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مقدمة

ظهــرت الفكــرة األولــى لروايــة “فــي العشــية” فــي عــام 1853 أو 1854. وفــي نحــو نيســان 1859 أكمــل 

تورغينيــف وضــع خطــة الروايــة، وفــي الخريــف كانــت مســودة المخطوطــة جاهــزة.  وفــي صفحــة العنــوان 

لهــذه المخطوطــة المحفوظــة فــي المكتبــة العامــة المســماة باســم سالتيكوفشــيدرين )لينينغــراد( توجــد 

هــذه المالحظــة للمؤلــف: “نشــرت الروايــة ألول مــرة فــي العــدد األول مــن مجلــة “روســكي فيســتينيك” 

عــام 1860”. وذكــر تورغينيــف فــي إحــدى رســائله فــي “1859 أقيمــت هــذه الروايــة علــى فكــرٍة تقــول 

بضــرورة الشــخصيات البطوليــة الواعيــة... لتتقــدم القضيــة إلــى األمــام”. وفــي رســالٍة أخــرى بعــد ذلــك، 

فــي عــام 1871 أوضــح تورغينيــف أن “روايــة “فــي العشــية” ُســميت بهــذا االســم فــي األكثــر إشــارة لوقــت 

ظهورهــا 1960 أي قبيــل عــام واحــد مــن تحريــر األقنــان بــدأت روســيا حقبــًة جديــدًة، والشــخصيات مــن 

مثــل يلينــا، وأينســاروف، مــا هــي إال تباشــير لمــا حــدث فيمــا بعــد”. 

كان الجمهــور، حســب ذكريــات المعاصريــن عــن تقييــم “فــي العشــية” بــدا، وكأنــه منقســم إلــى معســكرين: 

فــي األول اســتقبلت الروايــة بتجــاوب حــار، وفــي الثانــي بفــزع وحيــرة.

وكانــت المقالــة الشــهيرة “متــى يحــل اليــوم الحقيقــي؟” للناقــد والكاتــب االجتماعــي الروســي نيقــوالي 

ــة:  ــا بعــض المقتطفــات مــن هــذه المقال ــورد هن ــة. ون ــرًا فــي مناقشــة الرواي دوبرولوبــوب.  إســهامًا كبي

“يمكــن أن يســّمى الســيد تورغينيــف، عــن أحقيــة، برّســام ومغــن لتلــك األخالقيــة والفلســفة اللتــن كانتــا 

ســائدتين، فــي مجتمعنــا المتنــور”.  

 

1 فــي يــوٍم مــن أشــد األيــام قيظــًا مــن صيــف 1853 كان شــابان يســتلقيان علــى العشــب فــي ظــل 

شــجرة زيزفــون علــى شــاطئ نهــر موســكو، كان أحدهمــا، وهــو شــاب طويــل القامــة، أســمر البشــرة، 

أســود الشــعر، فــي نحــو الثالثــة والعشــرين، مســتلقيًا علــى ظهــره، ينظــر إلــى البعيــد، وكان الثانــي يرقــد 

علــى صــدره، وقــد أســند رأســه األشــقر الشــعر، واألجعــد علــى يديــه، متطلعــًا أيضــًا إلــى البعيــد. كان أكبــر 

ــر، وكان فــي القســمات الدقيقــة لوجهــه  ســنًا مــن رفيقــه بثــالث ســنوات، ولكنــه يلــوح أصغــر منــه بكثي

شــيء طفولــي حلــو. كان رفيقــه، بالقيــاس إليــه، يبــدو عجــوزًا، ومــا كان ألحــد أن يظــن، وهــو ينظــر إلــى 

ــه كان يســتمتع. وجهــه غيــر الوســيم، كان ينــم عــن تعــوده علــى التأمــل، وعــن الطيبــة.  شــكله النافــر، بأّن
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كان يدعــى: أندريــه بيتروفيتــش بيرســينيف، وكان اســم رفيقــه الشــاب األشــقر الشــعر: بافــل ياكوفليتــش 

شــوبين. ابتــدر شــوبين يقــول: “لمــاذا ال تســتلقي علــى صــدرك، مثلمــا أســتلقي أنــا؟ ُكــف عــن التصلــب. 

ارخ أطرافــك!!.”.  انتفــض بيرســينيف وقــال: “مــاذا؟.”  كــرر شــوبين “إّن صديقــك يطــرح أمامــك أفــكارًا 

عميقــًة بينمــا أنــت ال تســتمع لــه”... “كنــت أســتمتع بالمنظــر، انظــر إلــى هــذه الحقــول” قــال شــوبين: 

“ألــوان عظيمــة” هــز بيرســينيف رأســه. “كان ينبغــي أن تعجــب بذلــك أكثــر منــي، فأنــت فنــان، بالمناســبة 

هــل انتهيــت مــن لوحتــك المحفــورة؟” هتــف شــوبين “نظــرت إلــى أعمــال الفنانيــن القدامــى الحقيقيــن، 

إلــى الفــن القديــم، فحطمــت لوحتــي”. عــاد شــوبين يقــول “كيــف ال يســتطيع أحــد أن يســيطر علــى 

ســتاخوف؟! هــل رأيتــه فــي موســكو؟” “ال“. .”فقــد عقلــه تمامــًا، العجــوز هــذا، يقضــي أيامــًا قاعــدًا عنــد 

صاحبتــه أفغوســتينا خريتســيانوفنا، ويســآم، ولكنــه يظــل قاعــدًا، يحــدق أحدهمــا فــي اآلخــر، مــن المقــرف 

النظــر إليهــا، أنــا أمقــت مــن بوزهــا الــوزي!”.

2 نــزل الشــابان إلــى نهــر موســكو، وســارا بمحــاذاة الشــاطئ. فــي تلــك اللحظــة، ظهــرت فــي الــدرب الــذي 

يســيران فيــه فتــاة فــي مقتبــل العمــر، ترتــدي قبعــة عريضــة مــن القــش. هتــف شــوبين فجــأًة، وهــو يلــوح 

بقبعتــه فــي حركــة مســرحية “ أوٍه، مــاذا أرى؟!.. وهنــا أيضــًا يأتــي الجمــال للقيانــا، تحيــة فنــان للفتــاة زويــا”. 

توقفــت الفتــاة وهددتــه بإصبعهــا، وقالــت: “لمــاذا ال تأتيــان إلــى الغــداء، يــا ســادة؟ المائــدة جاهــزة”. 

ســار الصديقــان فــي أثرهــا وبعــد لحظــات وجــدا أنفســهما أمــام أحــد البيــوت الريفيــة العديــدة المحيطــة 

بكونتســوفو. وكانــت زويــا أول مــن فتــح بــاب الحديقــة. ركضــت وراحــت تصيــح: “جئــت باألفاقيــن!”  نهضت 

مــن مســطبة قــرب الممــر، فتــاة فــي ريعــان الشــباب، ذات وجــه شــاحب معبــر، وظهــرت علــى عتبــة البيــت 

امــرأة فــي ثــوب حريــرّي ليلكــي.   

3 كانــت آنــا فاســيليفنا ســتاخوفا )الملقبــة بشــوبينا، قبــل زواجهــا( قــد تيتمــت مــن والديهــا، وهــي فــي 

الســابعة مــن العمــر، وورثــت ضيعــة، وكان لهــا أقــارب فقــراء جــدًا مــن أبيهــا، وأقــارب أغنيــاء جــدًا مــن أمهــا 

الشــيخ فولغــن، وأمــراء آل تشيكوراســوف. وقــد وضعهــا األميــر ارداليــون تشيكوراســوف الــذي صــار وصيــًا 

عليهــا، فــي أحســن مدرســة داخليــة فــي موســكو، وبعــد تخرجهــا، أخذهــا لتعيــش فــي بيتــه، وكان يقيــم 

حفــالت راقصــة فــي الشــتاء، وقــد اســتمالها نيقــوالي أرتيميفيتــش ســتاخوف، زوجهــا المقبــل، فــي واحدة 

مــن هــذه الحفــالت، ونيقــوالي أرتميميفيتــش ســتاخوف: كان وســيم الطلعــة، حســن البنيــان، وكانــت لــه 

أمنيتان منذ شبابه: أن يكون ضابط حاشية، وأن يتزوج زواجًا مربحًا، وسرعان ما تخلى عن أمنيته األولى، 

إال أنــه تشــبث فــي أمنيتــه الثانيــة. وكان نيقــوالي أرتيميفيتــش يتكّلــم الفرنســية واشــتهر بأنــه فيلســوف، 

كان قــد تخطــى الخامســة والعشــرين، حيــن تعلــق بآنــا فاســليفنا، وقــد تقاعــد عــن الخدمــة، وســافر إلــى 

الريــف، ليديــر شــؤون الضيعــة... وســرعان مــا ســئم حيــاة القريــة، فأعطــى الضيعــة إلــى الفالحيــن باللزمــة، 
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وأقــام فــي موســكو، فــي بيــت زوجتــه. وكان يســأم فــي البيــت، وصــارت لــه عالقــة مــع أرملــة مــن أصــل 

ألمانــي، وصــار يقضــي معهــا أوقاتــه. وفــي صيــف 1853 بقــي فــي موســكو، ليتعاطــى الميــاه المعدنيــة، 

علــى حــد زعمــه، بينمــا أراد، فــي الحقيقــة، أن يظــل مــع صاحبتــه األرملــة. كانــت آنــا فاســيليفنا، زوجــة 

نيقــوالي أرتيمييفيتــش، امــرأة صغيــرة الجســم نحيلــة، دقيقــة القســمات، ميالــة إلــى االنفعــال واالكتئــاب. 

كانــت فــي المدرســة الداخليــة، تــدرس الموســيقى، وتقــرأ الروايــات، ثــم تركــت كل ذلــك. وصــارت تتأنــق 

فــي مالبســها، وحتــى هــذا تركتــه، وانشــغلت بتربيــة ابنتهــا، إال أنهــا وهنــت، فســلمتها إلــى يــدي مربيــة، 

وانتهــى بهــا المطــاف، إلــى أن تنقطــع إلــى االكتئــاب واالنفعــال الهــادئ. أضــرت والدتهــا ليلينــا نيقــوالي 

بصحتهــا، ولــم تعــد قــادرة علــى إنجــاب أوالد آخريــن. وكان نيقــوالي أرتيمييفيتــش يلمــح إلــى ذلــك، كانــت 

خيانــة الــزوج ُتحــزن آنــا فاســيليفنا، لــم تكــن تعاتبــه، ولكنهــا كانــت تشــكوه خفيــة، إلــى أهــل بيتهــا وحتــى 

البنتهــا. وكانــت آنــا فاســيليفنا ال تحــب الخــروج مــن البيــت، وكان يطيــب لهــا أن يكــون لديهــا ضيــف يــروي 

لهــا شــيئًا. كان بافــل ياكوفليفيتــش شــوبين ابــن عمهــا األكبــر، وكان هزيــل البنيــة، وكان األهــل يــودون، لــو 

يدخــل إلــى الجامعــة، ويجــدون عــذرًا، فــي توفــر متطلبــات دراســته الثانويــة. وكان قــد أظهــر، منــذ صغــره 

ميــًا إلــى النحــت. وذات مــرة، رأى الشــيخ فولغــن، الضخــم البنيــة، تمثــااًل صغيــرًا لــدى عمتــه )كان آنــذاك 

فــي السادســة عشــرة( فأعلــن أنــه ينــوي، أن يشــمل هــذا النابــغ الشــاب برعايتــه. وقــد غيــرت وفــاة أبــي 

شــوبين المفاجئــة مســتقبل ابنــه الشــاب، أو كادت. أهــدى لــه الشــيخ راعــي المواهــب، تمثــااًل نصفيــًا مــن 

الجبس)لهوميــروس( وال أكثــر. ولكــن آنــا فاســيليفنا أعانتــه بالنقــود، فدبــر علــى نحــو مــا أمــر دخولــه إلــى 

كليــة الطــب، فــي الجامعــة، وكان بافــل ال يحــس أي ميــل إلــى الطــب، ولــم ينجــح إلــى الســنة الثانيــة، وخــرج 

مــن الجامعــة، ليتفــرغ كليــًا إلــى مهمتــه، فعمــل بــدأب، وراح يتجــول فــي ضواحــي موســكو، ويرســم الصــور 

الشــخصية للفالحــات الشــابات، ويلتقــي بأنــاس مختلفيــن، وكان يرفــض األكاديميــة، فصــار النــاس يعرفونه 

فــي موســكو. وكانــت أمــه، وهــي امــرأة ذكيــة، وباريســية المولــد مــن عائلــة معتبــرة، قــد علمتــه اللغــة 

الفرنســية، واهتمــت بــه، ولــدى احتضارهــا، رجــت آنــا فاســيليفنا، أن تضمــه إليهــا، ونفــذت آنــا فاســيليفنا 

رغبــة األم، فصــار بافــل يحتــل غرفــة صغيــرًة فــي ملحــق بيتهــا الريفــي.

