

كان الذي يقف فيه كوكولنيـك و يانينـك و   الوقت للفرح توقف غريش يف امل
البارون روزين وياكوفليف األمحر الوجه وأرتيشكوف وآخرون القصري. 

على ما يبدو يا نيكوالي إيفانوفيتش فقـد اُنتخبـت باإلمجـاع يف النـادي      _
 .سأل بولغارين مسمعاً اجلميع اخلرب السار _ ؟حقاً ،اإلجنليزي

مزح غريش مع زميلـه يف   _فقد منحوك " باإلمجاع " كما حيدث أحياناً  ،نعم _
إن أردت احلق يا صديقي القدمي فأنا الوحيد الذي منحك  _ :العمل وأضاف بامساً

 ؟صوته، أال ميكن أن تفهم من هذا أن اجلميع منحوك
تضاحك ياننك الرسام والبارون روزين وآخرون. وتظاهر كوكولنيك بأنه يتأمـل  

نظـرت   .رأتان تقفان يف مكان بعيد بصوت حـاد رقعة الشطرنج.وضحكت ام
واليت كانـت   .وكذلك إىل أخيها ،كاترينا إيفانوفا أخت غريش إىل النساء شزراً
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صامتة البتة هي زوجة نيكوالي بربارا دانيلوفنار.وأما ابنتـهما الكـربى صـوفيا    
 .العزف على البيانو وبدأت املغنية .خان جري وهي تنظر حنوهمفابتسمت هي و

 .عازماً على االنصراف قبعتهبولغارين  عن  حبث
اآلن ينتهي النادي من  ؟ملاذا انصرفت _استعجل غريش  ؟فادييه إىل أين تذهب _

يا أليشا ويا  .وينضم إلينا شاعرنا العزيز الكسندر سريغيفيتش بوشكني لعبة الورق
 .كوليا اطلبا من عمتكما أن تربد لنا الشمبانيا

 :صراف مع بولغارينسك االنمل يقبل سينكوف
، وأود أن أود رؤية شـاعرنا احلبيـب   !ملاذا أنصرف كأين أختبئ من بوشكني _

 .أقول له بضع كلمات
  .1بوشكني :ويف هذه اللحظة دخل من كان اجلميع بانتظاره

 قبعةقال غريش املمسك ب _ يا ألكسندر سريغيفيتش "بولغارين (ي)"هذا هو  _
لن أمسح لكوسيجكني  .ولكن كما ترى أجلسته .كان ينوي االختباء منك .فادييه

    .أن ينصرفا دون أن يتصاحلا 2وفيغليارين
ال  .بولغارين هووبولغارين  .قال بوشكني بوجه عابس نوعاً ما _أنا بوشكني  _

وفيما حنن  ،لذا .شيء يتشابه فيه كوسيجكني وفيغليارين يف منط حياتنا وسلوكنا
ال أرى  ؟بوشكني وبولغارين يف ما ال شأن هلما بهحنتسي الشمبانيا، ملاذا نقحم 

                                                 
فجأة، ودون أن ينتبه إليه أحد دخل الرجل غري اجلسيم _ يتذكر بورناشيف _ كـان   1

شعره األجعد الطويل مشعثاً أسود رمادياً. وشعر سوالفه يغطي وجهه الشاحب، يرتدي 
سترة قصرية قرميدية اللون. وميسك بيده اليسرى قبعة ناعمة مطوية. يف وجهه شيء غري 

ذكِّر باإلنسان اهلجني من العرقني األبيض واألسود. كان أنفه أفطـس قلـيالً،   مألوف ي
وشفتاه محراوين قانيتني عريضتني. وأسنانه اليت يبديها الضحك بيضاء ناصعة. كان هذا 

 من ينتظره غريش: ألكسندر سريغيفيتش بوشكني.
 
وتعنيان األحول أو  مها لقبان للمعابثة أعطامها غريك إىل كل من بوشكني وبولغارين، 2

 املائل، والكلمة الثانية من أصل بولوين. مصادر
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 .ولكن عليه أن يفهم أنه حيارب حتت ألوية خمتلفة .نفسي قبيحاً جداً كما يراين
ولكن كنت أمتىن لو مل  ،احلق أنه ليس يف قليب حقد على فادييه فينيديكتروفيتش

يا  .الحمهتذكّرين صورة فيدوك اليت اشتريتها اليوم من بائع الكتب ليسينكوف مب
مث إن لقاءنا أنا وفادييه  .ال يقررون إال ما يفيدهم !لَباعة الكتب عندنا

مبا أين كنت بدأت أكتب جلريدة تصدر يف .فينيديكتوفيتش اليوم كان خرياً
وريست ألو ،موسكو شيئاً من ذكريايت كنت أمتىن أن أسأله عن أمر ما

ديسمرب  14تتذكر بعد إن كنت  :ذا املوضوع عالقة ميخائيلوفيتش سوموف
أظنك مطلعاً جيداً على هذه 1كنت أود أن أعرف كيف أوقفوه مث أطلقوا سراحه

   .احلكاية يا فادي فينيديكتوفيتش
املزاح بني بوشكني وبولغارين يف  من خاللخائفاً من املشكلة اليت ميكن أن تنجم 

ـ  .األمسية األدبية أعطى غريش مساعده األديب قبعته ارين مل يتجـاوز  وفيما بولغ
يف أمسـية  للمسامهني خان جري  قدمالباب بعد قال غريش فجأة شاعراً بأنه مل ي

 :وذه احلجة ،اخلميس
أديغـي   ،هاهو خان جـري  .مل أقدم إليكم بنفسي ضيفنا الليلة !أيها احملترمون _

وما على صدره من أومسة تشهد له  .مسعته ممتازة ،ضابط يف جيشنا .حمترم معروف
 .وحامٍ لـه  ،وموضع ثقته ،خملص لقيصرنا العظيم .لشجاعة وإن مل أقدمه إليكمبا

 ،تفضل :نقول له .بقصد تقريبهم منا ،مشغول بتاريخ قومه وعادام ونظُم حيام
 !وحنن معك

                                                 
ذهب الكاتب املعروف و. م. سوموف إىل بولغارين قاصداً املزاح معه. تظـاهر بأنـه    1

هرب من قلعة بيتروبافلوفيسك ورجا بولغارين أن حيميه. وكما يروى فـإن بولغـارين   
قه. والبوليس الذي حضر بعد ساعة حبس سوموف يف بيته وحبث عن طريقة حلماية صدي

اقتنع بأن سوموف مزح مع بولغارين. ولكنهم يروون أم مل يغفروا لسوموف مزحتـه  
 ألنه حبس بسببها يف القلعة ثالثة أيام. 
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 وحاولت عازفة البيانو مواكبة التصفيق بعزفها. .صفق كل الذين التفتوا إليه معاً
 .صرخ بوشكني وهو يرفع الكأس _ !برافو أيها الشركسي _

واقترب مـن   ،فابتسم سينكوفسك ،جلبت صوفيا ابنة غريش الكأس خلان جري
 :خان جري

 .سأل باألديغية ؟أأنت أديغي _
 .أجاب باألديغية متعجباً مما مسع _نعم أديغي  _
   .سأل بالتركية ؟أأنت شركسي _
 .أجاب بالتركية  .أنا شركسي _
 .ية؟ سأل بالعربأأنت شركس _
 .أجاب بالعربية مبتسماً .نعم أنا شركس _

اسأل ضيفنا الذي استحق كل هذا الثناء إن كان يعرف البولونيـة يـا بـارون    
 !برامبورس

 ؟ أأنت شركس _
أجاب خان جري  _ .ميكنين أن أؤلف بعض اجلمل بالبولونية ،نعم أنا شركسي _

  .مزاح بوشكني مبزاح مماثل وكأنه يعرفه طوال عمره
اآلن  _ :وقال لسينكوفسك ،تعجب بوشكني مما مسع _ !فو أيها الشركسيبرا _

أظـن   .يا أوسيب إيفانوفيتش يكفي ما فهمه ضيفنا األديغي من إتقانك عدة لغات
وحنن حمتاجون إىل هـذا   .أن ما يعرفه خان جري من لغات ليست أقل مما تعرف

زمن بعيد مسعت اسم هذا ولكن منذ  .ه بشأن األديغةوليس قليالً ما كتبت .األديغي
 .الضابط احملاط بكل هذا املديح وكنت أمتىن لقاءه

 :اليت انتشت من الشمبانيا تغين بصوت عال شعر بوشكني بدأت عازفة البيانو
 " األديغي مدجج بالسالح  

 .وهذا يسعده ومينحه الثقة   
 .يلبس قميصاً من جلد احليوان 
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  .وحيمل حبالً جمدوالً وبندقية " 
تقـرئني شـعري    _ظهر على بوشكني السرور مبا مسع  _ !افو أيتها العازفةبر _

( ،ولست أنت يا مـدام  ،ولكين أنا صاحب هذا الضابط األنيق اآلن .شكراً ،جيداً
ضـحك   _جمرد طالب حـريب   حىت لو كنت ،فاغفري يل بالفرنسية يف األصل)

 .ري يف تلك الزاويةسأسرقك من بني هؤالء حنو املقعد الوث _بوشكني بصوت حاد 
وحني استقرا يف املقعد سأله بوشكني بنظرة خمادعة ولكنها  .هاتوا لنا مشبانيا باردة

: " أيهـا  اجلذاب "السيد  "ألست أنت الذي مل يعجبه السطر القائل يف  _:دافئة
؟ إن كان هذا صحيحاً وأنـت  هو يرمولوف قادم" ها !اع استسلماألديغي الشج

   .اتبهالذي قال هذا فأنا ك
ابتسم خان جري وقال  _ال حاجة يا ألكسندر سريغيفيتش لكل هذا التعليق   _

 !أنا من مل يعجبه هذا السطر _ :بصوت حازم
ولكين أحب أن أعرف رأي القفقاسـيني   .ال جيوز إجبار املرء على ما ال يعجبه _

 الصريح يف كتابايت.
رمبا ما كنت توقفـت   :ينأقول لك لم مل يعجب ،أفهم يا ألكسندر سريغيفيتش _

أنا أحترم ألكسي بيتـروفيتش   .عند هذا السطر لو كان موجهاً إىل شخص معني
ولكن أن تخضع لشخص واحد القفقاس الذي يضم  .وأحترم شجاعته .يرمولوف

وال أدري  ،وأن تسوقه إىل شخص واحد خييل إيل ،أقواماً كثرية دون اعتبار لشيء
  .ظلم شديد ،إن كنت خمطئاً

هـذا األديغـي    _تعجب بوشكني يف قلبه مما مسع  _"  !" ما أعجب ما قال يل
ال أحتدث  ،ما قاله يل .اجلالس أمامي واحلامل رتبتنا العسكرية العالية إنسان مفكر

وحىت الناقد بيلنسكي مل  .مل يقله يل ألد  أعدائي مبن فيهم فيازميسك ،عن أصدقائي
إذن حيتمل هذا السطر الذي كتبته بكل  ؟ذاكيف حيدث ه .ينتبه إىل هذه السطور

 ،إن هذا السطر يعرب عن فكرين خمتلفني ملن يكتب .اعتقادي ومن كل قليب تأويلني
 وملن يكتب له "
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قال بوشكني ما هو قريب من القلـب   _أيها العقيد  ،، نعم يا خان جرينعم _
 .ريت أنـا هذه فك ،قد يكون يف ما خطر لك شيء من الصحة _ولكنه ال يوافقه 

" إن كان ضابطنا عنده مثل هذه األفكار املمتازة  فما الذي حيدث يف  .كاتبها وأنا
أننا ال نفهم األديغة الذين نكتب هلم ونقـول كمـا    حتملُأي ؟إقليم القفقاس اآلن

أمل يسمع ما قلت فيهم من مديح،  مزحياً إياه جانباً، متوقفاً عنـد السـطر    ؟نظن
ليس األديغة اهلـم الوحيـد هلـذا      ؟وره القومي باحلريةالوحيد حريصاً على شع

لقد قربناه إلينا ووثقنـا   ،وحنن لسنا بعيدين عنه .إنه مهموم بالقفقاس كلها،الرجل
" سأل بوشكني نفسه حمتاراً  ؟وأي جواب يستحقه ؟به وأنشأناه فكيف حيدث هذا

از جري هو من ق ؟أقرأت " سهل أجتغويا " _ :ولكنه أزاح السؤال دون استعجال
وقـد   .كتبها بروسية ممتازة حيسده عليها كثريون ممن لغتهم األم الروسـية  .كتبها

 .طبعناها بسرور
قال خان جري مسروراً بامتداحه لقاز جري  _قرأت يا ألكسندر سريغيفيتش  _
   .وسرنا رأيك فيها وأعطانا دفعاً معنوياً _
 ؟أأنت وقاز جري أقرباء أم اشتراك يف النسبة _
ومن جهـة   ،" جري " ومن جهة النسب ،قرم "ال" انتمائنا البعيد إىل من جهة  _

 .ومن جهة دمنا األديغي فنحن أقرباء _ابتسم خان جري  _تفكرينا 
سأل بوشكني بعني خمادعة حادة ناطقـاً االسـم    ؟والدم الروسي يا " غريي " _

 بلكنة روسية.
_ رقنا يا ألكسي سريغيلن أدابتسم خان جري للشاعر  _فيتش  عي ما ليس يف ع

 .ولكن إن وقفنا مع روسيا وعاشت يف قلوبنا فسيكون دمها فينا _املشهور 
أنـت شـاب ورشـيق     :أنا أسألك عن أمر آخـر  .شكراً هذه مفخرة لك _

 ...ومتناسق
   .ما يزال العمر أمامي .مل أفكر يف هذا .أفهم يا ألكسندر سريغيفيتش _
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يولد يف فرح مث يفارق الدنيا مـع   .اإلنسان حراً جيب أن يكون .وهذا صحيح _
 !لنرفع هذه الكأس خنب احلرية .العويل

 ؟رية شعبحلحلرية شخص أم ،حلرية من سنوجه الكأس يا ألكسندر سريغيفيتش _
   .سأل خان جري معتداً ذا القدر من الثقة اليت تنمو بينهما _
غمز بوشـكني   _ ماكرديغي أنظر إليك فال أراك جمرد روسي، أنت أ سيديا  _

" فيلغليارين ــأنت خميف أكثر من هذا ال _خان جري وعيناه مملوءتان بالدعابة 
ولكن إن حدث وانتقدت كالمي فكمـا   .أرفع هذه الكأس حلريتنا حنن االثنني ؛"

وإن كان  .مل حيدث أن ندمت على مافعلت أو قلت ،مبا أين أنا الكاتب ،قلت لك
قال بوشكني بسرعة وهو يضـع   _ب إىل احلرية اليت تريد خرأيك هذا فوجه الن

غير بوشكني موضـوع   _ .هو فيلغليارين قادم حنونا احذر ها _ :القدح الفارغ
 الكونـت  كنا سنطبع يف جريدتنا إحدى كتاباتك بعد استئذان _ الكالم بسرعة

   .الضابط حامل العلم، ال كما فعل قاز جري 1بنكندورف
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الذي كان حياول التشبث مبوقعه من خالل خريف مبلول العقـبني   1836 العام
 _باسـتثناء أفراحـه    _املهزوم  عامالغمر من و .غلبه العام اجلديد بثلوجه البيضاء

 و احلـدائق  ،الناس اخلائبة وآمالَ ،ه العاريةوأشجار ،ه غري النظيفةوشوارع ،أحزانه
 .احملفورة حديثاً والقبور ،نصف انية

                                                 
بعد أن طُبع "سهل أتاجغويا" يكتب الكونت بنكندورف إىل بوشكني مشدداً، مذكراً  1

اب اليت يكتبها من خيدم يف اجليش ومن يعمل يف : اآلد1834إياه باألمر القيصري عام 
البالد ااورة ومترمجام مهما كان تاريخ الكتابة ال حيق هلم طباعتها إال مبوافقة رؤساء 
األقسام واألركان واملسؤولون " ما كتبه قاز جري الضابط حامل العلم الذي أشرنا إليه 

 لينا قبل النشر.كان علي أن أراجعه، ومسؤول مكتيب مل يقدمه إ
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كانـت  ولو أن السنة القدمية ،والسنة اجلديدة اليت يتحدثون عنها واليت مل تصل بعد
 كانت الوجوه الطافحةف ،سان بطرسبورج بأيامها الصقيعية األخرية يها يفتقسو عل

 علينا قائلة إن الشتاء يستعجل الرعشة وهي تغمغم لخالية منهاسبب لتو ،ا تفرح
   .م ما يتأملونيف تكربه، و تسأهلا أن حتقق هل

كمـا يف أيامـه    ،منذ خلق العامل ،األمر نفسه .مل يبدأ االختالف يف املعيشة اليوم
هـو يف   ،ويف أمطاره الكارثية ،ويف طرقاته املشؤومة ،ويف غيومه املرعبة ،املشمسة

 .ويف حياة الذين تشققت شـفاههم  ،حياة الناس الذين تغلي دماؤهم على األرض
 ،القادر يغتين .احلياة متضي .اأم حسد اإن اشتهيته ا يهمهال .وسيكون ،هذا كان

   .واليائس حيرث باطن األرض
ـ  مطاعمها ومشاراو وشوارعها بطرسبورج بيوت سانكانت  اس فارغة من الن

 .رغم أن عشية رأس السنة كانت باردة بال هـواء حىت إنك ال تراها يف الضباب 
اهزة جيداً الـيت جترهـا    والزحافات ويف حدود الساعة التاسعة ظهرت العربات

األحصنة النشيطة يف املدينة اليت تستعد للسكون تنبعث من زوايا الشوارع تـدخل  
بغض  ،والناس اخلارجون منها .وتسرع إىل باب القصر الشتوي ساحة دفورسوف

وعن أمسائهم وعن رتبـهم العسـكرية،    ،النظر عن مواقعهم االجتماعية يف احلياة
و ليسوا قليلني الذين من  .داخل بألعام اليت يشارك فيها الرجال والنساءميلؤون امل

بني هؤالء ال يعبؤون مبا حوهلم فيصيبهم الربد. والرجال العازبون أمثال خان جري 
ويتجهـون   .الذين يغبطون من معهم نساٌء خيرجون من زحافام ومن عربـام 

 .تأللئمتجنبني أن يعرفهم أحد إىل القصر الكبري امل
 ويف جانب من القصر الشتوي الكبري، من جهة ر نيفا، ال خيلو مدخل سـفراء 

 .احترام النفس والوقـار  ،بصفتهم أغراباً ،وهؤالء يغلب عليهم .الدول من الناس
 .ولكن يظهر عليهم أيضاً أفراح العام اجلديد الذي سيحل بعد بضع ساعات وآماله

ل القصر امللكي وحيداً يف قلبه وإن كان مل يكن خان جري الذي ذهب إىل احتفا
 ،ه  يف القاعة الفسيحة األوىل اليت مل تكن جديدة عليهعطفوريثما خلع م.بال رفيق
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كان خيتلس النظر إىل الباب وإن تشاغل  .حبث عن تاتيانا بعينه وقلبه ،وكما اتفقا
ا إن وما إن قال يف نفسه  " هذا موعد وصوهل .بترتيب شعره الكستناوي وشاربيه

حنو  أنه يهوى الشرب أكثر مما ينبغي صادق رغم قدموابن عمها امل ،مل تصل فعالً
يف أحدهم ها  املشلح املقابل تاتيانا يساعدابنة عمه اليت هي كأخته " حىت رأى يف

وبوشكني احملاط ببضعة أشـخاص ال   .خلع معطف الصوف األزرق املبطن بالفراء
كان بوده إلقاء التحية  . يكن حيدثهم بالكثريواقف مهمالً زوجته وإن مل  يعرفهم

 :ولفته النداء .على بوشكني ولكنه تصبر ألن زوجته ترافقه
سـك جبسـده   اقترب منه ألكسندر سيدنف _ نريأيها احملترم امل ،يا خان جري _

حنن ننتظرك  ؟أين ضعت يف هذه األمسية _الضخم وقد بدت عليه عالئم الشرب 
هذا  ،اه .بسرعة ،.. امضِ.رب الضباط الشمبانيا فيعبثون.. هناك يش.يف الشارع

وضـحك   .سك حنو اجلهة اليت ينظر إليها خان جـري نظر سيدنف _ ؟!بوشكني
مهـس   ،معه زوجته اجلميلة  ناتاليا نيكوالييفنـا  _كة مل يكن يريدها ظاهرة حض

وعز سنكون أحراراً يف أن حنييها وحندثها حني ي !هيا اض _ :يف أذنه فسكسيدن
 ،هـا  ،وذاك هو البارون العجوز غيكريين مع ابن زوجته قد جاء .القيصر بالرقص

   .ها ،ها
 قدممل يقبل خان جري طريقة ضحك امل _يا ألكسي رخياردوفيتش  ،يا ألكس _

 !تعال هدئ نفسك بالشمبانيا .ال جيوز التصرف ذا الشكل هنا _سك سيدنف
 .اوز القليل الذي تتجرعه أنتأعدك أال أجت .. فهمتسيد نعم يا ،نعم _

تلبس تاتيانا كونستانتينوفا الثوب األبيض اجلديد اللماع الذي فصلته مـن أجـل   
واإليشارب األسود الذي أُسدل طرفاه على الكتفني منسجم مـع   .احتفال القيصر
والثوب  .وتبدو أرشق مع الثوب امللفوف على جسدها حىت اخلصر .احلذاء األسود

األسود املصنوع  _وامللقط األبيض  .سفل ينسجم مع الشعر املرفوعاملنفوش من األ
ـ كذلك  رصعواخلامت امل  باألحجار الكرمية، انرصعامل قرطانمن الصدف وال ا، 

 .نسجم مع األزرار املستديرة على وجه احلذاءكلها ت
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حني أرته يف البيت الثوب  .مل يكن خان جري يرى الثوب للمرة األوىل وال الثانية
املخيط حديثاً كان هو ومن ترتديه مجيلني حىت ليبهران البصر. ولكن تانا أمجـل  

ومل تكن لتضيع يف وسط النساء الشـابات واملسـنات    .هذا اليوم، وأشد سحراً
 تقف بينهن، وال الضباط ذوي الرتب الذهبية. لوايتال
_ عتيادياليوم أمجل من مجالك اال أنت، ا وهو مهس هل _مين  أخاف أن يسلبوك

 .أو ثالثاً رشفتنيه اليت مل يرشف منها إال كأس بكأس تاتيانا يقرع
ردت تاتيانـا علـى مهسـه     _تلمع من بينهم  ،كما يف كل يوم ،وأنت اليوم _

مث قالت له وهي تضع الشفتني  _أخاف عليك أنت  ،اطمئن من جهيت _باهلمس 
ى معهم بعد حلـول العـام   إن وافقتين فلن نبق _اللتني دفّأما اخلمر على أذنه: 

ختطفين من بينهم وتعيدين إىل  :ستفعل كما يفعل األديغة ،اجلديد إال حوايل الساعة
   .بييت

عنـد   _ بكل سرور  _ مهس هلا خان جري _ ولكن هذه ليست طريقة اخلطيفة
وليس يعيـدها إىل   ،الشاب يأخذ الفتاة إىل بيت أهله أو بيت أحد أقربائه .األديغة

   .بيتها
.. ولكن ليس عندك هنـا  .ما كان أحسن أن تتحلى مبثل هذه الرجولة األديغية _

   .بيت تنزلين فيه
 ؟ألن أجد يف بطرسبورج العظيمة بيتاً _مزح معها  _ ؟وملاذا ليس عندي _
 ،ابتسمت تاتيانا مرة أخرى خلان جري خببـث  _خمطئ  ،أنت خمطئ يا حبييب _

سـان   _قابـل يشـرب الويسـكي    ونظرت حنو ألكسي اجلالس على املقعد امل
بيتك وبالدك مها املكـان الـذي    ،وال روسيا بالدك ،بطرسبورج ليست مدينتك

 .جئت منه
 !تاتيانا _
.. .ولكن سنتكلم على هذا فيما بعد _ابتسمت له بدفء  _...نعم يا صديقي _

 .سينضم إلينا القيصر اآلن
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وبينـهم   ،كانه يف الترتيـب وكلٌّ حمتفظ مب ،رجع احملتفلون برأس السنة إىل اجلدار
بنكندورف الكونت و .البوابة الواسعة اليت سيخرج منها القيصر مصحوباً بزوجته

ويف اجلانـب   .ووجهاء آخرون، والوزراء جتمعوا يف جانب ،شرينشيفالكونت و
وقطع أغنيتهم املغنون اجلالسون على املنصة الواقعـة   .اآلخر اجتمع سفراء الدول

واملزخرفـة   ،وانفتحت البوابة الكبرية املطلية بالذهب والفضـة  .على ميني البوابة
القيصر نيكوالي بافلوفيتش وزوجته ألكسـندرا فيـديروفنا إىل    وظهر .بالنقوش

 .القاعة رؤوسهم إشارة احترام يف نوحىن كل م .يساره
ووقف نيكـوالي األول   .حني أجلس القيصر زوجته بدأت رقصة الفالس السريعة

وافتتح السنة اجلديدة برقصة مع أقـرب   .لساحة متاماً ونظر حواليهدون أن يدخل ا
 ،وبعده بدأ احملتفلون ينزلون إىل الساحة يفتلون حبـذر أزواجـاً   .النساء إىل مكانه

واخلدم  ،املالبس السوداءبو جيلسون أوالذين ال يرقصون يقفون مجاعات يف الزوايا 
طلق األوراق امللونة الالمعة على وت .يدورون بكؤوس اخلمر يرتدون قفازات بيضاء

رقص خان جـري   .رؤوس الراقصني الذين يتضاحكون ويعيشون سعادة مشتركة
ويقول خـان   ،السريع واآلن يرقصون مع املازوركا الفالس.وتانا أكثر من مرة معاً

 :جري لتاتيانا
انتيز .. والعجوز غيكريين ود.ما يزال القيصر يراقص ناتاليا نيكوالييفنا !انظري _

يا حسريت يا ألكسـي سـريغيفيتش    ؟.. أين بوشكني.ال يرفعان رأسيهما عنهما
 ؟أصحيح ما يشاع عنك أم كذب! بوشكني يا أيها العقل العظيم  لألدب الروسي

تقول تاتيانا يف قلبـها مث   _ ؟والروح الوحيد للروس كيف استطعت أن تفعل هذا
هاهو دانتيس يراقص  ؛انظر _ :ىبعد قليل تلفت نظر خان جري غري راضية مبا تر

  .ال أحتمل رؤيتهم !.. امش يا خان جري.ناتاليا نيكوالييفنا
.. ولكن أمل نتفق على ما بعد رأس .أنا حاضر منذ هذه اللحظة ألسرقك منهم _

 ؟السنة
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اإلمرباطورة  _جري إىل الوراء  رومتيستر خانلفت نداء ال _ احملترم عقيدأيها ال _
   !تدعوك إىل رقصة

وسـألت   ،صحب خان جري اإلمرباطورة إىل الساحة اليت أخالهـا الراقصـون  
 :ألكسندرا فيدوروفنا وهي ترقص

أسأل عنك أحيانـاً   ؟؟ أال ختدم بكل إتقانيا مرافق القيصركيف تسري أمورك  _
 .فيثين عليك القيصر العظيم

 وأؤدي خـدميت  .أموري على مـا يـرام   .!شكراً لك يا ألكسندرا فيدوروفنا _
 .بإخالص يف حضرة قيصري العظيم

خيل خلـان جـري أن صـوت     ؟وما أخبار الشركس يف نواحيكم أيها احملترم _
 .اإلمرباطورة الناعم اكتسى اآلن مزيداً من اجلدية

مل يستطع خـان   _ مميكن أن أقول إنه ال تأتيين أخبار من تلك الناحية يا مسوك _
 .أظن األمور جيدة حسب ما أمسع هناال  _جري أن يفصح عما يف نفسه متاماً 

من هـذه املـرأة    _يقاوموننا  ،الشراكسة ال يريدوننا ،صحيح حقاً أيها العقيد _
 ؟الشابة اليت كنت تراقصها

   .سيدنيفيسكايا ريابينياهي  _
 ،كان رجالً طيبـاً  ،كونستانتني مازيبوفيتشكنت أعرف أباها الكونت  !أهي _

على ما أمسع قُتل زوجها علـى اجلبهـة    .ولونيا وهناوكان عنده أمالك كثرية يف ب
 ؟عقيد.. كيف تعرفت إليها أيها ال.الشركسية

كانت محتين من جمموعة من قوزاق روستوف وهي تنقل جثمان زوجها مـن   _
ومن ذلـك   _ :كان كالم خان جري صحيحاً غري أنه اختتمه بكذبة _القفقاس 

 .احافظت على صليت  .الوقت ال أجحد معروفها
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مل يبد خان جري على نفسه انفعاالً ولو أنه خيل إليه أن  _ !عقيدأهكذا أيها ال _
إن كان قومك ال يطيعون فلن ينساك مـن   _ الربودة  اإلمرباطورة تشع منه كالم

       1"" سي ال يف :ورمبا هلذا قال الفرنسيون ،هذا منط من احلياة .قتلوا زوجها
حب اإلمرباطورة إىل مكاا وحيا اإلمرباطـور  مسع خان جري من ورائه بعدما ص

 :برأسه
ه عـدة  راقصـت  _قالت اإلمرباطورة بالفرنسية  _شركسيك شاب يا نيكول  _

يرقص جيـداً ويـتكلم    .مرات يف حفالتنا فاكتشفت أنه صاحب عقل وذيب
 .بطالوة

 .اإلمرباطور خمتصرة كانت فرنسيةُ _ حنن خيدمناو !هكذا يا عزيزيت _
جري، وقد الحظ أن املشاركني يف احلفـل يرمقونـه، بنكنـدورف     حيا خان

وإن مل  ،وشرينشيف وبعض الوزراء. وحيا برأسه زوجة بوشكني ناتاليا نيكوالييفنا
مث  .مربزاً إياها من بني رفيقاا املرحات ،كُرمى لزوجها ،يكن يعرفها معرفة وثيقة

 .رجع إىل مكانه
وبدأ اجلميع يعـدون   .تفلون وبأيديهم كؤوسهمقدم العام اجلديد الذي ينتظره احمل

 :ومع الدقة األخرية رفع القيصر كأسه وقال .دقات الساعة االثنيت عشرة
 .عام خري عليكم وعلى الـبالد  1837العام اجلديد عام  كونأدعو لكم أن ي _

 !وأهنئكم
ودعا كلٌّ بقلبه ولسانه أن يكون العام اجلديـد   .وارتفعت أصوات قرع الكؤوس

 .ورمسـوا إشـارة الصـليب    .م خري عليه. وتعانق من ال يعرف بعضهم بعضاًعا
 .وتصاحيوا .وتبادلوا القبالت

 :وتقول األنثى ،ويقرع خان جري وتاتيانا الكأسني ويتضاحكان
يتبادلون القبالت فلـن   ،من يعرف بعضهم بعضاً ومن ال يعرفون ،مبا أن اجلميع _

 .شيئاً من هذاأعترض يا حبييب الشركسي إن كنت تنوي 
                                                 

 هذه هي احلياة، بالفرنسية. املترجم 1
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يقترب سادنيفيسك أليكس مـردداً   _إن مل أهنئ أخيت الوحيدة يف رأس السنة  _
 ؟فمن أهنئ ،وأنت أيضاً يا خان جري _ورأسه يدور به 

مل يشـرب   .إن كان يف حفلة رأس السنة أحد مل ينتش بالشراب فهو خان جري
 .قرعها آخرونكانت الكأس بيده مألى وإن  .هذه الليلة على عادته يف احلذر

رأى خان جري فجأة من كان يبحـث عنـه    !الكثري ومسعت إن مل تسكر رأيت
ورفع إليـه   .القيصر إىلكان بوشكني مع زوجته يقفان بني األقربني  :طوال احلفلة

 .وأظهر له أنه فرغ الكأس  فقابله بوشكني باإلشارة نفسها ،الكأس مبا يعين التهنئة
 :صرخت تاتيانا _ !فقد شربت كأساً كاملة ؛عجيب ما رأيت ؛يا خان جري _
   !...إن تداعت ساقا أسدنا الشركسي _
 .وتبادلنا الكلمات والتهاين ،أنا وبوشكني يا تانيوشا تبادلنا األخناب من قلوبنا _
لـيس هنـاك    .لو رأيته لرفعت له أنا أيضاً كأسي !حسناً فعلت يا خان جري _

 .يتهمونه ظلمـاً مبـا ال يسـتحق    .لعظيمشيء ال يستحقه هذا الشاعر الروسي ا
 .يشيعون عنه أموراً سيئة

 :بدأت املوسيقا وبدأ الراقصون يتوافدون إىل الساحة ومهست تاتيانا خلان جري
 !لنمش _
 ؟أمل تطليب مين أن أخطفك من بينهم _
 .بالتوافق _حنن االثنني  _ولكننا سنسرق بعضنا  ،نعم ،نعم _
 .باحثاً عن ذريعة لعدم ترك االحتفالسأل خان جري   _ ؟وأليكس _
ابتسـمت   _س املترعة وكؤبعد رغم الأخي األكرب   يشبعمل ،وأليكس يعرف _

أال حتـدثك   _ :ني رفيعني عـاليني اجبمث سألت حب ،تاتيانا مشفقة على ابن عمها
أمتت  _غداً وبعد غد  ؟نفسك مبفارقتهم أم تريد أن تراقص اإلمرباطورة من جديد

وكما كـان   !ستجد الوقت لقيصرك ولبنكندورفك ولشرينشيفك _بصوت ناعم 
 .ستجد نفسك مللت منهم :أيب يقول

 :العربة حني وصلت إىل ضفة ر نيفا أوقفت تاتيانا
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 !لنتنزه قليالً على الضفة يا خان جري _
 ؟ألن تربدي يا تانيوشا _
 .أريد أن منضي بعض الوقت معاً على الضفة .أنا مسرورة القلب ،ال _

 :قال خان جري للسائس
 !اسبقنا _ 

رأيتك ورأيتين ألول مـرة   _توقفت تاتيانا  _ ؟أتتذكر يا خان جري هذا املوضع
 .ذهبت أفراحي وأحزاين مع تلك األعوام ؟كم عاماً مر على هذا .عند هذا املقعد

قبلين بقـوة،   .كأمنا كُتب هذا على جبينينا .واآلن التقينا من جديد يف هذا املوضع
   !قوة، حمطماً قليبب

 !لنذهب إىل البيت ؛تانيوشا ،يا تانا _
 .ويف البيت ،هنا !ال _
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 الكتاب الثامن
 

– I – 
 

يف   راً آخر أو يضع، ويرفدتبق ضفافهماؤه  ضحيافظ النهر على قوامه ويفمهما 
، بل جتري، دون أن تلتفت إىل ما حيـدث خلفهـا،   ر. ومتضي حياة اإلنسانالبح

تظر ما سيجري وتستعجله، وتريب احلياةُ كما تريد من سيفعل األحداث القادمة تن
  .أن مييز أمثال هذه األمور وعلى الوقت الذي فاتمن سريتبها.و

بـل   ،وال ما جيري يف القفقاس .ما فعلوه ببوشكني يف بالده لن تفهمه روسيا اآلن
   .ال يتذكر أحد أنه سعد بعمل أداه مرغماً .فيما بعد

مهموماً بالسبب الذي استدعوه ألجله على عجل إىل  _"  ؟وأنت يا خان جري "
يف أي يوم بل يف  ؟كيف سنتفق اآلن أنا وأنت _عاصمة القيصر سأل نفسه بنفسه 

السنوات العشر ليسـت   ؟وأيهما ؟بل يف أي قرن سأترك خريي وشري ،أي سنة
يصر، ليس بعيداً يف منتصف قال يل الق .ولكنها كثرية بالقياس إىل ما عانيت .كثرية

ملاذا يسـتدعيين   ؛راض عن خدميت العسكرية وهو كتابايت أرضته .نيسان املاضي
فالفتيان الذين جاء م  ؛غري أا كلها خبري ؛أمخن أنه يتعلق بأمور السرية ؟إذن اآلن

 أيكون األمر يتعلق ؟وماذا بعد .الذين سبقوهمبواندجموا  طاُءنش أباته بسلين أذكياُء
بنكندورف يف أمورنا كفّا عـن   الكونت بعدما تدخل ؟ نغومه شورهبقاز جري و

ليس تـدخل ألكسـندر    .وعن إطالع أحد عليها ،إرسال كتاباما إىل أي جهة
كريستوروفيتش يف أمور الكتاب صحيحاً متاماً. فاألديغة جيب أن يكون عنـدهم  

وقد كتب يف هـذا الشـأن   حيام وتارخيهم ومستقبلهم.  منطاب يكتبون عن تكُ
 كارامزين وجوكوفيسك وبوشكني "

العربـة   .خرج خان جري من أفكاره متأمل  القلب حني جرى ذكر اسمِ بوشكني
وحتكـي أوراق   .السريعة تقرب حاضرة القيصر وهي تعرب صباح الربيع املتـأخر 

تـراب  األشجار املخضرة واألعشاب الزاهية وزهور الرباري والطيور املتراقصة اق
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ومع أن السماء ترنو إىل األرض بوجه أبيض مشرق إال أن األفكار الـيت   .الصيف
بوشكني  ومأساةُ .الثلجية البارد القادم والعواصف تتسارع إىل الرأس تنذر بالشتاِء

نتصـب  ه تكل هذ،الناس الكثريين املتجمعني وطريقة كفكفتهم دموعهم ومأساةُ
بنكندورف له قائالً " ما كـان عليـك أن   أمام عيين خان جري. ومل ينس عتاب 

   يف ما ال شأن لك فيه "تقحم نفسك 
ش والذي يبقى يعي _تنهد خان جري  _ هو من ميوت هلذا يقول الناس " اخلاسر

كم من الطرفني يسقط يف احلـرب وال   .وبوشكني مات.وكذلك أباته بسلين ."
 ،راضياً عنه ،على ما قال ،رإن كان القيص ،يف ما كُلِّفت بكتابته للقيصر !أمسع م

وأضع  ،قومي على حنو أفضل أبين يف ختام الفصل الرابع كيف ميكن أن يتقرب إىل
رمبا هلذا السبب يستدعيين القيصـر   .كيفية ترتيب هذه املسألة إن استمع إيلّ أمامه
كيف يل أن أعرف ما يف رأس هـذا   .وال أعرف إن كان هناك سبب آخر .اآلن

 " !؟القيصر العظيم
اضطرتا عربة خـان جـري إىل   فمرت جبانبه عربتان رباعيتا األحصنة مسرعتني 

   .إفساح الطريق أمامهما
والثانية ليست غريبة عـين   _قال السائس  _بنكندورف لكونت العربة األوىل ل _

 .واخليول كذلك ،ولكين ال أعرف ملن. يبدو أا عربات متينة متقنة
 :حني هدأ الغبار أكد خان جري

" مها أيضاً مدعوان من القيصر _ قال خـان   .عربة شرينشيف ،والثانية عرفتها _
ال أعرف إن كان حدث يف البالد مكروه  _مباغتة  جري، ووثبت إىل قلبه فكرة

لو مل يكن  .فهم يتدافعون إىل القيصر دون وعي ؛ال أعرف ؟.. وماذا سيحدث.ما
بنكندورف فأنا مأمور عنده.  ونتالك وراء هذا التحرك املفاجئ إال املصيبة لتوقف

 .فكثرياً ما أنزلين من العربة اليت أستقلها وأركبين عربته ؛ولو فعل هذا ملا خسر شيئاً
 "  ولكن من أنا بالقياس إليهما؟! شرينشيف.الكونت و
  !ال تتأخر عنهما _قال للسائس  _ !أسرع _
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     .1837أيار عام  25كان هذا يف 
 الكونـت  :هم القيصـر رابع ثالثةٌإلمرباطوري جيتمع يف قاعة فسيحة من القصر ا

 .شرينشيف وسلطان خان جريالكونت بنكندورف و
لكونـت  قال القيصـر ل  _قبل أن أتكلم يف القضية اليت استدعيتكم من أجلها  _

إن وافقتماين يا ألكسـندر كريسـتوروفيتش    _شرينشيف الكونت بنكندورف و
ومـن   .مين راضٍ ضمريبروفاً من قليب ووألكسندر إيفانوفيتش أحب أن أسدي مع

سأقلده معرويف أيها احملترمون هو من دعوته إىل حضرتكما خان جري قائد السرية 
 .1مرافقياجلبلية القفقاسية احملترم سلطان 

   :ض خان جري جبسم ممشوق متني وشد قامته وعيناه تلمعان
   !يا إمرباطور روسيا العظيم املشرق _
 _قال القيصر مسروراً لنهوض الضابط ذه السـرعة   _ ا العقيدأيه ،نعم ،نعم _

   !تفضل باجللوس ،،  أنا واثق بكشكراً لك
ق كالم القيصر فلم جيلس " ماذا بنكندورف يف نفسه " ليته مل يصد الكونت قال

 _ ؟الشاب املنتمي إىل الشراكسة املتمردين  رافقوجد القيصر من شيء مهم يف امل
 !امسح يل فقط وأنا سأحطم هؤالء _ زير شرينشيف ما مسعه ورآه مل الوومل يتح

 ان "  ي" الثقة ؤالء واستعجال ساعة موتك البعيدة س :ما يقوله فيلمينوف صحيح
قرأنا ما كتبه خان  _أكمل القيصر كالمه  _ن امرة أيها احملترم اكما قلت لكم _

ونصب أمام  .الشراكسةوأطلعنا على خمتلف جوانب حياة  ،وحاز إعجابنا ،جري
فلم خييب العملُ ظننا بل حقق  .أعيننا إقليم األديغة كما لو كنا نعرفه طوال عمرنا

وحني ينتهي العمل الـذي   .ومثل هذا العمل يستحق وساماً من أومستنا .ما تأملناه
 مثليأما اآلن فأود أن أسدي معروفاً مل .شرعنا به كما نبتغي سنحدد موعد منحه

كـلٌّ   ،ليس أقل مما فعل خان جري قبل قليل ،القيصر العظيم، ض حني ض _
. مثلـي هذا اخلـامت الـذهيب أقدمـه تـذكاراً مل     _من بنكندورف وشرينشيف 

                                                 
 يقصد الضابط املسؤول يف حراسة القيصر. املؤلف. 1
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يا خان جري أيها العقيد مـد   .واإلمرباطورة ألكسندرا فيدوروفنا تقول لك شكراً
هبية ومـع  وهو منسجم مع كتافياتك الذ .إصبعك الوسطى سألبسك إياه بنفسي

   .ومع أومستك اليت على صدرك ،البند اخلاص باملرافق
ويده ،قال خان جري وهو يشري إشارة احترام _ .شكراً يا إمرباطور روسيا املنري _

يسـعدين   _اللماعة الغالية مسـبلة  " الفصوص " اليت حتمل اخلامت الذي تبدو عليه
 .دائماً أين يف خدمتك

باردة تشع مـن عينيـه    كانت نفحةٌ _باجللوس  واآلن أيها احملترمون تفضلوا _
سنتكلم اآلن ىف املوضوع الـذي مجعـتكم    _الزرقاوين وإن مل يكن هو حيس ا 

سأزور القفقاس قبل اية  .ولكين سأطلعكم قبل هذا على ما عزمت عليه .ألجله
يقلقـين مـا    .أود أن أطّلع بنفسي على سري قضايانا الروسية هناك .هذا اخلريف

كنا مهمـومني بالشيشـان    .املاضية األخرية يف مشال القفقاسيف السنوات  حيدث
وفيمـا   .يف إقليم األديغة أيضـاً  على حنو حسنوالداغستان فإذا بأمورنا ال جتري 

نقول إننا انتصرنا يف احلرب املاضية على الترك وأخضعناهم من جهة البحر األسود 
عاتبناهم بضع مـرات   .ني باإلجنليزوغريها إذا م يعملون من وراء ظهرنا مدعوم

وقـد أمـرت وزيـري     .وأكدنا عليهم ولكنهم يكذبون علينا وحينثون بوعودهم
املختص أن حيرص على قضايا بالدنا اخلارجية يف أوربا كلها، ولـيس يف تركيـا   

ت عليه أن يعمل من أجل أال تتحالف الدول اليت مسيتها له مع فرنسا أحلحفقط.  و
ويف  .االختالط بشراكسة البحر األسود ،يف طريقي إىل تفليس ،أنوي .ألد أعدائنا

 .طريق العودة سأعرج على فالديقفقاس وسأزور الشراكسة الذين يسكنون الشرق
 رافـق املولتحقيق نواياي أعلق أمهية كبرية على الوفد الذي سريأسه خان جـري  

لـيس   .اكسة إلينـا وسيتعلق عمله بطريقة توجه الشر .للقيصر الشركسي احملترم
وال يعين هذا أنه ليس بينهم من  .سكان هذه املنطقة الذين قلوم حنو روسيا قالئل

ويف رأي خان جري أن أخطر شيء وأن مـا سيشـعل    .ال ينسى إىل اآلن تركيا
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 .احلرب أكثر وينشرها، هو أن غالبية الشراكسة ال يريدون ال تركيا وال روسـيا 
 .توروفيتش ما ستكون مهمة الوفد املتجه إىل هناكواآلن نسمع يا ألكسندر كريس

وعلى حنو أخص مهماتنا يف الغرب يـا   ،وخصوصاً مشال القفقاس ،يف القفقاس _
بدأ ألكسندر كريستوروفيتش دون اسـتعجال كالمـاً    _إمرباطور روسيا العظيم 

ز وستفيدنا هذه املعلومات يف إحـرا  ،وقد أطلعتنا عليها مرة أخرى جيداً _جافاً 
إن ركّز نشـاطه   ،كما قلتم ،ووزير اخلارجية .تقدم لقضايا دولتنا يف هذا االجتاه

، فإننا نستطيع إخضاع مساعدات األديغة تلقومل ي ،على الشرق القريب من أوربا
وإن اقتضى األمر اسـتعمال   ،الداغستان _شراكسة الغرب بأسهل من الشيشان 

وقد اخترنا الوفد السـري   .يار األخريغري أن األفضل عدم الوصول إىل اخل .القوة
الذي سيترأسه خان جري تبعاً لألخبار غري السيئة اليت تردنا من إقلـيم األديغـة،   

وقد تكلمنا إليكم قبل دخولنا قاعة االجتمـاع علـى    .وحضرنا له كل احتياجاته
معددين من سـيفيدهم   ،وصوالً إىل املصاعب املنتظرة أمامهم،سلوكه هو ومرافقيه

وباإلضافة إىل نفقات الوفد الشخصية جهزنا الثالثني ألف سومة   .ن لن يفيدهموم
وإن ظهرت قضايا أخرى يف اجتماعنا فأمامنا مهلة بضـعة أيـام    .اليت سيحملوا

 .ميكن أن نناقشها خالهلا
فـال   ؛أن تتصرف فيها كما ترى _قال القيصر  _النقود، نأذن لك أيها احملترم  _

وإن رأيت الظرف مناسباً أعطهـم   .هلدايا ملن تثق به ومن ال تثققدم ا .تبخل ا
وأنت أدرى أين تربز امسنا وأين ال  .شجعهم على قبوهلا .وإالّ فاشترها هلم ؛نقوداً
 ملن يسألك أحـوالَ  روِلن تستطيع إخفاء كونك ضابطاً للقيصر الروسي  فا .تربز

خدمتالسرية القفقاسية اجلبلية ك وخدمة، وأطلهم على دراسة الشباب الصغار يف ع
وإن  .ولكن قدم قبل كل شيء كونك شركسياً من قـومهم  .املدرسة احلربية هنا

فال تنس أنت، وإن كنـت ال تسـتطيع أن    ،فكما تربز يف كتابك ،نسيناك أنت
وأفهمهـم   .وحاجتنا إىل حياة السلم ،تكتب صراحة، أم يستطيعون االحتماء به

جيداً فستشهد كلمـايت   ققوا إجنازاًوإن زرتكم بعد أن حت . بالسلمأننا ال نفكر إال
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ـ  .وسأجعلهم ينظرون ويفكرون يف األبعد .بصحة ما قلتم هلم مـا   فوإن مل يكْ
معك من النقود لسبب ما فال تنس أن روسيا ليست فقرية يف هذه األبواب مـن  

 .واآلن نسمعك يا ألكسندر كريستوروفيتش .النفقة
قـال   _والشركسي احملتـرم خـان جـري    .قيصر روسيا العظيمنوافقك يا  _

وخـان   .وال شك يف ثقتك فيه .ليحرص على هذه املهمة _بنكندورف مرتاحاً 
جري على دراية بطريقة جماة السلوك املخادع للعمالء الذين نشرهم اإلجنليـز يف  

ة " مورنينغ جيمس ستانيسالف بيلر العامل يف جريد :إقليم األديغة على هيئة جتار
وكيف جيابه الشراكسة هذه احلالة وما جيب أن يفعله .كرونيكل " وجون لونغفوتر

واملوفدون إىل إقليم األديغة باإلضافة إىل خان جـري   .خان جري يف هذا الصدد
ـ نـه أ اغيوت ،حممد جري سٍدب رومتيسترال :صرنا املنرييهم يا ق مرافقِ القيصر الن س

 رومتيسـتر وسـنعني ال  .حامل السالح قوداينتو ،وهشرلوقالطالب احلريب بك، و
 رومتيسترالوحني يصلون إىل إيكاترينودار نتأمل من  .فريفسك معاوناً لرئيس الوفد

مغرإىل أتامـان اجلـيش    كما أرسلت كتاب توصية .وي أن يساعدهمشه ققوه ب
 .ملساعدة الوفد زافادوفسك يف شرينومور املفوض القوزاقي

شرينشيف  الكونت توجه القيصر إىل _يا ألكسندر إيفانوفيتش واآلن نسمعك  _
_ عنا على ما فعلت يف هذه املسألةأطل. 
أرسلت خطابـات سـرية إىل    .مل ندع شيئاً مل نفكر فيه يا إمرباطورنا العظيم _

وكتبت بنفسي إىل اجلنـرال   .تفليس وستافروبول وإيكاترينودار ملساعدة موفدينا
 ،مرافق القيصـر واجلنرال فيليامينوف وخان جري  .ملوضوعفيليامينوف وأفهمته ا

وقد أرسلت له مبعرفتك كتاب خان جري يف  .يعرف أحدمها اآلخر ،وإن مل يلتقيا
 وأتوقع أما سيجدان ما يتحدثان فيه وما سيعمالنه. 1وقد قرأه .ربيع العام املاضي

                                                 
: " 1883يكتب فيليبسون يف مذكراته اليت نشرها يف جريدة " األرشيف الروسي " عام  1

 إىل مكتبه كانت األخبار اليت أُبلغها إليه أيام الثالثاء قصرية دائماً. ولكن حني دخلت يوماً
حامالً املصنف انتظرته عدة دقائق ألنه كان مستلقياً على األريكة ويداه خلف رأسه على 
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ليس ألنه  .أهل للثقةوالرومتيستر بافل ألكسندروفيتش فريفسك  .معاً حني يلتقيان

سـرت   _معاوين يا إمرباطوري العظيم بل ألنه مقاتل جتد فيه الصدق والشجاعة 
رف خان جري اعتي فلم _ابتسامة خفيفة على شفيت شريينشيف وهو ينهي كالمه 

   .بل بدأ تعارفهما من حرب الفرس والترك وبولونيا،اليومفريفسك  والبارونُ
_ غبكان يظهر يف صـوت القيصـر دفء    _التعارف  ط اإلنسان على مثل هذاي

ما إمكاناأمامهما عمر كامل ليربزا  .مها شابان _ .ناعم وإن كانت عيناه باردتني
مع السالمة أيهـا   .أمامنا يف بالد روسيا.ولذا برعاية اهللا ورمحته ننهي عملنا اليوم

                                                                                             
عادته، وحني ض نظر إيل دون لني وقال: " ليس اليوم موعدك يا عزيزي " وقبـل أن  

ة األخرى. ومسعت صـوت  أذكّره بأن اليوم هو الثالثاء خرج أ. أ. فيليامينوف من الغرف
عاً بالنجارة كما سنقرأ مالحظة من املترجم: رمبا ألن فيليامينوف كان مول(نشر خشبٍ* 

إىل  ). انتظرته يف مكتب املعاونني قليالً مث دخلت إليه ثانية حني رجع فيليامينوففيما بعد
مكتبه. وبعد ما كان يذرع أرض الغرفة ناظراً أحياناً بطرف عينه إىل ما معي سألين نافد 

ح باد عليه: " ملاذا يا عزيزي جلبت يل اليوم هذه الكمية الكـبرية؟ "  الصرب وعدم االرتيا
وهنا فقط استعجلت " هذا أيها احملترم الغايل ما كتبه مرافق القيصر العقيد.. خان جري 
للنشر يف ما يتعلق بوضع اليد على القفقاس. وقد أرسله وزير الدفاع لتصـفحه _ قـال   

عزيزي.سأتصفحها " فوضعت املصنف حيث يكتب. القيصر :هذه ثرثرة فارغة، ضعها يا 
 مث رأيته بعد أكثر من عام وقد غطاه الغبار. وهكذا مل ير هذا العدد إىل مماته "

كان الكونت  1836إبريل _ نيسان عام  14مل يكن األمر كما كتب فيليبسون. ففي 
حسب ما أمرت، فيليمينوف قد كتب جواباً خمتصراً إىل وزير الدفاع " أنت أيها احملترم، 

آذار رأيي يف  3يف ما يتعلق بتنظيم عملية تطويع اجلبليني القفقاسيني، كتبت باختصار يف 
كتابات خان جري. أحتاج إىل وقت طويل لإلشارة إىل كل األخطاء وال فائدة كبرية 
فيها. وتوقفت فقط عند املقاطع اليت يتحدث فيها عن رأيه يف ضرورة استعمال اللني دون 

 دماء. (رقم امللف... )سفك ال
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أطلعوين  !يحققها لنااهللا آمالنا ولْ ليسهلِ _ض الثالثة مع وض القيصر  _احملترم 
 .كل شهر على أخباركم

*** 
مل يكـن   .مل يفهم خان جري صعوبة املهمة اليت أوكلها إليه القيصر إال ليلة سفره

عـن طريـق    ه الـتفكري وقد جتدد جتنب  .جيهل يف نفسه أن هذا سيحدث يوماً ما
   .عند تاتيانا سيدينيفسك  ريابينينا اختالق أشياء أخرى يفكر فيها

 يكن يعرف بأمر سفر الوفد السري إال هو وفريفسك باإلضـافة إىل الثالثـة   مل
شرينشيف أبلغه، لـيس   الكونت ومل يبلّغ هو بفمه فريفسك إال إذا كان .الكبار

كان يود أن يكلمه الـوزير   _ألنه ال يثق بصديق متتد صداقته إىل سنوات بعيدة 
عاً للحديث حني يتركان وسيجدان موضو ،طريق القفقاس بعيد .هو ، الهشخصب

شرينشيف بـداعي مناكـدة   الكونت " من يعرف إن كان  .بطرسبورج وراءمها
أعرفهما متجاني وإن مارسا عمـالً واحـداً وتبـادال     _بنكندورف الكونت 

   "قد أحلقه بنا خصيصاً _االبتسامات 
 ؟أهناك ما يقلقك _سألته تاتيانا  _ !يا خان كم أنت حزين هذا املساء _
 .كله متام ،ال _
 .أنت حزين،ال تقول احلقيقة يا خان جري _
 .أنا مسافر غداً يا تانيوشا _
 ،نظرت تاتيانا إليه بوجه مرتعب كأا كانت تنتظر خرباً مشـؤوماً  _ ؟إىل أين _

إىل عنـد   ؛أتراهم يرسلونك إىل القفقاس _ :وصرخت والدموع تسيل من عينيها
   .هاأفْلَت منها ما يقلق _ ؟!الشراكسة

إىل اخلريف  _.. سأعود يف ظرف شهر أو شهرين .لن أغيب طويالً يا تانيوشا _
كتم عن تاتيانا اليت ارمتت على صدره باكية أنه سـيجول   _موعد زيارة القيصر  

 .يف إقليم األديغة
 !لن أتركك ،لن أدعك تذهب _



- 678- 
 

 !إمنا أذهب إىل ديارنا !تانيوشا ،تانا _
 _سيقتلك أبناء قومك الشراكسة  ،هناك حرب تدور .ليس إىل دياركم ،ال ،ال _

  .بدأت كتفاها الضيقتان تنتفضان وهي ترثي زوجها السابق، ومن ختشى عليه اآلن
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بعد أن ظل موفدو القيصر مخسة عشر يوماً على الطريق عربوا حبـر آزوف عنـد   
 .نحزيرا 14تامان، ووصلوا إىل إيكاترينودار يف الظهرية احلارقة يوم 

ودون أن يتلكؤوا يف الغداء وصل  ،االهتمام خبدمة املسافرينبوا يف الفندق بالغمل ي
خان جري وفريفسك يف الوقت احملدد الساعة الثانية إىل زافادوفسك أتامان جيش 

   .شرينومور
ما إن رأى األتامانُ الضيوف الذين كان ينتظر وصوهلم من بطرسبورج على الباب 

يل ووجهه احلليق وشاربيه الرفيعني وجبينه العريض وقوامـه  حىت ض بعنقه الطو
ورحب ما وعيناه الذكيتان  .املمشوق، مؤدياً حتية إىل القيصر الذي أرسل الوفد

 :تفضحان قلقه اخلفيف
أمل  ؟تكمـا رحلكيف كانت  .انتظرتكما أمس واليوم !أهالً بكما أيها احملترمان _

اخليول والعربات واحلرس جـاهزون يف أي   .يعجبكما الفندق الذي اخترناه لكما
إن كان هناك ما حتتاجـان إليـه مسـتقبالً     .تصرفْنا حسب ما كتبوا لنا .وقت

أهنئك  .سنحقق رغبة قيصرنا العظيم دون أي انتقاص .لن نقصر يف شيء .فأخربانا
 .يا خان جريالقيصر  ثلمم على منصب

" ضـحك خـان    . يف اجليشمل يكن هكذا حني خدمنا معاً !" ما أكثر ما يثرثر
 :جري يف نفسه غري أنه أجاب باختصار

ال حنتاج حـىت اآلن إىل حـرس    .كل شيء على ما يرام !أيها األتامان شكراً  _
 .قوه بشه قويرغم املقدم ،قيصرنا العظيمعلى علم  من  ، بناقولكن أرف .قوزاقي
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األتامـان اآلن دون   قـال  _ .قيصر روسيا مرافقيا  .سيكون جاهزاً يوم تريد _
 تكلف ولكن حبذر.  

أى خان جري بنـربة أكثـر    _ !ين طلبته اليوم يا نيقوالي ستيبانوفيتشراعتبِ _
 .لطفاً

   .وسيكون هنا صباحاً ،سأرسل وراءه حاالً ،املقدم مغرقوه يف أبنه _
يف احلديث ألول مرة  فريفسك تدخل _ولكن ال تطلب حضوره  ،أرسل وراءه _
 !أرسل إليه أن ينتظرنا .هب إىل تلك الناحية خالل أسبوعحنن سنذ _
 .حسناً _
م قال خان جري حماوالً عـد  _األسبوع موعد طويل يا بافل ألكسندروفيتش  _

جيب أن نقابل اجلنرال  .األفضل أن نسافر من الغد _جتاوز املهلة اليت حددوها هلم 
ي ستيبانوفيتش على مهمات أطلعنا يا نيقوال .فيليامينوف ألكسندر ألكسندروفيتش

ها حنن  ،روسيا اليت ننفذها يف إقليم األديغة ألننا جيب أن نعرف حسناا وسيئاا
 !نصغي

 .قال األتامان والغيظ يأكل قلبـه  _"  !" ما أشد ما يتواقح معي "شركسي األمس
رومتيسـتر وال _ن اجلالسني أمامه كتم غيظه ف هذين كلَّولكن ملا كان يعرف م 

ليتك وقعت يف أيديهم لنرى  !وجيامل الشركسي ،يفسك يبدي خشونة شديدةفر
لو كانت أوضاعنا  !.. يطلب مين أن أضعه يف صورة الوضع هنا.ماذا يفعلون بك

مث إنه  !سنرى ما بإمكانكما فعله .هذه ليست سان بطرسبورج.جيدة ملا أرسلوكما
ال يفكر بزيارة  .ء ر بشزةتوقف يف الفندق ومل يصل إىل قريته اليت تراها من ورا

 "  ؟!أي قلب يف صدره .أهله واالطمئنان عليهم
ال جتري مهماتنا الروسـية يف   :سأقول لكما احلقيقة ،ال أكتمكما أيها احملترمان _

لست مطلعاً جيداً على أخبار القربتاي والبسلين،  .إقليم األديغة كما تأملنا وتوقعنا
 الشابسـغ  .احينا ليسـت األحـوال جيـدة   يف نو .سيخربونكما يف ستافروبول

صربوا حىت يعود زانه سفريب من تركيا. ولكـن   .والناختواي خرجوا عن طورهم
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وا قامام علـى  فاده أن لروسيا ضلعاً يف عدم عودته استلّم بينهم خرب انتشرعندما 
و قبيلة حاكوف اجلبلية ال دأ  .وبدأ الوبيخ واألبزاخ يتحالفون معهم .حنو حاسم

قبـل أيـام    .وقد أسهمت بشخصي يف هذه النزاعات الدموية أكثر من مرة .البتة
فيليـامينوف  جلنـرال  رئيس مكتب اغريغوري إيفانوفيتش فيليبسون  كان عندي

   .وحدثين عن مواضع اشتباك كثرية
 .قاطع خان جري األتامان القوزاقي _ ؟ماذا سنسمي ما حيدث يف إقليم األديغة _

 ؟أهي حرب أم جماات واشتباكات _ :ضحمث سأل بطريقة أو
وأنتما ال جتهـالن هـذا    ،هناك حرب دموية ،ملاذا أخفي عنكما أيها احملترمان _

ملاذا نسـمي مـا جيـري     ،ولكن بعض الشراكسة املتمردين يواجهوننا .الوضع
ال أعرف إن كان ما  _ :خاف األتامان يف نفسه قائالً _اشتباكات؟  _مبجاات 

   .جبهكشفته لن يع
 _بصفتهم شعباً جاونا كلهم لسميناها حرباً؛ شئنا أم أبينا  ،لو أن الشراكسة _

ال جيوز اعتبار  _ :واختتم خان جري سؤاله الواضح مبا ال ميكن منه فهم ما يف قلبه
 .الناختواي وحدهم إقليم األديغة _ الشابسغ

 _تامـان  وافقـه األ  _ أنت أقرب إىل الصـواب   ،خان جري يا ،نعم ،نعم _
، واألبزاخ والوبيخ ينتظرون ما واجلمكوي واملخوش يتصربون ،ملونالبجدوغ مسا

    .سيحدث ولو أم يعلنون احلرب أحياناً
وحنن أُرسلنا إىل هنا من أجـل أال   _قال فريفسك  _هذه املواقف أحسن لنا  _

احلسنة  اهأوفدنا القيصر العظيم لننقل نواي .الشركسية _تتوسع املواجهات الروسية 
ال يضمرون  ورغبته يف العيش بسالم مع األديغة. وحىت الشابسغ _ الناختواي الذين

 .هافيوسنكلمهم  ،لنا اخلري سنزورهم مع هذه النوايا احلسنة
أضاف خان جري  _وسنعرض أمامهم مشاريع باسم قيصرنا العظيم ليفهمونا  _

 .إىل كالم من مسوه معاوناً له
 .ولكن ال أظن _ وقد خف حقدهابتسم األتامان  _حسن إن فهموكم  _
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ض األتامان بقامتـه القويـة    _ملاذا حنن جالسون هنا أيها الضباط احملترمون  _
املمشوقة، وأومسته على صدره تتالمع مع أصابع الطلقات علـى صـدره، ومـع    

ائدة يف نتظرنا املت _امة خوبكل ض ،مزيناً بسيفه وقامته ومسدسه ،كتافياته الذهبية
 .. ونستأنف حديثناالغرفة األخرى. وسنتبادل خنب ترحيبٍ قوزاقي

ال  ؟وحني فتح األخري ساعة جيبه " أنسيت اتفاقنـا  ،نظر فريفسك إىل خان جري
وانتشر اللحن الرفيع مـن السـاعة يف أرجـاء     .وقت لدينا " أشار إليه ذا املعىن

 .الغرفة
باً كان مسـتغرِ  ،ان جريفريفسك خلقال  _فهمت  ،ال وقت لديك ،نعم ،نعم _

الفكرة نفسـها وإن مل  وكان لدى األتامان  ،صربه على زيارة قريته طوال احلديث
 تكـن  . إن مللن نطيل جلستنا يا خان جري .مل تر أهلك إىل اآلن _يفصح عنها 

   .نظر إليه حبنان _حتب الغوريلكا  القوزاقية واألشربة األخرى 
قال خان جري الذي يفسحون لـه   _يت إىل القرية ساعة ال بأس أن تتأخر زيار _

ال نزال  _ :غري أنه قال بنفاد صرب يف قلبه ،الطريق وراء األتامان بكل هدوء نفس
 وأمامنا ليلة كاملة. ،يف املساء

كانت مائدة أتامان شرينومور القوزاقي عامرة بأطعمة نظيفة جافة ليس بينها حلم  
 .ا ما جتلس عليه إال أن تأكل واقفاًومل يكن إىل جانبه .اخلنزير

 _ .طلبت حتضري هذه املائدة السريعة مراعياً استعجال موفد إمرباطورنا العظيم _
إن رغبتم يف اجللـوس فهنـاك    _قال األتامان وهو يصب الغوريلكا يف الكؤوس 

أدعو لكما أن تتحقق أمانيكمـا،   .أرحب بكما أيها احملترمان من جديد .مقاعد
أرفع الكأس متمنياً أن تتحسن العالقات  .قدومكما خرياً علينا وعليكم وأن يكون
خان جري  مث أردف غري عابئ بإعادة .الشركسية فيتوطد السالم بيننا _الروسية 

ماضغاً قطعـة مـن اخليـار     ،مكتفياً بلمسها بشفتيهالكأس دون أن يشرب منها 
بار أهلك على األخبار األخرى مل أر من املناسب أيها احملترم أن أقدم أخ _ :املخلل

ألين فهمت أنك تفْلِّاملهمة اليت كُ عدا أمسى من كل شيء آخر ت.  كلهم خبـري، 
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عـادل جـري    ،وأظنك تعـرف  ،وأخواك الصغريان .ويف صحة جيدة ،يف سالم
الكونـت  وسعيد جري عنـد   ،حيضرونه يف ستافروبول لاللتحاق بالسرية اجلبلية

 .رس الفيلد مارشاليف عداد ح ،باسكيفيتش
ألول مرة خالل هـذه السـاعات    _ ؟ووالديت ،وجديت قانتات أسعد غرييفنا _

 .القليلة األخرية بدا متلهفاً
 .ومبناسبة إقامة معرض جتـاري يف إيكـاترينودار حتادثنـا    ،منذ أقل من شهر _

 .فكريهااليت يقال إا عمرها ال تزال متينة يئتها وت السنوات التسعنيوبالقياس إىل 
أمـا أخبـار    .وكان معها صـيب  ،وقدمت إيلّ امرأةً رشيقة ودوداً على أا كنتها

وأنـا مل   .مل أمسعهم يقولون إا معهـم  ،والدتك فال أعرفها. جيب أن تكون خبري
ت الكأس الثانية لونه إىل أضاف األتامان وقد حول _ولكن إن أردت احلق  .أسأل
، وكلَّ نبالء قرية املعرب رة اليت لكم وإن كانت علىحنن حنمي دار اإلما _: األمحر

 .ويف سالم ،ولذا فاجلميع خبري ،لوستان حبله
 _ أتسمع يا بافل ألكسندروفيتش؟ _ قال خان جري منتشياً ذه األخبار: _

 .األتامان مطلع على كل شيء، وحيمي كل شيء ،ميكنين أن أذهب إىل أهلي اليوم
 !تفضل واخطب ،النرفع كأساً على شرف مضيفن

 _قال فريفسـك    _من أجل أن يتمتع األتامان احملترم نيقوالي ستيبانوفيتش   _ 
 .ومن أجل أن يتحقق كل ما يريده أرفع هذه الكأس ،بصحة جيدة

 :قال خان جري
ومن أجل أن يبقي على اخلـري بـني    ،من أجل أن يترقى يف رتبته :وأنا أضيف  _

 القوزاق والشراكسة. 
غ زافادوفسك أفر _هذه مسألة بيد اهللا والقيصر ف ،ف ماذا سيحل برتبيتال أعر _

ولكننـا   _ :مث عض قطعة املخلل مستمتعاً بصوت القضم وقال .األتامان الكأس
نعمل من أجل السالم املطلوب بني القوزاق والشراكسة لوال أن اإلجنليز واألتراك 

وتصلنا أخبار تفيد أن  .ليزيانشابسغ البحر األسود يهيجهم إجن .يعملون سراً بيننا
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وبدا جلياً أن الكـأس   _يشان والداغستان يثريون األبزاخ القادمني من نواحي الش
كنت قـررت أن أخفـي    ،والبجدوغ أيها احملترم _الثالثة حررت لسان األتامان 

وملاذا نـذهب   .بينهم من ال يطيقوننا ساملني متاماً كما يخيل إلينا؛عنك، ليسوا م
، شواي، حياربنـا مـع   ي كان يرافق قانتات أسعد غرييفناوالد الصيب الذ :اًبعيد

أتتـذكر   :.. وسأقول لك خرباً أشد إزعاجاً.يف بالدهم. هذه هي احلال الشابسغ
 ؟بانتايل ابن بادينكا

وضع خان جري الكأس  _وحاربنا معاً ،كنا معاً يف اجليش ؟!وكيف ال أتذكره _
 ؟ماذا جرى لصديقي _من يده 

ويقال  .وقاتلُه هو شواي ،يف هذا الربيع"أبنه  "قُتل عند .رحل بانتايل عن الدنيا _
.. هكـذا جتـري   .إنه رغم ما حدث فإنه ما زال حيوم حول أنفيسا أرملة املرحوم

 .سنأيت باملقاعد ونكمل جلستنا .ال يزال أمامنا وقت ؟.. ملاذا حنن واقفون.األمور
قال خان جري شاعراً باألمل املفاجئ يعصر قلبـه   _ال يا نيقوالي ستيبانوفيتش  _
بعـد أن   .وجيب أن يستريح بافل ألكسـندروفيتش  .الطريق علىحنن ال نزال   _

 .نمضي ار الغد عندنا سننطلق إىل جيلينجيك آدريب حيث يقـيم فيليـامينوف  
 !خرب وصولنا إىل هنا، فأخربهم موأنت على علم مبن سترسل إليه

قال األتامان وقد اختفت عالمـات   _إمرباطورنا العظيم   افقمرمن تقصده يا  _
مـا إن   _الشرب من على وجهه على عادته كلما وجد نفسه يف موضع حـرج  

ما كـان   _وأى بعد فاصل قصري:  _مسعت بوصولكم حىت أخربت بطرسبورج 
   .جيب أن أروي لكما حكاية بانتايل القوزاقي وشواي الشركسي

ولو أنـه أخ مل   ،كنت أتوقع أن يعادينا شواي .ي ستيبانوفيتشال تم يا نيقوال _
كنت أعـده   .أمر آخر ما جرى للمسكني بانتايل مؤسف أكثر من أي .تلده أمي

لست أجهل أن احليـاة   .وجنونا من ثالث حروب خضناها معاً .أخاً كشواي متاماً
 ...ومع ذلك ،ظاملة بفرحها وترحها

*** 



- 684- 
 

اب الدار معلناً قدوم خان جري اندفع كل من يف حني ركض الفارس الصيب إىل ب
 .وتبعهم من مسع من أهل القرية .الدار

وملا رأى خان جري قانتات اليت حنت ظهرها عشرات السنني متوكئـةً بكفيهـا   
البيت مغلوباً بقلب مضـطرب   مصطبةاليابستني على مقبض العصا الفضية قفز إىل 

 .ومسح خديها الرقيقني بيديه وقبلهما وعانقها ،بعدما أبعد عنه من جتمع حوله
 .رأيتـك مـرة أخـرى    ،هذا خري .اآلن اختذت هيئة رجل !أحسنت يا ولدي _

منذ  ،تعال يا ولدي _أبعدت قانتات خان جري عنها وتأملته وابتسمت يف وجهه 
يـا   :زمن بعيد مل أمسع شيئاً من أخبارك. وحني وصلت إىل الباب توقفت ونادت

طلبا من حاج قسي وقاميت أن يبحثا بني املواشي عـن مهـر   ا ،يا سيسور ،بيكا
 .نظيف وعن خروف مسني

 
– III – 

 
 .خالفاً للسنني السابقة مريضة بال دواء ،أوهلما أن جدته :مهّان يفنيان خان جري

، باب القيصر وال يستطيع البوح به والثاين ما كان يهمه وهو يف بطرسبورج على
   .غة بأم عينهويراه اآلن يف إقليم األدي

العربة السوداء اهزة جيداً جتري باجتاه ساحل البحر األسود الذي تظهر فيه جبال 
بيضاء القمم يتبعها ثالثة فرسان يف صباح صيفي ناعم  وهي خترق السهول املألى 

 ،اجليش الروسـي  مشاةُ هار إىل جانبمي ،تصعد التباب غري العالية وتنزل ،باملواشي
الـيت تنقـل    والعربات ،على العربات ذوات العجلتني واملدافع ،القوزاق وفرسانُ

 .اليت ال اسم للمكان الذي جتري فيه إىل اآلنملعارك اجلرحى من ا
للعني فإن كثرياً من املظامل  رغم أن الشمس الدافئة تبتسم :قال خان جري يف نفسه

من يف قلوم مثـل   نولك .افية تكمن يف العامل منتظرةً اللحظة اليت يعثِّرونك اخل
 :مفتخرين كأم يقولون لكسعداء هذه النوايا ال يستترون، ينتصبون أمام عينيك 

هي  ؟ماذا ميكن أن أفيد نانا يف شيخوختها، وهي اليت ربتين !انظر ماذا سنفعل بك
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ال أزال حمتاجاً إليها ولو لبضع سنني، الشيخوخة مأساة ال  .وأنا زماننا زمان صعب
 ؟ن يعطيين أجوبة شافيةم؟ن أمحل مهومي وأفكاري إن فقدت ناناإىل م .عالج هلا

وهـذا املكـان    .املكان الذي أرسلوين إليه ال أرى فيه ما يسر إال املناظر اجلميلة
 الشابسغ ؟أين األديغة  _اجليش والسالح  _يفسده يف كل ناحية أصوات الغرباء 

 ؟ولكن أين البجـدوغ املسـاملون   ،نوالوبيخ والناختواي واألبزاخ واألباظة حياربو
هاهي القرى األديغية على طريف الطريق احلريب املؤدي إىل الشاطئ كأن اجليـوش  

كالً منـها تنظـر إىل األخـرى    تقابل إحداها األخرى غري أن  :الروسية أرعبتها
ومن دورهم أصـوات الكـالب    ،من مواقدهم الصباحية يتصاعد الدخانشزراً.

