
 قضّية 
ّ

ويــفــتــرض الــيــوم أال يبقى هــذا الــحــق
شــعــب أوحــــد وأعــــــزل، نـــواكـــب مــعــانــاتــه عبر 
أن  العاجز، بل  أنفسنا لوعة  اشات وفــي 

ّ
الش

تــكــون قــضــّيــة كــونــّيــة مــن قــضــايــا اإلنــســانــّيــة 
اريخي 

ّ
الت العقل  بمستطاع  تحظى  قاطبة، 

الّسنة، في تعاطيه مع  مــدار  واملعرفي، على 
األساسّيات مثل قضايا املاء والغذاء والهواء 

والحرّية...
 الــفــلــســطــيــنــّي هــــو مــســألــة 

ّ
 الــــحــــق

ّ
أجــــــل، إن

ــة  ــطـ ــريـ ــــات الـــخـ ــّكـ ــ ــشـ ــ مـــــحـــــورّيـــــة فــــــي فــــهــــم تـ
واقتصادّيًا...  وعسكرّيًا  سياسّيًا  اإلقليمّية، 
ه مسألة إنسانّية في عاقة بقيم األرض 

ّ
ولكن

 
ّ

. ومـــن ثــّمــة، كــل
ّ

والــحــرّيــة والــّســيــادة والـــحـــق
ـــمـــا هـــو نــصــيــر لــهــذا 

ّ
ــادق إن ــ كــاتــب نــزيــه وصـ

ــرورة. وأن تــكــون املــقــاومــة بنية 
ّ

 بــالــض
ّ

الــحــق
أن  هــو  املعرفّية،  للقيم  داخــلــّي منتجة  وعــي 
حليل 

ّ
اريخ وعلى الت

ّ
تقوم على الحفر في الت

الفهم  قد وضبط مرجعّيات 
ّ
وضيح والن

ّ
والت

وتــصــحــيــح الــحــقــائــق والــتــأســيــس املــســتــمــّر 
مييز واإلحاطة املعرفّية باملوضوع 

ّ
آللّيات الت

ليس  الفلسطيني  الحق   
ّ
أن إلــى  يحيله  ومــا 

مـــجـــااًل عــاطــفــّيــًا فــحــســب، بـــل هـــو مـــن منطق 
العقل الفاهم وتمظهراته وبديهّياته. 

ــة أن  ــّيـ ــرفـ ــعـ ــقــــاومــــة املـ ــن شـــــأن املــ وال ريــــــب، مــ
ية ألشكال املقاومة األخــرى وأكثر 

ّ
تكون مغذ

ــّررات  ــبـ تـــوّســـعـــًا، إذ هـــي تــســاهــم فـــي خــلــق مـ
مــعــقــولــة لــتــنــمــيــة الـــّرصـــيـــد الــفــكــري والــوعــي 
املـــحـــّرك وتــوســعــة مــجــال اإلقـــنـــاع الــعــقــانــي، 
جاه صياغة أسس للحقيقة أكثر نفاذًا إلى 

ّ
بات

ة 
َ
عمق الوعي اإلنساني. تلك هي وظيفة حَمل

ــنــديــد واالســتــنــكــار 
ّ
الــقــلــم والـــّريـــشـــة، فــيــمــا الــت

 
ّ

ظــل فــي  الــكــتــابــة  ال يكفيان لصياغة وظــيــفــة 
والقهر  لم 

ّ
الظ زمــن  الغاشمة  القوى  منظومة 

الــلــذيــن ُيـــمـــاَرســـان صــهــيــونــّيــًا عــلــى األبـــريـــاء 
الــفــلــســطــيــنــّيــن، أصــحــاب األرض. ولــئــن كــان 
ـــــه مـــا زال 

ّ
 أن

ّ
 الــفــلــســطــيــنــّي قـــديـــمـــًا، إال

ّ
الـــحـــق

املــقــاوم بما  الــوعــي  يفترض ضـــرورة تمويل 
يحتاجه من مراكمة معرفّية ليتحّول إلى قّوة 

األفكار والقناعات والحجج واملعارف... ولكن 
اريخ على األرض.

