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عالــج تورغينيــف فكــرة روايــة “اآلبــاء والبنــون” فــي أغســطس 1860 وفــرغ مــن تأليفهــا فــي ضاحيــة 
سبســكويه فــي يوليــو 1861 ونشــرت الروايــة فــي مجلــة “روســكي فيســتك” 1862 وفــي العــام ذاتــه 
صــدرت فــي طبعــة مســتقلة “تكريمــًا لذكــرى فيســاريون غريغوريفيتــش بيلينســكي “. وفــي الحــال بــدأت 
مجــادالت حــادة بخصــوص هــذه الروايــة المكرســة لواحــدٍة مــن أهــم قضايــا العصــر -مســألة جيــل الشــباب- 

واســتمرت تلــك المجــادالت عقــدًا كامــًا مــن الســنين.  

تكريمًا لذكرى “فيساريون بيلينسكي”

1  هل ترى شــيئًا يا بيوتر؟ - ســأل الســيد خادمه الشــاب  وأجاب: “ال أرى شــيئًا، يا ســيدي، ال شــيء” كان 
ذلــك فــي العشــرين مــن مايــو 1859 تنّهــد الســيد، وجلــس علــى المصطبــة، فلــوى ســاقيه تحتهــا، وأخــذ 
ينظــر حواليــه، وهــو غــارق فــي خّضــم أفــكاره، اســمه “نيكــوالي بتروفيتــش كيرســانوف” اندفــع الخــادم 
مــن وراء البوابــة وهتــف: أعتقــد أنهــم وصلــوا. نهــض نيكــوالي بتروفيتــش بلمــح البــر، وســّلط نظراتــه 
علــى طــول الطريــق. بانــت عربــة تجّرهــا ثاثــة مــن جيــاد البريــد، والح مــن العربــة شــريط القبعــة الطابيــة، 
وبــدت مامــح الوجــه الحبيــب... “أركاشــا! أركاشــا!..” صــاح كيرســانوف، وهــرع ملوحــًا بيديــه... بعــد لحظــات 

المســت شــفتاه خــّد ابنــه األســمر المغبــر الــذي لــم ينبــت الشــعر عليــه.  

2  كان نيكــوالي بتروفيتــش أكثــر اضطرابــًا مــن ابنــه، فقــد بــدا فــي شــيٍء مــن الحيــرة والتهّيــب، أوقفــه 
أركادي قائــًا: اســمح لــي، يــا أبتــي، أن أقــّدم إليــك صديقــي الطيــب “بــازاروف”  الــذي كتبــت لــك عنــه 

ــا. الكثيــر، لقــد تفضــل، ووافــق علــى أن يحــّل ضيفــًا علين

ُأعــّدت الجيــاد فــي بضــع دقائــق، فاســتقّل األب واالبــن العربــة المكشــوفة، بينمــا قفــز بــازاروف إلــى 
العربــة الكبيــرة، ومــال برأســه علــى الوســادة الجلديــة، وتحركــت المركبتــان. 

3 ”حصلــت علــى الماجســتير، وعــدت إلــى األهــل أخيــرًا” قــال نيكــوالي بيتروفيتــش، وهــو يامــس كتــف 
أركادي تــارًة، وركبتــه تــارًة أخــرى. تطلــع مــن بيــن أصابــع يــده التــي كان يمســح بهــا جبهتــه، وأحــّس بوخــزٍة 
فــي القلــب... ولكنــه أنــاح بالائمــة علــى نفســه فــي الحــال، ثــم قــال بعــد صمــٍت طويــٍل: “هــا هــي حقولنــا”.  
فقــال أركادي: “يبــدو لــي أّن تلــك الغابــة، فــي األمــام، غابتنــا، أليــس كذلــك؟” “بلــى، غابتنــا، ولكننــي بعتها. 
وســوف ُتقتلــع أشــجارها فــي العــام الحالــي. “كنــت بحاجــٍة إلــى النقــود، ثــم إّن هــذه األراضــي ســتحال إلــى 
الفاحيــن”. األب يعانقــه مــن جديــد، ويقــول: “لــم يبــق إال القليــل، فمــا إن نتســّلق هــذه الهضبــة، حتــى 
يلــوح المنــزل لألنظــار، وســنعيش معــك، يــا أركاشــا، برغــٍد وهنــاٍء، ســوف تســاعدني فــي أمــور الضيعــة إذا 
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كان ذلــك ال يســبب لــك ضجــرًا.

ينبغــي لنــا اآلن، أن نتقــارب علــى نحــٍو أوثــق، وأن نتعــرف علــى بعضنــا البعــض بصــورٍة أفضــل، أليــس 
كذلــك؟” فأجــاب أركادي: - بالطبــع، ولكــن مــا أروع النهــار اليــوم!” 

بعــد ربــع ســاعة، توقفــت العربتــان أمــام مدخــل دار خشــبية جديــدة مطليــة بدهــاٍن رمــادي، وذات ســطح 
حديــدّي أحمــر اللــون، كانــت تلــك هــي ضيعــة “مارينــو”. 

4 لــم يهــرع حشــد كبيــر مــن الخــدم إلــى المدخــل الســتقبال األســياد. فقــد ظهــرت بنــت فــي الثانيــة عشــرة 
مــن العمــر، وخــرج علــى أثرهــا مــن الــدار فتــى شــبيه كّل الشــبه ببيوتــر فــي ســترة خــدم.

ــرة حســب  ــٍق قصي ــة قاتمــة، وربطــة عن ــة إنجليزي دخــل غرفــة االســتقبال رجــل متوســط القامــة، فــي بدل
ــه بافــل بتروفيتــش كيرســانوف، إنــه فــي حوالــي الخامســة واألربعيــن، يحتفــظ بآثــار وســامة،  الموضــة، إّن
أخــرج بافــل مــن جيــب ســرواله يــده الجميلــة فمدهــا إلــى ابــن أخيــه، وبعــد أن صافحــه علــى الطريقــة 
األوروبيــة، قّبلــه ثــاث قبــاٍت علــى الطريقــة الروســية،  لــم يســهبوا فــي الــكام أثنــاء العشــاء، وخصوصــًا 

بــازاروف الــذي لــم يقــل شــيئًا فــي الواقــع، ولكنــه أكل كثيــرًا.   

اجتــاح أركادي شــعور بالفرحــة، فالنــوم لذيــذ فــي المنــزل الحبيــب، فــي الســرير المعتــاد، تحــت غطــاء خاطتــه 
يــدان حبيبتــان، ربمــا همــا يــدان المربيــة، يــدان طّيبتــان حنونتــان ال تعرفــان الكلــل. تذّكــر أركادي مربيتــه 

“يغوروفنــا” فتنّهــد، وتمنــى لهــا النعيــم فــي اآلخــرة...  

5  فــي صبــاح اليــوم التالــي، اســتيقظ بــازاروف قبــل اآلخريــن، وخــرج مــن الــدار، تطلــع حواليــه، وفّكــر فــي 
نفســه: “هــذه األماكــن يعوزهــا الجمــال”. عندمــا فصــل نيكــوالي بتروفيتــش أرضــه مــن أراضــي فاحيــه، 
اضطــّر إلــى إنشــاء الضيعــة الجديــدة علــى بقعــٍة مســتوية عاريــة تمامــًا، مســاحتها زهــاء أربعــة هكتــارات، 
فبنــى دارًا ومنشــآت للخدمــة ومزرعــة، وغــرس بســتانًا وحفــر بركــًة وبئريــن، إال أن الشــجيرات الغضــة لــم 

تزدهــر بالشــكل الــازم. 

فــي تلــك األثنــاء، اســتيقظ نيكــوالي بتروفيتــش هــو اآلخــر، وتوجــه إلــى أركادي، فوجــده مرتديــًا مابســه. 
ــزون كان الســماور يغلــي  ــة بالســتارة، وعلــى المائــدة قــرب الدراب خــرج األب وابنــه إلــى الشــرفة المحجوب
بيــن باقــاٍت كبيــرٍة مــن الليــاك. حضــرت نفــس البنــت التــي كانــت باألمــس أول مــن اســتقبل القادميــن فــي 
المدخــل، وقالــت بصــوٍت رفيــع: “فينيتشــكا متوعكــة وال تســتطيع الحضــور” ... “إذن، فســأذهب إليهــا 
بنفســي” هتــف أركادي بنفحــٍة جديــدة مــن المشــاعر النبيلــة، وقفــز مــن كرســيه، وســوف أبيّيــن لهــا؛ أن ال 
داعــي للخجــل منــي”  نهــض نيكــوالي بتروفيتــش هــو اآلخــر، وطفــق يقــول: “أركادي، أرجــوك... ال تفعــل 

ذلــك... فأنــا لــم...”  
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تهــادت خطــوات مســتعجلة، دخــل أركادي الشــرفة تعلــو وجهــه مســحة مــن الطيبــة والحنــان، وهتــف 
منتصــرًا: “لقــد تعارفنــا، يــا والــدي! وســوف تأتــي فيمــا بعــد، ولكــن لــَم لــْم تخبرنــي بــأّن لــدي أخــًا؟ لكنــت 
قــد قّبلتــه مســاء أمــس، كمــا قّبلتــه اآلن”.  أراد نيكــوالي بتروفيتــش أن يقــول شــيئًا، وأن ينهــض، ويفتــح 

يديــه” ليحتضــن ابنــه... ولكــن أركادي اندفــع إليــه يعانقــه.

 دّق نيكــوالي بتروفيتــش الجــرس، وصــاح: “دونياشــا!” ولكــن فينيتشــكا نفســها ظهــرت فــي الشــرفة بــداًل 
مــن دونياشــا، كانــت امــرأة غضــة فــي حوالــي الثالثــة والعشــرين مــن العمــر، ناصعــة البشــرة، بشــعر فاحــم 
وعينيــن ســوداوين وشــفتين حمراويــن ممتلئتيــن كشــفاه األطفــال، حملــت قدحــًا كبيــرًا مــن الــكاكاو، 
فوضعتــه أمــام بافــل بتروفيتــش، واعتراهــا الحيــاء كليــا، غضــت بصرهــا، وتوقفــت قــرب المائــدة مســتندًة 
إليهــا بأطــراف أصابعهــا، وكأنهــا شــعرت، بــأّن مجيئهــا أمــر مخجــل، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تتصــور، بــأن 

لهــا الحــق فــي أن تحضــر.

6 عــاد بــازاروف، جلــس إلــى المائــدة، وشــرع يحتســي الشــاي باســتعجال، تطّلــع إليــه األخويــن بصمــٍت، بينــا 
راح أركادي ينّقــل نظراتــه خلســة بــن أبيــه وعمــه، وأخيــرًا ســأل نيكــوالي بتروفيتــش: “هــل قطعــت مســافًة 

طويلــًة؟”.... “هنــاك مســتنقٌع قــرب أجّمــة الحــور، ورأيــت خمســة مــن طيــور

البكاســين” ... “أنــت تــدرس الفيزيــاء، أليــس كذلــك؟” ســأل بافــل بتروفيتــش بــدوره. “أجــل الفيزيــاء، بــل 
العلــوم الطبيعيــة علــى العمــوم”. ورأى نيكــوالي بتروفيتــش، أن مــن واجبــه أن يتدخــل فــي الحديــث 
“ســوف نتحــدث معــك يــا عزيــزي يفغينــي فيمــا بعــٍد بتفصيــل أكبــر حــول، فأنــا مســرور جــدًا لدراســتك 
العلــوم الطبيعيــة. ســمعت أن “ليبيــغ” أجــرى اكتشــافًا مدهشــًا، بخصــوص تســميد الحقــول، ويمكنــك أن 

تســاعدني فــي أعمالــي الزراعيــة، فبوســعك أن تقــدم لــي نصيحــة نافعــة”.   