4 قالــت ربــة البيــت: “لنذهــب إلــى الغــداء” واتجــه الجميــع إلــى غرفــة الطعــام قلــب شــوبين عينيــه صــوب 

النســاء ثانيــة، فــردت عليــه زويــا بشــبه ابتســامة، وزويــا نيكيتشــنا ميولــر فتــاة روســية، ألمانيــة األصــل حلــوة، 

شــقراء الشــعر. كانــت تغنــي أغانــي الرومانــس الروســية، وتعــزف علــى البيانــو، أخذتهــا آنــا فاســيليفنا 

كمرافقــة البنتهــا، وأبقتهــا قريبــة إلــى نفســها علــى الــدوام تقريبــًا. 

اســتمر الغــداء وقتــًا طويــاًل، وصــار بيرســينيف يتحــدث مــع يلينــا عــن الحيــاة الجامعيــة، وعــن نوايــاه وآمالــه. 

وكان شــوبين يســتمع، ويــالزم الصمــت، وبعــد الغــداء خرجــت يلينــا مــع بيرســينيف، وشــوبين إلــى الحديقــة. 
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وخــالل ذلــك، قــادت يلينــا الصديقيــن إلــى تعريشــة مــن األكاســيا، تتوســطها طاولــة خشــبية، ســألت يلينــا 

بيرســينيف: “إذن، فأنــت تــوّد أن تكــون أســتاذًا؟” “نعــم، هــذه أمنيتــي المفضلــة، أنــا أعــرف مــا ينقصنــي، 

ألســتجيب لمتطلبــات هــذا المــرام الرفيــع أبــي المرحــوم”..  فمضــت يلينــا تقــول: “يقــال إّنه تــرك مخطوطة 

ــف عظيــم، أهــذا صحيــح”. . “ نعــم صحيــح”. ... تنــاول بيرســينيف يــد يلينــا، وســار وراءهــا فــي الحديقــة. مؤلَّ

5 ظــل شــوبين معتكفــًا فــي حجرتــه حتــى الليــل. احلولــك الظــالم تمامــًا، وحيــن ودع بيرســينيف آنــا 

فاســيليفنا، ويلينــا، وزويــا، وتقــدم مــن بــاب حجــرة صديقــه، وجــد البــاب مغلقــًا، هــز بيرســينيف كتفيــه، 

وســار إلــى البيــت. وكان بيرســينيف الــذي شــمله الظــالم، شــرع يفكــر فــي يلينــا، وامتــأت روحــه كلهــا 

بصــورة الفتــاة. ســار بيرســينيف وُخيــل إليــه، أنــه يســمع وقــع خطــوات ســريعة، كان شــخص يجــري، ليلحــق 

بــه. وفجــأة طلــع شــوبين وســأل شــوبين فجــأة: “كنــُت اليــوم شــديد الحماقــة اســمع يجــب أن أنبهــك 

إلــى أنــي... أنــي...، ولــك أن تظــن بــي مــا تشــاء.. أنــا مغــرم بيلينــا”... “مغــرم بيلينــا” كــرر بيرســنيف، وتوقــف، 

فمضــى شــوبين يقــول متصنعــًا عــدم المبــاالة: “نعــم، وهــل يدهشــك ذلــك؟، ســأقول لــك أكثــر مــن هــذا: 

إننــي حتــى هــذا المســاء كنــت آمــل بأنهــا ســتحبني، ولكــن اليــوم، اقتنعــت بــأن أمنياتــي خائبــة، إذ إنهــا 

أحبتــك أنــت!”. تراجــع بيرســينيف خطــوة، وجمــد بــال حــراك أمعــن شــوبين النظــر بحــّدة. قــال بيرســينيف 

أخيــرًا فــي ضيــق: “أي هــراٍء تقــول!!”..” “ال، ليــس هــراًء أنــا أعرفهــا منــذ زمــن، وال يمكــن أن أخطــئ، وقعــت 

فــي قلبهــا وفــي وقــت مــا كانــت معجبــة بــي، ولكننــي شــاّب طائــش جــدًا بالنســبة لهــا، بينمــا أنــت مخلوق 

جــدي أنــت شــخصية نظيفــة خلقيــًا وجســديًا”.   

6 كانــت يلينــا قــد عــادت إلــى غرفتهــا، وجلســت أمــام النافــذة المفتوحــة، صــارت لهــا عــادة الجلــوس 

إلــى نافــذة غرفتهــا زهــاء ربــع ســاعة كل مســاء. كانــت طويلــة القامــة، شــاحبة الوجــه بســمرة، وعيناهــا 

الرماديتــان، تحــت حاجبيــن مســتديرين، وكانــت ضفيرتهــا الذهبيــة الداكنــة تســرح إلــى األســفل مــن جيدهــا 

الرقيــق، نشــأت نشــأة غريبــة جــدًا. فــي البدايــة كانــت تعبــد أباهــا، وبعــد ذلــك تعلقــت بأمهــا بهيــام، ثــم 

بــرد شــعورها نحوهمــا وفــي المــدة األخيــرة، كانــت تعامــل أمهــا، وكأنهــا جدتهــا المريضــة، كانــت المربيــة 

ــة ابنتهــا مخلوقــة شــديدة الحساســية، كانــت تعشــق مــن  ــا فاســيليفنا إليهــا إكمــال تربي التــي عهــدت آن

حيــن آلخــر، حيــن انتهــى بهــا األمــر إلــى أن تتــزوج )1850( حيــن دخلــت يلينــا ســنتها الثامنــة عشــرة، وكانــت 

هــذه المربيــة شــغوفة جــدًا بــاألدب، وهــي التــي حببــت القــراءة إلــى يلينــا، ولكــن القــراءة لوحدهــا، لــم تكــن 

ترضــي يلينــا، فقــد كانــت تتعطــش إلــى العمــل والبــر منــذ الطفولــة، وكان المتســولون والجيــاع والمرضــى 

يشــغلون بالهــا، ويثيــرون قلقهــا ويســلمونها إلــى العــذاب. كانــت تراهــم فــي أحالمهــا، وتســأل عنهــم 

ــر الســاقطة مــن  ــات المنبــوذة، والعصافي ــات باهتمــام، وكان جميــع الحيوان كل معارفهــا، وتقــدم اإلعان

أعشاشــها، وحتــى الحشــرات والزواحــف تجــد عنــد يلينــا الرعايــة والحمايــة. وكانــت أمهــا ال تمنعهــا، بينمــا، 
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كان أبوهــا يزعــل علــى ابنتــه بســبب عاطفيتهــا المبتذلــة، علــى حــد قولــه. 

وتتابعــت األعــوام، ومــر صبــا يلينــا ســريعًا، وغيــر ملحــوظ، خامــًا مــن الخــارج، بينمــا هــو فــي صــراع واضطــراب 

فــي الداخــل. ولــم تكــن لهــا صديقــات، ولــم تثقــل ســلطة الوالديــن علــى يلينــا حتــى أنهــا أصبحــت، وهــي 

فــي السادســة عشــرة، فــي كامــل االســتقالل تقريبــًا، فعاشــت حياتهــا الخاصــة لكنهــا وحيــدة، كانــت 

قلقــة، وكانــت تفكــر: “كيــف ســأعيش مــن دون حــّب؟، ولكــن ال أحــد أحبــه!” فترعبهــا هــذه األفــكار، كان 

يخطــر فــي ذهنهــا أنهــا تريــد شــيئًا ال يريــده أحــد، فــي كل روســيا، ثــم هــدأت، فــي اليــوم الــذي بــدأت فيــه 

قصتنــا، ظلــت يلينــا مالزمــة النافــذة أطــول مــن المعتــاد. فّكــرت طويــاًل فــي بيرســينيف، وفــي حديثهــا 

معــه. لقــد راق لهــا. 

7  فــي نحــو، الســاعة الثانيــة عشــرة مــن اليــوم التالــي، اتخــذ بيرســينيف العربــة العائــدة إلــى موســكو، فقــد 

كان بحاجــة إلــى تســلم نقــود مــن البريــد، كمــا كان يريــد أن ينتهــز الفرصــة، ويلتقــي بأنيســاروف، ويتحــدث 

إليــه، إال أنــه لــم يعثــر عليــه بســرعة، فقــد انتقــل أينســاروف مــن شــقته إلــى شــقة. وحالمــا اجتــاز بيرســينيف 

عتبــة البــاب، حتــى أقبــل أينســاروف للقائــه، وقــاده إلــى المقعــد الوحيــد الموجــود فــي الغرفــة. وجلــس 

هــو علــى حافــة الطاولــة، وأضــاف أينســاروف، وهــو يشــير إلــى تلــة مــن األوراق، والكتــب علــى األرض: “هــا 

أنــت تــرى ال تــزال هنــاك فوضــى، ولــم أرتــب أمــوري، كمــا ينبغــي”. كان أينســاروف يتكلــم الروســية بطريقــة 

ســليمة جدًا، ولكن صوته فيه رنة غير روســية. كان شــابًا في نحو الخامســة والعشــرين.  ســأله بيرســينيف: 

“لمــاذا انتقلــت مــن منزلــك الســابق؟” .. “هــذا أرخــص، وأقــرب إلــى الجامعــة”. أشــعل بيرســينيف الغليــون، 

ومضــى يقــول: “هــا أنــذا، أجــرت بيتــًا صغيــرًا قــرب كونتســوفو، رخيصــًا، ومريحــًا وعنــدي حجــرة زائــدة فــي 

األعلــى. مــا رأيــك، يــا ديميــري نيكاتوريتــش؟. لنقــل ســتظل هــذه الغرفــة مؤجــرًة لــك، واألفضــل أن تنتقــل 

إلينــا”. واتفــق الشــابان علــى اليــوم الــذي ينبغــي أن ينتقــل أينســاروف فيــه.

 8 في مســاء ذلك اليوم، جلســت آنا فاســيليفنا في حجرة الجلوس، وكان في الحجرة، زوجها، وشــخص 

يدعــى أوفــار إيفانوفيتــش ســتاخوف، هــو أحــد أقــارب زوجهــا البعيديــن، ضابــط متقاعــد فــي الســتين مــن 

العمــر، كان أوفــار إيفانوفيتــش جالســًا فــي مقعــد وثيــر وكان نيقــوالي آرتيميفيتــش يــذرع الحجــرة بخطــى 

كبيــرة، وقــد ارتســم علــى وجهــه عــدم الرضــى. وأخيــرًا توقــف، وهــز رأســه، وقــال: “أجــل، فــي زماننــا كانــت 

تربيــة الشــبان تختلــف، واآلن أنظــر فيــا حولــي، أندهــش. يلينــا نيقواليفنــا، مثــاًل، ال أفهمهــا تمامــًا، قلبهــا 

مــن الســعة، بحيــث يحتضــن كل شــيء باســتثناء أبيهــا. ولكــن الســيد شــوبين، وليكــن فنانــًا مدهشــًا، إال أنــه 

يســتهين بمــن هــو أكبــر ســنًا منــه، وأعــرف بذلــك، ولكــن لــكل شــيء حــده”. دقــت آنــا فاســيليفنا الجــرس 

بانفعــال، فدخــل الصبــي الخــادم، قالــت: “لمــاذا ال يأتــي بافــل ياكوفليفيتــش؟! وقــد اســتدعيته؟ هــّز 

نيقــوالي أرتيميفيتــش كتفيــه. “ولكــن لمــاذا تريديــن اســتدعاءه؟ أنــا ال أطلــب ذلــك مطلقــًا، بــل، وال أرغــب 
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فيــه”... “كيــف لمــاذا، نيقــوالي أرتيميفيتــش؟ هــو الــذي ضايقــك، أريــد أن أســتوضحه؟”. دخــل شــوبين، 

وكان يبــدو متعبــًا، قــال: “هــل طلبــت مجيئــي، يــا آنــا فاســيليفنا؟”... “نعــم، طلبــت، أنــا مســتاءة منــك كثيــرًا 

كيــف يمكنــك أن تســتهين بنيقــوالي أرتيميفيتش؟”..”وهــل تشــّكى لــك نيقــوالي أرتيميفيتــش منــي؟” 

ســأل شــوبين “نعــم، اشــتكى، أنــا ال أعــرف بــم أذنبــت، ولكنــك يجــب أن تعتــذر حااًل”..”أنــا مســتعد لالعتــذار، 

إليــك نيقــوالي أرتيميفيتــش، قــال بانحنــاءة احتــرام خفيفــة، إذا كنــت قــد أســأت إليــك بشــيء”....”على 

العمــوم، أســامحك بطيــب خاطــر، ألننــي، لســت إنســانًا متصلبــًا”. 

9 عــاد شــوبين إلــى مســكنه فــي ملحــق البيــت، وفتــح كتابــًا، دخــل خــادم نيقــوالي أرتيميفيتــش الشــخصي 

إلــى غرفتــه بحــذر وقــدم لــه مذكــرة صغيــرة، مختومــة بختــم ضخــم يمثــل شــعار العائلــة، وقــد جــاء فــي 

ــن تســمح لنفســك تلميحــًا، حتــى بكلمــة واحــدة، إلــى الســند  ــه، ل هــذه المذكــرة: “آمــل بأنــك، كرجــل نزي

النقــدي الــذي أشــير إليــه اليــوم صباحــًا، فأنــت تعــرف عالقاتــي، وغيــر ذلــك مــن الظــروف، وأخيــرًا، هنــاك 

أســرار عائليــة يجــب احترامهــا، )أرجــو أن تعيــد لــي هــذه المذكــرة(  ن. س. كتــب شــوبين بقلــم الرصــاص فــي 

األســفل: “ال تقلــق” وأعــاد المذكــرة إلــى الخــادم. 

