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النارش مقدمة

حمار خواطر

من طريف ونوع العرصية، الكتب يف جديدة ومفاجأة العربية، اللغة يف غريب عنوان هذا
اآلداب يف بالجديد هو فما العهد هذا يف مستحدثًا كان إذا الحيوانات، ألسنة عىل الحكاية
العيون كتاب عىل اطَّلعنا وحديثًا املقفع، البن ودمنة كليلة كتاب قرأنا فقديًما الرشقية،
لكان بالكتاب املراد ومعرفة الوصف يف اإلغراب براعة ولوال جالل، عثمان ملحمد اليواقظ

حمار». لسان عىل فلسفية أخالقية «مذكرات عنوانه يكون أن جديًرا

كانت ما أكثر فيه وهي العرص هذا يف املرصية املطابع تخرجه ما أكثر أن شاهدنا ولقد
أو الغرامية والروايات العلمية، الكتب الكتب: من اثنني نوعني قليًال إال يعدو ال عمًال،
فأكثر الروايات وأما الطلبة، وقراؤها املدارس فمكانها العلمية الكتب فأما الجنائية.
وحل الدراسة فصول من فرغوا إذا وهم والفتيات، الطلبة من الجنسني ناشئة قرائها
واألخالق الرتبية ورجال اآلباء ويسوء الروايات. تلك عىل انكبوا الصيفية العطلة زمن
الفظائع من واملخزيات الشائنة الحوادث من باملغريات مشحون الروايات تلك أكثر أن
وبما واملنكرات، الجرائم من إليهم تقرب بما الناشئني؛ أنفس يف األثر سيئة وهي املدهشة،
لوال غائبني عنها هم وكانوا عنهم مسترتة كانت واملوبقات الرش من وجوه عن لهم تكشف
نرش الجرائم من أن يرون ممن فإننا بها الجهل لهم أوىل كان وقد املجرمة، الكتب تلك

الجرائم.



حمار خواطر

ومحبي الناشئة ملطالعة نتخري أن الرشق، يف اآلداب بخدمة القائمني وعىل علينا ا حقٍّ وكان
العيوب. تلك من بريئة التبذل، ذلك من مصونة تكون الكتب من طائفًة واملسامرة الفكاهة

السائغة، الفكاهة يف البالغة الحكمة من تضمنه ما باالختيار الكتاب هذا إيثار إىل ودعانا
وال املضني بالجد ليست أنها عبارته من وأعجبنا الشائق، األسلوب يف الحسنة واملوعظة

الساخر. بالهزل
الفرنسية، باللغة الكاتبات مشهورات من سيجور دي الكونتس وضعته كتاب وهو
مداركهم من القرب موضوعه يف ُروِعي مما والناشئني، للطلبة املؤلفة بالكتب الغنية

ألذواقهم. واملناسبة
العرصي الكاتب عىل األسباب، من بَيَّنّاه ما أجل من العربية، اللغة إىل نقله فاقرتحنا
القراء، جمهور عند معرفته من أكثر األدباء لدى معروف كاتب وهو الجمل، أفندي حسني
بالتنكر عليه يقيض ذلك وكان الرسميات، يف عمله أكثر يجعل الحكومة يف توظفه كان إذ
واملجالت؛ الجرائد يف املنشورة رسائله من كثري عىل رمزية1 إمضاءات ووضع ينرش فيما
الرتجمة فن يف مختارة بآية أتحفنا إذ أدبه، يف الظن حسن عند وكان االقرتاح فأجاب
عىل الكف انطباق األصل عىل منطبقة فيه املعاني ترى املمتنع، السهل هو ممتع بأسلوب

وخيالها. الحسناء بني تجمع مرآة اللغتني يف الرتجمة وكأن الكف،

وتيسري اللفظ، تسهيل من ترجمته يف املرتجم األستاذ تحراه ما يكون أن لنرجو وإنا
القراء. من عدد أكرب وإقبال القبول حسن إىل داعيًا اإلنشاء وسالسة املعنى،

واألفكار. واملقطم األهرام يف مقاالت عدة بها وقع التي ثابت» بن «حسان إمضاء منها نذكر 1
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املرتجم مقدمة

الحضارة من الرشقيون إليه سبق بما الغرب قبل الرشق يف معروف بالحيوان الرفق
اإلنسانية. والرحمة العواطف رقة من السماوية األديان إليهم أوحت وبما واملدنية،

التقديس حد إىل ى ترقَّ تكريًما بعضالحيوانات يكرمون القدماء املرصيون كان ولقد
الجمعيات تأليف العرصإىل هذا يف سبقونا قد الغربيون كان وإذا العبادة. درجة إىل وانتهى
للحيوان، العظيمة بالرعاية يجودون العرب ملوك كان فقد بها، والعناية عليها للعطف
الخلفاء ثاني الخطاب بن عمر املؤمنني أمري أن وُرِوَي ملوكهم. دين عىل الناس وكان

لها. إراحًة يميش عنها نزل السري أجهدها فإذا دابته يركب كان الراشدين
بيته جدار بجانب ويلقيها يكرسها الخبز من ِقَطٌع يده يف العرب من رجل وُشوِهد
رقة أحسنها فما حرمة»، ولهن جارات «هن فأجاب: وللنمل؟ لك ما له: فِقيل النمل، إىل

األيام! هذه يف مثله َقلَّ عطًفا أجمله وما باالحرتام! جديرة
َكدِّه يف املرصي الفالح رفيق هو متواضع، هادئ حيوان املستأنس الحيوان ومن
األصيل، يف للراحة معه ويودعها البكرة يف للعمل معه الشمس يستقبل تعبه، يف ورشيكه
ِحَماًرا ي ُسمِّ لهذا كان فإن لنفسه، عمله من أكثر لصاحبه يعمل الذي الحمار هو ذلك

الحمار! فحبذا
الرسالة بهذه الفرنسيني كاتبات شهريات من كاتبة الحيوان إنصافهذا إىل َسبَق وقد
عجائب من عنه به حدثتنا فيما كله اإلبداع وأبدعت حمار»، «خواطر عنوانها جعلت التي
من أقل فال املضمار هذا يف السبق فاتني فإن الخيال، رواية فيه صدقت وما الحوادث
يستحق الذي الوديع الحيوان هذا بجميل اعرتاًفا صوتها، وترديد عنها والنقل بها اللحاق
عليه لعيىس مطية كان أنه كرامة الصنيع، بحسن العمل عىل املعاونة جزاء فوق عندنا

الرفيع. املتواضع وهو السالم



حمار خواطر

وتدل اآلداب، محاسن من اْستُودِع بما فيه الناظر تنبئ الكتاب هذا يف أخرى ونظرة
عىل الحكمة إدخال يف الكامل وحذقها املوعظة، لوجوه تصويرها وحسن املؤلفة براعة عىل

األسباب. بأيرس األبواب أقرب من النفوس إىل الفكاهة وإزجاء القلوب،
الجمل حسني
الجديدة مرص
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الكتاب إهداء

هنري الصغري سيدي إىل
تحدثت الحمري ذُِكَرت إذا كنت ولكنك رحيًما، بي كنت الصغري سيدي يا أنت
ويصدق الحمري حقيقة علم عن تعرف أن فألجل جميًعا، لها باحتقار عنها

إليك. وأهديتها املذكرات هذه كتبت عليها، حكمك
نعاني الحمري من ورفقائي املسكني أنا كنت كيف العزيز سيدي يا وسرتى
وحظٍّا الذكاء، من عظيًما نصيبًا لنا أن تتحقق ثم املعاملة، قسوة الناس من
وكم حداثتي، عهد يف شقيٍّا كنت أنني كيف وستعرف الطيبة. املواهب من وافًرا
كل وحب بإخالص والعمل والتوبة الندم ولكن الشديد! بالعقاب أَُجاَزى كنت

سادتي. ورضا رفقائي محبة إيلَّ أعاد ذلك
أن من بدًال بأنه الحكم إىل تنتهي فإنك الكتاب، هذا قراءة من فرغت فإذا
«ذكي يُقال: أن يجب كالحمار»، عنيد كالحمار، جاهل كالحمار، «بليد يَُقال:

كالحمار.» متواضع كالحمار، عالم كالحمار،
مدائح اْعتُِربَت إذا وأنها أوصافصادقة، هذه أن وقومك أنت بحق ترى ثم

عبثًا. تكن فلم



حمار خواطر

من األول النصف يف تكون أال لك أتمنى إنني العزيز، سيدي يا هان!1 هي
املخلص. بخادمك شبيًها حياتك

كديشون
العالم الحمار

ينهق. وهو الحمار لصوت حكاية اللفظتان هاتان 1
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الكتاب فاحتة

سيدي
جحش، كل مثل بائًسا الغالب يف كنت أنني وأظن طفولتي، عهد جيًدا أتذكر ال

الحمري. كسائر ظريفا لطيًفا وكنت
أشد الَهَرم سن يف اآلن أنا كما الذكاء، قوي كنت أنني من متحقق ولكنني

رفقائي. من ترصًفا وأحسن ذكاء
آدم بني من إال يكونوا لم وهم مرة، غري بهم ومكرت سادتي خدعت ولقد

حيلته. وبراعة حمار فهم مقدار يدركوا أن يستطيعوا لم ولذلك
زمن يف معهم مثلتها التي األدوار بعض الكتاب هذا يف عليك وسأقص

الشبيبة. وعهد الصبا
كديشون
العالم الحمار





األول الفصل

السوق

الكتاب هذا تقرءون من يا فإنكم عاِلم، حمار يعرفه ما كل يعرفون ال الناس كان ملا
سوق ثالثاء يوم كل يف يَُقام أنه من الحمري؛ رفقائي لكل معروف هو ما شك بال تجهلون
أخرى وأشياء والفواكه والجبن والبيض والزبدة الخضار فيها يُبَاع «ليجل»، مدينة يف

فاخرة.
تشرتيني أن قبل أيًضا كذلك يل وكان املساكني، لرفقائي شقاء يوم اليوم ذلك وكان
رشسة لفالحة مملوًكا كنت فقد عندها، اآلن أعيش التي الكريمة جدتك الكبرية سيدتي
البيض كل تجمع حني القسوة يف تبالغ كانت أنها كيف الصغري سيدي يا تصور قاسية.
يُْستَْخَرج الذي والجبن الزبدة من عندها يتجمع ما وكل الدجاج، من عندها ما يبيضه الذي
ثم والفاكهة، الخرض من األسبوع أثناء عندها ينضج ما وكل البقر، من تملك ما لبن من

ظهري. فوق تضعها سالًال ذلك بكل تمأل
كانت التحرك، معها أستطيع ال حالة يف باألثقال محمًال وكنت ذلك كل لها تم فإذا
أن إىل وعنف بغلظة تسوقني ثم السالل، فوق أيًضا وتجلس الثقيلة املرأة هذه تجيء
الذي الغيظ شدة يف دائًما وكنت فرسخ، مسافة منزلها وبني بينه وكان السوق إىل أصل
غليظة عصا وهي دائًما، تحملها كانت التي العصا وقع أخىش ألنني إظهاره أستطيع ال
إىل الذهاب وقت اقرتب كلما وكنت بها. رضبتني كلما شديًدا أذى تؤذيني كانت معقدة
اسكت وتقول: إيلَّ ترسع هي فكانت سادتي، بها أستعطف برقة وأنهق أشهق السوق
الصوت هذا تحسب كأنك هان!» هي هان! «هي املنكر بصوتك تصدعنا وال الكسول، أيها
لكي الباب من البليد هذا َقرِّب له: وتقول «جول» ولدها تنادي ثم مطِربًا. موسيقيٍّا
والخضار والزبدة، والجبن آخر، وَسبَت البيض َسبَت هناك ظهره؛ عىل األحمال أضع
مارييت ابنتها وتدعو رياالت، بضعة عىل السوق يف بيعه من تحصل حمل وهذا أخريًا.



حمار خواطر

الحمار. عىل أمك تصعد لكي كرسيٍّا أحرضي لها: فتقول ظهري عىل الحمل تشييد بعد
مداعبة الرضب تحسب وكأنها متكرًرا، رضبًا ترضب وبدأت العصا، تناولت ركبت فإذا
وعىل رقبتي عىل الرضب عن يدها يف تكف أو تقف العصا تكاد وال تسري ثم رضورية،
الفالحة تنقطع فال ذلك كل ومع أجري، وأحيانًا السري يف أرسع وكنت وأفخاذي، جنبي
ألقيها لكي الرفس حاولت بل أنتقم وأن أقسو أن حقي من فكان الرضب، استمرار عن
أتحول دائًما كنت ولكني الحركة، هذه أستطع فلم ثقيًال الحمل كان ولكن األرض، عىل
فكانت فوقي، باضطرابها أشعر ألنني مرسوًرا ذلك مع وكنت وشماًال، يمينًا الطريق يف
ويستمر السري. يف االستقامة وأعلمك بالعصا، االعوجاج هذا سأصلح يل: وتقول تهددني
األحمال تُرَفع ثم السوق، إىل نصل أن إىل الطريق يف امليش كثريًا يؤملني كان حتى الرضب

األرض. عىل وتُْلَقى ظهري عىل التي
والتعب، الجوع من أموت أكاد كنت أنني ومع لتأكل، تربطني أن بعد سيدتي وتذهب
من االقرتاب عىل احتلت لذلك الربسيم، من قليًال وال املاء من شيئًا ال تعطني لم فإنها
الخرضاوات من معدتي به مألت بما وفمي لساني فرطبت غيابها، أثناء الخضار سبت
كرنبة آخر التهام من وانتهيت الخرضاوات، هذه من أطعم حياتي يف أذْق ولم والكرنب،

سيدتي. فيها عادت التي اللحظة يف
فعلتي. أدركت ألنها متأملة ممتقعة ورأيتها فارًغا، السبت أبرصت حني فرصخت

لهجتها وكانت عيلَّ هالتها التي والسباب الشتم ألفاظ القارئ مسمع عىل أكرر وال
الحمار. أنا خجًال منه أحمرُّ ما الكالم من تقول غاضبة وهي وكانت رشسة، حادة

يف واستمرت عصاها فتناولت ظهري، ولَّيتها ثم أتلمظ كنت أنني إال مني يكن ولم
األوىل هشمت رفسات؛ ثالث فرفستها صربي ونفد رشدي ضاع أن إىل بقسوة الرضب
وألقتها معدتها يف الثالثة وأصابتها يدها، الثانية وخلعت أسنانها، بعض وكرست أنفها

األرض. عىل
إىل أدري وال سيدتي حملوا ثم وإهانة، رضبًا وأثقلوني كثريون أشخاص إيلَّ فُهِرع
فلما مدة، فيه وحدي وبقيت أحمايل فيه ألقيت الذي املكان بجانب مربوًطا وتركوني أين،
الذي الحبل قرضت ثم اللذيذ، الخضار من آخر سبت يف ما أكلت أحد يفَّ يفكر ال أنه رأيت

العزبة. طريق إىل بهدوء وعدت به ربطوني
ويتضاحكون، يتهامسون وصاروا وحدي، عائًدا الطريق يف رأوني الذين وُدِهش
بد ال آخر: فقال أحماله؟ ذهبت وأين صاحبته؟ فأين شيئًا يحمل ال إنه بعضهم: وقال
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السوق

زوجها: فقال بردعته، عىل الطفل هذا لريكب قرِّبوه امرأة: وقالت سيئة، فعلة فعل أنه من
والطفل. أنت يحملك أن يستطيع إنه

ممهًدا الفالحة من بلطافة فاقرتبت أخالقي، وبحسن بي ظنهم أحسن أن وأردت
هذا خبيثًا ليس الركوب: عىل يساعدها وهو زوجها فقال ظهري، عىل الركوب سبيل لها

الحمار.
نكون ال فإننا خبيثًا، يكون ال معاملته تحسن الذي الحمار ألن الكالم لهذا فابتسمت
أما واإلهانة، األذى من علينا يَُصبُّ ما عىل ونجازي ننتقم أن أردنا إذا إال عنيدين ُمْغَضِبني

الحيوان. أنواع كل من أحسن طيبني نكون فإننا برفق ُعوِمْلنَا إذا
فأحبني سنتان، عمره جميًال الطفل وكان منزلها، إىل وطفلها املرأة هذه مع وذهبت
سيدتي فإن الرشف، من يكون ال هذا أن يف فكرت ولكني عندهم، أبقى أن وأراد والطفني
وهذا معدتها وآذيت يدها وخلعت أنفها هشمت ولقد لها، مملوك فأنا اشرتتني التي هي

االنتقام. يف كاٍف
من فقفزت فأرسعت عندها استبقائي عىل طفلها بموافقة تهم األم أن وأدركت

املنزل. إىل وصلت حتى ركضت لجامي لتمسك بي اللحاق تستطيع أن وقبل جانبها،
اليوم عاد وقد كديشون، هذا فقالت: سيدتي، بنت مارييت أبرصني من أول وكان
فلماذا وإال الحمار، هذا يشغلنا ما كثريًا جول: فقال الربدعة، عنه اخلع جول يا مبكًرا،
لو وقال: فخذي، عىل برجله رضبني ثم وشتمني هرب. أنه عىل أراهن أنا وحده؟ عاد

رضبة. مائة لرضبتك السوق من فررت أنك تحققت
سمعت حتى املزرعة يف أتوغل أكد ولم راكًضا، فابتعدت واللجام الربدعة عني وخلع
يصيحون أوالدها وكان محمولة، عادت قد سيدتي فرأيت فتلفت العزبة، جهة من أصواتًا
وسأربط العربجي، كرباج سآخذ إنني ألبيه: يقول جول فسمعت يقولون، ملا فأصغيت

األرض. عىل يسقط حتى وأرضبه شجرة يف الحمار
يف سأبيعه وإنني دفعناه، الذي الثمن فنفقد تقتله، ال ولكن اذهب أبوه: له فقال

القادم. السوق
يبحث اإلصطبل إىل يجري جول أبرصت حني سمعت ملا الخوف من مضطربًا وبقيت
من استفادتهم يف املرة هذه أفكر فلم األذى وتوقعت واضًحا األمر وصار الكرباج، عن
برسعة وجريت النظر، عن تحجبني التي الزريبة إىل وركضت به، اشرتوني الذي الثمن
جريت ثم املزرعة، آخر إىل ووصلت األشجار فروع من كثريًا طريقي يف كرست حتى وقوة
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وأخريًا يطاردونني، أنهم أحسب وأنا كثريًا وأرسع طويًال أجري واستمررت الغيط، يف
فلم ربوة وصعدت شيئًا، أسمع فلم وأصغيت وقفت الجري يف االستمرار عن عجزت حني

الفالحني. هؤالء رشاسة بتخليصمن وابتهجت واسرتحت فنعست أحًدا أَر
فسيعرفونني البلد يف بقيت فإذا أمري، من يكون ماذا نفيس: سألت ولكني

أذهب؟! وأين أصنع، فماذا العزبة؟ إىل يرسلونني ثم وسيمسكونني،
مقربة عىل وكنت املحزنة، حالتي وبكيت بائًسا وحيًدا نفيس فرأيت حويل ونظرت
وما واملاء الرطب الحشيش الغابة هذه يف سأجد إنني وقلت فانتعشت جميلة غابة من
سادتي. عزبة عن ا جدٍّ بعيدة أخرى غابة إىل ذهبت ثم أياًما فيها فأقمت غذاء، من أشتهي
الجاري املاء ورشبت األرضبلذة، الحشيشاملبسوطعىل أكلت ثم الغابة، هذه ودخلت

بهناء. عذب نبع من
صنوبر، شجرة بجانب الطحلب من أخرض بساط عىل فاضطجعت الليل واقرتب

التايل. اليوم إىل هادئًا ونمت
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املتابعة

الراحة من إليه وصلت ما ورشبت أكلت أن بعد التايل اليوم يف تذكرت أصبحت فلما
فيهما أكون يومني ُمِيض وبعد يدركوني، لن وهم نجوت أنا ها نفيس: يف وقلت والسعادة،

أيًضا. املكان هذا عن االبتعاد يف سأمعن راحتي استكملت
آخر، كلب نباح أعقبه بعد عن كلب نباح سمعت حتى فيه فكرت مما أفرغ أكد ولم
الصباح، يف ملحته نَُهرْي إىل فاتجهت وقمت خائًفا، قلًقا فرصت الكالب من زمرة تبينت ثم
جيًدا فابحثوا كالبي يا اذهبوا الكالب: يخاطب جول صوت سمعت إليه وصويل وبمجرد
الكرباج ألقطع إيلَّ وتحرضوه جلده وتمزقوا وتعضوه البائس الحمار ذلك تجدوا حتى

ظهره. عىل
فإن املاء يف رست إذا إنني فقلت: التفكري إىل عدت ولكني الخوف، شدة من فوقعت
زمنًا توقف بدون النَُّهرْي مياه يف السري يف وأمعنت أقدامي، أثر إدراك تستطيع ال الكالب
منهم أسمع لم أنني إىل وانتهيت جول، صوت وكذلك عني الكالب نباح وابتعد طويًال،
النهري حول مما وأكلت الرشب، ألجل هنيهة فوقفت بالظمأ وأحسست تعبت ثم شيئًا،
خائف ألنني املاء، من الخروج عىل أجرس لم ولكني الساقني ُمبَْرتَد وكنت العشب، من
دائًما النهر بجانب السري إىل عدت اسرتحت وملا بخطواتي. وشعورها الكالب متابعة من
نحو الثريان من فيه متسع مرجع إىل وصلت أنني فوجدت الغابة، من خرجت أن إىل
حتى التفات أدنى الثريان إيلَّ تلتفت ولم الربسيم، جنب يف الشمس يف ونمت خمسني،

أشتهي. كما أنام وأن آكل أن أستطيع أنني رأيت
نبيِّت أن أخي يا ترى أال للثاني: أكربهما وقال املرج، رجالن دخل املساء ويف
بهذه َحدَّثك َمْن ذئاب! فأجابه: ذئاب؟ الغابة يف يوجد إنه يَُقال فإنه الليلة، هذه الثريان

السخافة؟



حمار خواطر

يف واْفُرتِس اْختُِطف املدينة تلك من حماًرا إن وقيل: ليجل، مدينة من ناس فقال:
الغابة. هذه

