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 بريست" والثالثون: مفاوضات الحادي الفصل

 "ليتوفيسك
 

 سوفياتيال المؤتمر قبل من تمريره تم السالم لصنع استعدادنا عن أعلن الذي المرسوم .

 ،نوفمبر/  الثاني تشرين 7 في .فقط أيدينا في بتروغراد كانت عندما ،أكتوبر 26 في

 مإبرا إلى ودعوتهم ،المركزية الدول وإلى الحلفاء دول إلى اإلذاعة عبر نداء   أرسلت

 القائد ،دوخونين الجنرال مع المتحالفة الحكومات ردت ،وكالءهم خالل من عام المس

 نفصلةم مفاوضات اتجاه في إضافية خطوات أي بأن ،الروسية المسلحة للقوات األعلى

 لعمالا جميع مناشدة خالل من التهديد هذا على أجبت ."العواقب أخطر" عليها ستترتب

 جعلل يكن لم ،ببورجوازيتنا أطحنا عندما: قاطعا   نداء   نكا لقد .والفالحين الجنودو

 اتفاقية وقعنا ،نوفمبر 22 في .األجنبية البورجوازية من بطلب دماءه يسفك جيشنا

 اءالحلف دعونا ،أخرى مرة األسود البحر إلى البلطيق بحر من ،الجبهة طول على هدنة

 داتتهدي أي هناك تكن لم لكن ،رد يأتى أي لم .السالم مفاوضات في إلينا لالنضمام

 المالس مفاوضات بدأت .ما شيئ ا تعلمت قد المتحالفة الدول حكومات أن يبدو .أخرى

 ركت الذي السالم مرسوم اعتماد من أسابيع ستة بعد أي ،ديسمبر/  األول كانون 9 في

 بإعالن دناوف أدلى ،البداية في المسألة هذه من موقفها لتحديد كافيا وقتا الوفاق لبلدان

  .الديمقراطي السالم مبادئ على ينص رسمي

 على كان .وتكرارا   مرارا   المؤتمر استئناف تأجيل تم .بالتأجيل اآلخر الجانب وطالب

 ارقبلاالعتب في الداخلية الصعوبات أنواع جميع مع التعامل الرباعي التحالف وفود

 الرباعي التحالف وماتحك إن .ديسمبر 25 في تقديمه تم وأخيرا   ،علينا ردهم

 لمصيرا وتقرير ،تعويضات وال ،ضم ال للسالم الديمقراطية الصيغة في" اشتركت"

 للسالم تكريما بتروغراد في ضخمة مظاهرة تنظيم تم ،ديسمبر 28 في .للشعوب

 قبلوها أنهم إال ،األلماني الرد في تثق ال الجماهير أن من الرغم على .الديمقراطي

 يتوفسكل بريست من وفدنا عاد ،التالي اليوم صباح في .للثورة كبير يأخالق كنصر

  .المركزية القوى عن نيابة كوهلمان قدمها التي البشعة المطالب معه حامال

 عند "بالتأخير يقوم ما شخص هناك يكون أن يجب ،المفاوضات لتؤجل: "لينين وقال

 إلى أساق كنت لو كما تشعر أنني أعترف .ليتوفسك-بريست إلى انطلقت إصراره

 فعلت .مخاوفي يثير دائما   كان وغربية غريبين أشخاص مع كونك إن .التعذيب غرفة

 طيب نع يقبلون الذين الثوريين فهم مطلقا أستطيع ال .المناسبة هذه في خاص بشكل

 يف .الجديد محيطهم في الماء في سمكة وكأنهم ويشعرون كسفراء مشاركاتهم خاطر

 قبل من يةألمان بطريقة يعامل جوفي برئاسة سوفيتي وفد أول كان ،ليتوفسك-برست

 العشاء اتناولو الوفود جميع ."ضيوفه" بافاريا من ليوبولد األمير استقبلهم .األلمان



6 
 

 اغتالت التي ،فيتزينكو المرأة لتفويض كبير باهتمام والحظ هوفمان انتبه الجنرال .معا

 كانت مهما طردهم وحاولوا رجالنا بين قاعدهمم األلمان أخذ .ساخاروف  الجنرال

ا ،عامال   األول الوفد ضم .يريدونها التي المعلومات  ،مندوبين كانوا .وجندي ا ،وفالح 

 جعش ،عجوز رجل وهو ،الفالح أن حتى .الخداع من النوع لهذا قليال   مستعدين وكانوا

  .له بالنسبة جيدا كان مما أكثر النبيذ من المزيد شرب على

 ولالرس) فيستنيك روسكي تسمى صحيفة ينشرون هوفمان الجنرال موظفو كان

ا يتحدث كان ،المبكرة مراحله في .الروس السجناء لصالح( الروسي  الشفةالب عن دائم 

 وقرائنا" صحيفته في الروس بأن السجانين هوفمان أخبرنا .مالمسة األكثر بالتعاطف

 كتابيو القيصرية ضد نضالي عن بعاطفيه مأخبره وقد ،"تروتسكي عن يسألوننا

ا كان بأسره الثوري العالم إن" ."ثورة في روسلند" األلماني  ."جحالنا بهروبه مبتهج 

 كيتروتس السريون أصدقاءه ألقى ،بالقيصرية اإلطاحة تمت عندما: "ذلك من وأبعد

ماس ح أي هناك يكن لم ،واحدة وبكلمة"  .طويل منفى من عودته فور السجن في

  .بروسيا من وهوفمان بافاريا من ليوبولد من للثوار

 عقد الذي ليتوفسك-بريست مؤتمر اجتماع في الحظت .طويال يدم الهدوء لم هذا لكن

: الماضي إلى إشارة في ،المثالية مع ممكن تشابه أقل يشبه والذي ،شباط/  فبراير 7 في

 فهقبل الصحا من دفعتنا التي هاألوان السابقة اإلطراءات على الندم إلى نميل إننا"

 الناجح للتقدم ضروري غير هذا كان .المجرية والنمساوية الرسمية األلمانية

  ." السالم لمفاوضات

 حكومتي ظل سوى أخرى مرة" الديمقراطية االشتراكية" تعد لم ،القضية هذه في

 افعونيص أن البداية في وآخرون وإيبرت ،شيدمان حاول .وهابسبورغ هوهنزولرن

 بين المبارزة: "ببالغة ديسمبر/  األول كانون 15 في فيينا في كتب ،الخلف في

 ضد االبروليتاري نضال ،عصرنا في الكبير للنضال رمز هي وبوشانان تروتسكي

 روسيةال الثورة خنق يحاوالن وسترنين كولمان فيها كان التي األيام في ."المال رأس

 بين" بارزةم" سوى رؤية من النمساويون ماركسيونال يتمكن لم ،ليتوفسك بريست في

  .طروادة

 فقدوا نوالذي ،أضعف العبين مع طويلة لفترة التقى الذي الجيد الشطرنج العب مثل

 ويينالنمسا الديبلوماسيين بأتباعه فقط التقى أن بعد كولمان كان ،مهاراته بعض

 شأن من يلالتقل إلى يميل ،ربالح أثناء والمحايدين والبلغاريين والتركيين المجريين

 ،بدايةال في خاصة ،أدهشني ما غالب ا .متخلفة بطريقة لعبته ولعب الثورية خصومه

  .خصومه نفس لعلم فهمه عدم ومن أساليبه بدائية خالل من
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 مع األول لقائي إلى ذهبت عندما تردد وبدون كبير حد إلى مضطرب ا كنت لقد

 لم .كولمان مع لوجه وجها   وقفت القاعة في معطفي أعلق كنت عندما .الدبلوماسيين

 ،بمجيئي "للغاية سعيد" أنه الفور على وأضاف نفسه قدم .البصر طريق عن أعرفه أكن

 اهرض على وجهه وعبر .مبعوثه مع السيد مع مباشرة التعامل األفضل من كان ألنه

 لو كما أشعر علنيج هذا .الغرور إلثارة حسبت والتي ،"الجميلة" الخطوة هذه من

 كولمان أدرك ،دون رغبه ،العودة في بدأت حتى .نجس شيء على دست قد كنت

 لم كذل لكن .رسمية أكثر الفور على لهجته وأصبحت ،حذره على نفسه ووضع خطأه

 اسيدبلوم وهو ،التركي الوفد رئيس مع ،بحضورك ،األسلوب نفس اتباع من يمنعه

ف كان اوبينم .القديمة المحكمة في ِّ  دوبالمن ذهب حتى كولمان انتظر ،لي زمالئه يعر 

 إنه" :سيسمعه اآلخر أن فأكد ،بهمس سرية مرحلة في لي قال ثم بعيدا   خطوة التركي

 لاألو لقائي في: "ضاحك ا أجاب ،"جوفي" لـ هذا قال ."أوروبا في دبلوماسي أفضل

ا نفسه الشيء فعل ،كولمان مع  أفضل" يمنح كولمان كان لو كما اكثير   األمر بدا ."تمام 

 أنه ضاأي الممكن ومن ،الفطري غير االبتزاز لبعض أفالطوني ا تعويضا  " دبلوماسي

 ال أنه لزررنين معروف ا جعله خالل من ،واحد بحجر عصفورين قتل يحاول كان

: راألخي لرواية وفقا ،إلى كولمان قال ،ديسمبر 28 في .بجانبه دبلوماسي أفضل يعتبره

 ماتالكل هذه أن المرء يتخيل ."ألمانيا كل في الوحيد الذكي الرجل هو اإلمبراطور إن"

 كان .هنفس باإلمبراطور الخاصة تلك مثل كيررنين آلذان بالنسبة مقصودة تكن لم

  .مناحيته إلى الثريات نقل في بعضا   بعضهم يشاركون شك بال الدبلوماسيون

 يكن لم قبل من حتى بالطبع .االجتماعية الدائرة هذه فيها أواجه مرة أول هذه كانت

 ةمخبوز تكن لم األواني" بأن كبير حد إلى قوي شك لدي كان .بشأنها أوهام أي لدي

 ذلك من أعلى العام المستوى أن أعتقد كنت أنني أعترف أن يجب لكن" اآللهة من

 خريناآل يقيِّمون الفالرج: كهذا شيئ ا األول االجتماع هذا عن انطباعاتي كانت .بكثير

  .غاليا أنفسهم ويقدرون بخس بثمن

 - أدلر ورفيكت تحريض في .االهتمام بعض لها التالية الحلقة تكون قد ،الصدد هذا في

 رحاقت - الممكنة الطرق بكل معي الشخصي تعاطفه إظهار األيام تلك في أدلر حاول

 ،الحرب بداية في فيينا في تركت التي ،مكتبتي أن عرضي بشكل كيرنين كونت

 نم طويلة سنوات خالل ،كبير باهتمام تحظى المكتبة كانت .موسكو إلى أرسلت

 وقتال لدي يكن لم .الروسي الثوري األدب من كبيرة مجموعة جمعت األجنبي المنفى

 لوماسيالدب مني يطلب أن قبل االحتياطي من القليل مع ،شكري عن للتعبير الكافي

 النتقالا هذا .سيئة لمعاملة تعرضا أنهما زعم نمساويين ينينسج قضية في التحقيق

اسال من ليسوا بالطبع كانوا الذين ،السجناء إلى المكتبة من والتشديد المباشر  ُحرِّ

 أجبت .للغاية وقاحة وكأنها بدا ،تشيرنين كونت إلى األقرب الدوائر من ضباط ولكنهم

 ما كل أفعل أن بالطبع واجبي من نفسيكو ،صحيحة كانت معلومات إذا أنه بإيجاز

 ينتشيرني يقدم مذكراته في .بمكتبتي عالقة له ليس األمر هذا ولكن ،ضروري هو
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 ةالخاص بتلك السجناء أعمال ربط حاول أنه ينكر أن دون ،الحادثة لهذه دقيقا   وصفا  

ا طبيعي ا هذا يعتبر أنه يبدو ،العكس على بالمكتبة  العبارةب قصته ينهي وهو ،تمام 

 الماست بعد أنه أضيف قد ."المكتبة لديه تكون أن يريد أنه الواضح من: "الغامضة

  .موسكو في التعليمية المؤسسات إحدى إلى سلمتها ،مباشرة المكتبة

 المعروفين ثورية األكثر الثقافي النظام مندوبي على التاريخ ظروف وشكلت

 الرجعية اتالطبق أكثر ممثلي مع نفسها يةالدبلوماس الطاولة على يجلسوا أن ،لإلنسانية

 يةالتفجير القوة يخشون خصومنا كان مدى أي إلى .الحاكمة الطبقات جميع بين من

 إلى انقله من بدال   المفاوضات لكسر استعدادهم ذلك أظهر ،البالشفة مع لمفاوضاتهم

 أصدقائه ةبمساعد ،محايد بلد في أنه بوضوح تشيرنين يقول مذكراته في .محايد بلد

 استخدم ،الرسمي الصعيد على .بأيديهم األمور زمام سيأخذون البالشفة كان ،الدوليين

ا  بشكل" مؤامراتهما أطلقتا قد الفور على وفرنسا إنجلترا كانت ،محايد بلد في أن عذر 

 صريح

ا أظهرت التي الطريقة  خذأل كافية تكن لم وحدها الصحف لكن .للدعاية شامال   عالج 

 يوالت ،القسري الفراغ أوقات من ممكنة استفادة أقصى أحقق أن وقررت .قتيو كل

 ارزمياتالخو من كبير عدد معنا كان لقد .القريب المستقبل في حدوثها أتوقع أن يمكن

 ،الذاكرة من بإمالءهم بدأت وهكذا ،الدولة دوما في أعضاء السابق في كانوا الذين

ا  لمقاما في يخاطب طبع كتاب هناك قليلة جلسات نم .أكتوبر لثورة تاريخي ا رسم 

 ناقشنا لقد .ضرورة أكثر لهم حدث ما شرح ضرورة كانت .األجانب العمال األول

 وكنت .كاف   وقت شخص أي لدى يكن لم لكن ،مرة من أكثر الضرورة هذه لينين مع

ا ستصبح ليتوفسك-بريست أن افتراض عن أكون ما أبعد  كان .ةاألدبي ألعمالي مقر 

 يف .الروسية الثورة حول كاملة مخطوطة أنتهيت من كتابة عندما جد ا سعيد ا لينين

 سرعان .اسيالق للسلم مستقبلي ثوري بتعويض المتواضعة التعهدات من كال   رأينا ذلك

  .وآسيوية أوروبية لغة عشرة اثنتي إلى الكتاب تُرجم ما

 تابعت قد" الدولي الشيوعي بالحز" في المدرجة األحزاب جميع أن من الرغم على

 عدب ،المعلقين يمنع لم ذلك أن إال ،الكتاب من يحصى ال عدد ا وطبعت الروس قيادة

ا فرع ا إعالنه من ،1923 عام  القائمة على أصبحت واليوم .للتروتسكية مسموم 

 عبيراتهت أحد لـ األيديولوجي التحضير وجد القليل الحادث هذا في .لستالين السوداء

 عم لالستمرارية السري الحبل قطع هي النصر لتحقيق الوحيدة الطريقة .المتعددة

  .أكتوبر

 

 ريستب في فراغهم أوقات من لالستفادة طرق ا عارضونا الذين الدبلوماسيون وجد كما

 زاد بل حسبف الصيد على األمر يقتصر لم ،لمذكراته وفقا تشيرنين الكونت .ليتوفسك

 فةالبالش وقارن .الفرنسية الثورة عن مذكرات بقراءة عرفةالم من مخزونه من أيضا



9 
 

 شارلوت: "هابسبورج دبلوماسي وكتب .نفسه تعزية بذلك محاوال ،اليعاقبة مع

 خرىأ مرة البالشفة هؤالء سيختفي ." رجال   وليس ،جامد ا وحش ا قتلت لقد" : كورداي

 أعرف كنأ لم ،بالطبع ياماأل تلك في" .لتروتسكي كورداي هناك يكون ربما يعلم؟ منو

  .بصدقهم بسهولة أؤمن أن يمكن لكن .الكاذب للعدو الحسية التأمالت هذه عن

 اسيةالدبلوم إليه تهدف كانت ما بالضبط اكتشاف الصعب من يبدو قد ،البداية في

 شهواتها لكشف فقط ،ديسمبر 25 في الديمقراطية صيغها اقترحت عندما األلمانية

 مانيةاألل الحكومة على كبير خطر هناك أن الواضح من كان .أيام بضعة بعد المتوحشة

 شكلب تطور والذي ،للجنسيات المصير تقرير حول النظري بالنقاش السماح في

 لدبلوماسيي واضحا يكون أن يجب .نفسها كولمان مبادرة خالل من رئيسي

 بيرةك انتصارات أي يحققوا أن المحتمل غير من أنه ،يبدأوا أن قبل حتى هوهنزولرن

ا المثال سبيل على ،كولمان كان فقد االتجاه هذا في  الءاالستي أن إظهار على حريص 

 أشكال من لشك سوى يكن لم وفنلندا البلطيق ومقاطعات وليتوانيا بولندا على األلماني

 اللخ من ،إرادتهم عن التعبير تم حيث ،الدول هذه من كل جانب من" المصير تقرير"

 هلالس من يكن لم هذا .لالحتالل األلمانية السلطات أنشأتها التي" الوطنية" زةاألجه

 يدرح نظام أن أدرك أكن لم إذا ،بإصرار سألني .يستسلم لن كولمان لكن .ذلك إثبات

 لقواتا من الهند تطهير تم إذا أنه أجبته .شعبه؟ إرادة عن عبر ،المثال سبيل على أباد

 أربع من أكثر قدميه على النور نظام يقف أن المحتمل غير من كان ،البريطانية

  .نهاية ال ما إلى النقاش وذهب ،بوقاحة وهز كتفيه كولمان تجاهل .ساعة وعشرين

 أنناب الظاهرة كولمان قناعة في األلمان الدبلوماسيين جانب من السلوك هذا سر يكمن

 الشفةالب حصل لقد: "الطريقة بهذه ذلك يبرر أن عليه يجب .لعبته للعب مستعدون

 وايصنع أن بشرط فقط بها االحتفاظ يمكنهم .للسالم الدعوة خالل من قوتهم على

 إذا ؟الدبلوماسيون هو ما لكن .ديمقراطية بشروط بالسالم التزموا أنهم صحيح .السالم

 ،لمناسبةا الديبلوماسية النسخ في الثورية صيغهم البالشفة أعطى ،كولمان ،أنا كنت

 .الشعوبو المحافظات على بالطبع آخر اسم تحت لالستحواذ الفرصة سيعطونني فإنهم

 ةبالنسب أما .الروسية الثورة عقوبة األلمانية الضمانات ستحمل ،العالم نظر في

 دق كولمان يكن لم ،اآلمال هذه ظل وفي ." سالمهم على سيحصلون فإنهم ،للبالشفة

 مفاوضات ونيمثل كانوا الذين والشعبويين فةوالمناش الليبراليين تصريحات من ضلل

  .بها تكليفهم تم أدوار مع ككوميديا ليتوفسك بريست

 معنا ليس نهأ - فيها لبس ال وبطريقة ليتوفيسك بريست في لشركائنا أوضحنا عندما

 العالقات كمتح التي بالمبادئ تتعلق مسألة بل ،الخلف في لصفقة منافق تنكر مسألة

 ،األول فهبموق بالفعل نفسه ربط قد كان الذي كولمان فعل رد ،الشعوب بين المتبادلة

  .الضمائر بعض كسرنا قد وكأننا
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 كان ثحي ،كولمان موقف على متفوق ا موقفي كان ،مبدئية مسائل حول المناقشات في

 أن يف السبب هو هذا .العسكري بالواقع المتعلقة األمور على متفوق ا هوفمان الجنرال

 في ،القواتن المقارنة القوة إلى األسئلة كل خفض الصبر بفارغ يحاول كان الالجنر

 خارطة أساس على السالم لصنع مجدية غير محاوالت يبذل كان كولمان أن حين

 ذيال االنطباع لتخفيف المرات إحدى وفي .المبدأ على مبنية كانت لو كما الحرب

 ثرأك بشكل نفسها عن حتما تعبر هالعسكري إن كولمان قال ،هوفمان خطب أثارته

 ىإل ننتمي ال الروسي الوفد في أعضاء نحن" بأننا أجبته .الدبلوماسي من حزما

 الصعبة اللغة نافضل وبالتالي ،"للثورة كجنود أنفسنا نعتبر لكننا ،الدبلوماسية المدرسة

  .للعسكريه

 بنفسه هاوضع التي ةالمشكل .بالكامل نسبية كانت لكولمان الدبلوماسية الكياسة لكن

 ناك لقد" .اختفاء مجرد ذلك كان وقد ،قبلنا من تعاون بدون للحل قابلة غير كانت

ا واقعيون لكننا" ،لكولمان أوضحت ،"ثوريين  عن راحةبص التحدث نفضل ونحن أيض 

 غير من كان ذلك بعد ."حقيقية بأسماء مستعارة أسماء استبدال من بدال   الضم

 تذكرأ زلت ما .بشراسةو الدبلوماسي قناع آلخر حين من كولمان قييل أن المستغرب

 كسونار صوت

 رتهاجا مع الودية العالقات الستعادة بإخالص قلقة كانت ألمانيا إن قال عندما صوته

 حلفاء حتى هأن حتى استفزازية سخرية بنبرة تنطق" قوية" كلمة كانت .القوية الشرقية

 .اتالمفاوض قَْطع من خائفا تشيرنين كان ،ذلك انبج وإلى متشبثين كانوا كوهلمان

 كانون 10 في قلت .لي خطاب أول في قلته بما أخرى مرة وذكِّرتهم القفاز التقطت

 قد لدناب أن حقيقة ليخالف ،"ذلك في نرغب وال وضع في لسنا نحن: "يناير/  الثاني

 العالمي وقفالم لكن .قريب وقت حتى حكمته التي الطبقات سياسات بسبب ضعفت

 لكامنةا باإلمكانيات ولكن ،اليوم التقنية أجهزتها حالة خالل من تحديده يتم ال ما لدولة

 اتهاإلمداد الحالي بالوضع أللمانيا االقتصادية القوة قياس يمكن ال كما تماما   ،فيها

 على ؛ التنمية على القدرة على النظر وبعيدة النطاق واسعة سياسة تقوم ،الغذائية

 " قوتها عن آجال   أم عاجال   ستكشف تستيقظ أن بمجرد التي الداخلية قوىال

 

 اجتماع في قلت ،1918 عام أكتوبر من الثالث في ،كاملة أشهر تسعة من أقل بعد

: كويلمان كبليتوفس كليمان تحدي إلى مشيرا ،االتحاد لعموم المركزية التنفيذية للجنة

 قديمت الضروري غير من" اآلن ألمانيا ألن الخبيث بالفرح شعور أي لديه منا أحد ال"

 العسكرية ،األلمانية الدبلوماسية أعدته الكارثة هذه من األكبر الجزء أن على أدلة

  ."ليتوفسك بريست في ،والمدنية

 دوايع لم .كوهلمان على هوفمان ازدادت كلما ،أدق بشكل أسئلتنا بتأطير قمنا كلما

 ذكرتُ  ،الدورية هجماته إحدى على رددت عندما .نرالالج وخاصة عداءهم يخفون
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 أمثل ال: "غاضب بصوت هوفمان قاطعني ،خفي حافز أي دون األلمانية الحكومة

 االقى حجر   قد أحدهم وكأن هذا بدا العليا األلمانية القيادة لكن ،هنا األلمانية الحكومة

 مشدود ا كولمان وجه كان .خصومنا في الطاولة إلى نظرت .الزجاج خالل من

ا تشيرنيين تعبير كان .أسفل إلى ينظر جلس .بالكامل  من عونو اإلحراج من مزيج 

 بين ادلةالمتب العالقة على أحكم أن لي يحق أنه أعتقد ال أنني أجبته .الخبيث االبتهاج

 قطف مفاوضات بإجراء مفوض لكنني ،العليا وقيادتها األلمانية اإلمبراطورية حكومة

  .عليه موافقته عن وأعرب إعالني إلى أشار عندما أسنانه كولمان طعن .هاحكومت مع

 القيادةو األلمانية الدبلوماسية بين االختالفات مدى في المبالغة الصعب من سيكون

 لصالح بالفعل" نفسها حددت" قد المحتلة األراضي أن إثبات يحاول كولمان كان ،العليا

 في أنه هوفمان أوضح أخرى ناحية من .لمختصها الوطنية أجهزتها خالل من ألمانيا

 حول تساؤل أي هناك يكون لن ،المناطق تلك في لها الرسميه األجهزة غياب ظل

 نتيجةال لكن ،البعض بعضها مع تماما متعارضة الحجج كانت .األلمانية القوات سحب

  .نفسها كانت العملية

 رد في .تقريبا معقولة غير يةالبدا كانت في صياغة كولمان حاول ،الصدد هذا في

 مفاده انببي اإلدالء تم ،قدمناها التي األسئلة قائمة على( روزنبرغ فون أعلنه) مكتوب

 على الحرب إنهاء حتى المحتلة األراضي من األلمانية القوات سحب يمكن ال أنه

 بتطالو ،الحرب انتهاء بعد ستنسحب القوات أن إلى ذلك من وخلصت .الغربية الجبهة

 اعتمد أنه الواضح من كان .جدا متحمس كولمان وجدت .الوقت عن دقة أكثر بمؤشر

 لىع اللعب طريق عن الضم إخفاء يريد كان أخرى بعبارة .صيغته من تأثير على

 تنسحب لن القوات أن هوفمان خالل من ،أوضح هذا فشل وعندما! الكلمات

 ،أوكرانيا برع منتصر بشكل تتقدم ةالثوري السوفياتية الثورات كانت الوقت ذلك في

 وكان ،وتهاذر إلى المسألة فيه وصلت الذي اليوم نفس وفي .دنيبر إلى طريقها وتقاتل

 أوكرانيا لبيع ،كولمان مع اتفاق إلى توصلوا قد األوكرانيين المندوبين أن الواضح من

 عن مباشرال السلك عن راديك استفسر عندما .كييف على السوفيتية القوات استولت

 في أخطأ الذي ،األلماني التلغراف عامل أعلن ،األوكرانية العاصمة في الوضع

 :يلي ما آخر كشخص يخاطبه كان الذي الشخص

 تبلغنا لينين من برقية إلى المركزية القوى وفود انتباه دعوت ،شباط/  فبراير 7 في

 هجرها التي ،رادا والية ةحكوم أن .يناير 29 في كييف احتلت السوفيتية القوات بأن

 قد أوكرانيا لسوفييت المركزية التنفيذية اللجنة أن ؛ بالفعل مختبئة كانت اآلن الجميع

 انيةاألوكر الحكومة وأن ؛ كييف في مقعدها واتخذت البالد في العليا السلطة أعلنت

 والسياسات الداخل في كاملة وحدة مع ،روسيا مع فيدرالية عالقة اعتمدت قد

 وفد عم يعالجان كانا أنهما تشيرنينو كولمان أخبرت التالي االجتماع في ،الخارجية

 ،المعاهدة بموجب) .ليتوفسك-بريست في محصورة بأكملها أراضيها كانت حكومة
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 لعلياا القيادة باألحرى أو ،األلمانية الحكومة لكن .(أوكرانيا إلى المدينة هذه إعادة تمت

 وماسيةدبل كانت .األلمانية القوات مع أوكرانيا احتالل الوقت ذلك في قررت ،األلمانية

 ائعر بشكل لوردندورف عمل .إلدخالها سفر جواز بصياغة فقط تقوم المركزية الدول

  .هوهنزولرن لجيش النهائية المعاناة إلعداد

 من السياسة رجال كان رجال   ألماني سجن في معتقال كان ،األيام تلك خالل

 تهمة وجهوا له هوهنزولرن والية وقضاة ،مجنونة جنائية بأفكار يتهمونه يناالشتراكي

 كان لو تىح ،نتيجة ليست ليتوفسك بريست نتيجة إن: "السجين هذا وكتب .الخيانة

-رستب أصبحت الروس المندوبين بفضل .القسري االستسالم بسالم يتعلق األمر

 القوى حفض في تسبب لقد .واسع نطاق على قراراتها تُسمع ثورية محكمة ليتوفسك

اح أصدرت لقد .ونفاقها الماكرة وأكاذيبها األلمانية الشفقة كشفت لقد .المركزية  كم 

ا  سةسيا وهي [االجتماعية الديمقراطية] األلمانية لألغلبية السالم سياسة على مدمر 

 ركاتح إلحداث يكفي بما قوي أنه ثبت وقد .سخرية هي ما بقدر كاذبا نفاق ا ليست

 ،لثورةا ضد التدخل المأساوي األخير فعلها وكان .البلدان مختلف في عديدة جماهيرية

 ضجين سوف ما الوقت سيظهر .كيانها من موقع كل في ترتجف االشتراكية جعل قد

  .ذلك عن راضين يكونوا لن .البذر هذا من الحاليين للفائزين الحصاد

 

 

 

.  

 

 

 

 والثالثون: السالم الثاني الفصل
 

 أنه ليقولوا ببتروغراد السوفيت أمام يوميا الجبهة من مندوبون ظهر ،الخريف طوال

 من يأتونس أنفسهم الجنود فإن ،نوفمبر من األول بحلول السالم على التوقيع يتم لم ما

 لجنودا غادر .الجبهة في الشعار أصبح هذا .الخاصة بطريقتهم السالم لصنع الخنادق

ا أكتوبر ثورة أعطت .كبيرة بأعداد الخنادق   .طويلة ةلفتر ليس ولكن ،لهذا مؤقت ا فحص 
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 ،سبوتينرا عصابة قبل من محكومين كانوا أنهم الجنود اكتشف ،فبراير ثورة وبفضل

 هممن طلب ألنهم الستمرارها سبب أي يروا لم .وعقيمة شنيعة حرب إلى جروها التي

 همديار إلى العودة أرادوا .كيكيرينس يدعى معين شاب محامي قبل من بذلك القيام

 يئا  ش يفعلوا لم ولكنهم والحرية باالرض وعدتهم التي والثورة واألرض وعائالتهم

 لعمالوا الجنود من اإلهانة كيرينسكي اتخذ .الجبهة في باردة حفر في إبقائهم سوى

 ،غيرص واحد شيء فهم في فشل لقد ."المتمردة العبيد" اسم عليهم وأطلق ،والفالحين

 كونواي أن ويرفضون يتشوهون الذين العبيد في: هذا من بالضبط تتكون الثورة أن

 ييكف بما مؤذ   غير ،كيرينسكي وراء الكامنة والقوة الراعي ،بوشانان كان .عبيد ا

 أشهر ةعد بعد .امثاله وإلى إليه سلمت التي والثورة الحرب عن مذكراته في ليخبرنا

 الرهيبة السنة ،1916 عام في لروسيا التالي الوصف انبوكان كتب ،أكتوبر ثورة من

 فرةط مع ،الخبز طوابير من سنة ،االقتصادية الحياة وانهيار القيصر جيوش لهزيمة

" ناهازر التي الجميلة الفيالت من العديد من واحدة في" .أمر راسبوتين في الحكومة

 فقط نعرض لم" ،(1916 عام في القرم جزيرة شبه إلى رحلته عن يكتب بوكانان)

 الةح ،المغادرة عند سياراتنا في وجدت ولكن ،فضة من طبق على والملح الخبز مع

 أدبةم في شربها أثناء غنيت قد التي ،القديمة بورجوندي من زجاجة عشرة اثنتي مع

 لك في نفكر وأن)!(  السعيدة األيام لتلك الوراء إلى ننظر أن محزن ألمر إنه .غداء

  .والضيافة اللطف هذا مثل لنا أظهروا الذين بأولئك حلت التي والمصائب سالبؤ

 وابيرط في الجائعين األمهات إلى أو ،الخنادق في الجنود معاناة إلى بوكانان يشير ال

 ،لقرما جزيرة شبه في الجميلة للقصور السابقين المالك حظ سوء إلى ولكن ،الخبز

 يسع ال ،الالمحدودة الخطوط تلك قراءة دعن .وبورجوندي الفضة أطباق أصحاب

 ومانوفر فقط يكتسح لم عبثا ليس عبثا تكن لم أكتوبر ثورة إن: يقول أن إال المرء

  .وكيرينسكي بوكانان أيضا ولكن

 يكن لم ،ليتوفسك بريست إلى طريقي في مرة ألول األمامي الخط أعبر كنت عندما

 البالمط ضد االحتجاج من كثيرا   تشدوايح أن الخنادق في معنا المتعاطفين بإمكان

 لم ،يوكيرينسك بوكانان تجارب بعد .مهجورة شبه كانت الخنادق ألن أللمانيا البشعة

! ثمن بأي والسالم السالم .الحرب مواصلة عن بشروط ولو التحدث على أحد يجرؤ

 لتحاو ،موسكو إلى ليتوفسك-بريست من العودة رحالت إحدى في ،الحق وقت في

 الدعم من القليل بتقديم المركزية التنفيذية اللجنة في الجبهة من الممثلين أحد قناعإ

 أن ينبغي ال .االطالق على المستحيل من" ،أجاب ،"المستحيل" .قوي بخطاب لوفدنا

 داعهمخ في مستمرون إننا وسيقولون ،يفهموننا ال فهم .الخنادق إلى العودة من نتمكن

 " .كيرينسكي فعل كما

 ناكه يكن لم النقطة هذه في .مستحيال   كان الحرب في االستمرار أن الواضح من انك

 النسبهب الحيرة من القدر نفس على كالنا كان .لينين وبين بيني خالفات ظلِّ  حتى
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 سبنف ،آخر سؤال هناك كان ولكن ."الثورية الحرب" من اآلخرين والرسل لبوخارين

 ضدنا؟ كفاحها في هوهنزولرن حكومة تذهب أن كنيم مدى أي إلى .األهمية من القدر

 لكانوا ،ةالكفاي فيه بما أقوياء كانوا إذا أنهم تشيرنن كتب ،أصدقائه أحد إلى رسالة في

 .شفةالبال مع التفاوض من بدال ،هناك النظام إلقامة بتروغراد ضد قواتهم سيرسلون

 يمكن هل كافية؟ قوة هناك كانت هل لكن .النية سوء في نقص هناك يكن لم بالتأكيد

 برايرف ثورة أثرت كيف السالم؟ يريدون الذين الثوار ضد قواته هوهنزولرن يرسل أن

 لهذه ه؟نفس تأثير أي سيظهر متى األلماني؟ الجيش على أكتوبر ثورة على بعدها وما

 يف عليها العثور نحاول أن علينا كان .اآلن حتى إجابة أي إعطاء يمكن ال ،األسئلة

 كان .أمكننا ما المفاوضات تأخير إلى اضطررنا ،ذلك على وبناء .المفاوضات سياق

 الثورة حقيقة الستيعاب الكافي الوقت األوروبيين العمال إعطاء الضروري من

 الصحافة ألن أهمية أكثر األمر هذا وكان .للسالم سياستها ذلك في بما ،ذاتها السوفياتية

 ورتص كانت ،الروسية والبرجوازية" التصالحية" الصحافة مثل ،للوفد التابعة

  .ببراعة المتداولة األدوار مع ككوميديا مسبقا السالم مفاوضات

 كانت لتيا ،الفترة لتلك الديمقراطية االشتراكية المعارضة بين من ،ألمانيا في حتى

 لذينا شفةالبال عن يتحدثون الناس كان ،فينا انعكست التي ضعفها نقاط لرؤية عرضة

 أكثر النسخة هذه تكون أن ويجب .األلمانية الحكومة مع جنب إلى جنبا   يعملون

 بو كان إذا أنه الواضح من كان .وإنجلترا فرنسا في مصداقية

 عمال اجتماع في ،يناير 21 في أوسع جمهور أمام لالختالفات مناقشة أول جرت

 بيج أنه لينين اعتقد .آنذاك المقدمة في ظهرت نظر نقاط ثالث .النشطين الحزب

 رأيتواانا .الفور على نستسلم اإلنذار حالة وفي المفاوضات تأخير نحاول أن علينا

 حتى ،جديد ألماني تقدم خطر هناك كان لو حتى المفاوضات قطع الضروري من أنه

 وطالب .فقط للقوة واضح استخدام مواجهة في - ذلك إلى اضطررنا إذا نستسلم

 نع المدافعين ضد مريرة معركة لينين شن .الثورة ساحة تمديدل بالحرب بوخارين

 لحربا أنصار حصل .اقتراحي إال ينتقد لم أنه رغم ،االجتماع ذلك في الثورية الحرب

ا عشر خمسة لينين ،صوت ا وثالثين اثنين على الثورية  هذه لكن .عشر ستة وأنا ،عام 

 يف يكن لم إن العليا الطبقة يف .الحزب مزاج على حقيقيا مؤشرا ليست األرقام

 هذه ،بالذات االجتماع هذا في عليه كان مما أقوى" األيسر الجناح" كان ،الجماهير

 رأي اشاركو الذين أولئك واعتبر .لصيغتي المؤقت النصر أكدت التي هي الحقيقة

 أجيلت أن وبحق لينين اعتقد ،أخرى ناحية من .اتجاههم في كخطوة مقترحي بوخارين

  .النهائي النصر سيحقق النهائي القرار

 ماسة حاجة في ،الغربية أوروبا عمال عن يقل ال الذي ،حزبنا كان ،الوقت هذا في

 والدولة للحزب التوجيه مؤسسات جميع في .لألشياء الفعلية للحالة بصري عرض إلى

 السوفييت من دعوة على ردا   ،المحليين السوفييت من مائتين من أكثر .أقلية لينين كان
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ل ،جميعا   هؤالء بين ومن .والسالم الحرب حول بآرائهم صرحوا ،المفوضين من ِّ  ُسج 

 في (ظاتتحف مع األخير) وسيباستوبول بتروغراد الكبار السوفياتات من فقط اثنان

 ،موسكو مثل الكبيرة العمال مراكز من العديد فإن أخرى ناحية ومن .السالم صالح

 ،رونشتاتوك ،فوزنسنسك-نوفو وإيفا ،وإيكاتيرينوسالف ،وكاركوف ،وإيكاترينبرغ

 ،زبناح منظمات بين ساد الموقف نفس .المفاوضات لكسر ساحقة بأغلبية صوتت إلخ

 عن لينين نقطة تكون أن يمكن كان .الثوريين االشتراكيين اليساريين بين وبالطبع

 انك يوم كل ذلك ومع .ذلك الفخ ليس ولكن واالنقالب الحزب في االنقسام طريق

ا  "سالم وال حرب ال" صيغة كانت ،الظروف هذه في .لينين أتباع عدد بزيادة ملزم 

 األقل لىع أو ،الحزبين أغلبية به قامت الذي الجسر وكان .لينين لموقف جسر بمثابة

  .المعبر هو ،توجيهها عناصر

 .بتقدم ليهع يردون األلمان وأن ،مسال على التوقيع بالفعل رفضنا أننا لنفترض ،حسنا  "

  .لينين استجوبني” حينها؟ ستفعل ماذا

  ." العالم لكل واضحا سيكون الوضع .الحرب نقطة عند السالم سنوقع"

 "كذلك؟ أنت فهل ،الثورية الحرب شعار تدعم لن ،الحالة هذه في لكن"

 " .الظروف من ظرف أي تحت''

 

 تونيااس بفقدان سوى نخاطر لن .للغاية خطيرة بةالتجر تكون ال قد ،الحالة هذه في"

 التفيا إنف ،تروتسكي مع جيد سالم إلى التوصل أجل من:» لينين وأضاف .« التفيا أو

  .المفضلة مقترحاته هي تلك كانت ،أيام لعدة .« الخسارة تستحقان وإستونيا

 تأجيل: حاتيمقتر المركزية اللجنة اعتمدت ،يناير 22 في الحاسمة الجلسة هذه في

 يعالتوق رفض ولكن ،نهايتها في الحرب إعالن ،ألماني إنذار حالة في .المفاوضات

 في ،لاللي من متأخر وقت في .الظروف لمتطلبات وفقا ،ذلك بعد للعمل السالم على

-ييناالشتراك" اليسار"و للبالشفة المركزية للجان مشتركة جلسة ُعقدت ،يناير 25

 قلنا وكما .ةساحق بأغلبية الصيغة نفس على التصويت وتم ،(آنذاك ءناحلفا) الثوريين

 جبي المركزية اللجان من كل ستتخذه الذي القرار هذا أن أعلنا ،األحيان من كثير في

ضي السوفييت في الحال هو كما يكون أن   .الشعب لمفوِّ

 من شرمبا سلك عبر سمولني في لينين بمحادثة قمت ،الثاني كانون/  يناير 31 في

 :ليتوفسك-بريست

 ،لمانيةاأل الصحافة إلى وصلت التي لها حصر ال التي والتقارير الشائعات بين من"

 أن .المالس معاهدة على للتوقيع ،توضيحي بشكل نرفضه الذي العبثي البيان ظهر

 إلى أشير أنا .وهكذا دواليك وهكذا ،الدرجة هذه حول البالشفة بين خالفات هناك
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 أكن لم إذا .كسلطتها بولتيكين عن ونقلت ستوكهولم من جاءت النوع هذا من برقية

 مثل بنشر المحررين قيام سبب عن تسأله أن يمكنك هل .جهاز هو بولتيكين ،مخطئ ا

ا كان حال في ،العبثي الهراء هذا ا أن صحيح   ة؟الصحيف في ظهر النوع هذا من تقرير 

 المحتمل غير من ،الخبيثة الثرثرة أنواع جميعب البرجوازية الصحافة تمتلئ ما بقدر

 ريدةج هو المصدر ،الحالة هذه في لكن .التقرير هذا على كبيرة أهمية األلمان يعلق أن

 نةمعي صالحية التقرير يعطي هذا .بتروغراد في المحررين أحد ،اليساري الجناح

  .خصومنا عقل بين فقط تخلط أن يمكن

 ،موسكوو بتروغراد في األهوال عن بالتقارير مليئة لمانيةواأل النمساوية الصحافة إن"

 لىإ وما ،الرشاشة المدافع رتل من ،القتلى وآالف مئات من روسيا أنحاء جميع وفي

  ."األسلحة من مستوى تعيين للغاية الضروري من .ذلك

  ." "تروتسكي ،ل

 آمنة أنها على من الكبالت إرسال اعتبرت .التوضيح من القليل تتطلب المذكرة هذه

 بريست في األلمان بأن لالعتقاد األسباب كل لدينا كان لكن .التنصت أو االستماع من

 االحترام نم يكفي ما لدينا كان ؛ المباشر التليفون عبر مراسالتنا يقرأون ليتوفسك

 ،رسائلنا ميعج ترميز لنا بالنسبة المستحيل من كان .بذلك لالعتقاد التقنية لعمليتهم

 خدمة أي فةصحي لنا تقدم لم ،نفسه الوقت وفي .كافية حماية ترميز في نفكر لم نحنو

 تكن لم ،السبب لهذا .حقيقية معلومات ولكنها المناسبة غير معلوماتها نشر خالل من

 في بل ،رجالخا في طعنه تم قد قرارنا سر أن من لينين لتحذير ليس مكتوبة مكتوبتي

 ةاإلشار في للغاية المشوهة"  كلمة استخدمت لقد .المسار عن األلمان إلبعاد محاولة

 قولأ أن أستطيع ال" طبيعي بشكل" مقروءة الرسالة لجعل فقط الصحف رجال إلى

 10 يوم إعالني بدا ،حال أي على . كوهلمان خداع في خرافي نجحت مدى أي إلى

 شيرنيانت مياتيو في .متوقع غير شيء أنه على منافسينا إعجاب يثير وكأنه فبراير

 :نقرأ ،فبراير 11 في

  ."سالم ال لكن ،الحرب انتهت .التوقيع تروتسكي يرفض"

 وزينوفييف ستالين مدرسة قامت 1924 عام في ولكن ،ذلك تصديق الصعب من

 على توفسكلي بريست في تصرفت قد يبدو ما على لجعلي المسألة هذه لتمثيل بمحاولة

 قديمةال الدقائق عن يبحثوا أن حتى المزيفون زعجي لم .والحكومة الحزب قرار عكس

 ،فبراير 11 يوم بتروغراد السوفييت في زينوفييف تحدث .الخاصة أقوالهم ويقرأوا

 وجد قد فدناو" أن وقرر ،ليتوفسك-بريست في أصدرته الذي البيان تال الذي اليوم في

 نقل ينوفييفز وكان ."اآلن هو كما الوضع من للخروج الوحيد الصحيح الطريق

 الثورين يناالشتراك واالكتفاء ب المناشفة مع - واحد ضد الكل غالبية تبنته الذي القرار

  .السالم معاهدة على التوقيع رفض على ووافق - التصويت عن االمتناع
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 قام . المركزية التنفيذية اللجنة إلى تقريري قدمت أن بعد ،فبراير/  شباط 14 في

 االستماع بعد: "التالية بالكلمات بدأ قرار بنقل ،البلشفي لفصيلا عن نيابة ،سفيلدروف

 بشكل اللجنة افقوتو المركزية التنفيذية السلطة فإن ،السالم وفد لتقرير الكامل والتقرير

 مةمنظ أو واحد حزب هناك يكن لم" .ليتوفسك-بريست في ممثليها عمل على كامل

 الفاصلة لفترةا خالل السوفيتي الوفد لوكس على موافقتها عن تعرب لم سوفيتية محلية

 محق تروتسكي إن" زينوفييف أعلن ،1918 مارس في الحفلة في .فبراير 15و 1 بين

  . النهاية في .المركزية اللجنة أغلبية لقرار وفق ا تصرف إنه يقول عندما

 توقيع عدمب قرار اتخاذ تم"  المركزية اللجنة في: "المؤتمر نفس في بنفسه لينين قال 

 كان التي الجديدة العقيدة من ،الشيوعية األممية تأسيس من يمنع لم هذا كل ."السالم

  . .كليتوفس بريست في السالم على التوقيع رفض عن مسؤوال وحده تروتسكي

 أللمانيةا الحكومة كانت إذا ما مسألة تكن لم ،والنمسا ألمانيا في أكتوبر إضرابات بعد

ا ستقرر ا هجوم   الواقع ،دبع اليوم تمثيلها يتم حيث ،األلمانية للحكومة أو لنا إما ،واضح 

 ألمانيا وفدا توصل ،شباط/  فبراير 10 في ."األذكياء" األشخاص الكثيرين قبل من

 إعالنات يف المقترح الوضع" بأن االستنتاج إلى ليتوفسك بريست في المجر-والنمسا

 اليوم يف الختامي مؤتمرهم في .هوفمان الجنرال فقط عارضه ."قبوله يجب تروتسكي

 .لفعليا السالم قبول لضرورة تام بتأكيد كولمان تحدث ،تشيرنيان بحسب ،التالي

 بأن االنطباع تحت موسكو إلى وفدنا كل عاد .واحد وقت في لنا هذا أصداء وصلت

  .بالنتيجة جد ا سعيد ا لينين كان .الهجوم يبدأوا لن األلمان

  .يسأل يزال ال كان" ا؟يخدعونن وربما"

  .الطريقة بهذه تبدو تكن لم المظاهر كل على .أكتافنا تجاهلنا لقد

 ،المظاهر حفظ يتم" ."صالح كله األمر فإن ،كذلك األمر كان إذا ،حسنا  : "لينين قال

 " .الحرب انتهت وقد

 نرالج من إيفاد أبلغنا ،األلماني للرد المحدد األسبوع انتهاء من يومين قبل ،ذلك ومع

 خالل من ،أعلنوا قد األلمان بأن ،ليتوفسك بريست في بقي قد كان الذي ،سامويلو

 حالة في أنفسهم يعتبرون سوف ،فبراير 18 ليلة منتصف من أنه ،هوفمان الجنرال

 برقيةال على لينين حصل .ليتوفسك بريست لمغادرة دعوه ولذلك ،روسيا مع حرب

 شتراكييناال اليساريين مع مؤتمر يعقد كان حيث ،الوقت لكذ في غرفته في كنت .أوال  

 على دركأ وجهه جعلني .البرقية لينين أعطاني ،شفة ببنت ينبس أن دون .اليساريين

 يتمكن تىح ،الثوريين االشتراكيين مع بالحديث سارع .مرتفع ا كان ما شيئ ا أن الفور

  .مغادرتهم بعد الوضع مناقشة من
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 يئ اش يدع لن البري الوحش هذا .أيام خمسة اكتسبت . . . شيء كل عدب ،خدعونا لقد"

 أللمانا يوافق أن شريطة القديمة الشروط لتوقيع ولكن إذن ،شيء يبق لم منه يهرب

  .بالضبط هم كما تركهم على

 ذلك على أصريت ،قبل من كنت كما

 ،(1918 مارس) بللحز السابع المؤتمر في بالفعل تغطيتها تم التي الطريقة بمراجعة

 السالم على الحصول حقا   أردنا لو: الكفاية فيه بما والوضوح بالتفاصيل موقفي وصفت

 تثناءباس] أحد يرفع لم لكن . الماضي نوفمبر في عليه وافقنا فقد ،مالءمة األكثر

 العاملة بقاتالط في ثورة من ،التحريض نؤيد جميعا كنا .بذلك ليقوم صوته[ زينوفييف

 تكن مل األلمان مع السابقة مفاوضاتنا كل لكن .كلها وأوروبا المجر-النمسا ،انياألم في

 الفعلب أبلغت قد كنت .حقيقية أنها على التعاطي معها تم ما بقدر إال ثورية أهمية لها

 لنمساويا الوزير قال كيف روسيا لعموم السوفياتي المؤتمر في البلشفي الفصيل

 .هائيان إنذارا لنا ليقدموا الذرائع بعض إلى فقط يحتاجون األلمان إن ،غراتز السابق

 كنا أننا .ءشي أي سنوقع أننا مسبقا فهمنا أننا . ندعوها أنفسنا نحن أننا يعتقدون كانوا

  .ثورية كوميديا في فقط نلعب

 

 قدبف مهددون نكون أن يجب كان ،السالم على التوقيع رفضنا إذا الظروف هذه في"

 يجب كان ،عجل على وقعنا قد كنا إذا أخرى ناحية من بينما ،أخرى ومناطق ريفال

 .نهام األكبر الجزء األقل على أو العالمية البروليتاريا" التعاطف بخسارة نخاطر أن

 ذلك افعلو إذا ولكن ،التقدم يحتملوا لم األلمان أن اعتقدوا الذين أولئك من واحدا   كنت

 روطا  ش يتضمن كان لو حتى ،السالم على للتوقيع قتو دائما   لدينا يكون أن فيجب

 ال هأن مقتنعا أصبح قد واحد كل" ذلك بعد قلت"  المناسب الوقت في" .قسوة أكثر

 "آخر مخرج يوجد

 بأي لقولا يمكن ال: "السجن من الوقت نفس في كتب ليبكينخت أن للنظر الالفت من

 كان ماك المستقبل في للتنمية واتيةم ليست للمشكلة الحالي الحل أن األحوال من حال

 شأن من كان .اتمام العكس على بل . فبراير بداية في ليتوفسك بريست في االستسالم

 شأنه نم وكان ،السابقة المقاومة كل على ضوء بأسوأ يلقي أن القبيل هذا من استسالم

 تبكي التي ةالسخري إن ."إنغراتا هود ضد" وكأنه يظهر للقوة الالحق التقديم يجعل أن

 لخلفيةا في الشكوك كل دفعت قد النهائي األلماني للعمل الوحشي والطابع السماء إلى

".  

