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تقديم

ثمــة العديــد مــن الكتابــات واألطروحــات العلميــة التــي تناولــت بالبحــث والدراســة حيــاة، وفكــر، وإبــداع 

أديب روســيا الكبير ليف تولســتوي )1826- 1910( لكن الدراســة الحالية تكتســب مذاقًا خاصًا، فمؤلفها 

هــو الشــاعر واألديــب الروســي المعــروف إيفــان بونيــن )1870- 1953(  وهــو أول أديــب روســي يحصــل 

علــى جائــزة نوبــل لــآداب.  

يجمع هذا الكتاب بين عناصر الدراســة البيوجرافية، وأدب المذكرات، والدراســة النقدية، والعمل األدبي 

الفنــي. كتبــه بونيــن فــي باريــس، عــام 1937 فــي المهجــر، فقــد كان بونيــن واحــدًا مــن األدبــاء الذيــن لــم 

يتقبلــوا ثــورة أكتوبــر االشــتراكية، وهاجــر مــن روســيا إلــى فرنســا عــام 1920. حيــث اســتقر بــه المقــام.  

يتنــاول هــذا الكتــاب مالمــح مــن ســيرة تولســتوي الذاتيــة واألدبيــة، ويلمــس جانبــًا مــن رؤاه الفكريــة 

والفلســفية، كمــا يــروي لنــا بعــض التفاصيــل الخاصــة بليلــة هروبــه مــن منزلــه وضيعتــه فــي ياســنايا بوليانــا. 

وتولســتوي كمــا هــو معــروف واحــد مــن مشــاهير األدب العالمــي، وهــو ُيعــد مــن أكثــر األدبــاء انتشــارًا 

مــن حيــث حجــم ترجمــات أعمالــه، وتأثيرهــا فــي األدبــاء فــي روســيا وخارجهــا. حظيــت مؤلفــات تولســتوي 

وأفــكاره باهتمــام القــارئ العربــي، واتجهــت الشاشــة العربيــة إلــى أعمالــه، فــي مقدمتهــا روايــة “أنــا 

كارينينــا” المأخــوذ عنهــا فيلــم “نهــر الحــب” فضــاًل عــن بعــض الدراســات العربيــة التــي تناولــت إنتاجــه 

وأفــكاره بالبحــث والدراســة.   ينطلــق إيفــان بونيــن فــي كتابــه “تحريــر تولســتوي” مــن حبــه العميــق، 

وتبجيلــه لتولســتوي. وقــد أشــار بونيــن إلــى تأثــره الكبيــر بأفــكار تولســتوي، فقــد كان واحــدًا مــن مريديــه، 

وممــن أطلقــوا ع أنفســهم حركــة “التولســتوية” وهــي جماعــة دينيــة أخالقيــة، ظهــرت فــي روســيا عــام 

1880 واســتمرت حتــى بدايــة القــرن العشــرين تحــت تأثــر فكــر تولســتوي وفلســفته. وقــد وجــدت هــذه 

الجماعــة أنصــارًا لهــا داخــل روســيا وخارجهــا، ومــن أشــهر أتباعهــا فــي الخــارج غانــدي فــي الهنــد. تبنــت هــذه 

الجماعــة أفــكار تولســتوي الخاصــة بنبــذ العنــف، والحــروب، والحــب العــام، والكمــال الذاتــي    للشــخصية 

اإلنســانية، والبحــث عــن الســعادة “فــي العيــش مــن أجــل اآلخريــن”.    

بنــاء النــص فــي “تحريــر تولســتوي” غيــر تقليــدي، فأحيانــًا يتقاطــع صــوت بونيــن مــع صــوت تولســتوي نفســه، 

كذلــك نجــد بونيــن يتخلــى -أحيانــًا- عــن دوره بوصفــه الســارد الرئيــس، ويتــرك المجــال لروايــات أفــراد عائلــة 

تولســتوي، والمقربيــن، وبعــض المعاصريــن، وقــد ينشــب جــدل بيــن المتحدثيــن عن تولســتوي، يحاول بونين 

ــًا- للبعــض متناقضــة.   ــه الكشــف عــن أبعــاد شــخصية تولســتوي المركبــة، التــي قــد تبــدو -أحيان مــن خالل

إيفان بونين
ترجمة: د. مكارم لغمري
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مــكارم الغمــري

-1- هــا هــو تولســتوي يتحــدث عــن “التحريــر” “عــالوة علــى ذلــك فــإن المــكان والزمــان والعلــة هــي جوهــر 

ــر  ــا كلهــا تكمــن فــي إخضــاع أنفســنا أكث ــاة خــارج هــذه األشــكال، لكــن حياتن ــر، وجوهــر الحي شــكل التفكي

وأكثــر لهــذه األشــكال، ثــم التحــرر منهــا مــرة أخــرى”...  فــي هــذه الكلمــات، التــي لــم يشــر إليهــا أحــد مــن 

قبــل، توجــد إشــارة كليــة رئيســة لفهــم تولســتوي. أتذكــر كيــف قــال ذات مــرة بحمــاس مــن خــالل كلمــات 

)فيثاغــورث( أنــت يــا إنســان ال تملــك شــيئًا ســوى الــروح!”.   

بالنســبة لتولســتوي لــم يبــَق لديــه فــي ســنوات قمــة حكمتــه: ال مدينــة، وال وطــن، وال حتــى عالــم، بقــي 

شــيء واحــد فقــط: اللــه، بقــي “التحــرر، الرحيــل.

اســتمع األميــر “أندريــه” إلــى غنــاء “ناتاشــا” فانتابــه شــعور متناقــض بيــن الشــيء العظيــم والغيــر المحــدد، 

الــذي النهايــة لــه، كان فــي داخلــه شــيء ضيــق جســماني، كان فيــه وكان فيهــا أيضــًا هــذا اإلحســاس 

أنهكــه وأســعده وقــت غنائهــا... لقــد أنهكــت هــذه “المقابلــة” تولســتوي منــذ مولــده وحتــى آخــر أنفاســه. 

كيــف كان يحتضــر األميــر “أندريــه”؟ كلمــا ظــل أكثــر فــي تلــك الســاعات مــن العزلــة المؤلمــة والهذيــان، 

التــي قضاهــا بعــد جرحــه، راح يفكــر فــي البدايــة الجديــدة للحــب األبــدي التــي َتكشــفت لــه، وكان، دون أن 

يشــعر بذلــك، يتخلــى عــن الحيــاة الدنيويــة. 

الجميــع، الحــب للجميــع. التضحيــة دائمــًا بالنفــس مــن أجــل الحــب تعنــي “أن ال تحــب أحــدًا، وأن ال تعيــش 

هــذه الحيــاة الدنيويــة”... “افتحــوا آذانكــم يارهبــان: التحريــر مــن المــوت تــم العثــور عليــه. سأرشــدكم، 

وأعظكــم. نامــوس الحيــاة، إذا كنــت ســتتصرف وفقــًا للتعاليــم ســتحصل علــى ذلــك الــذي مــن أجلــه 

يرحــل الشــباب الشــريف عــن وطنــه إلــى الغربــة، ســتحصلون علــى التحقيــق األســمى للمســعى المقــدس، 

ســوف تدركــون الحقيقــة فــي هــذه الحيــاة، وســوف ترونهــا بــأم العيــن”.  

ــن الحاكــم  ــة: “ثمــة اب ــه مــن أجــل الغرب ــل مــن الشــباب الشــريف الــذي هجــر وطن ــر قلي كان ثمــة عــدد غي

غوتامــا بــوذا” وكان فرانســيس األســيزي يضــاف إلــى مصافهــم العجــوز تولســتوي. 

-2- ولــدت وقضيــت طفولتــي المبكــرة فــي ياســنايا بوليانــا بهــذه الكلمــات كتــب “ذكرياتــي األولــى” 

كتبهــا لصديقــه ومريــده بيريكــوف الــذي باشــر فــي إعــداد كتابــة ســيرته الذاتيــة. قّســم حياتــه إلــى فتــرات 

كل منهــا ســبع ســنوات. 

المرحلــة األولــى الطفولــة: كان المولــد والمعيشــة فــي ياســنايا بوليانــا الوالــد هــو الكونــت نيكــوالي 

إيليتــش تولســتوي، والوالــدة هــي الكونتيســة ماريــا نيكواليفنــا تولســتويا، واســمها قبــل الــزواج األميــرة 
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فولكونســكايا وفــي يــوم 2 أغســطس مــن 1828 وبعــد عاميــن مــن المولد فقــدُت األم التي توفيت في 

عمــر التاســعة والثالثيــن. بــدأُت الدراســة فــي المنــزل مــع مــرٍب ألمانــي، أشــر إليــه فــي مؤلــف “الطفولــة” 

باســم كارل إيفانوفيتــش.