غالظ أهلها فإن منا القريبة العزبة حمار تعني كنت فإن أخي، يا اسكت فأجاب:
إن يقال إذن فلماذا فقال: الرضب، شدة من الحمار قتلوا الذين هم كانوا وربما األكباد،
أن يحسن حال كل عىل فقال: قتلوه. الذين هم أنهم يُعَرف لكيال فأجاب: أكلته؟ الذئاب
باملخالفة. وال باملوافقة أتمسك ال فإنني أخي، يا شئت ما افعل فأجاب: الثريان. ندخل
يرياني، أن من الخوف كثري كنت وإن مكاني، من أتحرك لم وأنا منهما هذا سمعت
أنا التي الجهة يف الثريان تكن لم الحظ ولحسن النظر، عن يخفيني عاليًا الربسيم وكان

أصحابها. فيها التي العزبة إىل فقادوها فيها،
لم وأنا سواي، يكن لم بقتله تحدثوا الذي الحمار ألن الذئاب تلك من أخْف ولم
الذي الوقت يف فطوري وأتممت جفوني، ملء نمت فلذلك الغابة، يف ذئب ألي أثًرا أحس

ضخمان. كلبان يقودها وكان املرج، إىل صباًحا الثريان فيه عادت
نحوي وجرى مهددة، بلهجة وينبح يبرصني أحدهما كان حني بخفة وملحتهما
عنهما، وابتعدت النهري جانب إىل ُهِرعت منهما؟ أفر وكيف العمل؟ ما اآلخر. فتبعه
سبييل يف واستمررت الكالب، ينادي ليًال سمعتهما اللذين الرجلني أحد صوت وسمعت
بعدت أنني وأيقنت اسمها، أعرف ال أخرى غابة إىل وصلت أن إىل السري متابًعا هادئًا
يعرفني ليس ألنه اآلن، نجوت وأنني فراسخ عرشة بنحو ليجل مدينة وعن العزبة عن

سادتي. إىل أحد يقودني أن من خوف بغري أظهر أن وأستطيع أحد، هنا
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اجلدد األسياد

أفضل ذلك مع ولكنني العزلة، من وضجرت أشهر، نحو الغابة هذه يف البال هادئ عشت
الناس. مع البؤس معيشة عىل االنفراد

الشجر أوراق وتساقطت قاسية، وصارت تقل الحشائش أبرصت حني همي وزاد
األرض. وترطبت املاء وتجمد

ولكن والظمأ؟ والجوع الربد من سأهلك هنا، مكثت إذا أعمل ماذا أسفاه! وا فقلت:
بي؟ يحل وماذا أذهب؟ أين

قرية ودخلت الغابة من فخرجت ملجأ، بها أجد طريقة تخيلت التفكري وبقوة
الباب عىل جالسة طيبة وامرأة نظيًفا منعزًال منزًال فيها فرأيت منها، قريبة صغرية
عىل رأيس ووضعت منها فاقرتبت واألىس، الطيبة عىل يدل الذي بمنظرها وتأثرت تغزل،
وظهر كرسيها تحرك إيلَّ وأرسعت مؤثر، صوت الطيبة املرأة هذه من فانبعث كتفها،

مطمئنة. هادئة بعني إليها ونظرت أتحرك فلم تخوفت، أنها
لك يكن لم وإذا الخبث، سمة من يشء الحمار هذا عىل ليس مسكينة، دابة فقالت:
من مات الذي جريزون حماري تخلف لكي عندي تكون أن كثريًا يرسني فإنني صاحب
يبحثون أصحابًا لك لعل ولكن السوق. يف الخضار بيع من الربح أستطيع وبذلك الِكَرب،

عنك.
جدتي؟ يا تتكلمني َمْن مع يقول: الداخل من رقيًقا صوتًا وسمعت

أستطع لم بعاطفة إيلَّ ونظر كتفي، عىل رأسه ووضع جاء حمار مع أتكلم فقالت:
أطرده. أن معها



حمار خواطر

نحو يف جميًال غالًما الباب جانب عىل وملحت سننظر. الصوت: صاحب فأجابها
بعني إيلَّ فنظر نظيفة، ولكنها فقري ثياب ثيابه وكانت العمر، من السابعة أو السادسة

قليًال. خائًفا كان ولكنه فاحصة
أالعبه؟ أن يمكن هل لها: وقال

جورج. يا يعضك أن احذر ولكن شك، بال نعم –
يصل أن استطاع ثم وأخرى خطوة تقدم ولكنه يدركني، ولم ذراعه الغالم فبسط

ظهري. إىل
بلساني. يده ولحست نحوه رأيس أدرت ولكنني أخيفه، أن خشية أتحرك فلم

يدي. لحس ألنه طيب إنه الحمار! هذا ألطف ما جورج: فقال
حيث الفندق إىل جورج يا اذهب صاحبه؟ أين وحده، أنه الغريب من الجدة: فقالت
عنه. بالبحث مشغوًال كان ربما فإنه الحمار هذا صاحب عن واسأل املسافرون، ينزل

جدتي؟ يا بيدي الحمار أقود هل جورج:
يشاء. حيث يذهب فاتركه يتبعك، ال هو الجدة:

والطفني إيلَّ جاء أتبعه أنني رأى فلما وراءه، السري فأرسعت راكًضا جورج وذهب
يش…يش… يل: وقال ظهري إىل وقفز ركوبك. من تمنعني ال فإنك تتبعني دمت ما قائًال:
أتحرك ولم أمامه وقفُت الفندق إىل وصلت وملا جورج، به فرح خفيًفا مشيًا ومشيت

مقيد. كأنني
ولدي؟ يا تريد ماذا الفندق: صاحب فقال

عندك. النازلني ألحد أم لك هو الباب عىل الذي الحمار هذا كان إذا ألعرف جئُت –
وال الحمار هذا يل ليس كال، وقال: بإمعان، إيلَّ ونظر الباب إىل دوفال مسيو فتقدم

املكان. هذا غري يف وابحث فاذهب أعرفهم، ممن لواحد
باب إىل باب من يسأل وهو ومشينا به، السري إىل وعدت ظهري، عىل جورج فصعد

أحد. يعرفني فلم صاحبي عن
وهي الغزل يف مستمرة كانت التي الطيبة، الجدة تلك إىل الرجوع إىل وانتهينا

منزلها. باب أمام جالسة
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ال هو به نصنع فماذا البلد، أهل من ألحد ملًكا ليس الحمار هذا جدتي، يا جورج:
إيلَّ؟ منه تخلص أحد به تمسك وإذا يرتكني، أن يريد

يرضه، ذلك فإن العراء يف الليل يف ترتكه أن يحسن فال كذلك األمر دام ما الجدة:
به ذهبنا إذا غًدا وسننظر وماء، شعريًا له وقدم جريزون حمارنا إصطبل إىل به فاذهب

صاحبه. لنتعرف السوق إىل
جدتي؟ يا نجده لم وإذا جورج:

من يهلك الحيوان هذا نرتك أن نرىض ال فإننا عنه، نسأل أن إىل به نحتفظ الجدة:
ويرتكونه به يعبثون الذين األرشار الغلمان أيدي يف يسقط ندعه أو الشتاء، هذا يف الربد

والشقاء. التعب من يموت

كم يقول: الباب يقفل وهو وسمعته وخرج، والطفني واملاء الشعري جورج يل وقدم
عندنا! يبقى وأن صاحب له يكون أال أتمنى

الجدة ووضعت الباب، إيل وقادني رسنًا الفطور بعد جورج يل َقدَّم التايل اليوم ويف
وضعته الخضار من صغريًا سبتًا جورج لها وأحرض عليها، وجلسْت خفيفة بردعة فوقي
ولم السوق يف خضارها الطيبة املرأة هذه وباعت مامري، سوق إىل ومشينا ركبتيها عىل

الجدد. أسيادي مع فرجعت أحد، يعرفني
عميل أؤدي وكنت ألحد، ا رشٍّ أفعل فلم سعيًدا، وكنت سنوات، أربع عندهم وعشت
كثريًا، يتعبونني يكونوا لم وهم أبًدا، يرضبني يكن لم الذي الصغري سيدي وأحب جيًدا،
الخضار قشور يقدمون الصيف ففي نهًما، لست أنني مع ا جدٍّ كافيًا الغذاء وكان
ومن الشعري من طعامي كان الشتاء ويف البقر، وال الخيل يأكلها ال التي والحشائش

الحمري. نحن يكفينا وهذا والكرنب، والكراث البطاطس قشور
فيها تؤجرني كانت التي األيام تلك هي أحبها، ال أيام بي تمر ذلك مع وكانت

لنا. املجاورين الصبيان إىل سيدتي
تؤجرني كانت عندهم عمل فيها يل يكن لم التي األيام ففي غنية، تكن لم ألنها وذلك

طيبني. دائًما يكونوا ولم بركوبي، ليتنزهوا منا القريب القرص غلمان إىل
النزهات: تلك من نزهة يف يوم ذات جرى ما وإليك

23





الرابع الفصل

القنطرة

من ثالثة وأحرض وأجملها، أقواها من وكنُت مصفوفة، الحمري من ستة الحوش يف كان
يتحدثون. األطفال أسمع آكل وأنا وكنت الشعري، من طعامنا الصغار البنات

بأصبعه. إيلَّ وأشار هذا. أختار أنا حماره، منا كل يختار بنا هيا شارل: فقال
املوجود، أحسن لنفسك تختار دائًما إنك معه: كانوا الذين األطفال الخمسة فأجاب

باالقرتاع. التوزيع يكون أن يجب
الحمري وضع يمكن هل كارولني؟ يا الحمري عىل نقرتع أن يمكن كيف شارل: فقال

األكر؟ تُسَحب كما منها والسحب كيس يف
من حمار كل عىل نمرة نضع أن املمكن من أليس هذا؟ تقول كيف أنطوان: فأجاب
عىل النمر نسحب ثم كيس يف النمر هذه ونضع و٦، و٥ و٤ و٣ و٢ ١ الستة الحمري

حظه. بحسب واحد كل نمرة فتخرج واحد، كل اسم
ظهور عىل النمر أنت اكتب أصغرهم: وهو ألرنست وقالوا أحسنت. الباقون: فصاح

الورق. من قطع عىل مثلها واكتب الحمري،
يشء أحدهم عند كان ولو أغبياء، األطفال هؤالء أن رأيت ألنني رسي يف وضحكت
الحمري وا يصفُّ أن والتنمري الكتابة يف الجهد هذا من أحسن أن لرأى الحمار ذكاء من
كانت ومن األول الحمار أخذ األوىل نمرته كانت فمن عليها، ويقرتعوا الحائط بجانب

وهكذا. الثاني أخذ الثانية نمرته
جنبي عىل فكتب األول وكنت الفحم، من كبرية قطعة أنطوان أحرض األثناء هذه ويف
لكي بشدة انتفضُت يليني الذي الحمار جنب عىل ٢ يكتب كان وبينما ،١ كبري بخط
تطاير نمرتي به كتب الذي الفحم فإن مفيًدا، يكن لم بالفحم الكتابة اخرتاعه أن له أظهر
كان وبينما الكتابة، سأعيد وقال: العنًا شاتًما منهم كتب الذي فصاح ،١ النمرة واختفت



حمار خواطر

هو انتفض خبيثًا، حماًرا وكان بجواري، الذي الحمار جنب عىل ٢ نمرة ثانيًا يكتب
هذا من أنطوان فغضب نمرته، من ثانيًا بالفحم كتبه ما فتطاير شديدة انتفاضة أيًضا
منه. وسخروا كثريًا ضحكوا إخوانه ولكن الكتابة، أثناء يف ضايقه الذي املكرر العمل

به. أرشت ما حصل وقد تتحرك، وال الكتابة تنتظر بأن الحمري جميع إىل وأرشُت
فعملت نمرة، يأخذ واحد كل النمر يسحبون وبدءوا منديله، يف النمر ومعه أرنست وعاد
تكلفوا ما فذهب وشدة، برسعة ونهتز ننتفض جميًعا وأخذنا رفقائي، إىل أخرى إشارة
وكانوا الكتابة. إىل نعود أن يلزم أحدهم: وقال الكتابة، من فيه تعبوا وما الفحم من
ولويز وسيسيل وكارولني وألبري أرنست أما منتًرصا، يضحك كان شارل ولكن متغيظني،
جميًعا، وسبوا وسخطوا غيًظا، برجله األرض يرضب هو وكان أنطوان، وجه يف فصاحوا
وعرفوا الضجة هذه إلينا وساقتهم واألمهات اآلباء وتنبه النهيق، يف ورفاقي أنا فأخذت
سحب يف وبدأ الحائط، بجانب ا صفٍّ ونا يصفُّ أن اآلباء من واحد اقرتح وأخريًا جرى. ما

األطفال. لهؤالء النمر
يل. هذا أرنست: فصاح ١ نمرة فسحب

حماري. هذا سيسيل: فقال ٢ نمرة وسحب
إىل األطفال من واحد نادى نمرة سحب كلما وهكذا أنطوان. فصاح ٣ نمرة وسحب

األخري. من انتهى أن
أوًال. أميش أنا شارل: وقال السري، فلنبدأ إذن قالوا: ثم
رسيًعا. وأدركك حاًال بك ألحق وأنا أرنست: وأجابه

تستطيع. ال أنك لك أؤكد شارل: فقال
ذلك. إمكاني عىل أراهن وأنا أرنست: فأجاب

بكرباجه أرنست يرضبني أن وقبل ركًضا، به فسار حماره يسوق شارل وبدأ
أرنست، فابتهج وحماره شارل إىل وقت أقرب يف أوصلتني بحالة السري يف أنا أرسعت
حاجة يف يكن لم أرنست ولكن الرضب، ويكرر حماره يرضب وصار شارل وتضايق
واحدة. دقيقة يف شارل وتجاوزت الرياح، أسابق كأنني برسعة جريت ألنني رضبي إىل
فرس كأنه يجري إنه !١ نمرة الحمار أرسع ما ويصيحون: يضحكون اآلخرين وسمعت

رهان.
قنطرة إىل وصلنا أن إىل به الركض يف واستمررت فتشجعت الزهو وخامرني
ولم منهاًرا، متآكًال القنطرة أرض خشب من عريًضا لوًحا رأيت ألنني فجأة، فتوقفت
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الجماعة إىل راجًعا فقفلت القنطرة، عىل به رست إذا أرنست مع املاء يف أسقط أن أشأ
كثريًا. عنا متأخرين وكانوا معنا كانت التي

أنتقل، ولم فقاومت القنطرة، اجتياز يف استمر ترجع، ال كال، كال، أرنست: فناداني
إىل وتحول عنيد يا اذهب يل: فقال اآلخرين، نحو أميش فاستمررت بعصاه، فرضبني
الغبي. الغالم هذا من والرضب املقاومة رغم وأدركتهم رفاقي نحو واستمررت القنطرة.
وقد فاِرٌه، حمار أنه مع أرنست يا حمارك ترضب ملاذا له: قال شارل أبرصه فلما

شارل؟ وتتجاوز تسبقنا جعلك
ولم أدراجه عاد بل القنطرة، عىل السري يف يستمر ولم عاند ألنه رضبته فأجاب:

اجتيازها. عىل يوافقني
سائر مع سيجتازها فإنه مًعا رصنا وقد اآلن أما وحده، كان ألنه ذلك له: فقال

الحمري.
أن ويحسن املاء، يف سقوطهم يمنع فيما أفكر أن عيلَّ ووجب كلهم! مساكني فقلت:

خطًرا. األمر يف أن عىل أدلهم
رفاقه، من مستمر وصياح أرنست من تام ارتياح عىل القنطرة نحو ركًضا فأرسعت

املضطرب. الخائف وقفة فجأة وقفت القنطرة إىل وصلت فلما
دهشة يف زادت اضطراب بحالة فرتاجعت االستمرار، عىل وحثَّني أرنست فُدِهش
كان القنطرة من املتآكل الخشب اللوح أن مع شيئًا يدرك لم الغبي هذا ولكن أرنست،
املسري عىل حميل يف أرنست مجهود من يضحكون وهم اآلخرون واستغرب ا. جدٍّ ظاهًرا
يدفعني منهم واحد كل وكان حمريهم عن بالنزول وانتهوا عنه، التوقف يف ومجهودي

أتحرك. لم ولكني شفقة بدون ويرضبني
أن الواحد أراد إذا ترتاجع عناد أهل الحمري فإن ذيله، من اسحبوه شارل: فصاح

تتقدم.
ولكني كلهم، فرضبوني عنهم بالتحول نفيس عن فدافعت ذييل يسحبوا بأن وهموا

ثانيًا. أتحرك لم
بعد وسيتبعني أوًال، أنا القنطرة وأجتاز سأذهب أرنست، يا انتظر شارل: فقال

شك. بغري حمارك ذلك
بقوة فأرجعوني القنطرة، وبني بينه نفيس وجعلت فاعرتضته، يتقدم أن وأراد

املستمر. الرضب
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وسعي يف ما كل فعلت قد فإنني يغرق أن يريد الغبي هذا كان إذا نفيس: يف فقلت
كل عىل يريده دام ما فلينزل فيه بسقوطه النهر ماء من يرشب أن يريد دام وما لنجاته،

حال.

الغرق. من شارل املسكني إنقاذ إىل الجهد بعد ووصلوا

تكرسَّ حتى القنطرة من املتآكل اللوح عىل قوائمه يضع شارل حمار يكد ولم
كان ألنه الحمار لرفيقي خطر أدنى يحدث ولم املاء، يف وشارل الحمار وسقط اللوح
صوته بأعىل ويرصخ التخلص يحاول فكان شارل أما الحمري. كل مثل العوم يعرف
مدرة، أحرضوا مدرة، أحرضوا قائًال: صاح ثم اإلنقاذ، من يتمنى ما إىل وصول دون
فالتقطتها طويلة مدرة كارولني وأبرصت ناحية، كل من إليه وجروا األطفال فرصخ
فصاحت كارولني، إليه يجر كاد املاء يف ثقله ولكن عليها، فقبض شارل إىل تها ومدَّ
ذلك إنقاذ إىل جهد بعد ووصلوا وألبري وأنطوان أرنست إليها فأرسع ساعدوني! قائلة:
إىل القدم من املاء وغطاه الظمأ، إليه يدعو مما أكثر املاء من رشب الذي شارل، املسكني
األطفال وركب شارل، فغضب تغريت التي هيئته من األطفال ضحكت نجا فلما الرأس.
منه. يقطر واملاء حماره فركب مالبسه، لتغيري املنزل إىل يعود بأن ونصحوه حمريهم
من جرده قد املياه تيار وكان املكتئب، ووجهه املتغري شكله من حدة عىل أنا وضحكت
به، وملتصق وجهه عىل نازل وشعره األرض عىل منه يقطر واملاء فكان وحذائه، قبعته
يشاركونهم فكانوا الحمري، رفقائي وجاراهم األطفال ضحك الضحك. إىل يدعو شكل ذا

املنظر. ذلك من والسخرية االستهزاء يف
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الحمري نحن إلينا بغيًضا كان املاء يف سقط الذي شارل حمار أن هنا أزيد أن ويجب
الحمري. يف نادرة صفات وهذه وبليًدا، نهًما وكان مشاغبًا كان ألنه جميًعا،

نجاتهم من أردت ما فهموا وكأنهم والحمري، األطفال وهدأ شارل، اختفى أخريًا
السري إىل وعدنا ورأيي. عميل ويستحسنون يالطفونني فأصبحوا القنطرة، عن بابتعادي

منزله. إىل واحد كل وذهب وتفارقنا رجعنا أن إىل الجماعة، رأس عىل وأنا جميًعا،
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كان سعادتي؛ ذهبت فقد نهاية، يشء لكل ولكن مىض فيما حدَّثت كما سعيًدا كنت لقد
إليه أهداه بوسام ويعتز رئيسه، تركه ما املال من يحمل بلده إىل فعاد جنديٍّا جورج والد
إىل باعني ثم العجوز، وأمه الصغري ابنه معه وأخذ مامري، مدينة يف منزًال فاشرتى القائد،
وسيدي العجوز سيدتي ترك إىل اضُطِررت ألنني فحزنت صغرية، مزرعة يملك له جار

األداء. أحسن واجباتي عندهم أؤدي وكنت بي، رحيًما كالهما وكان جورج، الصغري
الذي الكبري العمل يف شديدة رغبة ذا كان ولكنه لئيًما، الجديد سيدي يكن ولم
إىل فقادني العمل، كثرة كلفهم ممن كغريي أيًضا وكنت عنده، يكون من كل به يشغل
التكاسل يف فابتدأت واألخشاب، والبطاطس والسباخ األتربة عليها يحملني صغرية عربة
وذلك السوق، أيام الخصوص عىل أكره وكنت مربوًطا، أكون أن أطيق أكن لم ألنني
يوم أضطر كنت ألنني بل يرضبني، كان ألنه وال طاقتي فوق يحملني كان ألنه ليس
إذا وكنت الظهر، بعد الرابعة أو الثالثة الساعة إىل الصباح من جائًعا البقاء إىل السوق
كل بيع يتم حتى أنتظر أن عيلَّ واجبًا وكان العطش، من أموت أكاد الظهر وقت جاء
العرص. أكلة يأكل وأن أصحابه، يحيي وأن يبيعه، ما ثمن سيدي يقبض وأن الحمل،

أبحث فإنني وإال بالحسنى أَُعاَمل أن أحب فإنني طيبًا، حينئذ لهم أكن لم ولذلك
الحمري أن ذلك من وسرتى األيام، من يوم يف عليه عزمت ماذا فانظر لالنتقام، وسيلة عن

لئيًما: رصت أنني وستعرف غبية، ليست
الزبدة ويصنعون الخضار فيجمعون مبكرين، يستيقظون السوق يوم ففي
األعمال هذه أالحظ فكنت واسع، حقل يف أنام الصيف يف وأنا البيض، ويلتقطون
التي العربة يف لريبطوني عني يبحثون الظهر قبل العارشة الساعة يف أنهم أعرف وأنا
ويتعبني؛ يضايقني السوق يوم إن قلت أنني وسبق بيعه، يريدون ما كل من يملئونها



حمار خواطر

وسط يف أن فالحظت السوق، إىل الطلب وقت فيه أحتجب مخبأ عن أبحث أن فرأيت
أختبئ أن يمكن أنه وفكرت والحشائش، الطحلب من مملوءة كبرية حفرة املرج ذلك
سكان من واآليبني الذاهبني رأيت حني السوق يوم ففي ذهابهم. وقت يرونني فال فيها
الناظرين عىل املستحيل من تجعل بحالة فيها وتوغلت الحفرة، إىل بخفة نزلت املزرعة
فيه كان الذي الوقت يف والطحلب، بالقش مغموًرا ساعة نحو فيها ومكثت يروني، أن
بأنه أخرب أنه ويظهر املزرعة، إىل عاد حتى ناحية كل يف ويجري عني يبحث الخادم
فقال عني، حوله من وكل امرأته يسأل بنفسه املزرعة صاحب رأيت ألنني يجدني لم