 .الهاس هةنزا عدم وبين بينه الهوة يقيم أن تعلِّم .الحرب خالل للدهشة مثير بشكل نمت

 كان لكنه .لها نهاية ال التي الشجاعة من ثوريا كان أن نقول أن الضروري غير من

 ،لشخصيةا حياته مسائل في نفسه كشف هذا .االستراتيجي إلى نفسه تطوير فقط اآلن
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 إلطالقا على غريبة كانت الشخصية السالمة اعتبارات .الثورية السياسة عن فضال

 نفسه يكره كان الذي ،"تهوره" على رؤوسهم أصدقائه من العديد هز ،اعتقاله بعد

ا امهتم   ذلك من العكس على ،لينين كان .بنفسه  هيئة رئيس كان .القيادة بسالمة دائم 

ا وتذكر ،العامة األركان ن أن عليه كان الحرب خالل أنه دوم   .العليا القيادة أداء يؤمِّ

  . .المعركة في قواته يقود بنفسه هو جنرال مثل ليبكينخت

 تراتيجيتنااس فهم عليه الصعب من كان ،اآلخرين لغالبية بالنسبة وكذلك ،السبب ولهذا

 .لمواجهته دموالتق المصير نتحدى أن ببساطة أرادنا البداية في .ليتوفسك بريست في

ا أدان الفترة تلك في ا مرار   بشكل يميز لم ما وهو "تروتسكي-لينين سياسة" وتكرار 

 بدأ حقال وقت في ولكن .وموقفى لينين موقف بين األساسية المسألة هذه في معقول

 واحد يءش: "كتب ،مايو أوائل في .مختلف ضوء يف ليتوفسك بريست سياسة يرى

 ،وديكورات مظاهرات ليس بالتأكيد وهذا الروس للسوفيت ضروري شيء كل فوق

 تىح الذكاء ؛ الطاقة وكذلك والوقت الذكاء إلى يحتاجون لهذا .قاسية صارمة قوة بل

 يةلصواب كامل إدراك هو هذا ." الطاقة كىي حشد حتى الالزم الوقت كسب من يتمكنوا

 كسب حون بالكامل موجهة كانت والتي ،لينين وضعها التي ليتوفسك بريست سياسة

  .الوقت

 

 من يشرف البروفيسور .العناد من القدر بنفس هو الهراء لكن ،طريقها تشق الحقيقة

 في اعةالمج ،السوفييتية روسيا من األولى السنوات يصف كبير كتاب في ،أمريكا

 مع حرب في أبد ا يدخلوا لن السوفييت أن فكرة إلي نسبت ،[1] السوفياتية روسيا

 خريناآل مثل مثله فيشر نسخ لقد معهم السالم يصنعون وال ،البرجوازية الحكومات

 إليها فامضي ،عام بشكل والعازفين زينوفييف من السخافة على الباعثة الصيغة هذه

-ريستب مقترح المتأخريين نقادى ذأخ ،طويلة فترة ومنذ .الفهم إلى االفتقار بعض

 هولةبس تقليله أجل من عالمية صيغة إلى وحولته ومكانه زمانه سياق من ليتوفسك

 ،مسال ال" حالة أن مالحظة مع ذلك فعل في أخفقوا فقد ،ذلك ومع .عبثية إلى أكبر

 طبيعي غير شيء أي تعقد لم ،حرب وال سالم معاهدة ال ،أدق بشكل أو ،"حرب وال

 دول موأعظ السوفيتية روسيا بين اليوم موجودة العالقات هذه بالضبط .ذاته حد في

 أن رغبتنا طريق عن يكن لم ،صحيح[ 2] .العظمى وبريطانيا المتحدة الواليات العالم

  .األمور يغير ال هذا ولكن ،النحو هذا على تثبت

 "حرب وال سالم ال" عالقات معه أقمنا بلد هناك ،ذلك على عالوة

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

  يازشكصوف في واحد والثالثون: شهر الثالث الفصل
 

 بالحر آثار كل بدأت ذلك بعد .معتاد غير بشكل صعب ا 1918 عام وصيف ربيع كان

 وجدي ال أنه لو كما ،وينهار ينزلق شيء كل وكأن بدا ،األحيان بعض في الظهور في

 لدب كان إذا عما أحدهم وتساءل .عليه ماداالعت يمكن شيء ال ،به التمسك يمكن شيء

ا اقتصادي ا ومنهك ا اليأس من يئس ما ر  ِّ  إلى ومدمِّ  لقوةا من يكفي ما لديه كان ،كبير حد 

 .يشج هناك يكن لم .طعام هناك يكن لم .استقالله على والحفاظ جديد نظام لدعم فيه

 مؤامرةال كانت التبلور في الدولة آلية بدأت .تماما منظمة غير كانت الحديدية السكك

  .مكان كل تخرج في

 من بيرك وقسم البيضاء وروسيا والتفيا وليتوانيا بولندا األلمان احتل ،الغرب في

 .لمانيةأ أسترالية مستعمرة أوكرانيا أصبحت أيديهم في بسكوف كان .العظمى روسيا

 الفصائل من د اتمر وانجلترا فرنسا عمالء نظم 1918 عام صيف في ،الفولغا نهر على

 األلمانية ةالقياد لي سمحت .السابقين الحرب سجناء من المكونة السلوفاكية-التشيكية

 ،رقالش من موسكو من البيض اقترب إذا بأنه ،العسكريين ممثليها خالل من ،العليا

 رقيةش جبهة تشكيل لمنع ،وبسكوف أورشا اتجاه من ،الغرب من سيأتون األلمان فإن

 ورمانسكم واإلنجليز الفرنسيون احتل ،الشمال في .والسندان المطرقة بين كنا .جديدة

ا وهددوا ،المالئكة ورئيس  حرسلل عصيان اندلع ،ياروسالفل في .فولوغدا في تقدم 

 وكهارتل وممثل نولينز الفرنسي السفير من بتحريض سافينكوف نظمه ،األبيض

 على األبيض والحرس السلوفاك لشيشكوبا الشمالية القوات ربط بهدف ،اإلنجليزي

 وفدوت فرق كانت ،األورال جبال في .وياروسالفل فلوجدا طريق عن ،الفولغا نهر

 ،نوفكراس الجنرال قيادة تحت متزايد ارتفاع انتشر الدون على ،الجنوب في طليقة

 وقتل ،يوليو في مؤامرة الثوريون االشتراكيون نظم .األلمان مع فعلي تحالف في ثم

 أرادوا .يةالشرق الجبهة على انتفاضة يبدأوا أن ،الوقت نفس في حاولوا ميرباك الكونت

 من شكال   فأكثر أكثر األهلية الحرب جبهة أخذت لقد .ألمانيا مع الحرب على إجبارنا

  .موسكو حول األنف إغالق أشكال

 .طرخ أكبر جهنوا كنا حيث الفولغا نهر إلى أذهب أن تقرر ،سيمبيرسك سقوط بعد

 شيء كل .البسيط باألمر ليس ،األيام تلك في جاهز خاص قطار على بالحصول بدأت

 بحتأص .شيء أي على العثور يمكن أين يعرف أحد ال دقة أكثر لنكون ،أو مفقودا كان

 نعامي لمدة القطار هذا في أعيش أن علي كان أنه أبدا   أتخيل لم .معقد ا ا المهمة أبسط

 في كازان سقوط أجهل أزال وال ،أغسطس من السابع في موسكو تغادر .ونصف

 حداتو تركت وقد .للغاية المزعج الخبر هذا سمعت الطريق في فقط .السابق اليوم

 دفاعات عن وكشفت ،صراع دون مناصبهم الخدمة لتلقي عجل على إعدادها تم حمراء

 رةغ حين على فكانوا وناآلخر أما ؛ خونة يكونوا أن الموظفين من جزء ثبت .كازان
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 يعرف أحد ال .الرصاص من وابل تحت ،األمان درجات ألقصى الترشح عليهم وكان

 محطة أقرب ،سيفيزشك في قطارى توقف .اآلخرون الضباط أو األعلى القائد كان أين

 .الميزان في أخرى مرة الثورة مصير وضع ،كامل شهر لمدة ،هناك لكازان كبيرة

  .لي بالنسبة رائع تدريب بمثابة هرالش ذلك كان لقد

 ووحدات ،كازانو سيمبريسك من تراجعت مفارز من يتألف كان سيفيزشك في الجيش

 الخاصة المتميزة حياتها وحدة كل عاشت لقد .االتجاهات كل في سارعت مساعدة

 من وىمست أعلى فكانت - للتراجع االستعداد سوى فيها المشاركة تكن لم حيث ،بها

 يؤدون طضبا من حصرا تتكون البيضاء الشركات بعض .والخبرة التنظيم في العدو

 لطازجةا الحمراء الفصائل انفصلت .بالهلع مصابة نفسها الجبهه أن يبدو .المعجزات

 ئعاتالشا بدأت .التراجع في الجمود بسبب الفور على ،قوي مزاج إلى وصلت التي

 والتجار الكهنة عرف .بالفشل عليهم محكوم السوفييت بأن المحليين الفالحين بين تنتشر

 ناكه يكن لم ينهار كان شيء كل .القرى في الثورية العناصر اختبأت لقد .رؤوسهم

  .منه ميئوسا الوضع بدا .لعقد شيء

 عوامللل المتعدد التنوع صغيرة أرض امتداد على يرى أن للمرء يمكن قازان قبل هنا

ا صيستخل أن ويمكن ،البشرية تاريخ في  لجبانةا التاريخية القدرية تلك ضد حجج 

 ،والنتيجة السبب لقانون السلبي العمل وراء تختبئ ،الملموسة األسئلة جميع في ،التي

 حاجة هناك تكون أن يمكن هل والنشط الحي الرجل . عامل أهم أن حين في تجاهل

 كان ،القديمة موسكو إمارة حجم في اآلن أراضيها وأصبحت الثورة؟ لقلب المزيد إلى

 نيجني دور حان قد كازان بعد .الجهات جميع من بأعداء محاط ا كان جيش أي بالكاد

 لثورةا مصير تحديد تم لقد .لموسكو عائق دون مفتوحا الطريق كان الذي ،نوفغورود

 ركةش في واحدة كتيبة على اعتمدت الحرجة اللحظة في وهنا .سفيياشسك في هنا

 هبذ وهكذا بخيط بالفعل معلقة كان ،باختصار .المفوضين أحد شجاعة على ،واحدة

ا   .يوم بعد يوم 

 معي القطار نفس في وصلوا الذين الحزب عمال فإن بين ،هذا كل من الرغم على

 ثورة يف نصيبه بسبب" القديم البلشفي" عليه يطلق كان .جوسيف يدعى رجل كان

 لمث ،لكنه القادمة العشر سنواتال خالل البرجوازية الحياة في تقاعد لقد .1905

 من لينين استبعده الحق وقت في .1917 عام في الثورة إلى عاد آخرين كثيرين

 مهنته نإ .ستالين التقطه الفور علىو ،التافهة المؤامرات بعض بسبب العمل الجيش

 يسيالرئ مؤهله يعتبر والذي ،األهلية الحرب تاريخ تزييف أساسا   هي اليوم الخاصة

 أو قبل من كتبه ما إلى ينظر ال ،ستالين مدرسة بقية مثل .له مبالي ال سخرية بها هو

 غوسيف قام ،بالفعل ضدى الحملة كانت عندما ،1924 عام بداية في .قبل من قاله

 لستا السنوات من الرغم على ،سفياتشسك في األيام تلك ذكرى لكن .القاذفة بدور

اطا يزال ال كان ،المتداخلة  ذلك في قاله ما هذا .له حتى كحاجز وعمل ،للغاية زج 
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 غييرت إلى تروتسكي الرفيق وصول أدى لقد: "قازان أمام وقعت التي لألحداث الوقت

 جاءت ،ةالغامض سفيياشسك محطة إلى تروتسكي الرفيق قطار في .الموقف في حاسم

 عمل مراحل ميعج في حازم وضغط ،بالمبادرة جديد وشعور ،للفوز راسخة إرادة

  .الجيش

 ليس ،حدثت قد المفاجئة التغييرات بعض أن يشعر واحد كل بدأ األولى األيام منذ"

 ،بالجيش اإلمداد وموظفي السياسي للقسم النشطة الحملة مقر - المحطة في فقط

 شالجي وحدات في حتى ولكن ،األفواج من يحصى ال لعدد اإلمداد بقطارات المحشور

 .ضباطاالن مسألة في يبدو ما أول كان .فيرست عشر خمسة لى بعد حواليع المتمركزة

 رورةوض مالءمة األكثر هي . . . تروتسكي الرفيق بها قام التي القاسية الطرق كانت

 ،يءش ال أجل من اإلقناع عدا .النظامية وغير المنتظمة غير الحروب من الفترة لتلك

 يقالرف قضاها التي والعشرين الخمسة ياماأل وخالل ،وهكذا .لذلك وقت هناك يكن لم

 وحدات غييرت تم لذلك ونتيجة ،العمل من هائل قدر إنجاز تم ،سفياتشسك في تروتسكي

 كذل بعد استعادت التي القتال وحدات إلى والمعطبة المنظمة غير الخامس الجيش

  ." كازان

 لعدوا كان مكان كل في ،الواقع في والضباط الموظفين بين أعشاش ا الخيانة كانت

ا ذلك يفعل وكان ،يضرب أين يعرف  وقت دبع مشجع غير كان .اليقين وجه على دائم 

 ةالمدفعي في التصرف شرح تم .األمامي الخط بطاريات زرت ،وصولي من قصير

 طلب .منيعة وبعيون بالرياح مليء خشن وجه ذو رجل ،متمرس ضابط قبل من لي

 ليلةق دقائق وبعد .الميداني الهاتف عبر األوامر بعض إلعطاء ،لحظة ليتركنى اإلذن

 .فيه نواقفي كنا الذي المكان من درجة خمسين بعد على ،الحكمة شوكة قذيفتان سقطت

 نت مغطىك ،لالستلقاء الكافي الوقت لدي يكن لم .من موقعى جدا قريبة الثالثة سقطت

 خالل من شاحب ا وجهه ريظه ،بعيدة مسافة على حراك بال الضابط وقف .بالتراب

 مجرد كانت انها اعتقد .الحالي الوقت في شيء في أشك لم ،األسمرالغريب لونه

 فقد ،هاتفاصيل أدق في تذكرت وكما برمتها القضية فجأة تذكرت سنتين بعد .حادث

ا كان الضابط أن علي بزغ  مع تواصل قد كان وسيطة نقطة خالل من وأنه عدو 

ا يدبر كان .النار يطلقون أين لهم قال ،هاتفال عبر العدو بطارية  من - تهديدامزدوج 

 فكرة يأ لدي ليس .الحمر قبل من علي النار يطلق أن أو ،بيضاء بقذيفة يقتلني أن

  .الحق وقت في له حدث عما

 

 .لبابا إلى هرعت .علي النارية الطلقات سريع نتيجة وقت في سيارتي إلى أعود لم

 قطتس .القطار ضرب تحاول كانت أنها الواضح من ،فوقنا دورت بيضاء طائرة كانت

ا تلحق لم لكنها ،اآلخر تلو واحدا ،عريض منحنى على قنابل ثالث  سطحأ من .أضرار 

 لطائرةا أصبحت لقد .العدو على النار تطلق كانت الرشاشة والمدافع الحديدية بنادقنا
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 بيرةك بصعوبة .ثمال   كان واحد كل نأ لو كما بدا استمر الفوسيل لكن ،المنال بعيدة

 وقت ىإل كلمة أرسل قد المدفعية ضابط نفس كان ربما ،النار إطالق إيقاف من تمكنت

  .كذلك أخرى مصادر هناك كانت ربما لكن .القطار إلى عودتي

 من كان .نشاطا   الخيانة ازدادت ،ميؤوسا   للثورة العسكري الوضع كان فكلما

 ،لتراجعل التلقائي الجمود على ممكن وقت بأسرع التغلب تكلفةال كانت مهما الضروري

 يف العدو ويضربوا ويواجهوا يتوقفوا أن يمكنهم أنه يعتقدون الرجال يعد لم حيث

 هم .القطار في معي موسكو من الحزب أعضاء من خمسين معي أحضرت .صدره

 اللخ من عيني امأم ما حد إلى ويذوبون الخرق في يخطون ،أنفسهم تجاوزوا ببساطة

 التفيةال الفرقة قبل من جانبهم إلى المناصب شغل .خبرتهم وقلة بطولتهم استهتار

 هذا كان ،ءأشال إلى بشدة سحبها تم التي الالتفية الفرقة أفواج جميع بين من .الرابعة

 يأ هناك يكن لم ولكن ،اإلغاثة وطلبوا المطر تحت الوحل في الرجال وقع األسوأ هو

 خفيفت يتم لم ما أنه مفاده بيانا التأديبية واللجنة الفوج قائد لي أرسل .تاحةم راحة

  .لريجيا قائد استدعت تهديدا كان ."الثورة على خطيره العواقب" واحد وقت في الفوج

 عالوض أن يبدو .النهر نحو ينظر بدأ واحد كل .الجبهة على االنذار من موجة اجتاحت

 أو كيلومتر بعد على كان العدو أن رغم ،موقعهم في الموظفون وظل .منه ميئوس

 .عنه غنى ال الذي ماركين مع تحدثت لقد .بالقرب منا تنفجر القذائف وكانت فقط اثنين

 إلى أبحر ،مدربين رجال مجموعة مع مرتجل حربي زورق متن على الصعود عند

 .المهماستس طلبو مسدسه نقطة اخرج وعند ،الفارين يحملها التي البخارية السفينة

 .كارثة إلحداث واحدة رصاصة إطالق يكفي كان .اللحظة تلك على يعتمد شيء كل

 نزل ،الرصيف جانب إلى البخارية السفينة رست مقاومة دون استسلموا الهاربين لكن

ق القائد على باالعدام حكما أصدرت ميدانية محكمة عينت لقد .الهاربون  عددو والمفوِّ

اس من  الوضع شرحت .ساخنة حمراء مكواة استخدام غرغرينى تمِّ  جرح إلى الُحرِّ

 الذي ،الفوج في الشيوعيين من عدد حقن تم .شيء أي تخفيف أو إخفاء دون للفوج

 ةلدرج بسرعة حدث شيء كل .جديدة وروح جدد قيادة ضباط مع القتال جبهة إلى عاد

  .فناصفو في االضطراب من لالستفادة الوقت لديه يكن لم العدو أن

 

 انك الذي ،أكاشيف مهندس طيار استدعيت .الطيران خدمة تنظيم الضروري من كان

 رعةبس وقام مبادرته أكاشيف أظهر .باإلدانة فوضوي كونه من الرغم على معنا يعمل

 لجبهة كاملة اعطانا صورة مساعدته على حصلنا النهاية في .جوي سرب بتجميع

 يومية جوية غارات النشرات جعلت .الظالم نم خرجت الخامس الجيش قيادة .العدو

 خذأ وبعد ،الوقت بعض مرور بعد .للمدينة التنبيه من نوبة واندلعت ،قازان على

 اربحص مرت برجوازية فتاة مذكرات تضمنت التي الوثائق بعض كازان تلقيت

على  بواوتناو ،طيارونا فيه تسبب الذي الهلع وصف إلى الصفحات تسليم تم .كازان
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 مع يكيةتش ضباط تنافس الحياة ذهب القلب في الفتاة شؤون تصف التي الصفحات

 هايتهان إلى ووصلت مسارها قازان في القاعات في بدأت التي الشؤون بدأت .الروسية

  .القنابل من مالجئ بمثابة كانت التي األقبية في

 ،ابيلك دالعقي اخترق هجوميه حركة البيض أطلق ،أغسطس من والعشرين الثامن في

 لفهخ قوي انفصال مع الظالم جنح تحت مؤخرتنا إلى شهير أبيض جنرال ذلك بعد

 أعمدة وقطعت أسالك ،المسارات ودمر ،صغيرة حديد سكة محطة على واستولى

 لم إذا .سيفيزشك لهجوم تقدم ،الطريقة بهذه لدينا خط التراجع قطع عندها .التلغراف

 نع عزلتنا بعيدا الحركة هذه .سيفيزشك إلى ابيلك موظفي ضم فقد مخطئ ا أكن

 تينمجموع بسحب قمنا ولذلك ،أصال   المهتزة الجبهة تعطيل من خائفين كنا .حراسنا

 في سواء يديه وضع يمكنه واحد كل أخرى مرة قطاري قائد حشد .فقط ثالث أو

 قالبناد من جيد مخزون لدينا كان .الطباخ حتى ذلك في بما ،المحطة في أو القطار

 أخذ .جيدين مقاتلين من مكون ا القطار طاقم كان .اليدوية والقنابل الرشاشة والمدافع

 ،ساعات ثماني لنحو المعركة استمرت .القطار من فيرست حول منشوراتهم الرجال

 هذه في .العدو انسحب بأنفسهم انقضوا أن بعد ،وأخيرا خسائر الجانبين لدى وكان

 .أكملهب والخط موسكو تحريك إلى سفياتشسك مع العالقة في ختراقاال أدى ،األثناء

 ارزمف انفصلت بسرعة الخط إصالح تم .لدينا اإلغاثة إلى صغيرة وحدات نقل تم

 صبتأ قد أني إلى تشير الكازانية الصحف كانت الوقت ذلك في .الجيش في جديدة

ا وأخذت  .ذكاريةت كجائزة كلبي على قبضال تم ولكن طائرة في وُطردت ،وقُتلت ،أسير 

 في .األهلية الحرب جبهات جميع على بعد فيما األمين الحيوان هذا على القبض تم

 .برنارد القديس كان األحيان بعض في ولكن الشوكوالتة بلون كلب ا كان ،الحاالت معظم

  .كلب أي لدي يكن لم ألنني أرخص من نزلت

 حرجا   كثراأل الليلة وفي ،صباحا   الثالثة الساعة في الموظفين جوامع أقود كنت وبينما

 هذه يلعب سوف: "يقول الموظفين غرفة من مألوفا   صوتا   سمعت ،سفياتشسك في

 وقفتت ."اعلم ان الكالم عنى  كنت وجميعنا نفسه يدمر وسوف أسره يتم حتى اللعبة

 لىع يجلسان ،امةالع األركان هيئة من شابان ضابطان ،مواجهتي في هناك العتبة عند

 على مرتكزا ،لي ظهره مع وقف يتحدث كان الذي الرجل .خريطة ويمسكا طاولة

 بحدة ولتح ألنه ،مرافقيه وجوه على التنبيه مثل شيئا قرأ قد يكون أن يجب .الطاولة

 يبدو .ابالش البلشفي ،القيصر جيش في السابق المالزم بالغرافوف كان .الباب نحو

ض .وجهه على يتجمد والخجل الرعب اختالط عن تعبيرا   أن  واجبه من كان وكمفوَّ

 هذه يف كان ،هنا ذلك من بدال   .بالجيش الملحقين األخصائيين معنويات على الحفاظ

 ،تلبس ام أمسكته قد كنت يهجروا أن الواقع في ويقترح ضدنا يحركهم ،الحرجة اللحظة

  .آذني أو بعيني أؤمن بالكاد وكنت
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 خالل بول-بيتر لقلعة مفوضا   كان .مقاتل ثوري أنه بالغرافوف أثبت ،1917 خالل

 له أوكلت أنا .العسكريين الطالب انتفاضة قمع في شارك الحق وقت وفي ،الثورة

 لىإ الشجعان يقود إنه .والشخصية للرجال كبير إلهام هي الثورة خالل الهامة اللجان

 يف عضو هو بالجونرافوف ،اليوم .صالبة أقل هم الذين أولئك أرواح ويدمر تدميرها

 .الحالي النظام أركان وأحد ،[2] ("GPU)" للدولة السياسي المجلس في الحاكمة الهيئة

  .كسيفيزش فيه يزال ال كان عندما" الدائمة الثورة" يكره أن تعلم قد يكون أن يجب

 مفتوح تراجع يوجد ال .كازانو سيفيزشك بين التوازن في يرتعد الثورة مصير كان

 في المتيس مشكلة أن للجيش السوفييتي الثوري أبلغني .الفولغا نهر في باستثناء

 .نهرال فى سفينة متن على أتحرك بأن وطالبت ،عملهم حرية من حدت سفيياشسك

 في وجودي أن قاعدة جعلت قد كنت البداية منذ ،المطلب هذا تقديم حقهم من كان

 لقد .شللجي العليا القيادة تقييد أو إحراج األحوال من حال بأي ينبغي ال سيفيزشك

 لطلبل امتثلت أنا لذا .الجبهات مختلف على توقفاتي خالل من القاعدة بهذه تمسكت

ا كان الذي للراكب ليس لكن ،النهر إلى وانتقلت  يدطورب قارب إلى ولكن ،لي جاهز 

 اللخ من ،بالغة عوبةبص ،الفولجا نهر إلى جلبها تم صغيرة طوربيد قوارب أربعة

 حينمسل النهرية البواخر من قليل عدد كان ،الوقت ذلك وبحلول .مارينسك قناة نظام

  .الرشاشة والمدافع بالبنادق

 .يلةالل تلك في كازان على لغارة يخطط ،راسكولينكوف قيادة تحت ،األسطول كان

 عن د اوبعي .تهمابطاريا على البيض ببيع قاما مرتفعين رأسين يمرر أن عليه كان

 لضفةا على .العدو أسطول يوجد وكان ،وموسِّع ا منحني ا النهر كان ،الرئيسيه األراضي

 من غطاء تحت األرض رؤوس لتمرير الخطة كانت .مفتوحة كازان وضع ،المقابلة

  .المدينة وقصف ،الشاطئ وبطاريات العدو أسطول وتدمير ،الظالم

 من ناناث وقف .الليل في اللص مثل األضواء مع كةالمعر تشكيل في األسطول انطلق

 أن بعد .القبطان بجانب ،رقيقة الصغيرة اللحى من وكالهما ،القديمة الفولغا الطيارين

 وكانوا ،دقيقة كل في مميت خوف في كانوا ،الخارج إلى المجيء على أجبروا

 .عليها يعتمد شيء كل اآلن .الحور مثل مثلهم ويرتجفون ،مصيرهم ويلعنون يكرهوننا

 انحرفت إذا الحال في كالهما على النار سيطلق أنه آلخر وقت من القبطان وذكرهم

 ضربت عندما ،الظالم من ونرتفع ،الجبهه أرض إلى توا   وصلنا قد كنا .السفينة

 اذهبن التل من ناري طلق وتبعه .السوط مثل النهر عبر آلية بندقية من رصاصة

 يحةالصف على رصاصات عدة رمت الطلقات إجابة اتبعت األسفل من ،وراءنا بصمت

 بحثناو ،قاربي وانكمش ،جاهدنا .القبطان جسر على الخصر إلى حمتنا التي الحديدية

 دةواح مرة .القبطان مع متوترة همسات في كلمات وتبادلنا خارقة بعيون الظالم عن

 اءأضو كانت ،المقابل لشاطئا على بعدنا .دخلنا ووصلوا ،الرأس في الماضي في

  .وأسفل أعلى من خلفنا يدور الثقيل النار إطالق كان .مرئية كازان
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 أسطول يكمن ،التالل من غطاء تحت ،اليمين في ياردة مائتي عن يزيد ما يكن لم

 افعالمد راسكولينكوف وأمر .غامضة ككتلة األفق في تلوح القوارب وكانت ،العدو

 األولى ةالطلق مع وصاح تأوه طوربيد قاربنا من معدني جسم .واربالق على النار بفتح

 قذائف تلد كانت الحديد رحم أن لو كما ،كاالحمقى نتحرك كنا .الخاصة مسدسه من

 ضرمأ قذائفنا أحد - توهج خالل من عاريا   الليل ظالم تجريد تم فجأة .ضجه ونار في

 ا فوقوصلن ولكن ،بها مرحب غير ،متوقعة غير شعلة ارتفعت .نفط بارجة في النار

 بوضوح عليها المدافع رؤية يمكننا .الرصيف على النار الطالق بدأنا اآلن .الفولغا نهر

 يكن لم .النهر من النهر كامل ببساطةأضاءت فروا المدفعية أن يبدو .يجيبوا لم لكنهم

 باقي مرور قطعت قد العدو مدفعية أن الواضح وحدنا من كنا وراءنا أحد هناك

 .أبيض طبق على ذبابة مثل المشرق النهر هذا على الطوربيد قاربنا برز لقد .زوارقنا

 ،اهذ وفوق .والرصيف الرؤوس من النار إطالق تحت وجدنا أنفسنا أخرى لحظة في

 حاولنا .التسديدة طريق عن ربما ،التوجيه نظام كسر تم .قاربنا على السيطرة فقدنا

 الدفة وأصبحت ،حولها متشابكة أصبحت المكسورة لسلسلةا لكن باليد الدفة تحويل

 قازان بلدة نحو ببطء ينجرف القارب المحركات كان إيقاف علينا كان ،الفائدة عديمة

 ةخفيف كانت تماما النار اطالق توقف .بالنصف مغمور قديم بزورق اصطدم عندما

  .كالليل والصمت كالنهار

 .بالقذائف اقصفن يتم لم أننا حقيقة هو مفهومة غير بدا الذي الوحيد الشيء .الفخ في كنا

 عن االبتعاد الشباب القادة قرر ،أخيرا .غارتنا عن الناجم والذعر الدمار ندرك لم

التناوب ب واليسرى اليمنى المحركات تشغيل طريق عن القارب حركة وتنظيم البارجة

 لحو طلقات هناك كنت لم الموقع إلى ذهبنا ،الزيت شعلة اشتعال مع نجاحها ثبت

 غرفة من عليه أغمي الذي البحار إحضار تم أخرى مرة الظالم في غرقنا ،األرض

 نناأ الواضح من واحدة رصاصة تطلق التل على المتمركزة البطارية تكن لم .المحرك

  .اصبناها نحن

 

 

 والثالثون: القطار الرابع الفصل
 

 أكثر خاللPredrevoyensoviet". [1 ] قطار" عن للحديث الوقت حان اآلن

 بحياة ذلك اوثيق   ارتباط ا مرتبطة الشخصية حياتي كانت ،الثورة في المضنية السنوات

 وقد .األحمر الجيش بحياة وثيق ا ارتباط ا مرتبط ا القطار كان أخرى ناحية من .القطار

 ستأنفهاو تعليمه وتلقى الفور على العاجلة المشاكل وحل بالقاعدة الجبهة القطار ربط

  .وعاقبه ،وكافئه ،وزوده
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 ذاإ إال الموت إلى تؤدي أن يمكن ال الرجال جماهير االنتقام دون جيش بناء يمكن ال

 تفخر لتيا الخبيثة القرود تلك أن طالما .ترسانته في الموت عقوبة الجيش لقيادة كان

 علونش جيوش ا نبني سوف - الرجال نسميها التي الحيوانات التقنية بإنجازاتهم

ا سيضطر األمر فإن ،الحروب  بهةالج في المحتمل الموت بين الجنود وضع إلى دائم 

 جيش طسق لقد .الخوف على الجيوش تبنى ال ذلك ومع .العمق في واحد .القضاء وبين

 من اإلنقاذه محاولته في .انتقامية أعمال وجود عدم بسبب ليس األرض على القيصر

 الحرب رماد خلفية على .فقط كيرينسكي أكملها ،اإلعدام عقوبة استعادة خالل

 لديه خصش ألي تفسير أي تتطلب ال الحقائق هذه .جديد ا جيش ا البالشفة أنشأ ،العظيمة

 ،كتوبرأ ثورة أفكار هو الجديد الجيش في أسمنت أقوى كان .التاريخ بلغة معرفة أدنى

  .االسمنت هذا مع الجبهة القطار وقدم

 بابالش الفالحين من اآلالف عشرات فشل ،وريازان وفورونيج اكالوغ مقاطعات في

 نع بعيدا   مستمرة الحرب كانت .السوفييت لتجنيد استدعاء أول على الرد في

 لىع الخدمة مسودة تؤخذ لم وبالتالي ،فعال غير المجندين تسجيل وكان ،محافظاتهم

 من أصبح .بالفارين روفينمع كانوا أنفسهم تقديم في فشلوا الذين أولئك .الجد محمل

 يف ريازان حرب مفوضية نجحت .الغائبين هؤالء ضد قوية حملة إطالق الضروري

 ،ريازان خالل من مروري أثناء .الفارين هؤالء من ألفا   عشر خمسة حوالي جمع

  .عليها نظرة ألقي أن قررت

 لقانط شيء كل لكن ."يحدث قد ما شيء" أن من حذروني .ثني رجالنا بعض حاول

 .جتماعاال إلى تأتي - الهاربين الرفاق" .ثكناتهم من الرجال استدعاء تم .جميل بشكل

 مثل ولوالفض والصخب اإلثارة نفذوا لقد ." معكم يتكلم تروتسكي الرفيق جاء لقد

 بضع يف .فظاعة أكثر يتخيلونني وكانوا بكثير أسوأ أتخيلهم كنت .المدارس تالميذ

ا المنضبط غير ،العنان من ضخم بحشد محاط ا كنت دقائق  لك مع ليس ولكن ،تمام 

 داب الذي الفضول هذا بمثل إليِّ  ينظرون" الهاربين الرفاق" كان .المعادين الرجال

 وتحدثت ،الفناء في هناك طاولة على تسلقت .رؤوسهم من ستخرج عيونهم وكأن

 يف أثيرها أن ولتحا .استجابة األكثر الجمهور كان .تقريبا ونصف ساعة لمدة معهم

 الجديدة األفكار أصابتهم .للثورة والئهم رمز في أيديهم رفع منهم طلبت ،ختاما .أعينهم

 ،خوفب وليس ،بأعينهم التهموني السيارة إلى حقا تبعوني متحمسين كانوا عيني أمام

 لي يسمحون بالكاد كانوا ،صوت أعلي في وصاحوا بحذر ولكن قبل من كان كما

 انتك لتثقيفهم الطرق أفضل إحدى أن ،فخر وبكل ،ذلك بعد تعلمت لقدبالرحيل 

" لفارينا" ريازان أفواج قاومت الحقا  " تروتسكي؟ الرفيق به وعدتم الذي ما: "تذكيرهم

  .الجبهات على جيدا  

 ألربعينا األوالد يختلف لم .أوديسا في الحقيقي بول سانت من الثانية الدرجة إلى أذكر

 قام عندما لكن .األربعين األوالد من أخرى مجموعة أي عن وهريج بشكل هناك

 المفتشو فيلهلم والمشرف مايير والمدير ،جبينه على الغامض الصليب مع ،برواندي
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 رواألكث الجريئة المجموعة في قواهم كل بضرب شوانيباتش والمخرج كامينسكي

ج ،األوالد من أهمية  اآلخرين وقاد .رؤوسهم لفورا على والحشود الحكاية حاملي روِّ

  .بعدهم

 سبالنف والتضحية الذكاء .الصفات مختلف من رجاال تضم ،مجموعه كل ،فوج كل

 هذين بين الواعية األقليةو ،تماما محبط من قليل عدد هو المقابل القطب في .هم

  .متذبذبة ،مترددة غير ،كبيرة وسطى مجموعة هي األقليات

 اويونالسم ويكتسب ،جانبا   دفعها يتم أو القتال في لأفض عناصر تضيع وعندما 

 تعرف ال ،الحاالت هذه مثل في .القطع إلى تذهب الوحدة فإن ،العليا اليد واألعداء

 .لذعرل تستسلم ،الخطر لحظة وفي ،تتبع أن يجب من الكبيرة المتوسطة المجموعة

: وموسك في األعمدة قاعة يف تجمعوا الذين الشباب للقادة قلت ،1919 فبراير 24 في

ا أسميهم ،الفارين من آالف ثالثة أعطوني" ا ،محارب ا قائد ا سأمنحهم .فوج  ض   ومفوِّ

 آالف الثالثة وهؤالء - والفصائل ،والمجموعات ،للكتائب مناسب ا وضابط ا ،جيد ا

ا ينتجون سوف الثوري بلدنا في أسابيع أربعة غضون في الفارين  فتوأض ،ع ارائ فوج 

 يف تجربة خالل من أخرى مرة ذلك باختبار قمنا ،الماضية القليلة األسابيع خالل"

 بين نم جيدة قتالية وحدات صنع في نجحنا حيث ،الجبهة من وبسكوف نارفا قطاعي

 "المتناثرين المهجرين العمال من قليل عدد

 ربالح جبهات إلى يسير الذي الثوري العسكري المجلس رئيس قطار كان ماذا

 الجبهات؟ أعطى ماذا لكن .النصر إلى تسعى كانت: واضحة العامة اإلجابة األهلية؟

 من لها نهاية ال التي ألطوارها المباشرة األشياء هي ما اتبعتها؟ التي الطرق هي ما

 عمل كل ،ال .للتفتيش رحالت مجرد تكن لم اآلخر؟ الطرف إلى البلد أطراف أحد

 من شاجي نبني كنا .وإمداداته وإدارته تعليمه مع ،لجيشا بناء مع مرتبطا كان القطار

 القطار سجل حيث ،سيفازيشك في فقط ليس صحيح هذا .ذلك في النار وتحت ،جديد

 الذين الالجئين من ،النظامية غير فرق من الجبهات جميع على ولكن ،األول شهره

 لعمالا وفصائل ،مجاورةال المناطق في حشدهم تم الذين الفالحين من ،البيض من فروا

 - يةالعمال والنقابات الشيوعيين من ومجموعات ،الصناعية المراكز قبل من المرسلة

 وأحيانا ،جديدة وأفواج ،الكتائب ،األمامية المجموعات في شكلناهم الذين هؤالء من

 في ،ةالمتعب الحشود ستتحول ،والمنعطفات الهزائم بعد حتى كاملة االنقسامات حتى

 وقت يف لهذا؟ المطلوب هو ما .فعالة قتال قوة إلى ،أسابيع ثالثة أو أسبوعين غضون

 المقاتلين من وعشرات ،جيدين قادة إلى األمر احتاج لقد .والصغيرة الكثير واحد

تحميهم  ومالبس ،تضحية أي لتقديم المستعدين الشيوعيين من وعشرات ،المتمرسين

 طارالق اعتنى .ومباريات ،وتبغ ،داخلية ومالبس ،وطعام ،حيوية دعاية وحملة ،وحمام

 نحو أو ائةم ،الخروقات لملء المتحمسين الشيوعيين ببعض نحتفظ دائما كنا .هذا بكل

 ،الجلدية والسترات ،األحذية من صغير مع مخزون ،المقاتلين الرجال من ذلك
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 وجميع والساعات ،والخرائط ،الميدانية والنظارات ،الرشاشة والمدافع ،واألدوية

 ةمقارن طفيفة للقطار الفعلية المادية الموارد كانت الحال بطبيعة .الهدايا أنواع

  .باستمرار تتجدد كانت لكنها ،الجيش باحتياجات

 المليئه العربه من جزء في لعبوا المرات بل مئات عشرات ،أهمية أكثر هو ما لكن

 هناك كانت .الخروج من الحريق لمنع عينةم لحظة في ضروري هو الذي بالفحم

 سلكال طريق عن موسكو مع عالقاتنا أقمنا .القطار في التشغيل قيد تلغراف محطة

 إلمداداتا على للحصول مطالباتي بتقليص ،سكليانسكي هناك نائبي وقام ،المباشر

 حتى أو واحد قسم أجل من األحيان بعض في ،للجيش السرعة وجه على المطلوبة

 هذه ،بعوبالط .تدخلي دون اإلطالق على المستحيل من كان إيفاد مع تسليمها تم .لفوج

 كما ،مداداإل خدمة في أنه المتحذلق لنا يقول حيث باألمور للقيام مناسبة طريقة ليست

 لىع صحيح هذا .النظام هو شيء أهم فإن ،عام بشكل العسكرية األقسام في الحال هو

ج جانب في أخطئ أن إلى أميل شخصيا   أنا .االطالق  يه األساسية النقطة لكن .التدرِّ

 اصةخ السبب بسالسة ولهذا يعمل نظام بناء من نتمكن أن قبل نفوت أن نريد ال أننا

 في مكننت حتى - ما بنظام االرتجال استبدال إلى اضطررنا ،المبكرة الفترة تلك في

  .أسسها على نظام تطوير من الحق وقت

 يةالرئيس اإلدارات جميع في الرئيسيون العمال يرافقني كان ،تيرحال جميع في

 داداإلم خدمة ضباط من ورثنا لقد .اإلمداد بخدمة المرتبطة تلك في وخاصة ،للجيش

 ظروفال ألن ،أسوأ بطريقة أو القديمة بالطريقة العمل حاولوا الذين بالجيش القديمة

 من العديد على كان ،لرحالتا هذه في .نهائي ال بشكل صعوبة أكثر أصبحت

 .حية تجربة في تدريبهم جدد طالب وتلقى ،جديدة طرق تعلم القدامى المتخصصين

 في مرا  مؤت أعقد سوف ،الفور على احتياجاتها من والتأكد التقسيم بجولة القيام بعد

 لكذ في بما ،الممثلين من ممكن عدد أكبر ودعوة ،الطعام سيارة أو الموظفين سيارة

 ،المحلية الحزب منظمات من وكذلك ،الرتب ومن الدنيا القيادة قوة من الممثلين

 يكن لم الذي للوضع صورة على حصلت ،الطريقة بهذه .والنقابات السوفيتية واإلدارة

 لنظرا وبغض .فورية عملية نتائج دائما كانت المؤتمرات هذه .للغاية ملون ا وال مزيف ا

 أكثر بشكل الضغط من دائما تمكنوا فقد ،المحلية رةاإلدا أجهزة ضعف مدى عن

  .الجيش في بشيء للمساهمة الخاصة احتياجاتهم بعض وخفض إحكاما

 الشيوعيين من جديدة مجموعة سحب سيتم .المؤسسات من التضحيات أهم وجاءت

 لىع العثور تم .عليه االعتماد يمكن ال فوج في الفور على ووضعها المؤسسات من

 .الدهون من إضافية ومئة ،الجديد لالبن والجلود ،للقدمين وللفائف لقمصانل االشياء

 طلبيات سأرسل كنت ،المؤتمر بعد .كافية المحلية المصادر تكن لم الحال بطبيعة لكن

 ونتيجة ،المركز لموارد وفق ا احتياجاتنا وتقدير ،المباشر السلك طريق عن موسكو إلى

 ادةق تعلم لقد .المناسب الوقت وفي بشدة تحتاجه ما على الفرقة ستحصل لذلك

 أو ينقيادي كانوا سواء عملهم من يقتربوا أن القطار في خبرتهم من الجبهة ومفوضى
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 روةذ في الوقوف نقطة من ،األعلى من ليس - يديرونها أو العدالة يقدمون أو يتعلمون

 ابالشب المجندين من ،فصيلة أو مجموعه نظر وجهة من ،األسفل من ولكن ،الموظفين

  . الجديدة تدريجيا الخبرة وعديمي

ا قتالية مؤسسة بل ،فقط إدارية عسكرية مؤسسة القطار يكن لم  من يركث في .أيض 

 ،واقعال في .العجالت على الموظفين أرباع من أكثر المدرع القطار يشبه كان معالمها

 الطاقم لجميع يمكن .شاتهارشا وآالت محركاتها كانت األقل على أو مدرعة كانت

 ادائم الرجال تجعل والتي ،جلدية أزياء يرتدون جميعا كانوا .األسلحة مع التعامل

 شارة ممنه كل ارتدى ،مباشرة الكتف تحت ،األيسر الذراع على كبير بشكل يحملون

 تم .الجيش يف كبيرة شعبية اكتسبت والتي النعناع في بعناية وضعت ،كبيرة معدنية

  .إشارات ونظام الهاتف طريق عن السيارات صيلتو

 يوم كل ،متكررة تنبيهات هناك كانت ،سفرنا أثناء تأهب حالة في الرجال على للحفاظ

 صالانف ظهور كان ."هبوط كأطراف" القطار عن المسلحة المفارز فصل سيتم .وليلة

ا خطير مكان في مغطى جلد ا دائم  ا تأثير   ارالقط بوجود لمع على كانوا عندما .كبير 

 فإن ،عصبية الوحدات أكثر حتى ،النار إطالق خط خلف كيلومترات بضعة بعد على

 اناالتز في .قوتهم كل يستجمعون سوف ،الخصوص وجه على القياديين ضباطهم

 لوزنا هذا القطار لعب وقد .ليقرر صغير وزن فقط يكفي ،للمقياس المستقر غير

 حفلة" اتخذنا عندما .السفر من ونصف عامين خالل كبيرة مرات عدة وفصائله

ا نجد ما عادة كنا ،إرجاعها تم التي" الهبوط  يحوال القطار فقد ،إجماال   .مفقود ا شخص 

 تالوحدا إلى انضموا الذين أولئك حساب دون ،والجرحى القتلى من رجال   عشر خمسة

 اقمط من فرقة شكيلت تم ،المثال سبيل على .نظرنا وجهة من واختفوا الميدان في

 في القوات آخر انضم .لينين المسمى المدرع القطار نموذج أجل من لدينا القطار

 ككل ارالقط تزيين تم ،يادونيتش ضد المعارك في لحصتها .بتروغراد قبل الميدان

  .األحمر بالعلم

 كانت أنها عجب ال .الجو من قصفه أو وقصفه القطار قطع تم األحيان بعض في

 بطل ،وتكرارا   مرارا   .والمتوقعة الحقيقية االنتصارات من محبوكة أسطورةب محاطة

 افيةإض ساعة نصف لمدة طاقمه مقر في أبقى أن ،فوج من حتى أو ،لواء أو ،فرقة قائد

 ىحت أو البعيدة القطاعات بعض إلى .الخيل ظهور على أو بالسيارة معه أخرج أن أو

 نتشرت بحيث ،والهدايا بالمستلزمات هناك إلى لقطارا من الرجال من قليل عدد إرسال

 في التقسيم مثل جيد ا هذا يكون سوف" .الحدود أبعد إلى القطار وصول أخبار

 .ككذل العدو خطوط إلى ستصل القطار وصول أخبار .القادة يقول كما ،"االحتياطي

 .لواقعا في عليه كان مما فظاعة أكثر يصدق ال بشكل غامض قطار الناس يتخيل هناك

  .المعنوية الروح على تأثيره زيادة على فقط ساعد ذلك لكن
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-االشتراكيون وضع ،مرة من أكثر .به فخورا   وكان أعدائه كراهية القطار كسب لقد

 القصة سرد تم ،الثوريين-االشتراكيين محاكمة في .لتدميرها خطط ا الثوريون

 حياة ةومحاول فولودارسكي تيالاغ عملية نظم الذي ،سيميونوف قبل من بالتفصيل

 مثل يبد مل ،األمر واقع في .القطار لتحطيم التحضيرات في أيضا شارك والذي ،لينين

 ،نالثوريو-اإلشتراكيون كان ،الوقت ذلك في أنه إال ،كبيرة صعوبات المشروع هذا

 الجيل مع ريكب تأثير لديهم يعد ولم أنفسهم في الثقة فقدوا قد ،سياسيا   ضعَفوا الذين

  .األصغر

 صفمنت في .غوركي محطة في القطار تحطيم تم ،الجنوب إلى رحالتنا من واحدة في

 الزاحف الشعور هذا خالل من عليها االستيالء وتم ،السرير من فجأة خرجت ،الليل

 دعم أي دون ،قدميه تحت تنزلق األرض ،زلزال أثناء حدوث المرء لدى كان الذي

توقف صوت  .السرير جانبي أمسك أنا ،نائم نصف زالت ما .مكان أي في ثابت

 .زونهامخ في ووقفت ،حافتها على دارت قد السيارة كانت ؛ الحال في المألوفة الضجه

 .هسماع يمكن الذي الوحيد الشيء هو البائس الوحيد الصوت كان ،الليل صمت في

 ولم ،فتحها حتى الممكن من يكن لم أنه لدرجة عازمة الثقيلة السيارات أبواب كانت

 في مسدس معى العدو؟ كان هل .قلقي أثار ما وهو ،أحد يظهر لم .الخروج من أتمكن

 لىع قادر غير القطار قائد كان .بفانوس رجل إلى وركضت النافذة من قفزت ،يدي

  .إلي الوصول

 ةثوالثال ،السد عمق في مدفونة عجالت ثالث مع ،منحدر على واقفة السيارة كانت

 .ودينمجر للسيارة واألمامي الخلفي الجزء كان .القضبان فوق عاليا ترتفع األخرى

 صراخك ،للشفقة المثير الصغير صوته وكان ،محشورا به حارس األمامي الشباك كان

ا يكن لم .الظالم في سمعته ،طفل  يهتغط التي القضبان من سراحه إطالق سهال   أمر 

 يرتدم تم ،شيء كل في .والخوف الكدمات بعض من مع نزل ،الجميع لمفاجأة .بشدة

 نم كومة ،للقطار كنادي تُستخدم كانت التي ،المطعم سيارة كانت .سيارات ثماني

 ظرونينت بينما الشطرنج يلعبون أو يقرأون الرجال من عدد كان .المصقولة الشظايا

 قائقد عشر قبل ،لليلا منتصف عند كله النادي غادروا لكنهم ،الواجب أداء في دورهم

 اياوهد وتجهيز بكتب المزودة بالشاحنات بالغة أضرار لحقت كما .الحادث وقوع من

  ،ئالخاط التحول بسبب الحادث كان .خطيرة بجروح الرجال من أي يصب لم .للجبهة

 شبه يف نفسه ترسخ الذي ،رانجل ضد هجوم لشن للتحضير طريقنا في كنت عندما

 :1920 أكتوبر 27 في ،روت أون القطار صحيفة في تكتب ،القرم جزيرة

 بالجبهة" مجدد ا مرتبط قطارنا"

 عام من القاحلة األسابيع في قازان أسوار أمام القطار المقاتلين فى الرجال كان“

 نذم المعركة تلك انتهت .الفولغا نهر على السيطرة أجل من نقاتل كنا عندما ،1918

  .الهادي المحيط من السوفيتية القوة تقترب واليوم .طويلة فترة
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ا قتاال   قطارنا في القتال رجال خاض“  إنقاذ تم لقد .بتروغراد أسوار أمام كبير 

  .العالمية البروليتاريا ممثلي من العديد زارها الحين ذلك ومنذ ،بتروغراد

  .ولنداب مع مبدئي سالم توقيع تم ،واحد ليوم .مرة من أكثر الغربية الجبهة قطارنا زار"

 ،حقال وقت وفي ،كراسنوف تقدم عندما الدون سهوب على قطارنا في المقاتلين كان"

 .طويل زمن منذ ودنيكين كراسنوف أيام .الجنوب من السوفيتية روسيا ضد دينيكين

 حامية .حصنها الفرنسية الحكومة جعلت والتي ،القرم جزيرة شبه سوى اآلن يوجد ال"

 انياأللم الروسي الجنرال لقيادة تخضع الفرنسية لعةالق هذه في األبيض الحرس

  .رانجل البارون ،المستأجر

 " .األخيرة هي الحملة هذه اجعل .جديدة حملة في الودودة قطارنا عائلة تبدأ"

 لح تم ،أشهر بضعة بعد .األهلية للحرب حملة آخر الواقع في هي القرم حملة كانت

  .السابقين رفاقي جميع إلى األخوية اتيبتحي أبعث ،الصفحات هذه من .القطار
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 بتروجراد عن والثالثون: الدفاع الخامس الفصل
 

 كان .يةالسوفييت للجمهورية الثورية الجبهات على يقاتلون جيشا عشر ستة هناك كان

 الجيوش من واحد وكل .عشرجيشا أربعة من يقرب ما العظمى الفرنسية للثورة

 واحد جيش عدد ذكر مجرد إن .والملفت الخاص تاريخه له كان عشر الستة السوفياتية

م النظ من الجيوش جيش لكل كان .الرائعة القصص من العديد الستحضار يكفي

  .الدائم تغيِّرها من الرغم على ،به الخاصة

ن ع المطول التوقف نتج عن وقد .بتروغراد إلى الغربي النهج عقد السابع الجيش

 الاالنفص حتى ،العمال أعضائه نقل تم ؛ باهت ا بهاترق أصبح .معنوياته انخفاض

 ،وريالث للجيش بالنسبة .الجبهة في نشاطا األكثر القطاعات إلى وأرسلت ،الكامل

 هيينت لالحتفال المخصص الوقت فإن ،الحماس من متواصلة طاقه إلى يحتاج الذي

ا   .ستثناءا يكن لم السابع الجيش .كارثة حالة في يكون ما وكثيرا   ،سيئة حالة في دائم 

 " غوركا كراسنايا" يسمى مهم حصن على االستيالء تم ،1919 يونيو في

 امأي بضعة وبعد .البيض من مفرزة قبل من ،فنلندا خليج في ،(األحمر الجحيم)