ــم فــي  ــه األصغــر نيكــوالي، ث ــزل أول األمــر، شــأنه شــأن أخي 7 تلقــى بافــل بتروفيتــش تعليمــه فــي المن
“ســلك الوصفــاء” وكان منــذ طفولتــه يتمتــع بجمــال رائــع، وكان معتــّدًا بنفســه، وســاخرًا بعــض الشــيء، 
وحــاّد الطبــع بشــكل يثيــر الضحــك أحيانــًا، ولــذا كان  يــروق لآلخريــن،  حالمــا تخــّرج ضابطــًا، أخــذ يظهــر فــي 
كّل المحافــل عــاش فــي منــزل واحــد مــع أخيــه الــذي أحّبــه حّبــًا صادقــًا، مــع أنــه لــم يكــن يشــبهه بشــيٍء، 
ــان، ولكنهــا  ــر الواســعتين جميلت ــاه الســوداوان غي ــًا، وعين ــل القــوام يعــرج قلي نيكــوالي بتروفيتــش ضئي
حزينتــان بعــض الشــيء، كان يهــوى الكســل، ولكنــه يهــوى المطالعــة، ويخشــى الظهــور فــي المحافــل، 
أمــا بافــل بتروفيتــش، فلــم يصــرف وال أمســية واحــدة فــي المنــزل، وقــد اشــتهر بالبســالة واللياقــة، فهــو 
الــذي جعــل الجمبــاز موضــة لــدى شــباب المجتمــع الراقــي، وفــي عامــه الثامــن والعشــرين أصبــح ضابطــًا 
برتبــة رائــد تنتظــره أفضــل المناصــب، ولكــن كّل شــيء تغيــر فجــأة. فــي ذلــك الحيــن، كانــت تظهــر فــي 
مجتمــع بطرســبورغ الراقــي مــن حيــن آلخــر امــرأة لــم يطوهــا النســيان حتــى اآلن، وهــي األميــرة )ر( كان 
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لديهــا زوج مهــذب، ولكنــه علــى شــيء مــن الغبــاوة، ولــم يكــن لديهــا أطفــال، وعلــى العمــوم كانــت غريبــة 
األطــوار، تعيــش حيــاة متميــزة، اشــتهرت بأنهــا امــرأة لعــوب تنغمــر بولــع كبيــر فــي مختلــف أنــواع الملــذات، 
وترقــص حتــى اإلغمــاء، وتقهقــه، وتنكــت مــع الشــباب الذيــن تلتقيهــم قبيــل الغــداء فــي غرفــة اســتقبال 
شــبه معتمــة، أمــا فــي الليــل، فكانــت تنتحــب وتصلــي، وحالمــا يحــل النهــار تتحــول مــن جديــد إلــى واحــدة 
مــن نســاء المجتمــع الراقــي، وتتنقــل، وتضحــك، وتثرثــر وكأنــا تندفــع لماقــاة كّل مــا يمكــن أن يوفــر لهــا 
أدنــى قــدر مــن التســلية. كانــت ذات قــوام مدهــش، ضفيرتهــا الذهبيــة اللــون الثقيلــة كالذهــب تتدلــى 
إلــى أســفل الركبتيــن، ولكنــه مــا مــن أحــد بوســعه أن يطلــق عليهــا نعــت الحســناء، فلــم يكــن فــي محياهــا 
شــيء جميــل غيــر عينيهــا، وليــس عيناهــا بالضبــط، بــل نظرتهــا الســريعة العميقــة الاأباليــة، حتــى البســالة، 
والمتأملــة حتــى الكآبــة، إنهــا نظــرة كلهــا ألغــاز، صادفهــا بافــل بتروفيتــش فــي إحــدى الســهرات، ورقــص 
معهــا المــازوركا، فلــم تقــل طوالهــا وال كلمــة واحــدة ذات شــأن، ووقــع فــي هواهــا بشــدة وعنــف، 
وســرعان مــا حقــق هدفــه هــذه المــّرة أيضــًا، وهــو الــذي تعــود علــى االنتصــارات، إال أن ســهولة الفــوز لــم 
تخفــف مــن غلوائــه، علــى العكــس، فقــد تعلــق تعلقــًا أشــد وأكثــر مضضــًا بهــذه المــرأة التــي ظــل فيهــا، 

علــى مــا يبــدو، شــيء

منشــود بعيــد المنــال لــم يتوصــل إليــه أحــد، حتــى عندمــا تستســلم كليــًا، وال يعلــم إال اللــه بمــا كان 
يعشــش فــي هــذه الــروح!!. لقــد بــدت، وكأنهــا أســرة قــوى خفيــة مجهولــة بالنســبة لهــا نفســها، قــوى 
تتاعــب بهــا كمــا يحلــو لهــا، ومــا كان بوســع ذكائهــا غيــر المفــرط أن يســيطر علــى نــزوات تلــك القــوى، 
كان ســلوكها بمجملــه عبــارة عــن طائفــة مــن الحماقــات. أمــا حبهــا، فــكان ينضــح حزنــًا: لــم تعــد تضحــك، 
وتمــزح مــع الــذي اختارتــه، وصــارت تســتمع إليــه، وتحــدق فيــه متحيــرة، وكانــت تلــك الحيــرة تتحــّول أحيانــًا، 

بصــورة مفاجئــة علــى األغلــب، إلــى رعــب بــارد.

كان حينمــا يعــود إلــى منزلــه بعــد لقــاءات الغــرام، يحــّس مــرارًا بكآبــة مــّرة، وكان يســأل نفســه: “مــاذا أريــد 
أكثــر مــن ذلــك؟”  كان األمــر صعبــًا علــى بافــل بتروفيتــش، حتــى عندمــا أحبتــه األميــرة )ر( ولكنــه كاد 
يجــن، عندمــا خفــت حبهــا لــه، كان يتعــذب، ويغــار عليهــا، وياحقهــا فــي كّل مــكان، حتــى ســئمت مــن 
ماحقتــه، فســافرت إلــى الخــارج، أحــال نفســه علــى التقاعــد بالرغــم مــن رجــاء أصدقائــه ونصائــح رؤســائه، 
ولحــق باألميــرة، فبقــى أربعــة أعــوام فــي الغربــة تــارة يطاردهــا وتــارة يفلتهــا عمــدًا، وأخــذ يشــعر بالخجــل 
مــن نفســه، وصــار يكــره نفســه بســبب تخاذلــه... ولكــن مــا مــن شــيء كان بوســعه أن يعينــه، فقــد انغــرزت 
فــي أعمــاق روحــه، وفــي )بــادن( عــادت عاقتهــا، ذات مــّرة، إلــى ســابق عهدهــا،  ولكــن مــا إن مــر شــهر 
حتــى انتهــى كّل شــيء: فقــد اندلــع اللهيــب للمــرة األخيــرة، ثــم انطفــأ إلــى األبــد، وعندمــا أدرك حتمّيــة 
الفــراق الــذي ال مفــّر منــه. عــاد إلــى روســيا، وحــاول أن يعيــش عيشــته القديمــة، ولكنــه لــم يعــد قــادرًا علــى 
العــودة إلــى المجــرى القديــم. فــراح يطــوف مــن مــكان آلخــر كَمــن ُســلب عقلــه، كان ال يــزال يظهــر فــي 
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المحافــل، ويحتفــظ بجميــع عــادات الشــخص المنتمــي إلــى المجتمــع الراقــي، داهمتــه الشــيخوخة، وخــط 
الشــيب شــعره، لــم يكــن يفكــر فــي الــزواج، حتــى مجــّرد تفكيــر، ذات مــرة، أثنــاء الغــداء فــي النــادي، عــرف 
بافــل بوفــاة األميــرة )ر( التــي قضــت نحبهــا فــي باريــس فــي حالــة تقــرب مــن الجنــون، نهــض مــن المائــدة، 
وأخــذ يجــوب غــرف النــادي طويــًا، حــدث ذلــك فــي مطلــع عــام 1848 فــي نفــس الوقــت الــذي وصــل 
ــذ  ــه من ــل مــع أخي ــم يكــن بافــل قــد تقاب ــه، ل ــه نيكــوالي بتروفيتــش إلــى بطرســبورغ بعــد وفــاة زوجت في
أن انتقــل هــذا إلــى القريــة، وفــي عــام 1848 فقــد نيكــوالي بتروفيتــش زوجتــه، وفقــد بافــل بتروفيتــش 
ذكرياتــه، حــاول بافــل أال يفكــر باألميــرة بعــد وفاتهــا إال أن نيكــوالي ظــل يحتفــظ بشــعور إنســان عــاش 

الحيــاة علــى نحــو صائــب، فقــد كان ابنــه يترعــرع. 

8 لــم يبــق بافــل طويــًا أثنــاء التــداول بيــن أخيــه، ووكيــل المزرعــة النحيــف الفــارغ القامــة ذي العينيــن 
يــرد علــى جميــع ماحظــات نيكــوالي بتروفيتــش ويحــاول أن يصــّور جميــع  المراوغتيــن، كان الوكيــل 

الفاحيــن ســكارى ولصوصــًا. 

9 فــي نفــس ذلــك اليــوم تعــّرف بــازاروف علــى فينيتشــكا، كان يتجــّول مــع أركادي فــي البســتان، ويبيــن 
لــه الســبب الــذي منــع بعــض الشــجيرات المغروســة فيــه، وخصوصــًا البلــوط، مــن أن تمــد جذورهــا. كانــت 
فــي التعريشــة فينيتشــكا ودونياشــا وميتيــا، توقــف بــازاروف، وحنــى أركادي رأســه لفينيتشــكا، كمــا يحنيــه 
لشــخٍص مــن معارفــه القدامــى، فقــال بــازاروف حالمــا ابتعدتــا قليــًا: “ألبيــك ذوق جيــد علــى مــا يبــدو، 

إنــه يعجبنــي”. 

ــازاروف يعمــل.  ــو علــى منوالهــا: أركادي يتنعــم، وب ــاة فــي مارين ــًا، ســارت الحي 10 مضــى أســبوعان تقريب
تعــّود الجميــع فــي الــدار علــى بــازاروف، وعلــى أســلوبه المســتهين، ورفعــت الكلفــة بينــه وبيــن فينيتشــكا 
خصوصــًا، غيــر أن بافــل كــره بــازاروف بــكل جوانحــه، كان يعتبــره متعاليــًا ســليطًا وقحــًا. وُخّيــل إليــه أن 

ــكاد يحتقــره. ــازاروف، ال يحترمــه، وي ب

حّلــت أفضــل أيــام العــام، األيــام األولــى مــن يونيــو، كان الطقــس رائعــًا، غيــر أّن الكوليــرا كانــت تتهــدد 
وتتوعــد مــن بعيــد، ولكــن ســكان هــذا اللــواء اعتــادوا علــى زيارتهــا، كان بــازاروف ينهــض مبكــرًا جــدًا ويتوّجــه 
إلــى مســافة كيلومتريــن، لغــرض جمــع األعشــاب وفــي بعــض األحيــان يصطحــب أركادي، فيــدور بينهــا، 

فــي طريــق العــودة جــدل اعتــاد أركادي أن يكــون الخاســر.   

ذات مــرة تأخــرا طويــًا، فخــرج نيكــوالي بتروفيتــش للقائهمــا فــي البســتان، وعندمــا اقتــرب مــن التعريشــة، 
ســمع فجــأًة خطــوات الشــابين الســريعة وصوتيهــا، قــال أركادي: “معرفتــك بأبــي غيــر كافيــٍة”.  فاختبــأ 
نيكــوالي، فــي حيــن أجــاب بــازاروف: “أبــوك رجــل طيــب، ولكنــه إنســان متقاعــد حانــت نهايتــه”. أرهــف 
نيكــوالي الســمع.. ولــم يجــِر أركادي جوابــًا. صــرف “اإلنســان المتقاعــد”  زهــاء دقيقتيــن، بــا حــراك ثــم عــاد 



7 اآلباء والبنون   |

إلــى الــدار خلســة بعــد ظهــر ذلــك اليــوم حــدث نيكــوالي أخــاه، وهــو جالــس فــي مكتبــه: “هكــذا صــرت، 
وإيــاك فــي عــداد المتقاعديــن، وقــد حانــت نهايتنــا،  مــن يــدري؟ ربمــا بــازاروف علــى حــّق، ولكــن الشــيء 
الوحيــد الــذي يؤلمنــي، هــو أنــي كنــت آمــل، بــأن أعيــش مــع أركادي اآلن بالــذات بــود ووئــام، ولكــن اتضــح 
أنــي بقيــت متخلفــًا، بينــا تقــّدم هــو إلــى األمــام، وال يمكــن أن يفهــم بعضنــا بعضــًا”.  فهتــف بافــل بنفــاد 

صبــر: “مــا الــذي جعلــه يتقــدم إلــى األمــام؟ وبــم يختلــف اختافــًا كبيــرًا”. 