خــرج إلــى الحديقــة، بأمــل فــي أن يلتقــي يلينــا، ولــم يخدعــه أملــه، فقــد الح فســتانها فــي الطريــق، لحــق 

بهــا، ولمــا حاذاهــا، ابتســمت ابتســامة خاطفــة، وواصلــت ســيرها فمشــى شــوبين فــي أعقابهــا، وقــال: 

“أنــت، تتصوريــن أن نصــف مــا فــي نفســي مصطنــع، ألننــي فنــان، وأننــي غيــر مقتــدر، ولربمــا أنــت علــى 

ــا طفــل، حســب مفاهيمــك، ولكــن النــاس ال يصــدون عــن األطفــال، تذكــري هــذا، وداعــًا”. خــرج  حــق، أن

شــوبين مــن الفنــاء، والتقــاه بيرســينيف علــى مســافة قصيــرة مــن بيــت آل ســتاخوف الريفــي. فمضــى 

شــوبين يقــول: “ســر فــي طريقــك، ســر، اذهــب قدمــًا إلــى الحديقــة، وســتجد يلينــا، أظنهــا تنتظــرك، علــى 

أيــة حــال، أننــي أعيــش معهــا، منــذ ســنتين، فــي بيــت واحــد، وأعشــقها، ولكــن اآلن فقــط، فــي هــذه 

اللحظــة رأيتهــا ألول مــرة، وال أقــول فهمتهــا ألول مــرة، اذهــب إلــى يلينــا، اآلن، وأنــا ذاهــب أنــا ذاهــب إلــى 

األميــر تشيكوراســوف. ال راحــة لــي فــي القريــة أيضــًا”. اســتمع بيرســينيف إلــى خطبــة شــوبين، ثــم دخــل 

فنــاء بيــت ســتاخوف، أمــا شــوبين، فقــد ذهــب بالفعــل، إلــى األميــر تشيكوراســوف.  

10 اســتقبلت يلينــا بيرســينيف بــود، فــي حجــرة الجلــوس، واســتأنفت حديــث األمــس حــااًل، وفــي شــيٍء 

مــن نفــاد الصبــر، وكانــت وحدهــا، تحــدث بيرســينيف ليلينــا طويــاًل، عــن أبيــه، واختفــى االرتبــاك الــذي كان 

يحســه، وانتقــل الحديــث إلــى الجامعــة، فســألته يلينــا: “قــل لــي: هــل كان بيــن رفاقــك أنــاٌس مرموقــون؟” 

فمضــى بيرســينيف يقــول: “أعــرف طالبــًا، وهــو إنســان مرمــوق اســمه أينســاروف، دميتــري نيكانورفيتــش، 

وهــو بلغــاري”... “ولمــاذا يعيــش فــي موســكو، إذن؟”.. “جــاء إليهــا للدراســة، وهــل تعرفيــن ألي هــدف 

يــدرس؟ هنــاك فكــرة واحــدة تشــغله، هــي تحريــر بــالده”... “أثــرت اهتمامــي، كيــف شــكل صاحبــك”.. 
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“ســآتي بــه إليــك، هنــا، بعــد غــد ســينتقل إلــى قريتنــا”. عندمــا كان بيرســينيف فــي طريــق عودتــه إلــى 

البيــت هــذا المســاء، انتابتــه أحاســيس غريبــة، لــم ينــدم علــى نيتــه فــي تعريــف يلينــا بأينســاروف، ورأى مــن 

الطبيعــي جــدًا أن تختلــف أحاديثــه عــن البلغــاري الشــاب، ولكــن شــعورًا مبهمــًا، تســلل إلــى قلبــه، فاكتئــأب 

اكتئابــًا مســمومًا.  

11 بعــد يوميــن، وصــل أينســاروف إلــى مســكن بيرســينيف مــع متاعــه، ولمــا هيــأ حجرتــه، عــرض بيرســينيف 

عليــه، أن يأخــذه إلــى آل ســتاخوف، إال أن أينســاروف رد: بأنــه يريــد أن يكــرس كّل المســاء للكتابــة إلــى 

ــارة آل ســتاخوف إلــى يــوم غــد. فــي اليــوم الثانــي مــن وصــول  ــه البلغــار، ولهــذا يرجــو أن تؤجــل زي أصحاب

أينســاروف، اســتيقظ صباحــًا، وجلــس يعمــل، فقــد كان يــدرس التاريــخ، والقانــون واالقتصــاد السياســي، 

وكان يترجــم األغانــي والمدونــات التاريخيــة البلغاريــة، ويضــع كتابــًا فــي النحــو الروســي للبلغــار، وكتابــًا فــي 

النحــو البلغــاري للــروس. كان يتحــدث عــن بلغاريــا بطواعيــة، عــن األتــراك وعــن مظالمهــم، وعــن محــن أهــل 

وطنــه، وأمانيهــم، وكان بيرســينيف يفكــر مــع نفســه: “أغلــب الظــن، أن األغــا التركــي دفــع ثمــن قتلــه 

ألبيــه وأمــه”.    

فتــح البــاب، وظهــر شــوبين علــى العتبــة. دخــل الحجــرة مســترخيًا، وبيرســينيف الــذي كان يعرفــه جيــدًا، 

أدرك علــى الفــور، أنــه مغتــاظ مــن شــيء مــا. ابتــدر يقــول “ألقــدم نفســي، بــال كلفــة: أدعــى شــوبين، وأنــا 

صديــق هــذا الشــاب” وأشــار إلــى بيرســينيف “أظــن أنــك الســيد أينســاروف”. 

“مــاذا ســنفعل اليــوم؟ هــا!!..” قــال شــوبين، وبعــد نصــف ســاعة، كان الثالثــة ييســرون علــى شــاطئ نهــر 

موســكو، وصــل الشــبان إلــى الحانــة، بعــد جــوالت طويلــة، واســتراحات وأحاديــث. كاد النــادل يوقــع كل 

واحــد منهــم أرضــًا، وقــّدم لهــم بالفعــل طعامــًا ســمجًا جــدًا، ونبيــذًا رديئــًا، إال أن ذلــك، لــم يمنعهــم مــن أن 

يمرحــوا، وعزمــوا علــى زيــارة آل ســتاخوف.  

12 هتــف شــوبين بلهجــة خطابيــة، وهــو يدخــل حجــرة الجلــوس فــي بيــت آل ســتاخوف، حيــث لــم يكــن 

فيهــا، غيــر يلينــا وزويــا: “البطــل أينســاروف، سيشــرف اآلن، هنــا”. أعلــن الخــادم وصــول الصديقيــن، فدخــال 

قــدم بيرســينيف أينســاروف، وبــدأ حديــث عــادي جــدًا، وكان شــوبين يراقــب فــي صمــت، وكان يلحــظ فــي 

ــع الحديــث الــذي  ــا فاســيليفنا حجــرة الجلــوس، واتخــذ الحديــث طاب ــه، ودخلــت آن ــًا من ــا ضيقــًا مكبوت يلين

يجــري، بيــن مســتأجري البيــوت الريفيــة بالــذات، أي أن كان حديثــًا متنوعــًا بعــد أن شــربوا الشــاي، وهبــط 

الظــالم وراء النافــذة، انصــرف الضيــوف. لقــد تــرك أينســاروف فــي نفــس يلينــا، بالفعــل، انطباعــًا أقــل ممــا 

كانــت تتوقــع هــي نفســها.  

13 لــم يــزر أينســاروف آل ســتاخوف، أكثــر مــن أربــع أو خمــس مــرات، خــالل األســبوعين األوليــن مــن إقامتــه 
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بجــوار كونتســوفو، وكان بيرســينيف يزورهــم بيــن يــوم ويــوم، وكانــت يلينــا تســر بــه دائمًا، وانقطع شــوبين عن 

الزيــارة تقريبــًا، فقــد انغمــر فــي فنــه كالمحمــوم، ولــم تتــح ليلينــا فرصــة للتحــدث إلــى أينســاروف كمــا تهــوى، 

حيــن كان يأتــي، ومــع كل هــذا كانــت تشــعر، بأّنــه كان يجذبهــا إليــه أكثــر، فأكثــر، مــع كل زيــارة يقــوم بهــا.  

ــا إليــه فــي القاعــة.  ــر الوقــت المعتــاد، وخرجــت يلين ذات مــّرٍة جــاء بيرســينيف إلــى آل ســتاخوف، فــي غي

أنشــأ يقــول: “تصــوري، أّن صاحبنــا أينســاروف، اختفــى خــرج فــي مســاء أمــس األول، ولــم يعــد حتــى اآلن”... 

حطــت يلينــا علــى مقعــد “أغلــب الظــن أّنــه ذهــب إلــى موســكو”. قالــت ذلــك، وهــي تحــاول أن تبــدو غيــر 

مكترثــة. اعتــرض بيرســينيف قائــاًل: “يــوم أمــس األول جــاء إليــه، شــخصان، ال بــد أنهمــا مــن أبنــاء وطنــه. 

وراحــا يصيحــان، ويتجــادالن، وكان هــو أيضــًا، يصــرخ. وخــرج معهمــا”. انصــرف بيرســينيف. وفــي مســاء ذلــك 

اليــوم، أرســل تذكــرة إلــى يلينــا، يقــول فيهــا: “عــاد ولكننــي ال أعــرف ســبب رحيلــه”.  

14 كانــت يلينــا واقفــة فــي الحديقــة، وحيــن رأت أينســاروف مقبــاًل عليهــا وحــده.  قــال، وهــو يقــرب منهــا 

“أردت، أن أجــيء مــع أندريــه بيتروفيتــش، ولكنــه تأخــر فــي تحضيــر نفســه” وجلســت هــي، وجلــس أينســاروف 

إلــى جانبهــا. قالــت: “أظــن، أنــك لــم تكــن فــي البيــت فــي المــدة األخيــرة؟”. أجــاب: “نعــم، ســافرت...لدينا هنــا 

جماعــة صغيــرة مــن رجالنــا، وبيننــا أنــاس قليلــو التعليــم، ولكــن الجميــع أوفيــاء للقضيــة، واألمــر ال يمشــي 

دون مشــاحنات، ولكــن الجميــع يعرفوننــي، ويثقــون بــي، ولهــذا دعونــي إلــى البــت فــي إحــدى المشــاحنات 

فســافرت إلــى ترويتســكي باســاد، وســويت األمــر”. ومنــذ ذلــك اليــوم، صــار أينســاروف يتــردد أكثــر، فأكثــر، 

وبيرســينيف أقــل.  

15 كانــت آنــا فاســيليفنا تحــب البقــاء فــي البيــت، إال أن رغبــة قاهــرة كانــت تســتولي عليهــا أحيانــًا، فــي شــيء 

غيــر اعتيــادي، فــإذا اعترتهــا هــذه النــزوة شــتاء، أمــرت بــأن تحجــز مقصورتــان أو ثــالث مقصــورات متجــاورة، 

وجمعــت كل معارفهــا، وذهبــت إلــى المــرح، أمــا إذا جاءتهــا صيفــًا، طلعــت إلــى خــارج المدينــة، إلــى أبعــد مــا 

تســتطيع، وفــي اليــوم التالــي كانــت تشــكو صداعــًا، وبعــد شــهرين، تتأجــج فــي نفســها الرغبة في شــيء غير 

اعتيــادي وهــذا مــا حصــل اآلن، فقــد ذكــر أحــد فــي حضورهــا محاســن تساريتســينو، فأعلنت بغتــة، أنها تنوي 

الســفر إلــى تساريتســينو بعــد غــٍد، وحــدث جيشــان فــي البيــت، وهــرع رســول إلــى موســكو يطلــب نيقــوالي 

أرتيميفيتــش الــزوج، وذهــب كبيــر الخــدم معــه، لشــراء النبيــذ ومختلــف المأكــوالت، واهتمــت آنــا فاســيليفنا 

نفســها، بإعــداد لــوازم الســفر لآلنســتين. وفــي غضــون ذلــك، كادت partie de Plaisir أن تفســد، فقــد 

عــاد نيقــوالي أرتيميفيتــش مــن موســكو كــدر المــزاج، ولمــا عــرف جليــة األمــر، أعلــن بحــزم أنــه لــن يســافر. 

كانــت آنــا فاســيليفنا مســتعدة، إللغــاء partie de Plaisir بســبب افتقارهــا إلــى مرافــق معتبــر، ولكنهــا، 

تذكــرت أوفــار إيفانوفيتــش، الــذي اســتمع إلــى عــرض آنــا فاســيليفنا ووافــق.   