 ،لسابعا الجيش أركان رئيس أن اكتشاف تم ثم .الحمراء البحرية مشاة من قوة استعادت

 آخرين متآمرين هناك كان .البيض إلى المعلومات كل ينقل كان ،لونديكفيست العقيد

  .صميمه في للجيش وقد نتج عن ذلك زلزال .من الداخل  معهم يعملون

 ،للبيض الغربي الشمالي للجيش عاما   قائدا   يودينيتش الجنرال أصبح يوليو شهر في

 إنجلترا مساعدةب ،أغسطس/  آب في .له كممثل كولشاك قبل من به االعتراف وتم

 في ليزيةاإلنج البحرية وأعدت .الروسية" الغربية الشمالية الحكومة" أنشئت ،وإستونيا

 علينا ضغطال تم حيث للحظة يودينتش هجوم توقيت تم .لدعمه يادونيتش فنلندا خليج

 زمرك ،تالو تهدد لدرجه اصبحت االورال جبال احتلت .األخرى الجبهات على بشدة

 أخذالجنوب لقد .موسكو من قصيرة مسافة بعد على كان هناك من .ةالذخير تصنيع

 مامات السابع الجيش الغرب من قوية ضربة أول تلقى ،الحين ذلك في ،اهتمامنا كل

 تهأسلح عن والتخلي ،المقاومة إظهار مع بالكاد يتراجع وبدأ ،توازنه لدرجه افقدته

 ونيقول ،الخصوص وجه على نوفييفزي ،بتروغراد قادة ظل .سيره أثناء وإمداداته

 ونوالمراقب والطائرات والدبابات اآللية البنادق للعدو الممتازة المعدات عن لينين

 يشج محاربة بوسعنا أنه لينين استنتج .ذلك إلى وما أجنحتهم على البريطانيون

 بهاتناج وإضعاف تشويه حساب على فقط ،التقنية األجهزة بأحدث المسلح ،يودينيش

 لم ،رأيه في وهكذا ،مستحيال   كان هذا لكن .آخر شيء أي من أكثر الجنوب ،األخرى

 خط وتقصير بتروغراد عن التخلي: به القيام يجب واحد شيء سوى هناك يكن

 زعماء كسب يحاول لينين بدأ ،ضروري البتر هذا مثل أن قرر أن بعد .المواجهة
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 يودينيش يكن لم .الخطة هذه دةبش عارضت ،موسكو إلى وصلت عندما .آخرين

 في .موسكو في الوصول للجبال يريدون كانوا .وحدها بتروغراد طامعين فى وسادته

 ،كذل على عالوة ؛ بشرية وقوة هائلة صناعية موارد يجد يودنيتش كان ،بتروغراد

 نأ قررت لذلك .موسكو إلى بتروغراد من طريقه في خطيرة عوائق هناك تكون لن

 .بتروغراد مواطني بين أوال   الدعم ووجدنا ،ثمن بأي بتروغراد قاذإن علينا

 أؤمن اأن .معي وقف ،السياسي المكتب في عضوا كان الوقت ذلك في ،كريستنسكي

 اجمته والعشرين األربع الساعات تلك خالل مرات عدة .موقفي أيضا أيد ستالين أن

 "نحاول دعونا ،جدا جيد: "أخيرا قال حتى ،لينين

: الجبهات ىعل الوضع بشأن قرارا السياسي المكتب تبنى ،األول تشرين/  أكتوبر في

 روسيا لتحويل فعلية خطوات نتخذ أن يجب ،حاد عسكري خطر لوجود إدراكا  منه"

 كل جيلتس يتم أن يجب ،والنقابات الحزب بمساعدة .عسكري معسكر إلى السوفيتية

 يف وضعه تحت الطلب بهدف ،والنقابات السوفياتية والمؤسسات ،الحزب في عضو

 ال: "راركان الق بتروغراد يتعلق وفيما .العملية التدابير من قائمة .العسكرية الخدمة

 :الدفاع مجلس إلى مرسوم مشروع قدمت اليوم نفس في ."إخالؤهم يتم

 علوج ،للبيض اإلذعان ورفض ،الدم من األخيرة القطره إلى بتروغراد عن للدفاع"

 شالجي تمكن لو حتى أنه في شك أي لدي يكن لم ."بالمدينة شوارع حرب نضالال

 ،نسمة بها مليون مدينة إجبار قادمون من محارب رجل 000 ،25 من المكون األبيض

 .الشوارع في جيدا تنظيما ومنظمة جدية مقاومة واجه ما إذا الهذيمه مصيره سيكون

 ،نلنداوف إلستونيا المحتمل التدخل على خاص بشكل التركيز مع الوقت نفس في

 ،قيالشر الجنوب باتجاه والعمال الجيش لسحب التخطيط الضروري من أنه اعتقدت

 في .هجماعي إبادة من .بتروغراد بروليتاريا زهرة إلنقاذ الوحيد السبيل كان ذلك ألن

 :لينين لي كتب التالي اليوم في .بتروغراد إلى غادرت 16

 جلسم قرار مذكره في الماضية الليلة نقلت: تروتسكي رفيقال .1919 أكتوبر 17"

 وبالجن إلى بتروغراد عمال انسحاب لكن .خطتك قبول تم لقد ،سترى كما .الدفاع

 سينتج عنه عدو وجود رجل واحد بالطبع

 

 انتك .ينزلق كان شيء كل .الشديد اإلحباط من حالة في القادة وجدت ،بتروغراد في

 إلىو الشيوعيين إلى القاده الضباط نظر .منفصلة وحدات إلى تحطمو تتدحرج القوات

 هو ينوفيفز: "سفيرديلوف لي قال .المطلق اللبس محور زينوفييف وكان ،زينوفييف

 لم" نينلي بعبارة ،عندما مواتية فترات الرجال في سفيرديلوف وعرف" نفسه الذعر

 لكن ،السابعة السماء إلى هولةبس زينوفييف صعد ،"نخاف من فقده شيء هناك يكن

 يسول حرفيا   أريكة على نفسه يمتطي عادة كان سيئا   منعطفا   األمور اتخذت عندما
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 وفييفزين بأن نفسي إلقناع الفرص من العديد لي أتيحت 1917 عام منذ .ويتنهد مجازا  

 على وجدته المرة هذه ،األريكة أو السابعة السماء إما كان .وسط مزاج لديه ليس

 نولك المثال سبيل على ،الشفيتش حوله شجعان رجال هناك كان ذلك ومع األريكة

 أمرت .انمك كل في تأثيره له وكان ،بذلك الجميع شعر .مشلوله عن الفعل أيديهم حتى

 ،اسبالمن الوقت في تأت لم .سمولني من الهاتف عبر عسكري مرآب من بطلب سيارة

 والخضوع ،واليأس الالمباالة بهذا شعرت ،المسؤول المرمى حارس وبصوت

 رالتدابي كانت .اإلداريين الموظفين من الدنيا الرتب حتى أصاب الذي للمصير

 ،حنالم هذه مثل في كالعادة .نفسها األبواب على العدو وكان ضرورية االستثنائية

 .الظروف من ظرف أي تحت عليهم االعتماد يمكن دربتهم والذين رجال إلى لجأت

 ئمينمال يكونوا لم الذين أولئك وإزالة وربطهم الضغط تحت ووضعهم بفحصهم وقاموا

ا محبط ا أصبح الذي الرسمي الجهاز من .الثغرات وملء  ثةثال أو طابقين نزلت ،تمام 

  .والثكنات والمصانع ،والمصانع ،للحزب المنطقة لمنظمات طوابق

 أن من ينخائف الناس كان وبالتالي ،للبيض للمدينة المبكر االستسالم توقع الجميع

 نل بتروغراد أن تشعر الجماهير بدأت أن بمجرد ولكن .للغاية مكشوفين يصبحوا

 تغيرت والميادين الشوارع في ،الداخل من عنها الدفاع سيتم األمر لزم وإذا ،تستسلم

  .رؤوسهم رفعت بالنفس والتضحية شجاعة ألكثر .واحد آن في الروح

 انعوفى المص المصانع من أكتافهم على حفر أدوات مع ،والنساء الرجال مفارز بدئت

 من سوء رمادية وجوههم فكانت .وضعهم سيئ ا الوقت ذلك في بتروغراد عمال بدا

ليئه م األحيان بعض في أحذيتهم كانت لها يرثى حالة في مالبسهم كانت ؛ التغذية

  .الثقوب مع بالعديد

 !"الرفاق أيها ،بتروغراد عن نتخلى لن"

 يكرهون والبنات والزوجات األمهات كانت .خاص بحماس النساء أعين أحرقت" ال"

 صواتأ صرخت ،"ذلك عن نتخلى لن ال" .الدافئة ولكن الفقيره أعشاشهم عن التخلي

 منهم لقليلا يسلح لم .البنادق مثل البستوني واستوعبن ،باإلجابة الجرأة عالية النساء

خطوط  إلى ابأكمله المدينة تقسيم تم .الرشاشة بالمدافع أماكنهم أخذوا أو قبالبناد أنفسهم

 ائكةش بأسالك محاطة أهمية األكثر النقاط كانت ،العمال طاقم عليها يسيطر ،دفاعيه

 وضع مت .مسبقا النار اطالق نطاق تحديد مع ،للمدفعية المواقع من عدد اختيار تم وقد

 .هميةأ األكثر المعابر وعند المفتوحة الساحات على غطاء خلف بندقية ستين حوالي

 يف الخنادق حفر تم .والمنازل واألسوار ،والجدران ،والحدائق ،القنوات تعزيز تم

لعة ق إلى المدينة من كله الجنوبي الجزء تحويل تم .نيفا نهر طول وعلى الضواحي

 روح كانت .توالساحا الشوارع من العديد على المتاريس وضعت وقد .عسكريه

 في للجيش وحتى ،الخلفية والوحدات ،الثكنات إلى العمال مناطق من تتنفس جديدة

  .الميدان
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 على ،بتروغراد عن بعيدا   فيرست عشر خمسة إلى من عشرة على بعد يودنيتش كان

 لتوها انتك التي الثورة كانت عندما سنتين قبل ذهبت حيث بولكوفو ارتفاعات نفس

 مصير كان أخرى مرة .وكراسنوف كيرينسكي قوات ضد حياتها لأج من تقاتل

  .منث وبأي الفور على ،التراجع من الجمود كسر علينا وكان ،بخيط معلقا بتروغراد

 معارك عن كاذبة تقارير إرسال بعدم" أمرا   أصدرت ،األول تشرين/  أكتوبر 18 في

 كاذيباأل معاقبة سيتم .المرير الذعر من حالة هي الفعلية الحقيقة كانت عندما قاسية

 خداعو والخداع األكاذيب ليس لكن ،باألخطاء يعترف العسكري العمل إن .الخيانة كما

 الحقيقة إظهار الضروري من أنه اعتقدت اإلجهاد لحظات في ،وكالعادة"  الذات

 اليوم ذلك في له معنى ال الذي االنسحاب عن وأعلن ،والبالد الجيش أمام القاتمة

ا البندقية فوج من تلقت مجموعه" بالذات  أعطى .الجناح ضد العدو تهديد بسبب إنذار 

 يرستف عشرة أو ثمانية لمدة الهرولة في الفوج ركض .باالنسحاب األمر الوصاية قائد

 من احدةو إلى ينتمي الجناح على للجنود الطبي تم الكشف .الكسندروفكا إلى وصلت

 ثقتها عادةاست ومع شيء كل بعد ،للغاية سيئا يكن لم ختمال فوج لكن . الخاصة وحداتنا

 أنتشرت ،البرد من الرغم على التعرق ،خبث أو وبسرعة واحدة مرة عادت ،بنفسها

 موقعها واستعادت ،قليال   عدد ا كان الذي العدو وأزاحت واحدة ساعة في فرق ثمانية

 " .صغيرة وبخسارة القديم

 ألعب أن علي كان ،بأكملها الحرب أثناء والوحيدة األولى للمرة الوجيزة الحلقة هذه في

 التراجع خط على .التعويضي القائد دور

 لخطر نفسه يعرض أن له يحق هل ،كامل جيش عن مسؤوال   الرجل يكون عندما

 يف أو السالم في سواء ،مطلقة سلوك قواعد توجد ال أنه هو جوابي الفعلي؟ القتال

 طول ىعل رحالتي في رافقوني الذين الضباط .الظروف على تمديع شيء كل .الحرب

 أن لهم يسبق لم الفرق قادة حتى ،الخوالي األيام في: "يالحظون كانوا ما كثيرا   الجبهة

 أنه على ذلك عن البرجوازيون الصحفيون كتب ."كهذه أماكن إلى أنوفهم أطلقوا

 انتك التي المألوفة لغتهم إلى ترجمت الطريقة بهذه ."الذاتي اإلعالن وراء السعي"

 وينهوتك ،األحمر الجيش إنشاء بموجبها تم التي الظروف فإن ،الواقع في كين خارج

 كل .السلوك من النوع هذا بالضبط تطلبت ذاتها األهلية الحرب وطبيعة ،الشخصي

 مل كما .العسكرية والسلطة ،القتال تقليد االنضباط حيث من جديد من بناءه تم شيء

 مركز نم احتياجاته بكل الجيش لتزويد ،األولى الفترة في سيما وال وسعنا في يكن

 لمجهولةا شبه النداءات أو التعميمات طريق عن نتمكن لم فبالتالي ،للخطة ووفقا   واحد

 كسب الضروري من كان .ثوري بحماس النار تحت اجتمعوا ،الجيش هذا إللهام

 مطالبال لهم يبرر أن التالي اليوم في للمرء يمكن ثبحي ،الجنود أعين في السلطة

 الخطر .ساسيأ للنظر الالفت المثال فإن التقاليد تفتقر وحيث .العليا للقيادة الصارمة

  .النصر طريق على منه مفر ال الذي الخطر كان الشخصي
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 نعشيو يهتز أن ،اإلخفاقات من سلسلة إلى انجذب قد كان الذي القائد الطاقم على كان

 لوحداتا جميع تعزيز تم .المفوضين بين أكبر تغييرات إجراء يتعين وكان .ويجدد

 تم .الوصول في الجديدة الوحدات بدأت كما ،الشيوعيين إضافة طريق عن الداخل من

 ثالثة أو يومين غضون في .األمامية المراكز إلى العسكرية طالب المدارس إرسال

 ألحمرا الدفاع جيش حصل .بالكامل تراجعت قد كانت لتيا اإلمداد خدمة تشديد تم ،أيام

 طابخ إلى وأستمعوا ،وأحذيتهم مالبسهم وغيروا ،القلبية الغذائية المواد بعض على

ا مختلفين رجاال   وأصبحوا ،مع ا واجتمعوا ،اثنين أو   .تمام 

ا كان أكتوبر 21 ا يوم   من دالمزي .بولكوفو مرتفعات إلى قواتنا تراجعت لقد حرج 

 تقدم الحين ذلك حتى .المدينة شوارع إلى النضال تحويل يعني كان هناك من التراجع

 وبولكوف خط على ثابت ا موقف ا جيشنا اتخذ 21 في .خطيرة مقاومه مواجهة دون البيض

 ؛ الهجوم اتخذ وضع األحمر الجيش 22 في العدو تقدم فحص تم .قوية بمقاومة وبدء

 ،جدا شرسا القتال نما .خطه وتقوية االحتياطيات حضارإل الوقت يودنيتش لدى كان

 في .فلوفسكباو سييلو تسارسكوي استعادنا والعشرين الثالث اليوم مساء بحلول ولكن

 يهدد مما ،الجنوب من بالضغط يبدأ المجاور عشر الخامس الجيش كان األثناء هذه

 شتعلتا التي وحداتنا بدأتو التحول نقطة جاءت ثم .اليمنى والجهة البيضاء الخلفية

 يف البعض بعضها مع اآلن تتنافس ،انتكاساتها وتتجاو ،الهجوم من غرة حين على

 لبيضاءا القيادة ذكرت .الخسائر من الكثير عانوا .البطولة وأعمال بالنفس التضحية

 ئةسي تجربة لديهم كان جدا الممكن من .خسائرهم من أكبر كانت خسائرنا أن العليا

 من بالنفس التضحية من المزيد هناك كان لكن .األسلحة من المزيد لديهم وكان أكثر

 ،وبتروغراد موسكو من الجيش وطالب والفالحون الشباب العمال كان .جانبنا

 عم الدبابات وهاجموا الرشاشة المدافع نيران ضد تقدموا حياتهم في جدا   متهورين

  .للحمر" البطولي الجنون" عن بيضلل العام الطاقم كتب .أيديهم في المسدسات

 

 عدد زدادا اآلن .قله كانوا البيض من الفارين أسير أي أخذ تم بالكاد السابقة األيام في

 ،النضال مرارة أدركت عندما ،أكتوبر/  األول تشرين 24 في .فجأة والسجناء الهاربين

 هارب أو نسجي على سكينه يرفع بغير وجه حق الذي للجندي ويل: "أمرا   أصدرت

 "قوة وال له حول ال

 البيض إرجاع مت .التدخل في يفكرون والفنلنديون اإلستيونيون يعد المستمرلم تقدمنامع 

 ندماع تماما معنويا ،اإلستونية الحدود إلى أسبوعين غضون في أخرى مرة الموجودين

 أحد طهمعي لم ،وباريس لندن في بتفكيكهم اإلستشارية الحكومة قامت ،الحدود عبروا

 د امهد اآلن أصبح الذي للوفد" الغربي الشمال جيش" هو فقط باألمس كان ما .فكرة

 مستشفيات يف وحجزوا بالتيفوس أصيبوا البيض من ألف عشر أربعة .والتجويع بالبرد

  ."بتروغراد لحمى العالمي األسبوع" نهاية تلك كانت .المعسكر
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 كما ،الذي ،كوان األدميرال ضد عال بصوت البيض القادة اشتكى الحق وقت في

 أقل ىعل ،الشكاوى هذه .فنلندا خليج من لهم الكافي الدعم لتقديم وعده خرق قد ،قالوا

 حملنا ،ليلية حملة خالل قبلنا من الطوربيد زوارق من ثالثة غرق .فيها مبالغ ،تقدير

 يف الفضل نيالبريطا األدميرال يمنح أن األقل على ينبغي .شابا بحارا 550 معهم

: اليوم ذلك قال الخطيرة الخسارة على الحداد والبحرية الجيش إلى األمر ذلك

 للغة المعادية المؤامرات تقابل التي الجبهات جميع على! الحمر المحاربون"

 في .اإلنجليزية بالبنادق عليك النار تطلق للثورة المضادة القوات .اإلنجليزية

 قملح تجد ،والغربية الجنوبية الجبهتين على ،اونيجاو شينكارسك مستودعات

 يف .الحق وقت في فقط الصحيح ضوءها في رأيتها حلقة أتذكر ،هذا من أبتروس

النيشان  بمنح اقتراحا ،كبير بشكل وبحرج ،كامينيف قدم ،بوليتبوريو اجتماع ختام

 أفهم أن عأستطي ال" .بإخالص ساخطا ،كالينين استفسر" لماذا؟" .لستالين العلم االحمر

 اللقاء دبع .االقتراح قبول وتم ،بالقوه أهدأواه لقد"  .لستالين منحها يتم أن يجب لماذا

 أن مكني ال .لينين فكرة هي هذه تفهم؟ أن يمكنك ال" .كالينين على بوخارين انتفض

  .داخليا همع واتفق ،لينين فهمت لقد .اآلخرون يملكه ما لديه كان إذا إال ستالين يعيش

 حيث ،الكبير األوبرا مسرح في للغاية مبهر بشكل النيشان االحمر جائزة تقديم تم

 يةالسوفيت للمؤسسات المشتركة الدورة قبل العسكري الوضع عن تقريرا قدمت

 ثالثة وأ أشيد اثنين أن حاولت ،ستالين يدعى الرئيس النهاية في عندما .الرئيسية

 كان .البرد خالل من تسللت الباردة لحيرةا من نوع .حذائي حذت حذرة ترددات

عن  ئبا  غا نفسه ستالين كان .مضى قد كان الذي التصفيق بعد خاص بشكل ملحوظا

  .وعيه

 

 لخاصا القطار إلى األحمر العلم زخرفة جائزة مع نهائي ال بشكل سعادة أكثر كنت لقد

 ذكرت "نوفمبر 3 إلى أكتوبر 17 من السابع للجيش البطولية المعركة في" .ككل بي

 ،ركيلج الرفيق سقط .مستحقا دورا قطارنا أعضاء لعب لقد" ،نوفمبر 4 ترتيب في

 وبورين ودراودين بريدي الرفاق وأصيب المعركة في زاستر .و ،إيفانوف

 من وكيسليس ،بيورين ،آدامسون الرفاق يعاني .وتيسنك وكوبريفيتش وتشرنافتزيف

 في .الجميع ذكر سيتم ذلك فعلت إذا ألنه خرىأ أسماء أذكر ال أنا .قصف صدمة

 " .أهمية األكثر الجزء قطارنا أعضاء لعب ،الجبهة على جاء الذي المدهش التغيير

 يذكر مول" كيرداتزوف؟ كتاب قرأت هل: "الهاتف عبر لينين سألني أشهر بضعة بعد

 .تروغرادب في يودنيتش تقدم عن يكتب وهو .عدو أبيض إنه" .لي بالنسبة شيئ ا االسم

األول  نم أوثق بصورة البيضاء المنشورات يراقب كان لينين أن هنا أضيف أن يجب"

 " قرأتها؟ هل:" أخرى مرة سألني التالي اليوم وفي
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 لينينو أنا تلقيت أن منذ ،الكتاب لدي أن قررت لكني" إليك؟ أرسلها أن تريدني هل"

 .للعدو رتقدي إنه .األخير الفصل اءةقر عليك يجب" برلين من الجديدة اإلصدارات نفس

ا عنك شيئ ا يقول إنه  صادفته يأن الغريب من الكتاب لقراءة فرصة أجد لم لكنني" .أيض 

 تقدير هنا .األخير الفصل قرأتى أنني على لينين إصرار وتذكرت ،القسطنطينية في

 :يودينتش وزراء أحد أعطاه كما العدو من

 باكاالرت وأخذ ،بتروغراد جبهة في عجل على سكيتروت وصل األول تشرين 16 في"

 وطسق من ساعات بضع قبل .المحترقة طاقته أمام يتالشى األحمر العمل طاقم بين

 مستحيلال من أنه رأى عندما ولكن .البيض تقدم من التحقق يحاول يزال ال كان غاتشينا

 تظهر لم .لوسيي تسارسكوي عن الدفاع لتنظيم أمره من عجلة في المدينة غادر

 ،تروغرادب في العسكريين الطالب جميع ركز ما سرعان لكنه بعد الثقيلة االحتياطيات

 جميعل الرشاشة المدافع وباشر بنفسه بالكامل بتروغراد في الذكور السكان وحشد

 هاوضعت التي النشطة التدابير من وبواسطتهم ،مواقعهم فى األحمر الجيش وحدات

  . بتروغراد في المقاربات جميع على الدفاعات

 كانوا ينالذ الرجال ،العماليين الشيوعيين من مفارز تنظيم في تروتسكي نجح لقد"

 موظفي لةألد القتال ووفق ا خضم في بهم وألقى ،نفسها بتروغراد في الروح في أقوياء

 ةلبحريا الكتائب جانب إلى ،األحمر الجيش وحدات ليسو الفصيل هذه فإن ،يودينيتش

 من الرغم وعلى بحرابهم الدبابات هاجموا األسود لقد مثل حاربوا ،الجيش وطالب

 نع الدفاع في استمروا ،الفوالذية للوحوش المدمرة بالنيران صفوفنا في قصهم

  .« مواقعهم

  .بتروغراد أنقذت لكننا .اآللية بالبنادق األحمر الجيش رجال بنقل أبدا   نقم لم

 المسلح ن: التمردوالثالثو السادس الفصل
 

 البروليتاريا بين الصحيحة العالقة هو األحمر الجيش بناء لنجاح األساس كان

 أسطورة اخترعت ،1923 عام في ،الحق وقت في .البالد أنحاء جميع في والفالحين

 عليِّ  كان ،1921 إلى 1918 من األمر واقع في .بالفالحين" استهنت" بأني غبية

 ألن ،رآخ شخص أي من أكثر ومباشر مباشر بشكل الريفية اةالحي مشاكل مع التعامل

 اةداخل حي دائم بشكل عملى أواصل وكنت ،الفالحين من يتشكل أساس ا كان الجيش

 على رسأقتص لذلك .بإسهاب هنا مناقشته يمكن ال بحيث جد ا كبير السؤال .الفالحين

  .الكفاية فيه بما البارزة األمثلة من ثالثة أو اثنين

 قرران ت" المركزية من اللجنة التليفونى االتصال عبر طلبت ،1919 مارس 22 يف

 وتعيين ،غاالفول منطقة في المركزية التنفيذية اللجنة قبل من الرسمي التحقيق مسألة
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 ينفالح ثقة تقوية مهمتها تكون أن يجب .واللجنة المركزية اللجنة من رسمية لجنة

 ومعاقبة يةالمحل المخالفات أبرز لتصحيح ،لسوفييتيةا المركزية السلطة في الفولغا

 دامهاالستخ والمواد الشكاوى لجمع .السوفيتية من قبل السلطة المذنبين الممثلين

  ."المتوسطين" الفالحين لصالح اإلرشادية للمراسيم كأساس

 عدم مع التليفون المباشر عبر المحادثة هذه أجريت أنني مالحظة لالهتمام المثير من

 في .األوسط الفالح مسألة أهمية أشرح أن لي وكان .ستالين غير آخر شخص وجود

 كرجل لمركزيةا التنفيذية للجنة اقتراحى رئيس ا على بناء كالينين انتخاب تم ،نفسه العام

 وه ذلك من األهم لكن .الخاصة وملما باحتياجاتهم المتوسطين الفالحين من قريب

 الفالحين لحياة الخاصة بمالحظتي وتأثرت ،1920 رايرفب شهر مطلع في أنه حقيقة

 نةاللج في .الجديدة االقتصادية السياسة في تغيير إلى بإصرار دعوت ،األورال

 تالوق ذلك في .معارضا عشر أحد مقابل أصوات أربعة على إال أحصل لم ،المركزية

 .ضدِّي الينست تصو بالطبع .الغذاء ضريبة إلغاء ضد للتوفيق قابل غير لينين كان

 فقط واحد امع بعد التنفيذ "النيب"حيز الجديدة االقتصادية السياسة في التغيير دخل

 دةالمهد المزاجية من جو وفي كرونشتاد تمرد في التذمر نغمة على ولكن ،باإلجماع

  .بأكمله الجيش في

 

 اللخ للسوفييت البناء بالعمل المتعلقة والصعوبات المبدأ حيث من األسئلة معظم

 ممعظ وفي ،العسكري المجال في األول المقام في واجهت ذلك تلت التي السنوات

 وأعقبت ،اللحظة لحدث حلول إيجاد من البد كان ،عامة وكقاعدة .ذلك في مركِّز شكل

ا األخطاء  العمل في اختبارها تم هناك تكون قد المعارضة كانت أيا .فوري ا انتقام 

 ،األحمر الجيش لتطوير الداخلي المنطق عام وبشكل ثم ومن .الفور على مباشرة

 ،ةللمناقش الوقت من المزيد لدينا كان إذا .آخر إلى نظام من البرية القفزات وغياب

  .األخطاء من الكثير ارتكبنا قد يكون أن المحتمل فمن

ا كان ما وغالب ا ،الحزب داخل قتال هناك كان ذلك ومع  تكون أن يمكن ال .للغاية مر 

 كان .جد ا كبيرة الصعوبات وكانت ،جد ا جديد ا العمل كان .ذلك خالف على األمور

 ذيال الوقت في البالد على الحرب كراهية وينثر يتفكك يزال ال القديم الجيش

 قديمال الجيش من يطردون القيصر ضباط كان .جديدة أفواج جمع إلى فيه اضطررنا

 .ألحمرا للجيش كمدربين أنفسهم الضباط الءهؤ تسجيل علينا كان ؛ رحمة بال أحيان ا

 ألقلا على ،للثورة تجسيد ا باعتبارها القديمة األفواج في الوجود إلى اللجان جاءت

 ؛ جانالل نظام مع التسامح الممكن من يكن لم الجديد الفوج في .األولى فترتها خالل

 بدأنا عندما اآذانن في تدق تزال ال القديم االنضباط ضد اللعنات كانت .التفكك تمنع انها

 التجنيد ىإل الطوعي التجنيد من نذهب أن علينا كان قصير وقت في .الجديد تقديم في

 غير لألساليب محاربة باستمرار لدينا كان .مناسبة عسكرية منظمة إلى ،النظامي غير
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 ملتقدي االستعداد وعدم المثابرة من قدر فرضت علينا أقصى المعركة ،النظامية

 يرغ الحرب فوضى عبرت لقد .التدابير أقسى حتى األحيان بعض في ،زالتتنا

 صراعا   دهض الكفاح كان حين في ،الثورة تحت يقع الذي الفالحي العنصر عن النظامية

 البورجوازية العنصرية للفوضى المعارضة البروليتارية الدولة منظمة لصالح

 دىص وجدت النظامي غير قتالال وأساليب طرق لكن .تقوضها كانت التي الصغيرة

  .كذلك ،الحزب صفوف في

ا شكال   المعارضة افترضت ،العسكرية بالمسألة يتعلق فيما  خالل ما حد إلى واضح 

 نع تعبيرا األساسية أفكارها وجدت وقد .األحمر الجيش تنظيم من األولى األشهر

 ظامالن وإدخال ،الخبراء تجنيد ضد االحتجاجات وعن االنتخابي األسلوب عن الدفاع

 ريةنظ صيغة على العثور المعارضة حاولت .ذلك إلى وما الجيش ومركزية العسكري

 على الرأسمالية كان للدولة سمة هو المركزي الجيش أن على أصروا .لموقفهم عامة

  .كذلك المركزي الجيش بل ،فحسب الواقعه الحرب تطمس ال أن الثورة

 خاصا كانام ،فوروشلوف حول العسكريين لعمالا تجميع تم حيث ،تيسارستين احتلت

 رؤساء بقيادة ثورية مفجرات هناك كانت .العسكرية والمعارضة األحمر بالجيش

 وزاقالق بين العميقة العداوة .القوقاز شمال في الفالحين بين من سابقين ضباط

 طقةالمن تلك في األهلية للحرب شريرة شرارة أعطت الجنوب سهوب في والفالحين

 ههذ كانت .بأكملها جماعيه لعائالت إبادة إلى وأدت القرى في بعيدا توغلت انها ؛

 النضال تجاوزت ،شراستها وفي ،محلي تراب في عميقة جذور ذات فالحين حرب

ا عدد ا األمام إلى الحرب هذه جلبت .البالد أنحاء جميع في الثوري  القوات من كبير 

 عندما العادة في فشلوا ولكنهم المحلية المناوشات في تفوقوا الذين القوية النظامية غير

  .أوسع نطاق ذات عسكرية بمهام القيام إلى اضطروا

 والعمل اإلضرابات في قيادته مع ،العامل الثوري مهنة توضح فوروشلوف حياة

 يلوففوروش كان ،اليوم حتى اآلخرين الحكام من العديد مثل .والمنفي والسجن السري

ا هذا كان .ذلك من أكثر شيء ال ،العمال بين من ثوري وطني ديمقراطي مجرد  واضح 

 الذاتية ةالسير في .فبراير ثورة في الحق وقت وفي ،اإلمبريالية العظمى الحرب في

 الحال هو كما ،تماما فارغه 1917-1914 السنوات تعتبر ،لفوروشيلوف الرسمية

 ءهؤال معظم كان الحرب خالل أنه وه الفراغ هذا سر .الحاليين القادة لمعظم بالنسبة

 ثلم ،فوروشيلوف دعم فبراير ثورة في .الثوري عملهم وأوقفوا ،وطنيين الرجال

 يينثور ديمقراطيين كانوا لقد .اليسار من ومييوكوف غوتشكوف حكومة ،ستالين

 ةفالبالش كان ،عامة وكقاعدة .األحوال أممين  من حال بأي يكونوا لم لكنهم ،متطرفين

 تباعأ من اآلن وهم ،فبراير ثورة بعد ديمقراطيين الحرب خالل وطنيين كانوا الذين

  .استثناء ليس فوروشيلوف .لستالين الوطنية االشتراكية
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 عاداته في المتميز األعلى القسم من ،لوغانسك عمال أحد كان أنه من الرغم على

ا يشبه فوروشيلوف كان ،وأذواقه ا مالك ا دائم   بعد .بروليتاري ا كونه من كثرأ صغير 

 يروغ المفوضين غير الضباط لمعارضة الطبيعي المركز أصبح ،أكتوبر ثورة

 .وسعأ وتوقعات العسكرية بالمعرفة تطالب مركزية عسكرية منظمة ضد النظاميين

  .بتيسارستين المعارضة أصل هو هذا

 كبارو العسكرية ةاألكاديمي خريجي ،"المتخصصين" ذكر تم ،فوروشيلوف دوائر في

 كنت لم النظامية غير الجماعات رؤساء أن بما ولكن .الكراهية مع وموسكو الموظفين

 "قيادته" من مقربة على منهم واحد كل كان فقد ،بهم خاصة عسكرية معرفة لديهم

 ضد بهبمنص بثبات متمسك ا ،الثانية الدرجة من ،الحال بطبيعة ،كانت والذي ،الخاصه

 الجبهة قيادة اهتج العسكريين تساريتسين رؤساء موقف يتغير لم .واألفضل قدرة األكثر

 وسكوم مركز مع تواصلهم يتجاوز ولم .البيض تجاه موقفهم من الجنوبية العسكرية

 من إنتاجه تم شيء كل ؛ للغاية طفيفة مواردنا كانت .الذخائر على المستمر الطلب

 لعديدا منهم واحد أي يستهلك لم ذلك ومع .شالجيو إلى الفور على أرسل المصانع قبل

 شأن من كان ،مطالبها رفضت كلما .تساريتسين جيش مثل الخراطيش أو البنادق من

 احتفظ قدو ."موسكو في المتخصصين قبل من الخيانة" صرخة يرفع أن تيسارستين

 دعن .لجيشه اإلمدادات البتزاز ،زيفوديور . اسمه بحار ،موسكو في خاص بممثل

 الحق توق في أنه أعتقد .الطرق قطاع إلى زيفوديور تحول ،االنضباط على تشديدنا

  .عليه النار وإطالق عليه القبض تم

 لدعما بمساعدة ضدي مؤامراته وشكل ،أشهر لبضعة تساريتسين في ستالين أقام

 جدا ارزاب مكانا يتبوء كان الحين ذلك حتى .معاونيه وأقرب فوروشيلوف من العائلي

  .لحظة أي في االنسحاب من يتمكن حتى نفسه أعد أنه غير .أنشطته يف

 ينتسارتس ضد الشكاوى هذه مثل األمامية األوامر أو العليا القيادة من أتلقى يوم كل

 رفةمع المستحيل من ،لألمر إعدامات على الحصول المستحيل من: التالي النحو على

 نليني راقب لقد .دقيقه إجابة لىع الحصول المستحيل من أنه حتى هناك يجري ما

 لواضحا ومن ،أعرفه كنت مما أفضل بشكل ستالين يعرف كان .بجزع يتطور الصراع

 ال ضعالو أصبح .سرا بدافع من ستالين كان تساريتسين عناد أن في يشك كان أنه

 ياالعل القيادة بين جديد صراع بعد .تسارتسين في النظام فرض قررت .يطاق

 ،ردلوفسفي خالل المبعوث من ذلك تم .لستالين استدعاء على حصلت ،تسارتسينو

ا لينين كان .ستالين إلرجاع خاص قطار في ذهب الذي  راعالص من الحد على حريص 

رى شغلت فك ما نادرا ،ناحيتي من أنا .حق على بالطبع كان هذا وفي ،األدنى الحد إلى

 نسيت الكفاح حرارة لكاد فيبا الظل كظل أمامي وامض 1917 عام في . بستالين

 ييسار جناح إلى حاجة في كنت ألنني تساريتسين جيش في فكرت .وجوده عادة

 بأي يبهلترت تساريتسين إلى أنطلق وأنا ،الجنوبية الجبهة على عليه االعتماد يمكن
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 أن قترحا ثم ،نوايتي عن بحذر استفسر .سفيردلوف التقيت هناك طريقي في .ثمن

  ،حدث كما الذي ،ينستال مع أتحدث

 عتقدأ .النية سوء أو الشخصي بالتحيز شعور أي لدي يكن لم ،القضية هذه كل في

 لشخصيةا االعتبارات لم تكون السياسية نشاطاتي كل في بحق أقول أن أستطيع أنني

 من رأكب المخاطر كانت ،نواجهه كنا الذي الكبير الكفاح في ولكن .دور أي قط تلعب

 على مرارباست أتداول كنت ،لذلك ونتيجة .الجانبية القضايا في النظرب لي تسمح أن

 الرجال يةبعنا ستالين اختار .الغرور أو الودية المحسوبية أو الشخصي التحامل أصابع

 ومنذ .كبذل للقيام الشخصية والمصلحة الوقت لديه كان ،قدمهم أصابع على داس الذين

 الماح .الرئيسية أسلحته من واحدة حاكمةال تساريتسين دائرة أصبحت الوقت ذلك

 سميةت تساريتسين بتسمية حلفائه بمساعدة ستالين قام ،بالمرض لينين أصيب

 شيلوففورو كان وإذا .االسم يعنيه لما فكرة شبح الشعب كتلة تكن لم .ستالينجراد

ا اليوم  في نهأ هو - آخر شيئ ا أرى ال الوحيد السبب فإن ،السياسي المكتب في عضو 

  .موسكو إلى قافلة تحت إرساله لخطر الخضوع على أرغمته 1918 عام

 

 أو ،يالعسكر بعملنا المتعلق الفصل توضيح لالهتمام المثير من سيكون أنه أشعر

 من المقتطفات بعض خالل من ،الحزب في به المرتبط النضال عن باألحرى

 في .مكان أي في اآلن حتى نشرها يتم لم والتي ،الوقت ذلك في الحزبية المراسالت

 :تامبوف من مباشر أتصال عبر وسفيريديوف للينين قلت ،1918 أكتوبر 4

 الرغم لىع ،سيئة حاله في تسارتسين جبهة .ستالين استدعاء على قاطع بشكل أصر"

 طاعة طبشر( تسارتسين) العاشر للجيش كقائد( فورشلوف) أتركه .القوات وفرة من

 لىإ العمليات حول تقارير هناك الرجال يرسل لم اآلن حتى .الجنوبية الجبهة قائد

 في ينمرت واالستطالع العمليات حول تقارير بإرسال يتعهدون جعلتهم لقد .كوزلوف

 .جيشلل أمر في ذلك وأعلن للمحاكمة فوروشيلوف فسأقدم ،غدا ذلك يتم لم إذا .اليوم

 وأ بالقدم إما سالكة غير الطرق تصبح أن قبل للهجوم قصير وقت سوى يوجد ال

  .الدبلوماسية للمفاوضات وقت لدينا ليس .بالحصان

 في .كريةالعس باالعتبارات فقط استرشد كنت أنني لينين أدرك .ستالين استدعاء تم

ا كان ،نفسه الوقت  في .عالقاتنا تهدئة وحاول الخالف بسبب طبيعي بشكل منزعج 

 :باالشوف في لي كتب أكتوبر 23

ا معه حامال   ستالين عاد ،اليوم"  فى اقواتن قبل من كبيرة انتصارات ثالثة عن أخبار 

 وال لغايةل ثمين ا عمال   يعتبره الذي ،ومينين فوروشيلوف ستالين أقنع[ 1] .تساريتسين

ا تعويضه يمكن  لوحيدا السبب .المركز ألوامر الكامل ولالمتثال للمغادرة وليس تمام 

 طيشوخرا قذائف إرسال في الفشل حتى أو الشديد لتأخيرا هو له وفقا ،رضاهم لعدم
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 هي ،جيدة حالة في هو الذي ،القوقازي الجيش من يتشكلون ألف مائة وجود لعدم

  .الجنوبية الجبهة على للعمل ستالين يتوق[ 2] .تهلك أيضا

 ليف بإخبارك . نظره وجهة صحة إلثبات الفعلي العمل من يتمكن أن ويأمل

 فيها نظرت أن منك أطلب ،ستالين بها أدلى التي التصريحات هذه كل من ،دافيدوفيتش

 يوافق هذال شخصيا   ستالين مع التحدث في برغبتك يتعلق فيما أوال   ،عليها ترد وأن

 ببعض االحتكاك إزالة الممكن من أنه تعتقد كنت إذا ،وثانيا   . زيارتك على

 بالنسبة .ةبشد ستالين فيه يرغب الذي المشترك العمل وترتيب الملموسة المصطلحات

  .ستالين مع بالتعاون للعمل للترتيب جهد كل بذل الضروري من أنه أعتقد ،لي

  ." لينين

 لثوريا العسكري المجلس في عضوا ستالين وعين ،الكامل اتفاقيو بالموافقه أجبت

 تتحسن مل وراألم ،تسارتسين في وسط حل ينتج عن ذلك لم ،لألسف الجنوبية للجبهة

 من: "كورسك من لينين بالكتابه ل قمت ،(ديسمبر) األول كانون 14 في .قليال

 من .التسوية محاوالت كل أبطل أن بعد منصبه في فوروشيلوف ترك المستحيل

 نقلو ،تساريتسين إلى جديد قائد مع جديد ثوري عسكري مجلس إرسال الضروري

  ." أوكرانيا إلى فوروشيلوف

 تىح .سواء تتحسن لم أوكرانيا في األمور لكن .معارضة دون االقتراح هذا قبول تم

 ظمالمنت العسكري العمل جعلت هناك سادت التي الفوضى فإن ،كذلك األمر كان لو

 تجعل ،أخرى مرة ستالين مع فوروشيلوف معارضة أصبحت واآلن ،للغاية صعبا  

  .مستحيال   العمل

 التنفيذية ةاللجن الى رئيس ثم ،سفيردلوف إلى التالية الرسالة نقلت ،1919 يناير 10 في

 ،نتسارتسي سياسة أن قاطع بشكل القول من لي بد ال: "اللجنة محطة من ،المركزية

 ،وكرانياأ معها في التسامح يمكن ال ،تسارتسين لجيش الكامل التفكك إلى أدت التي

 .ابأكمله المؤسسة بخرا يعني وشركاه وفوروشيلوف ستالين ينتهجه الذي الخط

  ." تروتسكي

 ،بعيدة افةمس من تساريتسين مجموعة عمل يراقبان كانا اللذان ،وسفيردلوف لينين كان

/  يناير 11 في ولكن برقياتهم أسمع لم ،الحظ لسوء وسط حل إلى التوصل يحاوالن

 ستيل ولكنها ،ضرورية بالطبع هي التسوية إن: "لينين على أجبت ،الثاني كانون

 أعتبر ،وفخاراك في اآلن يجتمعون تسارتسين رجال جميع ،الفعلية الحقيقة في فساد ا

 خيانة أي من بل أسوأ ،أشد خطورة تسارتسين لسياسة ستالين رعاية

  ." تروتسكي . . .
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 ،ارةالعب هذه لينين أعاد ،سنوات أربع بعد" تنازال   ليس لكن ،ضروري أمر وسط حل"

 .عشر الثاني الحزب مؤتمر قبل كان ذلك .ستالين ل ُمعنفا ،ريب اتق كلمة تلو االخرى

 عندما .الجنسية قضية خط على هجومه وفتح ،ستالين جماعة لطرد يستعد لينين كان

  ."خدعناي شكليا ثم تنازال   يقدم سوف ستالين: "قائال   لينين أجاب ،وسط حل اقترحت

 ،زينوفييف على أجبت ،1919 سمار في المركزية اللجنة إلى وجهتها رسالة في

 النفس لمع في تحقيقات في الدخول أستطيع ال: "العسكرية بالمعارضة يغازل كان الذي

 في مشمولة تكون أن ينبغي العسكرية المعارضة من مجموعة أي لتحديد الفردي

 فيما ،به نفسي ألوم أن أستطيع الذي الوحيد الشيء أن سأقول ولكن ،فوروشيلوف

 قدما   للمضي ،ثالثة أو شهرين من ألكثر أمتدت التي ،المطولة محاولتي هو هب يتعلق

 العمل مصالح تتطلب عندما الشخصية والتوليفات واإلقناع ،المفاوضات طريق على

 نم العاشر الجيش مشكلة تكن لم ،شيء كل بعد ألنه .حازم إداري قرار ذلك من بدال

 وقت أقصر في العسكري النجاح ضمان يه بل ،المتغيرة فورشلوف نظر وجهات

 " .ممكن

 

 نم منفصلة مجموعة لتشكيل خاركوف من لينين إلى ُملح طلب وصل ،مايو 30 في

 محطة في بذلك لينين أبلغني .فوروشيلوف قيادة تحت األوكرانية الجيوش

: ليهع رددت ،يونيو/  حزيران من األول في .االتصال المباشر عبر ،كانتيميرفوكا

 عشر ةوالثالث والثانية الثانية الجيوش لدمج األوكرانيين لبعض الملحة المطالب نإ"

 .يف منطقيه وحدة ليس نحتاجه ما .اإلطالق على عنها الدفاع يمكن ال فوشيلوف في

 والغذاء ةالعسكري الدكتاتورية فكرة دينكين ضد العامة الوحدة ولكن دونيتزيك مقاطعة

 لموجهةا االنفصالية دونيتزيك لنزعة نتيجة هي( أوكرانيا في) فورشلوف بواسطة

 أن يف شك أي لدي ليس .الجنوبية والجبهة( األوكرانية الحكومة ضد أي) كييف ضد

 .عملياتال اتجاه على تماما وسيقضي الفوضى زيادة إلى إال يؤدي لن الخطة هذه تحقيق

 منحها مت التي الحقيقية المهمة بتنفيذ ومزهالوك فوروشيلوف يقوم أن الطلب يرجى

  .لهم

  ." تروتسكي

 تحركاتال جميع وقف تماما المحتم من: "فوروشيلوف ببرقية لينين قام ،يونيو 1 في

 عيضي الوقت من مزيد ال أنه .عسكري أساس على األعمال جميع ووضع ،الفور على

 الستعادة مماثلة ومحاوالت منفصلة مجموعات حول الدقيقة المشاريع جميع على

  .األوكرانية الجبهة

  ." لينين
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 لينين ادع ،المنضبطين غير االنفصاليين إدارة صعوبة مدى الخبرة من تعلم أن بعد

 فورا لتوأرس .التالي القرار واتخذ نفسه اليوم في السياسي للمجلس اجتماع عقد إلى

 يف المركزية اللجنة اجتمعت: "المهتمين األشخاص جميع وإلى فوروشيلوف إلى

 نشاءإل األوكرانية الخطة حاسم بشكل رفضت تروتسكي مع تام اتفاق وفي ،"يونيو

 لمباشرا بعملهم ومزهياوك فوروشيلوف يقوم بأن نطالب .دونيتزك في منفصلة وحدة

 بتعليمات تفصيال   أكثر قراراته ويجعل إيزوم إلى تروتسكي بكم يلحق سوف غد بعد أو

  .المركزية اللجنة مكتب

  ." لينين

 اتخذ لذيا ،فوروشيلوف الجيش قائد مسألة المركزية اللجنة تناولت ،ليالتا اليوم في

 االستيالء تم التي العسكرية اإلمدادات من األكبر الجزء جيشه الستخدام تعسفي بشكل

 رسلي أن راكوفسكي الرفيق من تطلب أن: "المركزية اللجنة قررت .العدو من عليها

 لنقل اعليهف التدابير أكثر اتخاذ منه يطلب وأن إيزيوم في تروتسكي الرفيق إلى ذلك

 نفس في ."للجمهورية الثوري العسكري المجلس من التخلص أجل من اإلمدادات هذه

 تصرفوني فورشلوفو ديبينكو: "المباشر االتصال طريق عن أبلغني لينين ،اليوم

 قاعدة ىإل بالنظر جادة مساعدة توجد ال ،كاملة العسكرية فوضى الممتلكات مع بحرية

  .دونيتزك

  ." لينين

 تحارب التي للممارسات تكرار مجرد كان أوكرانيا في يحدث كان ما ،أخرى وبعبارة

  .تساريتسين في ضدها

 ى هذاإل أنظر أكن لم .لي بالنسبة األعداء من الكثير خلق العسكري عملي أن عجب ال

لوا الذين أولئك أضاعت لقد ،الجانب  من عجل على أو ،العسكري النجاح في تدخِّ

 .االعتذار في حتى للغاية مشغولين وكانوا اإلذعان عدم أصابع على الدؤوب العمل

 الذين وأولئك الراضين غير األشخاص وجد .األشياء هذه يتذكرون الناس بعض

 اللتين نالحالتي هاتين بسبب ،زينوفييف أو ستالين إلى طريقهم بمشاعرهم أصيبوا

 ،كواليسال وراء .لينين على الضغط زيادة إلى أدى الجبهة في تعارض كل .أيضا   غذيتا

 سياستنال انتقاد مذكرات تقديم تم .ستالين قبل من تدار اآلن حتى المكايدات هذه كانت

 أرسل .لكذ إلى وما ،للشيوعيين القاسية المعاملة "للمتخصصين" ورعايتي العسكرية

 تلو دواح تقرير في األحمر" المارشال" طاإلحبا أو االستقالة على أجبروا الذين القادة

 وغير ،لعلياا القيادة قبل من والتخريب ،استراتيجيتنا استقرار عدم إلى مشيرين اآلخر

  .الكثير ذلك
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 إلى رحالتب للقيام االتجاه عن العام السؤال في الالزم من أكثر لينين استيعاب تم لقد

 يف مكثت .العسكرية الدائرة به تقوم الذي اليومي العمل في الدخول أو الجبهات

  . الوقت معظم الجبهات

 له لكن ،القدامى الضباط كل طرد األفضل من يكن لم إذا تسألني؟" أنت: "له قلت

 اآلن؟ الجيش في لدينا منهم كم تعرف

 "تقريب ا؟ ال حتى"

 " .أعرف ال ،أدري ال"

 " .ألف ا ثالثين عن تقل ال"

 "ماذا؟"

 أو ناثنا هناك .عليهم االعتماد يمكن مائة هناك ،خائن الكل .ألف ا ثالثين عن تقل ال"

 " جميع ا؟ استبدالهم يمكننا كيف .يقتلون ثالثة

 هذا .ياالشتراك الكومنولث بناء مشاكل حول خطابا يلقي لينين كان ،أيام بضعة بعد

 يالعسكر قسمنا في الضباط أن مؤخرا   تروتسكي الرفيق أخبرني عندما: "قاله ما

 ماالستخدا سر يشكل لما ملموسا   تصورا   اكتسبت فقد ،اآلالف بعشرات دونمعدو

 امهاالستخد الرأسماليون يجمعها التي الطوب من الشيوعية لبناء . لعدونا الصحيح

  ." ضدنا

 المقدمة يف كنت غيابي في لينين جاء ،الوقت نفس في عقد الذي الحزبي المؤتمر في

 .ةالمعارض انتقادات ضد ،بها أقوم كنت التي ريةالعسك السياسة عن حماسي بدافع

 يومنا تىح للحزب الثامن المؤتمر من العسكري القسم محضر نشر يتم لم السبب ولهذا

  .هذا

 سنوات يف .طويلة فترة منذ أعرفه كنت .مينزينسكي زارنى مرة حيث كنت الجبهة في

 مت كما ،ودفيزتيسبيري أو ،المتطرف اليسار مجموعة إلى ينتمي كان الفعل رد

 يمينزهنسك يميل .(وغيرها ،لوناتشارسكي ،بوغدانوف) ورقتهم اسم من استدعاؤهم

من  بولونيا يف ماركسية مدرسة الفينيون الفدائيون ونظم .الفرنسية النقابية إلى نفسه

 ."قانونية غير" ثورية بطريقة روسيا من جاءوا روسي ا عامال   عشر خمسة إلى عشرة

 ،ةالصحاف على هناك دورة بإلقاء قمت تقريبا   أسبوعين لمدة .1910 عام يف هذا كان

 ،كيمينزانس التقيت هناك .األحزاب تكتيكات مسائل حول لمؤتمرات وحاضرت أيضا  

 لم نهأ بالقول لي به أدلى الذي االنطباع وصفه يمكن ما أفضل .باريس من جاء الذي

 ناآلخري األشخاص بعض بظالل شبها   أكثر يبدو كان .اإلطالق على شيء أي يقدم

 .اسالن هؤالء مثل هناك .منتهية غير لصورة سيء رسم مثل باألحرى أو ،الالمرئيين

 تتوقل للعينين سرية مسرحية أو عابرة ابتسامة تبتسم سوف فقط فصاعدا   اآلن من
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 ذاإ ما أو ،أكتوبر أيام خالل سلوكه هو ما أعرف ال .أهميته عدم من للخروج شغفه