ــة، فقــد تحســس  ــه أفــكار حزين ــة فــي البســتان، واســتّولت علي 11 توجــه نيكــوالي إلــى تعريشــته المحبب
بوضــوح ألول مــرة انفصــال ابنــه عنــه، وتوقــع أن الهــوة بينهــا، ستتســع مــن يــوٍم آلخــر، فــا جــدوى مــن 
قضائــه أيامــًا كاملــة فــي شــتاءات بطرســبورغ، وهــو يطالــع أحــدث المؤلفــات، ومــن العبــث أنــه كان ينصــت 
إلــى أحاديــث الشــبان ويفــرح عندمــا يتســنى لــه أن يــدّس كلمــة فــي حوارهــم الفــوار، فكــر نيكــوالي، وكاد 
ينشــد أشــعاره المحببــة، ولكنــه تذّكــر أركادي وكــّراس “المــادة والقــوة” فلــزم الصمــت، وظــل جالســًا 

تتاعــب بــه األفــكار اليتيمــة علــى نحــو محــزن ومفــرح معــًا،  

فــي اليــوم التالــي ســافر أركادي مــع بــازاروف أســف الشــباب فــي مارينــو لســفرهما، إال أن “العجوزيــن “ 
تنفســا الصعــداء. 

12 يديــر المدينــة التــي توجــه إليهــا صاحبانــا متصــّرف مــن الشــباب، تقّدمــي ومتعســف فــي الوقــت نفســه، 
كمــا يصــادف كثيــرًا فــي روســيا، اســتقبل ماتفــي إيليتــش أركادي بطيبــة القلــب المازمــة للموظــف الكبيــر 
المســتنير، بــل، وبشــيٍء مــن المداعبــة، ولكنــه اســتغرب عندمــا علــم أن قريبيــه اللذيــن دعاهمــا ظــا فــي 

القريــة، فقــال: “أبــوك غريــب األطــوار دومــًا”.     

 دعــا هــذا المتصــرف كيرســانوف وبــازاروف لحضــور الحفلــة الســاهرة التــي ســيقيمها، وبالفعــل عندمــا عــاد 
الصديقــان إلــى غرفتهــا فــي الخــان، وجــدا هنــاك بطاقــة ذات زوايــا معقوفــة، وعليهــا اســم ســيتينكوف 

بالفرنسية.    

13 الــدار الصغيــرة التــي تســكنها أفدوتيــا نيكيتيشــنا  أو )يفدوكســيا كوكســينا( مــن دور النبــاء المبنيــة 
علــى الطــراز المســكوبي، الح فــوق الرقعــة المثبتــة بصــورٍة مائلــٍة علــى البــاب مقبــض جــرٍس صغيــٍر، وفــي 
الدهليــز اســتقبلت القادميــن، امــرأة ترتــدي قلنســوًة خفيفــة، ســألها ســيتنيكوف: “أفدوتيــا موجــودة؟” 
فتعالــى صــوت رفيــع مــن الغرفــة المجــاورة: “هــذا أنــت يــا فكتــور” ادخــل. وفــي الحــال اختفــت المــرأة 
ذات القلنســوة. “لســت لوحــدي” قــال ســيتينكوف، وهــو يخلــع ســرته المجريــة الطويلــة، ثــم ألقــى نظــرة 
متحمســة علــى أركادي وبــازاروف، فــي حيــن أجــاب الصــوت: “ ال فــرق، أدخلــوا” دخــل الشــبان غرفــة تشــبه 
مكتــب العمــل، كانــت األوراق والرســائل وأعــداد ســميكة مــن المجــات، وعلــى أريكــة جلديــة جلســت 
ــزال فــي عمــر الشــباب، وهــي شــقراء مشــعثة فــي بدلــة حريريــة  فــي وضــع يشــبه االضطجــاع امــرأة ال ت
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ليســت علــى قــدر مــن األناقــة، نهضــت مــن األريكــة، وألقــت علــى كتفيهــا دون عنايــة معطفــًا مخمليــًا. 
وقالــت بكســٍل: “مرحبــًا يــا فكتــور وصافحــت ســيتنيكوف، بينمــا قــال هــو علــى نحــو متقطــع “ بــازاروف، 
ــازاروف نظــرات مــن عينيهــا  كيرســانوف”. ... “علــى الرحــب والســعة، أجابــت كوكشــينا، ثــم رّكــزت علــى ب
المســتديرتين وأضافــت قائلــة: “أنــا أعرفــك، وصافحتــه هــو اآلخــر”. تقــزز بــازاروف، لــم يكــن فــي قــوام هــذه 
المــرأة المتحــررة الباهــت الدقيــق شــيء قبيــح. إال أن تعبــر وجههــا يتــرك فــي الناظــر إليهــا انطباعــًا غيــر 
مريــح.  كانــت الســيدة كوكشــينا تنثــر أســئلتها الواحــد تلــو اآلخــر، باســتهانة رقيقــة دون أن تنتظــر الجــواب 
عليهــا. دخلــت الوصيفــة تحمــل صينيــًة. “هــو طعــام الفطــور! تفضلــوا إلــى المائــدة! يــا فكتــور افتــح القنينــة 
فهــذا اختصاصــك”. اســتغرق الفطــور وقتــًا طويــًا، كانــت يفدوكســيا تثرثــر بــا انقطــاع، وكان ســيتنيكوف 
ــَم يكمــن التفــرد  ــًا، وفي ــزواج، وعمــا إذا كان تقليــدًا وهمي ــرًا عــن ال ــا كثي ــرة، فقــد تحدث يماشــيها فــي الثرث

الشــخصي فــي الواقــع؟  

14 بعــد بضعــة أيــام أقيمــت الحفلــة الســاهرة لــدى المتصــرف، وكان هاتفــي إيليتــش “بطــل الحفلــة” 
حقــًا، فقــد أعلــن رئيــس نبــاء اللــواء علــى رؤوس األشــهاد إنــه جــاء، فــي الواقــع، احترامــًا لــه، بينــا واصــل 

المتصــرف “إصــدار األوامــر” حتــى فــي الحفلــة، مــع أنــه ظــل ســاكنًا بــا حــراك.

أمــا رقــة ماتفــي إيليتــش فــي مخاطبــة اآلخريــن، فكانــت تضاهــي عظمتــه بــا نقصــان. كان يــداري الجميــع، 
طبطــب علــى ظهــر أركادي، ونــاداه بصــوٍت عــاٍل “يــا بــن أختنــا العزيــز”.

راح  بينــا  الجــدران،  إلــى  بأغلبهــم  حوصــروا  قــد  المدنيــون  كان  النــاس  مــن  غفيــر  جمهــور  هنــاك  كان   
العســكريون يرقصــون ببالــغ الجهــد، لــم يكــن أركادي يجيــد الرقــص، أمــا بــازاروف، فلــم يمــارس الرقــص 
مطلقــًا، ولذلــك انزويــا فــي ركــن، التفــت أركادي، فــرأى امــرأة فارعــة القــوام فــي بدلــة ســوداء، أدهشــته 
بروعــة قدهــا الممشــوق. هــل تعرفهــا؟، ســأل أركادي ســيتنيكوف. “أعرفهــا جيــدًا، أتريــد أن أقدمــك 
إليهــا؟” ... “حبــذا... بعــد هــذه الرقصــة”. تنبــه بــازاروف هــو اآلخــر إلــى أودينتســوفا. فقــال: “مــا هــذا القــد؟! 
إنهــا ال تشــبه األخريــات”. انتظــر ســيتنيكوف حتــى انتهــت الرقصــة، فاصطحــب أركادي إلــى أودينتســوفا، 
عندمــا ســمعت لقــب أركادي، فســألته “عمــا إذا كان هــو ابــن نيقــوالي بتروفيتــش”.... “بالضبــط”.... “رأيــت 
والــدك مرتيــن، وســمعت عنــه الكثيــر”. لــم تكــن أودينتســوفا أكبــر مــن أركادي بكثيــر، فقــد دشــنت عامهــا 
التاســع والعشــرين، ولكنــه يشــعر فــي حضورهــا، بأنــه تلميــذ وكأنمــا الفــرق فــي عمريهــا أكثــر مــن ذلــك 
بكثيــر، ومــع ذلــك تصــور أركادي أنــه لــم يقابــل أبــدًا مثــل هــذه المــرأة الرائعــة،  ولــم يمــِض ربــع ســاعٍة، إال 
وصــار يتحــدث كانــت قليلــة الــكام، ولكــن معرفتهــا بالحيــاة تجلــت فــي كلماتهــا القليلــة، أدرك أركادي 
مــن بعــض ماحظــات هــذه المــرأة الشــابة، أنــه تيســرت لهــا معرفــة الكثيــر. “مــن ذلــك الــذي كان واقفــًا 
؟” ســألته، فســألها أركادي بــدوره: “هــل الحظتــه؟ مــا  معــك قبيــل أن رافقــك الســيد ســيتنيكوف إلــيَّ
أجملــه!!، أليــس كذلــك؟ إنــه صديقــي بــازاروف”. وطفــق أركادي يتحــدث عــن صديقــه، بإســهاب وإعجــاب 
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جعــا أودينتســوفا تلتفــت إليــه، وتســلط عليــه نظــرة متفحصــة. 

15 فــي اليــوم التالــي قــال بــازاروف ألركادي، وهمــا يرتقيــان ســلم الفنــدق الــذي نزلــت بــه أودينتســوفا: 
“ســنرى إلــى أّي فصيلــة مــن الثدييــات تنتمــي هــذه المــرأة، ُيخّيــل إلــي أن شــيئًا مــا هنــا ليــس علــى مــا يــرام”.  
وســرعان مــا ظهــرت أودينتســوفا نفســها فــي فســتان صباحــّي بســيط، بــدت أكثــر فتــوًة فــي ضــوء شــمس 

الربيــع، قــّدم أركادي لهــا بــازاروف، والحــظ بدهشــة خفيــة أن هــذا قــد ارتبــك شــيئًا.  

ولــدت آّنــا ســيرغييفا أودينتســوفا مــن ســيرغي نيكواليفيتــش لوكتيــف المقامــر والنّصــاب الوســيم الــذي 
ذاع صيتــه طــوال خمســة عشــر عامــًا تقريبــًا فــي بطرســبورغ وموســكو، وانتهــى إلــى خســران كّل شــيٍء 
فــي القمــار، وســرعان مــا وافتــه المنيــة، فتــرك ثــروة ضئيلــة البنتيــه: آنــا البالغــة مــن العمــر عشــرين عامــًا 
وكاترينــا البالغــة مــن العمــر اثنــي عشــر عامــًا. وكانــت أمهمــا، وهــي مــن ســالة األمــراء )خ( الــذي أحــاق 
بهــم اإلفــاس، وقــد توفيــت فــي بطرســبورغ عندمــا كان زوجهــا ال يــزال فــي أوج ازدهــاره. كانــت حالــة 
آنــا بعــد وفــاة أبيهــا عســيرًة للغايــة، فالتربيــة الممتــازة التــي تلقتهــا فــي بطرســبورغ لــم تكــن قــد أعدتهــا، 
لتحمــل أعبــاء المعيشــة والشــؤون المنزليــة، وال لحيــاة الريــف الخاويــة، فاســتدعت علــى الفــور خالتهــا 
األميــرة أفدوتيــا ســتيبانوفنا  وهــي عجــوز متعجرفــة، اســتأثرت بأفضــل الغــرف حالمــا انتقلــت إلــى دار ابنــة 
أختهــا، تحّملــت آنــا بصبــٍر كّل نــزوات خالتهــا، وواظبــت علــى تربيــة أختهــا، وكادت تستســلم لفكــرة الذبــول 
فــي الريــف، إال أن القــدر أعــّد لهــا مصيــرًا آخــر. فقــد لمحهــا صدفــة شــخص ثــري جــدًا كان فــي السادســة 
واألربعيــن مــن العمــر، غريــب األطــوار منقبــض النفــس، بدينــًا ثقيــًا، ولكنــه لــم يكــن بليــدًا وال شــريرا. أغــرم 
بهــا، وطلــب يدهــا فوافقــت علــى الــزواج، غيــر أنــه عــاش معهــا زهــاء ســتة أعــوام، وقضــى نحبــه مخلفــًا 
لهــا كّل ثروتــه، قضــت آنــا ســيرغييفنا زهــاء عــام بعــد وفاتــه دون أن تغــادر القريــة، ثــم ســافرت مــع أختهــا 

إلــى الخــارج وعــادت لتعيــش فــي قريــة نيكولســكويه المحببــة إليهــا. 