الزريبة. إىل ذهب أنه الظاهر أحدهم:
الغيطان؟ يف مفتوح طريق له وليس ذهب أنه تظن جهة أي من آخر: فأجاب
برسعة، يمر الوقت فإن حاًال وعودوا مكان كل يف عليه فتشوا هنا، من بعيًدا ليس إنه

املناسب. الوقت يف السوق إىل الوصول عن وسنتأخر
ذلك أثناء يف وأنا وينادونني، يجرون الغابة ويف الغيط إىل قاموا كلهم أوالء هم وها

مكاني. من أظهر ال أنني يف وأجتهد رسي يف أضحك
مدة مكان كل يف عني بحثوا قد وكانوا التعب، شدة من يلهثون املساكني وعاد

كاملة. ساعة
ألنني بليًدا بهيًما شك بغري كنت وأنني لص، رسقني قد أنني املزرعة صاحب فأكد
مغتاظ. وهو السوق إىل وذهب خيوله من فرًسا العربة إىل ربط ثم يرسقني، اللص تركت
خرجت إذا أحد يراني يعد لم وأنه عمله إىل ذهب قد واحد كل أن رأيت وملا
ذهبت وحدي أنني تيقنت فلما حويل، فيما ونظرت باحرتاس رأيس رفعت مكمني، من
نهيًقا أنهق وبدأت اختفائي، مكان أحد يعرف لكيال املرج من اآلخر الطرف إىل وجريت

قوتي. بكل عاليًا
املزرعة. سكان الضجة هذه أثر عىل وجرى

رجع. قد هو ها الراعي: فصاح
اآلن؟ عاد أين من سيدتي: فقالت

فيها. غائبًا كان التي الجهة من العربجي: فقال
حسنًا استقباًال فاستقبلوني إليهم، تقدمت السوق من تخليص من ولفرحي
كانوا الذين اللصوص أيدي من تخلصت ألنني طيب حمار إنني وقالوا والطفوني،
أستحق كنت الحقيقة يف ألنني خجلت حتى مدحي يف وبالغوا رسقوني، زعمهم يف

املالطفة. ال الرضب
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صه ينغِّ كان ما لوال سعيًدا يوًما فأمضيت وراحة، بهدوء املرج يف أرعى وتركوني
سيدتي. اليوم ذلك يف أتعبت بأنني الضمري وخز من عيلَّ

مني، ريب يف كان ولكنه واطمأن ارتاح بعودتي وأخربوه املزرعة صاحب عاد وملا
وحني الزريبة، جوانب يف الفتحات عناية بكل وتفقد املرج حول طاف التايل اليوم ويف
فتحات بني من يخرج أن استطاع إذا ا جدٍّ نحيًفا يكون الحمار هذا إن قال: انتهى
تمر أن املتعذر من صار إنه حتى والقش بالحطب فتحة كل سددت فإنني الحيطان،

قطة. الفتحات تلك من
يوم يف ولكنني السوق، يوم غيابي من كان فيما يفتكرون ال وهم األسبوع ومىض
كثريًا متعبًا الحفرة تلك يف واختبأت املاكر، الدور ذلك تمثيل إىل عدت التايل السوق

ا. جدٍّ وخائًفا
وجعلني رسقني ماهًرا ا لصٍّ أن وظنوا وُدِهشوا، األوىل املرة يف بحثوا كما عني وبحثوا

الزريبة. سياج أخرتق
املرة هذه اختفى حمارنا إن وأسف: حزن بلهجة املزرعة صاحب سيدي وقال
ألنني السور فتحات من يعود أن يمكن ال إذ ثانية، مرة النجاة يستطيع أظنه وال نهائيٍّا،

محكًما. ا سدٍّ كلها سددتها
من واحد العربة جر يف أيًضا عني وناب متنهًدا، املرة هذه يف السوق إىل وذهب

خيوله.
مني، قريبًا كان من كل ذهب حني الحفرة من خرجت األوىل املرة يف فعلت وكما
فعلت كما هان!» «هي بالنهيق عودتي عن أعلن أال املرة هذه يف الرأي حسن من ووجدت

األوىل. املرة يف
رجعت أنني سيدي علم وحني املرج، يف واطمئنان بهدوء الربسيم آكل رأوني وملا
يالطفونني أجدهم ولم أمري، يف يشكون أراهم رصت تأخري؛ بغري السوق إىل ذهابه بعد
أصبحت أنني جيًدا والحظت االرتياب، نظر إيلَّ ينظرون وكانوا األوىل، املرة يف فعلوا كما
األعزاء، األصحاب «أيها نفيس: يف وقلت بهم فاستهزأت قبل، من تكن لم بحالة مراقبًا
أشد أنني سأريكم ولكنني اختفائي، محل تكتشفوا أن أمكنكم إذا مني مكًرا أشد ألنتم

دائًما.» عليه وأستمر ثانيًا عليكم الضحك إىل وسأعود وحيلة، مكًرا
يف أنزل أكد لم ولكنني بمهارتي، الرسور كل مرسور وأنا ثالثة مرة واختبأت
سيدي صوت أيًضا وسمعت الحراسة، كالب من شديًدا نباًحا سمعت حتى حفرتي
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العزيز، كلبي يا وجره قوائمه، يف وعضه الحفرة، يف معه وانزل به، وأمسك «أوقعه يقول:
وبوركت.» أحسنت

عض ثم الحفرة يف إيلَّ نزل فإنه سيده، يفَّ أطاع حتى الخبيث الكلب لبث وما
وجريت بادرت ثم الحفرة، من الخروج يف أطاوعه لم لو يفرتسني وكاد وبطني، قوائمي
يرصدني املزرعة صاحب كان ولكن لنفيس، أفتحه طريق عن فيها أبحث الزريبة إىل
يعضني الكلب واستمر به، يروِّعني بكرباج مسلح وهو حاًال وأوقفني بالكرباج فرضبني
الرضب، عن وكفَّ كلبه سيدي رصف ثم كسيل، من كان ما عىل فندمت يزجرني، وسيدي
تنتظرني. كانت التي العربة إىل واأللم الخوف غاية يف وأنا وجرني رقبتي من وربطني
سور بقرب الطريق يف باالنتظار مكلًفا كان أوالده من واحًدا أن ذلك من وعرفت
الحفرة من خارًجا أبرصني ملا ولكنه عائًدا، رآني إذا فيها بابًا يل يفتح لكي الزريبة،

املستبد. أباه َعرَّف
الِحْلم إىل ردتني والتجارب الحوادث ولكن منه، خبثًا ظننته ما عليه فحقدت

عليه. الحكم يف أعدل وجعلتني
وجدت ولكنني الزريبة، يف يحبسوني أن وأرادوا عيلَّ قساة أصبحوا اليوم ذلك ومن
وأخرج مكان كل يف أدخل ثم السور، أطراف بأسناني أقرض كنت إذ الطريق لنفيس

أشاء. كما ناحية كل من
أيًضا أنا ورصت عيلَّ حاقًدا وصار ويرضبني، يزجرني أن املزرعة صاحب فأقسم
التعسة الحياة هذه قارنت ثم الخطيئة، تلك أجل من مهني أنني وشعرت عليه، حقًدا أشد
رصت صالًحا أكون أن من بدًال ولكني السادة، هؤالء عند السعادة من عليه كنت بما
كل فأكلت الخضار بستان إىل دخلت يوم ذات ففي واللؤم؛ العناد يف عندهم أتمادى
كان الذي الولد ذلك األرض عىل ألقيت آخر يوم ويف السلطة، شجريات من فيه كان ما
إناء يف موضوًعا كان ما كل أكلت أخرى مرة ويف الحفرة، من خرجت حني عيلَّ دلَّ
األرانب، وأدوس الدجاج، أرفس ورصت منها، الزبدة استخراج يريدون وكانوا القشدة
النظر تطيق تعد ولم كثريًا، مني تضايقت الدار ربة أن إىل وانتهيت الخنازير، وأعض
يوًما. عرش خمسة بعد موعده وكان «مامري»، سوق يف يبيعني أن زوجها من فطلبت إيلَّ،
سوء من به ُعوِقبت وما الرضب، كثرة من نالني ملا ضامًرا هزيًال كنت ولكني
الغذاء يل وزادوا موافق، مكان يف وضعوني طيب بثمن يبيعوني أن يمكن ولكي الغذاء،
من املزرعة ورجال األطفال ومنعوا املجاورة، املزارع رجال بذلك أوىص كما الصالح،
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يف جدٍّا سعيًدا فرصت طعامي، ويكثرون شغيل يقللون وصاروا سيئة، معاملة معاملتي
فرنك. بمائة وباعني السوق إىل سيدي أخذني ثم يوًما، عرش الخمسة هذه أثناء

بي الظن ييسء أن خفت ولكني يده، يف أعضه بأن منه أنتقم بأن هممت تركته فلما
وازدراء. احتقار بحركة ظهري له وأدرت عنه أعرضت بأنني واكتفيت اشرتوني، الذين
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السادس الفصل

املداليون1

بنت لهما وامرأة رجل اشرتاني املايض، الفصل يف ذكرت كما السوق يف سيدي باعني ملا
ألنها الخالء يف وحدها تعيش كانت ومتضجرة، متأملة دائًما وهي عاًما، عرش اثنا عمرها
بأملها تحس تكن لم تحبها التي وأمها كثريًا، بها يهتم ال وأبوها سنها، يف أحبابًا تجد ال

الحيوان. من وال الناس من حبيبًا لها تجد ال أنها من
النزهة أن يف فكرت والرياضة، اللهو من شيئًا لها وصف كان الطبيب ألن ونظًرا
وهي «باولني»، هذه الصغرية سيدتي اسم وكان والتسلية، للهو تكفي حمار ظهر عىل

وجميلة. وطيبة هادئة أنها مع مريضة وغالبًا كئيبة دائًما
الصغرية الحدائق وحول املزهرة الطرق يف بها فأميش يوم، كل عيلَّ تركب كانت
طيب أنني رأوا ملا ولكنهم معي، ترافقها مربية أو خادم كان األمر أول ويف أعرفها. التي
فبقي «كديشون» تسميني وكانت وحدي، يل تركوها بها العناية وأجيد الصحبة أحسن

االسم. هذا يل
خطر ال كهذا حمار مع فالذهاب كديشون، مع اذهبي لها: يقول والدها وسمعت
املنزل. إىل بك يعود كيف يعرف دائًما وإنه اإلنسان، عقل يشبه ما العقل من له فإن فيه،
أقف كنت امليش من تعبت أنها الحظت فإذا وهي، أنا مًعا، دائًما نخرج كنا ولذلك
عىل تصعد أن بسهولة تستطيع لكي صغرية حفرة يف أنزل أو مرتفع رصيف بجانب
الفرصة لها أترك لكي أنا وتأخرت مثمرة، بندق شجرة إىل مرة بها ووصلت ظهري،

وتالطفني. بي وتعتني كثريًا تحبني هي وكانت تشتهي. ما منها لتجمع
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حمار خواطر

وتقدم اإلصطبل يف عندي تجيء فإنها الخروج، فيه يحسن ال رديئًا الجو كان وإذا
تظن وهي وتخاطبني معي تبقى ثم وكرنبًا، خضار وأوراق أخرض وحشيًشا خبًزا إيلَّ
كديشون يا «آٍه وتقول: أحيانًا تبكي ثم منه، تشكو بما وتحدثني كالمها، أفهم ال أنني
الوحيد حبيبي ذلك مع وأنت كالمي، تفهم أن تستطيع وال حمار، إنك املسكني، الصغري
ألنها تغار ولكنها تحبني، أمي إن فيه. أفكر ما كل وحدك لك أقول أن أستطيع ألنني
باولني تبكي ثم أتضجر.» ولذلك سني من أحًدا أعرف ال وأنا غريها، أحب أالَّ تريد

وتالطفني.
أتحرك أالَّ أجتهد فإنني مني قريبة كانت وإذا لها، وأرثي أحبها أيًضا أنا وكنت

برجيل. أخدشها أن خيفة
أمي انظر، «كديشون، تقول: مرسورة، فرحة وهي نحوي تجري رأيتها يوم وذات
أيًضا أنت ألنك شعرك من شيئًا إليه أضم أن أريد وأنا شعرها، من «مداليون» أعطتني

الدنيا.» هذه يف كثريًا يحبونني من كل شعر وسأجمع أحبك فأنا حبيبي،
شعر إىل وضمتها «املداليون» وفتحت الشعر، من خصلة ناصيتي من قصت ثم

أمها.
محفوًظا شعري أرى بأن فخوًرا وكنت إياي، باولني حب مقدار برؤية سعيًدا فكنت
حسنًا، تأثريًا يحدث يكن لم إنه فأقول: بالحق أعرتف أن يجب ولكن «مداليون»، يف
ذلك إىل تلتفت ولم الالمع. الناعم أمها شعر بجانب خشنًا غليًظا رماديٍّا يظهر كان إذ
والدتها عليها دخلت التي اللحظة يف فيه ما وتستحسن «املداليون» تقلب فكانت باولني،

هنا؟ تنظرين ماذا لها: وقالت
«املداليون». هو هذا قليًال: يدها يف ما تخبئ وهي فقالت

اإلصطبل؟ يف هنا أحرضتيه ملاذا األم:
كديشون. يراه أن ألجل باولني:

كأنه أو كديشون، حمارك مع ذهب عقلك كأن باولني؟! يا الحماقة هذه ما األم:
املداليون. يف الشعر وجود معنى يفهم

وخجلت … حني … حني يدي لحس ألنه ذلك، يفهم أنه والدتي يا لك أؤكد باولني:
فسكتت. تكمل أن باولني
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يدك؟ يلحس كديشون كان وملاذا كالمك؟ تكميل لْم ولَم ماذا؟ حني األم:
تعنفيني. أن أخىش فإنني لِك، أقول أالَّ ماما يا أفضل متضايقة): باولني(وهي

بها؟ جئت أخرى حماقة أي ألرى قويل متأثرة): (وهي األم
ماما. يا حماقة ليست باولني:

يجعله الشعري من مقداًرا كديشون أعطيت أنك أظن أنا تخافني؟ فلماذا إذن األم:
مريًضا

شيئًا. أعطه لم أنا ال، باولني:
أنِت وملاذا فعلِت، ماذا يل تقويل أن وأحب صربي، نفد لقد باولني، يا اسمعي األم:

هنا. إىل وجئت ساعة نحو منذ تركتني

ذلك واقتىض شعري، من قصته ما تسوية يف طويًال زمنًا رصفت فإنها الواقع ويف
لصقها. تعيد ثم الشعر وتضع الزجاجة، وتخلع املداليون وراء املصمغة الورقة تنزع أن
خصلة قطعت أنا مرتددة: وهي خافت بصوت وقالت لحظة، ثانيًا باولني وتوقفت

… ألجل كديشون شعر من

ماذا؟ ألجل كالمك، أتمي … ألجل الصرب): نافذة (وهي األم
املداليون. يف وضعها ألجل ا): جدٍّ خافت باولني(بصوت

مداليون؟ أي يف شديد): (بغضب األم
إياه. أعطيتني الذي املداليون يف باولني:

بشعري؟ صنعت وماذا غاضبة): (وهي األم
املداليون.) قدمت (ثم هو. وها أيًضا، املداليون يف هو باولني:

أحتمله. ال ا جدٍّ شديد هذا آٍه، الحمار؟! بشعر تخلطينه شعري األم:

الحمار، مع واحدة منزلة يف أتجعلينني إليك، أهديتها التي الهدية تستحقني ال أنت
عندك؟! يل الذي االنعطاف نفس الحمار وتعطني

عىل وألقته رأسها فوق بيدها ورفعته املسكينة الطفلة يد من املداليون انتزعت ثم
إىل تنظر أن وبدون صغرية، قطًعا وكرسته فوقه وقفت ثم مبهوتة، وباولني األرض،

وعنف. بحدة الباب وأغلقت اإلصطبل من خرجت بنتها
بالبكاء، وأجهشت تتحرك ال برهة ومكثت القايس، الغضب هذا من باولني وخافت
هم يعاملونني! كيف ترى أنت كديشون، كديشون، يل: وقالت عنقي عىل نفسها وألقت
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باكيًا. ذلك عىل يطل والحمار األرض عىل وتلقيه املداليون منها تنتزع وأمها الطفلة

لم وأنت طيب، أنت ألنك منهم، وأكثر رغمهم، عىل أحبك ولكنني أحبك، أن يريدون ال
للتنزه، خرجت كلما رضاي يف تسعى وأنت الكدر، من شيئًا يل تسبب ولم أبًدا، تعنفني
تخاطبني! أن وال كالمي تفهم أن تستطيع ال ألنك حزني أشد وما كديشون! يا أسفاه وا

لك! أقوله أن أريد الذي الكالم من عندي كم
وحزنت فتأثرت وتنتحب، تبكي واستمرت األرض، عىل نفسها وألقت سكتت ثم

تقول. ما فاهم أنني أعرفها أن وال أعزيها، أن أستطع لم ولكنني لبكائها،
بحماقة لبنتها الحزن هذا سببت التي األم هذه عىل شديًدا غضبًا نفيس يف ووجدت
باولني، إىل جلبتْه الذي واألىس الشجن مقدار ألفهمتها استطعت ولو الشفقة، بفرط أو
عىل أقدر ال ولكنني الرقيق، املزاج هذا ويف الضعيفة، صحتها يف أحدثته الذي والرضر

الطفلة. هذه تذرفها التي الدموَع شديد بعطف أنظر كنت ولذلك الكالم،
أمك إن ونادتها: باولني مربية دخلت ثم ساعة، ربع نحو والدتها ذهاب عىل مىض
أبًدا. تدخليه أالَّ تريد هي بل كديشون، إصطبل يف هنا تبقي أن تريد ال وهي تدعوك

أراك. أن يريدون ال هم كديشون، عزيزي كديشون، قائلة: فصاحت
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مكانك فإن الفسحة انتهاء بعد إنك تقول أنها وأزيدك أمك، قالت هكذا فأجابتها:
اإلصطبل. يف وليس الصالون يف يكون

عانقتني ثم األمر، مطاعة تكون أن تريد أمها أن تعلم ألنها باولني تعارض فلم
بعد اإلصطبل إىل تعد ولم ومضت عنقي، عىل تجري دموعها أحس وكنت األخرية، للمرة

املرة. هذه
يصفرُّ لونها أرى وكنت تأمًلا، وأشد حزنًا أكثر الطفلة صارت الوقت ذلك ومنذ

تذبل. ونضارتها ويهزل، ينحف وجسمها ويتغري،
ونادرة. قليلة رياضتها مدة فكانت الشتاء، فصل وجاء

رصنا إذا ولكن تكلمني، أن دون ظهري عىل تركب القرص رصيف من قربوني وإذا
تلك يف يشغلها كان ما كل عيلَّ وتقص وتداعبني، عني تنزل فإنها األنظار عن بعيًدا

كالمها. أفهم أن أستطيع أنني تحسب وهي األيام،
وأن املداليون، حادثة منها وناقمة عليها متغرية دائًما كانت أمها أن فهمت وهكذا
تشكو كانت الذي مرضها وأن عليه، كانت عما حزنًا تزداد كانت ذلك جرَّاء من باولني

عليها. خطًرا أشد صار منه
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احلريقة

الحريق! الحريق! تنادي: وأصوات رصاخ أيقظني حتى ليلة ذات النوم يف أبدأ أكد لم
حاولت ولكني به، مربوًطا كنت الذي اللجام من التملص إىل واالضطراب الخوف فدعاني
إىل اهتديت وأخريًا يُقَطع. ال متينًا كان اللجام ذلك ألن األرض، بي تدور وكانت عبثًا،

قليل. غري مجهود بعد بذلك فظفرت بأسناني، أقرضه أن هي حسنة فكرة
الضجيج، وعال الرصاخ وازداد اإلصطبل، يف حويل ما ييضء الحريق نار لهيب وكان
اإلصطبل الدخان ومأل األخشاب وطقطقة الحيطان وسقوط الخدم أصوات سمعت ثم
اإلصطبل باب بفتح يسرية فكرة وال عني، يشء أحد بال يف يخطر ولم أحد، يفَّ يفكر ولم

منه. ألخرج
الذعة. بحرارة وأحسست شدة اللهيب وازداد

الفظيع، املوت هذا محرتًقا أموت بأن القضاء وجرى األمر ُقِيض لقد نفيس: يف فقلت
كديشون. املسكني خادمك نسيِت لقد العزيزة، سيدتي يا وقلت: باولني عزيزتي وتذكرت
بقوة عيلَّ الباب ُفِتح حتى بها أنطق أن دون الكلمة هذه بايل يف تخطر تكد ولم
الباب واجتزنا نحوها فتقدمت نجوت»، أنك «يرسني تقول: وهي باولني صوت وسمعت
األنقاض وكانت التقهقر، إىل السقوف قرقعة صوت فيها اضطرنا لحظة يف وهي. أنا
وأوشكنا إنقاذي، بسبب للخطر نفسها تعرض الصغرية سيدتي وكادت املمر، كل تمأل

الحرارة. وهول الغبار وتراكم الدخان شدة من نختنق أن
وحدها فيها ولكن خطرة حركة فابتدرت بجانبي، األرض عىل باولني وسقطت
عليها، كاملغمى كانت التي الصغرية سيدتي ثوب عىل بأسناني فقبضت لنا، النجاة
حسن من وكان األرض، تغطي التي امللتهبة باألنقاض ممتلئًا كان الذي املمر واقتحمت
ألنظر توقفت ثم بثيابها. النار تعلق أن بدون املمر أجتاز أن استطعت أنني حظي
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يائًسا كنت أنني ومع يحرتق، كان حولنا كان ما وكل أسري، أن أستطيع جهة أي من
صوابها عن غائبة كانت التي باولني وضعت فإنني واالضطراب، الخوف من متضعضًعا
مأمن. يف رصنا أننا إىل مطمئنٍّا إليه فتقدمت مفتوًحا، كهًفا ملحت حني وذلك األرض إىل
عودتها حني وجهها تبل أن تستطيع لكي باملاء مملوء وعاء بجانب باولني فألقيت