 لفترةا صخب وفي السلطة على االستيالء بعد لكن .اإلطالق على شيء أي لديه كان

 يكفي باألحرى أو ،به خاص نشط مشروع أي يظهر لم .المالية وزارة إلى إرساله تم

 كان .منه زيرسانسكي استغرق ،الحق وقت في .كفاءته عدم عن للكشف فقط

 هشخصيت سيطر .مرتفع أخالقي تروتو وشغف هائلة إرادة ذا رجال   دزيرجينسكي

 بهدوء يكدح حتى ،مينزانسكي من إشعار أي شخص أي يأخذ لم[ 3] .كا-تشي على

 أنه بهنائ مع مختلف ،حياته نهاية نحو ،ديزرجينسكي حتى يكن لم .أوراقه عن بعيدا

 شخص يأ على العثور على القدرة وعدم ،شاغرة وظيفة إلى مينزانسكي تعيين اقترح

 في ،ديزرجينسكي . قال" آخر؟ من ولكن" .عامة مفاجأة في تسبب االقتراح .آخر

 عام لبشك دعمه ستالين أعطى لقد مينزانسكي أيد ستالين لكن ."أحد يوجد ال" .عذر

 ذاوهك .الحكومي الجهاز نعمة خالل من فقط سياسيا   موجودين كانوا الذين لألشخاص

 صبحأ ،دزيرجينسكي وفاة عدب حتى لستالين الحقيقي الظل مينزانسكي أصبح

ا المركزية اللجنة في عضو ولكنه رئيس فقط ليس مينزانسكي  لظل مكني وهكذا .أيض 

  .الحقيقية الشاشة على البيروقراطية الشاشة ينتقل من حقيقى أن غير رجل

 

 يف لي جاء .لنفسه مختلف مدار على العثور مينزانسكي حاول ،سنوات عشر قبل

 ،الرسمية الزيارة من انتهى أن بعد .للجيش الخاصة اإلدارات نع تقرير مع القطار

 في الحيرةو بالذعر يشعر المرء تجعل التي ابتسامته مع ،واالبتعاد التشويش في بدأ

 يدير كان ستالين بأن علم على كنت هل: لي سؤال طرح خالل من انتهى .نفسه الوقت

 ضدي؟ للغاية معقدة مؤامرة

 نم شيء أي من المخاوف أو األفكار عن بعيد ا كنت لقد - ةمطلق حيرة في قلت لقد

  .القبيل هذا

 ادونمع هم الذين حولك الناس تجمع بأنك اآلخرين وبعض لينين إلى يلمح إنه ،نعم"

 " .للينين خاص بشكل

 حتى أريد ال فأنا ،لي بالنسبة أما .استيقظ فضلك من .مينزانسكي يا تغضب أن يجب"

 يجةنت الكتفين مع هز ،فى موجه من السعال مينزانسكي نطلقا” .ذلك عن أتحدث أن

  .أخرى حقول عن البحث بدأ أنه أعتقد اليوم ذلك بعد .الحرج

 الرجل هذا .معي شيء هناك كان لو كما أشعر بدأت ،العمل من ذلك نحو أو ساعة بعد

 .عاميط مع جالزجا من قطعة ابتلع أنني لو كما بالتأكيد يزعجني كان ،الغامض بكالمه

 ضوء في ستالين ظهر ،عيني أمام ،وهناك بها اقتربنا محددة حوادث أتذكر بدأت

 ونعي ذو سيئ رجل إنه: "ستالين من كريستينسكي لي قال الحق وقت في .جديد
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 دعوة بعد مرة ألول ذهنه صفارة من األخالقية الصفية هذه كانت لقد ."صفراء

  .كالمعتاد قصيرة زيارة في الحق وقت يف موسكو إلى ذهبت عندما .مينجنسكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيةاستراتي حول والثالثون: خالف السابع الفصل

 الحرب
 

 يكون أن المحتمل من .معاركه أو األحمر الجيش تاريخ أروي ال الصفحات هذه في

 ،ةالثور تاريخ عن ينفصم ال ارتباط ا يرتبطان اللذان ،الموضوعين هذين من كال

 لكتاب موضوع ا الموضوع ليجعل ،الذاتية السيرة نطاق من أبعد هو ما إلى ويذهب

 تقدم في شأتن التي االستراتيجية-السياسية الخالفات أتجاوز أن أستطيع ال لكنني .آخر

 ،وقتال مرور مع .العسكرية العمليات مسار على الثورة مصير يعتمد .األهلية الحرب

 لمسائ ،بينها من ،الحرب مشاكل كثرفأ أكثر للحزب المركزية اللجنة استوعبت

 لرئيسيةا القيادية المناصب القديمة المدرسة في عسكريون قادة احتل .االستراتيجية

 الثوريون السياسيون كان .والسياسية االجتماعية الظروف فهم إلى يفتقرون كانوا الذين

 .كريةالعس المعرفة إلى يفتقرون للحزب المركزية اللجنة شكلوا الذين الخبرة ذوو

 هو وكما ،جماعي لعمل نتيجة عادة واسع نطاق على االستراتيجية المفاهيم كانت

  .والصراع الخالف إلى أدت ،الحاالت هذه مثل في دائما الحال

 .إستراتيجية خالفات على المركزية اللجنة قسمت عندما حاالت أربع هناك كانت

 .رئيسية جبهات هناك كانت حيث االختالفات من العديد هناك كان ،أخرى وبعبارة
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 اكلالمش جوهر للقارئ تقديم مجرد ،شديد باختصار األمور هذه أتناول أن أستطيع هنا

 ختراعاتاال من التخلص نفسه الوقت وفي ،العسكرية القيادة على نفسها تطرح التي

  .عني الالحقة

 إلى زترم وهي ،1919 عام صيف في جرت المركزية اللجنة في حادة حجة أول

 في نهمع تحدثت الذي ،فاتيزتيس آنذاك العام القائد كان .الشرقية الجبهة على الموقف

 من ،نفسه من متأكد فاتيزيتس جعل نحو جهودي وجهت .سفياتشسك حول الفصل

 عدب ،أننا هي فاتيزيتس نظر وجهة كانت .مستحيل األمر هذا بدون .وسلطته حقوقه

 الجانب إلى ،الشرق في بعيدا   االندفاع عن امتنعنا ،كولتشاك ضد الكبيرة نجاحاتنا

 من كان .الشتاء لفصل الجبال في للبقاء الشرقية الجبهة أراد .األورال جبال من اآلخر

 ،الجنوب إلى وتحويلها الشرق من االنقسامات بعض سحب من يمكننا أن ذلك شأن

 ارمةص بمعارضة قوبلت لكنها .الخطة هذه أؤيد أنا .خطورة أكثر دينيكين أصبح حيث

 جيش في العامة األركان هيئة من وكولونيل الشرقية الجبهة قائد ،كامينيف من

 سميلجا البالشفة كال العسكري المجلس أعضاء من اثنين من وكذلك ،القيصر

 نم فقط قليل عدد اآلن حتى هزم كولتشاك أن على أصروا .القديمان الشيفيتشو

 ،التنفس على الحصول من ان يمنع هو شيء أهمو ،اتباعه الضروري من كان الرجال

 الشرقية ةالحمل تبدأ أن يجب وكنا ،الشتاء فصل خالل يتعافى سوف الحالة هذه في ألنه

 كولتشاك يشج لحالة حقيقي تقدير على يتوقف بأكمله السؤال كان .الربيع في جديد من

 هةالج من وخطورة أهمية أكثر وبيةالجن الجبهة اعتبرت ،الحين ذلك حتى .ومؤخرته

  .تماما هذا وأكد الحق وقت في .الشرقية

 .كولتشاك جيش تقييم في حق على كانت التي الشرقية الجبهة قيادة أنها أثبتت لكنها

ا المركزية اللجنة تبنت لقد  ،فاتزيتس يدتأ ألنني ضدي وبالتالي ،العليا القيادة ضد قرار 

 لكن فيها المجهوالت من العديد لها كان اإلستراتيجية ةالمعادل هذه أن أساس على

 علىاال للقائد جديدة سلطة على للحفاظ الحاجة كانت والمعروفة المهمة الكميات إحدى

 بعض يةالشرق الجيوش أطلقت .صحيح المركزية اللجنة قرار أن ثبت .المسلحة للقوات

 في اككولش أعقاب في قدمهمت ،نفسه الوقت في ،واستمرت الجنوبية للجبهة القوات

 كامينوف عووض فاتزيتس رفض تم .العليا القيادة في تغيير أحدث هذا .سيبيريا قلب

  .مكانه في

 عالقتي ىعل تأثير أدنى له يكن لم وبالطبع ،عملية طبيعة ذا ،ذاته حد في ،الخالف كان

 في .اكهاشب حيكت المكائد كانت ،الصغيرة العرضية الخالفات هذه من ولكن .لينين مع

 طربمخا لينين تخويف يحاول ،الجنوب من يكتب وهو ،ستالين كان ،1919 يونيو 4

 اللجنة تستطيع هل: هو اآلن برمته السؤال إن: "يقول وكتب .العسكري االتجاه

 اللجنة لدى هل .الصحيحة النتائج الستخالص كافية شجاعة تجد أن المركزية

ا واضح أعاله المذكورة الخطوط معنى« كافيين؟ وحزم طابع المركزية  تثبت .تمام 
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 المرات من العديد قوبل ومثلما ،مرة من أكثر السؤال طرح ستالين أن نبرتهم

 امرةالمؤ بعض لمست لكنني .الوقت ذلك في هذا بكل جاهال   كنت .لينين بمعارضة

 ضترع ،الموضوع في الدخول في الرغبة أو ليس لدى الوقت وكوني .وساق قدم على

 اللجنة ردت ،يوليو 5 في .لها نهاية أضع لكي ،المركزية اللجنة على استقالتي

 :التالي النحو على المركزية

 الرفيق يانب في النظر بعد ،المركزية للجنة والسياسي التنظيمي المكتب توصل وقد“

 ستقالةا قبول على تماما قادر غير أنه مؤداه استنتاج إلى ،بالكامل ومناقشته تروتسكي

 السياسيةو التنظيمية .لطلباته واالمتثال تروتسكي الرفيق

 مؤامرات يحمل كان أنه من الرغم على .اآلخرين بين ستالين اسم القرار هذا يحمل

 كافية حرو ستالين لدى يكن لم ،والحزم الشجاعة بانعدام لينين واتهم ،الكواليس وراء

 ،ذكره سبق كما ،الجنوبية الجبهة .المركزية للجنة علنية معارضة في للدخول

 أينجز من تتكون العدو قوات كانت .األهلية الحرب في الرئيسي المكان افترضت

 لمعينا المتطوع األبيض والجيش - كوبان محافظة في سيما ال - القوزاق: مستقلين

 هجمة من حدودهم عن الدفاع على حريصين القوزاق كان .البالد أنحاء جميع من

 تلك مجد يتم لم .موسكو على للقبض متلهفا المتطوع الجيش كان .والفالحين العمال

 شمال في الكوبيين القوزاق مع مشتركة جبهة المتطوعون شكل إذا إال المصالح

 إلخراج مستحيل الواقع وفي ،للغاية الصعب من جعلت هذا جبال ولكن .القوقاز

 واحدةك الجنوبية الجبهة مشكلة من العليا قيادتنا اقتربت .كوبان مقاطعة من القوزاق

 دةالقاع كوبان مقاطعة كانت .االجتماعي أساسها متجاهلة ،المجردة اإلستراتيجية من

 القاعدة لكت في حاسمة ضربة تقديم قررت ،لذلك ،العليا القيادة للمتطوعين الرئيسية

 لىع كوموس إلى الوصول ويحاول يهرع الدنيكين دع: السبب كان .الفولغا نهر من

 تعليق تمسي ثم .ظهره خلف الكوبية قاعدته بإبعاد سنقوم ،األثناء هذه في .جيوشه رأس

 تكن لم لو .العام االستراتيجي المخطط هو هذا كان . عليه وسنقبض الهواء في دينكين

 ،لحقيقيةا الجنوبية الجبهة على تطبيقه في لكن .صحيحة الخطة لكانت ،أهلية حرب هذه

 نيكيندي فشل حين في .كبير بشكل العدو وساعدت ،نظرية مجرد أنها الخطة أثبتت

 من القوزاق أعشاش ضرب اآلن ساعده الشمال ضد طويلة بحملة القوزاق إقناع في

 فسهمأن ربطوا لقد .أرضهم على أنفسهم عن يدافعون القوزاق يعد لم ،هذا بعد الجنوب

  .التطوعي الجيش بمصير ومصيرهم

 نحقق لم ،التقنية والوسائل القوات وتركيز لعملياتنا الدقيق تحضيرال من الرغم على

 في متجذرة أنها يبدو .الدنيكين مؤخرة في هائال   حائط ا القوزاق شكلت .نجاح أي

 على كله القوزاق السكان هجومنا وضع .وأسنانها بمخالبها بها وتمسك ،أرضها

 مباشرة الحالس حمل على القادرين كل ةقياد فقط وندير وطاقتنا وقتنا ننفق كنا .أقدامهم

 بالتقدم ،هصفوف شرعت ،أوكرانيا دينكين اكتسح ،ذلك غضون في .األبيض الجيش إلى
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 ،ارثةك بمثابة توال استسالم كان .توال يهدد وكان ،وأوريول كورسك أخذ ،الشمال نحو

 الخرطوش ومصانع البنادق فقدان سيشمل كان ألنه

 تناصفق خالل من طلبت .تماما ذلك عكس كانت البداية منذ نهاع دافعت التي الخطة

 وتناق بكل والتركيو ،ألنفسهم القوزاق وترك ،القوزاق عن المتطوعين قطع األولى

 نحو لجافو من يكون لن الخطة لهذه وفقا ،للضربة الرئيسي االتجاه .المتطوعين على

 الدالب من الجزء هذا في .تسكدوني ومنطقة خاركوف نحو فورونيج من ولكن ،كوبان

 انبج إلى كليا يعملون والعمال الفالحون كان ،أوكرانيا من القوقاز شمال يقسم الذي

 برع السكين مثل يتحرك األحمر الجيش كان ،االتجاه هذا في بالتقدم .األحمر الجيش

 كنن مل لكننا ،الغرباء من حدودهم لحماية أماكنهم في سيبقون القوزاق كان .الزبدة

 من انك ولكن .عسكرية منها أكثر سياسية ،مستقلة القوزاق مسألة تكون قد .لنمسهم

 من المتطوع الجيش توجيه من كاستراتيجية هذا للفصل األول المقام في الضروري

 قبل يسل ولكن ،المطاف نهاية في تبنيها تم التي الخطة هذه كانت ،النهاية في .دينكين

 كانت يالت تلك من خطورة أكثر خسارتها كانت التي ،توال ديدته في دينكين يبدأ أن

 ،لها داعي ال التي الخسائر من الكثير وعانينا ،أشهر عدة أهدرنا لقد .موسكو في

  .للغاية الخطيرة األسابيع بعض في وعشنا

 يةالجنوب الجبهة حول االستراتيجية الخالفات أن إلى أشير أن أود ،وبخصوص ذلك

 خطتي بنيت دلق ."شأنهم من التقليل" أو" الفالحين" تقدير بمسألة وثيقة لةص على كانت

 الخط هذا وعلى ،أخرى ناحية من والقوزاق جهة من والعمال الفالحين عالقات على

 بدعم تقوبل التي ،العليا للقيادة األكاديمي للمخطط الخاصة خطتي عارضت الحجة من

 ثباتإل المستخدم الجهد من األلف الجزء أنفقت قد كنت إذا .المركزية اللجنة اغلبية من

ا أقيم أن بإمكاني لكان ،للفالحين" تقديري"  نوفييفزي ضد فقط ليس ،سخيف ا اتهام 

ا لينين ضد بل ،والباقي وستالين   .وبيةالجن الجبهة على خالفنا أساس على ،أيض 

 ضد يودينتش مبهجو يتعلق فيما االستراتيجية الطبيعة ذي الثالث الصراع نشأ

 .أخرى مرة إعادة إلى حاجة وال سابق فصل في الحادث هذا وصف تم .بتروغراد

 هل ،الجنوب في للغاية الخطير بالوضع متأثرين ،ذلك فقط سأضيف

 الكارثة هاب تسببت التي االستثنائية للنسب األسباب أحد أن يالحظ أن المرء على يجب

 اتجاه في تعمل التي ،السوفييتية الجيوش من يةالجنوب المجموعة قيادة هي وارسو قبل

 لهذه وريالث العسكري المجلس في الرئيسية السياسية الشخصية .(ليمبرغ) لفوف

 لوقتا نفس في لفوف يدخل أن ،الثمن كان مهما ،ستالين أراد .ستالين كان المجموعة

 مثل تالكام على قادرون الناس بعض .وارسو وتوكاشيفسكي سميلجا فيه دخل الذي

 توكاشيفسكي ظل في الجيوش على الخطر عن النقاب كشف عندما .الطموحات هذه

 لضرب مهاتقد اتجاه بتغيير الغربية الجنوبية الجيوش العليا القيادة وأمرت ،بالكامل

 من جيعبتش الغربية الجنوبية القيادة واصلت ،وارسو قبل البولندي الحيوى الجناح
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 أن نم بلفوف أنفسهم يلتقطوا من أن أهمية أكثر يكن لم نهأل غرب ا تتقدم ،ستالين

 ،ةالمتكرر والتهديدات األوامر توجيه بعد فقط وارسو؟ أخذ على" اآلخرين" يساعدوا

 كان التأخير من القليلة األيام لكن .تقدمها اتجاه بتغيير الغربية الجنوبية القيادة قامت

  .مميت تأثير بالفعل لها

 ائعةالر االنتصارات بعد .الكيلومترات من أكثر أو مئة أربع إلى جيوشنا إرجاع تم

 جبهة من عودتي عند .الموقف وبين شخص أي بين التوفيق يتم لن ،السابق اليوم في

لة موسكو وجدت ،رانجل  إلى ذهب ريكوف حتى ،اآلن ثانية بولندية حرب ا مفضِّ

 ةقياد وكانت ."النهاية إلى اننقله أن يجب بدأنا عندما: "يقول كان اآلخر المعسكر

 ،لمدفعيةا تجديد تم ،كافية احتياطيات أظهرت وقد .مشجعة آمال بمثابة الغربية الجبهة

 دلق" الغربية؟ الجبهة على لدينا ماذا" .الفكر في األب أمنية كانت .دواليك وهكذا

 .الخام يرالبش العجين صب اآلن لدينا والتي أخالقيا   المهزومة الوحدات فقط" التحقت

 قد حيث ،دقة أكثر نكون أن أو .القبيل هذا من جيش مع يقاتل أن المرء يستطيع ال

 ش اجي ويجهز يتراجع بينما دفاعية عمليات في االنخراط من هذا مثل جيش يتمكن

 قاءاالرت على قادر كهذا جيش ا بأن االعتقاد المعقول غير من لكن .المؤخرة في جديد ا

 كرارت أن وأعلنت” .الخاصة بشظاياه مليء طريق طول على صرمنت تقدم إلى بنفسه

 ،اقتراحه مت الذي القرار أقدم لن ،ذلك أضعاف عشرة سيكلفنا بالفعل ارتكب الذي الخطأ

 مراراست عن رسميا دافع لينين أن من الرغم على .االقليه إلى نداء أحمل سوف ولكن

 إبرام بضرورة الراسخ إيماني إن .ارهوإصر إدانته دون المرة هذه فعل أنه إال الحرب

 في لبتا عن نتوقف أن اقترح .لينين لدى انطباعا   ترك ،قاسيا   كان ولو حتى ،السالم

 الةح عن مباشر انطباع على والحصول الغربية الجبهة زيارة من أتمكن حتى السؤال

  .بالفعل معي كان لينين أن يعني هذا ،لي بالنسبة .التراجع بعد جيوشنا

 كان ؛ هناك إدانة هناك يكن لم لكن .أخرى حرب لصالح الجبهة في الوضع وجدت

 إلى جيش من العسكري السلم على نزلت كلما .موسكو في للموقف انعكاسا ببساطة

 سالةر للينين أرسلت .هجومية حرب شن استحالة أدركت كلما ومجموعه ،وفوج ،فرقة

 الخاصة تيشالتف جولة أتابع كنت بينما ،منها ةبنسخ االحتفاظ دون ،برفق أكتبها ،حولها

قدمت به  لذيا االستنتاج لتأكيد كافية الجبهة في قضيتها التي الثالثة األيام كانت .بي

 سالم لصالح تقريبا   باإلجماع السياسي المكتب وحلِّ  ،هناك إلى عدت موسكو من

  .فوري

 .كبيرة ةتاريخي نتائج يةالبولند الحرب في االستراتيجية الحسابات في للخطأ كان

 لىع .متوقع غير بشكل عززت الحرب من للخروج بيلسودسكي من بولندا خرجت

 أنشأتها يالت الحدود قطعت .ساحقة ضربة البولندية الثورة تطور تلقى ،ذلك من العكس

 هميةأ ذات بعد فيما كانت حقيقة وهي ،ألمانيا من السوفياتية الجمهورية ريغا معاهدة

 خطأ أهمية رآخ شخص أي من أفضل بالطبع لينين فهم لقد .البلدين كال حياة يف كبيرة

  .والكلمة بالفكر مرة من أكثر إليها وعاد ،"وارسو"
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 ورسام يمثله الذي الضوء نفس ما حد إلى اآلن لينين يظهر ،ايبجونز الـ أدب في

 مثلما اتيركاريك على تحصل ،مثالية صورة من فبدال  : والقديسين للمسيحيين سوزدال

 ونتيجة ،مأذواقه فقط تعكس النهاية في ،أنفسهم فوق يرتفعوا أن األيكون رسامو يحاول

 اللخ من العقيدة قيادة سلطة على الحفاظ مع .المثالية صورهم ترسم أن يجب لذلك

 كخبير يسل اإلغريقي األدب في لينين تمثيل يتم لذلك ،عصاه في الشك من الناس منع

 ال اتلقرار آلي كإنسان ولكن ،للوضع تقديره في عبقريه أظهر ثوري يإستراتيج

 اآلخرين لدى يكن مل وقت في ،باللينين يتعلق ما في عبقرية كلمة طبقتني لقد .فيها عيب

 لم لكنه .يكون أن للرجل يمكن ما بقدر عبقري ا لينين كان ،نعم .نطقه في الشجاعة فيه

 خرآ شخص أي من أقل جعلهم .أخطاء أي ترتكب ال التي التلقائية الحساب آلة يكن

 لكل قالعمال النطاق مع يتفق بما ذلك في وخطيرة متشابهة جعلها لكنه ؛ منصبه في

  .أعماله
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 إلى سياسة والثالثون: االنتقال الثامن الفصل

 لينين مع وعالقاتي ،"النيب" ،جديدة اقتصادية
 

 من زيد ام تستمد فترة وهي ،لينين مع تعاوني من األخيرة الفترة من أقترب اآلن وأنا

 تم ،نينلي وفاة بعد .للتابعين الالحق النصر أسس على احتوت أنها حقيقة من األهمية

 ويهتش هو وحيد لغرض وأدبية تاريخية طبيعة ذات ومتفرعة معقدة منظمة تأسيس

 لصراع ةصور مرس خالل من أساسي بشكل به القيام تم لقد .المتبادلة عالقاتنا تاريخ

 من ،فيها اختلفنا التي اللحظات عن الماضي عزل طريق عن ،"مبدأين" بين مستمر

ل ك خالل من ،كله ذلك من واألهم ،الفردية الجدلية التعبيرات الكثيرمن جعل خالل

 لوسطىا القرون عن المدافعين قبل من مكتوب هو كما الكنيسة فتاريخ .محض اختراع

 سهيلت تم .ابيجونس لل التاريخية التحقيقات مع مقارنة العلمي العالج من نموذج هو

 ندماوع ،عال   بصوت ذلك ذكرت ،لينين مع اختلف عندما أنه بحقيقة ما حد إلى عملهم

 ختلفواا عندما ،التصفويين أن حين في .الحزب ناشدت حتى ،ضروري أنه أعتقد كنت

 صمتال يلتزمون ما عادة ،حالتي من أكثر األحيان من كثير في حدث والذي لينين مع

 بالقرب ما كانم في البالد في أيام لبضعة ويختبئون ينفضون ستالين مثل أو ،ذلك حيال

  .موسكو من

 بعضنا نع مستقل بشكل ولينين إليها توصلنا التي القرارات كانت ،الحاالت معظم في

 ندماع .متبادل تفاهم ثإحدا شأنها من كلمات بضع .األساسية األمور كل في متطابقة

ضي السوفيتي أو السياسي المكتب قرار أن اعتقدت  سأرسل ،يخطئ قد الشعب لمفوِّ

 يف ." اقتراحك أرسل تماما حق على: "يجيب كان .ورقة على مختصرة مذكرة لينين

 ةومطالب ،اقتراحه مع أتفق كنت إذا ما بشأن تحقيقا لي يرسل كان األحيان بعض

امر .لدعمه ألتحدث ا ار   تمي كان التي الطريقة الهاتف عبر معي يرتب كان ،وتكرار 

 دون تعال رجاء  : "على يصرِّ  أن المهم من كان وإذا ،األمور بعض مع التعامل بها

 حيث نم أسئلة على معلنا المعتاد الشيء بيد يدا   فيها عملنا التي الحاالت في ."تأخر

 ظلوا ،الصفوة هذه بينهم من ،القرار عن راضين غير كانوا الذين أولئك المبدأ

 مسألة لحو كامينيف أو ،زينوفييف ،ستالين معي اختلف الوقت من كثير .صامتين

 .صمت يغرقون في رأيي شارك لينين أن علموا أن بمجرد ولكن ،كبيرة أهمية ذات

 ،نختارها طريقة بأي لينين لصالح أفكارهم عن للتخلي" التالميذ" استعداد نعتبر قد

 على قادرين كانوا لينين بدون بأنه ضمان أي بوضوح يتضمن لم االستعداد هذا لكن

 أهمية ترضتف لينين مع خالفاتي فإن ،الكتاب هذا في .االستنتاجات نفس إلى الوصول

 التاليوب االستثناء هي خالفاتنا كانت: لهذا سببان هناك .الواقع في موجودة تكن لم

 سياسيا   امال  ع وأصبحوا ،فلكية أبعاد إلى النبالء ضاعفها ،نينلي موت بعد االنتباه جذبت
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 مفصال   ا  وصف قدمت منفصل فصل في .األحوال من حال بأي منا بأي يرتبط ال مستقال  

 آخر خالف ا ذكرأ سوف اآلن .ليتوفسك-بريست بسالم يتعلق فيما لينين مع الختالفاتي

 إلى االنتقال عشية ،1920 امع ختام في أشهر لبضعة البعض بعضنا ضد وضعنا

  .الجديدة االقتصادية السياسة

 لبعض قتناعال سحقت التجارية النقابات بمناقشة يدعى ما أن ينكر أن المرء يستطيع ال

ا ثوري ا كان منا واحد كل .الوقت  صلف يريد حتى أو ليتمكن السياسيين من وكثير 

 سميهي قد ما وزينوفييف الينست أعطيت ،المناقشة تلك خالل .العامة عن الشخصية

 ستفادةلال جهد كل بذلوا لقد .العراء في ضدي كفاحي إلخراج القانونية فرصته المرء

" التروتسكية" ضد المستقبلية حملتهم عن بروفة لهم بالنسبة كان لقد .الوضع من الكاملة

 نأ قالطر بكل وحاول ،غيره من أكثر لينين أزعج الذي الشيء من الجانب هذا ولكن

  .يشلها

 أنني درجةل عليه تكدست التي القمامة من الكثير لديه كان للمناقشة السياسي المحتوى

 من ةطويل فترة بعد .األمر حقيقة إلى الوصول يحاول الذي المستقبل مؤرخ أحسد ال

 أحدها كان الوقت ذلك في موقفي أن العقيدة بقايا اكتشفت ،لينين وفاة بعد أي ،الحدث

 هذا كان .ةالجديد االقتصادية للسياسة معاد تقريبا وواحد ،"الفالحين شأن من التقليل"

 جذور كانت الحال بطبيعةو الواقع في .علي الالحقة الهجمات جميع أساس الحقيقة في

  .قليال   أعود أن يجب ،الحقيقة هذه وكشف تماما ذلك عكس هي النقاش

 أنه يعتقد كان ،"مريضة" اتناقاطر من ٪ 60 كان عندما ،1919 عام خريف في

ا الرقم سيرتفع 1920 عام ربيع بحلول  أعرب الذي الرأي هو هذا كان .٪75 إلى حتم 

 ديةالحدي بالسكك النقل حركة كانت ،الظروف هذه ظل في .لدينا الخبراء أفضل عنه

 الحتياجات فقط كافية كانت الصحة نصف في القاطرات من ٪25 ألن ،صعبه عملية

 لمهندسا رسم .للوقود الضخم الخشب على تعتمد كانت ألنها ،الحديدية لسككل النقل

 يانيب رسم ،األشهر تلك خالل النقل نظام عن بالفعل مسؤوال كان الذي ،لومونوسوف

 الرياضيات إلى مشيرا .للحكومة القاطعة للنتيجه

 يصهاتلخ يمكن التي االقتصادية المالحظات من مخزن ا معي أحضرت األورال من

 اضيا  ر واقعيا عملي كان لقد .الحرب شيوعية عن التخلي يجب: واحد عام استنتاج في

 نفدتاست قد األهلية الحرب ظروف علينا أرغمتنا التي الشيوعية الحرب أساليب عن

 المصلحة عنصر إدخال يجب االقتصادية حياتنا إنعاش أجل من وأنه ،بالكامل

 .ما جةدر الى المحلي السوق استعادة علينا كان ،أخرى وبعبارة ؛ ثمن بأي الشخصية

 على ريبةض بفرض الغذائية الضريبة استبدال مشروع المركزية اللجنة إلى قدمت لقد

  .السلع تبادل واستعادة الحبوب
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 نع المتبادلة والمسؤولية ،الغذاء لجدول وفقا متساوية لمصادقة الحالية السياسة"

 عةالزرا حالة خفض إلى تميل ،المصنعة للمنتجات المتساوي والتوزيع ،الوالدات

 للبالد اديةاالقتص الحياة في كامل انهيار بإحداث وتهدد ،الصناعية البروليتاريا وتفريق

 يف المركزية اللجنة إلى المقدم البيان في نظري وجهة وضعت ،الكلمات هذه في" 

  .1920 فبراير

 يمكن ال طارئة حالة وهي ،باإلرهاق ددةمه" ،العبارة واصلت ،"الغذائية الموارد"

 نحو النزعات هذه مواجهة ويمكن .االستالم طرق تمنع أن التحسين من قدر ألي

 : التالي النحو على االقتصادي التراجع

 نم نوع) مئوية نسبة أساس على التسديد إلى الفوائض إعطاء يؤدي أن يجب( 1)

 المساحة ادةزي .معينة بطريقة الدفع مقدار تحديد مع ،(العينية التدريجية الدخل ضريبة

  األرباح بعض تحقق زالت ما ،شموال   أكثر زراعة أو ،المحروثة

 اتوكمي للفالحين الموردة الصناعية المنتجات بين أوثق مراسالت إقامة يجب( 2) 

( الفولستات) الريفية المناطق على فقط ينطبق ال وهذا .يوردونها التي الحبوب

ا الفردية الفالحية األسر على ولكن ،والقرى  " .أيض 

 تصاديةاالق للسياسة األساسية المقترحات لكن .شديدة لحراسة تخضع المقترحات هذه

 خرج ،1920 عام أوائل في .ذلك من أبعد تذهب لم عام بعد اعتمدت التي الجديدة

 .أربعة إلى 11 من بتصويت المركزية اللجنة في رفضه تم .اقتراحي ضد بحزم لينين

 ،الحزب مؤتمر إلى أحمله لم .خطأ كان اللجنة قرار أن الالحق األحداث مسار أثبت

 العام مدار على .الحرب الشيوعية شعار تحت ألمناطق جميع في إجراؤه تم الذي

 من ينلين مع شجارى نشأ .مسدود طريق في للبالد االقتصادية الحياة عانت ،التالي

 بيقتط يتم أن طلبت ،السوق نظام في التغيير رفض مت عندما .األعمى الزقاق هذا

 اتتحسين على الحصول يمكن بحيث ،النظام ومع صحيح بشكل" الحرب" أساليب

 األقل لىع الموارد جميع تأميم يتم حيث ،شيوعية الحرب نظام في .حقيقية اقتصادية

 كانت إذا .باتللنقا مستقل دور أي أجد لم ،حكومي بأمر وتوزيعها ،المبدأ حيث من

 يجبف ،للعمال الضرورية المنتجات جميع لتوريد الدولة ضمان على تعتمد الصناعة

 المضمون هو هذا كان ،المنتجات وتوزيع الصناعة إدارة نظام في النقابات إدراج

 حادة رةبصو تدفق تدبير وهو ،الدولة منظمات من جزءا   النقابات جعل لمسألة الحقيقي

  .ذلك عن دافعت المنطلق هذا ومن ،الحربية الشيوعية نظام من

 تنظيم في عملي أساس كانت التاسع المؤتمر عليها وافق التي الحرب شيوعية مبادئ

 اإلدارية ليةباآل وثيق بشكل مرتبط ا الحديدية السكك لرجال النقابي االتحاد كان .النقل

 اإلدارة أحضرت .ملهبأك النقل نظام إلى العسكري االنضباط أساليب تمديد تم .للقسم

 .النقل إدارة مع وثيقة عالقة إلى ،الوقت ذلك في انضباطا واألفضل األقوى العسكرية
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 مرة تولى قد العسكري النقل وأن خاصة ،المهمة المزايا بعض عن ذلك أسفر وقد

 ،الحرب مفوضية من يوم كل ذهبت لقد .بولندا مع الحرب بداية مع أولى أهمية أخرى

 أن قطف ليس حاولت حيث النقل مفوضية إلى ،الحديدية السكك عملياتها دمرت التي

  .كفاءةال من أعلى مستوى إلى لرفعها ولكن ،النهائي االنهيار من الحديدية السكك أنقذ

ا النقل مجال في العمل عام كان  ساسيةاأل األسئلة جميع وجدت .لي بالنسبة دراسي ا عام 

 كان .النقل المج في تركيزا األكثر التعبير االقتصادية للحياة االشتراكي التنظيم عن

ش وور الحديدية السكك عمل يعقد والسيارات القاطرات أنواع في الكبير التنوع

 ،لنقلا نظام لتوحيد األقدام على سيرا المكثف التحضيري العمل إعداد تم .اإلصالح

 عتجمي تم .الخاصة والشركات الدولة قبل يدار بالمثل من الثورة قبل كان والذي

 متاجر وبدأت ،منتظم بشكل تنظيما أكثر إصالحها وكان ،للفئة وفقا القاطرات

 تالمواصال نقل برنامج كان .الفنية معداتها على بناء محددة أوامر تتلقى اإلصالح

 يرالتداب كانت .ونصف سنوات أربع خالل تنفيذه يتم الحرب قبل ما مستوى إلى

ا المعتمدة  من يتعافى النقل نظام بدأ ،1920 عام وصيف ربيع في .اواضح   نجاح 

 لتجارةا مسألة في رأيي شاركوا الذين أولئك مع المؤتمرات كل اختتمت لكني .الشلل

 كان ،المؤتمر من قليلة أسابيع بعد .الجلسة في يزال ال المؤتمر كان بينما النقابات بين

 لها يعد لم يالت ،المؤقتة الفصائل من صيتخل ألنه متلهفا   كنت أنني إلى مطمئنا   لينين

 تفاداس لقد .صدره عن رفع قد ثقل كان لو كما لينين شعر .المبدأ حيث من أساس أي

 لتول انتخابه تم قد كان الذي ،مولوتوف أن مفادها التي الوقحة المالحظات بعض من

 لحينا ذلك إلى وإضافة ،العقل من أكثر بحماسة واتهمته ،استهدفني ،المركزية للجنة

 القاإلط على قادر غير .األحزاب بين العالقات في تروتسكي الرفيق والء: "وهناك

 ليس باتجاه يدفع كان الطريقة بهذه أنه الواضح من كان .مرات عدة ذلك وكرر ."

 بشكل نيحاوال كانا وزينوفييف ستالين ألن ،اآلخر البعض على ولكن مولوتوف فقط

  .النزاع اءأجو يطيالن أن مصطنع

 تالينس تقدم ،لينين إرادة وضد زينوفييف مبادرة على وبناء ،العاشر المؤتمر في

 اللجنة دعم على حصل أنه المؤتمر اعتقد .للحزب العام األمين لمنصب كمرشح

 كان ،نينلي عهد في .التعيين هذا على كبيرة أهمية أحد يعلق لم لكن .بأكملها المركزية

 سياسي ا ليسو ،تقني بطابع يتمتع ،العاشر المؤتمر أسسه الذي ،مالعا السكرتير منصب

 .ستالين عن يقول ،"فقط الفلفل سيعدأطباق الطباخ هذا" مخاوفه لديه كان لينين لكن

 ،تمرالمؤ بعد المركزية للجنة األولى االجتماعات أحد في ،لينين أصر السبب ولهذا

 حظةمال تكن لم .عميقة دسيسة في افعاد كان ."تروتسكي والء" على التأكيد على

 ألخالقيةا ثقته عن الماضي في عبِّر قد لينين كان ،األهلية الحرب واضحةخالل لينين

 قدمت .دالمزي تلقى أو طلب قد شخص أي يكن لم بحيث ،بالعمل بل بالكالم ليس ،بي

 فخل ستالين وجهها التي نفسها العسكرية المعارضة تلك قبل من المناسبة هذه

 الثورية المحكمة عقدت .عملي ا محدودة غير قوة لدي كان ،الحرب الكواليس خالل
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 بهاتللج المساعدة والقواعد ،لي تابعة الجبهات وكانت بي الخاص القطار في دوراتها

 يشغلها مل التي ،للجمهورية التابعة تقريبا األراضي جميع كانت ،األحيان بعض وفي

 لقب من دهس على حصلوا الذين أولئك .محصنة ومناطق قواعد من تتكون ،البيض

 على للحصول وسعهم في ما بكل قاموا وأصدقاء أقارب لديهم كان الجيش عجالت

 قنوات خالل من موسكو في تتركز واالحتجاجات والشكاوى التماسات .لهم إعانة

  .المركزية التنفيذية اللجنة رئاسة في وخاصة ،مختلفة

 من يلةطو فترة قبل وقعت التي باألحداث مرتبطة النوع هذا من ىاألول الحلقات كانت

 تم الذي رابعال الالتفي اللواء قائد حادثة عن بالفعل أخبرت لقد .سفيازيسك في الشهر

 لمدة بالسجن القائد على المحكمة حكمت .موقعه من بسحبه بتهديده قبلي من محاكمته

 كان .سراحه إطالق وتطلب ،تصل االلتماسات بدأت أشهر عدة وبعد .سنوات خمس

 إيجازب البوليتاريا وصفت على السؤال طرح .خاص بشكل رائعا سفيرديلوف ضغط

 تكونس التي العواقب" بـ الفوج قائد هددني عندما ،الوقت ذلك في العسكري الوضع

 نتهيتا بالكاد كنت . بالغيظ لينين وجه نمأكتسى روايتي خالل" الثورة على خطرة

ا يشير كان الذي الممزق الخشن الصوت ذلك في صاح ندماع قصتي من  إلى دائم 

 :وقال منا كل إلى سفيريدلوف نظر" هناك يظل دعه .الداخل في يظل دعه: "اإلثارة

ا ذلك أعتقد"  " .أيض 

 القائد لىع النار بإطالق المرتبطة تلك هي ،بكثير أهمية األكثر ،الثانية الحلقة كانت

 هديدبالت بخارية سفينة على واستولوا ،موقعه من فوجه حببس قام الذي والمفوض

 تحت نسكسمولي في الفوج تشكيل تم .نوفغورود بنفي لالحتفاظ واستعدوا بالسالح

 يهممؤيد بعد فيما أصبحوا الذين العسكرية لسياستي المعارضين أولئك إشراف

 ،لمركزيةا اللجنة وكانت .االحتجاج في صاخبين كانوا الوقت ذلك في لكن .المتحمسين

 عسكريةال السلطات تصرف أن على باإلجماع وافقت قد ،طلبي على بناء عينت التي

الغامضة  الشائعات استمرت لكن .يبرره ما له كان الوضع أن .تماما صائبا كان

 داج مشغوال كنت ولكن ،البوليتاريا عن بعيدا يكن لم مصدرهم أن مرات عدة شعرت

 ،اسيالسي المكتب اجتماع في ،الحظت فقط واحدة مرة .مكيده أولفحص تحقيق إلجراء

 ،اإلطالق على"اجتماعنا عقدنا كنا لما ،سفياتشسك في القاسية اإلجراءات تكن لم إذا أنه

 األحمر بربالح ،دائما   يفعل كان كما ،كبيرة بسرعة الكتابة بدأ ثم األمر لينين اختار" 

 ،مقعده يف لينين كان .الشعب لمجمعي لسوفيتيا خاتم تحمل بيضاء ورقة أسفل في

 [1] .ورقة سلمني ،دقيقتين بعد .االجتماع توقف وهكذا

 فظرو في"  .تريدون كما هذا مثل أشكال من العديد مثل أعطيكم سوف: "لينين قال

 ةمتسرع قرارات اتخاذ ضرورة مع ،األهلية بالحرب المتعلقة كتلك الخطورة بالغة

  .قرار ألي امسبق توقيعه أعطى لينين ،مخطئا منها البعض يكون قد ضللنق قابلة وغير
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  والثالثون: لينين التاسع الفصل
 

 ،الشيوعية لألممية الثاني المؤتمر قبل ،1920 عام ربيع في األولى إجازتي أخذت

 يلطبا العالج دورة إلى وقتي أعطيت .موسكو من بالقرب شهرين حوالي وقضيت

 اللخ بأنه البيان على وعملت ،(الجد محمل على صحتى أخذ في للتو بدأت قد كنت)
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 .ترفيهأجل ال من والصيد ،الشيوعية األممية لبرنامج كبديل أستخدم التالية السنوات

 منعنيي ولم ،العادة هذه لدي يكن لم لكن .للراحة بالحاجة شعرت التوتر من سنوات بعد

 كما عقلال على يعمل أنه هو الصيد في انشغالى .ليوم يفعل مما أكثر ذلك بعد المشي

  .القرحة على كمد يفعل

 مةالقدي القناة في بشبكة السمك لصيد ذهبت ،1922 مايو أوائل في األحد أيام أحد في

 دميق أربطة وكسرت وتسللت مبلال   العشب كانو تمطر السماء كانت .موسكو لنهر

ا األمر يكن لم  لثالثا اليوم في .الفراش في أيام بضعة أمضي أن علي وكان خطير 

  .لرؤيتي بوخارين جاء

  .رعب في صرخ" السرير؟ في ،أيضا ،أنت"

 "ذلك؟ يشاركنى الذي ومن: "سألته

 األطباء .التحدث أو المشي يستطيع وال ،دماغية بسكتة أصيب .للغاية مريض لينين

 " قلقين جدا

 بعض كلمات اقتبس ما وكثيرا ،زمالئه بصحة اكبير اهتماما دائما لينين أظهر

  ."الصغار وسيتسلم السن كبار سيموت: "المهاجرين

 وحدنا نحن كنا طالما العالمية؟ العمالية الحركة هي ما ،أوروبا هي ما يعرف منا كم"

" حزبنا من العليا للمجموعة الدولية التجربة استبدال يمكن ال" كثيرا   قال ،الثورة مع

 الركائز نم واحد الصحة هذا أن ويبدو ،قوية بصحة يتمتع رجال   يعتبر نفسه نينلي كان

ا كان . للثورة القابلة غير ا ،نشط ا دائم  ا ،ومنتبه   ألحيانا بعض في .ومثالي ا ،ومرتاح 

 فاجأني ،الشيوعية لألممية األول المؤتمر خالل .مزعجة أعراض الحظت فقط

 رةم من أكثر أخبرته لقد .مريض رجل وابتسامة ،صوته وتفاوت ،المتعب بمظهره

 أن عيستطي ال إنه قال لكنه ،ثانوية وافق أهمية ذات مسائل في يشغل نفسه كان أنه

ا ،الصداع من يشتكي كان األحيان بعض في .ذلك غير يفعل  ومع يعرض بشكل دائم 

 األمر بدا .ستعادتهال تكفي الراحة من أسابيع ثالثة أو أسبوعين لكن .اإلحراج من قليل

  .أبدا   يرتعد لن لينين أن لو كما

ا حالته ازدادت ،1921 عام ختام في  أعضاء إلى مذكرة أرسل ،ديسمبر 7 في .سوء 

 أقل كان عملي أن من الرغم على .هذا يومنا أعتذر عن الحضور: "السياسي المكتب

ا ثرأك أصبح قد األرق أن إال ،األخيرة األيام خالل أكثر واستراح  يأنن أخشى .سوء 

 بدأ .تالسوفييتا مؤتمر في أو الحزب مؤتمر في سواء تقارير أي تقديم من أتمكن لن

 بعناية لعملا تقدم شاهد لكنه .موسكو من بالقرب قرية في وقته من الكثير يقضي لينين

 يناير 23 في .جارية جنيف لمؤتمر التحضيرات كانت ،الوقت ذلك في .هناك من أكثر

 :السياسي المكتب أعضاء إلى لينين كتب ،1922
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 غير من كان إذا ما يسأل .(22و 20 بتاريخ) شيشيرن من رسالتين للتو تلقيت لقد"

 صغيرةال التغييرات لبعض ،مناسب تعويض على للحصول ،الموافقة فيه المرغوب

 .ركييناألمي إلرضاء هذا .السوفييت في الطفيلية العناصر تمثيل تحديد ا ،الدستور في

 توق في إلى إرساله يتم أن يجب أنه ،رأيي في ،شيشيرن عروض من االقتراح هذا

 يف سيكون ،ذلك إلى وما ،التأخير على واالتفاق الصدد هذا في تنازل كل إن واحد

ق تطاب التي ،المذكرة هذه من كلمة كل في" .المفاوضات جميع على خطر أعظم رأيي

  .لينين والتنفس ،الحياة ،الخبيثة الطيبة عةالطبي مع السياسي التشاؤم

 باءاالط .متكرر بشكل رأسه آالم نمت ،مارس شهر في .التفاقم في صحته استمرت

 نليني استقر .طويلة راحة وصفوا ذلك ومع ،عضوية اضطرابات على يعثروا لم

 .يوما يةبدا في دماغية بسكتة اصابته وحدثت هناك .موسكو قرى إحدى في دائم بشكل

 خباريإ يتم لم لماذا .بوخارين زيارة من يومين قبل بالمرض أصيب لينين أن يبدو

: بوخارين قال .مشبوهة أكون أن في أبدا   أفكر لم الوقت ذلك في ذلك؟ حيال بشيء

 تحدث"  .مرضه سيتطور كيف لترى أنتظر وكنت ،إزعاجك في نرغب نكن لم"

 ،قتالو ذلك في .باالعتقاد" الكبار" عهأقن ما تكرار مجرد ،شديد بإخالص بوخارين

 .فوليط نصف ،هستيري ا نصفها ،المميزة" بوخارين" بطريقة بي ُملحق ا بوخارين كان

 ضغطي كان بينما ،والغمز سريري على التراجع خالل من لينين لمرض روايته أنهى

 من ننوعا هناك . . . تمرض ال ،أناشدك ،تمرض ال: "البطانية على ذراعيه على

 طريقةب راهنته لقد" .وأنت لينين . . . بالرعب دائما   يجعلنى أفكر الذين موتهم الرجال

 الضربة كانت .أخبرنى فيما على دفعنى للتركيز لي تنفيسه كان .توازنى الستعادة ودية

  .أنفاسها تمسك كانت نفسها الثورة أن لو كما بدا .الساحقة

 .فقط همست" ،مالحظاتها في سيدوفا .N. I كتب ،"لينين مرض عن شائعات أول"

 راها أنى لم كثيرون يعلم .بالمرض يُصاب أن يمكن لينين أن يعتقد أحد ال أنه بدا

 .موسكو عن فيرست 80 حوالي يبعد مكان إلى صيد رحلة في ذهبت مايو نهاية قرب

 عيم البحيرة طول على األطفال سألني .بأسم لينين مصحة أنشاء به الذي المكان

ا وأعطوني ،لينين صحة عن أسئلة وسألوني  اآلن ىحت لينين .له ورسالة ميدانية زهور 

 الديميرف مني طلب لقد: "سكرتيره خالل من سطور بضعة أملى لقد .يكتب أن يمكن ال

 لمصحةا أطفال إلى منه هدية على بالحصول باقتراحك يرحب أنه لك أكتب أن إيليتش

 كثيرا   كرهميش أنه الصغار إخبار إليتش فالديمير يضا  أ يطلب .بودسولناياكا محطة في

 .تهمدعو من االستفادة على قادر غير أنه ويؤسفني ،الرقيقة والزهور رسالتهم على

 ويكون وسطكم قريبا   سيتعافى أنه في شك لديه ليس

 لىإ رسميا يعد لم أنه من الرغم وعلى ،أخرى مرة قدميه على لينين كان ،يوليو في

 تلك خالل .شيء كل ودرس شيء كل على عينه أبقى أنه إال ،أكتوبر حتى العمل

 ناالشتراكيي محاكمة انتباهه لفتت التي األشياء بين من كان ،النقاهة من الفترة
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 لينين حوجر ،وأوريتسكي فولودارسكي الثوريون-االشتراكيون قتل لقد .الثوريين

 محمل االعلى هذا كل مع التعامل يمكننا ال .القطار لتفجير بمحاولتين وقاموا ،بجدية

 قدرنا أننا إال ،ألعدائنا مثالية نظر وجهة من نعتبرها لم أننا من الرغم على .الجد

 إذا الثورة هدد الذي الخطر عن أعيننا نغمض أن يمكننا ال ."التاريخ في الفرد دورة"