 .م ترعى يف أطراف قراهموقطعا ،وصياح الديكة
قال فريفسك فجـأة فقطـع    _ !ما أمجل طبيعة إقليم األديغة هذا الذي دخلناه _

واجلبـالِ   ،انظر إىل هذه السهولِ الفسيحة والتباب املتدرجة _أفكار خان جري 
 ،والسماِء الزرقاء الصـافية فوقهـا   ،والقرى املتقابلة،املتراصة ذات القمم البيضاء

وأظن أمواج البحر األسود الذي أمامنا مس هلـذه   .طفها من مسائهاوالشمسِ تال
 .أرض األديغة قومك أرض خلقها اهللا لنفسه يا خان جري .الطبيعة احلنون

 ،ودون فاصل طويل .وافقه مع أنه كان يفكر يف موضوعات أخرى .نعم ،نعم _
ني املتجـاني  أضاف دون أن تفهم من كالمه من من الطرف ،وكأنه يعيد التفكري

 !ليت طبيعةَ األديغة اجلميلة وجدت سالماً مناسباً هلا _ :حيمل املسؤوليةَ
.. حرام أال تشهد مثلُ هذه الزاوية من اجلنـة  .وأنا كان يف ذهين الفكرة نفسها _

مث تـذكر فريفسـك أن    _ .ومن ال يفهم هذا فهو عيب عليه وعصـيان  .سالماً
ليس ألين أنسى أن  ،ال تؤاخذين يا حمترم _ :المهجليسه أديغي فتظاهر بإصالح ك

.. منذ حرب الفرس .وال تظن أين أبرئ قومي ،األرض اليت حنن فيها أرض قومك
 ،حزننـا حزنـك   ،أراك واحداً حقيقياً منا ،وبعد عشر سنني ،اليت تعارفنا خالهلا

 ...وفرحنا فرحك
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بدأ يف السـنة األخـرية    وافق خان جري رفيقه مرة أخرى ولو أنه .نعم ،نعم _
 _وذكّره باملهمات اليت أرسلوه ألجلها  ،يقارب املوضوع أحياناً من زاوية أخرى

حني تثق الدولـة   ليس من الضروري .من أجل هذا السالم أرسلَنا القيصر العظيم
هـو نـابوليون    ها :انظر .أن تكون أديغياً أو روسياً لترفع من شأا يف العامل بك

وهو إيطـايل   ،وكولومبو .1ا فارق احلياة وهم يلقبونه بالكورسيكيإمرباطور فرنس
عمـل   من جنوا،اكتشف أراضي جديدة عابراً حبار العامل، فجلب إلسبانيا الـيت 

 ..  .وكاترين الثانية .ثناء عظيماً وكنوزاً ألجلها
اسـتلم البـارون    _ ؟خان جري، أيها احملترم، ملاذا تروي يل هذه األحـداث  _

ال  .إن ظننت أن قليب داخلَه شك ما فأنـت خمطـئ   _فة احلديث منه فريفسك د
 :سأقول لك الواقـع  .أريد أن يسمع القيصر الذي أوالنا ثقته هذه األفكار السلبية

ذ أي مهمة توكلـها إيلّ دون  شرينشيف أن أنفّ الكونت أكّد علي وزيري اجلنرال
الكونـت  م القيصـر و وبغض النظرِ عن هذا فلن أسـتطيع عـدم احتـرا   جدال.

تنفيـذنا   !صدر منا كالم ال يعجبنا فانسـه وهلذا يا خان جري إن  .بنكندورف
 .على الثقة املتبادلة بيين وبينك يتوقف للمهمة الكربى اليت أُرسلنا من أجلها

حسم خان جري املوضوع  _هذا ال حيتاج إىل مزيد من اإليضاح أيها البارون  _
 .وحماربان ألجلها ،للدولة اليت أرسلتنا أنت وأنا موفدان _دون أحقاد 

وافقه فريفسك وإن كان قلبه بارداً  _، ال مهمة لنا هنا غريها نعم يا خان جري _
ولكـن   _ :وقال بسرعة كعادته كلما وجد نفسه يف مـأزق  .حنوه خمفياً مشاعره
 _ يلة وطلقة أرض األديغة مج.ال ميكن صرع الصدق بالكذب .ليقلْ كلٌّ ما يريد

اليت  الفرس الوعرة قياس إىل هذه األرض ال قيمة ألرضِكان يريد أن يضيف " بال
واألتراك والفرنسـيون   .سفكنا الدم فيها، وال ألرض بولونيا غري املستثمرة جيداً

واإلجنليز ليسوا بال عقل حىت يطمعوا فيها بال سبب " غري أن الكلمات اليت تراشقا 
حىت  ،الناس الذين تقربوا إيلّ أمسِ واليوم _انه ا قبل قليل جعلته يعض طرف لس

                                                 
 ألنه من جزيرة كورسيكا. املترجم 1
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الصأفهموين كثرياً مما كنت أجهله، وجعلوين أنظر إىل املوضوع بعني أخرىيانُب ،. 
لو مل يكن يف  .ليقلْ كلٌّ ما يريد !واآلن ما أكثر ما سأكتشف من أمور ال أعرفها

" ما تـراه   _ات أسعد غريفنا األمر إال األقوال املأثورة اليت ترمجتها يل جدتك قانت
أنا لست نادماً على السـفر إىل بـالد    .العني يساوي احلياة " هذه حكمة كاملة
   .األديغة حىت لو مل يتحقق ما نسعى ألجله

ابتسم خان جري بوجه لطيف  _ما قلته اآلن غري جائز يا بافل ألكسندروفيتش  _
كنت أفضل أال أمسـع هـذا    _اك قلبه وهاجم طبعه الشكّ ،ولو أن صوته حازم

ولكن رغم ذلـك قـد    .الكالم يف اليوم الذي وطئت فيه أرض األديغة ألول مرة
كان شيء مما يظل يطرحه خارج ذهنه دائماً يعصـر   _يشفق القلب على الصريع 

 .قلبه رغم حذره
 _استعجل البارون فريفسك  _أيها احملترم هو كالمك األخري  ما لن أقبله أبداً _

وهم يقاومون روسيا العظمى  .نت تقصد باملغلوبني األديغةَ فليس األمر هكذاإن ك
ال خنلو من مقاربات خمتلفة  ،صحيح .حيمون أرضهم وحريتهم ،مثريين انتباه العامل

 للمسألة...
 _ مسبوقةسأل خان جري برقّة غريِ  _يا صديقي العزيز بافل ألكسندروفيتش  _

تفاقَنا على أال نتكلم يف ما ال يعنينـا وال نتجـاوز   ا ،قبل أن نبدأ مهمتنا ،أتتذكر
 ؟مهمتنا

 .ال أمسح لنفسي أن أنساه ،أتذكّر كما اليوم _
 ؟ملاذا ننقضه إذن _
.. أليس األديغة من يقولـون " انصـب   .؟ولكن ألسنا على الطريق أيها احملترم _

 " !نا خرباً  ماعفأمس ،سلّماً للطريق
هش خان جـري   _غة أيها اإلنسان الطيب البارون أنت تعرف شيئاً عن األدي _

 .مل يكلفوك عبثاً مبتابعة موضوعهم .مرتاحاً ملا يسمع
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يف قليب مـا علّمـتين إيـاه يف     حفظت .يف البداية الشكر لك على هذه املعرفة _
وما رويته يل على الطريق إىل القفقاس.قرأت ما كتبـه بسـتوجيف    ،بطرسبورج

كتاباما قبوالً مين.  مث الشكر ملن أوالنا ثقته ووضـع  مارلني وبوشكني، والقت 
حني ترافق شخصاً  ؟بِم ميكن أن أصفه إال باخلري .خطانا على هذا الطريق قيصرِنا

كيف  .وستقوم هذه األفكار بينكما ،يف طريق ستخطر لك أفكار مل ختطر لك قطُّ
   .ههذا ال ضرر في ؟ميكن جتنب احلديث يف املوضوع الذي يهمك

 !ولكن ال تنس أين أديغي ،وهذا صحيح _
 .كنت نسيته،صدقين ،.يا مسوك. لو مل تذكِّرين بأصلك.القيصر العظيم ثلمميا  _
تربيـة   البارونُ تلقّى الطفلُ .البارون فريفسك واحملترم خان جري  يف عمر واحد 

ف ضـم إىل  شرينشيلكونت وبفضل قرابته ل .ممتازة ألنه ولد يف أسرة ثرية ومتنفذة
. وسـاهم يف  واحلـرس   الضباطاجليش يف سن مبكرة، وأى الدراسة يف مدرسة 

. واآلن هـو عضـو يف   يف مواقع كثرية يف مشال القفقاس مث ،حرب الترك والفرس
الوفد املرسل إىل إقليم األديغة بصفته معاوناً لوزير الدفاع الروسي ومسـاعداً أول  

ومع أن رتبة خان جري  .األديغة كما يدعي وليس جاهالً جداً بأمور .خلان جري
أعلى، ومهمته أيضاً، فإن مهماته السرية ليست أقل أمهية من مهمات خان جـري  

بدأ خان جري يفهم هذا األمر يف  .وهذا ما يخيل لرئيس البعثة خان جري،العلنية
 .ووجد نفسه يف أكثر من موقف ينظر بعني الريبة إىل تلك املهمـات  ،بطرسبورج

واآلن سـؤالٌ إثـر    .وجعلته النظرات املتبادلة بينه وبني أتامان القوزاق جيدد شكه
 ...سؤال

الم خان جري نفسه  _الطريق  تجشم معك مشاق" من املعيب أن تشك يف من ي
ملاذا جيب أن يكتب كلٌّ تقريـره مسـتقالً إىل    :ولكنه ال يستطيع إال أن يتساءل

أكـانوا   ؟أيكون األمر عدم ثقة يب ؟يستنتج من هذاوماذا  ؟القيصر ووزير الدفاع
يسمحون يل أن أجلس يف جملس واحد مع رؤوس روسيا الثالثة لو مل أكن موضع 

أكانوا يتركون البارون يقف نصف ار على الباب قبل أن يسمحوا لـه   ؟ثقتهم
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وافقه ملاذا إذن طلب القيصر منا أن نكتب له يف الشهر مرتني أو ثالثاً، و ؟بالدخول
حني سألت ألكسندر كريستوروفيتش عن املوضوع ألين مل أجد مـن   ؟شرينشيف

ـ  :املناسب أن أسأل يف حضرة القيصر أجابين  دريسيكتب كلٌّ وحده ألنه من ي
أال نكـون يف   على ما يبدو ألفضلا ؟ماذا ميكن أن حيدث يف هذا الطريق الطويل

.. أظنين تسـرعت يف قبـول   .أفكر فأجد أن شيئاً ما جيري ملهميت .عربة واحدة
حسن أن أمحل السالم إىل قومي وإن أصبحت بعيـداً عنـهم يف    .املهمة معتداً ا

ويف الكتاب الذي محلته إىل القيصر يظهـر هـذا    .تفكريي ويف نظريت إىل احلياة
ولو ،لو مل يعجبـه  ،مل يكن ليجعلين رئيساً لكل الذين أَرسلَهم لو مل يقرأه .التفكري

 .األديغياحلارس وملا ناداين ب ،وملا وجدين أهالً خلامته الغايل ،د فيه ما يهمه هومل جي
وأضرابه أم مل أصدق فأنا واهللا ساذج أثق مبن يفعـل   نغومه شورهوسواٌء صدقت 

ولكن مع ذلك ال أصدق كالم فريفسـك " لـو مل   .خرياً معي، ومبن يتآمر علي
 تذكّرين بأنك أديغي كنت نسيت "

 قالت يل نانا ": الضابط الروسي الذي أرفقوه بك قد ال يكون سيئاً، وملاذا
 ولكن احذره! "   

انتشـل   _ ؟أأفهموا  املقدم مغرقوه املوعد الذي جيب أن ينتظرنا فيه يا تـرى  _
 .سؤال فريفسك خان جري من أفكاره البائسة

 ؟بلّغهأمل يعد الفارس الذي  ؟أليس األتامان هو الذي كلَّفْناه ذا _
 .قال إنه عاد _
   ؟وماذا إذن _
 ما رأيك يف مغرقوه؟ .ألن أمامنا ما يقلقين ،ليس لسبب مهم ،ال أدري _
 .وخملص لنا ،إنسان كتوم وقور _
   ؟أعين أيسمعون كالمه ؟وما قرابته باألديغة _
أن يستقبلوا  ال تتوقع _ابتسم خان جري  _هذا عائد إىل الناس الذين يكلمهم  _

وليس كل من كانوا على  .حيمل رتبة روسية كما استقبلونا أمس يف قرييتكل من 
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وليسوا قليلني من جاؤوا لتسـقُّط   .مائدتنا البارحة ورفعوا األخناب متشاي النوايا
من الـذين يسـمون    ،جوارهاأضف إىل ذلك أن هؤالء من قرييت ومن  .األخبار

يت سندخلها بعد ساعات وضـعاً  ال الشابسغيف أرض  قابلسن .بالبجدوغ املساملني
نبتعد ل ،ال تؤاخذين ،مرة أخرى ،يا بافل ألكسندروفيتش يا صديقي الطيب .خمتلفاً

 .أظننا نقضنا اتفاقنا ،يف ما ليس من شأننا عن الكالم
مهمتنا األوىل أن نعرف من  _ه استعجالَه فضح صوت _ .ال أوافقك ،ال يا حمترم _

قال فريفسـك يف   _وسيكون هذا جواباً آلمالنا  .نا ومن يصادقهيعادي من أوفد
وتذكر كالمـاً   .ملاذا حياول إبعادي عن قضايا األديغة مع أا هدفنا األول :نفسه

  .شرينشيفالكونت سلبياً قاله له 
انتصب أمام عيين خان جـري   الشابسغحني خرجا من أرض البجدوغ إىل أرض 
واإلسـطبالت   . بشر وال كـالب ال ،ورفيقه عامل آخر.القرى احملروقة مهجورة

واملراعي خاليـة، واألشـواك    ،والريح تنثر رماد املواقد ،واآلبار متداعية ،مهدمة
الـيت   الشابسغوال يسمع صوت عصفور شارد يف غابة  .غطت األراضي اخلصبة

اعتصر األمل قلب خان جري؛ فكم صحبوه من هذا الطريـق إىل مربيـه    .يعربوا
تبدو  الشابسغوحني تعرب الغابة ترتقي هضبة  !إىل البيت منهمرجان، وكم أعادوه 

أيكون منظرها كمنظـر القـرى    .وسيبدو ر أبنه ،القرية اليت أمضى فيها طفولته
يف مجيـع   _سقط قلب خان جـري   ؟إذن املسكني مرجان ؟األخرى اليت مر ا

ر يف إن صدقت هواجسي يف مرجان فبأي عني سـأنظ  .األحوال فيليومينوف ظامل
مل نتصرف هكذا يف بولونيا، كان من حيمل السالح فحسب هو  ؟وجه فيليامينوف
قتل على محمن يلكتب كل هـذا إىل   .ومل نكن حنرق القرى.ه السالحجيب أن ي

ما إن نصل إىل جيلينجيك   ؟كيف يصاحلك من متارس عليهم هذه املظامل .القيصر
 ؟بافل من يستحسن أن يكتـب إليـه  أأنا أم  .حىت أكتب للقيصر كل ما شاهدت

 .غري أم قد يصدقون بافل أكثر مين ،ميكن أن أكتب أنا



- 691- 
 

يف اللحظة اليت هم ا خان جري أن يبوح لفريفسك باألمل الذي يلوي قلبه خرج 
 مث انقسـموا قسـمني    .من قلب الغابة اثنا عشر فارساً أديغياً شاهرين السـالح

 .وحاصرومها من األمام ومن اخللف
 .قال فريفسك _ما كان علينا أن نستغين عن حراس األتامان القوزاق  _
قال خان جري وهو ينهض يف العربة. وقال  _ !اطمئن يا بافل ألكسندروفيتش _

مث  _ !ضعوا أسـلحتكم  _ :بصوت عالِ للمرافقني الثالثة الذين شهروا أسلحتهم
ودون أن يهـتم بالـذين    _اركم سعيد أيها األديغة  _رضوه استدار إىل من اعت

   ؟من أكربكم _ :جييبون إجابات غري متسقة سأهلم
 .سأل أحد الواقفني يف اخللف بصوت ليس غريباً عليه _ ؟ماذا ستفعل بكبرينا _
 .سأوجه إليه ما يستحقه الكبري من التحية وسأسأله  _
أأنت هذا النغوي الذي طبقت شهرته اآلفاق وال نرى شخصه، من مل نتعـرف   _
 ؟!ليهع
اسكت  _مسع صوتاً أنثوياً رفيعاً من أحد الواقفني يف املقدمة  _يا قغزج بفوق   _

وال حترجنا حنن أمام  ؟احترم من أمامك؛ ألست أديغياً ؟أال تستحي ،يا عدمي اإلميان
مرحباً خان جري حنن نعرف أن القيصـر الـذي ال    !لوا أسلحتكمأنزِ .الضيوف

يقدمه إلينا سنرى ما  .جنتمع هناولكن مل نتوقع أن .يمنايطيقنا أرسلك موفداً إىل إقل
هـاهو الطريـق    ،أصحابك ألن توجيهات كبارنا هي أال نتعرض ملبعوثي السالم

 !مفتوح أمامك
 .على ما يبدو مل حيقق شواي عهـده  _قال خان جري  _ ؟" أال يزال بامبت حياً

      مبا يفعل هؤالء "ال ميكن التكهن  ،رمبا ؟أتكون مأساة األديغة صاحلَتهما
إن كنت تريـد أن تـرى مربيـك     _صاح بفوق وراء العربة  _ !أيها النغوي _

وسترى ما فعل قوم من جيلـس   .مرجان للمرة األخرية فهو راقد يف البيت وحيداً
ولكن إن تراجع كبارنا عـن   .وكان مغرقوه بني هؤالء ،إىل جانبك بقريتنا الكبرية
 .جدك أينما كنتتعليمام فاعرف أننا سن
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 .سأل فريفسك الذي على وشك الصحو _ ؟ماذا يقول هذا _
 .ابتسم خان جري كامتاً انفعاله _ .يقول يل، باسم الكبار، مع السالمة _

احترام األديغة لكبارهم " مسعت، قتولكن ما رأيته  ،ومل أصدق وصدف أن صد
ومـع أننـا    ،ما فعلنـا هؤالء الذين فعلنا م كل  .بأم عيين اآلن يفوق العجيب

كان بـوده أن   _تنا منهم بفضل شرعة أوامر الكبار يف السن" صأعداؤهم فقد خلّ
مع أن هـؤالء   _يسمع خان جري فكرته فكتمها يف صدره خوفاً من أن يغتر ا 

نتذرع بأم متمردون،  .وال يتبعون نظاماً اجتماعياً معيناً ،ليس عندهم دولة حمددة
اقشم حرية، عونظلمهم ظلماً يعجز ،وجمموعات بشرية متنافرة، فننتقص من شأ

وهـو املسـكون    ،هذه األفكار ال جيوز أن أُمسعها جلليسـي  .اللسان عن وصفه
 باهلواجس الشريرة كما أظن "

يف هذه اللحظة كان خان جري مهموماً بالنظرة األخرية اليت سيلقيها على مربيـه  
 .لبالد كلهامرجان أكثر من اهتمامه بأمور ا

وجتنباً لرؤية قرية مرجان اليت كانت تلمع دائماً على ضفة ر أبنه يف أوقات مجال 
الطبيعة ويف أوقات بشاعتها أوقف خان جري العربة على باب البيـت الوحيـد   

   .واملطلّ على القرية اليت زالت من الوجود ،الباقي على ضفة النهر
ال ميكن أن ختمن أنه كان جسيماً يف يوم رأى خان جري "مرجاناً" آخر غري الذي 

  .ممدداً على أريكة خشبية،من األيام
ورفع العجوز جفنيه بصعوبة إىل من يضع راحته على  .ض ابنا األتاليك للضيوف

 :وسأل وابتسامة خفيفة على شفتيه الشاحبتني .جبينه
 هـذا  .. كيف وجدت طريقاً إيلّ يف.مرحباً يا خان جري ؟هذا أنت يا ولدي _

 ،ناولين طرف احلبل :نادى ابنه األكرب بصوت أعلى قليالً ،يا ولد ؟العامل املضطرب
 .ليس من الالئق أن أبقى ممدداً أمام ضيويف

حني حاول خان جري مساعدة مربيه الذي جلس يف الفراش بعون احلبل املربوط 
 :إىل السقف قال له مرجان
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 .ا يداي فال يزال فيهما شيء من القوةأم ،ما ال يعينين اآلن هو ظهري البيتمال _
لـو   .حبمد اهللا لست إىل اآلن جثة .حسناً ،حسناً ،آه .ضع الوسادة وراء ظهري

ـ  .غلهمشبقيت على حايل لكان أفضل يل وملن أَ  _ !اجلسـا  ،يل اًال تقفا احترام
أنت ترى بعينيك حـايل فـأمسعين    _ :انتظر ريثما استجمع شيئاً من قوة وأضاف

   !عرفين عليهالية جيب أن يكون ضابطاً مهماً؛ ورفيقك صاحب الرتبة الع !أخبارك
 ،روى خان جري أخباره باختصار للعجوز الذي حيوم مالك املوت فـوق رأسـه  

 .وقدم إليه فريفسك ،وأطلعه على إرساله إىل إقليم األديغة
 .مسعت حـديثاً كـثرياً عنـك    _ترك مرجان طرف احلبل  _حسناً يا ولدي  _

وأخرى كأمنا يعريونين فيهـا   _ت نفسي يف مواقف يذكرونك فيها باخلري ووجد
.. لو كانت األمور .حىت لو مل أكن أنوي تربيتك ألجل من انضممت إليهم .بك

. أنا راضٍ عنك أينما كنت لتحلّيك بالصدق. ستفهم إن كـان  .متشي كما تريد
ـ .هذا خرياً أم شراً يف املستقبل فحسب ا جـرى لقريتنـا   ها أنت ترى بعينيك م

لوال أن ضابطاً روسياً شاباً وسيماً  .حيشروننا إىل اجلبل ،يقتلوننا ،حيرقوننا .الكبرية
 ؟.. ماذا قلـت .رقيق القلب أمرهم أن حيملوين ملت يف فراشي وألحرقوا إسطبلي

سيشكر فيليامني صاحب  ؟ماذا سيفعل هنا ؟أقلت إن القيصر سيزورنا يف اخلريف
مث  _. .أليس هكـذا  ؛وسيمنحه وساماً ،قبيح على أنه يفين شعبناالوجه األمحر ال

 ،قل لرفيقك أالّ يؤاخذين على صويت العـايل  _ :استجمع قواه بزفرة قوية وأضاف
 !وترجم له مأساتنا

 
– IV – 

 
كما تجمع أطباق ها املائدة الناس، فالقفقاس الواقعة بني أوربا وآسيا جتتذب مبوقع

الة أم دوالً  ممن هلم نوايـا  الطبيعي وخصبِها اجلغرايف ومجالإن كانوا رح ها اجلميع
وكانت القفقاس إحدى اجلهات اليت اجتهت إليها أطماع روسيا بعدما قد  .خمتلفة

املنغول ورجعت إىل وعيها بقلبها وشـعبها   _ختلصت من قرون استعباد النغوي 
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لضفة ر بشزة اليمىن واليت ال  الرباري الواسعة املقابلة .بدءاً من عهد إيفان الثالث
حتيط ا العني فيحصرها اخليال تنتهي إىل حبر قزوين، مث ختتفـي حتـت جبـال    

مث تبدأ من الداغستان تاركـة وراءهـا الشيشـان     ،الداغستان الصخرية العارية
بدءاً من القربتاي واألديغة، مفرقة  ،متعرجة عرب السهول األشد خصباً ،واألوسيت

ة أخرى بني القرى على الضفة اليسرى لنهر بشزة وأار أخرى مـن  حيناً، وجامع
قرى البسلين واألباظة واملخوش واليجرقواي واحلمكوي واألبـزاخ واحلـاتيقواي   

والوبيخ، إىل األرض اجلنة اليت تنتهي إىل البحـر   الشابسغوالبجدوغ والنتخواي و
ا والدون اللذين كان األسود وحبر آزوف، باجتاه اجلنوب الشرقي من ري الفولغ

( إيندل) و( تينرك )،كل هذا املسطَّح هو ما  ـــاألديغة يسموما منذ القدم ب
 يسمى باسم إقليم األديغة.  

واألقوام الروسية املتعددة اليت هربت باجتاه السهل الواسع الواقع على الضفة اليمىن 
الـروس   ميسميه ذينالو ،لنهر بشزة يف اجتاه اجلنوب القبلي لنهري إيندل وتينرك

وكان  .كانت تعيش هناك ،حيثما حلوامقامهم والذين  ،"اجلوالني"أنفسهم باسم 
الذي يهربون كلما تقلص نفوذ حلفائهم النغوي يف روسـيا يكثـرون    اجلوالون

وهؤالء مساهم النغـوي   .يتجمعون يف أسر ال تعمل إال يف احلرابة والسرقة ،هناك
 .اقأي: القوز ،: قايساقـــب

ويؤلَّف .ويف النصف الثاين من القرن احلادي عشر يظهر امسان لفرعني من القوزاق
و يف القرن السادس عشر،  .كل منهما جيشاً مجهورياً مستقالً جنوب تينر والدنييرب

وهم يتوغلون يف مشال القفقاس يف مصب ر سوجني يف ر تريك، أسس قـوزاق  
 تهـزم ويف بداية القرن الثامن عشر حـني   .غربينسكا قلعة صغرية هي مدينة تريك

االنتفاضة القوزاقية اليت يتزعمها بوالفني يف ( تني ) ينـزل جـيش نيكراسـوف    
إىل  1740و يعيش هناك إىل  عام  ،القوزاقي واألسر املرافقة على امتداد ر بشزة

وبتأثري من قائـد اجلـيش    ،وبعد مرور نصف قرن على هذا ،أن يهاجر إىل تركيا
يسكنون قـوزاق زابـوروج    1793ويف عام  .متكني، يهجروم من أوكرانيابو
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 .الذين يتزعمهم شيبيغري و غولوفات يف الضفة اليمىن باجتاه الغرب يف إقليم األديغة
وبعد مرور عشرين سنة على بداية القرن التاسع عشر يحاصر قوزاق بشزة وقوزاق 

من ستافروبول يف الشيشان، مروراً ببحـر   تريك إقليم األديغة بسلسلة قالع، بدءاً
عقدته مع  تويف هذا الوضع، واعتماداً على اتفاق غيوغيفرسك الذي كان .آزوف

وبدأت جتابه الفرس من جهة والترك  .غروزين، احتلت روسيا القفقاس وما وراءها
ومنذ اندحار جيش نابوليون عن روسيا بدأ اجليش بقيادة يرمولوف عام   .من جهة
وبعد ما سفك دماء القربتاي اجتاز ـري أراغفـي    .يتوسع يف القفقاس 1817

غوت، وانطلق عرب الطريق الوحيد املؤدي إىل تفليس  _وكورا وجبال تريك غوت 
وعند منبع ر تريك يف اجلبال أمر يرمولوف ببناء قلعة  .غروزنيشيسك _إىل بويني 

 .سومساها فالديقفقا
سيا خالل قرن كامل على عجلة مـن أمرهـا   كان هناك أسباب كثرية جتعل رو

الحتالل القفقاس. فابتداء من النصف الثاين من القرن السابع عشر مل تكن روسيا 
وكـان   .املسيحية مرتاحة النتشار اإلسالم ورسوخها سواء باحلرب أم باإلقنـاع 

رجاالت الدولة قلقني من أن انتشار اإلسالم هذا سيحرم روسيا من طرف خصب 
 .وكانوا يتصرفون سراً و علناً مبا يتناسب مع هذه الظروف.اجلنةمن طريف 

فإن اإلسالم  ،جهة روسيا،وإذا كانت املسيحية تأيت إىل القفقاس من جهة الشمال
ومع أن اإلسالم كـان قـدمياً يف غـروزي     .إيران وتركيا :كان يأيت من جهتني

ن الوثنية واإلسالم واملسيحية وأرمينيا فإنه مل يسد فيهما. واحتفظ األديغة خبليط م
ولكن تركيا كانت قد بدأت تتغلغل فيهم من جهـة   .دون أن يتعمقوا يف أي منها

   .قالع أنابه وسجيق وسوخومي وبويت، وتتدخل فيهم بالقول والفعل والدين
وختلت عن إقليم األديغة الذي  ،مث تراجعت تركيا بناء على اتفاق سالم أدريانابول

ولكـن   .على سبيل االفتخـار هذا التخلي كتابةً  روسيا سيا. وثبتتال متلكه لرو
 ،العهد الذي سعت فيه روسيا أكثر من أي وقت سابق إىل امتالك مشال القفقـاس 
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واعترب  .كان بعد سنة من انتهاء احلرب على بولونيا ،وعلى حنو خاص إقليم األديغة
 .1ل باسكيفيتش مناسبة لهالقيصر نيقوالي األول اخلطة اليت رمسها الفيلد مارشا

 ،ومع أن اجلنرال فيليامينوف كانت له مالحظات على خطة املاريشال باسكيفيتش
فبنـاء علـى    ،ويرسل خطته هو أكثر من مـرة  ،ومع أنه كان ينتقدها سراً وعلناً

 ع يف أليكسيفيسك وأفيبس و إيفـانو املرسلة إليه بىن سلسلة من القال 2التوجيهات
سك و أبنه ونيقواليفيسك و كارادينسك وميخائيلوفيسـك  شيبسكه و أولغين _

 .الشابسغالواقعة مجيعها يف بالد 
وقرأ يف شـبابه كتبـاً    .ولقي تنشئة جيدة .ولد فيليامينوف يف أسرة روسية عريقة

اجلـيش شـاباً يف سـالح    واخنرط يف .وكان ماهراً يف الكتابة بالفرنسية ،كثرية

                                                 
اخلطة اليت  1835يكتب غ. ي. فيليبسون يف مذكراته " كان فيليامينوف سلّم يف عام  1

تحتل ا أرض األديغة الذين يعيشون يف غرب القفقاس.وكانت أحسن خطة، ولكن كان  
لى ر إيل وعلى األار الكبرية الـيت  ظاهراً عليها كثرةُ احلسابات. وتقضي ببناء قالع ع

تصب يف ر بشزة، وتتخذ قواعد انطالق للوصول إىل ختوم جبال مشال القوقاز باتبـاع  
السهول النهرية، وتطهري تلك السهول. وذا تضيق وسائل العيش على مـن يسـكنون   

 القيصر نيقوالي املمرات الضيقة باجتاه اجلبال اجلنوبية ما يضطرهم إىل االستسالم. واعترب
بافلوفيتش كل هذه التفصيالت على قدر من الصحة. ولكنه مل يعطه الضوء األخضر. " 
ألن إخضاع األديغة يف هذه السنة له نتائج سلبية ".ويف السنة نفسها استلم فيلميـانوف  

 توجيهات القيصر " من أجل ترهيب اجلبليني يف البداية جيب أن يعرفوا قدرهم جيداً "
 
" كان باسكيفيتش قد رسم اخلطة اليت حتتل ا روسيا غرب القفقاس وهو يف وارسو  2

. وهي أن يشق طريق من كوبان باجتاه غيلينجيك مباشرة، وتبىن قالع على 1832عام 
الطريق، وحني تصبح القالع جاهزة ترسل عشرة جيوش صغرية انطالقاً منها باجتاه  هذا

ابه والبحر ويبادون إن مل يستسلموا. مث يفتح طريق ثان الغرب، ويحشر األديغة إىل أن
ر بشزة، وي نظَّف ما بني يالصق الطريق األول ولكن باجتاه الغرب أكثر ويصل إىل منبع

 "الطريقني أو يحتلّ



- 697- 
 

وكان قريباً مـن يرمولـوف    .1وستريليستأ معركةساهم بشجاعة يف و.املدفعية
ونادراً ما يقع يف اخلطأ ملهارته يف احلسـاب   .وبنكندورف بقلبه وفكره وصداقته

ورمبا بسبب أسلوب العيش هذا كان عدمي االكتراث بالناس وعـدمي   .وعقالنيته
ومع أن فيليامينوف كان يقدر القيصر فإنه مل يكن  2الشفقة وعدمي اإلحساس باألمل

كان حيـرص علـيهم ويلـيب     .ل الديسمربيني الذين يرسلوم إليه يف احلربيهم
 .مطالبهم

ف رالطَّ غض هؤالءاجلنود مهما كانت خطورة املوقف  يالزم وملا كان فيليامينوف
جمموعة  تكان .أن يتصفوا باجلنبا حاشوده بالرأي وجالفته، فتعن ثقل ظله وتفر

وإذا حـدث أن   .يعة ذات األحصنة الثالثـة من اجلنود القوزاق حترس عربته السر
وجدت العربة صعوبة يف تسلق اجلبال أو اختراق املستنقعات كانوا يتبادلون محـل  

 .هذا العجوز اجلسيم على أكتافهم حىت يوصلوه مبتغاه
اليوم لطيف صاحٍ يف صيف اجلبل خالفاً لأليام الرطبة السـابقة حبيـث ينسـيك    

لرماح أول من أمس يف سهل بشـادا وخسـر فيهـا    املعركة الدامية اليت دارت با
وتكتشف  .وال يسمع صوت طلقة مدفع أو بندقية  .الطرفان أكثر من مئيت رجل

والشمس تنظر حبذر مـن طـرف   .وجود هواء خفيف من امس أوراق األشجار
 .وتفاجئ رؤوس األشجار املنتصبة .وترتقي على مهل ،اجلبل

رسم فيليامينوف بكـل فتـور    _م يا ولدي سيكون اجلو يف اجلبل خانقاً اليو _
برأس ثقيل مطرق وكأنـه يكلّـم    تابعو ،إشارة الصليب بعدما انتهى من الطعام

أنا حزين للطريقة اليت قتل فيهـا احلنـرال    _: عاونشخصاً آخر غري فيليبسون امل

                                                 
 كرست انتصار نابوليون على النمسا وروسيا. املترجم 1805عام  1

طلق. ويف أثناء السفر كان يأمر بأن يجلد " كانت قسوته ووقاحته تصالن إىل الظلم امل 2
 أمامه بالسوط أو بالعصا من يذنب. كان جيلس مرتاحاً على الطبل وحيدد هلم مدة اجللد.

املدة. ويف مرة وحنن نتغدى قال بشأن أحد األشرار: ماذا  ويكلّم آخرين إىل أن تنتهي
 إذن؟ جيب أن خيصص له جلود ثالثة من اإلجنليز "
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هذا ما حيدث لنا يف حـرب باسـكيفيتش    .ستيفان.مل نستطع أن حنميه يا ولدي
تزداد كلما شراسة مقاومة األديغة  رنا يستعجلنا إلاء احلرب، ولكنيصق .املرجتلة
. ال أعرف من أين يأيت من ال ميلكون إال السيف والقامة والبندقية مبثل هذه توغّلْنا
 .القوة

 _يا مسـوكم   ملقطوعة باحلواجز والطرق السريةعند األديغة األحجار والطرق ا _
 .أدىل فيليبسون برأيه

أتتـذكر   .ولكن حيدث يف هذه املسألة شيء آخـر  ،س مهماً يا ولديوهذا لي _
غـري أن   .لن نسمح هلم بأن يفعلوا بنا مثله هنـا  ؟سحق نابوليون يف روسيا يا بين

 _غمغم مرة أخرى  _.. ... وقيصرنا العظيم.حيموا ،هؤالء حياربون يف أرضهم
نعم يا ولدي مهمـا   ،عمن. باسكيفيتش مدعوماً بالوصوليني يدفعنا إىل االستعجال

 .كان احلمل ثقيالً فسنخلص لقيصرنا العظيم ولن خنالف أمره
 .ارتفع صوت املؤذن على مرتفع بشادا ،على مسافة غلوة حصان ،من بعيد

  .العقيد كاشوتني  )التينغينسك(قال قائد جيش  _ون األديغة سيصلّ _
ضى وقت صالة الصبح انق ،نظر العجوز فيليامينوف إىل ساعته _يا عزيزي ال  _

 .عندهم. وبقي على صالة الظهر ساعتان
ساهم قائد جيش القربتاي امليجر جنرال بريياتينسـك يف   _رمبا يدفنون موتاهم  _

 .احلديث
أنت  _ :قال فيليامينوف وال يزال مطرق الرأس _أنت خمطئ  ،ال يا عزيزي ،ال _

. األكيـد  1اجلثمان طويالًاألديغة ال حيتفظون ب .تربهن على جهلك بأمور األديغة
أذان الشيخ  وراء أظن .أم دفنوهم أمس إن مل يكن أول من أمس حني استلموهم

إم يستنفرون مقـاتليهم إذ وجـدوا    ؟آخر.أتسمعون ماذا أضاف من جديد اًأمر

                                                 
الف ما يعرف عنهم وينتقدهم عليها بعضهم . ورمبا يف املعارك جتنباً لتحلل معلومة خت 1

 املترجم .اجلثث فحسب
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كيف يسـمي نفسـه علـى     ؟أين هو بولتينني قائد جيش نافاغينسك .ثغرة إلينا
   ؟قولكم

 :قال كاشوتني مبتسماً
 ."رفاقه  مسؤولية املتوحش أقل من"مسؤولية  _
قال فيليامينوف وهو يرفع رأسه الثقيل بنربة  _العقيد بولتينني ا إيلّ حاالً ستدعوا _

ها هو العقيد بوليتينني قادم كأنه  _ :ال تعرف أتعرب عن فرح مبا يرى أم عدم رضا
 ؟أصحيح يا عزيزي ما يشاع من أنك متدح نفسك شعراً .مسعين

جمرد  _ :وابتسم قليالً ،نظر بولتينني إىل احلضور بعني ساخطة _ال، يا مسوكم  _
 ؟أيعقل أن أمدح نفسي ،إشاعات

 يا عزيزي.  ،ولكن ال يتحرك العود إن مل يهب اهلواء _
 .إن كنت ستعدها نقيصة علي ،حني أكون يف مزاج حسن .حيدث هذا أحياناً _

 .حيدث أن أمزح مع نفسي
ال أعد املزاح نقيصة أيهـا   ،وحتت ضربة السيف ،وأمام الرمح ،صاصةأمام الر _

ولكن أتسمع هذا الصوت األديغـي اآليت   .هذا جزء من الشجاعة الروسية .الغايل
 ؟من املرتفع يا عزيزي

جاء استطالعنا مـن   _ينني قوي صوت بولت _ليس أمسعه فحسب يا مسوكم  _
اجتمع عدة مئات من األديغـة   .أحوالناوكنت قادماً إليك ألخربك ب .تلك الناحية
ونصبوا لنا كمائن يف عـدة   .وال يزالون يتوافدون من القرى األبعد .على املرتفع

 .مواقع
سأل فيليامينوف متظاهراً بعدم االكتراث متأمالً قبعته  _ ؟أمسعتم أيها احملترمون _

تليق يب أمام من هذه القبعة ال  _ :مث قال لنفسه وهو يعبس بوجهه األمحر .القدمية
قـال   _، فيما بعد يا غريغوري إيفـانوفيتش  فيما بعد .حان وقت تبديلها .هايرا

من أجل هذا أيهـا احملترمـون    _لفيليبسون ورفع رأسه بسرعة خالفاً لعادته البتة 
بعد ما حدث أول مـن أمـس    .قلت لكم إن اجلو يف اجلبل سيكون اليوم ثقيالً
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اآلن دون إهـدار   .ينادي املسلمون " اهللا أكرب "سنصيح يف اجلبل بالصفارة كما 
 .سنهامجهم من جهات خمتلفة ولو مل يكـن عنـدنا إال طريـق واحـد     ،الوقت

ومدافع برميري على الطريق الوحيـد   ،بريياتينسك من اليمني وكاشوتني من اليسار
من أجـل أال يجـرح للمـرة     _وابتسم لبوليتينني وغمزه  _املؤدي إىل اجلبل  

ومن أجـل أال يحـرج    ،للمرة الرابعة غيب عن الوعية، ومن أجل أال يالسادس
ستفتح الطريق ملدافع برميري ببندقية مزودة ورمح مشهر أيها  .سندعو له مرة أخرية

. أبلغوا مقاتلي الشجعان باألمر .سأكون أمامكم أيها احملترمون .اهللا معكم ،العقيد
 ؟أين قوزاقي قطّاعو الرؤوس اجلزارون

 ،حترك اجليش الروسي يف جبال األديغـة  ،يف األيام واألشهر والسنني املاضيةكما 
وتابع نافاغينسك  .وجيش القربتاي إىل اليمني ،جنح جيش التينغيسك جهة اليسار

وركب محاة اجلنرال فيليامينوف خيوهلم، وسبق بعضهم رئـيس  .موضوع املدافع
 .يف الغابة أسفل اجلبلدسة كتيبة اهلنوانتشرت  .، ومحاه آخرون من اخللفمجيشه

ويف أقل من ساعة مأل دوي املدافع وأزيز الرصاص وصهيل اخليل وصراخ املقاتلني 
 .أوائل القتلى واجلرحى فدوبدأت ت .وامتأل اجلو برائحة البارود .سهل بشادا

وكـان   ،ومل حيتل جيش فيليامينوف إال الطريق األول املفخخ ،مضى نصف النهار
وحني يطلقون نار البنـادق   .أصعب. مل يكن األديغة يعرفون التراجعاحلاجز الثاين 

مل يكونوا يضيعون الوقت يف تلقيمها ثانية بل يهجمـون بالسـيوف والقامـات    
" مرتلني األذكار واألدعية، فيتصدون للجنود  !مرددين " اللهم انصرنا على الكفار

ومل يكونـوا   .اً وخينقفيقتل بعضهم بعض .الروس الذين يصعب عليهم ارتقاء اجلبل
يكتفون بإطالق البنادق على اجلنود الذين يدفعون املدافع بل يدحرجون علـيهم  

اليت تسحق من جتد يف طريقها الصخور، ذات األغصـان الشـائكة   واألشجار، 
   .ويرموم بالسهام

 :وحني يقترب وقت الظهرية يقلق فيليامينوف على مصري املعركة
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_ وحني حنتل احلاجز الثاين ينفـتح   .ديغة تتالشى قواهماأل !وثبة أخرى فحسب
 .طريقنا ومنلك قمة املرتفع

مل أرهم مثل اليوم حيمون  _يقول بريياتينسك  _ ؟ال أعرف ماذا جرى لألديغة _
 .قمة املرتفع

 .قراهم ،حيمون قراهم يا عزيزي _
ألديغـة  ا _يقول فيليبسـون   _يا جنرال فيليامينوف  !ال قرى يف هذا االجتاه _

 .حيمون غابة بطم
 _.حيموا من كل اجلهات .إا نظيفة حىت كأا شفافة ،مل يفهم جنود بولتينني _

"الصباح  .ولكن أكِّد عليهم أال يتراجعوا .قل للجيش بامسي أن يوقف إطالق النار
خذوا اإلصابات اخلطـرية إىل   .أخلوا القتلى واجلرحى من أرض املعركة .رباح "

 !ادفنوا القتلىغيلينجيك، و
 سيعبث ا املسلمون.  _استعجل احد القوزاق  _قبور املسيحيني يا مسوكم  _
سـأل   ؟أتظننا عاجزين عن احتالل التبـة أيهـا القـوزاقي    ؟أخوفك األديغة _

كـن   _ :وأجابه ،فيليامينوف احملارب القوزاقي بنربة ال تدري أهي لوم أم غضب
ادفنوا  .وسريتاح املسيحيون فوقها ،ن تشرق الشمسواثقاً بأننا سنحتلها غداً قبل أ

وادعوا هلم أن يغفر اهللا هلم ذنوم إن كان  ،الشهداء األبطال قبل أن تغيب الشمس
 .عندهم

باستثناء ساعة واحدة نعس فيها مل يغمض فيليامينوف جفنيـه يف ليـل الصـيف    
قـوزاق الثالثـة   ال وما إن انبلج الفجر حىت قابل جيشه، وقابل الفرسانَ .القصري

 :املرسلني إليه من غيلينجيك، وقال هلم
حارِبوا وقيصر روسيا العظـيم   .ال شك يف بطولتكم ويف احتاللكم قمة املرتفع _

.وسأكافئ جوال تسببوا يل احلر ،برهنوا على رجولتكم .يف قلوبكم، واهللا حاميكم
 .باملال كل من يأتيين برأس أديغي
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دارت معركة أعنف من معركة اليـوم السـابق،    ومن الفجر إىل ما بعد الظهرية
 وانتهت باحتالل املرتفع.

رأساً أديغياً  يةاللحاقترب فيليامينوف على ظهر فرسه من اجلنود الذين حيملون من 
وأشجارها مقلّمة  ،وتوقف وسط غابة البلوط اليت يتجاوز عمرها القرن ،أو رأسني

ب تضحية األديغة بكل هذه األرواح ورغم أنه مل يفهم سب ،يف ساحة منرية ،بعناية
 :يف سبيلها فقد قال دون نية يف الترجل

 ؟!ون بهما مل يكن األديغة يسخ اأهذ ؟اما هذ _
مبا أن نصب األديغة الوثين هو شجرة  _قال العقيد كاشوتني  _يا مسوكم  هذا _

 .ميفضلوا على حيا .البطم فهم يقدسوا إىل اآلن رغم اعتناقهم اإلسالم
هـذه   _ما يف قلبه  قال فيليامينوف دون أن يبدي حقيقةَ _نعم يا ولدي  ،نعم _

كم من األماكن املقدسة من  .وها دون خوف على أرواحهمأصنام األديغة... مح
سأل نفسه " حنن جيب أن ننتهي من احلرب هنـا،   _ ؟هذا النوع يف إقليم األديغة

مث أشهر سوطه  .صاحلة " أجاب نفسهوجيب أن جنرب الشيشان والداغستان على امل
 !هؤالء _ :لألديغة الذين تيبست أجسادهم وهم حيتضنون أشجار البطم

إىل  تطريس _قال بولتينني مبتسماً ناظراً إىل القوزاق  _يا مسوكم  هؤالء أرواح _
  .  رم اإلسالمي

بصـوت  مث أصدر أمراً  ،كرر فيليامينوف مرتني بنعومة _...رمبا ،رمبا يا ولدي _
 !  1ال تبقوا أياً منها ،اجتثوا كل أشجار البطم _ :قاسٍ

                                                 
يكتب فيليبسون يف مذكراته " يف اليوم الثالث انتقلنا من قمة أندريب ووصلنا إىل قمـة   1

بلوط بشادا. حاربنا األديغة بشراسة يف املراعي والفسحات داخل غابة البلوط. وتبين أن ال
إله عزيز على األديغة. كان األديغة ميارسون طقوساً وثنية منذ القدم، وكانـت أشـجار   
البلوط يف حالٍ جيدة جداً. وداخل إحداها كانت صخرة كلما منت الشجرة أحاطت ا 
من كل اجلهات حىت أحكمت الطوق حوهلا. كان يخيل إليك أن عمر الشجرة ال يقـل  
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وهـؤالء   _سأرسلها إىل األكادميية العلمية  ،احتفظوا يل منها بواحدة قوية مجيلة
   .1وا كالً منهم عشر سومات على كل رأسالذين وعدم باملكافأة أعطُ

 
– V – 

 
ميخـائيلوف يف طريـق   رجع فيليامينوف إىل غيلينجيك راضياً بكونه نصب قلعة 

أدريب  طوابسه يف مواجهة األديغة، ولو أنه قُرب كثريون من املقاتلني الروس يف جبال
الصيف الثالثة، ليستعد للهجمة  _خالل شهور الربيع  امرتفعاو اوسهوهل وبشادا
 :وقد أرسل اخلرب السار إىل مكانني غري عابئ بارتقائه طريق اجلبل .الثانية

رسبورج إىل القيصر العظيم، وإىل سرينشيف وزير الدفاع " وقـد  " إىل سانت بط
وملا أعاد صياغته بعناية فائقة صاح بصوت حاد  ،كتب التقرير بيده بعناية وراجعه

 على غري عادته إىل اخلارج:

                                                                                             
وف بقطع الشجرة، مث قطع اجلزء الذي يتضمن الصخرة. وكان عن مئيت سنة. أمر فيليامين

 يريد إرسال هذه القطعة إىل أكادميية العلوم.
 
"كانت تبدو عدة قرى من بعيد _ يتذكر فيليبسون _ بدأ تبادل إطالق النـار مـن    1

البنادق. واشتد يف مكان واحد. قال يل فيليامينوف الذي كان يسري حبصانه غري مبالٍ: " 
يا ولدي إىل هناك وأوصِ مطلقي النار أال يطيلوا هذا الشغب. وإن عاند أعـداؤنا  اذهب 

فليقتلوهم برؤوس الرماح " ويف املساء بدأ إطالق البنادق املتبادل خيمد، كانت القـرى  
حتترق، وأحاط املقاتلون بالتل الكبري الذي منح القرية امسها. ويف هذا اليوم قُطعت رؤوس 

ولُفّت بالقماش. ومنح فيليامينوف كلَّ من جـاء بـرأس عشـر     بعض جثامني األديغة
سومات. وكان يرسل الرؤوس إىل األكادميية العلمية... وقد جعلين منظر رماح القوزاق 

 اليت حتمل الرؤوس أشعر باالمشئزاز واهلياج.
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دون أن تتذرع بتأخر  ،اآلن ،خذ يا عزيزي ؟أين أنت يا غريغوري إيفانوفيتش _
أتـرى   ؟ملاذا تقلّبها يا ولدي .دعهم يفرحوا .ورجالوقت أرسله حاالً إىل بطرسب

 ؟فيها عيباً
ال  _قال فيليبسون حبذر شديد  _يا ألكسندر ألكسندروفيتش  _الرسالة الثالثة  _

 .أراها بينها
 ؟ملاذا حيتاجها باسكيفيتش صاحب الرأس الفارغ خالفاً لرتبته العاليـة  !صحيح _

لو وافقين على موقفي من قضـية   .دته هوإنه ال يصغي إلينا، أملى على القيصر إرا
ولكنا هرسنا األديغة منذ زمن بعيـد   ،األديغة ملا ختبطنا مخس سنني يف هذا اإلقليم

ولكُنا اقتطعنا جزءاً مـن البحـر    ،نا حننالقادم من أخبازيا وجيش بني فكي اجليشِ
ملخـوش  كنا أخضعنا اجلمكوي والبسلين وا !.. انظر ماذا حيدث لنا اآلن.األسود

ما الفائدة من الكالم يف هـذا   .منذ زمن بعيد كنا أخضعنا اإلقليم كله ،واألباظة
 !إن كان رأيك هكذا فاكتب له أنـت  ؟املوضوع يا عزيزي بعدما جرى ما جرى

انتظـر   .ه ويرسل اخلرب إىل القيصـر نيجف سبلَيفولكن ال ضرورة ألن ختربه قبلهم 
 .أنا سأستريح ؛خل إيلّال تدع أحداً يد .أسبوعاً مث أرسل له

وأسـبل   .وأسند رأسه براحتيـه  .وكعادته حني يفكر نام فيليامينوف على ظهره
وارتاح حتت إبط البحر  .جفنيه كي ال تتعب عيناه من التأمل يف السقف املنخفض

وكانت أصوات شـكوى الطيـور    .دون أن يسمع غري أصوات األمواج الناعمة
 .أمر قبل أيام بإبادة غابة البلوطتعكّر تفكريه وكأا تذكّره كيف 

ـ  .الم العجوز فيليامينوف نفسه بنفسه !هذا هو إذن ه أترابـه  القيصر الشاب حيثُّ
 .ما حيمينا اآلن هو األومسة اليت كوفئنا ا على إخالصنا للوطن فحسب .الشباب

من يتذكر سوفوروف وكوتوزوف إن مل  .ال أستبعد أن تكون هذه األومسة نسيت
 .ويرمولوف سحبوه من هنا منذ أكثر من عشر سـنوات  ؟على سريما نأت حنن

باسكيفيتش أم الكونت أهو  ؟من سيتذكره ؟أليست له إجنازات .وهو اآلخر ينسى
بنكنـدورف   الكونت.هؤالء يقدرون أنفسهم أكثر مما نفعل حنن ؟البارون روزين
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ـ .وحده هو من بقي جبانب القيصر من املسنني ا مـن سـانت   .. واملبعوثان إلين
ملـاذا   .احملترمان خان جري والبارون فريفسك ما يـزاالن شـابني   ؟بطرسبورج

  ؟يضايقين هذا العصفور هكذا
يل باللغة األديغيـة   غردما قصة هذا العصفور ي ،يا عزيزي غريغوري إيفانوفيتش _

 ؟فيصمين
غـا  اآلن كلفت اجلنـدي زابو .ن الشجرة رجع إليها أيها القائدعناه أبعدكلما  _

 .بتويل أمره
 .ويف هذه اللحظة سمع صوت العصفور

أال تعرفون كيف تتصرفون مـع   _ :غضب فيليامينوف مث هدأ قليالً _ ؟أتسمع _
اصرعوه بطلقة واحدة، وعلقوه بطرف الوتـد كمـا فعـل     ؟العصفور يا عزيزي

 !هذا العصفور املزعج ؛اجلنرال زاكس برؤوس األديغة
وملا انقطع صوت العصـفور   .عدما مسع صوت الطلقةأصغى اجلنرال العجوز ألياً ب

 .لن جتري أموركم يف مشال القفقاس بسهولة كما تريدون :رجع إىل أفكاره، قال
 ،بالقياس إىل املقاومة اليت يبديها األديغة، إن أردنا احلديث عن األقـوام األخـرى  

ـ  ،دعك من موعد زيارة القيصر يف هذا اخلريف و فلن تستطيع إخضاعهم حىت ل
قـدم مـن    وطئحيمون كل م .مجعت عليهم روسيا بأكملها وال يف مخسني سنة

مل نقطع مخسني فرسخاً من اجلبل منذ الربيع يف أربعة أشـهر.   .أرضهم بأرواحهم
نسيطر على ما حيميه جنودنا من القالع القريبة فحسب. أما ما تبقّى من البشـر  

 .ي أمرت بصرعه،فكلهم أعداءحىت هذا العصفور الذ ؛واملسالك اجلبلية والغابات
أخي األكرب إيفان الذي كان بصحة جيدة والذي كانت سيربيا الغربية كلها بإمرته 

حني قال يل القيصر " اذهب إىل مشال القفقاس ... وال أسأل عن صحيت.مات مهاً
واستشرت يرمولوف، مل أستطع الرفض رغم علمـي بـأن    ،وحلّ مشاكلنا هناك

ملهمة. وأختاي املسكينتان ومها تظنان أما تعيالن نفسيهما أخي غري مرتاح هلذه ا
آخر مـرة   ؟. ما أخبارمها يا ترىاألخرى بقيتا بال زواج كما أناوترعى واحدما 
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حني يزورنا القيصـر ويرجـع    .كتبتا يل كنت يف ستافروبول قبل أن آيت إىل هنا
قضـيت فيهـا   سأذهب إىل مسقط رأسي ( توال)، سأزور أخيت واملواضع الـيت  

هم وهم حيتضنون أشجار ليس مقتلَ ...األديغة أن أفهم.. غري أين ال أستطيع .شبايب
مع علمهم أم لن يستطيعوا االنتصار علينا خيترقـون مئـة جنـدي    بل  .البطم

مسلحني ويسدون بأجسادهم فوهات املدافع وهي تطلق. ويرمون بأنفسهم مـن  
ـ  ؟وماذا تسـميه  ؟ي سلوك هذاأ .اجلبل فيصرعون يف طريقهم عدداً منا ف وكي

استغرق فيليامينوف يف النوم بال شـعور وقـد    ؟إجبار اإلقليم على السالمنسرع 
 أرهقته أفكار الطريق. 

