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مجرد-باللطبع-اعتبرهم،انهغير،بهمسمعأوعرفهماشخاصمنكوللكنيالاطلاقعلىاللعاللمعرفهروائياعطمهوبلزاكان)*(انحنقد

صنعهمنمخلوقاتصال!واحتىخيالهفيااذابهمانوما،!نطذج.فلمروايةاعظمهيلتولستوي"شآ!سملاماللحرب"روايةاناءتقد

وشخعية،جدهمنالمتلالىاللكونتشخصيةاستوحىانهويقاد.هوفيتضارعهاروايه(ريتكللقهذاانالظنواغمب)كتهتافي.ببق

المثيرةاللفالنة،ماريالامرةوشحصيةلموالدهمنروتولىنجبقولاالتاديخفتراتمناللحاسمةاللفترة!ذهمثلوتعاللج،اللضخامة

تصويرهفيحولستويماان،بوجه،ويقال.واللدثهمن،لللشفقةعنهصكيلىولقد.اللشضعيانظمنالكبيرةالمجموعةهذهوتتناول

بيزوخوفبيير"والسلامالحرب"بطليثعتبرهماقداللذينللرجلينئصفهانيمكئاخرروائياعملااجداناستطيعولا.ملحمةانهابحق

الاغرالىقبيلمنيكونلاوقد،نغسهفييفكركانانما،اندرووالامير.وصفنافيمحقينونكونوركذا

سعى-شخصيتهانقسامادهـدوقد-تولستوياننقولىاناللخيالىفي!يراًيهعن،اللكبيروالناقدتولستويصهـيق:ستواخوفعبروقد

ينبعانمتضادبنفردينخلقطرقيعنوفهمهاشخصيتهتوضايحالى*نسانيةلللحياةكاملةصورةانها":قالاذ،وكوبةؤلميلةءجمارات

افدرووالاميربييرفيبمابهاللذيوالثيء.واحدانموذبممنيسمىانيمكنلماكاملةوصورةالهومذللكفيلروسباكأملةحسورة

الذهنيةاللططنينة،نفسهتولستويينمثدمثلما،ينشدانانهماهماالنالىفيهيجدشيءللكلكاملهوصورة.ونضاللهااربرصعوبتارلخ

هذاعلىيعثرانلاوكلاهما،والموتالحياةلالغازحلائثدانوكلاهماالحرب"روايههيتلكم،وهوانهمحزنهم،ومجلىووم!"كاو+نهم

شخصانلأووفالاير.بينهما-يختلفانفيماذللكعدافهماا."ما-غيراللحل-،،لسلاموا

غير.تفكيرءفينبيلوهو،ومركزهبنسبهفخوروهودومانتيكيشه!كتابختهافيشرععنرماوالثلاثينالسمادلةفيتو&صتوىكأن

شخعيةنقائصهكلمعوهوومتهوه،متسامحغير،دكتلأنور،متكترانهولمينته.اعابوجهذروتهاالكلاتبعندالا/باعموهبةف!به4تبلغسشروولمي

حلو،عطولىاله.بكميرذللكمنفادلىبييراها.بعيدحداًلىجذابة،امازمنيهكفترةتابلبونحروبلهاواًختار.سنواتل!هـستالاءنها

الضع!منبلغانهغير،بنفسهمضس،مهلب،شواضع،اللشمانلوائمممحابجيوشهموسكووحرد،لروسياناببرونعزوفهىاللروابةفمة

تضيقانالايسعكلاالهلللخداعالتعرصولسرعةوالسذاجةوالترددفيالايفكريكنلمروايتهكتابةفيتولستويشرعوتهـما.و!للأكها

يمسىللشيء،خيرايكونواناللخيريفعلانفيرغبتهان.ذرعابهالاحداثمنيجعلانعلى،اللصفوةمناسرةحياةعنهـورحكاية

الصورة8بهذاحمقيكوناناللضروريمناكانوللكن،اللقلبن!غافالقصةاشخاصتعريضينويوكأن.الحكايةلهذهاطارمجردا!خابىب!ة

تعذبهالتيلللالغانرحلوراءسعيهاثناء،ماسونيااصبحوعندماولكنهم،عميقاروحياتأثيرافيهمستوئرالتيالنجاربمنلعدر

.جداممله،مملةفصولبضعةكتابةفيلوللشويتورط.هانئةهادؤةبحياةوينعمونيرتطهرون،كبيرعذابوبعد،اللنها-بةفى

هوستوفالكونتبناتضغرى،ناناشايحبالرجلينهذينوكلااللقوىبيناللجباراللصراععلىمتفىايدااهتماماتولستوىبوكزوللم

شخصيةاقعءلمقان،!اتعويرهفيتول!وياستطاعوقدقراءاتهخلالمنواستطاع،باللفعللللروايةكنابتهاثناءالااننعارضة

!اةتعويرمناصعبهوماهناكولليس.روائيعملايفيللفاةلمحيمابايحازللهاساعرضلللتاريخفلسمفةللنفسهبستخلصان،اًلواسعة

فياللصغيراتفاللفتيات.نفسهالوقتفيلللاهتمامومثيرةجذابة.بعد

"اللغرورسوق"روايةفياميليا)ءباقاتعامبوجههنالقعصشخعيةومل.شخمةخمسملالةمني!قربماالروابةفيانويقأل

..ذيهات"مانفيلدصديقة"دوايةفيفاني"للفضيلةلام!عرضاتمعروضةانهاكما،الشخصيأتمنعيرهاعنبشدةبميزهاالذفي!(ركها

غبيأتاو،"الاناني"روايةفيديرهامسن!انتيا"ضعفكلجداواهتمام.كبيرائتصار،ذاتهحدفىوهذا.بوضوحاقاريءاعلى

بصورةلأذجاتاوغباءفي!ابثات،"سبرفيلد"روايةفيدورا!!اربعافرادمحلىواثما،ث!اوشخصيتينعلىهنايتركرلاالىكالب

صعبةمادةاللفتياتهدهتشكلاناللغريبمنولليس.العقليصدقهالارستولىعلالاتوهي،يلارستوقراطيةاللطبقةالىتشمي،عائلات

ناضجةغر،اللغضةالسنهذءفي،تنخمياتهنلانذللك،للروانيتقتضىالتياللعقباتبينومن.وبيزوخولى،كوراًجين،بوللكوزسكي

تقلباتىنتاذاالا!ثبراالوجهيجعلانعناللرلامعجزمتلماوذلكمجموعةمناكثرمعاللجةمنهموضوعهنجنطلبعندمااجتيازهااللكاتبمن

شخصيته.الوجههذااتستقدوالعذابواللحبو؟لفكر،الحياةمقبولااخريالىمجموعةمنالا؟تإاليجعلانهيالشخصياتمن

اللشبابسحريرزانهوقاةوجهيرسموهو!لهيشطيعماوغايةكانماعرفالهساعتهايكثففهو.يسمرفياللقاريءيتلقاهبحيث

رمتعاطفةحساسة،حلوةفهي.تماماطبيعيةنافاثاوللكن.وجمالهعلىفهووللذللك،*شخاصمنمجموعةعنموفتهالىحاجةفي

دافئة،اللغضبسريعة،انثويةبصورةمثاللية،عيانية،عنيدةللقرةلثئاعنهميس!علااللذينللاخربنجرىمالمعرفةاستعداد

للقد،يثيءكلفيولاحرة،نزواتذات،الرايمعلبة،ا!قلبماعامبوجههذاتحقيقفيتولستويكلهارةمنبلغوللقد،اللزمنمن

يخلق"وللكنه،رائعبشكلطبيعياتوهن،حراتنساءتولستويابدع.الحكايةفيواحداخيالاتتبعانكتظنيجعلك

.اللقارىءللبعلىتشحوذفتأةنانالثاسوىشخصيلالهتولستوياستوحىعأمبوجهاللقصصكتابمنوكغيره

"كأبوالسلامالحرب"ظنهوممما،اًللضخامةهذهعلىكتابوفياإكبارالروائيو-"مومسومرتكتابفه-ولحد1هذا)*أ

حرارتهالمؤللفيفتقدانمنمناصلا،جداطويلاوقتاكتابتههم،كااستغرقت3؟ءظة)!-52*كا!.!،5!8اـ؟9أ!3ه*وروايلتهم

باللدخولبييرمغامرةانالىقليلمنذاشرتوقد.الاحيانبمضفي.،عليهةوايات،عئر-ع!مكل"موآخوا-و(صه
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.اللفرمحربوفيالقوقازفياللجيشسلكفيثءخصيتهاهضمامهفقدتلص!نتويانلييبدوكمامملةالماسونيةفي