 مجموعةال ستسقط ،اآلخر تلو واحد ا ،أسفل إلى النار بإطالق ألعدائنا نسمح أن لنا كان

  .لحزبنا الكاملة الرئيسية

 مرة نم أكثر لنا والباردة الساخنة غير األنواع من اإلنسانيون أصدقائنا لنا أوضح وقد

 من عدو على النار إطالق لكن ،عام بشكل االنتقام ضرورة رؤية يستطيعون أنهم

 ."شهامة" نظهر نبأ طالبوا .الضروري النفس عن الدفاع حدود تجاوز يعني مأسور

 لوقتا ذلك في يجرؤون يزالون ال كانوا آخرون أوروبيون وشيوعيون زيتكين كالرا

 ياةح نقضى على أننا على أصروا وأنا للينين معارضتي في ،يعتقدون ما ليقولوا

 بدا هذا .السجن في الحبس على عقابهم من نحد أن اقترحوا .المحاكمة في الرجال

 خصيةش تفترض الثورة زمن في األفراد ضد االنتقامية األعمال مسألة لكن .حل أبسط

ا محددة  هو نإذ النضال .الجنسي العجز حالة في اإلنسانية العموميات بها تنهض تمام 

 ما الثورة هي هذه أن بما - الموت أو الحياة أجل من صراع ،الفعلية السلطة أجل من

 في يأملون الذين لألشخاص جنالس يكون أن يمكن ،الظروف هذه ظل في ،المعنى

 رأسه؟ ىعل الرجال تدمير أو وسجن ،أسابيع بضعة غضون في السلطة على االستيالء

 لحربا وكذلك ،الثورة" إدانة" يجب ،اإلنسانية للشخصية المطلقة القيمة نظر وجهة من

 رةكف فإن ،ذلك ومع .واسع نطاق على بأكمله البشرية تاريخ يأخذ أن أيضا   يجب كما

 عن يدةبع زالت ما عملية وهي ،للثورات كنتيجة فقط تطويرها تم قد ذاتها الشخصية

" الجماهير" فكرة تتوقف وقد ،واقعة حقيقة الشخصية فكرة تصبح أن أجل االكتمال من

 على يجب ،المميزة الفلسفية" الشخصية" فكرة نقيض كونها عن المستهترة شبه

 ،دقة ثرأك لتكون ،أو ،ثورية رافعة جديدة تاريخية ةدرج إلى نفسها ترفع أن الجماهير

 نظر وجهة من سيئة أم جيدة الطريقة هذه كانت وسواء .الثورات من سلسلة خالل من

 .المعرفةب مهتم غير بأنني االعتراف من لي بد وال ،أعرف ال فأنا ،المعيارية الفلسفة

 .اآلن ىحت البشرية بها وجدت تيال الوحيدة الطريقة هي هذه أن بالتأكيد أعرف لكنني

 تبرير محاولة .الثوري اإلرهاب" لتبرير" محاولة حال بأي ليست االعتبارات هذه

 ثراء بح؟ذ العظيم العالم واستغاللي منظمو هم؟ ومن .المتهمين إلى االنتباه سيعني ذلك

 عاةد العشاء؟ بعد سيجارهم رائحة" المجهول الجندي" إلى يصل ما يقدمون الذين نوفو

 كرارلت استعداد على هم والذين ،هناك يكن لم عندما فقط الحرب خاضوا الذين السالم

 نفسهمأ اعتبروا الذين ،وبوانكاريه ويلسون ،جورج لويد لالشمئزاز؟ المثير تنكرهم

 الخاصة؟ ولجرائمهم - هوهينزيليرن لجرائم األلمان األطفال تجويع لهم يحق

 يف األهلية الحرب نار أوقدوا الذين الفرنسيون وريونالجمه أو اإلنجليز المحافظون

 مواصلة يمكن دماءهم؟ من أرباحهم سحب يحاولون كانوا بينما آمنة مسافة من روسيا
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ا ليس السؤال ،لي بالنسبة .نهاية بدون المكالمة هذه  .سياسي رتفسي بل ،فلسفي ا مبرر 

 مكني هل .الموت أو ل الحياةكبدي التناقضات كل تقلل ألنها فقط الثورة هي الثورة

 رنق نصف كل واللورين األلزاس على السيادة مسألة يحلون الذين الرجال أن تصور

 االجتماعية عالقاتهم بناء إعادة على قادرون البشرية الجثث من الجبال طريق عن

 أحد نال يثبت لم ،حال أي على البرلماني؟ االنشائي التكلم من أكثر شيء ال خالل من

 والذالف بمساعدة القديمة الصخور مقاومة نكسر كنا .به القيام يمكن كيف اآلن حتى

 أكثر من ببنادق الحاالت معظم في ،علينا النار أعداؤنا أطلق وعندما .والديناميت

 العام نفس في أجابنا ،وديمقراطية تحضرا الدول

 اسمهب الشيء هذا لىع نطلق أن يسرنا أنه الواضح من ،لينين استمر ،"حسنا   ،حسنا  "

 المكتب دوض عام بشكل البيروقراطية ضد كتلة لك فأقدم كذلك األمر كان إذا" الصحيح

  ."خاص بشكل التنظيمي

  .أجبته ،"جيدة كتلة لتشكيل لشرف إنه ،طيب رجل مع"

 منظمة ةنهاي في أفكر أن لينين اقترح .الحق وقت في أخرى مرة االجتماع على اتفقنا

 على ناك .البيروقراطية لمكافحة المركزية باللجنة ملحقة لجنة إلنشاء طخط .للمسألة

 ستالين فصيلة لكسر وسيلة أساس ا اللجنة هذه كانت .أعضاء نكون أن سواء حد

 ماك الحزب في الظروف هذه مثل ولخلق ،للبيروقراطية الفقري العمود باعتبارها

 التحادا مجلس رئيس .للمنصب هخلف ينوي كان وكما ،لينين نائب أكون أن لي يسمح

  .الشعب لمجمع السوفيتي

ا" اإلرادة" يسمى لما الكامل المعنى يصبح ،الصدد هذا في فقط  ينينل يذكر لم .واضح 

 هدفه كان ،فيه شك ال مما .كلمة كل وزن وجيزة لفترة وجمعهم ،أشخاص ستة سوى

 ذلك عليف أن الحال بطبيعة أراد .لي بالنسبة االتجاه عمل تسهيل هو اإلرادة صنع في

 من ويخفف ،الحراسة أكثر من واحد كل عن يتحدث .االحتكاك من ممكن قدر بأقل

 غايةلل واضحا مؤشرا التحفظات مع يتأهل نفسه الوقت في .تدميرا األكثر األحكام

 ،ستالينل تحليله في فقط .األول المركز على الحصول له يحق أنه يعتقد الذي للشخص

 أقل يه اإلرادة في الالحقة الحاشية في التي النغمة من مختلفة بدرجات ءالمر يشعر

  .اإلبادة من

 عام يف استسالمهم أن للظواهر أثر مع ،لينين كتب ،وكامينيف زينوفييف كتاب من

 الرجال هؤالء أن الواضح من .دمائهم في إنه أخرى بعبارة ."حادث ا يكن لم" 1917

 ماركسي ا سلي بوخارين .ماضيهم على لومهم ينبغي ال لكن ،الثورة توجيه يستطيعون ال

 يسياس لكنه ،قادر مدير هو بياتاكوف .متعاطف شخص فهو ،ذلك ومع .مدرسي ا بل

 .وفوبياتاك بوخارين ،االثنين هذين يتعلم أن جدا   الممكن من ،ذلك ومع .للغاية سيء

 مخلص روغي فظ ستالين إن .بالنفس الثقة مبالغ فى عيبه انه .تروتسكي هو األبل

 نستالي إزالة يجب .الحزب جهاز من يستمدها التي القوة استعمال إساءة على وقادر
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 لذيا االقتراح وتوضيح بتوضيح يقوم إنه ."اإلرادة" جوهر هو هذا .االنقسام لتجنب

  .األخيرة محادثتنا في لينين جعلني

 هو الذي ،ليالعم وعقله صلته رقد لقد .أكتوبر ثورة بعد فقط ستالين لينين عرف لقد

 فقهأ في ،ستالين جهل لينين ضرب ،خطوة كل في ،ذلك ومع .الماكرة أرباع ثالثة

 ستالين بانتخ .ضميره وعدم االستثنائية األخالقية وخشيته ،للغاية الضيق السياسي

 هنفس هو كان طالما فقط وافق الذي ،لينين ارادة ضد للحزب العام االمين لمنصب

 تقويض مع العمل إلى عاد عندما ،األولى الدماغية السكتة بعد لكن .الحزب يرأس

 ومن .يمع للمحادثة الحسابات هذه .بأكملها القيادة لمشكلة بطلب لينين تقدم ،صحته

 آخران شهران مر ،ذلك بعد .يناير 4 في األخيرة خطوطه كتابة تم .اإلرادة فإن ،ثم

اوا شكال   خاللها الوضع اتخذ  من تالينس إلخراج فقط ليس اآلن يستعد لينين كان .ضح 

 التجارة احتكار بمسألة يتعلق فيما .كذلك الحزب من الستبعاده بل ،عام كأمين منصبه

 ينب والتفتيش ،الحزب في النظام مسائل وحول ،القومية المسألة وحول ،الخارجية

 المؤتمر في الكبد لتصفية منهجي بشكل يستعد كان ،السيطرة ولجنة ،والفالحين العمال

 ،المسؤولين نبي المتبادل والتدريع ،بيروقراطية وجسدا ستالين في ضربة .عشر الثاني

  .عامة وقاحة التعسفي والحكم

 ،اللحظة لكت في لها؟ خطط التي الحزب صفوف تنظيم إعادة تنفيذ لينين بوسع كان هل

 جديدو ذهنه في منهم واحد وكان ،لذلك السوابق من العديد هناك كانت .شك بال سيكون

 بينماو ،البالد في ويعيش ناقشا يزال ال لينين كان حين في ،1922 نوفمبر في .جدا

 عوضت ال ضربة وجه قرارا   باإلجماع المركزية اللجنة تبنت ،موسكو عن غائبا كنت

 عن لمستق لبشك ،الخطر ناقوس دق وأنا لينين من كل .الخارجية التجارة احتكار إلى

 اللجنة ألغت ،أسابيع بضعة بعد .عملنا ونسق بعض إلى بعضنا كتبنا ثم بعضنا

 األول كانون من والعشرين الحادي في .اعتمدته كما باإلجماع قرارها المركزية

 االستحواذ يف نجحنا أننا يبدو ،تروتسكي الرفيق: "لي منتصرا   لينين كتب ،(ديسمبر)

 نضغط ولكننا نتوقف ال أننا أقترح .مناورة بمجرد ،احدةو طلقة دون الموقف على

 1923 عام بداية في المركزية اللجنة ضد المشترك عملنا جعلنا لقد .« الهجوم على

 لو أنه في شك أي لدي ليس ،ذلك من أكثر هو وما .النصر حققنا قد شك أدنى دون

 ضد "تروتسكيو لينين كتلة" بروح عشر الثاني المؤتمر عشية تقدمت قد كنت

 في مباشر زءج لينين يتخذ لم لو حتى أنتصر أن علي ينبغي كان ،ستالين بيروقراطية

 من ،هو القوي النصر كان كيف .النضال

 دفاعال عاتقكم على تأخذوا أن منكم أطلب أن كثيرا أود: تروتسكي الرفيق عزيزي"

 لقضيةا فإن ،حاضرال الوقت وفي .للحزب المركزية اللجنة في الجورجية القضية عن

 لىع .حيادها في أثق أن يمكنني وال ،ودزيرجينسكي ستالين" اضطهاد" تحت تقع

ا عقلي سيكون ،الدفاع خوض على توافق كنت إذا .تماما العكس  مل إذا .غي مرتاح 
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 سأعتبر ؛ إليِّ  بالكامل الملف إعادة يرجى ،ما لسبب بذلك القيام على الموافقة من تتمكن

  ." لينين ،تحياتنا أفضل مع .منك الرفض لىع عالمة أن

م قا قد ستالين أن اتضح .سألت أنا - الحادة؟ المرحلة هذه على السؤال طرح الذي ما

 لينين ظهر خلف العمل خالل من ،جورجيا في دعمه ضمان أجل من .لينين بخيانة

 من دعم وبدون أوردجونيكيدزه بمساعدة قام ،بأكملها المركزية اللجنة علم وبدون

 وراز نفسه يحمي ،الحزب من قسم افضل ضد منظمة انقالبية بحملة ،دزيرجينسكي

 لةمقاب عليه المستحيل من جعل لينين مرض أن وبما .المركزية اللجنة سلطة وراء

 ينينل أمر .مضللة بمعلومات وحاصره األمر هذا من ستالين استفاد فقد ،آخرين رفاق

 الجورجية المسألة بشأن عليها الحصول يستطيعون التي المواد كل بجمع أمناءه

 من أكثر لينين صدم الذي ما نقول أن الصعب من .ببيان عالنية الخروج وقرروا

 ربما .يةالوطن المسألة في البيروقراطية سياسته أو الشخصي ستالين إخالص - غيره

ا كان  يستطيع لن أنه نم خائفا   كان لكنه ،للنضال يستعد لينين كان .االثنين من مزيج 

 أبقى - كامينيف؟ أو زينوفييف مع نتحدث ال لماذا .يقلقه ما وهذا ،المؤتمر في التحدث

 من انسحب إذا أنه وتوقع .الصبر بفارغ جانبا لهم لوح لينين لكن .يدفعه له أمناء

 وبالتالي ،ضدي ثالثي ليشكلوا ستالين إلى وكامينيف زينوفييف سينضم ،النشاط

" ة؟الجورجي المسألة في تروتسكي موقف معنى تعرف هل: "لينين أليس .سيخونه

 ،جالسر أجاب ،"نظركم وجهات مع باالتفاق تروتسكي تحدث ،العامة الجلسة في"

ا عمل الذي   .االجتماع في سكرتير 

 "واثق؟ أنت هل"

 في شلهمبف وكالينين وفوروشيلوف أوردزهونيكيدزه تروتسكي واتهم .كبير حد الى"

  .الوطنية لمسألةا فهم

  .لينين يطالب"  ،جديد من تحقق"

 مع رةمذك جالسر سلمني ،بيتي في المركزية اللجنة اجتماع في ،التالي اليوم في

ا ،السابق اليوم في لخطابي مقتضب ملخص  بشكل فهمتك هل: "بسؤال وختم 

 هذا ،منع" .جالسر أجاب"  ،إيليتش لفالديمير بالنسبة" تريده؟ الذي ما سألت"صحيح؟

 اللحظة تلك في لكن ،بجزع مراسلتنا ستالين شاهد ،األثناء هذه في .أجبته ،"صحيح

 جالسر أخبرني"  ،معك مراسالتي قرأ أن بعد" .شيء كل عن شيئ ا أعرف أكن لم

 بأن وأمرني" .مختلفة مسألة إنها ،اآلن"  ما حد إلى أشرق إيليتش فالديمير" ،ذلك بعد

ات واضحة لينين نوايا كانت لقد ستشاركها كنت التي وطاتالمخط جميع لك أسلم  مام 

 ،مةرح وبال الحزب يعرض أن أراد ،ستالين سياسة مثال أخذ خالل من ؛ لي بالنسبة

  .الديكتاتورية الى البيروقراطي التحول خطر
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 ."بالحز مؤتمر لحضور جورجيا إلى غدا كامينيف يذهب سوف": "فوتييفا" لـ قلت

 يف صحيح بشكل العمل على حثه أجل من لينين مخطوطات على عرفالت يمكنني"

 :التنفس من فوتيافا عادت ،ساعة ربع وبعد” .ذلك عن إيليتش فالديمير اسأل .جورجيا

 " .الظروف من ظرف أي تحت"

 "ا؟ لماذا"

 وسوف ،لينستا إلى الفور على شيء كل كامينيف يظهر سوف: 'إيليتش فالديمير يقول

 ' .يخدع اتفاق ثم بتسوية ستالين يقوم

 كننايم أنه يعتقد يعد لم إيليتش فالديمير أن درجة إلى اآلن حتى الشيء ذهب ثم"

 "الصحيح؟ الخط على حتى ستالين مع المساومة

 يعد نهإ .بأكمله الحزب أمام ،عالنية ضده يخرج أن ويريد ،بستالين يثق ال إنه ،نعم"

  ." قنبلة

 نليني من بمالحظة أخرى مرة فوتيايفا إليِّ  أتت ،ادثةالمح هذه من ساعة حوالي بعد

 الينست لسياسة اآلخرين المعارضين وإلى ،مدييفاني وهي ،قديمة ثورية إلى موجهة

 رقط تمألني .وروحي قلبي كل من قضيتك أشاهد أنا: "لهم لينين كتب .جورجيا في

 نيابة والكالم حظاتالمال بإعداد أقوم .بالسخط ديزرزينسكيو ستالين وتشجيع الخام

 .كامينيف ل أيضا ولكن ،لي بالنسبة فقط ليس ،المذكرة من نسخة تناول يتم لم” .عنك

  .فاجأني هذا

 "رأيه؟ بتغيير إيليتش فالديمير قام ذلك بعد: "سألت

 .باءلألط المطمئنة التصريحات تصدق ال أن يجب .ساعة كل سوءا تزداد حالته ،نعم"

 إنه .برهي بشكل تقلقه الجورجية المسألة إن . . . فقط عوبةبص اآلن التحدث يمكنه

: الق المذكرة هذه سلمني عندما .شيء بأي القيام من يتمكن أن قبل ينهار أن من خائف

 !"المناسب الوقت قبل بصراحة للخروج مضطر أنا األوان فوات قبل"

 "كامينيف؟ إلى التحدث اآلن يمكنني أنه يعني هذا لكن"

 " .بوضوح"

  ."لرؤيتي يأتي أن منه لباط"

ا البحر في كان .ساعة بعد كامينيف جاء  الثالثي فكرة .تمام 

 األقل على ،كسياسي نفسه في أبدا يفكر لم .به خاصة آراء لديه يكن لم ديزرجينسكي

 ،ربما سيئا ياثور لست: "لي قال ،مختلفة مناسبات في .الحياة قيد على لينين كان بينما

 ذاتيال تقييمه كان تواضع مجرد هذا يكن لم ."سياسي أو دولة رجل قائد لست لكني
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ا ا بحاجة دزيرجينسكي كان ،السياسية األمور في .أساسي بشكل صحيح   بعض لىإ دائم 

 خاضت أن لها يسبق ولم عديدة لسنوات لوكسمبورغ روزا تابع لقد .الفوري التوجيه

 انضم 1917 عام في .أيضا   فيةالبلش ضد بل ،فحسب البولندية الوطنية ضد النضال

 السنتين خالل ."القديم للقتال أثر أي يبق لم" ،عظيم بفرح لينين لي قال .البالشفة إلى

 نواتهس في .خاص بشكل لي ينجذب دزيرجينسكيني كان ،األولى سنوات الثالث أو

 الهائل جالمزا خالل من األشياء بإنجاز قام ،االقتصادي عمله في .ستالين أيد ،األخيرة

 ةمدروس أفكار لديه يكن لم .الخاص بحماسه أقدامهم عن الناس ورفع ،وحث ،جاذبية -

 كان لذيا شغفه بكل عنها ودافع ستالين أخطاء جميع شارك .االقتصادية التنمية حول

ا  من نكا التي المنصة غادر قد كان أن بعد فقط ،قدميه على عمليا توفي .عليه قادر 

  .ضةالمعار بشدة شجب

 زبالح طرد الضروري من أنه لينين ،أوردزهونيكيدزه ،اآلخر ستالين حليف اعتقد

: كرتيرتهس خالل من لينين أجابني .ضدها جادل .القوقاز في عالية بيروقراطية بسبب

 زهأوردجونيكيد أن الوقت ذلك في يتخيل أن قليل هو كم ."سنتين لمدة األقل على"

 ،ستالين قراطيةبيرو لمحاربة لخلقها يخطط لينين كان تيال التحكم للجنة رئيس ا سيصبح

  .الحزب علم .الخالف تجسيد شأنها من كان والتي

 دفهه كان لينين فتحها التي الحملة فإن ،العامة السياسية أهدافه عن النظر وبغض

 ذاإ معه جنب إلى جنب ا إما ،االتجاه في عملي لعمل الظروف أفضل خلق هو المباشر

 حتى ا  أبد ينفذ لم الذي ،النضال لكن .للمرض استسلم ما إذا مكانه أو ،صحته استعاد

 على الإ يتصارع لينين يكن لم .تماما   عكسية نتيجة له كان ،منه جزء حتى أو ،نهايته

 يهف شاركوا الذين ألولئك إال معروفا يكن لم هذا وحتى ،وحلفائه ستالين ضد حرب

 ال تالوق ذلك في كان الذي ـ ستالين فصيل أغلق دوق .ككل للحزب وليس ،مباشرة

ا أكثر بشكل صفوفه ـ الثالثي فصيال يزال  لوضعا استمر .األول اإلنذار بعد إحكام 

 االصطناعي االختيار تنفيذ تم .الجهاز رأس على ستالين وقف .مسمى غير ألجل

 خشوننيي كانوا طالما ،بالخساره مبدئيا شعروا الثالثي أضعف .جنونية بوتيرة هناك

 البراغي كل يربطوا أن عليهم إحكاما   واألكثر - مني التخلص أرادوا ألنهم أكثر

 لي قال ،1925 عام في ،طويل بوقت ذلك بعد والحزب الدولة نظام في والصواميل

 "كمن نخاف ألننا ديمقراطية لدينا ليس: "الحزب لقمع انتقامي على ردا   بوخارين

 ودعونا" النصيحة طريق عن عرضت"  الخوف عن وقفللت محاولة مجرد كنت"

  .جدوى دون كانت نصيحتي ولكن" صحيح بشكل نعمل

 يعاني ينلين كان .البلشفي للحزب الشديد والتشديد الهيمنة من سنة أول 1923 عام كان

 وباتجاه ،مشحون ا الجو كان الحزب مع يكافحون الثالثي كان .الرهيب مرضه من

 الثورة نم الثاني الفصل بدأ لقد .للمعارضة" نقاش" إلى نفسه التوتر حسم الخريف

  .ينينلل األيديولوجي اإلرث ضد معركة كانت ،الواقع في .التروتسكية ضد المعركة
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 الثاني الصف رجال من االربعون: مؤامرة الفصل
 

 هناك بقي .يقترب عشر الثاني المؤتمر وكان ،1923 عام من األولى األسابيع كانت

 لسياسيا التقرير سيصدر الذي من مسألة نشأت .فيه لينين يشارك أن في ضئيل أمل

ا كان " .بالطبع تروتسكي" ستالين قال السياسي المكتب اجتماع في الرئيسي  مدعوم 

 .منيفكا قبل من ،إرادته ضد واضحه وبصورة ،ريكوف ،كالينين قبل من الفور على

 اعترضت أنا

 عوناد .لينين المريض محل يحل أن الممكن من كان إذا باالرتياح الحزب يشعر سوف

"  ،أضفت" ،ذلك جانب إلى ونقول ،تمهيدي سياسي تقرير بدون المرحلة هذه ندير

 " .االقتصادية المسائل حول بيننا اختالفات هناك

 ،تقريب ا لةسئاأل جميع في: "كالينين جعل حين في ،ستالين أجاب" اختالفات أي أرى ال"

 .بعد يقرر مل السؤال .القوقاز في إجازة في زينوفييف كان ."مقترحاتك المكتب يتبنى

  .الصناعة الوقت مبكر على البيان عن حال أي على

 أعضاء ثرأك قبل يكون أن يجب السياسي التقرير أن يكرر ظل لقد .قوته على تعرفت

 من بةغرا أكثر بدا ،الود إغراء في نظريته في بعد وشعبية نفوذا   المركزية اللجنة

 ام سرعان .جدا واضحة كانت دوافعه ألن ذلك من أكثر ،للعداء الصريحة معارضته

 بأنه فزينوفيي طالب .الفصائل مؤتمرات أثناء ،ذلك كان .القوقاز من زينوفييف عاد

 الذين "قدماءال البالشفة" يسأل كامينيف كان .السياسي التنفيذي بالتقرير له مسموح

 لتروتسكي سنسمح هل: "سنة عشرة خمس أو سنوات عشر لمدة الحزب معظمهم غادر

 حياناأل من كثير في" والدولة؟ الحزب بتوجيه المخول الوحيد الشخص يصبح بأن

 ،الفتره ذهه في زينوفييف تخصص أصبح .لينين مع القديمة وخالفاتي ماضي لنفث

 يكون نأ يجب السياسي التاريخ أن الثالثي رقر ،األسوأ تتجه نحو لينين حالة اليوم

 كاتب بعد ،المكتب أمام السؤال طرح عندما اعتراض أي أظهر لم .زينوفييف قبل

 خالفات أي تظهر لم .مؤقت ترتيب ختم يحمل شيء كل .الكواليس وراء الواجب

ا  ايةبدال في الصناعة في أطروحاتي قبول تم .مكان أي في يكون أن يمكن ال كما تمام 

 البحث .فقط ،احتمال هناك يكون ال أن المؤكد من انتهى عندما ولكن .مناقشة دون

 ولح بند إضافة كامينيف اقترح ،المؤتمر قبل لحظة آخر في .مناسبة وظيفة عن

 لخوضا في معنى أي هناك يكون أن .بالفعل عليه الموافقة تمت ،قراري إلى الفالحين

 ثالث عدب .للفالحين" تقديري" - .الحقيقة في له ونيك الذي ،التعديل هذا موضوع في

 ،المتعةب والمليء المتميز بتهكمه ،كامينيف أخبرني ،ستالين عن انفصاله من سنوات

  .بجدية مؤلفيه من أي يأخذه لم بالطبع من ،االتهام هذا طهوا قد كانوا كيف
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َدة   إْنزالَة    من ةواحد وهي ،نفسها لسياسةا من تنطلق السياسية األخالق القلب في ُمَجاه 

 فضر األرض احتياطيات في ،العكس على يدعيه أن يمكن الذي األمر ،فقط .وظائفها

 قبل عاشو .والمكائد السياسة بين التحديث على االختالف ،الجميع يعرف كما فيجارو

 درمص إدراك البرجوازية الديموقراطية أخالقيات تكون عندما ،البرلمانية عيد مجيء

 أن إال لمرءل يمكن ال ،ذاتها حد في الثورية الديكتاتورية في السيئة السياسية األخالق

 ،لحديثةا البرلمانية للنزعة سينمائي سجل عمل للغاية المفيد من .يتغاضى عن التهكم

 الوقت في النواب مجلس لشرح المرادف وضع يجب لكن .واحد عام لمدة ذلك كان إن

 مكاتب في: أخرى أماكن في ،األحيان بعض في نوابال مجلس فيه يحدد الذي

 مراءأ قصور في ،التحرير بمكتب الخاصة الغرف في ،والصناعيين المصرفيين

 يضاأ تسجل الكاميرا عين دع ،ومعها - الوزارات في ،الساسه صالونات في ،الكنيسة

 اءسو دح على صلة ذات تكون قد ،أخرى ناحية ومن .الحزب لقادة السرية المراسالت

  .واألساليب حدة .للديكتاتورية السياسية األخالقيات مع

 فقط لكذ أفعل فإنني ،ما حد إلى فيه مشكوك بطعم المبتذلة النظريات هذه اقتبست إذا

 المحاكمة على كدليل ،أردت إذا ،أو ،العامة الصورة في كعناصر إليها أحتاج ألنني

 ال مارب التي ،ياروسالفسكي ،ثالثة هادةش بعد أقتبس أن يكرهني إنه .المحكمة أمام

 األكثر r6le اآلن يلعب الرجل هذا .تقاومها من ان أكثر تكون أن الدائرية للطبقة يمكن

 ارتفع .قيادته سقوط عمق الهامة غير مكانته خالل من يقيس ،الحزب في أهمية

 لرسميا ممثلال باعتباره . افتقاره بسبب بالكامل الحالي موقعه إلى ياروسالفسكي

 عن نيوغ .لينين ضد تروتسكي صراع .كمنتقم الماضي يمثل فهو ،الحزب لتاريخ

 .الحينالف" يالحظوا لم" ،الفالحين" تجاهل" ،الفالحين" يقدِّر ال" تروتسكي إن القول

 على يكون أن عليه ياروسالفسكي كان وقت في أي - 1923 عام من فبراير في لكن

 واتالخط يتناول طويل مقال في ،الفالحين حول وآرائي نليني مع بعالقاتي دراية

 :التالية بالطريقة ماضي وصف(  1902-1900 السنوات) األدبي لنشاطي األولى

 اسم بهأكس قد قبلي وكتاب ككاتب تروتسكي الرفيق به قام الذي الرفيع العمل إن"

 ئكأول .شو رناردب جورج اإلنجليزي الكاتب إليه دعا كما ،" المطربين أمير" العالم

  .خاص سطوع مع سطعت موهبته أن سيجدون ،قرن ربع لمدة نشاطه شاهدوا الذين

 

 (العبث؟ )لعشيقة

 يراكث نسخها أعيد التي الصورة يروا أن القراء من العديد على يجب" دواليك وهكذا

 من تىح بالفعل غاضب ا هناك كان العالي الجبين هذا تحت .الخ .الشاب تروتسكي عن

 بعض يف الماره حتى غضبت التي واالنطباعات ،واألفكار ،للصور العاصف دفقالت

 األحيان بعض يف ،للتاريخ الرئيسي الطريق عن قليال   بعيد ا تروتسكي الرفيق ،األحيان
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 لمحاولة ،ذلك من العكس على أو ،للغاية ملتويه مسارات اختيار على إجباره إما

 الطريق إليجاد الجهود هذه كل في لكن .ممكن رمسا يوجد ال حيث خوف دون اختراق

 مع ،المنبر أجل من نضج ،للرجوع عميق بشكل مكرس رجل أمامنا كان ،الصحيح

  .دواليك وهكذا"  الخصم يقطع الذي ،كالصلب ومرن قوي لسان

 ،الحماسة من فائض مع يتدفق ياروسالوسكي"  بحماس بعيدا   حمله تم سيبيريانس إن"

 انك فقط قليل عدد .ظهورها الصبر بفارغ وانتظر ،الرائعة المقاالت هذه قراءة بعد"

 يكونس أنه الوقت ذلك في تخيل من ،آخر يتحدث عن تروتسكي وكأنه ،مؤلفها يعرف

 إن نالفالحي قضية ." العالم في ثورة وأكبر ألكثر للجيش بهم المعترف القادة أحد

 .نللفالحي مخصصة كانت أدبي أعمال أول .ياروسالفسكي يد على حتى أسوأ ،أمكن

 :الموضوع هذا حول ياروسالفسكي يقوله ما إليكم

 الصغيرة اصيلالتف كل استكشاف دون سيبيريا قرية في البقاء من تروتسكي يتمكن لم"

 سلسلة يف .بسيبيريا للقرية اإلداري الجهاز إلى ينتقل فإنه ،بدء ذي بادئ .حياته عن

 يرى لم ،نفسه حول:" في وأبعد" اآللة لهذه بارع ا وصيف ات يعطي ،المقاالت من

 إدراجب يطالب يوروسالفسكي كان .احتياجاته من عانى لقد .القرية سوى تروتسكي

 ،1923 عام (فبراير) شباط في هذا كل .المدرسية الكتب في الريفية الحياة عن مقاالتي

 كان نولك .مرة ألول للبالد نتباهاال عدم من نسخة إنشاء فيه تم الذي نفسه الشهر وهو

  .الجديدة" نينيةاللي" بـ جيد ا علم على يكن لم وبالتالي ،سيبيريا في آنذاك ياروسالفسكي

 سبةبمنا مبكر وقت في .نفسه ستالين هو عنه أقتبس أن أريد الذي األخير المثال

 .إلي مباشرة يههتوج تم ،متنكر أنه من الرغم على ،مقاال كتب ،للثورة األولى الذكرى

 لينين انك ،أكتوبر النتفاضة التحضير أثناء أنه يتذكر أن المرء على يجب تعليال  

 لالنتفاضة نمعارضي كانوا وكالينين وريكوف وزينوفييف كامينيف .فنلندا في مختبئا  

 رئيسي كلبش أكتوبر ثورة الحزب ربط ،لذلك نتيجة .ستالين عن شيئ ا أحد يعرف ولم

 هذا إلضعاف بمحاوله ستالين قام ،أكتوبر لثورة األولى الذكرى لخال .باسمي

 ،قبوال  م حسابه لجعل ولكن .المركزية اللجنة قبل من العامة القيادة بإشراكي االنطباع

 :الكتابة إلى اضطر

 

 لرئيس شرةالمبا القيادة تحت لالنتفاضة العملي للتنظيم الكامل العمل تنفيذ تم لقد"

 أوال   امدين   كان الحزب بأن تردد دون المرء يصرح قد .تروتسكي ،سوفيت بتروغراد

 للمنظمةو السوفييتي االتحاد إلى الحامية لتوجيه تروتسكي لرفاق شيء كل وقبل

  ." العسكرية الثورية اللجنة لعمل القديرة
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 طريقة بأي ةالكتاب يستطع لم الوقت ذلك في ألنه فذلك ،السياق هذا في ستالين كتب إذا

 هرةالمجا من ستالين يتمكن أن قبل الجامح الطعم من سنوات إلى احتاجت لقد .خرىأ

 :بالعلن

 ."كتوبرأ ثورة في أو الحزب في سواء خاص دور أي بلعب تروتسكي الرفيق يقم لم"

  .فقط فظاظتة بمضاعفة أجاب ،له التناقض أوضح وعندما

 التي ثاألحدا خلفية على حياتي رسم أعيد ولكن ،التاريخ فلسفة مع هنا أتعامل ال أنا

 بالقانون المفاجئ إلزامى مدى إلى أشير أن إال يسعني ال لكن .بها مرتبط كنت

 من يالتاريخ للقانون انكسار هي بأكملها التاريخية العملية فإن وعموما .التاريخي؟

 من قيتحق التاريخي القانون أن المرء يقول قد ،الطبيعه علم لغة في .عرضي خالل

 ريالبش النشاط هذا تطوير هناك األساس هذا على .للحوادث الطبيعي االختيار اللخ

  .االصطناعي االختيار لعملية الحوادث يخضع الذي الواعي

 سيليفيتشفا إيفان صديقي عن شيئ ا ألخبر حسابي أقاطع أن يجب ،المرحلة هذه في لكن

 ما) تيزابولو باسم المنطقة ههذ تُعرف ،دوبنا نهر على ،كالوشينو قرية من ،زايتزيف

 وبناد نهر يجرف هنا .البرية بالحياه غنية فهي ،اسمها يوحي وكما (المستنقعات وراء

 المؤطرة ةالضحل والمستنقعات والبحيرات المستنقعات تمتد .واسعة مناطق على البالد

ا أربعين من يقرب لما واسع شريط في ،القصب بواسطة  ،لربيعا فصل في كيلومتر 

 بقية وكل والقنص والكريوال أنواعها بجميع والبط واللقالق اإلوز المكان يزور

 ،الطحالب قةأرو بين ،الصغيرة الغابة في كيلومترين بعد على .المستنقع االسراب في

 يفانإ يقود ،واحد قصير مجذاف مع .الحمراء التوت شجيرات على الخشب قطع تقذف

 حفر تم .المستنقع ضفاف بين الضيق األخدود طول على المجوف زورقه فاسيليفيتش

 ،ولأط فترة منذ حتى أو سنة ثالثين أو عامين قبل ربما ،متى يعرف أحد ال األخدود

 دعن كالوشينو بمغادرة ملزمون نحن .انسداده لمنع عام كل تجريفه يتم أن ويجب

 تنقعت المسمخلفا يزيل ،خطوة كل مع فجر قبل الخيمة إلى للوصول الليل منتصف

 زيارة أول في يل قال فاسيليفيتش إيفان لكن .ليخيفني هذا فعل مجرد .المتذبذب ببطنه

  .لمستنقعا في حياته أحد يفقد لم لكن ،البحيرة في غرقوا والناس ،الخوف مع خطوة: لي

 

 إذا خاصة   ،حراك بال ظهره على للكذب أمان ا أكثر أنه لدرجة ومزعج خفيف الزورق

 ،إيفان فقط .السالمة أجل من ركبهم على عادة الراكبون يقف .تهب رياح كهنا كان

 بطة وه فاسيليفيتش إيفان .منتصبا يقف ،واحدة ساق فى أعرج من انه الرغم على

 السلف بعض ربما .البط صائدى كلهم األكبر وجده وجده والده كان .األراضي هذه

 صلحةم لديها ليس زايتسيفا .الرهيب انإيف مائدة إلى والبجع واإلوز البط قدموا من

 ،الريش ،وعبر خالل من البط يعرف لكنه .بعصبية سيقول ،"نقابتي من ليس" أو في
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 ثم ،ريشة ماءال من ويتدفق المتحرك قاربه في فاسيليفيتش إيفان يقف .روحه ،صوته

 :يعلن ،إليها النظر وبعد ،والثالثة الثانية

 " .المساء في هناك موجود البط ،جوشسبينو إلى سنذهب"

 "بذلك؟ علمت كيف"

 حلقي البط كان: طازجة ريشة ؛ بعد تغطس ال ،الماء على تطفو ،ترى كما ،الريشة"

  ." غوشينو ولكن إليه تطير أن يمكنها آخر مكان يوجد وال ،المساء في

 أناو يفانإ فإن ،اإلثنان أو الدعامة يعيدون اآلخرين الرياضيين أن حين في ،وهكذا

 في ذلك يحدث ما وغالب ا .االئتمان لي الجدارة له .مشابك ثمانية حتى أو خمسة نجلب

 ويبدأ شفتيه ىعل الخشخاش كفه يضع فاسيليفيتش إيفان كان ،القصب خيمة في ،الحياة

 تم الذي ،حذرا األكثر الدريك يكون أن النادر من كان لذلك ،بطة وكأنه الدجال في

 لىع يسقط أو الخيمة حول ويتأرجح لإلمالء يخضع ،المرات من ديدالع في تصويره

 الحظي زايتسيفا .عليه النار إطالق من بالخجل المرء يشعر بحيث ،خطوات بضع الماء

 نحوك يتجه الدراج" بي يمسك ،"استعد" شيء كل يستشعر شيء كل يعرف ،شيء كل

 - ريكد هذا أن معرفة يمكن ال كنل ،الغابة عن بعيدتين جناحيه من فاصلتين أرى ."

 لكن .بطال نقابة من عظيم سيد ،فاسيليفيتش إيفان ل فقط مفتوحة األلغاز هذه مثل

ام ينبعث سوف فاسيليفيتش إيفان فإن ،أفتقد كنت إذا .نحوي يتجه الدراج  ضعيف ا نهج 

ا   .خلفك التأوه هذا سماع من ولدت قد أبدا   تكون أال األفضل من ولكن - مؤلم 

 سكومو إلى اآلن يذهب ،الشتاء في للنسيج مصنع في زايتزيف عمل ،الحرب قبل

 كانت ،الثورة بعد األولى السنوات خالل .للطاقة محطة في أو إطفاء كرجل للعمل

 حقولال كانت ،تحترق والنار األخشاب كانت ،البالد أنحاء جميع في مستمرة المعارك

 ولكن دالجدي النظام حول شكوكه عنده زايتسيفا كان .الطيران عن توقف والبط ،عارية

 إيفان واعترف ،جحافل في المرة هذه ،أخرى مرة البط جاء ،1920 عام بعد

  .السوفياتية بالسلطة بالكامل فاسيليفيتش

 

 وكان .امع منذ السوفيتية للفتيلة صغير مصنع يوجد ،هنا من كيلومترين بعد على

 واليح إحضار وابنة زايتزيف زوجتة اعتادت .عسكري لقطار السابق السائق مديره

 ام سرعان المصنع لكن .توصف ال ثروة كانت هذه .منهما لكل شهريا روبل ثالثين

د   .األسرة رفاهية أساس أخرى مرة البط وأصبح ،أُغلق ثم بفتائل بأكمله الحي زوِّ

 بين ،وسكوم في كبير مسرح في نفسه فاسيليفيتش إيفان وجد ،داي ماي أيام أحد

 ساقه عم ،األول الصف في فاسيليفيتش إيفان جلس .المسرح على الشرف ضيوف

 الحرج بعض مظهرين ،تحته العرجاء
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 لىع وافقنا أننا رغم ،معا   للصيد أذهب ألن فرصة لديِّ  يكن ولم لينين أمامي يكن لم

 لم ،لثورةا بعد األولى السنوات في .مرات عدة له صلبة خطط ا ووضعنا بذلك القيام

 مغادرة في األحيان بعض في لينين نجح .األمور من النوع لهذا وقت هناك يكن

 يديةالحد السكك عربات من خالي ا مطلق ا أكن لم لكنني ،المفتوحة األماكن إلى موسكو

 ،ألخيرةا السنوات وفي .يدي في بندقية مطلق ا لدي يكن ولم ،السيارات أو الموظفين أو

 من امن واحد بمنع دائما   يقضي متوقع غير شيء هناك كان ،األهلية لحربا نهاية بعد

 من صيرق وقت قبل .فى النازل لينين صحة بدأت ،الحق وقت اتفاقنا في على الحفاظ

 كنل .تفير مقاطعة في شوشا نهر على لالجتماع رتبنا ،منخفض مكان في وضعه

 ،دماغية كتةس أول من تعافى عندما .ث اعب وانتظرت ،البلد طريق في عالقة لينين سيارة

ا .النار إطالق لعبة إلى ليذهب بإصرار حارب  يفرط أال بشرط لألطباء استسلم ،وأخير 

 كيوتروتس أنت" جاردوف إلى لينين انحرف ،الزراعية المؤتمرات بعض في .نفسه

 "ذلك؟ك أليس معا النار إطالقو لممارسة الرمايه تذهبون األحيان من كثير في

 " .األحيان بعض"

 "حسنا؟ بالء تبلي وهل"

 " .األحيان بعض"

 "أنت؟ هل ،معك خذني"

  .بحذر مورالوف يسأل" بالذهاب؟ لك مسموح هل لكن"

 "ستأخذني؟ لذا . . . لى مسموح أنا بالطبع"

 "إيليتش؟ فالديمير يا آخذك أن أرفض أن يمكنني كيف"

ا لك سأقدم"  "سأفعل؟ هل ،خاتم 

 " .لكذ إلى سنتطلع"

 

  .مات ثم .ذلك من بدال ثانية مرة رن مرضه .يرن لم لينين لكن

 في األحد أيام فى أحد وجدتني ولماذا كيف لشرح ضروري ا كان االستطراد هذا كل

 فيفط صقيع هناك كان .القصب بين المستنقع على ،زابولوتي . في 1923 أكتوبر

 لشمسا كانت الصباح في ولكن .شعر أحذية في الخيمة في وجلست الليلة تلك في

 انك .األرض نهوضى من تنتظرني السيارة كانت .المستنقع والثلج يغطى دافئة

 هلكامست ،بكاملها األهلية الحرب فترة طيلة معه أتعامل كنت الذي دافيدوف ،السائق

 يحوال أمشي أن علي كان السيارة إلى الزورق من .لعبة من لدي ما لمعرفة كالمعتاد

 ،اللطيفة حذائي في المستنقع فيها دخلت التي اللحظة في ولكن .أكثر ليس ،خطوة مائة
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 دمايق كانت ،السيارة إلى فيه قفزت الذي الوقت في .البارد الماء في قدماي كانت

 بسبب قدمي أدفئ أن وحاولت حذائي خلعت ،دافيدوف جانب إلى جلست .جدا باردة

 بعد رالسري في للبقاء اضطررت .فاصابنى كان اقوي منى البرد لكن .المحرك حرارة

نة الحرارة درجات بعض إدخال تم ،اإلنفلونزا  في ءبالبقا األطباء أمرني .للدماغ المكوِّ

 مناقشة خالل أنه يعني هذا .والشتاء الخريف بقية أمضيت وهكذا ،السرير

 ،بحر أو ثورة يتوقع أن للمرء يمكن .مريضا كنت ،1923 عام في" التروتسكية"

  .البري للبط الخريف في النار إطالق رحلة عواقب توقع المستحيل من ولكن

 .لمؤامرةا دائرة توسيع في يغمغم كان .الكرملين في وكنت غوركي استقرفي لينين

 .لسما من أكبر جرعات مديحهم إلى مضيفين ،الفت وبشكل بحذر ساروا البداية في

ا أكثرهم ،زينوفييف حتى  في قولي زينوفييف كان .بالتحفظات ذفهبق أحاطوا ،صبر 

 تروتسكي الرفيق سلطة إن: "1923 ديسمبر 15 في بتروغراد في الحزب مؤتمر

 .نركن عليها حاجة هناك ليست ،وسطنا في خدماته إلى باإلضافة "للجميع معروفة

 ايةالكف فيه بما حاد بشكل الحزب سحبني أخطأت عندما .أخطاء تزال ال األخطاء لكن

 واحدةال السمة طويلة لفترة كانت التي والعدوانية الجبانة اللهجة تلك في ،وهكذا «

 كثرأ تنمو هل المواقف من مزيد واحتالل ،أرضهم من أعمق سبر بعد فقط .للمتآمرين

  .جرأة؟

 وتعزيز ،رائعة الذاتية السير وتأليف ،االصطناعية السمعة لصنع كله العلم إنشاء تم

 شرينت شهر منذ الفخرية الرئاسة لمسألة خاص صغير علم خصص ،نالمعيني القادة

 لرئاسةا إلى وتروتسكي لينين النتخاب االجتماعات في العادة كانت ،أكتوبر/  األول

 ،ائدوالقص المقاالت في ،يوم كل خطاب في االسمين هذين بين الجمع أدرج .الفخرية

 ،يكيا  ميكان األقل على ،االسمين فصل اآلن الضروري من وأصبح .الشعبية وأالغلفة

 خداع يف الرئاسة هيئة بدأت اآلن .سياسيا   اآلخر ضد أحدهما تأليب الحقا   يمكن بحيث

 وقت في .أبجدي بترتيب القائمة في بوضعهم بدأوا ثم .السياسي المكتب أعضاء جميع

 وقد .اءمللزع الجديد الهرمي التسلسل لصالح األبجدي الترتيب عن التخلي تم ،الحق

 ،حقال وقت في المثال بتروغراد وضع حيث - زينوفييف إلى األول المكان منح تم

 اجاتاالحتج كانت .اإلطالق على تروتسكي بدون وهناك هنا الفخرية الرئاسة ستظهر

ا تحظى التجمع جسد من العنيفة  لرئيسا كان األحيان بعض وفي ،الترحيب بهذا دائم 

ا  هذه شأنب بالطبع صامت ا كان الصحيفة تقرير لكن .كخطأ اسمي إغفال بتفسير ملزم 

 لتخمين ييكف بما ذكي ا الرئيس يكن لم إذا .لستالين األول المركز إعطاء بدأ ثم ،النقطة

 ائفالوظ صنع تم وقد .الصحف في دائم بشكل تصحيحه تم فقد ،منه مطلوب هو ما

 العمل هذا .ريةالفخ الرئاسة هيئة في األسماء لترتيب وفقا صنعها وعدم
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 لسلطةا وإنتقال لينين وفاة :وأالربعون الواحد الفصل
 

 ظممع في" السلطة؟ تفقد أن يمكن كيف: "أسأل زلت ما اآلن وحتى ُسئلت ما غالبا  

 ،يهيد من ينزلق المادي الشيء بعض ترك عن ساذجا تصورا السؤال يغطي الحاالت

 ،األمر واقع في ولكن .مفكرة أو ساعة فقدان الشيء نفس هو السلطة فقدان كان لو كما

 ،د ونهايفق معينة مرحلة في السلطة على االستيالء يريدون الذين الثوار يبدأ عندما

 ماإ تعني ذاتها بحد الحقيقة فإن ،كارثة خالل من أو سلمية بطريقة ذلك كان سواء

 أو ،ريةالثو بالدوائر الحكم في المزاجية والحاالت األفكار بعض تأثير في انخفاض

 .الوقت نفس في كالهما يكون قد أو .نفسها الجماهير في الثوري المزاج انخفاض
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 من مستوحاة األرض باطن من خرجت التي للحزب القيادية المجموعات كانت

 واضح لبشك صياغتها من الثورة من األولى الفترة قادة تمكن التي الثورية االتجاهات

 بالحز قادة جعلهم وهكذا .بالضبط كان .الممارسة في وناجح كامل بشكل وتنفيذها

 وهكذا .البالد قادة ،العاملة الطبقة خالل ومن ،العاملة الطبقة قادة الحزب خالل ومن

 انتك الثورة من األولى الفترة أفكار لكن .أيديهم في مركزة قوة األفراد لبعض كان

 سلطةال تمتلك كانت التي الحزب طبقة عيو في نفوذها محسوس غير بشكل تفقد

  .البالد على المباشرة

 العام السما تحت تلخيصها يمكن بحيث نفسها تشكل العمليات كانت نفسه البلد في

 .بهاحز ذلك في بما ،كذلك العاملة الطبقة إلى متفاوتة بدرجات هذه امتدت للتفاعل

 .لها الثورة إخضاع وحاولت ستقلةالم أهدافها السلطة جهاز شكلت التي الطبقة طورت

 ويمكنهم ةللطبق التاريخي الخط عن عبروا الذين القادة بين نفسه عن للكشف قسم بدأ

 أمتص متجانس وغير ومتنوع ضخم أمر وهو نفسه والجهاز ،الجهاز وراء ما رؤية

 عالطاب نم نفسية أكثر االنقسام هذا كان البداية في .المتوسطة الشيوعية في بسهولة

 قد أكتوبر/  األول تشرين شعارات تكن لم ،ذهنه في يزال ال كان باألمس .السياسي

 طاءغ تحت لكن .قوية تزال ال األولى الفترة زعماء سلطة وكانت ،الذاكرة من اختفت

 كان .اءلتتض الدولية اآلفاق كانت .يتطور مختلف ا نفس علم كان ،التقليدية األشكال

ا ناسال يمتص اليومي الروتين  ،القديمة األهداف خدمة من بدال ،جديدة طرق .تمام 

 بدأ ،نالكثيري نظر في جديد نفس علم ،كله ذلك من واألهم ،جديدة أساليب تخلق كانت

  .جديد نوع تطوير يجري كان .النهائي الهدف يبدو المؤقت الوضع

 

 .آلخرينا مثل ةاالجتماعي األشياء نفس من الثوريين صنع يتم ،النهائي التحليل في

 من تاريخيةال العملية لتتمكن للغاية مختلفة شخصية صفات لديهم يكون أن يجب لكن

 الوالنض النظري والعمل ،البعض بعضها متميزة مع مجموعة إلى البقية عن فصلهم

 األمور هذه ،الخطر نيران تحت وتصلب ،الجماعي واالنضباط ،محددة راية تحت

 فسيالن النوع عن التحدث تماما الشرعي من سيكون .لثوريا النمط تدريجيا تشكل

 ذات لعينا تخبرني أن يمكن .المناشفة عن ،المثال سبيل على ،المقابل في للبالشفة

 من يلةضئ نسبة مع ،الخارجي بمظهره حتى المناشفة من بالبالشفة الكافية الخبرة

  .الخطأ

 ظرةن الستيعاب .البالشفة شيء كل وفي دائما كانت البلشفيه أن يعني ال هذا لكن

 معه والتنسيق ،المرء وعي على يهيمن لجعله ،ودمه الشخص جسد في معينة فلسفية

 ديلب يوجد ،العاملة الجماهير فقط من قليل لعدد بل واحد لكل الحسي العالم يُعطى ال

 لكن .ةيالحساس من عالية درجة تبلغ الحرجة الفترات في والتي ،الطبقية الغريزة في

 صلواانف ولكنهم الجماهير من جاءوا الذين والدولة الحزب في الثوريين من العديد هناك
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 تتبخر .زةومتمي منفصلة طبقة في موقعهم بسبب وضعوا والذين ،طويلة فترة منذ عنها

 لىإ والنظرة النظري االستقرار إلى يفتقرون ،أخرى ناحية من .الطبقية غريزتهم

 يرغ األسطح من بالعديد بهم الخاص النفس علم ويحتفظ .تهابرم العملية تصور

 لوجيةاأليديو للتأثيرات السهل لالختراق تعرضهم الظروف تغير مع والتي المحمية

 كان ،ةاألهلي والحرب ،واالنتفاضات ،األرض تحت النضال أيام في .والعادية األجنبية

 دتب والتي فقط واحدة سلسلة لهملعقو كان .للحزب جنود مجرد النوع هذا من الناس

 الثورات من وانتقلوا التوتر استرخى عندما ولكن .الحزبية التوليف شوكة مع متناغمة

 المسؤولين مع وأذواقه تعاطفه الشارع في الرجل سمات فإن ،المستقرة الحياة إلى

  .فيهم أحيوا بالرضا يشعرون الذين

 مع كوفري أو ستالين ،فورشلوف ،نكاليني من منفصلة تصريحات سمعت ما كثيرا

 عاجتما إلى جئت عندما تتدفق؟ ماذا من نفسي سألت- هذا؟ يأتي أين من .التنبيه

  .ىيرون عندما سيتوقفون كانوا ما غالبا   ،محادثة في منخرطة مجموعات على وعثرت

 المعاناة من خالص مجرد له بالنسبة الموت كان .1924 يناير 21 في لينين توفي

ا يكون لكي يطاق ال بشكل مهين بأنه شعر أنه بد ال .والمعنوية ماديةال اتم عاجز   ،ام 

