
 
 



 
 

 

 ،......فً دابرة
 

من األفضل أال أكتب اسم الدابرة، فً الحمٌمة ال شًء ٌبعث السخط فً نفوس الناس أكثر من 
عسكرٌة، لضابٌة، مدنٌة، وباختصار، كل الدوابر التً لها عبللة : هذه الدوابر وبكل أنواعها

المشكلة تكمن فً اعتماد كل عامل فً هذه . بالخدمات العامة وكل أنواع الموظفٌن العمومٌٌن
. الدوابر أن المساس بشخصه هو مساس بالمجتمع بأسره، ألنه ٌتصور أنه ٌمثل كل المجتمع

مؤخراً، وصلت شكوى من دابرة العدل، أوضح فٌها المشتكً وهو مفتش شرطة أن كل 
لد أهٌن  (مفتش الشرطة الممدس)المؤسسات اإلمبراطورٌة تتعرض للخطر، مبرراً ذلن بأن اسم 

واستُهِزئ به، وكدلٌل على صحة زعمه، لدم لصة رومانسٌة كتبها أحدهم فً عدة أوراق و 
وهو ٌترنح من السكر، وبشكل متكرر فً كل  (مفتش الشرطة الممدس)ظهرت فٌها شخصٌة 

لذا ولكً نكون بعٌدٌن عن المشاكل والمساءالت فإنه من األفضل لنا أن نشٌر إلى . عشرة أسطر
 .دابرة ما دون تحدٌدها

 :لذا سنمول

لم ٌكن موظفاً بارزاً بطبٌعة الحال، لصٌر المامة، مجدور الوجه، . فً دابرة ما، هنان موظؾ ما
بشعر مابل إلى االحمرار، ولعله ضعٌؾ النظر أٌضاً، مع صلعة عرٌضة فً ممدمة رأسه، 

وبعض التؽّضن فً الخدٌن، أحمر الجسم ونحٌؾ فً نصفه األعلى كما ٌمكن أن نصؾ شكله 
وكان ٌجب أن نشٌر )العام، ولعل مسؤولٌة ذلن تمع على المناخ فً بطرسبرج، درجته الوظٌفة 

كاتب عمومً شرفً فً الدرجة التاسعة، كما ٌحلو لبعض الكتاب أن : هً (إلٌها منذ البداٌة
ٌصفوها عندما ٌمررون الثرثرة والتهجم بمرح وتبجح على تلن الوظابؾ، أو عض أولبن 

 .األشخاص الذٌن ال ٌستطٌعون الدفاع عن أنفسهم ومبادلتهم العض

ُعرفَت عابلته باسم الحذّابٌن، وكما الحظتم فاالسم ٌبرهن على جذوره، فهو محفور من كلمة 
، لكننا ال نعرؾ كٌؾ كان ذلن، وفً أي زمن، وبأي طرٌمة ولماذا؟ والده، جده، بل (حذاء)

وحتى زوج أخته، بل وكل عابلة الحذّابٌن كانوا ٌلبسون أحذٌة، وكانوا ٌؽٌرون نعبلت أحذٌتهم 
كان اسمه أكاكً أكاكٌفتش ولد ٌبدو ذلن ؼرٌباً . وكعوبها مرتٌن أو ثبلث مرات فً السنة

ومبتكراً، لكنه فً الوالع ؼٌر مبتكر، وبالنظر إلى الظروؾ التً أحاطت بمٌبلده فإن أي اسم 
 . خر ما كان لٌبدو مبلبماً، إن لم ٌكن مستحٌبلً 

إن لم أكن مخطباً فإن أكاكً أكاكٌفتش ولد مساء ٌوم الثانً والعشرٌن أو الثالث والعشرٌن من 
مارس، والدته امرأة صالحة وزوجة ألحد الكتاب العمومٌٌن، ولد لامت بجمٌع التجهٌزات 

البلزمة لتعمٌد طفلها، كانت متمولعة فً سرٌرها بمواجهة الباب وعلى ٌمٌنها ولؾ العّراب، 
رجل محترم اسمه اٌفان اٌفانوفتش اٌروشكٌن وكان ربٌساً لمجلس المنطمة، أما العّرابة فمد كانت 

موكٌا، سوسسٌا أو أن ٌكون :  نا سٌمونوفنا باٌلبرشكوفا، ولد الترح االثنان على األم ثبلثة أسماء
وإلرضابها لام . (هذه األسماء ردٌبة)، أجابتهم األم، (ال). اسم الطفل على اسم الشهٌد هوتزارات



 (ٌا لها من مصٌبة). ترفٌلً، دوال، وفارخاسً: االثنان بتمدٌم لابمة تضمنت ثبلثة أسماء أخرى
فارادات وفاروخ لد تكون محتملة، : ما هذه األسماء؟ لم اسمع بها من لبل أبداً )رددت المرأة، 

اآلن تأكدت أنه ٌسٌّرنا لدر شدٌد الوضوح، وفً هذه الحالة ٌجب ! لكن ترٌفٌلً او فارخاسً؟
 ً ، وبهذه الطرٌمة أصبح (تسمٌته باسم أبٌه، كان اسم األب أكاكً، فلٌكن اسم االبن أكاكً أٌضا

وهكذا تم تعمٌد الطفل الذي بكى وكشر باذراٍء بالػ، وهذا ما أعطى . لدٌنا أكاكً أكاكٌفتش
االنطباع بأنه سٌكون كاتباً عمومٌاً فً الدرجة التاسعة فً المستمبل، كل األشٌاء حصلت بهذه 
الطرٌمة ولد شرحناها كً ٌعلم المارئ أنه ال مفر من أن تحدث كما حدثت فعبلً، وإنه لم ٌكن 

 .باإلمكان أبداً إعطاؤه أي اسم  خر
متى وكٌؾ دخل الدابرة؟ ومن الذي لام بإدخاله فٌها؟ ال أحد ٌتذكر، تتابع على الدابرة مدراء 

ورؤساء ومساعدون وكتّاب وفّراشون من جمٌع األنواع، لكنه بمً فً ذات المكان، ذات 
الوظٌفة، ٌمارس عمله بالطرٌمة نفسها، حتى تأكد للكثٌرٌن أنه ولد مع المكتب والوظٌفة والصلعة 

فً الدابرة لم ٌكن ٌحترمه أحد، تعامل معه الفّراشون كأي ذبابة تطٌر . العرٌضة فً ممدمة رأسه
فً مكتب االستمبال، ال ٌمومون له حٌن ٌمر من أمامهم، بل أصبلً لم ٌكونوا ٌهتمون به أو 

وباحتمار واستبداد بالػ تعامل معه رؤساؤه، بل أن بعض المساعدٌن كانوا ٌكتفون . ٌنظرون إلٌه
، (هنا عمل صؽٌر جمٌل لن لتموم بنسخه )، أو (انسخها)بإلماء األوراق أمامه حتى بدون كلمة 

وكان ٌأخذ ما ٌُعطى له، أو ٌُرمى . أو أي عبارة مجاملة أخرى مما ٌمال فً الدوابر المحترمة
إلٌه ناظراً إلى الورلة فمط دون أن ٌبلحظ أو ٌهتم بالشخص الذي أعطاه إٌاها، أو هل من 

 .صبلحٌاته إعطاؤه الورلة لنسخها أو لٌس من صبلحٌاته، ٌأخذ الورلة ببساطة، وٌبدأ نسخها
وبمدر ما ٌتٌح لهم العمل من ولت لتبادل الطرؾ كثٌراً ما ضحن منه العاملون معه، كانوا 

ٌروون عدد من الحكاٌات عنه، وتحدثوا ذات مرة عن مالكة البٌت السبعٌنٌة التً ٌمٌم عندها، 
لالوا أنها ضربته، وسألوه عن موعد حفل الزواج، وأحٌاناً كانوا ٌنثرون على رأسه بعض نتؾ 

لكن أكاكً أكاكٌفتش لم ٌكن ٌجٌبهم، ولم تستفزه ضحكاتهم . األوراق بدعوى أنها ندؾ الثلج
وطرفهم، كان ٌتصرؾ كما أْن ال أحد أمامه، بل أن ذلن لم ٌكن ٌؤثر على عمله، فوسط كل هذه 

لكن أحٌاناً ٌصبح التنكٌت ؼٌر . التحرشات، أبداً لم ٌخطا فً نسخ رسالة واحدة أعطٌت له
اتركنً وشأنً، لماذا ): محتمبلً، كأن تلوى ٌده فٌحول ذلن دون أدابه لعمله، حٌنذان ٌصٌح

وكان هنان شًء ؼرٌب فً نطمه لهذه الكلمات، شًء ما ٌشعرن بالشفمة، حتى أن أحد  (تؤذٌنً؟
الشباب من الذٌن بدأوا العمل معه مؤخراً، وكتملٌد لآلخرٌن، لد سمح لنفسه بالتنكٌت علٌه مثلهم، 

لكنه فجأة وبعد فترة لصٌرة تولؾ عن ذلن، تحول عن تملٌد اآلخرٌن وكأن لوى داخلٌة ذاتٌة 
 ً وبعد ذلن بزمن طوٌل، وفً لحظاته . أعادت صٌاؼة نفسه، وحولته إلى رجل أكثر نببلً وتهذٌبا

اتركنً ): المرحة، كان ٌتذكر دوماً ذان الرجل الضبٌل األصلع، وتلن الكلمات المثٌرة للشفمة
حٌنها ٌؽطً الشاب وجهه بٌدٌه، وفً ( أنا أخون: )وتلن العبارة الخارلة (وشأنً، لماذا تؤذٌنً؟

أولات كثٌرة بعد ذلن، وطوال حٌاته ، كان ٌرتجؾ حٌن ٌتخٌل مدى الوحشٌة والخسة فً 
حتى وإن ظهر ! اإلنسان، وكم من الفظاظة ٌخفً بٌن جانبٌة وإن أظهر نفسه رلٌماً وكٌّساً، ٌا هللا

 .للناس كرجل مخلص ونبٌل
 ً ال ٌكفً أن نمول أنه كان ٌؤدي . وسٌكون من الصعب العثور على رجل  خر ٌعٌش لمهامه تماما

فً النسخ كان ٌعاٌن عالماً متناؼماً، كانت . عمله بحماسة، بل فً الوالع كان ٌؤدٌه بحب شدٌد



بعض المنسوخات كانت أحب إلٌه من ؼٌرها، . فمه، لسانه، عٌناه: المتعة تبدو على وجهه كله
ٌكون معها مختلفاً، مختلفاً حتى مع ذاته، حٌن ٌموم بنسخها كان ٌبتسم وٌؽمز، كان ٌمكن لراءة 

هل . لسانه، فمه، عٌناه، ومع كل حركة من للمه: هذه الرسابل المنسوخة بمتابعة تعابٌر وجهه
كاتب على )كوفا على كل هذا الحماس؟ ربما، ولد فاجأه ذلن، تمت ترلٌته إلى مرتبة أعلى للٌبلً 

: ، هل نال أي شًء من هذه الترلٌة؟ اإلجابة كما ٌمول البمٌة حٌن ٌنكتون علٌه(المرتبة الخامسة
 .لم ٌنل حتى دبوساً ٌمفل به الفتحة ممابل أزارٌر سترته

لكن من المستحٌل المول أن أحداً لم ٌهتم به على اإلطبلق، كان أحد المدراء رجبلً لطٌفاً رؼب 
طلبوا . فً مكافأته على جهوده طوال خدمته، وأمر بأن ٌكلؾ بشًء أكثر أهمٌة من مجرد النسخ

منه أن ٌكتب تمرٌراً ٌمدم إلى جهة أخرى، لٌس تمرٌراً بالتحدٌد، األمر ال ٌتجاوز تؽٌٌر العنوان، 
وإعادة كتابة اسم المرسل والمرسل إلٌه، أو ببساطة تحوٌل خطاب تم تداوله بٌن جهتٌن إلى جهة 