ّ
في عاقة بمجريات الت

ــاريــخــي ومــــا يــحــمــل من 
ّ
الــت  مــعــيــشــنــا 

ّ
إن  

َ
ال

َ
أ

الــذي إليه ترجع جمالّية  دوافــع تلقائّية هو 
 يــومــّيــًا مــلــّحــًا. فــهــي ليست 

ً
ـــغـــا

ُ
املـــقـــاومـــة ش

مــرتــهــنــة، مـــن حــيــث ظـــهـــورهـــا، بــاملــنــاســبــات 
كرى، مثل يوم األرض 

ّ
الّسنوّية أو بإحياء الذ

لــم تعد منحصرة في  الشهيد... كما  يــوم  أو 
عوب 

ّ
عاطف الّسينمائي مع سعي الش

ّ
ذلك الت

 املــقــاومــة 
ّ
ــــحــــّرر. عــلــى أن

ّ
ــت وأبـــطـــالـــهـــا إلــــى الــ

ــجــارب إلــى الحراك 
ّ
وإن ارتــقــت فــي بعض الــت

فــردّيــًا  فقد بقيت هاجسًا  الـــــّدؤوب،  الــيــومــّي 
خــــرف 

ُ
أو أنـــشـــودة غـــابـــت مــضــامــيــنــهــا فـــي ز

 فرد أصبح، باسم 
ّ

 كل
ّ
الشعرّية الثورّية. لكأن

الثورّية، يبحث له عن عدّو بجانبه، ينتعش 
بــوجــوده ويــتــعــّيــش مــنــه ويــتــمــّيــز مــن خاله 
على حسابه ويعلن مقاومته له. فتراه يبذل 
ــى ال يــنــدثــر هـــذا الــعــدّو، 

ّ
قــصــارى جــهــده حــت

خشية أن تتهاوى حّجة وجوده على األرض، 
وتــــــراه ُيــمــيــتــه ثــــّم يــحــيــيــه مـــن جـــديـــد. فيما 
املــقــاومــة أكثر مــن هاجس فـــردّي، سعيد في 
ل ذاتّي 

ّ
ها تحتاج إلى تمث

ّ
بهرجه البطولّي، إن

خليل قويعة

وأنــــــــــا أتــــــابــــــع أخــــــبــــــار الــــــعــــــدوان 
ــي عـــــلـــــى إخـــــوانـــــنـــــا  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
طعم  أّي  أتــســاءل:  الفلسطينين، 
لــلــحــيــاة تــحــت وابــــل الـــقـــذائـــف والــخــرطــوش 
الفردّية املعزولة؟  الحّي، وأّي طعم للمشاعر 
 مبدعن من صنف 

ّ
إن أقــول مطمئنًا نفسي: 

طــه 
ّ

غــّســان كــنــفــانــي، نــاجــي الــعــلــّي، كــمــال ُبــا
هي  من حيث  املقاومة  احترفوا  قد  وغيرهم 
املعرفّية. االستنكار،  للقيم  ق 

ّ
بنية وعي خــا

أو  البكاء  وإن كان أضعف اإليمان، ال يكفي. 
نديد 

ّ
واح على األطال ال يكفي. وكذلك الت

ّ
الن

ــجــب، وغــيــر ذلــك مــن املــواقــف مــن َبنات 
ّ

والــش
بيلة، ال ولن يكفي.

ّ
املشاعر الن

ال بــــّد مـــن االشـــتـــغـــال عــلــى مـــا مـــن شـــأنـــه أن 
 الفلسطينّي إلى مجال الحقيقة 

ّ
يحّول الحق

الــكــونــّيــة وإلــــى مــركــز املــعــقــولــّيــة اإلنــســانــّيــة 
ــى ال تــرتــهــن فــقــط بخريطة 

ّ
ــاريــخــّيــة، حــت

ّ
الــت

الفلسطيني   
ّ

الـــحـــق إذ  ــحــــدودة.  ومــ بــعــيــنــهــا 
 

ّ
مسألة حق ـــه 

ّ
إن الجغرافيا،  منطق  مــن  أكــبــر 

املقاومة   
ّ
أن كما  اريخ، 

ّ
الت في  وعقل  وحقيقة 

فــكــر نــابــض ولــئــن ارتــهــنــت بــحــدود »املــكــان« 
 مــرتــهــنــة بــأصــحــابــه بــيــنــمــا يــكــون 

ّ
فــســتــظــل

غــيــرهــم مــتــفــّرجــن، »غــيــر مــتــمــّكــنــن«، مثلما 
يكونون متعاطفن في أحسن األحوال. 