صبــاح اليــوم التالــي، خرجــت مــن فنــاء منــزل آل ســتاخوف المركبــة والعربــة المســتأجرة محملتيــن إلــى 
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فــوق، وكانــت آنــا فاســيليفنا ال تفتــأ تــردد: آٍه، مــا ألطــف ذلــك .!!مــا ألطفــه!!.، وكان أوفــار إيفانوفيتــش يهــز 

رأســه بتأييــد، وكانــت يلينــا تتبــادل مــع أينســاروف الكلمــات مــن حيــن آلخــر، وصــل الجمــع إلــى تعريشــة الحســناء 

ميلوفيدوفا، وتوقف، ليســتمتع بمنظر، برك تساريتســينو، ومن ورائها كانت الغابات الكثيفة تبدو ســوداء، 

رغب الجميع  في ركوب متن الماء، ركض شوبين وأينساروف وبيرسينيف، إلى األسفل، وعثروا على قارب 

كبيــر، ووجــدوا مجذفيــن، ونزلــت الســيدات إليهــم، وهبــط أوفــار أيفانوفيتــش خلفهــن بحــذر، اقترح شــوبين، أن 

يغنــوا جميعــًا أغنيــة روســية، ولكــن األصــوات تنافــرت، وتشــربك المغنــون، وتغامــز المجذفــان. 

رســا القــارب، وهبــط الجميــع إلــى الشــاطئ. وخــالل ذلــك، كان الحــوذي والخــادم والخادمــة قــد أعــدوا 

الغــداء علــى العشــب، وجلــس الجميــع، وشــرعوا يأكلــون، انقضــت الســاعات واقتــرب المســاء، وفجــأة 

الح القلــق علــى آنــا فاســيليفنا، فقالــت: “الوقــت متأخــر، اآلن حــان وقــت االنصــراف” ونهضــوا، وســاروا 

باتجــاه القلعــة، وفــي تلــك اللحظــة، وقــع حــادث، ليــس مــن الســهل نســيانه. وهــذا مــا حــدث: مــا كادت 

آنــا فاســيليفنا ترســل تحيــة الــوداع إلــى تساريتســينو، حتــى تــرددت فجــأة، مــن وراء أجمــة ليلــك هتافــات 

وضحــكات، وطلعــت إلــى الــدرب عصبــة مــن الرجــال، توقفــوا عنــد مــرأى الســيدات، إال أن أحدهــم، وهــو 

مديــد القامــة، ذو رقبــة كرقبــة الثــور، وعينيــن حمراويــن، انفصــل عــن رفاقــه، وتقــّدم مــن آنــا فاســيليفنا 

التــي ســمرها الفــزع، وقــال بصــوٍت أجــٍش: “بونجــور، مــدام، كيــف صحتــك؟”  تراجعــت آنــا فاســيليفنا قليــاًل، 

تقــدم أينســاروف إلــى األمــام، إال أن شــوبين أوقفــه، وحجــب بنفســه آنــا فاســيليفنا قائــاًل: “اســمح لــي، 

أيهــا الغريــب المحتــرم، أن أعــرب لــك عــن الدهشــة التــي تثيرهــا تصرفاتــك، نفتــرض فيــك االطــالع علــى 

آداب الســلوك، أنــت تتكلــم مــع ســيدة، ليســت لــك معهــا ســابق معرفــة”. أصغــى الغريــب إلــى خطبــة 

شــوبين، مميــاًل رأســه جانبــًا بــازدراء. أخيــرًا قــال: “الــذي أقولــه” مضــى الغريــب يقــول مزيحــا إيــاه بيــده الجبارة 

مــن الطريــق “أقــول لــو أن هــذا الفراواليــن، هــذه، أو تلــك” وأشــار إلــى يلينــا وإلــى زويــا “أعطتنــي قبلــة”. 

أمســكت زويــا بيــد أينســاروف، إال أنــه انفلــت منهــا، وصــار أمــام العمــالق الوقــح وجهــًا لوجــه، وقــال 

لــه بصــوت حــاد: “تفضــل، انصــرف”. قهقــه األلمانــي بثقــل. قــال أينســاروف: “لــو خطــوت خطــوة أخــرى 

ســأقذفك فــي المــاء”.... “كيــف هــذا فــي الماء؟...”ورفــع ذراعيــه، وتقــدم إلــى األمــام، ولكــن شــيئًا غيــر 

اعتيــادي حصــل فجــأة تــأوه، وترنــح جســده الضخــم كلــه، وارتفــع عــن األرض، ورفســت رجــاله فــي الهــواء، 

وانقــذف فــي البركــة، واختفــى فــي الحــال، وانقضــت دقيقــة، وظهــر مــن تحــت المــاء رأس مــدور. صاحــت 

ــا فاســيليفنا بأينســاروف: إنــه يغــرق، أنقــذه، أنقــذه..!!”. وكان أينســاروف يقــف علــى الشــاطئ، فقــال  آن

بــال مبــاالة ســيخرج ســباحة، ثــم أضــاف، وهــو يمســك بيــد آنــا فاســيليفنا، “لنذهــب” وســاروا نحــو القلعــة.   

16 كانــت يلينــا، بعــد وقــت قصيــر، مــن تعرفهــا علــى أينســاروف، قــد شــرعت تكتــب يوميــات وهــذه 

مقتطفــات مــن اليوميــات. “حزيــران، يجلــب أندريــه بيتروفيتــش لــي كتبــًا، ولكننــي ال أســتطيع قراءتهــا، وأنــا 
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أخجــل مــن االعتــراف لــه بذلــك.  يبــدو، أنــه متعلــق بــي جــدًا، أندريــه بيتروفيتــش، رجــل لطيــف. مــاذا أريــد؟ 

ولمــاذا قلبــي منقبــض بهــذا الشــكل؟.. أنــا، مــا أزال أتهيــب الســيد أينســاروف، وال أعــرف الســبب، وجهــه 

فــي بعــض األحيــان رزيــن جــدًا، ولعــل فــي ذهنــه مــا يشــغله عنــا، وأندريــه بيتروفيتــش شــيء مختلــف، وأنــا 

مســتعدة ألن أثرثــر معــه النهــار بطولــه، إذا أردت، ولكنــه هــو اآلخــر، يحدثنــي دائمــًا عــن أينســاروف، وبأيــة 

تفاصيــل مرعبــة!!. أنــا ال أدري، لمــاذا أفكــر فــي أينســاروف، أنــا دائمــًا أفكــر فــي الوجــوه الجديــدة... 

17 كان أينســاروف جالســًا فــي حجــرة بيرســينيف، وكان أينســاروف قــد أبلغــه لتــوه، عــن نيتــه فــي االنتقــال 

فــي اليــوم التالــي إلــى موســكو. ذرع بيرســينيف حجرتــه ذهابــًا ومجيئــة، ثــم تنــاول قبعتــه، وذهــب إلــى آل 

ســتاخوف. قالــت لــه يلينــا حيــن بقيــا وحيديــن: “لديــك مــا تخبرنــي بــه” وأخبرهــا بيرســينيف بعــزم أينســاروف. 

شــحبت يلينــا، ونطقــت بعســر: “مــاذا يعنــي هــذا؟” قــال بيرســينيف: “أظــن أننــي أســتطيع، أن أحــدس 

الســبب الحقيقــي لســفره المفاجــئ. وكيــف أشــرح لــك ذلــك؟ يتعيــن علــي ذلك، إلى الوقــت الذي تعّرفت 

بأينســاروف، التقيتــه آنــذاك، فــي بيــت أحــد أقاربــي، وكان لقريبــي ابنــة وكان يخيــل إلــي أن أينســاروف 

ــه، فســيرحل علــى  شــغوف بهــا، وقلــت لــه ذلــك، ضحــك، وأجــاب بأننــي مخطــئ، وأن ذلــك لــو حصــل ل

الفــور، ألنــه، ال يرغــب فــي أن يخــون قضيتــه، مــن أجــل إشــباع عاطفــة شــخصية. وقــال: “أنــا بلغــاري، وال 

حاجــة بــي إلــى حــب روســي” أظــن، أن مــا كنــت أخمنــه، مــن قبــل، قــد تحقــق اآلن أظــن، أن أينســاروف اآلن، 

قــد أحــب فتــاة روســية، فعــزم علــى الفــرار”. زادت يلينــا مــن ضغطهــا علــى يــد بيرســينيف، ولــم تســيطر 

علــى مشــاعرها، فقــد ترقرقــت الدمــوع فــي عينيهــا، فركضــت خارجــة مــن الحجــرة. صــار بيرســينيف يفكــر، 

وهــو يعــود إلــى بيتــه “إذن، فهــي تحبــه بهــذه الصــورة”.  

فــي اليــوم التالــي وصــل أينســاروف إلــى بيــت آل ســتاخوف، ومــن نكــد الطالــع، أن آنــا فاســيليفنا كانــت 

تســتضيف فــي حجــرة الجلــوس، فــي ذلــك الوقــت، جــارة زوجــة قــس، فــي بــادئ األمــر، كانــت يلينــا مرتاحــة 

بوجــود الضيفــة، وغــاض الــدم مــن وجههــا، حالمــا ســمعت وقــع أقــدام أينســاروف، وقلبهــا تقلــص، حيــن 

فكــرت فــي أنــه قــد ينصــرف مودعــًا، دون أن يتكلــم معهــا علــى انفــراد، أمــا أينســاروف، فقــد بــدا مرتبــكًا، 

وقــد تحاشــى نظراتهــا. كانــت يلينــا تفكــر: “معقــول أنــه ســيودع اآلن؟” وبالفعــل توجــه أينســاروف نحــو آنــا 

فاســيليفنا، أســرعت يلينــا بالنهــوض، وانتحــت بــه جانبــًا، قــرب النافــذة، أســرعت يلينــا تقول: “اســمع، أنا أعرف 

لمــاذا جئــت، فقــد أبلغنــي أندريــه بيتروفيتــش بنيتــك، ولكننــي أرجــوك، أتوســل إليــك أن ال تودعنــا اليــوم، بــل 

تعــال غــدًا فــي وقــت مبكــر، فأنــا أريــد أن أقــول لــك كلمتيــن فهــل تعدنــي” انحنــى أينســاروف رأســه ولــم يقل 

شــيئًا. قالــت آنــا فاســيليفنا: “لينوتشــكا، تعالــي هنــا، وانظــري أّيــة محفظــة يدويــة رائعــة هــذه”.  

انقضــى ذلــك اليــوم ببــطء، بالنســبة ليلينــا، والليــل الطويــل أكثــر بطئــًا، كانــت تقــول لنفســها: “هــل معقــول 

أن أندريــه بيتروفيتــش كان صادقــًا فــي قولــه؟!”. شــيء كان يفلــت، مــن بيــن يديهــا، وكانــت ال تزال جالســة، 
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حيــن نادوهــا، لتنــزل، وتشــرب الشــاي، دقــت الحاديــة عشــرة، راحــت تنتظــر، وفجــأة ارتعــدت يلينــا: “لــن يأتــي، 

ســيرحل دون أن يــودع...”. واندفعــت هــذه الفكــرة مــع الــدم إلــى رأســها، نهضــت، وســارت بخطــى ســريعة 

فــي الطريــق المــؤدي إلى مســكن بيرســينيف.

18 ســارت يلينــا، كانــت تريــد، أن تــرى أينســاروف، ســارت دون أن تفطــن، إلــى أن الشــمس قــد غابــت، وأن 

عصفــات الريــح تهــدر فــي األشــجار والمطــر ينــزل بقطــرات كبيــرة، وومــض البــرق، وهــدر الرعــد، توقفــت 

ــر، ركضــت إليهــا، ودخلــت فــي كنفهــا  ــة فــوق خرائــب بئ ــا تنظــر فيمــا حولهــا، ورأت صومعــة متداعي يلين

الواطــئ، انهمــر المطــر جــداول، نظــرت يلينــا بقنــوط أخــرس واختفــى آخــر أمــل فــي االلتقــاء بأينســاروف، 

صــار المطــر أخــف، فأخــف، وتهيــأت يلينــا،  لتخــرج مــن ملجئهــا، وفجــأة رأت أينســاروف، علــى بعــد خطــوات 

مــن الصومعــة، كان يبــدو فــي عجالــة، وأرادت أن تناديــه، ولكــن صوتهــا خانهــا، مــر أينســاروف بهــا، دون 

أن يرفــع بصــره، وأخيــرًا نطقــت: “دمتــري نيكانوروفيتــش”! توقــف أينســاروف فجــأة، والتفــت، فــي الوهلــة 

األولــى، لــم يتعــرف علــى يلينــا، إال أنــه تقــدم منهــا علــى الفــور، وهتــف: “ أنــت! أنــت هنــا”! تراجعــت 

ــد أن  ــة. ســألته:  “إذن، كنــت تري ــه تحديقــة طويل ــة، وتبعهــا أينســاروف، حدقــت في ــى الصومعــة صامت إل

ــا دميــري  ترحــل، دون أن تودعنــا؟” قــال أينســاروف بصــوٍت صــارم: “نعــم”. قالــت يلينــا: “حســنًا، وداعــًا، ي

نيكانوروفيتــش، ولكــن مــا دمنــا قــد التقينــا، فعلــى األقــل هــات يــدك ألصافحهــا”. هــم أينســاروف؛ بــأن 

يمــد يــده. “ال، ال أســتطيع ذلــك أيضــًا. قــال، وأشــاح وجهــه ثانيــة. واتجــه نحــو بــاب الصومعــة، قالــت يلينــا: 

“انتظــر يبــدو أنــك تخشــاني، ولكننــي أشــجع منــك كنــت متجهــة إليــك تريــد أن تجبرنــي، علــى أن أقــول: أنــا 

أحبــك” همســت يلينــا بذلــك”. هتــف أينســاروف: “يلينــا.!!”  أســبلت يديهــا. وارتمــت علــى صــدره. عانقهــا 

بقــوة. وبعــد ربــع ســاعة. كان يقــول: “وكيــف ســتجوبين معــي كّل مــكان؟” ...”أقصــى الدنيــا، ســأكون 

حيــث، تكــون أنــت”. “ربمــا تخادعيــن نفســك فــي ذلــك، فأنــت تعرفيــن، أن والديــك لــن يوافقــا علــى زواجنــا.. 