ا واع يا يزال ال كان بينما الكالم في قوته يفقد أن سيما وال  قادر يرغ أصبح لقد .تمام 

 .لخاطئا وتشجيعهم المبتذلة ونكاتهم ،األطباء لدى بالرعاية المتسمة النغمة تحمل على

 ،ألطباءل االختبار أسئلة عرضا تعبيره حد على ،التحدث على قادرا يزال ال كان بينما

 وتراجع ،إضافية تفسيرات على أصر ،التناقضات في غرة حين على عليهم القبض

 أي من أكثر يجتهد كان ،آخر شيء كل في كما الحالة هذه في .نفسه الطبية الكتب في

 فيودور كان يتحمله أن مكني الذي الوحيد الطبي الرجل .الوضوح أجل من شيء

ا ورجال   جيد ا طبيب ا غيتير كان .غيتير الكسندروفيتش  أحد سماتل مطمئن غير ،صالح 

 لم التي رةالفت خالل .حقيقية بمودة وكروبسكايا لينين على يعلق وكان ،المحكمة أفراد

 غيتير انك .زيارته في حريصا استمر ،إليه بالقدوم آخر طبيب ألي لينين فيها يسمح

ا ا صديق ا أيض   لدينا كان ،هل شكرا   .الثورة سنوات كل خالل لعائلتي منزلي ا وطبيب ا حميم 

 النشرات حيحوتص لتكميل ،إيليتش فالديمير حالة عن وذكية موثوقية أكثر تقارير دائما  

  .الشخصية غير الرسمية

 .التعافي ةحال في بسلطته سيحتفظ لينين عقل كان إذا عما غيتير ،مرة من أكثر سألت

 حهوضو هناك يكون لن ،زيادة التعب إلى الميل أن: الساللة هذه في لي جويتر أجاب

 اتالسكت بين الزمني الفاصل في .الموهوب يبقى عالمة ولكن ،العمل في السابق

 لمكتبا اجتماعات نهاية نحو .با النحراف التنبؤ هذا تأكيد تم ،والثانية األولى الدماغية

 ،باطئتت وجهه عضالت جميع .يائس متعب رجل بأنه االنطباع لينين أعطى السياسي

 كتفيه تانحن حين في ،بدت تتقلص الهائلة جبهته وحتى ،عينيه من البريق أختفى

 .تعب: دةواح كلمة في بالكامل وشخصيته وجهه عن التعبير يتلخص قد .كبير بشكل
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 لةلي نوم مع ولكن .عليه محكوما   رجال   لينين لي بدا ،المروعة اللحظات هذه مثل في

 من اثنين ينب الفترة في المكتوبة المقاالت .التفكير على قدرته استعادة يمكنه ،جيدة

 ،متماثال   المصدر سائل كان .أعماله أفضل مع بهم الخاصة تحمل الدماغية السكتات

 كل أخذب جويتر يقم لم ،الثانية الدماغية السكتة بعد حتى .أقل ينمو كان التدفق لكن

 وأ خبث دون من يسير المرض .تشاؤما أكثر النمو في استمرت تقاريره لكن .أمل

 ال عجز حالة في العظيم المريض الرجل تغرق العمياء الطبيعة قوى كانت ،رحمة

 عن نتخلى لم لكننا .صالح غير أنه على يعيش أن لينين بوسع يكن لم .منه مخرج

  .شفائه في األمل

 .N. I يكتب"  ،األطباء إصرار على بناء" .الخاص انزعاجي استمر ثناءاأل هذه في

 ديهل كان الذي ،المريض الرجل جويتر زار هناك .البالد إلى نقله تم .د .ل" ،سيدوفا

 نع يعبر كيف يعرف أن دون من بشدة عانى لكنه ،السياسة تهمه لم رقيقة عناية

 في والقلق ينتظر وكان ،يفهمها لم دمستع غير عليه القبض .د .ل اضطهاد .تعاطفه

 ةالنهاي في .سوخوم الى .دي .إل أخذ ضرورة عن بحماسة معي تحدث أرخانجيلسكوي

 وباتوم ،وتيفليس ،باكو عبر ذاتها حد في طويلة كانت التي الخطوة الرحلة اتخاذ قررنا

 أثيرت له كان السفر لكن .المسارات غطت التي الثلوج بفعل أطول تزال ال كانت -

 في هناك وجدناه الذي الكساد عن ابتعدنا كلما ،موسكو من أبعد ذهبنا كلما .مهدئ

 مصاحبا   كنت بأنني شعور لدي زال ما ،ذلك كل من الرغم على ولكن .متأخر وقت

 يف سيكون الحياة من نوع أي: المرء ان يصبر يقين بعدم حاول جدا   مريض لرجل

 هناك؟ لنا أصدقاء أو أعداء لدينا سيكون هل سوخوم؟

 

 عم جالس ا كنت .سوخوم إلى طريقنا في ،تفليس في المحطة في وجدنا يناير 21

 الشيء هي العالية الحرارة درجة وكانت ،سيارتي االمامى من النصف في زوجتي

 لذيا ،سيرموكس األمين ومساعدي الباب على قرع هناك كان .الوقت ذلك في المعتاد

 هوجه من ،تبينت الى اين تسير االمور وجهه دخل من ،سيرموك إلى يرافقني كان

 ارثةبك شعرت ،زجاجية بعيون ماضي إلى ينظر ،ورقة يسلمني كان بينما الغامض

عليه  رتهامات مر قد لينين إن لي تقول ستالين من شفرتها فك تم التي البرقية كانت

 بالفعل خمنته قد كانت .لزوجتي ليعطيها

 آخذة حلقات يف ينتشر كان لينين وفاة خبر .مماثلة برقية قريبا فليستي سلطات تلقت

 قيل ،ياستفسار على وردا .المباشر خالل السلك الكرملين على اتصلت .االتساع في

 لمناسبا الوقت في العودة على الحصول يمكنك ال ،السبت يوم ستكون الجنازة إن: "لي

 يف آخر خيار أي لدي يكن لم ذلك ىعل وبناء" العالج لمواصلة ننصح فإننا ولذا

 يف موسكو إلى الوصول بسهولة ويمكنني ،األحد يوم حتى الجنازة تجر لم ،الواقع

 المتآمرون كان .الجنازة موعد حتى حول خدعوني ،يبدو قد كما يصدق ال .الوقت ذلك
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 نيمك حقال وقت وفي ذلك من التحقق في أبدا   أفكر لن أنني صحيح بشكل يتصورون

 أخبار أن حقيقة أذكر أن يجب .دائما   تفسيرا   يجدوا أن

 مظلةال تحت وانظرالى البحر للصمت وانزع تحت النخيل كنت جالس1924 يناير 27

 مكان يف تسير القذائف كانت .المدفعية قذائف قبل الصمت من اخترقت فجأة .الزرقاء

 تلك يف موسكو في دفن الذي للقائد سوخوم تحية كانت لقد .البحر قريب لشاطئ ما

 من توتسلم ،عديدة لسنوات الحياة مدى رفيقه كانت التي وللمرأة به فكرت .الساعة

 يينمال بين بالوحدة تشعر أن ويجب ،تدفنه كانت اآلن .العالم عن انطباعاتها خالله

 دتأر .كروبسكايا في فكرت .حزينة كانت كما ليس ولكن ،يشاركنها الحزن حولها

 نفسي لأحم أن أستطع لم لكن .كنت حيث من لها تحبب ،تعاطف ،تحية بكلمة أتكلم أن

 نهمأ أخشى كنت .حدث ما مواجهة في للغاية خفيفة الكلمات بدت .بذلك القيام على

 أيام ضعةب بعد رسالة تلقيت عندما االمتنان مع اهتزت وهكذا .فقط تقليديين سيبدوون

 :كروبسكايا هذه .من

 " دوفيتشدافي ليف عزيزي"

 وقفت ،كتابك في يبحث كان بينما ،وفاته من شهر حوالي قبل أنه ألخبركم أكتب

 مرة قرأهأ أن مني وطلب ،ولينين ماركس فيه لخص الذي المكان في إيليتش فالديمير

 دأري آخر شيء وهنا .بنفسه أخرى مرة إليها نظر ثم ،شديد باهتمام استمع له أخرى

 لم سيبيريا من لندن في إلينا جئت الذي الوقت في تجاهك .V. I موقف .به أخبرك أن

  .حرارةب أعانقك وأنا ،والصحة القوة دافيدوفيتش ليف لك أتمنى وفاته حتى يتغير

 

  ." كروبسكايا .ن

 .ماركس مع ينلين قارنت ،وفاته قبل إليه يتطلع إيليتش فالديمير كان الذي الكتاب في

 ممتن تلميذ حب من يتألف موقف وهو ،ماركس تجاه لينين موقف جيدا أعلم كنت

 عالقة ،خالتاري سياق في ،والسيدة السيد بين العالقة أصبحت .المسافات شفقة وعن

 .التقليدية فاتالمسا شفقة عن ابتعدت مقالتي في .تفكير ناضج وأول النظرية المتواليات

 للغاية فينمختل ولكن اريخيا  ت وثيق ا ارتباط ا مرتبطين كانا اللذان ،ولينين ماركس كان

 بفكرة رحتف وقد .الروحية اإلنسان لقوة تجاوزهما يمكن ال اللتين القمتين لي بالنسبة

 له النسبةب ألنه العاطفة مع وربما ،وفاته قبل قصير بوقت حوله الخطوط قرأ لينين أن

  .ريةالبش الشخصية لقياس عمقا   األكثر ماركس هو المقياس كان ،لي بالنسبة

 مع تناعالق في متطرفتين نقطتين كروبسكايا أخذت خطاب اآلن قرأت االنفعال ومع

 في الصعب فراشه من لينين فزعت قد كنت عندما 1902 عام في أكتوبر يوم لينين

 سيبيريا من مرتين لينين قرأ عندما 1923 عام ديسمبر ونهاية الباكر الصباح في لندن

 ،شتركم عمل أول في - عقدين على مضى قد كان طتينالنق هذين لحياته بين تقديري
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 في أعلى تاريخي أساس على أخرى مرة مشترك عمل ثم ،مرير فئوي صراع ثم

 ،وينح لينين موقف أن كروبسكايا تشهد واآلن .والده ،نقيضه ،ألطرح: هيغل عبارة

 الحار الدعم من واحد هو وهذا" لندن" موقف ظل ،المطولة النبذ فترة من الرغم على

 يأ هناك يكن لم لو حتى .أعلى تاريخي مستوى على اآلن ولكن ،الودي والتعاطف

 المذكرة ههذ التاريخ حكم في تفوق بالمختلين الخاصة األوراق جميع تكن لم آخر شيء

  .لينين وفاة من قليلة أيام بعد كروبسكايا كتبتها التي الصغيرة

 ،نعي ،يةالتذكار الخطب لنا تجلب الصحف تبدأ ،الثلوج بسبب كبير بشكل تأخرت"

 يقطعس أنه ويعتقد ،موسكو إلى يأتي أن .د حصول يتوقعون أصدقاؤنا كان .والمقاالت

 سالةر أتذكر .عودته قطعت قد ستالين برقية أن أحد يتخيل لم حيث ،للعودة رحلته

 من لرغما وعلى ،لينين موت بسبب بشدة ُصدم لقد .سوخوم في تلقيتها التي ابني

 قاعة إلى الحار غير معطفه في ذهب أنه إال ،104 بلغت وبحرارة البرد من معاناته

 ا يمكنوصولن الصبر بفارغ وانتظر ،انتظر ،وانتظر األخيرة آرائه عن ليعبر األعمدة

 أخوذةم أخرى مرة هذه” .المتناقض وعتابه المريرة حيرته رسالته في يشعر أن للمرء

  .جتيزو مالحظات من

 يفوجوزي وبياتاكوف وفارنز تومسكي من المكونة المركزية اللجنة من وفد إليَّ  جاء

 ذهه كانت .الحرب إدارة موظفي في تغييرات إجراء في معي للتنسيق سوخوم في

 رعةبس الوقت من لفترة يستمر الحرب إدارة في الموظفين تجدد كان .محضة مهزلة

  .للممتلكات مراقبة مجرد األمر أصبح واآلن ،ظهري خلف كاملة

 

 ثأر حمل من أول كان .سكالينسكي على سقطت الحرب إدارة في األولى الضربة

 أمام راتهومغام ،الجنوبية الجبهة على وفشله ،تساريتسين أمام األخير لعكس ستالين

 - المستقبل يف وأنا - سكالينسكي القتالع .السربنتين رأسه عالية دسيسة تربى .لفوف

 بضعة قبل الحرب قسم في انسليشت تسمى موهوبة ولكنها طموحة مفككة بتركي تم

 في الجيوش قيادة في كان الذي ،فرونزي تعيين وتم سكالينسكي فصل تم .أشهر

ا فرونز كان .منه بدال أوكرانيا ا شخص   جبي لكن ،بسبب الحزب في سلطته .خطير 

 ،معها رالتشاو دون ،الينلست الفظة الخاصية تلك مع .سكالينسكي قصة من أنتهي أن

 ،سليشتان من للتخلص سعيدا كان الذي ،ديزرزانسكي .االقتصادي العمل إلى نقله تم

 وضعه ،سكالينسكي األولى الدرجة مدير كان يتمنى ان يكون مثل ،GPU في نائبه

 وبعد .دالجدي عمله في سكالينسكي انغمس كتفيه تتويج مع .القماش ثقة عن مسؤوال

 .ئهاوشرا ودراستها الماكينات عن والبحث ،المتحدة الواليات زيارة قرر أشهر بضعة

 اللخ بيد يدا عملنا لقد .نصيحتي أسأل وأن حسن ا أقول أن مني طلب مغادرته قبل

 والقواعد ،القوات وحدات حول عادة كان حديثنا لكن .األهلية الحرب سنوات

 للوحدات واأللومنيوم النحاس داتوإمدا ،الضباط تخريج وتسريع ،العسكرية
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 ذلكل جدا مشغولين الحزب كنا من بدال   ،الغذائية والمواد المدرسي والزي ،العسكرية

 إدارة إلى ووصلت التصفويين مؤامرات بدأت عندما ،بالمرض لينين أصيب أن بعد

 انك .العسكريين الموظفين مع وخاصة الحزبية المسائل مناقشة عن امتنعت ،الحرب

 تشكيل وأدى ،حلها يتم فقط االختالفات كانت ،حد أقصى إلى محدد غير الوضع

 .ريضةم نفسي كنت الحق وقت في .األخطار من العديد إخفاء إلى الجيش في الفصائل

 عن مسئوال أعد لم عندما ،1925 عام صيف في سكالينسكي مع االجتماع ذلك في

  .تقريبا شيء كل حول تحدثنا ،الحرب إدارة

 "ستالين؟ هو ما" سكليانسكي سأل" أخبرني"

 توضيحيو لستالين تعريفي أراد .الكفاية فيه بما جيدا ستالين سكالينسكي عرف

  .دقيقة لمدة فكرت .لنجاحه

 مرة ألول لي شكِّل التعريف هذا"  .الحزب في المتميز المستوى هو ،ستالين: "قلت

 في رأيت ،سكليانسكي وجه على بيربالتع .واالجتماعي النفسي ،الكامل استيراده في

  .مهم شيء إلى أتطرق أن على سائلي ساعدت أنني الحال

 

 ،المتوسط فإن ،األخيرة الفترة هذه خالل ؟ كيف مدهش ألمر إنه" ،قال"  تعرف أنت"

 من .مهازعي ستالين في تجد وكلها .مجال كل في نفسه يدفع الضيق الذاتي والرضا

 " هذا؟ كل يأتي أين

 نم األولى للسنوات العظيمة والنفسية االجتماعية الساللة بعد الفعل رد هو اهذ"

ر قد .الثورة  ،األولى مرحلتها لكن .العظماء رجالها المنتصرة المضادة الثورة تطوِّ

 قوتهم منتك .أنوفهم من أبعد رؤية يستطيعون ال الذين الحثاله من تطلب ،"تيرميدور"

 ال ندماع صعود ا يتحرك أنه تعتقد التي الخيل طاحونة مثل ،لهم السياسي العمى في

 تلك في بالعمل" القيام على قادر غير يرى الذي الحصان .الحزام عجلة على يضغط

 نوع ،أقول قد أنني حتى تيرميدور مشكلة تام بوضوح مرة ألول أدركت ،المحادثة

 من ودتهع بعد لموضوعا إلى العودة على سكالينسكي مع اتفقت لقد .البدنية اإلدانة من

 يف غرق قد سكالينسكي أن االتصاالت أحد أخبرنا ،أسابيع عدة مرور وبعد أمريكا

  .سيةالقا اختراعاتها من تنضب ال الحياة .القوارب ركوب أثناء األمريكية البحيرات

 أنه من يقين على كان واحد كل .موسكو إلى سكالينسكي رماد مع الجرة إرجاع تم

 للثورة البانثينون أصبحت التي ،الحمراء الساحة في الكرملين جدار في ينغمس سوف

 ارةزي أن ويبدو .المدينة خارج سكالينسكي دفن قررت المركزية اللجنة أمانة لكن

 لىإ الكراهية امتدت .االعتبار بعين وأخذها مالحظتها تمت قد لي سكالينسكي وداع

 حققت يالت القيادة ضد العامة لمعركةا من جزء سكالينسكي من التقليل كان الدفن جرة

ا كان الحياة قيد على سكالينسكي أن أعتقد ال .األهلية الحرب في النصر  مسألةب مهتم 
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 سياسي او شخصي ا طابع ا اتخذ المركزية اللجنة قرار لكن .فيه دفنه سيتم الذي المكان

 مل تغييره مكني ال القرار لكن .مولوتوف دعا وأنا ،التنافر من شعوري جانبا رمي

  .حكمها على اآلن حتى التاريخ يمر

 ،الوقت ذلك وبحلول .لترتفع أخرى مرة الحرارة درجة بدأت ،1924 عام خريف في

 لبعض وفق ا أعلى من الوقت هذا جلبت والتي ،نشأت قد أخرى مناقشة هناك كانت

 وآالف مئات عقد تم المقاطعات وفي ،موسكو في ،لينينغراد في .مسبق ا المعدة الخطط

 وه وهذا للتحضير ،"المناقشة" بـ يسمى ما إلعداد التمهيدية السرية المؤتمرات من

 جهيو في ولكن المعارضة ضد ليس اآلن الموجه ،جيد بشكل والمنظم المنظم التطعيم

 ضد ةحمل انطلقت ،البرافدا من إشارة في السرية االستعدادات انتهت عندما .شخصيا

 يف واألعمدة الصفحات جميع في ،المنصات جميع على واحد وقت في التروتسكية

 تكان .بركاني انفجار مثل االفتراء كان .نوعه من مهيب مشهد كان .وركن صدع كل

 أرتفاعالسريرنتيجة االصابه ب في استلقيت .الحزب من الكبيرة للكتلة كبيرة صدمة

 ،يةالتروتسك كشف سوى باءوالخط الصحافة تفعل لم .صامتا وبقيت ،حرارة درجة

ا . تعنيه الذي ما بالضبط يعرف أحد يكن لم أنه من الرغم على  تفادوااس يوم بعد يوم 

ا عشرين لمدة لينين مقاالت من جدلية ومقتطفات ،الماضي من أحداث من  ،عام 

 ومي قبل حدث قد شيء كل وكأن عام بشكل وتقدمهم ،وتشوههم ،وتزيفهم ،وتشوشهم

 فقط واحد
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 راعالص ،األخيرة الفترة: واألربعون الثاني الفصل

 األقلية داخل
 

 تم وقد .للحرب كمندوب واجباتي من إعفائي تم ،1925( يناير) الثاني كانون في

لَ  ،أكتوبر ثورة تقاليد جانب إلى .السابق النضال قبل من بعناية القرار هذا إعداد  َخوَّ

 منصبي من استسلمت .بالجيش وعالقت ي األهلية الحرب تقاليد معظم المراجعون

 أيدي نم أفرز بالتالي كنت ألنني ،باالرتياح الشعور مع حتى ،قتال دون العسكري

 هذا الأوِّ [ أبرغنس] ال ابتكر .العسكرية نواياى بشأن التلميحات من سالحها خصومي

ر أن من تخيالتهم  1921 عام منذ .الكل يصدقهم أن باتقري بدأ ذلك وبعد ،أعمالهم يبرِّ

 نم الجيش تخفيض تم انتهت الحرب ،آخر مجال إلى الشخصية اهتماماتي تحولت

 يدخل العسكري العمل "كان .ألف ستمائة إلى رجل ألف وثالثمائة ماليين "خمسة

 من ،البالد في أولى أهمية ذات االقتصادية المشاكل كانت ،البيروقراطية القنوات

ا وقتي استوعبوا ،الحرب فيها انتهت تيال اللحظة  نم بكثير أكبر بدرجة واهتمام 

  .العسكرية المسائل

 الكهربائي للمجلس رئيس ا ،1925 مايو في االمتيازات لجنة رئيس منصب توليت لقد

 بأي رتبطةم تكن لم الثالث الوظائف هذه .التقني العلمي اإلدارة لمجلس ورئيس ا التقني

 لعزلتي :االعتبارات بعض وحددته ظهري خلف اختيارهم تم لقد .األحوال من حال

 ومع .دواليك وهكذا خاصة سيطرة تحت ووضعي ،بالروتين وغمرني ،الحزب عن
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 في ليعم بدأت عندما .الجديدة الترتيبات مع بتناغم للعمل صادقة بمحاولة قمت ذلك

 مهتما   كنت .أذني لىإ الحال بطبيعة انغمست لي بالنسبة مألوفة غير مؤسسات ثالث

 ،واسع نطاق على السوفيتية روسيا في تطورت التي التقنية العلوم بمعاهد خاص بشكل

 وشاهدت ،المختبرات من العديد بجد زرت لقد .للصناعة المركزي الطابع بسبب

 وقت في ،األوائل العلماء قدمها التي التفسيرات إلى واستمعت ،كبير باهتمام التجارب

 وشعرت ،ةالكهرمائي والديناميكية الكيمياء في الدراسية الكتب فيها درست تيال فراغي

 دورات ألخذ شبابي في لشيء أخطط لم .طالب ونصف مسؤول شبه كنت بأنني

 العلوم ئلمسا على وأركِّز السياسة من أستريح كنت .والرياضيات الفيزياء في جامعية

 توليد محطات زرت ،التقني الكهربي للمجلس رئيس ا وبصفتي .الطبيعية والتكنولوجيا

 يريالتحض العمل يجري كان حيث دنيبر إلى برحلة وقمت ،البناء عملية في الطاقة

 إلى البحاره من اثنان أخذني .الكهرومائية الطاقة محطة بناء في واسع نطاق على

-زابوروجتسي لقارب القديم الطريق طول على ،صيد قارب في المنحدرات أسفل

 مهتما أصبحت لكني .رياضية مصلحة مجرد بالطبع المغامرة هذه كانت .سقوزاك

 الخبراء من مجموعة بتنظيم وفنية قمت اقتصادية نظر وجهة من ،دنيبر بمشروع بشدة

 من الكهرباء توليد محطة لحماية الحق ا بتعزيزها ألمان خبراء قام ،األميركيين

 لحاليةا االقتصادية بالمتطلبات ليس دالجدي عملي ربط وحاولت ،المعيبة التقديرات

ا لالشتراكية األساسية بالمشاكل بل ،فحسب  طنيالو النهج ضد كفاحي في .أيض 

 مشروع يف تقدمت( الذاتية العزلة خالل من" االستقالل)" االقتصادية للمسائل المتشدد

 يجةنت هذا وكان .العالمي واالقتصاد للسوفياتات المقارنة للمؤشرات نظام تطوير

 تلبية هجانب من المقصود كان حيث ،العالمية السوق في الصحيح التوجيه إلى حاجتنا

 مشروع فإن الجوهر حيث من التنازالت وسياسة والتصدير االستيراد تجارة احتياجات

ا نما الذي المقارنة المؤشرات  رهباعتبا للعالم اإلنتاجية بالقوى االعتراف من حتم 

ا تضمن ،واحدة دولة يف الدول تلك على يهيمن  الرجعية النظرية على هجوم 

  ."واحد بلد في لالشتراكية"

 الكتب ونشرت ،الجديد بنشاطي المرتبطة األمور حول عامة تقارير قدمت لقد

 صوالخ لقد األساس هذا على المعركة بقبول اهتموا وال خصومي يتمكن لم والنشرات

 .سهلنف جديدة معركة ساحة تروتسكي قخل لقد :المعادلة على هذا الشكل في الوضع

 فعلت ثلمام تقريبا   منها بالقلق اآلن العلمية والمؤسسات والتقني الكهربائي المجلس بدأ

 طوةخ كل أثارت .كعبي على ستالين جهاز يتبع .سابقا   األحمر والجيش الحرب إدارة

 طورةاألس ييغذ نظري استنتاج كل كان .الكواليس وراء معقدة دسيسة اتخذتها عملية

 ليس .مستحيلة ظروف ظل في العملي مشروعى تنفيذ تم ."التروتسكية" لـ الجاهلة

 انك مولوتوف ومساعده لستالين اإلبداعي النشاط من الكثير إن القول المبالغة من

 عمليا المستحيل من أصبح .حولي من مباشرة تخريب عمليات لتنظيم مكرسا  
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 يعملون الذين الناس بدأ .المال من يلزم ام على للحصول إدارتي تحت للمؤسسات

  .المهنية حياتهم في األقل على أو ،مستقبلهم على بالخوف هناك

 أن لعبادةا لعيون يمكن ال .ذريعا   فشال   لنفسي سياسية بعطلة الفوز محاولتي كانت

 األمس اءافتر كان .بالفعل فعلوه مما جدا خائفين كانوا .الطريق منتصف في تتوقف

 المزدوج بالمدافع ويطالبون ،بشدة كاهلهم يثقل

 أعقبت التي الليلة منذ أي ،سنوات لثالث الرسمية االجتماعات خارج كامينيف أقابل لم

 أن دبع ولكن ،وأنا لينين اتخذه الذي الموقف بتأييد وعد عندما جورجيا إلى رحلته

: فكاميني أعلن ،األول اجتماعنا ستالين في إلى ذهب ،الخطيرة لينين بحالة علمت

 هلجنت الحزب يجد وسوف المنصة نفس على وزينوفييف أنت تظهر أن يكفي"

 .وقراطيالبير التفاؤل هذا على الضحك في المساعدة من أتمكن لم ."الحقيقية المركزية

 لذيا الثالثي النشاط حزب في التفكك تأثير شأن من قلل كامينيف أن الواضح من

 ذيال الثوري الجانبي المدِّ  كان لقد .لمشاعره تنازل أدنى وند ،إليه أشرت .به قاموا

 يف دولية أبعاد ذا ،ألمانيا في الثورية الحركة هزيمة بعد أي ،1923 عام نهاية في بدأ

 اعديتص الحزب جهاز كان .سرعته بكامل يسير أكتوبر ضد الفعل رد كان ،روسيا

 كريف أن المفترض من كان . فالظرو هذه ظل في .اليميني الجناح مع فأكثر أكثر

 ثمرةك قدمينا على النصر ينتصر وأن نتعاون أن هو إليه نحتاج ما كل أن في المرء

 كامينيف إلى المرات عشرات كررت ،"األمام إلى نسعى أن يجب" .ناضجة

 لفائيح قبل اللحظة وبشرط ."وخطير طويل لنضال نستعد أن يجب" .وزينوفييف

 .اعةوكل س يوميا ينسحبوا كانوا طويال   يصمدوا لم لكنهم .عةبشجا الصيغة هذه الجدد

 ،شيء كل عدب زينوفييف تسلل .لشخصياتهم تقييمه في الحق ميراشكوفيسكي أثبت

 لحقأ قد المزدوج وجهه فإن ،حال أية على .مؤيديه جميع يتبعه أن عن بعيدا كان لكنه

ا   ."التروتسكية" أسطورة على للشفاء قابل غير جرح 

 الذين ،موسكو أطباء كان .برلين إلى برحلة وزوجتي أنا قمت ،1926 عام ربيع في

 لتحم في راغبين وغير ،الحرارة عجزعن تفسيراستمرارارتفاع حالة في كانوا

 متشوق ا كنت .الخارج إلى برحلة القيام على الوقت لبعض يحثونني ،كاملة المسؤولية

 المرتفعة الحرارة درجة أن لدرجة ،سدودالم الطريق من مخرج إليجاد القدر بنفس

ا اللحظات أكثر في بالشلل أصابني  تم .يلخصوم ثبات ا أكثر كحليفة وعملت حرج 

 عتبري أنه ذكر الذي ،السياسي المكتب في الخارج إلى زيارتي موضوع إلى التطرق

 ولكنه ،العام السياسي والوضع لديه التي المعلومات إلى بالنظر للغاية خطرة رحلتي

 عدم إلى تشير GPU من مرجعية مالحظة البيان رافق وقد .لي النهائي القرار ترك

 حادث يأ وقوع حال في أنه من شك بال يخشى السياسي المكتب كان .رحلتي مقبولية

 يالمنف فكرة إن .المسؤولية سيحمله الحزب فإن ،الخارج في وجوده أثناء سار غير

 في عدب برزت قد تكن لم ،الوقت ذلك في نطينيةالقسط وفي ،الخارج في القسري
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اأي متخوف ا السياسي المكتب يكون أن الممكن من .ستالين . الشرطة رجل جمجمة  ض 

 ،ائيأصدق استشارة بعد ،ذلك ومع .األجنبية المعارضة لتعزيز الخارج في عملي من

  .أذهب أن قررت

/  يسانن منتصف وبحلول ،عوبةبص األلمانية السفارة مع الترتيبات من االنتهاء تم

 يف عضو وهو ،كوزميينكو باسم دبلوماسي سفر بجواز وزوجتي أنا غادرت ،أبريل

 قبل من ،كسسيرمو ،سكرتيرتي بصحبة كنا .التعليم لمفوضية األوكراني الكوليجيوم

 فزينوفيي من كل انفصل .الرسوميات معالجة وحدة عن وممثل ،السابق القطار قائد

 مع فى المواجهه البقاء احتمال يعجبهم لم .حقيقي شعور بإظهار عني يفوكامين

  .ستالين

 

 لمهاع عندها كان .جيدا   برلين هوهنزولرن عرفت ،الحرب سبقت التي السنوات في

 يرتتغ لقد .يفترض يفكر الذي يهمس لكن أن ألحد يمكن ال الذي ،الغريب الخاص

 .افهاكتش يمكنني شيء ال األقل على ،طالقاإل على الفراغ علم اآلن يوجد ال .برلين

 من دبالعدي مصحوبا مسارها كان وخطير طويل مرض من ببطء تتعافى المدينة كانت

 خدمت تاستقر التي العالمة ولكن ،بالفعل انتهى قد التضخم كان .الجراحية العمليات

 ،المشاة جوهو على ،التجارية المحالت في ،الشوارع في .العام الفقر لقياس كوسيلة فقط

 والنظافة النظافة إن .أخرى مرة االرتفاع في رغبة وكذلك ،بالفقر المرء شعر

 تلتاب قد ،فرساي ووصاية الهزيمة من ،للحرب الصعبة السنوات خالل األلمانيتين

 ،الممرات بقسوة استعادت لكنها ،تعاند البشري النمل تلة كانت .المدقع بالفقر

 وإيماءات حركات في ،الشوارع إيقاع في .الحرب حذاء سحقها نومخاز ،والممرات

 :للقدرية مأساوية بوحشية المرء شعر ،المارة

 أنبد أن يجب ؛ الجاد العمل في مسمى غير مصطلح هي الحياة ؛ مساعدتها يمكن ال"

  ." البداية في جديد من

 جذور نع بحث ا .برلين في خاصة عيادة في الطبية المراقبة تحت كنت أسابيع لعدة

ا .آخر إلى شخص من األطباء نقلني ،الغامضة الحرارة درجة  أحد قام ،وأخير 

 بإزالتها حونص ،اللوزتين هو المصدر بأن القائلة الفرضية بتطوير الحنجرة أخصائيي

 صفمنت في طبيين رجاال   كونهم ،والعالجية التشخيصية األطباء تردد .حال أي في

 ،(مايو) أيار من األول في ،عالجنى ،وراءه الحرب خبرة مع ،الجراح لكن .العمر

 المقاطعات زرنا .سيارة في المدينة حول بالسيارة رحلة في وزوجتي أنا خرجت

 وانتقلنا ،الخطب إلى واستمعنا ،الالفتات وقراءة ،شاهدناها التي والمتابعات ،الرئيسية

 ماي مواكب من العديد شاهدت قد نتك .الجماهير مع واختلطنا ،ألكسندر ميدان إلى

ا أكثر كانت التي داي  نم تمكنت أن منذ طويلة كانت لكنها ،صخبا وأكثر إضفاء 

ا بنفسي وشعوري ،شخص أي انتباه جذب دون من حشد في التحرك  الكل من جزء 
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 ونيبيع هناك: "بحذر رفيقنا لي قال فقط واحدة مرة والمراقبة واالستماع ،المجهول

 في عضو يعترف أن ألحد يكن لم الصور تلك من ولكن ."بك لخاصةا الصور

 مع لخطوطا هذه تتوافق أن يجب كان حال في .كوزميينكو ،التعليم مفوضية كوليجيوم

 ،ريفيندلو الكونت ،[2] ستريسمان ،مولر هيرمان من ،ويستارب الكونت عيني

 ريالضرو من أنه أعتقد ،ألمانيا في قبولي عارضوا آخر شخص أي أو ،هيلفيردينغ

 ،لشائنةا بالملصقات المكتوبه ،المستهجنة بأيامن الشعارات أصرح لم بأنني إبالغهم

  .يامأ بضعة بعد جراحية لعملية الخضوع انتظار في مراقب ا مجرد كنت عام بشكل

 

 ولكن ،الناس من جحافل هناك كانت .المدينة خارج" النبيذ مهرجان" حضرنا كما

 نواتللس الرمادي الظل فإن ،والنبيذ الشمس تعززه الذي ،الربيع مزاج من مالرغ على

 نأ يحاولون كانوا الذين أولئك على وكذلك ،المراتب صناعة في يكمن كان الماضية

 النقاهة نم ببطء يتعافون وكأنهم بدوا وكلهم قرب عن تنظر أن فقط عليك كان .يفرحوا

 ،حظناوال ،الحشد غمرة في ساعات بضع قضينا .ركبي جهد يكلفهم يزال ال ابتهاجا ؛

 لم نتذوقها تيال ،البيرة وشربنا بل ،ورقية أطباق من فرانكفورتيرس وتناولنا ،وتحدثنا

 عند .رحيلنا تاريخ في أفكر وكنت ،بسرعة العملية من أتعافى كنت .1917 عام منذ

 نسبةبال اللغز من شيء ليوما حتى يزال ال والذي ،متوقع غير شيء حدث ،النقطة هذه

 مظهرال ذلك سادتي العيادة ممر في ظهر ،المقصود رحيلي من أسبوع حوالي قبل .لي

 اكتشفت ،النافذة من الفناء إلى النظر عند .الشرطة مهنة تأكيد بكل يعلن الذي الالمحدود

 شبهي وازال ما ،بينهم فيما اختالفهم رغم ،الذين ،مثلهم رجال ستة حوالي عني تحت

 ،دقائق بضع بعد .إليها كريستنيسكي; انتباه وجهت .ملحوظ بشكل البعض بعضهم

 ننيأ - رئيسه من طلب على بناء - بحماسة وأعلن الباب المساعدين األطباء أحد قرع

 يسل: "الوكالء من العديد إلى مشيرا   سألتني .حياتي على محاولة من خطر في كنت

 لمنع هناك كانت الشرطة أن مفاده باقتراح الطبيب أخطأ" آمل؟ ،الشرطة جانب من

 ستينسكيكري وأخبر( بوليزيرات) شرطة مفتش وصل ،ثالث أو دقيقتين بعد .المحاولة

 دابيرت واتخذت ،حياتي االعتداءعلى محاولة حول معلومات بالفعل تلقت الشرطة بأن

 عضالب بعضهن اتالممرض أخبرت .غاضبة كانت بأكملها العيادة .استثنائية حماية

 .المبنى يف ستُلقى قنابل عدة أن وبسبب ،تروتسكي تؤوي كانت العيادة أن والمرضى

 مرة ابللذه كريستنيسكي مع رتبت .عالجية لمؤسسة مناسب غير المخلوق الجو كان

 تم .الشرطة قبل من محصورا   العيادة أمام الشارع كان .السوفيتية السفارة إلى واحدة

  .الشرطة سيارات قبل من اصطحابي

 لذينا األلمان الملكيين من واحد: القبيل هذا من شيء الحلقة من الرسمية النسخة كانت

 المحكمة حققم إلى ببيان أدلى ،حديثا اكتشفت بمؤامرة يتعلق فيما عليهم القبض ألقي

مبكرة لقتل  لمحاولة يرتبون كانوا الروسي األبيض الحرس بأن ُزعم هكذا أو
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 خالل نم رتبت التي األلمانية الدبلوماسية برلين في كان أنه ذكر الذي ،تروتسكي

 .وفهمصف في الملوك من الكبير العدد بسبب الشرطة إبالغ عن عمدا   امتنعت رحلتي

 ذلك عم ولكنها ،المعتقل الملكي الملك لتقرير المصداقية من الكثير الشرطة تعط لم

 .حيحةص المعلومات أن ثبت ،الكبيرة لدهشتهمو .العيادة في إقامتي حول بيانه راجعت

 احدو - واحد وقت في تحذيرين تلقيت ،كذلك األطباء من استفسارات إجراء تم كما

 التخطيط تم قد المحاولة كانت إذا ما .الشرطة مفتش من واآلخر ،الطبيب مساعد من

 ،قلالمعت ملكيال الملك إلى بوصولي حقا علمت قد الشرطة كانت إذا وما ،بالفعل لها

  .عليها اإلجابة اليوم حتى أستطيع ال أسئلة فهي

 

 لدبلوماسيةا الدوائر أن المرء يفترض قد .بكثير أبسط كانت القضية أن في أشك لكنني

 ،يهمف الثقة انعدام من تضرروا الذين ،الشرطة رجال وقرر ،"السر" إبقاء في فشلت

 بدون اللوزتين إزالة يمكن ال أنه لىع ،لي أو ستريسمان على إما ،يبرهنوا أن

 القوية ةالحماي هذه ظل في ،عقب على رأسا العيادة انقلبت ،التفسير كان أيا .مساعدتهم

 في فةالضعي القصة هذه أصداء وجدت .السفارة إلى انتقلت ،المفترضين أعدائي ضد

 إلى يميل كان أحد ال أن يبدو ولكن ،األلمانية الصحافة إلى طريقها الحق وقت

  .تصديقها

 عامال اإلضراب: أوروبا في الهامة األحداث بعض مع برلين في إقامتي أيام تزامنت

  .بيلسودسكي وانقالب ،إنجلترا في

 .يطانيالبر العام المجلس مع للكتلة فوري بتفكيك طالبت ،موسكو إلى عودتي عند

 ،الكتلةب ستالين لقتع .عارض راديك .معي وقف ،منه مفر ال تذبذب بعد ،زينوفييف

 ريطانيونالب النقابيون التجار انتظر .يستحق كان ما كل على الواحد يشبه ما إلى حتى

 روح ال الذي السخي حليفهم ركلوا ثم ،نهايتها إلى الحادة الداخلية األزمة وصلت حتى

  .له

 عن محموم بحث في .الوقت نفس في بولندا في كبيرة أهمية ذات األحداث كانت

 قرر .درعها على بيلسودسكي ورفعت تمرد في الصغيرة البورجوازية دخلت ،جمخر

" الحينوالف للبروليتاريا ديمقراطية دكتاتورية" أن ،فارسي ،الشيوعي الحزب زعيم

 نتك .بيلسودسكي دعم إلى الشيوعي الحزب ودعت ،عينيه أمام هناك تتطور كانت

 ،حياةال قيد على تزال ال لوكسمبورغ روزا كانت عندما .طويلة لفترة فارسي أعرف

ا كان ،لوحده بقي .الثورية الصفوف في مكانه يحتل أن بإمكانه كان ربما اش دائم   .اغر 

 هذاو ،"التروتسكية" شر أدرك النهاية في أنه أعلن ،كبير تردد بعد ،1924 عام في

 ،طاعته لىع كمكافأة الديمقراطية الديكتاتورية لنجاح الفالحين تقدير من من التقليل هو

 الذي توتنهام الستعمال فرصة الصبر بفارغ وشاهد ،القائد منصب على حصل

 هنفس لفضح فقط ،له فرصة استغل ،1926 مايو/  أيار في .للفوز طويال وقتا استغرقه
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 غضب من يحميه ستالين جهاز كان .بالطبع عقاب بال ذهب .الحزب راية وترشيح

  .البولنديين العمال

 جعلت الخريف في .متزايدة بكثافة الحزبي الصراع تطور ،1926 عام لخال

 أعطى .الغضب مكافحة جهاز واجه .المحلي الحزب اجتماعات في مفتوحة المعارضة

 نللبيروقراطيي هاتفية استدعاءات: اإلدارية للميكانيكا مكان ا األفكار من النضال

 فاراتص مع السيارات وتراكم ،الللعم المحليين السكان اجتماعات لحضور الحزبيين

 المعارضين ظهور واستهجان ا جيد ا تنظيما   وصافرة ،االجتماعات جميع أمام اإلنذار

 ،قواتهل الميكانيكي التركيز خالل من ضغوطه الحاكم الفصيل مارس لقد .المنصة على

 أو همف أو لألستماع وقت الحزب كتلة لدى يكون أن قبل .واالنتقام التهديد طريق عن

 المعارضة اضطرت .وكارثة انقسام حدوث احتمال من يخشون كانوا ،شيء أي قول

 على نهأ فيه أعلن إعالنا   أصدرنا ،األول تشرين/  أكتوبر في .التراجع على للتغلب

 فقد ،الحزب إطار في أجلهم من بالقتال واحتفظنا فقط آرائنا إلى نظرنا أننا من الرغم

 في ادرالص اإلعالن يكن لم .االنشقاق خطر تولد قد التي ألنشطةا استخدام عن تنازلنا

 في نارغبت عن تعبيرا كان لقد .الحزب كتلة عن وإنما الجهاز به مقصود ا أكتوبر 16

 الهدنة كسر في بدأوا الستالينيين أن من الرغم على .أكثر وخدمته الحزب في البقاء

 1926 عام من الشتاء فصل أعطانا قتالو على حصلنا أننا إال ،إبرامها من يوم بعد

 عديدلل شموال   أكثر نظري فحص بإجراء لنا سمح الذي التنفس بعض 1937 عام إلى

  .األسئلة من

 مل إن ،لالستسالم استعداد على زينوفييف كان ،1927 عام بداية من مبكر وقت في

 .الصين في المذهلة األحداث جاءت ذلك بعد ولكن .األقل على واحدة دفعة كلها يكن

 من رةلفت أجلت وقد .العين من واحدة تصيب ستالين لسياسة اإلجرامية الطبيعة إن

  .الحق وقت في تابعوه الذين وجميع زينوفييف استسالم الزمن

 الصيني يوعيالش الحزب أجبر .البلشفية تقاليد جميع الصين في االمميه قيادة داست لقد

 لنظامه والخضوع البورجوازي تانغالكومين حزب إلى االنضمام في رغبته ضد

 رةالثو بتحقيق الشيوعيون نصح وقد .السوفييت إنشاء يحظر كان .العسكري

 نم طويلة فترة قبل .البرجوازية إذن دون العمال تسليح عن واالمتناع ،الزراعية

 أصدرنا ،عسكرية زمرة أيدي في القوة وتركيز شانغهاي عمال كاى تشيك تشانغ سحق

 انسحاب طلبت قد كنت ،1925 عام منذ .حتمية كانت النتيجة هذه مثل نبأ تحذيرات

 فحسب لثورةا لسحق تستعد لم وبوخارين ستالين سياسة إن .الكومينتانغ من الشيوعيين

 على عملت الدولة جهاز جانب من االنتقامية األعمال بمساعدة ولكن ،ذلك سهِّلت بل

 ،1927 ،أبريل/  نيسان في .نقدنا من كشي كاي لتشانغ للثورة المضاد العمل حماية

 عم التحالف سياسة عن يدافع ستالين زال ما األعمدة قاعة في الحزب اجتماع في
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 شيكت كاي تشانغ غرق ،أيام ستة أو خمسة بعد .به الثقة إلى ودعا شيك كاي تشانغ

  .الدماء في الشيوعي والحزب شنغهاي وعمال

 قواعد جميع وتجاهل .رأسها المعارضة فعتر .الحزب اإلثارة من موجة اجتاحت

 العمال عن للدفاع بالفعل اضطررنا ،موسكو في ،الوقت ذلك وفي -" كونسبراتزيا"

 ليهمإ جاء -" كونسبراتزيا" أساليب باستخدام تشيك كاي شينج ضد الصينيين

 من ديدالع يعتقد .االمتيازات رئيس لجنة .المكاتب في العشرات قبل من معارضيي

 يحقق أن المحتم من كان ستالين سياسة اختراع براءة إفالس أن الشباب رفاقال

  .انتصار

 في دورتها المركزية التنفيذية اللجنة عقدت ،1927 عام من أكتوبر في .نوفمبر 7

 خالل من ولكن .حاشدة مظاهرة السلطات نظمت ،المناسبة لهذه تكريما .لينينغراد

 أناو زينوفييف كان .تماما   متوقع غير منعطفا   المظاهرة اتخذت ،متوقع غير ظرف

 ىلنر ،السيارات بواسطة المدينة من جوالت يصنعون المعارضة من آخر قليل وعدد

 ناتشاح وضع تم حيث التورايد قصر من اقتربنا ،جهودنا نهاية نحو .المظاهرةو حجم

 قبل العمل نع اسيارتن توقفت .المركزية التنفيذية اللجنة ألعضاء كمنصات السيارات

 خروجال كيفية في التفكير من نتمكن أن قبل .أبعد ممر هناك يكن لم ؛ الشرطة خط

 لىإ مرافقتنا باصرار وعرض علينا سيارتنا إلى القائد سارع ،المسدود الطريق من

 لطريقا لنا الشرطة من سطرين فتح ،ترددنا على التغلب من نتمكن أن قبل .المنصة

 كنا أننا الجماهير علمت عندما .مأهولة غير تزال ال كانت التيو ،شاحنة آخر إلى

 من بالمرور الناس بدأ .الفور على المظاهرة مظاهر تغيرت ،األخيرة المنصة على

 إلى وصلنا ما وسرعان ،تحياتهم على الرد حتى مع ،مباالة دون األولى الشاحنات

 لعمالا توقف .شاحنتنا ولح األشخاص آالف حشد يضم تشكيل تم ما سرعان .منصتنا

ا المضي إلى اضطروا ثم ،تحياتهم وصاحوا ،األعلى إلى ونظروا ،والجنود  بببس قدم 

 إلى الهاإرس تم التي الشرطة فصيلة إن .وراءهم يقفون الذين أولئك عن الناجم الضغط

 تم .اءإجر أي تتخذ ولم ،العام المزاج في عالقة نفسها كانت النظام الستعادة شاحنتنا

 كنل ،صفيرنا حاولوا .قلب الحشد إلى للجهاز الموثوقين الوكالء من المئات إرسال

 هذا أمد طال وكلما .التعاطف صيحات في تماما   غارقة كانت المنعزلة صافراتهم

 ،النهاية يف .المظاهرة في الرسميين للقادة بالنسبة مقبول غير الوضع أصبح ،الوضع

 منصةال من البارزين أعضائها من قليل وعدد المركزية ةالتنفيذي اللجنة رئيس جاء

 لذيا ،فراغنا إلى وصعدنا ،الفراغ من شاسع خواء سوى حولها يكن لم التي ،األولى

 ةالجريئ الخطوة هذه حتى ولكن .المهمين الضيوف ألقل يميل كان النهاية في وقف

 سماءأ األسماء تكن ولم - األسماء يصرخون ظلوا الناس ألن ،الموقف إنقاذ في فشلت

 الغةب عواقب وتوقع ،الفور على متفائال زينوفييف كان .الموقف عن المسؤولين

 يف العاملة الجماهير أظهرت .المتهور تقديره في أشارك لم . الشعور هذا من األهمية

 الواز ما لكنهم ،المعارضة قادة مع أفالطوني تعاطف شكل في رضاهم عدم لينينغراد
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 لدي يكن هذا الوضع لم في .لنا قصير بعمل القيام من الجهاز منع على ينقادر غير

 بضرورة الحاكم للفصيل توحي أن المظاهرة على كان ،أخرى ناحية من .أوهام أي

  .ملموسة بحقيقة الجماهير مواجهة يمكن حتى ،المعارضة تدمير تسريع

 نكا .أكتوبر لثورة العاشرة للذكرى تكريما موسكو مظاهرة هو الدرس التالي كان

 اأشخاص   ،الحاالت معظم في ،والمتحدثون ،اليوبيل مقاالت واضعو ،المظاهرة منظمو

 عن ببساطة بحثوا أو ،أكتوبر أحداث خالل الحاجز من اآلخر الجانب على كانوا إما

 الإ الثورة إلى ينضموا ولم ،حدث ما يروا أن يمكنهم حتى العائلة سقف تحت مأوى

 لىإ وأستمع مقاالت أقرأ أن المرارة من بدال   التسلية خالل من كان .بأمان هافوز بعد

 تفهم ندماع .أكتوبر لثورة بالخيانة المتشددون هؤالء فيها اتهمني التي اإلذاعية الخطب

 عليها سيطرت التي بالسالسل خصمك سحب يتم كيف وترى التاريخية العملية ديناميكية

  .قوتك على تقضي والغدر الشذوذ من أفعاله فإن ،إليه معروفة غير يد

 ،بهم الخاصة الفتاتهم حاملين ،العام الموكب في المشاركة المعارضون قرر

 :المثال سبيل على ،يقرأون .الحزب ضد حال بأي موجهة تكن لم هذه .بشعاراتهم

  ."والبيروقراطي النيبمان ،الكوالك ضد - اليمين قذفنا إلى نحول دعونا"

  . . ."  .لينين إرادة ننفذ دعونا"

 " .لينين حزب وحدة أجل ومن ،االنقسام ضد ،االنتهازية ضد"

 الجناح ضد كفاحه في ستالين لفصيل الرسمية العقيدة الشعارات هذه تشكل ،اليوم

 في ،عقط إلى وتمزيقها أيديهم من المعارضة الفتات انتزاع تم ،نوفمبر 7 في .اليميني

 رسميونال القادة تعلم لقد .خصيصا منظمة وحدات قبل من فهمتجري تم حامليها أن حين

 كانت .فعالية أكثر استعداداتهم كانت المرة وهذه ،ليننغراد مظاهرة في درسهم

 كانت التي العقول مع المظاهرة في انضموا .االرتياح عدم عالمات تظهر الجماهير

 تفعانتر نشطتان وعتانمجم كانت ،والمذهولين القلقين األشخاص وفوق .بشدة ممزقة

 عناصر كانت ،"التروتسكيين" ضد الحرب في كمتطوعين .والجهاز المعارضة -

 .آلنا قادمة موسكو شوارع في محضة فاشية عناصر وأحيان ا ،ثورية غير فاشستية

 ،يالسوفيات السفير كان حيث ،اليابان من أعيد قد كان .جدا مريض رجل يوفى كان

 نلك ،الخارج إلى إرساله طريق في العقبات من العديد عوض تم .خطيرة حالة في

 نتك لم أنها إال ،مفيدة كانت النتائج أن من الرغم وعلى ،جد ا قصيرة كانت إقامته

 .لثقيلا الروتين وضغط عليه ،الرئيس تنازالت لجنة في نائب ا يوفي أصبح .كافية

 انك مرات عدة .الخيانة هو أكثر يقلقه الذي الشيء .كثيرا الحزب في االزمة ازعجت

 أن لتحاو ،صحته على بالقلق شعرت .النضال خضم في نفسه إللقاء استعداد على

 لم .ةالدائم الثورة بنظرية المتعلقة الحملة من خاص بشكل غاضب ا يوفي كان .أمنعه

 ،البقية من طويلة فترة قبل ،توقعوا الذين ألولئك الخبيث اإلغراء يقاوم أن يستطع
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 رنيأخب .بثمارها فقط يستمتعون كانوا الذين أولئك قبل من ،وطابعها الثورة رمسا