مبين خشاني

أيّها اليوم
أّيها اليوم

يا خسارتي الدائمة
كن اسمي الذي يبقى

حن تغيب الشمس
ى أخلع خوفي من الغد

ّ
حت

الذي يحمل كل أسباب البكاء.
أّيها اليوم

ال تكسر مساءك
ألجل فجٍر ذابل

دع الديك يصمت
واستمع لنشيدي

كيا يتلّبسك السراب
وتخذل عطشي لألبدية.

¶ ¶ ¶

نيسان
نيسان

ما هذه الشّحة؟
ينمو على هوائك الغياب

واسمك يصدأ في الحدائق.
 في كامي

ٌ
تذبل زهرة

َرتك األخيرة
َ
حن تنساني َمط

فأذهب مع الغيِم جهة الغروب
وعلى صمتي أثٌر ألسنان الربيع.

اختفى صبية االحتفال
في يوم زكريا

وصارت شموع األدعية
شواهد لقبورهم في املاء.

نيسان
هل كان ابتهال العواقر حسدًا لألمهات؟

 نسائمك وعودًا بالفقد
ُّ

ستظل
والعطش سيحمل دائمًا

رائحة أطفال غرقى.
¶ ¶ ¶

شبّيك لبّيك
املسافة نحو نجاتي

سبعة أختام،
وأنا اجتهد كي أمحو اسمي من هذا املكان

بينما في جهة ليست بعيدة
تنام صورتي على أوراق السفر

والخوف يسهر تحت جلدي.
لن تنطوي بَي أرض الغرفة

حتى يبتسم البركان
 النعمان نيران أسراره،

ّ
فينطق تل

ْت بها الرغبات
ّ
 قد جف

ُ
وتكون دجلة

لتجري كما األيام نحو نهايتها.
 ماء دجلة،

ّ
ال ِسحر يشق

وأمواجه الفارغة من الكنوز
تلفظ جنيًا يمنحني أمنية وحيدة

»شّبيك لّبيك

وعي المقاومة بوصفها بنية  االستنكار، وإن كان 
أضعف اإليمان، ال 
يكفي. والتنديد 

والّشجب، وغير ذلك 
من المواقف من بَنات 
المشاعر النّبيلة، ال ولن 

يكفي. ال بّد من االشتغال 
على ما من شأنه أن 

يحّول الحّق الفلسطينّي 
إلى مجال الحقيقة 
الكونيّة وإلى مركز 

المعقوليّة اإلنسانيّة

صدَم تولستوي أقرانه 
النبالء بتوجهاته 

اإلنسانية، ولم يُخِف 
نقمته عليهم وعلى 

المجتمع الروسي 
الذي لم يفهم سبب 

اهتمامه بالفلّاحين 
»الجَهلة«

بينما في جهة ليست بعيدة تنام صورتي على أوراق السفر

الكاتب في ثورته على طبقته وعصره

في رفع القضيّة إلى مجال الحقيقة الكونيّة

الحق الفلسطيني أكبر 
من منطق الجغرافيا: 

إنه مسألة حقيقة

لم يكن ضّد عصره 
إلّا ألنّه اتّخذ جانب 

الشقاء اإلنساني

للمقاومة المعرفية 
أن تكون مغذية ألشكال 

المقاومة األخرى

باحث وفنان تشكيلي تونسي من مواليد 1966. أستاذ الجماليات وعلوم 
جنوب  تولوز«،  »جامعة  في  وباحث  صفاقس«  »جامعة  في  الفن 
»الرابطة  فرنسا. عضو مؤّسس في 
التشكيلية«،  للفنون  الــتــونــســيــة 
التي  »فنون«،  مجلّة  تحرير  ورئيس 
يعرض  العاصمة.  بتونس  تصدر 
مؤلفاته:  من   .1983 منذ  لوحاته 
و«بنية   ،)2007( ــة«  ــرؤي ال »تشكيل 
 ،)2013( النموذج«  الذائقة وُسلطة 
و«صفاقس، قّصة 12 قرنًا« )2017(، 
و«العمل الفنّي وتحّوالته بين النظر 

والنظرية« )2019(.