ــا الحيــاة مــع األســرة واســتكمال التعليــم فــي موســكو. هنــاك فقــدت والــدي  المرحلــة الثانيــة: الصب

وأنــا فــي عمــر الثامنــة، فقــد رحــل فجــأة فــي عمــر الثانيــة واألربعيــن بســبب ســكتة قلبيــة.

ــة: الشــباب انتقــال اليتامــى إلــى مدينــة قــازان حيــث الجــّدة مــن جهــة األب، والدراســة  ــة الثالث المرحل

فــي جامعــة قــازان. أثمــرت الدراســة الجامعيــة نجاحــًا محــدودًا بســبب إدراكــي الذاتــي أنــه “ال جــدوى مــن 

كل ذلــك الــذي تعلمــه العلــوم” تركــت الدراســة مــن الفرقــة الثانيــة كــي أعــود إلــى ياســنايا بوليانــا، ولكــي 

أكــرس نفســي للزراعــة واالهتمــام الفالحيــن التابعيــن لــي، وبعــد أن خــاب أملــي رحلــت إلــى موســكو، ثــم 

إلــى بطرســبورج عازمــًا علــى العمــل فــي الخدمــة المدنيــة.  

المرحلــة الرابعــة: مــن عمــر الواحــد والعشــرين حتــى الثامنــة والعشــرين خيبــة األمــل فــي أحــالم 

الخدمــة المدنيــة، الخدمــة العســكرية، ثــم بدايــة الكتابــة كتبــت فــي هــذه الســنوات الســبع: “الطفولــة” 

“الصبــا” “الشــباب” “قصــص سيفاســتوبول” “العاصفــة الثلجيــة” “ضابطــان” “صبــاح اإلقطاعــي”      وبــدأت 

“القــوزاق”.  

الخدمــة  مــن  الخــروج  الخامســة والثالثيــن  حتــى  الثامنــة والعشــرين  مــن  الخامســة:  المرحلــة 

ــا، النشــاط التربــوي  العســكرية، رحلــت إلــى الخــارج للتعــرف علــى الوضــع التعليمــي المدرســي فــي أوروب

ــة “الحــرب  ــة “القــوزاق”  وبداي ــا بيــرس. كتاب ــا أندرييفن ــزواج مــن صوفي ــا... ال والقضائــي فــي ياســنايا بوليان

والســالم” فــي هــذه الســنوات الســبع فقــدت أخــي ديميــري ثــم أخــي نيكــوالي.

المرحلــة السادســة: مــن الخامســة والثالثيــة حتــى الثانيــة واألربعيــن الحيــاة العائليــة، أربعــة أطفال، 

األمــور االقتصاديــة، كتابــة وطباعــة “الحرب والســالم”. 

المرحلــة الســابعة: مــن الثانيــة واألربعيــن حتــى التاســعة واألربعيــن رحــالت الســفر للعــالج والعمــل 

فــي حمــالت المجاعــة، كتابــة “أنــا كارينينــا” مولــد أربعــة أطفــال توفــي منهــم ولــدان.

المرحلــة الثامنــة: مــن التاســعة واألربعيــن حتــى السادســة والخمســين كتابــة مؤلــف “االعتــراف” 

االنتقــال إلــى موســكو لتربيــة األطفــال. التعــرف علــى تشــيرتكوف. كتابــة “بــم يعيــش النــاس”   “فيــم 

تكمــن عقيدتــي” “إذن مــاذا يتعيــن علينــا أن نصنــع” مولــد ابــن آخــر وابنــة )ألكســاندرا(.  

المرحلــة التاســعة: مــن السادســة والخمســين حتــى السادســة والســتين الحيــاة فــي موســكو 
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قصــص مــن أجــل الشــعب، كتابــة “مــوت إيفــان إيليتــش” و”ســلطان الظــالم”  و”ثمــار التنويــر” و”ســوناتا 

ــة “البعــث”  والدة طفــل آخــر فانيتشــكا. ــة كتاب ــزور” بداي كريت

المرحلــة العاشــرة: مــن الثالثــة والســتين حتــى الســبعين عمــل جديــد مــن أجــل المجاعــة فــي 

)مقاطعــة تــوال(. التنــازل عــن حقــوق المؤلــف لــكل األعمــال التــي ُكتبــت بعــد عــام 1881 كتابــة “ملكــوت 

ــا” “الســيد والخــادم” “عــن الفــن” مــوت فانيتشــكا. ــه فــي داخلن الل

المرحلــة الحاديــة عشــرة: مــن الســبعين حتــى الســابعة والســبعين ظهــور أول مــرض خطيــر طبعــة 

روايــة “البعــث” الفصــل مــن الكنيســة. انتقــال جميــع أفــراد األســرة إلــى ياســنايا بوليانــا. الشــتاء فــي القــرم، 

حيــث كانــت ماتــزال المعانــاة مــع االلتهــاب الرئــوي وحمــى التيفوئيــد. البــدء فــي إعــداد دائــرة القــراءة كتابة 

خطابــات ونــداءات إلــى أصدقــاء الــروح والمريديــن، إلــى الحكومــة، إلــى العســكريين، إلــى رجــال الكنيســة، 

إلــى الشــخصيات السياســية واالجتماعيــة.

 وفــي النهايــة المرحلــة الثانيــة عشــرة لــم يعشــها حتــى النهايــة، الســابعة والســبعين حتــى الثالثــة 

والثمانيــن: وفــاة االبنــة ماشــا األحــب واألقــرب إلــى روحــه. صياغــة وصيتــه الســرية التــي أوصــى فيهــا 

بإعطــاء جميــع حقــوق نشــر مؤلفاتــه البنتــه ألكســندرا لفوفنــا وإعطــاء تشــيرتكوف حــق التصــرف فيهــا. 

الهــروب فــي ليلــة 27- 28  أكتوبــر 1910 مــن ياســنايا بوليانــا: المــرض فــي الطريــق، ثــم المــوت فــي 

محطــة الســكة الحديديــة فــي اســتابوفا )7 نوفمبــر(  وقــد كان هــذا المــوت هــو “التحريــر” األخيــر لــه. 

وكتــب خطــاب وداع إلــى صوفيــا أندرييفنــا، وكتــب أيضــًا فــي ليلــة الهــروب: إننــي أفعــل مــا يفعلــه عــادة 

ــرة مــن عمرهــم فــي  ــام األخي ــا، لكــي يعيشــوا األي ــاة الدني ــز فــي مثــل عمــري، ينصرفــون عــن الحي العجائ

خلــوة وهــدوء. 

ــا، فقــد كان يفكــر بشــكل غيــر   أمــا بخصــوص الجهــة التــي ســيتوجه إليهــا بعــد هروبــه مــن ياســنايا بوليان

محــدد: إلــى مــكان مــا فــي الخــارج..  واآلن فــي هــذه الليلــة األخيــرة، فــي ذلــك المنــزل الــذي قضــى فيــه 

كل حياتــه تقريبــًا ودع حتــى هــذا الحلــم، أن يرقــد فــي قبــر بيــن أشــجار البلــوط

العزيــزة عليــه. لمــاذا هــرب؟ بالطبــع “ألن الحيــاة ضاقــت فــي المنــزل، المنــزل مــكان غيــر طاهــر”. كمــا قــال 

بــوذا. بالطبــع ألنــه لــم تعــد لديــه قــوة علــى تحمــل خالفــات امتــدت لســنوات طويلــة مــع صوفيــا أندرييفنــا 

بســبب تشــيرتكوف، وبســبب الممتلــكات. صوفيــا أندرييفنــا، التــي مرضــت فــي نهايــة المطــاف نفســيًا 

ــا  ــه: ســتبقين ي ــة هروب ــًا، أوصلــت األمــور إلــى حــد مرعــب بمالحقاتهــا. قــال البنتــه ساشــا فــي ليل وعقلي

ساشــا، وســوف أســتدعيِك فــي غضــون بضعــة أيــام، حــن أقــرر نهائيــًا إلــى أيــن. 

كتــب تولســتوي فــي مذكراتــه فكــرت مليــًا فــي جنــون حياتــي الشــخصية.. ليــس فقــط حياتــي الشــخصية، 
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بــل والحيــاة العامــة العابــرة. .... - حــان الوقــت لالســتيقاظ، أي المــوت. 

-3- رحــل مــن ياســنايا بوليانــا بيــن الرابعــة والخامســة صباحــًا )هكــذا كتــب ماكوفيتســكي بدقــة مدهشــة، 

ولســنوات طويلــة، يومــًا بعــد يــوم، مســجاًل مذكراتــه عنــه( كان الحــوذي العجــوز، أدريــان، يقــود عربــة 

األحصنــة القديمــة،  كان الطقــس بــاردًا فــي الطريــق، فارتــدى ماكوفيتســكي قبعــة ثانيــة. اســتقللنا فــي 

محطــة شــيكينو قطــارًا للــركاب والبضائــع متوجهــًا مــن تــوال إلــى أوريــل. وصلنــا إلــى “كوزيلســك” فــي 

الرابعــة وخمســين دقيقــة، كان الظــالم قــد حــل.  كان الطريــق ســيئًا ومتســخًا، كمــا ُذكــر فــي تعليقــات 

ماكوفيتســكي.  

