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لقد َدّون الكثري منهم اأدق التفا�صيل عن حياة الرجل العظيم 
حت���ى اأنها موج���ودة الآن يف جملدات عديدة، �ص���جلت كل 
�صيء تقريبًا من بداياته حتى وفاته، وتول�صتوي نف�صه له 
مدوناته اخلا�ص���ة بحياته. اجلميع كتب؛ طبيبه اخلا�ص، 
ال�صكرتاريا، تالميذه، اأولده، والأهم مذكرات اأو يوميات  

زوجته، �صوفيا اأو الكونتي�صه �صوفيا. 
ب���داأت بتدوين يومياتها يف ال�صاد�ص���ة ع�ص���رة من عمرها، 
ولكن ت�صارعت اأكرث بعد 1862 عندما تزوجت تول�صتوي، 
اإنه���ا مل تتوق���ف عن الكتاب���ة حتى وفاتها ع���ام 1919، يف 
الوقت الذي هّددت فيه الثورة البل�ص���فية بال�ص���تيالء على 
4000 فدان من الأر�ص حيث عا�ص���ت اأكرث من ن�صف قرن 

بها. 
"كان ثمة اجتماع لبحث اأف�صل ال�صبل للدفاع عن املزرعة 
ال�ص���خمة �ص���د النه���ب" كتب���ت يف اأواخ���ر يومياته���ا "مل 
يتقرر �ص���يء. العربات، الثريان، والنا����ص، يتدفقون على 

طول الطريق اإىل تول" كل �صيء اأحّبته مهدد بالدمار. 
ينحدر تول�ص���توي من طبقة النبالء وله ممتلكات �ص���خمة 
وعقارات وكذلك كتب م�صهورة حتمل ا�صمه. لقد �صافر اإىل 
الغرب وعا�ص حياة �ص���اخبة ومعربدة ثم قرر ال�ص���تقرار 
م���ع فت���اة ع���ذراء يف كل �ص���يء تبلغ التا�ص���عة ع�ص���رة من 
العمر، التي ولدت له اأخريًا 13 طفاًل، و�ص���اعدته يف عمله 
) لقد ن�ص���خت بيدها احلرب وال�ص���الم وكذلك اأنا كارينينا، 

عدة مرات(، وكانت امل�صرفة على مزرعته الكبرية. 
لق���د كان���ت رحل���ة حياته���ا مث���رية، لكنه���ا اأثبت���ت اأنها يف 
م�ص���توى املهمة، قدر لها زوجها ذكاءها وح�ص���ن تدبريها، 
وهي بدورها اأحبت لي�ص �صخ�ص���ه وح�ص���ب واإمنا �صيته 
و�ص���معته وتعتربه���ا ميزة ممي���زة اأن تعي����ص بالقرب من 
رجل، �ص���هرته تنمو �صيئًا ف�ص���يئًا، امل�ص���كلة اأن تول�صتوي 
ويف منت�ص���ف عمره حدثت له مفارقات ونقالت حا�ص���مة، 
حي���ث اأدار ظه���ره للكتابة اخلالقة واأ�ص���بح كمعلم دين ثم 
م�ص���ى يف ه���ذا الجتاه حتى بات قدي�ص���ًا اأك���رث منه رجل 
دي���ن، حماط���ًا بتالمي���ذه من كل اأنح���اء الع���امل )مبن فيهم 

غاندي(.
لقد �ص���كل م�ص���يحيته اخلا�صة، والأ�ص���واأ من كل ذلك- من 
وجه���ه نظ���ر �ص���وفيا- حينم���ا ه���دد بالتخل���ي ع���ن جميع 
ممتلكاته مبا يف ذلك حقوقه يف موؤلفاته لل�صعب الرو�صي. 
اإنه���ا درام���ا نف�ص���ية الت���ي ظهرت علي���ه. لقد كان���ت معركة 
�ص���وفيا مع تالميذ تول�ص���توي الذين يريدون التوغل يف 

روح تول�صتوي العميقة.  
ازدادت مذكراتها ُحم���ة يف 1880و 1890 والعقد الأخري 
من حي���اة تول�ص���توي )1900- 1910( وجعل���ت من هذه 

القراءة مروعة كما يف تدوينها يوم 19نوفمرب 1903: 
ذهب���ت اإىل غرف���ة )زوجي( هذا امل�ص���اء بينما كان ي�ص���تعد 
للن���وم، اأدرك���ت اأنن���ي ل���ن اأ�ص���مع كلم���ة لطيف���ة اأو حمببة 
من���ه الآن واإىل وقتي احلا�ص���ر هذا. الذي توقعته اأ�ص���بح 
حقيقة، زوجي املليء بالعاطفة التي قد ماتت، ل لل�صداقة 
التي مل تكن �ص���ابقًا والتي  ل���ن اأجدها الآن، هل هي كذلك؟ 

هذه احلياة لي�صت يل. 
لي����ص ثم���ة مكان اأ�ص���ع في���ه طاقت���ي و�ص���غفي باحلياة؛ ل 
ات�ص���ال بالنا����ص، ل الفن، ل العمل، ل �ص���يء غري الوحدة 

والعزلة طوال اليوم. 

اإنها ترى نف�ص���ها حماطة ب�"هذي���ان املجانني" كل احلديث 
ال���ذي ي���دور حولها ع���ن وحدته���ا واملقاوم���ة ال�صيا�ص���ية 
وحياته���ا كنباتي���ة ل ت���اأكل اللح���م، لق���د اأ�ص���بح لزوجه���ا 
اأتب���اع، جتمه���روا حوله، خّيم���وا خارج مزرعت���ه، لإجراء 

املقابالت والتقاط ال�صور، ويقولون للعامل كله اأن �صوفيا 
وتول�صتوي كانا على خالف. اإنها تت�صاءل بده�صة هل ثمة 

من يريد فعاًل معرفة ما يدور يف حياتها اخلا�صة؟ 
يف اإح���دى مذكراته���ا املبك���رة والت���ي تدل على ح�صا�ص���ية 
مرهفة لع���امل مفقود، كتبت يف 4 اأكتوب���ر 1878: اإنه عيد 
مي���الد ابنت���ي )تاني���ا( الراب���ع ع�ص���ر، ذهب���ُت اإىل املزرعة 
ال�ص���غرية، اأي���ن الأطف���ال؟ يف نزهت���م البهيج���ة، كان ثمة 
اأربعة مواقد نار م�ص���رمة يف احلطب مع الهواء الطلق... 
ق�ص���ينا وقتا ممتعًا واأكلنا كثريًا، كان طق�ص���ًا رائعًا. عدنا 
اإىل املن���زل لعبن���ا الكروكي���ة )لعب���ة بالكرات اخل�ص���بية(، 
�ص���معنا وقع خبب اخليل واحلمري حولنا... هاج الأطفال 
وقفزوا من فورهم واندفعوا ينطون على احلمري، �صربنا 

ال�ص���مبانيا يف �ص���حة )تانيا(؛ لقد ارتبكت واحمر وجهها 
خجاًل لكنها كانت م�صرورة.

حياة عائلة تول�ص���توي كان���ت جيدة )نعرف من خالل هذه 
املدونات �صخ�صيات كانت مقربة من الأ�صرة وغريهم(. 

حف���الت الع�ص���اء وال�ص���اي والنزه���ات ورح���الت ال�ص���يد 
واحلفالت املو�ص���يقية وامل�ص���رحيات )كان لالأوبرا اهتمام 
خا����ص ل�ص���وفيا(، وال�ص���ري مل�ص���افات طويلة ع���رب الريف 
وركوب اخليل. اإنهم مي�صون ال�صتاءات يف مدينة مو�صكو 
حيث ميتلك تول�ص���توي منزًل هناك. كل �ص���يء كان عظيمًا 
و..... - يف النهاي���ة- رف����ص تول�ص���توي ه���ذا النغما�ص 
الذاتي ونظر اإليه با�ص���مئزاز واأحاط نف�صه مبجموعة من 

الأ�صخا�ص يتقا�صمون الفكر نف�صه. 
من جانبها مل تقف �صوفيا خارج دائرة زوجها."اإن اأتباعه 
لي����ص لهم جاذبية، لي����ص بينهم اأحد يب���دو طبيعيًا واأغلب 
الن�صاء يف حالة ه�صترييا دائمة" غالبا ما بدا بارد امل�صاعر 
معه���ا، كما دّونت يف 5 فرباي���ر 1895. خرجت مع زوجها 

يف جولة �صيد وكانت تدعوه )ليوفو�صكا( حتببا: 
كان ليوفو�ص���كا واقفًا وراء �ص���جرة... و�صاألته ملاذا توقف 
عن الكتابة. تطلع حويل ونظر اإيل بطريقة كوميدية وقال 
"لي�ص ثمة من ي�صمعنا غري الأ�صجار يا عزيزتي "اإنه يدعو 
كل اأح���د بعزيزي اأو عزيزتي م���ع تقدمه يف العمر(، "لذلك 
اأق���ول لك، كما ترين، قبل اأن اأكتب �ص���يئًا جدي���دًا يجب اأن 

التهب حبًا- وهذا انتهى الآن!!" 
"ميكنك  " ي���ا للعار" قلت ثم اأ�ص���فت على �ص���بيل امل���زاح 
كتاب���ة  ميكن���ك  وعندئ���ذ  �ص���ئت  اإن  حب���ي  يف  الوق���وع 

اجلديد!!" 
الأوان" قال.  فات   ... "ل 

اإنه���ا غالب���ًا ما كان���ت ثورية عل���ى طريقتها اخلا�ص���ة، كما 
يف مو�ص���وع حق���وق امل���راأة :" اأت�ص���األ الآن مل���اذا مل يك���ن 
ثمة ن�ص���اء كاتبات، اأو فنان���ات، اأو ملحنات" كتبت يف 12 
يوني���و 1898. "لأن امل���راأة و�ص���عت كل عاطفتها وقدرتها 
ون�ص���اطاتها يف اأ�صرتها التي ا�ص���تهلكتها بالكامل- خا�صة 
اأطفالها. مل يت�ص���ّن لها تطوير قدراتها، وت�ص���مر موهبتها 
وم���ا تزال جنينية وعندما  تنتهي من تعليم اأطفالها توقظ 
ال���روح الفنية داخلها وبحلول ذاك الوقت يكون الأوان قد 

فات، اإنها منهكة متامًا". 
واملوؤك���د اأن الأوان ف���ات �ص���وفيا، ام���راأة مليئة بامل�ص���اعر 
املكثفة� والزوجة املخل�ص���ة، املراأة التي ع�صقت املو�صيقى 
والفن���ون وعليه���ا اأن تتعام���ل مع ع�ص���ابة م���ن املجانني. 
اإنه���ا ترى زوجها ين�ص���حب بعي���دا عنها وتركه���ا يف عزلة 
عند اخلام�ص���ة �ص���باحًا يوم 28 اأكتوبر1910، لقد �ُص���رق 
تول�ص���توي م���ن مزرعته املحببة، ت���اركًا زوجة يف الثامنة 
والأربعني من عمرها و�ص���وف ميوت يف حمطة �ص���غرية 
لل�ص���كك احلديدي���ة 80 ميال م���ن املنزل، حماط���ًا بتالميذه 
املقرب���ني، رحل���ة تول�ص���توي الدرامي���ة تنته���ي م���ن تلقاء 
نف�ص���ها متجاهلة اإىل حد كبري �ص���وفيا، اإنه���ا مرتبكة جدًا 
يف ت�ص���جيل تفا�صيل حياتها ولكن مئات ال�صفحات ت�صهد 
على روح امراأة عظيمة عا�ص���ت بالقرب من اأحد اأكرب كتاب 
الع���امل على م���ر الع�ص���ور، اإنها تتفه���م جيدًا الثم���ن الذي 

دفعته مقابل هذا المتياز. 