لكن أكاكً أكاكٌفتش شعر بمشمة هذا العمل، وتعرق جسمه من صعوبة . ثالثة وبنفس الموضوع
بعد ذلن تركوه . (ال، أعطونً شٌبا أنسخه): التكلٌؾ كما ر ه، فرن جبهته مراراً، وأخٌراً لال

لم ٌكن ٌعتنً . خارج إطار نسخ األوراق، ال ٌوجد كثٌر مما ٌمكن لوله عنه. لمهمته إلى األبد
الٌالة . بمبلبسه، لم تكن مبلبسه الداخلٌة خضراء اللون، لكنها من لون ٌمكن وصفه بأنه صدئ

ضٌمة ومنخفضة، ورؼم أنه لم ٌكن ذا عنك طوٌل إال إن لصر الٌالة جعل عنمه ٌبدو كذلن، 
وعبلوة على ذلن، . ودابماً كان هنان شًء ما ملتصك بسترته سواء لطعة من المش أو األكل

دوماً كان فً لبعته بعض األشٌاء مما ٌرمى من النوافذ أثناء مروره تحتها ببل مباالة، بعض 
. لشور البطٌخ أو بذوره، أو شًء مما ٌدخل فً مكونات األكل

لم ٌكن ٌهتم باألحداث الٌومٌة فً الشارع كحال زمبلبه فً الدابرة، فبعضهم كان ٌركز حتى على 
أما أكاكً . ألوان السراوٌل الداخلٌة للمشاة على الرصٌؾ الممابل مع ابتسامه خبٌثة ماكرة

أكاكٌفتش فحتى حٌن تمع نظراته على شًء ما، فإنه ٌراه بصورة هبلمٌة، ولد ٌفكر فً أشكال 
الخطوط المكتوبة بها األشٌاء فً الطرلات، وربما سٌنتبه إلى أنه فً الشارع حٌن ٌفاجأ بحصان 

ٌجر عربة ولد وضع رأسه عند خده لٌدرن حٌنها أنه ال ٌمشى على الرصٌؾ، بل أصبح فً 
 ً عند الوصول إلى المنزل، ٌجلس فوراً أمام الطاولة، ٌشرب حساء الملفوؾ . وسط الشارع تماما

بسرعة وٌأكل للٌبلً من اللحم مع البصل، وأبداً ال مبلحظة له على طعم األكل، وال بأس بأكله مع 
وحٌن ٌبلحظ انتفاخ بطنه ٌنهض عن الطاولة، ثم . الذباب الذي أرسله الرب له فً ذلن الولت

وإن لم ٌكن هنان . ٌخرج لنٌنة حبر واألوراق المطلوب نسخها والتً أحضرها معه من الدابرة
ما ٌستدعً النسخ، فأنه سٌنسخ لنفسه، إرضاًء لرؼبته الخاصة، وخاصة إذا كانت الورلة 

تستحك، وال ٌعنً ذلن أن تكون جمٌلة األسلوب، بمدر ما ٌعنً أنها موجهة إلى شخصٌة جدٌدة 
 .أو ممٌزة

حتى عندما تختفً سماء بطرسبرج الرمادٌة تماماً، وعندما ٌأكل أو ٌتعشى كل كتّاب ومسؤولوا 
الدابرة، كل حسب لدرته ووفماً لمرتبه الشهري، وحسب رؼبته وذوله، عندما كان ٌسترٌحون 

من العمل فً الدوابر واأللبلم والذهاب واإلٌاب، عندما ٌرتاح أرباب المهن وٌتخلصون مما هو 
هنان من . عمل تطوعً فضبلً عما هو ضروري فإنهم ٌسارعون إلى بعض الرفاهٌة المتاحة

ٌذهب إلى المسرح،  خر ٌلؾ الشوارع، ثالث ٌدور فً الطرلات خلؾ لبعات النساء، رابع ٌضٌع 
وهذا هو األكثر - ولته جرٌاً وراء جمٌلة هنا أو هنان، خامس ٌبحث عن شلة ٌجلس معها، أو 



من ٌسعى إلى رفاله فً الطابك الثالث أو الرابع، فً ؼرفة صؽٌرة مع – شٌوعاً بالنسبة للجمٌع 
فً كلمات لبلبل، حٌن كان جمٌع الموظفٌن ٌحتفون مع أصدلابهم، . ؼرفة انتظار أو مطبخ

ٌلعبون الورق، ٌرشفون الشاي فً أكواب بالسكر، ٌدخنون الؽلٌون، أو ٌتابعون الشابعات وهً 
العادة التً ال ٌتركها أي روسى تحت أي ظرؾ من الظروؾ، وحتى حٌن ال توجد حكاٌات فبل 

فً الولت الذي كان الجمٌع ٌسلون أنفسهم بطرٌمة أو بأخرى، فإن أكاكً . بأس بتبادل النكت
ال ٌمكن ألحد أن ٌمول أنه لد ر ه فً إي نوع من الحفبلت . أكاكٌفتش لم ٌكن ٌفكر فً ذلن أصبلً 

. األحب إلى للبه هو أن ٌنام، مبتسماً متساببلً عما سٌرسله له هللا فً الؽد لٌموم بنسخه. المسابٌة
وهكذا تتابعت حٌاة هذا الرجل، الذي ٌتماضى راتباً سنوٌاً لدره أربعمبة روبل، لانعاً بمصٌره، 

وهكذا كان بإمكانها أن تتابع إلى النهاٌة، مع االستجابة لظواهر الشٌخوخة أو مختلؾ العلل التً 
ستزرع فً مسار الكاتب العمومً أو حتى الخاص، وبالطبع هو لن ٌستجٌب لنصح أحد فٌؽٌر 

 .مسار حٌاته
ٌوجد فً بطرسبرج عدو عنٌد لكل أولبن الذٌن ٌحصلون على أربعمبة روبل أو نحو ذلن كراتب 

فً التاسعة . هذا العدو لٌس إال مناخنا الشمالً البارد، رؼم كل ما ٌمال عن كونه نافع جداً . سنوي
صباحاً، عندما تمتلا الشوارع بالرجال المتوجهٌن إلى دوابرهم، فإن مناخنا ٌبدأ فً منح هباته 

الباردة بلسع األنوؾ حتى ٌعجز الموظفون الفمراء عن معرفة ما الذي ٌمكنهم عمله للتخلص من 
فً تلن الساعة تبدأ جباة حتى أولبن الذٌن ٌشؽلون المناصب الرفٌعة بالتصمع من لوة . لسعاته

حٌلتهم . البرد، وتبدأ الدموع فً االنهمار من أعٌنهم، فً حٌن ٌبمى الكتاب الفمراء دون حماٌة
الوحٌدة هً عبور الشارع إلى دوابرهم بأسرع ولت ممكن، فً معاطؾ رلٌمة علٌهم أن ٌمطعوا 

خمس أو ست شوارع، وبعد ذلن علٌهم االنتظار للٌبلً فً ؼرفة الفّراشٌن لتدفبة وجوههم 
 .وألدامهم وحتى ٌنملع الجلٌد الذي تراكم أٌضاً على مواهبهم ولدراتهم التً تجمدت على الطرٌك
أكاكً أكاكٌفتش شعر لبعض الولت أنه ٌعانً من لذع بارد وشدٌد فً ظهره وأكتافه، رؼم أنه 

وتساءل أخٌراً عما إذا كان الخطأ ٌكمن . حاول أن ٌمطع المسافة المانونٌة بألصى سرعة ممكنة
الظهر واألكتاؾ، كما : وحٌن فحص المعطؾ فً البٌت، اكتشؾ الخلل فً موضعٌن. فً معطفه

اكتشؾ أن المماش أصبح خفٌفاً بحٌث أنه كان ٌمكن أن ٌرى من خبلله، أما البطانة فمد تحولت 
ٌجب أن تعلم أن معطؾ أكاكً أكاكٌفتش كان مثاراً للسخرٌة من لبل الموظفٌن، . إلى بماٌا لماش

، وفً الحمٌمة فمد كان (الشًء الرث)ووصفوه بـ (معطؾ)حتى أنهم حرموه من اسمه الجمٌل 
المعطؾ فرٌداً من نوعه، الٌالة البٌضاء تتضاءل سنة تلو أخرى، ألنها كانت تستخدم فً ترلٌع 

وفوق ذلن فإن الترلٌع لم ٌكن ٌنم عن أي مهارة فً الخٌاطة . (الشًء الرث)أجزاء أخرى من 
 ً ولما وصلت األمور إلى هذا السوء لرر أكاكً أكاكٌفتش أنه من . بل جعلته أكثر ترهبلً ولبحا

الضروري أخذ معطفه لبتروفٌتش الخٌاط الذي ٌعٌش فً مكان ما فً الطابك الرابع، وٌمكن 
الوصول إلٌه عبر سلم مظلم، وبالرؼم من كونه أعور العٌن، ومجدور الوجه مثل أكاكً نفسه، 

فمد شؽل نفسه و بنجاح كبٌر فً إصبلح سراوٌل ومعاطؾ الكتبة العمومٌٌن وؼٌرهم، طبعاً هذا 
 .عندما ٌكون فً كامل وعٌه، وعندما ال ٌخطط لتنفٌذ أفكار أخرى تمبع فً رأسه

ولٌس من الضروري أن ألول الكثٌر عن هذا الخٌاط، ولكن، كما هً العادة، وألنً تحدثت عن 
فً . الشخصٌات األخرى بوضوح فلٌس هنان الكثٌر مما ٌمكن عمله لتجاهل الخٌاط بتروفٌتش

البداٌة كان ٌسمى ؼرٌؽوري فمط، وكان مملوكاً لبعض السادة، وفً اللحظة التً تلمى فٌها 



أوراق حرٌته سّمى نفسه بتروفٌتش، وبدأ التعود على شرب الكحول بشدة فً جمٌع األعٌاد 
والمناسبات الكنسٌة، فً البداٌة فً الكبٌر منها، ومن ثم فً جمٌع المهرجانات الكنٌسة دون 

فً تلن اللحظات ٌكون مخلصاً لؤلعراؾ المتوارثة، وفً . تمٌٌز، وأخٌراً فً مواجهة أي صلٌب
وألننا لد تعثرنا بزوجته، . تلن الحاالت ٌُكثر الشجار مع زوجته واصفاً إٌاها باأللمانٌة الوضٌعة

فسٌكون من الضروري أن ألول كلمة أو كلمتٌن عنها، لكن لؤلسؾ، ال شًء نعرؾ عنها أبعد 
من كونها زوجة بتروفٌتش الخٌاط وأنها ترتدي ثوب ولبعة، وبالتأكٌد ال ٌمكن أن ندعً أنها 

جمٌلة، لكن لد ٌفكر بها بعض الجنود الذٌن ٌبرمون شواربهم وٌؽمؽمون بكلمات ؼٌر مفهومة إن 
 .رأوها تحت لبعتها

الصعود على السلم المؤدي إلى بٌت بتروفٌتش كان متعباً هو اآلخر، كان السلم ؼارلاً فً مٌاه 
الؽسٌل الطافحة، وٌعج بروابح األمونٌا الحارلة للعٌون وهً مما ال ٌمكن االستؽناء عنه فً 

بٌوت بطرسبرج، مرتمٌاً السبللم كان أكاكً أكاكٌفتش ٌتساءل كم سٌطلب بتروفٌتش نظٌر 
إصبلح المعطؾ، ولرر فً نفسه أنه لن ٌعطٌه أكثر من روبلٌن، الباب كان مفتوحاً، وكانت 

زوجة بتروفٌتش تطبخ بعض السمن فٌما تصاعد الدخان من المطبخ حتى أنه لم ٌكن باإلمكان 
مر أكاكً أكاكٌفتش من أمام المطبخ دون أن ٌلمحه أحد، حتى . رؤٌة الصراصٌر على األرضٌة