أننــي فقيــر، ولســت روســيًا، وال مقســومًا لــي أن أعيــش فــي روســيا، وســيتعين عليــك، أن تقطعــي 

عالقاتــك مــع وطنــك وأقاربــك؟” “أعــرف... أعــرف.” “وهــل تعرفيــن أننــي نــذرت نفســي لقضيــة صعبــة 

وإننــا ســنتعرض ال إلــى المخاطــر فقــط، ولربمــا إلــى إذالل؟”. “أعــرف كّل شــيٍء... أحبــك”. وقــال لهــا: “أهــاًل 

بــك إذن، زوجــة لــي أمــام النــاس، وأمــام الــرب”.

19 بعــد ســاعة كانــت يلينــا، تدخــل حجــرة الجلــوس فــي البيــت الريفــي بهــدوء، فــرأت كل شــيء فيهــا 

يبتســم ومــع حلــول المســاء، صــارت أكثــر اســتغراقًا، غشــيها الحــزن حيــن أخــذت تفكــر، فــي أنهــا لــن تــرى 

أينســاروف عــن قريــب، لــم يكــن فــي إمكانــه، أن يبقــى مقيمــًا مــع بيرســينيف دون أن يثيــر الشــكوك. 

ولهــذا اّتفــق معهــا، علــى أن يعــود إلــى موســكو، ويــزور آل ســتاخوف مــرة أو مرتيــن حّتــى فصــل الخريــف، 

ووعدتــه مــن جانبهــا، بــأن تراســله.  
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20 قــال شــوبين لبيرســينيف حالمــا تــوادع األخيــر مــع آنــا فاســيليفنا: تعــال إلــى حجرتــي لدقيقــة، عنــدي مــا 

أريــد أن أريــك إيــاه. ســار بيرســينيف معــه إلــى ملحــق البيــت، بهــره العــدد الكبيــر مــن

ــة. فأجــاب هــذا: “يجــب أن  ــه بيرســينيف: “أرى أنــك تعمــل بهّم ــرة. قــال ل التخطيطــات، والتماثيــل الصغي

أعمــل شــيئًا، هــذا ثــأري رقــم واحــد”. وأزاح شــوبين الغطــاء عــن أحــد التماثيــل، فــرأى بيرســينيف تمثــااًل 

نصفيــًا ألينســاروف مشــابهًا لــه بشــكل رائــع.  وتهّلــل بيرســينيف وهتــف: “هــذه هــي الروعــة بعينهــا! 

ولمــاذا تســمي هــذه التحفــة ثأرًا؟”...”ألننــي، أنــوي أن أقــدم هــذه التحفــة كمــا ســميتها، إلــى يلينــا فــي 

عيــد ميالدهــا، هــل تفهــم هــذه الرمــوز؟ لســنا عميانــًا، ونحــن نــرى مــا يجــري حولنــا، ولكننــا نثــأر بشــهامة”. 

ومضــى شــوبين يقــول، وهــو يزيــح الغطــاء عــن تمثــال صغيــر آخــر: “أمــا هــذه، فمــا دام الفنــان، حســب 

أحــدث الجماليــات يســتخدم حقــه فــي أن يجّســد فــي نفســه كل الحقــارات، مرتفعــًا بهــا لتكــون جوهــرة مــن 

اإلبــداع، فإننــا فــي تكويننــا لهــذه الجوهــرة، رقــم اثنيــن، كنــا قــد انتقمنــا، ليــس كشــهماء علــى االطــالق 

“ورفــع الغطــاء بحــذق ورأى بيرســينيف تمثــااًل صغيــرًا ألينســاروف أيضــًا منحوتــًا علــى طريقــة دانتــان، فقــد 

ُصــور البلغــاري الشــاب خروفــًا واقفــًا علــى قائمتيــه الخلفيتيــن، مميــاًل قرنيــه للنطــاح، وقــد ارتســمت علــى 

ــى أن بيرســينيف مــا كان  ــة”. كمــا كان الشــبه مذهــاًل، حّت ــاد، والرعون وجــه هــذه العظمــة البلهــاء، والعن

فــي وســعه إال أن يضحــك. قــال شــوبين: “مــاذا؟ مضحــك؟ عرفــت البطــل؟ وهــذا، يــا أخــي، ســأهديه 

لنفســي، فــي عيــد ميــالدي”. رفــع بيرســينيف قطعــة الخيــش وغّطــى بهــا التمثــال قــال شــوبين: “ســأضع 

تحــت التمثــال النصفــي عبــارة: “البطــل النــاوي إنقــاذ وطنــه” وتحــت التمثــال الصغيــر “احترســوا، يــا صانعــي 

النقانــق” فــرّد بيرســينيف قائــاًل؟ “أيعقــل، أنــك ضيعــت وقتــك”.   21 كان الفــزع الفــرح أول إحســاس 

شــعرت بــه يلينــا، حيــن اســتيقظت، ســألت نفســها: معقــول؟، وجمــد قلبهــا مــن الســعادة، وتدفقــت 

الذكريــات عليهــا.. وفــي األيــام التاليــة، بــدا عليهــا الفتــور والضجــر، بينمــا كان كل شــيء حولهــا يســير ســيره 

المألــوف. وكانــت تفكــر: لمــاذا لــم يأخذنــي دميــري حينــذاك، مــن تلــك الصومعــة، إلــى حيــث يريــد رأســًا؟ 

وفجــأًة، صــارت تتحاشــى الجميــع. ومضــى أســبوع، وتبعــه آخــر، وهــدأت يلينــا، وتعــودت علــى وضعهــا 

الجديــد، كتبــت رســالتين ألينســاروف، وأخــذت تنتظــر مجيئــه، ولكــن عوضــًا عنــه جــاء نيقــوالي أرتيميفيتــش 

ذات صبــاح. 

22 كان ضابــط الحــرس المتقاعــد ســتاخوف ملــواًل، وفــي الوقــت ذاتــه، واثقــًا بنفســه، ومتعاظمــًا دخــل 

إلــى حجــرة الجلــوس فــي معطفــه وقبعتــه، واقتــرب مــن المــرآة، ونظــر إلى نفســه، اســتقبلته آنا فاســيليفنا 

بمظهــر قلــق، وفــرح خفــي، وقــدم يــده فــي قفازهــا فــي صمــت إلــى يلينــا، لتقبلهــا، دون أن يقــرأ زوجتــه 

التحيــة، أخــذت آنــا فاســيليفنا تســأله عــن دورة العــالج، فلــم يجبهــا بشــيء. جــاء أوفــار إيفانوفيتــش، ونظــر 

إليــه، تنحنــح، وانهــد علــى كرســي وثيــر، ونظــر إلى الجميــع. وقال: “أخرجوا أرجوكم” وأضاف مخاطبًا زوجته: 
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“أمــا أنــت فابقــي”. خــرج الجميــع مــا عــدا آنــا فاســيليفنا. مــا إن ُغلــق البــاب. ألقــى نيقــوالي أرتيميفيتــش 

عليهــا نظــرة غيــر مكترثــة. وشــرع يقــول: “أردت، أن أعلمــك أن ضيفــًا جديــدًا ســيتناول الغــداء عندنــا اليــوم”. 

“ مــن هــو؟”... “يغــور أندرييفيتــش كورناتوفســكي، أنــت ال تعرفينــه، يشــغل منصــب الســكرتير األول فــي 

مجلــس الشــيوخ. أيدهشــك هــذا؟ انتظــري، وستندهشــين أكثــر، أنــا أعــرف، أنــك دائمــًا كنــت تعتبرينــي 

إنســانًا، بــال أخــالق، وقــد تكونيــن علــى حــق، وال أريــد أن أنكــر، أننــي كنــت أعطيــك أحيانــًا حجــة عادلــة، 

لعــدم الرضــى”.. “ولكننــي ال أتهمــك أبــدًا، يــا نيقــوالي أرتيميفيتــش”.... “وفــي كل األحــوال، ال أنــوي 

تبريــر نفســي، الزمــن ســيبررني، ولكننــي أرى مــن واجبــي أن أؤكــد لــك، أننــي أعــرف التزاماتــي، وأســتطيع 

أن أهتــم بـــ مصالــح... العائلــة المــّوكل بهــا” ومضــى نيقــوالي أرتيميفيتــش يقــول: “لنأخــذ ابنتــي يلينــا، أال 

تجديــن أن الوقــت قــد حــان أخيــرًا ألن تقــوم بخطــوة ثابتــة فــي الحيــاة... أريــد أن أقــول: أن تتــزوج”. ســألت 

آنــا فاســيليفنا: “كيــف علــي  أن أفهــم كالمــك؟”. رد نيقــوالي أرتيميفيتــش: “لقــد تعّرفــت، وتصاحبــت مــع 

هــذا الشــاب، الســيد كورناتوفســكي، علــى أمــل أن يكــون صهــري، وآمــل فــي أنــك ســتنصفينني، وأنــت 

كنــت تقوليــن لــي: أن يلينــا نيقواليفنــا يعجبهــا األكفــاء اإليجابيــون، ويغــور أندرييفيتــش األول فــي حقلــه 

مــن حيــث الكفــاءة”. 

فــي الســاعة الرابعــة إال عشــر دقائــَق، وصلــت إلــى واجهــة بيــت ســتاخوف الريفــي عربــة مســتأجرة، ونــزل 

منهــا رجــل لــم يتخــط بعــد ســن الشــباب، مهــذب المظهــر، أنيــق اللبــاس، ذلــك هــو يغــور أندرييفيتــش 

كورناتوفســكي. وبالمناســبة، هــذا مــا كتبتــه يلينــا ألنيســاروف فــي اليــوم التالــي: “هنئنــي، يــا عزيــزي 

دميــري، فقــد صــار لــي خطيــب، وكان أبــي قــد تعــرف عليــه، ودعــاه لزيارتنــا، وطبيعــي، أنــه لــم يــأت يــوم 

أمــس كخطيــب، إال أن أمــي الطيبــة التــي أبلغهــا أبــي بأمنياتــه، همســت فــي أذنــي مــن هــو ضيفنــا، 

وألصــف لــك مظهــره الخارجــي أوال: حســن البنيــان، متناســق القســمات، قصيــر الشــعر، عينــاه صغيرتــان، 

)كعينيــك( بنيتــان، ســريعتان، طريقــة ســلوكه بســيطة جــدًا، وكالمــه واضــح، يقــال: إنــه نزيــه جــدًا، حقــا وأنــت 

ــًا مــرة واحــدة. غــادر فــي  ــه، إن هــذا الرجــل قــد ســمى نفســه بروليتاري أيضــًا حديــدي، ولكــن لســت كمثل

ســاعة متأخــرة، ولكــن مامــا لحقــت أن تخبرنــي، بأننــي رقــت لــه، وإن أبــي فــي غايــة الغبطــة، وكــدت أرد 

ــر األمــر أه يــا عزيــزي”.   علــى أمــي، بأننــي آســفة جــدًا، ولكــن لــي زوجــًا بالفعــل، مــع أمــي يمكــن أن ندّب

إلــى موســكو، كان  آنــا فاســيليفنا  زيــارة كورناتوفســكي األولــى، انتقلــت  23 بعــد ثالثــة أســابيَع مــن 

كورناتوفســكي يزورهــم  يــوم األحــد، وكان فــي بقيــة األيــام مشــغواًل، وكان يأتــي خصيصــًا ليلينــا، ولكنــه 

كان يتحــدث أكثــر مــع زويــا التــي أعجبــت بــه كثيــرًا، ولــم يــزر أينســاروف آل ســتاخوف، كان أينســاروف 

جالســًا فــي حجرتــه، يقــرأ للمــرة الثالثــة رســائل وصلتــه مــن بلغاريــا مــع رســول ســائح، فقــد كانــوا يخافــون 

أن يرســلوها فــي البريــد، وقــد أقلقتــه الرســائل كثيــرًا، األحــداث تتطــور وكان احتــالل القــوات الروســية 
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لإلمارتيــن يشــغل بــال الجميــع، واشــتدت العاصفــة، وفاحــت رائحــة حــرب قريبــة، وبــدأ الحريــق، ولــم يكــن 

فــي مســتطاع أحــد أن يتنبــأ إلــى أيــن يتجــه، وأيــن يتوقــف؟. وكان قلــب أينســاروف يخفــق بشــدة، فأخــذت 

آمالــه تتحقــق، وكان يفكــر “ولكــن أليــس ذلــك مبكــرًا ومــن دون جــدوى؟!، فنحــن غيــر مســتعدين اآلن، 

ولكــن مــا العمــل!! يجــب أن أســافر”. حدثــت حركــة خفيفــة وراء البــاب، وانفتــح بســرعة، ودخلــت يلينــا 

الحجــرة. ارتعــش أينســاروف كلــه، واندفــع نحوهــا، وطــوق قامتهــا، “لــم تكــن تتوقعنــي؟” قالــت “هنــا 

تعيــش، إذن؟ عثــرت عليــك بســرعٍة، ســأظل معــك ربــع ســاعة”. كانــت تحــدق فــي عينيــه مبتســمة. مــرت 

لحظــة.. انتزعــت يلينــا نفســها، واقتربــت مــن منضــدة الكتابــة. “أنــا رّبــة بيــت هنــا، وال يجــوز أن تخفــي عنــي 

خافيــة” قالــت محاولــة أن تبــدو خاليــة البــال: “مــا هــذه الرســائل؟!”. “إن هــذه الرســائل مــن بلغاريــا، يــا يلينــا. 