انهحى،ءتهوراومقامرا،مدمنا،سكيرااللحينذلكفيوكانلللض،ويخفلسةةصاغللقد.4روايرةنهاير"منيةشربوهو--هـماالى-

كيمنزلهيثيعان،القمارفيخسرهمايدفعبر،مرةذاتاضظرونلض!لمىإضال!ادحانتول!ى.ويآمن:ا*"ليااك*وعلىوض!،عايمكن

ض(كأذار!4لؤوكان.ميرا!،منجشءاكاناللذيبوليانايصعنايامقاطع!؟انث!و؟هـ،،غ1؟؟فيومبم،؟كأى:ش.رؤطافئ.رتوو!الع!،ءأ!كابظئونص-ن

وللفدءالزهريبمرضباللقوقازوجودءاث،ءواصيب،قوقيب.ي!ة؟لي-وو:!؟عيرو!--،كود!مال!كى؟نيتءعنحاممضةقوةهناك

فياوا!ورقىاو40اللفمعور-قهلليلةر!"يقضجمااىبعدنهايروكلبصانهفيجاءؤ--واذكلظرةش؟نظنر،-3صوؤيعرالاكه!تهـت.،،ظوزنمم+ا)،زنجمكأاوالىةس

41تادةوى.جةالر؟لوسبلمةهـ!!هـهكانتاذ-الغجرمعلتر؟بحفلةالتحكماومظوصقعهي!حص؟-"!و،بروأنمونبازرميرءـ!رءوز3انو،ربرجنصم

بضد-الوقض!قتلينسبياساذجةوشلةوهي،دواياته!منيخ!ثو؟!ما؟!.إل!-بىةد-?وش!!ور،هـ+إو؟-ضه!عمعاركهز(بربىون.!ك!+بولم3.فيه

يررانابدايفتهلمدللكومع،الندممنوصلمزاتيعانيكانالليلةهذءف!.ف!لأفلالانها9!يعيركمانأ،ؤ!ة!لاناما،تالاعلكنللماواموهان

عيسصظيانهالقوةبهبلغتولقد.الفرصةسخحتكلماالعمايةمدهخى!انه8؟عتمقأدفي،رسخقدالل!دحهلانكسبهاللقد،المناسبالوقف

ب-رحلاساتص8ت(ثتياوءماعاتتسقغساء؟و،كاملليوملسير9هـ!اورءلأنكأهـةوى!و-ثبر.ال!-،لم!أرز.نركثم!!فئ،المعركة

وللقد.اللنظريلفتلاكا!ضثيلاذللكومع،اضعبمنةيناد،لاسوي،يفعليى،نهاتعماقيأ؟لقائدكوحمروث!!وهـؤكسب!لهككركثتاللذفيالفز؟

انهشصؤرت.ا!إسيفيهااجتاصكاللحظاتبيمرت)):يةصسولكتح!المكرتحروانبجبولعبىنقضيكأىاذت!بانو؟كحفىالمعركةوتجنب،شمبما

الانفهذامثلىلهشخصالارضيوجهعلىبالسعادةءبنعماقيمبرلانظرياتكلفيالضلىعوكماحذافييكوقوقل!.ثفسمهاكمهامحلى

(للتانايتاناد-مأ"العيناشوهاتان،انفلي!اناللشفتاقوهاتأ!،المفلطحءـوكماالشولمنك!يرلق!رمهزونمألصوابمئكبببرق!!!تولمضويما

وفت.!سيمافيجعلني،بمعجزةيقومافىالمحهسالترلقد،املكهمااورفىلاوفي؟!ولث!ة9فيول"ا)ةنىيمأ"كأ،بر"فيمثلاالطل

اخلهس!-4قدماوكلوتئذاملكهماكلمحناتخلىلائاستمدادعلىانسهاليويخيل.الموضوعهذامعالجةعلؤيسامحدنيمااًلمعرفهمن

يد11وج("انيعر!فيوللم."وشموجهمقابلاهـحمتقبلفيهوور.كومنالانسمص؟ل!وقمانعتسردا!حوزرمنالقدرهظكلخصص

لىذ-بكأبمقد"ررهلمجئاوشم.رائعةجاذبيةذاتهـوحيثة9ؤءت.بركئعففف-أببسىويكنهمفتؤ؟تاوسض،هذانضجروقر.ال!رةووتهل!صبر

فعييسره،علىالسحرتصفىكانتالتم!المظراتتلك،بمب!يهنظراتمممتسا-اهـوائيا

ثشندالىكاهركانمثلما،املا)انبقةملابساللفنرةفنكفييرتديوكان!وايت"كلفى(لاخير؟قجؤءهرافيوهنت2!.!لص!ؤيقوىكأنتوانرا

اغدادهوتزايد(مئظرهنجحعناللعصريةالثيايخعوضهان،المسكيرزا!!؟راًنه..اخ!تمةمييسخاءذللكتعويض؟ستطاعفقدالضخمة

اللدر؟شهزملاءمنلهرمنلكضبوقد.لائقةعبربصورةبمركزهلللقاوفيءفيكرراانائسارق!بؤالروأفي!عادءكلئكاقللقد.مد!ضزر

مئنذ41وء.بضايقاللذي،اللكونتمقابلةاتجنبظللت"ءقازانفيكسنمالاضلية.ؤلقصتنضصاًقىبكدالرئيسيةلثخصعاتهمحد!ما

التيالناكنؤةونظوانه،المشستو!عره،البرودلتكلفهمفانجلةاول"و!ظتصج!باناوخلمفاكيات،تبات9ءفيتاء4لهةطوالباثبمبانيخبرونه

صتللديهبطببجافطالتقولم.افيننصفعينيهمنتطل!وةالى،اينهايةفيملأختفىق!يكنثم؟ن،اللشريرهوىكبينما

المحغسمحنوالرضىبلاهمية-يحيرنياللذياللغريب-الاحسماسهذاكافيذلكللكن.جزاءهلقيوبهذا.ثحماكسةامراةمن،نؤ،بماللفقر

يفهمنبمانيودوكأنما،تحببتيعلىالردعناءتقريبانغسهيكلفيكنللماللناريءويترك،صمف!شاوصفحةوفي،عرضايحدث

باللجحشالتحقعئدماانهويبمو".اندادانكونانمنابعدباتنابدبماالأزثراًءمنشبمءاللبه!!اللة!ا،؟نفبانا-محالىلديهتولدوقد

صدمتني":يقولكبفقد-.باطالضاخوتهماحدالىيحتقركانلليح!لى،ولمسضويجاءارالىنواق41هذاءلىالحالوا!.؟إمر.حلقه

علىنفسيعودتول!ء،المجتمعهذافيكببرةاشياءالبداية-منذ،وهاستواتهسبعمرتلقد.الحقةاهميتهإ"شيئاروانجنهخاتمةمن

علىعثرتلقد.اللادةهؤلاءمعالاندماجعتىمعوللكن،اًلا!صياءهذءاللعجوزاللكونتابن،روستوفيخبقولامنزلىفيانفسنانجدضع!

."الاللفةاواللكبرياءالىيجنحلااللدياللعد!الوسطردةفيوناتماشابرونجد،اطغالامنهاوانجبثريةبامراةتزوبموقد

المحاولاتهـنعدداكمبسباستبولفيثمباللقوقازمقامهواثناءلكسن.الاخرىهي؟طفلاوانجبتناتان!عاتزوجتللقدءلهـماطويلة

رومافسيةبطر،فةالمبكروثبابهطفولتهعنتحمثكماواللقصصالاوبيةكلاائ.ق(نعجافتسريمالىزحولىقد!لحياةهاىصعاءائكيرءأماللها

انهحتى،الاعجابواثارتالمجلاتاصدىفياللكضاباتحهـذءونشرتالاخطاربعد،عادبينغبييناصبحاكم،اوهوللكن،؟لاخريحبمنهما

للكنه.اللحرببعدبطرسبرجسانالىعادعندهابحرارةاستقثلشخصينرضىالىانتهياءعانياهاللذينواللقلقوالاللم،بهامراالتي

بمورهم-ينتعرو!وللمهناكبهما(ضقىاًلذينالناسالىبميليشمعرلمالنسيوهي،صاحبةبريتودءناتالضاواصصت.العمراوإلص!في

ووللصش!ميبالهاللجارماعتقارهمنوبالرغم.لحوهميلبايزوس!وفنجبقولاواممبح.شمتعة،متقلبة،حلوةالاياممنيومفيكانت

وللي،ايصامخلصونالاخرينباننفسهيقنعانابدايستطعللمانهالاوحدهبرايهيرضمسعكافطايماالاناصبح،مرحانبيلايوماكاقاللذئي