ربة البٌت، وأتجه مباشرة حٌت كان ٌجلس بتروفٌتش، ر ه جالساً أمام طاولة كبٌرة، ؼٌر 
عاري المدمٌن كما ٌفعل الخٌاطون عادة فً . مصبوؼة، واضعاً سالاً على ساق وكأنه باشا تركً

أول ما ٌلفت نظر أكاكً أكاكٌفتش فً بتروفٌتش هو إبهامه ذو الظفر الؽلٌظ الشبٌه . ممر عملهم
على رلبة بتروفٌتش لمح بعض الخٌوط التً ٌحاول إدخال احدها فً اإلبرة منذ . بترس السلحفاة

وهكذا كان ؼاضباً جداً من الخٌط . دلابك دون جدوى، وعلى ركبتٌه وضع بعض المبلبس المدٌمة
 .(لن تمر، أتعبتنً أٌها النذل ): والظبلم، وٌدمدم

استاء أكاكً أكاكٌفتش لوصوله فً هذا الولت بالذات، فبتروفٌتش ؼاضب، ولٌس هذا هو الولت 
عندما ٌكون مع كأس من ): األفضل لممابلته، ساعات سكره هً الولت األفضل، كما لالت زوجته

، عندما ٌكون مخموراً فأنه ٌطلب ألل (البراندي، ٌمكن أن تأخذ من الشٌطان األعور كل ما ترٌد
األسعار إلصبلح ما تخرق، وٌمكن التفاهم معه بسرعة، بل وسٌمدم لن الشكر أٌضاً، الحماً ربما 

ستأتً زوجته تشكو أنن تماٌضت مع زوجها حٌن كان مخموراً، وهنا ٌمكن تسوٌة األمور بعشرة 
 ً لكن التولٌت سًء جداً اآلن، ٌبدو أن بتروفٌتش . كوبٌات إضافٌة وبذلن ٌتم حل المسألة نهابٌا

صاحٍ تماماً، للٌل الكبلم، وٌمٌل إلى المطالبة بالكثٌر، الشٌطان وحده ٌعلم كم سٌطلب ثمناً 
أكاكً أكاكٌفتش شعر بذلن، وفكر فً التراجع والحضور فً ولت أنسب، . إلصبلح المعطؾ

سٌكون ذلن من دواعً سروره، لكن أنّى له ذلن، كان بتروفٌتش لد ركز عٌنه الوحٌدة علٌه 
 !(كٌؾ حالن، سٌد بتروفٌتش؟): باهتمام بالػ، فٌما كان أكاكً أكاكٌفتش ٌحٌه

أجاب بتروفٌتش متمنٌاً أن ٌرى أي نوع من الؽنابم ٌحمل  (أتمنى لن صباحاً سعٌداً، سٌدي)
وهكذا استمر أكاكً فً الشرح لبٌتروفٌتش  (....لن ،… أنا!  ه). أكاكً أكاكٌفتش فً ٌده

وكعادته فً . حروؾ جر، ظروؾ زمان ومكان، جمل نالصة، تأوهات: بعبارات ال معنى لها
ً ): مثل هذه المولؾ، انطلمت أخٌراً العبارة التالٌة ثم نسً وتذكر … (هذا، فً الوالع، هو تماما

 ً ما ): ؼمؽم بتروفٌتش. وانشؽل بكٌفٌة إنهاء جملته، ثم سكت معتمداً أنه أفهم الخٌاط ما ٌرٌده تماما
ثم بعٌنه السلٌمة بدأ فً تأمل المعطؾ بدءاً من الٌالة حتى الجٌوب، الظهر، الذٌل،  (معنى ذلن؟



األكتاؾ، األزرار، وكلها كانت معروفة لدٌه ألنها من عمل ٌده، والبحث بهذه الطرٌمة هو أول 
 .ما ٌفعله الخٌاط عند مبللاة الزبون، ذلن هو عمله

معطفً، لماش، أنظر هنا، فً أماكن مختلفة، أنه معطؾ ..لكن أنا، هنا، هذا، تعلم بٌتروفٌتش)
متٌن، ربما مؽبر للٌبلً، وٌبدو لدٌماً، لكنه جدٌد، هنا، فً بعض األماكن األخرى، واحدة فً 

الظهر وأخرى على الكتؾ، هنان تمزلات، نعم على الكتؾ للٌلة، ترى، هذا كل شًء، عمل 
نشر بتروفٌتش المعطؾ على الطاولة، نظر إلٌه بتمعن، هز . ثم َسَكَت أكاكً أكاكٌفتش... (للٌل

رأسه، وضع ٌده على عتبة النافذة وأخذ علبة السعوط، كان ؼطاء العلبة مزٌناً برسم ٌمثل 
جنراالً، جنرال ؼٌر واضح المعالم، ألن المكان المفترض أن ٌرسم فٌه وجه الجنرال كان 

 ً أخذ بٌتروفٌتش ممداراً ضبٌبلً من السعوط وسحبه بأنفه، تابع النظر فً . منبعجاً، وممسوحا
المعطؾ بٌن ٌدٌه، للّبه، وهز رأسه، ثم التفت إلى أعلى، مال إلى الٌمٌن، وهز رأسه مرة أخرى، 

: ومرة أخرى رفع ؼطاء علبة السعوط وأخذ كمٌة ضبٌلة، استنشمها، أبعد السعوط، وأخٌراً لال
 .(ال، من المستحٌل إصبلح هذا، إنه رث وتعس، لٌس معطفاً، إنه مأساة)

 (لماذا هو مستحٌل، بتروفٌتش؟). ؼاص للب أكاكً أكاكٌفتش فً بطنه عندما سمع هذه الكلمات
كل ما هنالن هو بعض التمزلات على الظهر والكتؾ، ٌمكن ): وتابع بصوت ٌشبه صوت طفل

لال بتروفٌتش ( نعم، ٌمكن العثور على لطع للترلٌع، العثور على لطع للترلٌع سهل)…(ترلٌعها
المماش هنا باٍل تماماً، ال ٌوجد ما ٌمكن خٌاطته . ولكن لٌس هنان شًء ٌمكن خٌاطته بهذه الرلع)

.(.. ٌمكنن أن تضع رلعه كما فعلت فً  خر مرة.. )(باإلبرة أصبلً، اإلبرة ستتهاوى فً الفراغ
لكن لٌس هنان ما نضع علٌه الرلع هذه المرة، ال فابدة، من حسن الحظ أن الرٌح ال تهب هذا )

كٌؾ ٌمكنن فعل ذلن، . حسناً، ٌمكنن تموٌة المماش من جدٌد...)(األٌام، لو هبت لطار هذا بعٌداً 
إعادة الترلٌع عمل . لٌس هنان ما ٌمكن عمله معه)، ردد بتروفٌتش بحزم (ال)…  (فً الوالع

سًء، ٌمكننا تحوٌل هذا إلى جوارب تمً لدمٌن البرد المارص، األلمان اخترعوا الجوارب 
ولكن من - ٌحب بٌتروفٌتش أن ٌسخر من األلمان فً بعض األحٌان. - لكسب المزٌد من المال

أظلمت الدنٌا فً عٌنً أكاكً ( جدٌد)عند سماعة كلمة . (الواضح أنن تحتاج إلى معطؾ جدٌد
أكاكٌفتش، وكل شًء فً المكان بدأ ٌدور، الشًء الوحٌد الذي كان ٌراه بوضوح هو رسم 

سأل وهو ما ٌزال فً إؼماءته  (كٌؾ، جدٌد)الجنرال على علبة السعوط الخاصة ببٌروفٌتش، 
. (لماذا؟ ال توجد لدي نمود لذلن)

. لال بتروفٌتش بهدوء وفظاظة (نعم، جدٌد)- 
 (حسناً، إذا كان األمر، جدٌد، كٌؾ؟)- 
 (تعنً كم ستكون التكلفة؟)- 
.... (نعم)- 
لال بتروفٌتش، مع اإلصرار على  (حسناً، علٌن أن تضع جانباً مابة وخمسٌن روبل أو أكثر)- 

وبالتأكٌد كان لذلن  ثاره الموٌة، كالصاعمة تماماً، ولم ٌتعب بتروفٌتش . ذلن بالضؽط على شفتٌه
. كثٌراً لمعرفة مدى تأثٌر كلماته على أكاكً أكاكٌفتش

صرخ البابس أكاكً أكاكٌفتش صرخ ربما للمرة األولى فً  (!مبة وخمسون روبل لمعطؾ)- 
. حٌاته، فدابماً تمٌز صوته بالهدوء

إذا كان هنان فرو على الٌالة البٌضاء، أو . حسب المعطؾ)، وتابع بتروفٌتش  (نعم، سٌدي)- 



. (الحرٌر أو ؼٌر ذلن من المواد فمد ٌرتفع الثمن إلى مبتً روبل
 (أرجون بتروفٌتش فكر فً بعض اإلصبلحات فمط، حتى ٌتسنى لً ارتداءه لفترة أطول للٌبلً )- 

. بصوت خفٌض وٌسمع بالكاد لال أكاكً أكاكٌفتش
. ال، سٌكون ذلن مضٌعة للولت والمال، لال بتروفٌتش- 

لكن بتروفٌتش ولؾ طوٌبلً . ذهبت هذه الكلمات بعٌداً بأكاكً أكاكٌفتش، أحس باإلحباط ثم ؼادر
أكاكً . بعد ذهابه زاماً شفتٌه، لم ٌكمل عمله، وبدا مطمبناً وواثماً فً لدراته كخٌاط فنان

لم أكن أعتمد أنه لد ): لال لنفسه (!كٌؾ حصل ذلن). أكاكٌفتش خرج إلى الشارع وكأنه فً حلم
ثم بعد صمت ( حسنًا، لم أكن أتصور أن ذلن سٌحصل: )ثم بعد فترة تولؾ، تابع… (حان الولت

 (حصل تماماً، لم ٌكن من المتولع أن ٌكون، لكنه كان، الظروؾ! حسناً، لكنه كان): طوٌل، صاح
. وبدالً من العودة إلى بٌته، فإنه كان ٌسٌر فً االتجاه المعاكس دون أن ٌعً ذلن

وفً الطرٌك، نزلت علٌه دون أن ٌشعر كناسة مدخنة، أصابته بمذارتها ومؤلت كتفه بالسواد، 
لم ٌنتبه لها، وبعد ذلن اصطدم بحارس كان ٌسحب . كما نزلت علٌه لمامة من أعلى احد األبنٌة

لماذا تلمً بنفسن على : بعض السعوط من لرن، وبجانبه سبلحه، انتبه لنفسه، وسأله الحارس
 ً  .أنتبه إلى أنه ٌسٌر عكس اتجاه بٌته، استدار وعاد إلى بٌته. اآلخرٌن، امِش جانبا

هنان فمط، فً بٌته، بدأ أخٌراً بجمع أفكاره، وأعاد التفكٌر فً مولفه بوضوح وهدوء، لال لنفسه 
بثبات وتدبر وبصراحة، وكأنه ٌتحدث مع صدٌك محب ٌمكن للمرء أن ٌنالشه بكل ما هو خاص 

الخطأ خطأي، أنا من ذهبت إلٌه فً ولت ؼٌر مناسب، صاحٍ، ): أكاكً أكاكٌفتش (ال). وشخصً
وربما كان لد تعارن مع زوجته، األفضل أن أعود إلٌه صباح األحد بعد لٌلة سبت سْكرى، 

وعلً أن أحدثه عن إصبلح المعطؾ حٌن ٌكون شبه نابم، سكران، محروم من المال ألن زوجته 
رفضت إعطاءه أي مبلػ، وفً هذا الولت، أضع عشر لطعة كوبٌن فً ٌده، حٌنها سٌكون أكثر 

 .(..... عمبلنٌة، وحٌنها فمط أكلمه عن المعطؾ، وإن
هكذا تحدث أكاكً أكاكٌفتش مع نفسه، استعاد شجاعته، وانتظر حتى أول أحد، وعندما رأى من 