أصدقائــي يدعوننــي إلــى الســفر”. وفجــأًة، طوقــت رقبتــه. “ولكــن ســتأخذني معــك”.... “آه، يــا فتاتــي 

العزيــزة، ولكــن أليــس خطيئــة، أليــس جنونــًا منــي أن أجــرك معــي، أنــا الــذي ال بيــت لــه، وال أهــل”. وضعــت 

يدهــا لتســد فمــه قائلــًة: “ولكــن ألــم يحســم كل شــيء بيننــا، أولســت زوجتــك؟ وهــل الزوجــة تفــارق زوجهــا 

إذا أردت، فســأبقى معــك اآلن، هــذه اللحظــة، وأظــل معــك إلــى األبــد، ولــن أعــود إلــى البيــت، هــل تريــد؟ 

ــى  ــذ اليــوم نحــن مرتبطــان إل ــه بقــوة مضاعفــة، وهتــف: “من ــن يدي لنســافر اآلن؟”. ضمهــا أينســاروف بي

األبــد.. ســتعودين اليــوم إلــى البيــت، يجــب التــروي ونحــن نحتــاج إلــى نقــود، وجــواز ســفرك، كيــف ندبــره؟”.     

24 قــرر أينســاروف، أن ينتظــر أخبــارًا أكثــر إيجابيــة، وبــدأ يتهيــأ للســفر، وكان األمــر صعبــًا جــدًا، كيــف ســيكون 

األمــر مــع يلينــا؟ كان مــن المســتحيل الحصــول لهــا علــى جــواز ســفر بطريــق مشــروعة أم يعقــدان قرانــه 

خلســة، ثــم يتوجهــان إلــى والديهــا ال، مــن األفضــل الســعي للحصــول علــى جــواز ســفر بطريقــة مــا. وعــزم 

ــا الســرية، وكان  علــى التشــاور، مــع مــدٍع عــام يعرفــه، متقاعــد وعجــوز ضليــع محنــك فــي شــتى القضاي

هــذا الرجــل يعيــش بعيــدًا عــن مســكنه، وقضــى أينســاروف ســاعة كاملــة للوصــول إلــى بيتــه، أصغــى 

إليــه المدعــي العــام المتقاعــد بانتبــاه، وهــو يستنشــق التبــغ  ويطالــب “دقــة أكثــر فــي طــرح المعطيــات 

الفعليــة” ولمــا رأى كراهيــة أينســاروف، للدخــول فــي التفاصيــل، وكان قــد جــاء إليــه علــى مضــض، اكتفــى 

بتوجيــه النصــح لــه، بــأن يتــزود بالقــروش، وطلــب إليــه أن يــزوره للمــرة الثانيــة، وأضــاف: “جــواز الســفر، تحــت 

متنــاول يــد اإلنســان، فأنــت لــو ســافرت مثــاًل، فمــن ســيعرف مــن أنــت؟. ماريــا بريديخينــا، أم كارولينــا 

فوغيلميــر؟”. وأحــس أينســاروف بشــعور القــرف، إال أنــه شــكر المدعــي العــام، ووعــده بالعــودة. فــي ذلــك 

المســاء ذهــب لزيــارة آل ســتاخوف، اســتقبلته آنــا فاســيليفنا برقــة، وعاملــه شــوبين ببــرود، ولكــن يلينــا 

رحبــت بــه بهــدوء شــديد، مــا كان فــي وســع أحــد ينظــر إليهــا فــي تلــك الســاعة، أن يظــن، أن مصيــر هــذه 

الفتــاة قــد حســم. جــاء كورناتوفســكي، بقــي أينســاروف بضــع دقائــق، ليتفحــص غريمــه، وخــرج أينســاروف، 

متبــاداًل النظــرات مــع يلينــا.  
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أرَق أينســاروف الليلــة بطولهــا، وفــي الصبــاح كان يشــعر بســوء فــي صحتــه، ومــع ذلــك أخــذ يرتــب أوراقــه، 

وعنــد الغــداء ارتفعــت حرارتــه، واشــتدت الحــرارة بســرعة عنــد المســاء، وأصابــه انحــالل فــي كل أعضائــه، 

وصــداع مؤلــم فــي رأســه، اســتلقى أينســاروف وفّكــر مــع نفســه: هــذا عقــاب عــادل، علــى ذهابــي إلــى 

ذلــك المحتــال العجــوز، وحــاول أن يغفــو، ولكــن المــرض كان قــد تمكــن منــه آنــذاك، وراحــت عروقــه تنبــض 

والــدم يغلــي بحــرارة فــي داخلــه، واألفــكار تــدور فــي ذهنــه كالطيــور، وغــرق فــي غيبوبــة، وفجــأة تــراءى 

لــه شــخص يضحــك فوقــه بخفــوت، ويهمــس، فتــح عينيــه بجهــد فنفــذ إليهــا ضــوء الشــمعة المحترقــة 

كالســكين، مــا هــذا؟. كان المدعــي العــام العجــوز، ويحــدق أينســاروف، والعجــوز يكبــر، وينتفــخ ثــم اختفــى 

كل شــيء.   

25 “جــاءك شــخص، واللــه يعلــم مــن هــو... ويريــد أن يــراك” قــال ذاك لبيرســينيف فــي المســاء   خادمــه 

الــذي كان يتميــز بالصرامــة. قــال بيرســينيف: “دعــه، يدخــل”  ودخــل فعــرف بيرســينيف فيــه الخيــاط صاحــب 

المســكن الــذي يقيــم فيــه أينســاروف. “أريــد أن أكلــم حضرتــك” قــال الخيــاط: “نزيلنــا مريــض جــدًا”. “ 

أينســاروف؟”... “بالضبــط وفّكــرت: اللــه يعلــم، قــد يمــوت، ويجــب إخبــار الشــرطة، ألنــه وحيــد، ولكــن أم 

البيــت قالــت لــي: اذهــب إلــى الســاكن الــذي كان نزيلنــا، يســتأجر فــي بيتــه الريفــي، فلعلــه يشــير لــك 

بشــيء”. اختطــف بيرســينيف قبعتــه، وأســرع معــه إلــى مســكن أينســاروف. وجــده راقــدًا علــى األريكــة، 

فاقــدًا الوعــي، وقــد تغيــر وجهــه، أســرع بيرســينيف إلــى الطبيــب، وجــاء بــه، وصــف لــه الطبيــب لصاقــات 

وملــح الزئبــق كمــا أمــر بمصــل الــدم. ســأله بيرســينيف: “هــل هــو فــي حالــة خطــرة؟”  أجــاب الطبيــب: 

“نعــم، جــدًا. التهــاب شــديد فــي الرئتيــن، والتهــاب الغشــاء البلــوري، ولربمــا الدمــاغ مصــاب أيضــًا”.  وبقــي 

بيرســينيف لقضــاء الليلــة، وعنــد مطلــع الصبــاح، أفــاق أينســاروف علــى نفســه بضــع دقائــق، ثــم غــاب عــن 

الوعــي ثانيــة، ذهــب بيرســينيف إلــى بيتــه ليســتبدل مالبســه، وأخــذ معــه بعــض الكتــب، وعــاد إلــى مســكن 

أينســاروف، وقــد عــزم، أن يســكن معــه فــي فتــرة المــرض، ومــر اليوم حزينًا متباطئًا، وحل المســاء، وأشــعل 

بيرســينيف شــمعة وأخــذ يقــرأ، أفــكار غريبــة علــى ذهــن بيرســينيف، كان فــي الحجــرة رجــل، كانــت حياتــه 

معلقــًة بخيــط رفيــع رجــل. كانــت الليلــة ســيئة ظــل المريــض يهــذي، جــاء الطبيــب فــي الصبــاح، ووصــف 

أدويــة جديــدة. وقــال: “مــازال هنــاك شــوط بعيــد إلــى أن ُتحــل األزمــة”. غــادر الطبيــب، وفجــأة صــر البــاب 

ــا لــم تبــد حركــة، وكأنهــا فهمــت  ــه، قفــز بيرســينيف كالملــدوغ، ولكــن يلين ــا مكان بخفــوت، وظهــرت يلين

كل شــيء فــي لحظــة، غطــى وجههــا شــحوب رهيــب، وجمــدت، وكانــت ســترتمي علــى أينســاروف بعــد 

لحظــة أخــرى، لــو لــم يوقفهــا بيرســينيف، وقادهــا إلــى األريكــة، وأجلســها. “إنــه يحتضــر؟”  ســألت ببــرود 

شــديد وهــدوء أرعبــا بيرســينيف. فــي تلــك اللحظــة صــدرت مــن أينســاروف أنــة خفيفــة، فأخــذت يلينــا 

ترتجــف، أمســكت رأســها، ثــم أخــذت تفــك شــريطي قبعتهــا. ســأل بيرســينيف: “مــاذا تفعليــن؟”. “ســأبقى 

هنــا”.. “كيــف؟ لمــدة طويلــة؟” “ال أعــرف، ربمــا النهــار كلــه، والليــل، أو إلــى األبــد”.. “أفيقــي علــى نفســك، 
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يــا يلينــا نيقواليفنــا،  أهلــك يمكــن أن يفتقــدوك. وســيبحثون عنــك... ويجدونــك... أنــه اآلن عاجــز عــن أن 

يحميــك”. أطرقــت برأســها، وانفجــرت مــن صدرهــا فجــأة، وبقــوة مروعــة، نوبــات متشــنجة مــن النحيــب.         

 26 كان أينســاروف ثمانيــة أيــام بلياليهــا بيــن المــوت والحيــاة، وكان الطبيــب يتــردد دائمــًا مهتمــًا وســمع 

شــوبين عــن حالــة أينســاروف الخطــرة، وزاره، كمــا زاره أبنــاء وطنــه، واقتــرح بعضهــم علــى بيرســينيف، 

أن يحــل محلــه فــي مالزمــة ســرير المريــض، ولكنــه لــم يوافــق متذكــرًا وعــده ليلينــا، كان يراهــا كل يــوم، 

وينقــل لهــا خلســة األخبــار. وكان نيقــوالي أرتيميفيتــش منزعجــًا مــن زيــارات الطالــب المتكــررة، ال ســيما، 

وأن مخططاتــه بشــأن كورناتوفســكي لــم تتقــدم.

اســتمر هــذا التعذيــب ثمانيــة أيــام، وأخيــرًا، حــدث تحــول فــي اليــوم التاســع، كانــت يلينــا تجلــس فــي حجــرة 

الجلــوس، قــرب آنــا فاســيليفنا، ودخــل بيرســينيف. ونظــرت يلينــا إليــه، وكــم كانــت ســريعة ومتخوفــة، كان 

يبتســم، ويهــز رأســه لهــا قليــاًل، فنهضــت للقيــاه. همــس لهــا: “أفــاق علــى نفســه، وزال الخطــر عنــه، وبعــد 

أســبوع ســيكون متعافيــًا تمامــًا”.  

27 لــم تتحقــق كلمــات بيرســينيف إال جزئيــًا، زال الخطــر، ولكــن أينســاروف كان يســتعيد قــواه ببــطء، 

تلقــى أينســاروف عــن طريــق بريــد المدينــة مذكــرة كتبــت يلينــا فيهــا لــه: “انتظرنــي، واطلــب أال يدخــل أحــد 

عليــك”.