ي!ننرضوكان،الغضبسريعوكان.بذللكيصارصهمانفيقيردديكنمهذبيزالىلاكانوانوهو،قبلذيعنبدانةاكثربييوواصبح

.الكبرياءمنءبرداؤبهايركقرثولاالاخرينهنتعاعرعلىبوحشيةالرواب-ةووهفيالسعيدةالمهاية؟.ن.صكمةيزددللمانهالاالطمع

ابداحيانهفييرقابلللمالهترجعيففناللىوقبدافعاللطريقةبهـدهبركتنهاللمتولستويانواعضقد.لللغايةمحزكة

تصاحبهاالتيالمستطلعةتولستوفينظرةهـنارباكااكثرهوماوكائ،هكداسبينتهيشيءكلانعرفلانهوانما،بالمرارةاحساسمن

يتقبليكنوللم.الجنونالىبالمرءتدفعلاذعة.كلماتبضبع.-الحقيقةيذكرانعليه

بشحصهتعريرضفيهخطاباوقرأحصادفوقد،رحببمعلأسالنقد

ووجد،يباررءاًنيتحداءالخطابكاتبالىاللفورمحلىفارسلابنوهو.مرموقينءنر،ر،انجبتؤلم!اطبقةفيتوهـن.ويولد

العسخرية.لثيرمبارزةفيالاشراكمنمئعهميصععوبةاصدقا؟5وقدوهـرفوللكونسكي.مارياالوارثةوالاميرغتولممهوبم!نيقولاللكونت

تحريروكان.التحررمنموجةروسياابخاحتاللحينذلكوفي.اكظ!مةالابناءرابعوكتن.رطيىنأبست،ا،،والد.نهاجدادمنزفي

بعدبولليمانايسناياالىتولستويوعاد،الملحالساعةموضوعهواللعبيدمدرسينابهـ-يعلىالامرباديءوتعلم.طفلايؤلىولما3ابواومات-

فسياللفلاحينعلىوعرض،اللعاصمةفيعابثااشهربضعةقضىانوكان.بطرسبوجسانجامعةفيثمقازانجاععةفيثم،خصوصبن

الامرفييكوقانخشواوللكنهم،تحريرهمالىتهدفحطةضيعتهاصاءوسامحده.الجاعتصنمننسهادةايعلىبحصلفلمضعيقاتلميذا

وسمائلهواحدثت.اولادهملتعببممدرسةوافتتخ.فرفضوالمهممكيدةومولصكوبطر!جرجسانثمقازانوفيالمرتمعدخولعلىالارسننقراكي

اذاوحتىالمدهسةالىاللذهابعدمفيالحقللتلاميذكان.انقلاباوانخرطوا!غلاتالسهراتعلىويؤددالرؤصحلقاتيغشىكان
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وكانا،حادةبصورةعاطغيينالاتنانوكان.تسىللموللكنها،عنهللم.مدرسهمالىينصةوالاانفيالل!فللهمفا!المدرسةفيكانوا

ناعامبروجههداومعنى.الشخصبب!بزخارةيعرفبمايرتمتعانتولشويوكان.طاللبعوقبانيحهثوللمالاطلاقعلىنظامهناكيكن

وهـانت.اًلحميدةغيراللصفماتبعضلهالطرازهذامنالشخصاللعابهمفييشركالمساءوفي،معهمكلهالليومويمضييعلمهم

خشناتوشثويوكان،وغيورةللاصءنلأكمحبة،قاسيةامراةالكوزتيسة.الليلمنءتأخهةفترةحتىالاغاليمعهموينشد،اللقصصلهمويحكي

قبلتوللقد،بنفسهاإطفاللها.لرضعانغلىيصروىن.ءتسامحغبراسفوت،3عببدهاحدزوجةمععلاقةلهكانتتقرابااللفترةهذهوفي

نضباناطفاللهااحدميلادتدحدتوللكن،خا؟رط-بء!هذااًكسعيفيوالا"نهذاوغمل"السنونومرت.ابنعناللعلاقةهذه

تولس"ويواذا،مرة،عةالىباللطفلتة،دانالىاضطرهامماثدياهاووبد.اللصغارتولستويابناءاحدللعربةسائقا،تيموث!ويدممى

تمافيان.ثملاخرحينمنيتشاجرانوكاناحق.وجهدونعليهافيوراب!ابدورهكانتولسهويواللداناللطريفمنانالسيرةمؤرنجو

وجهب!عهدازواجهماوكان.جماح؟الاخريحبمنهبة،ل33انوارىوانش!.المائلةافىراداحدللعربةسائقاايضايعملشرعينجبرلابن

كانماوكثيرا.الكتابةفييثابروراحبجدتوللستويواشتغل.ءاماتوقعكئتفقد.الاخلاقيةاللثلادةمنشيءوجودعلىيدلذللكاق

اصولتسح"ؤقومكاكتالت!اللكوزتيسةاكن،خطهقراءةمعب،5باللعببوصالنهفيالملحةوبرغت"،يعدبهالذيبضميرءتولشتويان

للقدبل،رموزهقكفيجهـ؟ماهرةصارتمنهاجزءااعدكلماكتابا-نهاللنفسواحتراموالذوقالنطافةوتعليمهموتربيتهم،المهيتىحالهممن

وجملهبسرعةيدونهااللنيملاحظاتهمعنىتخمينعلىقادرةصارتغيمولليدلترجنيفكانوللقد.لابنه-الاقلعلى-خىمةلهعيقدم

.مراتسبعوالسلامالحربروايةنسختانهاويقال.المتكلمةغيرمربيةلهاواستحضربعئاينهاحاطهاوللكنهطفلةلهكانت،شرعي

وصففي31س3؟80سيمونزالبروفسيرتبه3مايا!وفيماتولستوييشعراللم.اسعادهاعلىللغايةحريصاوكانلتعليمها

،الافطارمائدة؟ماماللعائلةت..لىاللطم)):تولس.؟وياياممنيوم؟.الشرعيابئهعربةيقود،اللطبيعيابنهيرىوهوحرجبادلى

وقي.وحيويةبهجةاللحديثعلىومزاحهاللبهتربنكاتواضقتبكلجديدمشروع3فييبدأقدانهتوللستويطببعةغرائببينومن

مكتبهحجرةفيويختفي،اللعملوقتحانوالانمردداجمضا!،يةءاجلاانتمامابهيضيقذلكبهـعدولكنه،حماسمناللعاللغفيما

يجر؟منهناكيكنوللم.اللثقيلالنضايمنكوبااللعادةفيمعهحاءلافانهوهكذا.الإبجابيةالمثابرةلحضيلةماحدالىينقصهكان.اجلااو

ليتريض،فانمابقليلاللظهربعدمكتبهيذادروعندما.ازعاجهعلىنشاطهثمرءانوجدبعدماابوابهااوصدمدرستهيديرظلانبعد

فيويعوداللخيل.ركوباو،الاقدامعلىاللسيرعادةذئكومعنىوقد.اللصحةمعتل،نفسهعنراضغيرمرهقاوكان.لللامالمخيبة

يسليكشرجوعهيشبعوعئدما.بننراهـةويأكلاللخامسةالستأءلمةوجودجانبلولااللحينذلكفياللطشوشكعلىكانانهبعدفيماكتب

وب!هـ.نزهتهخلالصادفهاتجربةايمناللحيبحديثهاللحاضرين.اللجانبهـذا3انو.باللخيريبشرجانب،بعديس!كنسفللمحياتهمن

قدوبمناللعائلةالىينضماثامنةوفيليقرامكف"اللى،مودالغداء.اللزواجهو

تكوىما(وكئيراعالجلووسيلعالليننناللالطفالشعاكبلصونطاواللزقرار"هناش!قىيكورعمرءمنوالثلاثينالرابعةفيوكاى.التجربةيخوصاروقرر

....للطيبباللثانيةاللبنتوهي،عشرةالثامنةفيفتاةو؟هيبسونياوتزوج

لعائلة،قدرمصديقاكانكماموسكوفيعصرياطبيباكان،بيهرزيرع

منسببهناككنوام،وه،نففيمجديةباللعمل،مليئةحياةكانتاللكوذتسهوانجبت.بوللياناياسنايافيالزوجانواستقر0لولستوي

سونيا،قادمةسنواتللعدةا!!نيءالنهجهذاعلىتسير.اندونيرحولانجبتكما،اولادثمانيةزواجهمامنالاولىسنةعشرةالاحدىخلال

عمله،فيزوجهاوتساعد،المنزلعلىوتتة!ر!وترعاهمالاطفالتنجبر*-بتولشتويوكان.التألتةسنةعشرةاللخمسخلالاخرينخمسة