 قالــت لــي صديقتــي الراحلــة لوباتينــا )شــقيقة الفيلســوف المعــروف ليــف لوباتيــن(: بعــد وفــاة تولســتوي 

فــي شــاماردينو. تحــدث الراهــب كثيــرًا عــن زيــارة تولســتوي األخيــرة: “جــاء طــرق الباب، وســأل: هــل يمكنني 

الدخــول؟ قــال لــه الراهــب تفضــل، لكــن أنــا تولســتوي، ربمــا ال تســتقبلونني؟ قــال الراهــب: نحــن نســتقبل 

الجميــع، كل مــن لديــه رغبــة توقــف عندنــا. ذهبنــا بعــد ذلــك إلــى رئيــس الديــر، ثــم رحلنــا إلــى شــاماردينو 

حيــث شــقيقته الراهبة...ثــم جــاءوا ليأخــذوه...

قــال الراهــب -أيضــًا- وقــف ليــف نيكواليفيتــش أمــام رواق رئيــس الديــر فــي البــرد والرطوبــة والقبعــة فــي 

يــده. ومــرة أخــرى لــم يرغــب فــي الدخــول مباشــرة، طلــب مــرة أخــرى مــن خــادم الديــر أبلــغ رئيــس الديــر: قــل 

لــه إننــي ليــف تولســتوي، ربمــا يكــون غيــر مســموح لــي؟ خــرج الراهــب إليــه بنفســه، فتــح لــه ذراعيــه وقــال: 

أخــي، اندفــع ليــف نيكواليفيتــش إلــى صــدره وانتحــب....

الصحفــي المعــروف كســيونين الــذي زار شــاماردينو بعــد وفاتــه. يقــول الكثيــر فــي كتابــه “رحيل تولســتوي” 

نقــال عــن األم ماريــا: “حيــن جــاء تولســتوي إلــى شــقيقته: توقــف أيضــًا فــي فنــدق الديــر فــي شــاماردينو، 

وجلــس فتــرة طويلــة، وانعــزل عــن الجميــع فــي حجرتهــا، وخرجــا فقــط لتنــاول الطعــام. وحينئــذ قــال 

تولســتوي: “أختــي لقــد كنــت فــي ديــر أوبتينــا. إن المــكان جيــد! ووددت بــكل ســرور العيــش هنــاك، 

واالنشــغال بأكثــر األعمــال دونيــة وصعوبــة، شــريطة أال أجبــر علــى الذهــاب إلــى الكنيســة”. وصلــت 

ألكســندرا لفوفنــا إلــى شــاماردينو، جالبــة معهــا أخبــارًا ســيئة للغايــة مــن ياســنايا بوليانــا مفادهــا: أن صوفيــا 

أندرييفنــا بعــد أن عرفــت بهروبــه فــي صبــاح 2 أكتوبــر، أقدمــت علــى االنتحــار مرتيــن وهــي تصــرخ طــوال 

الوقــت “ســأعثر عليــه” الخطــاب الــذي أحضرتــه معهــا ألكســندرا لفوفنــا، ينــم عــن يــأس مريــع. وهــا هــو بعــد 

أن هــزه هــذا الخطــاب وكل مــا حــدث بعــد هروبــه وبعــد أن اســتحوذ عليــه الفــزع مــن أن صوفيــا أندرييفنــا 

ســتعرف أيــن هــو، وســتندفع خلفــه مطــاردة، هــرب إلــى مــكان أبعــد. أخــذ يكــرر بــال انقطــاع فــي يــوم 

وصــول ألكســندرا لفوفنــا: “ال أســتطيع العــودة، لــن أعــود: لقــد رغبــت فــي البقــاء هنــا. ولكــن صــار البقــاء 

اآلن مســتحياًل. أمضــى يــوم 30 أكتوبــر بأكملــه فــي كتابــة خطــاب جديــد مشــوب بالقلــق إلــى صوفيــا 
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أندرييفنــا، كتــب وهــو يجلــس فــي حجــرة الفنــدق الحــارة أســفل نافــذة مفتوحــة، لــم يســمح

بإغالقهــا، أوى إلــى النــوم وهــو قلــق حزيــن، يمزقــه شــعور الشــفقة تجــاه صوفيــا أندرييفنــا، والشــعور 

باســتحالة عودتــه إلــى داره، ومــرة أخــرى قفــز فــي الظــالم الســاعة الرابعــة صباحــًا، إلــى أيــن المفــر اآلن؟ 

تقــرر مؤقتــًا إلــى “نوفوتــش ركاســك” لكــن القــرار جــاء فقــط مــن رفاقــه، أمــا هــو نفســه فقــد كان محطمــًا 

يترنــح مــن التعــب.  

-4- مازلــت أتذكــر، حتــى اآلن، ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة، حيــن صدمــت عينــي أحــرف كبيــرة لبرقيــة جريــدة: 

اســتابوفا الســابع مــن نوفمبــر فــي الســاعة السادســة صباحــًا وخمــس دقائــق، رحــل فــي هــدوء ليــف 

نيكواليفيتــش تولســتوي”. صفحــة الجريــدة مؤطــرة بإطــار الحــداد، وقــد ُظلــل وســطها بالســواد، أطــل 

أمــام العالــم بأســره وجــه معــروف لرجــل عجــوز فــي قميــص فضفــاض، ذي عينيــن حزينتيــن متجهمتيــن، 

ولحيــة كبيــرة مائلــة.   

قالــت صوفيــا أندرييفنــا: “ثمانيــة وأربعــون عامــًا عشــتها مــع ليــف نيكواليفيتــش، لكنــي لــم أفهــم قــط أي 

شــخص كان هــو!”  إن تنــوع شــخصية هــذا الرجــل أذهــل العالــم، ولكــن الصــورة، التــي

تذكرتهــا فــي الســابع مــن نوفمبــر مــن ربــع قــرن مضــى )هــي صــورة( ذلــك الضابــط فــي القوقــاز بأفــكاره 

ومشــاعره “بيــن النباتــات البريــة بالغــة الثــراء”. “يوجــد فــي الدنيــا كثــرة من الناس باســم ليــف، وأنتم تفكرون 

فــي ليــف تولســتوي واحــد!”. هــذا هــو الــكالم نفســه الــذي قالــه الضابــط فــي القوقــاز عــن “خصوصيتــه” 

لقــد أســعده هــذا فيمــا بعــد أيضــًا: حيــن أخــذ نابليــون، وبييــر، واألميــر أندريــه وفضــح مكانتهــم العليــا 

المزعومــة وتقييمهــم لذواتهــم. انتهــت حيــاة واحــد مــن أكثــر النــاس غيــر العادييــن فــي الدنيــا فــي محطــة 

اســتابوفا. انتهــت -كذلــك- بطولــة إنســانية مــن أجــل إدراك مــا هــو “التحريــر”. يوجــد مخــرج “للوجــود فــي 

األبديــة” إذا تحدثنــا بكلمــات البوذيــة، ويوجــد طريــق إلــى “الحيــاة” إذا تحدثنــا بلغــة اإلنجيــل، لقــد تطابقــت 

هــذه الكلمــات بشــكل مدهــش مــع مــا جــاء فــي كتــاب تولســتوي “أفــكار الحكمــاء لــكل يــوم” الــذي أعــده 

فــي الســنوات األخيــرة مــن عمــره، والســيما فــي الصفحــة المخصصــة لليــوم الســابع مــن نوفمبــر بالضبــط. 

“ادخلــوا مــن البوابــات الضيقــة، ألن البوابــات المتســعة والطريــق المتســع يؤديــان إلــى الهــالك، يذهــب 

الكثيــرون منهــا، أمــا األبــواب الضيقــة والطريــق الضيــق، فيؤديــان إلــى الحيــاة، وقلــة هــي التــي تجدهــا”. 

لقــد ضّمــن تولســتوي هــذا الكتــاب األفــكار التــي لمســت مشــاعره وتجاوبــت مــع عقلــه وقلبــه أكثــر “أفــكار 

النــاس الحكمــاء” مــن مختلــف البلــدان، والشــعوب، واألزمنــة.  

-5- بعــد جنازتــه صــارت ياســنايا بوليانــا خاليــة، وبقــي فــي المنــزل بعــض األقــارب والمقربيــن، تحدثــت 

صوفيــا أندرييفنــا مــع كســيونين عــن هــذا المنــزل الخــاوي الــذي دخلتــه وهــي مــا تــزال شــابة، وأمضــت فيــه 
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ثمانيــة وأربعيــن عامــًا كاملــة.

