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االجتماعية بقوله �إنه كلما عال �ش�أنه يف ال��ر�أي العام
بخ�ست قيمته يف نظر نف�سه� .أم���ا ع��ن ال��ف��ك��رة التي
تبناها املجتمع للزواج ،وب�أنها ال�ضامن الوحيد حلياة
�أ�سرية �سعيدة ،ف���إن لتول�ستوي ر�أي��ا خمالفا يلخ�صه
الباحث على النحو ال��ت��ايل�« :إن ال�سبب الرئي�سي يف
امل�شاكل التي تعاين منها الأ���س��ر هو �أن النا�س ن�ش�أت
ع��ل��ى ف��ك��رة �أن ال�����زواج مي��ن��ح ال�����س��ع��ادة ،وب����أن���ه امل��وئ��ل
ال�ضامن حل��ي��اة جن�سية واع����دة ،ك��ل ذل��ك يتم دعمه
وتزكيته من قبل املقوالت االجتماعية اجلاهزة وعرب
الأدب ال���ذي ن��ق��ر�ؤه ،ول��ك��ن احلقيقة �أن ال���زواج لي�س
كله �سعادة باملطلق ،فثمة املعاناة والعبودية وال�شبع
واال�شمئزاز وجميع �أنواع العيوب الروحية واجل�سدية،
وهناك اخلداع والك�سل والبخل والطمع وكل الرذائل
التي ي�صعب على امل��رء حتملها يف نف�سه ،فكيف وهي
ت�أتي من �شخ�ص �آخ��ر؟ �إننا نقر�أ ال��رواي��ات ونختمها
ب��زواج البطل والبطلة ،ونحن بذلك نقطع احلكاية،
فالزواج هو بداية الأ�شياء ولي�س خواتيمها؛ هذا �أمر
�شديد ال�شبه بو�صفنا لرحلة �شخ�ص ثم نقوم ب�إنهاء
الو�صف يف اللحظة التي يقع فيها امل�سافر بيد قطاع
الطرق»(�ص.)278 - 276 :
وم����ن الأ���س��ئ��ل��ة ال���ت���ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ك��ات��ب يف م���ؤل��ف��ه،
م�ستعينا يف ك��ل م���رة ب��ح��ي��اة ال��ك��ات��ب ل��ي��ف تول�ستوي
كمثال لتحليله وكطريق ماهد لأطروحته ،ثمة عملية
التقاطع ب�ين الكاتب وعمله الإب��داع��ي ،وب�ين احلياة
اليومية امل�ضجرة التي يعي�شها .يقول يف هذا ال�صدد:
«من املهم لدى الكتّاب املحنكني �أن يكون هناك فا�صل
نف�سي وتقني ب�ين احل��ي��اة ال��ت��ي يعي�شونها والكتابة
التي يعملون عليها؛ فنجد �أن معظم الكتاب ،وما �أن
ي��دخ��ل��وا �إىل ع��امل الكتابة والإب�����داع حتى ينقطعون
ع��ن ال��ع��امل ال��واق��ع��ي ال���ذي يعي�شونه ،حتى و�إن كان
ثمة انعكا�س بني العاملني� ،إال �أنّ لعامل الكتابة حلمة
متفردة و�صياغة فنية لها منطقها اخلا�صّ � .أما الأمر
ل��دى تول�ستوي فمختلف ،حيث مل نعد ن��ع��رف معه
�أي��ن يبد�أ عامله الواقعي و�أي��ن ينتهي عامله الإب��داع��ي،
كما جن��د �أنّ �أ���س��رت��ه متثل واق��ع��ا حمايثا ومتداخال
مع كتاباته ال��روائ��ي��ة ،وبالتايل فنحن حينما ندر�س
�أعمال تول�ستوي ون�ؤرخ لها نقوم كذلك بت�أريخ احلياة
العائلية لهذا الكاتب».
ومن الأ�صداء اخلارجية التي تلقاها الكاتب الرو�سي
ليف تول�ستوي و�أثرت عميقا يف جانب مهم من �إبداعه،
يذكر الباحث ما ُيعرف يف رو�سيا بالظاهرة القوقازية
يف الأدب الرو�سي؛ وقد خدم تول�ستوي يف الع�سكرية يف
جبال القوقاز وكتب عن تلك الأنحاء فيما بعد .ومع
�أنّ خ�ضم احلروب املتوا�صلة يف هذه املنطقة اجلنوبية

لرو�سيا ي�أتي من منطلقات �سيا�سية وا�سرتاتيجية،
�إال �أنّ ح�ضورها امتد �إىل م�ستويات ثقافية وفكرية
و�أدب��ي��ة ،فهذه املنطقة التي لطاملا �شربت الكثري من
ال��دم الرو�سي ودم��اء ال�شعوب القوقازية ،ا�ستحكمت
ب���أم��زج��ة ال��ع��دي��د م��ن م�����ش��اه�ير الأدب ال��رو���س��ي ويف
مقدمتهم �شاعر رو���س��ي��ا الكبري �ألك�سندر بو�شكني،
وال�شاعر الكبري الآخ���ر ميخائيل لريمنتوف ال��ذي
ُ�سفح دمه يف �أحد منحدارات جبل ما�شوك القوقازي
الرائع .ومن هذا املنطلق يعرب الباحث عن احل�ضور
الكثيف ملتعرجات التاريخ ال�سيا�سي الرو�سي يف �أعمال
الكتاب الرو�س ،وما رواية تول�ستوي «احلرب وال�سالم»
�سوى ذروة �إبداعية اجتمع التاريخ والأدب وال�سيا�سة يف
عمل فني بديع وخالد.