برسعة. أفاقت أنها الحظ حسن ومن صوابها، إىل
ركبتيها عىل جثت خطر، كل من مأمن يف صارت وأنها نجت، قد نفسها وجدت فلما
إيلَّ التفتت ثم الهائل، الخطر ذلك من النجاة عىل هلل شكًرا تامٍّ بخشوع تصيل وصارت

التأثري. كل نفيس يف أثَّرا بالجميل واعرتاف برقة
رصاًخا نسمع وكنا متقدة، تزال ال النار وكانت وأنصتت، املاء من قليًال ورشبت

األصوات. تمييز نستطيع أن دون مبهمة وأصواتًا
سبيل يف هلكت أنني سيعتقدان فإنهما أمي! ومسكينة أبي! مسكني باولني: فقالت
انطفاء انتظار يجب فاآلن عنه، والبحث إليه التوجه يف أمرهما مخاِلفة كديشون تخليص
بك فإنني كديشون، يا طيب إنك باولني: وقالت الكهف، يف كله الليل قضينا ثم النار.
ورأيت متكرس، صندوق عىل جالسة وكانت القول. هذا عىل تزد ولم عائشة، رصت وحدك
عطشان وكنت بالتعب أنا وأحسست فارغ. برميل عىل مستنًدا رأسها وكان نامت، أنها
حتى الوقت عيلَّ يطل ولم الباب بجانب وتمددت الوعاء، ذلك يف كان الذي املاء فرشبت

أيًضا. النوم أخذني
وذهبت بتلطف، فأيقظتها نائمة، تزال ال باولني وكانت الفجر، ساعة واستيقظت
من وكان منطفئًا، يشء كل ورأيت محرتًقا، يشء كل فرأيت ونظرت وفتحته، الباب إىل
همهمت العزيزة سيدتي إيقاظ وألجل املنزل، خارج إىل والوصول الطريق اجتياز املمكن
قالت ثم حولها، فيما ونظرت فجرت الباب، بجانب ورأتني عينيها ففتحت هان!» «هي!
سأموت فإنني املنزل أرى أعود فلست ُفِقد، قد يشء وكل احرتق، قد يشء كل بحزن:
أمي تقول كما شديًدا مرًضا ومريضة ضعيفة فإنني به أشعر ما وهذا بنائه، إعادة قبل

عني.
كديشون، يا تعاَل قائلة: نادتني تتحرك ال وهي مدة تفكر استمرت أن بعد ثم
أنني يظنان فإنهما عيلَّ يطمئنَّا أن ألجل وأمي أبي أرى أن الواجب ومن اآلن، ولنخرج

مت.
مدخنة، تزال ال التي والكتل املتكرسة والحوائط الساقطة الحجارة عىل بخفة ومرت
القرية، إىل واتجهت ظهري عىل صِعدْت وهناك الحديقة، خرضة إىل فوصلنا وتبعتها
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أنها يظنون وهم باولني أهل إليه هاجر الذي املنزل أدركنا حتى الوقت علينا يطل ولم
عليها وأقبلوا الرسور صيحة صاحوا أبرصوها فلما شديد، حزن يف لذلك فكانوا احرتقت

إنقاذها. عىل عملت شجاعة وبأي ذكاء بأي أنني كيف عليهم ْت َفَقصَّ فرحني،
ينظر فلم أبوها أما شزًرا، نظًرا إيلَّ نظرت أمها فإن بشكر، إيلَّ يتقدموا أن من وبدًال

نظر. أدنى إيلَّ
تأخذك لم فلو عزيزتي، يا الخطر يدركك كاد الحمار هذا أجل من أمها: لها وقالت
والحزن الطويل الهم علينا توفر لكان لتخليصه اإلصطبل باب فتح يف الرغبة حماقة

وأبوك. أنا بحزن قاسيناها التي املاضية الليلة يف الشديد
اسكتي، وقالت: أمها فبادرتها … الذي هو ولكن فأجابت: أرسعت باولني ولكن

املوت. لك يسبب كاد ألنه كثريًا أبغضه الذي الحيوان هذا عن تحدثيني وال اسكتي،
وسكتت. متأملة وهي إيلَّ ونظرت باولني دت فتنهَّ

أصابها الذي والتعب الحريقة سببته الذي فاالضطراب أراها، أعد لم اليوم ذلك ومنذ
كل الكهف؛ رطوبة من أصابها ما وخصوًصا والنوم، الراحة طعم فيها تذْق لم ليلة يف
منذ الحمى عليها واستولت زمن، من منه تشكو كانت الذي األلم أسباب ضاعف ذلك
األلم املاضية الليلة برد وأكمل عنه، تنزل لم رسير عىل ووضعوها تفارقها، ولم الصباح
ولم املرض عليها فاشتد الصدر بذات مريضة وكانت عليها، استوليا اللذين والضجر
عني تتحدث وكانت املوت، من خائفة وال الحياة عىل آسفة غري ماتت حتى شهًرا تلبث

الحمى. بُْحَران يف وهي وتناديني كثريًا
يف وأنام أشتهي، ما ال أجد ما آكل فكنت بي، يعتني وال عني يسأل أحد يعد ولم

واملطر. الربد شدة مع العراء
والحزن، األىس تملَّكني املنزل من به يخرجون وهم العزيزة سيدتي نعش رأيت وملا

الوقت. ذلك من إليها أعد ولم البلد فرتكت
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فيها وجدت التي الغابة يف مأوى يل واخرتت الجو، رداءة بسبب البؤس عيش أعيش كنت
وظمأً. جوًعا املوت وبني بيني ويحول الرمق، يمسك ما

وأنام الحشائش وقرض الثلج بأكل أتغذى كنت الربد، من األنهار جمدت وملا
عند ألقاه كنت الذي بالنعيم الضنك العيش هذا أقارن وكنت الصنوبر، أشجار تحت
كنت فلقد باعني، الذي املزرعة صاحب عند عليها كنت التي بالحالة بل جورج، سيدي
وسيلة يل ليس ولكن االنتقام، وعيب اللؤم عن وتباعدت الكسل نبذت كلما سعيًدا عنده

أعمايل. يف وحدي مترصًفا حرٍّا أبقى أن أحب ألنني البؤس هذا من للتخلص
هذا يف يجري ما عىل ألطَّلع للغابة املجاورة القرى بعض من أقرتب أحيانًا وكنت

العالم.
يلوح وكان عادية، غري حركة رأيت ألنني فُدِهْشت الفصول، خري وهو الربيع وجاء
األعياد مالبس يلبس واحد كل وكان جماعات، يمشون والناس العيد، مظهر القرية عىل

مجتمعة. البلد حمري جميع رأيت أنني دهشتي زاد والذي واآلحاد،
كان وبعضها طة، ممشَّ نظيفة كلها والحمري بلجام، يمسكه قائد حمار لكل وكان

بردعة. ظهره فوق يحمل منها واحد يكن ولم واألزهار، بالورد وعنقه رأسه يزدان
الحمري هذه جميع هنا تصنع وماذا سوق، يوم اليوم فليس غريب، هذا فقلت:
فرغت وملا الشتاء؟ هذا يف غذاء أحسن ُغذِّيَْت قد أنها عليها يظهر التي املزخرفة، املنظفة
ط ممشَّ غري والشعر نحيف، وكلها وأفخاذي وبطني ظهري إىل نظرت الكلمة هذه من

والحزم. بالقوة نفيس يف أشعر كنت ولكنني ، متكرسِّ والوبر
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تبسم وقد يمسكها الذي الغالم فرأيت املجتمعة، الحمري هذه شأن ما ألرى فاقرتبت
فقال ط؟ ممشَّ هو هل إلينا قدم الذي الحمار إخواني يا انظروا قال: ثم ملحني، حني

السباق؟ يحرض ذلك مع وكيف الغذاء؟ جيد هو وهل به؟ ُمْعتَنًى هو وهل آخر:
فاز إذا خطر علينا فليس ويسابق يجري فلندعه يدري؟ َوَمْن متهكًما: ثالث وقال

… بالجائزة
عزم عىل أنهم وفهمت بي، استهزاؤهم وساءني القول، هذا من الجميع فضحك
معرفته، يف أطمع كنت الذي هذا تكون؟ وأين تحصل كيف ولكن الحمري، بني مسابقة

قالوا. مما شيئًا أفهم لم بأنني وتظاهرت لكالمهم مصغيًا فاستمررت
السباق؟ وقت جاء هل منهم: واحد وسأل

العمدة. ينتظرون ولكنهم أدري، ال اآلخر: فقال
الحمري؟ مجرى يكون أين فقالت: امرأة وجاءت

ترانشيه. األم أيتها الواسع الطاحون مرج يف السباق محل جانون: فأجابها
هنا؟ الحمري من عددكم كم فسألته:

العدد. هذا يف داخلة غري وأنت ،١٦ نحن فأجاب:
اإلجابة. يف السخرية لهذه منهم الضحك وتجدد

أوًال؟ السبق يف يجيء الذي يستفيد وماذا خبيث. إنك ضاحكة: فقالت
أن كثريًا يرسني كان لقد فقالت: الفضة. من ساعة جائزة ثم الظفر، لذة فأجاب:
به أقتني ما الدنيا من أملك ال ولكني الجائزة، عىل الحصول يف فأطمع حمار يل يكون

حماًرا.
والفوز للظفر يكفي لك حمار وجود مجرد أن تحسبني كأنك وقال: جانون فضحك

جميًعا. رفاقه وتضاحك بالجائزة!
أدفع وأن أطعمه أن أستطيع أنا وهل حمار؟ يل يكون أن تظن كيف هي: فقالت

ثمنه؟
وتمنيها ترانشيه األم كالم وسمعت الحمري، عن هكذا يتكلمون رأيتهم فلما أنا أما
اللطافة ِسيَما عليها أن منها وأعجبني إليها ِمْلُت بالجائزة؛ لتفوز حمار لها يكون أن

الفضية. بالساعة هي تفوز لكي أعمل أن بايل يف فخطر الخلق، وحسن
لكي بعيدة أشواًطا السري يف وقطعت الغابة، يف الرسيع الجري تعودت قد وكنت
وعىل الجري، عىل قادًرا أكون أن استطعت ولذلك الربد، شدة من بالجري أستدفئ

كالحصان. عليه والصرب فيه االستمرار
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وإذا شيئًا، أخرس فال بالجائزة أظفر لم إذا وإنني ولنجرِّب، سنرى نفيس: يف وقلت
الفوز يف رغبة أظهرت التي الساعة عىل الحصول عىل ترانشيه األم ساعدت فقد ربحت

بها.
وانتفخت وزهوت األخري، الحمار بجانب ووقفت معتدلة بخطوات تقدمت ولذلك

بحدة. ونهقت كربًا
أيها يُْطِرب ال الذي النغم هذا من تنتهي أن تريد أال مغتاًظا: وقال أندريه فاحتد

لك. صاحب ال وإنك الجري، تستطيع وال الشعر، نظيف لست إنك القذر؟ الحمار
يضحك بعضهم وصار مكاني، أغادر ولم أتحرك لم ولكني الغيظ، من أختنق فكدت
صاحب الحمار لهذا يكن لم إذا ترانشيه: األم صاحت حني تشاجروا ثم يغضب، وبعضهم
مدموازيل املسكينة حمار كديشون، فهو اآلن عرفته قد وأنا صاحبة، له سيكون فإنه
قد أنه أظن وأنا يرحمه، َمْن فيه له يكن ولم املنزل، عن غابت منذ طردوه فإنهم باولني،

الطفلة. تلك وفاة منذ أحد يره لم ألنه الغابة يف الشتاء هذا طول قىض
ألجيل. السباق يف اليوم سيجري وهو خدمتي، يف اليوم منذ آخذه أنا ولذلك

سمعنا قد فإننا كديشون، هذا كان إذا جانب: كل من صاحوا القول هذا سمعوا وملا
وفراهته. شهرته عن كثريًا

يف تشرتكي أن بد فال ألجلك، السباق يف يجري أن األم أيتها شئِت إذا جانون: وقال
فرنك. نصف قيمتها النقود من فضية قطعة العمدة عند كيس يف تضعي بأن املسابقة
طرف يف عقدة وحلت قطعتي. هي ها أوالدي، يا ارتياح بكل ترانشيه: األم فأجابت

نوعها؟ من كثري معي ليس ألنه غريها، مني يُطَلب هل ولكن قالت: ثم منديلها،
القرية سكان كل ألن دفعته، ما عليك يضيع فلن الجائزة ربحِت إذا أنت جانو: فقال

فرنك. مائة من أكثر الكيس هذا يف ووضعوا السباق، يف اشرتكوا
الهواء يف برجيل ورفست قفزة، وقفزت دورة، درت ثم ترانشيه، األم من أنا واقرتبت

السابق. سأكون أنني ويخشون يظنون وجعلتهم األطفال يف أثرت قوية، رفسة
تضع ترانشيه األم جعلت إذ أخطأت إنك خافت: بصوت ألندريه جانون فقال
فائًزا أراه أكاد وأنا املسابقة، يف كديشون دخول يف ا حقٍّ أعطاها فذلك الكيس، يف قطعتها

النقود. وكيس بالساعة الفوز جميًعا حرمنا قد وأتوهمه بالجائزة،
سيكون كديشون املسكني هذا أظن أنا وجهه، ترى ال كأنك أبله، إنك جانو: فأجاب

بعيًدا. يذهب أن يستطيع ال ألنه لضحكنا سببًا
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يأكله لكي الشعري من شيئًا له أقدم أن أفضل ولكن أدري، ال أنا أندريه: فقال
منه. فنسرتيح ويذهب

ترانشيه؟ األم دفعته الذي فرنك والنصف جانو: فأجاب
دفعته. ما لها نرد الحمار ذهب إذا أندريه: فقال

فأعطه فاذهب لك، وال يل وال لها، ملًكا ليس الحمار فإن ذلك ومع جانو: وقال
ترانشيه. األم تراك أن وحاذر يذهب، ودعه الشعري من وجبة

الشعري ومعه إيلَّ قادًما أندريه أبرصت حني وتحققته به تحاوروا ما كل أنا وسمعت
التي ترانشيه األم من اقرتبت معه ما لتناول منه أقرتب أن من فبدًال «مريلته»، يف يحمله
أذنيَّ من وشدني برأيس جانو وأخذ أندريه فتبعني معارفها، بعض مع تتحدث كانت
مع أتحرك ولم ثانيًا وقفت ولكنني أره، لم أنني يظن وهو الشعري نحو رأيس ولوى
صوتي بكل أنهق فأخذت يدفعني وأندريه يسحبني جانو وبدأ الطعام، يف رغبتي شدة

الجميل.
ما جميًال ليس لهما: فقالت وأندريه، جانو فعلة وأدركت ترانشيه األم فالتفتت
أن يجوز فهل الفرنك نصف أدفع أن كلفتماني قد دمتما وما ، ولديَّ يا هنا تصنعانه

نجاحه؟ من تخافان أنتما وهل املسابقة؟ عن كديشون تُبِعدا
نخافه. ال نحن كال، الحمار؟ هذا مثل ِمْن أنخاف أندريه: فقال

لتبعداه؟ تسحبانه فلماذا إذن فأجابت:
الطعام. من وجبة إعطائه ألجل ذلك أندريه: فقال

عىل ليأكل األرض عىل الشعري له فضع حسن، وهذا إذن، بأس ال بتهكم: فأجابت
تؤذيانه. أنكما ظننت حني مخطئة كنت وأنا رغبته،

وضحك الغضب، إظهار يستطيعا لم ولكنهما غاضبني وكانا الطفالن، فخجل
مرسوًرا فكنت أنا أما يديها، تفرك ترانشيه األم وكانت انكشفت، حيلتهم ألن رفقاؤهما
ترانشيه. األم عن راضيًا وكنت أكله، بعد قوة زدت بأنني وشعرت ه، ِبَرشَ الشعري وأكلت

لتعجيلها. متشوًقا املسابقة ابتداء عىل الصرب قليل رصت الطعام من فرغت وملا
واحًدا، ا صفٍّ ها وصفِّ الحمري برتتيب فأمر العمدة وجاء ضجة، حدثت وأخريًا

تواضًعا. اآلخر يف نفيس فوضعت
صاحبه؟ ومن الحمار، هذا ملن الناس: بعض قال وحدي ظهرت وملا

ألحد. هو ليس أندريه: فأجاب
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يل. هو بل ترانشيه: األم فصاحت
الكيس. يف املسابقة رسم تدفعي أن يجب العمدة: فقال

العمدة. سيدي يا دفعت لقد فأجابت:
اسمها. ليسجل الكاتب إىل والتفت حسنًا، العمدة: فقال
العمدة. سيدي يا قبل من ذلك تم لقد الكاتب: فأجاب

كل فأرخى سريوا! ثالثة، اثنان، واحد، صاح: ثم مستعدون؟ أنتم هل العمدة: فقال
وكان كلها. الحمري فجرت شديًدا سوًطا حماره واحد كل ورضب الحمري، لُُجم الغلمان

بالسباق. منه إذنًا هذا
برشف، املسري يف للبدء دوري انتظرت فإنني للجري، أحد يقدني لم أنه ومع
مائة نحو تبلغ تكد لم ولكنها السري، ابتداء يف قليًال تقدمتني الحمري كل أن ذلك واقتىض

القطيع. هذا مقدمة يف وأصبحت سبقت أنا وها أدركتها، حتى خطوة
الرسيع الجري عىل يستحثونها الحمري ظهور يف سياطهم وأعملوا الغلمان فصاح
وجوههم امتعاض ألرى نحوهم رأيس أدير ذلك أثناء يف وكنت وسبقي، بي اللحاق ألجل
ولكنهم إدراكي. يف الضائعة جهودهم من وأضحك لهم بسبقي أتلذذ ولكي التأخر، من
منظًرا، مني أحسن وهم جسًما أضعفهم وأنا عنهم بعيًدا رأوني إذ كثريًا تحمسوا
وقرب مزعجة، وحشية صيحات ورائي وسمعت وسبقي، إلدراكي جهدهم فضاعفوا
الطرق، من استعملوه ما السبق ألجل أستعمل أن يمكنني وكان جانو. حمار مني
أكون لكيال شيئًا أهمل أالَّ يلزمني أنه ورأيت السخيفة، املناورات تلك احتقرت ولكنني
فيها سبقه يف أرسعت التي اللحظة تلك ويف بعيدة، بمسافة منافيس فسبقت مقهوًرا،
رشف ولكن األرض، عىل السقوط إىل األلم واضطرني وعضني، ذييل عىل بأسنانه قبض
لحمي من قطعة فيها تركت أنني ولو أسنانه، من التخلص عىل شجعني بالسبق الفوز
فوصلت فائقة، برسعة فجريت األجنحة خفة أعارتني منه االنتقام يف والرغبة وشعري.
َمْن جميع طويلة بمسافة ورائي تركت بل فقط األول أكن ولم املسابقة، خط نهاية إىل

السباق. يف ينافسني
وكنت بالفوز، سعيًدا كنت ولكني التعب، شدة من ألهث متعبًا، مجهوًدا فكنت
جرت الذي باملرج يحيطون كانوا الذين املشاهدين من ألوف تصفيق وابتهاج بلذة أسمع

املسابقة. فيه
إلعطاء استعد الذي العمدة مكتب نحو بأبهة واتجهت الظافر، وقفة فوقفت
من كبرية بكمية ووعدتني والطفتني، ترانشيه الطيبة األم نحوي فتقدمت الجائزة،
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قبض فيها سبقته التي اللحظة (ويف يتفرجون. والناس سابق وهو الحمري سباق يف كديشون
وعضني.) بأسنانه ذييل عىل

إليها، بإعطائهما العمدة َهمَّ حني النقود وكيس الساعة الستالم يدها وبسطت الشعري،
تمهل العمدة: عىل مقبالن وهما ويصيحان يجريان وجانو أندريه رأينا اللحظة هذه ويف
يخص ال وهو أحد، يعرفه ال الحمار هذا ألن عدًال، هذا فليس تمهل العمدة، سيدي يا
يف أوًال جاء والذي املسابقة، يف يعد ال الحمار فهذا نظرة، ألول ادعاء إال ترانشيه األم

لنا. يكونا أن يجب والكيس فالساعة جانو، حمار مع حماري هو السباق
النقود؟ قطعة الكيس يف وضعت قد ترانشيه األم أليست العمدة: فسأل

… ولكن العمدة، سيدي يا نعم –
الكيس؟ يف القطعة وضعت حني أحد عارض هل –

… ولكن العمدة، سيدي يا ال –
معارضة؟ منكما حصلت املسابقة يف السري وقت يف هل –

… ولكن العمدة، حرضة يا ال –
والكيس. الساعة بجائزة بحق فاز قد ترانشيه األم فحمار إذن –

يف للفصل املحيل املجلس أعضاء اجمع العمدة، حرضة يا معرتضني: فصاحوا
فيه. بالفصل االستئثار حق وحدك لك ليس فإنه املوضوع،
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الساعة عىل بأسناني عنيفة بحركة قبضت متوقًفا رأيته فلما العمدة، وتردد
وهي العمدة رأي منتظرة كانت التي ترانشيه، األم يدي بني بلطف ووضعتهما والكيس،

جازعة. قلقة مضطربة
التصفيق ضجة أثرها عىل وسمعت نحوي، الجمهور جذبت الحركة هذه ولكن

واالستحسان.