جلســت أودينتســوفا متكئــة علــى مؤخــرة المقعــد، وهــي تســتمع إلــى بــازاروف الــذي تحــدث كثيــرًا، خافــًا 
ــازاروف، يتحــدث عــن  ــار اســتغراب أركادي. كان ب لعادتــه، وكان واضحــًا أنــه يحــاول إلهــاء محدثتــه، ممــا أث
الطب والصيدلة وعلم النبات، واتضح أن أودينتسوفا لم تضّيع الوقت سدًى في وحدتها فقد طالعت 
ــر مــن  طائفــًة مــن الكتــب الجيــدة، ســارت بالحديــث إلــى الــكام عــن الموســيقى، اســتغرق الحديــث أكث
ثــاث ســاعات، وكان متأنيــًا متنوعــًا حيويــًا. نهــض الصديقــان فــي آخــر األمــر، وودعــا آنــا ســرغييفنا، فقالــت 
ــّي فــي نيكولســكويه”.  بابتســامة طيبــة متهيبــة: إذا كنتمــا، أيهــا الســيدان، ال تخشــيان الملــل، فتعــاال إل

وبعــد ثاثــة أيــام، شــد الصديقــان الرحــال إلــى نيكولســكويه، كان النهــار وّضــاًء معتــدل الحــرارة.  

16 تقــع الضيعــة التــي تقطنهــا آنــا ســرغييفنا علــى هضبــة مكشــوفة معتدلــة االنحــدار، اســتقبل صاحبينــا 
فــي الدهليــز وصيفــان فارعــا القامــة، أســرع أحدهمــا علــى الفــور، الســتدعاء كبيــر الوصفــاء، كان رجــًا بدينــًا 
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ورافــق الضيفيــن علــى الســلم المفــروش بالســجاد إلــى غرفــة خاصــة فيهــا ســريران مــع جميــع مســتلزمات 
الزينــة والغســيل، ويبــدو أن النظــام ســائد فــي الــدار: فــكل شــيء نظيــف. بعــد نصــف ســاعٍة دخــل بــازاروف 
بــدأت كامهــا قائلــة:  ترتــدي فســتانًا خفيفــًا.  البيــت كانــت  ربــة  وأركادي غرفــة االســتقبال، ودخلــت 
“أشــكركما علــى الوفــاء بالوعــد، أرجــو أن تقبيــا فــي ضيافتــي، األحــوال هنــا، ليســت ســيئًة. وســأعرفكما 
علــى أختــي، إنهــا تجيــد العــزف علــى البيانــو، وباإلضافــة إلــى أختــي تعيــش عنــدي خالتــي العجــوز، وفــي 
بعــض األحيــان يزورنــا أحــد الجيــران، فنلعــب الــورق، ذلــك هــو مجتمعنــا كّلــه”.  تلفظــت أودينتســوفا 
هــذه الخطبــة القصيــرة ثــم وّجهــت كامهــا إلــى أركادي، واّتضــح أن أمهــا كانــت تعــرف أم أركادي، بــل، 
وكانــت حافظــة ســر حبهــا دخلــت فتــاة فــي حوالــي الثامنــة عشــرة، ذات شــعر أســود، ومحيــا أســمر لطيــف 
مســتدير بعــض الشــيء، وعينيــن ســوداوين واســعتين، كانــت تحمــل ســلة مليئــة بالزهــور، فأومــأت إليهــا 
أودينتســوفا بحركــٍة مــن رأســها. وقالــت: “هــذه أختــي كاتيــا” ســلمت كاتيــا علــى الحاضريــن، ثــم جلســت 
قــرب أختهــا، وأخــذت تصفــف الزهــور. دخلــت األميــرة )خ( خالــة آنــا ســرغييفنا، وهــي امــرأة قميئــة نحيلــة 
ذات وجــه صغيــر وعينيــن شــريرتين انحنــت للضيفــن بالــكاد، وارتمــت علــى المقعــد المخملــي الواســع 
وضعــت كاتيــا تكيــة تحــت قدمــي العجــوز، فلــم تشــكرها علــى ذلــك. فقالــت أودينتســوفا: “أظــن أن 
الشــاي جاهــز، هيــا، يــا خالتــي تفضــي لتنــاول الشــاي”. نهضــت األميــرة مــن مقعدهــا، وخرجــت فــي مقدمــة 
الجميــع مــن غرفــة االســتقبال، فتوجــه اآلخــرون علــى أثرهــا إلــى غرفــة الطعــام، صبــت كاتيــا الشــاي، 
وقدمــت إليهــا أوال قدحــًا مزخرفــًا، وصبــت العجــوز لنفســها شــيئًا مــن العســل فــي القــدح، ثــم ســألت علــى 
حيــن غــرة  “مــاذا كتــب األميــر إيفــان؟”  لــم يجبهــا أحــد وســرعان مــا أدرك بــازاروف وأركادي أن أصحــاب 

البيــت ال يعيرونهــا اهتمامــًا بالرغــم مــن احترامهــم الظاهــري لهــا.    

اقترحــت آنــا ســرغييفنا بعــد تنــاول الشــاي الذهــاب للنزهــة، إال أن المطــر بــدأ يتســاقط رذاذًا، فعــاد الجميــع 
إلــى غرفــة االســتقبال مــا عــدا األميــرة، وصــل الجــار المحــّب للعــب الــورق. 

كانــت آنــا ســرغييفنا تتحــدث مــع بــازاروف أكثــر مــن غيــره، فســألته عمــا إذا كان راغبــًا فــي أن ينازلهــا فــي 
لعبــة البرفرانــس العتيقــة، فوافــق، معلنــًا أنــه يتعيــن عليــه أن يتعــود علــى قتــل الفــراغ بلعــب الــورق، كــي 

يســتعد مســبقًا للوظيفــة التــي تنتظــره كطبيــب فــي أحــد األقضيــة.  

 آنــا ســيرغييفنا امــرأة ذكيــة. رأت مــا رأت كانــت كائنــًا غريــب األطــوار فهــي ال تؤمــن بأيــة خرافــات، وليــس 
لديهــا أيــة معتقــدات راســخة، لقــد رأت الكثيــر، وأولعــت بالكثيــر، ولكــن مــا مــن شــيء يرضيهــا بالتــام 
والكمــال، كان ذهنهــا حــادًا والمباليــًا فــي الوقــت ذاتــه، ولــو لــم تكــن ثريــة مســتقلة، لربمــا انخرطــت 
فــي المعركــة، وتذوقــت طعــم الهــوى... كانــت تريــد شــيئًا مــا، شــأنها شــأن جميــع النســاء اللواتــي لــم 
يتســن لهــن أن يتذوقــن طعــم الحــب، ولكنهــا ال تعــرف مــاذا تريــد بالضبــط، كانــت بالــكاد تطيــق المرحــوم 
أودينتســوف، فقــد تزوجــت منــه لمصلحــة، فوّلــد لديهــا ذلــك اشــمئزازًا مــن جميــع الرجــال فكــرت آنــا: “يــا 
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ــذا الطبيــب مــن شــخص غريــب األطــوار!”.   َل

فــي صبــاح اليــوم التالــي، توجهــت آنــا مــع بــازاروف فــور انتهــاء الفطــور، لدراســة النباتــات البريــة، ولــم تعــد 
ــا دون أن يشــعر بالملــل، لكــن  إال قبيــل الغــداء، لــم يتــرك أركادي المــكان، فصــرف زهــاء ســاعة مــع كاتي
قلبــه انقبــض فــي الحــال عندمــا عــادت أودينتســوفا أخيــرًا، وعندمــا رآهــا... كانــت تســير فــي البســتان 

ــن.   ــٍة بعــض الشــيء، وكانــت وجنتاهــا متوردتي بخطــواٍت متعب

17  صــرف أركادي وبــازاروف لــدى أودينتســوفا زهــاء خمســة عشــر يومــًا. وســاعد علــى ذلــك، مــا اعتــادت 
عليــه هــي مــن نظــام فــي دارهــا وحياتهــا، كانــت متمســكة بهــذا النظــام، وكانــت تحمــل

اآلخرين على االنصياع له، فكّل شيء في غضون اليوم الواحد يجري في أوقاته المحددة،  

أركادي الــذي ُخيــل إليــه بأنــه وقــع فــي غــرام أودينســتوفا، فقــد أخــذ ينســاق للكآبــة الهادئــة، ومــع ذلــك 
لــم تمنعــه هــذه الكآبــة مــن التقــرب إلــى كاتيــا، بــل وســاعدته علــى أن يقيــم معهــا عاقــات وديــة. فّكــر 
أركادي فــي نفســه: “تلــك ال تقدرنــي! فليكــن!. أمــا هــذا الكائــن الطيــب فــا يرفضنــي” وتــذوق قلبــه مــن 
حــاوة األحاســيس المتســامحة، كانــت كاتيــا تخمــن، بأنــه يبحــث عــن تهدئــة للنفــس بمعاشــرتها، فلــم 

تحرمــه، ولــم تحــرم نفســها مــن اللــذة العذريــة الناجمــة عــن الصداقــة.   

18 عندمــا حضــرت أودينتســوفا؛ لتنــاول الشــاي قبيــل اإلفطــار فــي صبــاح اليــوم التالــي، ظــل بــازاروف 
جالســًا ألمــد طويــل، ثــم نظــر إليهــا فجــأة... فالتفتــت إليــه، وكأنمــا تلقــت دفعــة منــه. خّيــل إليــه أن وجههــا 
قــد شــحب خــال الليــل، وســرعان مــا انــزوت فــي غرفتهــا، حتــى حــان موعــد اإلفطــار. كان الطقــس ممطــرًا 
منــذ الصبــاح، ولــم يكــن باإلمــكان التنــزه، فالتــأم الجمــع كّلــه فــي غرفــة االســتقبال. قالــت آنــا ســيرغييفنا 
لبــازاروف: “فلنذهــب إلــى مكتبــي... يــا يفغينــي فاســيليفيتش... أريــد أن أســألك شــيئًا.... لقــد ذكــرت أمــس 

اســم كتــاب”.   