كتــب تولســتوي فــي خطاباتــه إلــى األصدقــاء. “أكتــب وأنــا أســمع صــوت زوجتــي، التــي أحبهــا أكثــر مــن أي 

شــيء فــي الوجــود، قادمــًا مــن األعلــى، لقــد عشــت حتــى عمــر الرابعــة والثالثيــن ولــم أعــرف أننــي يمكــن 

أن أحــب هكــذا، وأن أكــون ســعيدًا”. قالــت صوفيــا أندرييفنــا: “أنــا لــم أحــب أحــدًا ســواِك قــط، هــذا مــا كان 

يقولــه لــي ليــف نيكواليفيتــش طــوال الوقــت”. ولكــن إســعاد تولســتوي لــم يكــن أمــرًا يســيرًا.  

ُيعلــي مــن شــأن الســعادة األســرية، والعفــة األســرية، والركائــز  فــي روايــة “الحــرب والســالم” نجــده 

اإلنســانية الصحيحــة البســيطة، ولكــن هــل حقيقــة أنــه لــم يكــن لديــه فــي تلــك الفتــرة، كتــب فــي مذكراتــه 

فــي تلــك الفتــرة عــن شــيء مــا ســري: “إنــه لفظيــع، ومرعــب، وبمعنــى أن تقيــد ســعادتي بالظــروف 

الماديــة: الزوجــة، األطفــال، الشــؤون االقتصاديــة، الثــروة”. .... “يســعدني ويخيفنــي أنــا نفســي. أنــا ضئيــل 

وتافــه، وأنــا هكــذا منــذ ذلــك الوقــت الــذي تزوجــت فيــه امــرأة أحبهــا”.  

ســيصبح المنــزل مقفــرًا تمامــًا فــي غضــون أيــام، ســيرحل الجميــع، إن هــذا المنزل األبيض بشــرفته الزجاجية، 

ورواقــه المنخفــض بــدا أشــبه بالمتحــف، تنظــر مــن حوائــط الغرفــة الفارغــة عينــان تتســلالن إلــى النفــس. 

منــذ تلــك الليلــة التــي رحــل فيهــا تســمر كل شــيء فــي حجــرة المكتــب، وفــي حجــرة النــوم، ولــم يمــس 

البتــة: شــمعدان بحــواف فيــه شــمعة محترقــة، وتفاحتــان، ووســادة علــى األريكــة حيــث كان يســتريح، 

ــا تحــب الجلــوس عليــه قــرب المكتــب، ولعبــة الشــطرنج، وثــالث  ــا أندرييفن والمقعــد الــذي كانــت صوفي

صــور لــه فــي أعمــار مختلفــة، وصفحــة مفتوحــة 

فــي مؤلــف “دائــرة القــراءة” عــن يــوم وفاتــه. وســادته المفضلــة موجــودة علــى الفــراش فــي غرفــة النــوم، 

طرزتهــا الراهبــة ماريــا. بالقــرب منــه يوجــد طاولــة عليهــا ناقــوس، وســاعة مســتديرة عتيقــة، وشــمعة، 

وأعــواد ثقــاب، وبضــع علــب فيهــا أدويــة. علــى الحوائــط صــور لوالــده فــي زي عســكري، والبنتــه المتوفــاة 

وصورتــان لصوفيــا أندرييفنــا، واحــدة وهــي شــابة صغيــرة وجميلــة بشــكل مدهــش.  

بالقــرب مــن الفــراش إكليــل كبيــر مــن الغــار عليــه شــرائط حمــراء وإهــداء: “إلــى مــن نطــق فــي صحــراء الحيــاة 

صائحــًا: ال أســتطيع الصمــت”. واآلن، بعــد أن مضــى علــى وفاتــه ربــع قــرن بالكامــل، وبعــد أن ُأضيــف إلــى 

كل مــا ســبق مــن شــهادات وأحــكام تبقــى أســئلة: “مــا هــو نــوع الشــخص الــذي كانــه”. ولمــاذا كانــت 

صوفيــا أندرييفيــا “تتعــرض طــوال حياتهــا لمخاطــر مميتــة” مــا الــذي اضطــره للهــروب. إن هــذه األســئلة 

تبــدو كأنهــا قــد حســمت تمامــًا.  “فحياتنــا بأســرها هــي أن نخضــع أنفســنا أكثــر وأكثــر لهــذه األشــكال، ثــم 

بعــد ذلــك التحــرر منهــا مــن جديــد... هــذه الســطور مــن ذكرياتــه األولــى. ال يوجــد فــي األدب العالمــي كلــه 

شــيء يشــبه هــذه األســطر، وال يوجــد مــا يســاويها. “الخضــوع ثــم مــن جديــد التحــرر”.  
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-6- بــدأت أحلــم، منــذ وقــت مبكــر، بــأن أســعد برؤيتــه. كان لــدّي بعــض التصــورات عنــه حيــن كنــت صبيــًا، 

غيــر أنهــا لــم تتشــكل مــن خــالل قــراءة كتبــه، وإن مــن خــالل الحديــث عنــه عندنــا فــي المنــزل. بالمناســبة 

كان والــدي يضحــك عــادة، وهــو يــروي لنــا عــن قــراءة جيراننــا اإلقطاعيــن روايتــه “الحــرب والســالم”. 

كيــف أروي مــا حدث؟...أمســية قمريــة فــي شــتاء قــارس، وصلــت راكضــًا، بالــكاد أتنفــس،  ثمــة ممشــى 

ــزل  ــاء يعلــوه الثلــج، من ــات الســور مفتوحــة، فن مقمــر، المــكان مــن حولــي هــادئ وموحــش، أمامــي بواب

خشــبي فــي العمــق مــن جهــة الشــمال، بعــض نوافــذه مضــاءة بضــوء يميــل للحمرة، خلف المنــزل من جهة 

اليســار توجــد حديقــة، تلهــو فوقهــا بهــدوء نجــوم شــتوية أســطورية الجمــال كل شــيء حولنــا أســطوري. يــا 

لهــا مــن حديقــة متميــزة، يــا لــه مــن منــزل غيــر عــادي، كــم هي ســاحرة هــذه النوافــذ المضاءة التــي تكتنفها 

األهميــة، ألن مــن خلفهــا هــو )تولســتوي(. يــا لــه مــن هــدوء كأنــك تســمع دقــات قلبــك، القلــب يخفــق: 

مــن الســعادة، ومــن التفكــر الشــديد، ألقيــت فــي النهايــة نظــرة علــى الفنــاء ورواق المنــزل. دق الجــرس، 

قــت علــى المشــجب فــي  ففتحــوا البــاب فــي الحــال، شــاهدت خادمــًا، ومدخــاًل مضــاًء دافئــًا ومريحــًا. ُعلِّ

الممــر معاطــف طويلــة وأخــرى قصيــرة مــن الفــرو، أمامــي مباشــرة درج شــديد االنحــدار مغطــى بالجــوخ 

األحمــر، وأســفله علــى اليمــن بــاب مغلــق، تتناهــت إلــيَّ مــن خلفــه أصــوات الجيتــار وأصــوات شــابة مرحــة 

غيــر مكترثــة بشــكل مدهــش.     

أســرع الخــادم إلــى األعلــى، ولدهشــتي عــاد فــي الحــال راكضــًا، وقــال: “تفضــل باالنتظــار فــي الطابــق 

العلــوي”.. زادت دهشــتي أكثــر فــي البهــو، فمــا إن دخلــت، دون أن يدعنــي أنتظــر،  

حتــى فتــح بــاب صغيــر، وبســرعة وبمهــارة ســحب قدميــه مــن خلفــه، وراء هــذا البــاب درجتــان تمكنــت مــن 

مالحظــة وجــود شــيء مــا مشــترك، فــي مشــيته ووضــع رأســه، يشــبه والــدي؟... اقتــرب مني بســرعة وهو 

يثنــي ركبتيــه قليــاًل، ألقــى كــف يــده الكبيــرة، واحتــوى داخلهــا يــدي، وضغــط بلطــف، ثــم ابتســم ابتســامة 

ســاحرة حنونــة، قــال: “أنــت بونيــن؟ والــدك أنــت الــذي قابلتــه فــي القــرم؟ هــل أتيــت إلــى موســكو لمــدة 

طويلــة؟ لمــاذا؟ لتأتــي إلــّي؟ أيهــا الكاتــب الشــاب؟ اكتــب؟ اكتــب مــا دمــت ترغــب فــي ذلــك كثيــرًا. تذكــر، 

فحســب، أن هــذا ال يمكــن أن يكــون هدفــًا فــي الحيــاة بــأي حــال. تفضــل بالجلــوس، وأحــِك لــي عــن 

نفســك” وتظاهــر لبرهــة بأنــه لــم يالحــظ ارتباكــي، تعجــل فــي إخراجــي مــن االرتبــاك وصرفــه عنــي.