بطاقة
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ثقافة

مع فلسطين

قصائد

إطاللة

فعاليات

وصــيــاغــة مــنــظــومــة عــاقــات جــديــدة مــا بن 
وات فــي مــواجــهــة رهــبــة اإلرهــــاب والقمع 

ّ
الــــذ

وانتهاك منطق الحياة...
وفي هذا املستوى البيذاتي، تتأّسس جمالّية 
ل الّداخلي لعاقات 

ُ
مث

ّ
املقاومة على مقاومة الت

ش داخلنا من نوازع 
ّ

الّسلطة، فنقاوم ما يعش
بدل  والخنوع  والــخــوف  والخضوع  ط 

ّ
التسل

كيف تريد أن تموت؟«
أقطع البساتن

وأموت بزهرة مسمومة.
¶ ¶ ¶

الكسالى
يتنفسُّ الصبُح

إذا ما شعَر الجميع باألمل
ويكون عندهم ما يفعلونه لبقية النهار،

 عن كنٍز تحجبه
ٌ
بحث

أحاديث الضباب.
 صباٍح تقول تعالوا

ّ
شمُس كل

البهجة خابية خلف الكسل
اقطعوا الطريق باألغاني
تنفتُح لكم زهوُر املفاجأة

وتلقون ما يكافئ جرأتكم،
 الكسالى

ّ
لكن

يمضون ساعات الضوء
خلف زجاج ُمعتم

فتبقى ظالهم محبوسة
 شتاٍء عنيد

ُ
حتى يجيء ليل

 البرق عموديًا
ُ

فينزل
ُيضيء أحجارًا خائبة في الحديقة

والعيون يخترقها البرد عبر الزجاج،
في ليل مدينة تبكي

ينام الجميع على دموعهم
وتتلف صفحة من التاريخ.

)شاعر من العراق، من مواليد 1993(

في جدول  مرّسمًا  احتفااًل  املقاومة  تكون  أن 
البرمجة الّسنوّية للبكاء على األطال وإحياًء 
ب ارتباطًا عضوّيًا بن 

ّ
للذكرى. وهو ما يتطل

حيث  فساني، 
ّ
الن واملعنى  الّسياسي  املعنى 

 حّي.
ٍ

املقاومة بنية وعي
ــزعــة الــفــردّيــة، كــمــا هو 

ّ
ـــذويـــِب الــن

َ
 مــســار ت

ّ
إن

الـــشـــأن لــــدى جــــاك الكــــــان، هـــو نــفــســه مــســار 
عّدد 

ّ
الت كنف  في  املقاومة  أخاقّيات  ــذويــِت 

َ
ت

ى ال تبقى شعارًا فردّيًا 
ّ
نّوع. عندها، وحت

ّ
والت

أو طابعًا يستأثر به البعض ليجعلوه بطاقة 
ليًا 

ُّ
تمث موقفًا  املقاومة  تصبح  لهم،  تعريف 

بمثل  إذ  وات. 
ّ
الــــذ مختلف  تتقاسمه  معّممًا 

هـــذا الــوعــي االســتــكــبــارّي املــســتــأثــر بــعــنــوان 
ــة، يـــتـــرك األفــــــــراد عــــدّوهــــم املــشــتــرك  ــقــــاومــ املــ
إلــى مــقــاومــن بعضهم لبعض،  ويــتــحــّولــون 
ــهــائــد في 

ّ
طمعًا فــي نيل أنــبــل الــجــوائــز والــش

مهرجانات املقاومة.
 أوَكَد الّرهانات لتعميم إحساسّية 

ّ
، إن

ً
وفعا

املقاومة هذه هو مقاومة ما يسّميه ميشال 
ــزعــة املــيــكــرو- فــاشــّيــة، الــتــي تقبع 