أدركــت أودينتســوفا مكتبهــا بخطــوات ســريعة، وتبعهــا بــازاروف بخفــٍة، جلســت فــي نفــس المقعــد الــذي 
جلســت عليــه باألمــس، وشــغل بــازاروف المــكان الــذي شــغله باألمــس. فقالــت هــي بعــد فتــرة صمــت 
قصيــرة “مــا اســم ذلــك الكتــاب؟” فأجــاب بــازاروف: )مبــادئ الكيميــاء العامــة( مــدت أودينتســوفا يدهــا، 
وقالــت: “معــذرة، فقــد دعوتــك إلــى هنــا، ليــس بقصــد مناقشــة المناهــج، بــودي أن نســتأنف حديــث 
البارحــة”. اســحب الســتارة، واجلــس، أريــد أن أثرثــر معــك قبيــل رحيلــك، حدثنــي قليــًا عــن شــخصك، فأنــت 
ال تتكلــم عــن نفســك أبــد”.... ففكــر بــازاروف: ثــم نطــق بصــوٍت مســموع: “ليــس فــي ذلــك مــا يســر أبــدًا، 

وخصوصــًا بالنســبة لــك، فنحــن مــن ســواد البشــر” 

“ أمــا أنــا، فأرســتقراطيٌة برأيــك، أليــس كذلــك؟”  رفــع بــازاروف بصــره إليهــا، وقــال بحــدٍة فيهــا شــيء مــن 



12 اآلباء والبنون   |

المبالغــة: “بلــى” ضحكــت بســخرية، وقالــت: يُخّيــل إلــّي أنــك ال تعرفنــي إال تمّهــل، مــا الداعــي للعجلــة؟... 
أريــد أن أقــول لــك كلمــًة واحــدة”.... “مــا هــي؟”.... “تمّهــل” قالــت أودينتســوفا همســًا. تجمــدت نظرتهــا 
علــى بــازاروف، وكأنمــا هــي تتفحصــه باهتمــام، جــاب الغرفــة بعــض الشــيء، ثــم اقتــرب منهــا علــى حيــن 
غــرة، وقــال باســتعجاٍل “وداعــًا” وشــّد علــى  يدهــا بقــوة، كادت تجعلهــا تصــرخ، ثــم خــرج، رفعــت أصابعهــا 
المتاصقــة إلــى شــفتيها، ثــم نهضــت مــن المقعــد، وتوجهــت إلــى البــاب بخطــوات ســريعة، وكأنــام تريــد 

إعــادة بــازاروف.

19 بلغــت قــدرة أودينتســوفا علــى ضبــط نفســها، وتجــاوز مختلــف األباطيــل، فقــد شــعرت بعــدم ارتيــاٍح 
عندمــا حضــرت للغــداء فــي غرفــة، كان أركادي يتحــدث مــع كاتيــا بصــوت خافــت ويــداري األميــرة بتصّنــع، 
بينمــا لــزم بــازاروف الصمــت متجهــًا متعنتــًا، نظــرت أدوينتســوفا مرتيــن علــى نحــو مباشــر، ومــن دون 
مــوارب ســافر الضيــوف بعــد الفطــور. وّدع بــازاروف أودينتســوفا فمــدت لــه يدهــا قائلــة: “ســنلتقي مــرًة 

أخــرى، أليــس كذلــك؟”  فأجــاب بــازاروف: “كمــا تأمريــن”. 

-كان أركادي أول من خرج من الدار، فصعد إلى عربة سيتنيكوف، وساعده كبير الوصفاء 

واستقل بازاروف العربة األخرى. عندما وصلوا إلى قرية خوخلوفو.   

20  أطــل بــازاروف مــن العربــة، واشــرأب أركادي بعنقــه مــن وراء ظهــر رفيقــه، فــرأى فــي مدخــل الــدار رجــًا 
نحيفــًا فــارع القامــة، بشــعر أشــعث، وهــو يرتــدي ســترة عســكرية عتيقــة مفتحــة

األزرار. كان واقفــًا يدخــن غليونــًا طويــًا، ويضيــق عينيــه بســبب أشــعة الشــمس. توقفــت الخيــول. فقــال 
بــازاروف األب، وهــو يواصــل تدخينــه: “هــا قــد وصلــت أخيــرًا. هيــا انــزل، انــزل، فلنتعانــق، عانــق ابنــه... 

فارتفــع صــوت نســائّي مرتعــش: “ينيوشــا” فانحنــى لــه أركادي. وقــال بــازاروف: “فلندخــل يــا مامــا”.     

 ألــّم الــدوار بــرأس العجــوز مــن الفرحــة، والنبيــذ ودخــان الســجائر، وحــاول زوجهــا أن يتلكــم معهــا، ولكنــه 
صــرف النظــر عــن ذلــك، فلــّوح بيــده يائســًا. آرينــا فاســيفنا نبيلــة روســية حقــًا مــن نبيــات الماضــي، 
وكان ينبغــي أن تعيــش قبــل مئتــي عــاٍم فــي عهــود موســكو القديمــة، فهــي متدينــة للغايــة ورقيقــة 
الشــعور، تؤمــن بــكل أنــواع الفــال والعرافــة والتعاويــذ واألحــام، وتؤمــن بالدراويــش والجــن والعفاريــت، 
وبمصادفــات الســوء، وتعتقــد أن محصــول الحنطــة الســوداء يكــون جيــدًا إذا لــم تطفــأ الشــموع، أثنــاء 
صــاة الليــل فــي عيــد الفصــح. عــدد أمثــال هــؤالء النســوة يتضــاءل اآلن، واللــه وحــده يعلــم، مــا إذا كان 

يجــب أن نفــرح لذلــك أم ال!   

21 نهــض أركادي مــن الفــراش، وفتــح النافــذة علــى مصراعيهــا، وأول مــا وقعــت عليــه أنظــاره هــو... 
فاســيلي إيفانوفيتــش. كان العجــوز فــي جبــة شــرقية، ممــا يرتديــه أهالــي بخــارى، وراح يجهــد فــي البســتنة 
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متمنطقــًا بمنديــل، وعندمــا لمــح ضيفــه الشــاب بــادره مســتندًا إلــى الرفــش:

“عم صباحًا! كيف قضيت ليلتك؟”.... “على أروع ما يكون”.  

22 وصــل صاحبانــا إلــى فيــدوت صامتــن، فلــم يتبــادال إال كلمــات ال شــأن لهــا، بيــن الحيــن واآلخــر، اســتبدل 
الحوذي الخيول، وصعد إلى مقعده، وســأل: إلى اليمن أم الشــمال؟ ارتعش أركادي، الطريق إلى اليمن 
يــؤدي إلــى المدينــة، ومنهــا إلــى داره، أمــا الطريــق إلــى الشــمال فيــؤدي إلــى أودينتســوفا. التفــت إلــى 
بــازاروف، وســأله: “يفغينــي، إلــى الشــمال؟” فأشــاح بــازاروف بوجهــه، ودمــدم: “هــذه الحماقــة؟” فأجــاب 
أركادي: “أنــا أعــرف أنهــا حماقــة. ال ضيــر فــي ذلــك فهــل هــذه هــي حماقتنــا األولــى؟” خفــض بــازاروف 
عمرتــه، حتــى غطــت جــزءًا مــن جبهتــه، ثــم قــال أخيــرًا: “كمــا تشــاء”. أســرعت العربــة باتجــاه نيكولســكويه، إال 
أن الصديقيــن اللذيــن قــررا اقتــراف تلــك الحماقــة، قــد صمتــا بعنــاٍد أشــد مــن الســابق، حتــى لكأنهــا حانقــان.

أدركا مــن كيفيــة اســتقبال كبيــر الوصفــاء لهــا، فــي مدخــل دار أودينتســوفا، أنهــا تصرفــا بغيــر حكمــة، 
عندمــا انصاعــا لفكــرة راودتهــا علــى حيــن غــرة، فمــن الواضــح أن أحــدًا مــا لــم يكــن يتوقــع قدومهــا. انتظــرا 
طويــًا فــي غرفــة االســتقبال، وأخيــرًا حضــرت أودينتســوفا، رّحبــت بهــا بلطفهــا المعتــاد، لكنهــا دهشــت 
لعودتهــا الســريعة، ولــم تكــن، كمــا بــدا مــن تباطــؤ حركاتهــا ولهجتهــا، فــي غايــة الســرور لذلــك، وأســرع 
ــة التــي ســيتوجهان إليهــا بعــد زهــاء أربــع  الشــابان لإلعــان بأنهــا عّرجــا عليهــا فــي طريقهمــا إلــى المدين
ســاعات، فاكتفــت هــي، بــأن تأّوهــت متعجبــة بعــض الشــيء، ورجــت أركادي أن ينقــل تحياتهــا إلــى أبيــه، 

كانــت كاتيــا متوعكــة، فلــم تغــادر غرفتهــا،

أحــس أركادي فجــأة، بأنــه راغــب فــي رؤيــة كاتيــا، انقضــت الســاعات األربــع فــي أحاديــث ال أهميــة لهــا، ولــم 
تتحــرك المشــاعر الوديــة الســابقة فــي فؤادهــا، إال خــال الــوداع، حيــث قالــت: “انتابتنــي الكآبــة فــي اآلونــة 
األخيــرة، تعــاال إلــي معــًا بعــد حيــن مــن الزمــن”. رّد عليهــا بــازاروف وأركادي بانحنــاءة صامتــة، وصعــدا إلــى 

مركبتهــا، واتجهــا إلــى البيــت فــي مارينــو.   

ســّر الجميــع فــي مارينــو، فــإن غيــاب أركادي أخــذ يقلــق نيكوالي بتروفيتش الذي هتــف، وطبطب برجليه، 
وتقافــز علــى األريكــة عندمــا ركضــت إليــه فينيتشــكا بعينيــن براقتيــن، وأعلنــت عــن وصــول “الســيدين 
الشــابين” وحتــى بافــل بتروفيتــش أحــس ببعــض االضطــراب المفــرح، وابتســم متســامحًا، وهــو يشــد علــى 
يــدي الجواليــن العائديــن، وبــدأت األحاديــث والتســاؤالت، وتكلــم أركادي أكثــر مــن غيــره، وخصوصــًا أثنــاء 

العشــاء.    

بيــد أن الحيــاة فــي مارينــو، لــم تكــن تجــري علــى نحــو طيــب تمامــًا، كانــت حالــة نيكــوالي بتروفيتــش 
المســكين تســوء أحيانــًا، وكانــت الهمــوم فــي المزرعــة تــزداد مــن يــوٍم آلخــر، وهــي ال تبعــث علــى الســرور، 
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وغــدا التعامــل مــع األجــراء أمــرًا ال يطــاق، فالبعــض منهــم يطالبــون بتصفيــة الحســاب، أو زيــادة األجور، بينا 
يتــرك البعــض اآلخــر العمــل، كانــت الخيــول عرضــة لألمــراض، كانــت األعمــال تنفذ مــن دون إتقان، ولم يكن 
الفاحــون العاملــون بالجزيــة يدفعــون النقــود فــي الموعــد المحــدد، وكانــوا يســرقون األخشــاب، ولم تكن 
األيــدي العاملــة كافيــة لجمــع الغلــة: فالفــاح الغنــي الوســيم المجــاور، وعــد بــأن يحضــر الحاصديــن مقابــل 
روبليــن عــن كّل هكتــاٍر، ولكنــه خــدع نيكــوالي بتروفيتــش بدنــاءة.  وطالبــت فاحــات الســيد أجــورًا مرتفعــًة 
للغايــة، بينــا أخــذ القمــح يتناثــر مــن الســنابل، أخفــق الحصــاد. كان نيكــوالي بتروفيتــش يكــرر بقنــوط: “خــارت 
قــواي! ليــس بوســعي أن أعــارك، وال أســتطيع االســتنجاد بالشــرطة، فالمبــادئ تحــول دون ذلــك، بينــا لــن 
ينجــز أحــد شــيئًا مــن دون الخــوف مــن العقــاب!”.  فــي حيــن رأى أركادي، أن مــن واجبــه أن يســاعد أبــاه، 
أو أن يتظاهــر علــى األقــل باالســتعداد لمســاعدته. كان يســتمع إليــه بصــر. وقــّدم لــه ذات مــّرة نصيحــة،  
لكــي يعلــن عــن مســاهمته بشــكل مــا، ولــم يكــن تدبــر أمــور المزرعــة، فهــو يحلــم بارتيــاح بممارســة النشــاط 
الزراعــي، بيــد أن أفــكارًا أخــرى شــغلت بالــه آنــذاك، كانــت أفــكار أركادي- ويــا لدهشــته هــو!!- تحــوم طــوال 
الوقــت حــول نيكولســكويه، كان فــي الســابق يكتفــي بهــز الكتفيــن، لــو أن أحــدًا قــال لــه: بأنــه يمكــن أن 
يشــعر بالضجــر مــن العيــش مــع بــازاروف تحــت ســقف واحــد، ناهيــك عــن ســقف الوالديــن، أّمــا اآلن، فقــد 
غــدا ضجــرًا. وصــار شــيء مــا يدعــوه إلــى بعيــد، تحــدث مــع أبيــه ذات مــرة، فعلــم أن لديــه بضــع رســائل 
ممتعــة جــدًا كانــت قــد بعثــت بهــا أم أودينتســوفا إلــى المرحومــة زوجتــه منــذ زمــان بعيــد، ولــم يتركــه، 
وشــأنه إال بعــد أن تســلم منــه تلــك الرســائل التــي اضطــّر نيكــوالي بتروفيتــش، علــى التفتيــش عنهــا فــي 
زهــاء عشــرين مــن األدراج والصناديــق، وعندمــا غــدا أركادي مالــكًا لهــذه الوريقــات الباليــة، اســتقر بعــض 
الشــيء، كمــا لــو تــراءى لــه الهــدف الــذي يتعيــن عليــه بلوغــه، وصــار يهمــس بــا كلــل “لقــد قالــت بنفســها: 
تعــاال إلــّي معــًا... سأســافر، سأســافر”. لكنــه يتذكــر الزيــارة األخيــرة واالســتقبال الفاتــر وأخيــرًا ســيطرت عليــه 

رغبــة الشــباب الخفيــة.  