جاي باريني /عن �صحيفة الغاردين

 فبعد �صت �صنوات من الزواج بداأت �صوفيا 
وبالتحدي����د عام 1868 تكت����ب يف مفكراتها 
عن ن����وع تل����ك العالق����ة وامل�ص����اجرات التي 
كان����ت حت����دث باإ�ص����تمرار م����ع تول�ص����توي 
تل����ك  �ص����فحات  اأول  يف  �ص����وفيا  تق����ول   ،
لق����راءة  ال�ص����حك  )يعرتين����ي   : اليومي����ات 
مذكرات����ي .. فهن����اك الكثري من التناق�ص����ات 
كما لو كنت الأتع�ص بني الن�صاء.. لكن الذي 
يجعلن����ي اأكرث �ص����عادة هو عندم����ا اأكون يف 
غرفت����ي واأ�ص����لي من اأج����ل �ص����نوات عديدة 
اأخرى من ال�ص����عادة ع�ص����تها بالرغم من هذا 

ال�صجار األذي اأكتبه هنا(. 
ه����ذه املجموعة م����ن املفكرات التي �ص����طرت 
لي�ص����ت  ه����ي  اإجرتاحاته����ا  �ص����وفيا  عليه����ا 

فق����ط لأفكاره����ا ، ولكن اأي�ص����ًا لأحداث عامة 
�ص����هدتها مع تول�ص����توي وغطت فيها جميع 
كتبه احلرب وال�ص����الم ، اآناكارنينا والعديد 
من الكتب األأخرى ، يف الوقت نف�ص����ه نراها 
يف عملها ال�ص����اق - كما تعرب عن ذلك - فهي 
الأم املعني����ة بكل �ص����وؤون منزلها بالرغم من 
وجود اخلادمات ، وجميع اأنواع امل�ص����اعدة 

التي تقدمها لزوجها اأثناء عمله . 
لكنه����ا تق����ول : ) ملاذا اأن����ا غري �ص����عيدة ؟ اأنا 
اأعرف كل اأ�ص����باب معانات����ي الروحية : اأوًل 
يحزنني اأن ...اأطفايل لي�ص����وا �ص����عداء كما 
كنت اأرغ����ب . ومن ثم اأنا يف الواقع وحيدة 
للغاي����ة .زوجي لي�ص �ص����ديقي ، اإنه كان يل 
حبي����ب عاطفي يف بع�ص الأحيان ، خا�ص����ة 

واأن����ه يف ه����ذه ال�ص����ن ، ولكن ط����ول حياتي 
�ص����عرت بالوحدة معه ، اإن����ه ليذهب للتنزه 
معي ، اإنه يف�ص����ل التفك����ري بالعزلة اأكرث من 
كتاباته ، اإنه مل يتخذ اأي م�صلحة يف اأولدي 

لأنه يرى اأن هذا عمل �صعب وممل(. 
�ص����وفيا كانت تتوق لواق����ع جديد ُتنمي فيه 
فكرها وفنها للتوا�صل مع النا�ص وم�صاعدة 
زوجه����ا ، وه����ذه اليوميات هي يف الأ�ص����ل 
فك����رة تول�ص����توي فعندم����ا تزوجه����ا ط����رح 
عليه����ا اإن�ص����اء اثنني م����ن اليومي����ات واحدة 
ملالحظاته����ا عل����ى ما تق����راأ والثانية خا�ص����ة 
به����ا ، وال����ذي كان يقلقها اأكرث وم����رت عليه 
كث����ريًا يف يومياته����ا هو بحثها عن و�ص����يلة 
متن����ع فيها حملها اأنها لت�ص����تطيع اأن ترعى 

الثالثة ع�صر طفاًل الذين خلّفهم تول�صتوي ، 
ولهذا راحت تكتب عن هذه الإ�ص����كالية التي 
�ص����غلتها قبل ظهور حبوب من����ع احلمل مبا 
يق����رب من قرن من الزمن ، وتناولت اأي�ص����ًا 
رواي����ات زوجه����ا خا�ص����ة احل����رب وال�ص����لم 
واآن����ا كارنين����ا اللتان نالت����ا الإعجاب يف كل 
اأنح����اء الع����امل ، قال����ت يف احل����رب وال�ص����لم 
: ) تول�ص����توي كان يكت����ب ب����اأمل ع����ن معاناة 
الآب����اء والأمهات يف احلرب وفقدان الأبناء 
وما عانت����ه قرية " اأو�ص����رتيلرت" طوال عام 
كامل و " برودينو " وحريق مو�صكو .. لقد 
تناولت وباإ�صهاب احلياة ال�صيا�صية القامتة 

واحلبوالكراهية ( . 
اأما عن اآنا كارنينا فكتبت تقول : ) هذه املرة 
ينحو تول�ص����توي بتاريخ رو�صيا منحًا اآخر 
يختلف جذريًا عما قدمه يف احلرب وال�صلم 
، فه����و هنا يقدم تاأريخ����ًا للحياة الإجتماعية 
ول �ص����يما حياة النخبة منهم خا�صة النبالء 
، تق����ف يف و�ص����طهم اآنا كارنينا يف �ص����راع 
ب����ني القل����ب والعقل.. بني احل����ب والواجب 
وم����ا بني األقدمي واجلدي����د .. يف اآنا كارنينا 
قدم زوجي ع�ص����ارة جهده وفيها األكثري من 
نف�ص����ه ، اآرائه ، ومثله وجتاربه ال�صخ�ص����ية 

األتي غالبا ما ج�صدها البطل ليفني وبع�صها 
عل����ل  يك�ص����ف  فيه����ا   ، كارن����ني  الك�ص����ي�ص 
وتناق�ص����ات املجتمع الرو�ص����ي وهو يعي�ص 
اأدق مراحله التاأريخية ، اإنها نغمة اإن�صانية 
لمثيل لها ، وفيها يب�صر باملحبة ويتغا�صى 
عمن اأ�ص����اء اإليه ويرف�����ص اأن يكون اأول من 
يرمي الآنية بحجر ، بيد اأنه بقي يف م�صاألة 

األزواج مقيدا بحدود ال�صريعة والقانون . 
ق����راءة  يف  تتنق����ل  �ص����وفيا  كان����ت  عندم����ا 
اأعم����ال زوجها مل يكن يخامرها األ�ص����ك باأنه 
كان يع����ود يف و�ص����ف امل����راأة احلقيقية اإىل 
ط����رق خمتلف����ة فكان يق����ول عنه����ا باأنها مثل 
احلمائم ، نقي وبريء، ويقول يف موا�ص����ع 
كث����رية اإنه اإلتقى امل����راأة اأحلقيقية ، غري اأنه 
بح����ر من التناق�ص����ات ، فعلى الرغ����م من اأنه 
ب�ص����ر األنا�ص بعدم وجود فارق بينهم ونزل 
م����ع عماله يف مزرعت����ه املرتامي����ة األأطراف 
، يعم����ل معه����م غ����ري اأنه كان����ت لدي����ه اأحكام 
جمحفة اأحيانًا منها اإ�صراره على اأن تتبنى 
زوجته ر�صاعة الأطفال األفقراء ، بينما هي 
كان����ت لها ُحلم����ات مت�ص����ققة وكان من املوؤمل 
اإليه����ا اأن يطلب زوجها ه����ذا الأمر كما روته 
يف يومياته����ا ، مل تعرف كي����ف تتعامل معه 
ب�صبب �ص����عوبة فهمه فهو ي�صعرك اأنه ديني 
واأعمال����ه كلها مكر�ص����ة للخ����ري بينما هو يف 
حقيقة األأمر يريد �صيئًا واحدًا فقط الهيمنة 
، وعلى الرغ����م من اأنه جنح يف اأمور كثرية 
الواق����ع كان متع�ص����بًا وي�ص����ر  اأن����ه يف  اإل 
عل����ى اآرائ����ه وكان يقول دائم����ا اأنه على حق 
، واأم����ر خدم����ه اأن يناموا على اأ�ص����رة بينما 
ه����و اإفرت�ص الأر�ص ون����ام على ذلك القرميد 

البارد . 
�ص����وفيا يف يومياته����ا نقلت اأ�ص����رارا دقيقة 
م����ن حياته����ا تق����ول يف اإح����دى �ص����فحاتها 
:) تول�ص����توي مل يك����ن جي����دا وه����و يخط����و 
نح����و الثمانني من عمره ، فق����د كان يهددين 
با�صتمرار برتكي وترك الأ�صرة مما حدا بي 
يوما اأن اأقفزاإىل اإحدى البحريات لأتخل�ص 
مما اأنا به لكنه اأنقذوين وقد �ص����رخت بهم : 
اأريد اأن اأغادر الع����ذاب لأنني مل اأعد اأحتمل 
هذه احلي����اة الرهيبة ول اأ�ص����تطيع اأن اأرى 

اأي اأمل( . 
يف النهاية فر تول�ص����توي من منزله باإجتاه 
من����زل �ص����غري بالقرب م����ن اإح����دى خطوط 
ال�ص����كك احلديدية ووجدوه قد فارق احلياة 
، وعا�ص����ت �ص����وفيا بع����ده �ص����نوات طويل����ة 
اأرمل����ة وكان����ت تذه����ب لزي����ارة ق����ربه حيث 

تطلب ال�صفح منه لإخفاقاتها معه . 
هذه املفكرات ت�صهد على وجود حياة رائعة 
لإم����راأة اإ�ص����تثنائية كانت متزوج����ة من اأحد 
اأك����رث الرج����ال اإ�ص����تثنائية يف ذل����ك الوق����ت 
وم����ع كل امل�ص����اعر الت����ي حملتها نح����وه اإل 
اإنها ك�ص����فت ال�ص����عوبات ع����ن م����اأزق املراأة 
يف املا�ص����ي وكي����ف وجدت نف�ص����ها يف هذه 
الدفاتر ال�صغرية لأن الكلمات التي �صطرتها 
كانت ت�صعرها بالراحة وتخفف من اآلمها ، 
وهي بالتايل �صجل حافل بكفاحها وم�صدر 

اإلهام لجيال احلا�صر وامل�صتقبل . 

* �صحيفة التاميز

دوريس ليس��ينغ تكتب عن يوميات مذكرات صوفيا تولستوي
زوجة تولستوي

إن أحدًا اليستطيع أن يقول رأيه يف زوجته إال إذا احكموا 

إغالق باب قربه " تولستوي " يف واحدة من أعقد العالقات 

الزوجية واألرسية التي طغت عىل حياة اشهر ُكتاب روسيا بال 

منازع ، هي تلك العالقة املتوترة بني ليو تولستوي وزوجته 

صوفيا . 