ّ
فــوكــو بــالــن

ــحــرج ســلــوكــاتــنــا وتــجــعــلــنــا نعشق 
ُ
فــيــنــا فــت

ونرضخ  يقمعنا  بــه  بما  ونستمتع  دنــا 
ّ

جــا

 
ٌ
ــان ــزازه لـــنـــا. وهــــو رهــ ــتــ لــســلــطــانــه ونـــبـــّرر ابــ

نجده بشكل آخر في املقاومة األوديبّية لدى 
فسي. ولئن كانت املسألة، 

ّ
حليل الن

ّ
جماعة الت

فــي نظر جيل دولــــوز، مــوضــع ســـؤال رئيٍس 
ات من كونها مركزًا إلى 

ّ
هو كيف تتحّول الذ

الّصيرورة  )أي  اآلخــر  جاه 
ّ
بات مسارًا  كونها 

 أخرى للمسألة تبدو 
ً
 صيغة

ّ
 أن

ّ
الغيرّية(، إال

تقبل  ذاتـــًا  اآلخـــر  هــذا  اعتبرنا  ما 
ّ
كل مائمة 

ــــــذاُوت، وهــــي أن يــقــع تــحــويــل 
ّ
ــة الــــــت ــروحــ أطــ

إيطيقّية تستوعب  إلى ذات  هدة 
ّ
األنا املضط

أخــاقــّيــة املــقــاومــة وتـــؤّســـس لــهــا )صــيــرورة 
ــّد، نــدفــع بــإشــكــالــّيــة  ــة(. وعــنــد هـــذا الـــحـ ــّيــ ذاتــ
حو 

ّ
املقاومة إلى حدودها املزدوجة، على الن

ــّيـــة فــيــدرشــتــانــد  ــــذي تــفــيــده املـــفـــردة األملـــانـ الـ
الـــّســـيـــاســـّيـــة  ــة  ــقــــاومــ املــ أي   ،)Widerstand(
ـــفـــســـانـــّيـــة فــــي آن، مـــقـــاومـــة مــــا اخــتــزلــه 

ّ
والـــن

اعه الذين 
ّ
جــاك دريــدا في دوافــع املــوت وصن

يهّددون نبض الحياة.

اسمك يصدأ في الحدائق

دروس تولستوي

يُعرض عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل فيلم تيّار جامح )2018(، للمخرجة 
عّمان.  في  ثربانتس«  »معهد  منّصات  على  كاستانييدا،  إيبانييث  نوريا  اإلسبانية 
يضيء الفيلم الوثائقي حياة الصياَدين المكسيكيّين عمر وتشيلو، اللذين يعيشان 

على صيد السمك في إحدى المناطق النائية المطلّة على المحيط الهادئ.

العربي  محمد  المغربي  الفنان  يتواصل معرض  المقبل،  الشهر  الثامن من  حتى 
تحت  تطوان  بمدينة  السوسيوثقافي«  المركز  »قاعة  في  افتتح  الذي  الليقة، 
يضّم  الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  في  واإلبــداع  البحث  من  عاما   40 عنوان 
المعرض خمسة وأربعين لوحة تشكل المعالم التاريخية في تطوان موضوعها 

األساسي.

عند  افتراضية  محاضرة  القاهرة  في  الشرقية«  لآلثار  الفرنسي  »المعهد  ينّظم 
السادسة من مساء غد األربعاء، بعنوان الحفريات في الكاب: من عصر ما قبل 
ستان هندريكس. تتناول  األسر الحاكمة إلى المملكة القديمة، يلقيها اآلثاري 
التي تضيء على  األقصر،  الفرعونية قرب  المدافن  اكتشافات  المحاضرة أحدث 

السالالت األربع األولى الحاكمة منذ نهاية األلف الرابع قبل الميالد.

تنّظم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند الرابعة من عصر الثالثاء المقبل، 
ورشة افتراضية بعنوان علم البيانات والذكاء االصطناعي، يقّدمها عالم البيانات 
االصطناعي،  الذكاء  يوّضح مفاهيم خاطئة حول  الذي  جود مايكل تيفيس، 

كما تتضّمن الورشة عرضًا توضيحيًا مباشرًا لتطبيقات العديد من تقنياته.

فّواز حداد

الكاتب  نشأة  تلعب  أن  بالضرورة  ليس 
يــنــســجــم مــع  مـــوقـــفـــًا  ــاذه  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات فــــي  دوًرا 

يــنــصــاع  ــا وال  ــهـ ــاريـ يـــجـ قــــد ال  طـــبـــقـــتـــه: 
ضدها.  ينقلب  لــم  إن  هــذا  لسلوكّياتها، 
ليف تولستوي  الــروســي  الــروائــي  ل 