 الثورة موضوع في ،مخطئ ا أكن لم إذا ،1919 عام في - لينين مع حديثه عن يوفي

 نشر يوفى أراد"  .صواب على أنه تروتسكي أثبت لقد ،نعم: "له لينين قال .الدائمة

 يديالجل االنهيار أتخيل أن أستطيع .إلقناعه يجهد قصارى بذلت لكنني ،الحوار هذا

 مظهر وتحت ،غريب بشكل مثابرا يوفي كان .يؤثرعليه قد الذي االصطياد من

 انيالعدو الجهل من جديدة فورة كل في .للتغيير قابلة غير إرادة أخفى ناعم خارجي

 نأ يجب: "يكرر وبغضب لوجه وجها ،أخرى مرة لي سيأتي ،السياسية والخيانة

 أن يمكن ال" الشاهد على دليل" هذا مثل أن أخرى مرة معه سأجادل ."علنية أجعلها

 قدموالت ،الحزب من الجديد الجيل تثقيف إعادة الضروري من كان أنه ؛ شيئ ا يغير

  .بعيد ا

ا تزداد الجسدية حالته وكانت ،الخارج في عالجه إكمال من يوفي يتمكن لم  لك سوء 

 ؤهأصدقا أثار .كليا وضعه تم ثم ،العمل عن التوقف إلى طراض ،الخريف نحو يوم

 عديست . المركزية اللجنة رفضت المرة هذه لكن ،الخارج إلى إرساله مسألة أخرى مرة

ا مختلف اتجاه في المعارضين إلرسال اآلن الستالينيون  جنةالل من طردهم لي .تمام 

 الشخصي إلى غضبه .خرآ شخص أي من أكثر يوفي صدم ،الحزب من ثم المركزية

 تردد أي دون يوفي شعر به الخاص البدني لحسه المرير اإلدراك أضيفت والسياسي

 عن عيدا  ب والحياة ،القتال على قدرته في يعد لم .المحك على كان الثورة مستقبل بأن

 انتقلت قد كنت الوقت ذلك في .النهائي استنتاجه فاستنتج .شيئ ا له تعني تكن لم النضال

 في ي ارسم يزال ال كان الذي ،بايلوبورودوف صديقي منزل إلى الكرملين من فعلبال

 أينما موقعه في كانوا الرسومات معالجة وحدة عمالء أن من الرغم على ،معين مكان

 إلى الوصول يحاول كان حيث ،األورال بلده في بعيدا بايلوبورودوف كان .ذهب

 .لصحيةا على حالته ألطمئن يوفي بشقة تفيا  ها اتصلت .الجهاز ضد النضال في العمال

 في كذل أدركت لكنني - صوته نبرة في .سريره بجانب الهاتف كان ؛ أجاب نفسه هو

 بعض .إليه آتي أن مني طلب .للقلق ومثير غريب شيء هناك كان - الحق وقت

 لرفاقا اتصل ،العاصفة األيام تلك في .الفور على بذلك القيام من منعتني الفرص

 ينساعت أو ساعة بعد .مهمة أمور في معي للتحدث بايلوبورودوف بمنزل باستمرار

الرصاص على  أبراموفيتش أدولف أطلق: "الهاتف في مألوف غير حادثنى صوت

اد هناك كان ،بايلوبورودوف منزل في ." السرير مائدة على لك حزمة هناك .نفسه  ائم 

 .المدينة لحو تحركاتي في لمرافقتهم بينالمناو العسكريين المعارضين من قليل عدد

 وراء نم بأسمائنا بعضنا طالب ،وطرقنا رنيننا على ردا   .يوفى إلى بسرعة انطلقنا

 ،لنادخ عندما .الداخل في يجري غامض شيء ؛ التأخير بعض بعد فتحناه ثم الباب

 .اءبالدم ملطخة وسادة ضد حدود بال والهادي الهش أبراموفيتش أدولف وجه رأيت

B. ، إدارة مجلس عضو GPU، طاولة من الحزمة ذهبت .يوفي مكتب في كان 

 .اإلطالق على رسالة أي هناك يكن لم أنه تمتم ب .واحدة مرة عودتها طلبت .السرير
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 جميع نم األصدقاء بدأ ،دقائق بضع بعد .يكذب أنه شك بال وصوته طريقته تركتني

 لخارجيةا الشؤون لمفوضية الرسميون ممثلونال .الشقة على التدفق في المدينة أنحاء

 ،لاللي خالل .المعارضين من حشد وسط في بالضياع شعروا الحزبية والمؤسسات

 كان .المدينة عبر الرسالة سرقة خبر انتشر .المنزل الناس من آالف عدة زار

 .اآلن عدب الرسالة إخفاء المستحيل من وأصبح ،الرسائل يرسلون األجانب الصحفيون

 طاب اخ يكون أن يجب لماذا .راكوفسكي إلى منه ضوئية نسخة تسليم تم ،النهاية في

ا لي يوفي قبل من مكتوب ا  إلى يُعطى أن يجب اسمي يحمل ظرف في ومختوم 

 عأستطي ال أمر ،األصلية النسخة من بدال   مصوره نسخة في ذلك وفي ،راكوفسكي

 ساعة فنص قبل كان كما ولكن ،نهايةال حتى يوفا رسالة تعكس .تفسيره محاولة حتى

 عميق غليان قبل من لي ملزما كان .تجاهه موقفي يوفي عرف .وفاته من
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 المنفى: واالربعون الثالث الفصل
 

 :الوسطى آسيا إلى للمنفى زوجتي سرد بالكامل سأقتبس

 يبرأس دوخه رارة؛الح درجة في ارتفاع عندي .صباح كل التعبئة ؛ 1928 يناير 16"

 يتم تيال واألشياء ،الكرملين من جلبها تم التي األشياء خضم في والضعف الحمى مع

 لذينا والزائرين الكتب ،الكتان ،الصناديق ،األثاث من مجموعة .معنا للذهاب تعبئتها

 ،ديقناوص طبيبنا ،جوتييه .غ .أ .جيد هو ما ليقولوا القادمين األصدقاء - لهم نهاية ال

 يعنيه وما ارحلتن تعنيه ما يدرك لم .البرد بسبب المغادرة بتأجيل بسذاجة ينصحنا كان

 ظل يف ،المنزل في ألنه ،القطار في أسرع بشكل تتحسن أن نأمل كنا .اآلن تأجيلها

 وظلت .رالمبك للتعافي ضئيلة فرصة هناك كان ،مغادرتنا قبل" األخيرة األيام" ظروف

 ويهز ،يعانق .األولى للمرة أراه كنت منهم وكثير ،أعيننا مأما تضيء جديدة وجوه

 الذين اسالن قبل من الفوضى يزداد" .الطيبة والتمنيات التعاطف عن والتعبير ،اليد

 يومال يقترب .ذلك إلى وما ،الدافئة والمالبس ،والحلوى ،والكتب ،األزهار يجلبون

 هبذ لقد .المحطة إلى األشياء أخذ تم .هنهايت من واإلثارة والتوتر الصخب من األخير

ا هناك أصدقاؤنا  على ،الطعام غرفة في - العائلة أفراد جميع - نجلس نحن .أيض 

 الوقت نشاهد نحن .الرسوميات معالجة وحدة وكالء انتظار في ،للمغادرة استعداد

 .ارالقط رحيل ساعة - العاشرة الساعة .يأتي أحد ال . . . والنصف التاسعة الساعة

 تم قد رحيلنا أن الرسومات معالجة وحدة تخبرنا .يرن الهاتف ألغت؟ حدث؟ ماذا

 - الجواب يأتي ،يومين لمدة .L. D يسأل متى؟ إلى .مذكورة غير ألسباب تأجيله

  .غد بعد اليوم مغادرة عليك سيكون

 .وآخرين راكوفسكي ثم ،من الشباب الى المحطة أصدقاء هرع ،ساعة نصف بعد

 يعيش" قائلين وصرخوا ،الناس انتظر .المحطة في هائلة مظاهرة اكهن كانت

 السيارة لحو كان؟ أين .رؤيته يمكن مكان أي في يكن لم تروتسكي لكن"  .التروتسكي

 شبان أصدقاء أقام .عاصف حشد هناك كان ،GPU وكالء غائبه وسط طوق من

 دأب .'مبتهج هوراس مع استقباله في كان .السيارة سقف على .L. D لـ كبيرة صورة

 غيلتش تم .فجأة توقفت ثم قليال   األمام إلى تحركت .آخر من ،األولى رعشة ،القطار

 كانت .تروتسكي من وطلبوا القطار وأوقفوا بالسيارات تعلقوا .المحرك أمام الشياطين
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 ومنعوه السيارة في سرا .L. D أجرى GPU وكالء أن الحشد خالل من إشاعة هناك

 انتك .توصف ال المحطة في اإلثارة كان .لرؤيته جاءوا الذين ألولئك فسهن إظهار من

 .الجانبين كال في خسائر وقوع مع ،GPU ووكالء الشرطة بين اشتباكات هناك

 متعتناأ عادت ،الحق وقت في .تقريبا ونصف ساعة لمدة القطار اعتقال تم .اعتقاالت

 ما ةلمعرف هاتفي اتصال على ألصدقاءا أبقى ،الجناح بعد طويلة لفترة .المحطة من

 فمنتص من طويلة فترة بعد كان .المحطة في حدث بما وإخبارنا المنزل في كنا إذا

  .السرير إلى ذهبنا عندما الليل

 .لتاليا اليوم في عشر الساعه إحدا حتى نمنا ،الماضية القليلة األيام من المخاوف بعد"

 ملهاع إلى األكبر أبنى زوجة ذهبت هادئ ا كان شيء كل .هاتفية مكالمات هناك تكن لم

 تكان .الجرس رن عندما اإلفطار من انتهينا بالكاد لكننا .يومين أمامنا يزال ال كان

 مليئة كلها والشقة - أخرى حلقة .جوف زوجة جاء التالي .بييلوبورودوف زوجة

 معلنا .L. D ىإل أمر تسليم تم .المدرسي والزي المدنية المالبس في GPU من بوكالء

 اليوم في GPU بهما تحدثت اللذين واليومين .آتا ألما حراسة تحت االن لينقل اعتقاله

 الهاتف جرس رن .اإلرسال في جديدة مظاهرة لتجنب خدعة آخر خداع السابق؟

 لسماحا من تمكنا لقد .الرد من جانب الهاتف ومنعنا إلى وكيله وقفت ولكن ،باستمرار

 إبالغنا تم ،الحق وقت في .بالقوة نُحمل وأننا محتال   منزلنا يكون نبأ للبييلوبورودوف

 .لينستا مكائد روح في تماما هذا كان .بوخارين كان للمغادرة" السياسي االتجاه" بأن

 استغل .نفسه تلقاء من الرحيل رفض .L. D .ملحوظ بشكل متحمسين الوكالء كان"

 عليج أن يحاول السياسي لمكتبا كان .واضح .يرام ما على الوضع لجعل الفرصة

 هذا من كان .طوعية قضية ،األقل على األبرز المعارضين إلى إضافة ،منفاى من

 ،ورةاألسط هذه تفجير الضروري من كان اآلن .للعمال النفي تمثيل يتم أن المنطلق

 د .ل قرار جاء هنا ومن" .الحقائق تشويه أو قمعها يمكن ال بطريقة الحقيقة وإظهار

 تم .يناضيف مع الغرف من واحدة في أنفسنا حبسنا لقد .القوة باستخدام خصومه امإلز

 يفعلون ماذا الوكالء يعرف لم .المغلقة األبواب خالل من GPU وكالء مع باحات تنفيذ

 أنهم أعلنوا ،تعليمات تلقوا وعندما ،الهاتف عبر رؤسائهم مع وتشاوروا ترددوا ؛

 .L. D تالوق نفس في .أالوامر تنفيذ عليهم يجب ألنهم ،سيرغمون على تحطيم الباب

 بحتأص ،أكثر موسكو غادرنا كلما"للخصم المستقبلي السلوك تعليمات يملي كان

 ومعجون ،والصابون ،مالبس داخليه لنا اشتروا ،سامارا في .حرصا   أكثر المرافقة

 .ل .والمطاعم المحطة من المرافقة ومخيم وجباتنا .ذلك إلى وما ،والفرش ،األسنان

 يبقىو تقديمه تم ما كل يأكل اآلن ،صارم غذائي نظام باتباع دائما   ملزما   كان الذي ، .د

 سمارا في لنا اشتراها التي األشياء أعطيت .وخوف بدهشة شاهدته .ولي ليوفا الهتاف

( سكيمينزين نائب) ياجودا ،"الجوارب[ 1] مينزينسكي" الفوطه تسمية تم خاصة أسماء

 ركبي حد إلى القطار تقدم وتأخر .تغييرا أكثر كانت األسماء هذه من مقاالت .وهكذا

  .آسيا في يوم كل نتعمق كنا لكننا .الجليدية االنهيارات بسبب
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 .رفض طلبه لكن ،القديمين مساعديه طلب قد كان .د .ل ،موسكو يغادر أن قبل"

 نفس يف والسفر ،مستقل بشكل بالرحلة القيام بوزينسكيو سيرموكس قرر وهكذا

 لم لكنهم المظاهرة ورأوا ،أخرى سيارة في مقاعد أخذوا البداية في .معنا القطار

 ،يابناغ اكتشفوا بقليل ذلك بعد .القطار نفس على كنا أننا ظنا منهم ،مقاعدهم يتركوا

 .اهموجدن كهنا كان .التالي القطار على نأتي أن وانتظرونا ،أريس في القطار غادروا

 ايةللغ سعداء جعلنا ولكنه ،رآهم الذي الوحيد هو ،معينة بحرية له ُسمح الذي ،ليوفا

 لىع محطة في شرعت ،الصباح في:"الوقت ذلك في مكتوب ،ابني حسب تقدير هنا

وفعلت  .بالقلق ونشعر باستمرار عنه نتحدث مصيرنا كان الذين الرفاق أجد أن فرصة

 نم سيكون .الشطرنج ولعب البوفيه في طاولة على يجلس ،ممنه اثنان كان هناك

 البوفيه في ظهوري كان مني تقترب ال الفتات لهم صنعت لقد .فرحتي وصف الصعب

 انك .اكتشافي عن لتخبرني السيارة إلى أسرعت .الوكالء نشاط من زاد قد كالعادة

 اخالفو قد أنهم من الرغم على ،عبورهم في صعوبة وجدت .ل حتى .عام ابتهاج هناك

 يرغ خطر وهو الجميع وجه في ينتظرون كانوا رحلتهم مواصلة من وبدال ،التعليمات

 دبع تسليمها أعتزم مالحظة كتبت ،دكتوره مع المسألة عن الحديث بعد .ضروري

 إلى اشرةمب وتوجه عنا يفصل بوزينسكي كان: يلي كما التعليمات كانت .الظالم حلول

 .مقابلتنا دون آتا-ألما إلى يذهب سيرموكس كان .الستدعاء هناك وانتظر ،طشقند

 مل حيث واضحة غير زاوية في المحطة خلف بمقابلتي ألخبره المرور من تمكنت

 بعضنا لىع العثور من نتمكن لم البداية في ؛ هناك بوزينسكي جاء .مصابيح هناك تكن

 عضناب باستمرار وقاطعنا عةبسر تحدثنا التقينا عندما .االنزعاج في وبدأنا البعض

 تحطيمبال قام من يفهم لم ."األول بعد ان نفذ السالح األبواب حطموا: "له قلت .البعض

 الجتماعا يسفر لم .االكتشاف من خائفين كنا .لشرح وقت هناك يكن لم .حمله سبب أو

  .نتائج أي عن

 في به وثوق ام صديق ا لدينا بأن للشعور طريقنا في ذهبنا ،أريس في ابني اكتشاف بعد"

 على لللحصو وهرع ،أمتعتنا تلقينا العاشر اليوم في .جدا سعداء جعلنا .معنا القطار

 من أفضل .التفاح وبساتين ،والسكان الطبيعية السمات عن نقرأ تياشنسكي سيمنوف

ن م كانت التي الكتابة المواد بفرح افتتح .L. D .جيدا كان الصيد أن وجدنا ،كله ذلك

 محطة انتك .الصباح من مبكر وقت في( بيشبك) فرونزي إلى وصلنا .بل سيرموكسق

 انتك التي الشمس أشعة أعمتنا لقد .قارص صقيع هناك كان .األخيرة الحديد السكة

 أستطع مل .الغنم وجلود شعر أحذية أعطيت لقد .النظيف األبيض الثلج على تتساقط

 فوق بطءب القافله تحركت .الطريق على دةبار كانت ذلك ومع ،ثيابي بثقل أتنفس أن

 الثينث قطعنا أن بعد .وجوهنا ضربت الرياح .المركبات وطأتها تحت يئن الذي الثلج

 من ثنانا .بالثلوج مغطاة صحراء وسط في أننا يبدو مظلمة؛ كانت .توقفنا ،كيلومترا

 جاءوا (رجال   عشر خمسة إلى عشر اثني من الذى كام عددهم المرافقين) الحراس
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 وبةبصع الحافلة من خرجنا .جيدة تكن لم النوم أماكن بأن اإلحراج ببعض وأخبرونا

 داخلنا نامشي ،البريد محطة وباب الباب عتبة على الظالم في تلمسنا أن وبعد ،صغيرة

 لنوافذا تجميد تم .يسخن ولم ،باردا   كان الكوخ لكن .بالراحة لدينا الغنم جلد وسفينا

 لألسف لكن ،ضخم روسي موقد هناك كان الزاوية في .الحقائب  اللخ من الصغيرة

 هذا في فةمضي مع محادثة في دخلنا .شيئا وأكلت الشاي مع دفئنا أنفسنا .كالثلج بارد

 وعن حياتها عن األسئلة من العديد سألها .L. D .القوزاق من امرأة وهي ،المنصب

ا الصيد  سينتهي كيف نعرف نكن لم أننا هو ائعالر الشيء .فضولنا أثار شيء كل .أيض 

 قاعدم على ليوفا وضع .الحي في ملجأ الحراس وجد ليال االستعداد في بدأنا .هذا كل

 جميعنا نهضنا عندما .الغنم جلود رأس على كبيرة طاولة على وأنا .L. D ،البدالء

 يف الشقة عكس على" .ضاحكة انفجرت منخفض سقف ذات باردة غرفة في بهدوء

  .معي ليوفا وضحك .L. D .قلت" كرملينال

 وردايك عبرنا .الرحلة من األصعب الجزء نضيع أن قبل .ثانية انطلقنا ،الفجر عند"

 خدمتهم أجل من ألنفسهم خصومه انتقم .مساعديه بدون نفسه وجد .د .ل وهكذا"مو

 ارحلالنت توجيهه تم قد والمتواضع اللطيف غالزمان وكان .للثورة .L. D مع المخلصة

 بضالق تم .المنفى إلى بوزنسكيو سيرموكس إرسال تم .1924 عام من مبكر وقت في

ل ودخ ،كاذبة أدلة على للحصول عليه وضغط ،الهادئ الكادح بوتوف ،بوتوف على

 التي "األمانة" كانت وهكذا .السجن مستشفى في بوفاته انتهى الطعام عن إضراب فى

ا تم محوه الشر كل كمصدر معه يتعاملون أعداء .د .ل كانت  يعتبرون األعداء .أخير 

 مات لو حتى: "غلوت فوروشيلوف .بعيدا آتا ألما في سالحه بالكامل نزع .L. D اآلن

 .ثالثةل تعاونية شكلنا لقد .سالحه نزع يتم لم .د .ل لكن ."شيئا عنه نسمع فلن هناك

 مراسالت عن مسؤوال نكا .ابننا أكتاف على يقع الخارجي العالم مع اتصال عمل إن

L. D. تلالتصاال وزير وأحيان ا ،الخارجية الشؤون وزير منصب أحيان ا عليه ويطلق 

 .ليوفا يتحمله عبؤها وكان ،ضخم حجم إلى مراسلتنا نمت ما سرعان .والتلغراف

 أرفف وفتشت ،األدبي لعمله المادة .L. D ل أيضا وجد .كذلك الشخصي حارسه وكان

 جميع رىأج .المنسوخة والمقتطفات ،الصحف أرقام بتأمين وقامت ،بةالمكت في الكتب

  .والبنادق الكلب ورعى ،الصيد رحالت وتنظيم ،المحلية السلطات مع المفاوضات

 ليلةق أسابيع بعد" .بجدية واللغات االقتصادية الجغرافيا درس ،ذلك كل على عالوة"

 جدو ،الحق وقت وساق في قدم على .د .ل والسياسي العلمي العمل كان ،وصولنا من

 كتبته ما كل عن اإلبالغ على أجبروها أنهم الواضح من GPU ال .كاتبة فتاة ليوفا

 من القليلب إال تتمتع ال التي الصغيرة الفتاة هذه تقرير نسمع أن المضحك من كان .لنا

  .التروتسكية ضد النضال في الخبرة
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 نم القليل هناك كان حيث وجاف ،نظيف ،يضأب الثلج كان آتا ألما في جيد شيء“

 رانتش الربيع في .الشتاء فصل طوال نضارتها على حافظت ،القيادة أو المشي

 في .حولها ألميال الحمراء السهوب توهجت الضخم السجاد مثل .األحمر الخشخاش

 ينةالمدب يكن لم أيضا وحمراء ضخمة ،الشهيرة آتا-ألما تشكيلة تفاح هناك كان الصيف

 جلس ،المدينة وسط في البازار في .معبدة طرق وال أضواء وال مركزية مياه محطات

 أجسامهم ويفتشون الشمس في يتدفئون ،متاجرهم عتبات على الطين في القيرغيزين

 أشهر وخالل ،الوباء أيضا هناك كان .متفشية المالريا كانت .الحشرات أجل من

 من العديد الصحف ذكرت .المجنونة الكالب من عادي غير عدد هناك كان الصيف

  .المنطقة هذه في الجذام حاالت

 مزارع من للفالحين منزال   استأجرنا .جيد ا صيف ا قضينا ،هذا كل من الرغم على"

 نم انطالق نقطة وهي ،بالثلوج المغطاة للجبال مفتوح منظر مع التالل على فاكهة

 بنشاط اشارك وأخذت تنضج الفاكهة دناشاه وعائلته المالك مع .شان تيان مجموعة

 ألشجارا نمت ثم .االبيض تتح الزهر اوال .التغيير من نوع ا البستان كان .جمعها في

 حتت متحركة سجادة في تقع الثمارة ثم .الدعائم قبل من الفروع ثني مع ،الثقيلة

 مرة فروعها تفرد ،عبؤها من وتتخلص ،واألشجار ،القش من حصائر األشجار

 انتك والدبابير النحل .والكمثرى الناضجة التفاح مع عاطرا البستان وكان .أخرى

  .المحميات نجعل كنا المتواصلة الغمغمة

 ستانب في الصغير القصب منزل في وساق قدم على العمل كان ،ويوليو يونيو في"

 .L .األجزاء تلك في معروف غير شيء وهو توقف دون للنقر كاتبة آلة مع ،التفاح

D. كتابته عادةإل وتسليمه بتصحيحه يقوم ،الشيوعية األممية لبرنامج انتقادا يكتب كان. 

ا البريد كان  األطروحات أنواع جميع مع ،يومي ا رسالة 15 إلى 10 من كبير 

 ياتالبرق من العديد إلى باإلضافة ،موسكو من واألخبار الداخلي والجدل واالنتقادات

 العالم مشاكل اختلطت .L. D صحة حول واالستفسارات السياسية المسائل حول

 خطابات كانت .هنا أيضا مهمة بدت التي الصغيرة المحلية المسائل مع الكبرى

ا سوسنوفسكي  قمنا لتيا الرائعة راكوفسكي رسائل .المعتاد وفكره بحماسه ،مليئه دوم 

 كتظةم لمنخفضا السقف ذات الصغيرة الغرفة كانت .اآلخرين إلى وإرسالها بنسخها

 والمقتطفات والكتب والصحف والملفات المخطوطات مع المنتشرة بالطاوالت

 أيام والط اإلسطبالت بجوار الصغيرة غرفته في ليوفا بقي .والمقتطفات المنسوخة

 ،يدالبر واستقبال وإرسال ،الختم وحزم ،الطابور نسخة وتصحيح ،وكتابة ،العمل

 نع تالف قبل من المدينة من لنا البريد جلب تم .مةالالز االقتباسات عن والبحث

 الجبال إلى يصعد ما غالب ا .L. D ،وبندقية كلب مع ،المساء نحو الحصان طريق

 دجاج ،الحمام ،السمان مع أخرى مرة يعود سوف .ليوفا مع وأحيان ا معي وأحيان ا

 المتكررة كررةالمت الهجمات حتى جيد بشكل سار شيء كل .التدرج أو ،الجبال

  .للمالريا
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 طاقن سفح عند ،والفيضانات الزالزل من مدينة وهي ،آتا ألما في سنة قضينا هكذا"

 من 4000و الحديدية السكة من كم 250 بعد على ،الصين حدود على شان تيان

 برع جئنا أننا من الرغم على .والطبيعة والكتب الحروف مع قضاه عام وهو ،موسكو

 الالزم من أكثر أذن هناك يزال ال) خطوة كل في نسريي أصدقاء

 موسم نم ممكنة استفادة أقصى تحقيق بهدف إيلي نهر إلى برحلة وابني أنا قمت لقد"

ا معنا أخذنا المرة هذه في .الربيع  ،ذلك إلى وما ،الفرو من ومعاطف ،وجلود ،خيام 

 أصبحو ،أخرى مرة سقط جالثل لكن ،األصلية" اليورتا" في النوم إلى نضطر ال حتى

 ذلك ومع .الصفر فوق درجة 14 إلى الحرارة درجة انخفضت الليل في .بارد ا الجو

 من والكثير الدافئة الداخلية المالبس بفضل .المنزل داخل نذهب لم أيام تسعة لمدة

 علينا كانو ،الليل في جمدت أحذيتنا لكن .البرد من نعاني كنا بالكاد ،الدافئة المالبس

 نطارد كنا األولى القليلة األيام في .أقدامنا على عليها للحصول النار على نذوبها أن

 تلة على أقيمت صغيرة خيمة لي كان .المفتوحة البحيرة في ذلك وبعد ،المستنقع في

 القصب في وقف ليوفا لكن . اليوم في ساعة 14 إلى 12 بين ما قضيت حيث صغيرة

  .األشجار تحت

 لةالرح تكن لم ،المنتظمة والرحالت البريه غير الجوية األحوال سوء بسبب لكن"

 درا  ق أعطتني لكنها .من البط واألوز األربعين بنحو فقط عدنا لقد .ناجحة كمطاردة

 الهواء في النوم هذا ،البربرية في المؤقت االنقالب هذا خاصة ،المتعة من هائال  

 ارتداء عدم وبالتالي غسيل ال ،السماء تحت سطل في المطبوخ الضأن لحم أكل ،الطلق

 خلع لىإ فيها اضطررت التي الوحيدة المرة في)  بالنهر الجياد يسقط روث ،المالبس

 سمج على تقريبا   والليل النهار طوال أنفقت ،الحارقة الشمس أشعة تحت ،مالبسه

 صحفال بدأت" .احساس بالبرد دون المنزل إلى عدت ،والقصب الماء وسط صغير

 رسالة تلقيت اليوم .راكوفسكي خالل من ،وأستراخان موسكو من إلينا تصل األجنبية

 ،ذلك جانب إلى .إنجلز ماركس لمعهد سيمونيسم سانت في عمل بإعداد يقوم .منه

 خيليت أن راكوفسكي حياة عن شيء أي يعرف شخص ألي يمكن .مذكراته على يعمل

 " .راتهبمذك كبير اهتمام له سيكون ما بسهولة

 :نظره توجها في بالفعل مذبذب ا كان الذي ،بريوبريجينسكي إلى كتبت ،مايو 24 في

 ميو قبل .واحد أي إلى عنهم كلمة أي أكتب لم ،بك الخاصة األطروحات تلقي بعد"

 ريجينسكيبريوب وتقديرات مقترحات رفض: "كالباشوف من التالية برقية تلقيت أمس

 Ust نم برقية تلقيت" .نيكاييف ،االسكي ،سميلجا .فورال على الرد .االطالق على

 ،فبيلوبرودو .خاطئة بريوبريجينسكي اقتراحات اعتبارك في ضع:" أمس كولوم

" من وقفهم عن ويعبر ،بك يشيد ال أمس رسالة تلقيت ،راكوفسكي من ." فاالنتينوف

 من رسالة تتلقي سباألم" انتظر"  ،اإلنجليزية اللغة صيغة في ستالين" اليسار سياسة

 تعبر موسكو إلى راديك رسالة من كثيرا   منزعجون إنهم .وفالينتينوف بيلوبرودوف
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 يا  شخص فأنا ،صحيحة راديك خطاب من نسختهم كانت إذا .الهذيان انه .سيئ مزاج عن

 منذ يأ الصيد رحلة من عودتي منذ" .الضغط تأثيرات نحو باللينونة ينصح ال .معهم

 أمارس الكتابه أو كتاب على أجلس ببساطة كنت .المنزل أغادر لم مارس شهر آخر

 نم استراحة على سأحصل .ليال   العاشرة حتى صباحا   الثامنة أو السابعة الساعة من

 يف وسأذهب اآلن هنا هو سيريوا ،إيفانوفنا ناتاليا ،اآلن صيد يوجد ال .أيام بضعة

  .المناسب الوقت في لهذا حسابا تتلقى سوف .إيلي نهر إلى صيد رحلة

 حتى افداالبر تقدم لم .لدي ليس الفرنسية؟ االنتخابات في حدث ما فهم من تمكنت هل"

 ،خيرةاأل االنتخابات في بالمرشحين مقارنة المنتخبين المرشحين عدد إجمالي أرقام

 أنوي ننيلك .تغيرت قد الشيوعيين نسبة كانت إذا ما معرفة المرء يستطيع ال بحيث

 " الوقت ذلك في وسأكتب ،األجنبية الصحف خالل من ذلك في حقيقالت

 :الجورجيين البالشفة أقدم أحد ،أوكودزهافا ميخائيل إلى كتبت ،مايو 26 في

 محاولة كش أدنى دون تمثل فإنها ،لنفسها الجديدة ستالين سياسة أهداف تهدف ما بقدر"

 ومن كيف ولكن ،ما فقط ليس فإنه ،ذلك ومع ،السياسة في .نظرنا وجهة من االقتراب

 ،دوما كرناف لقد" .تنتظرنا زالت ما الثورة مصير لتقرير الرئيسية المعارك .يقرر الذي

 أال يجب الحاكم الفصيل جانب من السياسي االنقالب تقدم أن ،مرة من أكثر وذكرنا

 ليس لخلفيا االنزالق يحدث ،شيء كل بعد .للكسر قابل غير ساقط كمنحنى تمثيله يتم

 الحزب كتلة .عميقة داخلية احتكاكات وسط ،طبقي مجتمع الى ولكن الى الشئ

 ببساطة هيف ،ساحقة درجة إلى متينة متجانسة كتلة كونها عن البعد كل بعيدة الرئيسية

 لتأثيراتا ضغط تحت التمايز لعمليات خاضعة حتمية إنها .السياسية الخام المواد تمثل

 ؤونالش من األخيرة الفترة خالل الهامة األحداث .اليسار أو اليمين نم سواء ،الطبقية

 أن ماك .لألحداث إضافي لمزيد مقدمة سوى ليست ،وأنت أنا نتحملها والتي ،الحزبية

 شكل يف ويذكرها بأكملها لألوبرا الموسيقية الموضوعات يسبق األوبرا فى العرض

  ،مضغوط

 طويل وقت منذ تحملت لقد .ولك أنت أجلك من[ 3] ،بشدة أتألم أنا ،العزيز صديقي"

 هل حد ال أب حزن من تعاني مرة ألول اآلن لكنك ،الثوري الماركسي الثوري صليب

 من سمعت قد تكون أن يجب . . . عنك بعيد ألنني أحزن أنا .قلبي كل من معك أنا

 كل لمعقولةا غير المعاملة بعد ألصدقائك الموجهة السخيفة اإلجراءات عن سيريوزا

 من مجموعة وكانت .مغادرتك من ساعة نصف بعد منزلك إلى جئت .موسكو في

  .الجلوس غرفة في ،مورالوف ومعهم ،النساء من معظمهم ،الرفاق

 

  .يقول صوتا سمعت" راكوفسكي؟ المواطن هو من"

 'تريد؟ ماذا .انا"'
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 ' .اتبعني"'

 مت ثم"  .أياديك: "أمرت الغرفة باب أمام .صغيرة غرفة إلى القاعة عبر قادني لقد"

 اعتقال تم .الخامسة الساعة في افرجواعنى لقد .االعتقال قيد ووضعني جيوبي تفتيش

 فقدوا" الليلة تلك من متأخر وقت حتى ،الشيء لنفس ذلك بعد تعرض الذي مارالوف

 كتبت" رفاقي من خجل ألنني الشديد بالغضب شعرت ،لنفسي قلت ،"عقولهم

 :يوليو 14 في راكوفسكي

 لقد .مطلقا آخرين أصدقاء أي أو ،لك أكتب لم ،جورجييفيتش مسيحي عزيزي"

اأخب تلقيت حيث ،إيلي من عودتي بعد .مختلفة مواد إرسال في نفسي حصرت  عن ار 

 أخبار اءتج أيام بضعة بعد هناك ريفي منزل إلى الحال في انتقلنا ،الخطيرة نينا حالة

 ،مضيعه للوقت أي دون الضروري من كان لكن . . . ذلك يعنيه ام تفهم أنت .وفاتها

 نم الصعب من كان .الشيوعية لألممية السادس للمؤتمر جاهزة وثائق على الحصول

 ناوساعدت ،الخردل جص مثل ثمن بأي العمل هذا تنفيذ إلى دعت الحاجة ،أخرى ناحية

  .صعوبة األكثر األسابيع خالل التحمل على

 من نحرم أن علينا كان لألسف[ 4] .عزيزي أجلك من تموز شهر كل اهن ننتظر كنا

 ديهال كانت .للمستهلكين مصحة في الفور على بوضعها غيتير وطالب .الزيارة هذه

 نأ بعد الثالثة األشهر خالل نينوشكا وخضعت للعالج ،طويلة لفترة الجرثومة

  . صحتها لتقوض قوتها بالفعل لها اعاداألطباء

 جميعب يتعلق فيما البرنامج مشروع بنقد أبدأ أن قررت لقد .للمؤتمر العمل عن اآلن"

 175 اليحو من كتاب إنتاج من انتهيت لقد .الرسميين القادة مع نعارضها التي األسئلة

 ،يةالماض الخمس السنوات خالل الجماعي عملنا نتيجة لخصت لقد عام بشكل .صفحة

 لىع البداية في ،المتهورة اإليبولية وجاءت ،الحزب قيادة من لينين تقاعد عندما

  .نفسها العاصمة إنفاقها في بدأت ما سرعان ولكن ،القديمة العاصمة مصلحة

 يتم لم .والبرقيات الرسائل عشرات تلقيت ،المؤتمر إلى المقدم بالنداء يتعلق فيما"

 فقط ةثالث هناك ،صوت مئة من أكثر بين من حال أي على ،بعد األصوات تجميع

  .بريوبراجينسكي أطروحات يؤيدون

 

 دةالوح مظهر على وريكوف بوخارين مع ستالين تكتل يحافظ أن جدا   المحتمل من"

 لكن . ينهائ لتغطيتنا بقبر منها ميؤوس أخيرة بمحاولة القيام أجل من المؤتمر هذا في

 فالختالا تقدم من كبيرة بدرجة يعجالن قد الحتمي والفشل الجديد الجهد هذا مجرد

 لجوابا ما ."بعد؟ ماذا" السؤال سيرتفع ،للمؤتمر التالي اليوم في ألنه الكتلة داخل

 تعويضنا تم ،1923 عام ألمانيا في الثوري الوضع عن التخلي بعد يعطى؟ الذى سوف

 المتشددة زينوفيف سياسة ارتفعت .1925-1924 في للغاية مسارمتعرج خالل من
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 ،راديتش مع والرومانسية ،الممثلين ضد النضال- صحيحةال الخميرة من اليسارية

 ،رأسه رفالمتط اليمين سياسة حطِّمت عندما .إلخ ،الكومينتانغ ،كريستينتر ،الفوليت

 لىع هذا تكرار فرصة إن .الصحيحة الخميرة نفس من الصحيحة السياسة ارتفعت

 المتطرف اليسار نم جديدة مرحلة أي ،منعدمه ليست جديدة مرحلة في أوسع نطاق

 االتجاه ذاه تقطع قد الكامنة االقتصادية القوى لكن .االنتهازية األماكن نفس إلى تستند

 " .اليمين إلى بالتأكيد السياسة وتطور اليسار أقصى إلى

 :الرفاق من العديد إلى كتبت أغسطس في

 ةاألمريكي الصحافة من تعليقات أي طبع تعيد صحفنا أن الحظتم لقد بالطبع"

 مثل أن في يشك أحدهم جعل وحده هذا .حزبنا في الجارية األحداث على واألوروبية

ا تتالءم ال التعليقات هذه  يسل شيء لدي اآلن ."الجديدة السياسة" متطلبات مع تمام 

 فحةص أندريشين الرفيق لي أرسل .الصحافة من جد ا مدهش دليل هو بل تخمين مجرد

 حداثناأل موجز ملخص تقديم بعد .العالم ،األمريكية فةالصحي من فبراير عدد من ممزقة

 ؤالالس يجلب العمل هذا:"الديمقراطية اليسارية األهمية ذات المجلة هذه تقول ،األخيرة

 ذى الال الفعل رد هو وما روسيا في البلشفي البرنامج استمرار يمثل من: األمام إلى

 الشيء ثلوام وتروتسكي لينين أن لو كما مراأل بدا ،األمريكيين للقراء بالنسبة منه؟ مفر

 وجدت ،وهكذا .النتيجة نفس المحافظين الدولة ورجال الصحافة وصحبت نفسه

 القضاء يف الجديدة السنة رأس يوم في للفرح رئيسيا سببا تايمز نيويورك صحيفة

 " تروتسكي على الناجح

 :ابني مالحظات من اإلحصائية البيانات أجزاء بعض إليك

 رسالة 800 حوالي آتا ألما من أرسلنا ،1928 أكتوبر إلى أبريل من الفترة لخال"

 إلى ةالمرسل البرقيات وصلت .الكبيرة األعمال من جد ا قليل عدد بينها من ،سياسية

 700 وحوالي ،وقصيرة طويلة ،سياسية رسالة 1000 حوالي تلقينا .550 حوالي

 تالمراسال إلى رئيسي بشكل يشير هذا كل . مجموعات من الحاالت معظم في برقية

 اسالتالمر من .أيضا البالد إلى ترشح المنفى من الرسائل ولكن ،المنفى منطقة داخل

 تلقينا ،لكذ إلى باإلضافة .النصف من أكثر ،الشهور أفضل في ،تلقينا ،أرسلناها التي

 ساعي قبل من مرسلة ورسائل ،موسكو من سرية رسائل تسعة أو ثمانية حوالي

 علم لىع السري البريد أبقانا .لموسكو مشابهة بطريقة أرسلنا العدد نفس حول .خاص

 أهم ولح تعليقاتنا على الرد من التأخير من الكثير بعد ومكننا هناك يجري ما بكل

  .األحداث

 بدأ .وموسك هذا شائعات وصلت .بكثير أسوأ الصحية حالتي أصبحت ،الخريف نحو"

 الصحفيون ووجد .االجتماعات في الموضوع هذا حول األسئلة حطر في العمال

  .األلوان ألمع في صحتي تصوير هو لهم مسار أفضل أن الرسميون
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 نظمةم سكرتير ثم ،اوجالنوف إلى التالية البرقية زوجتي أرسلت ،سبتمبر 20 في

 :موسكو حزب

 الوهمي المرض عن تتحدث أنت ،موسكو للجنة العامة الجلسة في خطبتك في"

 كنت الرفاق من العديد واحتجاجات قلق إلى باإلشارة .تروتسكي .د .ل ،لزوجي

 اذاتخ إلى تلجأ لم أنك يبدو" إليها يلجأون التي اإلجراءات هي هذه: "بسخط تصرخ

 يدينونهمو لينين معاونين على باللوم يلقون الذين الرجال قبل من مناسبة غير تدابير

 الحزب بإبالغ تقوم حق وبأي أساس أي على .هذا لىع يحتجون الذين ،بالمرض

 .تخدع الحزب الواقع في كنت خاطئة؟ هي L. D مرض تقارير أن .كله والعالم والعمال

 الةح حول لدينا األطباء أفضل من تقارير على المركزية اللجنة أرشيفات تحتوي

 الديميرف من بتحريض مرة من أكثر األطباء مع هؤالء مشاورات أجريت .L. D صحة

 دعت التي المشاورات تلك أوضحت وقد .د .ل لصحة األكبر القلق أظهر الذي إيليتش

ا  عن الناجم والنقرس القولون التهاب من يعاني .د .ل أن حقيقة .V. I وفاة بعد أيض 

 جراحية لعملية ل د خضع ،1926 مايو في أن تعلم ربما .للمادة االمتصاص الخاطئ

 لم لكنه .سنوات لعدة تعذبه كانت التي العالية الحرارة رجةلعالج أرتفاع د برلين في

 ،عالجها يمكن التي األمراض من نوع ا ليسا والنقرس القولون التهاب .راحة يجد

ا األمر يزداد ،السنين مرور مع آتا ألما في خاصة  الصحة على الحفاظ يمكن سوء 

جد يو ال .المناسب الجالع ونوع غذائي سليم نظام خالل من فقط معين مستوى على

 تسأل أن كيمكن ،الضروريين والعالج بالنظام يتعلق فيما .آتا ألما في لالدعاء أحد قابل

 مرأ التي المشاورات في مرات عدة شارك الذي سيميشكو الشعبية الصحة مجمع عن

 ،لمالريال ضحية سقط هنا .الطب في دكتوراه ذلك إلى باإلضافة .إيليتش فالديمير بها

 داعالص تسبب ما وغالبا والنقرس القولون التهاب من كل على أيضا تؤثر التيو

 .لشديدا المرض من وأشهر أسابيع بعد أفضل حالته واألشهر األسابيع وتتبع .الشديد

 معادية" باعتبارها ،56 المادة بموجب .L. D نفى لقد .لألمور الفعلي الوضع هو هذا

 .اإلطالق على تهمك لم .L. D صحة أن قلت قد تكن إذا المفهوم من سيكون ."للثورة

 يؤديس إيقافه يتم لم إذا الذي الخطير االتساق ذلك مع متسقا   ستكون الحالة هذه في

 اآلن كنول .ذاتها بحد والثورة الحزب ربما ولكن الثوار بأفضل فقط ليس القبر إلى

 ق بدال  متس لتكون الشجاعة إلى تفتقر ،للعمال العام الرأي ضغط تحت يبدو ما على

 ،كتابهوال التفكير يمنعه من أن يمكن ألنه ،لصالحك هو تروتسكي مرض إن القول من

 في لطريقةا بنفس يتصرفون وغيرهم مولوتوف ،كاليلين المرض تنكر ببساطة فإنك

 حاولةوم الجماهير من تساؤالت على باإلجابة اآلن ملزمون أنكم حقيقة .العامة بياناتهم

 السياسي يرالتشه تصدق ال العاملة الطبقة أن تثبت ،الالئقة غير الطريقة بهذه التملص

  .L. D .االن الصحة حالة بشأن أكاذيبك تصدق لن أنها كما .بتروتسكي
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 الترحيل: واالربعون الرابع الفصل
 

 الشخصيين أصدقائنا مع التواصل .حالتنا في صارم تغير حدث ،أكتوبر في

 تصل تعد مل والبرقيات الرسائل فجأة توقفت ،موسكو في أقاربنا مع حتى ،لسياسيينوا

 عدة ،خاصة قنوات خالل من علمنا كما ،موسكو في التلغراف مكتب جمعهم لقد .إلينا
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الحصار  انك .أكتوبر ثورة ذكرى في البرقيات وخاصة ،لي بالنسبة البرقيات من مئات

  .وأكثر أكثر يزيد حولنا من

 ،الجامح االضطهاد من الرغم على ،المعارضة أن الواضح من ،1928 عام خالل

 زيادة عن مسؤوال هذا وكان .الكبيرة الصناعية المنشآت في سيما ال تنمو كانت

 نتوقع كنا .همأنفس المنفيين بين للمراسالت الكامل القمع ذلك في بما ،االنتقامية األعمال

  .مخطئين نكن ولم ،النوع نفس من أخرى إجراءات

 نم قادم ،الجرافيك معالجة لوحدة خاص ممثل سلمني ،ديسمبر/  األول كانون 16 في

ا المؤسسة هذه باسم ،موسكو  ذاإ ؛ المعارضة توجيه عن أتوقف أن يجب: نهائي ا إنذار 

 سألةم لكن ."السياسية الحياة عن لعزلى تماما" إجراءات اتخاذ فسيتم ،ذلك أفعل لم

 ببساطة ،همتف ما بقدر ،النظر قيد التدابير كانت ؛ ذلك بعد تثار لم الخارج إلى ليترحي

 للحزب المركزية اللجنة إلى موجهة برسالة اإلنذار هذا على أجبت .محلي طابع ذات

 النقاط ذكر الضروري من أنه أعتقد .الدولي الشيوعي الحزب رئاسة هيئة وإلى

 :هنا الرسالة هذه في الرئيسية

 ،فولنينسكي ،GPU من كوليجيوم ممثل ،I6 ،ديسمبر/  األول كانون في ،يومال

 :لي التالية اللفظي اإلنذار ألقى ،كوليجيوم باسم يتصرف

 األخيرة نةاآلو في "البالد أنحاء جميع في معكم السياسيين المتعاطفين عمل اتخذ لقد"

 فرصةال تعطيك المااتا في فيها توضع التي الظروف .بالتأكيد مضاد ثوري طابع

 وعد ا منك تطلب أن GPU من األغلبيه قررت ذلك ضوء في العمل هذا لتوجيه الكاملة

 إلى كوجود ظروف تغيير إلى االغلبيه ستضطر الحالة هذه في .نشاطك بوقف قاطع ا

 كانم تغيير ستطرح مسألة ،الصدد هذا في السياسية الحياة عن بالكامل عزلك درجة

  ." إقامتك

 بشرط مكتوب ا رد ا له أقدم أن إال أستطيع ال مراقبة المطبوعات بأنني وحدة ممثل أبلغت

 مبنيا   هيشف رد أي لتقديم رفضي كان الوحده لقد إنذار عن مكتوب ا بيان ا منه أتلقى أن

 راسةبش أخرى مرة ستشوه كلماتي أن ،السابقة خبرتي كل من ومستمد اعتقادي على

 ولكن .لعالما وبقية السوفيتية االشتراكية الجمهوريات التحاد لعاملةا الجماهير لتضليل

 ال التي -مراقبة المطبوعات اغلبية وحدة قبل من آخر إجراء اتخاذ عن النظر بغض

 لي المألوف القديم القرار تنفيذ على فقط تعمل أنها إال ،وحدها الحالة هذه في تلعب

 اللجنة إشعار يلي ما تقديم الضروري من أنه أعتقد - الضيق ستالين فصيل من قبل

 :وعيةالشي لألممية التنفيذية واللجنة االتحاد في الكل الشيوعي للحزب المركزية

 صالحم أجل من للنضال أتركه مطلب هو السياسي النشاط عن يمنعنى الذي المطلب إن

اع وثالثين اثنين لمدة باستمرار أمارسه كنت صراع وهو ،الدولية البروليتاريا  ،ام 

 لئكأو من تأتي" للثورة مضاد" كـ النشاط هذا تمثيل محاولة إن .الواعية حياتي طوال
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 التعدي عم ،ولينين ماركس لتعاليم األساسية المبادئ بانتهاك ،االمميه امام أتهمهم الذين

 أكتوبر نع والمبادئ التقاليد عن التخلي مع ،العالمية للثورة التاريخية المصالح على

 مضادة لثورة وإعداد وبل أكثر من ذلك تهديدا وعي بغيرو

 لحاليا االتجاه عمى ضد الكفاح إنهاء بمثابة سيكون السياسي النشاط عن االمتناع إن

 لبنِّاءا االشتراكي للعمل الموضوعية الصعوبات إلى يضيف الذي ،الشيوعي للحزب

 اسةسلوكه للسي عن نتهازياال عجزه عن الناجمة السياسية الصعوبات من متزايد ا عدد ا

  .وتاريخي واسع نطاق على السوفيتيه

 لطبقات دالمتزاي الضغط يعكس خنق حزبي نظام ضد النضال عن تخلي بمثابة سيكون

 النتهازيةا سياسة علي ساذجة موافقة بمثابة سيكون .السوفيتيه  الطليعة على العدو

 المادي دمالتق وتؤخر ،ارياالبروليت ديكتاتورية أسس وتهز تقوض التي االقتصادية

 عمالال اتحاد في قاسية لضربات نفسه الوقت في وتتعرض ،لألخيرة والثقافي

  .السوفياتية القوة أساس - الكادحين الفالحينو

 الثورة انهيار منذ أي ،1923 عام منذ الضربات وطأة تحت للحزب لينين جناح كان

 وليتارياللبر اإلضافية الهزائم مع تتساوى تالضربا لهذه المتزايدة القوة إن .األلمانية

  .االنتهازية للقيادة كتسلسل والسوفييتية الدولية

 التاريخي لالفع رد أو االرتداد فترة أن إلى السياسية والخبرة النظري التفكير ويشير

 لسياسيا النشاط عن وعزلتي حياتي ظروف بتغيير التهديد ،فقط يتبعها أن يمكن ال

 بعد وعلى ،موسكو عن كم 4000 مسافة يبعد مكان إلى بالفعل نفي يتم لم وكأنه يبدو

 راويةالصح للمحافظات .الغربيه حدود عن وبعيدا   ،الحديدية السكة من كيلومترا   250

 األمر دويب .والطاعون والجذام الخبيثة المالريا عليها تسيطر منطقة وهي - الصين في

 ،مراقبة المطبوعات وحدة في المباشر نت ممثلها هو الذي ،ستالين فصيل أن لو كما

 .أخرى حياة أي من وكذلك السياسية الحياة عن لعزلتي وسعه في ما كل يفعل لم

 تأتي .هنا إلى للوصول أكثر أو شهر إلى أيام عشرة من موسكو صحف تستغرق

 أشهر ةثالث أو شهرين أو شهر لمدة استراحة بعد ،االستثناءات بعض مع ،إليِّ  الرسائل

  .المركزية اللجنة وأمانة GPU ملفات في

 الرفاق على القبض تم ،األهلية الحرب وقت من العمل في زمالئي أقرب من اثنان

 ،المنفى يف مكاني إلى لمرافقتى أنفسهم تلقاء من غامروا الذين ،وبوزنسكي سيرموكس

 .الشمال دبل من بعيدة أجزاء إلى نفيوا ثم ،المجرمين مع قبو في وسجنوا ،وصولهم فور

 الثةث ،عملها من وأبعدتها الحزب من طردتها ،قاتلة مريضة ،ابنتي من رسالة استلمت

 تسليم تم .هايعيش جوابي يعد لم بحيث ،موسكو مستشفى من إلي للوصول يوما   وثالثين

 كجانب من الحزب من أيضا طردت والتي ،األخرى البنتي الخطير المرض عن رسالة
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ا وأربعين ثالثة بعد ،واحد شهر قبل ،العمل عن توأبعد  .موسكو مغادرة من يوم 