اللكتب.و.بؤللفضياعهعلىويشرفويصيداللخيليركبوتولستويعلىعملوقد.باللصيدشغوفجدوكان،ركوبهاويجيداللخيل

دظذ.لللرجالخطيرةفترةوهي.الخمسينعامهمنيقتربوىنانهح!.نه!اللفولجاشرقيجديدةاراضيواشترىضيعتهاصلاح

ناويحتملالوراءالىاللثميوخويتطاع،وللىقديكونالشباباقعلى.نجريحيافهوكانت.الارضمنفداناللفعشرستةيمتلكبات

ويهلوح،الامامالىويتطلعون؟حياتهمفيحققوءالذيمآ:ينساءلوايقامرونالذيناللئبلاءمنعشراتروسيافيهناككابئ..مآلوفنمط

كشانوقد.فبلالمستمنيقشعرونقدوساعتها،العمريفخرللهموينجثونيمتزوجونوالذين،ثبابهمفيروتاتويتملونونوبكل

منالموت.!وادخوفذللك-حياتهطوالتوللستوييطاردشبحهناكعلىويشرفون،مقاطعاتهمفي!ستقروتواللذينالاطفالء!فيعا

يمنعهممااللعقلرجاحةمنللديهمومعظم!،كافةالناسميموالموت!لخ!ورودهناككانكما.ويصيدوناللجيادويمشطوت،،املاكهم

انهبر.الشدبدالرضاوالخطرللحظاتفيالا،بكه3النمه-رمنوفقرهسم،اللفلاحينلجهلويأ،لم،المت!ررةمبادئهفوررةويينتمارر

"ركابطءمايليوفيط..بهـحهلامرضا؟4وتفييرئىتهصب-ر!!تحسينالىويس!عونفيهايعيشونالتيواللث،عة،المدقع

فيافي-هنيةحاللنهيصفو،جحيت*38!لأفي؟838((اعننرا!ات"اصهذهفيكنبانههوعنوم!تولستويميزاللذيالوحبدواكالننشع

الجيندولث،)؟للحربم!لحالعاللمفيظهرتالتيالرواياتاعظممنروايتيناللفترة

الافرإبىافيهمط.كأربضإءورظتفيبد(ىصاتضم!د"ينعدسللغزكهو،هداحدثكيفآما."كارنيتاانا))و"والسلام

مااواتك!كفأعرفلأوقيئئةوارزلمقاللئبرةمنللحظاتجمبمامرتاللخاملينسسيكىملاكاحدابنالفكيفتفسيرينتعذرمثلمالفسيره

هذهانءبر.لن!نظ؟أصبحتل!ياع4روشعرت،افعلهانيمكنالذيا."اللغربيةلأريحاغنية"قهسبدةووريثه

للحظاتتكئ.1،ىتصيرء،ليالص-؟ةصارتوى،انكشفتاللغ!ه7

شتمفلوكارف.د؟ئضافصوئتروبنفس!باهـز!من-ممكثراخدتاللحبرهكانتففد.شبابهافيجداقيكانتتولتويسونياارويبدز

...،..00001ء،..؟ءىكان،الشيءبعضفمكتسزانفهااما،ال!!ينينجميلةالقواموثيقة
لم؟عاب!هيما.ل!باء18شدجدوىما..لالسلهعدهى2لما!.

بى.غ!ل!صوتهاوكان،ومرحاحبويةتفيضوكانت.لاعااسودتنمعرها
امال!ماهناكيعدللمواله،الهاركدعليهاقفكئتمانتو!"

ائحا!بيقدتر:!،موجوإة"!عدلمنجهااقتاث-كنتالتيجمافيالاتى!،*ر،!طبجلبمفكرةيئفظ،طويلةللقرة،تولسضيوظل.الرنين

؟نر.ائ!وروريصىق.با!توحي!تيواصييت.بهاقتأت!أكانيسجلوانمافحسبنفسهونأنيبوصلواته،وافكاره؟مالهلا

تكنتمق3ي.ذلل!ا!ع!أنألا؟!عيئيكنوللم،واناموافرفياكلى،الخطوبةفرةواثناء.اللجنسيةوغيراللجنسيةخطاياهافي-،كيها

معقؤلا".امر؟تحفيننياعبار!ف،ت.إ-نطيعهناكتكنللمادحياعةهناكيوميا!اعطاهاالمستقبلةهـوجتهءنشيئايخفيالافيمتهورغبه

ليلةقصتانبعدولكنها،باللغةصدمةصدمت؟نوك!؟ر.لنقر:هأ

كأ.سيس!4.جفيونست-!ليف-توت!قيليرا،1(صفحتلقدد4.وصفرفالمفكرةايهاعادتالدمعفبطررضتإكةمة
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منزلاواداهـت،اللشليمالتهليملعليم"على؟انفرفنأبنفسهاهـلابكلف!محاطاكنتوكتدياللدو(-ت3هذكلبيلحقتوؤ!)(

ولكنهسا،معهاتعاطفتولاخيوةالمه.لولستوينظرةلعهموللم.كبيرا(نض!بن،وكالتبلغتقفاكتفلم،لللغايةسعب!احفا3اءهتبالىيمكن

لسلوكقغيرعنممادلكمعانزعجتولكنها.كافتسامحفي.نقبلتهافوو؟لسعةوضيعة،نجباءبناء1و،واحبهاتحبميصاللحةفيوجةني

ضيقها.اظهارففىز"!ددوللموتضمايقت،قلبهلتبنرنتيجةلوثشنويمسنوكاويىثىحوننيالناسوكان...ميكيمجهـ!دونوتتقدم

الاخرينجهدء!لكيعمهالا4واصمنانتوللتوىووهـرأى،والاناور-ذا(عبحتالي-لاالنفيخداعمنكثيردون-ازعمانالممكن

-....اضنداجدهماانوندواللجسداللعقلفيبقوةانفنعوكنت...مشهور
ويعغسلالماءويحلح!،شفسهموقدهيوقدمحار،اللحدو!اضيقفيلا

....انمقثوركطفيكانالجسعمانيةاللناحيةفمن،الرجالمناندادي

نابع!الاحذيةيصنعبهبفليعلمهاسكافياوجلأب.برنغهثيابهكأىاللن!نيةالناحيةومنكأا!حصاوفيسرعتهمفياللفلاحيناج!ري

ائفللأحينهـح!لو!نةجبينهبعرقؤوتهكسبفكرةمحليهتسلطتقملةلاعاتثحراو!اعاتثمالبماللعملفياستمرانمقدوديفي

ويقطع؟ا!صادحاملاالعرباتويجرمعمجرتبوللياناياسنايافيح!علتيليوتمئلت"."وخيمةعاقبةاللر*لهذايكوناندون

منيبنلانهللهابدافقدذللكعلىاللكوتىةتوافقولم،الاختابجعلنيثريرةغبةنكةالاهيماحياتيان:النألليةباللطريقةاللنصئية

يقوملا،مجهودا،كيهنفعلاحسماتيامحهوداًالمساءحتىاللصعاء. ..-."لهاهدهاماشحص

ا!ءكبتوقد.سنهمصغاهـالسنالااللهمانفسهماللفلاحونبهفق!اشهونكن،بالللهالإبمانعنك!!يايزاللاكاىوعندما

ومعتفداتك،يتفقالنهجهذاعلىاللعيشافيباللطبعستقول":تقول!زفهممنتمكنها!تيالنطريةللدإ"تكنللماذ،برماشقياجعلهلللعقيدة

:اقولانالااماميوئيكأاحرىم!ماولتئك.دللكفيضتعةتجدوانك"؟امحئىانليينذغيوكيفآعيثيلماذا"نضسهيسالوكان.اللحياة

شقفياللفصنيهالطاقةهذهتضيعانيؤلمنيذللكومع،نضسكقعو!كنلنهباالايماتالىاخرىمرةانتهىثم.جواب!لىيعثروللم

اعمالوجميعها-الاحذيةوصنعالساموفارواشغال،اللخثبو!د،المزاجعاطفيرجلعلىحقانمريبامروذللك،المنطقيباللتفكير

ليستولكنها،اللعملتغيواجلمناوالراحةسعاعاتقىبعمتازةبدولالوجودبم!علةهناكائبدطرموجوداكئتاذا":يقولكتب

منىن.معقولأكلاماتتكلمهيها"خاصةكمهنةاتضنةاذاكذلكم!هياللعللللجيمالاولىاًلعلةوهذء.للعللعلةهناكتكوناق

منناحيةأيفيانبلاليدويالعملانتولستوييقنرضاقاللحماقةتثبتالتياللبراهيناقدممنالبرهانوهذا."بالئهالناسيسميه