مـن   .نقلت عربةُ الثريان املنتظرةُ فيليامينوف من البيت ،قُبيل الظهر من اليوم التايل
 ،ن مستقيمان مصقوالن جـداً العربة املنتصبة اليت هلا عجلتان كبريتان يظهر بروزا

   .ومن قطعة البلوط الكربى تظهر حجارة مقطعة
سأل فيليامينوف السائس حبيـث ال   ؟!ملاذا مل حترصوا على احلجارة يا عزيزي _

 .  تدري أيلومه أم يعنفه
 .قطع األخشاب _أجاب السائس على عجل  _احلجر أيها الباشا   _
 .ييبدو احلجر من مظهره ناعماً يا عزيز _
_ ك هكذا ال يظنل اجلندي زابوغ وهو يقرع احلجر حبرف كفه  _ !مسوتدخ_ 

   .هو صلب كالصوان، رمبا ألنه مسقي بنسغ البلوط
 ؟وملاذا ليس يف القطعة اخلشبية األخرى قطعة حجر .صحيح يا عزيزي ،صحيح _
 وندعك تلهو مبا يريد مسوكم. ،محلناها معنا ألننا نعرفك حتب النجارة _
واألخرى يا غريغـوري إيفـانوفيتش    .إذن ضعوها يف منشريت !كذا يا عزيزي _

 .وأرفقها بكتاب يوصلها إىل األكادميية .ضعها يف أول مركب منطلق إىل فيدوسيا
 .وليبحثوا يف أسرار ممارسات األديغة املتنوعة

بعد يومني أو ثالثة من هذه احلادثة وصل خرب إىل فيليامينوف، والقطعة اخلشـبية  
 .تكاد نصلاملرسلة إىل فيدوسيا 
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 .ل فيليامينوف العقيد بولتيننيأس ؟أين جتمع األديغة قلت يل _
 .اليت قطعناها أيها القائد األصنامِ عند األشجارِ _
 ؟وماذا تفهم من اختيار هذا املكان يا عزيزي _
 .يقفون وهم يرون مرعى األصنام الفارغ _
 ؟أحرمت عليهم _ابتسم فيليامينوف  _؟عادموملاذا مل جيتمعوا يف املرعى على  _
يرجون احلماية من اهللا بسبب عجزهم  ،حسب األخبار اليت جاء ا جواسيسي _

 .آهلتهمعن محاية أرضهم، بعدما لعنتهم 
 .غمغم فيليامينوف وكأن أحداً غريه مل يسمع _ألن عندهم آهلة أكثر مما ينبغي  _

 ؟وما نواياهم ؟اً همكم شخص _ :مث سأل بعينني حممرتني
سـنحمي أرضـنا    ،سنحارب :يقولون .حوايل عشرة آالف بني فارس وراجل _

 .ولكن سيقابلك وفدهم قبل هذا .وأطفالنا ومسنينا
مث أصلح املوقف ،يه األمحرينحاجبرفع فيليامينوف  ؟وماذا يريدون أن يقولوا يل _

.. .يدون مقابليت وحمـادثيت ير ،نعم يا عزيزي _ :وقد انتبه إىل مبالغته يف رد الفعل
املالعق واملغارف اليت صنعتها من شجرهم املقدس سنسقيهم ا حساء حلمٍ حمـرم  

 .على املسلمني إن مل يكن ثقيالً عليهم
وأكمل فيليامينوف دون أن تبـدو   ،تضاحك اجلالسون من قلوم أو من خارجها

 عليه مالمح ابتسام:
ليقـابلوا أوالً   .ابلوه إذ لن يلقوا منا خرياًإن قرروا القتال فلست من جيب أن يق _

ولكن ال أظن هؤالء األديغة الذين تتحـدثون   !موفدي قيصرنا العظيم ولْيتشاوروا
سينسلّ كلٌّ إىل بيته بعـد أن   .عنهم قادرين على االستمرار يف اجتماعهم طويالً

 .ينتهوا من التهام اخلراف اليت محلوها معهم على صهوات خيوهلم
 :مث جزم باختصار ،ووافقهم فيليامينوف .اجلالسون ثانية تضاحك

ليس اليوم تعرفون ألول  _ال يعين هذا أيها احملترمون أن جتلسوا مكتويف األيدي  _
 !استنفروا اجليش وال تتهاونوا .مرة عبادم لألوثان
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وحني مسع أن املوفدين اخلمسة للرجال  .مل يتصرف األديغة كما توقّع فيليامينوف
لذين دام اجتماعهم أسبوعاً كامالً وصلوا إىل ضواحي غيلينجيك تفقّد فيليامينوف ا

 ،القامة والسيف واملسدس :واألسلحة اليت مل يكن حيب أن يتقلدها ،ثيابه مرة ثانية
وفيما هـو يفكـر يف    .وتفقد حليته وشاربيه .أصلح وضعها وإن مل يكن ا عيب

مث توقف عنـد   .رض الغرفة يغلبه اخلمولكيفية استقباهلم والتحدث إليهم ذرع أ
إحدى النوافذ الثالث ينظر بارتياح إىل البحر الذي ال تعلوه اآلن موجة غاضبة وال 

 .مركب
 :قال فيليبسون للجنرال املدير ظهره وسـأله  _وصل موفدو األديغة أيها الباشا  _
  ؟أنطلب منهم نزع أسلحتهم يا ألكسندر ألكسندروفيتش _
 !ليحملوها _التفت بصعوبة بعنقه الثخني وظهره املكتنز املتراص  _يا عزيزي  _

 ؟هل اخلمسة كلهم موفدون .وأنا أيضاً أمحلها كما ترى
 .واثنان منهم من معارفك ،يقولون هذا يا باشا _
 ؟ومن مها _
   .توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ _
 ؟ومن اآلخرون ،هذان من معاريف القدامى _
أظنهم من  .وهم شباب جداً بالقياس إىل االثنني السابقني .م شيئاًال نعرف عنه _

أحدهم رمبـا ال يتجـاوز    .الذين برزوا بني األديغة يف السنتني أو الثالث األخرية
 .العشرين

 !أدخلهم _
وسلطان شـواي   .أُدخل توغوظقوه وشروخقوه البسني ثياباً نظيفة وجديدة جداً

 .إىل اجلنرال ،ءهم تازه أديغوورا ،ثياباً أقدم بشه مافوأغوي 
ووقف تازه أديغ تاركاً مقعداً  ،وجلسا متقابلني .تبادل الطرفان ترحيبني خمتصرين

وحني أشار له  فيليبسون إىل املقعد الفـارغ قـال لـه     .فارغاً وراء األكابر سناً
 :باألديغية
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 .علي أن أبقى واقفاً يف حضرة األكابر سناً _
 .قاله دون أي نقصوترجم املقدم مغرقوه ما 

 :قال توغوظقوه قازبك خمفياً انفعاله 
ما جئنا من اجتماع األديغة إىل من حنترم رجولته وشـيب حليتـه وشـاربيه     _

وإن وافقين رفاقي فسأقول لك أمراً  .فيليامينوف الئمني أو مؤنبني أو لنعيد تربيتك
وافق زمالؤه  _وه ال أرى من املناسب أن جيلس بيننا ذلك اخلائن مغرق :ال يعجبين

 !ترجِم له يا عدمي اإلميان .لَسرنا ،ال تؤاخذنا ،ه من أمامنالو صرفت _بإمياءة رأس 
 .ابتسم فيليامينوف الذي مسع ما ترمجه مغرقوه

 .سيكون املقدم جمرد مترجم _
وإن وجدمت صعوبة يف فهم لغتنا  .إن أردت أن ترضينا فنحن ال نقبل به مترمجاً _

 .شواي سيترجم للطرفني .وبيننا من يتقن لغتكم .يئاً من القوزاقيةفنحن نعرف ش
فمن جهة سأليب رغبة الوفد  _قال فيليامينوف متمهالً  _إن كان رأيكم هكذا  _

أنا من يقرر هذا , ولكن من جهة أخرى هناك مـا   ،وسنستغين عن ترمجة مغرقوه
كم؛ سـواء أكـان   ال أستطيع أن أهني ضابطاً روسياً يف حضرت :ليس من سلطيت

وحنـن نقبـل    !ليبق معنا حىت لو مل يساهم يف احلـديث  .يستحق أم ال يستحق
 .مترمجكم

ىل أنـك  إاً شري. ترجِم له يا شواي م.ال أعرف إن كانت هذه رغبتنا يا جنرال _
شكراً لـك   :توقّف توغوظقوه قليالً مث أضاف _كنت أسرياً لدى القوزاق سابقاً 

ها هو ما  .قت الذي سنتكلم فيه على مغرقوه ال يزال أمامناالو .على تلبية رجائنا
 .ادعيتم بكتاب مزور أن السلطان التركي وهبنا لكـم  :جئنا ألجله اليوم يا جنرال

مل نكن يوماً  .فدخلتم أرضنا مبوجبه وأسستم القالع دون أي وجه حق، وهو عار
 ،صارت حياتنا .سيا منهمومل يكن صحيحاً أن تأخذنا رو.ملكاً لتركيا فتهبنا لكم

 .حنن الطرفني، مستحيلة طوال السنني اليت وطّنوا فيها القوزاق على ضفة ر بشزة
وتسـميتنا   ،األتراك وراء البحـر  مكرفبذريعة ،وبدالً من أن تنشروا بيننا السالم
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وحتولـون األراضـي    ،وحترقون قرانا ،حتتلون أرضنا املستقلة ،باجلبليني املتمردين
 ،وتنهبون مواشينا وبيوتنـا  ،وتدحلون أماكن احلشيش ،إىل مزارع للشوك اخلصبة

وأنت شخصياً أيها اجلنـرال   .وتدعون أطفالنا ومسنينا ونساءنا باً للموت جوعاً
لن نغفر لك أمرك بقطع األشجار املقدسة من املكان الذي يبتهل فيه األديغـة إىل  

ولذا يؤكـد عليـك    .زر ما تفعلوتتحمل و ،وهذا يشهد أنك ال تؤمن بإله.اهللا
وتقـيم علـى    ،، وتبعد قالعكع األديغي أن تسحب جيشك من أرضنااالجتما

األديغة بكامله  وإن مل تقبل فإن إقليم .الضفة األخرى لبشزة فتعيش معنا يف سالم
واآلن أيها اجلنرال نسـمع   _ودون انقطاع طويل أضاف  _يعلن احلرب عليك 

 .جوابك للوفد األديغي
وكان  ،ما كان شواي يترجم كالم توغوظقوه كان فيليامينوف يبتسم يف سرهوفي

وأوضام اخلشـب الـيت    ،يفكر يف املالعق واملغارف اليت صنعها من شجر البلوط
ويف سلب مزيد من أراضـي   ،)طوابسه(ويف دفع جيشه باجتاه  ،ع عليها اللحمقطَّي

ومل تتغري سحنة وجهه  .همومل يكن ليصغي بعقله إىل شكاوا .اجلالسني يف حضرته
فصعد قليل من الـدم إليـه عالمـةَ     ،الشاحب إال حني طلب توغوظقوه اجلواب

 .استيائه مما مسع
جـوايب علـى    _ظهر االبتسام اآلن على وجهه  _أيها الوفد األديغي احملترم  _

ولن أسـتطيع   ،أنا جنرال عند القيصر الروسي العظيم _كالمكم سيكون خمتصراً 
فبدالً من أن تصاحلونا تـثريون   ؛خيبتم أملي اليوم .ن أوامره قيد شعرةأن أحيد ع

شكاوى ضدنا وتتهموننا بكلمات قاسية. مبا أين أنتظر املوفدين الـذين أرسـلهم   
أسـتطيع أن   ،وقد يصلون يف أي حلظة ،إليكم القيصر برئاسة سلطان خان جري

  .أمجعكم م
فقـد فهـم   ،يف الضحك ممـا مسعوه  مع أن أعضاء الوفد األديغي كتموا رغبتهم

 :وصدق عليه توغوظقوه ،فيليامينوف املوقف
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بلّغناك  .إن أرسل قيصرك موفديه إىل ناحيتنا فهم أدرى مبن يقابلونه أيها اجلنرال _
وإن مل تفهمنا، فكما قلنا لـك، فـال    .املهمة اليت كلّفنا ا املؤمتر األديغي األعلى

 !اسنحمي أرضن .تراجع عن موقفنا
 .حني ض األكرب ض وراءه أصحابه

*** 
شهوداً على صحة قول اجلنرال " رمبا يصل موفدو القيصر اآلن " ما إن صعد الوفد 
األديغي الذي جادل فيليامينوف جبل غيلينجيك حىت وصل وفد خـان جـري   

 .وأُدخل إىل اجلنرال
 م مل جيتمعوا بوفد األديغة عندي إذ ما شأينمـا إن    _م " " من حسن احلظ أ

 :ولكنه قال هلم مع ذلك . سرىترأى فيليامينوف وجوه ضيوفه ح
مل  .لو عرفت أنكم ستصلون هذه اللحظة لطلبت من موفدي األديغة التريـث  _

 .ميض أكثر من نصف ساعة على ولوجهم الغابة
نظر خان جري يف وجه اجلنرال خمفياً أسفه لعدم مقابلتهم ولـو   _ ؟من هؤالء _

رمبا  :ونظر حنو املقدم مغرقوه وكأنه يقول له .وليكونوا من يكونون ،يعرفهمأنه ال 
   .وعرف فريفسك بعينيه أنه كان حمتاجاً للقاء هذا الوفد ،أنت أدرى م

 الشابسـغ مها مـن ال يتركـان    :قال فيليامينوف بالمباالة ظاهرة _األكربان  _
واآلخـرون ال   ،ه توغوظيعيشون يف سالم: ارمان توغوظقوه قازبك وشروخقو

.. جادلوين متناسني اجلنرال .مل يبق يف ذهين شيء من أمسائهم أو أنسام .أعرفهم
 .انصرفوا مهددين،ابتسم فيليامينوف بوجه أمحر كاحل _الذي جيلسون يف حضرته 
 _ !وأكدوا علـي  .وإال سحقناكم !اعرب به ر بشزة !اسحب جيشك من أرضنا

ال أعرف كيف ستناقشوم  _ .سامته وصوته سخريته منهمواآلن بدا عليه من ابت
ماذا قلت يل أمساء الثالثة  .أما أنا فلم أستطع أن أحصل منهم على مجلة مفيدة؛أنتم

  .سأل املقدم مغرقوه _ ؟اآلخرين يا عزيزي
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يبدو أنه ال  ،قال خان جري يف نفسه " مل يكن األمري الناختواي زانه سفريب بينهم
 ال يسمحون له باملغادرة " ،يايزال يف ترك

هم مـن   _قال مغرقوه بشيء خفي من اخلبث  _والثالثة اآلخرون يا مسوكم  _
 .وتازه أديغ بشه مافسلطان شواي وأغوي  :خان جري القيصر ثلمممعارف 

ولكنه كتم انفعاله غري خمف ،حني مسع خان جري اسم شواي جرى شيء ما لقلبه
 :أنه صديق محيم ألحدهم

 _توجه خان جـري إىل فيليـامينوف    _وفدون الذين ذكر مسوكم أمساءهم امل _
وسلطان شواي وأنا نشأنا يف دار  .معاريف جداً ،اخلمسة، باستثناء تازه إىل حد ما

 .وهو مبثابة أخي األكرب .إمارة واحدة
وقال له اسـم   _القيصر العظيم، سلطان شواي  ثلمميا مسوكم، يا  ،نعم ،نعم _

مبثابـة   _عى قبل قليل أنه " مل يبق يف ذاكرته " ونسبه بشكل دقيق أحد الذين اد
نظـر   _وهو مع أعدائنا وإن قلت إنكما ربيتمـا يف دار واحـدة    ،أخيك األكرب

وأصـلح   .البارون فريفسك إىل اجلنرال نظرة ال متيزها أهي نظرة مودة أم عـداء 
 .ان جري يـا عزيـزي  نعم يا خ ،نعم _:اآلخر موقفه وإن تعمد ما قاله قبل قليل

   .أنت ومغرقوه واآلخرون كلكم ضباط يف جيشنا
أجاب خان جري وقـد   _نعم حنن رفاق , ليس جمرد انتماء إىل جيش واحد  _

حنن مع قيصر روسيا العظيم  _ :أمسك بلب التلميح ولكن دون عصبية أو غضب
 .حنمي شرف الوطن ،قلباً وقالباً

فيليامينوف موقفه ألن خان جري تكشف  أصلح _ مرافق القيصرنعم يا  ،نعم _
عن شخص ال يتوقعه وهو الذي يقول كيف يستعد يل هذا الغالم الوصويل الصغري 

 .أنا ال أشك يف إخالصك لقيصرنا العظيم وثقته بـك  _الذي ما يزال أنفه يسيل 
 ألكسندر كريستوروفيتش بنكندورف ووزيـري  الكونت وإن مسع صديقي العزيز

قلت هذا ألن سلوك الوفد  .ر إيفانوفيتش شرينشيف فسيلومانينألكسند الكونت 
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نعم يا غريغوري إيفانوفيتش يا عزيزي، ملاذا ال تدعو ضيوفنا  .األديغي معي وترين
 ؟إىل الغداء

مل متض ساعة علـى   _قال خان جري  _شكراً يا ألكسندر ألكسندروفيتش  _
كان حسناً لو التقينـا بالوفـد    _ونظر حنو فريفسك  _تناولنا الغداء يف قرية مسز 

 .الذي كان عندك
قال فيليامينوف غري مستغرب  _ليس أسهل من مقابلة هؤالء إن كانوا يرغبون  _

ولكـن ال   .ما يزال مؤمترهم األعلى منعقداً منذ أيام ليس بعيداً من هنا _ما مسع 
 .أعرف إن كنتم ستقابلوم دون إخبار مسبق

قال خان جري وهو ينهض، وتبعـه فريفسـك،    _ إم بشر وإن كانوا أعداء _
 :وحني مسع خان جري اجلنرال يأمر بإرسال عدد كبري من احلراس معهما اعترض

 .سنزور أعداءنا وحدنا مادامت نوايانا سلمية ،ال حاجة أيها القائد _
 :ض فيليامينوف وابتسم يف سره وهو يقـول  _إذن مع السالمة أيها احملترمان  _

 .سأنتظركما مع العشاء أو بعده قليالً _ !عتدادمها بنفسيهماما أشد ا
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 الشابسغالل تطوافهما يف بالد خو ،خالل أسبوع كامل حىت وصال إىل غينيلجيك
تقى خان جري وصحبه باجتماعات وقرى  ومضافات ومسـافرين  لا ،والناختواي

يسـمعوا يف   منفردين وجمموعات من فرسان متجهني إىل احلرب، ومع ذلـك مل 
 ." حنن مل اجم أحداً ومل نسلب أحداً أرضـه :القضية اليت يتابعاا إال رأياً واحداً

إىل عيوننا مند أيدينا  وألم يسلبوننا بعدما أحاطونا باجليوش الغريبة، فمن ميد يده
 "إىل روحه

بأ ومن مل يع ،كان بني من قابلناهم من نظر إلينا بعني الرضا ومن نظر بعني السخط
مل  .تتدافع األفكار يف رأس خان جري مثلما خيبط احلصان يف الطريق اجلبلـي  .بنا

ومل يكن املقاتلون الروس الـذين   " ؟يهتم باألمر الذي تتابعونه " من :يقل لنا أحد
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ال يعرضـون  باطهم، رضاهم مبهمتنا. واألديغة ال يثقون بنا يكتمون، يف غياب ض
رال فيليامينوف لوفد توغوظقوه هو ما مل يكن يغيب بل ما قاله اجلن ،عما نقول هلم

ولكن قيصرنا مل يوكل إلينا مهمة نقل جيشنا إىل  .عن كل فم كبرياً كان أم صغرياً
مهمتنا األوىل هي تشجيع األديغة على أن يصبحوا جزءاً من  .الضفة األخرى للنهر

سهلتني غري  ن ليستاواملهمتا .روسيا، وإلقاء القبض على بعض احملرضني اإلجنليز هنا
  .أننا لن نألو جهداً

سأل مغرقوه بشه قوي خان جري باللغة األديغية حني تقدمهما البارون فريفسك 
 ومرافقوه الثالثة:

مسعك أيها احملترم ما يقلقين منذ أن رحلوا وأحب أن أُ ،هامجتنا مجاعة توغوظقوه _
 هذا الصباح.

سأل خان جري بصـوت   ؟قوي هذا الذي ذكرت نسبه أليس له اسم يا بشه _
فـإن   ،الشابسغوإن مل يكن من بني الذين يستقوون برجولة األمري ،مسموع ألنه

حرية أرضـه،وعدم احتـرام    عدم احترام هذا الرجل الشجاع الشهري الذي حيمي
 .هءااستيدعا خان جري إىل إفهام رفيقه بوضوح تام رفاقه،

أجاب املقـدم مغرقـوه يف    _امسه قازبك  ؟وكيف ال يكون لتوغوظقوه اسم _
مث فهم لب سؤاله، غري أن خان جري مل يـدع   ،البداية برباءة ألنه مل يفهم السؤال

 .له جماالً للتفكري
 ؟ما الذي يقلقك منذ الصباح ؛أمسعك يا بشه قوي .إن كان هكذا فال بأس _
إنه ال يعرف مـاذا كـان    ؟لم يسأل هذا السؤال _واهللا ال أعرف كيف أقول  _
م فلـن  هتوإن ملُ .أزعجوين بقدر ما يستطيعون .نوي هؤالء األوغاد أن يفعلوه بهي

 :مث وجد بسرعة خمرجاً .قال مغرقوه يف نفسه ،يفهمين خان جري بل سيهينين ثانية
 .أوكلوا إلينا مهمة ثقيلة _
ركـاب ومل  تكاد تضع قدمك اليسرى يف ال"ضعفت بسرعة يا بشه قوي وأنت  _

المه خان جري وهو يفكر يف طريقة تعبريه ملغرقوه  _ "للركوب جتد الفرصة بعد
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حني طلبت بنفسي من بنكندورف إدراج امسـك يف مجلـة وفـد     _عن استيائه 
 .ولكين اآلن غري راض عنك ،السلطان كنت أنظر إليك نظرة أخرى

 ؟بِم أسأت إليك _شد اللجام  ؟ما ذنيب أيها احملترم _
رحل املرحـوم مرجـان    _ءه دون أن يتوقف صاح خان جري ورا _ !لنمضِ _

 وهو عاتب عليك.
 .كنت أتوقع أن تعيرين يوماً ما ذا _ !وا أسفي أيها احملترم _
لوال أن الضابط الروسي الشاب منعك هلجمت على مرجان أحـد حكمـاء    _

 .املعدودين لتخنقه يف فراش مرضه الشابسغ
وال أنه كان ،ن كان رجالً حكيماًمل أكن أجهل أيها احملترم أن خورلوقوه مرجا _

مع أن مغرقوه كان يكظم عواطفه فإن خان جري كان شاعراً بصـوته   _مربيك 
ال تنس أن خورلوقوه حـرض   _ :وجعلته اجلملة التالية يرفع رأسه فجأة .املتعايل

 !وحصافة عرق األديغة الشابسغاستقامة  :الناس واستعداهم علينا قائالً
_ نظرتنظرة األديغة إليهنا إليه غري . 
منذ زمـن   :تظاهر مغرقوه باملزاح _ ؟أمل نعد أنت وأنا من األديغة أيها احملترم _

 ألنك صرت قريباً من القيصر   _بعيد أعرف أنك لست أديغياً بل من النغوي 
 الروسي...  كيف يتصرف معي هذا الرجل _  وألنه ما كان عنده إمكان آخـر 

 .فقد اكتفى بتعنيف نفسه
 .هذا يتبع القلب الذي تنطق به يا بشه قوي _
_ وأنـا عـريوين    .وننا أديغةسأقول لك إذن إن هؤالء الذين نذهب إليهم ال يعد

وأنت إن  .شكراً له ألنه مل يسمح هلم بإهانيت .بكل فظاظة يف حضرة فيليامينوف
 .مل حتقق هلم مطالبهم فسيفعلون بك ما فعلوا يب

من حسـن   _ :ن، وقال ملن خلفه دون حقدحثّ خان جري احلصا _سنرى  _
 ؛حظك يا مغرقوه أين مل أكن حاضراً حلظة هجمت على املسكني مرجان بالرمح

إن  .هذه هي احلقيقة .لو حدث هذا لكان أحدنا جلب على نفسه العار إىل األبد
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لنسرع  .قلت يل اسم هذا الضابط الروسي الشاب فسأشكره إن كان ما يزال حياً
 !اقنافنلحق برف

أي نوع من البشر آلُ سلطان هؤالء، سواٌء صدقنا كالم األديغة والقـوزاق أم مل  
ال يدري كيف يفسر تصرفات هذا  .يستغرب مغرقوه بشه قوي ما يسمع ؟نصدق

ون قريباً ؟ ال يريد أن يكالقيصر الذي خيلص له. ماذا يقول الضابط املدلل من قبل
 مرافقـاً  ؟ كيف تكون إذنذا املوقف األخريمن األديغة وال بعيداً.وكيف تفهم ه

ذه القضية. حني قررنـا  يحتمل أن أمراً جنهله حيدث يف ه ؟للقيصر العظيم وحاميه
ليته مل يورطنـا   !ال جيوز تركه حلظة خارج الرقابة :مهس يل فيليامينوفاالنطالق 

كان هذا أعجيب إن  .يف ما مل خيطر لنا قطُّ وحنن نسايره حبجة أنه مبعوث القيصر
لو مل يكن يف سريته غري إهانته للرجل الرائع  ؟يف زمن ما خورلوقوه مربيك اللعني

من حظـك   :يقول يل .أباته بسلين حني سافرا معاً إىل تركيا ملا جاز أن تبقيه حياً
يهني رتبيت العسكرية  !أين مل أكن حاضراً عند خورلوقوه؛ إذن ما كنت جنوت مين

منذ ساعتني حنن  ؟رون فريفسك معاون وزيرِنا بنوايا هذا الرجل. أيعرف الباالرفيعة
ال ميكـن أن   .مل ينبس ببنت شـفة  ،منه أم لربودة طبع لعجرفةال أعرف، أ ،معاً

ولـو مل   ،ليت رائحة القيصر كانت تصل إيلّ .تعرف ما يف رأسه إال أن تدخل فيه
مل نعرف أيـن   !ب منهبدل أن تكون أنت القري ،كان يكفيين !أكن قريباً جداً منه

وحنن مشغولون باخلدمـة مـع القـوزاق     ،دعك من محاية القيصر ،بطرسبورج
وفوق هذا كله يقول يل " حني اقترحت امسك يف الوفد كنـت أنظـر    !وتأييدهم

 " !إليك نِظرة أخرى
، وراء أشـجارها  ومهما كمـن اخلطـر   ،رغم خطورة أن تسري يف الغابة اجلبلية

فإن مـا تـراه    ،ومفارقها ،ومنعطفات طرقها ،ا الكثيفةوأمجا،وحواف حجارا
العني مجيل حبيث يأسرك وينسيك أن هذه اللوحة اجلميلة تستتر على مواجهـات  

ال يسمع إال أصوات العصافري اليت جتفل على حافة الطريق،  .الناس وسفك الدماء
ة اليت حتيا مع والفراشات امللون .من وقع حوافر األحصنة احلادة ،منها مسافة وعلى



- 717- 
 

والنسيم  .وتتجاوز الطريق ،بداية النهار ومتوت يف ايته حتطّ على أزهار احلشائش
تنصـب   .اللطيف يفرق على أعلى اجلبل أصوات تساقط املاء مـن الشـالالت  

ومع أن كل فارس يسرح يف أفكاره اخلاصة فال أحد غافلٌ  ،األحصنة أحياناً آذاا
 .عما حوله

صرخ فريفسك يف قلبـه وإن   " !إا جنة اهللا على األرض ؛ملكانما أمجل هذا ا" 
ك التبة حىت يظهر تلما إن يصعدوا قمة  _ما  كان كل ما تراه العني خيفي خطراً 

 .تركيا عدوتنا األزلية تقيم على الشاطئ األديغـي  .البحر األسود وتصلك رائحته
إن مل حنتل  .يهمطمئنان إلالصحيح أننا أسكتناهم بالرماح الروسية غري أنه ال جيوز ا

كل الساحل الشرقي لألديغة ومل نتحصن فيه فستتحرك تركيا مرة أخرى وسـتثري  
نزعم أننا أجربناهـا علـى االنكفـاء يف     .ولن تدعنا ننعم باهلدوء ،هؤالء األديغة

على مـا روى  ،مهـا  ؟زاويتها بورقة سالم فمن أين جاء العميالن اإلجنليزيان إذن
ومها مدعوان إىل اجتماع األديغة. وقد  ،يف الناحية اليت نذهب إليها،املقدم مغرقوه

قطعت سفننا اجلانب املطل علـى   .وصل اخلرب إىل القيصر وأقلق رجاالت الدولة
يقال  ؟فكيف وصال إىل إقليم األديغةث ال يستطيع أحد القدوم من هناك؛تركيا حبي

بعة مدافع وعدداً من البنـادق؛  خشبية للبارود وأر ازنإما جلبا لألديغة أربعة خم
. األديغة متسترة بتركيا املهزومة إجنلترا تنوي التسلل إىل إقليم ؟ فكيف حيدث هذا

ال جيوز أن نتخلى عن  !ال ،.. ال.إن فكرنا يف إحراق بالدهم أو إغراقهم يف البحر
 "!هذه األرض ألحد

ال الرائد تغانـه  ق _مكان مجيل  ،يا مسوكم،مكان مجيل يا بافل الكسندروفيتش _
ولكن  _أفكاره  فأخرجه من ؛أسالن بك للعقيد فريفسك وكأنه عرف فيم يفكر

 جبـل  لو مل يكـن إال  !ألين خلقت فيها، تبدو يل أمجلرمبا  ،أوسيتيا من جهتنا
، ونسـورِها  داريال! دعك من صخبِ ر تريك يف مضيق قازبك ذو القمة البيضاء

ملا فضلت عليها أي مكان يف العامل  ،لصخرية املتقابلةوقممها ا ،وقطعانِها ،احلوامة
   .على الطريقة األوسيتية "بالفم املآلن"قال  _
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 ...ولكن ،تعجبين _ناحيتكم مجيلة أيضاً كنت فيها   _
ال تضـف "   _قطع تغانه حديث فريفسـك   _ال يا بافل ألكسندروفيتش  ،ال _

  .إن يف العامل مكاناً أمجللن أصدق إن قلت يل  ،على أوسيتيا أتكلم .ولكن "
 .حسم فريفسك النقاش مبا يف قلبه .أوسيتيا مجيلة غري أنكم ال حبر عندكم ،نعم _
عنـدنا طريـق    _ورجع تغانه إىل وعيه وإن ناص صوته حلظة  _أفحمتين ذا  _

 .غروزين وإن مل يكن عندنا حبر _فويينا 
   .وتضاحك الفرسان

 ألمل قلبه، هلم مهلكة ما. وإن مل يعرفهاكل قوم _ ابتسم خان جري واعتصر ا
وإن مل حيترمها  ،نِظريت إىل األديغة .نقطة ضعف أخرى موجدوا هل مأعداؤه

القيصر على  إن وافقين .فيليامينوف،هي أنه ال جيوز االجنرار وراء نواياه احلربية
فما أمهية موقف  ،، ومبساندة ألكسندر كريستوروفيتش يلرؤييت لقضية األديغة

إن حتدثت إىل الرجال احلكماء من أمثال توغوظقوه قازبك بني  ؟!يليامينوفف
واألبزاخ واجلمكوي والقبائل األخرى ففهموين وفهمتهم وصاحلتهم  الشابسغ

مممثلي هم، بصفتهم مجيعإقليم األديغة، بالقيصر، فسيحافظ األديغة على كيا. 
ال شأن له بنا على التدخل  وسنعيش تظللنا دولة روسيا العظيمة دون أن جيرؤ من

وسنحقق  ،وسنلحق م يف كل مناحي احلياة وتنظيم شؤون احلكم .يف أمورنا
وبدالً من أن  ؟ما شأن األتراك واإلجنليز بنا .ونعمل من أجل مصاحلنا ،أمنياتنا

جييب على السؤال الذي ولد يف صدره سأل كأن شيئاً آخر عصره " ماذا يريد 
" ولكن الفرسان الثالثة الذين خرجوا فجأة من وراء  ؟معهم إذن هؤالء الذين أنا

وناداه أكربهم الذي  .املنعطف وتسمروا يف أماكنهم مل يدعوا له الفرصة ليفكر
 :يتوسطهم

 !فاتبعوناينتظركم املؤمتر األعلى  ،يا زعيم موفدي القيصر خان جري _



- 719- 
 

حيث السـهل  ،اداما إن قطع الفرسان نصف الغلوة حىت سمع من ناحية مرتفع بش
 .أصوات جلبة الناس وجتاوب مههمة اخليول وتبـادل إطـالق البنـادق    ،األديغي

 .استوىل القلق مما ينتظرهم على قلبه، وقفزت األسئلة إىل الرأس دون إجابات
_ أحضموفدي القيصر الروسي ر! _   على طرف صخرة املنـادي بلغ كلُّ منادي

 .يق اجلبلويتناثر اخلرب أصداًء يف مض.اآلخر
م لتكون حتـت  .موطئ قدم فيه الناس ميلؤون املرعى حىت ال جتد واألحصنة حتيط

. ويف سان يظهر احلراس الذين يتوسطوموبني كل عدة فر .تصرفهم عند احلاجة
. ويظهر من بعيـد إن  سط املرعى عدد من كبار املؤمترينصدر الس على التبة و

وراء األحصـنة   ،االحنـدار  حتب الشمسنظرت من فوق رؤوس القوم إىل حيث 
حيثُ يبتهلون إىل اهللا، املرعى الذي مل تبق فيه األشجار املقدسة ينظـر   ،املصطفة

 .إليك باستعطاف
ون مفسحني ممراً أوصاملؤمتر والناس يتراص رلوا موفدي القيصر إىل التبة حيث صد

 .للضيوف
رج توغوظقوه قازبك من بـني  تبادل الطرفان التحية دون املصافحة باأليدي، وخ

 :الكبار ورفع يده اليسرى وقال بصوت هادئ قوي مسموع ممن خلفه
يا من محاكم اهللا من  !يا من جعل اهللا يومكم مئة ،أيها األديغة املتحدون للموت _

وصل موفدو القيصر الذين انتظرناهم أمـس   !املوت على أيدي الروس والقوزاق
. واآلن لنسمع بكل ال لنا اجلنرال النهاب فيليامنيقلنا وقأنتم على علم مبا  .واليوم

وبني أعضاء الوفد هنا  .أدب واحترام ودون انفعال موفدي قيصر بالدهم العظمى
واألربعة اآلخرون حيملون اسم األديغة وينتمون إىل أمة قيصـر   ،روسي وأوسييت

ا وينهب أمالكنا ملـا  لوال أن جيش الدولة ااورة لنا حيتل أرضنا وحياربن .الروس
ولـذا   ،ضـيوفنا  ،كائنني من كـانوا  ،ولكن موفديه .قلت كلمة جارحة واحدة

ولو أن قيصر روسـيا   .سنتصرف معهم كما ميلي علينا ناموسنا األديغي وتقاليدنا
كما نستقبل هؤالء ألننا بشر.قُلْ لنا يا خان جري ،زارنا الستقبلناه، رغم أنه ينهبنا
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 !أطلعنا على حقيقة األمـر  ؛وي لنا القيصر الذي أوفدك إلينابن حممد جري ماذا ين
واآلن ترجم لالثنني اللذين ال يفهمان لغتنا يا مغرقوه،لك احلرية يف مـا تريـد أن   

   .تراجع توغوظقوه بقامته املديدة إىل الصف الذي خرج منه _تقول 
إليه  ونخرج خان جري من بني رفاقه بكل ثبات، ووقف أمام املئات الذين ينظر

وأيديهم على مقابض قامـام. " كيـف    ،نظرات عدائية صارين على أضراسهم
ضعف خان جري فجأة كما  _؟ ء الرجال الثائرين؟ هل يفهمونينسأخاطب هؤال

ال أرى يف عيون القريبني مـين والبعيـدين    .مل حيدث له حىت يف أصعب املواقف
ال أظن بينهم من هو أقرب إيلّ  ؟أين شواي .كأم مجيعهم مستعدون خلنقي ،خرياً

وهو اآلخر ينظر إيلّ حبـدة كحربـة    !بشه مافأغوي  ؟ومن هذا .بروحه وقلبه
من هـذا   ؟.. وشواي إذن.وإىل جانبه بفوق .وإىل أسفل منه يقف بامبت .سكني

ويرتدي زياً شركسياً نظيفاً، ،الرجل األشقر ذو الوجه املتطاول دون مالمح أديغية
   ؟عتاد عليه. أيكون اإلجنليزي بيلولكن كأنه غري م

استعاد خان  _ !يا أيها الكبار الذين أُكن هلم االحترام والتقدير ،يا مؤمتر األديغة _
 .أفهم املوقف الذي أنا فيه _جري يف هذه اللحظة قواه واستشعر يف جسده القوة 

ملا  _ !اراً عليال يعده أحد ع _ولوال أين مقتنع بالطريق الذي اختطه يل أجدادي 
وملا استطعت ايء إىل حيث   ،استطعت االستمرار يف التعامل مع من أخدم معهم

ال تظنوا أين مل أكن أديغياً ومل أعد كما خييل إىل بعضكم بسبب الوضع  .أوفدوين
 .وكما تتأمل قلوبكم وتم وتقلق، فكذلك قليب .الصعب الذي أنتم فيه

صرخ أحـدهم   _حىت الكلب يقرف من أكله  !يغيال حاجة بنا إىل قلبك األد _
 .من بعيد

 .وارتفعت جلبة يف املؤمتر ،وافقه شخص آخر _ !اختصر موضوع بعثتك _
 .رفع توغوظقوه قازبك يده وهدأ املؤمترين

أضاف خان جـري وكـأن    _العمل املهم الذي أوفدنا من أجله قيصر روسيا  _
 .ال حاجة إىل إطالة الكالم فيه _ونه ألجله أحداً ال يعاكسه ولكنه يتفهم ما يقاطع
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إن أردمت االختصار فالقيصر يكم ويتمىن أال حتاربوا جيشه وأال يهلـك النـاس   ود
ووقف سفك الـدماء   .القوزاقية _ويعدكم بوقف النزاعات األديغية  .بينكم وبينه

 .وإحراق القرى
_ جيش اآلنصرخ رجل آ !فيليامني األبرص من أرضنا ليسحب خر. 
 .ودون هذا ال نأملُ خرياً _

  :وقف توغوظقوه اآلن إىل جانب خان جري وقال له بصوت ال يسمعه غريمها
_ فِسد االجتماع أيها الشاباختصر كالمك !ال ت! 
سيزوركم قيصر روسيا العظيم نيقـوالي   _أضاف خان جري  _هذا اخلريف  _

فكِّروا وحتلَّوا  !ثقوا أنتم به .كرها لكموأنا واثق من تنفيذه لوعوده اليت أذ .األول
ليس يف قليب لكم يليامني عدواً وال جتعلوه يتخذكم.ال تتخذوا من اجلنرال ف !بالصرب

 .واآلن أي كالمي .إال اخلري إن فهمتموين ووجدنا تفكرياً مشتركاً
 :قال قازبك قبل أن تدب الفوضى يف االجتماع

 .واخلريف لـيس بعيـداً   ،لقيصر من النوايا الطيبةال خيلو موفدو ا!أيتها اجلماعة _
ولكننا ال نتراجع عما قلناه لفيليامني  .سننتظر قيصر روسيا إن كان سينفذ وعوده

وإن أمهل مطالبنـا   .لن نطلق طلقة واحدة إىل حني يزورنا .وطلبنا إبالغ قيصره به
 !الشابسغد من ح لو مل يبق غري رجل وافسنواجهه حىت

 .دوى صوت املؤمترين وصليل قامام على املرتفع _ !سنواجهه _
عودوا إىل قـراكم   _ :أضاف قازبك إىل كالمه _ الشابسغواآلن شكراً أيها  _

مـع   _"  !وكونوا مستعدين لتلبية نداء " مـارج  ،بكل أدب ودون استفزازات
سيكون لنا كـالم  أكثـر صـراحة     _الواقفني يف صدر املؤمتر  _حنن  !السالمة
 . مع الوفدوتفصيالً

راكبني وراجلني وبدأ املرعى يفرغ من الناس شـيئاً   ،حني بدأ املؤمترون ينصرفون
 ،وحني حان وقت سـفرهم  ،األكابر وحدهم أكثر من ساعة نقاش طوالو ،فشيئاً
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ملاذا  ؟" أين هو :قال .هكان خان جري قلقاً على غياب شواي دون أن يعرف سبب
 .ه مل جيد من الالئق السؤال عنهبيد أن ؟ملاذا يتجنبين ؟خيتبئ عين

وفيما يبحث عن شواي ملح خان جري الرجلَ األشقر ذا الوجه الرقيق املرتدي زياً 
وملغرقـوه   ،ودلّ عليه فريفسك بإشارة من عينه ،أديغياً وهم يودعونه على حصانه

 .غري أن شواي الذي يتلهف لرؤيته مل يظهر .بإمياءة رأس
سأله توغوظقوه مركّزاً علـى الكلمـات    _ابن خان   املرافقا هيأمث ماذا بعد  _

بعينيـك هـذا الفـارس الـذي      أكلملاذا ت _الروسية مبتسماً بشيء من اخلبث 
 .لن نكتم عنك أصله وإن مل نعرفك عليه. جاءنا من إنكلترا البعيـدة  ؟يصطحبونه
وخيالطنـا   .ومعه صحفي من جريدة اجنليزيـة  .جنا إىل السالحوِال حي ،تاجر غين

 ،من طرفهم أننا لسنا وحـدنا  ليعرف من جئت .ويزورنا ويساندنا آخرون غريمها
 !وأن الدول اليت يف قلبها رمحة تقف معنا

 :الشابسغوقال لألمري  ،ابتسم خان جري وكأنه غري عابئ مبا ملّحوا به إليه
تعـرف   ،هو وأنا ،غياب شواي :إن أردت احلق يا قازبك مل حتزر سبب قلقي _

 .ال أعرف سببه ،حاجة إىل الشرح، من بيت واحد أنت بال
أنتظر ريثمـا   _لفت الصوت األليف رأس خان جري  _ها أنا يا خان جري  _

مث نفد صربه على ما يعتمل يف قلبـه فعانقـه    ،صافحه _تنتهي من حمادثة كبرينا 
والوفـد   ،والذين ركبوا الطريق ،احلاضرون :حبرارة. نظر اجلميع بعضهم إىل بعض

 ومن يعجبه، ومن ال يعجبه. ،ستعد للسفرامل
*** 

صـاروا يف ضـواحي    أنألن الفرسان األديغة أوصلوا أعضـاء الوفـد إىل    ،رمبا
 .مل يتكلموا يف موضوعهم ،غيلينجيك

سهالً..  حني بقي املوفدون وحدهم قال فريفسك بعد متهل: _ ليس ما كلفونا به
 _ مث أضاف وهو يهز رأسه:

 _ ال أظن املسألة
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شواي الذي تعتربه أخاً والذي عانقك أخرياً  .ديغية كما نتخيلها يف بطرسبورجاأل
 خان جري التعقيب كان بود _كان يبحث عن اإلجنليزي، ومل يكن عابئاً بلقائك 

ما الذي ملّـح بـه    _ :على الكالم الذي ما انتظره غري أن فريفسك أوقف  مهسه
 ؟ؤمترإليك توغوظقوه قازبك حني سادت الفوضى امل

وقال  .وجد خان جري جواباً سريعاً _ما ال يليق  مل يقلو ،قال يل أال أتراجع _
 !هذا الرجل ال يثق يب :لنفسه

 
– VII – 

 
وما ميكن أن ختفيه إن مل ،األديغية ما هو سر _مل يكن قد بقي من املسألة الروسية 

أم بعيدة فقـد  كما تنتصب قمة اجلبل أمام العني سواء أكانت قريبة  .تتحدث فيه
العلنية _الزعماء السرية  كانت املسألة األديغية حتت السماء من خالل مراسالت، 

 ،بالرمـاح  والـتالحمِ  ،السيوف والقامـات  وصليلِ ،اخليول يف املعارك وتصادمِ
اجلرحى وأننيِ ،املدفعي والقصف، عواطـف أغلـب    وأصوات ز  املناحات اليت

ومن ال يسمعها يربئ نفسه مـن   ،ني من ال يعبؤون اوليسوا قليل،الذين يسمعوا
 .واحملرضون يف كل مكان .االهتمام ا

كان خان جري متلهفاً للخروج من اجلبال املختلطة بالغابات وقد ترك قلبه وفكره 
ون أن حيـدث هلـم   مل يكن فريفسك وال اآلخرون خيشو . حيث كان قبل قليل
مـن   ،شيئاً على أال يرى ما رآه بأم عينـه  لَمل يكن ليفضو. مكروه على الطريق
   .يف األيام القليلة املاضية ،الطرفني املتواجهني

من الذي  .سأل خان جري نفسه وقلبه يتأمل _"  ؟الطرفان املتواجهان :" ملاذا أقول
من أحرق القرى واألراضي الزراعيـة ومنابـت    ؟حنن أم غرينا ؟أغار على األديغة

من محل إىل اآلالف وإىل الشباب املوت  ؟كنهم املقدسةومن عبث بأما ؟احلشيش
أعرف أن قومي  ؟واحلزن قبل األوان؟ أليست جيوشنا هي اليت ال يوقفها أي شيء

األديغة فيهم أمور يستحقون عليها العتاب والنقد، ولكن كيف تقنعهم بإرادتـك  
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التـرك  حربنا ضد الفرس و .لنا بكوال  شأن لك بناال  :وحدها، وهم يقولون لك
ألن دماً أديغياً  ،ال أقول هذا ألين أديغي ؛ة جداًبالقياس إىل حربنا ضد األديغة خمتلف

هنـاك   !، ما أشد االختالف بني سلوكنا يف بولونيا وسلوكنا هنايسري يف عروقي
مل نكن نقول هلـم "   .حاربنا من محل السالح يف وجهنا ومل حنرق القرى واملدن

 دكم عالة علينا "نريد أرضكم فحسب وال نري
خرج خان جري من أفكاره خجالً منها نوع خجلٍ، معترباً إياها غري الئقة ولو مل 

كان النهار الـذي ال ينسـيه أن    .تكن الكلمات اليت حيملها إليه القلب دون داعٍ
والناس اخلارجون من هواء اجلبال .الفصل صيف تشتد حرارته مع ارتفاع الشمس

 .من رائحة املستنقعات أن بالد البجدوغ ليست بعيـدة  نيدركو،النقي، واخليول
وأحياناً تنقض على األرض بأجنحـة   .والنسور تتصارع يف السماء الزرقاء الفاحتة

 .. وسرعان ما ترتفع عنهابأجسادهاصقة لتم
وينظر جهة  .ينصح خان جري نفسه .أفهم أن ما خيطر يل ال جيوز أن أقوله ألجد

ويفكر يف الفرسان الذين يتبعـوم. هـذا    .بة املكشوفةان يف العروسنفريفسك ال
ومن ال جيوز أن توحي  بل أن جتعله يشك. ،اجلالس جبانيب هو من ال جيوز أن ختربه

له بأي شك حبجة أنه منا ويتفهم مأساتنا هو املقدم يف اجليش القوزاقي مغرقـوه  
ويوشوش  ،معي يكلمين بلسان معسول طامعاً يف القليل من املال الذي .بشه قوي

وجدت عـذراً   .يل حني نبقى وحدنا،ولكين أظنه من عيون فيليامينوف. ال أثق به
ليلقِ القبض إن استطاع على اإلجنليزيني اللذين  :ممتازاً لعدم اصطحابه إىل القربتاي

ال أعرف إن كنت تركت له من مال الرشاوى أكثر من الـالزم.   !يؤلبان األديغة
مل  ؟أن يوقّع إيصاالً مبا قبض كأنـه يقـول: أال تثـق يب    نظر إيلّ حني طلبت منه

 ؛هذه هـي احلـال   ؟يعجبه، ولكن ملاذا أبذّر مال الدولة حبجة أننا من قوم واحد
صحيح أن األديغة هائجون ضد الروس؛ غري أنه باإلضافة إىل الترك، تغلغل اإلجنليز 

ـ  .والفرنسيون بينهم حمرضني  .د إىل األبـزاخ واإلمام شامل أرسل نائبه حاج حمم
أظن أن علينا دخول هـذه   ؟أفكر يف أشياء غري ضرورية ولكن أال ترى ما حيدث
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وكيف يفهمون وحنن مل نتصرف معهـم   .واألديغة مل يفهموا هذا جيداً .الناحية
ليس اآلن كان جيب أن يرسلونا إىل هنا بل منذ زمن  .حبكمة وإنسانية صحيحتني

واآلن بعدما .بل كان األفضل قبلها مبدة كافية .سنةَ انتهت احلرب ضد تركيا ،بعيد
.. ما العمل؟ لن نألو جهداً وإن كـان  .سفكنا خالل السنوات القليلة السابقة الدم

وحنـن   ،واآلن.إىل اآلن كنت خملصاً لقيصري وسأبقى بقدر اإلمكان .احلمل ثقيالً
 ،من األديغة وريثما خناطب قبائل متعددة ،وريثما نذهب إىل البسلين ،يف القربتاي

ال أعرف إن كـان الطرفـان    ،وريثما يأيت القيصر إىل إقليم األديغة هذا اخلريف
 .سيلتزمان باتفاقهما

كيف  _قال فريفسك دون أن يفتح جفنيه  _ ؟أتعرف فيم أفكر يا خان جري _
كان األديغة يتعاملون ويكرمون اإلجنليزي الذي ال يعرفون عنه شيئاً.وخيل إيل أم 

 .غريه ويدورون به يكرمون
" ؟" وأنت أمل يدوروا بك وحيرسـوك ويكرمـوك   :خطر خلان جري أن يقول له

 :ولكنه صبر نفسه
 ...ولكن ،وحنن ال نستطيع أن نقول إم مل يكرمونا ومل يدوروا بنا _
ولكنهم أفهمونا أـم ال   ،ابتسم فريفسك وأخذ منه طرف احلديث _ولكن  _

 .يكنون لنا الود
حزرت ما  _غير خان جري نفسه بسرعة  _بافل ألكسندروفيتش  صحيح يا  _

     .كنت أريد قوله
مل يـنس   _ابتسم فريفسك مع شيء من اخلبث  _على ما يظهر يا خان جري  _

 .األديغة تقاليد استقباهلم للضيوف وإن مل يكّنوا لنا الود
تصنعه أجاب خان جري على سلوك البارون و _ال ميكن أن تلومهم على هذا  _

 نا نبـالغ يف   ،مل يسمحوا ألنفسهم بنسيان تقاليد الضيافة _الضحكولكن ال تدع
 .حيدث أن ينقضوها، وطريقة نقضها واضحة .امتداح قومي

 .مل ميلك فريفسك نفسه أن سأل _ ؟وكيف _
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األديغة حيمون من يستجري م على عتبة الباب، أو ملن يقتحم املضـافة مهمـا    _
. ويقدمون له الطعام والـدفء مـادام يف   .وال يسمحون بإهانتهان عداؤهم لهك

 .وما إن يودعوه إىل ظاهر القرية حىت تعود العداوة ويشهرون عليه سيوفهم.كنفهم
وحىت عندما أوصلونا إىل قـرب   .مل يفعلوا بنا مثل هذا على ظاهر جبل بشادا _

 .مل يتعرض لنا أحدونكاد نصل إىل البجدوغ و 1وقد جتاوزنا  بسه فابه .غيلينجيك
 .واليهحمث جعلته هواجسه يقلّب النظر  _كانوا يودعوننا سراً ال أعرف إن 

ال شك  .يودعوننا من جانيب الطريق سراً _ضحك خان جري  _ال تسأل عنه  _
 .لوستان حبلهأم سيوصلوننا إىل حدود قرية 

هـم دون أن  التزموا بكالم ،شكراً هلم .ت أنعس لشعوري باألمانداحلق أين ك _
أمتىن أال ينقضوا هدنة األشهر الثالثـة   .خالفاً ملا توقعت منهم يظهروا أنفسهم لنا

 .بني توغوظقوه قازبك واجلنرال فيليامينوف
 ؟مبن منهما ال تثق أيها العقيد _
يصـعب حتديـد أحـد     _قال فريفسك بعد قليل  _ ؟أتعرف يا خان جري _

ال أعرف من األديغة إال أنـت   :به أكثر . ولكين سأقول ما أنا على علم.الطرفني
كـانوا  .مل يسبق يل أن خالطتهم عن قرب كما قبـل أيام .وعناصر السرية اجلبلية

، هـؤالء املتمـردون   أتراكاً. ولكن يا خان جري ،يف نظري، وال تؤاخذينكلهم 
الذين مل أرهم شغوفني إال باحلرية، ذوو العواطف الثائرة، ال أظنهم سيفهمونك أو 

سنرى اآلن كيف أنك لن تتحمـل مـا    _ونك بأي وجه بشوش قابلتهم  يسامل
قال  ؛وسنرى كيف تكظم مشاعرك دون أن تسمح هلا باالنفجار .عرضت لك به

  .يف نفسه
قال خان  ،مل تضف شيئاً إىل معلومايت ؛وأنا يا بارون لست بعيداً عن شكوكك "

 "جري يف نفسه
   :مث أضاف

                                                 
 املياه الدافئة. واملكان اآلن منتجع طيب قريب من نالتشيك. املترجم 1
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وف املثقف احلضري وتوغوظقوه قازبك اجلبلي املتمرد كيف تقارن بني فيليامين _
األول ربيب اجليش القيصري الـذي خـاض   .األمي املفتقر إىل الثقافة والتأسيس

و  ورجولـةً  ،قتال أخـرى  حروباً ال حصر هلا خالل قرنني أو ثالثة. إن له طريقةَ
 .عنـها أنا فهمت ثقتك به منذ زمن بعيد وإن مل تعبر  .فطنة وحيلة من نوع آخر

كما يقال عندكم " اخترب من تثق به " فحاملا نصل إىل إيكاترينودار يفضل  ،ولكن
إىل وزيـر الـدفاع    ،معتمدين على ما قلناه لفيليامينوف ،أن نكتب هذا من طرفنا

أنـا أعـدك بإخبـار     .شرينشيف إلصداره إىل فيليامينوف على شكل أمر فوري
وإن مل نتصرف هكذا فإن  .ن سيبلِّغوأنت تعرف إىل م ،ألكسندر كريستوروفيتش

املهمة اليت كُلِّفنا ا يا بافل ألكسندروفيتش ستصبح عسرية احلل. ومهما تصـرف  
ومهما اخندعوا باإلجنليز، فاألفضـل أن يتحلـى    ،من وصفتهم باألديغة املتمردين

 .فيليامينوف بالصرب
 _.. .غي الذي حضرناهلوال املؤمتر األدي ،من هذه الناحية أنا واثق بفيليامينوف _

سأرسل حاملا نصـل   _ :ومل يتناس ما يقلق خان جري ،كرر فريفسك ثانية رأيه
 .إىل إيكاترينودار ما قلت يل

سأل خان جـري صـاحبه    _ ؟ألن نقف ولو أربعاً وعشرين ساعة يف القرية _
 .متعجباً وإن مل يكن من قلبه متاماً

وقبلَ  _مل يقبل فريفسك  _حبايل  واتركين ،اذهب إىل بيتكم ،ال يا خان جري _
وكنـت قلـت إن جـدتك     .هذا دعوناك إىل السفر قبل أن نأ بلقاء أهلـك 

وأنـا سأرسـل مـن    .ابق مع أهلك قرابة األسبوع لتطفئ شوقك إليهم.متوعكة
وهكذا سنتخذ طريقنا إىل القربتـاي مرتـاحي القلـب     ،إيكاترينودار كما اتفقنا

 .فرسخ ستمئةمن  أكثر ،وطريقنا طويل .والنفس
مث إنـك أيهـا    .كنت أقترح أن نصوغ رسالتنا إىل بطرسبورج عندنا يف البيت _

ونقـوم   ،حنن على طريق سفر .العقيد مل تفكر يف مهلة األسبوع اليت تتكلم عليها
وألن شواي وعدين أن يوافينا إىل البيت، فإن جلسنا معـاً الليلـة    .مبهمة للدولة
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قال خان  _غداً أو بعد غد على أبعد احتمال  القربتاي أمكننا أن نأخذ طريقنا إىل
وإن كنـت  ،سآيت إىل إيكاترينودار مساء غد _جري مرتاحاً ألنه سيبقى وحده 

   .حاضراً سافرنا فجراً
 ؟إن نفذنا ما تكلمنا عليه فماذا نفعل يف إيكاترينودار .أكيد سأكون حاضراً _
ت اخلطاب الذي سترسـله إىل  ولكن أيها العقيد أضف امسي حت ،وهذا صحيح _

 .واحتفظ بنسخة منه ؛بطرسبورج فمن يدري ماذا حيدث على الطريق
 _ ما كان هناك حاجة إىل هذا الكالم يا ممثل إمرباطورنا العظيم. ال يكفـي أن  

قـال   _يذكر اسم أسرتك فحسب، بل سأكتبه بامسك نظراً ملنصبك يف املهمـة  
مل يكتف بإضافة امسه بـل يطلـب    ،ه هذاما أعجب ما يفكر في :فريفسك لنفسه

 .وأنا أيضاً ال أثق بك كثرياً.إن مل تثق يب فأنت حر.نسخة أخرى ليقرأها فيما بعد
من الصعب أن تعـرف   ؛ولكن ال يزال أمامنا ستافروبول وبيتاغورسك ونالتشيك

 .كيف سنتشارك الطريق واملهمةَ دون ثقة متبادلة
مث  .هِمِ اجلنرال فيليامينوف باختصار رجاءنا للسالمأف ،، شكراً أيها العقيدحسناً _

 .اكتب امسك أيضاً يا بافل ألكسندروفيتش
كان وقع حوافر اخليول اليت جتر عربة فريفسك ما يزال مسموعاً يف القرية حـني  

 .أسرع خان جري إىل غرفة قانتات
لـى  رفعت قانتات جسمها قليالً عن السرير معتمـدة ع  ؟أجئت يا ولدي املنري _

اجلس  ؟أقابلت شواي يا ولدي ؟ما أخبار من جئت من عندهم _عصاها الفضية 
 قباليت يا ولدي وأمسعين أخبار األديغة.

_ طلع  _ يا جديت ال شيء يسرعلى أخبـاره  مع أن خان جري مل يكن يريد أن ي
 مل يستطع إال أن يقول هلا السر،ه اليت ظهرت عليها الشيخوخة بوضوحجدتالسيئة 

ال  _والذي ال جيد إليه مدخالً وال خمرجاً  ،والذي ما كشفه ألحد ،الذي يف نفسه
يقتلوم وحيرقون جتمعام  .والناختواي الشابسغيتركون وسيلة إال يستعملوا مع 

 .السكنية
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وبعد قليل هزت رأسـها مـع    ؟والناختواي عقل و رجولة الشابسغأمل يعد يف  _
 ،كنت مخّنت أن حيـدث هـذا   _تتكلم ومن تلوم  الكالم دون أن تعرف إىل من

ال يا ولدي، أنت ال  ،.. ال.أوصلوا الوضع إىل شفا اهلاوية باشتباكام ومناوشام
 .ذنب لك

باالبتسام  _ ال أستطيع موافقتك على كل ما تقولني يا جديت _ تظاهر خان جري
 ؟ملاذا ننسى أنّ ملا أشارك يف مسؤوليته أساس أبعد _هلا 
صرنا يف  _قالت قانتات متمهلة تشعره بنظراا احلارة  _على ما يبدو يا ولدي  _

   .موقف نلوم فيه كبارنا
 .ولكين أفهم أن من السهل نبش املاضي .مثل هذه األفكار تغزو الرأس يا جديت _
 .شكراً يا ولدي _
لنا واحـداً  .. إن تناولنا رجا.اآلن فقط بدأت أفهم اخلطأ الذي وقع فيه األديغة _

ولكن التفكري األديغي ليس لـه مـن    .ال تنقصهم الرجولة وال العقلفهم واحداً 
مل أكن أفهم حـني  .يس عندهم  فكرة جتعله صوتاً أو نية واحدةل ،مه ويوجههيلج

ما الفائدة اآلن يف أن نتكلم فيه اآلن؟ حـني   .أمسع مرجان يتكلم يف هذا املوضوع
 !لحاق بذنبها رأس احلصان حناول اليفلت من

صرخت قانتـات   _؟ أي حديث متنافر يقوم يف رأسك !ما أتعسين ،يا ولدي _
ورأى خان جري كيف تز العصا الفضية بني راحتيها  ،بصوت حاد صعب عليها

ال تفكر يف مثل هـذه   :_ولكن جدته أت بصوت أضعف  .وآمل قلبه ،الرقيقتني
.. فألنكم بني من أفلتـوا  .إن كنت تظن أن جدك وأباك وأنت أخطأمت !األفكار

ال تـنس   .أنا ال أؤاخذه ،ال تفعل كما شواي البيتمال ،رأس احلصان من أيديهم
ما يعده رفاقك عاراً عليك لن يعده األديغة أنفسهم رجولة  !املوضع الذي أنت فيه

 !سيضحكون منك .منك
ـ   _أنت خمطئة يف ظنونك يفّ يا جديت  _ ه قال خان جري والدم يعـود إىل وجه

ولكن مبا أين أعد املهمـة الـيت    .أفضل أن أموت قبل أن أفعل هذا ـب  الشاح
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فالروس لن خيرجوا من القفقاس مهمـا   ،أوكلوها إيلّ هي املخرج الوحيد لألديغة
مهميت يف كلفهم، فلماذا نغمض عيوننا عن الواقع فنخرب بيوتنا بأنفسنا؟ وسأنفذ 

 .إقليم األديغة من هذه الناحية
 ؟مل يا ولديأهناك أ _
سفْك الدم الذي مارسه فيليامينوف بني من خالطتهم مل يسمح يل أن أرى أي  _

، قررنا أن حنافظ وريثما حنلل القضية األديغية، ر إىل هناولكن ريثما يأيت القيص.أمل
 .على السالم الذي حل بني الطرفني

خماطبتهم  من الصعب _قالت قانتات بعد قليل مع هزة رأس حزينة  _نعم  ،نعم _
كيـف   .برؤوس الرماح. على ما يبدو أن ما سريويه لنا شواي من أخبارٍ صحيحةٌ

 .منذ وقت طويل مل يزرنا ؟تصرف معك شواي يا ولدي
كما اتفق خان جري وشواي ففي املساء نفسه التقيا يف البيت وقت إشعال أضواء 

 .البيوت
دون نسـيان األكـرب    األخوان احملاطان بفرح األسرة جلسا معاً طوال األمسـية 

واألصغر مكانَ كل منهما يف الس. ولكن حني بقيا وحدمها بدا لالثنني أن جفاء 
فقد جلسا ينظر أحدمها خلسة إىل اآلخر، وال يعرفـان   ؛مل يكن سابقاً ظهر بينهما

 من يبدأ احلديث.
دخل إىل الغرفة الصيب زبش الذي طالت قامته مع أعوامه األحد عشر أو االثـين  

 .ووقف إىل جانب الباب مستعداً لتلبية طلبات األكربين .رعش
 .نادى خان جري ـال تقف إىل جانب الباب  !خل يا زبشاد _
قال زبش مضفياً على شخصه شيئاً مـن   _ال يا خان جري لن أقاطعكم كثرياً  _

 .أحب أن أعرف أخبار املكان الذي جئتم منه _ :وأكمل سؤال جدته ،الرجولة
 .سأل شواي مستغرباً _ ؟ماذا قلت _
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 _نادى زبش كما اعتاد يف األسرة أبـاه بامسـه    _ال عجب يف هذا يا شواي  _
بل قاميت ومجاعته وحاج قسي وكل اجلريان يودون معرفـة مـا    ،لست وحدي

 .وذلك ألنه يقال إن القوزاق يرمون األديغة يف البحر ؛جيري
نه جواباً واضـحاً.حيمون  أجاب شواي اب _حبمد اهللا ال شيء من هذا يا ولدي  _

أنفسهم إىل اآلن. ويظهر أنصار لنا، وألن خان جري أخربنا أن القيصر بشخصـه  
ولكـن إن   .نا حنن أيضاًيفَوه دوعبفيليامني األبرص  وىفسيزورنا يف اخلريف فإن 

 !ال يلوموناخدعونا 
ـ  ،ملعت عينا زبش السوداوان الصغريتان _ !إن كان هكذا فال بأس _ و ونظر حن

 .خان جري
أجاب خان جري وقد فهم نظـرة   .ما قاله لك أبوك صحيح،نعم يا زبش ،نعم _

 .قل هذا ملن يقلقون .لن نسمح ألحد أن يرمي األديغة يف البحر _الصيب 
 .حني خرج زبش من الغرفة زفر خان جري

.. ال أعرف الطريقة اليت سنقارب .الصيب ينخرط يف شؤون الرجال .هذا بديهي _
 .وعناا موض

املؤمتر فيليامني وما  به قيادةُ وهو ما أخطرت .هناك طريقة واحدة يا خان جري _
 .مسعتموه أنتم. إن أردت كررته عليك

 :وقال يف نفسه.أسقط اجلواب غري املنتظر قلب خان جري يف هاوية _ ؟وملاذا _
 _ :عولكنه مل يتراج .ال ميكن التفاهم يف أي موضوع  مع من يتكلم ذه الطريقة

دون حاجة إىل أن أقول  ،أنتم تفهمون :ما مل أقله يف املؤمتر األديغي لن أكتمه عنك
 .أن القيصر لن يسحب جيشه من القفقاس ،لكم

إن كان يريد أن نتصـاحل   ؟وملاذا سيأيت هو يف اخلريف ؟ملاذا أرسلك أنت إذن _
احلرة كـان   قبل أن تدخلوا أرض األديغة .ونتعايش فأنتم خمطئون يا أخي الصغري

سنتصاحل وسـنتعايش بعـدما   :أتقولون .عليكم أن تفكروا يف ما جيب أن تفعلوا
أعاد شواي خان جري الذي ما كان جييب شواي  _ ؟خلعتم الباب ودخلتم عنوة
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أظن  ،اغفر يل يا أخي الصغري  _أعاده إىل وعيه: ،بل يتابعه بعينني لطيفتني ذكيتني
لنتكلم يف موضوع آخر مادمنا اتفقنا أال حنمل  .زعواطفي اهلائجة تقولين ما ال جيو

 .السالح إىل اخلريف
أليس كل ما  _ابتسم خان جري للوجه امللتحي  _هذا كالم مستقيم يا شواي  _

 ؟يف الدنيا يستحق الكالم عليه
تكلم خان جري وشواي نصف ساعة دون التطرق إىل موضوع احلرب وموضوع 

 :وكأنه عرف ما يقلق خان جري هذه الليلة ولكن شواي تنهد عميقاً.القوزاق
كنا تعاهدنا أال نتكلم على القوزاق ولكن ال بد أن أصـارحك بشـيء ممـا     _

أفكـر يف أن أضـع    .ويف هذا املوضوع ال أعرف غريك ميكن أن يفهمين ؛ينهكين
 .ي ما جرى يل، فأخاف أال يفهم حزين حبجة أين ندمتحتت تصرف اهللا وأنا أصلّ

 أجابين بأن الكافر ال ذنـب لـه   بشه مافأسايت إىل صديقي أغوي حني ملّحت مب
غفرسيحاسبونك يف الدار اآلخرة وهم يفتحـون لـك بـاب    !ال تفكر يف هذا،في
 .ال أعرف كيف أعاجل سوء حظي.اجلنة

 .أمسعك يا شواي _
 _شواي الثقيل رغماً عنـه   مال رأس .أتكلم على حكاييت أنا واملرحوم بانتايل _

لن أخجـل   .ولكين ال أعرف ملاذا ال تسأل،ال أظنك مل تسمع :يتنهد وهزه وهو
وما حدث  .أذنبت حبق أنفيسا وسيسور دون أن أدري .منك ولو أنك أصغر مين
 .يل يف النهاية مؤخراً مأساة

سأمر على فاسيورينسك  .مسعت بوفاة بانتايل ولكن ال أعرف ما حدث بينكما _
   .د أن أعزي بوفاته ولو مضت سنة عليهاأو ؛وحنن يف طريقنا إىل القربتاي

    :رفع شواي رأسه مث أضاف بصوت منكسر _نعم يا خان جري، مر عليهم!  _
أتعرف ماذا تفعل  .كان البيتمال مثل أخي األصغر .أنا ال أستطيع أن أفعل هذا _

من قفز من ورائـي   من أين كان يل أن أعرف أنّ ؟يف احلرب حني تكون غاضباً
أقول هذا  ؟!األعني .وإال أكُنا نتفاىن وحنن مفتحاوهو أيضاً مل يعرفين ؟يلكان بانتا
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" سـلبتين (   .ال أنسى نظرة بانتايل وكلماته األخـرية  .غري أين قد أكون املذنب
 .أنفيسيت ) وقتلتين ". يف كلماته ما هو صحيح وما هو غري صحيح يا خان جري

 أقتل ذهبت مع حاج قسي لتأنيبها. أكنت رمبا بعدما .منذ زمن بعيد مل أكن رأيتها
 ؟من يفهمين ؟من يغفر يل ذنيب ؟ن تريب طفالً يف عمر ابينزوج م ذه السهولة

كان خان جري يف بطرسبورج بقلبه ولو أنه يسمع كالم شواي ويوافقه حبركات 
ه كان لديه ما يفكر في .ريابينينا  أمام عينيه _كان وجه  تاتيانا سيدنيفسك  .رأسه

 .غري ما يسمعه
*** 

يف يوم ما وقد ذهب شواي إىل سوق طرف ر البا صدمته امرأة بكتـف قويـة   
 ورته دون أن تتوقف:

 ؟هل بعدما يتمت ابين تشتري حذاء البنك  _
فنقد البائع مثن احلـذاء   .هوملا نظر إليها غاضباً فطرت أنفيسكا اليت التفتت إليه قلب

   .الناس مبرفقيه طريقه بنيفاحتاً وانطلق وراء املرأة 
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 الكتاب التاسع
 

– I – 
 

منذ يوم وصوله إىل إيكاترينودار خيل إليه أن األيام االثين عشر اليت قضـاها بـني   
 .والناختواي ثقيلة كأا اثنا عشر شهراً الشابسغ

غـري   ،أفراداً وجمموعات ،يف املضافات واالجتماعات ،سراً وعلناً ،قابل الكثريين
" ال ميكن  :وكأم يؤيدونه يف كالمه، كانوا يعودون إىل نقطة بداية واحدةأم، 

وحني  .الذين أرسلوك " جيشفساداً يف أرضنا أن يسود السالم بيننا يف حني يعيث 
م خيدعونك وختدع نفسكإىل هذا قولُ شو أضيففهم خان جـري  اي له " إ  "

قلبه يف منطقة القربتاي، راضياً  كان .الناختواي _ الشابسغأن مهمته لن تنجح يف 
يتأمل أن يتفهموه هناك وتنجح مهمته ،بشهر اهلدنة املؤقتة إىل حني وصول القيصر

 .على حنو أفضل
 علـى يسـاره   ورمبا هلذا السبب مل يدخل إىل ( بروشنه أوكويب )، بل مر تاركاً

ى متجهاً حنـو القـر  ،ستافروبول حيث خيدم أخوه األصغر سعيد جري يف اجليش
 .املتناثرة على ر (وارب )

 .قال الرومتيستر فريفسك _أظن إقليم القربتاي أهدأ  _
 .خرج خان جري من أفكاره _.مل نصل بعد إىل القربتاي _
 ؟أتثق مبن نذهب إليهم _
مل يكن يف ضحك خان جري ويف سـؤاله أي سـوء    _أيها البارون فريفسك  _

 :ألست من كان يقول أمس يف املضافة ؟أأنا من يعلّمك يف هذا املوضوع _تفاهم 
أمل يكن معك املسـنون بلحـاهم    ؟ويكتمون ثقتهم وعدمها ،ال أمل كبري فيهم
يوافقونك هـازين   ،واألصاغر عمراً الواقفون على جانيب الباب،البيضاء اجلالسون

  ؟برؤوسهم
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إن  عد_ نعم، وهذا ما يدفعين إىل الظن بأن احلال أهدأ هنا. ولكن من قال فيما ب
ال تصدق كل  :أياً كان القائل فاملضمون واضح ؟الشرق متداخل كاخليوط الرفيعة

 !ما ترى وما يقال لك
 .ال يتوافق ما يف القلب مع هزة الرأس على ما يبدو _
ال أستطيع أن أحكم ذا على طريقة استقبال من نطرق أبواب مضافام وعلى  _

 .فصحون عما يف قلومولكين أظنهم ال ي .طريقة إعداد موائدهم
الم خان جري نفسه حني حاول أن يتفق مـع   _ ؟" أنقول هلم حنن ما يف قلوبنا

أو اعتقـاهلم.   الشابسـغ شواي سراً على طرد بعض اإلجنليز الذين يتغلغلون بني 
" إن كان بثمن أو بدونه، ولو مل نكن نعرف  :م قلبه ما كان مسعه من شوايـآل

وبدالً من أن أمحل إليـك رؤوس مـن    .إم يقامسوننا أحزاننامتاماً ما يف قلوم، ف
ل أن حيملوا إليك رأسي " يا حسريت يا شـواي يعينوننا بالكالم وبالسالح أفض، 

 .رفقون رؤوسـهم برأسـك  إن لزم األمر فال شك أم سي !ليتك مل تقل يل هذا
كان األفضل كما  ؟قوهرغأأنا أم فريفسك أم م ؟ولكن من سيدفعونه إىل تنفيذ هذا

قال لنا القيصر حني دعانا " لو دفعنا مضيفيهم إىل فعلِ هذا النتصـرنا علـيهم  "   
بكّر شواي يف الغضب هلذا السبب ولكن كيف كنت أدفعه إىل فعله وأنا أعـرف  

النقود اليت كنت سأدفعها لشواي واليت أباها حبزم ما كان ليجـدها   ؟أنه لن يوافق
وحىت لو مل يكن راغباً يف تلطيخ يده كـان يسـتطيع    .بليف أي من طرقات اجل

أخشى أن أتكفل بنفسي تلك املهمـة إن مل يسـتطع مغرقـوه     .تكليف غريه ا
 كان شواي مستعداً إلرسال رأسه إيلّ فداًء للذين خيفون اإلجنليز " .تنفيذها

_ ا وحنـن  نا نأخذ موقفاً سلبياً من الذين نأكل على موائدهم! لننجز عملنال تدع
 وأضاف بعد قليل خمفياً باطن الكالم : _ش هلم ويهشون 

 .ليس أسهل من خداع األديغة بشرط أال تسلبهم حريتهم وأرضهم _
حكاية الضـابط   رتذكَّ .. ابتسم فريفسك." ليس قومك كما تصورهم أنت متاماً

تـاي  ال أستطيع أن أنفي مسامهة بعض القرب _خوين أباته قبل سنني نوفيسكا واأل
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 الشابسـغ .. أنا مهموم أكثر بعدم جناح مهمتنـا يف بـالد   .فيها زمن يرمولوف
أنت من سيتورط فيها أمام  ،أنا ميكن أن أجنو من املوضوع بطريقة ما .والناختواي

 "ك على ارتداء احلذاء غـري املناسـب   يال جترب قدم ":من أجل هذا أقول .القيصر
ومل تفهمه أن قومك العصـاة لـن    حني دعاك القيصر ركعت له من شدة فرحك

ال جيوز إلقاء السالح أمـام   :ما يقوله فيليامينوف صحيح . يرتدعوا بالكالم اللني
ليس من الالئق أن تدع هؤالء األقوام املتنوعني املتمردين حيتفظون بكـل   !األديغة

 القمم اليت عاشوا فيهـا وضاء يهذه األراضي اخلصبة والغابات الشاسعة واجلبال الب
ومع ذلك فرفيقي هذا ال مانع عنده أن  .أكثر مما ينبغي دون أن يقتل بعضهم بعضاً

يظهر هذا من كالمه رغماً عنه وإن مل يفصـح عـن تلـك     .تنصبه زعيماً عليهم
هؤالء إن ألّفوا دولـة مسـتقلة    .ويلمح إليه حبذر يف ما يكتب إىل القيصر .الرغبة

ولن تستطيع إخضـاعهم ولـو    .فسينكدون عيشتك وإن عاملتهم كجار خملص
وإال مـا   ،أظن أن اهللا قدر علينا أن نتكفل حبل قضيتهم .أصبحت سلطاناً عليهم

وملا دفعنـا أرواح اآلالف مـن    ،كانت أفكارنا وأسلحتنا اجتهت صوب القفقاس
 "  ...ولكنا عرفنا الفرس بقيمتهم .جنودنا يف حروبنا الكثرية مع األتراك

 _خرج فريفسك من أفكاره  _األديغة  يا خان جري  وهذه كانت نظريت إىل _
 .رغم افتقـارهم إىل دولـة مسـتقلة    جياون اجلميع .ولكنهم ينظرون إىل األبعد

فبعـد   ،أتتذكر أم ملّحوا لنا بقوهلم " إن مل يكن عندنا دولة مستقلة جتاكم اآلن
ولذا  ،ذي نريدهفهمنا أننا جيب أن نؤسس دولة مستقلة يف الوقت ال ،أن هامجتمونا

 ميكننا أن حنقق هذا "   
ليس اآلن كان جيـب   _ابتسم خان جري من خارج قلبه  _كما تقول جديت  _

أن يعرفوا هذا " كمن ينفخ يف املاء من أحرقه احلليب.. " لو تصرفوا هكـذا ملـا   
طمعت يف أرضهم تركيا، ولكان موقفهم من روسيا خمتلفاً.طبعاً إن الدول كثرياً ما 

 .ت وتنازعت على األرض وتبادلت املهاتراتحتارب
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إن قلت لـه   _سأل فريفسك نفسه  _ !" اعرف اآلن من أين متسك ذا الرجل
رأيي يف ما ملّح إيلّ به كشفت عن عدم الثقة املتبادلة، وهو ما حنن يف غىن عنه، حنن 

  ،شرينشـيف الكونـت  االثنني، وملا ميض شهر على بدء مهمتنـا. سـيفهمين   
بنكندورف مبتسماً، مث حيمـي نفسـه بربيبـه. ويتـركهم      الكونت معينوسيس

.. لست أنا من جيب أن يفعل به هذا، بل أحد الفرسان الثالثة الـذين  .يطحنونين
س واألجدر أكثر من األوسييت هو بـد  ،وميكن أن يكون تغانه أسالن بك .ورائي

 ال يـزال أمامنـا   مهالً ،. مهالً.ولكن ال أعرف كيف أتفاهم معه ،ممت جري
 .الوقت

 :أي حكـيم قـال   .كانت يف ذهين اللحظـة  .اتفقت أفكارنا يا خان جري _
 ؟أتتذكر ؛"األفضل أن أبقى حراً متمرداً على أن ألزم نفسي بدولة "

ولكن من الصعب تـذكر   .كثري من الرجال قال كلمات سديدة تتعلق باحلرية _
 _مزح خان جري مع جليسه  _ ؟كر امسهملاذا نصدع رؤوسنا مبن ال نتذ .أمسائهم

   !ولكن حبذا لو مل يذكر كلمة التمرد
أتتطير من كلمـة   _ :ماذا أيها العقيد؟ نظر إليه فريفسك خببث وأجاب مازحاً _

 ؟التمرد
إن تعلق األمر باحلرية فأنا أريدك أن ختفف  _ابتسم له خان جري  ؟وملاذا أتطري _

 .حلكماءمن ذكر التمرد  ألين أعدك من ا
مل يظهر فريفسك علـى نفسـه    _أتقبل مالحظتك يا خان جري  _ !هكذا _

 ؛ختدرت أرجلنا وأجسـادنا  _ :االستياء مما وجه إليه بطريقة لطيفة فغير املوضوع
 !لنركب أيها العقيد

قلـيالً   وأما أنا فأريد أن أغف .فاركبإعادة احلركة إىل أعضائك إن كنت تريد  _
 .لعجالتعلى أصوات ا

ومع كونه قلقاً مـن   .حني بقي خان جري يف العربة خال بأفكاره ال يزعجه شيء
مصري مهمته يف القربتاي فقد قفز قلبه إىل بطرسبورج وانتصبت أمام عينيه تانيـا  
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ه لعومن يرقبه دائماً بقوله وف ،له مرافق ومن هو ،منسيةً إياه السريةَ اليت خرج منها
 تفكر يف من تشتاق إليه، وخصوصاً إن كانت امـرأة،  حني .بنكندورفالكونت 

 .فإا تتمثل لك باستقباهلا البشوش ومبالبسها وتسرحية شعرها وبأقراطها وقالدا
بل كانت صورتها حـني   .منها نا فلم يكن يف عيين خان جري أيأما صورة تاتيا

غرفة اـاورة،  أخربها أنه سيسافر إىل القفقاس، فانفجرت بالبكاء وركضت إىل ال
وخـالل   .ورمست إشارة الصليب أمام اإليقونة اليت يف الزاوية جاثية على ركبتيها

 ،عشرته الطويلة مع الروس كانت املرة األوىل اليت نسي فيها خان جري أنه مسلم
   .يراها مجيلة، ويراها أمالً ؛كان مشفقاً على املرأة اجلاثية

ال تزال يف فراشـها   _جري إىل الساعة نظر خان  _ ؟" كيف تعيش تانيا يا ترى
أتراهـا   ،وهـي  .رمبا حضروا هلا القهـوة  .الوثري إذ ال تكاد الساعة تبلغ العاشرة

كنا اتفقنا على أن تراسلين إىل إيكاترينودار، ولكن مل يصلين  ؟تذكرين كما أذكرها
وكنت أخربا حني خرجنا من بطرسـبورج يف أول حمطـة    .شيء منها إىل اآلن

ويوم وصـلنا إىل إيكـاترينودار    .وبعدها مل أنسها يف تاغانروغ .ديل األحصنةلتب
.. .وصباح اليوم الذي ركبنا فيه طريق القربتاي أسرعت إىل مركز الربيد .أخربا

أقول رمبا هي مستاءة مين لسبب ما، ولكن مل حيـدث بيننـا    ؟ملاذا ال تكتب هي
وقد ودعتين مقدرةً أين أقوم  .إىل هناخالل سين تعارفنا أي سوء تفاهم إال رحليت 

أتكون متوعكـة أم يف   .معرفتها بأا مهمة ثقيلة وخطرية رغممبهمة لصاحل الدولة 
سأكتب إىل قاز جري طالباً أن يتقصى أخبارها كي ال ألومها وهـي   ؟مشكلة ما

ـ  ق لنـا  بريئة قبل أن أقابل قائد اجليش القفقاسي املستقل البارون روزين ألنه مل يب
الكثري لنصل إىل بيتاغورسك. ال أسهلَ من اام اإلنسان ظلمـاً فلمـاذا أمسـح    

مل أقابل يف حيايت إنساناً أطيب منها وأسهل تفامهاً معها  .رأسيزو للشكوك أن تغ
رمبا يف املوضوع شـيء ال   .لن أقبل هلا ما ال أقبله لنفسي ،ال ،ال .وفهماً لك منها

أن تطرق رأسك الشكوك وأنـت معتـد دائمـاً     حسن ؟كيف نفهم هذا ؛أعرفه
وال مبـن   ،ال ثقـة يل برفـاقي   .البؤس أن تفين رأسك يف عدم الثقةمن  .بنفسك
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أن أقول هـذا علـى قيصـري     ال أستطيع ،ال .وال مبن أُرسلت إليهم ،أرسلوين
. ومبا أن من يتمتع يعثّرونه بسبب خوفهم منه ،للونهاحلق كله على من يضالعظيم.