بأسناني والكيس الساعة عىل (فقبضت العمدة بحضور الجائزة تستلم وهي ترانشيه األم
ترانشيه). األم يدي بني ووضعتهما
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لجانب نفسه الفائز بواسطة املوضوع يف الفصل انتهى ضاحك: وهو العمدة فقال
من كان هل املائدة حول نبحث هلموا فقال: املجلس أعضاء إىل التفَت ثم ترانشيه. األم
وجانو: أندريه إىل ينظر وهو قوله باستهزاء أضاف ثم ال! أم الحمار هذا أنصف أن حقي
جانب: كل من الناس فصاح ترانشيه! األم حمار هو ليس بيننا الحمري أغبى أن أظن أنا

العمدة. حرضة يا أحسنت
بقبضة يهددان وهما ذهبا فإنهما وجانو، أندريه عدا ما يضحكون الناس واستمر

شزًرا. إيلَّ وينظران يديهما
نظري يف كان حني نفيس كربياء العمدة جرح فقد كال، مرسوًرا؟ كنُت فهل أنا أما
ذلك فكان وجانو، أندريه عىل تهكمه يف بالغباوة الحمري نوع وصف إذ األدب، عن بعيًدا

وظلًما. جحوًدا منه
مكافأتي؟ كانت كيف فانظروا ذكيٍّا، صبوًرا شجاًعا املسابقة هذه يف كنت ولقد
أحسن َمْن فنسيت والكيس، الساعة عىل بالحصول الفرح شغلها ترانشيه األم إن حتى
كنت الشعري من مقداًرا بإعطائي وعدها يل تحقق ولم الجائزة، هذه إليها وأوصل إليها
الربح عىل مكافأتي بدون الجمهور محادثة إىل وانرصفت تركتني ثم وعدها، بعد أرجوه

جهدي. وبفرط يديَّ عىل به فازت الذي
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األصحابالصاحلون

من املجروح ذييل وكان محزونًا، فكنت املرج يف وحدي أبقى أن ذلك كل بعد هللا وقىض
يؤملني. املسابقة حمار عضة

ويقول: يخاطبني جميًال صوتًا وسمعت تالطفني، ناعمة بيد فجأة شعرت ثم
بك وتعتني تطعمك فإنها جدتي عند تعاَل بقسوة، عاملوك إنهم الحمار! هذا يا مسكني

نحافتك! أشد ما أنت! مسكني القساة، األصحاب أولئك من أحسن
ثالث عنه تزيد التي أخته ورأيت سنوات، خمس عمره جميًال طفًال فرأيت فالتفتُّ

مربيتهما. مع يسريان وهما سنوات
املسكني؟ الحمار لهذا قلَت ماذا جاك: أخاها تخاطب روز فقالت

بائس. وهو وحده، هنا يعيش ألنه جدتنا، عند ليقيم يحرض له قلت فأجاب:
ساعديني دادتي يا ظهره، عىل أركب أن أريد أنا انتظر، نأخذه، نعم أخته: فقالت

الحمار. ركوب عىل
ظهري. عىل روز واطمأنت املربية، فساعدتها

به. يمسك لجام يل يكن فلم يقودني أن جاك وأراد
يلف أن جاك وحاول اللجام، بدل رقبته يف مندييل سأربط انتظري، للمربية: فقال
أيًضا وكان منديلها الدادة فأعطته به، يحيط ال صغريًا كان ولكنه عنقي حول منديله

يكفي. ال صغريًا
العمل ما للمربية: وقال به، يقودني أن يستطيع ما يجد لم ألنه يبكي جاك فكاد

إذن؟
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ولكن روز. يا فانزيل هلمي حبًال، أو لجاًما نطلب القرية إىل أوًال لنذهب فأجابته:
حتى ظهره فوق أبقى أن أحب أنا النزول، أريد ال أنا ال، وقالت: برقبتي تعلقت روز

املنزل. إىل يوصلني
ال واقف فإنه وانظري به؟ نقوده لجام معنا وليس ذلك كيف املربية: فأجابت

خشب. من حمار كأنه يتحرك
كديشون الحمار هذا اسم أن أعرف فأنا وسرتين، دادتي يا انتظري جاك: فقال
لجام. بغري سيتبعني ذلك بعد وأظنه وأقبله سأالطفه أنا وها ترانشيه، األم أخربتني كما
أن أرجوك كديشون، يا امِش خافت: بصوت أذني يف يل وقال جاك، مني واقرتب

تميش؟
عصا يطلب أن من بدًال أنه والحظت بي، الثقة من الطفل هذا من بدا بما فتأثرت
كلمته يتم يكد لم ولذلك طيبة، ودية طريقة يف فكر فإنه التقدم إىل بها يضطرني

أمامهم. أسري أخذت حتى السابقة
وقد مبتهًجا، وكان يحبني؟ وهو كالمي، يفهم إنه دادتي، يا أرأيِت جاك: فقال
تظن هل الدادة: فقالت الطريق، ليعرِّفني تقدمني ثم فرًحا، عيناه وملعت وجهه احمرَّ
أنه ترين أنت ولكن جاك: فأجاب هنا، الوقوف ملَّ ألنه مىش إنه شيئًا؟ يفهم حماًرا أن

يتبعني!
جيبك. يف الذي الخبز يشم ألنه ذلك الدادة: فقالت

جائع؟ أنه أتحسبني جاك: فقال
النحافة؟ غاية يف أنه ترى أال شك! بغري فأجابت:

من معي ما إعطائه يف أفكر لم وأنا املسكني! كديشون يا صحيح، هذا جاك: فقال
النزهة، هذه يف لطعامه الدادة له أعطتها التي الخبز قطعة جيبه من أخرج ثم الخبز.

اللطيفة. بيده إيلَّ وقدمها
الخبز، ذلك إىل تطلًعا إال أمِش لم أنني وظنِّها الدادة كالم من ممتعًضا كنت ولكنني
لها أؤكد وأن الظن، هذا بي ظنت حني صواب عىل تكن لم أنها لها أثبت أن يل فراق

وتودًدا. تلطًفا إال ظهري عىل روز أحمل لم أنني
يده. ألحس بأن واكتفيُت جاك، إيلَّ قدمه الذي الخبز تناول رفضُت ولذلك

أحسن فما خبزي، قبول يرىض وال يدي، يقبل فإنه انظري! دادة، يا جاك: فقال
يحبني، ألنه يتبعني أنه دادة يا اآلن ترين أنت بالحب! أحقك وما كديشون! يا طبعك

الخبز. من قطعة معي ألن وليس
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مثاًال! تحسبه حتى الناس يراه ال ما حمار يف ترى كنت إذا رأيك لك الدادة: فأجابت
أحبها. ال ولذلك وخبث عناد أهل الحمري كل أن أعرف فإنني أنا أما حسنًا،

معي. طيب هو كيف انظري خبيثًا، ليس هذا كديشون دادة، يا كال جاك: فقال
منه. يدوم هذا كان إذا سرتى فقالت:

وستستمر وللدادة، يل طيبًا ستكون كديشون يا أنت بتلطف: وقال جاك، إيلَّ فالتفت
كذلك؟ أليس هذا، عىل

رأيس أدرت ثم سنه، حداثة مع أدركها حنو نظرة إليه ونظرت نحوه، رأيس فأدرت
نظرته! أقىس ما قالت: ولذلك بها، أحست حادة جفاء نظرة عليها وألقيت املربية نحو

يفرتسني. أن يريد كأنه جارحة نظرة إيلَّ ينظر فإنه اللؤم، سيماء عليه إن
لطيفة نظرة إيلَّ ينظر فإنه هذا؟ تقويل أن دادة يا يمكن كيف وقال: جاك فُدِهش

يقبِّلني. أن يريد كأنه
فإنني مخطئًا، أكن لم وأنا قوله، يف مصيبًا كان منهما واحد كل أن والحقيقة
ونويت معي، طيبني يكونون الذين املنزل وأهل وروز جاك مع طيبًا أكون أن اعتزمت

الدادة. فعلت كما يشتمني أو معاملتي ييسء ملن مسيئًا شديًدا أكون أن
املصائب، من بي حلَّ فيما السبب هي أخريًا كانت االنتقام يف الرغبة هذه ولكن

التسامح. وآثرت بالحقد التخلق عىل فندمت
فرتكوني وروز جاك جدة منزل إىل وصلنا حتى الكالم، يف االستمرار مع نميش وكنا
من شيئًا أتذوق أن وبدون أتحرك أن بدون مهذب، حمار وقفة فوقفت الباب عىل

باملنزل. املحيطة والخرضة األعشاب
كيف انظري جدتي، يا تعايل لها: يقول وهو جدته ومعه دقيقتني بعد جاك عاد ثم
أنا. تصدقيني أن وأرجوِك عنه، الدادة كالم تصدقي ال يحبني، هو وكيف لطيًفا، ترينه
مني اقرتبت ثم الشهري، الحمار هذا من يكون ما سنرى وقالت: الجدة فضحكت
يجعلها ما عيلَّ يظهر فلم فمي، يف يدها ووضعت أذني وأمسكت والطفتني وملستني

عنها. أبتعد ولم يدها، أعض أنني من تخاف
الخبث عىل يدل مظهره إن إمييل يا قلِت فكيف ا، جدٍّ لطيف أنه يظهر الجدة: وقالت

واملكر؟!
نبقيه أن يستحق وإنه رأيِت، كما كثريًا طيب هو جدتي؟ يا كذلك أليس جاك: فقال
أن نستطيع كيف ولكن قلَت، كما ا جدٍّ طيب أنه عزيزي يا أظن أنا الجدة: فقالت عندنا.

صاحبه. إىل يَُعاد أن والواجب لنا؟ ليس وهو عندنا نبقيه
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جدتي. يا صاحب له ليس جاك: فقال
صاحب. له ليس أن يف جدتي يا شك ال وقالت: روز، أخته القول هذا وكررت

مستحيل! هذا صاحب؟! له يكون ال كيف الجدة: فقالت
ترانشيه. األم أخربتني هكذا صاحب له ليس جدتي، يا حقيقة جاك: فأجاب

السباق ألجل أخذته دامت وما ألجلها، السباق بجائزة فاز كيف إذن الجدة: فقالت
أحد؟ من استعارته تكون أن بد فال

ترانشيه األم ولكن الحمري، مع يجري لكي وحده جاء هو جدتي، يا كال جاك: فقال
حمار كديشون هو فإنه صاحب، له ليس وهو يربحه. ما تأخذ لكي السباق رسم دفعت
الغابة يف املايض الشتاء طول عاش إنه حتى أهلها، وطرده ماتت التي باولني، املسكينة

وحده.
الصغرية! سيدته الحريق من أنقذ الذي الشهري! الحمار كديشون! الجدة: فقالت
نحوي، تْت وتلفَّ اإلعجاب. يستحق نادر حمار الحقيقة يف فإنه بمعرفته، مرسورة إنني
وانتعشت رأيت، كما ذاعت شهرتي أن أسمع بأن فخوًرا فكنت إيلَّ، النظر أطالت ثم

وابتهاًجا. طربًا ناصيتي وهززت خياشيمي وفتحت
قالت إخالصه. عىل مكافأته يحسنوا لم إنهم نحافته! أشد ما مسكني! الجدة: وقالت

وتأنيب. وأسف صدق بلهجة ذلك
يجب كان الذين الناس من ومطروًدا مرتوًكا دام ما أوالدي، يا عندنا، وسنبقيه
يف يضعه بأن أكلفه أن أريد فإنني «بوالن» إيلَّ ادُع حقه. ومعرفة به االعتناء عليهم

الراحة. أسباب له يهيئ وأن اإلصطبل
حمار هذا الجدة: له فقالت األثر، عىل فحرض «بوالن» يستدعي وأرسع جاك ففرح

والرشب. األكل له وَقدِّم اإلصطبل يف فضعه األطفال، إلينا اقتاده
ذلك؟ بعد صاحبه إىل نرده أن يلزم وهل بوالن: فقال

كديشون، الشهري الحمار هو أنه ويظهر صاحب، له ليس فإنه كال، الجدة: فقالت
به فجاءوا األوالد، ورآه القرية إىل عاد قد وهو الصغرية، صاحبته موت بعد طردوه الذي

عندنا. وسنبقيه هنا إىل
البالد، هذه يف له نظري ال فإنه باستبقائه، صنًعا أحسنت سيدتي إن بوالن: فأجاب
حوله، الناس يقوله ما كل ويفهم يسمع إنه وقالوا مدهشة، أحاديث عنه حدثوني ولقد
الجيد. الشعري من تشبع حتى لتأكل كديشون يا تعاَل ذلك. مصداق سيدتي وسرتى
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ذهابه. يف بوالن وتبعُت فالتفتُّ
وتركت املنزل، إىل عادت ثم الكالم! فهم قد فإنه مدهش، حقيقة هذا الجدة: فقالت
فرسان فيه يرافقني وكان فيه، فوضعوني اإلصطبل إىل فتبعاني وروز جاك معي

وحمار.
الشعري. إلحضار بوالن ذهب ثم لنومي، موضع بتهيئة جاك يساعده بوالن وقام

طويًال. جرى ألنه منه الكثري له يلزم فإنه الشعري، له زد جاك: فقال
رشًسا، حادٍّا يجعله الطعام من اإلكثار فإن له، تكثر ال سيدي، يا ال بوالن: فقال

أختك. وال أنت تركبه أن تستطيع فال
مًعا. نركبه أن نستطيع ذلك مع وإننا طيب، فإنه كال، جاك: فقال

وكنُت ماءً مملوءًا جردًال بجانبي ووضعوا الشعري، من وأكثر علفي يف بوالن فزاد
جحود الطفل هذا لطف وذكرني الشعري، وأكلت الجردل، نصف برشب فبدأت عطشان
النوم. أخذني ثم ملك، كأنني مضطجًعا ورأيتني القش عىل تمددت ثم ترانشيه. األم
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الكلبميدور

تعارفنا حني حَدثًا أيًضا هو وكان صغريًا َحَدثًا كنت بعيد، زمن من ميدور الكلب عرفت
بائع من اشرتوني الذين الفالحني أولئك عند البؤس عيشة أعيش حينئذ وكنت وتحاببنا،

املهارة. من بكثري منهم تخلصت الذين وهم حمري،
معاملة يَُعاَمل كان فقد ميدور أما الجوع، من أتألم دائًما كنت ألنني نحيًفا وكنت
األطفال يسيل وكان مني، بؤًسا أقل كان ولذلك وأقواها، أحسنها من وكان الحراسة كالب

ولبنًا. خبًزا يعطونه الذين
الخادم، مع أو سيدي مع اللبن مخزن إىل يدخل حني أنه يل اعرتف فإنه ذلك وفوق
من بكثري يفوز وأن القشدة، أو اللبن من إليه يصل ما لتجرُّع الفرصة يجد كان فإنه

أوعيتها. من تتناثر التي الزبدة من صغرية قطع
قطعة يوم ذات إيلَّ وأحرض وضعفي، لنحافتي عيلَّ أشفق فإنه طيبًا، ميدور وكان
الخبز من كثريًا عندي فإن هذا، ُكْل بلسانه: يل وقال الظافر، بهيئة إيلَّ وقدمها الخبز من
والحشائش الشوك من قليل إال عندك فليس أنت أما غذائي، ألجل إياي يعطونه الذي

الرمق. إلمساك تكفي تكاد التي
ملجهودك، شاكر وإنني كثريًا، أجيل من تكلفت ولقد ميدور، يا طيب إنك فأجبته:
من واإلكثار والنوم الطعام من اإلقالل تعودت فقد التألم، كثري تظن كما لست ولكنني

العناء. وتحملت الرضب ذقت ما وكثريًا العمل،
يل تربهن أن وأرجو جائع، غري أني لك أؤكد وإنني شيئًا، أتكلف لم أنا ميدور: فقال
برسور، لك أقدمه ولكني قليل يشء هي الصغرية، التقدمة هذه بقبولك إياي محبتك عىل

منك. أستاء فإنني رفضت وإذا
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كثريًا. جائع فإنني يل الزم الخبز هذا أن لك وأؤكد أحبك، ألنني إذن قبلت فأجبت:
لذة ووجدت وأبلع، أمضغ وأنا إيلَّ ينظر وهو مرسوًرا وكان الكريم، ميدور خبز وأكلت

مثلها. متعوًدا أكن لم التي األكلة هذه يف
والشكر الرضا هذا واقتىض الجميل، بصنعه اعرتايف حسن مع مليدور ذلك وذكرت

له. يقدمونه الذي الخبز من قطعة أكرب يوم كل يف يل يحرض أن عىل استمر أنه
أن أستحسن الذي النبات عىل أو الشجرة، تحت بقربي وينام ليًال يجيء وكان

فوقه. الليل أقيض
الحيوانات فنحن كالم بغري نتحدث كنا ألننا أحد، يسمعنا وال حينئذ نتفاهم وكنا
واآلذان الرءوس وبحركات العيون بلحظات نتفاهم ولكنَّا الناس، مثل بكلمات ننطق ال

بالكالم. الناس يتفاهم كما بيننا فيما بها ونتفاهم واألذيال،
أالَّ أخىش إنني عزيزي، يا يل: وقال مكتئبًا، حزينًا إيلَّ عائًدا رأيته ليلة ذات ويف
كربت أنني قرروا سادتي ألن الخبز، من تعودت ما إليك أحرض أن املستقبل يف أستطيع
الليل يف إال رباطي يَُحلُّ فال ولذا النهار، طول الرساح مطلق أكون أن الالزم من يعد ولم
من إياي يعطونه كانوا ما عىل األطفال عنَّفت سيدتي فإن ذلك وفوق الحراسة. ألجل
بنفسها تطعمني أن تريد ألنها املستقبل يف شيئًا يعطوني أن من ومنعتهم الكثري، الخبز

مقتدر. حراسة كلب يجعلني زعمها يف وذلك قليًال، طعاًما
يكدرك الذي هو إيلَّ تحرضه كنت الذي الخبز كان إذا ميدور، حبيبي يا له: فقلت

إليه. حاجة يف لست اآلن أنني فتأكد
(الربسيم الدريس مخزن يف صغرية فتحة اليوم هذا يف اكتشفت ألنني وذلك
كفايتي. يوم كل منه أتناول أن إمكاني يف أن وأظن منه، قليًال سحبُت وقد الناشف)،

إيلَّ يصل ما قاسمتك إذا كثريًا أَُرسُّ ولكني تقول، بما مرسور إنني ميدور: فأجاب
أراك. أن أستطيع فال النهار طول مربوًطا أكون أن كثريًا ويحزنني الخبز، من

متأخًرا. وتركني الزمن من مدة أيًضا تحادثنا ثم
ما عندك فليس أنت وأما نهاًرا، ألنام الطويل الوقت عندي إنني يل: قاله فيما وكان

الفصل. هذا يف تصنعه
انتظرت الليل جاء فلما الصديق، هذا وجه أرى أن دون التايل اليوم نهار ومىض
عليه تقبض الخبيثة الفالحة فرأيت الزريبة نحو فركضت صوته سمعت ثم نافد، بصرب

طويل. بكرباج يرضبه تمسكه وهي جول وكان رقبته، جلد من
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وعضضته جول عىل نفيس وألقيت مقفوًال، يكن لم رشم من الزريبة داخل فوثبت
من ميدور الكلب الفالحة وأفلتت يده، من الكرباج إلقاء إىل اضطرته بحالة ذراعه يف
وبينما ميدور. رقبة تركها بعد جول ذراع تركت ولذلك أردته، الذي هو وهذا فنجا، يدها
عيلَّ قبضْت الفالحة، هي وكانت أذني، عىل يقبض بمن شعرت مكاني، إىل عائد أنا
الحيوان هذا أؤدب وأنا الكبري الكرباج أعطني تقول: وهي جول وجه يف ورصخْت بيديها

بنفسك. أنت ارضبه أو الكرباج هات الدنيا، يف منه أرذل أَر لم الذي الرشس
أمًلا تؤملني وهي خدَّرتها العضة فإن ذراعي، تحريك أستطيع ال أنا جول: فأجابها

شديًدا.
تنتقم لكي نحوي وسعت األرض عىل الساقط الكرباج عىل بيديها الفالحة فقبضت
قفزة فقفزت ذلك، تفتكروا أن يمكن كما أذاها ألنتظر أحمق أكن ولم املجرم، البنها مني
منها، تخلًصا الجري يف واستمررت تتبعني فاستمرْت عيلَّ، تقبض أن ْت َهمَّ حني شديدة
كثريًا، الجري هذا يل وراق يدها، يف الذي الكرباج مدى عن بعيًدا أكون أن يف مجتهًدا
منها سال حتى الجري يف أتعبتها ألنني وذلك تعبْت، حتى يتزايد الفالحة غضب ورأيُت
لشدة الكرباج بطرف وال ترضبني أن تستطع ولم برش، إيلَّ تصل أن تقدر فلم العرق،

التعب. من نالها ما
بثأره. لصديقي أخذت قد أني ورسني

حتى ينتظر كان ولكنه اإلصطبل، حول يجري رأيته ألنني بنظري عنه وبحثت
القاسية. سيدته نظره عن تغيب

حني الجزاء أشد وأجازيك منك سأنتقم يل: تقول مغضبة وهي تصيح وسمعتها
الربدعة. تحت تكون

قد كان التي الحفرة من وحذر بخوف رأسه يخرج ميدور ورأيت وحدي، وبقيت
ذهبْت. لقد له: وقلت نحوه فركضُت فيها، اختبأ

برضبك؟ لجول أذنْت وملاذا بك؟ فعلْت ماذا سألته: ثم
فلما األرض، عىل األوالد بعض ألقاها خبز قطعة عىل قبضت ألنني ذلك فأجاب:

رحمة. بغري يرضبني أن وأمرته جول ونادت إيلَّ نهضت رأتني
عنك؟! الدفاع يف فكر من يوجد ألم وسألتُه:

الكرباج يحمل رؤيته بمجرد فإنهم كال، عني؟! الدفاع يف يفكرون هم منكًرا: فقال
إنني جول: وأجابهم منه. كان ما إىل يعود لكيال جول، يا ارضبه تصايحوا: بالرضب ويهم
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الرضب شدة من االستغاثة رصاخ مرة أول رصخت فلما صياحه، تسمعوا حتى أتركه ال
ثانيًا. ارضب برافو! برافو! وقالوا: بأيديهم صفقوا

القطعة تلك أخذت ملاذا ميدور يا يل قل ولكن الصغار، هؤالء مالعني وقلُت: فتأسفُت
فطورك؟ تناولَت تكن ألم الخبز؟ من

يكاد ال ا جدٍّ قليًال كان فطوري يف كان الذي الخبز ولكن أفطرت، كنت نعم، فأجاب:
أجلها، من بُْت ُرضِ التي الكبرية القطعة تلك إليك أنقل أن استطعت كنت ولو يكفيني،

لذيذة. أكلة لك أحرضُت لكنت
صديقي، يا أشكرك أجيل، من رضبك كان إذن ميدور! صديقي يا مسكني فقلت:
يلذُّ الخبز هذا أن تظن وهل هذا. ملثل تعود أالَّ أرجو ولكن وفضلك، مودتك أنىس وال
أنهم أعلم وأْن والشوك بالحشائش إال أعيش أالَّ ل أفضِّ أنا أمًلا؟! لك يسبب كان إذا يل

معاملتك. يحسنون
من لألذى املرة هذه بعد نفسه يعرض أالَّ منه وطلبت طويًال، أيًضا تحادثنا ثم