!واياتممأليفاللخ!منانيفنقدكاناذاوخىالن!نياللعملذلكفي،يؤمنيكنلمكما،خاصبالهيؤمنيكنوللم.اللهوجود

افضلعملعلىيعترللمانهنصدقنكاداننا-لاالا،ازوطلودطيطاللعهااللىانتهىعندما-بعدفيماكأنوان،الموتبعداللحياةفياللحين

يسرغلموالتي،صنعهايجيديكنللماكتيالاحذيةصناعةمنائنفيتفنىانالمعقولغيرمنانلهبدا-الابديةمنجزءالنفسان

ملابسارتداءعلىواعتاد.ينتعلوهااناياهامحهماووينالناسالاوولوذكسيةاللروسيةبامنيسهمتعلقافترةوظل.اللجسدبفناء

دخلجمف!حكىقصةشهنار.مهندموغيرقذراواصبح،الفلاحينمسئانووجد،ومبادئهمتتفقلاعلمائهاحياةانوجداذصدمولكنه

هـنبئغفقد،ا!--مادبحملورامانبعداللعشاءطعاميىتناوليومذاتاستمدادعلىكان.بهبالايمانيطاللبولهمابكليؤمنانالمستحيل

وهجوالنوافذ.فتحالىاضطرواانهمبهادخلاننياًلرائحةبثاعةينتصقوبدأاللحرفي.البسيطبمعناهحقهوهافق!يقنللان

اللحيواناتتذبحلاحتىنباتياواصبحللغايةبهمغرماكانالذيالعيدزادحياتهمتأملوكلماوالاميينواربسطاءالفقراءاواسطبينبالمؤمنين

باعتدالاللخمرلثربمحديدةلسنواتللق!طل.الملألدةعثىوتقدآبايمانيتمقونخرافا.نهمظلمةمنبالرغماللناسهؤلاءبانايمانه

معمريرنضالوبعدالتهبمايةوفي،نهائياعنهااتيماتغير،!ىللحياتهميعطيلانهذلك،وحدموللهم،!همضرورةيعشبرحقيقي

ائئدخين.عنكفنفسه.للهمممكنااللبيشويجعلمعنى

واصرت،الطوقعنيشبونالاثناءهذهفيالاطفالوكانوكانت،لارائهنهاكيتحديدالىيصلانقثلستؤاتومضت

اجلمنالشتاءفيكوسكوامىالاسرةتنتقلانعلىاللكونتيسةتلخيمساالاراءهذءتلخيصالصعبومنودراًسةتآملسنوات

وكان.تنضجبدأتالتيالبوىابنتهاتانيااجلومنالاطفاق.،تعليمبعدالاذلكافعلاناًحاوللاواناالوقتنفسفيووافيامخنصرا

زوجته.امرارتحتاستسلمولكنه،المصحياةيكرهلولستوبم!علىتقوملالانهاا!دينيةالطقوستولستويرفضانبعد.تردو

انفقراء.وفقرالاغنياءغنىبينلمسهاللذياللغارقافزعهموس!وفيانوبعد،الحقيقةطمسفيالاتجدعبمولاالممميحتعالليممناساس

كانلبمطما!ابانهاشعرولمأظلفيللتولاشعرتللقد"-يقولىوكنبظاهراهراءباعتيارهاالمسيحيةمبالىىءتتضمنالتيالعقالدردض

معطفينامتلكوانبم،منهشيئاالبعضكملكلابينماالطعاممنفائضتكمنلااللح!يقيةبأنالاعتقادالىوانتهى،البشركيلللذكاءواهانة

دوما".تتكردفيجريمةاشتركبذللكفالي،معطفآييملكلاوغيركيالامرفييرتكرتعالليمهجوهرانوآمن،المسيحيسوعكلماتفيالا

دائما،وفقراءاغناء2هناكانانهالناسلهيقولىاناللعبثمنوكانلا"ابداتقسملا"اًلوصيةانوةرر"المثرتقاوملا"ةالتالي

ناوبعد،سليمغيراهرذلكاقشعرفقد،دائماسيحمثهذاوانايضااللقسمالواعكافةعالىوانمافقطالعادياللقسمعلىتنطبق

يذهباذباللخزيشعر،بشعاءتهولمبىلليلاالمعوزينلايواءمل!زاراما.الجنوديؤديهاللذيم!القسماوالشاهد-شديهالذياللقسمسواء

بملابسهماخاد!انيقدمه،اءعنافضسةمنعشاءويتناولمنزلهالىمحاربةالرجالىعلىفيحرم"لاعنيكمباركوا،اعداءكماحبوا"الاهر

للمعوزينالماليمنحانوحاولى.الابيضوالقفازاللعنقوربطاللرسميةوكان.للهجومالتعرضحيئالنغسغنالدفاعاو-الوطنأعداء

يأخلونهالنيالمالانالىانتهىوللكنه،المعونةعئدءيل!سوىالذيناناللىانتهىاذفهوبمقتضاءاللعملنظرهفيمعنا.برأيمرالاعتقاد

فانوللذا.اثمالمالان"-وقال.ينفعممااكيريضرلهنجملقهمالاصاءةومقابلةاللذاتوانكار،والتواضع،اللحبهوالمسيحيةجوهر

اصبحوقدالاطويلوقتيمضوللم."اثمايرتكبملايعطيمنيعملوان،اللحياةمتعينكرانعليهلزامابانح!مى2،بالمعروف

إلمرءاستصاعاللخطمن-وا!لللاخلافىمنافامرالامتلاربانيجزم.و-سحمويتعتبويتواضع

التالليذواضحة.اللخطوةكانت،كتولستوجمولرجلوبالنسبة.بمهتئكات

صراعفبمهنااثتبكولل!نه،يمتلكهماكلمنررصانقررو!لىالادلوذكسيةاللكنيسةاتباعمنوهي،تولستويسونياواصرت

اتتركاوشحاذ.تصبحفيانترغبتكنلمالتي،زوجتهمععنيفوسيلةبكلوراحت،دينياتمليمااولاث!ايتلقىانعلىالالفياء

ادارةعنعجزهلاعلانالمحاكمالىباللجوءوهندته.مممميناًولالط.فيهاتضعهاانالاللهيةالعنايةشاءتالتيالرقعةتلكفيذللكتؤدي

تؤولانعلىوافقعنفهمدىاللهالايعرفلاجدالوبعد،شؤونه3الوقتللذللكتجدللمانها،الروحانيةفيمغرقةامرأةسونيامحنولم

قسمالممتلكاتالنهايةوفي،العرضهذارفضتوقد.الليهاممتبكاتهوربننهم،الاطفالمناللكبيراللمددهذامثلانجبتوقدخاصة،اللكافي
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ماالىئ!بتولستويلكن،الكونتيسةغضبلليثيركافياهذاوكاناشغرقهاالتيالاعوامخملال-مئاسبةمناكروفي.الاولادوبينبينها

كتبهفيحقوقهاعنتتنانرلانحثها-علىلقد،هذامنابعدهويمضيانقيوللكنه،الفلاحينوسطلليعيتياللبيتغادر-اللخلاف

ماوهذا،جدا؟لرائجةاصروايأتبالطبعرينهامنوكان،الاوللىاللذيالالمبسبباللبيتالىثانيةمشمودانفسهيجدكأنبعيدا

توقفاسرتهاوحياةحياقهاكانت.باتارفضااللكونتيسةرفضتهبوليانا،وبالرغمياسنايافييببشواستمر.لزوجتهيسبنهانهيعرف

تدعهوللم.طويلةحادةخلافاتللكذواعقب.أللحقو!هذ3ءعلى-للظيةمتواضعترفوهو-بهيحيطاللنياترلىلمظاهر!لمهمن

مطاللجحتضاربةبينالن!فسموزعكان.بالسلامينعمونسيرتكوفسونجباعلىيوافقوللم.الاحتكاكاتواستمرت.ثرؤةمنهجنىانهالا

منها.مطلبأيدحضيستطيعلاولميسضطع.لاولادهمالوفرهاللكونتيسةكانتاللذيالتقليديالتعليم

عمرء.منوالستنالثامنةبلغفدتولسضويكان6918عامفييريد.كماثروتهفيالتصرفمنلمنعهضدهوقوفهاللهايغفران

،اولادهمعظموكبر.عاماوثلالوناربكةزواجهعلىهـمض!9وكانلييسمحولا.سنةثلاثينالتحولهنابعدلولستويوعاش

كانتالتيزوجتهاما،الزواجالىطريقهافيالثانيةابنتهوكالت.مضطروانا.بالتفصيلاللطويلةاللقزةهذهاتناولبانهناالمجال