فهم يستفيدون منها مكثرين مـن امتداحـه ووصـفه     ،ضعف وة عنده نقطةُبالق
مل يعد اخلريف الذي سـريى   .وليست قليلةً األخطاء اليت يتسببون له فيها ،بالفطنة

سيظهر وقتها إن كان يف آرائي اليت مجعتها  .فيه القيصر مشال القفقاس بعينيه بعيداً
بـالنفس " كمـا يقـول     اًوافتخـار  بال معىن له حول موضوع األديغة  " ثرثرةً

 ،" أوقف املطحنة احلجرية اليت قـذفوا يف قلبـها األديغـة    "أنوي أن .فيليامينوف
روحاً وقلباً،وليس عندي طموح يف أن أكـون   السذَّج وأقرب إىل روسيا األديغةَ

 أي عيـب  .زعيماً لألديغة.لن أجر األديغة إىل طرف تركيا،  أنا أقرم من روسيا
نعـم أفهـم أن اجلنـراالت     ؟نشيفرييرى يف هذا فيليامينوف وباسكيفيتش وش

 .ولن يهدأ هلم بال إن مل يشموا رائحة الدم وتصدأْ رتبهم،حياربون
وإىل اليسار، جبل ( قامه ) وهو خيز السماء ،وغري قريبٍ ،انتصب أمامهم غري بعيد

فريفسك علـى صـهوة    وما كاد خان جري ينظر إليه حىت حاذاه .بقمته املدببة
 :احلصان قائالً

 1مررنا يا مسوكم على مييننا بقرية من قرى " الغري " _
 ؟أتود أن حتل ضيفاً على إحدى مضافاا ،أراها ،نعم ،نعم _
 بل خفت أن تكونوا جتاوزمتوها ألن امسها " غري "! ،ال _
_ البارونأيها  لو انتبهت أننا مررنا بقرية من هذا النو لالحظتع على يسارنا غري 

ولكن رمبا  .ليس بيين وبينها معرفة إال أن امسها يطابق نصف امسي .بعيد يف السهل
ومل ،قبل قـرون  األديغة يكونون من بقايا جيش خان القرم الذي غزا بالد القربتايِ

ها أقرب إىل احلقيقـة،  من يعرف أي ."بايت "يعودوا إىل بالدهم، أو من بقايا خان
أعرف فقط أنه ما من إنسان وال قرية وال قوم وال .ناك روايات أخرىوقد تكون ه

وهذا اجلبل املدبب الوحيد الذي اعترض طريقنا واجلبال .بالد إال له تاريخ وأخبار
                                                 

 لكنته الروسية. املترجميقصد: جري، ب 1
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وتتعلق ا تـواريخ عجيبـة.    بارون،أمامنا هلا أمساء أديغية أيها الاخلمسة الظاهرة 
كاجلبال أنا أيضاً همنهم أن يقربوا إيلّ حصاين إذ سأركب اطلب. 

 .كانت الشمس قد خيمت فوق بيتاغورسك للتو حني دخلها مجاعة خان جـري 
وبدالً من أن يستمتعوا برؤية البيوت املتناثرة يف السهل غري العميق توقفوا كـي ال  

ولـو   ،وحني خلع فريفسك قبعته .يقطعوا الطريق أمام حشد من املشيعني القوزاق
خرج خان جري من العربة حاسر الرأس مبدياً احترامـه   ،أا ليست عادة أديغية

   .وبدالً من جثمان واحد مر اثنان.وترجل الفرسان وراءهم .للميت ذه الطريقة
 :وسأل القوزاقي العجوز ،تأمل قلب خان جري متابعاً النعشني

 ؟من تشيعون اليوم _
ومسح  ،احةتوقف العجوز كأمنا ليكسب استر _قوزاقيان من عندنا يا مسوكم   _

 ،آل يطَقـوه القربتـاي   اأمس قتلهم _العرق من جبينه باليد اليت حيمل ا قبعته 
 .أحدمها رومتستر من قوزاق بشزة

 سأل مدفوعاً بالقلق. ؟أتعرف اسم أسرته _
 .كابوتسينكا يا مسوكم _
 .صرخ خان جري وقد امتقع لونه ؟إيغنات كابوتسينكو _
 ؟أتعرفه ؛نعم _

وأكّـد   ،العجوز يعرج وراء خان جري الذي وثب من مكانـه جرى القوزاقي 
وحلـق  .أن ينتظروه على جانب الطريق ،وقد فهم ما جرى ،فريفسك على رفاقه

 :وحني دخل خان جري قال له بصوت حزين .بالذين صاروا على باب املقربة
 .كان مبنزلة أخي ،.. كنا أصدقاء منذ طفولتنا.كابوتسينكا إيغنات _
 ن اللحاق بـه  صرخ العجوز األعرج على أثر خان جري عاجزاً ع _يا مسوكم  _
سـأدعو اهللا أن   .كان رجالً طيباً ذا شـهامة  .كان كابوتسينكا صديقي أيضاً _

والقربتاي والشراكسة إىل   ،رومتستر اجلنةاليدخل إيغنات كابوتسينكا إيفانوفيتش 
 !لو عرفتم كم نكرههم ؛هؤالء هم الشراكسة .جهنم
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وحني أىب السكوت توقف  .سك حنو العجوز كأنه يقول له أن يغلق فمهنظر فريف
 :وقال له بصوت متكسر

 !توقف ؛ال يدعون يف املقربة مثل هذا الدعاء ،يا والدنا _
 .أال تسمع يا مسوكم! أنا أدعو على املسلمني الشراكسة _
عقيـد  هذا  _مهس فريفسك بصوت أنعم للعجوز  _ال تثرثر  !كُف عن هذا _

 .وهو من الشراكسة ،قيصرنال مثلاحلارس املهو  احلرس القيصري
أنا ظننتـه مـن    ؟!ماذا تقول _توقف العجوز فجأة على رجله اخلشبية  !عجباً _

أنا ناقم على املسلمني وال  ؟!.. الشركسي حيمي قيصرنا.رجالنا القوزاق املمتازين
يت برجلي ضح ،ومتسترر. أنت ترى أيها ال.حامٍ للقيصر وأنا .شأن يل بالشراكسة

 .ليست بعيدة من هنا ،إذن أيها الرومتستر سأزور قبورنا.يف حرب الفرس
وقف األتامان على رأس التابوتني املكشوفني أمام القوزاق احلاسرين وأبن القتيلني 

مث سأل إن  ،وتكلم اثنان غريه .وتكلم على ريعان شباما الضائع .بأمجل الكلمات
 ،إلسهام يف التأبني فتوسط خان جري الساحة شاحب اللونكان هناك من يريد ا

نظر اجلميع إىل العقيد الذي ال يعرفون من هو، وتبادل  .ووقف عند نعش إيغنات
نظـرات    القيصـر  ثـل ممالذين فهموا من الشارة الفضية املطرزة على صدره أنه 

 :االستغراب
ا أن يطلـب العقيـد   ال تستغربو _قال خان جري  _ !أيها القوزاق احملترمون _

حنن قادمون مـن   .الذي ال تعرفونه الكالم، ويتوسط الساحة ملشاركتكم حزنكم
وقد التقينا بكم يف مصيبتكم  ،وكنا عند قوزاق ر بشزة ،بطرسبورج يف جمموعة

غري أن املأساة اليت التقينـا بكـم    .باملصادفة وحنن يف طريقنا إىل القربتاي يف مهمة
الذي تدفنونه اليوم  الركن رومتسترال .يضاً بقدر ما هي مأساتكمخالهلا مأسايت أنا أ

كابوتسينكا إيغنـات   _اختنق خان جري بالدموع ولكن عاد بسرعة إىل حاله  _
مث  .إيغنات إيفانوفيتش وأنا تعارفنا قبل حوايل عشرين عاماً يف إيكـاترينودار  ،وأنا

وحاربنا معاً الفرس والترك  .بطرسبورج وخترجنا معاً املدرسة العسكريةدرسنا يف 
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كنا كاألخوين وإن مل تلدنا أم واحدة ومل ننتم إىل عرق واحد وال إىل  .والبولونيني
يا إيغنـات مل   .كنت قادماً إىل حيث ختدم متشوقاً فرحاً بأين سأقابلك .دين واحد

قومي فال كان بوده أن يعتذر منه " قَتلَتك من أبناء  _ميهلين قَتلَتك يوماً واحداً " 
كان يف ذهين الكثري من الوساوس أشـاركك   _" غري أنه ابتلع االعتذار !تؤاخذين

يا إيغنات لن أنسى أبـداً   ... ولكن رمبا كان اهللا قدر لنا هذه النهاية.يا أخي ،فيها
مشـحوناً بالرجولـة    ،الطويـة سليم  ،كنت إنساناً طيباً صايف القلب .أنك أخي

ملس خان جري رأس إيغنات صديق أرض األديغـة،   !لتكن اجلنة مثواك .والرمحة
 .وانصرف ميسح الدموع اليت مل تعد تطيعه

*** 
بعدما قضوا ليل الصيف القصري يف بيتاغورسك، وصل عند الظهرية خان جـري  

   .وصحبه برفقة البارون روزين قائد اجليش القفقاسي املستقل إىل قلعة ورخ
( القربتاي الكبرية) ونبالئهم يف القلعة الروسية،  يف اليوم التايل مجعوا خنبة من أمراء

وأبلغهم خان جري بالزيارة املرتقبة للقيصر العظيم إىل القفقاس يف اخلريف ورغبته 
 19يف  ،ودعاهم إىل املؤمتر املوسع الذي سيعقد خـالل ثالثـة أيـام    .يف لقائهم

 .يف نالتشيك ،حزيران
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 _الناختواي  _ الشابسغإىل حال نسبياً بالقياس  كانت أرض القربتاي تنعم بالسالم
. مل على ساحل البحر األسـود  ،املخوشواجلمكوي ووالبسلين  ،، واألبزاخالوبيخ

األمـر مـن    خيـلُ رمبا مل  .تكن ترى فيها ما يذكرك باحلرب أو يوجسك منها
مناوشات سرية أو علنية يف القربتاي الكربى والقربتاي الصـغرى بـني األديغـة    

وزاق بيتاغورسك وقوزاق بروكالدن. ولكن إذا أخذنا القربتاي كلها كوحدة وق
وإن كان انكماشهم وحتفظهم اخلـائف املخـيم   ،فإنك كنت تتخيلها أرض سالم

 .فوق رؤوسهم يدعوك للتفكري أحياناً
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كان خان جري مهموماً مبا حيدث يف الناحية اليت خرج منها أكثر مـن اهتمامـه   
   .حيث يتجه نالتشيكب

" ماذا حيدث يا ترى للسالم اهلش الذي اتخذ برفع األيدي دون تدوين والـذي  
" إن حتلى الطرفان بالرجولة والفطنة إىل حني زيارة القيصـر فلـم    ؟دفعناهم إليه

ستجد دائماً الوقت للضغط علـى   .ينقضوا تعهدهم ومل يفتنا حتقيق أملنا فهو خري
مبا أن املأساة تأيت من الطرف  .تندمل واجلروح ،الزناد وسحب السيوف والقامات

مهما كان فأنا أدينه  ،ويكثر نقض العهود والتراجع ،الذي يقل الصرب عنده والفطنة
. اجتاه توغوظقوه قازبك، ولو أنه يضم كثرياً من املتهورين، قريباً مين بقلبه وروحه

مـن   هـو إم حيمون أرضهم ويعدون غريهم  :هناك سبب يدعو إىل غفرانه هلم
 ؟وحنن هلذا ولكن اجلنرال ينفذ مهمته.وليس فيليامينوف جاهالً .جلب احلرب هلم

أحنن أفضل من فيليامينوف، والبارون روزين الذي كان معنا، والذين ذكـر لنـا   
خ أمسـاء أسـرهم سـتال وكوريلـو     القربتاي الذين قابلناهم أمس يف قلعة ور

عمن يرمولوف الذي مل يكن وتارانوفسك وكوسرييف وضباط بريدبرادوف؛ د ك
فنحن رسل قيصر روسيا العظيم لنا هدف واحد ومستعدون عند  ؟يف هذه األماكن

وإن مل  .احلاجة إىل امتشاق السالح  ولو مل حنارم ولو مل نسفك الدم األديغـي 
 ؟أال جيب أن يكون أحدهم كبش الفداء ؟ماذا حيدثحنقق له املهمة اليت كلفنا ا ف

ال .فيليامينوف واآلخرين الذين أرسلونا حيتاجون إىل السالم يف إقليمنـا  ال أظن أن
.. مهما كنتم أبطاالً فلن تستطيعوا االنتصـار علـى   .ختدعوا أنفسكم أيها األديغة
ليس هناك عرق  .عودوا إىل وعيكم قبل أن يدمروكم .العرق القوي الذي يغزوكم

 !ماء األديغةجمنون بكامله، وال اجلماعة كلها جمنونة، يا زع
ورأى كأن أوشـحه  .رفع خان جري رأسه منتعشاً بدفء الصباح الصيفي اجلميل

ومع أنه رأى أوشحه مافـه حـني    .ينتصب بقمته البيضاء على ميني العربة 1مافه
                                                 

االسم الذي يطلقه األديغة على اجلبل الشهري إلربوز، أحد أعلى جبال العامل، ويعين  1
 بلغتهم: اجلبل املبارك. املترجم
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جتاوزوا بروشنه أوكوب، وحني وصلوا إىل بيتاغورسك،وحني اقتربوا أمس مـن  
ثالث،  فكلما نظر إىل قممه البيضـاء   من مرتني أو اليوم أكثر وصباح،قلعة ورخ

وانتصب االرتياح والضيق يف صدره دون أن يفهـم  ،اهلادئة حدث شيء ما لقلبه
" كن فأل خري يل يف أعمايل، وخاصة ما كلفوين به يف شأن األديغة، يـا   .السبب

وكما كان يفعل يف األيام األخـرية   ،صاح خان جري فجأة اآلن _ !جبلنا املبارك
مآسي من تركْنـا مـن األديغـة     على مآسي القربتاي األديغة، والالًكفاك إط _

ألقِ اخلري يف قلوب من سأقابلهم اليوم، ومن سيجتمعون يف مؤمتر الغـد،   !وراءنا
وإن تظاهر هؤالء بلوم بعـض الضـباط    ،ولكن ،أقول هذا "!وأعدهم إىل وعيهم

والقربتـاي  تـاي الكربى. . هذا يف القربفإين أرى قلوم حنو الروس ألين ،الروس
 ؟هؤالء كيف سيتصرفون معي غداً يف مؤمترهم املوسع ؟الصغرى

 :سأل فريفسك وكأنه فهم ما يقلق خان جري
ال أعرف يا خان جري إن كان األفضل أن ندخل يف القربتاي الصغرى خالل  _

 .نصف يوم كما فعلنا يف القربتاي الكربى
كيف عرف مـا يف   :قال خان جري _ر وأنا كنت أفكر يف هذا أيها الرومتست _

  .الذنب ذنبنا فقد قبلنا بسرعة الطريق اليت خطها لنا البارون روزين _ ؟نفسي
مث أضـاف بعـد    ،قال فريفسك بكثري من االحتراس _صحيح يا خان جري  _

ال جيـوز االسـتعجال يف قضـايا     _فاصل دون أن تدري أيقصد نفسه أم زميله 
أظنك تكلمت اليوم وأمس جيداً مـع زعمـاء    .صريةصحيح أن مهلتنا ق .الدولة

 .يفترض أم كانوا يوافقونك فقد كانوا يهزون برؤوسهم _ ...القربتاي
 .ابتسم خان جري _الناختواي  _ الشابسغأُعوض األخطاء اليت ارتكبناها عند  _
 ؟وكيف أخطأنا _
الصـغار الـذين   نافـذ، و الكالم ال ذويراجعت نفسي وأظننا لو قابلنا الكبار  _

 .يطيعوم، قبل أن نلج املؤمترات الصاخبة  لكان أفضل
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كان مؤمتر البشـادا   _أفلت من فريفسك اآلن ما يريد قوله  _أفهم ما يقلقك  _
ال يـزال   .بل علينا أن نفرح ألننا خرجنا منه ساملني ؛داًجالذي حضرناه مزدمحاً 

عته. ولوال أنت، أمل تسمع مـا  احلادة لتوغوظقوه قازبك ومجا أمام عيين النظرات
 .، الستلَّ من كنت أقف يف مواجهتهم روحيفعلوه بسيسيانوف

ضحك خـان جـري    _ .أنت خمطئ إن تصورت أن األديغة ظلَمةٌ بال تقاليد  _
أنا ال أثق يف فيليامينوف، وهـو ال يثـق     ؟أال ترى ما يكن يف نفسه :وهو يقول

هل املهمة الـيت   _ :وت متراخٍ فيه عتابمث سأل بص ،جبماعة توغوظقوه قازبك
كلفتين ا الدولة اليت نعيش كالنا من أجلها أصغر من الرتبة اليت شرفك ا أيهـا  

ال ألومـك   _مل يدع فريفسك يكمل ما بدأه  _فهمت  ،فهمت يا بافل ؟البارون
لو أنت وأنا ال ميكن الفصل بيننا حىت  !على ما يقلقك، وال تفهم جوايب إهانة لك

ن تعـد  . ولكين ال أظن مـن املناسـب أ  ا أم واحدة. تربطنا أفكار قيصرنامل تلدن
. هيـا قـل يل   ضهم يناسبه احلَر، واآلخر الربدبع _اختالف وجهات نظرنا عيباً 

 ؟كيف تدين اإلنسان يف هذا االختالف
سأل فريفسـك خببـث وإن    _ أيها العقيد دون جدال أوافقك يف املوضوعني _

أليس األفضل أن نقابل الناس يف القربتاي الصغرى كما  _ :سرعةسحب كالمه ب
   ؟فعلنا يف وارب العليا والقربتاي الكربى

ولكين أريد أن أُطلعك  ـب  مل يدعه خان جري ينتظر اجلوا _أوافقك يف هذا  _
على أمر يتعلق بالقربتاي الصغرى ال تعرفه. ولوال البارون روزين لكان األفضل أن 

 فات هناك ونأكل من العصيدة البيضاء والنقانق املقلية الطازجة معندخل بضع مضا
ولكن، ألن مهمتنا أمسى من الطعام الذي نتناوله، فإن من  .الذرة الصفراء"باستا  "

 .سنقابلهم يف القربتاي الصغرى من أمراء وأعراق متنفذة لن ينافسونا يف مهمتنا
أبينـهم   _.ه فرحهفسك وسؤالفري ظهر من وجه _ ؟ما الذي جيعلك تقول هذا _

 ؟معارف لك؟ أأرسلت إليهم
 !بينهم عارفمن أن يكون يل م كعد ؛مل أطأ جملسهم _
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. مل ظـون إن قارنتم أنفسكم بنا فأنتم األديغة حمظو _ ؟كيف تؤمل فيهم إذن _
حىت بعضكم أقارب بعض  ونتعد ،يستطع البارون فريفسك إال أن يصرخ يف قلبه

   .وما إن تلتقوا حىت تتفق أفكاركم وتلتقي آمالكم ،لو مل تلتقوا
ضحك خان جري  _سواٌء أكنت أعرف أم ال أعرف يا بافل ألكسندروفيتش  _

يف  ،ما قاله هو والبارون قبل أيام ومهـا يف بـالد البجـدوغ    رتذكّ ،دون خبث
أظنك ال تزال تتصور أن األديغة كلهم ينحدرون من أم واحدة  _موضوع األديغة 

مع عدم إنكـاري اخـتالف    ،لو كانوا هكذا .أنت خمطئ يا أخي .أب واحدو
اإلخوة واألخوات، ملا نظر األبزاخ والبجدوغ كلٌّ إىل اآلخر بعني الريبـة، وملـا   

وملا تنافر الـوبيخ واألخبـاز بكـل     ،بعضهم من بعض الشابسغسخر الناختواي و
مـن   ،قة بينهم من أنفسهممتناسني العال ،وملا سخر البسلين واألباظة ،استطاعتهم

وال تظن أن القربتاي الكربى والقربتاي  .تنافس اجلمكوي واملخوش على الرجولة
خمـتلفني   ،الصغرى ال يتنافسون، ومل يكتفوا بالتناحر على من األكرب ومن األصغر

ولو مل تكن هذه اخلالفـات بيننـا    .على كل موضوع يتنافسون على من األعلى
املؤمترون القادمون من القربتاي الصغرى قلـوم   .زمن بعيدلكانت لنا دولة منذ 

ويفترض أن يأيت الرائد  .منذ عهد إيفان الكبري ،حنونا وحنو روسيا منذ زمن طويل
من األفضل أن تعيش  .بيكوفيتش شريكيسك زعيماً على الوجهاء من تلك الناحية

 ؟أليس هكذا يا بارون ؛مع األمل
ال خيلو مما يسبب االستياء وإن مل جتـب   ،يا خان جرييه غبار علهذا كالم ال  _

ولكـن يف زمـن    .كنت مطلعاً نسبياً على توجه القربتاي الصغرى حنونـا  .عليه
منذ عشر سنني فقط، حـدثت مـآسٍ كـثرية يف    ،يرمولوف ألكسي بيتروفيتش

أتتـذكر يف   ؟فأخاف أن يكون حدث تغير ما يف قلوب القربتاي األديغة ،القربتاي
ضافة اليت كنا فيها البارحة حني كنت تسجل معاين األغاين القدمية اليت كنـت  امل

أا كانت تتضمن كلمات جارحة حبقنا كـانوا   أظن إن مل أخطئ ،تطلبها منهم
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وخيل إيل أم ملّحوا يل أيضاً ببعض الكلمـات الروسـية الـيت     .يوجهوا إليك
 .يهافوها قحمأ

لـو مل  قالوا لنا ما نستحق وما ال نستحق كانوا  رمبا صحيح يا بارون مل ختطئ. _
.ولكن أمل تالحظ أن الكبار مل يكونوا يقبلون ما يوجهه بعض تثنهم آداب الضيافة

   ؟الواقفني إىل جانب الباب
 .وقد اضطَّروا اثنني ممن نفد صربهم إىل مغادرة املضافة ؟وكيف ال أالحظ _
 .ستنجح يف القربتاي هذا يا رومتستر ما جيعلين أقول إن مهمتنا _
 .لو كنا بدأنا هنا عملنا على هذا النحو لكان أفضل أيها العقيد _
من  _ نعم؛ اخلرب كاهلواء يصل إىل الناس بة واحدة. ولكن سيكون يف االجتماع 

 .ال شك أن من سيساندوننا أكثر غري أنهال يوافق الطرفني. 
 :قال فريفسك بعد مدة ليست بالقصرية

سل إىل بطرسبورج دون إمهال تفصيل كل ما سبق من معلومات:من جيب أن نر _
 .ومن يعادوننا من هذا النوع ،ومن ال يقفون مع أحد ،يقفون معنا

قال خان جري دون اهتمـام   _إن كان هناك تعليمات من هذا النوع فأرسل  _ 
وهكذا سيكون األفضل أن خترب من أصدروا األمر كيف تصرف معنا اجتمـاع   _

 .طريقة قتال فيليامينوفبشادا و
قال البارون معتداً مبا فعـل،   _كنت أرسلت هذا يوم رجعت إىل إيكاترينودار  _

" ماذا كنت تريدين أن أعلق  _وال تم بوصول الرسالة   _وناسياً نفسه نوعاً ما: 
 .على اجلنرال فيليامينوف الذي ال يعجبكم " أضاف يف نفسه

اوليت مع شواي يف شأن اإلجنليز " فرح خان " من حسن حظي أين مل أبح لك مبح
 .جري بالكتمان الذي يتحلى به

حني دارت العربة منعطف طريق خبسان وجرت قليالً ظهرت مـن بعيـد بـني    
. وكلما اجة إىل بعض الوقت ليصلوا إليها، ولكن كانوا حبنالتشيكاألشجار قلعة 
 ، وال يف وارب، والسغالشابت مهوم خان جري. مل يعد قلبه يف زاداقتربت القلعة 
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ومع أنه كان مسـتعداً   .بيتاغورسك، وال يف القرى اليت دعوا فيها إىل الترجل يف
 ، فمن يدري كيف سيتصرف معه األديغة نالتشيكللقاء الناس الذين سيجمعهم يف 

وحني يضاف إىل هذه  .هو مهموم بأجوبة األسئلة احملتملة .وكيف ستجري أموره
 .فيعصر األمل قلبـه  ؛ته قانتات جيد نفسه رجع إىل القريةاهلموم موضوع صحة جد

ينهي املهمة اليت كلفه  إىل أنيدعو هلا أن تعيش سنتني أو ثالثاً، أو إن مل تستطع، 
 :ومهما حاول نسياا طفت على سائر أفكاره .هاا القيصر، لتدعمه وليظلَّه طيفُ

   . مئة فرسخيبقى على فالديقفقاس حوايل نالتشيكحني خترج من  _
سأل  ؟تغانه مبمثلي قومه األوسيت من كل هذه املسافةالركن  رومتسترأسيأيت ال _

 .فريفسك كمن كان ينتظر
وتتجاوز قرية مشتحالـه، وغـري بعيـد عـن      ،وما إن تعرب بسه غونس ؟وملاذا _

غري أين ال أعرف إن كـان   .الديغور _ليسكاجني،حىت تصل إىل موطن األوسيتني 
   .حداً ليتكلمقد حضر أ

رومتستر أسالن بك أيها العقيد، وباإلضافة إىل حتضري متكلمني فقد اتفقنا ثق بال _
 .ولذا أعطيناه ماالً .على حتضري من سيهتفون من بني اجلمهور مؤيدين

ولكن  .رومتستر. األوسيت لَِسنون، ويعرفون كيف جيدون ما يقولونأنا واثق بال _
 .البارون أن يقف الناس معنا دون أن بهم ماالًكان األفضل من كل هذا أيها 

 :ولكن كما يقال ،لو حدث هكذا لكان أفضل، ولكُنا وفرنا على الدولة أمواالً _
 "  دهن لهال يتحرك إال أن ت" _ابتسم فريفسك راضياً من كل قلبه  _

مخسـة   قبـل  واستقبلوا على طرف قرية قَنج من،متمايزة نالتشيكظهرت أشجار 
وبعد أن داروا بالضيوف قريـة   .سون زي اجليش، وثالثة يرتدون الزي األديغييلب

 .نالتشيكقنج اليت يسميها الروس قرية فولنه وقدموا هلم غداء متأخراً رافقوهم إىل 
م خان جري وفريفسك يف ذلك اليوم ويف العشية أسئلة كثرية تتعلـق حبيـاة   قد

، نالتشـيك ي كوروتكـوف يف مكتبـه ب  القربتا جبهة ائدقالقربتاي والبلقار أمام 
واختلط ما يعجبهم مبا ال يعجبهم. وسألوا عن ديـن اإلسـالم    .وحبضور ضباطه
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ولكن كان فوق كل شيء موقف  .وعرفوا تعداد كل من القربتاي والبلقار .فيهم
   .الناس من الروس سراً وعلناً

صـل  و نالتشـيك حزيران التايل لوصول موفدي القيصـر للسـالم إىل    18يف 
 رومتسـتر وأحضـر ال  .قربتاي الصغرى كباربيكوفيتش شريكاسك الرائد مترئساً 

 .غانه أسالن بك األوسيتالركن ت
حزيران افتتح خان جري بنفسه اجتماع القربتاي الصغرى الـذي كـان    19يف 

 :يقلقه
خاطـب   _ممثلي األسر املتنفذة وزعماء القـرى   ،أيها احملترمون الذين أقدرهم _

أفتتح اجتماعنا اليوم  داعيـاً لكـم أن    _جتماع بلهجة البجدوغ خان جري اال
وأن تعيشوا شيخوخة هنيئة مع  ،تعيشوا ويصبح يومكم مئة يوم، وعامكم مئة عام

عليكم الرجولة دائماً، وترى فطنتكم البعيد وتنجـيكم   ينوترِ ،أطفالكم وأهاليكم
ال  _ :من ارتكب خطأوسرعان ما حتول خان جري إىل الروسية ك _من اخلطأ  

نا إليكم مهتماً مبا جيري يف مشال القفقاس أكتم عنكم قلق قيصر روسيا الذي أرسلَ
ظل األديغة يف  .وماحناً لكم احترامه وتقديره ،وإقليم األديغة والشيشان والداغستان

حتملوا  .هذا اجلانب طوال عمرهم خالل القرون الثالثة األخرية إىل جانب روسيا
تذكروا كيف كان التركي املؤلِّب يرسـل إلـيكم جيـوش     .اء والضراءمعاً السر

تذكروا كيف أرسلتم فرسانكم تطلبون النجدة من إيفان  .خانات القرم حملاربتكم
وسخومت له بأمجل فتياتكم وأذكاهن فأصبح نسيباً لكم. وإكرامـاً هلـذه    ،غروزن

وهذا الواقف إىل جـانيب   .القرابة ظهر بني أمراء القربتاي كثريون من قادة القالع
وإن أردنا الكالم على رجولة القربتاي  .الرائد  بيكوفيتش شريكاسكا سليل هؤالء

يف عهد إيفان غروزن يف روسيا كـان مـن    فال تنسوا أن أول من أصبح جنراالً
   .عندكم

 _من القربتاي الكـربى   أحد الوجهاء القادمني صاح _ما تقوله لنا أيها احملترم  _
   .ملاذا ال تتحدث لنا عن املآسي اليت سببها لنا يرمولوف ،املاضيمن صار 
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 .مل يتوقف خان جري عن الكالم رغم مساعه ما ملّح به املعترض
ال تدعونا ننس معروف روسيا وطريق العالقات الطيبة  .من يفعل خرياً جيد خرياً _

يف الـدنيا   سـيمر اإلنسـان   .ليس اجلحود من طبع األديغة .اليت عربنا ا القرون
بأحوال كثرية. ولكن إن تناولنا تاريخ قوم من األقوام فإنه مير بتجـارب يسـتمد   

س فيها اليت يدن املراحلُ ةًقليل تليس :وبتعبري آخر.منها الفخر وأخرى خيجل منها
نفسرين باسم يرمولوف .رها فيهاه، واألخرى اليت يطهمـن املعيـب    ،أحدكم عي

ولكين لن أجتاوز سؤاله وكأنـه أفـزعين، ولـذا     .دثمقاطعة اإلنسان وهو يتح
قيصر روسيا العظيم ال جيهل أن يرمولوف بالَغَ يف القسوة معكـم أنـتم    :سأجيبه

أليس هلـذا   .يعرف كل شيء ويرى ويرعى ،بعد اهللا ،إنه .والشيشان والداغستان
 ؟السبب رمبا سحب يرمولوف من القفقاس

غمغم الشـخص   _ "؟أحسن من يرمولوفهم هل " والذين أرسلوهم إلينا اآلن 
الذي نطق اسم اجلنرال قبل قليل، ومل ير من املناسب جتاوز العتاب األديغي الذي 

رغم أنه شاب بالقياس إىل من هو  هذا املتكلم _أمسعوه إياه، والصراخ من جديد 
م نبيهيلومنا ويعاتبنـا  ؟أتسمع ما يقول .مبا يتناسب مع رتبته العسكرية يف حضر 

 ".يف الوقت الذي يدين وحيمي فيه يرمولوف
كـان   _وباملناسبة فالغارات اجلماعية ليست من طباع املاضي القريب فينـا   _
وليست قليلة الغارات اليت اغتنينا منـها   _وت خان جري قوياً ولو أنه هادئ ص

أحداً  وال تدع ،األفضل أال تطمع يف ما ليس لك .وتلك اليت جلبت علينا املصائب
مع القرى ااورة واحملطات واألقوام األخرى ونتعايش  إن نعش .كيف ما لَ طمعي

ولو أن من الصعب التغلب على احلمية العصبية اليت نتصف ا ،مع الدولة الروسية
فسنحافظ على كياننا دون أن نفسح اال ملن جيلبون  ،متاماً بل نكظمها يف بواطننا

حنن األقوام اليت تعـيش   ،أن نتبادل نظرات الكراهية ال جيوز لنا .اخلراب ألقوامهم
تركيا اليت كنا وجهنـا إليهـا    .بل على مستوى القفقاس كلها ،يف مشال القفقاس

وإيران تتسلل إىل  .صفعة قوية قبل سنوات ترفع رأسها جمدداً بتأييد إجنلترا وفرنسا
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جنليـز الـذين   وهناك ال يكف مشعلو الفتنة اإل .أذربيجان والداغستان والشيشان
وألن بعض هؤالء ينوون التوجه إىل  .دسوهم بني أديغة البحر األسود باسم التجار

وال تتكتمـوا  القربتاي فال تدعوهم خيدعوكم مهما تصرفوا معكم ووعـدوكم  
 .وسنكافئ باملال من جيلب لنا رؤوس أعدائنا أمواتاً أم أحياء بدل أتعـام  عليهم.

 إكراماً ملن اهتم باملوضوع وقدركم وأرسلَنا إليكم، واآلن سأزف إليكم خرباً ساراً
 نا نيقـوالي نا كلِّقيصر ،خالل هذا اخلريف :وهذه البشرى قادمة من قيصر روسيا

األول سيكون يف إقليمكم ليتعـرف علـى حيـاتكم، وليقـامسكم مهـومكم      
 .وليحدثكم ويستشريكم يف موضوع طريقة احلكم اخلاص بإقليمكم،وهواجسكم

مل يستطع الرجـل   _وفيها أقوام كثرية تعيش يف مناطق متناثرة  ،قاس كبريةالقف _
كيف سيصل  _ ه التقاليد األديغية إال أن يصرخاألشقر القصري الذي كانت تلجم

وحنن لسنا مقصرين يف خدمته والـتفكري يف كيفيـة إقناعـه     ؟إلينا قيصر روسيا
 .مبشكلتنا

جاوز خان جري املتحدث كما فعل مل يت _قيصر روسيا العظيم يفي بوعوده  _
. لست مفوضاً أن أعدكم بأنه سيقابلكم ال تشكّوا يف أن يفي بوعده _بقه مع سا

باإلضافة إىل  ،ولكن ال أشك يف أنه سيقابل .يف مثل هذا املكان ومثل هذا الوقت
لنفكِّر كيف نعيش يف   أعراقهم موفدي مشال القفقاس مبختلف ،موفدي تفليس

وإىل ما بعد عودته إىل  اخلريف القادم والشهر الذي سيشرفنا بقدومه، سالم إىل
 !بطرسبورج

حتدث بعد خان جري ممثلون للقربتاي الكربى والقربتاي الصـغرى واألوسـيت    
أن مؤيدي روسيا كانوا أكثر فإن مفندي كالمهـم مل   رغمو .القرىقادة بعض و

ويرى أن ال عالقة لروسيا أو ،رفنييكونوا قليلني. وكان بينهم من ال يؤيد أحد الط
.  غري أن هؤالء كانوا وأننا جيب أن نعيش مستقلني كما عاش أجدادنا ،تركيا بنا

متناسني تقاليدهم مهتمني بالصراخ ومقاطعة املتحدثني بدالً من أن يعـربوا عـن   
 .آرائهم
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أى كالمه عارضاً بتفصيل ما جاء مـن أجلـه    حني تكلم بيكوفيتش شريكاسك
 :  بو القربتاي الصغرىمندو

حنن القربتاي كنا طوال عمرنا حلفاء  :أوافق معظم املتحدثني يف اجتماعنا اليوم _
لروسيا وسنبقى. بلِّغوا باسم اجتماعنا تقديرنا إىل من حيترمنا وأرسلكم إلينا قيصرِنا 

   .العظيم
. نظر خان جري خلسة إىل فريفسك كأمنا يقول له إن هذه تصلح خامتة لالجتماع

د الذي رفع يده ألنه كان حمضراً منذ رودابتيمر حاج قُسولكن أعطيت الكلمة إىل أَ
 زمن ليتكلم باسم األسر املتنفذة:

حني  .يا من أدعو له أن جيعل يومه مئة،قبل أن أتكلم يل سؤال إليك أيها العقيد _
الرائـد   ، حنوقفومل يفهم املو ،قال أستيمر سليل األسرة املتنفذة، نظر خان جري

غري أنه أخفى عدم ارتياحه وكأنه خـائف   ،شريكيسك الذي حضر الرجل للكالم
ما أخبار أبناء جِلدتنا األديغة يف منطقتكم والذين  _من إفساد املتحدث االجتماع 

 ؟وضعهم اجلنرال فيليامينوف يف وضع صعب للغاية
مبوجـب   .حملترمكنا يف تلك الناحية قبل أن ندخل أرض القربتاي أيها الكبري ا _

املهمة املوكلة إلينا من قيصرنا على مستوى الدولة واليت جئنا من أجلها علينـا أن  
مل  _ا وبني جيوش اجلنرال فيليـامينوف  نؤسس السالم بني األديغة الذين من قومن
 بعدم ثقته مبا قاله.يستطع خان جري أن يصارح مستمعيه 

د لنفسه ورغم رحاج قوداب رميأسترغم احترام  _ !هذا خرب سار .ال بأس هكذا _
منطلقاً من ثقيت بإنسانية قيصرنا ورمحته سـأقول   _ :وقاره فقد خانه صوته فصاح

لو أسعفين احلـظ يف أن   :كم ما عندي حنوه من الكالم أيها اجلمع اخليروريف حض
ين ولو إىل أبعـد مكـان متجـاهالً    صحبوأرى بعيين قيصرنا العظيم لطلبت أن ي

أما وقد رعانا بعني العطف وقرر أن يأيت إىل ناحيتنا فأنا مستعد للسفر  ؛خيتشيخو
إليه على رجلي. 

*** 
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عترب مهمته ناجحة يف القربتاي، فبعد عدة أيام قضاها هنـاك،  امع أن خان جري 
، وأعـاد  فني مبوضوع اإلجنليزي " التاجر "وفريفسك املكل تغانهلوقت قصري ترك 

 .يق األبزاخ اخلطريرفاقه األديغة إىل طر
ويف هذه اللحظة انتفض  .نعس خان جري دون إرادته يف غمرة أفكاره وهواجسه

ومشل جسمه اخلوف اخلفي  .كان قلبه ينبض بلهفة وسرعة .كأن أحداً صرخ عليه
مث انتقـل إىل  .البارد الذي ال يعرف سببه.تلفّت بقلبه حنو الذين تركهم يف القربتاي

اليت كانت تقف وجتلـس   صطبةمث بدا له أن امل.غة اآلخرينواألدي الشابسغنواحي 
ولكنـه مل   .عجز خان جري عن حتمل العربة فركب احلصان .عليها جدته فرغت
 مل يكن ليفضل شيئاً على أن يصل يف دقيقة إىل قريته وإىل بيته. .يهدأ على السرج

 
– III – 

 
ن مل يبق بينهما أسرار أصبح بعد أن حتادث يف املنزل الرجالن املتقاربا القلب اللذا

ومن جهة أخـرى   ،شواي مهموماً: من جهة محايةُ اإلجنليز الذي كُلف حبمايتهم
ـ  .السالم الذي ال أساس موضوعياً له بني الطرفني املتواجهني ب وإليهما أضيف ذن

مث مهمة خان جري القيصرية.  .والدين الذي عليه لبامبت،بانتايل، وحب أنفيسكا
رجلني اللذين نشأا يف بيت واحد مل يكونا يف ضفتني متقابلتني لرمبـا مـا   لو أن ال

   .وجدا نفسيهما يف موقف كهذا
هذا بالنسبة إىل شخص  ؛كلٌّ جيري يف الدنيا إىل الغاية اليت خطها القدر على جبينه

على حياة شعب كامل أو يـدمرها هـم عـدد مـن      غري أنّ من حيافظُ .واحد
اي يف نفسه، وهو ينظر إىل الظهر املتني جليمس الذي قال شو ،ولكن .األشخاص

حىت لو كان سيدمر حياتنـا فلـيس عنـدنا إىل اآلن     :كان يستحم يف ر بشادا
بالد األديغـة  .شخص قادر على جتميع أفكار األديغة سواء أكان أمرياً أم مل يكن
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يف ما يستطيع كل ثور وهو جير  .1كعربة قدمية جيرها اثنا عشر ثوراً ال تعاون بينها
أعوج ينشز سراً وعلناً وحيرن. وقد فهمت سبب قوة تركيـا وروسـيا يف    طريق

قطيع وكما يقول توغوظقوه قازبك:  .السنوات األخرية: احلكام يخضعون بالدهم
نركض حيـث يـركض    ،دون جلام ،وحنن األديغة نعيش حياتنا ،املواشي له راعٍ

قلوبنـا  . معنا نتخذ منـه عـدواً  حياول أن جيحصاننا نبحث عن مغنم، وكل من 
 ، وهدوؤها قليل.كالريح اليت ب حيث تشاء،موعدها حني تثور

انتفض شواي من أفكاره وقد خيل إليه أنه يسمع صوت تكسر سـكِّنيٍ. وحـني   
تكسر  التفت بسرعة إشهار القامة مل يظهر لعينيه ما يشك فيه. ولكن تكرار صوت

 ي على الضفة:وسأل تازه الذ ،اخلشب جعله يفكر
 ؟أهناك خطب ما ؟ماذا يا شواي _
 ؟وأنت أتسمع شيئاً _
ال أدري إن كان أحـدهم  .كأين مسعت ما تسمعه صباحاً وقبيل الظهرية واآلن _

ال شـيء   .رمبا كانوا عيون مغرقوه وفيليامينوف _ :مث أضاف .يتبعنا طوال النهار
 يتورع عنه مجاعة مغرقوه.

 :أيام خان جري من مثن لرؤوس اإلجنليز فقال تذكر شواي ما ملح إليه قبل
ولكن أظن أن املهمـة لـن تصـل إىل     .يتناقلون خرباً عن مثن رؤوس ضيوفنا _

 .القوزاق
 أتراهم عدميي الشجاعة أيها الكبري؟ ؟وملاذا _
ولكن قيل إن من يطمعون يف مثن الـرؤوس   ؟ملاذا أم القوزاق مبا ليس ذنبهم _

 .حاضرون عندنا
مل ينكر تازه أنـه   ؟من حدد أمثان رؤوس اإلجنليز الذين حنرسهم يا كبريأتعرف  _

غري أنه مسع جواباً مل  .يعرف من حدثه بشأن أمثان الرؤوس وإن مل يكشف له امسه
 :ينتظره

                                                 
 إشارة إىل القبائل االثنيت عشرة اليت تؤلف األمة األديغية 1
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حسم شواي اجلواب  _خان جري   :سأقول لك من حيدد أمثان رؤوس اإلجنليز _
  !وأنت إن كنت تعرف غريه فأخربين _ :كأنه كان ينتظره، ونظر إليه بعني حادة

_ من ذكرت يا كبري مل أمسع غري! 
وقال مسمعاً تـازه مغمغمـاً    ،سأل شواي _ ؟أتريد اختباري ؟ملاذا تسأل إذن _

مث أـى   _ ؟أبقي يف الدنيا من مل خيزين بشوكه ومل أكن سبباً يف حزنه :_لنفسه 
ايته على _ :بصوت أرق أيضـاً   .يدي املسكني بانتايل كانت ذا فجعـتو ..

 .املسكينني باجقوه عمر وبابونه
بانتايل،  _ :تنهد تازه أديغ بثقل _سأقول لك احلقيقة  _ال تؤاخذين يا شواي  _

بل القرية بأكملها ،لست وحدي ،ولو مل أعرفه، حني مسعت مبا جرى له حزنت. 
وال أعـرف كيـف    ،ال يستطيع الناس إىل اآلن أن ينسوا تأثريه على عمر وبابونه

 .ال أدينـك  ،أفهمك يا شـواي  .حلقا خالل شهر بابنهما الذي مل يلداه ؛أُفهِمك
 ...ولكن مع ذلك

جعل الصوت املفاجئ لشواي اإلجنليـزيني اللـذين كانـا     _ ؟وماذا بعد ذلك _
مث قفز الصوت من  .وأغوي ينصبون رؤوسهم ،يستحمان يف النهر بيل ولونغفورت

 .اجلبل _بة الضفة وتبدد يف الغا
 :قال تازه بصوت جاف عاجزاً عن فهمِ ما لُمح به إليه

 !ال أفهم كالمك اجلارح أيها الكبري _
.. .عدم صـربي أمامـك   _وعى شواي إىل نفسه بسرعة  _اغفر يل يا صغري  _

 .ما جعلين أصرخ أملاً ،كنت أذر امللح بنفسي على جرحي
انـزال إىل   _من املاء  بشه مافأغوي صرخ  _ ؟ماذا حدث لكما أنتما االثنني _

 !املاء وابتردا
الطـف   _ساحمين  ،ال أؤاخذك .إن كنت تريد النزول إىل املاء !اذهب يا أديغ _

وجـب  لتبعاً لسلوكي معك، لو مل يكن ماء اجلبل بارداً  _شواي من غضب عليه 
رجـاين لو  مع ذلك " ولكن" ... بشه مافالغطس يف املاء كما تشفّى مين  علي 
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ألنـك  و ،يف الوقت نفسـه ملا استطعت أن أقبل ما ال يعجبين"  و أي إنسان كان
 !فأكملْ ؛لست ممن يتراجعون عن كالمهم فسأمسعك ولو كانت فيها اييت

ورمبا هذا ما يقرب بيننا يا  .ليس فينا هذه الطبيعة السيئة _االثنني  _يسرين أننا  _
لك إن محاية اإلجنليز اليت كُلِّفنـا ـا ال    أصارحك بأين كنت أود أن أقول .كبري

ولكـن   ،وهذه من عادات األديغة ،مجيل أن ختدم الضيوف وتليب طلبام .تعجبين
أتتذكر ما حدث لألخـوين   .ليس هذان من النوع الذي نفتح له أبواب مضافاتنا

دخلوا ريد أن يال أ .أنت تعرف دون حاجة إىل اإلعادة رأيي يف عالَم األديغة ؟أباته
 .. ومن فعل بنا هذا هم مجاعة األبزاخ اخلارجون عـن طـورهم  غرباء إىل أرضنا

حنـن األديغـة    .جاءهم نائب للشيخ شامل امسه حاج حممد فصاروا يعدونه نبيـاً 
 .مغرمون بأن نستقبل الغرباء ونقحمهم بيننا ونصبح خدماً هلم

 ؟ريد قوله.. أليس هذا ما ت.املهم أال يطمعوا يف نسائهم وخيوهلم _
ولكين أريد أن أمد نظرك إىل أبعـد مـن    .وهذا جزء مما أريد أن أقوله يا كبري _

أسـألت   _ :مث اختتم بكالم ألطف ،عال صوت تازه دون إرادته _ !أرضنا :هذا
 ؟اتاإلجنليزي لونغفورت ماذا يريد من كل هذه الكتاب

 جريدته ما يتعلق مبأساة وأنا أعرف أنه ينشر يف ،وملاذا أسأله بدالً من أن أشكره _
 األديغة.

أال  .ولكن مبا أننا بدأنا املوضوع فلن أُيـه  ،ستستاء مين مرة أخرى يا شواي _
 ؟يكفي ما كتبوا بشأن بالدنا ووضعوه أمام قيصر روسيا

 ؟وإالم تريد أن تصل ذا السؤال _
 .نفرط يف الثقة مبن هو منا، وبالغريب _

 :" اهتاج شواي غري أنه مل يكتم ما شك فيه !" امسع بِم يعريين هذا
 !أخي األصغر فال تتراجـع  ،خان جري :" من هو منا"ـــإن كنت تقصد ب _

 !قل يل امسه صراحة إن كنت رجالً
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_ أفضولكن مبا أنك نطقـت   .ي العدول أن نتجابه بالقامات املسلولة على أن أمس
 ...هذا يف ذهنك أيضاً وإن كان ،فاهللا شاهدي ،اسم من تسميه أخاك األصغر

 .قفز شواي من الصخرة !ال تم مبا يف قليب أنا _
ونبتا عن سطح املاء  ،ويف هذه اللحظة دوت طلقتا بندقية يف الغابة على ضفة النهر

فأسرع شـواي وأطلـق يف الغابـة باجتـاه مصـدر       .حيث يسبح اإلجنليزيان
 .وفعل أديغ مثله.الصوت

وحده من يعـود إىل الضـفة    بشه مافن أغوي كا _ !كأم يقتلون ضيوفنا _
 .ساحباً

كان بيل أول من طفا على املاء غري بعيد عن الضفة اليت يـدور حوهلـا شـواي    
 .بكامل صحته فورتظهر لونغ ،عند الصخرة املستديرة ،وأسفلَ منه .وصخبه

البسـا   _قال شواي نا ندنس أنفسنا بالعار حيالكما.كد  .املهم أنكم سلمتما _
   !احتفظ ببندقيتك جاهزة ،وأنت يا أديغ ال تغفل ،حاالً

ريثما وصلت مجاعة شواي مساء إىل قرية ياندار مل يتكلموا جبدية يف ما جرى هلم 
على الطريق كأم اعتادوا يومياً على مثل هذه األحداث , وقضوا الوقت يتبادلون 

 .احلوار واألخبار
وي من الظالم عمـا كـان   وحني بقي شواي وأغوي وحيدين يف الغرفة سأل أغ

 :يفكر فيه اراً
  ؟الذي كنتما ختتلفان فيه اليوم حبدة أنت وأديغ ،إن مل يكن سراً ،ما املوضوع _

_ وماذا أخفي عنك يا بشه ماف _ مل يكن شواي مسروراً إلخراجه من أفكاره 
لـيس  مبا  غري أن جوابه كان خمتلفاً: _ أال تعرف طبيعة تازه؟ يهتم أكثر مما ينبغي

 ... ما ال ينتهي منه هو موضوع بامبت.ضرورياً
 ؟وما الذي أوصلَه إىل هذا املوضوع متجاوزاً إياك _
 !يقول يل إنك مل تف بنذرك بشأن بامبت ؟أليس هذا ما ال أقبله أنا أيضاً _
 !مل يقل لك ما ال تستحق _
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 ؟مبتما الفائدة اآلن يف مناكدة با _ابتسم شواي  _واهللا أنتما عجيبان  _
 .ما مسع بشه مافاستغرب  ؟أتقول هذا اآلن _
ما كنت أنوي فعله بـه قـدره اهللا    ؟ما جدوى أن تقتل من صار صوته نسائياً _

 .يسأل عنه هومن ال يعرفُ،ليعش حياته ومن يعرفُه يسخر به .عليه
كان أصل املوضوع هو  :آخر اًما يقلقه أمر .كانمل يكن هذا ما يتكلم عليه شواي

ومع أن موضوعه كان ما  .الذي جرى بينه وبني تازه أديغ على ضفة النهر احلديث
يصيب األديغة اآلن فمن املمكن التمييز بني منطني من التفكري خمتلفني بوضوح. مل 

وال علـى   ،وال على مجاعة خان جري ،تقتصر املوضوعات على موفدي اإلجنليز
وال  ،ال على مبعوثي الداغسـتان و ،وال على األتراك املرائني ،اجلنرال فيليامينوف

ومع أن شواي مل يكـن   .على األديغة الذين يقفون إىل جانب هذا الطرف أو ذاك
سلوك خان جري فقد أحزنه ما يعيرونه بـه وكأنـه    نراضياً منذ اليوم األول ع

وزاد على هذا اإلجنليز ومن أطلقـوا   .املسؤول الوحيد عن النار اليت حترق األديغة
ومل يكْف هذا أيضاً بل ثار من جديـد موضـوع    .وبعض الشكوك ،رعليهم النا

 .بامبت الذي مل يكمل شواي معاجلته
قـال   _" إذا كنت فرحاً بتازه أديغ بصفته أحد الشبان العقالء الذين انضموا إلينا 

 .وأنصـت  ،بشه مافونظر إىل الزاوية اليت ينام فيها  ،شواي من قلبه ناسياً النوم
إذا حاولت حتليل قضية األديغـة   .اً يف موضوعات ال شأن له فيهاأظنه يتكلم كثري

حنتاج إىل  .ليس ما حنتاج إليه اليوم هو النمائم واملهاترات .فلن تفهمها حىت باملَندل
أفكار تلحمنا وتضم مشلنا بدالً من األفكار املشتتة، وهذا ما جيب أن يصدر عـن  

والثالثة كـثري إذ   .أو أربعة أو مخسةولْيكونوا ثالثة  .رجل حكيم واحد أو اثنني
سيختلفون على من هو أحكمهم وأقواهم فيتحالف االثنان ضد الثالث ويتـآمران  

ولكن أمه ولدته رجـالً فلـم    .عليه. وهذا هو ما فعله أمراء اخلمشي خبان جري
بـل   .يتراجع بل علت رتبته وصار أقرب إىل قيصر روسيا الذي ترتعد له األرض

 ،م األديغة حيث تتكسر شفرات السيوف وتختبر الرجولة واإلنسـانية جاء إىل إقلي
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لـو أن   .والضباط الروس جمربون على احترامه، حماطاً بكوكبة من الفرسان احلماة
رجالً حكيماً كخان جري تقدمنا لرمبا جنونا، حنن األديغة، من املصيبة ولكننا سيئو 

وسيا ومعهم القوزاق أن ينهشونا. ما ولرمبا مل يستطع الترك وخان القرم ور ،احلظ
مل يكتب على جبيننا  ." الكلب يعض حىت راكب اجلمل " :صدق من قال ؟العمل

أمل تسمع ما يقولـه   .ولن حيدث لنا خري وحنن يغتاب بعضنا بعضاً .مثلُ هذا احلظ
 مل نقدره حني .ال يتعلق األمر بالعمر ؟!حىت تازه يف شأن خان جري الرجلِ احملترم

أتظن يا أغوي أن مهمة  .قيصر روسيا يف خدمة نفسه وضع .حنن ومل نعرف قيمته
سأل شواي صديقه قاصداً أن يقامسه هواجسه ومهومه.مث  ؟خان جري ستتحقق له

غمغـم   !بشه مافهذه طبيعة أغوي  ؟بشه مافملاذا ال تقول شيئاً يا  :سأله ثانية
مث استسلم إىل المباالته  ،ر واحدوحنن نظن أننا مهمومان بأم ،قال ما يريد .شواي
غري  بشه مافلنفرض أن  .أفهم أننا مررنا بأيام صعبة، وقطعنا طرقاً شاقة .األزلية

ما حاجته  .مهتم مبهمة خان جري ولكن ال أجد من املناسب وصفه إىل هذا احلد
 !يوم.. ولكن لو جعلَنا نتكلم يف موضوع الذين أطلقوا النار علينا ال.إىل ثرثرة أديغ

أنا من يهتم بكل شيء وال ينجو من كـل   .ينامان ما إن يالمس رأسامها الوسادة
ال يستحق تازه الوصف بالثرثرة غري أنه سيتفوه بأشياء عجيبة إن أرخيت لـه   .ذم

ال تدع األفكار املؤذيـة   !من ،نم يا شواي !ال يثق باإلجنليز وال خبان جري .احلبل
أعجيب إن كان الوضع وضـع   ؟ه خان جريكيف ميكنين أن أكر !تغزو رأسك

نام شواي فجأة مقلّباً األفكار دون أن يستطيع اإلجابـة علـى السـؤال     ؟حرب
 .الصعب كما يريد

 :.. جاءه صباحه بثالثة أحداث مشؤومة.!لو كانت الدنيا جتري كما يشتهي املرء
عود، فحني ألن األول هو رجوع تازه أديغ إىل األبزاخ دون أن يسأله، وألنه لن ي

والثالث هو الذي جعلـه   .والثاين نقْض فيليامينوف للهدنة .مسع اخلرب مل يبد حزنه
   .يتخذ طريق لوستان حبله فوراً

*** 
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 بشه ماف.. قال شواي ل.!ليتين ألقيت على جدتنا نظرة أخرية قبل أن تفارق احلياة
يـزال يف  أيكون خان جري ما  _أغوي الذي حلق به كي ال يدعه يسافر وحده 

ستافروبول ليست بعيدة فيمكن أن يستدعوا منها عادل جري،غري أين ال  ؟القربتاي
   ؟أعرف كيف سيخربون سعيد جري يف تفليس البعيدة

لنجتز من  .ال أظن قانتات على درجة السوء اليت تتخيلها !يا شواي تفاءلْ باخلري _
. إن كان رأيـك هكـذا   رقبل الظه لوستان حبلهفنصلَ إىل  ) جهة غابة ( فه بابه

وخان جري لن يظل يف القربتاي إىل األبد ،ستافروبول ليست بعيدة !فتماسك. 
وفيما الفارسان جيتازان الغابة على الطريق الضيق، متجـانبني حينـاً ومتـرادفني    

 ،وسمع أنني وصراخ .أخرى، أجربمها صوت إطالق نار على التسمر يف مكاما
 .صان مسرج دون فارس إىل الغابةوجلأ فارس يركض وراءه ح

توجس  _وجه شواي حصانه حنو مصدر الصوت  _هذا الفارس ال ينوي خرياً  _
 .ليس الفارس مشكلة ،بشه مافارجع يا  _شراً من بندقية الرجل 

بكلتا يديه اجلانـب النـازف   رأى شواي ورفيقه الرجل املستند إىل شجرة ممسكاً 
 :، وسرعان ما عرفاهمنه
موا قـد  _قال بامبت الذي كان يتأوه بصوت رفيع  _األحد ساقكما إيلّ إهلي  _

 ؟ما الذي ساقكما إيلّ _صرخ بامبت حني عرفه  ؟!هذا أنت يا شواي !يل خدمة
قتلَين من مل أتوقع أن يفعل يب  :قال بامبت بصعوبة مث مهس !يا حسريت يا شواي _

.. وسـلبين مـا   .لى يـديك وأنا الذي كان خيشى أن تكون ايته ع !بفوق :هذا
 .مجعت يف حيايت بالدم والعرق

_ بنربة ال تعرف أهي نربة  بشه مافقال أغوي  _ال تتكلم كثرياً  !حلظة !توقف
   .غضب أم نصح

ا فارقت احليـاة  لو أين أشفقت على جرحك يا شواي كما تفعل اآلن جبرحي مل _
  !ساحمين على هذا النحو.
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أتركك وذنوبـك   _حسم شواي النقاش  _وضع لست غرميك يف مثل هذا امل _
 !هللا
 .وهوى رأس بامبت !يا إهلي _

 .وض ،أسبل شواي جفين بامبت
 .بشه مافسأل  ؟وماذا سنفعل به _
مث بدأ حيفر جاثياً على ركبتيه  _خطّ شواي حدود القرب بنصل القامة  _سندفنه  _
ىت لو عاش كالكلـب  لن جناريه ح .بشه مافأنت احفر من اجلانب اآلخر يا  _

 .لن نترك جثته للهوام ،الغدار
 

– IV – 
 

 حضر مـؤمترات  .مرت أمام عيين خان جري أحداث كثرية خالل هذين الشهرين
وقضى ليايل  .مل يفهموه فيها ومؤمترات ،كثرية يف إقليم األديغة تفاهم مع أعضائها

ا قال للنـاس ومهمـا   مهم .اعترضه أخيار وأشرار .أرقٍ كثريةً يف مضافات خمتلفة
 .الروسية _قالوا له مل حيصل من أكثرهم على جواب واضح يف القضية األديغية 

واليت ينقضون فيها ما قيل  ،كثرية هي املؤمترات اليت كانت تستمر من يوم إىل ثالثة
وكانت ليايل املضافات الطويلة واالجتماعـات   .تنعقد مث ينفرط عقدها .يف غريها

 . شيء شبيهة باألفكار األديغية املشتتة املتصارعةاليت ال تنتهي إىل
يف القربتاي قطع خان جري إقليم األديغة، غـري   نالتشيكإىل  الشابسغمن أنابه يف 

 ومع أن ما رأى يف القربتاي ومسع يرضـيه  .أنه مل جيد جواباً للمسألة اليت يتابعها
وحدث له األمر  .الثقةفقد أحس أن الناس خيفون يف أعماقهم نوعاً من عدم  تقريباً

أعايل وارب و أعايلنفسه يف نواحي البسلين ويينجيج الكربى ويينجيج الصغرى و
القرشـاي،   _النغـوي   _ويف شأن املوضوع املهتم به فإن األباظـة   .ر بشزة

مناحرات قوميـة بسـبب املتعصـبني     ماألعداء، كانت تدخل بينه _األصدقاء 
ة، فيجد صعوبة يف كيفية التحدث إليهم، ويسلك لقوميام،املتنازعني على الصدار
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مسلك احلذر. ولكنه مل يقصر، مهما سببوا له من إزعاجات وقلق، يف إبالغهـم  
 .املهمة اليت أُرسل من أجلها

قال خان جري يف نفسـه دون أن   _" هذا ما حيدث لك إن مل يكن عندك دولة 
أن األديغـة املشـتتني ال   واملأساة هي  _يشخص لعينيه السهل الضيق الذي يعربه 

ها هو حصول أمـري قريتـها أو   .. األعراق اليت هلا أمراء مهُّ.يفهمون هذه املسألة.
واألبـزاخ   .ناحيتها أو أسرا على وضع  متميز دون اهتمـام بشـؤون الـبالد   

وأنـا   ،ال يسمعونك إال اجترارهم للمساواة والالطبقية فيهم. والقربتاي الشابسغو
ن معزولني يف شبه استقالل على مدخل القفقاس، أفاجـأ بـأم   أظن أم يعيشو

حىت يف األحـزان خيتلفـون علـى     .يتناحرون بني قربتاي كربى وقربتاي صغرى
مـاذا   ؟أخجل أن أقول هذا ولكن أي نوع من البشر حنن .رأسهم وعلى السيادة

 !ال تتقاسـم غري أن الرجولـة   ؟الرجولة ؟ما الذي ال نستطيع تقامسه بيننا ؟نتنازع
 ؟.. ماذا إذن.يقبله على نفسه،هذا ال أحد، إن متتع بالرجولة أم مل يتمتع _ ؟اجلنب

 !من عند األديغةبدأا احلسد والغرية  أرجو أال يكون
ونظر حنو  .خرج خان جري من أفكاره الئماً نفسه على اخلواطر السيئة حنو قومه

   :بدس اجلالس جبانبه وسأله
 ؟ يا ممت جريكيف رأيت البسلين _
ال غبار على تقاليـدهم   .رومتيستر دون استعجالأجاب بدس ال _ليسوا سيئني  _

 .ولكين مل أرهم فتحوا لنا قلوم يف مهمتنا .القومية وعلى ضيافتهم
مث .ال يعرفون من حنن فال يفتحون لنا قلوم .إذن وافقتين يف ما كنت أفكر فيه _

 :أضاف خان جري بعد قليل
أجبنا على كل ما سألوا .مل نقل هلم ما يثري قلقهم ؟!يعرفون أيها احملترمكيف ال  _

ما ال أفهمه أيها احملترم  .غري أننا مل نستطع أن ندفعهم إىل قول ما نريد صراحة.عنه
يف املضافات يقولون شـيئاً،   ؛النبالء الذي ننتمي إليه أنت وأنا _هو نظام األمراء 

 .يثرثرون دون معىن ويتركون الساحة ويسكتون يف مضافات املوايل، أو
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ال شـك أـم    _ابتسم خان جـري   _النبالء يف ما قلت  _مل تظلم األمراء  _
 ،قبل أقل من شـهر  ،أال تتذكر .خيدعونك وهم يبتسمون لك وحيدقون يف عينيك

 ،سنقف معكـم  :قال لنا أمراء البجدوغ ونبالؤهم الشابسغحني رجعنا من مؤمتر 
 .ة أيام تقريباً. مث سحبوا كالمهموسنخربكم خالل عشر

وقبل اآلن ببضـع سـنني    .ليس نسيان قلة الرجولة سهالً _أتذكر أيها احملترم  _
 أتتذكر ماذا فعلوا بك؟ 

ـ  .أحلق يب أمراء اخلمشي مثل هذه اإلهانة ,غري أين مل أحقد عليهم _ كنـت أجد 
دة ميكن أن متد يـدك  كيف يقولون " يف ساعة الش .شباباً يف تلك األيام، متهوراً

 حىت إىل النار " 
 " من يتلق إهانة جيد وقتاً لالنتقام " :يقال ،هذا صحيح _
إن أردت احلق يا  .يقال، ولكن أيها احملترم مل يدعوا يل الفرصة إىل اآلن لالنتقام _

عند الضرورة  ؛هؤالء يطلَق عليهم " قوم السالم " .ممت جري أنا واثق بالبجدوغ
يـدعون   .من يصعب إرضاؤهم هم األبزاخ الذين نتجه إليهم .جانبنايصفّون إىل 

النائب الذي جاءهم من الداغستان خيدعهم.إذن أريد أن أسألك أيها احملترم سؤاالً 
 ما رأيك يف األمة األديغية كمجموعة واحدة؟ :مركزاً

" مل يعرف بـدس سـبب   ؟وكيف سأجيبه ؟" أي سؤال يطرحه علي هذا الرجل
وحني كنا مسـافرين إىل   .يقول حيناً البسلين وحيناً األبزاخ _ؤال إليه توجيه الس

وكان بوده مقابلة أديغـة منطقـة    .القربتاي مل يكن ينفك عن طرح هذه األسئلة
عدنا من القربتاي وهو يسأل عن منط حيـام   .مل نصل إليهم.املسيحيني 1مزدك

وأحيانـاً   .كلَّف ا من القيصـر يعمل يف تنفيذ املهمة امل .وكيفية ممارستهم دينهم
 ،ينسى املهمة اليت أُرسل ألجلها، فيهتم بكل ما يف اتمع من إجيابيات وسـلبيات 

من تقاليد االختالط اتمعي واألعراس واملآمت واحلكايات واألحاجي والقصـص  
واآلن ال يكفي سؤاله عن تفصيالت القبائل والفروع األديغيـة   .واألقوال املأثورة

                                                 
 يحيني. املترجمتعين:الغابة الصماء، مشهورة بكثافة أشجارها، وال يزال سكاا مس 1



- 764- 
 

األديغة بالقياس إىل األقوام األخرى ميكـن أن   .لب مين أنا تقييمها يف جمموعهافيط
واألعجب من كل شيء هو أن أي شيء تقوله ينطبق  .تقول فيهم كل ما تستطيع

الرجولة واحلرية والتنافس على  :ولكن خييل إيلّ أن ما يعيشون ألجله ثالثة .عليهم
وميكن أن أضيف إىل ما قلت شيئاً آخـر   ؟فأيها تريد مين أن أقول لك ؛الصدارة

 _فمن يستطيع أن يعرف إىل أين يصل خليطك األديغـي   ؛جيداً ينبغي أن حتفظه
النغوي، فريحبون بك،  _على البسلين أمل تكن تسمع وقْع نسبك  ؟النغوي املرائي

أتريد أن جترين إىل حديث على قـومي األعـزاء    ؟وتسري الفرحة على وجوههم
 " ؟ة عليفتتخذه مثلب