ريا يف العلم
�إىل جانب درا�سته لتول�ستوي باعتباره خب ً
النف�ساين الأ�سري ،يطالعنا الباحث على جانب فكري
�آخر طاملا متتع به عبقري الرواية الرو�سية� ،أال وهو
الفكر ال�سيا�سي ،فيقدم �شاخماغونوف براهينه التي
ت�ؤكد على ر�ؤيوية وتنب�ؤية تول�ستوي ال�سيا�سية والتي
ي�صفها باملذهلة .ويف هذا ال�سياق ي�شري الباحث �إىل �أن
تول�ستوي ،وعرب اهتمامه املبا�شر بال�سيا�سة الداخلية
ال��رو���س��ي��ة ،وزي���ارات���ه ال��ت��ي ك��ان ي��ق��وم بها �إىل املناطق
ال�ساخنة يف ب�لاده ،راك��م خ�برة عظيمة �ساعدته على
و�ضع ال�سيناريوهات املتوقعة مل�ستقبل البالد .يقول
امل�ؤلف« :لقد كان تول�ستوي مقتنعا ب�أنّ الت�ص ّور الوطني
احلقيقي لرو�سيا يتمحور يف فكرة التنظيم االجتماعي
منزوعا من امللكية الفردية للأر�ض .فال�شعب الرو�سي
ُينكر ُملكية الأر�����ض ،وال��ث��ورة الرو�سية ال��ق��ادم��ة لن
تكون �ضد القي�صر و� ّإن���ا �ضد متلك الأر����ض» (�ص:
 .)307وهذا بالفعل ما جاءت به الثورة البل�شفية بعد

وفاة تول�ستوي بربع قرن ونيف .كما جادل تول�ستوي
يف مو�ضوع احلكم الأ�صلح لرو�سيا ،حيث يعتقد جازما
�أن ت�سعني يف املئة من ال�شعب الرو�سي ي�ؤيدون احلكم
امللكي ويعار�ضون احلكم الد�ستوري ،فهم مقتنعون
ب����أنّ القي�صر ال���ذي �أل��غ��ى ق��ان��ون القنانة (واملق�صود
هنا القي�صر الك�سندر الثاين) بيده �أن مينح الأر���ض
للمزارعني والفالحني ،يف حني ال توجد �أي��ة �ضمانة
�أال ي�ستويل رجاالت احلكم الد�ستوري الدميوقراطي
على الأر�ض ومن عليها.
وي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب �أق��ن��وم��ا �آخ����ر ل��ت��ول�����س��ت��وي وه��و
تول�ستوي امل������ؤرخ ،ف��ق��د اع��ت��م��د تول�ستوي يف رواي��ت��ه
امل��رك��زي��ة احل����رب وال�����س�لام ع��ل��ى �إر���ش��ي��ف ���ض��خ��م من
الوثائق حول حملة نابليون ملو�سكو عام  ،1812و�أثث
م��ن خاللها �أج����واء رواي��ت��ه ور���س��م �شخ�صياتها .وقد
كانت خطة تول�ستوي لكتابة روايته �أن ي�ضع الثوريني
النبالء الذين كانوا يطمحون يف �إقامة نظام جمهوري
من خالل انقالبهم الفا�شل يف عام � ،1825أن ي�ضعهم
يف م��وق��ع م��ت��ق��دم يف رواي��ت��ه العظيمة ،ول��ك�� ّن��ه ،وبعد
متعنه يف الأحداث التاريخية التي انبنت عليها رواية
احل��رب وال�سالم ،ا�ستخل�ص �أ ّن��ه��م ال ي�ستحقون ذلك
املوقع البتة ،فا�ستبدل خطته الكتابية برمتها .وثمة
حي تول�ستوي وو�ضع �أمامه عقبة يف عمله
�س�ؤال �آخر ّ
الروائي الكبري هذا� ،أال وهو �شخ�صية نابليون نف�سه،
و�أي �صفات حقة تت�صف بها هذه ال�شخ�صية التاريخية،
�إذ خل�ص يف نهاية املطاف �أنّه رجل رث وج�شع ومري�ض
يبتهج مب�شاهد الدم واملوت.