أجيل.
وتركتهما باملاء، مملوءة حفرة يف وأخته جول أوقعت اليوم نفس يف إنني ثم
بحالة سنوات ثالث عمره الذي الطفل تتبعت أخرى مرة ويف وتخلصت. فيه يتخبطان
حمل ظهري عىل كان ثالثة مرة ويف مرعوب. وهو وجرى فصاح سأعضه، أنني أوهمته
تكرس حتى وأجري الطريق يف أدور ورصت مغًصا عندي بأن فتظاهرت البيض، من

البيض. أكثر
كنت أنني ظنت فإنها رضبي، عىل تجرس لم فإنها مغتاظة كانت الفالحة أن ومع
عليهم، سيضيع رشائي يف دفعوه الذي الثمن وأن سأموت، أنني وحسبْت مريًضا حقيقة
حياتي يف ألَق ولم ونَُخالة، شعريًا إيلَّ وأحرضت برفق أخذتني ترضبني أن من فبدًال
الضحك. من فاستلقينا جرى ما بكل ميدور حدثت املساء ويف الرحلة. هذه من أحسن
قطعة بأسناني فأخذتها الحبال، عىل منشورة الفالحة ثياب كل رأيت رابعة مرة ويف
لم الفالحة رجعت فلما أحد، يرني ولم القذر باملاء مملوءة حفرة يف ألقيتها ثم فقطعة
كثريًا فتغيظت املستودع ذلك يف وجَدتْها طويل بحث وبعد الحبال، عىل الغسيل تجد
والخرفان، والكالب القطط رضبوا واألوالد األوالد، رضبِت والخادم الخادم، ورضبِت
وضحكنا مغتاظون. وهم ويلعنون يضجون كلهم كانوا ألنهم لديَّ لطيفة موقعة وكانت

وميدور. أنا اليوم ذلك مساء يف كثريًا
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بذنوب األبرياء األطفال جازيت ألنني كثريًا، ندمت مني جرى فيما تفكرت وملا
إليه أصِغ لم ولكني أخالًقا، أحسن أكون بأن ونصحني ذلك عىل ميدور وعاتبني غريهم،

القارئ. أيها سرتى كما شديًدا عقابًا عليه ُعوِقبُْت سوءًا ازددت بل
ثم والطفه، فناداه ميدور فرأى رجل مرَّ والحزن، والشقاء البؤس أيام من يوم ففي
مرسوًرا فرًحا املزرعة صاحب وكان فرنك، بمائة منه واشرتاه املزرعة صاحب إىل توجه

الثمن. هذا ببعض آخر كلبًا يشرتي أنه يعرف ألنه
نظرة إيلَّ ينظر وهو وذهب الجديد، سيده وقاده بحبل صديقي ُرِبط الحال ويف
منه أخرج ممرٍّا أجد لكي الزريبة أنحاء يف ودرت كثريًا فجريت الفراق، عىل وأسف حزن

سفره. يف وتشييعه صديقي بتوديع القيام أستطع لم ألنني كثريًا وأسفت أجد، فلم
هروبي وبعد بمدة السوق حادثة بعد هذا وكان الضجر، بي اشتد اليوم ذلك ومنذ
وقد أجده أين ولكن صديقي، يف كثريًا فكرت لذلك التالية السنني أثناء ويف الغابة، إىل
له؟ صديق لرؤية إال جاءها يكن لم وأنه البلدة، يسكن يكن لم الجديد سيده أن عرفت
ميدور صديقي أبرصت حني عظيمة دهشًة ُدِهْشُت جدته نحو جاك قادني وملا
ويتودد نحوي يهرول ميدور أبرصوا حني جميًعا للناس عظمى دهشة وكانت عندها،
رفيًقا له وجد أنه سببه كان ميدور من الفرح ذلك أن وظنوا كان، حيث أتبعه وأنا إيلَّ

النزهة. يف
واإلخاء. املودة من بيننا ما لفهموا محادثتنا، يعرفوا أن يستطيعون كانوا أنهم ولو
ومن البسيطة، الهادئة معيشتي من عليه؛ قصصُت ما كل من مرسوًرا ميدور وصار

السباق. حادثة بعد البلد يف املجيدة شهرتي ومن أسيادي، طيبة
يعتب وهو يضحك وكان املتاعب، من أصابني ما له حكيت إذا معي يتألم وكان
من سمع ما عىل يأسف ثم اشرتتني، التي الفالحة تلك مع فعلتها التي األفعال لتلك عيلَّ
حارة دمعة عيناه وذرفْت النار، من بنتهم إنقاذ يف جمييل وإنكارهم باولني أهل جحود

املسكينة. الطفلة تلك عىل حزنًا
كان وإن بالجائزة لها فوزي بعد تركتني ألنها ترانشيه األم عىل االنتقاد يفتْه ولم

الفقر. من عذر لها
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العامل احلامر

بقرب تجري األطفال أن املرج يف الطعام أتناول وأنا رأيت الربيع، أيام من يوم ويف
ظهري فوق الصعود يتبادال أن لهما ويروق بقربي يلعبان وجاك لويس وكان املنزل،
خفيفي غري — يَُقال والحق — كانا وهما اللعب، يف خفيفني نفسيهما يحسبان وكأنهما
لويس وكان عمه. ابن من سنٍّا أصغر أنه ولو سمينًا، كان فإنه جاك خصوًصا الوزن
إىل ليسبقه يتعب حتى كثريًا يجتهد جاك وكان صعوده، قبل ذييل شد وربما بي يتعلق
بمساعدة إال الوصول يستطيع وال ويدور يسقط كان سمنه لفرط ولكنه فوقي، الصعود
عليهما يسهل األرض من مرتفع بجانب نفيس وضعت التعب لهم أوفر ولكي قريبه.
فإنه جاك وأما مبارشة، بالصعود حركته خفة عىل دلَّ فقد لويس أما منه، الصعود
األطفال من رسبًا سمعنا اللحظة هذه ويف بسهولة، وركب الجديد املوقف هذا من استفاد
وسنتفرج املولد، يف جميلة ألعاب غد بعد عندنا يصيحان: بينهم من اثنان وكان فرحني،

العاِلم. الحمار عىل
العالم؟ الحمار هذا هو ما العاِلم! الحمار جاك: فقال

الدوران. أنواع كل تعلَّم حمار هو إليزا: فقالت
دوران؟ أي جاك: فقال

والسالم. دوران … دوران … دوران مادلني: فأجابت
كديشون. يفعله ما يفعل أظنه ما جاك: فقال

أن يستطيع ال ولكنه الحمري، بني من وذكي طيب شك بال كديشون هنري: فقال
املولد. يف العاِلم الحمار يفعله ما يفعل

يفعله. أن يعلمونه ما كل يفعل أن يقدر أنه واثقة أنا كاميل: فقالت
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كديشون كان إذا ننظر ثم العاِلم، الحمار ذلك يصنعه ما أوًال لننظر بيري: فقال
ال. أم فعله يستطيع

املولد. انتهاء بعد ما إىل ننتظر أن وعلينا بيري، مع الحق كاميل: فقالت
املولد؟ بعد نصنع فماذا إذن إليزا: فقالت

املوضوع. يف نتناقش ضاحكة: وهي مادلني فقالت
وأنهما األطفال سائر انرصاف من تحققهما وبعد سكتا، ثم ولويس جاك وتهامس
أن مني ويطلبان اسمي فيه يذكران بنشيد يتغنيان صارا أحد، يسمعهما وال يراهما ال

النشيد: هذا يف ويقوالن املولد، يف العالم الحمار يفعله ما بكل عارًفا أكون

ج��رى ال��س��وق وإل��ى ش��م��را ك��دي��ش��ون
ال��ع��اِل��ِم ل��ل��ح��م��ار دائ��ِم ب��ان��ت��ب��اه
ف��ع��ال��ه ح��اك��يً��ا أع��م��ال��ه ن��اظ��ًرا
ط��ب��ع��ه ف��ي ب��ارًع��ا ص��ن��ع��ه ف��ي ف��ائ��ًق��ا
ع��ن��دن��ا وي��ع��ود ب��ال��ث��ن��ا ل��ي��ف��وز
ع��ال ال��ذي ص��ن��ع��ه ع��ل��ى م��ح��م��ود وه��و

جميل. أنشدناه الذي هذا النشيد: انتهاء بعد جاك فقال
موزون. شعر ألنه ذلك لويس: فأجاب

صعب. الشعر نظم أن أظن أنا شعر؟ جاك: فقال
لويس: فأجاب

ام��ت��را ب��ال ص��ع��ب غ��ي��ر ت��رى ك��م��ا س��ه��ل ه��و

منه. زدتك قد أنا وها
النشيد. هذا عمنا أوالد نُْسِمع بنا هيا جاك: فقال

به نفاجئهم أن واألحسن تريد، ما عرفوا سمعوه إذا فإنهم كال، لويس: فقال
املولد. نفس يف مفاجأة

كديشون؟ ومعنا املولد إىل نذهب بأن يرضيان وعمي أبي أن تظن وهل جاك: فقال
كديشون يرى أن نريد ملاذا ا رسٍّ عرفناهما إذا خصوًصا شك، بال لويس: فأجاب

العالم. الحمار
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الطلب. هذا يف نرسع بنا هلمَّ إذن جاك: فقال
يبرصا لكي املرج إىل والعم األب جاء اللحظة هذه ويف منزل، نحو مًعا جريا ثم

نقوله. أن نريد يشء عندنا وقاال: أقبال الطفالن رآهما فلما األطفال، يصنع ماذا
تكلما. تريدان؟ ماذا فقاال:

عاِلم. حمار غد بعد املولد يف سيوجد أنه تعلمان أنتما لويس: فقال
الحمار عندنا ونحن عالم حمار من يهمنا ماذا ولكن أعلم، ال أنا ال، والده: فأجاب

كديشون؟
ولكن الحمري، كل من أعلم كديشون أن وأكدنا قلناه، الذي هذا لويس: فقال
نأخذ أن نريد ونحن العالم، الحمار ذلك لرؤية املولد إىل سيذهبون عمي وأوالد أخواتي

مثله. يعمل ثم الحمار ذلك يصنعه ما يرى لكي هناك إىل معنا كديشون
الجمهور؟ وسط يف يتفرج كديشون تجعلون كيف فقال: جاك والد واستغرب

به ونقف كديشون، نركب ولكن عربة يف نذهب ال فإننا بابا، يا نعم جاك: وأجاب
ألعابه. العالم الحمار فيها يلعب التي الدائرة بقرب

هذه رؤية من شيئًا يستفيد كديشون أن أظن ال ولكني ممكن، هذا أبوه: فقال
واحدة. مرة األلعاب

من أحسن تعمل أن تقدر ألسَت كديشون؟ يا كذلك أليس وقال: إيلَّ جاك فالتفَت
عليها؟ اطلعت متى العالم الحمار أعمال

مطمئنٍّا، يكون لكي فنهقت شك، نظرة إيلَّ ينظر كان السؤال هذا جاك إيلَّ وجه وملا
ارتيابه. من أضحك وأنا

الظافر، ضحكة ضحك ثم باملوافقة، أجاب كديشون إن سمعتم؟ هل جاك: فقال
بأنني يَِعدان وهما وذهبا ولده، منهما كل وقبَّل أيًضا، فضحكا وعمه أبوه وتبعه

معي. إليه سيذهبون واألطفال وأنهما املولد، إىل سأُْرَسل
األطفال يكون أن غريبًا أليس مهارتي، يف يرتابان هما عجبًا! نفيس: يف فقلت

آبائهم؟! من بي وأعرف أذكى
تام تنظيف كامًال، التواليت يل عملوا بساعة الذهاب موعد وقبل املولد، يوم وجاء
يبكرا أن وجاك لويس وطلب جديدين، ولجاًما بردعة عيلَّ وضعوا ثم للشعر، وتمشيط

اللعب. قبيل الوصول إىل مبادرة املوعد قبل الذهاب يف
تذهبون؟ وكيف تبكرون؟ ملاذا هنري: فسأل
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املسري. يف وسنبكر كديشون، راكبني سنذهب لويس: فأجاب
وحدكما؟ أنتما أتذهبان هنري: فقال

معنا. سيذهبان وعمي أبي فإن كال، جاك: فقال
. ممالٍّ شيئًا يكون ميل مسافة مسري لكن هنري: فقال

أبوانا. ومعنا شيئًا نمل ال نحن ال، لويس: فقال
قبلكم. نصل وبذلك بالعربة، أذهب أن أفضل أنا هنري: فقال
بمدة. قبلكم سنقوم ألننا قبلنا، تصلون ال كال، جاك: فأجاب

الزينة، من يكون ما أحسن عىل وأنا للسري، متهيأ كنت كالمهم من انتهوا وملا
أكلف لكيال متمهًال بهم ورست ظهري، عىل الطفلني فوضعا مستعدين، الوالدان وكان

بجانبي. يمشيان وهما اإلرساع مشقة الوالدين
دائرة قرب الناس من جمع هناك وكان املولد، ساحة إىل وصلنا ساعة وبعد

يعلمه. ما العاِلم الحمار فيها َسيُْظِهر التي وهي بحبل، محاطة
بقربنا. ووقفوا أقاربهما بعدنا ووصل الحبل، بقرب الطفلني والدا وتركنا

املكان إىل متجهة األنظار وكانت سيظهر، العاِلم زمييل بأن إيذانًا الطبول وُقِرَعت
العاِلم. الحمار وَظَهَر الباب ُفِتح ثم منه، سيخرج الذي

منه فاقرتب صاحبه ناداه والكآبة، الحزن وجهه عىل يلوح ضعيًفا نحيًفا وكان
كثريًا ب ُرضِ قد كان املسكني الحمار هذا أن والحظت الخوف، سيما وعليه نشاط بدون

َعلَُّموه. ما ليحفظ
«مريليفلور» لكم أقدم بأن أترشف والسيدات، السادة أيها فقال: صاحبه وتكلم
من كثري من علًما أكثر عاِلم، حمار هو بل الحمري، كسائر ليس حمار فهو الحمري، أمري

نظري. له ليس بارع حمار فهو بينكم، املوجودين
من يُنْتََظر كما والسيدات السادة يحيي فبدأ تعلم. ما لنا أظهْر مريليفلور، يا هلمَّ

مهذب. حمار
ثم الفصل. نهاية قبل أنتقم أن واعتزمت الخطبة، تلك فأغضبتني متكربًا، وكنت
الكآبة عليه تبدو كانت ولكن رأسه، بهز الجمهور وحيَّا خطوات ثالث مريليفلور تقدم

والشكوى.
الجمع. هذا يف سيدة أجمل إىل األزهار من الصحبة هذه ْم َقدِّ هيا، صاحبه: له وقال
الصحبة الستالم واستعدت وامتدت تهيأت السيدات أيدي كل رأيت ألنني فضحكت

منه.
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امرأة أمام وقف ثم املتفرجون، بها يحيط التي الدائرة طرف يف مريليفلور ودار
يف إليه تحمل كانت وأنها امللعب، صاحب امرأة أنها حينئذ علمُت جميلة، غري سمينة

األزهار. عندها وضع وقوفه وبعد ُسكًَّرا، يدها
الحبل فوق من الدائرة داخل إىل ووثبُت ذوقه، قلة من رأيت ما منه فضايقني
جانب: كل من محييًا الجمهور إىل ونظرُت تقدمُت ثم الجمهور، من عظيمة دهشة بني

اليسار. وعن اليمني وعن ووراء، أمام

السادة. وأيها السيدات أيتها العاِلم: الحمار صاحب فقال

وذهبت عندها من الصحبة وانتزعت السمينة، املرأة نحو مطمئنة بخطى ومشيت
بيديه يصفق والجمهور مكاني إىل وعدت «كاميل»، الطفلة ركبتَي عىل وضعتها ثم بها

ا. حادٍّ تصفيًقا
ذلك أن بعضهم وظن املظهر؟ بذلك ظهوري من كان ما معنى ما الناس: وتساءل
ولكن واحد، حمار ال عاِلمان حماران الدائرة يف يوجد وأنه قبل، من ًدا ممهَّ شيئًا كان
كانوا غريهم من يعرفونني والذين والرجال األطفال من سادتي صحبة يف رأوني الذين

وبراعتي. بذكائي مبتهجني
بتفوقي متأثر غري هذا وكان مريليفلور، الحمار صاحب وجه عىل الغضب وظهر
يف نادرة البالدة هذه أن هنا وأذكر بهيم. حقيقة أنه أفهم فبدأت وانتصاري عليه

جنسنا.
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السادة لهؤالء وأظهر مريليفلور يا تعاَل ثانيًا: صاحبه ناداه السكوت ساد وملا
الربنيطة هذه فخذ الحماقة، تميز أن تستطيع الجمال تمييز معرفتك بعد أنك والسيدات

الجمع. هذا يف رأس أحمق عىل وضعها
ملونة. حريرية برشائط وُزيِّنَْت صغرية، أجراس فيها ُعلَِّقْت حمار برنيطة له وقدم
استلفاتًا مقدًما رأسه هز كان سمني أحمر غالم نحو بها واتجه مريليفلور فأخذها
لتلك ملشابهته — السهل من وكان منه، الربنيطة الستالم واستعداًدا العاِلم، للحمار
لم الغالم ذلك أن مالحظة — الحفلة يف َمْن أجمل أنها زوًرا ادَّعت التي السمينة املرأة

حصل. ما عىل معه متواطئ وأنه امللعب صاحب ابن إال يكن
من منه صدر ما عىل الغبي ذلك من لالنتقام السانحة الفرصة هي هذه أن ورأيت

املهني. الكالم
الدائرة، داخل إىل ثانيًا تقدمُت املرسح عىل ظهوري يف الناس يفكر أن وقبل
رأس عىل بوضعها فيها َهمَّ التي اللحظة يف الربنيطة منه وانتزعت زمييل نحو وسعيُت
يَديَّ ووضعت نحوه جريت شيئًا امللعب صاحب املعلم يلحظ أن وقبل الغالم، ذلك
بعنف فقاومني هو رأسه عىل الربنيطة بوضع وهممت كتفه، عىل األماميتني ( (قائمتَيَّ
يف تُْسَمع كانت املتواترة وتصفيقاته الجمهور ضحك ولكن الرشاسة، غاية يف وصار

جانب. كل من اللحظة هذه
الحقيقي. العاِلم الحمار هو هذا برافو! الناس: وصاح

برنيطة إلباسه يف آخر جهًدا فبذلُت الجمهور، بتصفيق متشجًعا مأخوذًا ورصُت
قوته بكل مني أفلت فهو شديدة، مسابقة وتسابقنا تقدمت انسحابه فبمجرد الحمار
واعتمدت كتفيه عىل يَديَّ ووضعُت ظهره فوق ووثبت تنشطت ثم وراءه، جريت وأنا

األرض. عىل فسقط ظهره، عىل برجيل
الذقن، إىل فيه وأوغلتها رأسه، عىل الربنيطة فوضعت سقوطه فرصة وانتهزُت
محجوبتني كانتا عينيه ألن يراني أن يستطع فلم الرجل وقام فجأة. وانسحبت
والوثب بالدوران خجله يداري فكان سقوطه، من الخجل غاية يف هو وكان بالربنيطة،

مثله. والوثب الدوران يف أجاريه كنت اللعب من الدور لهذا وإتماًما الدائرة، ضمن
عىل اعتمدت ثم أذنه، يف عضضته ثم إليه ذهبت بأن املحاورة هذه قطعت ثم

الوراء. إىل وتارة األمام إىل تارة مثله ووثبت رجيلَّ
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الربنيطة. وإلباسه الرجل سقوط

والتأثر االبتهاج من املشاهد الجمهور عليه كان ما لكم أصف أن السهل من وليس
تلك يف نلت ما مثل والظفر اإلعجاب من نال الدنيا يف حماًرا أن أظن وما واالستغراب،

الحفلة.
ألنهم ويالطفونني، مني يقرتبون منهم كثريون وكان الدائرة الناس واقتحم
اسمي ويذكرون بي، يفتخرون يعرفونني الذين وصار قرب، من يبرصوني أن يريدون
وبالكذب، بالصدق أعمايل عجائب عن ويحدثونهم يعرفني، يكن لم َمْن بي ويَُعرُِّفون
بتمشية وحدي حريًقا أطفأت إنني أحدهم فقال عندهم، املعروفة نوادري من رأوا وبما
سيدتي باب فتحت ثم الثالث الدور إىل صعدت وبأنني النار، إىل وتوجيهه ماء خرطوم
والشبابيك الساللم يمأل اللهيب كان وملا رسيرها، يف نائمة وهي عليها وقبضت الصغرية
أذى يصبنا لم وأنه ظهري، فوق ووضعها بسيدتي االعتناء بعد الثالث الدور من َوثَبْت
الهواء يف ساعدنا سيدتي يحفظ كان الذي الحارس امللك ألن الوثوب، ذلك يف جرح وال
اللصوص، من كثريًا واحدة ليلة يف قتلت إنني آخر وقال بسالم. األرض إىل وصلنا حتى
باالستعانة منهم لواحد تسمح لم بحالة واحد بعد واحًدا بأسناني عضضتهم ألنني

مني. والتخلص بصاحبه
شوط يف جريت وإنني البلد، حمري جميع عىل السباق يف فزت مرة ذات وإنني

… وقوف بدون فرسًخا ٢٥ وقطعت … ساعات خمس مدة واحد
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يزداد بي اإلعجاب وكان الصغائر. وتكبري املبالغة الناس عادة ومن قالوا، هكذا
رجال واضُطرَّ يفَّ، ويتفرسون حويل يدورون وكانوا الناس، بني الكالم هذا انترش كلما
لويس أقارب أن الحظ حسن من ِني وَرسَّ للزحام. منًعا عني الناس تفريق إىل البوليس
تعبًا وتكلفت حويل، وازدحامهم الناس تجمهر رأوا حني وأبعدوهم األطفال حملوا وجاك
يحملونني الناس وكاد البوليس. بمساعدة إال أخلص ولم الناس، من أخلص لكي كثريًا
إال أتخلص ولم الترشيف، هذا من خجًال منهم التخلص إىل الحياء واضطرني إعجابًا،
برفس أهم وكنت مني، يقرتب َمْن بأسناني ألعض ناحية كل يف فمي أمد كنت بأنني
أحًدا، أجرح أن من الحذر وعظيم الحرص شديد كنت ولكني لهم، تنفريًا برجيل خفيف

الطريق. يل فيفسحون مني يخافون أجعلهم أن بذلك وأردت
أرَض ولم جاك، وال لويس أجد فلم ناحية كل يف تلفتُّ الجموع من تخلصت وملا
الوقت أضيع فلم األقدام، عىل مشيًا املنزل إىل يرجعان العزيزين الصغريين هذين بأن
أجدهما فلم فيه فدخلت فيه، الخيول وضع املعتاد اإلصطبل إىل جريت بل التفكري يف