يف سـنوايت   _ :قال ممت جري ما فكر فيـه  _ليس سؤالك سهالً أيها احملترم  _
حني نقول " األديغة " فهـذه   :األربعني اليت عشتها وأكثر أقول لك ما يف نفسي

 .وإن وافقتين فال عالمة فارقة لألديغة إال الرجولة واحلرية .التسمية تشمل كثريين
إن شـجاعة   .يف العامل دون نواقص أيها الرومتسـتر أوافقك ألين ال أظن قوماً  _

ولكن ساحمين فقـد   .األديغة وعشقهم للحرية أظهرما جماتهم للروس واألتراك
يقلقين افتقارنـا إىل دولـة    _ين مل أطرح السؤال على حنو صحيح فهمت اآلن أ

كنت أنوي أن أحفزهم  .وهذا مصدر جهلهم وضعفهم ،تتخطى عالقام الداخلية
أفهم أن روسيا تقابل عـدم تلبيـة    .ى التفكري يف املوضوع ولو أنه تأخر طرحهعل

 .،ولكن هناك أساليب أخرى إلمساعهم صـوتك عما عداهامطالبها بالنار متصامة 
لغته تتضمن أن ،مهما وجدت نفسها يف مواقف صعبة ،الينس كل عرق من البشر

كان الفرنسـيون   .لرفضوا قبوللل جذورمكان فيه ولو نشأت يف ،لمة السالمك
هاهي تركيـا   ؟وملاذا نذهب بعيداً .أنفسهم أُجربوا على الركوع ومع ذلك ضوا

وقبل أن تشـفى مـن أمل    ،اليت كانت رفعت اليدين مستسلمة ترفع رأسها اآلن
 .اإلهانة اليت حلقت ا تثري األديغة وتأيت باإلجنليز إىل ديارهم وتنشر الكره بينـهم 

وليس هذا فحسب أيها  .ىل عدم االتفاق وإىل االفتقار إىل الدولةوكل هذا يعود إ
أفهم إن إنشاء دولة حيث تعيش قبائل  _جعل احلزن خان جري ينتفض  _احملترم 
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مـا   .من أصل واحـد  ،وأعراق متعددة أمر صعب، ولكننا، ولو اختلفت هلجاتنا
ن مـا ال نسـتطيع   وما الذي ال نستطيع التنسيق فيه؟ أفكر فأرى أ ؟الذي نتنازعه

 .ومها حيرماننا من تأسيس الدولة ،تقاسمه مها الزعامة واحلرية
 ؟كيف يا حمترم ميكن أن تفهم هذا _
النبالء الذين نقابلهم؟ يف ناحيتنا ال مانع لديهم مـن   _ماذا جييبنا أغلب األمراء  _

ن حتـت  غري أم مهمومون مبا سيكون عليه وضع املوايل الذي ،االجتاه حنو روسيا
وكما تقول جديت " إذا رفعت األكثريةُ العصا فـاهلواء املنبعـث منـها     .سيادم

 .يصلك ولو كنت فارساً "
كلـهم مـن    ،واألبزاخ دون أمراء الشابسغغري أن  ،ملا تقول مغزى أيها احملترم _

 .املوايل
رقان هذان الع .اقتربت اآلن من رأس الفكرة اليت تقلقين يا ممت جري .نعم ،نعم _

وإن  ،والبجدوغ واجلمكوي واملخوش والبسلين .اللذان ذكرما مها أكرب األعراق
أضفت إليهم احلاتيقواي واَألدمي واليجروقوه فتعدادهم مجيعهم ال يساوي نصف 

 .أو األبزاخ الشابسغ
 :أكمل بدس بعد قليل _مث هؤالء معتدون حبريتهم وغيابِ األمراء عن جمتمعهم  _
  ؟أميكن اعتبار ما يقودك إليه حصانك حرية ؛ال أعرف _
ولـو   ،هلذا قلت إن األمراء والنبالء .صحيح أيها الرومتستر ليس كل فارس حراً _

كانوا على صهوات اخليل، ال حيققون أهدافهم. أريد أن أعبر عـن حاجتنـا يف   
ـ  ال يهمين أن ؟هاملستقبل إىل دولة بدالً من التناحر. أي نوع من الدولة هذ ون تك

" كأن  دولة أمراء _ نبالء أم دولة موالٍ. فرمبا متنع ما حيدث لنا اليوم حنن األديغة
قال ممت جري لنفسه غري حاقد ولكـن بشـيء مـن     _.. .زعيمنا يفقد األمل

هذا الشاب رغم أنه أصغر مين كثرياً فكما يقال " ما تراه العني يسـاوي   .بالرع
وال جيوز اعتبار تغريات رأيه يف املسـألة   ،العمر ". ما رآه واصطدم به ليس قليالً

ال أظنـه   .لو مل يكن واثقاً يب ملا فاحتين ذه املوضوعات .األديغية عيباً _الروسية 
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نراه حيث نذهب وكل مـا نسـمعه    ا.. كل م.ينفّس عن ضجر الطريق فحسب
احلق أنك ال تستطيع إال أن توافق خان جري. كـان   .يدفعك إىل مثل هذه اآلراء

فبعـد   ؛ب أن يكلفونا ذه املهمة قبل أن يدخل اجليش الروسي إقليم األديغـة جي
ومن  .خلري بينك وبني الطرف اآلخرتقطع طريق اسفك الدمِ يجك رائحة الدم و

سهلٌ إدخال  .واألبزاخ الشابسغهذه الناحية هناك نصيب من الصحة يف ما يقول 
يف هذا األمر  القيصر ثليفهم ممرمبا  .ة ولكن إخراجه صعباجليش إىل أرض غريب

غري أن العجيب هـو أين مل   .أكثر مما أفهم فقد كان أقرب إىل من أعد هلذه املهمة
مهما قيل  .أمسعه مرة واحدة يلمح بسوء إىل القيصر الذي كان سبب هذه املأساة

ومهما شكّوا فيه، فأنا أراه رجالً أديغياً حقيقياً يتحلى بالرجولـة   ،يف خان جري
هذا ال  ،صحيح أنه ليس أديغياً كل من حيمل امساً أديغياً .الرمحة والفطنة والصدقو

تقاسم خان جري مهومه القومية مع هل  يا ريب .يعين أن تعيش معهم أو ال تعيش
فمنذ اليوم األول الذي اقترحين فيه مرافقـاً كـان    .ال أظن ؟وأين ؟ومىت ؟مغرقوه

غري أين ال أعرف ماذا  .اً ولو أننا مل نتحادث كثرياًيفهمين أحياناً أنه قريب مين قلب
 ستكون فائدة هذه األفكار "

 مع أن ما يقلق خان جري وما يفكر فيه هو نفس ما يفكر فيه بدس الرومتسـتر  
والواقع أنه قلق لعدمِ جنـاح   .فقد كان متعلقاً بنفسه وليس بقضايا األديغة وحدها

وعدمِ جدوى كل النشاطات اليت  ،ه خالل شهرينوملا رآ ،املهمة اليت أوكلوها إليه
" كـثريون مـن    .هذه ليست مهميت " يقول لنفسه ،" عند الضرورة.أسهم فيها

سواٌء أكان شرفاً أديغيـاً أم   ،فإن بقي شريف ؛أمثايل ماتوا دون أن تتحقق أهدافهم
نظيفاً فلن أجوع " رمبا مع معرفتهم استحالة جناح املهمـة   ،شرف ضابط روسي

بعـدما   ما الفائدة اآلن يف أن تلحق الرصاصةَ .سلونا على سبيل الرياء واخلديعةأر
رمبا هلذا مل يكـن فيليـامينوف    .أصابت هدفها وسال الدم ؟خرجت من البندقية

الكونـت  شرينشيف و الكونت أيعقل أن يكون .مهتماً مبا أقول له أو أكتب إليه
يفعل يب هذا من أخلصت لـه  لن  ؟والقيصر العظيم .بنكندورف جاهلني بالوضع
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أكان يرسلين لو مل يكن واثقاً  .أفكر يف ما ال جيب أن خيطر يل ؟ماذا أقول !عمري
من إذن  .؟ واألديغة ال يودون ذلكيود إشعال احلروب وسفك دماء قومهمن  ؟يب

دخلنا أرضهم  ؛األديغة السباقني غريباً ليس كونُ ؟أول من خطا خطوة حنو احلرب
أال ختجلون أنتم ومن  :واآلن مهما قلنا هلم يفقؤون عيوننا ذا اجلواب .فلم يقبلوا
موعد انتهاء املهمة هو عنـدما جتـدون    :حمونا هنا قائلنيقأ .نعم ،نعم ؟أرسلكم

 الطريق مقطوعاً "  
 فال أوافقك ،نبالء أم دولة موالٍ _ال يهم إن كانت دولةَ أمراء  :أفكر يف قولك _

أنا نبيل وأنت أمـري   _رومتستر بدس ما كان يهمه كرر ال _الرأي يف دولة املوايل 
 .جذورنا بأيدينا يا حمترم اقتلعنافإن تركنا القيادة للموايل 

غمغم خان جـري حتـت شـاربيه     _إن توقفت عن أن تكون أديغياً اقتلعت  _
ندمر أنفسـنا وحنـن    _ :موجهاً الكالم لنفسه ولرفيقه. مث أضاف بصوت أعلى

املوايل يفنون أنفسهم بسبب رجولتـهم العلنيـة    .مري والنبيل واملوىلمشغولون باأل
أمراء يا ممت جري، ولكن النـاختواي ومـن    الشابسغليس عند  :نقول .واخلفية

 ؟الشابسغتنتمي إليهم أليسوا فرعاً من 
   ؟الشابسغأين نذهب حنن الناختواي واجلان إن تربأنا من أصلنا  _
 ؟من الناختوايأليس األمري زانه سفريب  _
كان  .احتجزوا الرجل املمتاز يف تركيا دون أن ينولوه مراده .ناختواي !أحسنت _

 .شابسغمرشحاً أن يصبح زعيماً حقيقياً لل
 ؟ومجاعة توغوظقوه قازبك _
ال أتكلم على توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ وخورلوقوه مرجان وأباته  _

ومرجـان وبسـلين ال    .ا فهما رجـالن ومع أن قازبك وتوغوظ يعاديانن .بسلين
ما تصرفا به حني  .حكيمني _يرمحهما اهللا حيث حالّ  _كانا .يفتقران إىل الرجولة

ذهبا إىل تركيا على العادة األديغية ومل يعجبين هو اختالفهما على مـن سـيتزعم   
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ومن حسن حظنا أن األمر جرى على هذا النحو فقد كانا سيجراننا حنـو   .األديغة
 .تركيا

 ؟ناوجلبوهم إىل هنا مثلَ أليس من حالفناهم أيها الرومتستر _
ولكن كنت أعـرف زانـه    .أفحمتين يف غمرة تعاطفي وحرصي على األديغة _

 .أضر بنا عناد العقيد روزديفيتش فسـرحنا  .وكنا يف جيش روسي واحد ،سفريب
 .ال يسمح لك بالتفوق عليه ،هو رجل مبعىن الكلمة، حكيم

فْأه زجقوه تسي) الذي وجهنا للحديث مع األسر األبزاخية املتنفذة، ال يفتقر (  _
 .يقدرونه جـداً يف األبـزاخ   .إنه رجل حكيم .ومع املوايل املمتازين، إىل الرجولة

أضافنا أياماً كثرية وأكرمنا  .ويرجلونه ،يهيئون له احلصان فريكب ممسكني بلجامه
 :وحني غضب أخرياً قال لنا .قبل شيئاً مما قلناغري أنه مل يت ،واحترمنا وأصغى إلينا
كما قلت أنت " كانوا سيجروننا حنو تركيا " للذين  !...ستاإصبعي الوسطى يف 

.. من الصعب .ال أفهم ما جيري لنا ،ال أعرف .أرسلوكم وثبتوا أنفسهم يف أرضنا
 .التنبؤ مبا سيكون عليه موقف مجاعة تازه أديغ يف األبزاخ السفلى

يقولون إنه مييل أكثـر   .يقال مل يكن يريد شيئاً ،ا الذي تأيت على ذكره تازههذ _
 .حنو املوايل

إن كـان تـازه    .هو صديق لشواي _قال بعد انقطاع قصري  _أعرف خربه  _
وإن حـدث   .يستطيع إقناع األبزاخ السفلى فلن حنتاج إىل مضيف آخر أفضـل 

 .اي حبله سنعرج على اجلمكويويف طريقنا من ق .واحتجنا إىل شواي استدعيناه
 .كان الوقت مساء صيفياً متأخراً حني وجل خان جري وصحبه إىل قـاي حبلـه  

وتناقشوا يف ما بينهم يف اختيار .وسرعان ما اصطُحب الضيوف إىل باب تازه أديغ
وجيء هلم بالعشاء املسـتعجل األول إىل   .املضيف والكلمات اليت سيجري تبادهلا

 :املضافة
سأل خان جري بعد أن تناول بضع لقـمٍ دون   ؟خبار يف ناحيتكم يا أديغما األ _

 .أن يفهم سحنة املضيف الباردة
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وقـال يف   .أجاب تـازه  _مأساة األديغة هي هي يف كل مكان أيها الضيف  _
كيـف   ؛من حسن حظي أين مل أعـزه  .الضيف ال يعرف أن جدته توفيت :نفسه
ومع ذلك فأنـا   .ن خبرياً يف هذه املواقفجاري املرحوم عمر هو من كا ؟أُطلعه
   .ال أظنكم رجعتم إىل بالد البجدوغ يا خان جري _سأحضره للخرب السيئ  .جمرب
واآلن عندك  .مررنا على البسلين يف طريقنا من القربتاي فقضينا وقتاً يف األبزاخ _

خـان  فجأة عال نـبض   _مكوي فإن مجعتنا باملوايل هنا فسنمر على اجل .يا أديغ
   ؟أهناك خرب منهم ؟ملاذا تسأل عن البجدوغ _: جري وسأل

أخفى تازه ما كان يقلقه وغير به خرباً آخر، سواء أكان خان جري  _ !...ال _
ورجع  .مل يلتزم اجلنرال فيليامينوف بوقف النار _ :يعرف أم ال يعرف بوفاة جدته

 .إىل حماربة األديغة
بدس  رومتيسترونظر حنو ال ،مة اليت رفعهااللقأعاد خان جري  ؟ومىت جرى هذا _

 .كأنه يلومه
 .إن مل يكن قبل عشرين يوماً فقبل أسبوعني _
تنهد خان جري وهو يهز رأسه مع تعبريه عن  _كذبوا علينا   !ما أسوأ ما فعل _

 .أسفه
 :بعد قليل قال تازه

 .ال أظنك تعرف أن جدتك مريضة جداً يا خان جري _
مىت مسعت  :مث صرخ بقلب متأمل _ربتاي كانت متوعكة حني سلكنا طريق الق _

 ؟اخلرب
 .أمس أو أول من أمس _
وض من كانوا  ،ض خان جري من املائدة _ال بد أن أصل الليلة إىل البيت  _

 ،مـع ضـيوفه   وض تازه الذي حضر اجلنازة لريكب .ال يعرفون بوفاة قانتات
رضيفه للخرب على طريقه إىل قريته. فيحض 
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_ يا ولدي يا خان جري أين أنت؟ _ رفع خان جري رأسه عن القرب فجأة وقد 
خيل إليه أن الصوت الذي جاء من املصطبة هو صوت جدته قانتات. ويف هـذه  
اللحظة رجع إىل وعيه. ولكنه، وقد نسي أن الصيب زبش يقف إىل جانبه،دامهتـه  

 أفكاره الثقيلة.
 ة على قرب السيدة الكربى قبل أن يبزغ الفجر_ يا للمصيبة! رجع ووقف ثاني 

كانـت السـيدة    .سألت بيكا سيسور بعدما أشارت إىل الفناء اخللفي للـدار  _
تقول " ما صنعوا مهداً ألحد إال حفروا له قـرباً "   ،جعل اهللا مثواها اجلنة،الكربى

دي يا سيسور نا .ليت خان جري ال حيدث له مكروه .فال تدعِ املصيبة تشلّ قلبك
  .أحد املعتمرين قبعات يف الدار ليبعده عن القرب

تبحث  ،رجعت بيكا إىل الغرفة وقد أوهنتها األيام الثالثة اليت قضاها ابنها يف البيت
واألخرى  ،تفهم املهمات اخلاصة بالرجلتبكل وسيلة عما خيفف حزنه وقد بدأت 

 .اخلاصة بالنساء اليت تنتظرها
السيدة الكربى قانتـات مهّـت بـالتوقف دون    حني وصلت بيكا إىل باب غرفة 

وحني اسـتقرت يف   .غري أا استجمعت قواها ووجدت طريقة ما للسري .إرادا
وكان عادل جـري   .مل يكن خان جري يفارق ذهنها _غرفتها مل جتد االطمئنان 

وكانـت   .الذي رجع إىل ستافروبول وعينه إىل الوراء ما يزال منتصباً أمام عينيها
 .من عدم حضور سعيد جري الذي أرسلوا له اخلربقلقة 

ليت خان جري كان معنا يف املأمت مثلما كان عادل جـري أصـغر    :قالت بيكا
املأساة إىل  رمبا لو كان معنا ما ثقلت عليه .األشقاء، وحتمل عبء مسؤولية األسرة

صحيح ما يقال إن مشاركة كثري من الناس مأسـاتك ختفـف عنـك     .هذا احلد
كنا أرسلنا اخلـرب إىل القربتـاي مث    .مل جيرب خان جري مثل هذا املوقف.احلزن

كان يتابع أمور الدولة يف األبزاخ وهو يرى قريتـه   .البسلين غري أنه مل يكن بعيداً
والنـاختواي   الشابسغومن  ،ومن هناك .وال يعرف ماذا جرى يف دار أبيه القدمية
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 .وانتهاء بالقوزاق، جاء املعزون واجلمكوي وإيكاترينودار وباشكا وفاسيورينسك
فإن حكمتها كانت  _لريمحها اهللا  _ن السيدة الكربى م حىت لو كنا نتذمر خفية

حني خلت الدار مـن   ،بعد حممد جري .كثريين فيحترمونناالتتعدى البجدوغ إىل 
وال أعرف مصرينا.  ،أقول هذا ولكن دنيا األديغة حتترق اآلن.ها عليناكان ظلُّ،أمري

أملنا الوحيد عند الضـرورة هـو    ؟!بقينا يف الوسط ال من هنا وال من هناكوإن 
ليس قليالً ما نلقاه منه حنن واملسـكينة   ـب  غري أنه هو اآلخر مغلق القل .شواي

ال أعـرف   .حنن لسنا مشكلة إن مل تتعكر العالقة بينه وبني خان جري .سيسور
 .لن أعلق أملي بأحد ،إذن

واليت كانت ال مباليـة، ال  ،بينها وبني نفسها بأن هلا سنداًبيكا اليت ما كانت حتس 
ضتها األحزان اليت ثارت يف وجههـا فدفعتـها إىل    ،تعرفها اآلن أهي كنةٌ أم أمأ

وحـني رأت   .ال يزال ابنها خان جري والصيب زبش على القـرب  _قرب النافذة  
 :ادت حبذرولكنها ن ،الصرب خان جري ميسح الدموع فتحت النافذة نافدةَ

ماذا أفعـل   وأغلقت النافذة بسرعة. _ ! حلظةيا ولدي تعال إيلّ ،يا خان جري _
لن أحاول أن أنسيه جدته ولكين لن أمسح للحزن أن يفنيـه    ؟ذا االبن البيتمال
نظرت حنو الباب وكأن ابنها غاب يوماً كـامالً يف الفنـاء    .وأنا مكتوفة اليدين

وأنت يا زبش قل ألمك أن تأتينا  .دي واجلس جبانيبتعال يا ول _ :اخللفي للبيت
 .بالفطور إىل هنا

 .فاجأمها زبش وقد فهم أا تريد منه االنصراف _وأنا سآكل معكما  _
؛ د أن أقدم الفطور خلان جري وحدهال بأس أن تأكل معنا يا ولدي غري أين أري _

  !إن مل يكن يسوؤك
مث أضاف  ،ل ودون أن يشعرها بامتعاضهقال زبش كرج ؟وملاذا يسوؤين يا بيكا _

 تطلـب  كلّم أيب يف موضوع خاصوسيسور حني تريد أن ت _ :وهو يفتح الباب
   .أسرار نانا جدتنا مين هذا الطلب رغم أين كنت كامت

 _ يا زبش يا ولدي _ استعجلت بيكا حني الحظت على وجه ابنها النحيف
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 .سنأكل ثالثتنا معاً ؛أرجوك ارجع !ال تؤاخذين _استياءه مما طلبت من الصغري 
ال عيب يف مـا   _أجاب زبش بصوت أهدأ  _ ؟وملاذا ترجينين ،وملاذا أؤاخذك _

سأمر على  .دنا يف الغرفة يف أشياء كثريةنتكلم أنا وسيسور حني نبقى وح .طلبت
 .أساعدهشة حاج قسي وور
قالت  _يف صباه  بعادل جري ،ولو أن آل سلطان مل يلدوه ،ما أشد ما يذكِّرين _

إن قارنته إىل أبيـه   _بيكا حلظة أصبح زبش وراء الباب حماوِلةً متويه تصرفها معه 
 كأن ما قلت ؟به علينا وإىل مبلغ فطنته أمل تسمع ما يرد ،شواي فهو ينشأ حساساً

 !لزبش مل يرق لك يا ولدي
 _اع ضـيقه  قال خان جري يف حلظة انقط _ال فرق بني كبري وصغري يا أمي  _

مل تكن نانا تسمح لنا مبثل  .ليس حسناً أن تطلب من إنسان أن يغيب عن وجهك
 .هاستنكرتوإن فعله أحد .هذا

 _ابتسمت بيكا يف سرها خمفيةً ما حيدث هلا  _" امليت يذكرون فضائله ال مثالبه" 
 ؟إن كنت تقول هذا فمن يهتم حلـزين  .هناك أمور كثرية يف هذا البيت مل أعرفها

ولكن إن أفلت مين دون إراديت فـال تؤاخـذوين فأنـا     .هبوح بلن أ !حتفظْ بهأل
 كثرياً ما صادفت السيدة الكربى يف مواقـف تظهـر قـوة شخصـيتها     .إنسان

سيسور وشواي وبقيـة   حازمة معكانت  .كمكانت ترعاكم أنتم وأبا .وحكمتها
تسمح يل بتويل مسؤولية ولكين لن أمهما بغري ذنبها حبجة أا مل  ،اخلدم واملوايل

وكما كانـت تتمتـع    .عاشت إىل آخر عمرها مشحونة بالفطنة والصدق .البيت
ليس ألين أسترجع ما فعلت ببامبـت   ،ال .باحلنان األنثوي متتعت بكثري من احلزم

وحلسن احلظ أن شواي وهو يأىب أن يوسخ يـده بـدم    ،ولكن بعد ذلك.اللعني
 .اش عمراً طويالً جداً بعد ما أمرت اجلدة خبصيهاللعني ع ،بامبت، ناب عنه بفوق

ما لست راضية عنه شيٌء آخر كثرياً ما قررت أن أقوله حملمد جري حـني خنلـو   
حمل لنا وماذا ست ؟لضفة اليمىن لنهر بشزةمل لنا اآلن احتماذا  :ولكنه مل يكن يقبل

يـق  لن أجعله خيطئ يف الطر .لن أكشف خلان جري عن هواجسي ؟يف املستقبل
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وولداي اآلخـران مـاذا أٌقـرر     !ولْيحدثْ ما حيدثُ ؛الذي عليه األسرة إىل اآلن
أفضلُ قرارٍ هو أن تعيش دون أن تتدخل يف  ؟بشأما ولو أصبحا ضابطني روسيني

تفرح إذا رجع من خرج من بيتك وحتمد  ،تأكل من إنتاجك وتنمي ثروتك:شيء
فيها ال  األسرة اليت روحي مغروس أن ،ناسكما ال ،ولكين أعرف .اهللا على سالمته

وهذه األسرة اليت صـرت   .وهذا مصدر خري وشر معاً عليها ،هذه القناعةتلك مت
 "  .ركناً ألوالدي فيها ال مكان يل أتركُهم وأذهب إليه يف آخر عمري

كانت جدتك السيدة الكربى  _خرجت بيكا من أفكارها  _نعم يا ولدي نعم  _
اشـترت   .دعمت شواي وسيسور ليقفا على أقـدامهما و ،ربتنا مجيعنا .حكيمة

انكسر صوت بيكا وأت بصـوت   _بدنياها حب األطفال وتربيتهم يف حجرها 
أنا مرتاحة إىل أنك حتب جدتك أكثـر ممـا    _ :مرتاح بعدما رجعت إىل طبيعتها

ومهـا   ،كمات أبوك وجد ،ولكن كلَّ حي إىل زوال .حتبين ولو أين أنا من ولدتك
ويتذكرانكم باخلري، وأنتم ال تنسوما. اصرب على فقـدان   ،من خاللكمن ايعيش

 !فال تفْنِ نفسك ؛وحنن لسنا مبنجاة من هذا املصري ،السيدة الكربى
أعرف أـا رحلـت    _تنهد خان جري  _شكراً لك يا أمي من أجل جديت  _

همتهـا،  ال أكتمك أين مل أصادف يف حيايت من فهمتين مثلـها وف  .راضية عنك
ال أقصـد   .كانت أماً يل وأباً وجدة وجداً .وأجابتين على مهومي إجابات مرحية

 .أنك كنت غريبة عن مهومي وأفكاري ولكنك كنت أبعد،  اغفري يل يا أمـي 
عـن   ،أعرف أنك عشت هذه السنني ال تستطيعني التعبري أمام جديت عن حبك يل

وهلا لك ثانيـة، كانـت فـوق    أق ،بالنسبة إيل _أن روحك وقلبك مغروسان يفّ 
 اجلميع.  

وأنا أؤجل عوديت يوماً بعـد يـوم دون أن   أستطيع أن أغفر لنفسي أا رحلت  ال
  .أودعها وأمسع نداءها

كانـت آخـر    _قالت بيكا دون أن تبدي إشفاقها على ابنها  _نعم يا ولدي  _
ي يعيش " واحل ،صحيح ما يقولون " امليت انتهى أمره .كلمة للجدة موجهة إليك
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يف قلوبنا ونقيس أعمالنا تبقى واجلدة  ؟دعنا نفكر كيف ستستمر حياة آل سلطان
سأصبح سندك األمومي ولو أين لست يف مرتبـة   .مبا كانت تنصحنا به يف حياا

 ؟اجلدة وال أعرف الكثري من مهمتك السياسية. هل ستبقى معنا لـبعض الوقـت  
ت جري إىل أمورك قبل أن يسـافروا  كنت ملّحت لبدس مم ؟أمورك تسريكيف 

لو مل يكونوا مستعجلني ألقاموا معـك مـدة    .فاكتفى باالبتسام ومل يقل يل شيئاً
أنـت تالحـق    .قو قلبك يا ولدي وقل يل ما يشغل بالك .وخففوا عنك حزنك

 ،تصلين أخبار من ال تعرف أيعادونك أم ال يعادونك .أعماالً على مستوى الدولة
إن كنت قادرة على مسـاعدتك فسـتنفس عـن     .ارق دار اإلمارةرغم أين ال أف

أتتذكر احلكاية اليت كانت ترويها اجلدة الكربى عن احلمـاة الشرسـة    .مهومك
 ؟والكنة

 .وتنهد ثانية ،أتذكّر _
 !هلذا أقول ال ختزن مهومك يف صدرك _

ف وحني رفعت الغطاء القماشي األبيض النظي .دخلت سيسور إىل الغرفة بالفطور
ووضعت أمامهما  .عن شاي القاملق الكثيف والربك الساخن عبق اجلو برائحة طيبة

 .ني من خشب البقس. واملالعق واملناديل جبانبهماقدح
 ال أرى حصـته  _نت قررت أين سيأكل سألت بيكا مع أا كا _ ؟أين زبش _

 .على املائدة
غم سـعادا مبـا   ر ،قالت سيسور _ ؟وما حاجتكما إىل هذا املتمرد يا محايت _

رشف بضـع رشـفات مـن     _.مبدية عدم جواز أن متدح األم أوالدها ،مسعت
 .الشاي، وهرِع إىل ورشة حاج قسي والبرك يف يده

سألت آنفةً أن تذكر اسـم   _ ؟وملاذا مل ترسلي إىل احلداد بضع قطع من الربك _
 .حاج قسي ولكن بشيء من العتاب
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ـ  _أرسل الربك إىل حاج قسي أكان ذلك العنيد يقبل إال أن  _ ت سيسـور  قال
محـل   :وأضافت مرتاحة رغم اغتياا ابنها الصغري _مصرة على ذكر اسم احلداد 

 الصينية حمتجاً على أن ما يف الصحن قليل.
ولكنها سرعان  ،صرخت بيكا فجأة _ ؟أمل يبق يف دار اإلمارة إال احلداد ؟وملاذا _

نعـم طبيعـي أن    _ :ر حنو خان جريها فتراجعت وهي تنظرشدما عادت إىل 
قالت بصوت أنعم  _به  .. مهما فعلت.يتحلى بطيبة أبيه وشجاعته منذ هذه السن

.. ولكن لن ندعه .ال شيء ميكن تغيريه فيه _دون أن تعرف إىل من توجه الكالم 
 ؟.. والسائسون ومنظفو روث اخليول اآلخرون أأطعمتهم.يفلت منا كأبيه

أأطعمهـم   _سألت سيسور مرة أخرى عمن مل يذكر امسه  _ ؟تقصدين قاميت _
قالت برباءة يف نفسها" رمبا كان هذا السلوك منها هو ما كانت تكتمه  _ ؟قبلكم

فظهر يف الشهر الذي غابت فيه السيدة الكربى ما إن  ،خالل هذه السنني الطويلة
 .وخرجت متعجبة.تبوأت سدة اإلمارة "

قالت وهي تزيح كأس الشـاي خلـان    _ !كلْ ،يا ولديال تدع الطعام يربد  _
 .جري الذي يتعجب مما يسمع دون أن يقول شيئاً

غري أن جواا لطّف القلـب   ،قال دون اكتراث _ ؟وأنت يا أمي ألن تأكلي _ 
   :الذي كان يظهر فيه شيء غري سار

مك مىت أكلت أمامي فكأين أكلت أنا أيضاً ألين نسيت الزمن الذي كنت أطع  _
 .فيه

قال خان جري يف  _" أنت ال تستطيعني اإلفصاح عما تريدين قوله غري أين أفهم 
نفسه مستاء من أن أمه حتاول اآلن احتالل مكان جدته، وأن هذه احلالة اجلديـدة  

صحيح ما يقـال مـن أن    _تضاف إىل مشاكل مهمته اليت ال ينحل شيء منها 
أمي بطرت من فرحها بنواهلا ما كانت  ال أعرف إن كانت .املصيبة ال تأيت وحدها

وتذم شواي مبا  .إا تأنف أن تنطق أمساء املوايل الذين شاخوا يف دارنا .تشتاق إليه
ومن مل تصل إليه حـىت اآلن هـي    .وتتبعه بابنه الصغري ،تريد حتت ستار امتداحه
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 سـتتخذ  دث يف داخل األسرة أو يف دار اإلمارةكل مشكلة ميكن أن حت .سيسور
وأنا من لن  ،وهذا ما لن يقبل به شواي وال املوايل وال غريهم .من سيسور مبدأ هلا

أفهم يا أمي أن حمل األسرة عليك منذ أن رحلت جدتنا، ولكن  ،أفهم .يقبل البتة
ال تنسي أنك إن بدأت التكرب على القواعد اليت أسستنا جدتنا عليهـا فسـتتعثر   

ولدتين وأرتين حلو احلياة ولو أنك مل تربيين يف  أنت من .أسرتنا من اخلطوة األوىل
أذقـتين   ،ولست مسؤولة عن هـذا  ،غري أنك ،حضنك وأنت تطعمينين روحك

يرضيين قولك " سأكون سندك األمومي ولو مل أكـن كاجلـدة "    .كذلك مرها
 ولكن أين أجد مثل جديت حني تتعقد األمور "  

فاجأتنـا سيسـور مبائـدا     .يليا ولدي مل جتبين على سـؤا  ،يا خان جري _
 .كررت بيكا أسئلتها _كيف جتري أمورك  ؟.. أستبقى هنا لبعض الوقت.البسيطة

يأيت إىل تعـزييت مـن مسـع     .سأبقى بضعة أيام ريثما يعود رفاقي من القربتاي _
 .ولكن علي أن أذهب غداً إىل إيكاترينودار .بعوديت

ا لتعزيتنـا  نا األتامان زافادوفسكحني جاء .بديهي أن تذهب إن كنت مشغوالً _
.والذين كانوا مهتمني ا هم الضباط الروس الثالثة الـذين  سأل كثرياً عن أخبارك

 .أرسلهم اجلنرال فيليامني مع مغرقوه للتعزية
انـتفض   _ ؟الذين نقضوا السالم مع األديغة ،وما هم من ال حياء يف وجوههم _

   .ع أنه كان يكظم شعوره أمام أمهخان جري حني مسع اسم فيليامينوف م
واألبزاخ الذين ال يسـمعون   الشابسغكفاكم حماولة مع هؤالء  ،يا خان جري _

دعوهم يف ركنهم معـزولني   .. وال تقحموا القربتاي والبسلين يف موضوعناالكلمة
 .مرتاحني

 .عرفع فجأة وجهه املمتقَ !يا أمي _
يف وجه ابنها دون أن تظهر عليها نظرت بيكا  _ ؟ملاذا يا خان جري يا ولدي _

أ ألنك تعدين قلت مـا ال   ؟بوجه شاحب تنظر إيلّ _عالئم أمل يف صوا ونظرا 
ولكـن   .. ما أزال يف عقلـي ال تأخذ عين مثل هذا االنطباع ،ديال يا ول ؟جيوز



- 777- 
 

إن كنا حنن البجـدوغ صـاحلْنا    .بانتظارنا ما يسلبوننا به عقولنا يكون أخاف أن
حـني   ؟؟ وملاذا خرجوا عن احلدوالناختواي الشابسغفما الذي ال يعجب  القوزاق

 .تضطرون هؤالء إىل الرضوخ فالقبائل األديغية الصغرية سترفع راية االستسالم
 .سأل خان جري أمه بلطف ولكن حبزم أيضاً _ ؟أأساء إليك أحد يا أمنا _
 ؟ملاذا تسأل ،ال _
ض خان جري دوء حمترماً نفسـه   _اء ألن نانا مل تكن تطرح مثل هذه اآلر _

 .وأمه
أفهمت من حديثي  _سألت بيكا وهي تعود إىل وعيها اآلن  _ ؟ماذا يا ولدي _

 ؟أين أتكلم بسوء على جدتك السيدة الكربى
 .أنا كان بودي أن أؤسس السالم يف بييت ويف كل إقلـيم األديغـة   .ال يا أمنا _

 .أريد أن أتنزه قليالً ،ساحميين
وحني نظرت إىل النافذة املطلـة   .بقيت بيكا وحدها يف الغرفة ضت فجأة حني

 .على الفناء اخللفي رأت ثانية خان جري جبانب القرب الذي جف هذا الصباح ترابه
غمغمت كاظمةً غيظَها كما مل تفعل أول مرة " إن مل تربي ابنك الذي ولدته ومل 

.. إنـه ال يسـاويين   .سلوكه معكيتيحوا لك أن تالطفيه بالكالم فسيكون هذا 
واليت قضيت عمـري حتـت    ،بالعجوز اليت مل تلد قطُّ  ومل تذق حالوة األمومة

 " ؟فمن منا مات ومن حييا ؛نريها
*** 

مل  .طلب منهم إيصاله إىل إيكاترينودار ،وكما قال خان جري ألمه ،يف اليوم التايل
كـان يفـتح    .ه أم مل يكنيكن يريد أن يقابل أي إنسان، سواء أكان من أصدقائ

بأصابع مرجتفة ما سلِّم إليه من رسائل تاتيانا اليت  مل تفارق القلب منذ الساعة اليت 
 .غادر فيها بطرسبورج إىل هذه الدقيقة اليت يقضيها يف مركز الربيد
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يشفون غليلهم يف  .هناك أناس حيترقون غيظاً يف سرهم إن مل يتحقق هلم ما يريدون
مث .أنفسهم هذا السلوك أو ال يعرفون يفارفهم ويف البعيدين عنهم وهم يعرفون مع

يبدؤون يف البحث عن ذرائع، وهم يشرحون صدورهم بتربئـة أنفسـهم ممـا مل    
ومن يغرقونه يف املاء  ،"املغلوب ال يكتفي من اللعب :وكما يقال .يستطيعوا إجنازه

ولكـن هنـاك مـن     .األعداء "ومن يصرعونه يرفع نفسه نكاية ب ،ينتشل نفسه
ومن ،وهناك من ال يبايل مهما ترجيته .ونه فال يفيقرقُومن ي ،يصرعونه فال ينهض

يف طريق احلياة من إلنسان ليس قليالً ما جيري ل و.على آذام غشاوة فال يسمعون
 منذ الصرخة األوىل اليت يستهل ا حياته إىل احلشرجة األخرية فيها.أفراح ومآس 

عصره فقد اكتسب من عامله الذي ولـد فيـه    كان ابن .ان جري أيقونةليس خ
ه وظلمهرمحت، ه وظلمتهونور، ـ  ،ه وبرودتهودفئَ ،ه وذنبهوبراءت ه وغبـاءه وفطنت. 

ومهما بدلت تفكريه، حىت لو كان يعـيش مـن   ،ومهما فعلت به وغيرت لسانه
العـرق   عه، وصوته الذي ولد مورائهما، فلن تستطيع محله على أن ينسى أصلَ

لن  ،حىت لو حاول أن ينتشل نفسه من الصدق ،.وهواخلفي الذي يهمس يف داخله
، ومادامت ذكريات طفولته تعـيش حـىت يف أنفاسـه    اًروحه حي يستطيع مادام

 .األخرية
في فخالفاً للسنني األخرية اليت ابتعد فيها عن األديغة بقلبه وأرضه وأمنياته ونواياه، 

يف ما مل يكن يقبل  ،واعياً ما يفعل،ة اليت زار فيها ناحيته أصبح يفكراألشهر الثالث
ويلوم نفسه ويدينها.  .ويف مجال األرض اليت اختارها من العامل ،أن يفكر فيه سابقاً

ويف سره كان يسرد على قيصره الذي خيلص له مـا كانـت متارسـه اجليـوش     
نه أن ينتقم يف اخلريف مـن  ويتأمل م .واجلنراالت والسيما فيليامينوف من فظائع

 .املذنب
كل واحدة منها القلب أكثر من غريها،  تفطر واليت ،الرسائل اليت بعثتها إليه تاتيانا

شـحنت صـدر    ،كلمات احلب اليت ال تستطيع أن تكتم شوقها إليهب زخرواليت ت
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ومع أنه كان قد استسلم شيئاً فشيئاً إىل واقع فقدان جدته  .خان جري راحة وهلفة
إنه مل يكن ينسى يوماً أنه بقي بال ملجأ أو حمدث حيمل إليه باإلضافة إىل حبـه  ف

جات بنفسي  .ويعتقد أنه مل يبق له أقرب من تاتيانا .الصامت أفكاره ووساوسه
 .الوضع الذي كانت تقول فيه نانا " إذا انكسرت دعامة البيت هوى السـقف " 

من كانت تقول " ليس هنـاك مـن ال    أنت يا نانا .تنهد خان جري بتأثري حزنه
وقيصـر روسـيا العظـيم     .ميوت " ولكنك مل تنتظريين ريثما أعود من القربتاي

وهؤالء ال أثق م  _وباستثناء القربتاي والبسلين  .سيزورنا يف غضون شهر تقريباً
حني تبحث عن ذنب فستصـطدم   .لين أحد ممن حادثتهم يف ناحيتنامل يؤم _متاماً 

اتهـم األديغـةَ     .ولكن كل شيء يعود يف النهاية إىل خبث فيليـامينوف  ،بالكثري
ال ينفكون يرددون،  .واألديغة ليسوا براء من كل ذنب .باخلبث الذي ميارسه هو

 ." !" أجلوا جيشكم إىل ما وراء ر بشزة :يف املقام املناسب وغري املناسب، عبارة
املأساة، ولكن مـا   ت عليهمظاً ,ووقعأفهم أن ما حدث لألديغة يشحن قلوم غي

رمبا ألنه لن يستطيع مقابلـة   ؟الذي جيعل فيليامينوف متلهفاً إىل العودة إىل السالح
القيصر يف زيارته بإجناز. وأنت يا تانيا ال تصـدقي اخلـرب الـذي يتناقلونـه يف     

" يف هذا اخلريف مع قدوم القيصر إىل القفقاس ستنتهي احلـرب يف   :بطرسبورج
مصدر الشر، هو بيضة وحيـدة "   ،كما يقال " إن مبعث احلرب .ليم األديغة "إق

 ،اغفـري يل  ،مث يا تانيا.فإن بدءها سهل غري أن إاءها يكلف الكثري من الدموع
 .توقعـت كنت وعدتك أن أعود يف غضون شهر تقريباً بيد أن األمور هنا غري ما 

أنت ال تعـرفني إىل اآلن أين   _ عن إحدى حكَم جديت ،مبا أنك تسألني ،ولكن
وليس كـل   ،" ليس كل من يذهب إىل حفلة الرقص يرقص :فسأرحيك _فقدا 

ليست أمور  .من يذهب إىل احلرب يقتل " شكراً يا تانيوشا على عدم نسيانك يل
شميت بألـد أعـدائي إن   ال تو .منطقتنا جيدة من ناحية احلرب واحلرب املضادة

 كلفوه مبا كلفوين به.
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كان بود خان جري أال خيرب تانيا بوفاة جدته ولكنه حني راجع ما كتب وجد أن 
وحني أمسك ـا ليمزقهـا    .حزنه ظاهر يف الرسالة مهما اختار هلا من الكلمات

والصوت الناعم الصادر من  ،أعادها والكلمات اليت يوجهها ملن حيب حترق أصابعه
" تاتيانا اغفري  :ضاف أسفل الرسالةغري أنه أمسك القلم بسرعة وأ .صدره يلومه

ال أظن أنه بقي يل يف الدنيا إنسان  ،ولو أنك يف مكان بعيد ،على ما يبدو اآلن ،يل
.. مضى .ال أستطيع أن أخفي عنك حزين العظيم فقد رحلت جديت .غريك يفهمين

 تعـرفني  .وأشد ما حيزنين هو أين مل أحضر حلظة وفاا .على وفاا أكثر من شهر
 كليت .اوت أعمدة مسائي يا تانيا .ماذا كانت جديت يل إذ كثرياً ما حدثتك عنها

امليت يبكونه:.. ولكن كما كانت جديت تقول.إىل جانيب اليوم كنت "،   واحلـي
 الوداع " .وستكون قضايانا فوق كل شيء .يعيش " سنعيش بعون اهللا

الباب قبل أن يتاح خلان  صاح زبش من _أريد أن أسألك إن مل أقطع أفكارك  _
 .جري مراجعة ما أضافه إىل الرسالة

 .سأل خان جري بفتور _ ؟وماذا أيضاً يا زبش _
  ؟من هم اجليغيت _
 .األديغة _هم فرع من الوبيخ  _
 !هكذا إذن _
 .هم صاحبك فيليامينوف األبرصضحك عليهؤالء  _
  ؟وكيف _
ملعت عينا زبـش   ؟عيهأأستد ؛حاج قسي هو من يعرف ؟وكيف يل أن أعرف _

 .على شخصه طابع الرجولةتني السوداوان الصغريتان املاكرتان مضفي
 .أنا سأمر بعد قليل على الورشة ،ال _

حني قرأ خان جري الرسالة ثانية أحس يف نفسه براحة افتقدها يف األيام القليلـة  
 غريهـا  مل يكن يريد أن يفكـر يف  .رمبا ألن ما باح به إليها شرح صدره ،الفائتة

مل يكن جيهل منذ اليـوم األول أن   .ولكن املهمات اليت تنتظره حتتاج إىل التفكري
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غري أنه حني اصطدم بالواقع فهم أن مهمتـه مسـتحيلة    ،املهمة اليت تنتظره صعبة
صاحيون حبيـث ال يفهـم   فاملتجاون يت،مت نواياهلكانت فطنته ومهما سمهما 

 .االسـتباقية لفيليـامينوف   ت إليها احلربوأضيف .بل ال يسمعه أحدهم اآلخر،
وال يدعون ناحية األبزاخ تنعم  ،والسفن الروسية منتشرة على طول ساحل الوبيخ

 .بالراحة
يف  _" صرخت وساوس خمتلفة اآلن من بني أفكار خـان جـري    ؟" ماذا حدث

ذي شهر قدوم القيصر ملاذا يتلهف الناس إىل احلرب بدالً من السالم، يف الوقت ال
  .جنري يف كل مكان من إقليم األديغة ناصحني وموصني بالصرب رغم أم يقتلوم

أيكون ما يبلّغونه لفيليامينوف غري  .من املمكن أن شيئاً ال نعرفه دخل يف املوضوع
بل  ،ملاذا مل جييبوا إىل اآلن على ما كتبت لفيليامينوف وشرينشيف ؟!ما يبلغونه إيلّ

أعـرف أن   ؟كيفية حتقيق استقرار األديغـة يف أرضـهم   أنشب ،إىل القيصر نفسه
فيليامينوف مل يعجبه ما كتبت، ولكنه ليس هو من يدير شؤون الـبالد، ففوقـه   

أتأمل منه أن يفهمين وجيد خمرجاً من  .وفوق شرينشيف وزيرِ الدفاع يقف القيصر
 األزمة اليت وقع فيها األديغة "

ر فيها وقلّب الصفحات الـيت تتضـمن   أمسك خان جري بالرسالة اليت كان يفك
 ،أعاد قراءة بعض الفصول مدققاً النظر فيها .مقدمة خمتصرة وأربعة ومخسني فصالً

وسأل نفسه " ما اخلطأ يف هذه األفكار؟ إن كنا نريد أن يساملنا األديغة ويعايشونا 
ـة  فعلينا أن خناطبهم خطاباً واحداً من اللسان والقلب. حني تكون يف وضع اا

 ،أن يتنازل أحد الطرفني عن شيء ما. مل أكن أريد أن أقول هذا ،بال جدال ،جيب
وهو أنه ال ميكن بالقوة إجبار األديغة على التخلي عن حريتهم اليت عاشوا عمرهم 

 ،وإن مل يعجب اآلخرين ،كل شعب .، غري أن فيليامينوف جيربين على قولهألجلها
زعماء روسيا أو ال ميكن ل ش به ويعمل وفقه.له نظام عالقات اختاره بنفسه ويعي

بـل مـن    بعبارة " أعطَونا األديغة "!تركيا أو أي دولة أخرى بتر حيام الطبيعية 
ومثـل هـذا    ،ال مشكلة يف تولية أحدهم زعيماً عليهم .العيب أن تنسيهم إياها
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ن حيـدث  وإن فهمنا كما يفهم قومه فل .الزعيم ال جيوز أن يكون بعيداً عن روسيا
 .مث ال أطلب أن يتمتع هذا الكيان باالسـتقالل التـام   _سوء تفاهم بني الطرفني 

فليكن مرتبطاً حباكم القفقاس يف كل ما يتعلق باإلقليم إن مل يكـن ببطرسـبورج   
غري أنه سيكون من الصعب التفاهم يف دولة تفتقر إىل العدالـة.إن مـن    .مباشرة

 للقيصر بني األديغة "الصعب أن تبحث يف روسيا عن خملصني 
حني نادت سيسور الصـيب   _ال تزعج خان جري  ،ابتعد عن النافذة ،يا زبش _

 :الواقف على العتبة خرج خان جري من تفكريه وقال ملن يسند جبينه إىل الزجاج
 !حاالً ،اآلن ،نسيت _

 :صطبةسأل الصيب الذي كان ينتظره على امل
 .مل تنتبه إيلّ حىت نادتين سيسور ؟فيه ما الذي كنت غارقاً يف التفكري _
 .ابتسم خان جري ؟أقليلٌ ما ميكن التفكري فيه _

 _ لو كان حاج قسي يفكر إىل هذا احلد _ غمغم زبش _ لربد حديده احملمى
أتعرف ماذا كانت تقول اجلدة عن  _: مث قال وهو يقف على يسار خان جري _
 .فقد لذتهي مل الذي ال تقوم به بسرعة ومحاسة:الع
إن كان كالمها موجهاً إيلّ  _سأل خان جري مسروراً بذكر جدته  _ ؟هكذا _

 .أنت مل تقصر يف شيء ،أعرف أين خمطئ ،فقد جعلتك تنتظرين أكثر مما ينبغي
أبرز زبش ما يزعجه على  _اخلرب غري جيد ولذا يقلقين  :كما يقول حاج قسي _

ت ال تعرف تصرفات القوزاق السيئة إن كن _طريقة الرجال ومع شيء من اللوم 
 .)حاكوف(يا حاج قسي احك له أخبار اجليغيت من  ؟فلماذا أرسلك القيصر

 .ابتسم خان جري _ !ما أعنفك اليوم يا زبش _
" أوامر األطفال أقوى من أوامر السلطان " يا حاج قسـي   :ملاذا يف رأيك قالوا _
 .وافق خان جري زبش _
شهد حاج قسي بكالم مأثور على ما ألزموه بـه " ال   _ .واهللا صحيح يا حمترم _

بالقياس إىل أترابـه   ؟ولكن ما عالقة زبش باألطفال .حتك خرباً يف حضور طفل "
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لتشييع  )ديشابه(قبل أيام حني ذهبنا إىل  _ :مث أصلح موقفه بسرعة _ .صار رجالً
 :هجثمان جامبوالت، خال قرم جري، مسعت هذا اخلرب وال أعرف مدى صـحت 

 ،حني أخضعوا إحدى القرى بالسالح طلبوا منهم أن حيلفوا على وثيقـة صـلح  
 .وحني مل جيدوا نسخة من القرآن جعلوهم يقسمون بأيديهم على كتاب للكفـار 

.. ليس ما أرويه عجيباً إىل جانـب  .1هذا ما يقلق زبش فيطلب مين إعادة روايته
 .ي خربه بتنهيدة قصريةأى حاج قس _إرسال رؤوس األديغة إىل بطرسبورج 

 .قال زبش بإدانة واضحة من صوته ؟أمسعت يا خان جري _
 !اذهب والعب _مل يقبل حاج قسي  _ !يا زبش _
وأـى   .قال زبش براحة أكرب وقد بدا أنه تشفّى بأحدهم _ !هذه هي النتيجة _

 !سألعب وسآتيكما برأس قوزاقي _ :حديثه بكالم مر مل ينتظره الرجالن

                                                 
"كان جيب تعليم رجالنا الراشدين... كيفية إجراء العهود  يكتب ج. س. فيليبسـون:   1

يف هذه اللحظة ظهرت مشكلة كبرية وهي عدم توفر نسخة من القرآن يقسـم عليهـا   
اجليغيت املسلمون. ثبت أن أحد الضباط عنده نسخةٌ من جمموعـة قصـص سـاخرة    

رآن املخطوط اليت كان حيملـها الشـيخ، يف وسـاختها    لكرييلوف، شبيهةٌ بنسخة الق
وحجمها. كان كتاب كرييلوف يف حمفظة جلدية خضراء هلا عالقة من القماش من اللون 
نفسه، وإىل عصا معقوفة. كان اجليغيت يأتون واحداً واحداً إىل هذا القـرآن املزيـف   

صا. وحـني يقتنـع   ويقسمون. وكان يدير العملية كلها العجوز الكسيح املمسك بالع
 العجوز بصحة القسم يقول للرجل: صحيح، كفى! 

مل تكن معرفتنا بأنسام آخر ممسك لنا عليهم. كان معي هدايا لكل أسرة من هذا 
الفرع، وكان عدد من منحوا هدايا يزيد على املئة. كان جيب أن ترى كيف كان هؤالء 

رير واجللد.  مل يكن شخص واحد املتمردون ينظرون إىل اهلدايا من الذهب والفضة واحل
أنطق بأمساء األسر اليت  كنتفقط بينهم من يفكر يف ذحبنا واالستيالء على أمالكنا. 

ستمنح اهلدايا بصوت عالٍ، وكلما نطقت امساً من تلك القبيلة املتمردة استغربوا كيف 
 .أعرفهم مجيعهم وأنا الذي مل يرهم يف حياته
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ال تـنس   !ال تقل مثل هذا _صاح خان جري وراء الصيب  _ !جع يا زبشار _
 ينتهي جبدع أنف " زاح" امل:قوهلم

إن كان هذا رأيك يا خان جري فسأطيعك اليوم وأتسلى حبلقات عادل جري  _
 .احلديدية

 .صاح وراءه ثانية _ ؟!أال تسمع ما يقول هذا الذي ما يزال طفالً _
ه عن الدار صرنا منزح معه ونبدي تعجبنا مـن  حني غاب عادل جري وصحب _

 .سلوكه، فتحول ولداً عاقاً كما ترى
 :ظل يضحك على جدتنا قائالً هلـا  .عادل جري مل يكن يف طفولته أحسن منه _

مل  .واآلن خيدم يف جيش القـوزاق  .أنا ذاهب إىل ر بشزة لقتال القوزاق فتنهره
تغريت يف كثري مـن نواحيهـا منـذ     أن الدنيا رغم يتوقف ر بشزة عن اجلريان

إن .ومع أن عامل األديغة ليس يف مكان واحد فمنذ وعيت مل خيف محلهم .طفولتنا
 .إنه مدعاة للسخرية وللبكاء معـاً  ؟صح ما رويت فلماذا نتعجب من كالم زبش

نتباهى يف املواقف غري  .من فعلوا هذا وحدهم بل من فُعل م أيضاًاملُدانون ليس 
نستميت من أجل أرضنا فنفين أنفسنا من  .اسبة وندعهم خيدعوننا حيث ال جيباملن

 وندمر حياتنا من أجل احلرية اليت جيب أن نلجمها. .أجل الرجولة
أنت  _ :مل ميلك حاج قسي إال أن يسأل _ال تؤاخذين يا حمترم   ،على ما يبدو _

 ؛ريتك األزليـة أن نركع أمام كل من يهاجم أرضك وقريتك وأسرتك وح تسوغ
  ؟!أتعد هذا الركوع رجولة

ولكنه رجـع إىل   ،انكسر صوت خان جري رغماً عنه _ !ليس إىل هذا احلد _
تركيا وإيـران   .هناك أفكار ووسائل كثرية حتافظ ا على كيان قومك _ :حاله

ليستا دولتني صغريتني وال تفتقران إىل الرجال والسالح ومع ذلك رضختا للقيصر 
 .الروسي

 .وجدوا وسيلة للتفاهم بسرعة ألم أعادوا إليهم ما سلبوهم _
 .سأل خان جري يف غري غضب _ ؟ماذا قلت ؟ماذا قلت _
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مبا أننا ندين بـدينني   :إن مل تؤاخذين يا حمترم فسأقول لك رأيي يف هذه املسألة _
أال تسمع مـا يتـهمنا بـه     .خمتلفني حنن ومن احتل أرضنا فلن نتفق ولن ننسجم

ومع أن تركيا الشريرة  .وحنن نسميهم بالكفار باملسلمني الكفاريسموننا  ؟اقالقوز
ال أظنك يا حمترم تسمع  .كانت تعرف أننا لن نتفق فقد منحتنا هلم على ما أعتقد

 .ما أقوله للمرة األوىل
بقيت أقول " شواي األكرب مث أتعجب مـن زبـش    _ !مل ختطئ يا حاج قسي _

 "!ع من موالينا يف هذه الدار رأياً كهذاالصغري ,وهذه أول مرة أمس
كل البجدوغ يفكرون ذه  ،.. لست وحدي.إن أسأت إليك فساحمين يا حمترم _

 .الطريقة وإن مل يستطيعوا اإلفصاح
ال شيء غري املوت ال  ،سنرى ما حيدث ؟وملاذا أؤاخذك إن صارحتين مبا يهمك _

وخرج مـن   ،أصابعه إىل النار أعاد خان جري قطعة الفحم اليت لوثت _ !حل له
 .الورشة

*** 
مع أن خان جري كان حيمل فيليامينوف مسؤولية إخفاقه يف مهمته فقـد بـدأ   

وأا تأيت  ،الوقت الذي يهرب منه يوماً بيوم يفهمه أن املسألة أبعد من فيليامينوف
 .وأن األديغة الذين يضمر هلم اخلري، هلم أخطاؤهم ،من بطرسبورج

أن الطرفني  ،قال خان جري لنفسه وهو يتمشى على شاطئ البحر ،ٍءأعجب شي
ولكن دوي املدافع وصليل السيوف مينعانك من  ،املتجاني ال يرفضان رفضاً قاطعاً

أم االثنـان    ؟أهذا نفاق أم جتاوز للحدود ؛مساع كلمة السالم اليت على شفاههم
 .على الشر فهما متجاورانمل أكن أصدق جديت حني تقول إنّ اخلري حيتوي  ؟معاً

فَراجيب  ،التعقيدات اخلفية للحياةمن  ،على ما يبدو،ال م ليس مرة أو  ،أن تتعثر
رغـم أين   وأنا مـاذا؟  .أنفك ومتتلئ بالرعب ركسوجيب أن ي ،، لتحس ااثنتني

.. فإين نشأت مدلالً منذ طفوليت وكـل  .ورغم أين جرحت ،سامهت يف احلروب
بنكندورف إىل أن قدمين للقيصر وجعله يثق  الكونت مث اختارين .ةمطاليب مستجاب
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وإىل حني أوفدوين إىل قومي، سارت حيايت يف طريق مستقيم...واآلن مـاذا   ،يب
أظنين أخسر نفسي  ،ومعرفة مين لنفسي ،إذن مبعرفة ممن أرسلوين !مهالً ؟حدث يل

بغض النظـر عـن    ،واصدق من قال ،كل إنسان .من أجل األديغة الذين أنا منهم
فكما  ،إن كنت تستطيع جماة العدو .ال حدود حليله وظلمه لتحقيق هدفه ،أصله

واسحقه حتت قدميك  ،، تشف منه إن انتصرت عليهألمواج احلصىتتقاذف هذه ا
 .وشتت مشله

صحا خان جري من أفكاره وقد خيل إليه أن أحداً ناداه حلظة استقرت مشـس   
. ويف هذه اللحظة شخصت أمـام  ء الكبرية فوق خليج غيلينجيكمرااخلريف احل

وتذكر أن قانتات اجلدة كانـت   .عينيه حلظات تأمله هو وجدته غروب الشمس
  ." مشس األديغة تغيب وراء جبال األديغة " فعصر األمل قلبه     :تقول

جـري يف  استمر خان  _ .ما يف تلك الناحية هو تركيا ومل تبق البتة جبالٌ لألديغة
لن أدع هلـذه الفكـرة أن تـدخل     ،ال . مهاً آخر إىل مهومه الثقيلةنزهته مضيفاً

عاديت فيليامينوف فلن أستطيع االنتصار عليه ولـن جيلـب يل إال    أنا إن.رأسي
أجعله ينظر إيلّ علـى أين   ،وأعرف أنه بال فائدة ،وأنا ضابط روسي ،ملاذا .الضرر

ومل يسـأل   ،البداية رغم كوين موفد القيصـر  ذمنال يثق يب وهو  ،أجامل األديغة
يعـدنا   _مغرقوه جانباً  _أنا وفريفسك وتغانه  .طوال ثالثة أيام عن جمرى أعمالنا

إن  .مرة واحدة فقط قال متظاهراً بعدم املباالة " أنا مطلع على أعمالكم ".ضباطه
لقيصر العظـيم  فريثما يصل ا !كان يتوقع مين أن أملّح له بأنه نقض السالم فلريتح

 !دعك من ذكره ،الذي سأضع أمامه املسألة صراحة إىل غيلينجيك لن أملّح له إليه
 !يا حمترم أنت ابتعدت كثرياً _

 .لفت الصوت الذي مسعه من ورائه خان جري
 ؟أختاف أن أعود إىل قومي الذين أنا منهم ؟ماذا يا مغرقوه _
       .من تسميهم " قومك " ال يتورعون عن شيء _
 .ال أنت وال أنا ،ارتح أيها الرومتيستر فهم ال حيتاجوننا _
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*** 
 :وقال دون مقدمات ،استدعى فيليامينوف خان جري بعد العشاء

 .استدعيتك أيها العقيد _
 :صحح خان جري بسرعة مفهماً إياه أنه جتنب عمداً لقباً أعلى له

 .القيصر ثلمم _
أصـلح   _ .أجتنب اللقب عن سوء نيـة  مل .القيصر العظيم مرافقنعم يا  ،نعم _

سبب استدعائي لك هو ضرورة اجتماعـك   _فيليامينوف موقفه مبتسماً يف سره 
 .بزعماء قومك ثانية

 ؟وألي سبب يا مسوكم _
حنتاج يف الشهر الذي سيزورنا فيه القيصر ولو إىل بضعة أيام مـن السـالم يف    _

سنفتح هلم أبوابنـا إن   .ملن نترجاهم بل سنؤكد عليه .نواحي ساحل غيلينجيك
ولكن إن مل يقبلوا فأنت ترى بعينيك حجـم اجلـيش    .جاؤوا إليه طالبني السالم

سنزحف علـيهم ونبيـدهم صـغاراً     .وهم يعرفونه ،الروسي الذي حشدناه هنا
ليفهموا أم لن يستطيعوا االقتراب  .سنحمي كل خطوة خيطوها القيصر .وكباراً

لشهر سيحرس مقاتلونا كل شجرة كي ال يسمحوا طوال هذا ا !منه عشرة فراسخ
واآلن ما كنت أريد أن أقولـه   .هذه مهمة أكلفك ا .حىت لذبابة عضوض أن متر

مسعت أنك امتين خبرق السالم ولذا أذكّرك بأننا مل نـأت إىل هنـا    :شيء آخر
ولذا فلنتحـدث   .أنت تعرف، كما أنا، أن احلرب ال متيز بريئاً من مذنب.للنزهة

 !عن موضوع آخر غريِ املذنب والربيء
نادى خان جري اجلنرال فيليامينوف بامسه  _شكراً يا ألكسي ألكسندروفيتش  _

 .على أنك ذكّرتين باحلروب الثالث اليت خضتها _دون أن يظهر ابتسامه يف سره 
ع واملوضو .وال يزال أمامنا موعد للتمييز بني املذنب والربيء فلن نعيد احلديث فيه

هو مهمة كربى ليست لنا فحسـب بـل    ،موضوع زيارة القيصر ومحايته ،اآلخر
وأنا واثق من أـم   ،يؤجلون أمنيام إىل ذلك اليوم ،فهم وإن حاربناهم ،لألديغة
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أما املهمة اليت كلفتين ا اآلن فليست مـن مهـامي املوفـد     .سيتحلَّون بالشهامة
نه ال يليق مبن طالب بالسـالم مـرة أن   متفهماً أ ،ومع ذلك .ألجلها إىل القفقاس

ورغم أنك تستطيع تكليف أحـد   ،وخاصة إن كنت ممن نقضه ،يطالب ا ثانية
 .ضباطك األحدث سناً ا، فألنك تأمل مين سأليب طلبك كرمى للقيصر العظـيم 

 ؟مىت سيأيت قيصرنا العظيم
يت سيصل فيها مع أن فيليامينوف يعرف حىت الساعةَ ال _ال أحد غري اهللا يعرف  _

 .ال أظنه سيتجاوز هذا الشهر :أجابه ،وكأنه أعاد الثقة به ،مث .فقد كتمه
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رغم أن اليوم املقرر لوصول القيصر العظيم مل يكن يعرفه إال بضعة أشخاص فقـد  
 .كان اجلميع باستثناء البحر واألديغة مستعدين له

أيلـول عـام    _سبتمرب 21قبل يوم من وصول القيصر إىل غيلينجيك يف ظهرية 
بضـع  من اجلبال البعيـدة   ،دافئاًرغم أن اجلو كان  ،1هبت ريح البورن 1837

كانت الريح تلهث وتئن وتصرع من جتـد يف   .حصان من جهة الشمال اتغلو
فيفور املاء فيه وتلعـب  ،شيع الفوضى يف كل مكان من البحرطريقها وتسحقه، وت

د نداؤها يف الـوادي، وتطـري فـوق رؤوس    باألمواج وترفعها ووي ا، ويترد
 .األشجار. مث تنقض على سطوح املراكب بقوة أعظم

مع أن ريح البورن كانت تتوقف فجأة مع املساء كما بدأت فقد ظلت تعصـف  
ورغم أا تعصف يف ناحية .وال تبدي أي عالمة على أا ستهدأ .حمطمة كل شيء

يقـاومون   ،يؤدون مهامهم العسكريةغينيلجيك الضيقة فقد كان الضباط واجلنود 
وحيرسـون  ،يتأكدون من متانة احلبال املمسـكة بالعقـد الكتانية   :الريح انونة

وعدد من القوزاق يضمون إليهم أحصـنتهم مـن    .مستودعات الطعام والذخرية

                                                 
 صادرعاصفة شهرية يف القفقاس. م 1
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ونثار  .وأصوات الضباط تخضع اجلنود دون اعتبار للخطورة اليت هم فيها .أعنتها
 .هبات الريح يتطاير يف اهلواء ما يتحطم يف

اجلنرال فيليامينوف الذي من عادته أن خيلع لباسه العسكري فور عودته إىل البيت 
وعلى  ،وإىل جانبه مسدسه وسيفه وقامته ،، إىل النافذة املواجهة للبحريقف يف زيه

كف اآلن عن القلق على ضـباطه الـذين أعطـاهم     .رأسه قبعة قدمية مثبتة بقوة
ومل يعد معنياً مبـا حيـدث اآلن    ،اته خالل الساعتني املاضيتني دون انقطاعتعليم

ل مهُّه قيصـر  بفاجليش مسمر بقوة إىل األرض  .للجيش وال مبا ميكن أن حيدث له
 .روسيا العظيم الذي حبسه اإلعصار على البحر

فنا نا يا رب وفهمت موقتمرح ." من حسن حظنا أن سفينة القيصر مل تصل اليوم
مع أن فيليامينوف مل يكن متحمساً الرتياد الكنيسة وممارسة الشعائر الدينية فقد  _

ومل يستطع إال أن يفكـر يف اإلسـالم ديـن     ،دعا إىل اهللا ورسم إشارة الصليب
أظن أن إله املسلمني وأنبيـاءهم   _األديغة.حىت يف أثناء تالوته الصلوات املسيحية 

 وِزر خان جري ألين مل أكشف له عن موعد وصـول  ..أيكون اُهللا محلين.يلعنوننا
أن ـدئ قومـك    _ابتسم وهو يلطم شاربيه الكثيفني وأنفه الضخم  _القيصر  

مع أننا استعرضنا سالحنا وشجاعتنا  .املتمردين أفضل من أن تم مبا ليس ضرورياً
 .دولة هلمأمام دول كثرية يف كل اجلهات فنحن ال نستطيع أن نأخذ التزاماً ممن ال 

ال يرى  ،ذو الرتبة املنفوشة، والذي ال أعرف من أين جاء، معتد بنفسه وفَدهذا امل
يعد كل خطوة خنطوها  ،يريد أن يعلّمنا دون أن يرى تعديات قومه .نفسه صغرياً

أظن أنـه   ؟.. مث.يريد أن يصبح سلطاناً عليهم بشهادتنا حنن .معترباً إياها عدواناً
أَفضلُ له أن ينفذ املهمة اليت أوكلها إليه القيصر  .قت له هدفهسيبتر ساقيك إن حق

إا ختفف مـن   .نعم ،.. نعم... كأن الريح دأ.1من أن جيمع احلكايات والنوادر
منـا  غداً يوم سنرى القيصر يف اخلليج. يا ريب العزيز افه .صفريها ودويها وتنهدها

                                                 
 إشارة إىل مهمة شخصية كان يقوم ا خان جري خارج مهمته الرمسية. املترجم 1
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ضيفنا خرياً علينـا فأرِنا بقلوبنا وجه خريفك اللطيف، واجعل م ممث رسـم   !قْد "
 .إشارة الصليب ثالث مرات

 بالقياس إىل اليوم السابق رغـم  أيلول سبتمرب  22يف اليوم التايل كان اجلو مقبوالً 
ما خربته ريح البـورن يف   بذل اجليش كل جهده إلصالح .أن الريح مل دأ متاماً

ريرة من ضباط وجنـود، ممـن   كل الذين جنوا من الطبيعة الش _خليج غيلينجيك 
كُشف هلم عن تاريخ وصول القيصر، مل يكونوا يرفعون عيوم عن البحر الذي مل 

وبعد الظهـر حـني    .ولكن سفينة القيصر مل تظهر ال صباحاً وال ظهراً .يهدأ بعد
. رسم رفاق خان جري غري 1بدأت الريح اليت تقلقهم تشتد الحت سفينتا القيصر

                                                 
أيلول رأينا السفينتني اللتني أقلّتا القيصر نيقوالي  22يكتب فيليبسون " بعد الظهر يوم  1

األول وحاشيته. وصل القيصر بصعوبة بالغة إىل ضفة غيلينجيك وكان معه ابنه الـذي  
مري الكبري ألكسندر، والكونت أورلـوف، واألمـري مينشـكوف    سيكون ويل عهده األ

وآخرون كثريون. وبسبب أن النار اشتعلت يف مستودع البارود القريب من مقصـورة  
القيصر مل تكن ليلتهم يجة إذ كان خطر انفجار البارود ماثالً يف كل حلظة. وقد أقنعوا 

 قعاً من القلعة ويتجه إىل املعسكر. القيصر فصار عليه أن خيرج يف موعد أبكر مما كان متو
أحلّ فيليامينوف أن يتجهز الضباط واجلنود بالسالح واللباس على الوجه األمثل... وكُلِّفت 
أربع فرق من مشاة قوزاق البحر األسود باحلماية. تراص اجلنود يف نسق واحد ووجوههم 

صاح اجلميع: " هـورا "  حنو الريح. حني وصل القيصر محل اهلواء قبعات أكثر اجلنود. 
 فكانت الريح متأل أفواههم املفتوحة بالغبار والرمل واحلصى الناعم.