 28 قــرأ أينســاروف مذكــرة يلينــا، وأخــذ علــى الفــور يرتــب حجرتــه، كان رأســه يــدور، وقلبــه يخفــق ضعفــًا 

وفرحــًا، وانفتــح البــاب، ودخلــت يلينــا شــاحبة تمامــًا، وارتمــت علــى صــدره بصيحــة فــرح ضعيفــة. وقالــت 

وهــي تعانقــه، وتداعــب رأســه: “أنــت حــي، أنــت لــي”. ولــم يعــرف، مــاذا يقــول لهــا. وســاد صمــت قصيــر، 

ناداهــا أينســاروف متســائاًل: “قولــي لــي، ألــم يخطــر فــي ذهنــك، أن هــذا المــرض جــاء عقابــًا لنــا؟”.  نظــرت 

يلينــا إليــه نظــرة جــادة: “خطــرت لــي هــذه الفكــرة، يــا دميــري، غيــر أننــي فكــرت علــى أي شــيء أعاقــب؟ 

ــأّي واجــب فرطــت، وبحــق أّي شــيء أجرمــت؟”... “يلينــا، سنســير ســوية”.  وأخــذت تحدثــه وحــاول أن  وب

يوقفهــا أكثــر مــن مــرة، ثــم قــال لهــا بصــوت غريــب: “اتركينــي، يلينــا، واذهبــي”. فــردت باندهــاش: “هــل 

تطردنــي؟”.. “يجــب أن تشــفقي علــي، وتخرجــي، يلينــا.. أنــا أشــعر، بــأن مــن الممكــن أن أمــوت.. روحــي كلهــا 

تصبــو إليــك، فكــري فــي أن المــوت، كاد يفــرق بيننــا، واآلن، أنــت هنــا، فــي أحضانــي.” وأخــذت تهتــز بــكل 

جســدها، وهمســت بصــوٍت ال يــكاد يســمع. “خذنــي، إذن”.  

29 كان نيقــوالي أرتيميفيتــش مقطــب الحاجبيــن، يتمشــى فــي مكتبــه جيئــة وذهابًا، وكان شــوبين يجلس 

عنــد النافــذة، ويدخــن. أرجــوك، كــف عــن الــرواح والمجــيء، فــي مشــيتك شــيئًا متوتــرًا ميلودراميــًا. أجــاب 

نيقــوالي أرتيميفيتــش: “ال شــيء لــك غيــر المــزاح، أنــت ال تريــد أن تفهــم أننــي تعــودت علــى تلــك المــرأة، 
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وارتبطــت بهــا، وإن غيابهــا يعذبنــي ال محالــة، هــا هــو تشــرين األول، والشــتاء علــى األبــواب، فــاذا يمكــن أن 

تفعــل فــي بقائهــا هــذه المــدة فــي ريفيــل؟”..  “يــا نيقــوالي أرتيميفيتــش، علــي أن أعمــل” وخــرج. تعبــس 

نيقــوالي أرتيميفيتــش، وأخــرج مــن مكتبــة علبــة مخمليــة، ثــم جلــس إلــى المــرآة، وراح يمشــط شــعره 

األســود ســعل أحــد وراء ظهــره، التفــت، فــرأى الخــادم الــذي جــاءه بالقهــوة. قــال الخــادم بنبــرٍة فيهــا 

شــيء مــن المهابــة: نيقــوالي أرتيميفيتــش! أنــت ســيدنا. أرجــو أال تغضــب علــي، أقصــد مــن واجبــي أن 

أخبــر ســيادتك... ســمعت ســيادتك تقــول: إنــك ال تعــرف إلــى أيــن تذهــب يلينــا نيقواليفنــا، ولكننــي صــرت 

أعــرف إلــى أيــن”. “ ألعلــك تكــذب؟ أيهــا األحمــق؟.!”... “أنــا رهــن إرادتــك، ولكنــي منــذ أربعــة أيــام، وأنــا أراهــا 

تدخــل فــي بيــت غريــب، فــي زقــاق، قــرب شــارع بوفارســكيا، وقــد ســألت البــواب عــن الذيــن يســكنون فــي 

البيــت”. ضــرب نيقــوالي أرتيميفيتــش األرض بقدميــه: “اســكت، أيهــا األرعــن! كيــف تجــرأ علــى ذلــك؟ يلينــا 

نيقواليفنــا تــزور المســاكين، ألن قلبهــا طيــب، وهــا أنــت ذا... اخــرج، أيهــا األحمــق”.  اندفــع الخــادم نحــو 

البــاب مرعوبــًا، وهتــف نيقــوالي أرتيميفيتــش: “توقــف، مــاذا قــال لــك البــواب؟.”. ...”ال... لــم يقــل شــيئًا... 

يقــول إنــه... طا...لــب... ““اســكت، أيهــا األرعــن”. وفكــر نيقــوالي أرتيميفيتــش حيــن بقــي وحيــدًا: يــا رب، مــا 

يعنــي هــذا؟ يجــب أن أعــرف أيــن هــذا البيــت، ومــن يعيــش فيــه. وذهــب إلــى آنــا فاســيليفنا، فوجدهــا فــي 

الســرير، وبعــد وقــت قصيــٍر جــدًا، جعلهــا تبكــي. 

30 وفــي غضــون ذلــك، انفجــرت الزوبعــة، وأعلنــت تركيــا الحــرب علــى روســيا، وانتهــى الموعــد الــذي حــدد 

للجــالء عــن اإلمارتيــن، ولــم يكــن يــوم الهزيمــة فــي ســينوب بعيــدًا، وكانــت الرســائل األخيــرة التــي يســمعها 

أينســاروف، تدعــوه إلــى المجــيء إلــى الوطــن بإلحــاح، وصحتــه ال تــزال معتلــًة. كان يســعل، ويشــعر بوهــن، 

ولكــن كانــت نفســه تلتهــب، فلــم يعــد يفكــر فــي المــرض، وكان ينتقــل فــي موســكو باســتمرار، ويجتمــع 

خلســة بأشــخاص مختلفيــن، ويغيــب نهــارات كاملــة، كمــا كانــت يلينــا تتهيــأ للســفر مــن جانبهــا، وفــي إحــدى 

األمســيات الممطــرة، كانــت جالســة فــي حجرتهــا، دخلــت خادمتهــا، وأبلغتهــا، بــأن أباهــا يدعوهــا إلــى 

مخــدع أمهــا، هــزت يلينــا كتفيهــا، ودخلــت إلــى مخــدع آنــا فاســيليفنا، كانــت عقيلــة نيقــوالي أرتيميفيتــش 

الطيبــة هــذه، علــى مقعــد بينمــا كان أبوهــا يقــف عنــد موقــد الحائــط، قــال بمهابــة، ولكــن دون أن يديــر 

رأســه:     “اســتدعيتك  يلينــا نيقواليفنــا، لكــي أستفســر منــك، أو أطالبــك باســتيضاٍح، أنــا غيــر راض عنــك، 

إن ســلوكك يغمنــي كثيــرًا، ويســيء إلــي، وإلــى أمــك. لقــد قمنــا، أنــا، وآنــا فاســيليفنا، بواجبنــا، لــم نبخــل، 

ــا فاســيليفنا الحــق فــي أن نتصــور، أنــك ســتحافظين بقدســيٍة علــى تلــك القواعــد  بشــيء، كان لــي وآلن

األخالقيــة كابنــة وحيــدٍة لنــا... مــن كان يتوقــع، أنــك تفقديــن صوابــك” مضــت يلينــا تقــول: “أنــا مقصــرة 

إزاءكمــا، ألننــي لــم أعتــرف منــذ زمــان... فقاطعهــا نيقــوالي أرتيميفيتــش: “هــل تعرفيــن البيــت فــي زقــاق، 

ــا، وقالــت: “نعــم، لقــد تزوجــت دميتــري  قــرب شــارع بوفارســكيا؟، أجبيننــي، أيتهــا الســائبة”. احمــرت يلين

نيكانوروفيتــش أينســاروف”.  قالــت آنــا فاســيليفنا بجهــد “أنــت؟! تزوجــت؟.!!”.. “ نعــم، مامــا... اعذرينــي... 
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تزوجنــا قبــل أســبوعين، ســرًا”.  اســتلقت آنــا فاســيليفنا علــى ظهــر الكرســي، وتراجــع نيقــوالي أرتيميفيتــش 

خطوتيــن. “تزوجــت! ذلــك الجبلــي األســود الفقيــر!!. ابنــة النبيــل العريــق نيقــوالي ســتاخوف، تزوجــت 

صعلــوكًا، دون مباركــة األبويــن، وتظنيــن أننــي ســأتركك وحالــك؟، وال أرفــع شــكوى؟ ســأدخلك إلــى الديــر، 

وأرســله هــو إلــى فــرق الســجناء”. قالــت يلينــا، وكانــت ترتعــش “افعــل بــي مــا تشــاء، ولكننــي كنــت ســأضطر 

إلــى إبالغــكا، ألننــا عزمنــا علــى الرحيــل، أنــا وزوجــي فــي األســبوع القــادم. إلــى بلغاريــا”.. “إلــى األتــراك”.!! 

هتفــت آنــا فاســيليفنا، وفقــدت الوعــي. اندفعــت يلينــا إلــى أمهــا. “ابتعــدي” صــرخ نيقــوالي أرتيميفيتــش، 

وأمســك ابنتــه مــن يدهــا، ابتعــدي، أيتهــا العاقــة. ولكــن بــاب المخــدع فتــح فــي تلــك اللحظــة، وأطــل رأس 

شــاحب الوجــه كان ذلــك رأس شــوبين، صــرخ: “نيقــوالي أرتيميفيتــش، أفغوســتينا خريســتيانوفنا وصلــت، 

وهــي تدعــوك إليهــا”. التفــت نيقــوالي أرتيميفيتــش بجنــون، وتوعــد شــوبين بقبضتــه، وتوقــف لحظــة، 

وخــرج مــن الحجــرة.   

كان أوفار إيفانوفيتش مستلقيًا في سريره، وكان شوبين يجلس على السرير عند قدمي أوفار

إيفانوفيتــش مكســور الخاطــر، كان يقــول فــي تفكــر: “أجــل، تزوجــت، وتنــوي الســفر، وابــن أخيــك مــأ 

البيــت كلــه بالصيــاح، وآنــا فاســيليفنا منهــارة، ولكــن ســفر ابنتهــا يفتــك بهــا أكثــر بكثيــر مــن الــزواج. وابــن 

أخيــك، يهــدد برفــع القضيــة إلــى المطــران، وإلــى الوزيــر، ولكنهــا ستســافر، ال أحــد يطاوعــه قلبــه ليقتــل 

ابنته”..”ليــس لهــم... الحــق”.  قــال أوفــار إيفانوفيتــش.   

ــا فاســيليفنا، صــارت طريحــة الفــراش، طالبهــا نيقــوالي  ــاة آن ــا المفاجــئ، يــودي بحي ــأ زواج يلين 31 كاد نب

أرتيميفيتــش، بــأن ال تســمح البنتهــا، بــأن تراهــا، لــم تكــن آنــا فاســيليفنا تــرى يلينــا، ولكن حالمــا كان نيقوالي 

أرتيميفيتــش يتــرك البيــت، حتــى تذهــب يلينــا إلــى أمهــا، وعيناهــا مغرورقتــان بالدمــوع، وكان هــذا التأنيــب 

الصامــت، ينفــذ إلــى قلــب يلينــا، وكانــت تقــول مقبلــة يديهــا: “يــا عزيزتــي، أنــا لســت مذنبــة، لقــد أحببتــه، 

اتهمــي القــدر، فهــو الــذي ســاقني إلــى رجــٍل ســيأخذني منــك”.  فكانــت آنــا فاســيليفنا، تقاطعهــا قائلــة: 

“تفضلــي أينســاروف هــذا وعلــى مــْن!”. وفــي آخــر األمــر تشــجعت، واختلــت بزوجهــا فــي إحــدى األماســي 

فــي مخدعهــا، وكان كل شــيٍء فــي البيــت قــد هــدأ، واســتقر، ورنــت مفاتيــح، وصــدر صريــر وانفتــح البــاب، 

وظهــر نيقــوالي أرتيميفيتــش، نظــر بصرامــة إلــى جميــع الذيــن التقاهــم، وتوجــه إلــى النــادي، واســتدعت آنــا 

فاســيليفنا ابنتهــا إليهــا، وعانقتهــا بقــوة، وقالــت ذارفــة دموعــًا مــرة: “كل شــيء ســوي، ولــن يثيــر ضجــة، 

وال شــيء اآلن يعيقــك عــن الســفر، وتركنــا. فاســيليفنا لــم تقــل البنتهــا، بــأي ثمــن أعطــى موافقتــه، لــم 

تقــل لهــا إنهــا وعدتــه، أن تدفــع كل ديونــه، كمــا ســلمته ألــف روبــل نقــدًا. 

32  كان يوم الرحيل يقرب، وتشــرين الثاني في أيامه األخيرة، وكان أينســاروف قد فرغ من اســتعداداته، 

وكان الطبيــب يســتعجله أيضــًا، ويقــول لــه: “أنــت بحاجــة إلــى طقــس دافــئ، لــن تســرد صحتــك هنــا”. 
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وكانــت اللهفــة إلــى الســفر تضنــي يلينــا أيضــا، فقــد كان يفزعهــا شــحوب أينســاروف، وكانــت أمهــا تنــوح 

عليهــا، وكأنــا تنــوح علــى ميتــة، وأبوهــا يعاملهــا ببــرود، وكان هــو اآلخــر يتعــذب ســرًا مــن دنــو الفــراق.  