  .وجهتها إلى أبدا تصل ال الحاالت معظم في صحتي عن البرق استفسارات

 الدولية قوةوال أكتوبر لثورة خدماتهم تلبث ال الذين اللينينيين - البلشفيك من آالف

  .لكذ من أسوأ أو ،نفسه الوضع في مه ،ونفيهم سجنوا الذين أولئك خدمات يتجاوزون

 - الضيق ستالين فصيل ،المعارضة ضد الوطأة متزايدة انتقامية لعمليات التخطيط في

 لكت تكن لم وقت في" مخلص وغير مهذب غير" حياته يسميه في لينين كان الذي

 ،السعي - حاضرة درجة مائة من واحد جزء في حتى عنها الكشف تم قد الخصائص

 داخل في .الجمهورية الديكتاتورية أعداء مع لربط المعارضة GPU من ةبمساعد

 بعض في ؛" للجماهير ضروري هذا: "الحاليون القادة يقول ،الصغيرة دائرتهم

 جورجي ،األقرب العمل زميل واعتقل ."لألغبياء هذا: "سخرية أكثر حتى ،األحيان

 الثوري العسكري المجلس ةأمان عن مسؤوال كان الذي ،بوتوف فاسيلوفيتش

 من .تطاق ال ظروف ظل في واحتجز ،األهلية الحرب سنوات كل خالل للجمهورية

 تزازاب بالقوة حاولوا ،يقاوم ال الذي الحزبي العامل هذا ،والمتواضع النزيه الرجل هذا

 اأنهب مسبقا المعروفة االتهامات ،التيرميدورية االفتراءات روح في االتهامات تأكيد

 سبتمبر في .يوما   50 حوالي استمر الطعام عن بطوليا   إضرابا   بوتوف رد كان . مزيفة

 نويوالمع الجسدي والتعذيب والضرب العنف السجن بسبب في توفي العام هذا من

 الشروط يه هذه .أكتوبر بمبادئ التزامهم بسبب البلشفيين العاملين أفضل إدانة يتم

 لوقتا في" عقبة توجد ال" ،الرسوم معالجة وحدة جماعية تعبير حد على ،التي العامة

  .الخصوص وجه وعلى عام بشكل للمعارضة السياسي للنشاط الحاضر

 

 إال يسل العزلة من مزيد اتجاه في لي بالنسبة الشروط هذه لتغيير المؤسف التهديد

 ،أعاله تقل أن سبق كما ،هو القرار هذا .المنفى في السجن بدل ستالين لفصيل قرار

 ذهاتنفي وتم ،احتمالية في تشكيلها تم ،1924 عام من مبكر وقت في .مذهال   شيئا   ليس

ِّل المضطهد للحزب يمكن بحيث ،بخطوة خطوة تدريجيا    يرغ بشكل ينمو أن والمضل 

 مانةاأل خيانة في وخيانها فظاظتها اآلن تنضج التي ،ستالين أساليب مع محسوس

  .البيروقراطية

 - يومال لي المقدم اإلنذار أتوقع كنت لو كما - السادس المؤتمر إلى المقدم عالناإل في

 :حرفيا   كتبنا

( لميهالعا والثورة الحزب خدمة السياسي فيها النشاط مثل) كهذه ثورة من المطالبة إن"

 ادرينق سيكونون الوهناء المرتدين فقط .تماما   فاسدة رسمية لسلطة إال ممكنا   يكون لن

  .الوعد هذا مثل تقديم ىعل
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 في بترغ كنت .مستحق ،شخص كل إلى الكلمات هذه في شيء أي تغيير أستطيع ال

 نحن .ارياللبروليت المعادية الطبقية القوى من مستوحاة سياسات تنفيذ في االستمرار

  .النهاية حتى ذلك وسنفعل واجبنا نعرف

 تروتسكي .ل

 " آتا ألما .1928 ديسمبر 16

 ،املك بشكل الخارجي العالم مع عالقاتنا قطع تم .تغيير بدون شهر مر ،دالر هذا بعد

 صحف قطف تلقينا ،الثاني كانون شهر خالل .موسكو مع السرية االتصاالت ذلك في بما

 هذه سارالي ضد أكبر بثقة انتظرنا كلما ،اليمين ضد النضال عن كتبوا كلما .موسكو

  .ستالين طريقة هي

 20 يف .التعليمات انتظار في المااتا في ،فولينسكي ،GPU في موسكو مبعوث وظل

مراقبة  وحدة في المسلحين العمالء من العديد برفقة بيتي في ظهر الثاني كانون/  يناير

 محضر من التالي المقتطف وسلموني ،والمخارج المدخل احتلوا الذين المطبوعات

 :1929 يناير 18 في بالكربون

 من 58/10 المادة بموجب ،دافيدوفيتش ليف ،تروتسكي طنالموا حالة: نظرت"

 تنظيم يف نفسها عن تعبر التي للثورة المضاد النشاط ممارسة بتهمة ،الجنائي القانون

ا نشاطه توجيه نتج عن والذي ،للسوفييت مناهض قانوني غير حزب  إثارة مؤخر 

: تقرر .السوفيتية لقوةا ضد المسلح للكفاح والتحضير للسوفيات المعادية األعمال

 شتراكيةاال الجمهوريات اتحاد إقليم من ،دافيدوفيتش ليف ،تروتسكي المواطن ترحيل

  ." السوفياتية

 

 على تعرفت قد كنت أنني مفادها قسيمة على التوقيع الحق وقت في مني ُطلب عندما

 وغير جوهرال حيث من الجنائية ،GPU قرار عن اإلعالن تم لقد: "كتبت ،القرار هذا

  ." تروتسكي .1929 يناير 20 القانوني

 ضد سلحم لكفاح بالتحضير لي اتهام في متعمدة كذبة يخبر ألنه المجرم القرار دعوت

 ذاتها حد يف هي ،الترحيل لتبرير لستالين الضرورية المعادلة هذه .السوفياتية القوة

ا كان إذا .السوفيتية القوة لتقويض شريرة محاولة  جههاو التي المعارضة أن صحيح 

 ونيستعد كانوا ،األحمر والجيش السوفيتية الجمهورية بناة ،أكتوبر ثورة منظمو

 . ارثةك إلى سيؤدي كان ذاته حد في وهذا ،السالح بقوة السوفييتية بالقوة لإلطاحة

 لها عالقة ال المعارضة سياسة .وقحة كذبة هي GPU صيغة فإن ،الحظ لحسن

 للنظام نعميقي ومرونة لحيوية بإدانة كليا نسترشد نحن .المسلح للكفاح بالتحضير

  .الداخلي اإلصالح " واحد هو مسارنا .السوفياتي
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 روسيا في بذلك سأبلغه الذي الجواب تلقيت ،ترحيلي سيتم أين وإلى كيف سألت عندما

 غرقاست .هناك سيقابلني كان مراقبة المطبوعات الذي وحدة ممثل قبل من األوروبية

 وفي .والكتب المخطوطات من تقريبا الحصر وجه على ،التعبئه السريعه كله اليوم

 .GPU وكالء جانب من عداء بوجود اقتراح أي هناك يكن لم أنه أالحظ قد ذلك أثناء

  .تماما العكس على بل

 صغيرة نةشاح في ،المرافقة مع ،وابني وزوجتي أنا انطلقت ،والعشرين الثاني فجر في

 وردا فيك جبال سلسلة قمة إلى وثابت سلسو ثلجى طريق طول على بنا تسير كانت

 فوق يسحبنا كان الذي القوي الجرار نزل .قوية ورياح ثقيلة ثلوج هناك كانت ،القمة

 لخال .يسحبها كان التي السبع السيارات مع ،مقدمته حتى الثلج في كوردا ممر

 .الممر في الموت حتى جيدة كثيرة يولوخ رجال سبعة تجميد تم ،الثلجية العواصف

 30 يحوال للتقدم ساعات سبع من أكثر استغرقنا .الزالجات إلى لالنتقال اضطررنا

ا  مدةأع وجود مع الزالجات من العديد قابلتنا ،المنجرف الطريق طول على .كيلومتر 

 والعديد ،لبناءا عملية في ،سيبيريا - التركستانية الحديدية للسكك المواد من الكثير ،لها

 من المأوى والخيول الرجال وجد .الثلوج أعماق في كلها - الكيروسين دبابات من

  .كيرجايز من القريبة الشتوية المخيمات في الثلجية العواصف

 اقأور إن .الحديدية السكك عربة ثم ،أخرى مرة سيارة ،التالل من اآلخر الجانب على

 ادةق لترحيل العام الرأي إعداد عن تكشف يقالطر في عليها نحصل التي موسكو

 سلك عبر لينتق ،ببالغ نلتقي ،أكيوبينسك مقاطعة في .األجنبية الدول إلى المعارضة

 في لتيعائ أفراد من اثنين برؤية أطالب .القسطنطينية هو الترحيل مكان بأن ،مباشر

 تتح ووضعها ،ريازيسك محطة إلى إحضارها يتم . وابنتي الثاني وابني ،موسكو

 بمزايا إلقناعي ،بوالنوف ،GPU من الجديد الممثل حاول .نحن كما النظام نفس

 مفاوضات في بوالنوف يشارك .منهم نفسي أفيد أن قاطع بشكل أرفض .القسطنطينية

النفى  رفضي عقبة باستثناء توقعه تم شيء كل هناك .موسكو مع مباشر اتصال عبر

  .طواعية للخارج

 جانبي طخ على ويتوقف ،ببطء ،فيه يسير كان الذي االتجاه عن بعيدا   ،ناقطار ينتقل

 خشاباأل من مسحتين بين غيبوبة في يغوص وهناك ،ميتة صغيرة محطة من بالقرب

 الغربان تتجمع .باطراد ينمو القطار حول الفارغة العلب عدد .يمر يوم بعد يوم .الرقيقة

  .العزلة . النفايات .باستمرار متزايدة أسراب في العيد في والعقعق

 عرف وهكذا ،قاسي وباء خالل من الخريف في عليهم القضاء تم .هنا حارس يوجد ال

 واحدة ةسيار مع يومية برحالت المحرك يقوم .ذاته القطار إلى الخفية مساراته الثعلب

 فرانس اناتول قراءة أعيد .وصحفنا النهار منتصف وجبة لتناول أكبر محطة إلى

 درجة 53 إلى يصل برد مع مرة ألول بالتعرف أقوم .الروسي كليشوفيسكي اريخوت

 للحفاظ انالقضب على واالنتقال التراجع على محركنا يحافظ .(فهرنهايت) الصفر تحت
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 عن ألوتس ،البعض ببعضها اإلذاعية المحطات تتصل ،األثير عبر .التجمد من عليها

 ول حتى ولكن .الشطرنج نلعب نحن .ساراتاالستف هذه نسمع ال نحن .وجودنا مكان

 أين نعرف ال أنفسنا ونحن ،الليل في هنا أتينا لقد .اإلجابة من نتمكن لم ،سمعناهم

  .نحن

 ديدةج عن اعتقاالت الصحف أطلعتنا .ليلة عشر واثني يوما عشر اثني قضينا هكذا

 ."وتسكيتر مركز" بـ يسمى ما من 150 ذلك في بما ،األشخاص من مئات لعدة

 لمفوضينل السوفييتي لالتحاد السابق الرئيس ،كافتاراتزي المنشورة األسماء وشملت

 الجمهوريات اتحاد السابق التجاري الممثل ،ميفيفاني ،جورجيا في الشعبيين

 جميع وغيرهم ،لدينا أدبي ناقد أفضل ،فورونسكيو ،باريس في السوفياتية االشتراكية

  .أكتوبر ثورة في قادة ،القديم الحزب أعضاء

 ،وسكوم بذلتها التي الجهود كل من الرغم على: "بوالنوف أعلن ،شباط/  فبراير 8 في

 يماتتعل أعطيت لقد .ألمانيا استقبالك إلى قاطعا   رفضا   األلمانية الحكومة رفضت

 " .القسطنطينية إلى إليصالك نهائية

  ."التركية ودالحد عند ذلك وسأقول ،طواعية أذهب لن لكنني"

  ." حال أي على تركيا في ستكون ؛ األمور يغير لن هذا"

 "تركيا؟ إلى قسري لترحيل التركية الشرطة مع صفقة بإجراء قمت ثم"

  ."فقط أوامرنا ننفذ نحن: "مراوغة بادرة

 

ا عشر اثني دام توقف بعد  دالصغيرالمزي انضم لقطارنا .يتحرك القطار بدأ ،يوم 

 اآلن .ارتناسي بمغادرة لنا يُسمح لم ،في القطار استقلنا أن منذ ،لرحلةا طوال .لمرافقتنا

 مألستال صغيرة محطات في إال يتوقف ال ،الجنوب نحو كاملة بسرعة ذاهبون نحن

 مافي موسكو مظاهرة ذكريات بسبب كانت المتطرفة االحتياطات هذه .والوقود الماء

 أصداء طريقها في الصحف استقبلت .1928 يناير/  الثاني كانون في بمنفي يتعلق

 يف صراعا واضحا كان السطور بين .التروتسكيين ضد الكبيرة الجديدة الحملة

 لهذاو ،أمره من عجلة في ستالين فصيل كان .ترحيلي مسألة حول العليا المجموعات

 باتالعق على فقط ليس يتغلب أن عليه كان: العقل من يكفي ما هناك كان السبب

 ،أوديسا من النقلن كالينين بخارية سفينة تعيين تم وقد .كذلك المادية ولكن السياسية

 .بثاع الجليد كسر من المبذولة الجهود جميع وكانت ،الجليد إلى متجهة أصبحت لكنها

 ليتشاي السفينه البخارية تحرك على وتحث التلغراف خط عند تقف موسكو كانت

 نظرت .فبراير 10 ليلة في أوديسا في اقطارن وصل .عاجل بأمر البخار على وضعت

 لمدرسيةا حياتي في سنوات سبع أمضيت لقد .مألوفة أماكن في السيارة نافذة خالل من
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 لرغما على .باردا الجو كان .البخارية السفينة إلى سيارتنا وصلت .المدينة هذه في

 أقول نأ علي كان هنا .GPU ووكالء بقوات محاط ا الرصيف كان ،الساعة تأخر من

 .ماضيينال األسبوعين طوال سجننا في شاركت التي وابنتي األصغر البني إرضائي

 لم آخر ب اقار أن تذكرنا ،تنتظرنا التي الباخرة في السيارة نافذة خالل من نتأمل عندما

 سواحل قبالة 1917 عام مارس شهر في ذلك كان .المناسبة وجهتنا إلى ينقلنا

 ييحملونن ،الركاب من حشد أعين أمام ،البريطانيون ارينزالم كان عندما ،هاليفاكس

 لكننا ،آنذاك هانفس كانت عائلتنا .كريستيانيا فيورد النرويجية الباخرة من أكتافهم على

  .سنوات بعشر سن ا أصغر كنا

 .باحاص الواحدة الساعة من ،ركاب أو حمولة أية تحمل تكن لم التي ،إيليتش وتتحرك

ا الجليد ممر جعلنا ،ميال   ستين لمسافة  12 في . هنا تمسكنا عاصفه قويه .لنا ممر 

 البخارية سفينةال استقلت التي التركية الشرطة البوسفورحيث مضيق إلى دخلنا فبراير

 على ركاب هناك يكن لم GPU ووكالء عائلتي جانب إلى الركاب لتفقد بويوكدير في

 : اشاب كمال ،التركية الجمهورية رئيس لىإ لنقله التالي البيان سلمت القارب متن

 الحدود ىإل وصلت بأنني بإخبارك أتشرف ،القسطنطينية بوابة عند: العزيز سيدي"

 .وةللق الخضوع خالل من إال الحدود هذه أعبر لن وأنني ،اختياري من وليس التركية

  .المناسبة مشاعري قبول ،الرئيس سيدي ،منكم أطلب

 " .1929 برايرف 12 .تروتسكي .ل 

ا 22 رحلة بعد .الميناء إلى الباخرة دخلت .عواقب له ليس اإلعالن هذا  غطينا ،يوم 

  .القسطنطينية في أنفسنا وجدنا ،كيلومتر 6000 مسافة خاللها

 

 

 تأشيرة بدون الكون: واألربعون الخامس الفصل
 

 يلي فيما .ةخاص شقة في ثم ،القنصلية بنىم في أوال   ،القسطنطينية في أنفسنا وجدنا

 :األولى الفترة تتناول التي زوجتي مالحظات من األسطر بعض

 يف باستقرارنا المرتبطة الصغيرة المغامرات إلى أتطرق أن المفيد من ليس ربما"

 في نزال ال كنا .فقط واحدة حلقة أسجل سوف .واإلكراه الخداع أي ،القسطنطينية

 أنواع جميع وضع قد ،بوالنوف ،GPU الـ ممثل كان .أوديسا إلى ريقناط في ،القطار

 انك عندما ،الخارج في أمننا تلمس والتي اإلطالق على لها قيمة ال التي االعتبارات

 سييرموكس العمل في زمالئي تترك أن لك األفضل من: "بالكلمات قاطعه .د .ل
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 إلى ا  فور الكلمات هذه بوالنوف نقل"  .فعال   الفعال الوحيد الشيء ،معي وبوزانسكي

 لسلكا طريق عن تلقاه الذي الرد بانتصار لنا جلب ،التالية المحطات أحد في .موسكو

 على ستخدعنا أنك يبدو" .ضحك .L. D .البروليتاريا ،أي ،GPU وافقت لقد: المباشر

ا يبدو"  .حال أي  سارح على بي االتصال يمكنك ثم: "فحص قد بوالنوف أن واضح 

  ."أسود

 .الخداع سيفعل الذي ستالين إال أنت تكون لن" .أجاب .L. D" أهينك؟ أن يجب لماذا"

 بعد .بوزنيسكيو سيرموكس عن استفسرت .د .ل ،القسطنطينية إلى وصولنا لدى" 

 بقية .همعن اإلفراج يتم لن: موسكو من جواب ا القنصلية ممثلي أحد لنا قدم ،أيام بضعة

  ." النوع نفس من كانت تجاربنا

 مصيرنا حول واالختراعات واالفتراضات الشائعات من ينتهي ال نبش علينا تدفق لقد

 في ثغرات أي تتحمل ال الصحافة .القسطنطينية إلى وصولنا بمجرد الصحف عبر

 العديد تلقي أن الطبيعة على يجب ،تنمو البذور لجعل .رائع بشكل وتعمل ،معلوماتها

 ،نشرهاوي الشائعات يلتقط .نفسها بالطريقة تعمل الصحافة .الريح على البذور من

 .حيحةالص النسخة تتجذر أن قبل تموت التقارير من وآالف مئات .نهاية بال ويضربها

اأ يحدث ،األحيان بعض في .سنوات عدة بعد إال ذلك يحدث ال األحيان بعض في  يض 

  .أبد ا يأتي ال الحقيقة وقت أن

 الرجل قدرة مع العام الرأي فيها يتالمس مناسبات في مرءال يذهل الذي الشيء إن

 لهجة في بل ،أخالقي استنكار أي دون من األمر هذا عن أتحدث إنني .الكذب على

 لتناقضاتا تعكس ،منها والعادة ،الكذب في الرغبة .حقيقة ببساطة يقول طبيعي شخص

 قوله في .االستثناء أنها ىعل فقط الحقيقة تقول الصحف أن المرء يقول قد .حياتنا في

 ،ريناآلخ عن جدا مختلفين ليسوا هم .للصحفيين اإلساءة في رغبة أي لدي ليس هذا

  .الضخمة هواتفهم مجرد كونهم

 ،لفاسدينا: مجموعتين إلى تقسيمها يمكن أنه الفرنسية المالية الصحافة عن زوال كتب

 مرتفع بسعرو استثنائية حاالت في فقط نفسه يبيع الذي" للفساد قابل غير" يسمى وما

 فراءالص الصحافة .عام بشكل الصحف كذب عن القبيل هذا من شيء يقال قد .للغاية

 The مثل الصحف تتحدث .الوراء إلى النظر أو تردد دون ،الحال بطبيعة تكمن

Times أو Le Temps المهمة وغير المهمة غير المناسبات جميع في الحقيقة عن، 

  .الضرورة عند المطلوبة السلطة بكامل الجمهور خداع نم يتمكنوا حتى

 طريق عن ةالقسطنطيني إلى أتيت قد بأنني تفيد تقارير الحق وقت في التايمز نشرت

 سنوات تس كانت .األدنى الشرق لبلدان عسكري لغزو للتحضير ،ستالين مع الترتيب

 من" .مسبقا الموزعة األدوار مع ككوميديا تمثيلها تم أعيان وبين بيني الصراع من

 ربما .الكثيرون سيصدقه - خطأ على إنه .المتفائل البعض يسأل قد" ذلك؟ سيصدق
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 .األقل على نصفها أو ،يصدقها كالينز أن المؤكد من لكن ،جريدته تشرشل يصدق لن

 همأ من واحدة ،دقة أكثر لتكون ،أو ،الرأسمالية الديمقراطية آليات يشكل الذي هو هذا

 لىع أبعد كالين نناقش وسوف .الوقت بمرور يمر هذا كل لكن .األساسية هاينابيع

  .طول

 خطاب برلين صحف إحدى في قرأت ،القسطنطينية إلى وصولي من وجيزة فترة بعد

 .فيمار نيةالوط للجمعية العاشرة السنوية الذكرى بمناسبة ألقاه الذي الرايخستاغ رئيس

 : الكلمات هذه مع أغلقت

 مبررا   أعطاني قد مضى ما كل ألن ،لي بالنسبة كبيرة مفاجأة لوب كلمات كانت

 ،الح أي على ،هذا .ألمانيا في قبولى عدم قررت قد األلمانية الحكومة بأن لالعتقاد

 GPU بممثل اتصلت ،فبراير 15 في .السوفيتية الحكومة لعناصر القاطع البيان كان

 قدمتها يالت المعلومات أن أستنتج أن جبي: "له وقلت القسطنطينية إلى رافقني الذي

 10 ليلة تركيا إلى أوديسا من أبحرنا لقد .فبراير 6 في تم لوب خطاب .خاطئة كانت

 إلى ترسل بأن أوصي .الوقت ذلك في لموسكو معروف ا لوب خطاب كان لقد .فبراير

 فعلي ا اطلب   يقدمون ،لوب خطاب قوة على بناء   أنه إلى تشير برقية الحال في موسكو

 التي مكائدال إنهاء في مصداقية األقل الطريقة هذه وستكون .تأشيرة لمنحني برلين إلى

 ستالين يمارسها

 فضلأ وضع في كان الرايخستاج رئيس أن واعتبرت .موثوقا اإلصدار هذا لي يبدو ال

 ،اليوم نفس في .الرسوميات معالجة وحدة وكالء من وحكومته حزبه نوايا لمعرفة

 بطلب أللمانيةا القنصلية إلى بطلب تقدمت قد كنت بأنني ليبلغني لوب توصيلب قمت

 من االجتماعية والديمقراطية الديمقراطية الصحافة استمدت .تأشيرة على للحصول

 مضطرا   نكا الثورية الديكتاتورية في المؤمن أن حقيقة إلى اإلشارة من الخبيث الرضا

 ييعلمن أن في أمله عن أعرب البعض أن ىحت .ديمقراطي بلد في اللجوء طلب إلى

 سوى شيء يتركني لم .الديمقراطية مؤسسات أقدر أن أفضل بشكل الدرس هذا

  .نفسه الدرس سيحقق كيف ومعرفة االنتظار

 هاتقدم التي الضيافة حسن في يتجسد ال الديمقراطي اللجوء حق أن الواضح من

 عبد حتى - نظرهم لوجهات مماثلة نظر وجهات يحملون الذين لألشخاص الحكومة

 حكومةال من بإذن إال للديمقراطية المنفيين قبول تشمل ال أنها كما .ذلك فعل الحميد

 ،خصومها إلى يلجأ حكومة أي في( الورق على) اللجوء حق يتكون .نفتهم التي

 إال نياألما إلى الدخول أستطيع ال بالطبع .البالد قوانين بمراعاة يلتزموا أن شريطة

 مقابلتي في .الديمقراطية االشتراكية الحكومة وبين بينه التوفيق يمكن ال ارضكمع

 لهذا عوتنيد التي األلمانية الديمقراطية االشتراكية الصحافة من القسطنطينية لممثلي

 بعد رةمباش كتابتها بمجرد هنا سأقتبسها والتي ،الالزمة التوضيحات قدمت ،الغرض

 :المحادثة
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 نم الحكومة أغلبية تتكون حيث ،ألمانيا في للقبول بطلب اآلن أتقدم أنني بما"

 ديمقراطيةال تجاه موقفي بتوضيح رئيسي بشكل مهتمة فأنا ،اجتماعيين ديمقراطيين

 راطيةالديمق االشتراكية تجاه موقفي .تغيير هناك يكن لم الصدد هذا في .االجتماعية

 نعكاسا سوى ليس الوسطي تالينس فصيل ضد كفاحي ،ذلك من أكثر .عليه كان ما هو

 وضللغم حاجة أي في أقف أنا وال أنت ال .االجتماعية الديمقراطية ضد العام لنضالي

  .الغموض أو

 حول يموقف بين تناقضا ترى أن تحاول االجتماعية الديموقراطية المنشورات بعض"

 على رنكن ال نحن .تناقض يوجد ال .ألمانيا في بالقبول وطلبي الديمقراطية مسألة

 رجوازيةالب الديمقراطية تتمتع .لفظيا ،األناركيون ينكرها كما الديموقراطية اإلطالق

 على دتعو أن يجب .أبدية ليست لكنها .سبقتها التي الدولة أشكال مع مقارنة بمزايا

  .االشتراكي المجتمع جسر هي البروليتاريا ديكتاتورية .االشتراكي المجتمع

 فرق يوجد ال .البرلماني النضال في الشيوعيون يشارك ،سماليةالرأ البلدان جميع في"

 الصحافة وحرية ،االقتراع حق واستخدام ،اللجوء حق استخدام في المبدأ حيث من

 " .ذلك إلى وما ،والتجمع

 هذه في .ذلك في مدهش شيء يوجد ال .المقابلة هذه نشر يتم لم ،علم على أنا ما بقدر

 ورةضر على تصر الديمقراطية االشتراكية الصحافة في تأصوا أثيرت ،األثناء

 ،فيلدروزن .ك الدكتور ،الديموقراطيين االشتراكيين المحامين أحد .اللجوء حق منحي

 بوليق ضمان أجل من عني نيابة يتدخل أن عاتقه على أخذ ،الخاصة مبادرته على بناء

 تسأل نهم برقية تلقيت أيام بضعة وبعد ،صعوبات واجه البداية في لكن .ألمانيا في

 في يشالع أعتزم: "أجبته .ألمانيا في إقامتي خالل تقديمها في أرغب التي القيود عن

 من ظرف أي تحت ،العامة االجتماعات في التحدث عدم .برلين خارج ،تامة عزلة

 " .األلمانية القوانين حدود ضمن األدبي العمل في نفسي وحصر ؛ الظروف

 ألمانيا في اإلقامة حق بل ،الديمقراطي اللجوء حق هي المناقشة قيد المسألة تعد لم ،لذا

 ونيمنح خصومي كان الذي الديمقراطية في الدرس أعطى لقد .استثنائي أساس على

 تلقيت امأي بضعة بعد .األمر نهاية تكن لم هذه لكن .البداية منذ تقييديا   تفسيرا   إياه

ا  لعالجا ألغراض فقط ألمانيا إلى القدوم على أوافق هل: التلغراف عن جديد ا استفسار 

 من انياألم في البقاء إمكانية األقل على إعطائي يتم أن أطلب: "الرد رددت لقد الطبي؟

  ."لصحتي للغاية ضرورية عالجية دورة أجل

 اءاألطب من العديد أسميت .العالج حق إلى المرحلة هذه في اللجوء حق تقلص ،وهكذا

 تاحتاج والذين ،الماضية العشر السنوات خالل عالجوني الذين معروفينال األلمان

  .مضى وقت أي من أكثر اآلن مساعدتهم إلى
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 األوساط في: جديدة بمالحظة األلمانية الصحافة بدات ،الفصح عيد صحراء نحو

 اجةالح أمس في يكون حتى حقا   مريضا   يكن لم تروتسكي الرأي إن قيل ،الحكومية

 قمت ،مارس 31 في .األلمانية الصحية والمنتجعات األلمان األطباء عدةمسا إلى

 :روزنفيلد الدكتور بتلخيص

 قبولي على للحصول الكفاية فيه بما ميئوسا   ليس مرضي فإن الصحيفة لتقارير وفقا"

 استعداد على أنا الدفن؟ حق أو اللجوء حق لوبي لي عرضت هل ،أطلب .أللمانيا

 موسم نهاية في ألمانيا بمغادرة أتعهد .طبية لجنة أي قبل من فحص أي لتقديم

  ." الصحية المنتجعات

 والديمقراطية ،أسابيع بضعة غضون في ،الطريقة بهذه

 .بيرةك التأشيرة رفض على الديمقراطيات تحفز التي األسباب من متنوعة مجموعة

 أبدا   أتخيل أكن لم .سالمتي في بالنظر إال تهتم ال ،شئت إن ،النرويجية الحكومة إن

 نأ المؤكد من .أوسلو في مرتفعة أماكن في المهتمين األصدقاء من الكثير لدي أن

 ،األلمانية مع الحال هي مثلما ،اللجوء حق تحفظ دون من تؤيد النرويجية الحكومة

 ،عالجمي يعلم كما ،اللجوء حق إن .األخرى الحكومات وجميع ،اإلنجليزية ،الفرنسية

 تضمن شهادة أوسلو إلى يقدم أن أوال المنفى على يجب لكن .ومنيع مقدس بدأم هو

 ائقعو وجود عدم بشرط - الحفاوة له يقدمون ثم ومن .شخص أي قبل من يقتل لن أنه

  .أخرى

 

 قراءتي أعطاني وقد .فذة سياسية وثيقة تأشيرتي حول ستورسينج في المناقشتان تشكل

 حاولوني النرويج في أصدقائي كان التي التأشيرة لرفض األقل على جزئيا   تعويضا  

 اقشتن ،الحال بطبيعة ،النرويجي الوزراء رئيس كان ،أوال   .أجلي من عليها الحصول

 ئالمباد في أهليته في جدال ال الذي ،السرية الشرطة رئيس مع تأشيرتي بشأن

 لسيدل وفقا ،السرية الشرطة رئيس .بها االعتراف إلى سارعت التي - الديمقراطية

 نهونهي تروتسكي أعداء ترك هو به القيام ينبغي ما أن االعتبار فى وضع ،موهانكل

 هذا ولكن ،دقيق غير نحو على ذلك عن التعبير تم لقد .النرويجية األراضي خارج

 حماية تكلفة أن النرويجي للبرلمان العدل وزير أوضح جانبه من .المقصود هو

 الدولة دأمب أثبت .النرويجية للميزانية بالنسبة لغايةل كبيرة ستكون تروتسكي

 المرة هذه أن - فيها جدال ال التي الديمقراطية المبادئ أحد أيضا وهو - االقتصادية

 كان ،األحداث جميع في .اللجوء حق وبين بينها التوفيق يمكن ال معارضة في

  .يهعل للحصول رصةف أقل لديه اللجوء إلى حاجة األكثر الشخص أن هو االستنتاج

 أمر نأ حقيقة إلى ببساطة يشير الذي األمر ،سخونة أكثر الفرنسية الحكومة كانت

 يف تجاوزها يمكن ال عقبة .أبدا   إلغاؤه يتم لم ،مالفي أصدرته كما فرنسا من طردي



119 
 

 ،لطردا هذا بعد كيف الكتاب هذا في سابق وقت في ارتبطت لقد! الديمقراطية طريق

 مستعدة الفرنسية الحكومة كانت ،مالفي من الموحى غير النظام من الرغم وعلى

 رؤساء دوأح والسفراء الفرنسيون النواب زارني كيف .تصرفي تحت ضباطها لوضع

 لم نمختلفتي طائرتين متن على يبدو ما على تسير كانت الظاهرة هذه لكن .الوزراء

 يف السياسي اللجوء شك بال يسيُمنحن: هذا هو الموقف ،الحالي الوقت وفي .تالقيا

 ناءب صدر فرنسا من بطردي أمرا   الفرنسية الشرطة سجالت تتضمن لم إذا فرنسا

 حيلالمست من مثل شيء الشرطة أمر أن المعروف من .القيصرية دبلوماسية طلب على

  .إلزالتها هي كما إلغاءها

ا فرنسا من اللجوء حق إلغاء تم فقد ،كذلك األمر كان إذا  فيه دوج الذي البلد أين .أيض 

 انجلترا؟ ربما الحق؟ هذا

 ماكدونالد رامزي كان الذي ،المستقل العمل حزب لي أرسل ،1929 يونيو 5 في

 يف محاضرة وإلقاء إنجلترا إلى للقدوم ،نفسه تلقاء من ،رسمية دعوة ،فيه عضوا  

: اليالت النحو على ،للحزب العام األمين وقعها التي ،الدعوة وجاءت .الحزبية المدرسة

 ملالمحت من صعوبات أي أن نعتقد أن يمكننا ال ،هنا العمال حزب حكومة تشكيل مع"

 محاضرة ديمبتق لي يُسمح لم . ."الغرض لهذا إنجلترا إلى بزيارتك يتعلق فيما تنشأ أن

 فضر مت .اإلنجليز األطباء مساعدة من باالستفادة لي يُسمح ولم ،ماكدونالد أنصار أمام

 عن ،عملال حزب شئون وزير ،كالينز دافع .قاطع بشكل تأشيرة على للحصول طلبي

 راحةص خالل من للديمقراطية الفلسفي المعنى وشرح .العموم مجلس في الرفض هذا

 اللجوء حق يعني ال ،لكلينز وفقا  [ 2] .الثاني تشارلز وزير أي قبل من ستفعل كانت

 أحد يف رائع تعريف .رفضه في الدولة حق بل ،اللجوء طلب في المنفي الشخص حق

 اللجوء حق بالديمقراطية دائما يسمى ما أسس يدمر واحدة ضربة خالل من: الجوانب

 جميع قتعلي في فارس بالد شاه فشل عندما .القيصرية روسيا في موجودة ،غرار على

 ولكنه ،ءاللجو قح له فقط الثاني نيقوال يمتد لم المحبوب بلده لمغادرة واضطر الثوار

 ينالثوري من ألي قط يحدث لم ولكن .أوديسا في للعيش كافية راحة بوسائل زوده

 بالكامل تكوني الدستور كان حيث ،القيصرية روسيا في اللجوء يلتمسوا أن األيرلنديين

 راضين يكونوا أن يجب المواطنين أن وهو ،كالينز تطرحه الذي الوحيد المبدأ من

 لملك اللجوء حق موسوليني منح .منهم تأخذ أو الحكومية السلطات لهم تقدمه بما

  .ذاته المبدأ هذا مع الدقيق باالتفاق أفغانستان

 حق ورثت قد ،ما بمعنى ،الديمقراطية أن األقل على يعرف أن كلينز السيد على كان

 كان .ثنيةوال من ،الكثير جانب إلى ،بدورها ورثتها التي ،المسيحية الكنيسة من اللجوء

 طريقه ليشق متابع لمجرم كافيا   ذلك

 أي على .أعتقد ما على ،مرات عدة موسكو زار الحاليين البريطانيين الوزراء أحد

 دالسي كان .ودعاني القوقاز في وبقي ،السوفيتية الجمهورية في استراح ،حال
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 في لتواجدا على حثي تم وقد .كيسلوفودسك في فيها قابلته مرة آخر كانت .النسبري

 ليلق وعدد حزبنا أعضاء بعض يقيم كان حيث ،فقط ساعة ربع لمدة االستراحة منزل

 في كان .كبيرة طاولة حول يجلسون الناس من جيد عدد كان .األجانب الزوار من

 ،يوصول عند .النسبوري ،الضيف يحمله كان الشرف مكان .متواضعة مأدبة طبيعة

 .لقوقازا في نحوي النسبري مشاعر تلك كانت"  .جيد رفيق ألنه: "غنى ثم نخب ا قدم

ا يرغب قد ،واليوم   .األمر نسيان في أيض 

 سنودن إلى خاصة برقيات أرسلت ،التأشيرة على للحصول بطلب تقدمت عندما

 برقياتي كانت .بنفسي وجزئيا   السوفييت لهم منحها التي بالضيافة لتذكيرهم ،والنسبري

  .الديمقراطية كمبادئ أقل وزن ا الذكريات تحمل ،ياسةالس في .بسيط تأثير ذات

 مايو أوائل يف ،األخيرة اآلونة في لي بزيارة كبير بأدب ويب سيدني والسيدة السيد قام

 العمل حزب وصول احتمال عن تحدثنا .برينكيبو في بالفعل كنت عندما ،1929 عام

 أنوي كنت ،مباشرة ماكدونالد حكومة تشكيل بعد أنه بالمرور الحظت لقد .السلطة إلى

 نفسها تجد قد الحكومة أن مفادها نظر وجهة عن ويب السيد أعرب .التأشيرة طلب

ا ليس ،الليبراليين على اعتمادها وبسبب ،الكفاية فيه بما قوية غير  ،الكفاية فيه ماب حر 

ا  له ليس هأفعال عن اإلجابة من ليتمكن يكفي بما قوي ا ليس طرف أي بأن أجبته .أيض 

 جاء .جديد باراخت إلى بينها التوفيق يمكن ال التي اختالفاتنا تحتاج ال .السلطة في حق

 ،طلبي ماكدونالد حكومة رفضت .تأشيرة على الحصول طلبت .السلطة إلى ويب

 .تماما عكسال على بل .الديمقراطية قناعاته اتباع من منعوه الليبراليين ألن ليس ولكن

 الذي لالبدي هذا كان .الليبراليين احتجاجات رغم التأشيرة لعملا حزب حكومة رفضت

 عدب يكن لم الوقت ذلك في أنه إلى اإلشارة يجب ،ذلك ومع .ويب السيد يتوقعه لم

  .باسفلد اللورد

 .اسالقي طريق عن إال الحكم أستطيع ال آخرون .شخصيا أعرفهم الرجال هؤالء بعض

 ،العمل تلمنظما التلقائي النمو طريق عن نشأوا لقد .صحيح بشكل أقيسها أنني أعتقد

 عن ما  تما تخلوا لقد .لليبرالية التام السياسي اإلرهاق وبسبب ،الحرب منذ وخاصة

 اكتسبوا فقد ،ذلك من بدال .سنة 30 أو 25 قبل بعضها كان التي الساذجة المثالية

 ظلوا مةالعا رتهمنظ في لكنهم .الوسائل اختيار في الضمير وعدم السياسي الروتين

 من خلف ات أكثر التفكير أساليب تعد التي ،الصغيرة البرجوازية - عليه كانوا ما على

 أن وه الرئيسي همهم ،اليوم .البريطانية الفحم استخراج صناعة في اإلنتاج أساليب

 .عجب وال .الجد محمل على أخذهم يرفضون قد الكبار والرأسماليين المحكمة نبل

 الو يملكون ال هم .ضعفهم بشدة يدركون فإنهم ،السلطة في أصبحوا أن بعد واآلن

 تقاليد يمتسل فيها يتم التي القديمة الحاكمة المجموعات تملكها التي الصفات يملكون

 ال لكنهم .والفكر الموهبة مكان تأخذ ما وغالبا ،جيل إلى جيل من الحكم وعادات

 لىع الوقوف على والقدرة بالجماهير يماناإل - الحقيقية قوتهم يشكل قد ما يملكون



121 
 

 النوادي من يخافون كما تماما   ،هناك تضعهم التي الجماهير من يخافون إنهم .أقدامهم

 أن ليهمع ،السلطة إلى قدومهم لتبرير .الضعيفة خيالهم عظمتهم تخرب التي المحافظة

 ،ال هللا سمح ال .الثوريين صغار مجرد ليسوا أنهم القديمة الحاكمة للطبقات يظهروا

 ،ورداتالل لمجلس ،للملك ،للكنيسة بالوالء مخلصون ألنهم الثقة كل يستحقون إنهم

 لكنو ،الخاصة بالملكية الخاص المقدس المبدأ ببساطة يعني ال وهذا .األلقاب لنظام

 عيدةس فرصة يعد للثوري التأشيرة منح رفض إن .الوسطى العصور قمامة لجميع

 في .الفرصة هذه مثل أعطيتهم ألنني جدا سعيد أنا .أخرى مرة مهماحترا إلظهار

 ال ،عةالطبي في كما ،السياسة في ألنه ،االعتبار في هذا يؤخذ سوف ،المناسب الوقت

  .فوضى أية توجد

 رئيس ،مرؤوسيته مع كالينز السيد مقابلة لتصوير عظيم خيال إلى المرء يحتاج ال

 ويخشى ،لفحص يخضع وكأنه كالينز السيد يشعر ،مقابلةال أثناء .السياسية الشرطة

 .كفايةال فيه بما محافظ أو دولة رجل أو ،للفاحص الكفاية فيه بما حازما   يبدو لن أنه

 إلثارة يةالسياس الشرطة رئيس جانب من البراعة من القليل إلى تحتاج فإنها ،وبالتالي

 اليوم يف المحافظين أوراق في كاملة قةبمواف به الترحيب يتم قرار على كالينز السيد

 يكلف ال .ريسخ انها .بالثناء تقتل فهي - فقط تمدح ال المحافظة الصحافة لكن .التالي

 على للحصول تواضع بكل يسعون الذين لألشخاص ازدرائه إخفاء عناء األمر

 كثرأ إلى تنتمي اكسبريس ديلي أن ،المثال سبيل على ،سيقول أحد ال .موافقتهم

 عن رللتعبي للغاية الذعة كلمات الورقة هذه تجد ،ذلك ومع .العالم في ذكاء   المؤسسات

 العمال حزب حكومة على موافقتها

 من لحياةل بناء إعادة إلحداث بمحاولة ،البلشفية بقيادة ،روسيا في العاملة الطبقة قامت

 الجنون من يةالدور النوبات هذه لمثل البشرية خضوع إمكانية تستبعد أن شأنها

 نأ المؤكد من .أكتوبر ثورة معنى هو هذا كان .أعلى لثقافة األسس ووضع ،المطلق

 عدة لةالمشك هذه تتطلب ،جوهرها في ولكن .بعد تحل لم لنفسها حددتها التي المشكلة

 لإلنسانية تاريخ ألحدث البداية نقطة أكتوبر ثورة اعتبار ينبغي ،ذلك على عالوة .عقود

  .ككل

 الذين الرجال عمل األلماني اإلصالح يظهر أن يجب ،عاما الثالثين حرب نهاية نحو

 أوروبية إنسانية: بالفعل كذلك األمر كان ،ما حد إلى .مجنون لجوء من خرجوا

 لمتحدةا الواليات ،إنجلترا ،الحديثة ألمانيا تكن لم .الوسطى القرون دير عن انفصلت

 من كان إذا .العديدين ضحاياها مع اإلصالح بدون ممكنة عام بشكل الحديث والعالم

ا المسموح  المؤكد من - أحدهم؟ يسأل أن يمكن ولكن - للضحايا السماح يتم أن عموم 

  .األمام إلى اإلنسانية يدفعون ضحايا أنهم

 يقض الرجعي الحركي هذا وتخيَّل .الفرنسية الثورة عن نفسه الشيء قول ويمكن

 بضع ورمر بعد أنه حقيقة أثبت عندما عمقا   أكثر باكتشاف وميق كان أنه ،تين ،األفق
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 زن اح وأكثر فقرا أكثر الفرنسي الشعب كان ،عشر السادس لويس إعدام على سنوات

 ذهه مثل أن هي األمر في األساسية الفكرة لكن .القديم النظام ظل في عليه كان مما

 ."نواتس بضع" نطاق على إليها النظر يمكن ال العظيمة الفرنسية الثورة مثل األحداث

 تاين لدى يكون ولن ،ممكنة بكاملها الجديدة فرنسا تكون لن ،العظيمة الثورة فبدون

 قادرا   نيكو أن من بدال   القديم النظام في المتعاقدين بعض خدمة في كاتب ا كان نفسه

  .له جديدة مهنة فتحت التي الثورة تشويه على

 راتللمنك فقط يمكن .أكتوبر ثورة لرؤية أكبر خيتاري منظور وجود الضروري من

ا عشر اثني خالل أنه حقيقة ضدها كدليل تقتبس أن منها الميئوس  بعد تخلق لم عام 

 ،الفرنسية والثورة األلماني اإلصالح مقياس المرء اعتمد إذا .واالزدهار العام السالم

 نع المنفصل ،زيالبرجوا المجتمع تطور في مختلفتين مرحلتين يمثالن اللذان

 من هدهشت عن يعرب أن المرء على يجب ،تقريب ا قرون ثالثة قبل البعض بعضهما

ا عشر اثني بعد ومعزولة متخلفة روسيا أن حقيقة  ماهيرج تأمين من الثورة تمكنت عام 

 وحده هذا .الحرب عشية الموجود المستوى عن يقل ال معيشي مستوى على الشعب

 هي الثورة .ذلك في أكتوبر ثورة أهمية تكمن ال بالطبع لكن .نوعه من معجزة هو

 لمحتملا ومن ،كثيرة لتغييرات ستخضع تجربة وهي ،جديد اجتماعي نظام في تجربة

 اسأس على تماما مختلفة شخصية يفترض وسوف .أساساتها من جديد من تتجدد أن

 ماعياالجت نظامال ينظر سوف ،وقرون عقود بضعة بعد لكن .التقنية اإلنجازات أحدث

 أللمانيا اإلصالح في البرجوازي النظام يفعل كما أكتوبر ثورة في الوراء إلى الجديد

 ولو ،سيفهمونه التاريخ أساتذة أن حتى ،جدا   واضح ،واضح هذا .الفرنسية الثورة أو

  .عديدة سنوات بعد

 .قةالمفار مع الفضول خلط يتم حيث ،سؤال أسمع - الشخصي؟ مصيرك عن وماذا

 لتاريخيةا العملية أقيس ال .الكتاب هذا في قلته مما القليل ولكن أضيف أن أستطيع هنا

 عيموضو بشكل مصيري أقيم ،العكس على .للشخص الشخصي المصير بمقياس

  .االجتماعية التنمية بمسار وثيق ا ارتباط ا يرتبط ألنه ،ذاتي بشكل وأعيشه

 لتح التي" المأساة" موضوع حول الصحف في تعابير مرة من أكثر قرأت ،نفي منذ

 إحدى ورافقت .الثورة من فصلين تغيير أعرف .شخصية مأساة أي أعرف ال .بي

 على أنه مفادها عميقة مالحظة مع بي خاصة مقالة نشرت التي األمريكية الصحف

 ،قلالع وضوح على حافظ فقد ،البالغ صاحب لها تعرض التي الضربات من الرغم

 إلقامة الفلسفية المحاولة في دهشتي عن أعرب أن إال يسعني ال .مقالته نم يتضح كما

 ال .حاليال والوضع العقلي التوازن بين ،الحكومي والمنصب التفكير قوة بين صلة

 ،ديي في قلم أو كتاب مع ،السجن في .القبيل هذا من صلة أي ،مطلق ا أملك وال ،أعلم

 ةالجماهيري االجتماعات في به شعرت الذي العميق بالرضا الشعور بنفس شعرت

 بمار ولكن .روحي كرضاء وليس ،منه مفر ال كعبء السلطة بآليات شعرت .للثورة

  .آخر لشخص الطيبة الكلمات ذكر األصوب من يكون
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 الخاسر هذا: "السجن من امرأة لصديقة لوكسمبورغ روزا كتبت ،1917 يناير 26 في

 ،انظر .تحمله أو فهمه عموما أستطيع ال شيء هو يةاليوم الحياة تفاهات في تماما

 في فكر فقط .هادئ بتفوق المادية األشياء فوق جوته ارتفع كيف ،المثال سبيل على

 لقريبا المدى على والتي ،العظيمة الفرنسية الثورة: خالله من يعيش أن عليه كان ما

  .مستمر كتسلسل ،1815 إلى 1793 من ثم ،هدف بال دامية مهزلة تبدو أن يجب
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  الجزء الثالث هوامش
 

 :والثالثون الواحد الفصل مشاهو

 في المختلفة العامة المنظمات لممثلي تجمع عن عبارة وهو ،الرادا تشكيل تم .1

 طاحةاإل بعد .األوكرانية األمة باسم المتحدث أنه وادعى ،فبراير ثورة بعد ،أوكرانيا

 بحل امق ،تأسيسه تم عندما ،الذي ،لمانياأل اإلشغال رادا فضل ،البالشفة قبل من به

  .للبالد الوحيد الحاكم سكوروبادسكي هتمان من وجعل رادا حكومة

 1919 عام أغتياله تم والذى المانيا فى االممى االشتراكى القيادى ليبكنخت كارل .2

 :والثالثون الثانى الفصل مشاهو

 ،األمريكية اإلغاثة إدارة اتعملي ؛ 1923-1919 ،السوفيتية روسيا في المجاعة .1

  .1927 ،ماكميالن شركة: نيويورك .فيشر اتش اتش قبل من

 وبريطانيا السوفيتية روسيا بين األخيرة الدبلوماسية العالقات استئناف قبل كتب .2

  .العظمى

 :والثالثون الثالث الفصل هوامش

  ."مهذب" أو" الطالبة حسن" يعني وهذا روسيا في .1

2. GPU، لـ اختصار هي تيال "Gosudarstvennoye Politicheskoye 

Upravleniye"، للشرطة السوفيتية المنظمة هي ،"للدولة السياسي المجلس" أي 

  .السرية

 :والثالثون الرابع الفصل هوامش

  .الثوري العسكري المجلس رئيس قطار .1

 :والثالثون السادس الفصل هوامش

  .عرضية أهمية مجرد عالواق في" االنتصارات" كانت .1

 وكشف ،وجيزة فترة بعد واحدة ضربة في انهار النظاميين غير من الجيش هذا .2

  .الكاملة كفاءته عدم عن

3. "Chrezvychaynaya Komissia( "االستثنائية اللجنة)، باختصار والمعروفة 

 دفاعبال قيتعل فيما األول المقام في ،والقضاء الشرطة واجبات تؤدي ،Che-Ka باسم

 - تشي مهام( للدولة السياسي المجلس) العامة العالقات إدارة تولت وقد .الثورة عن

  .تنظيمها إعادة بعد كا

 :والثالثون الثامن الفصل هوامش
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 ،مامات مقتنع ،جدا مقتنع أنا ،تروتسكي الرفيق ألوامر الصارم الطابع معرفة" .1

 أؤيد يأنن ،تروتسكي الرفيق قدمه ذيال األمر قضية لنجاح وضرورة ونفعية بصحة

  .لينين -" .تحفظ دون النظام هذا

 تُعرف ،يقةوث إلى القيصرية روسيا في بالعامية" الذئب سفر جواز" اسم استخدام تم .2

ا  ام وعادة   ؛ السفر جواز من بدال   للمجرمين إصدارها تم ،"العبور شهادة" باسم أيض 

  .المكان واحد أي في طويال   البقاءب لهم يُسمح ال منبوذين جعلتهم

 :واالربعون الثانى الفصل هوامش

 تهاصياغ أعيدت قد ،الحرب خالل بتروغراد تسميتها أعيدت ،بطرسبورغ سانت .1

  .لينينغراد باسم

  .األخيرة Stresemann وفاة قبل كتب .2

 :واالربعون الثالث الفصل هوامش

 رئيس ثم .1

GPU. 2. راكوفسكي زوجة.  

3. Ninochka وNinushka، Zinochka وZinushka، ل هي  Nina لـ ثانوية تحمُّ

  .التوالي على Zinaو

  .الكبرى االبنة .4

  .1928 فبراير 1: األمة .5

 :واالربعون الخامس الفصل هوامش

" للجوءا في الديمقراطي الحق تروتسكي السيد منح نقطة إلى حتى سنصل ربما" .1

 (ةاألغلبي من حاد تصفيق)

 البلد ذاه فإن" اللجوء حق بحق يسمى بما يتعلق فيما: "كالينز قال: الناسخ مالحظة .2

 جئكال به االعتراف المناسب من أنه يعتقد شخص ألي اللجوء حق منح في الحق له

 كان اإذ البلد هذا إلى بالدخول المطالبة أجنبي ألي يحق ال ،أخرى ناحية ومن .سياسي

 يف البرلماني هانسارد سجل انظر ؛» .الستقباله البلد ذاه مصالح مع يتعارض ذلك

  .1929 يوليو 18