فهِم القيصر أنه لن يستطيع استعراض اجلنود راكباً فترجل،وفعلنا حنن مثلـه. ومل تـتح    
الفرصة للجيش لالستعراض. كان اهلواء قد مزق األكواخ اليت كانت يف املخيم الـذي  

استثناء كوخ فيليامينوف وغرفتني صغريتني لتناول شاي القاملق. وحني دخل دخلوا إليه ب
القيصر إىل الكوخ وشرب الشاي أمر جبمع اجلنود. كان يود توجيه كلمة طيبة إىل اجلنود 
الذين يرونه ألول مرة والذين يأتون من كل اجلهات ويسرعون إىل األماكن احملددة هلم. 

خرون معطفاً رمسياً أو كساء ما،وبعضهم ال يلـبس  بعضهم يلبس الزي العسكري، واآل
هذا وال ذاك. اقترب اجلنود من الباب الذي يقف فيه القيصر وويل العهد، وكان وسـط  
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ـ وأصمت صيحة النصر "  .لصليب عالمةَ ارتياحٍاملسلمني إشارة ا ورا " الـيت  ه
وجاوبتها السفن اليت مسعت هذا الصـوت   .ارتفعت عدة مرات خليج غيلينجيك

 .واليت تدخل فزِعة من الريح
حني حاذت السفينة اليت فيها القيصر وسفينة املؤن الشـاطئ مسـرعتني عجلتـا    

 .باالبتعاد إىل عرض البحر
إن كنتم أنتم حتاربون  ؟ديغة صديقة لكم كما حنن أيها اجلنرالأليست أرض األ _

 .ابتسم القيصر مع شيء من املزاح املبطن ودون حقـد  _ ؟األديغة فما ذنبنا حنن
بني املستقبلني مل يظهر علـى نفسـه    املرافقسأل القيصر فيليامينوف. وحني رأى 

ـ    _ ؟هذا أنت يا خان جري _ :عدم رضائه عنه حبه إىل أمسـك بذراعـه وص

                                                                                             
الباب عدد من الضباط، وكنت أنا على مسافة خطوتني من القيصر وإىل جانيب امليجـر  

جهزناه حنن. سـأل   جنرال لينغني. كان من املفروض أن يكون القيصر قرأ الكتاب الذي
القيصر لينغني: أين مستنقعات أَشووف كوفج؟ مل يكن العجوز لينغني مسع باالسم فقلت 
له على عجل: إا حنو سفح اجلبل الشمايل. كان الناس يزيدون غري أن الـريح العنيفـة   

سأل القيصر وهو حتت الشجرة: أين "زابوغا كونون( كم ) " الـذي   متنعك من الكالم.
الضابط األصغر لفوج القربتاي، كنا نوهنا به الجتراحه بطولة منـذ زمـن لـيس     كان

     بالبعيد. صدر صوت قوي من فوق رأس القيصر جواباً لسؤاله: " أنـا هنـا يـا مسـو
اإلمرباطور " أمره القيصر بالنزول من الشجرة. وحني قفز قبل القيصر رأسه وقال لـه: "  

سن خدمتهم مع ثنائي عليهم " فانقض زابوغا علـى  أوصلْ هذه القبلة إىل أصدقائك حلُ
 قدم القيصر فقبلها.

كان األديغة على رؤوس التالل ااورة. وكانوا ينظرون مدهوشني مما مل يروا له مثـيالً.  
كان عليهم أن خيافوا من  معسكرنا ولكن جيب إنصافهم: مل يضايقونا طوال مدة إقامـة  

ادثات لن تأيت بنتيجة مهمة، وأن موفديهم سيعودون القيصر. ومع أم واثقون من أن احمل
 دايا قيمة، فلم يرسل زعماء األعراق أي نوع من املوفدين...

بدأت الرياح دأ يف املساء. وقضى القيصر ليلته يف السفينة. ويف الصباح عرج على بويت، 
 مث ذهب إىل تفليس "
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أنا مرتاح للقائنـا يف   ـب  الرع بعض لقياً يف قلبهفيليامينوف الواقف إىل يساره م
ويصبحوا  ،وسريحينا أكثر أن ينسى زعماؤكم احلرب ويصاحلونا .أرضك األديغية

بـل   .حنن لن نسلب األديغة اجلبليني لغتهم وال دينهم وال عـادام  .من رعايانا
انظروا مـا أمجـل    .طورة مثلنا يف تربيتهم وثقافتهمسنجعلهم يقتدون باألقوام املت
ننسى ما أمام مث  !ما أغناها بالغابات اجلبلية والبحار !طبيعة بالد األديغة املتمردين

أليس صحيحاً يا ألكسـندر   !نيسا وشفيساريا واأللب وإيطاليانشتاق إىل أعيننا و
   ؟ألكسندروفيتش

حنن نعيش هنـا بفضـل    _ليامينوف وافقه في _ !ر روسيا العظمىنعم يا قيص _
وراء هذه اجلبالِ املتراصة آالف الفراسخ مـن األراضـي    .أفكارك الذكية املنرية

   .اخلصبة
هذه األرض أعطانا  .أكمل وهو يكلّم ابنه ويل العهد _متع ناظريك يا وريثي  _

حـرب  حنن مل نأت إىل هنا لل.شاهدي على هذا يموفدو .إياها اهللا ورآنا أهالً هلا
من أجل جماة تركيـا عـدوتنا    .نصاحل من يصاحلنا ونعادي من يعادينا .والنهب

ودوا لن نستطيع كبح مجاح أعدائنا  .األزلية حنتاج إىل هذه اجلبال وهذه األرض
أهم هؤالء املتجمعون علـى رؤوس   ؟أين مجاعتك األديغة يا خان جري .املسلمني

 ؟التالل
هـؤالء   _أجاب فيليامينوف بدالً من خان جري  _ !ال يا قيصر روسيا العظيم _

 .هم القوزاق الذين حيمون حدود بالدك
توقـف   _ ؟أين هم األديغة الذين من أجلهم قطعت كل تلك األرض والبحر _

 ؟القيصر وصوته يكتسي مزيداً من احلزم
 _نظر فيليامينوف حنو خان جري  _وراء القوزاق يا إمرباطور روسيا العظمى  _

   .لواقفون على ذاك املرتفع احلاد البسني قبعات شعثاءهؤالء ا
 ؟مىت ستجمعونين مبوفدي األديغة _
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قال فيليـامينوف   _اتفقنا الليلة مع اجلمكوي أن يصلوا غداً قبل الثانية عشرة  _
 .ثانية

وإىل حينه سألتقي باجليش وأرحب مبقـاتلي   ،حددت هلم موعداً مناسباً جداً _ 
 ؟أال يلتزم األديغة بوعودهم _ :يصر مث راجع عقلَه وسألقال الق _األبطال 

مث  ،استعجل اآلن خان جـري  _مل يبدر منهم مثلُ هذا يا قيصر روسيا العظيم  _
رمبا يقصد قائد اجليش ألكسي ألكسندروفيتش أن األديغة ال يتفقـون   _ :أضاف
 .أحياناً

فهو أمـر   _اد عليه ابتسم القيصر والرضا ب _إن كان بني األديغة عدم اتفاق  _
بنكندورف ألكسـندر   الكونت إن كان فيهم مثلُ هذا العيب كما يقول .جيد لنا

لـن   ،سيأتون .كريستوروفيتش فهيجوهم. وكلما أثرمت التناحر بينهم كان لصاحلنا
إن أتوا قابلنـاهم   .هؤالء حمتاجون إيلّ حاجةَ راكب البحر إىل املاء .يغريوا رأيهم

اهلـدايا   موإن مل يأتوا فسنجد يف القفقاس من نقـدم إلـيه   .باحترام وناقشناهم
كنا توقعنـا أن   .أينما اجتهت لقيت من يقبل ا .القيصرية النفيسة اليت جئناهم ا

تصبحون علـى خـري أيهـا     .ولكن ليتها ال تشتد الليلة ،تتوقف الريح يف املساء
أمامنا  .نتحادث وحدنا اجليش ألكسندروفيتش وأنا، أريد أن حنن، قائد !احملترمون

   .غداً ار كامل
رغم أن خان جري كان مستاء من أن القيصر مل يتخذه من حمدثيه فقد خرج من 

تتقاذفه األفكار املتناقضة "  مكتبهورجع إىل  ،اجلمع خمفياً استياءه شاكّاً يف السبب
ـ  ؟يف أي يوم ويف أي مكان أخطـأت  _مل يعودوا حباجة إيلّ ،مل يعد يثق يب ن وم

" ظل يفكر ويسأل نفسه دون أن يترك للقلب الذي تعـب يف   ؟أنا أم هم ؟أخطأ
 .فاستغرق يف النوم بصعوبة يف منتصف الليل .للراحة فرصةًهذا اليوم الثقيل 

وحـني جـرى إىل النافـذة     ،يف الفجر أيقظ خان جري طرق قوي على الباب
من مستودع األسـلحة   واملسدس احملشو بيده، رأى ألسنة اللهب تلعب ا الرياح

وحني اختلط باإلطفائيني وحملة البارود سـارع إىل   .غري البعيد من مقر القيصر
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 ؛إبعاد القيصر عن اخلطر بعدما فهم أن اخلاطرة اليت سارعت إىل ذهنه غري صحيحة
   .فاألديغة ال عالقة هلم بالنار
موعة اجلنـود  وحني التقى مبج ،وحني اجتمع باجليش ،وحني كانوا يطفئون النار

مل تكن أنظارمها تلتقي؛ دعك من أن يتحادثا، رغم أن القيصر مل يكـن   ،وحدهم
لست جاهالً سبب جفاء القيصر اليوم أكثر مـن   .يبعده عن املهمة اليت يستحقها

إن عرف فيليامينوف أن أموره ستحلّ فلـن يلتفـت    .يقول خان جري ،البارحة
ولكن أال جيب  .مساء أمس حبضور القيصررمبا كان فيليامينوف تشفّى مين  .إليك

لست وحدي بل فريفسك أيضاً  ؟أن يسألين القيصر عن املهمة اليت أوفدين ألجلها
لو حدث مثل هذا  .الليل طويل وقد يكون حتدث إىل فريفسك .ال يعرف تفسرياً

كنت أكّدت على قودانت أال تغيب عينه حلظة عن  .ملا كتمه عين بدس ممت جري
أال ميكن أن  .مث إنه مل يبق على موعد وصول موفدي األديغة إال ساعة .فريفسك

هؤالء ال يصاحلوننا، ولكن مـن حيترمـون    ؟نتحادث يف جمرى اللقاء بينه وبينهم
لن يفعلـوا   ؟أنفسهم هم من سيمثلوم. أميكن أال يأتوا إثر مناقشتهم لنا قبل أيام

" مهما كان املرء عدوك  :رجانوكما كان يقول م .وإن فعلوا فهم خمطئون ،هذا
 رأيت نفسك يف عينيه إن نظرت فيهما وهو يراك، ألن العينني مرآة النفس"

 :نظر القيصر إىل ساعة اجليب
سـكان   _مث أطبق الساعة بعصبية  _مضت مخس دقائق على موعد االجتماع  _

ـ  .مل حيترموين أنا وبالديالبالد  س كان على هؤالء أن يقفوا على بايب، لـيس مخ
وكأنه محرج ممن جيلسون يف حضرته، تذكّر وقـال  ،مث _دقائق بل مخس ساعات 

إن مل  .حباجة إيلّ وال إليـك  ليسوا هؤالء يوفدمعلى ما يبدو يا  _ :خلان جري
 يندموا هم فلن نندم حنن يا أيها العقيد.

 _قال فيليامينوف الذي مسع ما كان ينتظره  _هذا هو يا قيصر روسيا العظيم  _
من يكرمون  .وأبزاخ ووبيخ شابسغل هذا ال أثق باألديغة يف هذه الناحية من ألج

 .األتراك واإلجنليز ال يفهمون إال القوة والسالح
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قال خان جري لفيليامينوف نافد الصرب مسمعاً  _ولكن   ،تقول هذا يا مسوكم _
يسـتطيعوا   إن تناسينا أن الذين اعتادوا على أصوات املدافع والبنادق لن _القيصر 

 .مساع صوت آخر فسيبقى الطرفان متجاني
 _وهاهو العقيد فريفسك يوافقه زة رأس  ،ال خيلو من احلقيقة يوفدمما يقوله  _

ولكن يخيل إيلّ أيها احملترمون أنكم  _مث أضاف بنربة ألطف وأخبث  .قال القيصر
األديغة هـو أننـا مل   تبالغون يف املعىن الذي تعطونه لكلمة " حرب " ما ال يفهمه 

حسب اخلرب الذي أرسله إلينا أحـد   ،يف هذا الصباح .نأت إىل هنا بقصد احلرب
كان واضحاً من نظرة القيصر إىل فيليامينوف أن األخري هـو مصـدر    _مراسلينا 

وأنـا   .مل يرق هلم أين مل أستقبلهم أوالً، بل قابلت قبلهم جنودي األبطال _اخلرب 
رية يف ساحلنا الروسي ال تعجبين، غري أن هـذا ال جيـب أن   أيضاً حتدث أمور كث

وهلذا السبب جيوب املوفدون الذين يترأسهم خـان   .يؤدي إىل انعدام السالم هنا
. لـو أفهمـين   عت كل هذه املسافات ألصل إىل هناوهلذا أيضاً قط ،جري املنطقة

تظـرم  ان ،أنتم شهودي وتـرونين رأي العـني   .األديغة املوضوع لقمت بواجيب
ـ   وتوقعت جميئهم ولن يلوم كلُّ ألُ هؤالء الذين يسمعون اخلرب القيصر الـذي مل ي

، أتأمل منكما مزيداً مـن االهتمـام   ي للسالمأنتما يا موفد.يف ما يستطيعه جهداً
إن رأي روسيا يف سالم القفقاس فوق كـل   .باجتماعي فالديقفقاس وستافروبول

وإن راجع هـؤالء الـذين    !تنسوا هذا مهما تصرف معكم أي شعب فال .شيء
 !قربوا يل سـفينيت  .أنفسهم فجاؤوا مستعجلني فال تردوهم ،باملصادفة ،انتظرناهم

 _ودعهم القيصر خمفياً امتعاضه  _ الوداع أيها احملترمون !م مبثلهوال نقابلْ سلوكه
 يف سـتافروبول أو  يف طريق عودتنا من تفليس سنجتمع مرة أخـرى بـإذن اهللا  

ؤالء سنعيد إليهم الـوعي  وأنت يا خان جري ال تلم أبناء قومك فه .الديقفقاسف
 .، شاؤوا أم أبوايوماً ما
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" ال تظن األديغة الذين تأيت على ذكرهم يشبهونين " الم خان جري نفسه وقـد  
، ناظراً إىل القيصر الـذي يشـيعونه   نفسه الم، وزهد يف كل شيء من هذه الدنيا

 .فيليامينوف الذي يودعه احتقار إىلب اظراًون
ألكسندر الذي سيأيت إىل إقليم القفقاس  ويل العهد  حني اختذ طريقه صباحاً قال  

 :ألبيه القيصر العظيموعشرين سنة  أربع بعد حامالً لقب القيصر
 أنت مستاء رغم أنك ختفي مشاعرك يا قيصر روسيا العظيم. _
_ ال القيصر نيقوالي وعينـاه  ق _أنت اكتشفت هذا  ،خبري يا ويل عهدي لست

.. .رأيت كيف تصرف معنا الشركس املتمردون _الزرقاوان مسمرتان على البحر 
 ،األتراك ينافقون معنـا  !قد يكون سلوكهم هذا صحيحاً بالنسبة إليهم ؟من يدري

يكشفوننا أمام ّـايب   ،دون أن يتذكروا سلوكهم ،هم .واإلجنليز يقربون أعداءنا
ما كنا نتوقع أن تكون أسـهل منطقـة يف الشـمال    ث ما مل ننتظره فيحيد .العامل

حني سحبت مـن هنـا    .أظننا خدعنا حبروبنا السهلة يف تركيا وإيران .القفقاسي
اجلنرال يرمولوف بعدما أقام عشرين سنة وأباد الناس واألمالك، آخذين كثري مـن  

كنت أتوقع منه أن  باسكيفيتش الذيالكونت و .الناس، ولكنك ترى ما حيدث لنا
لو مل تدخل حرب بولونيا  .حيسم احلرب يف سنتني طالت معه احلرب سنني كثرية

 ...يف املوضوع
 _مل يقف ويل العهد مع باسكيفيتش الذي يغمره والـده بالـدالل    _ولكن  _

 ...مضت مخس سنوات على صلح بولونيا
هلم إال أن يرفعـوا   جنراالتنا ال هم  .ليس سهالً أن ختوض حرباً خلمس سنني _

تذكَّر كيف تظاهر بالصمم حني  .رؤوسهم ورتبهم، ثقيلو احلركة مثل فيليامينوف
 .ألعفو عنهم ،طلبت منه أن حيضر أنساب اجلنود الديسمربيني، وال سيما الضباط

أفهم أنه  .ه يليريد أن ينصب نفسه زعيماً على األديغة فيغتاب مرافقيإن  :مث يقول
أجـاب   _ع مثل هذه الفكرة بني الشراكسة املتمردين الذين حياربوننا ال جيوز زر

سبق أن قلت لك ملاذا  _القيصر بسرعة على السؤال الذي وجهه ويل العهد بعينيه 
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ليس خان جري إال الوجه املسامل الذي  .وأقوله لك اآلن ،إىل هنا مرافقيأوفدت 
 .نه سينصب نفسه علـيهم خطر يل أن أرسله إىل الشركس بشرط أال يقول هلم إ

ويف الوقت نفسه أسكتنا العامل ا، فسنبقى معهم حىت  ،وإن ماطلناهم ذه الفكرة
 .نصف سنة متستقر أمورنا على حالٍ ما، سواء يف شهر أ

كان ال يزال  .وتوجه هو إىل بويت ،لب القيصر من ابنه أن يدير سفينته حنو القرمط
بانتظاره  يسول ،استقبالهواألحصنة واحلرس يف أن العربات  على تكدر مزاجه رغم

 .1أفراح كبرية
 من ةمتأخر ساعةيف  .ومل يكن قلبه حيدثه باإلقامة ،مل يقم القيصر طويالً يف تفليس

ويف اليـوم   .أكتوبر تشرين األول جاء القيصر نيقوالي إىل فالديقفقاس 13 مساء
موق والشيشان والبالقر والقربتاي التايل استقبل بالترتيب موفدي أمراء ونبالء القو

 .واألوسيت
 .كانوا يقدمون يف احلديث الكالم يف السالم الذي يريدونه وكأم كانوا متواطئني

وملـاذا ال يكـون    .ووضعوا أمام القيصر، معددين أمنيام، مطالب قومية كثرية

                                                 
عه، وترك يف نفسه أثراً سلبياً " يكتب " مل حيقق وجود القيصر يف القفقاس ما كان يتوق 1

 ظنفيليبسون _ فيما هو جيتاز جورجيا،حيث جيش الكُرج، رأى يف الغابة أول حمارب ي
أنه من املتمردين. كان يرتدي ثياباً بالية تذكّرك بثياب احملارب وقبعته. وحـني سـأله   

بلـها مخـس   القيصر أجاب بأنه قضى ثالث سنوات يرعى خنازير قائده العسكري، وق
سنوات مع من حيضرون الفحم. أغاظ هذا الكالم القيصر؛ كان جيب أن يعلموا القيصر 
أنه قبل أن ميارس العقيد مهمة قائد اجليش كان يف سلوك أمري داديان كثري من السلبيات. 
وحني وصل إىل تفليس أمر بنزع رتبة املرافق داديان وتسليمه إىل احملاكمة. وحني خـرج  

باجتاه اجلبل وهو يرى كل هذه السلبيات أسرعت اخليول بالعربة اليت ميتطيها من تفليس 
هو والكونت أورلوف فانقلبت يف املنعطف الضيق، فسقط القيصر على حافة املنحـدر  

  اجلبلي غري أنه مل يتأذّ كثرياً.
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كالمـي   قال هلـم " " امسعـوا   ؟القيصر كرمياً مبا ليس له ومل يكسبه بعرق جبينه
 .ونفّذوه، وامحلوا املوايل على مساملتنا وطاعتنا، واعتربوا كل مطالبكم حتققت "

 ووجد الطرفان حديثاً دون أن " حيترق حلم أحدمها أو يسود سيخه "  
النبالء يف فالديقفقاس  _األمراء  _مل ميض غري ثالثة أيام على اتفاق سالم القيصر 

أوكتوبر يف ستافروبول، فـأجرى لقـاء    18يف  حىت حضر خان جري لقاء مماثالً
كـان   .أمراء ونبالء البسلين والنغوي واألباظة والقرشاي واجلمكـوي بالقيصـر  

 .اجتماعاً مماثالً للذي جرى يف أوسيتيا فكلّ املتحدثني كانت هلم شكاوى كـثرية 
يف إىل ظلم ممثليه وقادة جيوشه ودورهـم   ،وإن مل يذكروا األمساء ،وملّحوا للقيصر

وقالوا صراحة إنه جيب أن حيضر من يفهم لغتهم ليستطيعوا  .استفزاز الناس للثورة
خان  .. كانت أفكار." ليست أول مرة أمسع فيها هذه الشكاوى  .التعبري بلغام

رغم أن القيصر كان يقول هذا يف نفسـه   _وهو يف بطرسبورج "  مرافقيجري 
هؤالء ال حنتـرمهم وال نعـدهم    .بفقد كان يكظم غيظه وحيلل ما يسمع ويركّ

جناهم  .يعرفون منا أموراً كثرية يعادوننا ألجلها .غري أن يف كالمهم صحة ،بشراً
 ،مهـالً  !ال يريـدوننا  :مث نقول ،وحنن نزعم أن ما كان هلم طوال عمرهم هو لنا

" من يقول إن عرش احلاكم مركَّـب   ؟!أي رمحة يف غري وقتها تغزو رأسي !مهالً
.. إىل اآلن بعد أكثر من ربع قرن .ما فعلوه بوالدي بافل األول ؟لظلم والرمحةمن ا

ال حاجة ألن ترحم  .جيب أن تكون روسيا إمرباطورية عظمى .ال يستطيعون فهمه
ال ينس من يعزون أنفسـهم لنـا هـذه     .السلطة توطَّد وال تمزق .من ال يريدنا

   .ذه الفكرةوليعرف يف نفسه من غذّى فيهم ه !الفكرة
*** 
 !وأنت تعرف قصدي ،يثلممال تفكّر يف غري أمور السالم الشركسي يا 
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 الكتاب العاشر
 

– I – 
 

 !امليت يذكرون حسناته ال مثالبه 
ال  ،مل يكن خان جري يريد أن يأيت على ذكر فيليامينوف الذي رحل عن الـدنيا 

اليوم الذي تقاربا فيه، وإن مل منذ أن تعارفا من خالل الرسائل حىت  .خبري وال بشر
يكونا صديقني، مل تنشأ ضرورة للكالم على الشخص الذي سـيموت اليـوم أو   

والذي مل يدع خان جري حيقـق   ،الشخص الذي عسر حياته وحياة األديغة ،غداً
مل يبق إنسان  ؟املهمة اليت كلفه ا القيصر. ولكن ما العمل حني ختلو إىل أفكارك

فنِه أو تطبه هذه األفكارمل ت ر.   
غير كثريين من قـادة   ،ويف شتاء العام التايل ،وحني رجع القيصر إىل بطرسبورج

 .ومل يكن من حصلوا على أومسة قلـيلني  .اجليوش اليت كانت حتارب يف القفقاس
فادكوفيسك وقائد  ركان اجليشووجد القيصر مهمات خمتلفة للبارون روزين وأل

وآخـرين،   ،فوكوفـوين  _دير  _ف ومساعده فون فرولو القوات اخلاصةجيش 
إىل جندي  خفضوا رتبتهمن رتبته و جردوهوالعقيد داديان  .فسحبهم من القفقاس

ومل يكن من املستبعد أن يغري اجلنرال ليوتونانت فيليامينوف لوال أنه كـان   .عادي
اجلـيش   ويف منتصف الشتاء كلِّف اجلنرال ليوتونانت غولوفني بقيادة .مريضاً جداً

الـركن  العقيد مسوا و ،واجليش الروسي يف جورجيا ،الروسي املستقل يف القفقاس
قائداً للجيش  رايفسك . وأرسلوا بعد مدة قصرية اجلنرال ميجرمسؤوالًتروسكني 

وغُير كثري من قادة اجليوش املستقلة يف الشيشان  .األول على ساحل البحر األسود
أن  هـو  ألديغـة ل ما حدثكان أسوأ  للقفقاس وبعد زيارة القيصر .والداغستان

 .ادت اشتعاالًدزااحلرب 
 .ومن الصعب معرفة ما سـيجاك منـها   .حياة اإلنسان مركَّبة من أمور خمتلفة

وفيما كان الناس يتوقعون عزل فيليامينوف من مهمته وإحالته على التقاعد، رضي 
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وأرسل لـه   .ار الكرميةالقيصر عنه، فقلّده وسام ألكسندر نيفسك املرصع باألحج
 .طبيباً مشهوراً هو شريينغ

تذكّر خان جري زيارته  _" حسن أن تفيد اإلنسان إن كان مريضاً أو يف ضائقة 
ولـيس بسـبب    ،ليس مشاتة ألن املرض ينهش جسـمه  _لفيليامينوف يف مرضه 

مه مهما كانت عالقتنا فقد مارسنا عمالً واحداً، كلٌّ من زاوية فه ،الوسام الرفيع
أكنت  !مهالً ،مهالً .لوال مأساة األديغة هلنأته بالوسام .وأكلنا من مائدة واحدة ،له

 ما منِحت أنا يذكّرين بأهوال ؟ما العمل ؟نئه لو منحوه على حماربة أقوام آخرين
ورتبيت وزيي مـن أيـن    القيصر وفدمنصب مو.حروب كثرية فأستمد منها العزم

لوال أم جدعوا أنفه ملا فكـر يف   ":ونانا يقوالن كما كان مرجاناألمر  ؟جاءت
قبل أن حتاسب غريك حاسب نفسك على شرورك فتفهم شـر كـل    "!اآلخرين

 "   !إنسان
وخترب البيـوت   ،ريح الربيع املتأخر تصفّر يف ستافروبول وتدور يف أزقتها الضيقة

تتالعـب  و ،تـئن  اخلشـبية  املاء عوارض دالءوجتعل  .املسقوفة بالقش والقصب
وتتناثر قطرات املطر اليت حتملها الريح على زجاج النوافذ، مث .بالعصي املربوطة ا

 .تنحدر متلوية كمزاج خان جري املعكر
لو  _رجع خان جري إىل تفكريه  _مل يهطل الثلج فيه  " مضى الشتاء مبكراً كأنْ

نـرال  قام اجلوأل ،تأخر مالك املوت عن فيليامينوف شهراً آخر لكان أفضل لألديغة
واجلنرال تروسكني الذي .يفيسك ممتعاً نفسه ومدلالً إياها يف كريش أو فيودوسيرا

دمره وزير الدفاع شرينشيف بسبب نفَجه ال يزال إىل اليوم ال جيرؤ على أن يتفوه 
بدءاً من الضباط، ومـروراً بـاجلنود،   ،رمبا مل يبق يف املدينة .بكلمة يف ستافروبول

أن زوجتـه   من مل يروِ له اجلنرالُ ،، انتهاًء بالغساالت املساحاتفسائسي العربات
حسن أن  .ومل يبق من مل حيدثه عن مجاهلا ،هي ابنة زوجة األمري املتنفذ كوراكني

وحياة األديغة ميكـن أن تطـول    ،يثرثر مزيداً من الوقت فالربيع الرطب ما يزال
 ي مات يف بداية الربيع "فيليامينوف الذ عذابيف جهنم .. وسيطول .وتستقر
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زاد املطر عنفـاً   .الكلمات الشريرة اليت غزت رأس خان جري جعلته ينهر نفسه
 .ومزاليج النوافذ املربوطة تشكو أسرها .رغم أن اهلواء غدا لطيفاً

 ؛ليس هناك من مـوت مجيـل   .تذكر خان جري أنه زار اجلنرال قبل وفاته بأيام
اجلنرال الذي كان بـديناً قبـل    .اية هذا الرجلولكن األفضل أال ترى اية كنه

وجه منتفخ  :املرض حىت لَيعجز عن محل نفسه كانت كل أعضائه استسقت باملاء
.. وحني يتخفف اجلسم من بعض املاء يعود إىل .ضخم ال ترى فيه أنفاً أو شفتني

هـي  ابتسامته يل اليت ال تعرف أفوعيه. وملا كنت ذهبت يف ذلك اليوم باملصادفة 
" جول وحني رجاين أن أقرأ له كتاب .أمام ناظري بعد شهرينال تزال خري أم شر 

ليتسلى عن وجعه قال يل دون مناسبة بعد أن قرأت له بضع صفحات "   بالس "
ال ذنب لنا أنت وأنا يف ما حدث لألديغة يا عزيزي" وملا سأله الضابط أولشيفسك 

س ليغفر له اهللا خطاياه أجاب " سبق أن قبل املوت أن يستدعي له بابا األرثوذوك
غري أنه كان ظاملاً. ورحل  حتامل عليهاستغفرت ريب ولن ينفعين البابا بشيء ".ال أ

وال أستطيع أيضاً أن أدعو  .وال أريد أن أصبح مثل هؤالء .عن الدنيا بعذاب شديد
امل رتبة بقي يف قليب ظلم فيليامينوف، ولكن أهو الوحيد احل .له باخلري حيث رحل

 ،مبن فيهم أنـا  ،كلُّهم ؟والذي ال يزال ؟جنرال والذي وطئت قدمه أرض القفقاس
ـ ما أعجب اجلملة اليت رماهـا إيلّ   .ومن عش واحد ،فرختهم دجاجة واحدة نم 

،وبعدما أكّد على الكالم الذي قاله هلم  يف خريف العام املاضيإىل السفينة  ودعناه
لو مل تكونوا تنوون ممارسة اخلديعة  !ك "قوم ركسِ" ال تفكر بغري قضية سالم الش

مل يكن شعوري حنـوك   .يف إقليم األديغة لرمبا كان السالم قائماً فيه منذ زمن بعيد
 .من هذا النوع بل كانت رغبة يف افتدائك

وحلّ ظالم الليل  .رفع خان جري رأسه فجأة مرتعباً من أفكاره وأسئلته وإجاباته
مـزاليج   سكوتومل يعد يحس بتوقف اهلواء أو املطر و .قلبيف الغرفة كما يف ال
ومل يكن يسمع رنني جـرس   ،ومل يكن يريد إشعال املصباح .النوافذ عن الصرير

" الرجل الوحيد الذي تبين يل أنه إنسان حقيقي هو من مل أكن  .الكنيسة وصداه
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ـ ال  _خان جري إىل أفكاره  أضاف _البارون فريفسك  ،أثق به البتة ألوم ب سد
لن يفهم  ،هو اآلخر يشبهين ؟وماذا تقول يف مغرقوه بشه قوي .والتغانه شرولؤوق

وبالنسبة .وال يتعلق األمر بشخص اإلنسان وحده .سبب حياته قبل أن حيطموا أنفه
وقف إىل جانيب حني فهـم أن أقـوايل    .يل فالشكر للبارون فريفسك ألنه فهمين

ديغة ال قيمة هلا يف بطرسبورج، وال جيـاب علـى   وأفعايل يف سبيل مصاحلتهم باأل
الوحيد  .وكتب مرات إىل شرينشيف وأدىل برأيه إىل القيصر دون خوف .رسائلي

.. لوالي لكتب إليه أيضاً فأنا كتبت .بنكندورف الكونت الذي مل يكتب إليه هو
وأنا أظن أنـه الوحيـد الـذي سـيفهمين      عجيب وما حدث يل .له وشكوت

حـني يسـمح يل بـالعودة إىل     . أكتب له ما يف قليب بصـراحة ويساندين، فال
مـن   ؟وتانا.بطرسبورج لن يبقى إال ألكسندر كريستوروفيتش آخذ إليه شكاواي

ستمضـي   ؟ما أخبارها يا ترى ؟!غري تانا أقرب إيلّ بالروح والقلب يف بطرسبورج
إىل هنـا إين  حني قلت هلا قبـل أن آيت   .غداً مخسة أسابيع على انقطاع رسائلها

وها قد مضت سنة على وجودي هناسأعود خالل شهر أو شهرين اصطدمت ،، 
كنت فخوراً باملهمـة   .ولكن مل أكن حراً وقتها يف مصريي .ين منهبكثري مما حذّرت

طريق اخلديعة الذي مل أكن أعرف عنه شيئاً،  اليت أسندت إيلّ، فجريت بسرعة إىل
الصغرية القذرة واآلن بقيت يف ستافروبول املدينة: وا رفاقي، وأنا ال أستطيع استدع

 العودة "
 :أجفل صوت الباب خان جري

 .سأل الصوت املختفي يف الظالم حذراً _ ؟أتنام أيها احملترم _
   ؟ما الوقت اآلن ،غفوت على الكرسي فحسب ،ال يا إمساعيل _
ـ  _أشعل قودانت إمساعيل املصباح  _وقت صالة العشاء متاماً  _ اء الوضـوء  م

 .والطشت والعشاء كلها جاهزة
 .سأل خان جري برقة ؟وأنت يا إمساعيل هل انتهيت من الصالة _
 .مل أجد وقتاً بعد يا حمترم _
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ولنصـلِّ جنبـاً إىل    _ملفاجئة قال خان جري مرتاحاً للخاطرة ا _لنتوضأ إذن  _
 !  جنب

فماء وضـوئي   _ه أنعش الكالم الذي مسعه إمساعيل قلب _إن كان هذا رأيك  _
 .جاهز اآلن

كان دعاء خان جري .وقف خان جري وإمساعيل أمام اهللا مع مراعاة ترتيب السن
مل يعد يريد شيئاً من الدنيا إال أن ال يدان  :خيتلف عن دعاء إمساعيل يف أمر واحد

 .بالعيب الذي سيلصقونه به
شاءدعا خان جري قودانت بعد الصالة إىل الع. 

ومل تكـتم عـين سـرك     ،ا حمترم على موائد كثرية هذه السنةجلست معك ي _
شكراً.ولكن مادمنا  .عاملتين حسب تقاليدنا .مل تقل أنا أمري وأنت موىل .وعلنك

   .مل جيلس قودانت _فال تدعين أخطئ  ،حنمل رتبنا فتقاليد اخلدمة ال تسمح ذا
 .ابتسم خان جري _جيداً  تغانهرباكم بدس و _
 .وأنت وأنا كلنا ربتنا اخلدمة العسكريةمها  _
 ؟أمل تكن رتبنا على أكتافنا حني كنا جنلس على موائد األديغة _
 .ال أتذكر أننا خالطنا األديغة ورتبنا على أكتافنا _
 !ومع ذلك تقول إن السرية تنتظرنا _
مـا  .. .والناختواي الشابسغواهللا وأنا فقدت محاسيت بعدما رأيت من أفعاهلم يف  _

 ؟فمىت سنعود يا حمترم إىل بترب ؟ثأقسمنا فهل حنن ؟العمل
 .هذا يتعلق بوزير الدفاع والقيصر ؟أحنن أحرار يف أنفسنا _ 

 ؟أمل تعد لبنكندورف عالقة بنا _
 ؟وهل اشتقت إليه _ 

 .سأتصرف كما تأمر ؟وملاذا _
 ؟ضع رتبتك :حىت لو قلت لك _
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هل سنقيم بعد وقتاً طويالً  _نت مث سأل قال قودا _هذا يتعلق برتبتك يا حمترم  _
 ؟يف هذه املدينة القوزاقية القذرة

لـي  .. مهما كتبت إليهم طلبوا مين أن أسـأل القائـد احمل  .حنن عملنا ما علينا _
. لو كانت هذه األوامر تصدر كما يف السابق مـن  للجيش، وجتنبوا جواباً واضحاً

إا تأتيين من قادة مـن املسـتوى    .القيصر أو شرينشيف ملا كانت هناك مشكلة
تكلمنا  حل حمل فيليامينوف غرابري وأنا الضابط الذي .األدىن ال أعرف عنهم شيئاً
 :وحني وضعت الكتابات اليت كتبتها أمامه قـال يل  .طويالً قبل أيام يف املوضوع

بعد أن أتقرب إليهم أكثر سأكلمهم وسأبذل جهدي لتعـود إىل بطرسـبورج يف   
من يعرف الوقت الـذي يسـتغرقه    .وسنرى ما ستكون األوامر ،ناسبالوقت امل

 _رمبا يريدون منا أن نكلم األديغة مزيداً من الوقت يف موضـوع السـالم    ؟هذا
سنخالط املخوش املقيمني  :ابتسم خان جري _أوكل إيلّ غرابري مهمات جديدة 

 وكذلك اجلمكوي والبسلين. ،مقابل األبزاخ
 ؟واألباظة _
اعـنت   _ونظر إىل إمساعيل خببث  _ ؟ذهب باألباظة والنغوي والقرشايوأين ن _

 !مبالبسك األديغية وأبعد رتبتك الروسية
حني بقي خان جري وحيداً يف الغرفة جلس يراجع ما قاله.كان فيليبسون معـاون  

   .ولكنه قرر أال يذهب إىل أي مكان .زرين حني تشعر بامللل :فيليامينوف قال له
 .لن تسمع إال ما يؤمل قلبك _قال خان جري  _ ؟ة يف معاشرة هؤالءما الفائد _

وإن قلت شيئاً أو شـكوت   .ليس قليالً ما يتحدثون عنا بسوء متناسني أين أديغي
غريغوري إيفانوفيتش وقع يف مشكلة فهو  .شكّوا فيك وإن مل يظهروا على حاهلم

ل يف بسـتقلة يف املسـتق  اجليـوش امل جمموعة  مهموم مبا ستكون عليه معاملةُ قائد
 .ومعاملةُ من سيكون يف إمرته رايفسك ،القفقاس وقائد جيشِ البحر األسود غرابيه

لـو   ؟كان يود أن يسمعين هذا ويصدع رأسي، ولكن ما عالقيت أنا ذا املوضوع
أعادوين إىل بطرسبورج واختفى عن ناظري ما أراه هنا البتعدت قليالً عن مأساة 
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كيف ال يتأمل قلبك األديغي إن كنت أديغياً وتعرف ما يفعلـون   ؟وكيف !األديغة
ليوجهك اُهللا إىل  _من حظك يا جديت  ؛قلب املرأة أشد تأثراً من قلب الرجل ؟م

أتشـعران يـا أيب    .أنك مل تري املأساة بعيين وبأحزان قليب _اخلري حيث صرت 
ليست املشكلة يف اإلنسـان   ؟نوجدي بأن قضايا األديغة مل حتلّ كما كنتما تتأمال

وال يف معدته. التفكري الذي يف الرأس يف ما يتعلـق مبوضـوع    بصفته الشخصية،
 _ !ساحموين يـا كبارنـا  .األصل ال يدع لك جماالً للراحة مادمت على قيد احلياة

ولكنـه   .ض خان جري وشرب من الروم الذي شغف به يف نصف العام املاضي
 : اخلارج وهو يسكب ما يف اإلبريقحني شعر خبطئه صرخ إىل

 .أن أختلى عنهعلي  ،العشاء جعلين أخطئ يف صالة !أبعد هذا ،يا إمساعيل _
 !ه هؤالء حرامنتجما ي ؛ال تشرب يا حمترم _

غري أن ؛كان خان جري قد أبعد إبريق الروم نصف املآلن حبركة قاسية من مرفقه
 .به وجرفه إىل آمال حب بعيدطعم احلالوة كان قد دب يف أعضائه ورقق قل

اليت ضت من بني نظرات  املرأةُ حطمت _" حتقّق يا تانيا ما كنت حتذرينين منه 
ببعضها. حدثو _ه خان جري قلب أتوقع أال أبقى هنا أكثر من شهر أو أن تعثّرت

إن كنت تتذكرين فقد وعدتك يف بدايـة   رين مع أين ال أعرف ما ينوون يل.شه
خدعوين أنا ولكنهم مل يتمكنوا من خـداع   .ود يف مثل هذه الفترةسفري أن أع

لـو مل   .ال تؤاخذيين على أين طلبت منك بضع مرات أال تأيت .قلب األنثى فيك
لو استطعت  .لو كنت حراً بنفسي، لرجعت إليك منذ زمن بعيد ،أكن يف اجليش

منطقتنـا الـيت   .. ماذا سترين يف .أن أكتب لك ما فهمت يف نواحينا وما مل أفهم
حيث يج أحزان املرء مـن  ،مث ليس يف مثل قفقاس اليوم ؟ليس فيها فرح أو أمل

.. ماذا .لوال نار احلربرمبا ما كنا التقينا ورغم ذلك   .جديد، كنت أود رؤيتك
 ،" ض خان جري عاجزاً عن االستمرار يف اجللـوس  ؟أحدث يل مكروه ؟أقول

 .روم الذي ينفّس عن اهلمومومل يكن بقي على املائدة إبريق ال
*** 
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 .األرض مجيلة يف أرض املخوش أيام االنتقال من الربيع إىل الصيف
غابات اجلمكوي املرتفعة الواسعة تبتعد حنو ر البا يف حني تبقى جبال األبـزاخ  

جهةَ رؤوس أـار   ،وهناك يف يينجيج الصغرى .البيضاء تشتعل يف اجلنوب الغريب
تلعب مع أشعة  (مامرقوه) وغاباا. املراعي دأ من البسلين سهلُيينجيج الكربى، يب

السهل عنـد حـدود    الشمس امللونة لعبة "الغميضة" مبعثرة قرى األباظة، فينتهي
   .املخوش

بالقياس إىل األسبوعني اللذين قضـامها خـان   أرض املخوش مرحية تشرح النفس 
زوروه أو يترجلـوا فيـه   دون أن يتركوا مكاناً مل ي ،جري وصحبه يف اجلمكوي

وحني رجع مودعو الضيوف واختفوا وراء املنعطف وضاعوا وراء  .لبعض الوقت
التبة املستديرة مل يكن يسمع يف سهل مامرقوه إال وقع حوافر الفارسني املـتجهني  

 .إىل البسلين
   .كانت األشجار تتناقل سحابة بيضاء تائهة !انظر هناك يا حمترم _
تنهد  _فعرجت حنو السماء  األشجار من حابة أخرى هربتهي نصف س وها _

كيف ال يؤلف من أمامهم مثلُ هذه الطبيعة اجلميلة احلكايـات وال   _خان جري 
  ؟!يتحولون إىل رواة هلا وكيف ال يغنون

اللحية البيضاء الذي قابلناه أمـس يـا   ما أكثر ما يعرف العجوز الكفيف ذو  _
ما أمجل غناءه مع الربابة األديغية اليت أوتارها من  !عليكوما أكثر ما أملى  !حمترم

وإىل اآلن ال يزال صوته احلبيب  .ذنب اخليل! واهللا يا حمترم جعلته يشرح صدورنا
 .ال أتذكر أين قابلت مثل هذا العجوز الفطن منذ دخلنا إقليم األديغة .يف مسعي

موائماً بـني سـيفه    سغالشابعجوزاً من  _قال خان جري  _أما أنا فأتذكر   _
أتاليكي مرجان كـان عجـوزاً    .قُتل يف العام املاضي على سفوح بشادا .وغنائه
. وأُبلغت تويف املسكني !رة ومتارين للنطقما أمجل ما روى من أقوال مأثو .حكيماً

كان حسـناً لـو    .بأمساء عدد من املسنني احلكماء بني األبزاخ الذين نتجه إليهم
 ،بعدما مشيا زمناً ،مث _يد احلياة قبل أن أعود إىل بطرسبورج قابلتهم وهم على ق
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نظن أن يف املخوش سالماً وهدوءاً غري أن  _ :أضاف خان جري بصوت منكسر
 .احلرب ستصل سريعاً إليهم وإىل اليجرقواي واألبزاخ
 :وكأن قودانت خاف أن ينسى ما خطر له فاستعجل

لعـام املاضـي يف البجـدوغ    وما سـجلت يف ا  ،وأمس يف مضافة اجلمكوي _
  ؟ماذا تنوي أن تفعل بكل هذا ؛الشابسغو
مث قال دون البحث عن بداية  ،سأل خان جري ثانية _ ؟سألتين ماذا سأفعل به _

أتتذكر كيف أمسك القيصـر بسـاعدي    _ :وكأنه كان ينتظر السؤال ،املأساة
 ، عن نوايايومبا أنك سألتين ،إن كنت تتذكر ؟ومهس يف أذين وحنن يف غيلينجيك

ال تبتكر لألديغة األجبديةَ اليت يكتبون ا لغتهم واليت مل  :قال يل ،فلن أخفي عنك
وال تفكر يف ترمجة القـرآن   !وال خيطر لك أن تفتح هلم مدارس !يعرفوها إىل اآلن

أال  ؛يرحلون إىل اآلخرة بأمراض خمتلفة وبسبب البـؤس  ،مسنونا، كما ترى !هلم
 ؟!ن يدون حكَم هؤالءينبغي ألحدنا أ

على مـا   .ال جيوز أن يبقى مسنونا دون " والة عهد " ،أوافقك ،بلى يا حمترم _
نبت من احلشيش مـا يكفـي   أن ي ،واإن استطاع ،من حنميهم لن يسمح لنا ،يبدو

يـا حمتـرم إن مل    .جيب أن نبقى أميني وخنرس يف حني يغنون هم .إلطعام ثورين
 العامني اللذين مجعين اهللا فيهما بـك أراك شخصـاً   يف :تؤاخذين فلي سؤال آخر

الروسية والتركية والعربيـة بطالقـة    وتتكلم ،لم واسعمثقفاً وحكيماً وصاحب ع
 ؟وتكتب ا؛ فلماذا ال تكون سلطاناً على األديغة

 _ !ما أشد ما تسعدين اليـوم  !يا من أدعو له بنماء أصله ،يا قودانت إمساعيل _
عدد كبري من األديغة هـم   _انه يغلب عليه صياح مازح أوقف خان جري حص

األفضل من كل هذا هو أن جنري  !هيا ؟!أحيتاجون إىل سلطان ؛سالطني جاهزون
حنن األديغة فاتنـا   _ :قال احملترم الذي يعدو حصانه عدواً سريعاً _حبصانينا قليالً 

ا لتحضن القلب إن كنت حتفظ أغنية قدمية فها .منذ زمن بعيد موعد إنشاء دولة
 .األديغي اهلائج
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" يـا   :بدأ قودانت إمساعيل األغنيـة  _ ؟إن شاء اهللا أنا أديغي فلماذا ال أحفظ _
ردد  !والدم يسفك يف جووبغوه " يا للحسـرة  ،الرعد يدوي يف طوابسه !للحسرة

 .خان جري معه من أعماق قلبه
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 .ملعان النجوم ليس واحداً
 .خمتلفون والناس الذين يروا

ويتعلق هذا مبوقفه روحاً وقلبـاً   .حيتاج احترام إنسان والوثوق به إىل وقت طويل
 .من قومه ومن األقوام األخرى

وذا املقياس ال تستطيع أن حتكم على حياة خان جري بأا كانت عبثـاً سـواٌء   
سـئلةٌ  حني بدأت تثور أ .وحبياته الشفوق ،ةرياخل هوبكرمه وأعمال ،بآماله يف حياته

أسـئلةٌ أديغيـة    ،وحول روسيا اليت أخلصوا هلا ،حول كبار آل سلطان السالفني
غري أن  .واصطدم ا شخصياً وتعثّر ا، بدأ يفكر يف دواء الستعادة وعيه ،صرحية

 .شفاء كل مرض خيتلف تبعاً للشخص الذي يصاب به ولصربه
املرض األديغـي   كان خان جري يود أن يعود إىل بطرسبورج قبل أن يتمكن منه

الكونـت  ليس لينساه إىل األبد؛ بل يريد أن يتخذَ من  ،الذي أصيب به يف بالده
بنكندورف شريكاً له يف ظنونه، فيقابلَ عن طريقه القيصر، فريوي لـه شـكاواه،   
متناسياً ما كان ملّح به إليه يف اخلريف املاضي حني جاء إىل هنا، ليجد لنفسه وهلم 

يستقبله كما يف السابق ويتفهم موقفه قائالً يف نفسـه " لـو    إنه يتأمل أن ،شفاء
 مسحوا يل أن أكلمه كما أريد ألطلعته على احلقيقة وألفهمته ما جيري "

 .قال خان جري يف نفسه مث المها وهو يشعر بثقل اللوم ،ال جيوز الثقة باجلنراالت
حـني   .تقاء برتبهمهم الذين يتأملون االر ،هؤالء ليسوا وحدهم بل أنا أيضاً منهم

فلم  .جاء قيصر روسيا العظيم كان حماطاً مبن له شأن له باملوضوع ومن ال شأن له
ولكن ضاع الوقت وحنن مشـغولون  ،استطعنا هذا يف فالديقفقاس .نستطع حمادثته
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ويف الطريـق مل يكـن    .بقضايا أمراء القربتاي والبلقار واألوسيت اليت ال اية هلا
وهذا ما ال جيرؤ عليه أحد إال زوجته  ،إال أن تركب معه عربته هناك جمال حملادثته

الكونـت  وكـذلك مل يتركـوا    .ألكسندرا فيدروفنا فلم أمتكن من االقتراب منه
وكان أعجـب   .مينيشكوف وحدمها حىت مدة شهقة واحدةالكونت أورلوف و

 رغم أن أكثرهم من جنودي فقـد تظـاهروا بـأم ال    :شيء إيلّ أخرياً حماته
ال ألومهم بـل   .وأحياناً حني يكونون وحدهم ينظرون إيلّ بود وبشاشة .يعرفونين

 .وهكذا جيب أن يتصرفوا معه .أراها ميزة هلم فالقيصر واحد وحنن كثريون
، ونار العاصفة ويف هذه اللحظة تذكر خان جري خليج غيلينجيك، ورياح البورن

كان علـى   .األديغة على حوافهاالليل، وحراس القوزاق على اجلبال،ومن خلفهم 
كـان األفضـل أن    .موفدي األديغة احلضور إىل املوعد ولكن مل أستطع إقناعهم

. لو فهمتم مـا يف  جنليز والترك والفرنسيني خبداعكمال أن تسمحوا لإل ،تطيعوين
تم حقق .قليب ومسعتم كالمي دون اعتبار لرتبيت لوجد كل طرف منا سنداً يف اآلخر

 .مل تتصرفوا بروح أديغية مع القيصر الذي طـرق بـابكم   _ما يريد لفيليامينوف 
حىت أَشق املواقف ال تعدم طريقةً  ،ولكن ،أفهم أن سلوككم مل يكن دون مسوغ

وسواء  .خييل إيلّ أنكم اجنرفتم وراء رجولة زائفة دون تفكري يف العواقب .ملقاربتها
ال أخلو أنا نفسي مـن العتـب   كانت املشكلة منكم أم من اجلنرال الذي مات ف

ورمبـا كـان    .عليكم لعدم احترامكم للقيصر الذي أهنتموه بعدم اهتمامكم بـه 
عدم  وراءالتجرؤ الزائد لألمراء الذين نصحتهم، باإلضافة إىل السبب السابق، مها 

وما قاله يل وهو يركب السفينة ال يفارق أذين حىت بعد  .اهتمامه يب يف ستافروبول
احلـق   .ومل يجبين مبا ال أستحق ،مل أدعهم يقولون له ما ال يليق .كاملة مرور سنة

كائناً مـن  ،ولكن .وال ألومه على رده،أين ال أندم على ما طلبت منهم إبالغه إياه
األفضل أن تتفق على رأي  .كان، حني تتعلق املأساة بالقوم فليست مسألة شخصية

 .واحد
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نه يسمع وقع حوافر خيل فرفع ل إىل خان جري أيف أواخر أيام اخلريف الناعمة خي
متوجساً أن يكونوا من أمراء البسلين واألبزاخ واملخوش الـذين أفرطـوا يف     رأسه

فأنصت فلم يسمع شـيئاً   .لقاءام به يف نصف العام األخري، دعك من اجلمكوي
ـ  .ففرح هر حني رجع خان جري بفكره إىل املوليني القصاصني اللذين أتياه قبل ش
الـذي   _الثرثار منـهما   .واآلخر كان شخصاً ممتازاً ،أحدمها كان ثرثاراً .ابتسم

واآلخر الصموت كانت أمـه مـن    ،كان من األباظة _يتحذلق يف لغته األديغية 
كان خان جري راضياً عن االثنني بغض النظـر عـن    .النغوي وأبوه من البسلين

األباظي، وحكمة القصص على شـفيت   عذوبة اللغة األديغية تتناثر من .طبيعتيهما
املوايل يقدرون ما تقدمه إليهم خالفاً لألمـراء   :قال خان جري .ابن املرأة النغوي

األولون ال يكتمونك ما ال يعجبهم فيصارحونك  .والنبالء الذين يستقلون أعطيام
واآلخرون ما أكثر ما ملؤوا بييت يف تلك األيـام صـخباً    ؛به ويسمعون كالمك

مل  .واألفضل أال أتذكر تلـك األيـام   ،وقودانت إمساعيل شاهدي .لبني باملالمطا
وكانوا يعتربون مـا   ،يكونوا مرتاحني لتوقيعهم على إيصاالت باملبالغ املدفوعة هلم

أنا ألوم من هناك جهةَ الشاطئ ألـم مل   .أعطيه إياهم قليالً، بل يطلبون مين عده
أن أقارم بتوغوظقوه قازبك أو شروخقوه توغوظ  ال أريد ،.. ال.يستقبلوا القيصر

أو بولتقوه جامبوالت أو زانقوه سفريب أو دغومقوه جراندوق أو وجبش بليج أو 
ومع ذلك فلو ضغطوا على مشاعرهم وحتلَّوا بالرجولة والصـرب   .األمري حامجقوه

وا القيصر قبل كما كان مرجان يقول " من يتلق إهانة جيد وقتاً ألكل الرأس " فقابل
ما الفائدة يف أن أرمي نفسي بني الطـرفني   .أن ينوي ما نواه لكان مصدر أمل هلم

وجاري عدوي ،ما حيدث يل عجيب كما يقولون " معرويف يرتد شراً علي ؟وحيداً
على ما  .الفريقان عاتبان علي حيمالنين مسؤولية عدائهما وعجزمها عن التفاهم ."

 .كان عاجزاً عن فهم اإلخفاق املسبق ملهميت السلمية يبدو أنا الوحيد الذي
تأمل اجلانب األمين من صدر خان جري فجأة فأجربه على أن ينتفض رافعـاً يـده   

وحني تصبب جبينه عرقاً  .أمسك بأصابع يده اليمىن وخيل إليه أن التشنج ،اليمىن
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تصـور أـا    .مينمل تكن املرة األوىل اليت يصيب فيها هذا املرض جانبه األ ها.أفلت
 .ولكنه جتلّد ،ولو على حنو أخف ،يف اجتماع املؤمتر األديغي يف بشادا بدأت معه

ابوسـتينكا  غري أن احلالة نفسها جاءته يف أثناء دفـن ك  ،كان أخفى عن فريفسك
.وقبل أيام، وهو يكتـب يف قضـايا األديغـة    وجرت معه يف بيتاغورسك إيغنات
واآلن شـحب لونـه    .اليت رجع ا من بولونيا تؤملـه خيل إليه أن الندبة  ،لغرابيه

وضـغط   ،وغسل العرق جسمه. أمسك حبافة املقعد الذي جيلس عليه ليخترب يده
 ؟ملاذا حبست نفسي يف الغرفـة  :وحني قال لنفسه ،عليها وحركها بسرعة وهزها

 .رأى أخاه األصغر عادل جري على الباب
استقبل  _للحظة أنوي أن آيت إليك كنت يف هذه ا !تعال ،تعال يا عادل جري _

 اقتربت الظهرية !ما أشد ما تأخرت _خان جري أخاه بوجه باش. 
 .قال ألخيه األكرب بدالً من اجلواب _أتيتك خبرب سار يا خان  _
أبقي يف  _سأل خان جري وهو يبسط أصابع يده اليمىن ويقبضها  _أي خرب؟  _

 ؟رسبورجأيتعلق بعوديت إىل بط  ؟الدنيا خرب جيد
بل  _قال نادماً على تأخريه اخلرب ملعرفته بوضع أخيه األكرب  _ال يا خان جري  _

 األربعة املختارون من أجل سريتك القفقاسية اجلبليـة  .بذهايب أنا إىل بطرسبورج
ـ  _ حيملون اسم أسرتنا أال تعـرف   ب:سأل وقد جتاوزت شكوكه درجة التعج

 تعد قائد سرية محاية القيصر؟ أمل .ظننتك أنت من اختارنا ؟باملوضوع
 .مل يصلين إىل اآلن مثلُ هذا األمر يا أخي _
   ؟أتنتظر الورقة _
 .ال أنتظر ،ال _
 ؟وماذا إذن _
ظهر احلزن على خان جري وإن ابتسم يف سـره   _تابعت القضايا األديغية هنا  _
 أدع وكـذلك ال  ،ألتقي به ،ليس رجالً سيئاً ،أكتب إىل القائد اجلديد جليشنا _

وال أدع القيصر  .بنكندورف الكونت أشكو أحياناً إىل _شرينشيف يشعر بامللل 
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ولكن ال أعرف ماذا حدث منذ الشتاء إذ أن من جييبين  ،ينسى أين أنفّذ هنا مهمته
يعلّمونين ماذا جيب أن أقول وأفعل! وهـؤالء   ،يربونين ،جنود عاديون ال أعرفهم

وعلى ما يبدو مل ينسـونا   ،م ذكروا اسم أسرتكيسرين أ .ليسوا املشكلة يا أخي
فألجل أال أدعهم  ،.. غري أنه من حسن حظي أن اسم أسرتك مل يأتوا به إيلّ.بعد

ما جرى أحسن يل  .اختار أخاه األصغر،كنت اقترحت امساً آخر مكانك :يقولون
   .ولك

 سأل عادل جري بشـيء مـن االسـتياء    ؟أختاف على نفسك أم علي يا خان _
 .وشيء من املزاح

إن مل خيترك عقيد  _يهش ألخيه األصغر فرحاً باختياره  _ القيصر وفدمأخوك  _
 .وأنا سأكون حراً معك أكثر ؟السرية أفال ختدم رافعاً رأسك

حىت  .ال أفضل شيئاً على ما بلغته !افرح مبا حتقق لك يا خان جري !ال تتواضع _
 .رغم أنه جنرال رالقيص وفدم قائد جيشنا مل حيمل لقب

 :قال خان جري وأضاف _  القيصر وفدمرمبا من حسن حظ غرابيه أنه ليس  _
 ،ليس فيها فحسب ،حني جتد نفسك يف بطرسبورج .مل تفهم ما ملّحت به إليك _

توخ احلذر يف كالمك وأفعالك.ليس هناك ما تغبطين عليه  ،بل يف أي مكان آخر
 ؟ن تسافروا.. مىت قيل لكم أ.إىل هذه الدرجة

 .يوم الثالثاء _
أنا آخر مرة كنت عنـدهم   !لو عرجت على قريتنا وزرت أهلنا ؟!ذه السرعة _

 يف بداية اخلريف.
ليس ألين ال أريد أمي  ،ال أحب أن أدخل إىل القرية !ال تؤاخذين يا خان جري _

ـ  .وأهلي، بل ألن رتبيت صدمةٌ لعيون من يرونين يئاً وحىت من دوا ال يوفّرون ش
 .مهما فعلت لصاحل األديغة فلن يفهموك .ضدنا

 _حتمل خان جري ما مسعه ولو أنه آمل قلبه  _مثل هذا الكالم يا عادل جري  _
 .ال جيوز
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 ؟وأنت هل فهموك _
وقال له خمفياً  ،سأل خان جري أخاه مع شيء من احلزن _ ؟وهل فهمناهم حنن _

حني تسـلك طريـق    :جل هذا أقولأل _ :األمل الناجم عن التشنج يف يده اليمىن
.. فيما بعد، فيمـا  .أفهم ما تريد قوله ...بطرسبورج احذر من أقوالك وأفعالك

 .ونتكلم املزيد يف أمورنا ،سنتغدى يف أحسن مطعم يف املدينة !. امشِبعد
*** 

بقي خان جري وحـده يف قضـايا األديغـة     ،بدءاً من الصيف 1837يف عام 
تاركاً قلبه بة لـآلالم املمزوجـة    ، يف السنة التالية بكاملهاواشتد األمل ،املشوشة
ي اليت هاجت عليه يف فكانت هذه اآلالم والتشنجات ه ،مفنياً نفسه فيها ،بالصغار

الذي كان بال ثلـوج بـل اكتفـى    1839ويف شتاء العام اجلديد  أيام اخلريف
شد عليـه مـن   ولكن عدم وصول كتاب إعادته إىل بطرسبورج كان أ .بالصقيع

 .مرضه
وأعقبه .ومضى من الربيع شهره األول الرطب ،مضت أشهر الشتاء الثالثة القاسية

 الشهران التاليان.
حني خييل إليك أن شيئاً من الشك يدخل يف العمل الذي تقوم به بطيبـة سـريرة   

تبدأ موضوعات  ،حىت لو محمته باحلليب ،وصدق وإنصاف وبراءة فإن أقوى الناس
مل تكن هذه األفكـار جديـدة علـى خـان      .رة بالتأمل تغزو رأسهكثرية جدي

 .ليست قليلةً املسائلُ اليت أقلقته ودعته إىل التفكري يف خالل هاتني السـنتني .جري
األديغة قنعهم  ،أكثرحىت لو كانوا جتاوزوا الوضع الذي يسمح هلم أن تناقشهم أو ت

وما يريده اآلن أمر  .ن يفعلفعل خان جري معهم ما بوسعه أ ،برأيك أو يفهموك
ملاذا مياطلون يف اإلجابة على ما  ؟أال تزال زعامات بطرسبورج تريده أم ال :واحد

 ؟كتبه غرابيه
. ما الذي ا ينوون يل، خرياً كان أم شراً، قال خان جريال أريد إال أن خيربوين مب

غـة لـيس   أيريدون مين أن أقول هلم إن سلوككم مع األدي ؟طلبوه مين ومل أنفذه
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مىت قال يل طبييب يف  .سأعاجل نفسي وأهتم ا .ال فائدة يف أن أنتظرهم ؟صحيحاً
إن مل أفعل اخلري لروسيا  .بيتاغورسك أو جيليزنوفوردسك أن أذهب إليه فسأذهب

ال  :وإن قلـتم  .موضوع األديغة وال أذكر يف نفسي أين نافقتهم يف .فلم أسئ إليها
فينسك دون أن أعود إىل لوستان حبلـه؛ فمـن   فسأجته إىل مسقط رأسي يف غري

أرسل إيل رسالة أو  ؟يا ريب كيف وضع عادل جري حيث خيدم ؟يسيء إيلّ هناك
سعيد جري أنا راضٍ عنه، أظنه يشبهين فـال تنقطـع    .اثنتني خالل نصف السنة

 رسائله، وال حييجين إىل أخبار تفليس.
رابيـه، إىل امليـاه الدافئـة يف    ما إن جاء الصيف حىت سافر، بإذن من اجلنرال غ

ال ألن  ،غري أنه مل يستطع إكمال أسبوعني هناك .دون انتظار شيء ،بيتاغورسك
فقد رجع مهموماً مبا سيأتيه من بطرسبورج أكثر مما  ،مقصده مل يكن دواء ملرضه

 .حيدث يف ستافروبول
قضى خان جري يف ستافروبول شهري الصيف والنصف بصعوبة، حيـوم حـول   

وذهب ثانيـة يف منتصـف    .وخيجل إن قابله أن يسأله يف قضيته ،رال غرابيهاجلن
مـدركاً    ،حىت لو بذريعة أن ال يراه أحد يف ستافروبول ،اخلريف إىل بيتاغورسك
وما مضت ثالثة أيام على سفره حىت أعاده اخلرب الـذي   .ضرورة أن يتلقى العالج

     .أرسلوه إليه
م خـان  حني استقبله اجلنرال غرابيه هاشاً فهِ _مل ندعك تستريح أيها العقيد  _

ما إن خرجت من هنا حىت وصلَنا كتاب شرينشيف  _جري أن هناك خرباً ساراً 
   .القيصر العظيم إىل بطرسبورج وفدموزير الدفاع متضمناً ضرورة عودة 

فمـا عالقـة شرينشـيف     ؛من جيب أن يعيدين إىل بطرسبورج هو القيصـر  _
 .متناسياً أنه يقف أمام قائد اجليش ،ن جري مدفوعاً باحلميةسأل خا _ ؟باملوضوع

أنت تنسى يا حمترم أنك بقيت هنا بأمر شرينشيف وزير الدفاع حني اسـتدعى   _
 .ابتسم اجلنرال غرابيه _القيصر رفاقك القدامى يف اخلريف قبل املاضي 
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ـ   _ :رجع خان جري إىل وعيه وقال بدفء _نعم يا مسوكم  _ ل شكراً يـا باف
 .يسعدين أن أعمل معك .فهمتين ،كريستوروفيتش

مث اختتم بصوت  ،ابتسم اجلنرال غرابيه بوجه طيب _ !ال شكر يف هذا يا حمترم _
وأنت متروك لك كيف تتعامل مـع   ،أنا عملت ما علي _ :فيه شيء من املصانعة

ين مطَّلع ال يا حمترم ليس ألين مسعت عنك خرباً سيئاً بل أل ،.. ال.من ستعود إليهم
على بعض أخبار جمموعة وكرِ اجلرذان ،شرينشيف أركان.  

*** 
موضع استياء من أخيه  لوستان حبلهكان قرار عادل جري بعدم الدخول إىل قرية 

األكرب، غري أنه حىت لو كان يود القيام بزيارة خاطفة، فقـد اختـذ طريقـه إىل    
 .ستان حبله حبجة الوقتدون املرور بلو 1839تشرين الثاين  1بطرسبورج يف 

 
– III – 

 
 .ومن الصعب أن أُخرجك منه ،من السهل أن أدخل بك البحر

 ،، وما كتموه عنـه قليم األديغة وما فعلهما رآه خان جري يف هذين العامني يف إ
ليعيد الـتفكري   1كلُّ هذا كان أمامه مهلةُ تسعة عشر يوماً ،وكيف خدعوه فيهما

 ، خطاها خان جري مبهمة السالم يف مشال القفقـاس منذ اخلطوة األوىل اليت .فيه
حىت اللحظة اليت ركب فيها العربـة عائـداً إىل    ،وعلى حنو خاص يف منطقته هو

فإن رجع فجأة املـرض   .كان ما شخص من جديد أمام عينيه كثرياً ،بطرسبورج
اركـاً  يف أصابع يده، تو يف رجله جنبه األمين هذا الربيع ناشراً اخلدر الذي أضعف

 .خرج منه كومض الـربق  ،، منسياً إياه ما كان يفكر فيه من مآسيف الرأس طنيناً
واحد يقوم يف صـدره   وحني يعيده مثلُ هذا الوقت القصري إىل وعيه كان سؤال

                                                 
 هي مدة الرحلة إىل بطرسبورج. املترجم 1
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بضربة واحدة جنيب فأي  وقد عاف كل شيء يف هذه الدنيا احلية: " إن شلّ املرض
 " ؟نفع يبقى يل يف هذه الدنيا

خان جري كان يتأمل أن تنحل آماله اخلفية الشائكة اليت ال جيد وسـيلة   رغم أن
فإنه كان يفهم على حنو أعمق أنـه كلمـا   ،ملقاربتها يف بطرسبورج حيث يتوجه

بت عجالت العربة املسافة إىل حيث يقصد تقرقلبه يف إقليم األديغة. وكانـت   رك
ام والليايل. كان له ثالثة ميكـن أن  أعماله املعقدة أصالً تزداد تعقيداً مع مرور األي

األول القيصر نفسـه،    :يفهموه يف مجيع األحوال إن أبلغهم آماله إىل بطرسبورج
 ،نكنـدورف بالكونـت  ية والثاين من رفع من شأنه أول مرة من وحدته العسكر

واألمل  .من سيكون غري البارون فريفسك الذي يكن له الفرح والصدق ؟والثالث
من  .هذا امسه مصون يف صدره ومل يكشفه ألحد ومل ينطق به ؟ان جري األخري خل

مل  _سأل خان جري نفسـه   ؟بقي يف الدنيا يفهم عليك أحزانك إن شكوا إليه
ال أريـد املقارنـة    .أجد إال نانا. وأتاليكي املرحوم مرجان مل يكن شخصاً سيئاً

األم  .يف أحرج األوقات رحالمث  .بينهما ولكنهما كانا قادرين على حكم أي بالد
. ماذا قالت يل أمـي يف  ، ولكن ليست كل األمهات متشااتصحيح أا ولدتك

واألبزاخ والوبيخ الذين يدافعون عـن   الشابسغألقت اللوم على   ؟أصعب ظرويف
.. أفهم ماذا كانت تريد أن تقول، غري أنـه ال جيـوز مقابلـة    .أرضهم وحريتهم

ال تعتقدي يا أمي أن من طأطؤوا الرؤوس قـد  .الفاملصلحة الشخصية مبصاحل اآل
 .ولكن ال أوافق على العناد األديغي الذي ال يعرف التراجع !رضوا مبا أجربوا عليه

ال أرى عدم استقبال ممثلـي األديغـة    .محاية العرق ال حتتاج إىل الرجولة فحسب
صـرفاً  لقيصر روسيا حني جاء إىل غلينيجيك حبجة أم يعـادون فيليـامينوف ت  

ال أقول هذا ألن القيصر الذي أرسلين استاء مين ألول  .وال أعده رجولة ،صحيحاً
" إن كانـت حيـاة مـن     ؟.. ماذا يقول املبدأ األديغي.مرة بسبب هذا التصرف

يستجري بك تتوقف عليك فلب نداءه ولو كانت ايتك يف تلبيته " رمبا كان هذا 
ورمبا كان هذا النداء هو ما جاء يب مـن   ،هو بالضبط ما شدنا كأسرة حنو روسيا
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وحىت لو مل أحقق شيئاً فأنا أعود إىل القيصر خملصـاً   .بطرسبورج إىل إقليم األديغة
 .. سنرى ما حيدث ".مربئاً ذميت حنو شريف ،إلنسانييت

قال قودانت إمساعيل الذي ال حيب  _أتوقع أن نصل إىل بطرسبورج بعد الظهر  _
 .امللل

 ؟أننا سنصل يف هذا الوقت وما أدراك _
أجاب إمساعيل مرتاحاً إىل أنه استطاع دفْـع   _طريقة جري األحصنة يا حمترم  _

حني تعود إىل موطنها تسرع من  ،هذه أحصنة من بتربف _خان جري إىل الكالم 
 .هاهو السائق يغين رغم مشاق الطريق !حلظةاستمع  ،تلقاء نفسها

واملطـر صـار    _ل النافذة وهو يصـغي  نظر خان جري من خال _أظن هذا  _
.. على .وستظهر قريباً فريخنه روغاتكا.واملكان الذي نعربه مغطى بالضباب ،خلفنا

 .ما أراك يا إمساعيل أنت أيضاً اشتقت إىل بتربف
إن سألتين هـل اشـتقت إىل    ؟!من ينتظرين يف بتربف .واهللا يا حمترم ليس متاماً _

تنهد قودانت إمساعيل ووجهه يشحب  _. ولكن أصدقائي يف السرية فاجلواب نعم
 .وقطع الكالم الذي كان على لسانه

 :سأل خان جري
 ؟ما الذي ال تستطيع قوله يا إمساعيل _
 .ولكن قليب ليس حيث نعود _قال قودانت بعد قليل  _دون نية سيئة يا حمترم  _

مل  ،به أيضاً" على ما يبدو فما يف قليب هو يف قل :ما مسعه خان جري جعله ينتفض
نعم لست وحدي من ميلـك   ،" نعم ؟نتشاور ومل نتناصح فمن أين هذا التخاطر

يف يومٍ كان سيعود  ،وبدس كذلك يف إحدى املرات .مثل هذا القلب على ما يبدو
 .واستاء مين ألين تظاهرت بعدم مساعـه  .فيه إىل بطرسبورج قال يل الكالم نفسه
كنـت   ؟لناس إليه يف مثل هذا املوضـوع ولكن من ميكن أن يعرف شعور أقرب ا

وملاذا مل  .رمبا أصبت يف سلوكي أو أخطأت ،أفهمته أين لن أشاركه هذا احلديث
كان مغرقـوه مشـغوالً مبيتـة     ؟!يشاركين مغرقوه إال مرة يف مثل هذا احلديث 
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 ،واآلن حيوم حول أتامان القوزاق زافادوفسكا .فيليامينوف، وليس مبأساة األديغة
ما قاله اليوم قودانـت كـالم   تقرب إىل غرابيه فيترفع إىل عقيد له إال أن يال هم .