يف اخل��ت��ام نخل�ص م��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب �أنّ ال�شخ�صيات
البارزة� ،سواء كانت �شخ�صيات �أدبية �أو �سيا�سة ،عادة
م��ا ت��ك��ون على م�ستوى ع���الٍ م��ن الثقافة يف جم��االت
متعددة .وفيما يتعلق بالكاتب الرو�سي الكبري ليف
تول�ستوي الذي ُعرف ك�أديب وروائي جند �أن الدرا�سات
االجتماعية والنف�سية والثقافية والأعمال التاريخية
التي و�ضعها ال تقل �إث��ارة و�أهمية من �أعماله الأدبية
قاطبة.
-----------------------------
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ليف تولستوي في اإلبداع والحياة
لنيكوالي شاخماغونوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
عندما يناقش الباحثون والنقاد أعمال الكاتب الروسي الكبير ليف تولستوي ،وحين يراجعون تركته األدبية الضخمة ومن
بينها على سبيل المثال ال الحصر رواية «الحرب والسالم» و «آنا كارينينا» و «القيامة» ،فإنهم ال يكتفون بالمدخل األدبي وإنما
تتعدد مداخلهم إلى عالمه الواسع وذلك بتعدد المشارب التي استقى منها هذا الكاتب وبتنوع األسس التي يقوم عليها
أدبه .فمن بين الباحثين في حقل تولستوي ،ثمة الفالسفة والمؤرخون وعلماء النفس والخبراء في النفسانية العائلية .ولو
أردنا أن نستقرئ المناخ الذي كان تولستوي يعمل بموجبه ،سنجده ،وبينما هو يتهيأ لكتابة عمل ما ،يدرس المواد التاريخية
األرشيفية بعناية فائقة ،وال تهدأ جوارحه قبل أن يصل إلى جوهر المسألة بوجهيها :النفسي والفلسفي ،وذلك قبل أن يشرع
أن األدب الروسي الكالسيكي في القرن التاسع عشر ،كما كان يالحظ العديد
بتحويلها إلى عمل فني .وقد تصادف تاريخيا ّ
من الباحثين ،حل محل الفلسفة .فلم تسلك الفلسفة الروسية في تلك الفترة طريقا إلى المراقي الفلسفية الصافية مثلما
سلكتها الفلسفة األلمانية ،ولكنّها انتشرت وتعممت من خالل الروائع األدبية في ذلك القرن الذهبي للثقافة الروس ّية ،حيث
ظهرت لنا نماذج من هذا الشكل المجازي في مؤلفات تولستوي ودستوفيسكي وغوغول وغيرهم من الكتاب الروس.

ي��ك��ر���س ال��ك��ات��ب ال��رو���س��ي ن��ي��ك��والي ���ش��اخ��م��اغ��ون��وف،
املعروف مب�ؤلفاته لل�سري الفنية والتاريخية ،يكر�س
ريا،
تول�ستوي يف كتابه اجلديد لي�س باعتباره �أدي ًبا كب ً
و� ّإن��ا ب�صفته �أخ�صائ ًيا بار ًعا يف علم النف�س العائلي
وباحثا متجذ ًرا يف القومية الرو�س ّية وم���ؤرخً ��ا فقيها
لفرتة احل��روب النابوليونية ،فقام بدرا�سة الأعمال
الفنية لتول�ستوي وراجع يومياته التي بد�أ كتبها وهو
يف عمر التا�سعة ع�شر ،وا�ستمر فيها حتى وفاته عام
 ،1910كما ت�ض ّمن الكتاب �أق��واال ملعا�صري تول�ستوي،
ف�صاغ من كل هذا ال�شتيت ر�ؤية متما�سكة حول القيمة
الإبداعية النف�سية والفل�سفية لهذا الكاتب العبقري.
وير ّكز الكتاب يف املقام الأول على موقف ليف تول�ستوي
املتناق�ض عن امل�ؤ�س�س�سة الزوجية وال�سعادة العائلية.
ويدخل �شاخماغونوف �إىل هذا امل�ضمار بطريقة قلما
تطرق �إليها الباحثون يف �سري الكتاب العظماء ،حيث
جرت العادة �أن ي�ستبعد الباحث ،وبدعوى عدم ت�شويه
�صورة الكاتب املبدع �أمام الر�أي العام ،ي�ستبعد احلياة
ال�سرية والعاطفية للمبدعني ،ويخفي تفا�صيل من
حياتهم الزوجية؛ بينما ي�ؤكد نيكوالي �شاخماغونوف
على �أهم ّية الولوج �إىل هذه التفا�صيل وذلك من �أجل
اخل���روج با�ستنتاج علمي ي�ضيء لنا �شخ�صية املبدع
ويو�سع مداركنا ال�ستيعاب فنّه و�أدب���ه ب�شكل �أ�شمل.