وألننا حينام نتناول هذه اإلشكالية كنوع نادر الحدوث بني 

عبقري األدب الرويس والعاملي وزوجته التي أحبته بجنون 

لكنها رسعان ما جعلت من هذا الحب وسيلة قوية ملامته ، 

فإننا نرد عىل ذلك القول الذي بات لسيقًا مع أولئك الرجال 

األفذاذ الذين تركوا بصامتهم وآثارهم بيننا فقيل عنهم " إن 

وراء كل عظيم إمرأة " ، وبيشء من الجدية نحاول أن نقرتب 

من هذه املرأة التي وقفت وراء عظيم كتولستوي ونقرأ يف 

يومياتها الصادرة حديثًا واملرتجمة عن الروسية من قبل الكاتبة 

اإلنكليزية كايث بورتر،
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عبدهللا حبه

لقد ن�صاأت �صوفيا اندرييفنا ، يف �صقة والدها 
اأندري���ه بري����ص يف الكرمل���ني، اإذ كان طبي���ب 
الأ�ص���رة القي�ص���رية، ول���ذا عا����ص م���ع عائلته 
هن���اك. وقد تلقت �ص���وفيا تعليم���ا جيدا، مثل 
الر�ص���تقراطية  الأ�ص���ر  يف  الفتي���ات  جمي���ع 
،فكانت جتيد ثالث لغات ) الفرن�صية والملانية 
والنكليزي���ة( وكذل���ك العزف عل���ى البيانو ، 
ومتتع���ت بثقافة رفيعة . وله���ذا فعندما تقدم 
خلطبته���ا الكون���ت لي���ف تول�ص���توي يف عام 
1862 وكان���ت ق���د بلغت �ص���ن 18 عامًا ، ومت 
زواجهما يف اأيلول من العام نف�صه، اأ�صبحت 
ب���ني ليل���ة و�ص���حاياها حتمل لقب كونتي�ص���ة 
ال�ص���هرية  تول�ص���توي  عائل���ة  اىل  ون�ص���بت 
واملقرب���ة م���ن الب���الط القي�ص���ري برجالتها 
من ق���ادة اجلي����ص ورج���ال الدول���ة البارزين 
. وهكذا اأ�ص���بحت �ص���وفيا تول�ص���تايا زوجة 
لي���ف تول�ص���توي ال���ذي ذاع �ص���يته يف تل���ك 
الأيام كاأديب �صاب موهوب راح يناف�ص حتى 
اإيفان تورغينيف يف ال�صهرة. كما اإن املجتمع 
الرو�ص���ي كان يكرم���ه لدوره يف ح���رب القرم 
ح���ني كان �ص���ابط مدفعي���ة وحاز عل���ى نوط 
ال�ص���جاعة والكثري من الأو�صمة وامليداليات. 
حت���ى اأن القي�ص���ر الك�ص���ندر الث���اين اأو�ص���ى 

امل�صوؤولني برعايته.
وكان فارق ال�ص���ن بني الزوجني كبريا اذ كان 
ليف قد جتاوز �صن 34 عاما.وكابد امل�صاق يف 
احلياة من الإفال�ص ب�صبب اخل�صارة يف لعب 
القمار ومعا�صرة اأفراد ل يعرفون �صوى اللهو 
والق�صف ومعا�صرة الغجر، ومن ثم العتكاف 
يف ال�ص���يعة املوروث���ة ع���ن ابي���ه واملعروفة 
" يا�ص���نايا بوليان���ا". وله���ذا كان���ت  باإ�ص���م 
�ص���وفيا تنظ���ر اىل زوجها باإعج���اب ومنحت 
كل م�ص���اعرها وقدراته���ا الثقافية ل���ه ولعمله 
الأدب���ي. وبقي���ت ط���وال حياته���ا ت�صتن�ص���خ 
وم�ص���رحاتيه  روايات���ه  اإ�صتن�ص���اخ  وتعي���د 
وكتب���ه ومقالته وتتوىل حت���ى اإعطاء بع�ص 
املالحظ���ات لتغيري اأق�ص���ام معينة منها. فمثال 
احل���رب   " رواي���ة  اإ�صتن�ص���اخ  اأع���ادت  اإنه���ا 
وال�ص���الم " ثالث مرات ، وجادلته بحدة لدى 
كتابة رواية " �ص���وناتا كريت�صر"..واإعتربت 
عمله���ا املجه���د ذاك بال�ص���افة اىل واجباته���ا 
كاأم لثالثة ع�ص���ر فردا من اأولد وبنات )تويف 
اأربعة منهم يف ال�ص���غر( اأمرا ميليه و�ص���عها 
كزوجة لرجل عبقري. كانت �صوفيا اندريفنا 

مبثابة ال�ص���كرتري 
ال�صخ�ص���ي لعم���ل زوجه���ا الأدب���ي والإداري 
. فكان���ت تراج���ع الدوائ���ر القانوني���ة ب�ص���اأن 
ت�ص���جيل املمتلكات ودور الن�ص���ر ب�صدد ن�صر 
موؤلف���ات زوجه���ا وترت���اد الأ�ص���واق ل�ص���راء 
املحا�ص���يل  ولبي���ع   ، لالأ�ص���رة  احلاجي���ات 
والخ�ص���اب املنتجة يف ال�ص���يعة . كما كانت 
تتحم���ل الع���بء الأك���رب يف تربي���ة الأطف���ال 
.وج���اء ذل���ك لإميانها ب���دور زوجه���ا الفذ يف 
املج���ال الثق���ايف ووج���وب اإتاح���ة املج���ال له 

لالإن�صراف اىل التاأليف.
حقا اإن موقفها من تول�صتوي قد تغري مبرور 
الأع���وام فكانت تدع���وه يف يومياتها املبكرة 
ب" ليوفوت�ص���كا "، وه���ي لف���ظ التحب���ب من 
اإ�ص���م ليف، لكن بع���د ذلك �ص���ارت تدعوه ب" 
لي���ف نيقوليفت����ص" وهي اإ�ص���لوب اخلطاب 
اإ�ص���م  يذك���ر  الرو����ص حي���ث  ل���دى  الر�ص���مي 
ال�ص���خ�ص واأبيه.ويرتبط هذا التغري بتوقف 
م���ن حيات���ه  الأخ���رية  عام���ًا  تول�ص���توي 25 
ع���ن ممار�ص���ة الن�ص���اط الأدبي ، و�ص���ار يهتم 
بالدرا�ص���ات الفل�ص���فية والديني���ة التي جلبت 
نقم���ة ال�ص���لطات والكني�ص���ة عليه حت���ى اأقدم 
ال�ص���نود�ص املقد�ص للكني�ص���ة الرثوذك�ص���ية 
على اإعالن حترميه ، ولهذا مت دفنه بعد وفاته 
يف الغاب���ة يف �ص���يعته، ولي����ص يف املق���ربة 
التابع���ة للكني�ص���ة ، ولي����ص وفق���ا للطقو����ص 
الكن�ص���ية.زد على ذلك اإن اأقدامه على التخلي 
عن ممتلكاته وحقوق ن�صر موؤلفاته ، وتغيري 
اإ�ص���لوب تفكريه ومعي�صته حيث �صار يحرث 
الأر����ص بنف�ص���ه ويعي�ص كالفالح���ني الفقراء 

وي���اأكل اخلبز وح���ده مع ال�ص���اي، وطلب من 
اأف���راد عائلته اأن يح���ذوا حذوه ، ق���د اإنعك�ص 
ب�ص���ورة �ص���لبية عل���ى عالقات���ه م���ع زوجت���ه 
وعائلت���ه عموما. اإن " الفكرة التول�ص���توية " 
التي اإبتدعها واإن�ص���م اإليه الكثري من اإلتباع، 
الذين و�صفتهم زوجته ب " ال�صفهاء"، ب�صبب 
ت���دين م�ص���تواهم الثق���ايف، كان���ت ذات طابع 
مث���ايل ي�ص���عب تطبيق���ه يف احلياة اآن���ذاك . 
فالن�ص���ان العادي يحتفظ بغرائزه كاجل�ص���ع 
والرغب���ة يف التمل���ك ولو على ح�ص���اب الغري 
وال�ص���عي اىل ال�ص���يطرة عل���ى امل���راأة كرفيقة 
فرا�ص فح�ص���ب وغري ذلك من ال�ص���فات ، كان 
لب���د اأن تظه���ر اإن عاج���ال اأو اآجال يف �ص���لوك 
حت���ى اأتب���اع تول�ص���توي . بال�ص���افة اىل اأن 
املجتم���ع الرو�ص���ي عموم���ا مل يك���ن م�ص���تعدا 
لقب���ول فك���رة اأن يعي����ص جمي���ع النا����ص ب���ال 
ممتل���كات ومنا�ص���ب لكي ت�ص���ود يف املجتمع 
العدال���ة وامل�ص���اواة ، وهي عقي���دة جان جاك 
رو�ص���و الذي تاأثر تول�ص���توي كثريا باأفكاره. 
علم���ا اإن جولة تول�ص���توي يف بل���دان اأوروبا 

ق���د ترك���ت انطباع���ات �ص���لبية لديه ، ل�ص���يما 
حني �ص���اهد اإعدام احد املجرمني باجليلوتني 
يف اإحدى �ص���احات باري�ص. واأعترب ال�ص���عب 
الرو�ص���ي وتقاليده اأكرث م�ص���داقية من حيث 
رف�ص العن���ف وحمبة القري���ب وغري ذلك من 
املبادئ امل�ص���يحية. لذا �ص���رعان م���ا اإنهارت " 
احلركة التول�ص���توية " بعد مالحقة ال�صلطات 
لأفرادها وهروب ت�صريتكوف ال�صاعد المين 
ملوؤ�ص�ص���ها اىل بريطاني���ا م���ع جميع اأر�ص���يف 

الكاتب.
اندرييفن���ا  �ص���وفيا  جل���وء  ق�ص���ة  وحتت���ل 
زوجة الكاتب اىل القي�ص���ر الك�ص���ندر الثالث 
املوؤلف���ات  ن�ص���ر  عل���ى  رف���ع احلظ���ر  راجي���ة 
الكاملة لتول�ص���توي �ص���فحة مهمة من �ص���رية 
حياة تول�ص���توي اإذ عك�ص���ت مدى وفاء املراأة 
لزوجه���ا وحر�ص���ها عل���ى الدف���اع عن���ه. فق���د 
اإعتك���ف تول�ص���توي بع���د فر����ص احلظر على 
موؤلفاته يف �ص���يعته "يا�ص���نايا بوليانا" ومل 
يرغ���ب يف عم���ل اأي �ص���يء. عندئذ اإ�ص���تغلت 
يف  العائلي���ة  �ص���التها  زوجته)�ص���كرتريته( 
البالط م���ن اأجل مقابلة القي�ص���ر) بالرغم من 
معار�ص���ة تول�صتوي لهذه الفكرة ( لكي تقنعه 
ب���اأن رواي���ة " �ص���وناتا كريت�ص���ر" والأعم���ال 
الأخ���رى الأخ���رية املحظ���ورة م���ن موؤلف���ات 
زوجها ل ت�ص���كل اأي خطر عل���ى الأمن العام ، 
واأن املوظف���ني يف وزارة الداخلية بالغوا يف 
ت�ص���وير هذا اخلطر. وفعال جنحت يف نهاية 
املطاف يف لقاء القي�صر الذي و�صفت وقائعه 
يف يومياته���ا لحق���ا. وكتب���ت يف يومياته���ا 