كانت عٌنه َكِسلَه، بدا . بعٌد أن زوجة بتروفٌتش ذهبت إلى خارج المنزل، ذهب إلٌه مباشرة
ناعساً، فً الوالع، ممٌبلً رأسه؛ ولكن رؼم كل ذلن، حالما سمع سؤال أكاكً أكاكٌفتش، حتى بدا 

عندبذ أعطاه أكاكً . (مستحٌل، أنت تحتاج معطفاً جدٌداً ): وكأن الشٌطان هو من أعاد له ذاكرته
أما ): ، لال بتروفٌتش(شكراً ٌا سٌدي، سأشرب على صحتن ). أكاكٌفتش عشرة كوبٌكات

سألدم لن معطفاً جدٌداً، لذا لنتفك . بخصوص المعطؾ، فبل تملك نفسن حٌاله، سٌكون شٌباً جٌداً 
أكاكً أكاكٌفتش ما زال ٌأمل فً إصبلح المعطؾ لكن بتروفٌتش لم ٌسمع منه،  (حوله اآلن

بالتأكٌد سأصنع لن معطفاً جدٌداً، سٌكون على الموضة، سأبذل لصارى جهدي، ): وأكمل حدٌثه
 .(.الٌالة البٌضاء ٌمكن تثبٌتها بأزارٌر من الفضة تحت الحاشٌة

أخٌراً التنع أكاكً أكاكٌفتش أنه من المستحٌل المواصلة دون معطؾ جدٌد، وبدأ فً التفكٌر، 
كٌؾ ٌمكن، فً الوالع، أنه ٌتعٌن إنجازه؟ من أٌن له أن ٌأتً بالنمود؟ ٌمكن بالتأكٌد، وٌعتمد فً 

جزء منه، على مكافأته فً عٌد المٌبلد، لكن هذا المبلػ لد وزع، لام بتوزٌعه منذ فترة طوٌلة 
وخصصه سلفاً لشراء بعض السراوٌل الجدٌدة، وسداد دٌون لدٌمة لبلسكافً الذي أصلح أحذٌته 

المدٌمة، إضافة إلى حاجته إلى ثبلثة لمصان من الخٌّاطة، وبضع لطع من الكتان، وباختصار، 
كل ما ٌملن من مال ٌجب أن ٌنفك، وحتى إذا تفضل مدٌره فمنحه خمس وأربعٌن روبل بدالً من 



أربعٌن، أو حتى خمسٌن، فإن ذلن ال شًء، لٌس سوى لطرة فً محٌط المبلػ البلزم لمعطفه، 
رؼم انه ٌعرؾ أن بتروفٌتش لن ٌموم بخفض هذا الثمن الفاحش، والشٌطان وحده فمط ٌعرؾ 

 .(هل فمدت عملن ٌا ؼبً؟): ماذا سٌطلب أكثر من ذلن، حتى زوجته ستمول له لو شاء التخفٌض
ٌمكن توفٌر نصؾ المبلػ، لكن من أٌن تحصل على النصؾ اآلخر؟ كٌؾ الحصول على أربعٌن 
روبل  خر؟ فكر أكاكً أكاكٌفتش وأعاد التفكٌر مرة بعد مرة، ولرر انه سٌكون من الضروري 

االستؽناء عن الشاي فً المساء، ال داعً . تملٌص نفماته العادٌة على مدى سنة واحدة على األلل
إلشعال الشموع، وإذا كان هنان أي شًء ٌجب علٌه أن ٌفعله فً ضوء الشموع، فسٌذهب إلى 
ؼرفة مالكة البٌت، والعمل هنان تحت الضوء، عند المشً فً الشارع، فانه ٌجب المشً خفٌفاً 

بمدر االمكان، وبحذر، االبتعاد عن األحجار، والمشً على أطراؾ أصابع المدم محافظة على 
الحذاء، أٌضاً ال ٌجب ؼسل المبلبس دابماً، وٌمكنه ارتداء المبلبس ألطول فترة ممكنة لبلستخدام 

 .الخارجً، كما أن علٌه خلعها فوراً واستبدالها بالمبلبس المطنٌة عندما ٌكون فً المنزل
حمٌمة، صعب علٌه فً البداٌة التعود على هذا الحرمان، لكنه اعتاد علٌه بعد ذلن، وكل شًء 

سار على ما ٌرام حتى أنه تعود الجوع فً المساء، والنع نفسه روحٌاً بأنه ٌجب أن ٌفعل ذلن فً 
سبٌل المستمبل، فً سبٌل المعطؾ، ومنذ ذلن الولت بنى وجوده على فكرة أن ٌكون له معطؾ 

تعامل مع الفكرة وكأنه ٌتعامل مع شخص أخر ٌنتظره وٌطلبه، كأنه زوجة منتظرة، . جدٌد
تصرؾ كأنه ال ٌعٌش وحده، هنان صدٌمه المعطؾ الجدٌد الساحر، صدٌمه فً درب الحٌاة 

صار أكثر حٌوٌة، . والمادم فً المستمبل، معطفه السمٌن الحشوة والموي البطانة والمهٌأ لٌرتدٌه
وأصبحت طبٌعته أكثر لٌونة، أصبح ألوى، اتخذ لراره، ووضع لنفسه هدفاً بعٌداً عن الشن 

بل لمعت عٌناه، خطرت له . والتردد، وباختصار، اختفت كل سمات التردد والتذبذب من نفسه
فكرة جرٌبة، لماذا ال ٌضع فراًء على الٌالة البٌضاء؟ هذه الفكرة شؽلت باله وؼٌبت عمله منتشٌاً 

: حتى أنه ارتكب خطأ للمرة األولى فً حٌاته أثناء نسخه لرسالة، كاد ٌصٌح بصوت عال. بها
 .(أووووؾ، ولعن نفسه)

مرة فً كل شهر، كان ٌجتمع مع بتروفٌتش للحدٌث عن موضوع المعطؾ، أي األماكن أفضل 
لشراء المماش؟ األلوان؟ والثمن؟ وؼالباً ما كان ٌعود إلى البٌت لانعاً مسترٌحاً، مما ٌعنً أن 

تمدمت . الولت لد حان أخٌراً لشراء ما ٌحتاجه من مواد، وبالتالً ٌمكن البدء فً خٌاطة المعطؾ
 ً أْبعَد من كل  ماله، لم ٌمنحه مدٌر الدابرة أربعٌن وال . المسألة بخطى حثٌثة أكثر مما كان متولعا

هل اشتبه بحاجة أكاكً أكاكٌفتش . خمسة وأربعٌن روبل، ولكن ستٌن روبل كمكافأة للمٌبلد
هذه . لمعطؾ؟ أم أنها مجرد صدفة؟ فً جمٌع األحوال ، توفرت عشرون روبل إضافٌة

لم ٌبَك إال شهرٌن أو ثبلثة أشهر من الجوع وأكاكً أكاكٌفتش جمع . الظروؾ سرعت العمل
 .عاد له هدوؤه وبدأ للبه ٌخفك. حوالً ثمانٌن روبل

واشترى بعض األلمشة الجٌدة جداً . فً ألرب فرصة أمكنت، زار المحبلت مع بتروفٌتش
والمعمولة، كان ٌعرؾ ؼرضه خاصة أنه كان ٌعد له منذ ستة أشهر، ونادراً ما مر شهر منها 
دون زٌارة المحبلت لبلستفسار عن األسعار، حتى بتروفٌتش نفسه لال له إنه ال ٌوجد لماش 

أفضل بهذا الثمن، للبطانة اختار المطن، واختار المواد التً تدخل فً تركٌبها لتكون لوٌة 
وسمٌكة، أعلن بٌتروفٌتش أن ذلن أفضل من الحرٌر، وأنه سٌكون صمٌبلً وجمٌبلً، لم ٌشتري 

فراء السمور، كان ؼالٌاً فً الوالع، ولكن عوضاً عن ذلن، اشترى فرو المط الذي ٌمكن العثور 



عمل بتروفٌتش على المعطؾ . علٌه بوفرة فً المحبلت، والذي ٌمكن ممارنته نسبٌاً بفرو السمور
ولعمل . ألسبوعٌن كاملٌن، كان سٌنهٌه فً ولت ألرب لوال أنه كان هنان كثٌراً مما ٌجب حٌاكته

ٌده أخذ بتروفٌتش اثنا عشر روبل ال ٌمكن أن ٌمبل بسعر ألل، خٌاطة حرٌر وؼرز صؽٌرة، 
ولمرتٌن، وكان ٌتأكد من كل ؼرزة بنفسه، إضافة إلى استخدامه أسنانه للتأكد من متانة كل 

 .ولد كان. ؼرزة وحبكتها
من الصعب أن نمول بالضبط فً أي ٌوم، لكنها ربما كانت أكثر لحظات حٌاة أكاكً أكاكٌفتش 

فً الصباح، لبل ساعة من موعد ذهابه . سعادة، عندما أحضر بتروفٌتش المعطؾ إلى المنزل
أبداً لم ٌصل أي معطؾ فً ولته المناسب كما جاء هذا المعطؾ، لشدة البرد . إلى الدابرة

وظهر . بتروفٌتش لدم نفسه مع المعطؾ كما ٌلٌك بخٌاط ماهر جداً . وللتولعات بزٌادة لوته
بمظهر الفخور بمدراته أمام أكاكً أكاكٌفتش، وبدا إلى ألصى حد أنه ال ٌمكن أن ٌستهان به، لمد 

أنجز عمبلً رابعاً أفضل بكثٌر من مجرد ترلٌع السراوٌل، أو تعدٌل الٌالات، أو تفصٌل البطانات، 
أخرج المعطؾ من الؽطاء الذي كان لد احضره فٌه من . وؼٌر ذلن مما ٌستطٌعه أي خٌاط  خر

تأمله بفخر، وعمد ٌدٌه، ووضعه بمهارة بالؽة على أكتاؾ أكاكً أكاكٌفتش، وأعاد . المؽسلة
أكاكً أكاكٌفتش، كرجل متمدم فً العمر، . تنسٌمه بٌده من الخلؾ، ثم تأمله من األمام دون تزرٌر

ساعده بتروفٌتش، وتبٌن أن األكمام مرضٌة أٌضاً، باختصار، بدا . رؼب فً تعدٌل األكمام
 ً بتروفٌتش لم ٌنَس التناص الفرصة لئلشارة إلى أنه . المعطؾ كامبلً، ولد جاء فً موسمه تماما

لكونه ٌعٌش فً الشوارع الضٌمة فمط، ولٌس له محل ببلفتة، وألنه ٌعرؾ أكاكً أكاكٌفٌش فمد 
ولكن لو كان ٌطل على شارع واسع فما كان لٌمبل بألل من خمسة . لبل ثمناً زهٌداً لهذا المعطؾ

أكاكً أكاكٌفتش لم ٌهتم بمنالشة هذه النمطة مع بتروفتش، . وسبعٌن روبل لخٌاطة معطؾ مماثل
وخشً من طلبه زٌادة أخرى فً الثمن لو أثار مثل هذا الحدٌث أو عمب علٌه، وأعرب عن 

لحمه بتروفٌتش، تولؾ فً . لبس المعطؾ وخرج متوجهاً للدابرة. تمدٌره وشكره لبتروفٌتش
الشارع وتأمل المعطؾ طوٌبلً من مسافة، وواصل مبلحمته عبر زلاق معوج، ورالبه من جدٌد 

 .للحصول على نظرة إلى المعطؾ من زاوٌة أخرى
 ً كان ٌدرن فً كل ثانٌة من الزمن أنه ٌضع على كتفٌه . مضى أكاكً أكاكٌفتش إلى عمله فرحا
فً الحمٌمة، كانت هنان مٌزتان للمعطؾ الجدٌد، الدؾء . معطفاً جدٌداً، ضحن عدة مرات جذالً 