وأخيــرًا جــاء اليــوم المحتــوم، وجــرى االتفــاق علــى أن تــودع يلينــا والديهــا فــي البيــت، وتبــدأ ســفرها مــن 

مســكن أينســاروف، تــرددت خطــوات عجــول علــى الــدرج، ودخلــت يلينــا بصحبــة أينســاروف وشــوبين، 

وكانــت عينــا يلينــا حمراويــن، فقــد تركــت أمهــا فاقــدة الوعــي، جلســت يلينــا فــي الزالجــة، والدمــوع 

تغمــر وجههــا، وغطــى أينســاروف قدميهــا بالســجادة بعنايــة، وكان الجميــع واقفيــن علــى مدخــل البيــت 

شــوبين، وبيرســينيف، وصاحــب البيــت، وصاحبتــه وإذا بزالجــة مترفــة تدخــل الفنــاء، ويقفــز منهــا نيقــوالي 

أرتيميفيتــش، ويهتــف، وهــو يدنــو مــن زالجــة الســفر راكضــًا: “حمــدًا للــه علــى أننــي وجدتــك، هــذا لــك، 

بركتنــا األبويــة األخيــرة”. وأدخــل رأســه تحــت ســقف الزالجــة، وأخــرج مــن جيــب ســترته أيقونــة صغيــرة، 

مخاطــة بحافظــة مخمليــة صغــرة، ووضعهــا فــي رقبتهــا.

33 كان يومــًا مشــرقًا مــن أيــام نيســان، وكان جنــدول حــاد المقدمــة يتمايــل باتــزان كلمــا دفــع الجندولــي 

مجذافــه الطويــل، لينزلــق فــي المنبســط المائــي العريــض الــذي يفصــل فينيســيا عــن ليــدو، كانــت يلينــا 

ــرًا منــذ مغادرتهــا موســكو، إال أنهــا كانــت أكثــر  ــا كثي وأينســاروف جالســين، لــم تتغيــر قســمات وجــه يلين

اســتغراقا وصرامــة، أمــا أينســاروف، فــإن مالمحــه تغيــرت بشــدة، نحــف والح عليــه الكبــر، وشــحب وتقوس 

ظهــره، وكان يســعل، باســتمرار تقريبــًا، ســعااًل قصــرًا جافــًا، وكانــت عينــاه الغائرتــان تلمعــان لمعانــًا غريبــًا، 

وكان فــي طريــق ســفره مــن روســيا، قــد أقعــده المــرض فــي الفــراش، مــا يقــارب الشــهرين قضاهمــا فــي 

ــا،  فيينــا، وفــي نهايــة آذار فقــط وصــل إلــى فينيســيا مــع زوجتــه، وكان يأمــل أن يســافر منهــا، إلــى بلغاري

فكانــت جميــع الطــرق األخــرى مغلقــة عليــه، وكانــت الحــرب ال تــزال تهــدر فــي الدانــوب، وقــد أعلنــت 

فرنســا، وانجلتــرا الحــرب علــى روســيا، وجميــع األمصــار الســالفية مضطربــة تتهيــأ لالنتفاضــة.

توجهــا إلــى المســرح. فــي المســرح، ُعرضــت أوبــرا لفــردي اســتطاعت أن تطــوف فــي مســارح أوروبــا كلهــا، 

أوبــرا مشــهورة جــدًا عندنــا، نحــن الــروس، وهــي “ترافياتــا” ومــن نكــد الطالــع، أن الممثلــة ســعلت ســعااًل 

تمثيليــًا، فــرد عليــه مــن المقصــورة ســعال جــاف حقيقــي مــن جانــب أينســاروف، فــي طريــق العــودة إلــى 

الفنــدق، ســار بهــا الجنــدول فــي القنــاة الكبيــرة ثانيــة، وجلــس أينســاروف أمــام نافــذة، ولكــن يلينــا لــم 

ــاًل، إذ أحــس بحمــى مفاجئــة، فأرقدتــه فــي الفــراش، وانتظــرت حتــى غفــا،  تتركــه يســتمتع بالمنظــر طوي

وعــادت إلــى النافــذة بهــدوء، وفكــرت مــع نفســها: يــا إلهــي! لــم المــوت، لــم الفــراق، ولــم المــرض أوه، 

يــا إلهــي!!، أال يجــوز اإلتيــان بمعجــزة. حقــًا؟”.    غمغــم أينســاروف أثنــاء نومــه: “رينديتــش !“ تقلــب علــى 

المخــدة قليــاًل، وســكن.

34 اســتيقظ أينســاروف فــي ســاعة متأخــرة، يطــّوق رأســه صــداع أصــم، ولكنــه نهــض، وكان ســؤاله 
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األول: “ألــم يــأِت رينديتــش؟” “لــم يــأت بعــد”. أغمــض أينســاروف عينيــه، وتمــدد بــال حــراك، نظــرت يلينــا 

إلــى صفحــة وجهــه الحــادة الخطــوط، واعتــرى قلبهــا بخــوف مفاجــئ. انقضــت ســاعتان، وأينســاروف ال 

يــزال متمــددًا علــى األريكــة، ولكنــه لــم ينــم، ولــم تبتعــد يلينــا عنــه، وأخيــرًا ســألته “ولمــاذا ال تنــام؟”...  

“أيقظينــي، حالمــا يأتــي رينديتــش، وإذا قــال المركــب جاهــز، ســافرنا فــي الحــال”. وغفــا، وهــدأ كّل شــيء. 

ــا رأســها علــى ظهــر الكرســي، واســتغرقت تنظــر مــن النافــذة ســاء الطقــس،  وراحــت تجــوب  ألقــت يلين

بســرعٍة غيــوم بيضــاء، والتفتــت، وجمــدت علــى حالهــا، فقــد رأت أينســاروف مبيضــًا كالثلــج، ويحــدق فيهــا 

بعينيــن واســعتين، مرعبتيــن، وقــال: “يلينــا أنــا أحتضــر”. ركعــت علــى ركبتيهــا صارخــة، كــرر أينســاروف: “كل 

ــا مــن الحجــرة  ــا وطنــي..!!”. خرجــت يلين ــا زوجتــي المســكينة، وداعــًا، ي ــا أحتضــر، وداعــًا، ي شــيء انتهــى، أن

راكضــة، وراحــت تنــادي طالبــة النجــدة. وفــي تلــك اللحظــة، ظهــر علــى عتبــة البــاب وتوقــف فــي حيــرة، 

هتفــت يلينــا: “رينديتــش!!. أنــت هــذا!!. انظــر بحــق الــرب، إنــه فــي غيبوبــة”. لــم يقــل ريندتيتــش شــيئًا، 

ســوى أّنــه تنحــى، وتجــاوزه خطفــا شــخص صغيــر إنــه طبيــب، وتقــّدم مــن أينســاروف. وبعــد لحظــات قــال: 

“ســينيورا، الســيد األجنبــي مــات”.     

35 فــي اليــوم التالــي، كان رينديتــش واقفــًا فــي الحجــرة، وقــد جلســت يلينــا أمامــه، وكان أينســاروف 

ممــددًا فــي تابــوت فــي الحجــرة المجــاورة، وعلــى النافــذة رســالة مــن آنــا فاســيليفنا تســتدعي فيهــا آنــا 

ــو لشــهر، وتشــكو مــن وحدتهــا.  فاســيليفنا ابنتهــا إلــى موســكو، ول

ــاء ســفره إلــى وطنــه، وكان رجــاًل مخلصــًا  ــار مــن دالماســيا، تعــّرف أينســاروف عليــه، أثن كان رينديتــش بّح

للقضيــة الســالفية، وكان يحتقــر األتــراك. ســألت يلينــا: “كــم ينبغــي أن تمكــث فــي فينيســيا؟” “يومــًا 

لشــحن الحمولــة، ولعــدم إثــارة الريبــة، ثــم نتجــه إلــى زارا رأســًا، لــن يفــرح أبنــاء وطنــي، كانــوا ينتظرونــه، 

ويعولــون عليــه؟”. نظــرت يلينــا إلــى رينديتــش، وقالــت: “يــا قبطــان، خذنــي وإيــاه”. غــرق رينديتــش يفكــر 

“ممكــن، ولكــن كيــف ســأعود بــك؟”. “ال حاجــة عنــد ذاك أن تعــود بــي. فقــط أن تأخذنــا”. حــك رينديتــش 

عليــاءه. “كمــا تشــائين، انتظرينــي هنــا”. فــي تلــك الليلــة، غــادر قــارب عريــض مرســى الفنــدق الــذي كان 

أينســاروف وزوجتــه يقضيــان فيــه، وفــي القــارب يلينــا ورينديتــش، وصنــدوق طويــل، وســاروا زهــاء ســاعة، 

حتــى وصلــوا، إلــى ســفينة صغيــرة، عنــد المخــرج مــن المرفــأ تمامــًا، وصعــدت يلينــا ورينديتش إلى الســفينة، 

وحمــل البحــارة الصنــدوق، وعنــد منتصــف الليــل، هبــت زوبعــة، ولكــن الســفينة كانــت، فــي باكــر الصبــاح، 

تمــر بالليــدو، وكان البحــارة المحنكــون يهــزون رؤوســهم، وال يتوقعــون أي خيــر، والبحــر األدرياتيكــي بيــن 

فينيســيا، وتريســت والســاحل الدالماســي، خِطــر للغايــة. وبعــد ثالثــة أســابيع، مــن خــروج يلينــا مــن فينيســيا 

تلقــت آنــا فاســيليفنا فــي موســكو الرســالة التاليــة:

“والــدي العزيزيــن، أودعكمــا إلــى األبــد، يــوم أمــس قضــى ديمتــري نحبــه، اليــوم سأســافر مــع جثمانــه 



22 في العشّية   |

إلــى زارا، ســأدفنه هناكولكــن لــم يعــد لــي وطــن، غيــر وطــن )د( يجــري اإلعــداد النتفاضــة هنــاك، والنــاس 

يتهيــؤون للحــرب، وســأكون ممرضــة فيهــا، أنــا ال أعــرف مــاذا ســيحدث لــي، ولكننــي ســأظل، بعــد وفاتــه، 

مخلصــة لقضيــة حياتــه، إن القــدر لــم يجمــع بيننــا جزافــًا، ســامحاني”.   

انقضــى علــى ذلــك، زهــاء خمســة أعــواٍم، ولــم يــأت أي خبــر آخــر عــن يلينــا، ولــم تجــد نفعــًا كل الرســائل 

واالستفســارات، كمــا لــم يــأت بشــيٍء ســفر نيقــوالي أرتيميفيتــش نفســه إلــى فينيســيا وزارا، بعــد انعقــاد 

الصلــح، فــي فينيســيا، لــم يعــرف إال مــا يعرفــه القــارئ، وفــي زارا لم يســتطع أحد أن يمــده بمعلوماٍت إيجابيٍة 

عن رينديتش، وال عن الســفينة التي اســتأجرها، وســرت شــائعات تزعم أن تابوتًا قد قذف إلى الســاحل، بعد 

زوبعــة شــديدة، منــذ ســنواٍت، وتقــول معلومــات أكثــر وثوقــًا: إن هــذا التابــوت جــاءت به ســيدة أجنبية قادمة 

مــن فينيســيا، ودفنتــه قــرب الســاحل، وأضــاف آخــرون، أن هــذه الســيدة شــوهدت بعــد ذلــك، فــي الهرســك 

مــع قــوات كانــت تؤلــف آنــذاك. ومهــا يكــن، فــإن أثــر يلينــا قــد اختفــى، وإلــى األبــد، ال تــزال آنــا فاســيليفنا حيــة 

تــرزق، وقــد ظهــر عليهــا الكبــر كثيــرًا، كمــا ظهــر الكبــر علــى نيقوالي أرتيميفيتش، وغشــاه الشــيب، وانقطعت 

عالقتــه بأفغوســتينا خريســتيانوفنا، وهــو اآلن يشــتم كل مــا هــو أجنبــي. وكورناتوفســكيالولوع بالشــقراوات 

تــزوج زويــا التــي طاعتــه كثيــرًا،  وبيرســينيف فــي هايدلبــورغ ُأرســل إلــى الخــارج علــى نفقــة الحكومــة، وشــوبين 

فــي رومــا، وقــد انقطــع بكليتــه إلــى فنــه، ويعتبــر واحــدًا، مــن أروع النحاتيــن الشــبان. وكان شــوبين يراســل، من 

حيــن آلخــر أوفــار إيفانوفيتــش الــذي هــو وحــده، لــم يتغيــر وقــد كتــب شــوبين له منذ حين: “هــل تذكر ما قلته 

لــي، فــي الليلــة التــي عرفنــا فيهــا بــزواج يلينــا المســكينة، حيــن كنــت جالســًا علــى ســريرك، وأتحــدث إليــك؟ 

هــل تذكــر حيــن ســألتك: هــل ســيكون عندنــا بشــر؟ وأجبتنــي: “ســيكونون” آه، يــا قــوة التربــة الســوداء!، واآلن 

أيضــًا أســألك مــّرة أخــرى مــن هنــا، حســنًا يــا أوفــار إيفانوفيتــش، هــل ســيكونون؟.!”.  العــب أوفــار إيفانوفيتش 

أصابعــه، وثبــت نظرتــه اللغزيــة فــي البعيــد. 
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