تقول:
يف ال�ص���اعة 11 م�ص���اء ، وكنت ق���د اأويت اىل 
فرا�ص���ي قبل حلظات ، وردت ر�ص���الة ق�صرية 
من قريبتي زو�ص���يا باأن القي�ص���ر يطلب مني 
ع���رب الأمرية �ص���ريمييتيفا هذه امل���رة باملجئ 
يف اليوم التايل يف ال�ص���اعة احلادية ع�ص���رة 

ون�صف �صباحا اىل ق�صر انيت�صكوف.
احلادي���ة  ال�ص���اعة  يف  هن���اك  اىل  واإنطلق���ت 
ع�صرة والربع. كان قلبي يدق بنب�ص �صعيف 
حني وجلنا باحة ق�صر انيت�صكوف. وقابلني 
اجلمي���ع عن���د البواب���ة بتحاي���ا الإح���رتام ، 
واأجبته���م باإنحناءة. وعندم���ا دخلت الدهليز 
القي�ص���ر  اأم���ر  اإذا  فيم���ا  احلاج���ب  و�ص���األت 
اأج���اب  ؟  تول�ص���تايا  الكونتي�ص���ة  باإ�ص���تقبال 
بالنف���ي. و�ص���األت اآخر فكان اجل���واب بالنفي 

اأي�ص���ا . وعندئذ مت اإ�ص���تدعاء �صاعي القي�صر 
. فجاء �صاب اأنيق املظهر يرتدي بدلة قرمزية 
مطعم���ة بالذهب ، وعلى راأ�ص���ه قبع���ة ثالثية 
عري�صة . ف�صاألته : " هل يوجد اأمر من القي�صر 
باإ�صتقبال الكونتي�صة تول�صتايا؟". فاأجاب :" 
طبعا ، تف�ص���لي ، يا�صاحبة ال�صعادة ، لقد عاد 
القي�صر لتوه من الكني�صة و�صاأل عنك". وكان 
القي�ص���ر قد �ص���ارك يف ذلك اليوم يف طقو�ص 
تعميد الأم���رية املعظمة يلزافيتا فيودوروفنا 
الت���ي حتول���ت اىل العقي���دة الأرثوذك�ص���ية. 
اإنطلق ال�ص���اعي اىل العلى فوق �ص���لم �صديد 
النحدار مغطى ب�ص���جاد اأخ�ص���ر �صاطع غري 
جمي���ل . واأن���ا اأتبعه . كنت اأهرول ب�ص���رعة ل 
تتنا�ص���ب مع قواي ، وحينما اإنحنى ال�صاعي 
واإن�صرف وجدت نف�صي يف �صالة ال�صتقبال 
، ف�ص���عرت بتدفق الدم بعن���ف اىل قلبي ، مما 
جعلن���ي اأفكر باأنني �ص���اأموت ف���ورا. كنت يف 
حالة نف�صية فظيعة. وكان اأول ما خطر ببايل 
اإن ق�ص���يتي ل ت�ص���تحق حيات���ي : و�ص���ياأتي 
ال�ص���اعي الآن ليدعوين اىل مقابلة القي�ص���ر ، 
فيجد جثة هامدة اأو اأنني لن اأ�صتطيع التفوه 
بكلم���ة واحدة . اإن القلب يدق بعنف بحيث ل 
اأ�صتطيع التنف�ص والنطق اأو ال�صراخ. بعد اأن 
جل�ص���ت قليال اأردت اأن اأطلب قدح ماء من اأحد 
ما لكنني مل اأ�ص���تطع ذل���ك. وعندئذ تذكرت اإن 
اجلي���اد حني تنطلق بها ب�ص���رعة حلد الإجهاد 
يج���ري اإقتيادها ب���طء لكي ت�ص���تعيد قواها . 
فنه�ص���ت من الديوان واأخذت اأم�ص���ي بهدوء. 
لكن مل ت�ص���بح حالتي اأف�ص���ل. جل�صت جمددا 
و�ص���رت اأفكر باأبنائي ، وكيف �ص���يتلقون نباأ 
وفاتي. وحل�ص���ن احلظ فان القي�صر حني علم 
باأنن���ي مل اأ�ص���ل بعد اإ�ص���تقبل �صخ�ص���ا اآخر ، 
وتوف���ر لدي ما يكفي من الوقت لكي اأ�ص���تعيد 
اأنفا�صي واأ�ص���رتيح. فتمالكت نف�صي واأطلقت 
زفرة ، ويف هذه اللحظة عاد ال�ص���اعي جمددا 
واأعل���ن :" �ص���احب اجلالل���ة يدع���و �ص���عادة 
الكونت�ص���ية تول�ص���تايا اإليه". فتبعته . ولدى 
اإنحن���ى واإن�ص���رف.  بل���وغ مكت���ب القي�ص���ر 
اإ�ص���تقبلني القي�صر عند الباب ، ومد يل يده ، 

فاإنحنيت ، باإمياءة خفيفة ، فنرب قائال:
- اأرج���و املعذرة ياكونتي�ص���ة لكوين اأرغمتك 
عل���ى النتظ���ار طويال، لك���ن ن�ص���اأت ظروفف 

جعلتني ل اأ�صتطيع ذلك من قبل.
فاأجبته بقويل:- اأنا يف غاية الإمتنان اأ�ص���ال 

لكون جاللتكم قد تف�صلتم باإ�صتقبايل.
ثم بداأ القي�صر يتحدث بكلمات ل اأتذكرها عن 

زوجي، وب�صدد ماذا اأطلب منه بالذات.
و�ص���رعت يف احلديث ب���كل ثب���ات وهدوء:- 
يا�ص���احب اجلاللة ، يف الفرتة الأخرية بداأت 
األح���ظ يف زوجي مي���اًل اىل الكتاب���ة الدبية 
كال�صابق، وقد قال يل منذ فرتة قريبة :" اإنني 
اإبتعدت كثريا عن اأعمايل الدينية – الفل�صفية 
، ب�ص���كل يجعلني اأ�ص���تطيع كتابة عمل اأدبي ، 
ويتولد يف راأ�ص���ي من حيث ال�ص���كل واحلجم 
مو�ص���وع ي�ص���به رواية " احلرب وال�صالم". 
لكن تزداد املواقف املتحيزة �صده اأكرث فاأكرث. 
فمثال جرى حظر املجلد 13 ، ومنعت م�صرحية 
" ثمار التنوير " ، ولو اأنه الآن اأعطي الأمر 
بتقدميه���ا يف امل�ص���ارح المرباطورية... كما 

منعت " �صوناتا كريت�صر".
فعقب القي�صر على ذلك بقوله:

- لالأ�صف اإن �ص���كل هذه الرواية متطرف جدا 
، لدرج���ة اإن املرء ل ميك���ن اأن يعيطها لأبنائه 

لقراءتها .. 
فقلت: حقا اإن �ص���كل هذه الق�صة متطرف جدا 
، لك���ن الفكرة الأ�صا�ص���ية ه���ي اأن املثل الأعلى 
بعي���د املن���ال دوما. واإذا و�ص���ع املث���ل الأعلى 
ب�ص���كل عفيف للغاية ، فان النا�ص �ص���يكونون 

عفيفني يف احلياة الزوجية.
واأذك���ر باأنن���ي عندم���ا قل���ت للقي�ص���ر اإن ليف 
نيقوليفت����ص ميي���ل كم���ا يبدو اىل ممار�ص���ة 
الن�ص���اط الأدب���ي ، ق���ال القي�ص���ر:" اآه ، ك���م 
�ص���يكون ذل���ك ح�ص���نا ! فه���و كيف يكت���ب ، ما 

اأروع ما يكتب"!.
وبع���د اأن ح���ددت املث���ل الأعلى يف " �ص���وناتا 

كريت�صر " اأ�صفت قائلة:
- ك���م اأك���ون �ص���عيدة لو رف���ع احلظ���ر على " 
الكامل���ة.  الأعم���ال  يف   " كريت�ص���ر  �ص���وناتا 
لي���ف  اإزاء  رحيم���ا  موقف���ا  ذل���ك  �ص���يكون 
نيقوليفت����ص ، وم���ن ي���دري ، فلرمب���ا اإن هذا 

ميكن اأن ي�صجعه جدًا على العمل .
فق���ال القي�ص���ر تعقيبا على ذل���ك: - نعم ميكن 
ال�ص���ماح بن�ص���رها يف الأعم���ال الكامل���ة ، فال 
ي�ص���تطيع كل فرد �ص���راءها ، ول ميكن ن�صرها 

على نطاق وا�صع.
اأنني ل اأتذكر متى اأعرب القي�ص���ر يف �ص���ياق 
املحادثة عن اأ�ص���فه لإبتعاد ليف نيقوليفت�ص 
عن الكني�ص���ة. فقال:- ثمة كث���ري من الهرطقة 
النا�ص���ئة ل���دى ب�ص���طاء النا����ص وتوؤث���ر فيهم 

تاأثريًا �صارًا.
اوؤك���د  اأن  بو�ص���عي  ال�ص���دد:-  به���ذا  فقل���ت 
جلاللتكم بان زوجي مل يب�صر اأبدا بني النا�ص 
يف اأي م���كان وب���اأي �ص���يء . اإن���ه مل يقل كلمة 
واح���دة اىل الفالح���ني املوجي���ك ومل ي���روج 
لأي �ص���يء يف خمطوطات���ه، ب���ل اأن���ه غالبا ما 
يت���اأمل لك���ون الآخرين ين�ص���رونها. فمثال ، اأن 
اأحد ال�صباب �ص���رق مرة خمطوطة من حقيبة 
زوج���ي ، واإ�صتن�ص���خ بع����ص يومياته . وبعد 
م�ص���ي عام راح يطبعها بطريقة الليثوغرافيا 
ويوزعه���ا.) قل���ت ذلك م���ن دون اأن اأذكر اإ�ص���م 
نوفو�ص���يلوف وفعلت���ه م���ع ق�ص���ة " نيقولي 

بالكني"(.
فده����ص القي�ص���ر وقط���ب وجه���ه:- ه���ل هذا 
ممك���ن! م���ا اأ�ص���نع ذلك ، ه���ذا فظيع فح�ص���ب. 
اأن كل اإن�ص���ان ي�صتطيع اأن يدون يف يومياته 
م���ا يريد، لكن �ص���رقة املخطوط���ة – هذه فعلة 

