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علي حسين

مل يخطر بباله �أنه �س����يموت على يد قاتل متحم�س:”�إن 
�سغطي �لدموي �ملرتف����ع و�مل�ستمر باالرتفاع يخدع من 
هم بقربي ب�س����اأن و�س����عي �حلقيقي. فاناأ ن�س����يط وقادر 
على �لعمل. لك����ن �لنهاية قريبة بالطبع”، كان يعتقد �أنه 
يف ط����ور متقدم من ت�سل����ب �ل�سر�ي����ن و�أمر��س �لقلب 
و�إن طبيب����ه �خلا�س يخف����ي عنه �حلقيق����ة.. كان مر�س 
�سديقه فالدمي����ر لينن و�إ�سابته بال�سل����ل غالبًا ما كان 
يح�سر يف ذ�كرته، فقد كان ياأمل �أن يفاجئه �ملوت وهو 
يف �ل�سري����ر الأنه����ا ح�سب قول����ه “�ستكون �أف�س����ل نهاية 
ميك����ن �أن يتمناه����ا”. �أدرك �أن����ه �أر�د من �حلي����اة �أ�سياء 
كثرة، و�أح�س ب�”غن����ى �لو�قع �لهائل”. كانت �لو�سية 
�سخ�سي����ة جدً�، يعلن فيه����ا ب�سطور قليلة �أن����ه لي�س ثمة 
حاج����ة الأن يدح�����س �فرت�ء�ت �ستالن �س����ده، الأنه لي�س 
من لطخة و�حدة تلوث �سرفه �لثوري، و�أن جياًل جديدً� 
�سيعي����د له مكانت����ه و�سينت�س����ر للثورة �لتي غ����در بها.. 
ال تت�سم����ن �لو�سي����ة �أي����ة ن�سائح �سيا�سي����ة، فقد كر�سها 

لتحي����ة ناتاليا:”باالإ�ساف����ة �ىل �لغبطة �لت����ي منحنتني 
�إياه����ا ك����وين مقاتاًل الأج����ل ق�سية �ال�سرت�كي����ة. منحني 
�لقدر �سعادة �أن �أكون زوجها. فخالل قر�بة �أربعن عامًا 
من �حلي����اة �مل�سرتكة، بقي����ت نبعًا ال ين�س����ب من �ملحبة 
و�ل�سهام����ة و�حلنان. لقد عانت �آالمًا طويلة.. لكني �أجد 

تعزية يف كونها عرفت كذلك �أيام �سعادة«. 
كان قب����ل �أي����ام يجل�����س م����ع زوجت����ه ناتالي����ا يف �سال����ة 
�ملن����زل �ل����ذي حتّول �إىل م����ا ي�سب����ه �لقلعة، فق����د �أ�سيف 
�ملزي����د م����ن �لف����والذ �إىل �الأب����و�ب و�لنو�فذ، فيم����ا ُجّند 
جي�����س م����ن �حلر������س للمر�قب����ة، ق����ال له����ا وه����و مي�سك 
بكف يدها:”ط����و�ل �لثالثة و�الأربع����ن عامًا من حياتي 
�لو�عي����ة. كن����ت ثوري����ًا، وطو�ل �ثن����ن و�أربع����ن عامًا، 
قاتل����ت حتت ر�ية �ملارك�سي����ة، ولو كان علي �أن �أعود من 
�لب����دء، لكنت حاولت حتا�س����ي هذ� �خلط����اأ �أو ذ�ك، لكن 
جم����رى حيات����ي �لرئي�س يبق����ي على حال����ه دون تبديل. 
�ساأم����وت ثوري����ًا، مارك�سي����ًا، ولي�����س �إمي����اين مب�ستقبل 

�لب�سرية �أقل �تقادً�، �أنه يف �حلقيقة �أكرث �سالبة، حاليًا، 
مم����ا كان �أي����ام �سباي “ ثم �قرتب منها �أكرث وهو يقول: 
“�حلياة جميلة فلننظفها لالأجيال �لقادمة من كل �سر”. 
كان قد �أخرب �ملقربن منه �إنه �تفق مع ناتاليا على �أن من 
�الأف�سل �النتحار بدل ترك �لعمر يحّول �ملرء �ىل حطام: 
“ �حتف����ظ لنف�س����ي بحق حلظة حتديد موتي. لكن مهما 
تكن ظروف ه����ذ� �ملوت، �ساأموت باإمي����ان اليتزعزع يف 
�مل�ستقبل �ل�سيوعي، ه����ذ� �الإميان باالإن�سان ومب�ستقبله 

مينحني، حتى يف هذ� �حلن، قدرة على �ملقاومة«.
يف تل����ك �الأي����ام �أي�سًا كان جوزيف �ستال����ن قد قرر �أن ال 
ي����رتك لي����ون تروت�سكي وقت����ا �أطول على قي����د �حلياة.. 
يف ع����ام 1936 كت����ب تروت�سكي كتاب����ه �ل�سهر”�لثورة 
�ملغ����دورة”، وق����د مّت م�س����ادرة ن�س����خ من����ه يف �الحت����اد 
�ل�سوفييت����ي �أدخلها بع�����س �لبحارة �س����رً�، كان �ستالن 