شعر بأنه ال ٌرى أي شًء فً الطرٌك، وفجأة وجد . أحدهما، واألخرى هً محاسنه ومٌزاته
. وضع المعطؾ فً ؼرفة االنتظار، تعهده بعناٌة وأوصى الفراش باالنتباه له. نفسه فً الدابرة

ومن المستحٌل أن أعلم كٌؾ عرؾ كل من فً الدابرة على الفور أن أكاكً أكاكٌفتش حضر 
ً  (الشًء الرث)بمعطؾ جدٌد، وأن  اندفع الجمٌع فً نفس اللحظة إلى ؼرفة االنتظار . لم ٌعد لابما

بدأوا بتهنبته، وأسعدوه بكلمات تنم عن سرورهم، ابتسم لهم فً . لمعاٌنة معطؾ أكاكً أكاكٌفتش
البداٌة، لكن االبتسامة سرعان ما تحولت إلى الخجل عندما حاصروه، وبدأو ٌمولون إنه ٌجب 

المعطؾ الجدٌد، وانه ٌجب أن ٌمنحه مساًء كامبلً، وأن ٌدعوهم لتناول شًء على شرؾ  (تعمٌد)
المعطؾ، أحس أكاكً أكاكٌفتش أنه فمد السٌطرة تماماً، لم ٌعرؾ كٌؾ ٌجٌبهم، وكٌؾ ٌتصرؾ، 

وأٌن ٌمؾ، رشح وجهه احمراراً لعدة دلابك، وكان على وشن أن ٌمول لهم أن المعطؾ لٌس 
فلٌكن، ): لكن تدخل أحد المسبولٌن ولعله مساعد الربٌس على األرجح، لاببلً . بجدٌد بل هو لدٌم

سأعطً جواباً بدالً من أكاكً أكاكٌفتش، إننً أدعوكم جمٌعاً إلى تناول الشاي معً اللٌلة، 



ً (بمناسبة عٌد مٌبلدي . ، ربما لٌُظِهر أنه متواضع وعلى عبللة جٌدة مع من هم أدنى منه وظٌفٌا
واعتذر أكاكً . هنأ الموظفون مساعد ربٌس الدابرة بمناسبة عٌد مٌبلده، ولبلوا دعوته بسرور

وإلى . أكاكٌفتش، لكن البمٌة أخبروه أنه لٌس من الكٌاسة أن ٌعتذر، وأنها دعوة ال ٌمكن رفضها
جانب ذلن كانت فكرة طٌبة له عندما تذكر أن الحضور سٌمنحه فرصة الرتداء معطفه الجدٌد 

 ً  .فً المساء أٌضا
عاد إلى البٌت . كان الٌوم بكامله من أجمل أٌام أكاكً أكاكٌفتش حمٌمة، لم ٌفارله شعوره بالنصر

سعٌداً، خلع المعطؾ وعلمه بعناٌة على المشجب، معجباً بالمماش والبطانة، ثم عرض له أن 
وبعد فترة من الولت . نظر إلٌه وضحن، ما أكبر الفرق. ٌتأمل المعطؾ المدٌم المهترئ للممارنة

تعشى بفرح، وبعد العشاء لم ٌنسخ . فً ذهنه (الشًء الرث)ضحن مرة أخرى عندما خطر 
شٌباً، ولم ٌهتم باألوراق، تمدد مرتاحاً لبعض الولت على السرٌر، وحٌن ألبل المساء، ارتدى 

 .مبلبسه بترؾ، لبس معطفه، وخرج إلى الشارع
أٌن ٌعٌش المضٌؾ؟ لؤلسؾ ال نستطٌع أن نمول، بدأت ذاكرتنا تخذلنا، ذان أمر سًء، وكل 

شًء فً سان بطرسبرج أصبح متشابهاً، جمٌع البٌوت والشوارع تصبح مختلطة فً رؤوسنا، 
لكن فً جمٌع األحوال، وهذا أمر مؤكد كثٌراً أن مساعد ربٌس الدابرة ٌعٌش فً أفضل جزء من 

. المدٌنة، ولذا ٌجب أن ٌكون كل شًء إال أن نتصور أنه ٌسكن بالمرب من أكاكً أكاكٌفتش
تحرن أكاكً أكاكٌفتش بداٌة من أزلة فمٌرة، شوارع مضاءة بشكل خافت، ومع تمدمه إلى وسط 

بدأ المشاة ٌظهرون، . المدٌنة أصبحت الشوارع أكثر حٌوٌة وأكثر سكاناً، وتشكلت ببراعة أكثر
أما الفبلحون، سابموا العربات مع . السٌدات ٌرتدٌن مبلبس أكثر أنالة، بدأت ٌالات الفرو تظهر

حامبلت المسافرٌن المطرولة بالمسامٌر النحاسٌة بدأو ٌملون، ومن ناحٌة أخرى، كثر الحوذٌون 
ذوو المبعات الحمراء المخملٌة، مع عربات مطلٌة بالورنٌش ومزٌنة تمطع الشوارع بسرعة 

 .بعجبلتها ساحمة الثلوج
تولؾ . لم ٌكن فً الشارع طٌلة المساء لسنوات. أكاكً أكاكٌفتش تأمل كل ذلن على نحو جدٌد

بدافع الفضول أمام المحبلت، تأمل صورة تمثل امرأة جمٌلة خلعت حذاءها وتستعرض سالٌها، 
وؼٌر بعٌد منها أطل رأس رجل بصدؼه األٌمن، كان ذو شارب . سالان جمٌلتان، ال بأس بهما

أكاكً أكاكٌفتش هز . أنٌك ولحٌة منسمة، ٌسرق نظرة إلى سالٌها عبر باب فً ؼرفة أخرى
لماذا ضحن؟ ربما ألنه كان لد التمى بشًء مجهول تماماً، . رأسه وضحن، ثم ذهب فً طرٌمه

ما الذي ! حسنا، هذه الفرنسٌة)كل منا ٌخالجه شعور ما، مثل كثٌرٌن، لنمل أنه فكر بهذه الطرٌمة 
فمن . لكن ربما انه ال ٌعتمد ذلن (....ٌمكن أن تموله؟ إذا مثل أي شًء  خر، ثم ، فً الوالع ، إن

 .المستحٌل أن ندخل ذهن رجل ما، ونعرؾ فٌم ٌفكر
تبٌن له أن المساعد ٌعٌش وفك أسلوب . أخٌراً وصل إلى المنزل الذي ٌمطنه مساعد الربٌس

على األرض رأى . راق، ُوِضعَت بعض الفوانٌس على السلم، كانت شمته فً الطابك الثانً
أكاكً أكاكٌفتش صفاً من األحذٌة، وفً الوسط رأى أبرٌماً كبٌراً معداً للشاي، ؼلٌان، وانبعاث 

وراء . علّمت على الجدران كل أنواع المعاطؾ والعباءات، ٌالات مخملٌة، فرو. سحب البخار
الجدار كان للحدٌث صوت مسموع، وأصبحت األحادٌث أكثر وضوحاً ودوٌاً عندما خرج خادم 
بصٌنٌة محملة بأوان زجاجٌة وأبارٌك فارؼة، زبدة، سكر، وكان من الواضح أن بمٌة الموظفٌن 

 .لد وصلوا من فترة طوٌلة، وأن دورة شرب الشاي األولى لد انتهت



علك أكاكً أكاكٌفتش معطفه على المشجب، ثم دخل الؽرفة، ظهرت األضواء، الموظفون، 
الؽبلٌٌن ورابحة التبػ، ورق اللعب على الطاولة المستدٌرة، وأعرب عن دهشته من أصوات 

تولؾ بشكل . المحادثات التً تصدر عن جمٌع الطاوالت، إضافة إلى ضجٌج تحرٌن الكراسً
أخرق فً منتصؾ الؽرفة، محتاراً، ومتساببلً بٌنه وبٌن نفسه عما ٌجب علٌه أن ٌفعل بعد ذلن، 

كانوا لد رأوه واستمبلوه بالصٌاح، وخرجوا معه إلى ؼرفة االنتظار، وأخذوا ٌنظرون مرة أخرى 
بدا أكاكً أكاكٌفتش مرتبكاً، وبملب مفتوح ابتهج عندما سمع إشادتهم مرة أخرى . إلى معطفه

كل هذا . الحماً، نسوا سترته وعادوا إلى أكوابهم وضجٌجهم وإلى طاوالت لعب الورق. بمعطفه
لكنه ببساطة ال ٌعرؾ أٌن ٌمؾ، وأٌن ٌضع . الضجٌج والكبلم والحشد بدا رابعاً ألكاكً أكاكٌفتش

أخٌراً جلس بٌن البلعبٌن، ٌحدق فً وجوههم وٌنظر إلى ورق . ٌدٌه ولدمٌه، بل وكامل جسده
اللعب، وبعد فترة لصٌرة بدأ ٌتثاءب وشعر بالملل، أكثر من ذلن فمد تأخر الولت، وٌجب أن 

ٌؽادر للنوم، أراد استبذان المضٌؾ للذهاب لكنهم لم ٌدعوه ٌذهب، أصروا على أن ٌشرب كأس 
 .شمبانٌا على شرؾ المعطؾ الجدٌد

فً ؼضون ساعة لُدّم العشاء مكوناً من بعض الخضروات، سلطة باردة، لحم عجل، ومعجنات، 
بعد العشاء شرب أكاكً أكاكٌفتش كأسٌن من الشمبانٌا حسب رؼبة مضٌفه، . وفطابر، وشمبانٌا

أحس وكأن الؽرفة لد ازدادت حٌوٌة، ومع ذلن لم ٌستطع أن ٌنسى أنها الثانٌة عشرة مساًء، وأنه 
وحتى ال ٌطلب منه مضٌفه البماء أو ٌجد . كان ٌنبؽً علٌه أن ٌكون فً المنزل منذ زمن بعٌد

البالون عذراً لتعطٌله أكثر انسل من الؽرفة بهدوء، ومن ؼرفة االنتظار أخذ معطفه، وأحزنه أن 
وجده ملمٌاً على األرض، لام بمسحه وتنظٌفه من كل الشوابب التً ٌمكن أن تكون لد علمت به، 

وكانت بعض المحبلت التجارٌة . مازالت الشوارع مضٌبة. ارتداه، وهبط الدرج إلى الشارع
الصؽٌرة والنوادي التً تجمع كل أنواع البشر مفتوحة،  خرون أؼلموا محبلتهم، ولكن، مع ذلن، 

ظهر شرٌط من االضاءات الخفٌفة وطمطمة أبواب، مضى أكاكً أكاكٌفتش سعٌداً فرح النفس، 
خرج، دون أن ٌدري من أٌن ٌبدأ، و لماذا، لكنه مضى خلؾ سٌدة، مرت كومضة برق، وشّكل 

لكنه تولؾ، ومضى هادباً كالسابك، لبل أن نتساءل من أٌن . جسمها لدراً استثنابٌاً من الحركة
 .واتته سرعة المشً

هً اآلن أكثر لتامة . حاالً امتدت أمامه تلن الشوارع الممفرة، الكبٌبة فً النهار ناهٌن عن اللٌل
ووحدة، بدأت الفوانٌس تمل تدرٌجٌاً، ثم جاءت المنازل الخشبٌة واألسوار، ال مكان لؤلرواح هنا 

إال شذرات الثلج المتناثرة والمتؤللبة فً الشوارع، واألسمؾ الحزٌنة المنخفضة الممفلة 
وصل إلى مكان ٌمطع فٌه الشارع ساحة تضم بٌوتاً ترى بالكاد من جهتٌه، وبدت له . بالمصارٌع

بعٌداً، هللا ٌعلم أٌن، ومضت شرارة صؽٌرة من كشن حراسة، بدا . الساحة وكأنها صحراء مخٌفة
لابلٌة أكاكً أكاكٌفتش للمرح تضاءلت فً هذه المرحلة . الكشن وكأنه ٌمؾ على حافة العالم