�صنعاء للغاية!
وبعد ذلك �ص���األني القي�ص���ر عن موقف الأبناء 
من تعاليم الأب ؟ فاأجبت باإنهم ل ي�صتطيعون 
اإتخاذ موقف من القواعد الأخالقية ال�ص���مية 
لأبيهم غري الإحرتام ، لكنني اأرى من الواجب 
تربيتهم يف عقيدة الكني�صة ، ولهذا اإلتزمت مع 
اأبنائي بال�ص���يام واإرتياد الكني�صة ، ولكن يف 
ت���ول ، ولي�ص يف القرية ، لأن الق�ص����ص عندنا 
، الذين يج���ب اأن يكونوا اآباءن���ا الروحيني ، 
قد حتولوا اىل جوا�صي�ص يكتبون الو�صايات 

الكاذبة عنا.
فقال القي�ص���ر معلق���ا على ذلك :" لقد �ص���معت 

بذلك".
ويف اخلتام اأقدمت على القول:- يا �ص���احب 
اجلالل���ة ، اإذا م���ا ع���اد زوج���ي اىل التاألي���ف 
الأدبي و�ص���اأتوىل اأنا ن�ص���ر موؤلفاته ، �صاأكون 
�ص���عيدة للغاية اإذا ما كان احلك���م على اأبداعه 

يتم باإرادة جاللتكم �صخ�صيا.
:�ص���اأكون يف غاي���ة  قائ���ال  القي�ص���ر  فاأج���اب 
مبا�ص���رة  يل  موؤلفات���ه  فاإر�ص���لوا   ، ال�ص���رور 

لالطالع عليها.
اإطمئني ف�ص���يتم تدبري كل �ص���يء. اأنا �ص���عيد 

جدا.
وبه���ذا اللقاء يت�ص���ح موق���ف القيا�ص���رة من 
الأدباء وال�ص���عراء الرو�ص ، فقد كان القي�صر 
نيقولي الأول بقوم بدور" الرقيب " لأعمال 
بو�صكني . ونادرًا ما كان القيا�صرة يتدخلون 
يف تغيري موا�ص���يع الأعم���ال الأدبية والفنية 
وحت���ى تغي���ري العناوي���ن اأحيان���ا كم���ا جرى 
لأوبرا"ايف���ان �صو�ص���انني" للملحن ميخائيل 
جلين���كا ،والتي غ���ري القي�ص���ر عنوانها اىل " 
ت�ص���حية بال���ذات من اأج���ل القي�ص���ر". ولكن 
زوجه���ا  حماي���ة  اأرادت  اندرييفن���ا  �ص���وفيا 
م���ن مالحقة ال�ص���لطات باأية و�ص���يلة حتى لو 
بل���غ الأمر اللج���وء اىل القي�ص���ر ، بالرغم من 
اخلالفات بينها وبني زوجها ب�ص���اأن م�صتقبل 
اأولده���ا وتخليه عن الن�ص���اط الأدبي، والذي 
كان يهتم ح�ص���ب روؤيته الفل�ص���فية – الدينية 
مب�ص���ائر ال�ص���عب كله ولي����ص باأف���راد عائلته 

فقط.

الكونتيسة والقيصر وتولستوي

 "العائالت ال�ص���عيدة كلها مت�ص���ابهة، ولكن كل اأ�ص���رة تعي�صة هي 
فري���دة يف تعا�ص���تها". رمب���ا تك���ون هذه اأ�ص���هر جمل���ة افتتاحية 
لرواي���ة يف تاري���خ الأدب العاملي. تلك هي اجلملة التي افتتح بها 
ليو تول�ص���توي رائعته اخلالدة "اآن���ا كارنينا". وتلك هي اجلملة 
التي تنطبق اأ�ص���دق ما تنطبق على عائلة تول�ص���توي نف�ص���ه، اأو 

هي كذلك للتحديد، يف �صقها الثاين.
بهذه الكلمات بداأ برنامج اإذاعي مل تتجاوز مدته الدقائق اخلم�ص 
عل���ى اإذاع���ة اأمريكية. تن���اول الربنامج لق���اء مع موؤلف���ة اأمريكية 
ن�ص���رت موؤخرا كتابا �صغريا عن تول�صتوي وزوجته، اأو �صوفيا 

وزوجها. فالزوجة يف هذا الكتاب هي الأهم.
يق���دم الكت���اب � وعنوان���ه "اأغني���ة ب���ال كلم���ات .. فوتوغرافي���ا 
الكونتي�صة �صوفيا تول�صتوي ويومياتها" � ال�صور الفوتوغرافية 
التي التقطتها الزوجة واليوميات التي ا�ص���رتكت هي و�ص���احب 
"احلرب وال�صالم" يف كتابتها. ولأن وقت الربنامج كان ق�صريا 
للغاية، فقد كانت املقتطفات من تلك اليوميات البديعة �ص���حيحة. 
ولأن���ه برنام���ج اإذاع���ي فل���م يكن لل�ص���ورة في���ه م���كان. ومن هذا 

الربنامج، بداأت رحلة البحث.
واإذا بجوجول الكرمي � مبا ل ميلك � ينتقل اإىل ال�ص���فحة الثالثني 
م���ن ديوان �ص���عر ل�ص���اعر يدعى م���ارك ودوورث، حيث ق�ص���يدة 
عنوانه���ا "�ص���وفيا تول�ص���توي .. يف يا�ص���نايا بوليان���ا". وه���ي 
ق�ص���يدة يقدم لها ال�ص���اعر مبقتطف �ص���غري م���ن اليوميات كتبته 
�ص���وفيا قائل���ة فيه: "جل�ص���ت طويال اإىل القرب، ث���م رحت اأجتول 

واأنا اأتكلم يف �صمت مع ليوفوت�صكا امليت".
ليوفوت�ص���كا هو ا�ص���م تدليل لليو تول�صتوي. و�ص���وفيا اأي�صا لها 
ا�صم تدليل هو �ص���ونيا. وكل من له دراية بالأدب الرو�صي يعرف 
اأن الأ�ص���ماء متثل واحدا من اأهم حتدياته. فلكل �صخ�ص���ية ا�ص���م 
تدليل للتحب، وا�صم تدليل لالحتقار، وقد تكون ال�صخ�صية لرجل 
فينادى با�ص���م عائلته اأو لمراأة فتنادى با�صم زوجها، اإ�صافة اإىل 
اأن لكل �صخ�صية ا�صما �صعبا من الأ�صا�ص. وهكذا يتحتم على كل 
قارئ لرواية فيها ع�ص���رات ال�صخ�ص���يات اأن يتمتع بذاكرة قادرة 

على حفظ مئات الأ�صماء وربطها باأ�صحابها.
على اأية حال، ل�ص���تم م�صطرين اإىل مواجهة هذا التحدي: فلي�ص 
لدينا هنا غري اأربعة اأ�ص���ماء ل�صخ�ص���ني: ليو وليوفت�صكا للزوج، 

و�صوفيا و�صونيا للزوجة.
زوجة و�صكرترية

زوج ه���و تول�ص���توي، وزوجة هي �ص���وفيا، وثالثة ع�ص���ر طفال. 
اأ�ص���رة كان ميك���ن اأن حت���رم الأدب العامل���ي م���ن كل الروائع التي 
اأبدعه���ا تول�ص���توي، ولك���ن ذل���ك مل يح���دث. ف���اإذا كان املاأل���وف 
يف امل�صل�ص���الت العربي���ة الرديئ���ة اأن يت���زوج رج���ل الأعمال من 
�ص���كرتريته احل�ص���ناء، فاإن ما ح���دث مع تول�ص���توي كان العك�ص 

بال�صبط. فالرجل حول زوجته الكونتي�صة اإىل �صكرترية.
كان���ت �ص���وفيا لزوجها م�ص���اعدا ل يق���در بثمن، فه���ي التي كانت 
تن�ص���خ له خمطوطات رواياته، وملن ل يقدر هذه املهمة اجل�صيمة 
ح���ق تقديره���ا، فعليه اأن ينظر وح�ص���ب اإىل "احلرب وال�ص���الم" 
املوؤلف���ة � وهي جم���رد رواية ب���ني روايات تول�ص���توي � من مئات 

ال�صفحات.
ولكن �ص���وفيا، وهي الكونتي�صة �صليلة الأر�صتقراطية الرو�صية، 
مل تك���ن حتتمل اأفكار زوجها فيما يخت�ص بالإ�ص���الح الجتماعي 
و�ص���رورة الن���زوع اإىل احلي���اة الب�ص���يطة. كم���ا كانت م�ص���غولة 

باهتماماتها اخلا�صة باملو�صيقى والت�صوير الفوتوغرايف.
و�صرق منها اأهلها اأي�صا

تقول "يل بندافيد فال" رئي�ص���ة ق�ص���م الت�ص���وير يف من�ص���ورات 
نا�ص���يونال جيوجرافي���ك وموؤلف���ة كت���اب "اأغني���ة ب���ال كلم���ات: 
فوتوغرافي���ا الكونتي�ص���ة �ص���وفيا تول�ص���توي ويومياته���ا" اإن 
تول�ص���توي كان يلتق���ط �صخ�ص���يات رواياته من ب���ني اأفراد عائلة 
زوجت���ه الأر�ص���تقراطية. وتدل���ل عل���ى ذل���ك ب�صخ�ص���ية ناتا�ص���ا، 
وهي بطلة ذروة تول�ص���توي "احلرب وال�ص���الم"، م�صرية اإىل اأن 

م�صدرها هي �صقيقة �صوفيا ال�صغرى، وتدعى تانيا.
تق���ول يل بندافيد فال اإن بداية زواج ليو و�ص���وفيا كانت "بالغة 
الروع���ة، فق���د كان���ا متحابني حب���ا جنوني���ا كلله ال���زواج يف عام 
1862، وكان���ا ي�ص���رتكان يف كل �ص���يء، حت���ى دف���رت اليوميات. 
ولكنهم���ا كان���ا ي�ص���رتكان يف ذل���ك الدف���رت لك���ي يقول لبع�ص���هما 

البع�ص ما ل يجروؤ اأي منهما على قوله لالآخر".
وت�صيف يل بندافيد فال قائلة اإن "�صوفيا كانت تن�صخ خمطوطات 
اأعمال تول�صتوي، وتبدي راأيها فيها، وهو من جانبه كان ي�صغي 
اإىل ه���ذه الآراء بامتن���ان حقيق���ي". غ���ري اأن خم�ص���ني عام���ا م���ن 
الزواج ل ميكن اأن مت�ص���ي على هذه الوترية، فكان ن�صف القرن 

ذلك حمت�صدا بعالقة جتاذب وتنافر، حمبة وكراهية.
"لقد كان ليو و�صوفيا عاطفيني للغاية، ولذلك كان حبهما عنيفا 
وغني���ا وعميقا ومفعم���ا، وكذل���ك كراهيتهما. ويبدو لالأ�ص���ف اأن 

الغلبة كانت للكراهية يف نهاية املطاف".
ففي اآخر العمر، بداأت �ص���وفيا تتخوف من اأن يكون ليو قد كتب 
و�ص���ية جديدة. وذات يوم، �ص���مع ليو �صوفيا وهي تفت�ص مكتبه 
بحث���ا عن الو�ص���ية فانتابه غ�ص���ب ع���ارم. وراأى يف ذلك الق�ص���ة 
الأخ���رية، ف���رتك زوجته، ويف القطار نال منه مر�ص �ص���ديد مات 

على اإثره.
ه���ذه امليتة ال�ص���ريعة بررت ملوؤلف���ة الكتاب اأن تق���ول اإن "كال من 
الزوج���ني كان بحاج���ة اإىل الآخ���ر، وم���ا كان ل���ه اأن يعي�ص حياة 

مليئة ودافئة بدون الآخر".
عن املوقع االلكرتوين للمرتجم احمد �صافعي

يوميات صوفيا تولس��توي

أحمد شافعي

 هن��اك من يق��ول إن وراء كل عبقري إمرأة ، ورمبا يصح هذا الكالم بالنس��بة 

لكثري من العباقرة يف مختلف األزمان ، وقد اعرتف حتى إيفان تورجينيف بإنه 

كتب جميع رواياته بعد عالقة عش��ق كانت تسيطر عىل جميع حواسه وأفكاره. 