ذهبا. ألنهما
عربتني يركبون وهم فأدركتهم املنزل، إىل املوصل الطريق يف السري أرسعت وحينئذ
يف راكبًا عرش خمسة كانوا حتى بعض، فوق الرجال مع األطفال فيهما تكدس اثنتني

العربتني. هاتني
وطلب العربتان، فوقفت كديشون! كديشون! مبتهجني: صاحوا األطفال ملحني فلما
جميًعا. ونزلوا األطفال سائر تبعهما ثم عيلَّ، ويثنيا يقبِّالني لكي ينزال أن ولويس جاك
وخفة كديشون ذكاء منكم أكثر نعرف كنا أننا كيف أرأيتم وجاك: لويس وقال

روحه؟
وصاحبه مريليفلور تالعب أدرك برسعة أنه وكيف متيقًظا، كان كيف أرأيتم

الغبي؟
وضع يف كديشون اجتهد ملاذا أعرف أن أحب ولكنني صحيح، هذا بيري: فقال

امللعب؟ صاحب رأس عىل الربنيطة
الغباوة عالمة كانت الربنيطة تلك وأن غبي، الرجل ذلك أن أدرك ألنه أذلك

والحمق؟
إدراكه. عليه السهل ومن هذا، أراد هو شك بال كاميل: فقالت

باعتبارك األزهار صحبة إليك قدَّم ألنه هذا تقولني أنِت ها وقالت: إليز، فضحكت
الحفلة. يف من أجمل
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كنت التي اللحظة هذه يف إنني حتى ذلك، يف أفكر لم أنا كال، كاميل: فأجابت
ماما إىل الصحبة قدَّم كان أنه أتمنى وكنت مدهوشة، كنت أنني تذكرت فيها تتكلمني

الحفلة. يف َمْن أجمل كانت التي هي فإنها
يستطيع يكن لم خالتي غياب يف الحمار وإن تمثلينها، كنت التي أنِت بيري: فقال

انتخبها. التي غري ينتخب أن
جميلة؟ غري كنُت هل وأنا مادلني: فقالت

يف كان كديشون وذوق ذوق، مسألة املسألة ولكن شك، بدون كال، بيري: فقال
كاميل. اختيار

نسأل أن يلزمنا الجميالت، وغري الجميالت يف نتكلم أننا من بدًال إليزا: وقالت
الرجل. ذلك كالم يفهم أن أمكنه كيف كديشون

فقد وإالَّ يتكلم، أن يمكنه ال كديشون أن عىل أسفاه وا وقالت: هنريت، وتأوهت
عجيبة! بأحاديث يحدثنا كان

فهل (لعبة) عروسة مذكرات قرأت أنا كالمنا، يفهم كان إن يدري َمْن إليزا: فقالت
كانت أنها مذكراتها يف كتبت فإنها تفهم، وأن ترى أن تستطيع كانت العروسة هذه

يشء. كل وتسمع ترى
صحيح؟ هذا أن أنِت تظنني وهل هنري: فقال

ذلك. أصدق أنا نعم، إليزا: فقالت
تكتب؟! أن اللعبة تستطيع كيف هنري: فقال

رسيرها. تحت مذكراتها تخفي ثم ا، جدٍّ رفيعة بريشة ليًال تكتب هي إليزا: فقالت
من سيدة هي فإنما الجهاالت، هذه من شيئًا تعتقدي ال وقالت: مادلني فضحكت
فكاهيٍّا تكتبه ما تجعل ولكي اللعبة، لسان عىل املذكرات هذه تكتب التي هي الكاتبات
تكتب. التي هي اللعبة كأن لسانها عىل وكتبت اللعبة، نفس هي بأنها تظاهرت مقبوًال

اللعبة؟ حقيقًة هي تكن لم كتبت التي أن تحسبني أال إليزا: فقالت
روح وال فيها حياة ال التي اللعبة أن تظنني وكيف تأكيد، بكل كال كاميل: فقالت
وتفكر ترى أن تستطيع بالقش ومملوءة والجلد الخشب من مصنوعة هي والتي لها،

وتكتب؟ وتسمع
إىل مرسعني فتقدموا األطفال وبادر املنزل، إىل فوصلنا املحادثة هذه وانتهت
أنني وكيف املولد، يف صنعُت ما بكل وحدثوها املنزل يف باقية كانت التي جدتهم

املجتمع. ذلك يف كان َمْن كل وأطربت أدهشت
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واستمرْت تالطفني، إيلَّ وتقدمت عجيب! حمار كديشون إن حقيقًة الجدة: فقالت
مثل منها أَر لم ولكني الحيوانات، من كثريًا الذكاء يف تفوق حمريًا رأيت لقد تقول:

الحمري. عىل حكمه يف منصًفا ليس اإلنسان بأن االعرتاف ويجب كديشون،
بالجميل. واعرتاف شكر نظرة إليها ونظرُت نحوها، والتفتُّ رُت فُرسِ هذا سمعت
ال أنني تأكد كديشون، ويا كالمي! يفهم لعله يدري وَمْن أيًضا: تقول وسمعتها
وإحساسك إدراكك جزاء االعتناء كل بك سأعتني وأنني الحياة، قيد عىل دمت ما أبيعك

حولك. ما بكل
أكد لم وأنا والخمسني التاسعة بلغت وأنها الطويل، عمرها تذكرْت حني فتنهدْت
فاحفظوني جدتكم ماتت إذا الصغار، سادتي يا متمنيًا: وقلت العارشة. السنة أبلغ

خدمتكم. يف وأنا أموت حتى ودعوني تبيعوني وال عندكم،
هو به أخزيته وما معه فعلته ما عىل وندمت املسكني، امللعب صاحب وتذكرت
وبراعتي. مواهبي إظهار سبيل يف له سببته الذي األلم تنسون ال فإنكم العاِلم، وحماره

76



عرش الثاني الفصل

الدفاع حسن

منه فانتقمت بالرضب، عيلَّ اعتدى الجريان أوالد من «أوجست» يُْدَعى شقي طفل كان
شديًدا. انتقاًما

املكان من األطفال اقرتب به، فعلت ما عىل الندم إظهار عبثًا أحاول أنا وبينما
األعشاب. أقرض وأنا فيه أفكر كنت الذي

هادئة. نظرة إيلَّ ونظر مني، مسافة عىل وقف أوجست أن ورأيت
طويلة بنزهة نقوم أن يمكننا أنه أظن وال اليوم، هذا يف حر الدنيا «بيري»: وقال

الحديقة. هذه يف الظل يف نمكث أن فاألحسن الحر، لشدة
منه أموت وكدت أصابني الذي املرض ألن خصوًصا بيري، مع الحق أوجست: فقال

طويلة. رحلة عىل أقوى ال ضعيًفا جعلني
ملا له وكارًها عليه حاقًدا وأظنك املرض، سبب كديشون كان لقد هنري: فقال

منه. جرى
خوف له حصل أنه فالظاهر فعل، بما يقصدني كان أنه أظن ال أنا أوجست: فقال
التي الوثبة تلك سبب كان الذي االضطراب عىل الخوف فحمله الطريق، يف يشء من

… ولكن عليه أحقد ال أنا ولذلك الخطرة، الحفرة تلك يف ألقتني
ماذا؟ ولكن بيري: فقال

ثانيًا. أركبه أالَّ أفضل أنا ولكن فجأة: وجهه احمرَّ وقد أوجست، فأجاب
ما سوء عىل وندمي في تأسُّ شهامته وزادت املسكني، الطفل هذا بقول فتأثرُت

به. جازيته
من فرنًا لهم األطفال وبنى الطعام، لصنع تستعدان و«مادلني» «كاميل» ورشعت
لذلك وتهيئوا بأنفسهم جمعوه الذي الحطب من النار فيه وأوقدوا الحديقة، يف الرمل
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ومألا صغرية قطًعا وقطَّعاه الحطب بجمع و«بيري» «أوجست» فقام االستعداد، بتمام
الفرن. به

فقالت لهم، طعاًما يصنعونه ما عىل ليتفقوا اجتمعوا فيه النار يوقدوا أن وقبل
عجة. أصنع أنا كاميل:

ولبنًا. قهوة أصنع وأنا مادلني: وقالت
الطعام. أنواع من صنعه يريد عما منهم واحد كل وتكلم

طلبات ز وأجهِّ املاء وأحرض السفرة غطاء وأضع الخبز أقطِّع وأن أوجست: وقال
الجميع.

كاميل فأحرضت يصنعه، أن يريد ملا يلزم ما كل املطبخ من منهم واحد كل وأخذ
تلزم فإنها النار، يل وأوقد ل تفضَّ ألوجست: وقالْت والفلفل، وامللح والزبدة البيض
وبرسعة، الفرن بجانب فقالت: النار؟ أضع أين فسألها: البيض. وتسوية الزبدة لتذويب

البيض. كرست فإنني
نسيته. فإنني املطبخ من اللبن بإحضار أرسع أوجست، أوجست، مادلني: ونادت

كاميل. ألجل النار أوقد أن اآلن يلزم ولكن فأجاب:
باستحضار أوجست وشغلوا أرادوه، الذي الطعام بصنع األطفال تشاغل وهكذا

ملساعدتنا. يجيء كي كديشون اطلبوا جاك: نادى ثم تعهد، كما طلباتهم
كديشون؟ من تريد ماذا لويس: فأجاب

تمألها. أن واجتهد فاذهب فارغة، سلتي فإن انظر كديشون، يا جاك: فقال
أنفي تحت السلة جاك ووضع النَِّهمني. األطفال من أربعة بجانب نفيس فوجدت
فأخذتها الكريز من سلة فيه فرأيت املطبخ إىل فتوجهت مني، يريد ماذا يفهمني لكي
دائرة حول جالسني كانوا الذين األطفال أيدي بني وضعتها حتى بها وذهبت بأسناني،
مني مقربة غري عىل كانوا الذين ت وتلفَّ عودتي، عند فرًحا بعضهم فصاح ينتظرون،

جرى؟ ماذا وتساءلوا: الصياح سمعوا حني
كديشون. هذا جاك: فأجاب

عندنا. كان الذي الكريز كل أكلنا أننا يعرفون فإنهم اسكت، جان: له فقالت
طيب كديشون أن كيف يعرفوا أن أحب أنا عرفوا؟ إذا األمر يف وماذا جاك: فأجاب

أخريًا. لهم جلبُت بما وحدثهم إليهم مىش ثم وماهر.
مدحوا وإنما األخرية، السلة إخفاء يريدون كانوا الذين يوبخوا لم به علموا فلما

ونشاطي. لذكائي عيلَّ وأثنَْوا لرصاحته جاك
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ومادلني العجة، طبخْت وهي كاميل ألجل النار أوجست أوقد األثناء هذه ويف
من مربى صنع وجاك َلَطة، السَّ ز جهَّ وهنري الضلوع، أنضجت وإليزا املهلبية، صنعت
املائدة؛ عىل األطباق وضع وتم صنعه، اختار ما صنع منهم واحد كل أتم وملا الكريز.
كنا أننا وهو مهم، يشء إال يفتنا لم نحن وصاحت: جبهتها عىل بيدها كاميل رضبت

طبيخنا. من ونأكل وحدنا سنتغدى أننا يف أمهاتنا نستأذن
جميًعا ذهبوا ثم املائدة. عىل يحافظ وأوجست لالستئذان إذن فلنذهب فصاحوا:

وأمهاتهم. آباؤهم فيه كان الذي الصالون إىل
يضعون وهم التعب آثار وعليهم محمرَّة ووجوههم األطفال أبرصوا حني فُدِهُشوا

املطبخ. خدم كأنهم «مرايل» صدورهم عىل
خارًجا طعامه يتناول بأن له تسمح أن يف بلطف يستأذنها أمه إىل طفل كل وتقدم

الطلب. هذا سبب وهلة ألول أمهاتهم تفهم فلم املنزل، عن
املائدة مكان إىل برسعة جميًعا وعادوا اإلذن، صدر وإجابات استفهامات بعد ولكن

باسمه. فناَدْوه يجدوه لم ولكنهم أوجست، يحفظها كان التي
متسلًقا فرأوه رءوسهم فرفعوا السماء، من آٍت كأنه ضعيف بصوت فأجابهم

وتمهل. بتحفظ ينزل بدأ وقد عالية شجرة
الشجرة؟ هذه صعدَت ملاذا هنري: فقال

اللون شاحب رأوه األرض إىل وصل فلما النزول، يف استمر ولكنه يُِجْب، فلم
بك؟ حلَّ وماذا أوجست؟ يا الشجرة تسلقت ملاذا مادلني: فقالت مأخوذًا،

تسلقت وإنما طعامكم، أدركتم وَلَما وجدتموني َلَما كديشون وجود لوال فأجاب:
بنفيس. أنجو لكي الشجرة

حياتك يخلص أن أمكنه كديشون أن وكيف جرى، ما علينا ُقصَّ بيري: فقال
طعامنا. ويحفظ

جوًعا. أموت أكاد فإنني حوله، ونحن نتحدث الطعام إىل بنا هلموا كاميل: وقالت
الذي الطبق منهم واحد كل وقدَّم املائدة، حول والحشائش الخرضة عىل وجلسوا
تكادوا لم إنكم أوجست: قال الطعام تناولهم أثناء ويف منه. جميًعا ليأكلوا زه جهَّ
الطعام، برائحة مدفوعني عيلَّ هاجمني الكبريين العزبة كلبَي شاهدت حتى عني تغيبون
إليها اتجها والخبز والبيض اللحم رأيا ملا الكلبني ولكن الشجرة فرع من عصا فأخذت
ظهري. عىل فوثب رأسه عىل بها أكربهما فرضبت عيلَّ بالهجوم ا وهمَّ بالعصا، يباليا ولم
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خلفك؟ استدار هل ظهرك، عىل وثب كيف هنري: فقال
معي يكن ولم العصا، ألقيت كنت فإنني كال، خجًال: يحمرُّ وهو أوجست فأجاب
يفرتسني حتى نفيس أترك أن يصح يكن لم أنه تفهمون وأنتم نفيس، عن به أدافع يشء

املتوحش. الكلب ذلك
ونجوت ظهرك أدرت الذي أنت إنك إذن، فهمت املستهزئ: بلهجة هنري فأجاب

بنفسك.
أن عىل الهائالن، الكلبان ورائي فجرى عنكم ألبحث ذهبت ولكنني أوجست: فقال
يف األرض عىل وألقاه خلفه من الكبري الكلب جلد عىل بأسنانه فقبض أدركني كديشون
وأنا بي ولحق مني فاقرتب الثاني الكلب ووثب الشجرة، عىل فيها صعدت التي اللحظة
نجاني كديشون أن لوال سيفرتسني أنه وظننت ثيابي بأسنانه فجر حذًرا، خائًفا أصعد
به وقذف شديدة عضة األول الكلب عض أن بعد فإنه أيًضا، الخبيث الحيوان هذا من
فاضطره ذيله، عىل بشدة وقبض بثوبي أمسك الذي الثاني الكلب إىل أرسع األرض إىل
يف قوية عضة وعضه كديشون عليه هجم عني بعيًدا صار أن وبعد مالبيس، ترك إىل

فكه. خلعت أظنها خده
عن النزول يف وابتدأُت كديشون، من شديد أذى أصابهما بعدما الكلبان وهرب

فيه. عدتم الذي الوقت يف الشجرة
من به قمت ما وأعجبهم شجاعتي، األطفال استحسن حديثه من انتهى فلما
يحييني نحوي منهم واحد كل وأقبل فيه، بديهتي حضور من كان وما الحسن الدفاع

يل. ويصفق ويالطفني
أصبح كديشون حبيبي أن ترون أال رسوًرا: تلمعان وعيناه يهتز وهو جاك وقال
يا كذلك أليس وكثريًا، دائًما أحبه ولكني مثيل تحبونه كنتم إذا أدري ال أنا عظيًما؟

صميمان؟! صديقان دائًما أننا كديشون
إىل عادوا ثم جميًعا، األطفال فضحك الفرح نهيق من عندي ما بأحسن فأجبت
فلما الدراسة. إىل رجوعهم وقت اقرتب قد كان منه انتهوا وملا األكل، يف واستمروا املائدة
إىل ذهبوا الوقت مىض ملا ثم االستعداد، ألجل ساعة ربع التأخر التمسوا الجرس سمعوا

أوجست. وودعهم العمل
إيلَّ تقدم عليه مقبل أنني رأى فلما وناداني، أوجست مني دنا أذهب أن وقبل
منه أرى أن فرسني إليه، أديتها التي الخدمة عىل وحركته بكالمه وشكرني والطفني

العاطفة. هذه
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بأسنانه. مالبسه يمسك والكلب الشجرة يتسلق وهو الطفل

خبيثًا، وال ماكًرا يكن لم وأنه أوًال، أظنه كانت مما أفضل كان أنه عندي وثبت
الحظ حسن من وكان له، ذنبًا ذلك يكن فلم الغباوة بعض وفيه جبانًا كان إذا وأنه

أخرى. بخدمة له فقمت آخر يوم يف اجتهدت أنني
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يف كان كالذي لذيذ غداء دائًما لنا يكون أن أحسن ما فقال: إخوانه مع جاك تحدث
مستحسنًا. سائًغا كان لقد املايض، األسبوع

ا. تامٍّ جيًدا غذاء ذلك مع كان كيف تذكر لويس: فأجاب
فيها ما كان التي والتوابل، البطاطس سلطة هو أعجبني الذي إن كاميل: فقالت

شهية. يجعلها الخل من
الطعام عن غالبًا تمنعك والدتك ألن ذلك السبب، أعرف أنا مادلني: عليها فردت

عنه. غاب ما يشتهي واإلنسان الخل، من يشء فيه الذي
غريها، من أحسن تظهر تناولها يندر التي األشياء فإن جائز، هذا كاميل: فقالت

يشتهيها. الطبع كان إذا خصوًصا
به؟ نتسىل أن اليوم تختارون يشء أي بيري: وقال

الظهر. وقت إىل راحة وعندنا الفسحة يوم الخميس يوم فهذا
الكبرية. البحرية من سمًكا نصطاد بنا هيا هنري: فقال

اللذيذ. السمك من طبق الغد لطعام عندنا يكون وبذلك طيبة، فكرة كاميل: فقالت
صيد؟ أدوات عندنا هل نصطاد؟ كيف مادلني: فقالت

يف يكون التي القضبان هو ينقصنا والذي كثرية، صنارات عندنا بيري: فأجاب
به. الصنارة تُْربَط الذي الخيط طرفها

القرية. من يلزم ما لنا يشرتي أن الخادم من نطلب أن يمكن هنري: فقال
بعيدة. وهي املدينة إىل الذهاب من بد وال القرية، يف يوجد ال ذلك بيري: فأجاب

الخادم. مع يذهب هو أو لنا يلزم ما عنده ولعل مقبًال، أوجست هذا كاميل: وقالت
كديشون. مع ولكن أذهب أنا جاك: فقال
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وحدك. هكذا بعيًدا تذهب أن يمكنك ال هنري: فقال
فرسخ. نصف فاملسافة ا، جدٍّ بعيًدا ليس جاك: فأجاب

إخواني؟ يا كديشون مع عنه تبحثوا أن تريدون الذي ما فقال: أوجست ووصل
منها؟ عندك فهل للصيد، وخيوط قضبان عن نبحث بيري: فأجاب

عليها، الحصول ألجل بعيًدا للذهاب نحتاج ال ولكن عندي، ليس أوجست: فقال
القضبان. من نريد ما األغصان من نصنع أن يمكننا فبالسكني

بساطته؟ مع ذلك يف نفكر لم وكيف صحيح، هذا هنري: فقال
أنا أما املطاوي؟ معكم وهل الغابة، من لنا يلزم ما نقطع بنا هيا أوجست: فقال

جيبي. يف واحدة فمعي
لندرة. من كاميل إيلَّ أحرضتها جيدة واحدة عندي أنا بيري: فقال

مادلني. إيلَّ أهدتها واحدة عندي وأنا هنري: وقال
أيًضا. واحدة يحمل منهما كالٍّ بأن ولويس جاك وأجاب

أنتم تنزعون القضبان قطعنا أثناء ويف الغابة، إىل معنا تعاليا أوجست: فقال
منها. الصغرية واألغصان القرش

ذلك؟ أثناء يف نصنع ماذا ونحن؟ وإليزا: ومادلني كاميل وقالت
وصنارات. ودوًدا خبًزا فتحرضن للصيد، يلزم ما باقي تصنعن بيري: فأجاب

عمله. إىل منهم كلٌّ قام ثم
ساعة، نصف مدة األطفال وصول وانتظرت البحرية، إىل بهدوء فاتجهت أنا أما

الصيد. ألجل يلزمهم ما كل ومعهم قادمني رأيتهم ثم
سطحه. بقرب السمك يعلو لكي املاء يف نرضب أن يلزم أنه أظن هنري: فقال

أخفناه. إذا املاء قرار إىل يهرب السمك ألن التام، الهدوء يلزم بل كال، بيري: فأجاب
من صغرية قطع بإلقاء إلينا األسماك نجلب أن األحسن أن أظن كاميل: فقالت

الخبز.
السمك يعود ال أكثرنا إذا فإننا قليًال نلقيه ما يكون أن يلزم ولكن مادلني: فأجابت

الصنارة. يف ما عىل يقبل ال جائع غري كان ومتى جائًعا،
الصنارات. تركيبكم أثناء يف الخبز قطع ز أجهِّ واتركوني انتظروا، إليزا: فقالت

ست نحو املاء سطح إىل صعد منه قطًعا إلقائها وبمجرد الخبز، إليزا وأخذت
وجان، وهنريت وجاك لويس فتبعها خبًزا، أيًضا ألقت إليزا ذلك رأت وملا سمكات،
يمسها. يعد ولم السمك شبع حتى منه كثريًا فألقوا أيًضا، اإللقاء يف مساعدتها وأرادوا
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الكفاية ألقينا نكون أن أخىش وجاك: لويس تخاطب خافت بصوت إليزا فقالت
الخبز. من

غًدا. أو املساء هذا يف الباقي سيأكل بل هذا؟ كيف جاك: فقال
جائًعا يعد لم ألنه الصنارات يف يعض ال السمك أن أخىش أنا ولكن إليزا: وقالت

اآلن؟
مرسورين. يكونون ال أقاربنا فإن هذا صح إذا جاك: فقال

كان فربما ذلك ومع بالصنارات، مشغولون هم شيئًا، لهم تقولوا ال إليزا: فقالت
الطُّْعم. يف يعض السمك

املاء يف وليلِق منا واحد كل فليأخذ جاهزة، الصنارات هي ها وقال: بيري وأقبل
صنارته.