وعاد بنظره إلى . دخل الساحة خابفاً، كما لو أن للبه ٌحذره من بعض الشر. بدرجة ملحوظة
هكذا لال لنفسه،  (ال، من األفضل عدم النظر)الوراء ومن الجانبٌن، أحس وكأنه فً وسط بحر، 

ورأى أن ٌؽلك عٌنٌه، وعندما فتحهما لمعرفة ما إذا كان لد لَُرَب من نهاٌة الساحة، رأى فجأة، 
بالمرب من أنفه رجال بلحى كثٌفة، من أي نوع ال ٌعرؾ، كل ما كان أمام عٌنٌه رمادي ؼامك 

كان . لال احدهم بصوت عال ممسكاً بالٌالة البٌضاء (لكن بالطبع المعطؾ لً)جداً، خفك للبه، 



أكاكً أكاكٌفتش على وشن الصٌاح طلباً لئلؼاثة، عندما وجه له رجل  خر لكمة لوٌة إلى فمه 
 ً  .(أصرخ اآلن): متمتما

شعر بهم أكاكً أكاكٌفتش وهم ٌخلعون معطفه، وركله احدهم بٌن فخذٌه فسمط على الثلج ولم 
بعد بضع دلابك استرد وعٌه، ولؾ على لدمٌه، ولم ٌكن من أحد هنان، شعر ببرد . ٌشعر بشًء

. الساحة، وأدرن أن معطفه لد سرق، وبدأ ٌصٌح، ولكن صوته لم ٌصل إلى مشارؾ الساحة
ٌأس، ولكنه لم ٌتولؾ عن الصٌاح، أخٌراً بدأ المشً، توجه مباشرة نحو الكشن، كان الخفٌر 

والفاً ومتكباً على سبلحه، وٌتساءل عن ذلن الشٌطان الذي ٌركض صارخاً باتجاهه من بعٌد، 
. وصل أكاكً أكاكٌفتش وبدأ فً النشٌج الن الخفٌر كان نابماً، ولم ٌحضر لٌرى سرلة رجل

أجابه الخفٌر بأنه لم ٌشاهد أحداً، نعم هو شاهد رجلٌن والفٌن فً منتصؾ المربع، وافترض 
أنهما من أصدلابه وانه بدالً من توبٌخه عبثاً، فإنه من األفضل له الذهاب إلى مأمور الشرطة فً 

 .الؽد، لٌموم بالتحمٌك وٌبحث عمن سرق المعطؾ
شعره مبعثر تماماً على صدؼٌة ومؤخرة : مضى أكاكً أكاكٌفتش إلى بٌته فً فوضى كاملة

رأسه، ؼمر الثلج جانبٌه وصدره وسراوٌله، سمعت مالكة البٌت الدلات العنٌفة على الباب، 
ووثبت على عجل من سرٌرها، لبست حذاء لدم واحدة وألفلت كم لمٌصها لبل أن تتوجه لفتح 

عندما أخبرها بما حصل، شبكت . الباب، عندما فتحته فوجبت أكاكً أكاكٌفتش فً حالة مزرٌة
بٌن أصابعها، وأشارت علٌه أن ٌذهب مباشرة إلى مدٌر الشرطة، المأمور لن ٌصنع لن شٌباً، 

سٌشمخ بأنفه فمط وٌمدم الوعود، ثم سٌهمل المسألة تماماً، أفضل شًء تفعله، هو التوجه إلى 
المدٌر، ولالت إنها تعرفه، تحدٌداً هً تعرؾ  نا طباختها الفنلندٌة السابمة، والمربٌة فً بٌت 

المدٌر حالٌاً، ثم أنها ؼالباً ما تراه أثناء مروره أمام المنزل، كما أنه ٌواظب على الحضور إلى 
الكنٌسة كل ٌوم أحد للصبلة، وأٌضاً للتحدٌك باحتراؾ فً وجوه الجمٌع، لذا ٌجب أن ٌكون 

وبعد أن استمع إلى هذا الرأي، أخذ أكاكً . رجبلً طٌباً، كما تبٌن لها من جمٌع الظواهر السابمة
 .أكاكٌفتش نفسه إلى ممره

كٌؾ أمضى لٌلته تلن؟ ٌمكن للمرء أن ٌتخٌل إن كان ممن ٌضعون أنفسهم فً أماكن اآلخرٌن 
وذهب . فً الصباح الباكر ذهب إلى مدٌر الشرطة، لكنهم أخبروه بأنه نابم. فً مثل هذه الموالؾ

 ً فً الحادٌة عشرة لٌل له إن المدٌر ؼٌر . مرة أخرى فً الساعة العاشرة وأٌضاً كان نابما
فً ولت العشاء أصر المساعدون فً ؼرفة االنتظار على عدم إدخاله إال إذا عرفوا ماذا . موجود

ٌرٌد تحدٌداً؟ وما الذي جرى له وما هو عمله؟ وللمرة األولى فً حٌاته، شعر أكاكً أكاكٌفتش 
ببعض المٌل إلى إظهار روح السخط، ولال انه ٌجب أن ٌرى المدٌر شخصٌاً وأنه ٌفترض أن 

ٌسمحوا له بالدخول، وأنه لادم من إدارة العدل فً المنطمة، وأنهم سٌتأكدون من ذلن إن هو 
 .اشتكى من سوء تصرفهم

لم ٌجرؤ أي منهم على الرد، بل ذهب أحدهم لدعوة المدٌر الذي أستمع إلى لصة سرلة المعطؾ 
وبدالً من توجٌه اهتمامه إلى النماط الربٌسٌة فً الموضوع، وجه األسبلة إلى أكاكً . العجٌبة

لماذا عدت فً ولت متأخر؟ هل ذلن من عاداتن؟ هل ذهبت إلى احد البٌوت المرٌبة؟ : أكاكٌفتش
إلى أي بٌت؟ احتار أكاكً أكاكٌفتش وارتبن، وتركوه دون أن ٌُْبدُو أي اهتمام بمصة سرلة 

 .معطفه



فً الٌوم . للمرة األولى فً حٌاته لم ٌذهب إلى الدابرة، فمد انشؽل كل ذلن الٌوم بمركز الشرطة
علم الكثٌرون بخبر . الذي أصبح أكثر رثاثة (الشًء الرث)التالً كان فً دابرته، بدا شاحباً، فً 

سرلة المعطؾ وتأثروا متألمٌن مما حصل رؼم وجود بعض الذٌن لم ٌؽفلوا هذه الفرصة 
لرروا أن ٌجمعوا له بعض المال فً حٌنه، إال أنهم لم ٌتمكنوا إال . للسخرٌة من أكاكً أكاكٌفتش

من جمع شًء تافه، لمد أنفموا نمودهم لبلشتران فً شراء لوحة شخصٌة لمدٌر الدابرة، كما تمرر 
 .شراء أحد الكتب بناًء على التراح من ربٌس الشعبة الذي كان صدٌماً للمؤلؾ

أحدهم، وبدافع الشفمة تحرن لمساعدة أكاكً أكاكٌفتش ببعض النصابح الجٌدة على األلل، ولال 
له إنه ال ٌجب أن ٌذهب إلى المأمور، فعلى الرؼم من أن المأمور لد ٌحصل على موافمة رؤسابه 
للبحث عن المعطؾ، وربما ٌحصل علٌه وٌجد المعطؾ، لكن األمر سٌتطلب بعد ذلن تمدٌم إثبات 

لانونً أن المعطؾ ٌعود إلى أكاكً أكاكٌفتش، وإن لم ٌمدم هذا اإلثبات فإن المعطؾ سٌضل فً 
ملكٌة الشرطة، وبالتالً فإن أفضل شًء بالنسبة له هو أن ٌمدم نفسه إلى إحدى الشخصٌات 

ومن خبلل الدخول فً عبللات مع األشخاص المناسبٌن  (الشخصٌة الهامة)الهامة، ثم على هذه 
 .المساهمة وبشكل كبٌر فً تسرٌع هذه المسألة والوصول إلى المعطؾ

وألنه ال ٌوجد هنان شًء  خر ٌمكن عمله، لرر أكاكً أكاكٌفتش الذهاب إلى إحدى الشخصٌات 
على . لكن ما هو المولؾ الرسمً من الشخصٌات الهامة؟ ما زال مجهوالً حتى هذا الٌوم. الهامة

إال مؤخراً فحتى بعض الولت لم  (شخصٌة هامة)لم ٌصبح  (الشخصٌة الهامة)المارئ معرفة أن 
لكن . كما أن مولعه الحالً ال ٌعد مهماً بالممارنة مع  خرٌن أكثر أهمٌة. ٌكن إال شخصٌة ضبٌلة

هنان دابماً دابرة من األشخاص الذٌن ٌتحول ما هو ؼٌر مهم فً عٌون اآلخرٌن إلى مهم فً 
عٌونهم، وعبلوة على ذلن، فإنه سعى إلى زٌادة أهمٌته من خبلل عدٍد من اإلجراءات التً 
فرضها على موظفٌه كأن ٌمفوا له أثناء مروره لصعود السلم، ال أحد ٌمكن أن ٌأتً مباشرة 
للتحدث معه، ولكن أشد السلوكٌات التً ٌجب احترامها هو إتباع المنوات النظامٌة وبحزم، 

فً روسٌا الممدسة الجمٌع مولعٌن بحب . واألعمال تعرض علٌه وفك المنوات النظامٌة المتبعة
ٌمولون أن هنان مستشاراً فخرٌاً . التملٌد، كل رجل ٌجعل من نفسه نسخة مزورة من رؤسابه

رلً إلى مرتبة ربٌس محكمة ومنح ؼرفة صؽٌرة منفصلة، فوراً لام بوضع فاصل ولسم الؽرفة 
الصؽٌرة أصبلً إلى لسمٌن، أحدهما لنفسه واآلخر أشار إلى أنه ٌجب أن ٌكون مكتب استمبال، 

وهو بالكاد ٌتسع لوضع طاولة كتابة عادٌة، والمثٌر للشفمة أنه وضع أحد الموظفٌن لٌعمل 
 .كحاجب بٌن المكانٌن

أهم دعامة تمٌز هذه التمالٌد هً . ، تُفرض بل وٌُبالػ فٌها(الشخصٌة الهامة) داب وتمالٌد 
ً ). الصرامة دابماً كان ٌمول ذلن، وفً كلمة أخٌرة لال إنه  (الصرامة والدلة والصرامة ودابما

لكن لم ٌكن هنان ضرورة لهذا، فنصؾ . ٌتطلع كثٌراً إلى وجه الشخص الذي ٌتحدث إلٌه
العاملٌن الذٌن ٌشكلون الموة كلها فً المكتب ٌخافونه دونما حاجة ألن ٌتطلع إلى وجوههم وهو 
ٌتحدث، عندما ٌمبل من بعٌد فإن علٌهم أن ٌتركوا عملهم، وٌنتظموا فً صؾ ولوفاً حتى ٌمر 

هل تعلم مع )..(كٌؾ تجرؤ؟): حدٌثه مع موظفٌه ٌتضمن ثبلث عبارات ربٌسٌة هً. عبر الؽرفة
 (.هل تدرن من هذا الذي ٌمؾ أمامن؟..)(من تتحدث؟

ومع ذلن هو رجل طٌب الملب مع رفاله، وعلى استعداد تام لتمدٌم المساعدة، لكن حصوله على 
رتبة جنرال أفمده توازنه بالكامل، فبحصوله على هذه الرتبة أصبح حابراً، صار كمن ضل 



إذا تصادؾ كونه مع نظرابه فً الرتبة فسٌبمى كما هو جمٌل . طرٌمه وال ٌعرؾ ما الذي ٌفعله
المعدن، وهو زمٌل جٌد جداً فً كثٌر من النواحً، ولكن بمجرد أن ٌتواجد فً مجتمع من الناس 