ولكن عالق��ة الكاتب ال��رويس الكبري 

لي��ف تولس��توي بزوجته الكونتيس��ة 

صوفي��ا اندرييفنا كانت عالقة من نوع 

آخر،وتب��دو مأس��اوية لح��د م��ا فيام 

يخ��ص حياتها معه ع��ىل مدى نصف 

قرن. وقد كتبت صوفيا يف عام 1923 

تقول : "ليسامحني الناس لكوين ، رمبا 

، مل أك��ن قادرة ع��ىل أن احمل عىل كتفي الضعيفة يف أعوام  الش��باب عبء 

املسؤولية الرفيعة وأن أكون زوجة عبقري وإنسان عظيم".
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نامق كامل

بالن�ص���بة للكاتب الرو�ص���ي ليو تول�ص���توي واأفراد اأ�صرته 
واملقرب���ني منه، كان���ت اليوميات اأو املذكرات متثل �ص���كاًل 
مبكرًا من اأ�صكال التدوين اليومي الأدبي. كل واحد كانت 
له �ص���فحته، واأغلبهم كانوا مثل اأجهزة ت�صجيل مل�صاعرهم 
اخلا�ص���ة. تول�ص���توي نف�ص���ه كان يحتف���ظ مبجل���دات من 
اليومي���ات. طبيب���ه، �ص���كرتريه، اأتباع���ه، اأطفاله وب�ص���كل 
خا����ص زوجت���ه، كلهم احتف���ظ بدفرت يومي���ات خا�ص به. 
ولك���ن من بني كل هوؤلء كان اأهم من كتب من يوميات هي 

�صوفيا اأو الكونتي�صة تول�صتوي.
بداأت �ص���وفيا حتتفظ بيومياتها منذ ال�صاد�ص���ة ع�صرة من 
عمره���ا، لكنها اأخذت تكتبها بتوق �ص���ديد بعد عام 1862، 
حينما تزوجت تول�صتوي. مل تتوقف بعد ذلك عن كتابتها 
حت���ى وفاتها عام 1919، عندما هددت الثورة البول�ص���فية 
بال�ص���تيالء على يا�ص���نايا بوليانا، �ص���يعتها وتول�صتوي 
الت���ي تبل���غ م�ص���احتها اأربع���ة اآلف هكتار والتي عا�ص���ت 
فيها اأكرث من ن�ص���ف قرن »كان هناك اجتماع لتقرير كيفية 
الدفاع عن يا�صنايا بوليانا �صد عمليات النهب«، كتبت ذلك 
يف اآخر تدوين لها: "مل يقّرر �ص���يء حت���ى الآن. العربات، 

الثريان والنا�ص، يتدفقون اأ�صفل الطريق باجتاه تول" .
كان يب���دو امتي���ازًا له���ا العي����ص م���ع رج���ل تزداد �ص���هرته 
ات�ص���اعًا كلما تقدم به العمر. ولكن، عند منت�ص���ف حياته، 
حتّول تول�ص���توي اإىل ما ي�ص���به واعظا دينيا واأدار ظهره 
لكتاب���ة الروايات. لقد تطّور اإىل نوع من راهب، مكت�ص���با 
الأتب���اع من اأنح���اء العامل، من �ص���منهم املهامت���ا غاندي. 
اأثناء ذلك �ص���ّكل تول�ص���توي روؤيته اخلا�ص���ة للم�صيحية، 
لغي���ا مظاهره���ا الإعجازي���ة. اأم���ا الأ�ص���واأ م���ن كل ذلك، 
كم���ا تق���ول زوجته �ص���وفيا، فاإنه قد اأخذ يه���دد بالتنازل 
ع���ن كل ما ميل���ك، حتى حقوق طبع اأعماله، اإىل ال�ص���عب 
الرو�ص���ي. من هنا اأ�ص���بحت »يوميات �ص���وفيا« �صديدة 
النفع���ال خالل الثمانيني���ات والت�ص���عينيات من القرن 
التا�ص���ع ع�ص���ر، وامراأة مرعبة خالل العق���د الأخري من 

حياة تول�صتوي )1900 – 1910( .
وج���دت �ص���وفيا نف�ص���ها حماط���ة مبجموع���ة »جمانني 

مفرت�ص���ني«. كل الأحادي���ث الت���ي ت���دور من حوله���ا كانت 
واملقاوم���ة  النبات���ي  والطع���ام  العزوبي���ة  ع���ن  اأحادي���ث 
ال�صيا�ص���ية. كان لزوجها اأتباع، جتمعوا حوله و�ص���ربوا 
اخلي���ام خارج عزبته، يرومون اإج���راء املقابالت والتقاط 
ال�ص���ور واإخب���ار العامل باأن الزوجني يعي�ص���ان يف خالف 
ون���زاع. وت�ص���اءلت اإن كان الآخ���رون حق���ًا بحاجة ملعرفة 
�ص���وؤونها اخلا�ص���ة. وهنا ميكن قراءة فق���رة من يومياتها 
املبكرة التي ي�ص���وبها توق اإىل العامل املفقود. ففي الرابع 
من اأكتوبر )ت�صرين الأول( كتبت تقول: "عيد ميالد ابنتي 
تاني���ا الرابع ع�ص���ر. حاملا ا�ص���تيقظت، ذهب���ت اإىل املزرعة 
يتنزه���ون..  الأطف���ال  حي���ث 

كان���ت هن���اك اأربع���ة م�ص���اعل يف اله���واء الطل���ق.. مرحنا 
كثريا واأكلنا كث���ريا، وكان الطق�ص رائعا. عدنا اإىل البيت 
وكانت للت���و قد بداأت لعبة الكرات اخل�ص���بية لكن طابورا 
م���ن اخلي���ول واحلمري م���الأ اأمامن���ا الأف���ق.. كان الأطفال 
يف اهتياج �ص���ديد، وعلى الفور اندفعوا ب�ص���رعة �صاخبة 
يثب���ون فوق احلم���ري ليمتطوها.. �ص���ربنا ال�ص���مبانيا يف 
�ص���حة تانيا؛ توّردت وجنتاها، لكنها كانت جد م�صرورة" 

.
احلي���اة ب���ني عائل���ة تول�ص���توي كان���ت ممتع���ة وحل���وة: 
حفالت الع�ص���اء، ال�ص���اي، احلف���الت الراق�ص���ة، النزهات، 
حمالت ال�صيد، حفالت الكون�ص���رت، العرو�ص امل�صرحية 
وخا�ص���ة بالن�ص���بة اإىل �ص���وفيا العرو����ص الأوبرالية، ثم 
امل�ص���ي الطويل اأو ركوب اخلي���ل يف الريف. كانت العائلة 
مت�ص���ي ال�صتاء يف البيت املديني الكائن يف مو�صكو. كان 
كل �ص���يء يت�صم بالإثارة، ولكن يف الأخري كان هناك امليل 
اإىل النغما����ص يف الذات الذي نبذه تول�ص���توي ونبذ مثل 
ه���ذه احلياة، مف�ص���ال اأن يحيط نف�ص���ه باأنا�ص قريبني اإىل 

اأفكاره.
م���ن طرفها، مل تكن �ص���وفيا تطي���ق حلقة زوجه���ا، »يا لهم 
م���ن مناذج غري حمبوبة، اأتباع لي���ف نيكوليفي�ص. ما من 
�صخ�ص طبيعي واحد بينهم. واأغلب الن�صاء ه�صتريّيات«. 
كثريا ما كان تول�صتوي يبدو باردا حيالها، كما ت�صري هذه 
املالحظ���ة الت���ي دونته���ا يف اخلام����ص من �ص���باط 1893، 
عندم���ا ذهبت وزوجه���ا التي تطلق عليه ال�ص���م احلميمي 
ليوفو�صكا اإىل رحلة �صيد طيور ال�صنقب: »كان ليوفو�صكا 
يقف خلف اإحدى الأ�ص���جار.. و�ص���األته مل���اذا مل يعد يكتب. 
طاأطاأ راأ�ص���ه وتطّلع حول���ه بطريقة اأق���رب اإىل الكوميدّية 
وق���ال: ل اأحد ي�ص���تطيع �ص���ماعنا عدا هذه الأ�ص���جار، كما 
اأعتق���د ي���ا عزيزت���ي - كان ين���ادي كل �ص���خ�ص ي���ا عزيزي 
حينما تقّدم به العمر -، لذا �ص���اأخربك باأنني قبل اأن اأكتب 
اأي �ص���يء جديد، اأحت���اج اأن التهب باحلب، وهذا ما انتهى 
الآن. »يا للعيب« قلت م�صيفة بروح النكتة، ميكنك اأن تقع 
يف حبي، اإن اأحببت لكي ت�صتطيع اأن تكتب �صيئا ما. قال: 

الأوان" . فات  لقد  "كال، 
كان معروفًا اأن �ص���وفيا ذاتها كانت متتلك موهبة حمرتمة 
للكتابة. ومن دون جهد، ر�ص���مت �ص���ورًا خمتلفة وعديدة 
ملعا�ص���ريها، جن���د م���ن خالله���ا راأيه���ا ومواقفه���ا ح���ول 
م�ص���احنات و�صدامات تول�ص���توي مع �صخ�صيات معروفة 
مث���ل تورجنيف اأو �ص���يخوف. خالل ه���ذه اليوميات مير 
اأمامنا عامل تول�صتوي الكبري م�صهدًا اإثر م�صهد. كما هناك 
مواقف تاأّزم و�صراعات من طرف تول�صتوي مع اأحد ما اأو 
�صاأن ما، مثل مو�صوع الكني�صة والدولة. با�صتمرار اأخذت 
م�ص���األة ملكيات وعقارات تول�صتوي ت�صبح مركز احلركة 
الت���ي تنب���ئ بثورة 1917، وي���رى البع����ص اأن الكثري من 
اأتباعه كانوا ي�صتغّلونه طمعا لتحقيق اأهدافهم ال�صيا�صية 
اخلا�ص���ة. ويف مو�ص���وع حقوق املراأة كتبت �ص���وفيا يف 
الث���اين ع�ص���ر من حزي���ران 1898 تق���ول »اإنني منده�ص���ة 
اليوم لعدم وجود ن�ص���اء كاتبات اأو فنانات اأو مو�صيقيات 
عبقري���ات«، ثم جتي���ب على ذلك قائلة: »ال�ص���بب هو اأن كل 
حما�صات وقابليات امراأة ن�صيطة ت�صتهلك من قبل عائلتها 
وزوجها وبخا�ص���ة اأطفالها. اأم���ا قابلياتها الأخرى فتبقى 
م�ص���مورة، غري نا�ص���جة ول تتطّور. وحينم���ا تنتهي من 
ع���بء الولدة وتعليم اأطفالها، ت�ص���تيقظ متطلباتها الفنية 