وقوع!اوهوشائنامرفيلورطتفقدواللخمسينالثانيةبلغتقدتولستوياصبحللقد.ذانةحدفياهميةلهمماالكيرحذفالى

يدعثىموشبهـقيمؤللفوهو،عدةبسنواتيصغرهارجلفيحبروسيافيكاتباعظم3انهعلىتعرفهلغفالناس،كبرىشخصية

واللى.والسخطباللخجلوشعرتولستويوصعم،"فاناييف"،ومعلم،كربرالياللعاللمانحاءفيشهرتهعظمتوانما،!حسب

بتاتآييفالوثيقةصلتكان"-للهاكبهاًللذياللخطابهذااللقارىءوفقايميشوااناصحابهاارادالتيالمستعمراتوأنثئت.خلافيوا

مضيتولو.هدوءفيعليهااصبراناستطيعلاوانا،بتقززتشعرنيبعدماللخاسمبدأهتطبيقحاولواعندمابالاسىواحسوا.لمبادئه

حياتن!وتسميمها.تقصيرفيالاافلحفلنالنحوهذاعلىمعكاء-شونتيجسة.معاومضحكةمفيم!اللفاشلةمغامراتهموفصة،المقاوهة

هذا.تعرفينوافت.الاصدعلىاعيشلاواناعامعليمضىلقدواعتقادهتسامح!وعدم،اللعنيفوجدالله،المتشكةتولستويلطبيعة

استعطفك.وكنت،ا)ضيقحالاتاشدفيواناهذالكذكرتللقداعدقا؟هكان،دنيئةبواعثمنبدافعفانمامعهيختلفمنياناللعلني

منولاطريقةكلجربتللقد-.متاللصجربتالاخيرةالاونةوفيعلىوفد،شهرتهتضاعفتعنمماللكن1و،الليداصابععلىيعدون

قدانهااقولانواستطيعمستمرةالوثيقةالعلاقةان.جدوىدوسيابقاعيزورونالذينوالحجاج،الطلابمنجمعبوللياناياسنايا

وواضح.هذااطيقاعدوانا.للم.النهايةحتىالنحوهؤاعلىتسيرمنهمالنبيل،وغنيهمفقيرهموالالباعواًلمعجبونوالسياح،المقدسة

ننفصل.انسواحدشيءغيريبقللم،عراهافصمتسنتطيعينلاانك.واللعادي

طريقافضلعنابحثانينبغيولكن.ذللكعلىامريوللقدحزمت،للامتلارمحبةصغيورة،ذكرتكما،لولستوبموسونياوكانت

السفرهونيبالنسبةشيءامضلانواعتقد.الامرهذالانجازلمنزلها.اللغرباءغزوقاومتوقد،نرجهااحتكاردائماتريدكانت

وهو-مؤكدواحدشيء.اللطرئافضلفينف!سوفاللخارج.الىهويتحسدثبينما"-تقولوثننت.للصبرهاعسيراامتحاناوكان

."النحوهذاعلىالمضينستطيعلااننايعشييظللنفسهالتحمسفيويغرو،اللعنطةمشاعر.كلعنلللناس

الاصرصيىةدحيلمن!ماواحدكلظلوانما،ينقصللأللمولكضهمآوباشياخ،وباللخيل،دراجةوبركوبباللطعممغرما،يعيثيكانكما

اللشسابالموسيقيالمؤللفاللبهونتيسةوطاردت.يطاقهلاثيءالىاتدطلكلا"تقوليوميلالهافيكبتاخرىمناسبةوفي."شهوته

وللكنه،الامربدايةفيذللكأطربهوربما،عاشقةمسنة؟مرأةبخونالناساصعاداجلمنيمارسهاالتيالاشياءهذهكللاناشكلانالا

موضعتجعلهعاطفة،مبادلتهايستطيعلابعاطفةضاقماسعانمعناهنبافيا.فكونه.اعهشانمعهاعلييسببصورةالحياةتعقد

علىيعملوانه،منهايهربانهالنهايةفيوا!ةت.سخريةومزيداالنفقاتفيفىيىةيسببمماءللغطصامينطهيالىاضطرارنا

وبعد.للغايةاحزنهامما!كروتهجمالنهايةوفي.!هاصدمالىادتواللخيراللحبعنومواعظه،اللبشريمااللجهدمن

خنتنابيداء!ىنتانايفانالىتفكيرهاات!ىؤمرةؤرةممي."محيطناعلىاللرعاعانواعكلوتطفلبعائلتهاكتراثه

المشينة.العلاقةعو!وانتهى"والروحاسمفييدصشابارا،5لولستويشاركواالذيناوائلمنوكان

اللحينفيذلكاعبحفدوالزوجةالزوجيبناوولأ!وكانمنللكنه-استقال،باللحزسضابطايعملوكان،ثريوهو،شيرتكوف

وقدفلاميذه،يقفانس!وفيانفسفييحزمماوكان،شائعاامرامثالليامخلصارجلاولاى.المقاومةعممبمبدأاقتنععندمامنصبه

....فريدةقدرةلديهوكانت،السيطرةالى-د!بلكانونكنه،ومتحمعما

مودعامنهايففواوان،صفهفي،اللوجديناصدقا?الاناصبحوا*م!8كلكوول"ولوو!مودايلصويذكر،الاخرينعلىارادتهفرضعلى

يجلبوللم.نظرهمفيلهينبغيكانكمااللعملمنمنعطلانهاعدانيا

افراىبيغالفرقةوبث،اعمرؤ،،5اى!دءدالد،تذ!-!ادة.نحولهلهاللىاضطراومعهتشاجرآوأداةلهصاربهاتصلمنكلانعنه

انشواًرءعنى(.فباعهولامه.زوجنهوبينبينهانئممقافاواحدث،عائلنه-؟استمرتحتى،تولستويوبينبينهوثيقةعلاقةوانبثقت.منهاللؤإر

..ء!اً.....!-اللكوزتيسة.حفيظةاثارمماتولستويعلى8نفوذلهوكان،الانجروفاة
وكعب.مبالليحديربالمحهي!نمصركانلهواللحى.رخيهاحيان!

-،001الافيكاناصعفالهنظرفيمتطرفةتولستوياراءبد!وبينما
ثكل-احنمو،و،)

لاامغمم!ا..ا!هضللواار!وءللىاحطولىعنفوانلاءنمياتهفي!ب!في.!اوىلى،ذ!نمنابعداللىالمضيعلىدائمايحثهشير.نكوف

التناقضذلكمنأقضلفتببثاأنشدلاانيالااللكاملاننثاغمانشدالروحيبتطورهتولشويانشغالىمنبلغولقد.اللصرا!ضمنبو-بد

."فميريومققدا!يماحياتيبيناللعارختدرانالممكىمنكانبينماانهالئتيجةوكانت،مقاطغاتهاهملانه

التالليةبئمراًضالسنواتالعننرخلالواصيمب.صحتهوانهارت.ثولار.025منفيكثرتلتللم،عامكلرولارالفئلاتلمائةحواللبم

قدالمونظ.علىتولستويتنارفاناحدهاشدةمنبلغوقد،مختففةهداوتعليبماللبيتعلىللانقافىيكفيلادلكانالواضحمنوكان

ء!.-ء....ا0000يشرحقوقيمنحهاانزوجهااللكونتيسةواغرت.الاطعالمناللحشد

وصميلجدادحي!باله،3للمنرهدهفيعرمهالدي،غووكيوصفهوبدأتالمالبعضواقترضت1881سنةقبلكتبهااتيموللفاتهكاقة

.نكادااكثرونطرانه،حدظاشدصارتاعيئاهانعير،ودماديالللون..

متعثةبضاءطوبكأللحيةلهوكانت.وجهها!بقةا!-طعيدوىلرتاشطاعتانهارررجةجداالمثروعواثمر.كتنهلتشرللحسابهافتروعا

.صه!نالثمانىبلغقدوكان!جوزا.!لشوياهبح.الشعر3بات!جتوللسننوبحقوفىالاحتفاظانالواضحمنوكان.ديونها.نغطيان

..،ة..خ...ة.ا.اعة،!ااروضنجحفلما،اخلاقيلااجراءالمايمةطنوعقيدتهيتفقلاالادبي

ررعه،-!روكاى.والعمالينالماليهوريغ،حر.م!وما!4كلبانير.ءلنانعلىحثهتولستويعلىال!ميطرةفي!برتكوف

-6؟االلصفحةء)ىالتتمة-يتئمرء.انيثاءمنيستطيعلللجمهورشائعملكهو1881عاممنذ
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انا"فيوليفين(،والسلامالحرب"فيبير-وهماروايانهشخصياتلأ5هه

ح!طتهيمم!تبدظروفين!صم!هحأبرهدلكيمرلرمنفيهالتجعل((اللفت!نينادرفيأهأم!السموا!!رب)1(حي!ح!مم!ى تقريبا.به

اص!ائهرضآلعدمضا!قدوكان.يعثبونه،واولاده،-97-الصؤحهعلىالمئ!نتعودىنتمة

موضعمباثثهيضعانالنهاقيفيواجبهمنبأنهشعر!ااذ،عنه!!ه!م!ههه!و!