ــة.  ــام بشــكل واضــح للغاي ــه بــال انقطــاع فــي المن ــة تمامــًا. رأيت انصرفــت، ركضــت، وأمضيــت ليلــة مجنون

وفــي حالــة مــن االرتبــاك الغريــب: فــي طريــق عودتــي كتبــت لــه رســائل، وتلقيــت منــه ردودًا حنونــة. فــي 

واحــدة مــن هــذه الرســائل أشــار إلــّي “مــن جديــد” بــأن ال أحــاول جاهــدًا أن أكــون “تولســتويًا” ومــع ذلــك لــم 

أقلــع عــن ذلــك. تركــت العمــل فــي حشــو اإلطــارات، وصــرت أعمــل فــي االتجــار بكتيبــات دار “الوســيط” دار 

نشــر تولســتوي فــي موســكو، أدرت فــرع “الوســيط” نعــم أيــًا كان ذلــك غريبــًا، فقــد مارســت التجــارة فــي 
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وقــت مــن األوقــات: كان يوجــد متجــر للكتــب، تفــوح مــن أرففــه المصنوعــة مــن األلــواح الخفيفــة، والكتــب 

والكتيبــات الجديــدة الموضوعــة عليهــا، رائحــة طيبــة. كنــت آنــذاك أعمــل، فــي إدارة المجلــس المحــي 

لمدينــة بولتافــا، أمينــًا لمكتبتهــا، أجلــس فــي قاعــة قبــو مقبــب، تظهــر مــن نوافــذه العميقــة حديقــة 

ــًا كنــت أعمــل علــى  ــاك بمفــردي، أقــرأ وأكتــب األشــعار بهــدوء، وأحيان اإلدارة العتيقــة. كنــت أجلــس هن

إعــداد دراســات )عــن الحــرب مــع الحشــرات الضــارة، وعــن محصــول الحبــوب واألعشــاب( وهــي المقــاالت 

التــي كان يطلبهــا منــي مكتــب اإلحصــاء التابــع إلدارة المجلــس.. وبعــد الغــذاء كنــت أذهــب إلــى مكتبــة 

ــم يكــن ثمــة مشــترون.  ــع الكتــب، أنتظــر مشــترين متعطشــين لالســتنارة مــن كتــب تولســتوي. لكــن ل بي

وهــا أنــا مــن أجــل المســاهمة فــي هــذا التنويــر، صــرت أوزع بعــض كتيبــات دار “الوســيط” بــال مقابــل علــى 

حــراس إدارة المجلــس المحلــي. لكنــي وجــدت أن ذلــك لــم ينتــج شــيئًا جديــرًا باالهتمــام. لذلــك قــررت أن 

أقــدم علــى عمــل أجــرأ: صــرت أحيانــًا أنتهــز وقــت الفــراغ مــن العمــل، وأســافر فــي أنحــاء المقاطعــة لبيــع 

كتــب دار “الوســيط “ فــي األســواق والمتاجــر. بعــد ذلــك رأيــت تولســتوي فيهــا عــدة مــرات، وكان دون 

أن يخلــع معطفــه القصيــر يجلــس لمــدة ســاعة أو ســاعتين محاطــًا مــن جميــع الجوانــب بـــ )األخــوة( الذيــن 

ــًا أســئلة مــن نــوع: “ليــف نيكواليفيتــش، مــاذا كان يتعيــن علــي أن أفعــل، لــو  كانــوا يطرحــون عليــه أحيان

مثــاًل هجــم علــي نمــر، هــل أقتلــه؟” كان فــي مثــل هــذه الحــاالت يضحــك بخجــل.

“نعم أي نمر؟ من أين النمر؟ لم ألتِق في كل حياتي بنمر واحد”. 

-7- ال أتذكــر فــي أي ســنة تحديــدًا شــاهدته فــي تلــك األمســية الشــتوية ، وال أتذكــر أيضــًا مــا تحدثنــا 

عنــه. ُرحــت أقــول لنفســي بعــد ذلــك: البــد أن أراه ولــو مــرة واحــدة. لكــن هــذه الفرصــة صــارت مســتحيلة، 

إذ لــم أقــدم، طــوال الوقــت، علــى لقــاء جديــد، فقــد كنــت أفكــر: “ال حاجــة لــه بــي”.  حيــن انتشــر خبــر رحيلــه 

عــن الدنيــا، كنــت فــي بطرســبورج، وفكــرت فــورًا فــي الســفر، ألراه ولــو فــي النعــش! لكــن حــال دون ذلــك 

شــعور مــا ال تفســر لــه: ال داعــي لذلــك. ســرعان مــا عــدت إلــى موســكو، وهنــاك كان الحديــث عنــه فقــط. 

روى أولئــك الذيــن كانــوا فــي جنازتــه: “يــا لــه مــن مشــهد عظيــم مدهــش” جنــازة شــعبية بحــق. رغــم كل 

التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة لمنعهــا مــن أن تكــون هكــذا، فمــا إن نقلــوا الجثمــان مــن محطــة اســتابوفا 

إلــى محطــة كوزلــوف زاســيكا، حتــى حملــوا النعــش علــى األيــدي برفقــة حشــد كبيــر عبــر الحقــول المؤديــة 

إلــى ضيعتــه فــي ياســنايا بوليانــا. كنــت ســعيدًا، ألننــي لــم أَر بعينــي هــذا المشــهد. لقــد شــارك فــي 

دفنــه: “فالحــون أوفيــاء” “شــباب مــن الطلبــة” و”كل المثقفيــن الــروس التقدمييــن” وشــخصيات عامــة، 

محامــون، وأطبــاء، وصحفيــون، وأنــاس غربــاء عنــه تمامــًا فــي كل شــيء، كانــوا معجبيــن بموقفــه الكاشــف 

للكنيســة والحكومــة فحســب. شــعروا أثنــاء الجنــازة فــي أعمــاق أنفســهم بســعادة: “بتلــك النشــوة غيــر 

الطبيعيــة التــي تســتحوذ علــى الجمهــور التقدمــي فــي مختلــف الجنــازات “المدنيــة” التــي يوجــد فيهــا 
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دائمــًا نــوع مــن االســتدعاء الثــوري، وهــذا اإلدراك الســعيد، بأنــه هــا قــد حانــت لحظــة كهــذه ال تجــرؤ فيهــا 

أي شــرطة علــى أن تفعــل شــيئًا معــك، وحيــن تتواجــد هــذه الشــرطة أكثــر والمضطــرة إلــى التحــي بالصبــر 

إزاء انتعاشــة اجتماعيــة هائلــة.   

فــي تلــك األيــام صــار معلومــًا لنــا، بدقــة كافيــة، مــن ســرجي لفوفيتــش االبــن األكبــر لتولســتوي، الــذي 

يعيــش فــي موســكو بصفــة دائمــة، لمــاذا تحديــدًا “فــاض كيــل ليــف نيكواليفيتــش” وكيــف هــرب. أتذكــر 

أننــي حيــن كنــت أســتمع دقيقــة تلــو األخــرى، عايشــت فــي مخيلتــي تلــك الليــة مــن   هــذه الليلــة، التــي كان 

قــد مضــى عليهــا آنــذاك أســبوعان. كانــوا يقولــون مــا بــات معروفــًا للجميــع اآلن: هــرب ألنــه فــي الســنة 

األخيــرة تعــرض لعــذاب زوجتــه وبعــض أبنائــه بســبب شــائعات عــن وصيــة كتبهــا، تنــازل فيهــا عــن جميــع 

ــا، بإصــرار مرضــي، حاولــت أن تعــرف هــل توجــد  ــا أندرييفن ــوا يقولــون إن صوفي ــه. كان حقــوق نشــر مؤلفات

حقيقــة مثــل هــذه الوصيــة، وقــد كانــت تشــعر مــن مــدة طويلــة أن شــيئًا مــا خفيــًا يحــدث مــن حولهــا، وأن 

ليــف نيكواليفيتــش، مــع ألكســندرا لفوفنــا )االبنــة الصغــرى( يدبــران أمــورًا مــا خفيــه، ومنــذ ذلــك الحيــن 

صــار هــدف حياتهــا مراقبتــه والبحــث فــي أرجــاء المنــزل عــن هــذه األوراق والمذكــرات.  

أتذكــر عالقتــه باألديــب )فالديميــر ســولوفيوف( مــن المعــروف أن تولســتوي لــم يكن يحب ســولوفيوف، 

وأن ســولوفيوف كان يتحــدث عنــه دون احتــرام خــاص، حيــن قــرأوا فــي موســكو مخطوطــة مؤلــف 

ــًا جديــدًا  تولســتوي “فيــم عقيدتــي”  كتــب ســولوفيوف إلــى البروفســور كارييــف: أصــدر تولســتوي كتاب

وحيــن قــرأه صديــق لــي فــي مســودة المطبعــة، قــال لــي: إنــه لــم يقــرأ قــط شــيئًا أكثــر وقاحــة وغبــاًء منــه، 

جوهــر الكتــاب: فــي الجــدل العنيــف ضــد فكــرة خلــود الــروح، ومعارضــة الكنيســة، والدولــة، والنظــام 

االجتماعــي” غيــر أن هــذا الشــيء لــن يمنــع انتشــاره بيــن الجمهــور. تــردد ســولوفيوف علــى تولســتوي فــي 

“خاموفنيكــي” وأيضــًا ذهــب تولســتوي إليــه. كتــب ســولوفيوف ذات مــرة إلــى ســتراخوف: أنــه شــخصيًا 

قــد تصالحــت مــع تولســتوي تمامــًا.  