أدنى رتبة منه، فسٌتحول ببساطة إلى إنسان ؼٌر مفهوم، وٌعتمد أنه بإمكانه االستفادة من ولته 
فً عٌنٌه، تلمح رؼبته فً االنضمام إلى بعض الحلمات لتبادل الحدٌث، لكنه . بطرٌمة أفضل

ٌتراجع، وٌحتفظ بأفكاره، ٌخشى أن ٌعتبر ذلن تنازال منه؟ ربما ٌألفونه ؟ وربما سٌفمد أهمٌته؟ 
ونتٌجة لهذه األفكار، ولبمابه دابماً فً نفس الحالة، ولكبلمه الملٌل جداً، أعطى للكثٌرٌن انطباعاً 

 .بأنه شخص ممل
لدم صاحبنا أكاكً أكاكٌفتش نفسه، وذلن فً أسوأ ولت ممكن، ولت  (الشخصٌة الهامة)لهذه 

كان فً مكتبه مع  (الشخصٌة الهامة). ؼٌر مناسب له، وإن كان مناسباً جداً للشخصٌة الهامة
فً هذا الولت لٌل له أن شخصاً . صدٌك من أصدلاء طفولته، صدٌك لم ٌره منذ عدة سنوات

 ه، ٌستطٌع ). أجابوه (موظؾ عام).. (من هو؟): سأل فجأة . ٌرؼب فً ممابلتكم (الحذابً)ٌدعى 
وٌجب أن نبلحظ هنا أن (. الشخصٌة الهامة)لال  (لٌس هذا هو الولت المناسب! االنتظار إذن

كان ٌكذب، فحدٌثه مع صدٌمه لد انتهى منذ زمن، وبدأ ٌتخلله الكثٌر من  (الشخصٌة الهامة)
فترات الصمت، ومع ذلن فإن على أكاكً أكاكٌفتش االنتظار، حتى ٌبرز الشخص الهام لصدٌمه 

 .أهمٌته، فهاهم الموظفون ٌنتظرونه لساعات فً ؼرفة االنتظار
طوٌبلً، وبعد طول التحدث إلى نفسه، وبعد الكثٌر من الترلب والتولؾ، وتدخٌن السٌجار فً 
وضع مرٌح جداً على كرسً بذراعٌن مرٌحٌن، لال للمساعد الوالؾ بجانب الباب مع بعض 

وعند استمباله أكاكً . (نعم، هنان من ٌنتظر، أبلؽه أنه بإمكانه أن ٌدخل): األوراق والتمارٌر
بفضاضة، وصوت  (ماذا ترٌد؟): أكاكٌفتش المتواضع الهٌبة، التفت فجأة إلٌه وبشكل لاٍس، ولال

ارتبن . جاؾ كان لد تمرن علٌه أمام المر ة طوال األسبوع الذي تلى تعٌٌنه فً رتبته الحالٌة
أكاكً أكاكٌفتش، الذي كان خابفاً أصبلً منذ ولت مبكر، وبمدر استطاعته، وبمدر ما سمحت له 

لؽته المفككة وطرٌمته السٌبة فً التعبٌر عن نفسه، ومع اإلشارة إلى أن معطفه كان جدٌداً، وأنه 
سرق بطرٌمة وحشٌة، وإنه ٌرجو بطرٌمة أو بأخرى ، من خبلل الوساطة ، إن كان ممكناً أن 

 .بمراسلة ربٌس الشرطة عسى أن ٌجدوا له المعطؾ (الشخصٌة الهامة)ٌموم معالً 
، رد (!ماذا ٌا سٌد؟). (الشخصٌة الهامة)ولسبب ؼٌر معروؾ، وهذا سلون ٌبدو مألوفاً عند 

أال تعرؾ لواعد السلون اإلداري؟ أال تعرؾ إلى من ٌجب أنت تذهب أوالً؟ أال ): بعنؾ، ولال
تعرؾ كٌؾ تدار األمور؟ علٌن أوالً أن تتمدم بشكوى عن ذلن إلى المحكمة، بعد ذلن إلى ربٌس 

المسم، ثم إلى ربٌس شعبة، الذي سٌموم بتسلٌمها إلى المساعد، ثم ٌرفعها المساعد لً للنظر 
 …(.فٌها

لال أكاكً أكاكٌفتش فً محاولة لجمع نفسه، ولمداراة تعرله الشدٌد،  (لكن، ٌا صاحب المعالً )
… . (أنا ٌا صاحب المعالً، دخلت على معالٌكم ألنً ال أستطٌع االعتماد على المساعدٌن)
من أٌن لن هذه الشجاعة؟ من أٌن لن هذه )... (الشخصٌة الهامة)صاح  (!ماذا، ماذا، ماذا)

، (األفكار؟ ما هذه الولاحة تجاه الرؤساء وموظفٌهم، كم انتشرت هذه الولاحة مؤخراً بٌن الشباب
لم ٌبلحظ أن أكاكً أكاكٌفتش لد لارب الخمسٌن من عمره، وأنه إذا  (الشخصٌة الهامة)ٌبدو أن 

كان ٌمكن أن ٌمال عنه أنه شاب فٌجب أن ٌأتً ذلن من شخص فً السبعٌن من عمره على 
هل تعلم إلى من تتكلم؟ هل تدرن من الذي ٌمؾ أمامن؟ هل تدرن؟ هل تدرن؟ أنت، ). األلل



ثم ضرب األرض بمدمه ورفع صوته لدرجة كانت ستخٌؾ أي شخص ولٌس  (!أنت، أنا أسألن
 .أكاكً أكاكٌفتش فمط

شلت حواس أكاكً أكاكٌفتش من الخوؾ، ترنح، ارتعدت فرابصه، وتعذر علٌه الولوؾ، ولوال 
كان فرحاً،  (الشخصٌة الهامة)لكن . حملوه ولد فمد وعٌه. نجدة الفّراشٌن لتهاوى على األرض

تأثٌر صراخه فاق كل تولعاته، بدا سعٌداً ألن كلماته أفمدت رجبلً صوابه، نظر بطرؾ عٌنٌه إلى 
 ً ال . صدٌمه لمعرفة أثر ذلن علٌه، وأحس بسعادة حٌن الحظ أن صدٌمه بدا مستاًء وخابفاً أٌضا

لم ٌكن ٌشعر بٌدٌه وال . ٌتذكر أكاكً أكاكٌفتش كٌؾ نزل الدرج، وكٌؾ وصل إلى الشارع
مضى خبلل عاصفة . أبداً لم ٌعامله أحد من رؤسابه بهذه الطرٌمة فضبلً عن رجل ؼرٌب. لدمٌه

كان فمه مفتوح على مصراعٌه، ٌتسحب بروحه على . الثلوج التً كانت تعوي فً الطرٌك
اجتاح الصمٌع البارد حنجرته، . الرصٌؾ، فٌما أحاطت به رٌح بطرسبورج من جمٌع الجهات

 .حٌن وصل إلى البٌت لم ٌفه بأي كلمة، تورمت حنجرته، والتهبت لوزتاه، وتمدد على فراشه
وبفضل المساعدة السخٌة من طمس بطرسبرج، تمدمت العلة . وفً الٌوم التالً انتابته حمى لوٌة

 ً عندما وصل الطبٌب، وجس نبضه، علم أْن ال كثٌر ٌمكن المٌام به . بسرعة أكبر مما كان متولعا
ألجله، وصؾ له دواًء رخٌصاً، لال إنه مجرد رجل مرٌض لن تنفعه األدوٌة لكن ٌنبؽً أال 

بعد ذلن، التفت إلى . وفً الولت نفسه تنبأ بأنه لن ٌعٌش أكثر من ست وثبلثٌن ساعة. ٌحرم منها
أما أنت أٌتها األخت، فبل تضٌعً ولتن معه، ابحثً عن نعش من الصنوبر، ): مالكة البٌت لاببلً 

 .(نعش البلوط سٌكون مْكِلفاً بالنسبة له
هل سمع أكاكً أكاكٌفتش تلن الكلمات الماتلة؟ وإن كان لد سمعها فهل ساهمت فً التعجٌل 

برحٌله؟ هل شعر أخٌراً بمرارة حٌاته؟ ال نعرؾ إال أنه استمر فً الهذٌان، لم تنمطع عنه الرؤى 
رأى بتروفٌتش وطلب منه أن ٌخٌط له معطفاً جدٌداً ٌضمنه بعض الفخاخ لمنع : والتخٌبلت

اللصوص من سرلته، كان ٌصرخ أحٌاناً منبهاً إلى أن اللصوص لد لبعوا تحت سرٌره، بكى 
طالباً من مالكه البٌت إخراج اللصوص من تحته، ثم تساءل لماذا علمت أمامه المعطؾ المدٌم بدالً 

سامحنً معالٌكم، لكن فً : لاببلً  (الشخصٌة الهامة)من معطفه الجدٌد، أحٌاناً كان ٌمؾ أمام 
النهاٌة بدأ ٌشتم بأبشع األلفاظ، حتى مالكة البٌت رسمت إشارة الصلٌب حٌن سمعته ٌشتم، أبداً لم 

ثم . (معالٌكم)تسمعه فً حٌاتها ٌتكلم بهذه الطرٌمة، كانت هذه الكلمات تأتً مباشرة بعد كلمة 
تحدث بكلمات لم تعد مفهومة، لكن بدا واضحاً أن كل هذه الكلمات حامت دابماً حول شًء واحد 

 .هو المعطؾ
لم ٌختموا ؼرفته وال أمبلكه، ألنه أوالً لم ٌكن له . أخٌراً لفظ أكاكً أكاكٌفتش أنفاسه األخٌرة

ألبلم كتابة من رٌش اإلوز، : ورثة، وثانٌاً ألنه لم ٌكن هنان سوى لدر ضبٌل جداً من اإلرث
ملزمة ورق، وثبلثة أزواج من الجوارب، اثنان أو ثبلثة أزرار خاصة بالسروال، و معطؾ رث 

. لمن ذهب هذا اإلرث؟ الشخص الذي اخبرنً بذلن لم ٌستفد شٌباً من هذا كله. معروؾ للمارئ
وبطرسبرج تُِرَكْت دون أكاكً أكاكٌفتش كأنه لم ٌعش فٌها . حملوا جثمان أكاكً أكاكٌفتش ودفنوه

كابن اختفى، كابٌن كان مختبباً أصبلً، لم ٌحمه أحد، لم ٌحترمه أحد، كابن دخل لبره دون . من لبل
أن ٌنجز شٌباً ؼٌر عادي، لكنه مع ذلن، وفً نهاٌة حٌاته، زاره كابن جمٌل ومشرق على شكل 

معطؾ، وهلل لمعطفه الجدٌد كما ٌفعل الفمراء، لكن عاوده سوء الحظ وهوى به على رأسه كما 
 ً  .ٌفعل مع الفمراء دابما



بعد عدة أٌام من وفاته، جاء فراش من الدابرة إلى بٌته، ٌحمل له أمراً بأن ٌعود على الفور إلى 
لكن الفراش عاد محمبلً بالخٌبة، مع اإلجابة أنه ال ٌستطٌع . (!أوامر الربٌس)عمله حسب 

حسناً، ألنه مات بالفعل، وتم دفنه لبل ): الحضور، والسؤال، لماذا؟ والجواب شدٌد الوضوح
بهذه الطرٌمة سمعوا عن موت أكاكً أكاكٌفتش فً الدابرة، وفً الٌوم التالً كان . (أربعة أٌام

ٌجلس فً مكانه وٌنسخ الرسابل لكن  (ربما كاتب عمومً شرفً فً الدرجة التاسعة) خر، 
 .بطرٌمة أسوء

لكن من كان ٌتصور أن هذه لم تكن نهاٌة أكاكً أكاكٌفتش فمد كان ممدراً له أن ٌثٌر االضطراب 
بعد موته، وكأن فً ذلن بعض التعوٌض له عن مرارة حٌاته؟ وهذا ما حدث، وُكتِب على لصتنا 