لــم تمــِض علــى عودتــه إلــى مارينــو عشــرة أيــام، حتــى عــاد مــن جديــد إلــى المدينــة، بحجــة دراســة نظــام 
مــدارس اآلحــاد، ومــن هنــاك عــّرج علــى نيكولســكويه، كان مرتعبــًا مرحــًا.     

وردّي وســط الخضــرة الداكنــة، وتطّلــع وجــه فتــي مــن تحــت أهــداب مظلــة خفيفــة... إنهــا كاتيــا، عرفهــا 
وعرفتــه، أمــر أركادي الحــوذي بوقــف الخيــول المنطلقــة، فقفــز مــن المركبــة، وأقــرب منهــا، فقالــت 
بعــد أن احتقــن وجههــا: “هــذا أنــت! فلنذهــب إلــى أختــي، إنهــا هنــا” اقتــادت كاتيــا أركادي إلــى البســتان، 
وكان اللقــاء معهــا فــأاًل حســنًا جــدًا، كمــا ُخيــل إليــه، وجــرت األمــور علــى أروع مــا يكــون مــن دون مراســيم، 
ففــي منعطــف الممشــى لمــح آنــا ســرغييفنا التــي كانــت واقفــة وظهرهــا إليــه، وعندمــا ســمعت الخطــى 
اســتدارت بهــدوء. وتوجهــت للقائــه باســمة، فبــدأ هــو كامــه: “جئــت إليــك، يــا آنــا ســيرغييفنا، بشــيٍء ال 

تتوقعينــه أبــدًا”.. 
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ُيــدع قيــد أنملــة بخصــوص  يمكــن أن  بأنــه ال  لــه  بــازاروف، قــد وّدع أركادي، متأســفًا ولمــح  كان   23
الهــدف الحقيقــي لهــذه الزيــارة، ثــم اعتكــف نهائيــًا، حيــث انتابتــه حمــى العمــل، لــم يعــد يتجــادل مــع بافــل 
بتروفيتــش، نيكــوالي بتروفيتــش أكثــر مــن أخيــه تــرددًا علــى بــازاروف. كان بــوّده أن يحضــر كّل يــوم للتعلــم، 
علــى حــّد تعبيــره، لــوال مشــاغل المزرعــة الــذي تلهيــه، ولــم يكــن يضايــق الباحــث الشــاب، فهــو ينــزوي فــي 
أحــد أركان الحجــرة، ويتطلــع بانتبــاه، ونــادرًا مــا يســمح لنفســه بطــرح ســؤال متهيــب.... أخــذت الكوليــرا 
تظهــر فــي بعــض األماكــن المجــاورة، بــل، وانتزعــت اثنيــن مــن ســكان مارينــو. وذات ليلــة تعــّرض بافــل 

بتروفيتــش لنوبــة شــديدة، تعــذب حتــى الصبــاح، ولكنــه لــم يلجــأ إلــى خدمــات بــازاروف.

مــرت األيــام علــى هــذا المنــوال، وكان بــازاروف يعمــل بمثابــرة وتجّهــم... فــي حيــن تضــم دار نيكــوالي 
بتروفيتــش كائنــًا، بوســعه أن يــرّوح عــن بــازاروف. تذكــر بــازاروف المشــهد اآلخــر مــع أودينتســوفا، فأّنبــه 
ضميــره، وشــعر بكآبــة وبشــيء مــن االحتقــار. وهّنــأ نفســه ســاخرًا “علــى االنتمــاء الرســمي إلــى ســلك 

العشــاق”.   

 24 طــرق بافــل بتروفيتــش بــاب بــازاروف. “اســتميحك عــذرًا، ألنــي ألهيــك عــن مشــاغلك العلميــة” قــال: 
وجلــس علــى كرســي قــرب النافــذة، “أقــرح عليــك مــا يلــي: نتبــارز غــدًا فــي وقــت

مبكــٍر، وراء األجمــة، بمسدســين، وعلــى مســافة عشــر خطــوات نطلــق الرصــاص مرتيــن”...  وفكــر بــازاروف 
فــي نفســه: “لقــد رآنــا اليــوم، ولكــن هــل يدافــع عــن أخيــه حقــًا ثــم مــا أهميــة القبلــة؟”. 

بلــغ بــازاروف األجمــة، فجلــس فــي الظــل علــى طرفهــا، “هــل تريــد أن تشــحنهما؟، ســأل بافــل بتروفيتــش، 
وهــو يخــرج المسدســين مــن الصنــدوق”. “كا. اشــحنهما بنفســك، أمــا أنــا، فســأقيس المســافة، رجــاي 
أطــول”. تحــّرك بــازاروف بهــدوٍء إلــى األمــام، فاتجــه بافــل بتروفيتــش نحــوه، وقــد دّس يــده اليســرى فــي 
جيبــه، ورفــع فوهــة المســدس بالتدريــج. ففكــر بــازاروف “إنــه يهــدف نحــو أنفــي مباشــرة، ويفعــل ذلــك 
بــكل عنايــة، يــا َلــه مــن قاطــع طريــق! خطــا خطــوة أخــرى، وضغــط علــى الزنــاد دون تهديــف. ارتجــف بافــل 
بتروفيتــش رجفــة خفيفــة، وأمســك فخــذه بيــده، وشــخب الــدم علــى بنطالــه األبيــض. ألقــى بــازاروف 
المســدس جانبــًا، وهــرع إلــى خصمــه، فســأله: “هــل جرحــت؟”  فقــال بافــل بتروفيتــش: “الجــرح طفيــف” 

“ولكــن معــذرة” أجــاب بــازاروف،

وأســند بافــل بتروفيتــش الــذي بــدأ لونــه يشــحب، “فأنــا اآلن لســت مبــارزًا، بــل أنــا طبيــب، علــي قبــل كّل 
شــيٍء أن أفحــص جرحــك” فقــال بافــل بتروفيتــش بصــوٍت متقطــٍع: “كّل ذلــك ســخف... أنــا لســت بحاجــٍة 
إلــى معونــة أحــٍد. ينبغــي...”  أراد أن يمســك بشــاربه، ولكــن قــواه خــارت...  “هــل آلمــك التضميــد؟ “كا، ال 
بــأس” أجــاب بافــل بتروفيتــش، ثــم أضــاف بعــد قليــٍل: “لــن نســتطيع خــدع أخــي، وال بــد مــن إخبــاره، بأننــا 

تحارشــنا بســبب السياســة”. 
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سار نيكوالي بتروفيتش وراء العربة، وكاد بازاروف يتخّلف... فقال له نيكوالي بتروفيتش:

ــًا. جــاءه  ــازاروف رأســه صامت ــا مــن المدينــة طبيــب آخــر. طأطــأ ب أرجــوك أن تعتنــي بأخــي إلــى أن يأتــي إلين
بــازاروف فــي الســاعة الثامنــة مــن اليــوم التالــي، وقــد اّتســع لــه الوقــت، كــي يجمــع حاجياتــه، فقــال 
نيكــوالي بتروفيتــش، وهــو ينهــض الســتقباله: “جئــت لتودعنــي؟”.... “بالضبــط يــا ســيدي” .....”إننــي 
أفهمــك، وأستحســن تصرفــك تمامــًا، فأخــي المســكين مذنــب طبعــًا، وقــد تلقــى جــزاءه، وقــال لــي 

بنفســه، إنــه وضعــك فــي موقــف يســتحيل معــه أن تفعــل غيــر مــا فعلــت”.  

 أخــذ نيكــوالي بتروفيتــش يخلــط بيــن الكلمــات، “إن أخــي إنســان مــن الطــراز القديــم، وهــو عنيــٌد ســريع 
الغضــب... والحمــد للــه علــى هــذه النهايــة”.  

تحســنت صحــة بافــل بتروفيتــش، ولكنــه اضطــر، لمازمــة الفــراش حوالــي أســبوع، وقــد تحمــل األســر، 
ــر.    علــى حــد تعبيــره، بصب

 25 فــي ظــل شــجرة درداٍر باســقٍة فــي بســتان نيكولســكويه جلســت كاتيــا مــع  أركادي علــى مصطبــة 
معشوشــبة، تفكــر أركادي قليــًا، ثــم قــال: “مــا الــذي جعلنــي أســتحق عطــف آنــا ســيرغييفنا؟ هــل الســبب 
أنــي أحضــرت لهــا رســائل والدتــك؟” .... “أجــل، وهنــاك أســباب أخــرى، لــن أقولهــا لــك”. اجتــاز أركادي الــرواق 
متجهــًا إلــى غرفتــه، فلحــق بــه كبيــر الوصفــاء، وأفــاد بــأن الســيد بــازاروف ينتظــره فيها.”مــاذا؟ هــل حلــت 
ــٌة مــا؟  فكــر أركادي، وركــض علــى الســلم مســتعجًا، وفتــح البــاب فــي الحــال. كان منظــر  بأهــي مصيب
بــازاروف قــد جعلــه يهــدأ فــورًا. “لــم أتوقــع مجيئــك مطلقــًا! مــا الــذي دفعــك؟!”... كــرر أركادي، وهو يجول 
فــي الغرفــة، تمتــم بــازاروف “اجلــس، واســتمع إلــى مــا ســأقوله لــك بعبــارات قليلــة، ولكن شــديدة الوقع”. 
ســكن أركادي، بينــا حدثــه بــازاروف عــن مبارزتــه مــع بافــل بتروفيتــش، دهــش أركادي أشــد الدهشــة، بــل، 
وحــزن بعــض الشــيء، لكنــه لــم يــَر ضــرورة لإلعــراب عــن ذلــك، واكتفــى بالســؤال عمــا إذا كان جــرح عّمــه غيــر 
خطــٍر حقــًا.  “تلــك عاقبــة العيــش مــع اإلقطاعيــن، فالمــرء مضطــر، إلــى أن يغــدو مثلهــم، ويســاهم فــي 
جــوالت الفروســية، وأضــاف بــازاروف: “شــددت الرحــال إلــى “اآلبــاء” وعرجــت... لكــي أحيطــك علمــًا بذلــك.  
فاعتــرض أركادي قلقــًا: “آمــل بأنــك ال تفكــر فــي االفتــراق عنــي”.  ألقــى عليــه بــازاروف نظــرة ثاقبــة، كادت 
تنغــرز فيــه: هــل تعتقــد بــأن ذلــك ســيؤلمك؟ ُيخيــل إلــّي أنــك نفســك، قــد فارقتنــي، ال بــد، وأن أمــورك 
مــع آنــا ســرغييفنا ســائرة علــى مــا يــرام”.... “أيــة أمــور لــي مــع آنــا ســيرغييفنا؟”.... “أفلــم تصــل مــن المدينــة 
إلــى هنــا مــن أجلها؟”....”أنــت تعلــم، بأنــي كنــت علــى الــدوام صريحــًا معــك، وأؤكــد لــك، أنــك علــى خطــأ”. 