-8- كانــت لوباتينــا امــرأة رائعــة فــي بعــض النواحــي، ولكنهــا مغرضــة للغايــة سأســترجع، بدقــة كاملــة، مــا 

روتــه لــي عنــه “عرفــت تولســتوي فــي فتــرة مبكــرة جــدًا، كان والــدي يقــرأ ألمــي روايــة تولســتوي الجديــدة 

المنشــورة فــي “روســكي فيســنك” طــارت بعــض الجمــل، فشــعرت، بشــكل غريــب، كــم كانــت جيــد.

ــا  ــرًا ميشــا ســولوفيوف، “لقــد ألقــت أن ــام بطولهــا. جــاء أخي ــا” ألي ــا كارينين ــا عــن “أن  تحــدث الجميــع عندن

كارينينــا نفســها أســفل القطــار” هكــذا كانــوا يتحدثــون، لقــد تحدثــوا، وتجادلــوا، تمامــًا مثــل يتحدثــون عــن 

شــخص يعرفونــه. اعتــدت أن أجلــس وأســتمع لحديــث والــدي مــع بعــض الضيــوف عــن معانــاة صوفيــا 

أندرييفنــا وصعوبــة حياتهــا. وأنــه وفقــًا ألفــكار تولســتوي المتغيــرة كانــت تتغيــر كل حيــاة  أطفالهــا: فتــارة 

مربــون أجانــب وتربيــة إنجليزيــة صارمــة، وفجــأة قمصــان
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روســية، وخــف مجــدول، ومجتمــع أطفــال الفالحيــن، واالســتهتار التــام، ثــم مــن جديــد مربيــات إنجليزيــات، 

وألعــاب مكشــوفة، وبيســيبول. كان الجيــل القديــم مــن عائلــة تولســتوي كلــه ممتعــًا للغايــة. كان الكونــت 

ــا نيكواليفنــا شــقيقتهم، يحمــالن  ســرجي نيكواليفيتــش: شــقيق ليــف نيكواليفيتــش، والكونتيســة ماري

بصمــة نمــط تولســتوي الواضحــة غيــر العاديــة، يســتحيل نســيانهما بمجــرد رؤيتهمــا، كان لــدى ســرجي 

نيكواليفيتش ثالث بنات، وثالثتهن من مريدي عمهن، يشــبهن النمط الغجري، دؤوبات في تصرفاتهن 

وآرائهــن، خفيفــات الحركــة، يملــن إلــى التهكــم، ربطتنــي صداقــة طويلــة باالبنــة الكبــرى فيروتشــكا.  

-9-  لقــد كانــت النبالــة عنــد تولســتوي جــزءًا عضويــًا منــه، ولــو ســألت مــن أكثــر النــاس رقيــًا قابلتــه فــي 

حياتــك، لقلــت تولســتوي. كان كذلــك فــي الحديــث العــادي، ولكــن إذا األمــر لمــس، ولــو قليــاًل شــيئًا جــادًا 

فــإن هــذا النبيــل يجعلــك تحــس بروحــه البركانيــة، وســيصبح مــن الصعــب عليــك تحديــد لــون عينيــه، فهــي 

فجــأة تصبــح زرقــاء، ســوداء، رماديــة، بنيــة، مختلطــة األلــوان.

هكــذا قــال عنــه واحــد مــن الطبقــة “العليــا” أمــا هــو فقــد كان يقــول عــن نفســه )تــارة بطريقــة مباشــرة، 

وتــارة مــن خــالل أبطــال مؤلفاتــه( إنــه شــخص أخــرق، مشــوش، خجــول، حانــق، كســول، ضعيــف الشــخصية، 

متهيــج، يمقــت فــي كل دقيقــة شــيئًا مــا أو أحــدًا مــا. 

-10- يقــول جوتــه: “الطبيعــة ال تســمح بالنــكات، إنهــا دائمــا جــادة وصارمــة، وهــي دائمــًا   صادقــة”. كان 

تولســتوي يشــبه الطبيعــة، وكان  دائمــًا “جــادًا” و”صادقــًا”  إلــى أقصــى حــد.

“إن بطــل قصتــي الــذي أحبــه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة الــروح، وحاولــت إعــادة إنتاجــه بــكل جمالــه، وكان 

دائمــًا جميــاًل، وســيظل جميــاًل هــو “الحقيقــة” لقــد صــدر هــذا الحديــث عنــه تقريبــًا فــي بدايــة عملــه 

بالكتابــة، وتكــرر أكثــر مــن مــرة فــي وقــت الحــق. “فــي الحيــاة وفــي الفــن، ثمــة شــيء واحــد ضــروري، هــو 

عــدم الكــذب” وهــو ينطبــق تمامــًا علــى كل إبداعــه، وحياتــه الروحيــة.    أن اللغــة، التــي اســتخدمها فــي 

كتابــة أعمالــه، تتميــز عــن كل األدب الروســي بغيــاب أي وســائل أســلوبية، أو تعبيــرات اصطالحيــة جاهــزة، 

لغــة تدهشــك بجرأتهــا، وشــمولها، والبراعــة والدقــة فــي اختيــار كل كلمــة.

ــد إال عندمــا بلــغ ســن  ــرك الصي ــم يت ــد، ويحــب الخيــول والــكالب. ل ــه كان مولعــًا بالصي مــن المعــروف أن

الشــيخوخة، فــي حيــن حافــظ علــى شــغفه بركــوب الخيــل حتــى وفاتــه، لقــد كان يقــود الخيــل بشــكل يثيــر 

الدهشــة. حيــن كان يركــب حصانــًا يتبــدل حالــه تمامــًا، وتــدب فيــه، علــى الفــور، روح الشــباب، ويصبــح أكثــر 

حيويــة وفتــوة، كان يعــرف الكثيــر عــن الخيــول، أمــا بالنســبة للــكالب، فلــم يكــن يطيــق نباحهــا. فعندمــا كان 

يســمع نبــاح كلــب فــي مــكان قريــب، يشــعر بمعانــاة حقيقيــة. هــذه الســمة المبهمــة أيضــًا موجــودة لــدى 

جوتــه، فقــد شــاب عالقتــه بنبــاح الــكالب شــيء غامــض كذلــك. أمــا عــن عالقتــه بالموســيقى، فقــد قــال 
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عنهــا: “إذا زالــت حضارتنــا بأكملهــا وذهبــت إلــى الجحيــم، فلــن أشــعر باألســف علــى شــيء، لكننــي سأشــعر 

باألســف جــدًا علــى الموســيقى”. 

-11-  لقــد تنامــت ملكــة الشــعور والعاطفــة لديــه أكثــر وأكثــر مــع مــرور الزمــن، أمــا مــع اقتــراب أجلــه 

وتقــدم عمــره، فقــد وصلــت إلــى أعلــى مســتوياتها. تتذكــر ابنتــه ألكســندرا لفوفنــا: “لقــد بــدا لــي أن الصفــة 

التــي الزمــت أبــي فــي حياتــه هــي اســتمتاعه بالحيــاة والزهــور، واألشــجار، واألطفــال، وكل مــا يحيــط بــه، 

وقــد ازدادت وتعــززت بعــد مرضــه وهــو فــي القــرم. وكأنــي أراه اآلن قادمــًا مــن الغابــة مرتديــًا علــى جســده 

النحيــف ســترة فضفاضــة، ويحمــل حقيبــة، وقــد تراجعــت ياقتــه وبــرزت عظامــه، يســير دون قبعــة، تتناثــر 

علــى رأســه شــعيرات خفيفــة”.

-12-  فــي إحــدى صفحــات مذكراتــه يتحــدث بولجاكــوف آخــر ســكرتير عمــل   عنــد تولســتوي، مؤكــدًا 

قــوة شــغف تولســتوي ومــدى معرفتــه بدقائــق األســرار الروحيــة التــي تخــص النــاس، يقــول: إن فضــول 

تولســتوي وشــغفه العالــي بمعرفــة أســرار النــاس الروحيــة أمــر معلــوم للجميــع، لكــن ربمــا مــا ال يعلمــه إال 

القليــل مــن النــاس أن هــذا األمــر وصــل إلــى درجــة التنصــت علــى  األبــواب.  