ساكتني دقائق بضع وانتظروا بيري، قال كما املاء يف وألقاها صنارة واحد كل فأخذ
منها. يشء يف يعض لم السمك ولكن الضوضاء، من حذًرا

آخر. مكان إىل فلننتقل موافًقا املوضع هذا ليس أوجست: فقال
ولكنها الخبز قطع من كثريًا ألقينا فقد سمك، هنا يوجد ال أنه يظهر هنري: وقال

تُْؤَكل. لم باقية
السفينة. بجانب البحرية طرف إىل هيا كاميل: فقالت

ا. جدٍّ عميق هناك املاء بيري: فأجاب
هناك؟ يعوم ال السمك أن أتحسب ذلك، من تخىش وماذا إليزا: فقالت

املاء. يف واحد منا سقط إذا أنفسنا عىل أخاف ولكن هذا، أخاف ال بيري: فقال
إىل نصل لكيال كثريًا الشاطئ من نقرتب ال نحن تخاف؟ وكيف هنري: فأجاب

العميق. املكان
هناك. إىل يذهبون الصغار األطفال أن أحب ال ولكني صحيح، هذا بيري: فقال

الشاطئ. عن بعيًدا جلوسنا وليكن معك، أذهب دعني بيري يا سالم، يا جاك: فقال
اقتىض إذا لنأخذكم نعود ونحن هذا، مكانك يف تبقى أن يجب كال، بيري: فقال
خفض ثم هنا. يوجد أن يمكن مما أكثر سمك هناك يوجد أنه أظن ال ألنني الحال،
وأنتم رأيتكم فإنني يشء، عىل نحصل لم نحن إذا عليكم الحق ولكن فقال: وزاد صوته
عرش ينبغي مما أكثر الخبز ضاعفتم حتى الالزم من أكثر املاء يف الخبز من تلقون
أن العدل من ولكن ومادلني، وكاميل وأوجست لهنري ذلك أذكر أن أريد ال وأنا مرات،

الطيش. من منكم كان ما جزاء تلقوا
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فيه. السمك من بعًضا يصطادوا أن لني مؤمِّ املكان ذلك يف فلبثوا األطفال وامتثل
أدوات فألَقْوا البحرية، طرف إىل ذهابهم يف وأوجست وهنري بيري فتبعت أنا أما
الصنارات وجربوا مواقفهم فغريوا هناك، كان ما فوق النجاح من يجدوا فلم صيدهم

سمك. لهم يظهر لم ولكن
أن ننتظر أن من بدًال أننا هي ناجحة فكرة عندي إخواني، يا أوجست: فقال

واحدة. مرة سمكة ١٥ منه نصطاد أن يمكننا نأخذه، حتى وحده يجيء السمك
لم أننا مع واحدة، مرة يف ١٥ منه نصطاد أن لنستطيع نعمل كيف بيري: فقال

واحدة؟! سمكة نصطاد أن نقدر
الصيد. شبكة بواسطة ذلك أوجست: فأجاب

اإلنسان يعرف أن يجب إنه يقول أبي فإن صعب، عمل ذلك لكن هنري: فقال
الشبكة. يلقي كيف

مرة، وعرشين مرات عرش الشبكة ألقيت أنا صعوبة؟! أي صعب؟! أوجست: فقال
سهل. وإلقاؤها

السمك؟ من كثريًا بها أخذت وهل بيري: فسأل
املاء! يف ألقها لم ألنني السمك من شيئًا آخذ لم كال، أوجست: فأجاب

ألقيتها؟ وأين إذن؟! فكيف بيري: فقال
ألقيها. كيف أتعلم لكي وذلك األرض، وعىل الخرضة عىل ذلك كان أوجست: فأجاب
املاء يف ألقيتها إذا أنك أظن وأنا الحالتني، يف واحًدا األمر ليس ولكن بيري: فقال

رديئًا. إلقاؤك سيكون
أطرحها كنت إذا سرتى رديئًا؟ رميًا الشبكة أرمي أنني تظن أنت أوجست: فقال

الحوش. يف املنشورة الشبكة أحرضت أنا إذا جيًدا أو رديئًا
يعنفنا. أبي أن أمر حدث إذا أنه أخىش فأنا أوجست، يا ال بيري: فقال

يصطادون عندنا أنهم عرفتك قد دمت ما يحدث أنه تظن وماذا أوجست: فأجاب
أغيب. ولن فانتظرني ذاهب، أنا بالشبكة؟ كثريًا

وهو عاد حتى يلبث ولم مطمئنَّنْي، غري وهما وهنري بيري وترك يجري ذهب ثم
ألقاها ثم السمك. فليحذر اآلن األرض: عىل يبسطها وهو وقال الشبكة، وراءه يجر

وتمهل. بتحفظ وسحبها بنظام
تنتهي. أن ألجل برسعة اسحب هنري: له فقال

86



السفينة

منها تفر وال الشبكة تتقطع لكيال والهدوء التمهل يجب بل كال، أوجست: فقال
ولم فارغة كلها كانت عنده اجتماعها تم وملا الشبكة، سحب يف واستمر واحدة. سمكة

السمك. من يشء فيها يُْؤَخذ
وسأعاود. اليأس، يجوز وال تُْحَسُب، ال واحدة مرة إن فقال:

األوىل. عن الثانية املرة يف نجاحه يزد لم ولكن الشبكة، إلقاء وعاود
الكايف، املاء فيه وليس الشاطئ من ا جدٍّ قريب ألنني ذلك السبب، عرفت فقال:
أن يمكنني وبذلك الشاطئ، عن بعيًدا فسأكون طويلة ألنها ونظًرا السفينة يف سأدخل

العميق. املاء يف ينبغي كما الشبكة أبسط
فربما الشبكة، ومعك السفينة إىل تذهب وال تفعل، ال أوجست، يا كال بيري: فأجاب

املاء. يف أنت انقلبَت وربما بالحبال اختلطت
ثم وسرتى. منك أشجع أنا سنتان، عمره طفل كأنك خائف أنت أوجست: فقال
كان وإن الخوف فيه وتبنيَّ ويساًرا، يمينًا فيها ل وتجوَّ عليها وطلع السفينة إىل تقدم
ولم الشبكة، يلقي بأن فتشبث ترصفه سوء من خيفة وأَْوَجْسُت بالضحك. متظاهًرا
من يتمكن فلم السفينة، بحركة الجسم متوازن غري مضطربًا كان ألنه إلقاءها يُْحِسْن

قدميه. عىل ت فالتفَّ الشبكة أطراف عىل بيديه القبض إجادة
من خائًفا فجأة وقف ولكنه يلقيها، ثم يحملها أن عىل ذلك مع الزهو وحمله
رمت شديدة هزة وهزَّتْه عليه ْت والتفَّ اليرسى بكتفه الشبكة فتعلقت املاء، يف السقوط

املاء. ملس ما أول رأسه وكان البحرية، إىل به
رصخه الذي والجزع الخوف رصاخ أعقبها فزع، صيحة وبيري هنري فصاح
يتمكن فلم الحركة، عن وعاقته الشبكة عليه ْت التفَّ وقد سقوطه حني أوجست املسكني
الشبكة نفض حاول كلما وكان الشاطئ، من ويقرتب املاء سطح عىل ليعلو العوم من
إال يمِض ولم فشيئًا شيئًا املاء يف يغرق فأبرصته جسمه، عىل التفاًفا تشتد كانت عنه

جسمه. غمر حتى قليل وقت
يعرف ال منهما كالٍّ ألن مساعدة أي له يقدما أن يستطيعان وهنري بيري يكن ولم
هلك. قد يكون فإنه الناس يتجمع حتى أوجست إنقاذ تأخر إذا أنه والحظت العوم،

وسبحت املاء يف بنفيس وألقيت فبادرت بواجبي، قياًما الوقت أضيع ولم أقرص فلم
التي الشبكة عىل بأسناني قبضت ثم املاء، من كبري عمق عىل كان ألنه طفوت ثم نحوه
يقطران وشعره وجهه وكان ورائي أجره وأنا الشاطئ نحو وسبحت به محيطة كانت

ماءً.
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إىل به وصلت حتى أجره، وأنا شجرة بجذع أو بحجر يصطدم أن من حذًرا وكنت
يتحرك. ال جامًدا كان ولكنه فوقها فأبقيته الخرضة

الشبكة من شديد بجهد وخلَّصاه نحوه، فتقدما مضطربني وهنري بيري وكان
منهما وطلبا إليهما ها توجَّ ومادلني كاميل أبرصا وملا عليه، وتضغط تضمه كانت التي

املساعدة. طلب يف السعي
يسقط. وهو أوجست بعد عن شاهدت التي الصغار األطفال وأقبلت

وحدهم. األطفال معي ومكث أوجست، فحملوا املجيء عن املنزل خدم يتأخر ولم
إىل التفَت ثم أوجست. حياة خلَّصت فإنك كديشون، يا أحسنت جاك: يل فقال

املاء؟ يف نفسه كديشون ألقى شجاعة بأي كلكم أرأيتم وقال: إخوانه

الرب. إىل به ويخرج املاء من أوجست ينشل وهو الحمار

أوجست. لتخليص يعوم كان كيف ورأينا ذلك، شاهدنا نعم، لويس: فأجاب
الرب! إىل بلطف قاده وكيف إليزا: وقالت

الكثري. باملاء مبلول فإنه كديشون! مسكني جاك: وقال
جسمه من يسيل املاء ترى أال ثيابك، يبل لئال جاك يا تلمسه ال هنريت: فقالت

ناحية؟ كل من
إذا وقال: بيديه رقبتي ق طوَّ ثم باملاء؟ أبتل كنُت إذا األمر يف وماذا جاك: فقال

كديشون. بلَّ ما مقدار يبلغ ال فهو املاء بلَّني
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اإلصطبل، إىل تقوده أن عليه وتثني كديشون تعانق أن من أحسن لويس: فقال
لقوته. استجماًعا الشعري إليه تقدم وأن جسمه تنشف أن هناك تستطيع حتى

كديشون. يا تعاَل الحق، ومعك صحيح، هذا جاك: فقال
فلما أتبعهما، بأن إيلَّ أشارا أن بعد اإلصطبل إىل ذهابهما يف ولويس جاك وتبعُت
من بقبضة يفركانه وكانا جسمي، تنشيف يف يجتهدان الطفالن أقبل اإلصطبل دخلنا
فكنت وذييل، رأيس شعر حا فرسَّ بمشط وجان هنريت جاءت التنشيف تم وملا القش.

الشعري. من إيلَّ قدموه ما كل حسنة بشهية وتناولت حال أحسن عىل ذلك بعد
شعري عنده كديشون جان: تخاطب خافت بصوت هنريت قالت ذلك أثناء ويف

ا. جدٍّ كثري
له. مكافأة وهي ا جدٍّ طيب فهو بالزيادة، بأس ال فأجابت:

منه. قليًال له نقدم أن أستحسن أنا جان: فقالت
ملاذا؟ هنريت: فقالت

كثريًا. تحبه وهي شعري، عندها ليس التي لألرانب نعطي لكي جان: فأجابت
فإنهما كديشون من الشعري تأخذين وأنت ولويس جاك أبرصك إذا هنريت: فقالت

يوبخانك.
آخذ. ثم إيلَّ ينظرا ال حتى أنتظر ألنني يرياني، ال هما جان: فقالت

املسكني كديشون من الشعري ترسقني ألنك سارقة، تكوني إذن هنريت: فقالت
يتكلم. أن يقدر ال ألنه يشكو أن يستطيع ال الذي

حصلت إذا مرسورة تكون أرانبي ولكن صحيح، هذا متأثرة: وهي جان فأجابت
الشعري. من يشء عىل لها

آكل. وأنا إيلَّ تنظر بقربي جلست ثم
أوجست. أخبار عن نسأل معي تعايل جان؟ يا هنا تجلسني ملاذا هنريت: فقالت

منه بقي فإذا أكله، من كديشون يفرغ حتى أنتظر أن أفضل أنا جان: فأجابت
رسقته. أكون ال وبذلك لألرانب أحمله شعري

تنظر جان واستمرت وذهبت. فرتكتها تقبل، فلم معها تأخذها أن هنريت فحاولت
كان وليته كله، الشعري يأكل أن خائفة أنا تقول: كانت وكأنها آكل وأنا وتراقبني إيلَّ

األرانب. ألجل يرتكه ما وآخذ مرسورة أكون فإنني قليًال! منه يبقي
وأعجبني الصغرية، الطفلة تلك عىل أشفقت ولكنني أمامي، كان ما أكثر فأكلت
تظاهرت ولذلك أرانبها، إطعام يف رغبتها شدة مع طعامي من شيئًا تمس لم أنها منها
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أنقذني. الذي هو هذا ويقول: أهله إىل الحمار يقدم وهو أوجست

فرحْت ذلك أبرصْت فلما لها. إرضاءً الشعري بعض تارًكا رأيس ورفعت شبعت بأنني
األسود، مريولها طرف يف ووضعته بيديها، منه فأخذت الشعري مكان إىل وقامت كثريًا،
منك، أحسن حماًرا حياتي يف رأيت ما أنا كديشون! يا ألطفك وما أكرمك ما وقالت:
طيب ألنك يحبونك الناس وكل الكثري، األكل تحب رشًها لسَت أنك طباعك أحسن ومن
ثم الشعري. لها أبقيت الذي أنت إنك لها سأقول وأنا مبتهجة، ستكون واألرانب وكريم،

تجري. وهي ذهبت
كنت أنني كيف لهم تحكي وهي وسمعتها األرانب مأوى إىل وصلْت حني ورأيتها
من أبقيت أنا دمت ما وأنه مثيل، ستكون وأنها نهًما، أكن لم وأنني وطيبًا كريًما

الطيور. لصغار الشعري من تبقي أن األرانب عىل فيجب لألرانب طعامي
كما صنعتم كنتم وإذا قنوعني، كنتم إذا ألرى قريبًا وسأعود لألرانب: قالت ثم
لكي فتبعتُها أوجست، عن تسأل وذهبت األرانب، عىل الباب أغلقت ثم كديشون. صنع
كان أوجست أن رأيت أنني ني َرسَّ املنزل من اقرتبت فلما املسكني، هذا عىل أطمنئ
وقال إيلَّ وتقدم نهض قادًما أبرصني فلما ارتياح. بكل إخوانه مع الخرضة عىل جالًسا
اللحظة يف صوابي فقدت كنت وقد هلكُت، لكنُت ولواله أنقذني، الذي هو هذا مالطًفا:
رأيته ولكنني الرب، إىل يجرني ابتدأ حني الشبكة عىل قابًضا كديشون فيها كان التي
املعروف أبًدا أنىس فلست إنقاذي، ألجل يعوم كان وساعة املاء يف بنفسه ألقى حني جيًدا

وأشكره. عليه أسلم أن بدون أخرى مرة هنا إىل أحرض ولست معي، صنعه الذي
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عاقل كل عىل الواجب فإن أوجست، يا وصواب حق تقوله الذي هذا جدته: فقالت
الِخَدم دائًما أتذكر فإنني أنا أما حيوانًا، أم إنسانًا أكان سواء إليه أحسن َمْن يشكر أن

يفارقنا. أدعه أالَّ عىل عزمت فإنني األمر من يكن ومهما كديشون، لنا أداها التي
املطحنة إىل إرساله عىل عزمت قد جدتي يا كنِت أشهر منذ لكنك كاميل: فقالت

فيها. ليشتغل
ما السبب وكان بايل، يف ذلك خطر إنما أرسله، لم ولكنني نعم، الجدة: فأجابت
شكاوى عدة أثر عىل هذا وكان الحفرة، يف ألقاه حني أوجست ضد أوًال منه حدث
عىل له مكافأة املنزل يف به االحتفاظ عىل عزمت فإنني اآلن أما املنزل، سكان من ضده
مسرتيًحا. ًما منعَّ هنا يكون أن أريد بل عندنا ببقائه أكتفي ولست العديدة، خدماته

الذي الشخص أكون أن أحب وأنا جدتي، يا كثريًا أشكرك وصاح: جاك فابتهج
اآلخرين. من أكثر يحبني وهو أحبه ألنني بكديشون، يعتني

هذا وليس لآلخرين، حبه من أكثر كديشون يحبك أن تريد ملاذا جدته: له فقالت
الشهامة؟! أو العدل من

وفوق عمي، أوالد يحبه مما أكثر أحبه ألنني جدتي، يا العدل هو بل جاك: فأجاب
بعد أضاف ثم قليًال. أحبه أنا كنت يحبه أحد يكن ولم صالح غري كان حينما فإنه ذلك
كذلك أليس قائًال: إيلَّ ملتفتًا يضحك وهو قالها … كثريًا أحبه أيًضا وكنت الجملة: هذه

كديشون؟ يا
واستمر الحارضين. جميع فضحك كتفه، عىل برأيس واعتمدت األثر عىل فجئت
غريكم؟ يحب ال كديشون أن تظنون كنتم وكيف عمي، أوالد يا ترون أال يقول: جاك

نعم. نعم، وقالوا: فضحكوا
كنتم مما أكثر دائًما أحببته وأنني كديشون، أحب أنني أيًضا ترون أال جاك: فقال

تحبونه؟
نعم. نعم، واحد: بصوت كلهم فأجابوا

املنزل، إىل كديشون جلبت الذي أنا ألنني نظًرا أنه جدتي يا ترين وأنت جاك: فقال
منهم. أكثر يحبني كديشون أن الحق فمن غريي؛ من أكثر أحبه وأنني

كنت إذا ولكن يرسني، وهو ذلك يف أعارض ال أنا ضاحكة: وهي الجدة فأجابت
بكديشون؟ يعتني الذي فمن غائبًا

جدتي. يا دائًما هنا أنا وقال: جاك فبادر
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وأمك أبيك مع ستذهب ألنك دائًما، هنا تكون ال فإنك عزيزي، يا ال جدته: فأجابت
ذهبا. متى

ثم يده، عىل معتمد ورأسه ظهري فوق ممدودة وذراعه مفكًرا وظل جاك فاكتأب
كديشون؟ يل تهبي بأن جدتي يا تسمحني هل وقال: فجأة وجهه أرشق

إىل معك تأخذه أن تستطيع ال ولكنك العزيز، ولدي يا تحب كما لك أهبه فأجابت:
باريس.

فإننا كبري منزل صاحب أبي صار فمتى يل، سيكون ولكنه صحيح، هذا فقال:
كديشون. فيه نضع

يطول وربما هنا، يعيش ذلك يتم أن وإىل الرشط، هذا عىل إليك أهبه فأجابت:
يعيش حتى به العناية لك أترك وأنني لك، كديشون أن حينئذ تنىس فال مني أكثر عمره

سعيًدا.
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اخلامتة

وسعي يف ما أعمل كنت أيًضا وأنا الدائم، حبه يل يظهر جاك استمر اليوم ذلك ومنذ
الجهد عىل آسف ولم املنزل. أهل لجميع بل وحده له ليس ونافًعا، ظريًفا أكون لكي
عيلَّ، وعطفهم بي تعلقهم يزداد كان الناس جميع ألن نفيس، تهذيب يف بذلته الذي
الناس رش من وحمايتهم الحوادث من وحياطتهم األطفال مالحظة عىل واستمررت

الحيوانات. وأذى
يف وكان وعد، كما زيارتي ينىس يكن ولم املنزل، إىل كثريًا يحرض أوجست وكان
خاصة، أحبه الذي امللح أو الخبز من قطعة أو ثْراة ُكمَّ أو تفاحة إيلَّ يهدي مرة كل
لذيذ من إيلَّ يقدم أن يفوته يكن ولم تعجبني، التي الخرضاوات من شيئًا وأحيانًا
يكن لم بأنه الحكم يف مخدوًعا كنت أنني عىل يدل وهذا ذوقي. يوافق ما كل األطعمة
من يشء أحيانًا عليه يظهر كان ألنه الحكم هذا عليه حكمت كنُت وإنما القلب، طيب

والطيش. الِكْرب

يف سمعته ما هو نرشها فكرة عندي وأوجد املذكرات، هذه تحرير إىل دعاني والذي
أفعل ما أعقل ال أنني دائًما يظن هنري كان فقد عمه، وأبناء هنري بني دارت محاورة

أفعله. ملاذا أدري وال أفهم ال وأنني
ما كل يف إرادة يل وأن مدِرك، ذكي أنني جاك وخصوًصا عمه أبناء رأي من فكان
فدوَّنُْت فيه، الخروج أستطيع ال قارًسا شتاء وكان الشتاء، فصل فرصة فانتهزت أعمل.

حياتي. يف صادفته مما املهمة الحوادث بعض
والفكاهة التسلية من شيئًا أظن، ما عىل املذكرات، هذه يف الناشئة وستجد
خدمة أحسن مخدومني تكونوا لكي أنه منها ستعرفون فإنكم حال كل وعىل واملوعظة.
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الغباوة بمظهر منهم يظهرون الذين أن وسرتون الخدم، معاملة تُْحِسنُوا أن يجب
به يحب قلب الحمري كسائر له حمار كل وأن عليهم، يلوح الذي بالقدر أغبياء ليسوا
عىل تحمله إرادة له وأن املعاملة، سوء من يجد مما به ويتألم إليه، أحسن ومن سادته
يكون أن سادته يشاء كما يستطيع وأنه أساء، ْن ِممَّ واالنتقام املحسن جزاء إحسان
الحمار يكن مهما عدوٍّا أو صديًقا وأعمالهم إرادتهم بحسب يكون وأن شقيٍّا، أو سعيًدا

بائًسا. أو صغريًا
بي ُمْعتَنًى الناس، جميع من محبوبًا سعيًدا، اآلن أعيش أنني عىل هللا أحمد وإنني
أصري أن وأوشكت اكتهلت ولقد جاك. سيدي برعاية بالصديق، يُْعتَنَى كما االعتناء كل
فسأجعل العمل، عىل وأقدر امليش أستطيع دمت وما كثريًا. تعيش الحمري ولكن َهِرًما،

سادتي. خدمة عىل َوْقًفا ومواهبي وذكائي قواي كل
(انتهى)
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