رغبــت آنــا ســرغييفنا فــي رؤيــة بــازاروف، وبعثــت كبيــر الوصفــاء، ليدعــوه إليهــا. اســتبدل بــازاروف مابســه، 
قبــل أن يتوجــه إليهــا، اســتقبلته فــي غرفــة االســتقبال، وليــس فــي الغرفــة التــي أعــرب فيهــا، علــى نحــو 
مباغــت، عــن حبــه لهــا، ومــدت لــه بلطــف أصابــع يديهــا، ولكــن مســحة مــن التوتــر العفــوي كانــت عالقــة 
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بمحياهــا. فعاجلهــا بــازاروف قائــًا: “يــا آنــا ســرغييفنا، علــي فــي المقــام األول أن أهدئــك، فأمامــك واحــد 
مــن البشــر الفانيــن، أدرك خطــأه مــن زمــان، ويأمــل بــأن اآلخريــن أيضــًا، قــد نســوا حماقتــه، إننــي مســافر 
ألمــد طويــل، ومــع أنــي لســت كائنــًا رقيــق القلــب فمــن المحــزن أن أحمــل معــي فكــرة تؤكــد لــي، أنــك 
تتذكريننــي باشــمئزاٍز”. تنفســت آنــا ســيرغييفنا الصعــداء، كشــخص ارتقــى لتــّوه جبــًا عاليــًا “أخطــأت أنــا 
أيضــًا آنــذاك بشــيٍء مــا، فلنبــق أصدقــاء كالســابق، كان ذلــك حلمــًا أليــس كذلــك؟ فمــن يتذكــر األحــام يــا 

تــرى؟!!”.

26 التفــت أركادي إلــى كاتيــا، وقــال بصــوت مرتعــش، وهــو يشــّد يــدًا علــى يــد: “كاتيــا! أحبــك إلــى األبــد 
دون رجعــة، وال أحــب أحــدًا غيــرك، كنــت أريــد أن أقــول لــك ذلــك، وأعــرف رأيــك فيــه إننــي ألتمــس يــدك، 
ألنــي أشــعر باالســتعداد، لتحمــل كّل التضحيــات... لمــاذا ال تجيبيــن؟ أال تصدقيننــي؟”. ألقــت كاتيــا علــى 

أركادي نظــرة صافيــة، ثــم قالــت: “حســنا”.

فــي ســاعٍة مبكــرٍة مــن صبــاح اليــوم التالــي بعثــت آنــا ســرغييفنا فــي طلــب بــازاروف، حضــر إلــى مكتبهــا، 
فســلمته ورقــة بريديــة مطويــة. وكانــت تلــك الرســالة مــن أركادي يلتمــس فيهــا يــد أختهــا.

قــرأ بــازاروف الرســالة، بلمــح البصــر، ثــم قــال: “هكــذا إذن أظــن أن مــن الضــروري تبريــك الشــابين، فهــا 
زوج طيــب مــن كل النواحــي، ثــروة كيرســانوف ال يســتهان بهــا، ثــم إن أبــاه لــن يعــرض”. وبعــد برهــة مــن 
الصمــت قــال مجــددًا: “وداعــًا، أتمنــى لــك أنــت تنجــزي هــذا األمــر علــى أفضــل مــا يكــون، أمــا أنــا فســأفرح 
مــن بعيــٍد”.... “مــاذا؟ هــل ستســافر؟ مــا الــذي يمنعــك اآلن مــن البقــاء؟ ابــق... فالحديــث معــك ذو 
شــجوٍن” ... “شــكرا لــك يــا آنــا”  قالــت آنــا ســيرغييفنا بحركــٍة عفويــة: “أنــا واثقــة مــن أن هــذا ليــس لقاءنــا 

ــازاروف، وانحنــى لهــا، وانصــرف”.  األخيــر”... “ربمــا، فــكل شــيء ممكــن فــي هــذا العالــم، أجــاب ب

وفــي اليــوم ذاتــه قــال ألركادي، وهــو جالــس القرفصــاء يعــّد حقيبتــه: “هــا، قــد صممــت علــى بنــاء عــٍش 
لــك؟”. فأجــاب أركادي: “لــم أكــن أتوقعــه، بالضبــط عندمــا فارقتــك”. صفــق غطــاء الحقيبــة، ونهــض “أكــرر 
القــول مودعــًا، وال داعــي لخــداع النفــس: أودعــك إلــى األبــد، ولقــد شــعرت أنــت بذلــك”... فتمتــم أركادي 
حزينــًا: “تودعنــي إلــى األبــد، يــا يفغينــي، وليســت لديــك كلمــات أخــرى تقولهــا لــي؟”. “لقــد ودعــت الجميــع 
مــاذا؟ هــل نتعانــق؟” ارتمــى أركادي علــى رقبــة معلمــه، وصديقــه الســابق، فانهمــرت الدمــوع مــن عينيــه. 

ــر العجــوزان بــازاروف، لوصــول ابنهــا ســرورًا ال حــدود لــه، فلــم يكونــا يتوقعــان وصولــه. واضطربــت  27 سُّ
آرينــا فاســيفنا، وصــارت تحــوم فــي الــدار إلــى درجــة جعلــت فاســيلي إيفانوفيتــش يشــّبهها “بالكــروان”. 
وقــال بــازاروف االبــن ألبيــه: “جئــت، يــا شــيخ، ألبقــى عنــدك ســتة أســابيع كاملــة. أريــد أن أعمــل، فــا 
تشــوش علــيَّ مــن فضلــك”...  “ســوف لــن تــرى وجهــي. لــن أشــوش عليــك مطلقــًا!”. وقــد وفــى بوعــده، 
فبعــد أن أســكن ابنــه فــي مكتبــه كالســابق، كاد يختفــي عنــه، وصــار يمنــع زوجتــه مــن إبــداء حنانهــا، وقــال 
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لهــا: “كنــا، أيتهــا األم، قــد أضجرنــا ينيوشــا بعــض الشــيء فــي مجيئــه األول، أمــا اآلن، فينبغــي أن نكــون 
أكثــر دهــاء”. 

إال أن بــازاروف ســرعان مــا كــّف مــن تلقــاء نفســه عــن االعتــكاف، فقــد زايلتــه حمــى العمــل، وحــّل محلهــا 
ضجــر كئيــب وقلــق مكتــوم، ولوحــظ إرهــاق غريــب فــي حركاتــه وســكناته، وحتــى مشــيته الصلبــة الجســورة 
الســريعة قــد تبدلــت، لــم يعــد يتمّشــى علــى انفــراٍد، وصــار ينشــد المعاشــرة. أخــذ يحتســي الشــاي فــي 
غرفــة االســتقبال ويتجــول فــي البســتان. كان يتوجــه أحيانــًا إلــى القريــة، فيتحــدث مــع فــاح مــا مازحــًا 
كعادتــه، وكان يقــول لــه: “اعــرض علــي، أيهــا األخ، آراءك بشــأن الحيــاة، ففيكــم، كمــا يقــال، كّل قــوة روســيا 
ومســتقبلها، وبكــم ســيبدأ عصــر جديــد فــي التاريــخ” فيلــزم الفــاح الصمــت أو يجيــب بكلمــات مــن نــوع: 

“نحــن نســتطيع... كذلــك، ألننــا، يعنــي... بقــدر اســتطاعتنا”. 

ذات مــرة أحضــر فــاح مــن القريــة المجــاورة أخــاه المصــاب بالتيفوئيــد إلــى فاســيلي إيفانوفيتــش. كان 
المريــض التعيــس يحتضــر، أعــرب فاســيلي إيفانوفيتــش عــن أســفه، ألن أحــدًا لــم يفكــر باالســتفادة مــن 
اإلســعاف الطبــي قبــل اآلن، وأعلــن عــن اســتحالة إنقــاذ المريــض، وبالفعــل، فقــد قضــى نحبــه فــي عربــة 
النقــل قبــل أن يصــل بــه أخــوه إلــى داره. وبعــد ثاثــة أيــاٍم دخــل بــازاروف علــى أبيــه فــي غرفتــه، وســأله: 
“عمــا إذا حجــر جهنــم” نعــم، مــا حاجتــك إليــه؟”. يلزمنــي... فــي كــّي جــرٍح. هنــا، علــى األصبــع، توجهــت اليــوم 
إلــى القريــة التــي أحضــروا منهــا الفــاح المصــاب بالتيفوئيــد. ولســبٍب مــا قــرروا هنــاك أن يشــّرحوه، أمــا أنــا، 

فلــم أتمــرن علــى التشــريح مــن زمــان.

لــون فاســيلي  بالتشــريح، فجرحــت أصبعــي”. شــحب  لــي  أن يســمح  القضــاء،  مــن طبيــب  لــذا طلبــت 
إيفانوفيتــش علــى الفــور، ولــم ينبــس ببنــت شــفٍة.  وظــل حتــى ســاعة متأخــرة مــن المســاء، وطــوال النهــار 
التالــي، يتحجــج بأيــة وســيلة ممكنــة لدخــول غرفــة ابنــه، ومــع أنــه لــم يكــن يلّمــح إلــى الجــرح، بــل يحــاول 
ــازاروف بصــوت بطــيء  ــه بإصــرار قــال ب ــه كان يحــّدق فــي عينــي ابن ــة تمامــًا، فإن التحــدث عــن أمــور ثانوي
أبــح: “يــا شــيخ، حالتــي ســيئة جــدًا، أصبــت بالعــدوى، وســوف تدفننــي بعــد بضعــة أيــام”. ترنــح فاســيلي 
إيفانوفيتــش، كمــا لــو أن أحــدًا ضربــه علــى رجليــه، ثــم تمتــم: “يفغينــي! مــا هــذا الــكام!... لقــد أصبــت 
بالبــرد، ال أكثــر”.... “كفــاك” قاطعــه بــازاروف علــى مهــل، “ال يجــوز للطبيــب أن يتكلــم هكــذا، كل أعــراض 
العــدوى موجــودة، وأنــت تعــرف ذلــك بنفســك”... “ أيــن هــي أعــراض الـــ... عدوى؟”....”فمــا هــذا إذن؟” 
قــال بــازاروف، ورفــع ردن قميصــه، وعــرض علــى أبيــه البقــع الحمــراء الفظيعــة التــي ظهــرت واضحــة”. 
ارتعــد فاســيلي إيفانوفيتــش، واقشــعّر مــن الرعــب، ثــم قــال فــي األخيــر: “لنفــرض، لنفــرض... حتــى... ولــو 
ــرك  ــازاروف بوضــوح وصرامــة “أم أنــك نســيت دفات كان هنــاك شــيٌء مــن قبيــل “.... “تقيــح الــدم” كــرر ب

ــة؟”.... “ومــع ذلــك، فســوف نعالجــك!”.  الطبي
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أخــذت حالــة بــازاروف تتدهــور ســاعة بعــد ســاعة، واســتفحل المــرض علــى نحــو ســريع، ممــا يجــري عــادة 
فــي حــاالت التســمم الجراحــي. لــم يكــن قــد فقــد وعيــه بعــد، وكان يفهــم مــا يقــال لــه، وال يــزال يصــارع 

المــوت.  “أنــا أبعــث رســواًل فــي طلــب أركادي نيكواليفيتــش” عاجلــه العجــوز.

“ مــن هــو أركادي نيكواليفيتــش هــذا؟” قــال بــازاروف: كمــا لــو كان يتأمــل: “أجــل! ذلــك الفــرخ! كا، 
ال تمّســه، أصبــح زاغــًا، وال تســتغرب، فليــس مــا أقولــه هذيانــًا. ابعــث رســواًل إلــى آنــا ســرغييفنا... تلــك 
اإلقطاعيــة، هــل تعرفهــا؟”. هــز فاســيلي إيفانوفيتــش رأســه باإليجــاب، وليقــل لهــا إن يفغينــي بــازاروف 

يبعــث إليهــا بالتحيــة، وإنــه يحتضــر، هــل ســتنفذ طلبــي؟”. 