ّ
يمث

ــم يـــكـــن ضـــّد  أنـــصـــع مـــثـــال عـــلـــى كـــاتـــب لــ
ا، على 

ً
طبقته فقط، بل ضّد عصره أيض

الــرغــم مــن انــتــمــائــه إلـــى عــائــلــة إقطاعية 
تملك  الـــروس، كانت  النباء  إلــى  تنتمي 
أراضَي واسعة. أبوه يحمل لقب الكونت، 
ــانـــت عــائــلــة  وأّمـــــــه مــــن طــبــقــة األمـــــــــراء. كـ
تولستوي تلي في املرتبة العائلة املالكة.
الجيش  فــي صــفــوف  انــخــرط تولستوي 
بمنطقة الــقــوقــاز، وخـــاض حــروبــهــا. في 
عــن طفولته،  ثاثّيته  كتب  ــه،  ذاتـ الــوقــت 
ومراهقته، وشبابه األّول. ثم استقال من 
الجيش ليتفّرغ لألدب كليًا. كانت عودته 

الوجود  معنى  وال  الحياة،  عبثّية  حــول 
ــــن  حـ

ّ
ــا ــ ــفـ ــ الــــــبــــــشــــــري، فـــــــــــراح يــــحــــســــد الـ

الــذيــن يشتغلون فــي أراضــيــه  الــبــســطــاء 
التي  الفطرية  اإليمانية  قناعاتهم  على 
نـــشـــأوا عــلــيــهــا، بــريــئــن مـــن الــتــســاؤالت 
ــعــــدم الـــذي  املــيــتــافــيــزيــقــيــة، فــالــفــنــاء والــ
كـــان يــحــّس بـــه، ويــخــشــاه بــعــد املــــوت، ال 
ــه بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. فــــارتــــّد إلــى  ــود لـ ــ وجـ
الدين من جديد، والتزم بتأدية الطقوس 
والشعائر الدينية، وكان فيها حماية له 
أنه  إغــراء االنتحار. وجــد تولستوي  من 
قــد لحقت بــالــديــن الــكــثــيــر مــن الــشــوائــب 
ــى عــن القشور 

ّ
عــلــى مـــّر الــعــصــور، فــتــخــل

له  ــل 
ّ
تــمــث بــالــجــوهــر.  السطحية واكــتــفــى 

الــديــن فــي أمــريــن أســاســيــن: مــحــّبــة الله 
ومحّبة البشر. واختزل الدين إلى املبادئ 
األخــاقــيــة فــقــط، فــاإلنــســان الــــذي يفعل 
الشّر  ويتحاشى  املستطاع  بقدر  الخير 
 عظيم اإليمان.

ٌ
بقدر املستطاع هو مؤمن

الدين في عــّدة مبادئ   لديه جوهر 
َ

ل
َّ
تمث

ــّب اآلخـــريـــن ومــســاعــدة  ــدًا: حــ ــ بــســيــطــة جـ
ــاطـــف مــع  ــعـ ــتـ ــقــــراء واملـــحـــتـــاجـــن، والـ ــفــ الــ
ــــهــــديــــن وتـــحـــاشـــي 

ّ
املـــظـــلـــومـــن واملــــضــــط

الـــشـــّر واإلضــــــــرار بــــاآلخــــريــــن.. ثـــم محبة 
ــلــــه وطـــاعـــتـــه بـــشـــكـــل خـــــــاص. هـــــذا هــو  الــ

املــبــدأ األســـاس فــي الــديــن. فــي عــام 1881 
ســيــعــود إلـــى مــوســكــو بــعــد طـــول غــيــاب. 
يخّيمان  الــلــذان  والــبــؤس  الفقُر  ليفاجئه 
عـــلـــى األحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة والــــضــــواحــــي 
املحيطة بها. فنقَم على النظام السياسي 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــاعــــي الــــســــائــــد لـ ــمــ ــتــ واالجــ
ه، وراح ينادي 

ّ
ما في العالم كل

ّ
روسيا، وإن

ــلــكــّيــة، ســبــب اســتــغــال اإلنــســان 
ُ
بــنــبــذ امل

لــإنــســان، وانــتــشــار الــظــلــم والــامــســاواة 
اإلقطاعين  كانت طبقة  إذا  املجتمع.  في 
 أراضي روسيا، ومعظم الشعب 

ّ
تمتلك كل

تقريبًا،  أّي شــيء  يمتلك  حن ال 
ّ

الفا مــن 
فأين العدل إذًا؟

الــثــوريــة فــي كتابه »ما  أفــكــاره  ّمن 
َ

سُيض
ــنــــّدد بهيمنة  فـــعـــلـــه؟«، ويــ الـــــذي يــنــبــغــي 
األغـــنـــيـــاء عــلــى الـــفـــقـــراء، ويــتــهــم السلطة 
باستخدام الدين كساح لتخدير الشعب 
ــزري، بينما  مــن أجــل أن يقبل بــواقــعــه املــ
الحياة الرغيدة لطبقة األغنياء، ومحروٌم 