ّ
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ومن ناحية �أخرى ،وكما ي�شري �إىل ذلك �شاخماغونوف
ويجدها م�س�ألة بديهية� ،أن الكاتب ال��ذي مل ي�شهد
منعطفات ح��ادة يف حياته العاطفية لن يكون بو�سعه
الكتابة عن احلب والغرية والع�شق والهجر .فلي�س من
قبيل ال�صدفة �أنّ واحدا من �أهم مبادئ اخللق الأدبي
هو ان�سحاب �صفات الكاتب على �شخ�ص ّيات عمله.
وي���ق���ف م�����ؤل����ف ال���ك���ت���اب ع���ل���ى ع�����دة م����ق����والت ع��رف��ت
لتول�ستوي تعرب عن موقفه جت��اه امل���ر�أة ،وه��و موقف
حم�ير �إذا م��ا ق���ورن مب��وق��ع امل����ر�أة يف �أدب����ه .وم��ن بني
ّ
ت��ل��ك امل���ق���والت« :ف��ك��ر يف م�صاحبة امل�����ر�أة باعتبارها
م�صدر �إزع��اج ال بد منه يف احلياة العامة ،وح��اول �أن
تبتعد عنها ق��در امل�ستطاع» .ويف ق��ول �آخ��ر« :ال يكفي
�أن مننع امل��ر�أة من قيادة �ش�ؤون احلياة ولكن ،وف�ضال
عن ذلك ،يجب �أن نراقبها لكي ال تدمرها» .فما هي
الأ�سباب التي جعلت من كاتب ومفكر بوزن تول�ستوي
يطلق مثل هذه الأحكام عن املر�أة� ،أي الوجه اجلميل
للب�شرية؟ ما هي الأح���داث التي م�� ّر بها ه��ذا الكاتب
ال��ع��ب��ق��ري و�أدت �إىل ه���ذه اال���س��ت��ن��ت��اج��ات ذات ال��ن�برة
املتطرفة؟ يحاول الباحث العثور على الإجابة لهذه
الت�سا�ؤالت والعديد غريها فيما يتعلق باحلياة واحلب
يف نظر تول�ستوي ور�ؤيته الأخالقية.
وكما يثبت �شاخماغونوف يف كتابه ف���إنّ ثيمة ال��زواج

ثيمة �أ�سا�سية يف ت�أمالت ليف تول�ستوي وركن �أ�صيل
وحم�����وري يف م��ع��ظ��م �أع���م���ال���ه .ك��م��ا �أن����ه ي��ن��ط��ل��ق من
الأفكار املتعلقة بال�سعادة الأ�سرية وبالتالحم الزوجي
املثايل ل�صياغة �أعماله الفنية ون�سج حبكته الفل�سفية
التحليلية .وق��د ذه��ب تول�ستوي عميقا يف بحثه عن
الأ�سباب التي جتعل بع�ض الزيجات �سعيده وغريها
�شقية .فرنى �أن مدخله �إىل كربى �أعماله الروائية �أي
رواية «�آنا كارينينا» هو هذه العبارة« :جميع العائالت
ال�سعيدة مت�شابهة ،وك��ل �أ���س��رة غ�ير �سعيدة �إمن��ا هي
غ�ير �سعيدة بطريقتها اخل��ا���ص��ة» وم��ن امل�لاح��ظ �أن
ت��ول�����س��ت��وي �أوىل �أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة مل��و���ض��وع��ة ال����زواج يف
�سنواته الإب��داع��ي��ة الأخ�ي�رة ،وميكن اخت�صار �أف��ك��اره
تلك يف هذا املقطع« :ي�أتي ال��زواج من ناحية الأهمية
النف�سية يف مرتبة تالية للموت ،واالث��ن��ان ال رجعة
فيهما .وال��زواج ،مثله مثل املوت ،ي�صبح جمديا فقط
حينما ال يكون ثمة مفر منه .و�إن كل موت متعمد �شر،
كذلك هو الزواج ال ي�صبح خريا �إن مت من دون حاجة
ملحة وحقيقية �إليه� ،أي حينما ُت�سد جميع الطرق وال
يتبقى �سوى الطريق امل�ؤدي �إليه».
وي�شري ال��ب��اح��ث �إىل حقيقة �أن ليف تول�ستوي كان
ناقدا الذع��ا لنف�سية جمتمع النبالء العلماين الذي
ول��د وعا�ش فيه ،و�صاغ ر�أي��ه عن الفرد يف ه��ذه الفئة