به.يعفبمايعمللملان!من!م!اللكثيرونتأللمفقد.اللكلجلءالتنفيذ

اليهوك!ب.بادفاقيتتهمهجارحةرسائليومكلفييتلقىوكانوكانت.يعيشهاقلائلسوى(نت!!رامامهيعدللمانهاللواضحمنوبات

يهمنحوان،ضيدتهعنانيتخلىاليهقيوسلالمتحمسينتلامذتهاحدلىالذيشير.نكوفوكان0اللحارةالمشاجراتبسببمريرةاشمهرا

وانواحدا،صبيكالنفمممهيتركوالا،والل!راءاللقربىلنويممتلكاتهاشترىقد،الملكيةاخلاقيةلا.عنفكرتهبقوهما،لولسنوييشارل!

عليهورد.شحماذاىنهلوكمااخزى-الىمدينةمنوج!"علىيهيمريناللقاءمهمةنجالطبعيسرممابولليانا،ياسنايامنباللقربضيعة

4يتنصتمم!ماان،انطئمراشدلخطابكتأثرت"-بقوله.نولستويكليمرانفيوغبةينفذانتوررةوىمملىيلحوبدأ.الرجلين

وهنا!اسباب.تحقمقهعنالانحتىعجزتوللكني،المقدسحلميوووحقهامنتحرمانالكو؟تيسةواهاج.عامةملبيةمماتهبمدانتاجه

اقدامبمفييكونانلاينبغيانههوالرئيسيالسببوللكن...عدةخمسةمنذتولستوكطعنهاللهاتنازلىانسبقاتيفيالروايات

الل!ببيخفيالاح!بالقاغلحتفيالمرءانعلى".الاخرينصرةذلكعلىالىشيرفكوفوبينبينهااللطويلةاللعداوةوتحوللت.عاماوعثسرين

!ااعتقد!ماومن،اللباطنوعيةالىبهو!ي،لمسلكهالحقيقياللكسندواباستثناء،اًمهمجانب؟لىالابناءووقف.مملنيةطرب

ضمير.براصدقا؟.عليهاملاهبماالعملمنتولستويمنعالذيالسببشيرفكوف،تأثير+نحتتطما،اقعةكانتالتبماللصغرىلولسضوكطابنة

اللىءتدفعهالتياللكافبةالرغبةلديةليستانه-بساطةبكلهو-وبالرغم،واللدهمللهبمارال!االتياللحياةتلكيعيشواانالابناءيردؤللم

يشيراحداارللماللكاتبفينغسيةلممةوهنا.-سيدءماتنفيذهـنحرساز"!الىيرعومايرللمانهالا،بي!نهمضياعهقسمانهمن

لذراسةيتصدىمنكلفصفيوضوحهاوجوببالرغممن،ابدااثيهات!رضاللذياللضغطمنوبالرغم.كناباقيدرتهااللياللضخمةالمباللغ

حدالى-هبىاماتبينتجهابداسعملكلانذللك.،للكتابحياةكلعنفيهاتنازلوصيةكعبانهالا،السرتهجانبمنتولستويله

ماسمها،يقظتهواحلام،ورغباته،لغراثزءاعلاء-الاقلعلىماوفاثهوقتموجودةتكونالتيالمخطوطاتانواعرن،للجمهوراعماله

يعبراذيهو،لاخراولسببنفسهفيكبتهاقديهـوناشياء،شئتنشرها.يردمنكلمتناولفييجعلهاص!ش!يرتكوفالىتسلم

عفاالتنفيسفيالرغبةمننفسهيحررفانماادبياتعبيراعههاشيرتكوفوألح،قالوليغيرالاجراءهداانالواضجمنكانوللكن

الرضىيجدلااثؤللفاشعلى.الايجابياللفعلطريقعناكبربصولىةداخلىالىالشهودتهريبوتم.اخرىوصليةيكصبائثولستوجموعلى

فيالسببهووهذاباللعجز.الشعورلديهيبقىاذ.ذللكفيالتامتولستوكيونسخ،هناكيجرك!ماذااللكونتيسةتعرفلاخىالمنزل

نظرة-منهكرهعلى-الليهوينظر،الايجابيالرجليمجدالاديبانهذهوتضمنت.بحجرةمكتبهالمفلقةالابوابخلفيدءبخطاللوثيقة

العملباشرتولس!توفياقىجداالجا"فيومن.باللحسدممزوجاغجابشيرتكوفاقترحالتياللكسندرا4لابنهالطبعحقوفىتس!ليمالوصية

فيسيجدكانانهالمحتملومن.المكبوتةلدوافعهكيديلاليدوفيصرتهـموقنا"ا!تجاوزمناللكيرفيهبأسلوبكتبلانهذلك،تعيينها

انهلولااخلاصفيبه-شمنماتنفيذالىتدفعهالتيالقوةنفسهالالرة،4خارجمنوريثأير!و-اانيودونلاواولادهتولسوبمرنوجةبئن

-تمميمه.حدةمنبذللكفخف!(لكنبتلك؟لفذلك،ومع.لللعيشالرئيسيةالوسيلةمنالوعيةحرمتهملقد

تولشوينسخهااخرىوصيهبنفسهوحرر،بذلكشيرتكوفيقنعللم

الىتدفعهغريزتهكانتوللقد،كاتبالليكونباللطبعتولستويوللدشير،تكوف.منزلىمنباللقرب،فياللغابةنسجرةجذععلىجالسوهو

ناواعتقد.دتشويقاوتأثيرا،معالليةاللطرقبأكثرالأمورفصوروأهم.تامةسيطرةالمخطوطاتعلىيسيطرشيرتكلفاصنجوهكرا

يجعلللكبممعهيتمادىقلمهجعلقدالتعل!ميةكأابلأ-لهفيتولستويعلىالزوجانجرىللقد.الاخيرةتولستوجمويومياتالمخطوطاتهذه-

لوممااجحافااكربطريقةنظريأتهوضعوهنا،تأثيرااكمرنقاطهكلمنهمايطلعانعلىواتفقا،طويل!منمنذالليومياتتسعجيلعادة

انهاعترفوالواقع.هظموقفهعنستنتجالليالئتائجللبملتوففاحدهمافقواءة.مشؤوماترتيباكان.يشاءوقتماالاخركتبهماعلى

النظرية،الناحيةمناس!نحالوان،اللتساهلبنالمناسباتاحدىفيوكانت.المريرةالالهاماتيتبادلانتجعلهماكانتالاخرلشكوى

فلاائن،عطيغيرانهفمعنىذللكالتنفيذعندمنهمفرلاامرانهالاالتيالليومياتاماسونيا،حوزةفيمنكرعهدفيكتبتالتيالليوميات

هـنتولستويماحظ-وءمنوللكن.شوائبمنتعاليالنظريةانبدللشيرنكوف.تولستويسلدهامقدالاخيرةالعشرالسنواًتفيكتبت

بولليانا،ياسياناعلىجماشتفييفدونكانواالذينواتباعهاصدقا?الممكنمنلان،الليومياتهذ.استرجاععلىاللعزمسونياوعقدت

معوثعمرضوخيهضموااىيستطيعواللم،تولستوبمرالىالشوويدفعهمانهوالاهمالسنبوللكن،بالربحعليهيعودبماالنهايةفينسرها

فياللشيءبعضمتوحشينكانواانهموالواقع.التساهللفكرةولمبينهما.الخ!اتلتفاصيلسردءفيصر!جدكانتوللستوي

اجلمنبنفسهالعجوزالرجليضحيانعلىاللدائبامرارهماللىرسولاوا!سلت.الفقراتهذهعلىالناسيطلعانتودتكن

ف!ائ.رساتهسجينتولستويكان.اللصوابعناللثراميةفيتهمتسمبمانهددتانوكان.شيرتكوفورفض،لامشرجاعهاشيركلوف

.بالئسبةخطيروهوتأثير،اللكصرينفيخلغتهاللذكطثرواول،كتابلالهتولمتوبمطواهتز،اليومياتهذهاليهاتردلمافياغرقاتئتواونفسها