“سأنفذه... ولكن هل يجوز أن تموت أنت، أنت يا يفغيني حكم عقلك أين هي العدالة”.

قضــى بــازاروف ليلــة ســيئة... فقــد عذبتــه حّمــى قاســية، وعنــد الفجــر تحســنت حالــه، “يفغينــي! يــا ولــدي، 
ــرت هــذه المناجــاة غيــر المعتــادة علــى بــازاروف... وقــال “مــاذا يــا أبتــي” وهبــط  يــا عزيــزي، يــا حبيبــي!” أّث
رأســه علــى الوســادة.  نهــض العجــوز، فجلــس علــى المقعــد، وأمســك بذقنــه، وراح يعــّض علــى أصابعــه 
ــاف.  ــَض، وهــي طقطقــة مســموعة فــي ســكون األري ــة ذات نواب طرقــت ســمعه فجــأًة طقطقــة مركب
كانــت العجــات الخفيفــة تقــرب أكثــر، فأكثــر، نهــض فاســيلي إيفانوفيتــش علــى عجــل، واندفــع إلــى 
النافــذة، دخلــت باحــة داره مركبــة ذات مقعديــن تجرهــا أربعــة خيــول، فهــرع إلــى الباحــة فــي غمــرة فرحــة 
خرقــاء، دون أن يميــز مــن هــو القــادم، فتــح الخــادم ببــزة رســمية بــاب المركبــة، فظهــرت منهــا ســيدة 
بوشــاح أســود وبدلــٍة ســوداء... “أنــا أودينتســوفا. يفغينــي فاســيليفيتش علــى قيــد الحيــاة؟ أنــت أبــوه؟ 
ــًا. وبعــد نصــف ســاعة تســنى للطبيــب أن يخبرهــا همســًا، بأنــه ال أمــل مطلقــًا فــي  أحضــرت معــي طبيب

شــفاء المريــض.

نظــرت إلــى بــازاروف... فتوقفــت، عنــد البــاب، لشــد مــا أدهشــها وجهــه الملتهــب والمحتضــر فــي الوقــت 
ذاتــه، بعينيــه الغائمتيــن المتجهتيــن صوبهــا. لقــد أرعبهــا خــوف بــارد مرهــق، والحــت فــي ذهنهــا للحظــة 
فكــرة ربمــا شــعرت بشــيء آخــر، لــو كانــت تحبــه حقــًا. صمــت بــازاروف، وأخــذ يتلمــس قدحــه بيــده، فناولتــه 
آنــا ســرغييفنا إيــاه، دون أن تخلــع قفازهــا، وهــي تتنفــس بخــوف، وتكلــم هــو مــن جديــٍد “ســوف تنســينني، 
فــا رفقــة بيــن الميــت والحــي، حاولــي أن تــداري أمــي ففــي مجتمعــك الراقــي الكبيــر لــن تجــدي أناســًا 

، علــى مــا يبــدو”.  ، يــا تــرى؟.. كا، ليســت بحاجــٍة إلــيَّ مثلهــا أبــدًا... هــل، إن روســيا بحاجــٍة إلــيَّ

انصرفــت آنــا ســرغييفنا بهــدوٍء، فســألها فاســيلي إيفانوفيتــش همســًا: “مــاذا؟” ...”غفــا” أجابــت بصــوت 
يكاد ال ُيســمع. ما كان مقدرًا، لبازاروف أن يســتيقظ، فعند المســاء غّط في غيبوبة مطبقة، وفي اليوم 
التالــي قضــى نحبــه. أّدى األب ألكســي الطقــوس الدينيــة الازمــة. اســتولى علــى فاســيلي إيفانوفيتــش 
هيــاج مباغــت، فــراح يصــرخ بصــوت مبحــوح، ويهــز قبضتــه فــي الهــواء كأنــه يهــدد أحــدًا: “قلــت بأنــي 
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ــا فاســيفنا تعلقــت بعنقــه، والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا، وانكــب  ســأثور، وســأثور، ســأثور!”.   إال أّن آرين
كاهمــا علــى وجهــه. 

مضــت ســتة شــهور، خّيــم الشــتاء بصقيعــه الصامــت القــارس الصافــي، وثلجــه الصــرار ونــداه الــوردي 
المتجمــد علــى األشــجار، واشــتعلت األنــوار فــي نوافــذ الــدار فــي مارينــو. انشــغل بروكوفيتــش، فــي إعــداد 
المائــدة لســبعة أشــخاٍص. قبــل أســبوٍع جــرت فــي كنيســة األبرشــية الصغيــرة، بهــدوٍء ومــن دون شــهوٍد 
تقريبــًا، مراســيم زفــاف أركادي وكاتيــا وزفــاف نيكــوالي بتروفيتــش وفينيتشــكا، وفــي ذلــك اليــوم أقــام 
نيكــوالي بتروفيتــش مأدبــة توديعيــة، ألخيــه الــذي ينــوي الســفر إلــى موســكو، لتصريــف بعــض الشــؤون، 
أمــا آنــا ســرغييفنا، فقــد ســافرت إلــى موســكو أيضــًا علــى إثــر الزفــاف. في تمام الســاعة الثالثــة التأم الجمع 
حــول المائــدة، جلــس بافــل بتروفيتــش بــن كاتيــا وفينيتشــكا، واســتقّر “الزوجــان” قــرب عروســيهما. لقــد 
تغيــر أصحابنــا هــؤالء فــي اآلونــة االخــرة؛ فقــد بــدوا، وكأنــا أصبحــوا أكثــر رواًء ونضجــًا. أمــا بافــل بتروفيتــش، 
فهــو الوحيــد الــذي أصيــب بهــزال، ممــا أضفــى، المزيــد مــن الرشــاقة والرصانــة، ثــم إن فينيتشــكا لــم تعــد 
علــى مــا كانــت عليــه، ارتــدت بدلــة حريريــة، وشــدت شــريطًا مخمليــًا عريضــًا علــى شــعرها مــع سلســلة 
ذهبيــة تطــّوق جيدهــا. جلســت بســكون ووقــار كانــت تبتســم، وكأنهــا تريــد أن تقــول: “اعذرونــي، فليــس 
الذنــب ذنبــي” ولــم تكــن تبتســم وحدهــا علــى هــذه الشــاكلة، فاآلخــرون أيضــًا كانــوا يبتســمون، وكأنما هم 
يعتــذرون، لقــد كانــوا جميعــًا يشــعرون بشــيء مــن الحــرج، وبشــيء مــن الحــزن، ولكنهــم فــي الواقــع كانــوا 
علــى أحســن حــاٍل. كان كل منهــم يــداري اآلخــر بحــذر مدهــش، وكأنــا اتفقــوا جميعــًا علــى تمثيــل ملهــاة.  
تبــادل بافــل بتروفيتــش القبــات مــع الجميــع وقــال بتنهيــدة عميقــٍة: “فلتكونــوا ســعداء يــا أصدقائــي!”.     

تزوجــت آنــا ســرغييفنا مؤخــرًا، ليــس بدافــع مــن الحــب، بــل بدافــع مــن المعتقــد. وزوجهــا إنســان لبيــب 
للغايــة، قانونــّي شــديد البــأس فــي بلــوغ مقاصــده العمليــة، وهــو إنســان طيــب، ال يــزال فــي مقتبــل 
العمــر، ولكنــه ســيغدو فيــا بعــد مــن الشــخصيات الروســية المرموقــة، وهمــا يعيشــان فــي وئــام تــام، 
أمــا األميــرة )خ( فقــد توفيــت، وطواهــا النســيان منــذ يــوم وفاتهــا، وســكن األب مــع ابنــه فــي مارينــو، 
وأخــذت أحوالهــا تتحســن. فصــار أركادي اقتصاديــًا غيــورًا، وغــدت “المزرعــة” تعــود بدخــل غيــر ضئيــل، 

وأصبــح نيكــوالي بتروفيتــش وســيطًا عقاريــًا.  

 علــى مــدرج بــرول فــي دردزن بوســعكم أن تــروا، فــي أفضــل أوقــات النزهــة مــا بيــن الثانيــة والرابعــة، رجــًا 
فــي حوالــي الخمســين، أشــيب الشــعر كليــًا، ولكنــه ال يــزال وســيمًا أنيــق الملبــس، إنــه بافــل بتروفيتــش. 
غــادر موســكو إلــى الخــارج مــن أجــل اســتعادة صحتــه، وصمــم علــى اإلقامــة فــي دردزن، حيــث يتاقــى أكثــر 
مــا يتاقــى مــع اإلنجليــز والســياح الــروس. كان يســلك مــع اإلنجليــز ســلوكًا بســيطًا أقــرب إلــى التواضــع، 
ولكنــه يحافــظ علــى كرامتــه وكان هــو أقــل تكلفــًا مــع الــروس، حيــث يطلــق العنــان لحــدة طباعــه، ويســخر 

مازحــًا مــن نفســه ومنهــم، وذلــك كلــه يصــدر عنــه بشــكل مقبــول ال يتعــارض وأصــول اللياقــة.  
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هنــاك مقبــرة ريفيــة صغيــرة فــي أحــد أرجــاء روســيا النائيــة، وهــي، شــأنها شــأن جميــع مقابرنــا تقريبــًا، ذات 
ــة  ــان الخشــبية الرمادي ــادق المحيطــة بهــا، وتدلــت الصلب منظــر كئيــب، فقــد اعشوشــبت مــن زمــان الخن
اللــون، وأزيحــت األلــواح الحجريــة عــن أماكنهــا جميعــًا، كمــا لــو أن أحــدًا قــد دفعهــا مــن األســفل، وبالــكاد 
ــر ال يمّســه إنســان، وال  ــور قب ــن تلــك القب ــان أو ثــاث ظــااًل شــحيحة، ولكــن بي تعطــي شــجرتان منتوفت
يدوســه حيــوان، الطيــور فقــط تحــط عليــه، وتصــدح عنــد الفجــر. يحيــط بــه ســياج مــن حديــد، وقــد غرســت 
شــوحتان فتيتــان عنــد جانبيــه. فــي هــذا القبــر يرقــد يفغينــي بــازاروف، ومــن قريــٍة غيــر بعيــدة غالبــا مــا يــردد 
عليــه عجــوزان بلغــا مــن العمــر عتيــًا. يســران بمشــيتهما المتثاقلــة، وهمــا يســندان بعضهــا البعــض، وعندمــا 
ــان مــن الســياج يهبطــان، فيركعــان علــى ركبهــا، ويبكيــان بمــرارة ألمــد طويــل، وألمــد طويــل أيضــًا  يقترب
يتطلعــان بانتبــاه إلــى الحجــر الصامــت الــذي يرقــد ابنهــا تحتــه. ويتبــادالن بضــع كلمــات، وينفضــان الغبــار 
عــن الحجــر، ويصليــان مــن جديــد، وال يقويــان علــى مغــادرة هــذا المــكان الــذي يبــدو، وكأنــه أقــرب األماكــن 
الموصلــة إلــى ابنهــا، وإلــى الذكريــات المرتبطــة بــه. فهــل ُيعقــل أن صلواتهــا ودموعهــا عقيمــة يــا تــرى؟! 
وهــل ُيعقــل أن الحــب المقــدس، الحــب المخلــص، عاجــز يــا تــرى؟! كا! فمهمــا كان القلــب الــذي أطبقــت 
عليــه ظلمــة القبــر متحمســًا متمــردًا خاطئــًا، فــإن الزهــور التــي تنمــو علــى ترابــه تتطلــع إلينــا مطمئنــة 
بعيونهــا البريئــة: فهــي ال تحدثنــا فقــط عــن الســكون األبــدي، عــن لجــة ســكون الطبيعــة بــل تحدثنــا أيضــًا 

عــن الرضــوان األبــدي، وعــن الحيــاة الانهائيــة..