منها الشعب.
ــه 

ّ
 ألن

ّ
لــم يــكــن تــولــســتــوي ضــد عــصــره إال

خذ جانب الشقاء اإلنساني.
ّ
ات

ــه لــلــنــظــام الــجــائــر  ــتـ عــلــى الـــرغـــم مـــن إدانـ
ــم يــــتــــوّرط ويــتــســامــح مع  فـــي روســــيــــا، لـ
التي  الثورية،  انتشار جماعات اإلرهــاب 
كان  عــديــدة،  اغتيال  عمليات  وراء  كانت 
ـــرون الـــعـــدمـــّيـــون مـــن الــفــوضــويــن 

ّ
ــنـــظ املـ

 الــشــعــب يتخّبط 
ّ
الــــروس يــبــّررونــهــا بـــأن

ــبــــؤس واملــــــرض والــجــهــل،  فـــي الــفــقــر والــ
 
ّ
لكن والفاسدين.  الطغاة  الحكام  بسبب 
تولستوي أدانها ورفض تبريرها بحّجة 

خدمة قضّية الشعب. 
)روائي من سورية(

الرجعي  القيصر  مــوت  بعد  القوقاز  مــن 
الثاني،  ألكسندر  وصــعــود  األّول،  نقوال 
السلطة.  إلــى ســـّدة  القيصر اإلصــاحــي، 
ــــجــــه تــفــكــيــر تـــولـــســـتـــوي إلـــــى تــحــريــر 

ّ
ات

أراضــيــه، مع  الذين يشتغلون في  أقنانه 
لت في إقامة املدارس 

ّ
خطوات عملية، تمث

ــة فــــي الــــريــــف لــتــعــلــيــم أطـــفـــال  ــيـ ــدائـ ــتـ االبـ
الفاحن.

صَدَم تولستوي أقرانه النباء بتوّجهاته 
اإلنسانية، ولم ُيخِف نقمته عليهم وعلى 
املــجــتــمــع الـــروســـي الــــذي لـــم يــفــهــم سبب 
حــن »الــجــَهــلــة«، مــا دام 

ّ
اهــتــمــامــه بــالــفــا

أن نسبة انتشار األّمّية بينهم تعادل 90 
فــي املــائــة. كــان االعــتــقــاد الــســائــد أن الله 
خــلــق الــعــالــم قــســمــن: الــنــبــاء األشــــراف 
حن 

ّ
املحظوظن، وبقية الشعب من الفا

الـــنـــبـــاء  يــــخــــدمــــوا  أن  ــنـــبـــغـــي  يـ ــن  ــ ــذيــ ــ الــ
النباء فا  أّمــا  بالعمل في إقطاعياتهم. 
هم من جنس 

ّ
يشتغلون وال يتعبون، كأن

.
ّ
مختار، والفاحون من جنس منحط

ــــى  إلـ  1857 عـــــــــام  ــــوي  ــتـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ تـ ســــــافــــــر 
أوروبـــا، وكــانــت أكثر تقّدمًا مــن روسيا، 
األدبــيــة والفكرية،  املــــدارس  ــلــع على 

ّ
واط

ومـــنـــاهـــج الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــســـائـــدة، 
ـــلـــهـــا إلـــى 

ْ
ــادة مــنــهــا ونـــق ــفــ ــتــ بـــهـــدف االســ

الــتــي أنشأها لتعليم  الــروســيــة  املـــدارس 
حــن. لـــدى عـــودتـــه، أعــلــن عن 

ّ
أبــنــاء الــفــا

تسخير ثروته وجهوده لتثقيف الشعب 
وتعليمه، ودعا إلى تعميم تجربته على 
ـــى لـــو عــارضــتــه 

ّ
ــاء روســــيــــا، حـــت  أنـــحـ

ّ
ــل كــ

في  يسير  فــســوف  القيصرية،  السلطات 
مشروعه حتى النهاية، ولن يتراجع.

فـــي لــحــظــة غــيــر مــتــوقــعــة، دهــمــتــه أفــكــار 
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