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هذوذ ػجذٍ ّلیْ رْلغزْي
یْم  ، 1901-02-24طذس ػي الکٌغیخ األسصْرکغیخ الشّعیخ لشاس ثبلذشهبى في دك الشّائي
الوشِْس لیْ رْلغزْي ) .(1828-1910کبى طبدت الشّایخ الؼبلویّخ «الذشة ّالغالم» یٌؼن
ثبلضشّح ّالشِشح ػٌذهب ثذأ في دذّد عٌخ  1870أصهخ سّدیخ دبدح دفؼزَ ثبرجبٍ الزذیي أّّالً ،صن ًمذ
الکٌیغخ ّطمْعِب صبًیبًّ ،أخیشاً ئلی هذبّلخ اعزکشبف الوغیذیخ األّلی ،هغیذیخ الوغیخ لجل لیبم
الکٌیغخ .أداى رْلغزْي الزؼظّت ّرکفیش اآلخشیي ّششػٌخ الذشّة ثبعن الذیي ّدػب ئلی اػزجبس الؼمل
اإلًغبًي هشجع الجویغ ،کوب دػب األدیبى ئلی الزمشیت ثیي الجشش ثذل الزفشیك ثیٌِن ّئلی الذْاس هي
أجل الْطْل ئلی الذکوخ الوشزشکخ ثیي هخزلف الزمبلیذ الذیٌیخّ .دشّ ػلی الؼْدح ئلی رؼبلین الوغیخ
الشافضخ اعزخذام الؼٌف ّالوطبلجخ ثبلشد ػلیَ ثزذول الظلن.
لن رمجل الکٌیغخ رأّیالرَ لإلًجیل ّهْالفَ الذیٌیخ الجشیضخ فمضذ ػلیَ ثبلذشهبىّ .اطل
رْلغزْي ثؼذ رله الذػْح ئلی آسائَ ّدبّل ئلبهخ ػاللبد هع دکوبء هي دیبًبد هخزلفخّ ،اشِشد في
ُزا الوجبل هشاعالرَ هع غبًذي ( )1948-1869الزي رأصش ثزْلغزْي ّثوجبدئَ في لیبدح الذشکخ
الْطٌیخ الٌِذیخ.
ال
رزٌضل هشاعالد ػجذٍ ّرْلغزْي في ُزا اإلطبسّ ،الشاجح أًِب کبًذ هذذّدح ّرْلفذ ثغشػخ ئ َّ
ئرا أهکي الؼضْس ػلی ّصبئك أخشی في الوغزمجلُ .ل کبى ػجذٍ یغؼی ئلی رؼشیفَ ثبإلعالم؟ أم أًَ
أػجت ثبالشزشان في ثؼض األفکبس هضل الؼْدح ئلی الذیي في ثغبطزَ [ص  ]185األّلیّ ،اػزجبس أىّ
الزمذین الوبدي ال یمشّة اإلًغبى هي الغالم ّهي فِن طجیؼخ الذیبح اإلًغبًیخ (ُزٍ الؼجبسح الوشِْسح
لزْلغزْي رشد دشیفبً في ئدذی سعبئل ػجذٍ ئلی سشیذ سضب)؟
لمذ خلذ رکش رْلغزْي ثفضل سّایبرَ ،أهب کزبثبرَ في الذیي فمذ أطجذذ ثؼذٍ أللّ سّاجبً ،لکٌَّ
رشن في دیبرَ أصشاً کجیشاً ثیي هؼبطشیَ ،خبطخ في لضیّخ ػاللخ اإلًغبى ثبلذیي .فکبى هي سّّاد فکشح
الذْاس ثیي األدیبى ّالزمشیت ثیٌِب ،کوب یزضح هي سعبلزَ ئلی ػجذٍ .أهب سعبلخ ُزا ئلیَ فِي رإکذ
اًفزبح األعزبر اإلهبم ػلی الزجبسة الشّدیخ الؼظشٍّ ،أًَ کبى هزبثؼبً لوب یذذس خبسط الفضبء
اإلعالهي ّال یغزٌکف أى یؼجش ثظشادخ ػي رأصشٍ ثجؼض األفکبس خبسط ُزا الفضبء[ .ص ]186