وعندئٍذ يكون الأوان قد فات" .
كانت �ص���وفيا زوجة واأما خمل�ص���ة كّر�ص���ت نف�صها خلدمة 
عائلتها، حتب املو�ص���يقى والفن���ون، وكان عليها اأن تكافح 
�ص���د ما اعتربتهم »�صّلة جمانني طائ�صني«. لقد راأت زوجها 
ينزلق بعيدا عنها، حينما ان�ص���ّل يف ال�صاعة اخلام�صة من 
�ص���باح ي���وم الثامن والع�ص���رين م���ن اأكتوب���ر 1910، من 
�ص���يعته الأث���رية اإىل نف�ص���ه، خملفا زوجت���ه البالغة )48( 
عام���ا، فمات عند حمطة قطار �ص���غرية تبع���د نحو ثمانني 
مياًل ع���ن بلدته، حمفوفا باأتباعه املقّربني، الذين رف�ص���وا 
دخ���ول �ص���وفيا بعدم���ا تبعت���ه قبل موت���ه يف ال�ص���ابع من 

ت�صرين الثاين بوقت قليل.

عن ال�صرق االأو�صط

 بع���د م���رور مائ���ة ع���ام عل���ى وف���اة الكات���ب 
ي���ويل  تول�ص���توي  لي���ون  الكب���ري  الرو�ص���ي 
النا�ص���رون الغربي���ون اهتمامه���م مبذك���رات 
زوجته �ص���وفيا تول�صتوي، �صوفيا انديافنا، 
ابنة الطبيب التي كان تول�ص���توي قد تزوجها 
وه���ي يف الثامن���ة ع�ص���رة م���ن عمره���ا حيث 
اأجنب���ا 13 طف���اًل بق���ي منهم ت�ص���عة عل���ى قيد 
احلي���اة. واإذا كان���ت ال�ص���يدة تول�ص���توي قد 
كتبت ق�ص���ة حياته���ا يف »يوميات« ف���اإن هذه 
ه���ي امل���رة الأوىل التي يتم ن�ص���رها فيها على 
ال�ص���عيد العاملي ولي�ص الرو�صي فقط وحيث 
مل يتم ن�صرها يف الحتاد ال�صوفييتي ول يف 

رو�صيا بعد كاملة.
يف مطل���ع الق���رن الع�ص���رين كان���ت �ص���وفيا 
اندريافنا اأم�ص���ت الق�ص���م الأكرب م���ن حياتها 
اإىل جان���ب موؤل���ف »احلرب وال�ص���الم«، ليون 
تول�ص���توي، الروائ���ي ال�ص���هري واأح���د اأعالم 
الفكر الرو�ص���ي. ومن���ذ ما يقارب املائة �ص���نة 
قررت »�ص���وفيا تول�صتوي« ال�ص���روع بكتابة 
وذل���ك  يومي���ات.  ب�ص���يغة  حياته���ا،  ق�ص���ة 
باعتباره���ا �صخ�ص���ية »لها اعتباره���ا« ولي�ص 
فقط من حيث اأنها زوجة تول�صتوي. وهذا ما 
تعرّب عنه بالقول اإنها اأرادت اأن »ت�صتعيد« ذلك 
اجل���زء من ذاتها الذي جرى حجبه اإىل جانب 

العظيم" . "الرجل 
لق���د كان���ت »حاج���ة« �ص���وفيا تول�ص���توي اإىل 
»الب���وح مب���ا تكّن���ه لذاته���ا« م�ص���األة جوهرية 
بالن�ص���بة لها. ه���ذا ولو كان الثمن ه���و اإبراز 
تناق�ص���اتها »وه���ي كث���رية«، اإىل جان���ب م���ا 
كان يعرتيه���ا ب���ني ف���رتة واأخرى من »�ص���لف 
وغ���رية«. اإنه���ا ل تكتف���ي اأبدا بالو�ص���ف، بل 
تقّدم ما ي�ص���به »التحليل النف�ص���ي الذاتي« يف 
حماول���ة لفهم »نف�ص���ها«.وهذا ما تف�ص���ح عنه 

باأ�صكال عديدة.
وما يكت�ص���فه القارئ لدى �ص���وفيا تول�صتوي 
ه���ي اأنه���ا كان���ت ام���راأة »م�ص���حوقة« اأحيان���ا 
من قبل عبقري���ة زوجها، واأنه���ا كانت اأحيانا 
اأخرى »فري�ص���ة« اإح�ص���ا�ص عميق باحلرمان. 
ه���ذا خا�ص���ة حت���ت زحم���ة مطال���ب احلي���اة 
اليومي���ة الت���ي كان���ت تتطّلبه���ا منها اأ�ص���رتها 

واأطفالها العديدون.
ولعّل من اأهم فوائد هذا الكتاب اأن �ص���احبته 
تقدم، عرب تو�ص���يفها مل�ص���ار حياتها اليومية، 
الكث���ري م���ن املعلوم���ات عن بع����ص اجلوانب 
»احلميمة« لدى ليون تول�ص���توي. ومن خالل 
التفا�صيل يتعّرف القارئ على معنى اأن تكون 
امل���راأة زوج���ة رجل �ص���هري. وتتبّدى خا�ص���ة 
مالم���ح امل�ص���ار الفك���ري لتول�ص���توي ككات���ب 
يحم���ل الكثري من التناق�ص���ات ال���ذي "متزقه 

تناق�صاته و�صراعه الداخلي امل�صتمر" .
ورغ���م م���ا قيل، وه���و كث���ري، عن تول�ص���توي 
ف���اإن ه���ذا الكت���اب »اليومي���ات« بقل���م زوجته 
ورفيقة حياة �ص���ويف، يقّدم ما هو جديد عنه 
وعنها. تكتب: »لقد اأم�ص���يت حياتي كلها واأنا 
اأ�ص���ّخر كل ما اأملكه من ق���درات لأجل زوجي، 
و�ص���ّحيت بكل �ص���يء من اأجل اأ�ص���رتي. لكن 
كان ذل���ك هو م���ا اأتطّل���ع اإليه. لق���د كان قدري 
ووجهت���ي يف احلياة، اأو لعّلني اأ�ص���تطيع اأن 

اأقول ذلك ب�صكل اأف�صل، اإنها اإرادة الله«.
كانت �ص���ويف ابنة مدين���ة مدللة وقد التحقت 
عن���د ال���زواج بلي���ون تول�ص���توي يف منزل���ه 
م���ن  كيلوم���رت   300 م�ص���افة  عل���ى  الريف���ي 
العا�ص���مة مو�صكو حيث عا�صت معه هناك 48 
�ص���نة. وت�صري اأن نوعا من �ص���وء التفاهم قام 
بينها وب���ني زوجها منذ �ص���نوات الثمانينات 
يف القرن التا�ص���ع ع�ص���ر. كان ذلك على خلفية 
اإعجابه���ا به ككات���ب روائي بينم���ا توجه هو 

نحو الكتابات الفل�صفية وانتهج خطا �صيا�صيا 
قريب���ا م���ن الفالح���ني، ب���ل وتخّلى ع���ن »لقبه 
الر�ص���تقراطي«. واأعلن ع���ن نّيته التخلي عن 
حقوقه ك�»موؤلف« ل�صالح ال�صعب . وما توؤكده 
�صاحبة هذه »اليوميات« هي اأنها رغم خالفها 
الفك���ري واحلياتي م���ع تول�ص���توي مل تتخّل 
اأب���دا ع���ن »معركته���ا« من اأج���ل اأن »ت�ص���تعيد 
موقعها« يف حياة زوجها. وت�صري اأنه كان من 
جهة »يح���اول البتعاد« اأحيان���ا بينما مل تكن 

تريد هي �صوى "العي�ص بجانبه" .
ومن خالل ه���ذه »اليوميات« يتع���ّرف القارئ 
اأي�ص���ًا عل���ى الظ���روف الت���ي �ص���هدت »ولدة« 
الأعمال الروائية الكربى لليون تول�ص���توي. 
اأك���رث الف���رتات �ص���عادة  وت�ص���ري املوؤلف���ة اأن 
يف حياته���ا بالق���رب م���ن زوجه���ا كانت خالل 
»الفرتة اجلنينية« لرواية »احلرب وال�صالم«. 

وتروي اأي�ص���ًا ق�ص���ة انتحار اإح���دى جاراتها 
باإلقاء نف�ص���ها اأمام قطار م�صرع. تلك احلادثة 
هي التي اأوح���ت بنهاية رواي���ة »اآنا كارنينا« 

ال�صهرية.
واإىل جانب احلديث عن تول�صتوي ورواياته 
وعالقاتها بالو�ص���ط املحيط به، تقّدم �صويف 
الكثري من احلكايات عن منط احلياة اليومية 
ملنزل ار�ص���تقراطي رو�ص���ي يف القرن التا�صع 
ع�ص���ر. وت�ص���ف باإ�ص���هاب تلك النزهات التي 
كان���ت تق���وم فيه���ا برفق���ة اأطفالها باأح�ص���ان 
الطبيع���ة ع���رب الغاب���ات بق�ص���د التزل���ج على 
اجلليد املتجمد ل�صطح م�صتنقع قريب. وفيما 

ي�صبه كثريا اأجواء الروايات الرو�صية.
ول �صك اأن اأحد ميزات هذا العمل الكربى هو 
اأنه ي�صّكل وثيقة فريدة عن ال�صنوات الأخرية 
م���ن حي���اة لي���ون تول�ص���توي. وم���ا توؤك���ده 
�ص���احبة اليومي���ات »زوجت���ه« ه���و اأن���ه كان 
ق���د نال اأثناءه���ا مكانة كب���رية تتجاوز حدود 
»الروائي« اإىل مكانة »رجل الفكر« الذي يوؤّمه 
اأفواج م���ن الزوار القادمني م���ن جميع اأنحاء 

رو�صيا.
اإن���ه كت���اب- وثيق���ة يت�ص���م بق���در كب���ري م���ن 
ال�ص���راحة الت���ي قد ت�ص���ل اأحيان���ا اإىل درجة 
»الق�صوة«. وق�صة امراأة رو�صية عا�صت ثقافة 
حقبتها وقررت اأن تكتبها بكل »�صدق«. تقول 
يف املقدم���ة: "�ص���اأحاول اأن اأك���ون خمل�ص���ة 
هام���ة  حي���اة  كل  النهاي���ة.  حت���ى  و�ص���ادقة 
وحيات���ي ق���د تلف���ت ذات ي���وم انتب���اه اأولئك 
الذين ق���د يريدون معرفة اأكرث عن املراأة التي 
اخت���ارت له���ا العناي���ة الإلهي���ة اأن تعي�ص اإىل 
جان���ب العبق���ري واملعّقد لي���ون نيكوليفت�ص 

تول�صتوي" .
عن الغارديان

صوفيا تولستوي تسجل يومياتها

عالم تولستوي الكبير في " يوميات صوفيا "

إنني مندهشة لعدم وجود 

نساء كاتبات أو فنانات أو 

موسيقيات عبقريات. السبب 

هو أن كل حامسات وقابليات 

امرأة نشيطة تستهلك من قبل 

عائلتها وزوجها وخصوصًا 

أطفالها. أما قابلياتها األخرى 

فتبقى مضمورة، غري ناضجة 

وال تتطّور. وحينام تنتهي 

من عبء الوالدة وتعليم 

أطفالها، تستيقظ متطلباتها 

الفنية وعندئذ يكون األوان 

قد فات.