تولســتوي لــم يكــن “ســيد” المــوت، بــل ظــل المــوت يرهبــه ويخيفــه طيلــة عمــره، ويقــول: “هــا هــو المــوت 

ســيأتي، الينبغــي أن يأتــي”. ذات مــرة أصــر علــى الذهــاب إلــى البروفســور أوســوف، قــال لــه: “أريــد أن أطــرح 

عليــك ســؤااًل يــا ســيرجي ألكســيفيتش، هــل حقــًا، ربمــا يمــوت شــخص مــا فــي غضــون ســتة أســابيع إذا 

عضــه كلــب مســعور؟ تعجبنــي بشــدة فكــرة أنــه ســيموت، فلنــدع الكلــب يعــض، وحينهــا تعــرف يقينــًا أنــك 

ســتموت فــي غضــون ســتة أســابيع، فتقطــع بالحقيقــة أمــام أعيــن الجميــع، وتفعــل مــا تريــد”. لــم يذهــب 

تولســتوي عبثــًا إلــى أوســوف، كان يحــب أن يقطــع بحقيقــة كل شــيء ويتثبــت منهــا، لقــد كان يــرى كل 

شــيء فــي العالــم بهــذا الوضــوح وتلــك النظــرة الثاقبــة، التــي مــن خاللهــا “أيضــًا” رأت أنــا فــي روايــة “أنــا 

ــر داخلهــا وهــي علــى عتبــة المــوت، التــي أيقظتهــا مــن غفلــة الحيــاة.  كارينينــا” كل شــيء حولهــا، وتفسَّ

وكــم كان تولســتوي قاســيًا مثــل أنــا تمامــًا فــي تلــك اللحظــات مــن حياتــه، تمامــًا مثــل أنــا عندمــا كانــت 

تعانــي، وهــي فــي طريقهــا إلــى المحطــة، وأثنــاء وجودهــا فيهــا.

ــا: “لــم يســتطع أحــد أن يتعــرف علــى شــخصية ليفوتشــكا مثلــي، لقــد كان  ــا أندرييفن -13- تقــول صوفي

ــا يمكــن أن نعــده  ــن، وهــذا يعنــي أنن ــة والثماني ــر طبيعــي”. لقــد مــات فــي عمــر الثالث إنســانًا مريضــًا وغي

ضمــن هــؤالء الذيــن بلغــوا أعلــى درجــات الصالبــة الجســدية بالنســبة لفئتــه العمريــة، ثمــة رأي يؤكــد أن 

تولســتوي كان يتمتــع بصحــة جســدية جبــارة، لكنــه تحــدث عــن نفســه بإنصــاف وقــد كتــب بحــق فــي 

شــبابه: “صحتــي ليســت جيــدة وحالتــي النفســية بالغــة الســوء، وأشــعر بالضعــف الشــديد، وبنوبــات مــن 

الحمــى عنــد أدنــى حالــة مــن التعــب” ونتيجــة لذلــك كان يصــاب بإغمــاءات شــديدة، باإلضافــة إلــى بعــض 
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التشــنجات. فــي هــذا الصــدد أشــير إلــى رأي أحــد األســاتذة الجامعيــن فــي جامعــة موســكو، ال ُيعلــم مــدى 

ــًا فــي  ــًا بنــوع مــن الصــرع، وأن هــذا المــرض كان كامن ــه، وهــو أن تولســتوي كان مصاب ــه مــن خطئ صواب

نفســه. 

ــرن “ثمانــون ألــف  ــروس المشــهورين ســاخرًا: تولســتوي! كمــا عنــد جــول في ــاب ال -14-  يقــول أحــد الكت

كيلــو متــر تحــت المــاء؟”. وهكــذا تولســتوي، يمكــن القــول إن لديــه شــيء يشــبه ذلــك: “ثمانــون ألــف ميــل 

حــول نفســه”. لقــد تكــررت هــذه العبــارة بــال حصــر، ولــم يكــن لــدى هــذا الكاتــب وال الذيــن كــرروا عبارتــه 

أدنــى شــك فــي أنهــم يســخرون مــن الصفــات العميقــة جــدًا لتولســتوي. فليــس عبثــًا أن يتعجــب الكاتــب 

ــه بالضبــط الســؤال نفســه. كان كل شــيء فــي تولســتوي  مــن هــذا الســؤال: مــن أنــت ومــاذا أنــت؟ ألن

مختلفــًا، وكان كل شــيء فيــه مدهشــًا للغايــة لدرجــة أن المــرء  علــى مــا يبــدو أصبــح ال يجــد شــيئًا يدهشــه.  

-15- إن تولســتوي الفيلســوف، ورجــل األخــالق، ومعلــم الديــن، ظــّل يعــد فــي المقــام األول بالنســبة 

لألغلبيــة متمــردًا، وفوضويــًا، وغيــر مؤمــن، وتعــد فلســفته بالنســبة لهــذه األغلبيــة ضبابيــة، وغامضــة، إذ 

رأوا أن مواعظــه األخالقيــة: إمــا تثيــر الضحــك )رائعــة، لكنهــا هــراء ال يمكــن تحقيقــه( وإمــا تثيــر الســخط 

)كونــه ُعــد متمــردًا، وال تحمــل أي شــيء مــن القداســة(. أمــا تعاليمــه الدينيــة فهــي غامضــة بالقــدر نفســه 

ــة “اليســار” التــي  ــة، وهــي فئ ــه مــن هــذه األغلبي ــة واحــدة فقــط امتدحت مثــل فلســفته، ال يوجــد إال فئ

امتدحتــه بوصفــه مدافعــًا عــن الشــعب، وفاضحــًا لألغنيــاء والســلطات، وأيضــًا بوصفــه إنســانيًا ومســتنيرًا، 

ومــن هنــا اســتحق بجــدارة  لقبــي: “ضميــر العالــم”  و”رســول الحقيقــة والحــب”. وتنــاول موضوعــات 

سياســية فــي روايــة “البعــث” وســعى لــدى الســلطات، ومجلــس “الدومــا” الحكومــي مــن أجــل تحقيــق 

أفــكار هنــري جــورج فــي النظــام التشــريعي؟ ال لــم يكــن سياســيًا، فقــد كان يعــّد النشــاط السياســي مــع 

ذلــك “عمــاًل شــريرًا”

تقــول ألكســندرا لفوفنــا: إن تولســتوي كان ينتظــر انــدالع ثــورة فــي روســيا بعــد الحــرب اليابانيــة، ألنــه كان 

يشــعر بأمزجــة العمــال والجنــود والفالحيــن، لكــن كان واضحــًا، تمامــًا أمــام عينــه، أن الثــورة لــن تعمــل علــى 

تحســين أوضــاع الشــعب. 

-16-  كان تولســتوي أحــد أكثــر العلمــاء تنوعــًا فــي عصرنــا، فــي األدب، وهــو حرفته األساســية، كان يعرف 

كل شــيء: القديــم، والحديــث، بــل األحــدث. أجــاد العديــد مــن اللغــات والثقافــات المختلفــة، وصــواًل إلــى 

اليونانيــة. فــي أوقــات مختلفــة مــن حياتــه كان مهتمــًا بــكل مــا أوتــي مــن موهبــة وشــغف زائــد، بالفلســفة، 

والعلــوم الطبيعيــة، وعلــم الالهــوت، ونظريــات الفــن، وعلــوم التربيــة. وطبقــًا لمــا ذكــره هــو نفســه فقــد 

كان يعكــف، مــن الصبــاح حتــى الليــل، علــى دراســة األعمــال الكالســيكية اليونانيــة بلغتهــا األصليــة، وكان 

لديــه شــغف أيضــًا بعلــم الفلــك، كمــا كان فــي أثنــاء حديثــه مــع ضيوفــه وزواره يبرهــن بأدلــة مــن نظريــة 
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فيثاغــورس. إن هــؤالء النــاس، والذيــن شــاهدوا فــي مكتبتــه فــي ياســنايا بوليانــا أربعــة عشــر ألــف مجلــد، 

ُذيلــت معظمهــا بمالحظاتــه، كان عقلــه الشــمولي الفوضــوي يعتــرف قليــاًل بســيادة العلــم، وكذلــك 

ســيادة الدولــة.

-17- بــدأ فــي كتابــة قصــة “خولســتمير”  “قصــة حصــان” التــي يمكــن أن تحمــل عنوانــًا آخــر: “حياتــان 

ــاة حصــان ســباق أبقــع اللــون، يحمــل لقــب “الحصــان المخصــي”  ــان” وهــي تتحــدث عــن قصــة حي وموتت

ولقــد تميــز “بخطواتــه الواســعة الطويلــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل فــي روســيا” فضــاًل عــن ذلــك تناولــت 

حيــاة واحــد مــن مالكــي هــذا الحصــان، وإذا تناولنــا قســوة تولســتوي فــي وصــف القصــص الدنيويــة، 

فهــو هنــا أشــد قســوة، إذ يصــور قصــة ذلــك الحصــان، الــذي كان يتمتــع بشــهرة ســابقة، ثــم عــاش بقيــة 

أيامــه فــي عزلــة وذلــة وانكســار مــع قطيــع خيــول أخــرى فــي فنــاء ســيده. يصــور تولســتوي حالــة الحصــان 

معلقــًا: “ثمــة مــن يعيــش شــيخوخة عظيمــة ومهيبــة، وثمــة مــن يعيــش شــيخوخة تثيــر الشــفقة، وأحيانــًا 

قــد تجمــع الشــيخوخة بيــن العظمــة والســوء”. 