رسالة محمد عبده إلی تولستوي
()1904/04/18

أیِب الذکین الجلیل ،هْعیْ رْلغزْي
لن ًذظ ثوؼشفخ شخظهّ ،لکٌٌب لن ًذشم الزؼبسف ثشّده .عطع ػلیٌب ًْس هي أفکبسن،
ّأششلذ في آفبلٌب شوْط هي أسائه .ألفذ ثیي ًفْط الؼمالء ًّفغهُ .ذان اللَ ئلی هؼشفخ عش
الفطشح الزي فطش الٌبط ػلیِبّّ ،فمه ئلی الغبیخ الزي ُذی الجشش ئلیِب ،فأدسکذ أى اإلًغبى جبء ئلی
ُزا الْجْد لیٌجذ ثبلؼلن ّیضوش ثبلؼولّ ،ألى رکْى صوشرَ رؼجبً رشربح ثَ ًفغَّ ،عؼیبً یجمی ثَ ّیشلی ثَ
جٌغَّ .شؼشد ثبلشمبء الزي ًضل ثبلٌبط لوب اًذشفْا ػي عٌخ الفطشح ّاعزؼولْا لْاُن الزي لن
یوٌذُْب ئال لیغؼذّا ثِب فیوب کذّس سادزِن ّصػضع طوأًیٌزِن.
ًظشد ًظشح في الذیي هضلذ دجت الزملیذّّ ،طلذ ثِب ئلی دمیمخ الزْدیذّ ،سفؼذ طْره
رذػْ الٌبط ئلی هب ُذان اللَ ئلیَّ ،رمذهذ أهبهِن ثبلؼول لزذول ًفْعِن ػلیَ .فکوب کٌذ ثمْله
ُبدیبً للؼمْل کٌذ ثؼوله دبصبً للؼضائن ّالِونّ .کوب کبًذ آساؤن ضیبء یِزذي ثَ الضبلْى کبى هضبله
في الؼول ئهبهبً یمزذي ثَ الوغزششذّىّ .کوب کبى ّجْدن رْثیخبً هي اللَ لألغٌیبء ،کبى هذداً هي
ػٌبیزَ للفمشاءّ .ئى أسفع هجذ ثلغزَّ ،أدظن جضاء ًلزَ ػلی هزبػجه في الٌظح ّاإلسشبدُ ُْ ،زا الزي
عوٍْ ثبلذشهبى ّاإلثؼبد .فلیظ هب کبى ئلیه هي سؤعبء الذیي عْی اػزشاف هٌِن أػلٌٍْ للٌبط ثأًه
لغذ هي المْم الضبلیي .فأدوذ اللَ ػلی أى فبسلْن ثألْالِن کوب کٌذ فبسلزِن في ػمبئذُن
ّأػوبلِن[ .ص ]187
ُزا ّئى ًفْعٌب لشیمخ ئلی هب یزجذد هي آصبس للوه ،فیوب رغزمجل هي أیبم ػوشنّ .ئًب ًغأل
اللَ أى یوذّ في دیبره ّیذفظ ػلیه لْاهه ّیفزح أثْاة الملْة لفِن هب رمْلّ ،یغْق الٌفْط ئلی
االلزذاء ثه فیوب رفؼلّ .الغالم.
هفزي الذیبس الوظشیخ
هذوذ ػجذٍ

ئرا رفضل الذکین ثبلجْاة فلیکي ثبللغخ الفشًغبّیخ فاًي ال أػشف هي اللغبد األّسّثیخ
عْاُب.
(ربسیخ األعزبر اإلهبم ،ط  ،2ص .)624-623
[ص ]188
ردّ تولستوي علی رسالة عبده
رلمیذ سعبلزکن اللطیفخ الزي أجضلذ لي الضٌبءُّ ،ب أًی أعبسع ثبلجْاة هإکذاً ثبلغ الغشّس
الزي غوشًي ّأًب أرْاطل هع شخض هغزٌیش یٌزوي ئلی ػمیذح أخشی غیش الزي ّلذد ػلیِب ّرشثّیذ،
لکٌَ یشبسکٌي ًفظ الذیي .فبلؼمبئذ هخزلفخ ّهزؼذّدح ،لکي ال ثْجذ غیش دیي ّادذ ُْ الذیي الذكّ.
أسجْ أى ال أکْى هخطئبً ػٌذهب رْلّؼذ ّأًب ألشأ سعبلزه أىّ الذیي الزي أدیي ثَ ُْ دیٌه أیضبً ُّْ
الذیي الزي یغلّن ثبلشةّ ّششیؼزَّ .ششیؼخ اللَ أى رذتّ ألخیه هب رذتّ لٌفغه .أػزمذ أى کل
الوجبدب الذیٌیخ الذمخ ئًوب رظذس ػي ُزٍ المبػذح ّأػزمذ أًِب لبػذح هشزشکخ ثیي الیِْد ّالجشاُوخ
ّالجْرییي ّالوغیذییي ّالوذوذییيّ .کلّوب رضخوذ الذیبًبد ػمبئذ ّأدکبهبً ّهؼجضاد ّخشافبد
ئال ّأجّجذ الزفشلخ ّالکشاُیخ ثیي الجشش .أهب ئرا کبًذ ثغیطخ ًمیّخ فِي رمزشة هي رذمیك الوضل
األػلی لإلًغبریخ ،أي ّدذح الجشش جویؼبً .لمذ ّلؼذ سعبلزه هٌي ّلْػبً دغٌبً ثغجت ُزا االػزمبد؛
ّسجبئي أى یزْاطل الزشاعل ثیٌٌب.
هب سأیکن في الؼمیذح الجِبئیخ ّأرجبػِب؟
رمجلْا ،عیذي الوفزي هذوذ ػجذٍ ،هشبػش الْدّ هي طذیمکن.
(ًضّ هؼشّة ػي الفشًغیّخ ّأشکش األعزبر ثیبس عیضاسي ثْسي ،هإلف کزبة «رْلغزْي اآلخش»
 L’altro Tolstoj – Bologna, 1995العزجبثزَ لطلجي الجذش ػي ُزٍ الْصیمخ في هجوْع
سعبئل رْلغزْي صن هذّي ثِب).