أليس مغرقوه مـن   .رمبا ألنه يرى بعينيه ما حيدث لألديغة وحيس ا ،حملّل ومقيس
كيفما فكـرت يف   ؟وبيكوفيتش شريكاسكا ؟الذين يذْرون رماد املأساة بأقدامهم

ورفع رأسه  .. عاد إىل وعيه وقلبه يصرخنفسي مل أجتاوز هؤالء ومل أذهب بعيداً "
 :فجأة وسأل

 ؟لبك با إمساعيلقأمضى زمن طويل على حتول  _
 .منذ دخل اجليش الروسي أرض األديغة _
  ؟وكيف انتسبت إذن إىل السرية اجلبلية _
 ،سواء كتم اخلرب أم أعلنه الناس ،رمحه اهللا حيث حلّ ،والدنا :سأخربك يا حمترم _

وكنـت   .بالصديقق قوزاقي من الذين عربوا ر البا يدعو والدي كان عنده صدي
توصلت إىل مرحلة تـأليف بعـض    .أصحب والدي إىل هناك أحياناً على حصانه

 .وكان هذا بعدما كربت، وفارق والدي احليـاة  ،اجلمل بالقوزاقية والتفاهم معهم
 بدأ رجال قـرييت يأخـذونين معهـم إىل األسـواق، ويف ظنـهم أين أُجيـد      

ال أنكر أنه كانـت يل   ،ويف مثل هذه احلالة يا حمترم .فأعمل مترمجاً هلم،القوزاقية
ابتسم إمساعيل بوجه غليظ ابتسامة بريئة منفّساً عن ضـيقه بروايـة    _فائدة فيها  

خالل أصدقائي  فعشت وأنا أمجع بعض املال وأُفرِح والدتنا اليت حتثين من _قصته 
وأنت علـى ظهـر    إن ساء احلظ عضك الكلب على الزواج. ولكن كما يقال "

  ؟فما العمل ؛اجلمل "  ماتت وبقيت وحيداً وأقاريب قليلون
سأل خان جري مقابل  _ ؟أمل يكن يأيت إىل قريتكم لصوص ليليون من القوزاق _

 سؤال إمساعيل.
صحبوين مرتني ولكين متنعـت يف   ؟أليسوا هم من مل يتركوين ،طبعاً كان عندنا _
 .ةلثالثا
  ؟وملاذا _
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_ رافَـق   ،ليس من الرجولة أن تسلب ما ليس لك .ال إنسانية يف فعل الشرورمبا ت
وحني ذاع يف قريتنا خرب السرية اجلبلية كنت أول مقبـول فيهـا    .السلب بالقتل

واحلـق أين مل   .بصفيت أعرف شيئاً من الروسية، ورمبا راعوا موقفي من القـوزاق 
   .أكن غري راغب فيها

 .ذلك تقول إن قلبك ليس حيث تسافر اآلن ومع _
حني نفّس إمساعيـل   _ ين مل أر حيث كنا شيئاً صحيحاً أقول يا خان جري أل _

ما ال جيوز يـا حمتـرم فـال    إن كنت قلت  _عن صدره مما يقلقه عاد إىل وعيه 
راقبتك خالل سنتني دون أن أتدخل  ،ومبا أين بدأت احلديث فلن أكتمكتؤاخذين.

ـ وال من أُ ،ولكن ال من أوفدك إىل أرض األديغة يف عملك، إليهموف يثقـون  ،دت
   .بك

وخيل إليه أن اإلصبع اليت حتمل خامت القيصر آملته وحدها  ،آمل احلديث خان جري
 .اليت على جسمه بنفسها وذكّرته الندوب .فجأة

تـرم  تظاهر بأنه مل يالحظ تغير وجـه احمل  _ما جيعلين أقول هذا يا خان جري  _
   ...ليس ألنك إنسان سيئ أو ال كفاءة لك _ :فأكمل

_ حسناً؛ فهمت؛ لنتوقف عن هذا احلديث! _ أوقفه عن الكالم، ونبهه مرضـه  
 !ضواحيها الغادر من خالل إصبعه اخلدرة _ افرح بعودتنا إىل سريتنا فقد صرنا يف

م خان جري أخفى قودانت انفعاله سواء أعجبه أم مل يعجبه كال _صحيح واهللا  _
والسحب  ،الشمس مشرقة .أصبت يف توقُّع وصولنا إىل بطرسبورج بعد الظهر _

أنت  .انفعل كأن أحداً ال يثق به جالس معنا ؛مل يعجب كالمي احملترم _. .تتبدد
ال تصارحين مبا يف قلبـك   .حر يف ما تقول وتفعل أما أنا فلم أقل لك ما يسوؤك

من أسباب دمارنا حنن األديغة عـدم   .ى غري ما تتوقعولكن ال تظن أين أُطلعك عل
 .الثقة هذه

صرخ خان جـري   "ال أُبقي منه شيئاً  ،قلت لك كل ما يف قليبل لو كنت حراً " 
مث أبعد رأسه  .يف قلبه وهو ينظر من خالل نافذة العربة كي ال ينظر يف وجه خادمه



- 820- 
 

ملاذا تم مبا ليس  _ينني  عن زجاج النافذة واستلقى على املقعد الوثري مغمض الع
أتظنين اآلن  ؟ من شأنك مع علمك مبا يتصارع يف رأسي من أفكار فتثري قليب أيضاً

عرفت إليهم ليسوا حباجة إيلّ؟  رمبا كتب ا فحسب هللا أن من أرسلين ومن أُرسلت
. عندي حلظة وصويل إىل بطرسبورج ثالثة فقط ميكن علي هذا العبء فحملين إياه

لقائهما سألتقي بتانيا إذ ال وقبل  ،االثنان ال حاجة لذكرِ امسيهما .شكو إليهمأن أ
أقول هـذا   ؟ملاذا ال تفهمين أمنا إذن .أحداً يفهم الرجل أكثر من قلب املرأة أظن

عندما قررت أن أفعل هذا  ؟ولكن أكلّمتها بائحاً بأحزاين كما كنت أفعل مع نانا
وكانت تتناسى أمساء املوايل العاملني يف  ،األبزاخو الشابسغأحبطتين بكالمها على 

 .ولو مل حترجين فتدفعين إىل الزواج قبل أن أعود إىل بطرسبورج لرمبا اتفقنا .الدار
أال تنتظرون اية هذه القضية اليت نسـعى   ؟من يفكر يف هذا العامل القبيح بالزواج

جليوش الروسية يعـوض  ا وما ينقص من ،كل يوم تتسع احلرب يف إقليمنا ؟!حللّها
بل حـيب   ،، ال أحزاين فحسبسأمحل إليها ،نيا. نعم سأذهب مباشرة إىل تاباملزيد

ليقلْ كل إنسان ما يريد غـري أين فعلـت يف حضـرة     .الذي صبرته طوال سنتني
مرة واحدة فقط حني قالت يل وحنن يف لوستان حبله " قـد   ،سيسور ما ال جيوز

مهما قلت  .طرسبورج " ما كان علي أن أخفي عنها تانياة يف بعينتكون لك فتاة م
وما أفعله حبق  .فسيسور مبثابة أخيت الكربى،والكذب عليها كالكذب على نفسي

أميكن أن أقضي العمـر   ؟أعجيب إن كان هلا زوج يف ما سبق .تانيا ليس صحيحاً
ـ ولكن ليس من اإلنسـانية أن أُظ  !ها هو قاز جري يعرف ؟خمفياً هذا السر ا هِره

 "كتسلية إذ ليست هذه هي احلقيقة
 .قال قودانت .وصلنا إىل بتربف يا حمترم _
 ؟ملاذا مل تخربين إىل اآلن _فتح خان جري النافذة  ؟!ذه السرعة _
 .قلت سيعرف حني نطأ الطريق املمهد يف املدينة فلم أشأ إزعاجك _

وال  ،ملدينـة ليس القيصر هو أول من خطر خلان جري حني ألقى نظـرة علـى ا  
 .بل تانيا اليت شخصت لعينيه منسية إياه أحزانه ،نكندورفبالكونت 
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ما إن وصل خان جري إىل مقر السرية القفقاسية اجلبلية ودخل غرفته حىت دخـل  
 :وراءه قاز جري وحضنه

 !طال غيابك ؛احلمد هللا على السالمة يا خان جري _
يفهم منه عـدم رضـاه    كالمغمغم ب _.. .لو كنت سيد نفسي يا قاز جري _

 ؟والسرية ؟وأنتم كيف أموركم _ :، مث سأل بسرعةبتغييبه
 ؟ما أخبار منطقتنا ؛كلهم خبري لوال أننا كنا قلقني على غيابك _
إن  ب _ابتسم خان جري متحفظاً يف اجلـوا  _ ؟كيف أُفهِمك ما تسأل عنه _

مشتاقون  ،يسألون عنك ،هم خبري ،كنت تسأل عن أهلك فقد زرم بضع مرات
واملواليد اجلدد. ولكن ال ميكـن   والقتلى وليس يف قريتكم إال أخبار املوتى .إليك

وعمك األكرب كان يف عداد األمراء  .ادعاء أم غري مهمومني مبا حيدث يف اإلقليم
الذين حتدثوا إىل القيصر دون إظهار شخصه، وحبكمة؛ أعجبين جـداً باحترامـه   

رمبا نقل إليكم رفاقي  ؟ومن الناحية األخرى ماذا أقول .لنفسه وباحترام القيصر له
والوبيخ واحلاكوف جياون السـفن   ،واألبزاخ ال يتراجعون الشابسغ :السابقون

وجد خان جري ذريعـة   _ ؟. ملاذا ال يظهر تغانه أو بدس..الروسية على الساحل
 ؟خالٍ والفناء ،نغومه شورهوكذا  ،جديدة لتجنب احلديث يف ما ال يعجبه

 _ابتسم قاز جري له فاضـحاً سـره    _ !ال تستعجل ،مهالً، مهالً أيها العقيد _
 .ن عملكم يف إقليمنـا ما نسمعه هنا أن القيصر راضٍ ع .هؤالء سيجتمعون حاالً

وتغانه أسالن بك والعاملون معهما على هدايا ماليـة   ،بدس رومتستروقد حصل ال
العقيد فريفسك هو أول مـن   .زير لرتبة عقيدالو دعمهوالرومتستر فريفسك  .قيمة

وهناك أخبار حبصولك على هدايا قيمة من شرينشيف  .أخربنا بعودتك هذا الشهر
 .وبنكندورف

كان األفضل لو  _قال خان جري مستغرباً ما مسع  _" بدالً من أن مينحوين هدايا 
ـ    رق أجابوين على الكتب اليت كنت أرسلها دون أن يطلقوا علـي غريهـم بط



- 822- 
 

 .غـري ممكـن   !ال ؟.. عجيب أن قاز جري ال يأيت على ذكر تانيا! أأسأله.ملتوية
 سأزورها حاملا حيل املساء "

 ،فجأة إىل الغرفة ووقف باستعداد أمام قائد السرية اجلبلية القفقاسـية  بدس دخل
 :وقال له بالروسية ويده ما تزال يف وضعية التحية

كل السرية بانتظارك يف ساحة التدريب لتلقي _ احلمد هللا على السالمة يا عقيد! 
وقال: مـا   عليها التحية. مث هجم على خان جري وعانقه وكرر ترحيبه باألديغية

   أشد ما اشتقنا إليك!
 حني هدأت عناصر السرية الذين رجع إليهم قائدهم هرب من املهنئني اآلخـرين 

صله إىل شارع ليـتني  أن يو ،مث مع حلول الظالم ،وطلب من إمساعيل جتهيز العربة
 .وصرفه ،و أمره أن يرجع يف منتصف الثانية عشرة.حاالً

العجوز صاحبه الذي فتح الباب أفزعه ما رأى فصرخ على غري عادتـه ومـن يف   
 :الطابق الثاين يسمعه

وملا قطعنا األمل من  .انتظرناك هذا اخلريف وانتظرناك !هذا أنت يا خان جري _
خان  ؛عندنا ضيف عزيز ،يا نوري ،تاتيانا كونستانتينوفا يا .عودتك هدأنا نفوسنا

 !جري رجع
 ،رغم ارتياحه لترحيب العجوز مل ينشغل به، ومل يشأ أن يضيع الوقت أمام املـرآة 

وحـني   .وتوقف فجأة وهو يتسلق الدرج املزين ببساط جداري كأن أحداً ناداه
من األطلس يزيـد  صباحياً ثوباً نظر إىل األعلى رأى تاتيانا يف رأس الدرج تلبس 

 .وإحدى ضفريتيها على صدرها ،خصرها دقة
وبدالً من أن تبادله الترحيب بقلب يكاد يقفـز مـن    _ !مساء اخلري يا تاتيانا _

 .مكانه رأى وجه تاتيانا الشاحب
 !مساء اخلري خان جري _
توقف خان جري على بعد درجة واحـدة   ؟ألست فرِحة برجوعي يا تانيوشا _

 د برد قلبه.منها وق
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 !بلى يا خان جري _
 !إن كنت فرحة يا تانيوشا فها أنا قد عدت _
ارمتت  _إن رجعت يا خان جري فلن أمسح لك أن تعود ثانية إىل حيث كنت  _

وشرعت تقبل وجنتيه وكتفيه  .تاتيانا على صدر خان جري وقد فقدت زمام قلبها
 !ما أكثر ما ذرفت من دمـوع وأشد ما عانيت يف هاتني السنتني،  ما _ :قائلة له

 .لن أمسح لك أن تعود ثانية إىل هناك ؟أتفهمين يا خان جري .يكفيين أنا القفقاس
يتأمـل   .وأنا أظن أن من تعنينهم مل يعودوا حباجـة إيلّ  .أفهم ،أفهم يا تانيوشا _

 .خان جري عيين من اشتاق إليها ويطرِق دون أن يعترف بذنبه
وحلق ونظـف   ،ايل وقد نام جيداً وارتاح قلباً وروحاًض خان جري يف اليوم الت

   .جسمه ومالبسه وتناول فطوره بشهية
وفيما هو يهم بتسريح شعره ضـرب   .وقف أمام املرآة وهو يتهيأ للقاء شرينشيف

 ؛وفيما املشط يسقط من يده وصلت النوبة إىل رجلـه  ،التشنج يده فجعله يرجتف
ني رفض التشنج أن يفلت رجله أمسـك  فجلس طويالً يدلك فخذه وكاحله وح

 .1بالورقة والقلم
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 .ودفعهما بيد واحدة ،كعادته كل مرة دون أن يدع اليأس يغلبه 
 " انتظار املوت أصعب من املوت نفسه "

تذكر خان جري يف أيام مرضه كثرياً من املرات كلمـات خورلوقـوه مرجـان    
منظر األتاليك العجوز الذي كـان  وكلما فكر يف مرضه شخص لعينيه  .األخرية

                                                 
من الشهر اجلاري  14شرين الثاين: يف نوفمرب ت 20كتب خان جري إىل شرينشيف يف  1

حني وصلت إىل بطرسبورج مل أستطع املثول أمامك رغم شوقي الشـديد إىل وجهـك   
 املشرق بسبب املرض. سأوافيك حتماً يف وقت الحق مبا أجنزت من أعمال. 
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فنهض واستوى على سريره ويـده النحيلـة    ؛هو وفريفسك زارهفقد قوته حني 
 .القوية ممسكة باحلبل املربوط إىل العمود الئماً نفسه على انتصار اجلزع عليه

يذرع خان جـري أرض    ؟" وهل عشت بقدر ما عاش مرجان فأفكر يف املوت
ربة معاتباً رجله اليمىن اخلدرة فيضغط عليهـا وحيملـها   الغرفة بانتظار وصول الع

إن كان القيصر وجه يل كالمـاً   عجيبأ .أنا ما تزال أمامي مهمات كثرية _.ثقله
تصرف واحد فقط لـو   .لو مل يكن مهموماً بأمرٍ ما ملا تصرف ذه الطريقة ؟جافاً

واألديغة يـنخس   !لو مل يسمح للجيش مبواجهة األديغة بسالح مشهر :مل يتصرفه
ويج أنفسنا كما كانت تقول نانا " ال يظهر فينا زعيم  .أحدنا اآلخر ويتآمر عليه

يزرع فيها الصدق واإلنصاف " ما قالـه   ،جيعلنا نراجع أفكارنا ،يعيد إلينا الوعي
حىت  .األديغة للقيصر يف ستافروبول كان جيب أن يعرفوه منذ زمن بعيد وليس اآلن

كما يقولـون "   ،ال ،ال .امك فاألفضل أن تفكر فيه قبل أن تعثر بهإن مل تر ما أم
من هو على الضفة ماهر يف التجذيف " فاحلديث بسوء عن األديغـة واغتيـاب   

 .ما كانوا اختاروا طريقاً ،سلطان ، أسرةعلى ما يبدو إن كبار أسريت .نفسي سواء
 نعم .ن يدفع الثمنوأنا م ،ودون أن يفكروا يف ما سيحدث بعدهم اختذوا وجهتهم

و" كما ينفخ يف املاء من أحرقـه   .أنفك يف الطريق الذي اختاره أجدادك حطِّم 
ووصل إىل مسعـه صـوت    ،ر خان جري نفسه .احلليب" أصبحت اآلن حكيماً

   .عجالت العربة
   .مل تكن العربةَ اليت انتظرها فهذه اليت وقفت أوالً هي عربة فريفسك

كنت أنوي مفاجأتـك   _تعانق الرجالن  _ !كسندروفيتشأهذا أنت يا بافل أل _
 ؟من أخربك برجوعي ،اليوم

قابله فريفسك  _سان بطرسبورج مدينة كبرية ولكن األخبار تطري فيها بسرعة  _
حىت  .إن كنت تعاتبنا ظناً منك بأننا نسيناك فأنت خمطئ يا حمترم _ :باملزاح وقال

مل أمسـع   ،ال ،ال يا حمترم .ا خان جريأهنئك ي .مريضاً فال يبدو عليك لو كنت
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  للـوزير ألكسـندر    مبرضك من خالل األخبار، بل هو مذكور يف مـا كتبـت
    .هو من أرسلين لعيادتك .إيفانوفيتش

" ال أظن هذا املاكر اخلبيث صدق ما كتبت له " ابتسم خان جري يف قلبه وقابل 
 :السؤال جبواب مناسب

وقد رتبت كتابايت اليت سآخذها  .على سؤاله عينشكراً  أللكسندر إيفانوفيتش  _
 .وسأوصلها اليوم أو غداً.إليه
 .الصحة قبل كل شيء ؛ال تستعجل على كتاباتك يا خان جري _
أيها البارون بافل ألكسندروفيتش ألست من قال يل إنه ال يبدو عليك عالئـم   _

ليس وزير  _ :لهاختتم خان جري كالمه بنربة بريئة يظهر فيها مودته  _ ؟املرض
وكمـا   .ليست هذه مشكلة .استطيع أن أواجه أي إنسان وأكلمه ،الدفاع وحده

وأنت حني كنت يف نواحينا " ال ميكن مسايرة اجلميع " كيف  ،كانت جديت تقول
ـ بدلت رتب :نعم أنظر إليك فأهنئك ،نعم ؟أشغالك أنت وازداد  .ك إىل األعلـى ت

 . وكأين من حصل عليهكل هذا يسرين .ومسرور يف داخلك .وزنك
تغير  _أصدق أنك ال تقول شيئاً من خارج قلبك.ولكن  .شكراً يا خان جري _

فهمت حني كنا  ؛لن أكتمك ما يعتمل يف صدري ومل أقله لغريك _لون فريفسك 
أن مأساة غريك لن تسعدك.أمحل معـي   ،يف مشال القفقاس، وخصوصاً يف إقليمكم

حىت لو فتحت هلـم   ،ي مث أرها. مهما قلت هلمفرحي وحزين وأنا أفكر يف نفس
صدرك وعرضت قلبك، فكل من يعمل يف قيادة اجليش مـن النـوع الـذي ال    

 .يفهمك
 ...يا بافل ألكسندروفيتش ،بافل _
دعـين   _اعترض فريفسك يد خان جري  _ال تقاطعين  ،مهالً يا خان جري _

لسـت   ،ال .حزاين سـنتني أكمل ما أريد قوله.  أنا فكرت يف هذه األمور ويف أ
ال ختَف مـين   .ولست من االنقالبيني .ديسمربياً ولست متآمراً من عمالء القيصر

وقد فهمت هـذا يف إقلـيم    .وأنا واثق أن كل ما نقوله سيبقى بيننا .مهما مسعت
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وال سيما رسـائلك إىل   ،وأنا من كان يفض رسائلك .األديغة ورأيته يف رسائلك
اجة للسؤال عن إخالصك للقيصـر والـوطن واسـتعدادك    وال ح .وزير الدفاع

ه واغتياب لولكن من املعيب اغتياب القيصر الذي تخلص  .الفتدائهما عند احلاجة
إقليم  ئهم على القفقاس الشمايل مبا فيهال تعجبين طريقة استيال .اجلنراالت اآلخرين

ملا قلت  برياءمآسي األولو مل أشهد على  ،بسالحي مساهلو مل أر بعيين وأُ .األديغة
 .هذا

 :وقال وهو يتهم نفسه ويشعر باخلجل ،ض خان جري وأغلق الباب املوارب
 .ومع ذلك فأنا منذ اليوم األول مل أثق بك _
سأقول لـك مـىت    _ :ابتسم فريفسك وقال _ ؟.. ولكن أنا.كنت أمخّن هذا _

 .جعلتين أفكر ألول مرة يف عدم ثقتك
 .نسخة مما ترسل إىل الوزير رمبا طليب منك إبقاء _
 .قبل هذا _قال بوجه ماكر  _ال  _
سواء كانت مذيلـة   ،أيكون طليب منك إطالعي على ما ترسل إىل بطرسبورج _

 ؟بامسي أم ال
ال أقول إين مل أجد يف هذه املواقف مـا   _ضحك فريفسك  _قبل  ،أيضاً ال  _

دار دون علمك وأرسلت ولكن بعد ما حدث كتبت يف إيكاترينو ،يدعوين للشك
يف الطريق  مل يكن يف الرسالة األوىل إال أين مل أالحظ عليك وحنن .ورقتني للوزير

باسـتقبال   أي مالحظة سلبية يف موقفك من روسيا والقيصر... والثانيـة تتعلـق  
 .األتامان القوزاقي زافادوفسك

 .سأل خان جري حماوالً الضحك ؟وبعدها _
 _اإلجابة عنه دون النبيذ الذي جئت به من ناحيتكم  ما سألت عنه ال نستطيع _

 .مزح فريفسك
هات  ب:مث قال ماداً رأسه من خلل البا ،صاح خان جري إىل اخلارج !إمساعيل _

 .ضيفنا مشتاق إىل النبيذ األديغي .الصندوق اخلشيب الصغري وكأسني
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 .رة واحدةلن أذوق أنا قط _قال باألديغية  _ !ال تنظر إيل هكذا ،هات ،هات _
 !وال تفك احلصان من حتت العربة

ما مسعه فريفسك باألديغية أدخل يف قلبه شيئاً  _ما الذي ال يعجب إمساعيل "؟  _
 .من التوجس

 ؟أيعمل عبثاً عندي _أجاب ضاحكاً  _حريص على صحيت  _
قال فريفسـك وأضـاف    _أحرجتك بالنبيذ على ما يبدو وأنا أعلم مبرضك  _

 .جيب أن أعود إىل مكتيب ،عندك بقى طويالًألن  _بسرعة 
مبناسبة اجتماعنا يف  _مل يقبل خان جري ما مسع  _ال حرج يف ما قلت مازحاً  _

 !ارفع كأسك يا بافـل  .بطرسبورج لن أدعك خترج من غرفيت دون أن نرفع خنباً
 !التقو صداقتن .حىت لو كانت أحزاننا كبرية فقد اجتمعنا من جديد وحنن بصحتنا

   !لنرفع هذه الكأس :وض خان جري ،خنب روسيا والقيصر
يقول  _قال فريفسك يف نفسه بعدما احتسى النبيذ  _ !" ما أعجب هذا اإلنسان

يل لن خترج من غرفيت قبل أن نرفع خنب القيصر وروسيا اللذين جلبا املأساة اليت ال 
 ،ن االهتمـام مبرضـه  وروحه معلقة م دو  ،حدود هلا إىل قومه الذين خيلص هلم

فكيـف تفهـم هـذا     .يرفع الكأس هلما واقفاً .ومتجاهالً أنه ال جيوز أن يشرب
لو كنت مكانه ملا أوليت هذا االحترام والتقدير ملـن جلبـوا الكارثـة     ؟السلوك
أفال يثق يب بعد كل  .اآلن متاماً بحت له بكل ما يف قليب دون إخفاء شيء .لقومي

اليت كابدناها يف مشال القفقاس وإقلـيم   قليلةً الصعاب تيسل ،ال أعرفه اليوم ؟هذا
وأخشى  ،أفكاره السرية والعلنية متالصقة :أقول .خضنا معاً مواقف صعبة.األديغة

حادثـت عجـوزهم    ،أن أظلمه، فباإلضافة إىل أين أكلت على مائدة آل سلطان
لعام املاضـي  ويل عالقة بعادل جري الذي انضم يف ا .قانتات ومواليهم يف دارهم

وأخوهم األكرب الذي قتل  .وسعيد جري الذي خيدم يف تفليس ،إىل السرية اجلبلية
يف حرب الفرس كنت بني الذين دفنوه يف أرض الغربة ولو أين مل أكن أعرف خان 
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 الكونت وكما يقول قائد اجليش فمن الصعب الوثوق مبن حول .جري وقتها جيداً
 باملاء يف أفواههم " حيتفظون "يربيهم حبيث ،بنكندورف

   :بعد مدة وقد رتبوا أخبار بطرسبورج سأل فريفسك
 ؟مل تعرف يا خان جري مىت اكتشفت ألول مرة أنك ال تثق يب _
 !ما أشد جلاجة هذا الرجل :ابتسم خان جري يف نفسه قائالً _إن كنت تذكر  _
علـى   : أدقعـبري وبت ،يف ربيع العام قبل املاضي حني دعينا إىل حاضرة القيصر _

حني انصرفتما شرينشيف وأنت يف عربـة   :. وعلى حنو أقربمدخل قاعة القيصر
 ضحك خان جري دون جماملة. ؟أمل أُصب ؛واحدة

ولكنك  .حني تكون معاوناً لقائد اجليش يصدف أن تكون معه يف عربة واحدة _
ك وراء بنكنـدورف  صـحبو حـني   ،مل ختطئ حني حددت باب قاعة القيصـر 

وبقيت أنا على الباب، حزنت كما حيزن من أقفـل   ،إىل عند القيصروشرينشيف 
درجِ الكالم؛فأي  هذه أحداث سالفة يا خان جري بحت ا يف .أمامه باب اجلنة

 فائدة منها اآلن؟ حان وقت انصرايف،سريسل ألكسندر
 . إيفانوفيتش يف البحث عين 

 ؟أمل تقل إنه على علم بقدومك إيلّ _
أصحاب القبعـات   .وقلت لك إنه كلفين أن أبلغك ترحيبه بكيعرف ,  ،نعم _

نقول فيهم ما ال جيـوز ألننـا    ،وهم شوكة يف أعيننا،وإن مل نبلغهم أحياناً ،العالية
فألكسندر إيفانوفيتش ليس إنساناً سيئاً لوال أن حاشية اجلنراالت  ؛اعتدنا على هذا

أرفع  :على الواقف مع انصرايفحسناً أريد أن أرفع كأساً .أخالقه فسداحمليطة به ت
هذه الكأس من أجل أال تتوسع احلرب يف مشال القفقاس وتنتهي قضـية األديغـة   

   .وتتقدم أعمالك ،بالسالم
 .فوقنا من هم أعلى منا ؛هذا ال يتعلق بنا يا بارون _
 ؟هم فوقنا، ولكن ألسنا أحراراً يف أن ندعو إىل اهللا ونتبادل األخناب .نعم ،نعم _
 .ولكن بعد اهللا ال أحد ميكنه أن يسلبنا إياها ،حنن أحرار نعم _
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 .لن تقول أصدق من هذا ولكن آمل أن يبقى كالمي إليك بيننا يا خان جري _
 :ابتسم خان جري وسأل الضيف املنصرف

 ؟ألست واثقاً يب يا بافل _
 ؟أكنت ائتمنتك على أسراري لو مل أكن واثقاً _
 _ن أستطيع إال أن أسألك يا بافل ألكسندروفيتش ل _ولكن اغفر يل  .هذا حق _

خالفاً للسنوات الكـثرية   ،ملاذا اليوم بالذات ـب:أوقفه خان جري بني دفيت البا
   ؟أ ألين أديغي ؟اليت نعرف فيها بعضنا تبوح يل اليوم مبا يف قلبك حنو األديغة

 منـا _ أيها احملترم خان جري _ أبعد فريفسك يده فجأة عن مقبض البـاب كأ 
لو عرفت أن هذا هو رأيـك يفّ   _أحرقته وقد بدا من وجهه املمتقَع تألُّمه مما مسع 

 !ملا فتحت لك قليب
ولكن دون أن يفهـم  ،ارجتفت يد خان اليمىن علـى مـرأى مـن فريفسـك    

وقال لضيفه وهو يف هذه احلالـة ناسـياً    ،وتشنجت أعصاب ساقيه وفخذيه،سببه
 :نوبته اخلاطفة

حني بقيت يف إقليم األديغة بعدكم بني  .مل أقصد اإلساءة إليك !ساحمين يا بافل _
وبني بولتقـوه وشـروخقوه   ،اجلنراالت غولوفني وراييفسك وتروسكني من جهة

ومن حسن حظي  .ودغومقوه وزعماء ووجهاء أسرة تسي، صرت حساساً لإلهانة
ن أمسح لـك  ل .كنتما جبانيب .وهنا يف مكتب اخلدمة أنت ،أن اجلنرال غرابيه هناك

 !هات يدك يا أخي .أن خترج من غرفيت وبيننا أي سوء تفاهم
وأنـا مل آت إليـك    _مد فريفسك يده راضياً  _أفهمك  ،أفهمك يا خان جري

أريـد أن   .اغفر يل أنت أيضاً ما أمسعتك من كالمـي  .ألسبب أي إشكال بيننا
 .لـص أنك أديغي صادق كما أنك ضابط روسي خم ،كما أعرفك ،أعرف الناس

 ،وإن مل أعرف كيف أفيدك ،وألين أعترب موقفك هذا رجولة .أفهم أنك بني نارين
 ،عشـاق احلريـة   ،وكما يقول أبناء قومك األديغةُ .فقد صرت أقرب إليك بقليب

أنتظرك غداً يف املكتب  !تركتك خبري يا خان جري .ففرحك فرحي وحزنك حزين
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ا يزال أمامك كثري مما جيب أن احرص على صحتك فم .العسكري عند شرينشيف
 !وهذا أهم شيء ؛ختدم به قومك

مل يكن خان جري ليترك النافذة ولو أن عربة فريفسك اختفت وراء املنعطـف.  
 رفع قودانت املائدة، ودخل الغرفة وخرج. ويف املرة الثالثة سأل احملترم ذا املـزاج 

 :املعكَّر
 ؟أأجهز العربة _
قال خان جري الذي خرج فجـأة مـن بـني     _ة اآلن سأخرج من الغرف ،ال _

أشارت السـاعة بأغنيتـها    .وسحب ساعة أبيه الفضية من جيبه وفتحها ،أفكاره
بنكنـدورف   الكونت ومع أنه كان ال يزال على موعد .الناعمة إىل وقت الظهر

 ،ونفض الغبار عن كتفيه ،ونظر يف املرآة  كاملة فقد ترك النافذة على عجلساعةٌ
رتبه الذهبيةوأصلح وض تتـدىل علـى حنـو     القيصر ثلمموتأكد من أن شارة  ،ع

وشد احلـزام الـذي    ،والطف أطراف سترته بأصابعه الدقيقة ،مستقيم من صدره
 .وأوثق إىل جانبه مسدسه وسيفه وقامته ،كان من البداية يف وضع صحيح

ألنيـق  غضب خان جري على نفسه وهو يتفقد زيه ا _" أستحق كل ما يقال يل 
ال أعرف إن كنت تنوي الذهاب إىل مكان  :حني قال يل بافل _من خالل املرآة 

كنت أنوي الذهاب إىل مقاتلي  ،ال :ما أو أعطّلك عن عملك كذبت عليه فقلت
ح . وقد ملّال أزال أعامله حبذر ال حدود له ؟أهذا سلوك صحيح .أفراد السرية هنا

ال  :توغوظقوه قازبك يقـول يل معاتبـاً   . وكانيل به فيليامينوف وراييفسك مرة
صارح؟فكيف نثـق بـك   ؛سواء أكنا وحدنا أم يف مجاعة ،نا حبقيقة ما يف قلبكت 
 الكونـت  لو وقفتم أمـام  ،لو كنتم أنتم يف موقفي كيف كنتم ستتصرفون سنرى

 لو كان هو من رباكم " ،بنكندورف
خـان   ابتعـد ،عليهبل شخص آخر يتجسس  مل يكن هو من يراه يف املرآة وكأن

 ،وركب العربة حمادثاً نفسه: " احذر يا خان جري.جري معاتباً نفسه ناصحاً إياها
مرضـك   سـيغلبك و ،تحكم يف صربك سترتكب أمام الناس املثالبتفقد الحني 
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رأسـه  الفكرة  وتبقى وحيداً يف الساحة، يهزك من ينفخ عليك "  ومل تفارق هذه
 .رفبنكندو الكونت حىت وصل إىل مكتب

كل شيء  .مل يتغري شيء يف القصر العايل الفخم الذي مل يضع فيه رجله منذ سنتني
وإن مل تتهرأ بعض درجاتـه   ،اللهم إن مل يغريوا بعض سطوح التوتياء ،على حاله

 ،رمبا كان العقيد الشاب اجلالس على باب قائد اجلندرمـة مـن جيلـه    .احلجرية
 ثـل مموما إن دخل  .كلها على حاهلا ،سعةوصورة القيصر واملصابيح والبوابة الوا

الغرفة حىت ض له العقيد، ونظر إىل الساعة وقال له مرتاحاً لوصـوله يف   القيصر
 :موعده

 !ألكسندر كريستوروفيتش يف انتظارك _
مل ير خان جري يف الغرفة اليت دخلها أي تغيري إال الشيب زاد يف شعر ألكسـندر  

وغدا وجهه أحنف عن  ،ة النفيسة على صدرهكريستوروفيتش، كما زادت األومس
 :استقبله كما يف املاضي بوجه بشوش .ومشيته أضعف ،ذي قبل

أنظر إليك يا حمتـرم فـأراك    .يسرين رجوعك _تفضل يا خان جري  ،تفضلْ _
 .شاب شعر صدغيك ،ال .وهذا هو التغري الوحيد عليك .صرت يف هيئة الرجولة

أفهـم وأعـرف    . غري أرى حزناً يف عينيكصحيح يا خان جري أنك تبتسم يل
مل يبق  .نعم ،نعم !حرب _وال عجب يف هذا  ،اً يف نواحيكمكثري تعبت ،مهامك

سفك الدم يف هذا اجلانـب وذاك  .يف املوضوع سرغـري أننـا    ،جتري احلرب وي
 .ال نستطيع أن نتهمك بالتقصري يف العمل يف ناحيتكم ،راضون عنك

أرى مـا   _مسبل اليـدين   كونتتسمر خان جري أمام ال _شكراً يا جنرال  _
إقامـة  ،. مل أستطع يا ألكسندر كريستوروفيتش، حيث كنتأجنزته قليالً ال كثرياً

 .سالم بني الطرفني
سأل وهو يذرع به أرض الغرفـة   ؟عن أي طرف منهما رضاك أقل أيها العقيد _

 .وقد أمسك بساعده كما كان يفعل يف املاضي
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لست راضياً عـن   .ولن أخفيه يا ألكسندر كريستوروفيتش ،ا يف قليبسأقول م _
 .أحد منهما

قـال   _.األخبار اليت تصلنا كانت تقول إنك تنحاز إىل قومك وتقلق علـيهم  _
 .وتوقف وعيناه الزرقاوان خترقان عيين خان جري .بنكندورف بال مباالةالكونت 

كان يف ما يشـيعه   .أصدقها ولكن ما كنت _ :مث غير سحنته فجأة إىل البشاشة
 !وال خيطر لك شيء آخـر  ،ال تستغرب يا خان جري .أعداؤك شيء من الصدق

ومل أكن أثق به  .إن مل ينفعك فلم يضرك ،ليس فريفسك الذي كان عندك صباحاً
تبين أن البارون فريفسك منصف لك. وأنا راض  .كثرياً ألنه من أتباع شرينشيف

 .سأل بصوت أجش _ ؟فاعمىت ستقابل وزير الد .عنه
 .مل أجد من الالئق مقابلته قبل مقابلتك _
دون أن يستطيع إظهار فرحه.  الكونتفرح  _، أعرفك أعرفك يا خان جري _

ألست حتتفظ بإيصـاالت النقـود الـيت     .: ال حاجة ألن تقابلهواختتم باختصار
 ؟أما حضرتها ،أنفقتها

 .ةقيمتبسومة  900وجبانبها  ،نعم _
يـه  حاجببنكندورف مبوضوع النقود ابتسمت عيناه من حتت  الكونت عحني مس

مث بعد انقطاع قصري قـال حبيـث ال    .م طمعه فيهاداخلفيفني معرباً عن ارتياحه لع
 تدري إن كان يف كالمه شيء من املزاح:   

أعدها  .أغْنيت ذه التسعمئة سومة وزير الدفاع الذي ال ينفك حيتاج إىل املال _
املرجع الـذي   _ :بنكندورف ثانية قليالً الكونت توقف .مسؤوله املايل باليدإىل 

قيصـر   :هو شخص آخـر  جيب أن تسلِّمه نتيجة مهمتك إن كانت ناجحة أم ال
 .وأنت ستتصرف تبعاً لرضاه عنك وتقييمه لعملك .روسيا العظيم

ال سالم  _ أرعبته املشكلة اليت مل ينتظرها _ولكن يا ألكسندر كريستوروفيتش  _
 .حيث كنت
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أنت عملت أكثر مما يف  .كلمة السالم هلا معان كثرية !تفْنِهاال ال تلم نفسك و _
ال تكتم حني تقابل القيصـر أنـك فهمـت     _ :توقف حلظة مث أكمل _طاقتك 

 صعوبة إنشاء السالم يف جمتمع ال يعرفه.
شـيء مـن    سأل خان جري وقد عاد إليه _ ؟مىت سيستقبلين القيصر العظيم _

   .شجاعته وتقديره لنفسه
ولكنه كان قد سـأل عـن موعـد    هذا يتعلق بقراره. .يوم وال غداًال أقول ال _

وحضـر نفسـك    ،فكِّر يف ما ميكن أن يسألك عنـه  .وصولك إىل بطرسبورج
وال  ،وسأطلعك على أمرين مها ما أعرفهما كُرمى ملشاعري الودية حنوك .لإلجابة

والثاين  ،عدم استقبال ممثلي األديغة له يف غيلينجيك :األول :ناجيوز أن يعرفهما غري
ولذلك احذر أن تلمح له إىل  .أنه اعترب حديث األمراء إليه يف ستافروبول بال قيمة

دون  ؛إمكان تنصيب حاكم من األديغة عليهم قبل أن يضعوا السالح ويصـاحلونا 
حني تنتهي احلـرب يف ذلـك    أن يعين هذا أننا لن نعود إىل مناقشة هذا املوضوع

 !قد تكون أنت مرشحاً ؟من يدري ؟رمبا .وندخل يف تفاصيل السالم ،اإلقليم
ختدمين مبا مل يكن والدي ليخدمين به لـو   ،شكراً يا ألكسندر كريستوروفيتش _

ولكن املوضوعني اللـذين   .وأنا أتقبلهما ،تغمرين مبعروفك واستقامتك .كان حياً
 هما يل أفضىنا العظيم وحنن يف مشال القفقاسذكرتواحترمتهما ،ما إيلّ قيصر. 

مسـتغرباً عـدم    ،دون أن يبدي عدم معرفته مبا مسع الكونتسأل  _ ؟!هكذا _
متظـاهراً بعـدم    ،معاتباً يف قلبه من مل يطلعـه  ،إطالع القيصر له على ما جرى

مسـتعداً لشـيء   ولكن هذا ال يعين أن ال تكون  .هكذا سهلت مهمتنا _.املباالة
فأنت ال حتمي ذا وجهك فحسـب بـل    ؛حني تقف يف حضرة القيصر العظيم

واآلن  .كل هذا حسن أيها العقيـد  .وحتمي سريتك اجلبلية  اليت تقودها ،وحتمينا
سأسألك عن أمـر   _جلسا إىل املوقد الكبري احملفور يف اجلدار العايل  _اجلس هنا 

 ؟قكما أشد ما يقل ؟كيف صحتك :آخر
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أخفى  _أحياناً يؤملين جانيب األمين  .رمبا جروحي يا ألكسندر كريستوروفيتش _
 .خان جري اخلدر الذي يهيمن على رجله ويده

سأطلب من أمهر  ... هذا ال جيوز.على قولك يا خان جري جروحك تنتكس _
وشدد على هذه الكلمة  _ !ال تخف شيئاً .أطباء بطرسبورج معاجلتك حني تقرر

 .بل بالطبيب اخلبري ،ال يداوى املرض بالتحمل والصرب _
 _.. ال أشعر خبطورة يف وضعي الصـحي  .شكراً يا ألكسندر كريستوروفيتش _

أبقي يف هذا العصـر   _ :واختتم بسؤال مازح ،كتم خان جري اآلن أيضاً مرضه
 ؟!شاب أو عجوز ال يؤمله شيء

 :هز بنكندورف رأسه بسبب ما مسعه
 _ولكن إن كان رأيك هكذا فاستأنف عملك يف السرية  !الصحةال مزاح مع  _

نسيت يا خان  _ :وراء من خرج ،وقد تذكّر أمراً ملحاً ،، مث صاحالكونتض 
ومثـل هـذا    .جري يف غمرة احلديث يف قضايا البالد أن أعزيك بوفاة جـدتك 

عدم متكنك من وأسفنا ل ،حزننا حني مسعنا اخلرب .الواجب جيب تأديته ولو متأخراً
ليوجهها اهللا إىل اخلـري حيـث حلّـت     .حضور اجلنازة النشغالك بقضايا البالد

حنن راضون عنها ألا مل تعبأ مبن  .كنا نسمع أا امرأة حكيمة !وليغمرها برمحته
ومثل هذه التصرفات احلميدة  .حتالف مع تركيا فلم تقف حجر عثرة يف طريقكم

 .ال تنساها روسيا
مل تكن جديت جمرد امرأة حكيمة بل كانت  .ألكسندر كريستوروفيتش شكراً يا _

ال أظن أحداً غرينا يعرف مبـا سـببنا هلـا مـن      .تتحلى بالثبات والفطنة والصرب
غري أين أحزن ألا كانت تتفاءل باملستقبل فرأت بعينيها املأسـاة الـيت    .مصاعب

واختتم حبـزن ال   ،قال خان جري دون حقد ودون تلميح _كانت ترتعب منها 
وحـني تعقّـدت أمـوري     ،كانت جديت أهم سند آلمايل يف احلياة _ :حتفُّظَ فيه

 .ووجدت نفسي يف أحرج موقف فقدت تلك الدعامة الوحيدة
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غـري أنـه مل    ،بنكندورف أن يسأل خان جريالكونت " كان بود  ؟" وحنن إذن
  .مبرفقه دفعة لطيفةيستطع اإلفصاح كأن أحداً دفعه 

 
– V – 

 
اجلديد عام ضح املرض الـذي كـان    1840 عشية اليوم الذي سيحل فيه العامات

وفيما هو يوقف نزيف اجلرح  ،ارجتفت موسى احلالقة على خده :خان جري خيفيه
اخلفيف خدرت رجله مث تشنجت. بقي أمام املرآة ألياً دون حراك، والصابون على 

ترك املـرآة حبـذر    _ تتحسن ومل تسؤ مل _وجهه، متأمالً أن يدع التشنج رجله 
أفلت التشنج يده اليمىن اليت يدلكها باليسرى، غري أنـه   وجلس على املقعد الوثري.

   .كان قد فقد اإلحساس برجله
غزت رأسه الكلمات اليت مل يكن جيرؤ  _.. ." أخشى أن يكون أمري انتهى هنا

جرى يل حـىت يـتملكين    ما الذي _ :على النطق ا منذ مرضه ولكنه ر نفسه
ال داعي لليأس إىل اآلن إن شاء  ؟أهذه املرة األوىل اليت يهامجين فيها مرضي ؟اليأس

وأنفِّـذ   .واليزال تفكريي صافياً ،وال يزال عقلي سليماً ،ال يزال قليب ينبض ،اهللا
وأبعدت كل ما ها.توجيهات الطبيب الذي كلفه ألكسندر كريستوروفيتش حبذافري

ال أعرف ما حـدث يل فقـد جـرت     .فال أحتفظ يف قليب إال باخلري كان يقلقين
رمبا مكتب  :أقول .بطرسبورج إىلأموري على حنو جيد يف الشهر الذي عدت فيه 

بنكندورف والبارون فريفسك أخذوا أوراقـي دون  الكونت ولكن بفضل  ؟عملي
ع لقـائي  ويتابع ألكسندر كريستوروفيتش موضو .ومل يعلّقوا عليها بسوء ،انتظار

ندرا كانت ألكس ؛.. كنت أستطيع مقابلة القيصر هذه الليلة يف االحتفال.بالقيصر
. لـو  .حظي أن مرضي أنذرين قبل احلفلةمن حسن فيدروفنا ستطلبين إىل الرقص.

   ؟. ما العمل اآلن.ين هناك جللبت لنفسي العار أمام تانيا وأمام اآلخريندامه
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احلـق يل   _ :ارج الغرفة، وقال له ملا دخلنادى خان جري إىل خ !يا إمساعيل _
وملـس   ،أخفى حاله أيضاً عن خادمه _ال أعرف ماذا حدث ليدي  ،حالقة ممتازة

كانت قد خدرت قليالً _ه اليت رجعت إىل طبيعتها دون االهتمام برجله يد. 
قـال   _مل يأت هذا يف وقت مناسب يا حمترم وأنت تستعد ملخالطـة النـاس    _

حزيناً ملا مسع مـن اخلـرب    ،فيها شيء من اللوم ومزيد من التفكري إمساعيل بلهجة
بوضع خـان جـري إن مل    فمن يعرف ؛وأىب أن يصدقه ،الذي انتشر يف السرية

 .. ليس قليالً ما عانيـت .ساحمين يا حمترم أنت تم مبا ليس ضرورياً _ ؟يعرف هو
 شيء وإن مل يصـدقوا  مل تقصر يف .من آالم مما يعتمل يف صدرك يف شأن األديغة

هاهو زانه  ؟أعجيب أن ختدم يف اجليش الروسي .فعندي ما أقول هلم !فليسألوين أنا
 !سفريب خيدم يف اجليش التركي

دعنا من الكالم على هذا الرجل املمتاز  ؛موضوع زانه سفريب خمتلف يا إمساعيل _
  !وال عند روسيا ،ال عدالة عند تركيا .الذي احتجز يف تركيا

هكذا؟ _ رفع إمساعيل املوسى عن خد خان جري وسأل بسرعة، وبرأ نفسه:   _
موضـوعات   _ أنت أدرى ذا، وحنن ماذا؟... ساحمين يا حمترم   ، أنا بعيد عن

 .الدولة
مزح خان جري مسروراً بعـودة الـوعي إىل    _كيف تكون بعيداً يا إمساعيل  _

 ؟وأنت من محاة القيصر العظيم _رجله 
أنت يا حمترم اهتم بنفسك دون  ولكن ؟نعنا من أن نقول ما نريدذا ما ميأليس ه _

 !  أن تقلق ألشياء أخرى
 ؟بأي حجة أهتم بنفسي _
كيف  _ :تلعثم إمساعيل قليالً فحك رأسه _سأقول لك هذا أيضاً  ،ال تؤاخذين _

اً أن .. كما أن أمراء األديغة وأمراء الروس يعتنون بأنفسهم أريدك أيض.؟أقول هذا
 .تفعل هذا
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يف اللحظة نفسها رجعت احلركة إىل رجـل خـان    _على ما يبدو يا إمساعيل  _
 ؟أصلي افم ؛وال تشبهين باألمراء الروس ،مل أعد أمرياً أديغياً _جري 

هكذا أكـون   ؛ال تظن يا حمترم أين ال أعدك أمرياً أديغياً ألن ميولك حنو روسيا _
جعلين اُهللا أرى نفسي مثل أمراء شريكاسك الـذين   ال .أتهمك مبا ليس من ذنبنا

كما يفعـل األمـراء    الثروةأريدك أن جتمع بعض  !وهمنصرحالفوا روسيا حيناً ف
 .واجلنراالت والضباط األدىن منك رتبة

 .ضحك خان جري خمفياً انزعاجه مما مسع _حسب رأيك حنن هنا جلمع املال  _
م , ولكن بالنسبة إيل لو مل تكن لدي مثل ال أستطيع أن أقول هذا عنك يا حمتر _

أنا مجعت شيئاً من املال يكفيين إن عدت إىل مسـقط   .هذه النية ملا جئت إىل هنا
.. مبا أين بدأت هذا املوضـوع  .ننا ويكسوننا ويدفعون لنا أجرناأال يطعمو .رأسي

 .وآمل أن تساعدين .فسأمسعك شيئاً من أمنيايت يا خان جري
مل يظهر  _.. .مل تقل شيئاً خطأ ولكن .عي للمال خمتلفة يا إمساعيلأنا طريقة مج _

ولكن إن أردت احلقيقة فلكلٍّ طريقته يف كسب  _خان جري األمل املفاجئ لقلبه 
ورمبـا كـان يف    .مل أتوجه إىل روسيا ألن ما تركه يل أجدادي ال يكفـيين  .ماله

لسـت   .ا ندمت عليهسلوكي شيء ال أفهمه أو خطأ ما , وصدف أن اموين مب
 .بل حنو روسيا ،نادماً على أين مل أجته إىل تركيا

 ؟!مع ما يفعله بنا من خندم معهم يا حمترم _
من املعيـب   ."ال تعاد جارك حىت لو عاديت قرية كاملة" .نعم ،نعم يا إمساعيل _

وهذا اجلار هو من سيصل إليك وقـت   .وأن تعلق آمالك على من ال تعرف من ه
حنن األديغة انتكبنـا بفعـل    .وهو من سيمد إليك يد املساعدة ،قبل غريهاحلاجة 

وهذا السبب نفسه هـو مـن    .افتقارنا إىل دولة وبسبب حريتنا اليت ال ضابط هلا
   .يودي بنا إىل هاوية ال عودة منها

نظر إمساعيل إىل خان جـري نِظـرة    _ !يا حمترم ما أمر كلماتك وما أقساها _
 .بائسة
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ماذا ميكنـك أن تغـري    .ليس فيه إال ما يؤمل ،يس يف كالمي ما يستغربل ،نعم _
كلُّ قومية صغرية ال تعي نفسـها يف   .مل تبدأ املصيبة من عندنا ولن تنتهي بنا ؟فيه

وهذا  ،من البديهي أن يصرع القوي الضعيف .الوقت املناسب ينتظرها هذا املصري
ولن نستطيع خمالفة كبارنا  ؟املستقبلما يدريك ما سيحدث يف  .ما حيدث لنا اليوم

مث إن قليب حيدثين أن األديغة لن جيدوا السعادة يف الدولة اليت يضموم  .املعاصرين
قـال   _.. األديغة األحرار الذين يثمنون احلرية منذ األزل .إليها بإرادم أو بغريها

ضـل أن  كـان األف  _ :خان جري وهو يهز رأسه ويتنهد ناسياً أنه ليس وحـده 
تفكروا يف دولة تلجؤون إليها وتضمكم بدالً من أن تغتروا جببالكم البيضاء القمم 

بـادلوا األخنـاب   وتت ،وغاباتكم الفسيحة وسهولكم اخلصبة وأمواجكم املتالطمة
مث جتلسـون يف   .حياناً يشي بعضـكم بـبعض فتتقـاتلون   وأ وتتباهوا بأنفسكم،

 .فتتغنون بالبطولة وتذمون اجلنبملزررة اليت تشبه صدور قمصانكم غري ااملضافات 
   .قال إمساعيل فجأة دون وعي _ !واهللا صحيح يا خان جري _
 ،مل أقل شـيئاً  _سأل خان جري بصوت عالٍ وهو يعود إىل وعيه  ؟ماذا قلت _

 .ومل تسمع شيئاً يا إمساعيل
 حسـم قودانـت املوقـف    _ومل أمسع شيئاً  ،مل تقل شيئاً ،نعم يا حمترم ،نعم _

   .باختصار كما اعتاد يف مثل هذه املواقف
 ؟قل يل إذن ما الذي تتأمله مين _
 .بعد ما مسعته يا حمترم لن أقول شيئاً طوال عمري _
مل يعد بيننـا   ؛ولكن إن كنت أستطيع أن أفيدك فقل ،لن أحرجك إن كان سراً _

 .عدم ثقة
 _إمساعيل مث تراجـع  قال  _أنت أملي الوحيد هنا  ؟أميكن أال أثق بك يا حمترم _

 _ :مث توقف فجأة عند البـاب  .وعربيت جاهزة ،يأيت الوقت الذي حددته يا حمترم
لـن   .الضابط حامل العلمفليتك توسطت يل ليمنحوين لقب  ان هذا رأيككإن 

 .وستكون قرييت كلها راضية عنك ،أنسى لك هذا املعروف ما عشت
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 ؟   ضابط حامل العلموماذا تفعل بال _
يقال إم مينحون األراضـي   ،على ضفة البا وبشزة ،.. يف ناحيتنا.ج إليهأحتا _

 ؟أأخدم يف اجليش الروسي عبثاً ،رد منها األديغة ملن حيمل لقب ضابطاليت طُ
 :ولكنه أجاب وقد نبهه مرضـه  ،! جعل احلديث خان جري يصرخ؟ماذا قلت _
ولكنـك   ،ال تستحقه وال أقول إنك .أستطيع أن أساعدك يف اللقب يا إمساعيل _

كل ما قلناه ويف كوننـا   فائدة يفال وهكذا  .األرض اليت أضفتها إليهقتلتين بقصة 
 ؟ألست من قال إنك ال تريد أن تغتين على حساب فقر أحدهم .أديغة

.. " املاشية جتربك أن تترجل .فهمتب :راوح إمساعيل عند البا _بلى يا حمترم  _
.. ليت لساين قُطع قبل أن خيرج .لدي واجهته اليومكان يقوله وا مامن احلصان " 
 .هذا من فمي

قال خان جري وقد أشفق اآلن علـى   _فهذا جيد  إن كنت فهمت يا إمساعيل _
 ،سأدخل إىل الغرفة األخرى ،ولكن ال تسمعين بعد اآلن مثل هذا الكالم _خادمه 

 .سأحتاجك بعد قليل
مل يعـد   ،العلى أرض الغرفة "  وبدأ يتمشى .ض خان جري حريصاً على رجله

 ،أستطيع أن أعتمد عليهـا وأشـعر بأصـابع قـدمي     _ وخرج  ،فيها أي عيب
ـ  أأذهب إذن إىل حفلة القيصر .وتطاوعين ركبيت وما حوهلا  أرى؟ إن فعلـت فس

وسأصحب تاتيانا اليت انتظرتين كـل   .األصدقاء الذين اشتقت إليهم خالل سنتني
 .يوم واحد خالل السنة يستقبل فيه القيصـر النـاس   .هذه املدة إىل ما بني الناس

ولكن اليت مل أرها  ،رأيت القيصر يف القفقاس .وسيكون الضيوف خنبة بطرسبورج
أتراها تـرقص كمـا يف املاضـي     .القيصرة خالل سنتني هي ألكسندرا فيدروفنا

فأنا أعرف اآلن ما أجيـب   إن سألتين عن أوضاع األديغة ؟امحافظة على رشاقته
ومـا طلبـه مـين     .وإن قابلت القيصر نفسه فرمبا أخربين مبوعد استقباله يل .به

فيحصل علـى مـا    حامل علميريدين أن أساعده يف احلصول على لقب  ؟إمساعيل
 ،عقله ال يستوعب املوضوع غري أنـه مل يعـد شـاباً    :أقول .يسلبونه من األديغة
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قـال هـو    ،ليس اليوم.العقل وليس جمنوناً ومل يتجنبه .يصغرين بثالثة أعوام فقط
ولكن جيب أن تغفر له ألنه رجـع إىل وعيـه    ،نبتت يف رأسه هذه الفكرة ،نفسه

 !قبل أن حتاسب غريك حاسـب نفسـك   ؟ماذا أقول !مهالً ،مهالً .فاحترم نفسه
 أُقطعا وراء ر بشزة ديسياتينات ،بسبب حتالفهما مع الروس ،أليس جدي ووالدي

نت يوماً أراضي لألديغة الذين أُجربوا على النزوح فاجتازوا وهذه أيضاً كا .1كثرية
وضوع إىل الضفة األخرى. ألوم إمساعيل وأُحرجه ولكنه يف احلقيقة ال يتكلم يف م

 .ال يعرفه
خهامجته أفكاره جمدداً ألن الدار كانـت   .ل خلان جري أنه يسمع صوت عربةي

ين املرض وأنـا بـني النـاس    " وإن صرع ؟خالية " أأذهب إذن إىل حفلة القيصر
رحني، أو خالل حمادثة القيصر يل، أو مرافقة القيصرة، أو أنـا أرفـع   الصاخبني امل

لن أفضح  نفسي أمام أصدقائي  ،لن أذهب إىل أي مكان ،ال ،؟ الكأساً مع تاتيانا
أو أعدائي " أمسك خان جري القلم والورقة بسرعة: " تانيا سيكون رضاي عنك 

انتظرت مثل هذه  ،صدقيين وافهميين .فت أن ما أكتبه لن حيزنكبال حدود إن عر
أنـا   .اهللا مل حيقق يل أمنـييت  ؟ولكن ما العمل .الليلة وأنت يف قليب وأمام ناظري

 .ومعاريف يعلمون هـذا وأنـت أيضـاً    ،مل أشك طوال عمري إىل أحد ،متوعك
ال أستطيع  .ال خوف علي .ال تفكري يف شيء سيئ ،ال ،ال ،حسب وضعي اليوم

 ،حني نلتقي سأشرح لك تفاصيل مرضي املفـاجئ  .حضور أمسية قيصرنا العظيم
ال  ،تزيين وامرحي وحتملي من أجلي .ال تغييب عن احلفلة .أظنه من عقابيل جراحي

حني ترفعـون   ،بعد أن خيطب قيصرنا، حني حلول السنة اجلديدة .من أجل غريي
سـندعو إىل السـنة   .معاً يف نظراتنا إليهاسنرى السنة اجلديدة  !تذكّريين ،الكأس

أنا نفد صربي إىل موعـد لقائنـا    .اجلديدة أال نفتقر إىل السعادة والفرح واحلظ
 تانيـا مل .وأمس شفتيك احللوتني احلارتنيأعانقك حبرارة ولطف.  ،وداعاً .القريب

ال أشـك أن   _ أضاف إىل آخر الرسالة _يكن من الضروري أن أقول لك هذا 
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أخربي كل من  .كان بودي أال يعلم أحد بتوعكي .ستستوعب هذا األمر فطنتك
 .يسأل عين  أين يف حالة حداد "

أرسل خان جري رسالته مع قودانت إمساعيل وهو يلوم نفسه على سلوكه ويندم 
 .عليه

ولكن قلبه مل كان قد خيل إليه أن صدره ارتاح، وحني انصرف إمساعيل من أمامه
ولو عرف عادل جري الذي سأله أن هذا سـيحدث ملـا    .يةيكن يف الغرفة اخلال

وبدس ممت  نغومه شورهومل يكن مضى زمن طويل على خروج قاز جري و .تركه
.. "ما أقسى أن يصطادك املرض وأنت مل تعش أكثر مـن  .انه أسالنبكجري وتغ

يهـز  و يلوم خان جري نفسه  _ !اره هوويف الوقت الذي خيت ،اثنني وثالثني عاماً
ويف أي وقت ملـا   ،مث لو كنت تعرف أي جزء من جسدك سيصيب _ه معاً رأس

ليس عدالً ما جيـري يل   !لو عشت ما يعيشه اإلنسان عادة .كانت هناك مشكلة
أفضل أن يأخذين مرضي على أن يتركين  .اآلن يف الوقت الذي ستنحل فيه أموري

 .أرب من خيلِّد امسيمل  ،لست ممن أسس أسرة ؟ماذا استفدت مما حتقق يل .مقعداً
ومع علمي مبعرفة ألكسـندر   .ال أستطيع مصارحتها حبقيقة حايل ،أخدع تانيا عبثاً

 .وكتمته عن فريفسـك  .كريستوروفيتش بأخباري مل أستطع أن أجيبه على سؤاله
إن  .بل مل أصارح به أخي وهو الوحيد الذي ولدته أمي يف هذه املدينـة الكـبرية  

مل يبق عندي طموح يف أن أصبح  ؟من أنا :يف نفسي فأقول.. أفكر .هدين املرض
إذن أخلقت من طني أم من عجـني أم   .مثل أخوي املنفتحني بقلبيهما وروحيهما

 " ؟من تراب
فتح خان جري الساعة الفضية ونظر إىل عقارـا دون أن يسـتمع إىل األغنيـة    

أن ليلة رأس السـنة  الصاخبة اليت تصدر منها. أصوات البنادق الصاخبة تشري إىل 
اجلديدة جتاوزت العاشرة. ويف الغرفة ااورة تسمع أصوات آنية إمساعيل الـذي  

قـال   ؟أرسله قبل ساعة إىل تانيا " أيكون سلّم البواب العجوز ما أرسلته إىل تانيا
ومنظر تانيا البشـوش يف   ،خان جري وارتسم أمام عينيه ترحيب العجوز دائماً به
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لوال  ؟مع من يا ترى ستذهب إىل احلفلة _فعصر األمل قلبه  ،جريأعلى السلم احل
لو وقعت تانيا يف جمموعة حمترمة لكـان   .أن أليكس شغوف بالشراب هلان األمر

ـ السنة القدمية اليت يودعوا االحتفال ب .حسناً ويتبـادلون قـرع    ،اآلن هيف أوجِ
اخلوف  ،تحترم نفسهاا واثق من أن تانيا س.. أن.الكؤوس واالبتسامات ويرقصون

الذين يالحقوا حبجة " سأراقصك وسأبعث فيك السـرور ".   فافاجلنود اخلمن 
ما كـان جيـب أن أرسـلها    ،ال .حني أكون معها ال أحد ميازحها مزاحاً سخيفاً

كان مـن املمكـن أن    ؟!أكان حيدث يل ما ال حيدث لغريي من الناس ،وحدها
   ؟توىل علي املرض أمام تانياولكن لو اس .ننسحب دوء عند أدىن شك

توقّع أن يكون صوت العربة الصادر من جهة البوابة الكبرية صوت عربة قاز جري 
تعجبت  .غري أن املفاجأة كانت ظهور تاتيانا على الباب ؛أو شورا أو عادل جري

 :املرأة اليت مألت الغرفة بعطرها مما ترى
 ؟ماذا جرى لك ،الفراش! ظننتك يف ؟أأنت هذا ؛يا روح قليب ،يا خان _
أما كان جيـب أن   _ما يراه أفرحه من داخل قلبه  _ ؟يا تانا ملاذا جئت إىل هنا _

 ؟  تكوين يف حفلة القيصر
، أأنت مريض نفد صربي حىت عرفت مرضك ؟ن دونكوكيف كنت أذهب م _

 !ال تكتم عين ؟أم أزعجك أحدهم
  !أعطيين معطفك ؛حاالً ،حاالً يا تانا _

 لن أخلعها. ال يناسبنا _ ال أنت وال أنا _ موقع عسكري،سواء كنـا _ ال، ال، 
لن أدعك تستقبل العام اجلديد  ،وال يؤاخذْين زمالؤك يف العمل ،مرضى أم أصحاء

لن أدعك هذه األمسية يف هذه  !امضِ .مل أرك يف مثل هذه احلالة منذ تعارفنا .هنا
 .الغرفة سواء استطعت أم مل تستطع

ولكن لن  .إن طلبت مين االنطالق فأنا جاهز .مل يزعجين أحد ،تانيااطمئين يا  _
. ولن أستطيع أن أشرح لـك هنـا السـبب    ،أستطيع مرافقتك إىل حفلة القيصر

 .سأطلعك الحقاً على املرض الذي يلجمين
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 .مل يبق على السنة اجلديدة إال ساعة واحدة ،إذن لنمضِ إىل بييت _
*** 

ري تانيا على مرضه الذي يتكتم عليه فقد أُشبع اخلرب رغم أن خان جري مل يطلع غ
بقي خان  .الذي خرج من مقر السرية يف الشهرين األولني من العام اجلديد اجتراراً

واخلرب الذي يقول إن أمهر أطبـاء   ،جري يف املشفى العسكري ثالثة أسابيع فقط
جلتـه يف  وأوصـوا مبعا  ،عاجلوه وفحصـوه  ،مبن فيهم طبيب القيصر ،بطرسبورج
وحني مسعت تانيـا  .، خرب أكيدسك أو بيتاغورسك أو جيليزنوفودسككيسلوفود

وهذا ما سر خان جري وسـهل عليـه    ،باخلرب مل تتصرف كما فعلت قبل سنتني
 ما عجل لقاءه بالقيصر هو الطلب اخلطي الذي رفعـه  ولكن ،سفره وشجعه عليه

  .بنكندورف الكونت
استقبله  ،وللقلق الذي عاناه أياماً وشهوراً ،اللقاء خالفاً الستعداد خان جري هلذا

 :ومزح معه وهو يثين عليه .القيصر بلطف أكثر مما يف لقاءاته السابقة
_ أراك يا خان جري يف مظهر ممتاز كما لو أن العامني الثقيلني املاضيني خيافان أن 

كما نعـرف   يؤثرا فيك. كأن أطباءنا سببوا لك املرض ألم ال يعرفون رجولتك
 ما رأيك يا ألكسندر كريستوروفيتش؟   .حنن
 .بنكندورف باختصار الكونت أجاب _احلق معك يا قيصرنا العظيم  _

أنا واثق أنك ستشفى من مرضك أيهـا   .يتمتع بالرجولة والثبات مرافقينعم  ،نعم
روسيا الدولة العظمى حتتاج إليك وراضـية   .أنت جتاوزت مواقف أصعب .العقيد

 .وتتأمل منك إجنازات أعظم ،ت ألجلهاعما فعل
أنـا   _شد خان جري قامته يف حضرة القيصر  _شكراً يا قيصر روسيا العظيم  _

 خملص لك يف حيايت.
ال تنسى روسيا من أحسنوا  .شكراً لك أنت أيضاً على إخالصك يل يا عزيزي _

إجناز ما كلفناك  استقبلناك اليوم لنشكرك على .تقدرهم وتثمن أعماهلم غالياً ،إليها
أنت وأنا مل نقصر مع أبناء قومك ولو مل  .أفهم ما يدور يف خلدك هذه اللحظة .به
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إن قيصـر   :حني سافرت إىل القفقاس كان بني رعايانا وغريِهم من قـال .يطيعونا
ال  ،حنن عملنا واجبنـا  .ولكن هؤالء خمطئون جداً .روسيا العظيم مل حيقق أهدافه

 .غري أننا أفهمنا العامل كله أنه ال شك يف أن القفقاس لنا ،أدري كم تطول احلرب
وقد خصصناك ذا السيف الفضـي اعترافـاً   ،مل تقصر يف واجبك كسفري للسالم

   .مبهمتك وذكرى هلا
بنكندورف ألنه كان يعرف أنـه   الكونت حلظة تناول السيف من القيصر نظر حنو

 :فقال بنكندورف .يه ولو مثناً رمزياًإال أن يدفع ف ،حسب تقاليد القوزاق ،ال جيوز
 !هات ولو كوبيكاً واحداً ،ال تنقض التقاليد أيها العقيد _

 :وقابله مبزحة ،أخذ القيصر قطعة الكوبيكات اخلمسة وهو يضحك
 _ مل يفرغ كيس املال متاماً ولو أن سيف الفضة أغلى من مخسة كوبيكات.