يفتتــح تولســتوي صــور المــوت فــي روايتــه “الحــرب والســالم” بتصويــر لوحــة مهيبــة لمــوت الكونــت العجوز 

بيزوخــوف، وهــي صــورة تختلــف كثيــرًا عمــا رأينــاه فــي قصــة “خولســتمير”  ويتلــو تلــك الصــورة، صــورة 

مــوت “األميــرة الصغيــرة” هنــا يبلــغ الحــزن اإلنســاني حــده. 

-18- وأخيــرًا جــاء وقــت “تحريــر” األميــر أندريــه “لــم يكــن يعلــم األميــر أندريــه أنــه ســيموت، ولكنــه شــعر بأنــه 

يحتضــر، وأنــه أصبــح علــى عتبــة المــوت. شــعر بأنــه بــات منعــزاًل عــن كل مــا هــو دنيــوي، وعــن بهجــة الوجــود 

الغريــب ويســره. لــم يكــن فــي عجلــة مــن أمــره، ولــم يقلــق، غيــر أنــه راح يترقــب مــا ســيأتي. إنــه ذلــك الشــيء 

الهائــل، األبــدي، غيــر المرئــي، البعيــد الــذي لــم يتوقــف عــن اإلحســاس بوجــوده طيلــة حياتــه، لقــد بــات 

ــًا محسوســًا ومفهومــًا طبقــًا لشــعوره بتلــك الخفــة الغريبــة للوجــود. كان  ــًا منــه، وأصبــح تقريب اآلن قريب

فــي الســابق يخــاف مــن النهايــة. لقــد واجــه مرتيــن هــذا الشــعور المؤلــم بالخــوف مــن المــوت، النهايــة، 

واآلن لــم يعــد يفهمــه. يقــول األميــر: “نعــم، إنــه المــوت. لقــد مــت، وهــا أنــا قــد اســتيقظ نعــم، المــوت 

هــو الصحــوة” وفجــأة أنــار شــيء مــا فــي روحــه، ورفــع ذلــك الســتار، الــذي ظــل، حتــى اآلن، يحجــب الغيــب.

-19- كتــب تولســتوي ذات مــرة: “ لــم يؤثــر مــوت أقاربــي علــيَّ قــط، ولــم يؤلمنــي كثيــرًا”.      كتــب هــذا 

عندمــا أصبــح فــي ســن الشــيخوخة، بعــد أن مــات الكثيــر مــن أقاربــه. فقــد قــال عــن نفســه: “أشــعر دائمــًا 

بالنــاس علــى نحــو مــا فيزيائــي” وهــو بذلــك قــد أعطــى مبــررًا قويــًا ألصحــاب الــرأي المتشــدد، الــذي ذهــب 

إلــى أنــه لــم يؤمــن إال بالجانــب “المــادي” مــن العالــم. أمــا أنــه كان

ــة. أمــا اإلحســاس  ــر عادي ــه وبحــدة غي ــة” فهــو يعنــي: بــكل كيان ــة “الفيزيائي يشــعر بــكل شــيء مــن الناحي
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بالمــوت والشــعور بــكل مــا هــو جســدي فقــد كان موجــودًا لديــه علــى نحــو خــاص، إنهــا قاعــدة: “درجــة 

الشــعور بالحيــاة تتناســب مــع درجــة الشــعور بالمــوت” هــذه القاعــدة لــم تفارقــه قــط. فــي عــام 1903 

كتــب يقــول: “المعانــاة شــيء ال مفــر منــه دائمــًا مثــل المــوت، تحطــم الحــدود التــي تقيــد أرواحنــا، وتعيدنــا 

إلــى إدراك حقيقــة أن اإلنســان كائــن روحــي، وليــس ماديــًا، وذلــك بعــد أن نحطــم اإلغــراءات الماديــة”. 

كتــب هــذه الكلمــات نفســها ســابقًا والحقــًا أكثــر مــن مــرة. 

-20- هكــذا قــال: “مــاذا يحزننــي، ومــاذا يخيفنــي؟ أجابنــي المــوت بصــوت غيــر مســموع: إننــي هنــا، وقــد 

آذى بشــرتي الصقيــع. نعــم، إنــه المــوت، إنــه قــادم، هــا هــو، هــو غيــر موجــود؟”. 

 وقــال: “إن تعاليــم الكنيســة عــن خلــود الحيــاة الذاتيــة لألبــد تقــوي الــذات...... والمســيح دعــا إلــى أن 

تعيــش الحيــاة، ليــس مــن أجــل الــذات”. وقــد كتــب هــذا الــكالم فــي أثنــاء كتابتــه  لـــ “االعتــراف” و “فيــم 

تكمــن عقيدتــي”  يعلــق ماكالكــوف علــى هــذا: “فــي هذيــن المؤلفيــن يكمــن جوهــر مذهــب تولســتوي 

األساســي، فالكنيســة ترفــض مبــدأ نهايــة الحيــاة البشــرية، وتؤمــن بالحيــاة اآلخــرة، وهــذا يعنــي ديمومــة 

الحيــاة واســتمرارها بالنســبة للكنيســة. أمــا تولســتوي فــكان يبحــث فــي مغــزى هــذه الحيــاة التــي ســتنتهي 

بالمــوت، وبوصفــه شــخصًا غيــر مؤمــن، يــرى أن المــوت هــو النهايــة الكاملــة نحــن فــي حقيقــة األمــر ال 

نعيــش فــي الماضــي، وال نعيــش فــي المســتقبل،

فهذا ليس له وجود على أرض الواقع، ولكننا نعيش في الحاضر:  الفضاء، والزمان...  

-21- بالطبــع نســتطيع القــول: إن تولســتوي لــم يضــع “ثمانيــن ألــف ميــل حــول نفســه” فقــط، بــل وضعها 

حــول كل شــيء فــي هــذ العالــم. ومــاذا بقــي فــي العالــم؟ لــم يبــق إال شــيء واحــد، وهــو: “بــم يعيــش 

النــاس” وتبيــن أن األشــياء ليســت بهــذا الشــكل وال هكــذا، وحلــت الوحــدة التــي ال توجــد تحــت األرض، 

وال فــي قــاع البحــر، وذلــك حســب كلماتــه المخيفــة: “ابــَق صامتــًا واختبــئ... وأخــِف مشــاعرك وأحالمــك 

“ظــل يكــرر هــذا فــي آخــر عــام مــن حياتــه.

يصــور غويــا فــي واحــدة مــن  أكثــر لوحاتــه رهبــة وخيــااًل، يــدًا( ملتويــة متشــنجة، تمتــد مــن تحــت حجــر قــر 

مقفــر تتشــبث –بيــأس بشــيء مــا مــن أجــل الخــروج إلــى الفضــاء. وّقــع غويــا علــى اللوحــة بكلمــة واحــدة 

“العــدم:  Nada “. أوليــس توقيــع تولســتوي العــودة إلــى الحــب، أفضــل بكثيــر ممــا جــاء فــي “العــدم” 

ربمــا “بعــد مائتــي عــام أو ثالثمائــة” كمــا قــال ڤيرشــينين عنــد تشــيخوف ســيحل الــدور علــى “التولســتوية” 

ومــاذا بعــد ذلــك؟ بعــد ذلــك ســيلتهم المــوت كل شــيء بــال تفرقــة.

لكننــي أعــود وأكــرر الســؤال: كيــف فهــم الدانــوف مذهــب تولســتوي؟ حســب مــا قالــه ماكالكــوف فــإن 

“اإللــه بالنســبة لتولســتوي مجــرد قــوة أوليــة غامضــة، وخلــود الــروح هــو اعتــراف بديهــي بحقيقــة أن 
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حياتنــا الروحيــة ظهــرت مــن مــكان مــا، ومــن ثــم ســترحل فــي وقــت مــا إلــى مــكان مــا، أمــا اإليمــان، فهــو 

ليــس مجــرد اعتــراف بالحقيقــة بقــدر مــا هــو اتبــاع وخضــوع لهــا. لقــد كان تولســتوي يحــب تكــرار كلمــات 

ــة، وســار ضــد  إيفــان كيرفســكي فــى هــذا الصــدد. “ســار تولســتوي ضــد الكنيســة ورفــض رؤيتهــا الديني

العالــم رافضــًا رؤيتــه للحيــاة”. 
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