دفعهلاه!اكل،غمرتهالتي،كاوالمحبةو*خنرام،!التمالمه،للغاللبيةالليهايسملمهاانمنبدلاولكنلأ،اليومياتفسحبائارتهاالليللضجة

الاقداكلثليه.عنعجزانهغير،واحدمخرجغيرمنهيكنللمموقفالىتولممتوجمطعليهعلقخطابالضيرتكوفالليهوكتب.البنكفيبهااجتفظ

المفجعةرحلتهفيالنهايةفيالمئزلغادرعندما-قنولستويو*تهاماتهياللوممملوءشيرتكوفمنخطابوصلني"يوميأتهفي

فيالنهايةقررلانههظيفعلللم.-بموته!نتهتوالتيمعاوالشهيرةافرانالاحيانبعضفيليويخطر.ارباارباأتمزقيجملنيمما

اصدفائ!وتصورات،ضميرهاتخانهاعلىحثهالتياللخطوةيخطوان".جميعاعنهمسبعيدبنفسي

فرار.فيالمباشرالسثبوكان.زوجتهمنفراراذللكفعلوانمافيهبمااللعاللمنبذفيالرغبةتجتاحهكانتتقريباصباءومنذ-

سونياصوتسمعلحظاتوبعدفراشهالىفهبللقد.عرضيافيحياتهيرسانيستطعفيهمكائالىوالركون،وكناممبضجةمن

حرصالنن!السريةفكرةوكانت.مكتبهحجرةفيالاوراقبينت!تشاللعزلة.منجوفي،اللكمالىمرتبةالىبنفسهالوصولعلىالعمل

قدزوجتهانحينئذظنوربما،رهنهتطاردالوصيةكتابةفيعليهامنشخضيتينفيالرغبةهذءبنثرونالكناباللكنيرينمنوك!نهيره
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و!دما.عنهاتقنشقامت2،الوصةهذءبوجودمابطريقةسمعت

بعضوحزم،المخطوطاتبعضواخذفراشهمننهضانصرفت

،فترةمنذبالمنزليقيمكاناللذياللطبيبايقظانوبعد،الملابس

عن!يئاصدرانتزاعتمكما،ا!سندراايقاظونم.المنزلسيغادرانهاخبر.

كأبصجباللعربةواسنقل،الجيادواسرجت،فراشه"نالسائق

للطلا.ينالعلمداراللخامسةاللىتشيراللساعةكانت.المحطةنحوواتجها،اللطنيب

فيالوقوفالىإضكل.ممابركابهمزد-مااللقطاروكان.صاحا

فبئاللبدايةفيونزل.والمطرللبردمعرضااللعراءمحياللعربةمؤخرة

***ب"!ت.وهـت؟ك،اديرافيرا!بةلهاختتعيشحبثشمردين

اكنشفتعندماالانتحارالكونصليسةمح،ولةنبااليهوحملت.اللكتسندرا

اكعرقذلمنذللكعلىؤهـاؤدمت-الكونتيسةوكانت.تولستويذهاب

..لل"،نفسفيتتنويهبماالاحتفاظعناءخاطرهاتكلفلاكانتولما.مرةمن

ثللدك!نبتر"تنرنءار"واليتاءالنرص-افقط.وانزعاجبضجةتنتهيوانمابمأساةتنتهيتكنللممحاولاتهافان

00،11فمحا،يولليدمكانهاءهاتكتشفانخثحيةطريقهفيالمضيعلىاللكسندراوخث*"

باللبرد،اصيبقدوكان.دوناونرستوفالىوتوبر!وا.فتتبعه

رومالم!مشرقتابف،وا!مربالا.!لأم-؟انقررعليهالرضاشدادمنبلغالقطاروفي،لللغايةحاتهوساءت

00،6اإ:ورفك!مئيرالارز،ذتعر؟ب:لاز!ثاشمابوفو.يسمىمتانفيذللكوكاق.التاليةفيالمحطةالنزولاللطبيب

تحتمنزلهوضعالمريضالرجلشخصيةالمحطةناظرعرفوعندما

للال!ناد"ثالمببة!صة"تمامابرب!عبقرقي-3ابرقتكماشيرتكوفالىالتاليالليومفيتودستويوابرق.تصرفه

00،2الاهلل!ممداللعزبؤرومولكو.منطيبباشدعاءمنهطاللبةالابرانج!االلىاللكمشدرا

....منمجهوللةتحركاتهاانتظلمناشهركانتتولستويشخصيةوللكن

.()!ني...411احدمنمكانهاللكوزلمتيسةءرفتساعةوعشريناربعوخلاك،الناس
ننعحربدرللاستاد(سعرلعريىلمعبد-ياتب(فيكانمنمص*ط!ةاسشابوفواللىواسرعت.الصحفيين

00،2السمسعك
...ص-ءصويبحيثالسوءمنكانتالمرضيةحالتهللكن.اولالعامنبولليانا

ادص4فيساحمدلا،!اذ؟-مر(())اك*!لال-5بدخولاحدرهايسمحوللم،بوصولهااخبارهعدمالافضلمنان

..11الذيالاسبوعخلالوفي.باخبارالامرضهكلهاللعالموشغل.المنزل

،..رنتناليوضباطاللحكومةبممثلياستابوفومحطةاحتشدتمرضهاسعضغرقه

تتن!هارلزالعظ!مللقاصةولمىتاودفر-06وفيينوالمعوريناللعحا!ةورجطلاللحديدالسكةوموظفياللبولليس
.....لهموضعتالتياللحديديةالسكةعرباتفييقيمونوكانوا.غيرهم

00،5البطبكيمنيدالأسصقاذتعرلمب،زديكةالمحلانالتلرافمكنبيستطعودم،لاستضافتهمجانييخطفي

-نوللستويولم(ق.بالعةبمشقةالاعاتقهعلىاللقياللذيالعمليلاحق

!لدكنير"ثانيهـةطبعة))و"نتاربرئجز-ن-7الاطباءمنمزيدووصل.الشهرةوهجوسطالموتسراتيعالي

..،،لري!رلتجتاحهكانتماوكبيرا.خمسةالامرنهايةفيعددهمبلغصتى

كانالتيسونياعلىقلقاوعيهللحظاتفيكانوللكنه،هذيانلوبات

براهنيمللا!عتهاذءإمافبعدالمتفيؤن-8.سيموتانهيعرفكان.مكانهتعرفلابالمنزلانهايعتقديزاللا

00،4اللعريضسهذه-وقال.الانيخشاهيدللملكنه،حياتهطوالالموتخثيوللقد

نوباتوفي.سوءاحألتهواشتدت.يهملاوهذا.الئهايةهي

للعلامةوالاجضص!اعالوبيةفياحادير!ث-9فبم!ونياوشسمح"!اهربن2!اهربان)يصيحاشنمرهذيانه

.،م.الحصريل!اطعوقندتركبتيهاعديوركعتالوعيفا!روكان.اللحجرةبدخولاد؟،ية

مجيئها.ادركانهعلىتدلىبادرةايةمهتصدرللمللكن،وتنهد،يده

هبوريالفيلاالمنلىفيوللد!اللضعقه-1.نوفمبر7الاحديومصباحمندقالقوبضعالساسمةالساعةوفي

00،4والطابرا!يمالاس!ناذتعريب-.مات.191سنة

ث

لللالعمننادثالهثة"))طبعهالادبيةالازجا!ات-11حياة"بكتابالمقالللهظكتابتيفيكثيرااستعنتوللقد

00،8المق!ل!مميانيساستعنتكما.مودايلمرقألل!ف!،قه!53ة+ه؟3000توهـمتوي

كانبانهمودويرمتار33!؟تهظه3،8الاعترافاتهـ"بترجمننه

مولاناتاثيف،صالتهورع!ىمحمدحياة-12منكانوان.قراءفهتشوفىمماسردءوان،وعائلتهتولستوييعر!

00،4البعلبكيمنببىالاشناذوتعريبب،محمال!ر4ارائهوعننفسه-نفيكرانالمنابمناناءصقدانهاللحطسوء

للمعيىرةجدازرينانيكما.يعرفوهاناللقراءمعطبميريدممااكر

تعريب،كارلانطوان،يي!خلأثيأث!جيل-13حياةعنسيمونزالبروفيسيرك!بهاالتيالمقنعةالمفصلةالطملة

00،4يحببىحازماصنمدالاستلاانمودايلمررأىالننيالمثيرةقائقالل!منكثيراذكرو!دلولستوي.

اللغةفيالمعتمدةالسبيرةستظلانهات*كولا.حذفهااللحكمةمن

جادسيد:ترجمة.طوإلةلفرةالا.برلميزير"
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