علي حسين 

يف 13 ايلول عام 1862 ، كتب تول�ص���توي يف 
يوميات���ه :" انا احب حب���ًا ، مل احبه يف حياتي 
من قبل ، انا جمنون  و�ص���اأطلق الر�صا�ص على 
نف�ص���ي  اذا �ص���ارت المور على ما هي عليه ،  ل 
ميك���ن  وقف عواطف���ي نحوه���ا " ، ويف اليوم  
الت���ايل كت���ب " كل ي���وم مير اعتقد في���ه اين لن 
احتمل  املزيد من �ص���عوري بال�صعادة ، �صاأذهب 
يف الغ�د اليهم و�صاأ�ص���ارح لهم بكل �ص���يء واإل 

فاإين اأنتحر ؟ " .
كانت هي البنة الثاني���ة لعائلة يعرفها ويرتدد 
عليهم دوم���ا ونراها تكتب يف يومياتها يف 23 
اآب 1862 :" اين خائف���ة لو دل���ت تلك التجربة 
عل���ى رغب���ة خاطف���ة يف احل�������ب ولي�ص���ت حبًا 

دائمًا".
كان هو حذرًا يف م�ص���األة احلب والزواج وكان 
يعتق���د  ان الرتباط  بامراأة  مدى العمر �ص���يء 
رهيب  ، كانت عالقاته الوىل مع ن�صاء كثريات 
ل تتع���دى ايام���ا  وتنته���ي  با�ص���تثناء عالقت���ه 
بام���راأة ريفي���ة تدعى " اك�ص���ينيا " اث���رت عليه 
تاأث���ريا كبريا دام���ت عالقاته بها م���دة طويلة ، 
وق���د كتب عنها فيما بعد ق�ص���ة ال�ص���يطان  التي  
ي���روي فيه���ا حكاي���ة ان�ص���ان يخ�ص���ع لعبودية 
ج�ص���ده ، لكنه وجد نف�ص���ه يف اأ�صد احلاجة اىل 
امراأة ، وجعل يفكر يف زوجته امل�صتقبلية  وقد 
ا�صرتط فيها �صروطا خا�صة اىل ان وقع يف حب 
�صوفيا  ونراه يكتب يف يومياته 23 اآب 1863  
:" اين خائف ، م���اذا لو دلت تلك التجربة  على 
رغبة خاطفة  يف احلياة ، ولي�ص���ت حبًا حقيقيًا 
دائم���ًا " لكن���ه عاد ليكت���ب يف ايلول م���ن نف�ص 
الع���ام : ل اعتقد ان م�ص���تقبل حياتي مع زوحة 
ي�صارع ما يبدو يل الن مع �صوفيا .. امل�صتقبل 

ال�صعيد الهادىء  اخلايل من املخاوف " .
كان���ت �ص���وفيا البن���ه الو�ص���ط لطبي���ب املاين 
ال�صل " بريز "  يعمل يف بالط القي�صر ،  تزوج 
من الن�صة ليوبونوف ابنة احد مالك الرا�صي 
، كان���ت اول زيارة لتول�ص���توي لعائلة الطبيب 
المل���اين �ص���نة 1856 ، يف تل���ك الف���رتة كان قد 
انتهى من كتابة ق�ص�ص من �صيب�صتول  وكانت 
�ص���وفيا واخواتها ي�ص���عرن ب�صعادة حني يقوم 
تول�صتوي بقراءة الجزاء الوىل من ق�صة عهد 
الطفولة ، ونراه يعجب بالفتيات ويقول لخته 
انه لو تزوج يوما ف�ص���تكون عرو�ص���ه من عائلة 
الدكتور بريز ، وكان���ت الخت تعتقد ان البنة 
الكربى ليزا خري من ت�ص���لح عرو�ص ل�ص���قيقها 
الكاتب ، لكنه يخرب �صقيقته انه ليحبها  ونراه 
يكت���ب يف يوميات���ه :" ليزا تغرين���ي ، لكني لن 
ادع ذل���ك يح���دث ، فان جم���رد الإغ���راء الذي ل 
ي�ص���حبه اي �ص���عور ما غري جم���ٍد " .فقد اح�ّص 
ان �صوفيا الأقرب اىل قلبه ن وذات يوم تقرتب 
منه على ا�ص���تحياء  لتطلب منه ان يرق�ص معها  
فيجيبها بابت�ص���امة :" اين اليوم اكرب �ص���نًا من 
ان افعل ذل���ك " . ونراها تكتب يف مذكراتها ان 
الكون���ت تول�ص���توي رف�ص الرق����ص لكنه طلب 
منه���ا طلبا غريبا " ان اأغني  ومل���ا كان ذلك اآخر 

م���ا كن���ت ارغب فيه فق���د هرب���ت اىل غرفتي " . 
يكتب يف يومياته  : لقد بقيت يومني افكر على 
انفراد يف امر �ص���وفيا .. وقلت لنف�صي ل تدفع 
نف�صك حيث ال�صباب واجلمال  وال�صعر واحلب 
، فان لهذه ايها ال�ص���يخ من هم ا�ص���غر منك ، ان 
مو�ص���وعك يف �صومعة من �ص���ومعات العمل ، 

لقد ع�صت يف هذه ال�صومعة و�صاأعود اليها " .
ويكتب بعد ايام " : لقد �ص���ّطرت خطابًا �ص���وف  
اأر�ص���له اليها يف الغد ، يااإلهي اأمنحني القوة  ، 
اأخاف ان اأموت  ، فان مثل هذه ال�ص���عادة تبدو 

م�صتحيلة  " 
وذه���ب  يف م�ص���اء الي���وم الت���ايل  ويف جيب���ه 

اخلط���اب  ال���ذي اأعّده  ووجد �ص���وفيا جال�ص���ة  
مع �ص���قيقاتها ، انتظر �ص���اعات حتى ان�ص���حبت 
ال�ص���قيقتان فم���د ي���ده اىل �ص���وفيا  باخلط���اب 
قائ���ال : انه ينتظ���ر رّدها ، فذهبت م�ص���رعة اىل 
غرفته���ا لتق���راأ : " اي �ص���وفيا  اأ�ص���بح الأمر ل 
ُيطاق ، لقد ظللت اأقول لنف�ص���ي طيلة ال�صابيع 
املا�ص���ية انن���ي �ص���اأبوح الن  ، وم���ع ذلك كنت 
ا�ص���عر باحلرج ، وكنت اخرج من البيت حزينا  
�ص���اخطا على نف�ص���ي  اأ�ص���األ ما ع�صاي ان اقول 
لو انني تكلمت  ..لكن اذا كنِت حت�ص���ني نحوي 
باأي عاطفة فاأرجوِك ان توافقي على ان تكوين 
زوجة يل ،  ولكن اذا كنت حت�ص���ني  ادنى �ص���ك 
فق���ويل ل ، نا�ص���دتك الل���ه ان تفك���ري ملي���ًا يف 

الأمر" .
وقف���ت �ص���وفيا جام���دة ويف يده���ا اخلط���اب ، 
وعندما �ص���اهدتها �ص���قيقتها الك���ربى على هذه 
احلال �ص���رخت  :" اخربين���ي ماذا  بك ؟  فقالت 
به���دوء : ان الكون���ت  طل���ب ي���دي  ، ف�ص���رخت 
الخت قائلة : ارف�ص���يه  ، كان تول�صتوي خالل 
ه���ذه الف���رتة ينتظ���ر  والقلق ق���د �ص���يطر عليه  
يحاول ان ي�ص���رتق ال�صمع على ما يجري داخل 
الغرفة  اىل ان �ص���مع وق���ع اأقدام  حيث خرجت 
�ص���وفيا لتق���ول له جمل���ة واحدة :"  نع���م .. ثم 

دخلت م�صرعة اىل غرفتها .

الغرية القاتلة
كانت اول كلم���ة كتبها تول�ص���توي يف يومياته 
ق   بعد الزواج قوله :" حظ من ال�صعادة ل ُي�صدَّ
" ، لكن هذه  ال�صعادة مل تدم طويال اذ �صرعان  
ما كّدر �صفوها الغرية ، فنجد �صوفيا تكتب يف 
مذكراتها ": ان ما�صي زوجي كله خميف حتى 
انني ل اعتقد  اين �ص���وف اأقبله " ثم تكتب  بعد 
اي���ام :" اإن زوجي مري�ص ، معتل املزاج ولي�ص 
يحبن���ي ، اإن���ه يفرُت يوما يف ح���ني اين ازداد له 
حبًا وانه يعتقد اين ل اأحبه " .، ويف يومياتها 
هناك غرية وا�صحة  من بطالت رواياته  فتكتب 
لت�صف �صعورها :" لقد قراأت اوائل بع�ص كتبه 
، وكنت ا�ص���مئز وا�صيق كلما قراأت له �صيئا عن 

احلب والن�صاء " 
كان���ت �ص���وفيا  تتنقل يف ق���راءة اأعمال زوجها 
، ومل يك���ن يخامرها األ�ص���ك باأنه كان يحاول ان 
ير�صم �صورة للمراأة احلقيقية  التي يف خميلته 
، كان تول�ص���توي م���ن جانب���ه قد وج���د مفهوما 
جدي���دا للحب عند الملاين �ص���وبنهور ففي تلك 
ال�صنوات تفرغ لقراءة الفل�صفة واأُعجب اعجابًا 
�ص���ديدًا بكتاب �صوبنهور " العامل ارادة ومتثال 
"  والذي يفند فيه �ص���وبنهور  جميع مبادىء 
احل���ب الرومان�ص���ي ، وه���و يعتق���د ان  جمي���ع 
ال�صعراء والكّتاب  الرومان�صيني قد اأخطاأوا يف 
�ص���عيهم اىل امثلة احلب  من حيث هو ال�صهوة 
الن�صانية  ، فمثل هذا الراأي  ُيعد وهمًا مطلقًا ، 
ام���ا احلقبقة فهي ان احلب  هو انعكا�ص لإرادة 
عمياء يف احلياة  وغريزة  لعقالنية ل�صتمرار  

النوع الب�صري. 

تولستوي ونظرية الزواج 