 بيتاغورسك) فلترافقك السالمة! مسعت أيها العقيد أنك مسافر إىل بسه فابه (
 .عد إلينا معاىف رابط اجلأش قوي الروح

 :ما إن صار خان جري وراء الباب حىت قال القيصر
الناس الذين يعـود إلـيهم يـا     بنيهذا الذي أُرسلُه إىل دياره أميكن أن يضرنا  _

 ؟ألكسندر كريستوروفيتش،  أفكرت يف هذا
 .ال لنا وال لغرينا ،عقيد اآلن ال نفع فيهال ،نعم فكرت أيها القيصر العظيم _
 ؟؛ أهذا ما تريد قوله"فال حاجة لنا إليه  ،فعل فعله غريبامل" :كما يقول شكسبري _
بنكندورف وضـعه  الكونت غير  ؛ليس إىل هذا احلد ،ال يا قيصر روسيا العظيم _

 األديغي الذي األمري ،هذا أيها احملترم العزيز _ :ووافق القيصر بوقفة قصرية ،سريعاً
وما جيب علينا حنـن فعلُـه يف    ،فعل فعله ،ولو أنه ال ميلك إال احلزن ،ربيناه معاً

وال أن ندعه يفعل  ،ولكن هذا ال يعين أن مل العقيد يف املستقبل .املستقبل كثري
 .وكلّمت فريفسك هنا قبل أيام ،أخربت عنه غرابيه .يف إقليم األديغة ما ال يناسبنا

مث اشـتعل فجـأة   .رقّت عينا القيصر وقد أعجبه ما مسـع  _ !يا كونتشكراً  _
ال  ،القفقاس الشمايل فيه أعراق من البشر على عدد احلصى الـيت فيـه   _ :كالنار



- 845- 
 

مل أمسع خالل ألـف   .جيوز أن نعدهم بالدولة املستقلة اليت مل يسمعوا ا إىل اآلن
 .فرسخ قطعتها هناك إال هذه الكلمة

 
– VI – 

 
ة من تراب الوطن الذي ربيت فيه خري من جبل من الذهب يف وطن غريب " حفن

" 
حني أصبح خان جري على مشارف حبر آزوف، ودخل إحدى املضافات خطر له 

 :فقال للسائس ،هذا القول املأثور الذي حكاه توغوظقوه قازبك
 !أوقف العربة _

احنرف قلـيالً  مشى خان جري بعض الوقت أمام العربة كمن يبحث عن طريق.مث 
مـن   .إىل اليمني فدخل السهل الذي ختلّص لتوه من صقيع الشتاء إىل بداية الربيع

بعيد تبدأ اجلبال املتراصة البيضاء من أسفل ر البا فتنتهي عند أوشحه مافه ناحية 
الغابات املتنوعـة   .مقسمة القفقاس إىل قسمني ،غاطسة يف املوج أحياناً ،القربتاي

ختتفي يف السماء الشرقية غري عابئة بـاملراعي   ،اجلانب األيسرتزحف على سفوح 
 القوزاقية احلديثة واألارِ القدمية والقرى العمالية الزراعية والقرى األديغية واألرضِ

 .الصغرية والكبرية
غري أن اخلضرة تنجم من كل بقعة من األرض  ،ليست بداية ربيع حارة وال باردة

يكـاد  يت وقصب املستنقعات ال .ج املفتت يف الزوايا الظليلةكأمنا تسخر ببقايا الثل
وهو ال يعرف كيف يروي أسرار العام الفائت وأحزان العام  منها يستحيل اخلروج

يثري فيـك الشـفقة    ،وكأمنا يشكو إىل هذا اليوم الذي ال يهب فيه اهلواء ،احلايل
تـربز   1ها املناجذكومتاليت  وأكوام التراب ،أحياناً تتقافز العصافري .بنظراته الباهتة

فتمثل .وأشجار الربقوق الربي املائلة للسواد تتهيأ لطرح مثارها .كالتالل هنا وهناك

                                                 
 ت األرض وتعيش . املترجممجع خلد : دويبة عمياء حتفر حت 1
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والشمس اليت ترتفع يف السماء ال متيز بني شجرة وأخرى  . يف أمجات كثيفةللعني
 .فتقطر أضواءها احلنونة بالعدل بينها

: هامجت باهتة املتناثرةعض السحب النظر خان جري حنو اجلبال اليت تسبح فوقها ب
وهـو حيـس بـدفء     ،مث كرر .عصر كومة التراب اليت بيده .نوبة من األمل قلبه

التراب، القول املأثور " حفنة من تراب وطين خري من جبل من ذهب وطن غريب 
 الشابسـغ مل أجد بني زعمـاء    ؟أال يزال حياً يا ترى؟" ما أخبار قازبك:" وتنهد

ولو مل يشيعوا  ،لو مل يحتجز يف تركيا ؟وزانه سفريب.حكم وال أعلمأشجع منه وأ
يتمتـع   ،واحد ممن كانوا ينفعون األديغة يف هذه املرحلـة  ،عنه أخباراً ال معىن هلا

لـو  وعلمـه  شجاعة توغوظقوه قازبك وحكمة زانه سـفريب   .بالفطنة واحلكمة
أكون واحداً ممـن   أخاف أن .لرمبا ما حدث هلم ما حدث الشابسغاجتمعت يف 

ال أقول إين سأترك اجليش  ،ال .مشوا يف طريق زانه قوه غري املعبد دون وعي منهم
ال، بل ال أجد من الالئق  ،الروسي كما تركه زانه قوه، ال أريد أن حيدث يل هذا

 ؟أعجيب أن تصرفوا مع األب وابنه تصرفاً سـيئاً  .بات)رطريقة تركه هو وابنه (قَ
 .هذه الفكـرة  اعلوا معي هذا كثرياً ولكن مل أمسح لنفسي أن ختطر هلوأنا أيضاً ف

 ؟!ألست ألطّخ نفسي هادماً أهدايف
ال يزال خان جري يتقدم حنو اجلبال ذات القمم البيضاء ضاغطاً مبزيد من القـوة  

 على حفنة التراب.
سأل السـائس القـوزاقي الكـثُّ اللحيـة      _ ؟أين يذهب هذا العقيد احملترم _
حني قفـز   _هناك يف األمجة الكثيفة حيوم األديغة األشرار  _شاربني إمساعيلَ وال

ماذا ينوي هذا  _ :ينظر شزراً إليهأن إمساعيل من العربة دفعه ما مسعه من السائس 
   ؟أيريد أن يلتحق بقومه ؟الرجل

 .ر إمساعيلُ السائس القوزاقي _ !ال تنطق ذا اهلراء _
" مـا   .الشجرة املقطوعة وكأنه مسع تلميح القوزاقي جلس خان جري على جذع

مع من أقف إن اقتربت من اجلبال اليت تـدوي   ؟وما الذي أذهب إليه ؟الذي أقوله
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يقتلين .القول املأثور بالنسبة إيلّ كسيف ذي حـدين  ؟فيها املدافع وتصلّ السيوف
أوجهه إيلّ أي ت منـها هـذه   ولدت يف األرض اليت أخذ .ويدفئين ،وحيرقين،حد

 .ومسعت فيها أول حرف أديغي ونطقتـه  ،وخطوت فيها خطوايت األوىل ،احلفنة
وفارقوا احلياة وهم يقامسون هـذه األرض   ،وجديت وجدي وأيب كلهم ولدوا هنا

ولكين قضيت يف البالد اليت أقول فيها "  .فارتاحوا يف مقابرنا ،أفراحهم وأتراحهم
وين فيها وأسسوين .لثالثنيني واسنوايت االثنت جبل من ذهب " أكثرقق يل . وحتورب

وخصين بأغلى هـداياه   ،. وقربين قيصر أكرب ممالك العاملفيها ما مل يتحقق ألترايب
ري من أبناء قومـه حيسـدونين   أما رتبيت فكث .دون أن يتذرع بأين لست من قومه

حية فامحين" قال يل " أثق بك من هذه النا ؟روحه ؟ما أغلى شيء على املرءعليها.
وبعد سنوات من معاشرته مل أحد قيد أمنلـة عـن    ،وإىل اآلن .فأمنين على حياته

 .وهذا عيب " ،مل حيدث أن نسيته إال هذا اليوم .رغباته
ونظر حنو البحر من فوق القرى  ،رفع خان جري رأسه فجأة كأنه مسع دوي مدفع

ديغة اليت شهدها العـام  اليت أحرقت فأضحت فالة واسعة. فعصرت قلبه مآسي األ
" لو كان بإمكانك أن تنسى غداً آالم قومـك ومـن هـم يف     .املاضي وما قبله

ال ضري يف احتقار من ساهم يف إبادة شعب، سـواٌء   _تنهد خان جري  !...دمك
وماذا  ؟ما أملي .وما كنت ألقبل هذا السلوك حىت من قومي ،كان القيصر أم غريه

بقيت سـنتني بـني نـار     ،اغفروا يل ؟يثون يف أرضهمأعمل ألجلكم يا من يستغ
وألين أعرف يف نفسـي أين مل أكـن     ،اجلنراالت املوكلني بقتالكم وبني ناركم

منصفاً معكم  فأنا مذنب يف كل ما يفعلونه معكم حىت لو مل تكن يـدي علـى   
ملـاذا ال   :رمبا تقولـون  .ولو مل يكن السيف يف قبضيت ،الزناد كما أيدي زمالئي

 .فعلت الكثري أمامه ويف غيابه ولو مل أكلمه صراحة ؟قول هذا للقيصر الذي حتميهت
 مفهماً إياي أين لست حراً يف شيء وإن مل يهنين.   جازاينو

 فقد خان جري السيطرة على أحزانه فتهافت قلبه وقد أحس باإلهانة من كونـه 
فعاد إىل وعيـه يف   .صغرياً ويائساً حىت لو كان غريه يظنه كبرياً فاغرورقت عيناه
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حىت القيصر نفسه ال أظنه حـراً متامـاً؛    ؛توقّف عن تبكيت نفسك .هذه اللحظة
" ال متد يـدك إىل   :ماذا كانت نانا تقول !فهؤالء اجلنراالت لن يدعوا لك حرية

" رحى احلرب اليت أطلقوها على ذرا القفقاس  .ستقطع يدك " تدور؛ املطحنة اليت
ال هـم   ،مهما كان قياصرة الروس ظاملني فهم بعيدو النظر ولكن .يصعب إيقافها

وأنا حني قررت أن أمجع زعمـاء األديغـة    .هلم إال تقوية بالدهم وتوسيع رقعتها
 .ليتناقشوا يف أمور قومهم مل أستطع طوال سنتني "

والسـائس   _ناداه إمساعيل  _سيؤذيك الربد  ،أيها احملترم كساؤك دون بطانة _
 .قالقوزاقي قل

 :وسأل وهو ينهض ،التفت خان جري _
 ؟أليست أصوات مدافع تلك اليت تصدر من وراء اجلبل _
 :أنصت إمساعيل _
 ؟أيكون صوت الرعد ؛أنا ال أمسع شيئاً يا حمترم _
ابتسم  _من مل يشهد حرباً يصعب عليه التمييز بني دوي املدافع ودوي الرعد  _

 .ةخان جري برقة خلادمه وهو ميتطي العرب
 رغماً عنه. إمساعيلغضب وانفجر  

 :مث أضاف بعد قليل وهو يزفـر  _ !ال حتكم علي باجلهل إىل هذا احلد يا حمترم _
 .إن طلبت مين أن نذهب إىل حيث منيزمها فأنا جاهز _
الضيق والتوتر جيعالنك تنطق بكثري مـن   .مل أقصد إهانتك ،ساحمين يا إمساعيل _

 !مبا مسعت اعتربين قصدت نفسي .الترهات
 !؟أأنت من مل يشهد حرباً ؛ملاذا يا خان جري تتهم نفسك مبا ال تستحق _
 أن ما الفائـدة يف  _تنهد خان جري بعمق  _. ..شهدت ،شهدت يا إمساعيل _

أمل تسـمعهم يقولـون "    _ضحك خان جري  _؟ أمحي ذهب بالد غريِ بالدي
 ؟من الذهب يف أرض غريبةحفنة من تراب األرض اليت ربوك عليها خري من جبل 

  " 
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_ وكيف مل أمسع يا حمترم؟ _ صاح إمساعيل فاقداً زمام نفسه _ كثرياً ما مسعـت  
مل  .قـرييت  مِسنينا يقولونه يف املضافات، ولكن مل أفهم مغزاه إال حني ابتعدت عن

 وم مبثل هذه األفكارأعرف أنك مهم
 .هذا ما حدث لنا اليوم أنت وأنا يا إمساعيل _
_ عاًتحنن مثل من " ال يعرف طعم  _ضحك قودانت خلسة  _ا تقول يا حمترم مل ب

 .العسل إال من ذاق لسع النحل "
 .نوهذا قول أديغي مأثور قيم كنت أمسعه يف طفوليت من أتاليكي املرحوم مرجا _

غمغم خان جري  ،ب إخفاقيرمبا كان هذا سب _ ولكن ال أعرف ملاذا مل أحفظه
حنن حتـت   ،ال يعين هذا يا إمساعيل أن نقول ما نريد _صلح وضعه ، مث أيف نفسه

 .سنظل أوفياء لعهدنا أمام القيصر العظيم ،راية روسيا
لـن   ،جرحك جرحي _مل يكتم إمساعيل ما يف قلبه وإن ابتسم  _إذن يا حمترم  _

مث كما يقال " كل بيت رِجلُ بقرة وبييت من  .ولكن مادمت معك فقط .أخذلك
.. ال .ما يفعلونه بنا غري مقبـول  .حني أعود إىل بييت أنا حر يف ما أفعل 1ذهب "

تؤاخذين يا خان جري لن أعود معك إىل بطرسـبورج ألين أـي خـدميت يف    
مـديناً هلـم    لست ... وإن أبيت فسأقوم مبا تأمر على أنه فرض من اهللا.اخلريف

هم يـدفعون يل  لـت باملوضوع فجع اهتممت ،شكراً لك .بشيء وال هم مدينون
 .سأشتري حصاناً وسالحاً ممتازين كي ال أخجل ممن أعود إليهم .مسبقاً

 .ابتسم خان جري خلادمه راضياً عنه ؟!وملاذا تعود إىل بطرسبورج _
التفت القوزاقي األشقر دون  _ اابتداء من ساحل البحر يا أيها احملترمان أمسعكم _

 .اكملسانيإال قعقعة  اال أمسع منكم ،يناال تؤاخذ _نية سيئة 
 .قال إمساعيل بسرعة _ ؟امسع ماذا يقول هذا _
_ نصح خان جري خادمه مث مـزح   _هؤالء ال يعترفون إال بلغتهم  !هال تشاكس

 .هذا يعود إىل اآلذان القوزاقية املنصتة _مع السائس 
                                                 

 عبارة ال يقصد ا معناها احلريف بل تقال عند افتراق رفاق اللعب. املترجم 1
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غة ال تظنوا أين أعادي األدي _التفت القوزاقي بوجه أشقر باش  _وهذا صحيح  _
ظانني أنه ال أمجـل مـن "    فالحني الروسحنن نسخر بال _إن علّقت على لغتكم 

 .أعرف بعض الكلمات األديغية من صديقي إبراهيم يف طفوليت ." لغتنا األوكرانية
وبعد أن رسم إشارة الصـليب   _هو من قضى يف مستنقع قالوس رمحة اهللا عليه 

أنطقتها على حنو  ؛قرية ،بنت ،لسالمةمع ا ،تفضلْ :تكماغلُامسعا إذن بِ _ :أضاف
   ؟صحيح

نطقتـها بلسـان أديغـي     _امتدح خان جري الشاب القوزاقي  _جيد جداً  _
   .صحيح

ما  _ :وسأل ،ندم إمساعيل على سوء ظنه يف القوزاقي _ !امسع هذا اهلذر ،امسع _
 .أنا امسي إمساعيل .وحنن كان عندنا صديق قوزاقي على معرب ر البا ؟امسك

أنا امسي أكـيم   .عندك اسم وشهرة ممتازان سهال النطق ؟أأنت إمساعيل قودانت _
 .ك على داري وإسـطباليت إن سألت عين أي إنسان يف إليزابيتنسك دلّ ،دروبنكو

 مرافـق من ال يعرف احملترم خان جري .أما العقيد احملترم فال حاجة إىل ذكر امسه
 ؟!القيصر العظيم

ضحك خان جري حماوالً إخفاء عدم ارتياحه ملا مسـع   _على ما تقول يا أكيم  _
 .اجلميع يعرفونين،  وكل من يعرفين يقول عين ما يشاء _
ال بد أن حيـدث   _التفت دروبنكو وهو يضحك  _إن شئت احلق أيها احملترم  _

لـيس األديغـة    ،هذا يتبع القائل _األذن اليت عيرتين ا  وهذا مثلُ ،شيء من هذا
مـا يقولـه    ،وهؤالء مثلُ األديغة .بني القوزاق من يغتابونك ،عقيدوحدهم أيها ال

 .أحدهم ينقضه اآلخر
 .سأل خان جري الشاب البدين املدير ظهره ؟أنت من أي طرف ؟وأنت _
ولكن إن .قلت لك ما يف قليب وافهموا كما تريدون ؟أنا ماذا أيها العقيد احملترم _

وجه اخليـل   ، حيث يتوجه رأس حصانهأردمت حاالً فأي مهمة خطرية للسائس إال
أسرعا يـا   ،الناس يقضون يف املعارك .كل ما نتكلم فيه ال قيمة له،بطرف السوط
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األغنية القوزاقية اليت كان حيبها إبراهيم. "  اغنيت لكم اإن أردمت !أسرعا !حصاينّ
" غىن دروبينك بضـع كلمـات بصـوت     !شدوا اجلياد إىل العربات أيها الفتيان

ويف حلظة رجـوع   .وحني رأى مستنقع قالوس يقترب كف عن الغناء ،منخفض
كلٍّ من الثالثة إىل خواطره اخلاصة توقفت العربة كأن اخليل تسمرت يف املكان من 

ال  ،: " وصلنا إىل قالوس اليت انتكب فيهـا األديغـة  وقال دروبنكو ،تلقاء نفسها
 تدعونا منر دون أن نصلي ألجلهم "

دعا خـان جـري وإمساعيـل     ،ان وقوزاقي واحد على ضفة املستنقعوقف أديغي
وإىل اليمني صلى دروبنكو ملن غرقوا وملن أغرقوهم علـى   ،لألموات بأيد مرفوعة

 .ورسم إشارة الصليب ،السواء
 بعد ما انتهى الثالثة من صلوام كانت أفكار خان جري، وإن ختففـت قلـوم  

يقلقه املرض الـذي ال   .فاستوطنت الرأس كالعجلة الدائرة  رجعت ،نوع ختفف
وإن رجع  ،وكيفية عودته إىل بطرسبورج ،وطبيعة املهمة اليت تنتظره ،جيد عالجاً له

ومـاذا سـيقول لألديغـة الـذين      ،فكيف سيستقبله معارفه فيها مبن فيهم تانيا
 فرحته والسـند  ،مثلت لعينيه تانيا _ !" ليت األديغة كانوا مثل تانا .سيخالطهم

بعـد   ،مهالً يا روح قلـيب  ،مهالً _ :مهس هلا بقلب رقيق .الوحيد يف حياته اآلن
ولـن   ،فسأعود وقد فهمت الكـثري  ،إن رجعت معاىف إليك ،عوديت من بسه فابه

أقول هذا ولكن اُنظر هذا التلميح اخلبيـث   .أدع شيئاً يفنيين كما كنت تنصحينين
بينهم مـن لـيس    ،دعك من األديغة ،حىت القوزاق !من الفىت القوزاقي دروبينك

 "!راضياً عين وإن كنت حليفاً هلم
سـاحمين   _ :وأصلح وضعه بسرعة ،نادى دروبينك إىل اخللف _يا خان جري  _

ليس يف قليب خبثٌ أيها  .على طريقيت الفظة يف حمادثيت لك بسبب طبيعيت كشغيل
نقع بالطريقـة  ولكين تعجبت وأنت تصلي علـى ضـحايا املسـت    .العقيد احملترم

 !ما مسعناه هو أنك اعتنقت املسيحية .اإلسالمية
 ؟!أمل تسمعوا باعتناقي دين بوذا _
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 .غمغم إمساعيل _ !مل يبق إال هذا _
 .سأل الفىت القوزاقي _ ؟ومن بوذا _
 .صاحب الدين املنتشر يف آسيا _
كنت أظن أنـه لـيس يف    _استغرب دروبينك  _ ؟وهل هناك مثْلُ هذا الدين _

 !لن يؤذونـا  ،ليكن بوذا أيضاً ،ال بأس .العامل إال ديننا املسيحي ودينكم اإلسالمي
. وأظنهم يدفعونكم أنتم األتراك، هم ساحموين يا أصدقائي األديغة ،نمن يضرنا حن

 .أسرع دروبينك فرسم إشارة الصليب _أيضاً إىل اخلطأ 
 .تبادل خان جري وإمساعيل النظرات

 .سأل خان جري ؟ة الصليب يا أكيمملاذا إذن رمست إشار _
_ مث أضاف .قال دروبينك كالنادم _ ؟ما ال يقال من يعرف أيها احملترم إن قلت: 
أحياناً أطيعها غري أين ال أستطيع إال  .ال تتدخل يف شؤون اهللا :أمي أيضاً تقول _

 .ومل تسمعوا ،افرضوا أين مل أقل شيئاً ،حسناً .أن أقول ما يف قليب
لـن   .ابتسم خان جري يف قلبه ولو أنه فهم ما يف قلب الفىت _شر مثلُك ب" وحنن 

ولو مل يبق شيء إال اموين به فإن ما مل أنتظره البتة هو أن أغري ديين  ،نستطيع هذا
 ؟أللحب دين ؟إذن كيف سنعيش أنا وتانا معاً !.. لن أستطيع هذا أبداً.اإلسالمي

غري أن احلب الذي خلقـه   ،ني إنسان وآخرإن كان احلب يأيت من اهللا فلن يفرق ب
اغفر يل يا إهلي إن كنـت علـى    .اهللا بني كل رجل وكل امرأة هو أمسى األديان

 !خطأ
فجأة دون أن  وصرخ دروبينك _ !ال تظنوا أين أتكلم كثرياً أيها األديغة األعزاء _

يـف  قالع الزاريف وفيليامينوف ونيكوال :مل أقل لكم بعد أعجب خرب _يلتفت 
 .حترر الساحل كله ؛وميخائيلوف كلها دمرها مجاعتكم األديغة

 ؟!أصحيح ما تقول _مل يظهر خان جري على صوته هلفة  _يا أكيم  _
مل يكتف دروبينك بالقول بل تطـاير   _! أيها العقيد احملترم أصح من الصحيح _

فعلـه  أحـق إذن مـا    .مل يبق للروس إال أنابه وغلينيجيـك  _ الفرح من وجهه
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ومن الطرف اآلخـر   ،احتلّوا الساحل بالسفن ؟ما فعلناه باألديغة إذن ،أصحابكم
.. من يعرف ما .األموات من املسنني واألطفال كثريون .يقال إن هناك حمالً شديداً

   .واحملزنة للروس ،هذه أحداث اليوم السارة جداً لألديغة ؟سيحدث غداً إال اهللا
 :اً نبهه إمساعيلحني صمت خان جري صمتاً مطبق

 .. ولكنه مفرح لألديغة.ن ليس هذا خرباً جيداًبالنسبة لنا حن _
 ؟وحنن أمل نعد من األديغة يا إمساعيل _
 .ولكن ألعرف تعليقك على اخلرب فحسب ،مل أقصد هذا ،ال _
املأساة الكربى اليت سيجلبها انتصار األديغـة   _تنهد خان جري  _ ؟وبِم أعلق _
 .  لقلقصدع رأسي بات

إىل إيكـاترينودار أم إىل قريـة    :سأل الفىت _ ؟إىل أين أصحبكما أيها احملترمان _
   ؟النبالء

قال خان جري  _.إن أوصلتنا إىل لوستان حبله كنا من الشاكرين _إىل القرية  _
 .بعد قليل

 لوستان حبلهسنصل إىل  _حثّ دروبينك اخليل مسروراً مبا مسع  _بكل سرور  _
 الشابسـغ ال جيوز أن نعادي البجدوغ املسـاملني حبجـة أن   . ر بشزةحاملا نعرب 

مث إن أراضي البجدوغ صارت منذ زمن بعيد أراضـي   .هزمونا على ساحل البحر
.. أسرعي أيتها .واألبزاخ وأعراقكم األخرى كالبجدوغ الشابسغلو كان  .روسية
 !يكونون كرماء معناس ،! نقود األديغة الذين خيدمون يف جيشنا ليست قليلةاخليل

امتقع وجـه   _ ؟ال أعرف أميزح معنا أم يسخر بنا ،امسع يا حمترم هذا القوزاقي _
 .ميدحنا حيناً ويذمنا حيناً _إمساعيل 

ال يزال  .ال يقول إال ما نستحق _ابتسم خان جري دون أي انفعال  _ !اتركه _
 ؟ ما أخبار شـواي يا ريب _ !بانتظارنا من سريمينا بكلمات أقسى، فروض نفسك

طار قلب خان جـري حنـو أهلـه     _ ؟أميكن أن يكون تازه وأغوي أيضاً حيني
 .وأقربائه وقد غلب القلق الفرحةَ اليت جلبها انتصار األديغة على الساحل
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ال أنـه  ولو .مل خيرج خان جري من لوستان حبله إال مرة واحدة خالل أسبوعني
 الولو ،دار ليتخذ طريقه إىل اجلمكويصحب إمساعيل أول من أمس إىل إيكاترينو

 .لكان قرر أال خيطو خطوة خارج القرية ،أنه أخذ ما كتبه إىل تانيا إىل الربيد
 :دخلت بيكا خبطوات خفيفة حذرة إىل غرفة خان جري

.. ما أعجب أن حتبس نفسك .ظننتك تستريح بعد عودتك من املدينة ،يا ولدي _
 ،وسيسور صارت ثقيلة احلركة والفطنـة  !جلميليف الغرفة يف هذا اليوم الربيعي ا

 !هذه املرأة الرشيقة صارت عجوزاً مع شواي
قال خان جري دون أن يرفع رأسه عن الورقة اليت  _سيسور على حاهلا يا أمي  _

 :_مث سأل وقد نسي ما خيجل األبناء أن يقولوه يف حضرة األمهات  _يتصفّحها 
 ؟غريهاأال يزال شواي يعاشر  ؟ماذا يا أمي

مل تستطع بيكا إال أن تفصح أمام ابنـها   _ !بالغت يف صراحة سؤالك يا ولدي _
املسكني شواي فقد  _ :ولكنها مل تنتظر اجلواب ،عن أا امرأة وأم وكبرية لألسرة
كانت آخر مرة زارنـا   .الشابسغال يربح أرض  .عقله يف غمرة احلماسة لألديغة
ليتك رأيته يا ولدي كم كانت عينـاه   . بانتصارهمفيها يف بداية الربيع يطري فرحاً

 .بل جير زبش إىل هذا الطريق املهلك ،مل يعد هو نفسه مشكلةً !تلمعان
إن كان لزبش مثلُ هذا القلب فسيكون مـن   _ابتسم خان جري  _هذا هو  _

 .ظننت أن شواي يزعجكم بعالقته بأنفيسكا .سأكلمه .الصعب لَجمه
، منذ بداية خريف العام املاضـي  أنفيسكا اليت تتكلم عليها ولدي!يا حسريت يا  _

 .أنتم ختفونه عين ؟تسألنا أين شواي !ما أشد ما اعتادت علينا ،إىل صيف هذا العام
وكـم   !والقوزاق أيقبلون هـذا السـلوك   !أمل حتاول أن تزوره يف ساحة احلرب

 !وكم أعادوها ،جلدوها بالسوط
 .ان جري أوراقه وقد فهم أن ال أخبار سارةأزاح خ _ ؟واآلن ماذا ؟واآلن _
.. بعضهم يقول إا ألقت نفسها يف الشتاء يف .؟ما الفائدة يف الكالم على امليت _

.. مهما حدث فـاملرأة التعيسـة   .حفرة داخل اجلليد فأغرقت نفسها يف ر بشزة
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 لـك  يا ولدي ما أشد ما آملك ما رويت .رحلت تاركة ابن بانتايل املسكني يتيماً
 .وأنا اليت تقول إننا ارحتنا بغياا !فامتقع لونك

تنهد خان جري وليس يف كلماته عتـاب أو   _.. .لسنا حنن من ارتاح يا أمي _
غري أين حزين ألن  ؛هذا لن نستطيع تغيري شيء فيه ،رحل بانتايل وأنفيسكا _اام 

 .امبتالذنب كله ذنب ب ؟السبب يف موما كان شواي.وشواي ما ذنبه
مل تتقبل بيكـا مـا    _" نعم تقولون هكذا فتتأملون ملن ال جيوز أن تتأملوا ألجلهم 

سيخسر األديغـة مسـتقبلهم مـن وراء     _مسعت وإن كتمت انفعاهلا أمام ابنها 
 املهووسني باحلرية من أمثال شواي "

غريت  _ :تقول ،لريمحها اهللا حيث حلّت،كانت السيدة الكربى ،نعم يا ولدي _
هذه األوراق أفكر  _" ما ال خري يف أوله ال خري يف آخره "  :ا موقفها بسرعةبيك

ـ ماطل خان جري مفكـراً يف اجلوا  _ ؟هذه _ ؟ما هي ؛أن أسألك فأنسى  بــ
. حني أذهب إىل نواحي بسه فابه .أظنها األوراق اليت سأبقى ا بني األديغة يا أمي

 .إقاميت يف بطرسبورج ورمبا لن تطول ،وأرى كيف ستجري أموري هناك
 ؟واآلن إىل أين سريسلونك ؟ماذا يا ولدي _
سأتفرغ هلـذه   .مل يبق يف الدنيا مكان أذهب إليه متجاوزاً لوستان حبله قرييت _

 .األوراق
 :مل تقبل بيكا ما مسعت وأجابت بنربة رفض _ ؟!أحان وقت تقاعدك وملّا تولَد _
 ! حتبس نفسك يف الغرفة ألجلـها ال ؟ماذا ستفعل بكل هذه األوراق السخيفة _

وقـد   ،الواجب األهـم  !خالط الناس ،زر األتامان زافادوفسك ،اذهب إىل املدينة
.حنسد من عنـده  ..وال ضرورة ألن أصرح ا ،ال يزال أمامك ،جتاوزت الثالثني

.. أفضل هذا الكتاب الكبري اجلميل على .أحد يدرج على رجليه على أرض الغرفة
بعدما قالت بيكا البنها ما تريد غريت املوضـوع كمـن    _ . تدلّلهااألوراق اليت

 !ما أمجل خياطته وجلدته _ !أنا قلت ما علي وأنت اعمل ما عليك :تقول
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 ،إن مل يضرنا :فأقول أفكر .هذا يا أمي كتاب يشهد على منح القيصر يل رتبيت _
األديغـة " وجـاء إىل   " خبصوص إقليم  ؟سألتين عن امسه .فلم ينفعنا ،حنن األديغة

 .جانب رتبيت العالية هذا اخلامت الذهيب النفيس
بان قلق بيكـا مـن    ؟إن ندمت على ما فعلت فماذا سيكون مصريك يا ولدي _

 .سؤاهلا
 !مصريي مصري األديغة ؟ما مصريي _
مهما فعلتم ومهما قدمتم ألجلهم فقد انتهى أمر األديغة الذين مل تتمكنوا مـن   _

 تكم.  محلهم على طاع
 _ :رفع خان جري صوته مث صحا حاالً _ !يا أمي ال تقويل ما ليس من شأنك _

   ؟.. أال ترين ما حيدث لنا حنن األديغة.ساحميين يا أمي مل أشأ اإلساءة إليك
 ؟فماذا سيحلّ بأخويك _طفح الكيل ببيكا  _إن قلت هذا بشأنك  _
ـ   _ال ختايف عليهما  _ إن كانـا يف   _ه ض خان جري وجلس إىل جانـب أم

ؤالء األديغة الذين أخسر نفسي ألجلـهم أن  هل أميكن ؛صحتهما فهما اآلن رجالن
 ؟يعودوا يوماً إىل وعيهم

   ؟هؤالء الذين جيترون انتصارهم الوحيد مىت سيصحون ،ال أظن _
حاولت أن أُفهِمهـم أن   .تركيا واجنلترا ختدعام .ال سند لألديغة يف العامل كله _

.. ومـع ذلـك   .يل االنتصار على روسيا الدولة العظمى فلم يفهموينمن املستح
أسـرع   _.. حسناً أنا يفوتين منظر الغروب .أال يتأمل قليب ألجلهم؟ !ألست أديغياً

وزبش يراقب املنظـر واقفـاً علـى البـاب      _خان جري كاألطفال إىل النافذة 
 ؟ملاذا مل يدعين :ويتساءل

يعتقدون أنه  ك السيدة الكربى على هذا ولكنهم_ توقف يا ولدي حلظة! _ عودت
 !ال تدعه يراقب املنظر ،أبعد زبش .فأل شر

ستستريح الشمس الليلة وتشرق غداً على  :كانت نانا تقول ؟ماذا تقولني يا أمي _
إنّ حمرا اخلفيفة ومجاهلا الناعم يؤلفـان   .ومل تكن ترى يف غروا شراً .األديغة



- 857- 
 

خمفيـاً آالم رجلـه    ،خرج خان جري من الغرفة مسـرعاً  _ها حكاية ال يملّ من
 .اخلَدرة

 
– VII – 

 
" يتغري منبع النهر ويبقى النهر " يتذكر خان جري هذه احلكمة كلما نظر إىل أي 

 .ر
وحني كان ينفذ مهمـة السـالم يف    ،حني كان حيارب يف الفرس وتركيا وبولونيا

 ،تذكر هذه احلكمة راً وكلما عرب .األارإقليم األديغة عرب خان جري كثرياً من 
ال ألنه كان يهتم باألمر أكثر مما ينبغي فيستسلم لألفكار اليائسة بل كانت تأيت إىل 

إن غير النبع نفسـه، وإن   ؟الذهن فجأة مث ختتفي دون أن يدري كيف؛ أبدون أثر
 ...بقي النهر

_ ضيغأو ل ضيفتتقابل وال تلتقي إىل األبد ضفتا النهر مها األفكار اليت !ل. 
أتظل ضفةُ النهر اليت رأى فيها أول مرة وجـه   ؟بِم يشبه خان جري إذن ر نيفا

أتظل الضفةُ ذكرى ال  .تانيا، النهر الذي شهد امتالء قلبه ألول مرة بالرمحة والرقة
 ؟تنتهي أمام عينيه

ر بشزة الذي تنهد خان جري وهو يتأمل  _ ؟" من أين نسترجع سنوات الطفولة
ومـا   !هذه أمنية كل إنسان , ما كان أحلى عهد الطفولة _نفسه بقوة هادئة  رجي

إن  :أظنين صدمت جببهيت ما كانت نانا تقول ألجلـه  ؟واآلن ماذا !كان أمرحها
كنت تريد أن تثمن حياتك وال تنحرف عن طريقك سواء أكـان مسـتقيماً أم   

مىت مل ألتفـت يف سـنوايت االثنـتني    .مشـيته معوجاً فعليك أحياناً أن تراجع ما 
خيطئ من يظن أن طريقي كان مستقيماً دائماً بفضل رتبيت وقريب مـن   ؟والثالثني
اركـب   :إن قيـل  ؛ال أكتم أين كنت خملصاً دائماً للطريق الذي اخترته .القيصر
ال ألـوم   .أظنين اآلن ال أنفع أحـداً  ؟.. واآلن.ترجلْ ترجلت :وإن قيل ،ركبت

وال  ،والروس ال يفلتونين إىل البعيد منذ سنتني .أستحق كل ما يقولونه يفّ ،ألديغةا
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  :بنكندورف أخرياً معي يف بطرسـبورج الكونت  سلوك وال أفهم .يقربونين إليهم
إن كنت متوعكاً  !أنا لست مريضاً .ال ينفك يتحدث عن مرضي وكأنه مرضه هو

كانـت هـذه    ،أكتب إىل شرينشيف كان علي أال _العام املاضي بعض التوعك 
اجلنـرال سـكوبيليف ذو اليـد     .أنا اآلن سليمف بعواقالرسالة أصل كل هذه ال

وتوغوظقـوه   .وكوتوزوف كان بعني واحدة ،املقطوعة ألّف كتاباً وهو يف اجليش
أنا مازلـت   .فارق احلياة وهو حيمي شرف األديغة ،وقد عرِج يف احلرب ،قازبك

أكون على صهوة حصاين وأشهر سيفي أجلس إىل ضفة النهر  وبدالً من أن .شاباً
 أنتظر يائساً مسكة أصيدها "

حني التأمت أفكار خان جري املشتتة رفع رأسه فجأة وتلفّت يف كل اجتاه كمـا  
 .اعتاد أن يفعل يف السرية فلم جيد يف ضفة النهر املزروعة بالصفصاف أحداً غريه

والريح اخلفيفة تنقـل   ،ة تطبق على األرض بفتورالسماء الباهتة اليت محمتها احلرار
. ف األعشـاب وتـذبِل أوراق األشـجار   وحترق أطرا ،هنا وهناك لفح الشمس

ومع أن األمساك تقفز أحياناً إىل السطح فـإن   .والعصافري تلتجئ إىل الزوايا الظليلة
 .صنارة خان جري ال تز

 ر، ضفة القوزاق العمودية، وضـفة " احلَر الذي ال يعرف التمييز أك ضفيت النه
مث راجـع نفسـه    .قال خان جري وهو يطل على إيكاترينودار .األديغة املسطحة

الضفة اليت أنـا عليهـا تتجـاوز أبنـه إىل      ؟أبقيت اآلن ضفةٌ أديغية _ :مبتسماً
من ملاذا إذن ال يزيلون هذه املنع القوزاقية العالية  .غيلينجيك صارت ضفة قوزاقية

إذا مل يعد بأيدينا نصف أرض البجدوغ وأطراف أرض اخلمشـي   ؟انبهمعلى ج
على ما يبدو ليست  ؟!فلماذا هذه املنع اليت تفقأ العني الشابسغوالشمال الغريب من 

إذا كان األديغة قد جنحوا يف تدمري بعـض املنـع   .أمورنا جيدة كما نتصور متاماً
بنكنـدورف إىل هنـا   لكونـت  االروسية يف شتاء العام قبل املاضي حني أرسلين 

على ما روى أتامان القوزاق زادوفسك عاد اجلنـرال راييفسـك    ؟فاآلن ؛للعالج
واجليش الذي مجده غرابيه .والعقيد فيليبسون إىل وعيهما على شاطئ البحر األسود
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واألديغة تراجعـوا حبكمـة    .يف خريف العام املاضي نشره من أنابه إىل غيلينجيك
وحيـرق القـرى    ،يطر على البحر خالفاً للسنوات املاضـية الزاريف س  .شديدة

األديغة يتأملون أن تساعدهم تركيا وإجنلترا، ولكن مضت  .األديغية مبدافع السفن
.. أنا أعرف ما .سنوات كثرية على هذا الوعد. وإن مل تتسببا يف األذى فلم تنفعا

ذهابه غداً أو بعـد  " تنهد خان جري طويالً وأعادته فرحة  .جيب أن يفعل األديغة
   .غد إىل إيكاترينودار الستالم رسائل تانيا

" املنبع يتغري والنهر يبقى " أعاد خان جـري الـتفكري دون أن يعـرف كيـف     
ولكن ما علـى  صحيح أن النهر يبقى وإن غري النبع مكانه،  _ :وسأل نفسه.وملاذا

ـ  الضفتني اللتني هي ذه الفكـرة الـيت   أفكار تتقابل وال تتالقى؟ ماذا تنوي يل ه
والعمر ميضي. والضفاف املتهدمـة   ،النهر جيري ؟التصقت يب كذبابة صيفية جلوج

ترى إحدامها األخرى مهما كان نوع النظرات وتشتاق وال تلتقيان. أليس  .تنجو
الغد أو بعده موعداً مبكراً لتفقد بريد تانيا؟ بني بطرسبورج وإيكاترينودار مسـرية  

حـني كانـت    .لـيالً وـاراً   األحصنة بفضل تبادلشهر. بريد اجليش أسرع 
ما يأيت من شرينشيف وبنكندورف  ،دعك من مهمة القيصر ،بطرسبورج حتتاجين

والذين كانوا يعطونين أسرار ألكسندر كريسـتوروفيتش   .كان يصلين يف أسبوعني
واآلن  .مل يصدف أن فعلوا هذا مرة دون أن ترجتف أيديهم وينظـروا إيل حبـزن  

ورغم أين قائد السرية اليت حترس  مرافق القيصرغم أين ما أزال أمحل شارة ر ؟ماذا
بقيت رهن أتامان القوزاق الذي كان يرجتف أمامي يف مـا   ،قيصر روسيا العظيم

أنا أعاتب الناس الـذين   !على رِسلك .مل يعد من يف بطرسبورج حباجة إيلّ .مضى
عذاب يف السنتني املاضيتني مل أُذقها مل أترك وسيلة  ؟مل يفهموين ولكن ما ذنب تانا

! " ما الذي ال وارتح ،افهمين ،تقول يل " اترك اجليش الذي استهلكوك فيه .إياها
غري أين مل أستطع أن أنتزع السبب مـن   .فهمت جيداً ماذا يريدون ؟أفهمه يا تانيا

 .هؤالء ليسوا حباجة إيلّ بل إىل دمية أديغية .أفواههم صراحة
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وانتشر يف لوستان حبلـه   .بعيد أصوات أجراس كنائس إيكاترينودارارتفعت من 
   .صوت األذان كأنه يعاكس األجراس

قال خان جـري   .الدينني املختلفني يتنازعان بني ضفيت النهر نداءا" نعم هذان مها 
 ،وقد غلبته الفكرة اليت تلح عليـه  ،وهو يتهيأ للوضوء. وبعدما أى صالة الظهر

 لْاستق :مث تقولني يل يا تانيا _ : تزال التقوى تسيطر عليه مع دعائهيتأمل املاء وال
من اجليش واستقمن البديهي أن أخرج من اخلدمة يومـاً مـا،    !يف بطرسبورج ر

هاهو عزمت جري مل يقم يومـاً   ؟ولكن ال أعرف كيف سأعيش يف بطرسبورج
.. هم حيتاجوننـا  .ته للمدينةمع أنه رفِّع إىل رتبة جنرال مبجرد مغادر .واحداً معنا

رمبا هلذا السبب أرسلوين إىل ناحيتنا ملدة سنة دون أن يعفوين  .كيفما تعاملوا معنا
نـدمت علـى أين مل    .لوال ثقتهم يفّ لسرحوين من اجليش ،نعم ،نعم .من منصيب

" يف اخلريف سآيت إليك يف إيكـاترينودار أو سـتافروبول    :أوافقك حني قلت يل
مل أكن أريد  .اختذت موقفاً دون تفكري ،ال تلوميين يا تانيا .ا أهلك "حيث ال يران

لسنا سعداء يف مشال القفقـاس حيـث    .تذكريك بالكارثة اليت دمرتك يف نواحينا
رمبا لو مل أكن أكتب  ؟وماذا أفعل أنا يف بطرسبورج .ولدنا حىت دون أن تأيت إلينا

أنفعهم من جهة فإن نفعتهم يف ناحية  إن مل أستطع أن ؟ألست أديغياً ؛عن األديغة
أنا أديغي حـىت لـو مل يعجبـهم     .أخرى فرمبا عوضت ما سببته هلم من األذى

مل تسمحي لنفسك إىل اآلن أن تنسي أصلك البولـوين   .ولو مل يفهموين ،احنيازي
وديانتك الكاثوليكية حىت لو ولدت يف روسيا، و لو ربوك يف أمجل مدينة، ولـو  

ومهما غفرت يل مل تغفري يل أين حاربـت   .كاً هلالْعتك وتفكريك مأصبحت بطبي
ـ  .يف بولونيا  ذيبل جتعلينين أختيل أن الندوب اليت عدت ا من هناك كأمنا أنـا ال

مل أستطع مصارحتهم بأن سلوكهم معنا غري  ،متأمالً األفضل ،أنا .هتسبب ا بيد
 " ؟النظرولكن من كان يدري أن قومي سيكونون قصريي  .صحيح

وفيما  .مل تكن الشمس اليت مل يعد الظل ميسكها لتسمح له باالستمرار يف جلسته
 .هو يتهيأ لالنصراف لفته صوت حوافر خيل
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 ؟هل اشتقت إيلّ ؛ماذا يا زبش _
 .ترجل زبش عن احلصان _ .جاءك ضيوف _
 .لف خان جري صنارته دوء ؟أأبوك معهم _
 .أرسل معهم ترحيبه بعودتك _
على ما تقول فالضيوف جاؤوا  !رح يا أخي الصغري حىت رد خرب من شواياف _

 .ما أندر كالمك اليوم يا زبش ؟أبينهم من أعرفه .من الناحية اليت فيها أبوك
أعجيب إن  .وال تقبل به سيسور ،ال يعجبين ضرب بفوق يل حبجة أين صديقك _

 ؟!كنتما يف طفولتكما تلعبان معاً لعبة الكعوب
ولكن مع ذلك ال يليق بك  _أخفى خان جري عن زبش ابتسامته  _حق هذا  _

 .أن تطرد أحداً من مضافتك يا أخي الصغري
قال زبـش دون   _ستدفع حياتك يوماً ما مثناً ألخالقك األديغية يا خان جري  _

 .مناسبة
أفضل أن  _ :صرخ خان جري بسبب ما مسع وأجاب راضياً _ ؟!نعم يا زبش _

 .اً ألديغييت على أن أموت يف زاوية ال يعرفين فيها أحدأدفع حيايت مثن
وغري زبش  _أقول هذا يا خان جري ألين أرى أن بفوق ليس حسن األخالق  _

أعطيك حصاين إن مل تعترض  _ :موضوعه بدون اهتمام ظاهر وتكلم يف ما يقلقه
لوال مل أكن ألعبأ ببفوق  .مل خيطر يل أن آتيك حبصان مسرج _على أنه بال سرج 

 .أن شروخقوه توغوظ مع الضيوف
أال ميكن أن نركب حنـن االثـنني    _ابتسم خان جري  _ماذا يا أخي الصغري  _

 ؟ على احلصان العاري
ملـاذا   .. ال أريد أن يراك الضيوف وال أهل القرية على حصان عار.ال أعرف _
   ؟ملن ال يودوننا أن يقولوا فينا ما ليس مناسباً عطي ذريعةأُ
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أمسك خان جري بعـرف   _ ؟ينا يا أخي الصغري سيضحي حبياته لألديغيةمن ف _
حنن نعود مـن صـيد السـمك     ،هات يدك _احلصان وقفز إىل ظهره ضاحكاً 

؟أليس كذلك ؛فحسب 
 .مد قدمك ألجلس وراءك ،ال ميكن أن أجلس أمامك يا خان جري .ال ،ال _

 :الدافئ لألمري ملّح زبش خلان جري حني دخال القرية وهو وراء الظهر
فقـد   ،وبيكا تعرب عن اسـتيائها .حاج قسي وقاميت مهمومان بنوايا ضيوفك _

 ؟ماذا يريدون :تقول .زاروك خالل األشهر القليلة اليت أنت فيها هنا ثالث مرات
 ؟ملاذا ال يدعونك وشأنك
أجاب خان جري على مـا   _:جاؤوا من أجل اجلواب ،" أنا أعرف ماذا يريدون

ماذا ينوي شـروخقوه    _:أنه مل يستطع من جهة أخرى إال أن يفكريعرف، غري 
 "؟توغوظ الذي كان يرسل إليه الوفود فأتى بشخصه اليوم

وتوغوظ وحجمقوه جالسان يف صدر املائدة  .الضيوف جالسون حتت دالية العنب
ويقف بفوق على ميـني حجمقـوه    .اليت عليها عناقيد العنب واللنب الرائب البارد

بنفسه، البساً قبعة من قماش أبيض غالٍ، خالفاً لقبعات اآلخرين املصـنوعة  معتداً 
وباستثناء النساء الاليت كن  .من اللباد. ويقوم حاج قسي وقاميت بواجبات الضيافة

 .يتلصصن من فتحات النوافذ ال ترى يف الدار من ترتدي غطاء رأس
لذين ضـوا  بالضيوف ا ،دون مصافحة ،رحب خان جري _أهالً بالضيوف  _

 .ألجله
 .ال بأس إن مل أض ألجلـك  _مل يذكر احلاج اسم األمري  _ !تفضل ،تفضل _ 

حني ينهض اجلالسون إىل املائدة جيب أن  :إن كان أصحابك أنسوك فأنا سأذكّرك
واآلن تفضلوا باجللوس  .ال ينهض اجلميع عن رزق اهللا العزيز .يبقى أحدهم جالساً

وأنت  .عودوا إىل أعمالكم مادام أمريكم رجع _ : اخلدمتوجه احلاج إىل املوايل _
حنن سـنتكلم   .أثبت نشاطك وحققت طلبنا _وأشار إىل زبش  _أيضاً يا ولدي 

 .يف موضوع خاص
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مل يقبل شـروخقوه توغـوظ    _يا من أدعو له أن جيعل اهللا يومه مئة  ،يا حاج _
حنن مام رجال األديغـة، نا نكسب الذنب أال تدع _الكلمات األخرية اليت مسعها 

إن كان الولد على شاكلة األب فال  .اليوم مل تعد بيننا أسرار ألننا يف وضع حرج
ال  ،جيب أن ني بيننا ابن رجل أديغي كشواي يف حضـوره. ابـق يـا ولـدي    

 !  تنصرف
 _قال زبش وهو يقترب من خان جـري مسـروراً    _إن أذنت يل يا كبري   _

 سأبقى يف خدمة املائدة.  
أحسنت يا ولدي،  _رقت عينا توغوظ السوداوان  _ !حسناً يا ولدي ،حسناً _

لن نـوارب يف   ،تعالَ وأنت يا حاج تكلمْ  يا كبرينا العزيز ؛ليحفظك اهللا ألبيك
 .موضوع زيارتنا

وحنن هذه ثالث مرة نأيت فيهـا إىل   .املائدة األديغية يا توغوظ ذات ثالث قوائم _
ريد منه، بوصفه أديغياً ومسلماً، إن كان مؤمناً بـاهللا  ن .صاحب املائدة خان جري

يده على القـرآن   يضعالعظيم الذي يبتهل إليه الناس، وال يبتهل هو إىل أحد،  أن 
الكرمي الذي أنزله لنا من السماء، فيفصح لألديغة الذين حنن سفراؤهم عن حقيقة 

 !هاتوا الكتاب وضعوه أمامنا .ما يف قلبه
 .ليس األديغة وحدهم بل كـل املسـلمني   _وافقه بفوق  _اج نعم يا ح ،نعم _

 ،بدون شهداء أو أمـوات  ،مضيفونا ،وليس آل سلطان ،باسم الشهداء واألموات
 .اآلجلةَبوليس بينهم من لن يبدل دنياه 

ناداه توغوظ بامسه احلقيقي مبا يفهم منه أنه غري موافق على هـذا   _ !يا قَغزج _
   .الكالم

 .لن أخالف كالمك ،يا توغوظ نعم ،نعم _
إن كنتم تظنون أنكم ستعرفونين على إسالمي بوضع القرآن أمامي أو عدمـه   _

ويف اخلدمـة   .أنا أعيش عارفاً يف نفسي أين أديغي ومسلم .فأنتم خمطئون يا ضيويف
مل  .وإن كنتم تظنون أين نادم على هذه اخلدمة فأنتم ختدعون أنفسكم .العسكرية
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ولكن مل يصدف أن نسيت أصلي أمام مـن   .ال خيطئ ومن لن ميوت خيلق اهللا من
ومل خيل األمر من مواضع أُكرمـت فيهـا وأخـرى     .ومل أُخفه.أخدم معهم يوماً

 ...ولكنه عصر اية األديغة .أُهنت
مـا تـزال    _قاطع احلاج كالمه بلطف  _تطيل  ،أنت تطيل الكالم يا حمترم  _

 .تمع باألبزاخ واجلمكوي والبسلينجيب أن جن .أمامنا مهام كثرية
ال  _تابع خان جـري كالمـه    _ولكن يف العصر الذي يتهدد الفناُء األديغةَ  _

 ،االجتاه الذي جترون إليه األديغـة  .حيدثين قليب أن أغري اجتاهي إىل أي مكان آخر
نا املكان الذي جيب أن نتشارك فيه أفراحنا وأتراح _اجتاه تركيا هو ما أرفضه البتة 

هو أرضنا ومساؤنا وحياتنـا   _بدا من لون خان جري أن األزمة عاودت قلبه  _
 .احلرة

ا إذن ملاذ _ابتسم شروخقوه توغوظ وض  _تأخرت جداً يف التفكري يف هذا  _
 جررمت حلفاءكم إىل أرضنا؟

ولكن  _ض خان جري مع ضيوفه  _واآلن أسألكم السؤال نفسه عن الترك  _
لنعد  ،واآلن مل يفت الوقت بعد ،بني فيه الربيء من املذنبموقف يال ننس أننا يف 

   !ولنعد التفكري يف أمورنا ،إىل وعينا
سـحره   _قال احلاج ضاماً القرآن إىل صـدره   _ !لنمضِ ،لنمض يا توغوظ _

نفسه ،الكفار لن حتصل منه على موقف ،ممن لعنهم اهللا ،مل يعد سيد. 
أعـد إلينـا    _ صطبةت وراء العجوز النازل من على املصاح قامي _ !يا حاج _ 

 !مصحفنا
 ،خـذه  ،اغفر يل يا إهلي ،إن كنتم تظنون أن إسالمكم سيحمى ذا ؟هذا هو _

حبيث ال تعرف أهذا هو الـذي كـان    ،وما إن ركب احلاج حىت أطلق _ !خذه
كانوا  سنرى يا عدمي اإلميان إن :على خان جري هذا التهديد ،جالساً بكل هدوء

   !النغوي _سيسمحون لك باحلياة حمتفظاً بالوجه الكافر والوجه األديغي 
*** 
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رغم أن أشهر احلر انقضت ودخلت أشهر اخلريف اللطيفة مل يبق  1842يف عام 
خلان جري راحة أو طمأنينة، بل بالعكس كانت ليـايل أرقـه وأيـام قلقـه يف     

والنـاختواي   الشابسـغ و .م األديغةاحلرب الروسية القفقاسية تنتشر يف إقلي.ازدياد
واحلكوف والوبيخ الواقفون يف وجه الغزو الروسي جروا بذرائع خمتلفة األبـزاخ   

وشـحه   ،وفز ،فرزه، وواملخوش واجلمكوي والبسلين  إليهم. وعلى ضفاف البا
   .اشتعلت حروب دامية ، كواش

مـالً نفسـه   كلما مسع خان جري خرباً من أخبار احلروب شعر بقلبه يجـرح حم 
زاق املسؤولية. وإذا أضيف إىل هذا ما يرميه به بعض من يقابله من األديغة والقـو 

 .  ينأى بنفسهمن كلمات قاسية مل يعرف أين 
يوقف خـان جـري الكتابـة     _؟!يتهموين اف" أأنا من بدأ احلرب يف القفقاس 

وراء ظهـره  وكما يفعل يف أوقات الضيق يذرع أرض الغرفة عاقداً يديه  ،وينهض
.. ماذا تريدونين .بعضهم يعريين بزيي األديغي، واآلخر تفقأ عينه رتبيت الروسيةُ _

 ؟" ال خترج وال تقم وال تدعين أدخل البيت وأنت فيه " أهذا ما تريدون ؟أن أفعل
. من حسن حظي أن شواي كان معي يف .ما قالوه يل مساء أمس يف ( تغرغوي )

وكان  ،بت يف مصيبة بعيدة عن طبعي حبق املوىل الذي أهانينوإال لرمبا تسب ،املضافة
حني قال يل " جئتنا بالقيصر الروسي  .اخلرب املقيت قد انتشر على ضفيت ر بشزة

ال أقول  .من حيميين إال شواي يدمر حياتنا " مل يبق يف املضافةممسكاً بيده وجعلته 
فهم أين ال جيـب أن أقـيم    إننا تركنا املضافة دون غضب وحرد، كان شواي قد

وإن مل  ،شـككت  ،ولكن وحنن عائدون.أكثر من هذا يف املضافة اليت أُهنت فيها
 .مما عريوين به أكان شواي مستاًء حقاً ،نعد إىل هذا املوضوع يف الطريق

وألقـى نظـرة علـى مقـربة آل      .توقف خان جري عند النافذة اخللفية للغرفة
وتوقف عند شاهدة قرب قانتات اـاور   .شواهدونظر إىل ما وراء بعض ال.سلطان

 ،تأمل قلب خان جري حبيث ال ميكن الصرب علـى األمل  _" هذا يا نانا  .لقرب أبيه
.. أنا من حيملونه وزر الطريـق  .ما حيدث لنا _وارتعشت يده اليمىن بضع مرات 
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 ،ذلك ولكن مع،ليس ألين نادم على عيشة آبائي وال عيشيت .الذي اختطته األسرة
مل .وجاري صار عدوي " ،أظنين صرت كمن قال " معرويف انقلب حنساً علي ..

أن أقيم  ،كما كنت تقولني ،كان بودي.أمسك بيد أحد وآت به إىل إقليم األديغة
ومل ألتحق باجليش الروسي ألضر باألديغة وأستأصلَ الشجرة  .السالم بني الطرفني

وحني قرر القيصر  .ننا نضيع بني روسيا وتركياومل أكن جاهالً بأ.اليت تفرعت منها
الروسي زيارة القفقاس كنت كتبت "العريضة " اليت كلفـوين أن أضـعها أمـام    
القيصر دون أن أدري أا ستكون السبب يف مثل هذه املصيبة وليس يف قلـيب إال  

.. لو كان تفكريي يصل إىل ما أعـرف اآلن وإىل مـا   .كنت وقتها شاباً .اخلري
ولو مل يقفوا عثرة يف طريق آمايل، ولو مل يتصرف معـي الطرفـان    ،ت بهاصطدم

ال أقصد أين كنت توجهت إىل تركيا مزحيـاً   .ال ،.. ال.بنوع من الرياء واملداهنة
لوال ما سبق لدشـنت يف بـالد    ،ليقلْ أي إنسان يف حقي ما يريد .من حالفتهم

ذي اقتلعوا فيه أساس آمايل مل يبق واآلن يف العصر ال.األديغة األساس لوحدة األديغة
إن حافظ بين قومي  .يل إال ما كتبت بالروسية من أفكار أديغية على هذه األوراق
   "يوماً ما على كيام فسأجعل الناس يتحدثون عنهم من خالهلا

األديغة  ترك خان جري النافذة وأمسك القلم وكتب على العمل الذي أجنزه " دين
االجتماعية " ووضعه جبانب العمل الذي مسـاه " احلكايـات   وعادام وتقاليدهم 

  .األديغية "
 :مزح خان جري مع زبش الذي دخل الغرفة

 ؟أال يزال نائماً ؟ملاذا مل يظهر والدك منذ الصباح _
خرج إىل الريف  _كان ما مسعه زبش مدعاة للضحك  _برفقة فارسني  ،شواي _

رة الصفراء فاصطحب حـاج قسـي   سيتفقد قطاف الذ قال إنه .منذ وقت طويل
 .وقاميت

نظر خان جري إىل زبش مسروراً بنموه يف نصـف العـام األخـري     _ ؟هكذا _
 .وتطورِ فهمه واكتسابِه طبائع الرجال
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أنت حترم نفسك من الصباح اجلميل مرهقـاً نفسـك    :ألنك كما تقول بيكا _
 .باألوراق

أوافقك علـى   _خان جري ابتسم  _يا زبش   !واهللا لن تنطق أصدق من هذا _
لو قلت يل إا  .ولكنك خمطئ يف حق أوراقي ،أين أحرم نفسي من الصباح الرائع

 .سبب حيايت لكنت مسروراً
 .متتم زبش _ ؟ال أعرف إذن ملاذا تظل بيكا تدمدم _
_  لن أدعك تعود إىل بطرسـبورج دون أن   :إن مل تقل يل _ألن أمي تشفق علي

 _ :قال خان جري بقلبه مث أضـاف  !فلتغمغم كما تشاءتتزوج ألن اخلريف أقبل 
 .ال بد أن أزور إيكاترينودار .واهللا فعلت خرياً بإبعادي عن الكتابة

 !إذن ستلبس زيك القوزاقي _
مع أن خان جري تظاهر بعدم االهتمام بتعليق زبش فقد أجابه  _ضرورياً  ليس _

تامان زافادوفسك فاألفضل أن ولكن ملا كان ال بد من لقاء األ _ :بطريقة مفهومة
 .ألبس زيي العسكري

 .كان خان جري متلهفاً للوصول إىل الربيد ولو أنه اختذ مقابلة األتامـان ذريعـة  
 _ذهب إىل املدينة أول من أمس ويف األسبوع املاضي دون أي سبب إال الربيـد  

ي إىل أي فال يدرشيء فإن مل يصله اليوم أيضاً .منذ شهرين انقطعت رسائل تاتيانا
 .خاطر من خواطره سريكن

 :استقبل مسؤول الربيد العجوز خان جري بوجه طلق
   .جاءتك رسائل ،أيها العقيد احملترم ،جاءتك رسائل _

حني فتح خان جري الربيد الذي انتظره، ليس يف مكتب الربيد، بـل إىل جانـب   
 ، اآلن" إىل.حصانه املسرج. دوخت الكلمات اليت أعقبت األسطر األوىل رأسـه 

ولكن  .وأنت عزيزي وهواي.نا أحبكأف ،ورغم ما أكتب من كلمات صعبة علي
مل تزد أيام السعادة منذ تعارفنا قبل أكثر  .لن أستطيع أن أصرب على مزيد من بعادنا

أفهم أنك لست حراً يف نفسك كما أنا حر يف  .من مخس سنني على بضعة أشهر
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تستبعده من ذهنك متاماً هو ما تقولـه  وما جيب أن  .وال ألومك على هذا .نفسي
أبكـي   !ليت مجيع النساء كان عندهن رجال أقوياء ولطيفون مثلك .عن توعكك

أعرف يف نفسي كوين سـعيدة   .وأمسح دموعي .وأنا أعرف أين أقتلعك من قليب
نـاحيتكم   _ مىت بدأ سوء حظي  ،وإن مل أقل لك ،أنت تفهم .معاً احلظ وسيئته

كما أنك سيئ احلـظ مـن بـني     .أنت ،تين إىل سعيدة احلظهي نفسها اليت حول
وجـدت   ... ما أزال شـابة .األديغة، رمبا أنا أيضاً قدر اهللا أن أكون سيئته فيهم

أن تصـبح   ظـن وإن كنت أنت ت ،نفسي يف موقف جيب أن أفكر فيه يف مصريي
ن سعيداً يف ناحيتكم فسأدعو اهللا لكما، وأنا أغبط من ستكون لك وأحسدها، ول

 ..  .مل أكن أريد أن أسبب لك احلزن .ساحمين يا خانف بينكما.أق
 وقف خان جري مدة ممسكاً طريف السرج مث انتبه إىل نفسه. جعلتـه ضـرورة   "

 .دخل الباب دون توقف عند احلراس القوزاق .مقابلة األتامان حيثّ احلصان فوراً
القوزاقي  لشرطةضابط ا وصرف ،ض األتامان وقد تفهم هلفة خان جري وحزنه

 .اجلالس مقابله
يا  :مث خاطبه مبا كان تعمد نسيانه ،قال زافادوفسك _اجلس أيها العقيد احملترم  _

 .القيصر العظيم مرافق
 .شكراً يا أتامان _
 !خييل إيلّ أن أمراً ما يقلقك يا خان جري _
ضغط خان جري على قلبـه وهـو    _ال شيء مهماً يا نيقوالي ستيبانوفيتش  _
 .غري أين أود أن أعود إىل بطرسبورج _صحو ي

 ؟إن فعلت هذا فماذا سيقول رؤساؤنا ؟أتعود قبل أن تنتهي استراحة السنة _
لن أستطيع العيش هنا أكثر  .وأنا سأكتب ،إن مل أكن حراً يف نفسي فاكتب هلم _

 .من هذا
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ـ   ،نعرف أن األديغة الذين حياربوننا يف اجلبل يترددون عليـك  _ اذا ونعـرف م
سـننقلك إىل   .إن كانوا سبب ضيقك فسنمنعهم من االقتـراب منـك   .يقولون

 .إيكاترينودار
 _يحصون كل خطـوة أخطوهـا "     ،كاألديغة ،" أنا ال أعرف غري أن القوزاق

 :ابتسم خان جري يف قلبه وأجاب
إن كنتم سترعونين فسأبقى يف قرييت معترباً إياهـا   ؟ملاذا أختبئ يف إيكاترينودار _
صينح. 

رجع خان جري إىل لوستان حبله وقد صعب عليه أن بين قومه وضباطه مل يعودوا 
إىل فـتح   يثقون به. وما إن دخل الغرفة حىت دفعته الضجة اليت ارتفعت يف الـدار 

    .فوصلت إليه شكوى زبش بقميص ممزق وأنف نازف ،النافذة
وأنا  ؟قوا قميصيأعجيب أن مز ؛لن يهددوا خان جري بعد اآلن من وراء ظهره _

 .أدميت أنفَي الولدين ،مل أقصر
قل يل مـن الـذي يسـيء إىل     _متسح بيكا على رأسه  _يا ولدي  ،يا زبش _

 ؟ماذا جرى حىت يهددنا األديغة والقوزاق ؟أال يكفي _ ؟من هم ،كرامتنا
مل يقبل زبش اإلفصاح عن أمسـائهم   _.. .لن تصلي إليهم ،من القرية األخرى _

 الرجولة. متكلفاً
إن كنا حنـن   .كُفّوا عن الشجارات _يقول شواي البنه  _اذهب إذن واغسل  _

 !نتقاتل فيما بيننا فكيف سننتصر على أعدائنا
ابتعد خان جري عن النافذة وقد جرحته كلمات شواي " أنا من ال يكف الكبري 

أعجب مـا   األوالد ليسوا مشكلة، فحىت الكبار مل يفهموا أملي " ما ،والصغري عنه
" أتستطيع  :رماين به القوزاقي الضخم األفطس حني خرجت من عند زافادوسك

أن تنتزع من صدرك قلبك األديغي وإن محلت رتبنا؟" إن مل تكونوا تفهمـون إال  
األديغة والقـوزاق "  ومـا إن    :هذا مل يفهمين الطرفان اللذان عشت من أجلهما

تذمر حىت اختلجت أعضاؤه، فسقط حاول خان جري اجللوس على السرير وهو ي
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والنار حترق قلبه،  ونطق كلماته األخرية وهو خيتنق ـا" مل يفهمـين أي مـن    
 وال أولئك "   ،ال هؤالء ،الطرفني

وتازه أديغ اللذين ترجال عند البوابـة.   بشه مافاستقبل شواي بعد الظهر أغوي 
حتـت   الضيفان جالسـني  كان .وكان زبش يتبع أباه البساً قميصاً رمادياً نظيفاً

اليت تعدمها  )1العريشة ألن اجلو صاحٍ. وفاحت بعد قليل رائحة البرك و( الشالمه
بالضيوف، ومن مل يتخلّ مـن بـني   وجلس حاج قسي وقاميت يرحبان  سيسور.

يف حني كان املـوايل علـى    ؛وبيكا األمراء عن استراحة الظهرية مها خان جري
 .أقدامهم يف اخلدمة

كان بودنا أن نراه قبل أن ننطلق يف  _قال تازه  _ان خان جري يستريح رمبا ك _
 .طريقنا

ليس من عادتـه أن   _نظر شواي حنو الغرفة  _خان جري رجع من املدينة تواً  _
 .وأخربه أن عندنا ضيوفاً ،اذهب يا ولد وانظر إن كان يكتب _يستريح يف النهار 

   :الذي استقبله متلهفاً وقال لشواي ،وحاالً رجع زبش ممتقَع الوجه
 !خان جري ممدد على أرض الغرفة ،يا أيب _

 :ولكنه مل يلبث أن نادى من العتبة ،هب شواي إىل الغرفة
 !تعاال يا حاج قسي وقاميت _

 :صطبةوصعد قاميت شاحباً إىل امل ،ت البيت عويالًمزقوما لبثت بيكا أن 
كبرية على مصراعيها إيذاناً بـان  افتحوا البوابة ال _!.. مات.احملترم خان جري _

 !وه إىل أحد اجلانبنيوالباب الصغري ادفع ،أمتاًلدى آل سلطان م
*** 

ويربز من بـني قبـور آل    .سحابة الضباب اخلريفي منيخة على القرية ال تتحرك
والشاهدتان  .التراب األسود املفتت ألّف تلة صغرية .سلطان املتراصفة القرب اجلديد

                                                 
 سبق التعريف ا، طعام يتخذ من العجني املخمر أو غري املخمر املقلي بالزيت. املترجم  1
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وشواي وابنـه يقفـان إىل    ،تربزان من طريف القرب األرض السوداءن اخلشبيتان بلو
 .جانيب القرب مطأطئي الرأس

شواي بصـمت  ودعا  ،ففعل الولد مثله ،رفع شواي يديه _ !يا زبشآمني  :قل _
 ،ليفتح اهللا لك طريق اخلري ؛خان جري يا أخي األصغروشفتاه ختتلجان فحسب "

سيفتح هلم باب اجلنة! ليضاعف اُهللا حسـناتك   ولْيجعلْك يف عداد املسلمني الذين
وبعدما ميسـحان وجهيهمـا    _أدعو إىل اهللا تعاىل من أجلك "  !وليغفر سيئاتك

 :بأكفهما يتوجه شواي إىل ابنه
ال حياة لنا  .رجال األديغة ينتظروننا يف ساحة احلرب !اآلن يا زبش ودع أمك _

 ...غريها
القفقاسية اثنان وعشرون عاماً وسـبعة   _ية كان قد بقي على اية احلرب الروس

 .أشهر ومخسة وعشرون يوماً
 انتهت
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