 .البابسة أن تنال نهاٌة ؼرٌبة
فجأة انتشرت شابعة لوٌة فً بطرسبرج أن رجبلً مٌتاً لد عاد إلى الظهور على جسر كالٌنكٌن، 
وأنه ٌترصد الموظفٌن العمومٌٌن وٌسرق معاطفهم وذلن تحت ذرٌعة كونها معاطؾ مسرولة، 
هو ٌسحب المعاطؾ من على الظهور واألكتاؾ دون اعتبار للرتبة أو الوظٌفة، أو نوع لماش 

فرو المط، لندس، محشو، ثعلب، راكون، باختصار هو ٌسحب كل أنواع الفراء والجلد : الٌالة
أحد موظفً الدابرة رأى شبح الرجل المٌت بأم . الذي ٌضعه الرجال على أكتافهم وظهورهم

عٌنٌه، وسرعان ما الحظ أنه أكاكً أكاكٌفتش، خاؾ وُملا بالرعب، وركض بكل لواه، ولم ٌعد 
 .للبحث عن معطفه خصوصاً بعد أن هدده الشبح من بعٌد بإصبعه

تدفمت الشكاوى من مختلؾ الجهات، مشٌرة إلى أن ظهور وأكتاؾ لٌس الكتاب العمومٌٌن فمط 
بل حتى المستشارٌن تتعرض للبرد بسبب كثرة سحب معاطفهم، لامت الشرطة ببعض الترتٌبات 

, للمبض على الجثة، وبأي ثمن، حٌة أو مٌتة، ومعالبتها حتى تكون عبرة لؽٌرها، وبألسى طرٌمة
وٌبدو أنهم نجحوا فً ذلن بعض الشًء، فمد لام شرطً من حرس زلاق كٌروشكٌن، بالمبض 
. على الجثة وهً تحاول سرلة معطؾ موسٌمً متماعد كان أحد أفضل نافخً المزمار فً زمنه

بعد أن أمسن بالجثة من الٌالة، صرخ فً اثنٌن من رفاله طالباً مساعدتهم، فمن المفترض 
السٌطرة علٌها وإمساكها بسرعة، لكنه فً نفس الولت التفت إلى حذابه، كان ٌرؼب فً سحب 

علبة السعوط، من أجل تدفبة انفه المتجمد، لكن ٌبدو أن السعوط كان من نوعٌة لم تستطع حتى 
الشرطً لم ٌكن مستعجبلً، ألفل منخره األٌسر وسحب السعوط بمنخره . الجثة تحمل رابحته

األٌمن، لكن الجثة عطست بعنؾ، األمر الذي أدى إلى ملء وجوه الحراس الثبلثة بالرذاذ 
واللعاب، وبالتالً رفعوا اكفهم لمسح وجوههم، ثم اختفت الجثة تماماً، حتى أنهم شكوا عما إذا 

بعد ذلن أصٌب الرجال الثبلثة بحالة من الرعب . كانت الجثة فعبلً كانت بٌن أٌدٌهم على اإلطبلق
: بسبب رؤٌتهم لعدد من األموات ولد أحاطوا بهم، وأخٌراً صاروا ٌصٌحون من مسافة بعٌدة

ومرة أخرى عاد الشبح للظهور على جسر كالٌنكٌن، مسبباً  (أنت هنان، اذهب فً طرٌمن)
 .الكثٌر من الرعب للمارٌن من فوله

، الذي ٌمكن اعتباره سبب التحول الؽرٌب فً هذه المصة (الشخصٌة الهامة)لعلنا أهملنا تماماً 
أوالً ولبل كل شًء، والعدل ٌضطرنا إلى المول إنه بعد رحٌل البابس أكاكً أكاكٌفتش . الحمٌمٌة

المعاناة تتعبه وفً للبه الكثٌر من الدوافع الجٌدة، وألن . بما ٌشبه الندم (الشخصٌة الهامة)شعر 
فإنه حالما ترن مكتبه، بدأ التفكٌر فً أكاكً . رتبته كثٌراً ما تمنعه من الظهور على حمٌمته

ومنذ ذلن الٌوم كان أكاكً أكاكٌفتش الذي لم ٌستطع تحمل التوبٌخ الرسمً ٌتكرر فً . أكاكٌفتش



 ً التفكٌر فً أكاكً أكاكٌفتش شؽله إلى حد ما، بعد أسبوع، عمد العزم على . عمله كل ٌوم تمرٌبا
إرسال أحد موظفٌه للتمصً عما ٌمكن عمله فعبلً لمساعدته وذهل عندما لٌل له أن أكاكً 

 .أنبه ضمٌره، واكتأب بالً ٌومه ذان. أكاكٌفتش توفً فجأة من الحمى
ولرؼبته فً نسٌان الموضوع بطرٌمة أو بأخرى، والتفكٌر بعٌداً عما حدث، لرر زٌارة منزل 

أحد أصدلابه حٌث سٌجتمع هنان بأصدلاء  خرٌن، وأي شًء أفضل من ذلن، سٌكون الجمٌع من 
وكان لهذا تأثٌر رابع على . نفس رتبته، ولن ٌشعر بالحاجة إلى تمٌٌد نفسه ومحادثاته وتصرفاته

ً . حالته الفكرٌة باختصار ، فإنه . توسع فً المشاركة، وكان ممبوالً فً المحادثة، ساحراً ومرحا
لرر عدم العودة إلى بٌته، . وبعد العشاء شرب بضعة أكواب من الشمبانٌا. أمضى ولته مسروراً 

ولكن الذهاب لرؤٌة صدٌمة ٌعرفها، كارولٌنا اٌفانوفا، وهً سٌدة ألمانٌة، وكان على عبللة ودٌة 
لم ٌعد شاباً صؽٌراً، ولكن زوجاً، وأباً  (الشخصٌة الهامة)تجدر اإلشارة هنا إلى أن . لدٌمة معها

محترماً لعابلة تتكون من ولدٌن، أحدهما فً السادسة عشرة من عمره، ومظهره جذاب، وابنه 
، أما زوجته، فحسنة (بنجور، بابً): فتٌّة ذات أنؾ صؽٌر وجمٌل تمبل ٌده كل صباح لابلة

حتى ولو التنع تماماً بالعبللات األسرٌة،  (الشخصٌة الهامة)لكن . المنظر، ٌمبل ٌدٌها وتمبل ٌده
هذا الصدٌك كان بالكاد أجمل . رأى أنه من المناسب أن ٌكون له صدٌك فً ربع  خر من المدٌنة

 .عموماً هنان الكثٌر من اإللؽاز فً هذا العالم، ولٌس بإمكاننا الحكم علٌها. و أصؽر من زوجته
، (اٌفانوفا كارولٌنا)من الدرج، ركب عربته، ولال للحوذي  (الشخصٌة الهامة)هكذا نزلت 

وبترٍؾ لؾ نفسه فً معطؾ دافا، وجد نفسه مسروراً فً مولؾ ال ٌجد الروسً أفضل منه، 
عندما تكون مع ذاتن، وتراودن األفكار الجمٌلة، تأخذ منها ما تشاء، وتدع ماال ترٌد، فذلن 

سٌجعلن سعٌداً ومرتاحاً بالتأكٌد، تذكر كل أولات مرحه هذا المساء، والطرؾ التً أضحكت 
مجموعة األصدلاء، وكرر بعضها بصوت خفٌض، ووجدها مازالت مضحكة حتى اآلن، لذلن، 

 .لم ٌكن مفاجباً أن ٌكرر الضحن من الملب مرة أخرى
لكن مع ذلن، كانت َهبّات الرٌح الفجابٌة تشوش علٌه أفكاره فً بعض األحٌان، وأحٌاناً كانت 
تصفع وجهه نثرات الثلج الباردة، وتمؤل سترته حتى تشبه الشراع، أو تمر فوق رأسه محدثة 

 ً بأن هنان من ٌجره من ٌالته البٌضاء، التفت فرأى  (الشخصٌة الهامة)فجأة شعر . صوتاً لوٌا
رجبلً ذا لامة لصٌرة، فً مبلبس رثة وبالٌة، والحظ برعب أكاكً أكاكٌفتش، كان وجهه أبٌضاً 

بلػ حده األلصى عندما رأى  (الشخصٌة الهامة)كالثلج، وكان ٌتطلع إلٌه مثل جثة، لكن خوؾ 
وصلت !  ه، أنت هنا أخٌراً ): الرجل المٌت ولد فتح فمه لتخرج منه رابحة المبر الرهٌبة لاببلً له

لم تفعل أي شًء ألجل معطفً، فمط لمت . أنا بحاجة إلى معطفن، ! لن، من الٌالة البٌضاء
حد الموت، على الرؼم من أنه كان ( الشخصٌة الهامة)، بهتت (بتوبٌخً، اآلن اخلع معطفن

شجاعاً فً المكتب وبحضور من هم أدنى منه رتبه، ومتمٌزاً بكامل صفات الرجولة فً الشكل 
والمظهر، اآلن وفً هذه األزمة، أصبح مثل عدٌدٌن ٌملكون لوى خارجٌة، لكنهم فً مواجهة 

 .الرعب ٌصابون بالخوؾ، وٌعانون الفشل
، ٌعرؾ (البٌت بألصى سرعة): على عجل لذؾ معطفه من على كاهله، وصاح فً الحوذي بموة

. الحوذي النؽمة التً تستخدم عادة فً اللحظات الحرجة، لوح بسوطه وطار إلى البٌت كالسهم
خابفاً، وببل معطؾ، ذهب . أمام مدخل بٌته (الشخصٌة الهامة)وفً خبلل الل من ست دلابك كان 

إلى بٌته بدالً من ذهابه إلى كارولٌنا اٌفانوفا، توجه إلى ؼرفته، كانت لٌلته كبٌبة ومرعبة، فً 



ولم  (بابً)، أطرق (أنت شاحب الٌوم، بابً): صباح الٌوم التالً وعلى مابدة الشاي لالت له ابنته
ما حدث خلؾ أثراً عمٌماً فً نفسه، . ٌمل ألحد ما حدث له، وأٌن كان، وأٌن كان ٌنوي الذهاب

وحٌن  (كٌؾ تجرؤ؟ هل تدرن من الذي ٌمؾ أمامن؟): وبدأ ٌملل من مموالته الشهٌرة لمرؤوسٌه
النمطة األهم هو أن شبح أكاكً . ٌتحدث أصبح أكثر رؼبة فً معرفة تفاصٌل الموضوع

لد ناسب كتفٌه، وفً جمٌع األحوال  (الشخصٌة الهامة)أكاكٌفتش لم ٌعد للظهور، ٌبدو أن معطؾ 
 .لم ٌعد ٌُسَمع عن حوادث خطؾ معاطؾ مؤخراً 

لكن ٌبدو أن العدٌد من األشخاص الملمٌن ال ٌرؼبون فً جلب الطمأنٌنة حتى ألنفسهم، أصر 
بعض هؤالء على أن الكاتب المٌت مازال ٌظهر نفسه فً أماكن مختلفة من المدٌنة، فً الحمٌمة 

فإن خفٌراً ضعٌفاً فً كولومنا شاهد بعٌنٌه شبحاً لادماً من خلؾ أحد المنازل، لكنه لم ٌمبض على 
هل تبحث  ): الشبح، بدالً من ذلن اتبعه إلى الظبلم، لكن الشبح تولؾ فجأة ثم التفت إلٌه وسأله

. ، وهز أمامه لبضة ضخمة، أضخم من أي لبضة ٌمكن أن تجدها فً كابن حً(عن المشاكل؟
أجابه الخفٌر عابداً، هذا الشبح كان أطول عموماً، كما أن له شارباً ضخماً، مشى باتجاه  (ال)

 .جسر أوخوؾ وحاالً ذاب فً ظلمة اللٌل
 

 

كلنا خرجنا من معطؾ جوجول: ٌمول دوستوٌفسكً   

 

 ال تنسى زيارة مدونة

 روعة األدب الروسي
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