يقول ملن حوله �إن هذ� �لكتاب �أ�سبه بالديناميت.
يف �لثالث و�لع�سرين من �أيار عام 1940 �أيقظته �سجة 

�سبيه����ة مبعركة بالر�سا�سات، وملا كان متعبًا حيث ق�سى 
�لنهار كل����ه يكتب، �عتق����د �أ�إن �الأمر يتعل����ق مبك�سيكين 
يحتفل����ون باط����الق �الألعاب �لناري����ة، لك����ن �الإنفجار�ت 
كان����ت قريبة جدً�: “يف قلب �لغرفة �لقريبة مني بالذ�ت 
وف����وق ر�أ�س����ي. غدت ر�ئح����ة �لبارود �أكرث ح����دًة ونفاذً� 
كان����و� يطلق����ون علينا �لن����ار” كانت نتاليا ق����د قفزت من 
�ل�سري����ر وجعلت من ج�سده����ا مرت��سًا ل����ه، وبعد حلظة 
�أجربه����ا على �لتم����دد عل����ى �الأر�س، �لر�سا�����س ال يز�ل 
ينهم����ر. بقيا خمتبئ����ن يف �لظلم����ة، ب�سم����ت، فيما كان 
�ملهاجم����ون يطلقون �لر�سا�س ع����رب �لنو�فذ و�الأبو�ب، 
تكت����ب ناتالي����ا فيم����ا بعد:«ثم خي����م �ل�سم����ت.. �سمت ال 
يحتمل، كنت �أفقد قوتي نتيجة �لتوتر و�لياأ�س، وفكرت 
�أنه����م �سيعودون بن حن و�آخر لالجهاز عليه«، يف نظر 
تروت�سك����ي كان �حلظ هو �لذي �أبق����اه على قيد �حلياة، 
كان ينه�����س كل �سب����اح ويق����ول لزوجت����ه: »�أترين، فهم 
مل يقتلون����ا يف �لليلة �ملا�سية، ومع ذل����ك فاأنت ال تز�لن 
م�ست����اءة«.. بعد يومن قال لناتاليا وه����و ي�سحك: »لقد 

ح�سلنا على تاأجيل للتنفيذ«.
بع����د ثالث����ة �أ�سه����ر عل����ى �لغ����ارة �لليلي����ة، ويف �سب����اح 
�لع�سري����ن من �أب 1940 ��ستيق����ظ يف �ل�سابعة �سباحًا، 
توج����ه �ىل مكتبه ، كانت �إحدى �ل�سح����ف قد طلبت منه 
�أن يكت����ب مق����ااًل عن �حلرب �لتي تخو�سه����ا �لنازية �سد 
�لع����امل، كت����ب �أن:”�حل����رب �حلالي����ة هي، كم����ا �سبق �أن 
�أعلنا يف �أكرث من منا�سبة، ��ستمر�ر للحرب �الأوىل، لكن 
�ال�ستمر�ر لي�س تكر�رً� بل )تطوير، تعميق، مفاقمة(”. 
بعد �ساعات طلب جاك مونار �الإذن بالدخول عليه.. كان 
ق����د تعرف عل����ى جاك قبل �أك����رث من خم�س����ن يومًا، ففي 
�لثامن و�لع�سرين من �أيار 1940 وجد تروت�سكي نف�سه 
للم����رة �الأوىل �أم����ام �ساب ق����دم نف�سه كمت�سل����ق للجبال، 
وحم����ب للرتوت�سكي����ة، وق����دم عر�س����ًا مل�ساع����دة �حلركة 
مالي����ًا، وكان ب����ن �حلن و�الآخر يقول �إن����ه ب�سدد �إعد�د 
كتاب عن �حلركة �الأممية.. كانت ناتاليا تت�ساءل �أحيانًا 
ملاذ� يكرث هذ� �ل�ساب من زيار�ته، يف ذلك �ليوم كان جاك 
مون����ار يرتدي معطف����ا، عر�ست عليه زوج����ة تروت�سكي 
�ل�س����اي، �ساألته �إْن كان قد �نتهى م����ن كتابه، فقال لها �إنه 
جلب �ملخطوطة معه، كانت رزم����ة �أور�ق يحملها بيده، 
يف غرفة �ملكتب جل�س تروت�سكي و�أنحنى على �الأور�ق 
�لتي قدمها له جاك، كان قد ت�سفح �ل�سفحة �الأوىل حن 
تلقى �سربة رهيبة على ر�أ�سه، كان جاك قد �أخرج �لفاأ�س 
و�أغم�س عينيه وبكل قوته وّجه �ل�سربة �ىل �جلمجمة 
�ملنحني����ة على �الأور�ق، يذكر ج����اك مونار فيما بعد هذه 
�للحظ����ة فيكتب:”�أطلق �لرجل �سرخة لن �أن�سى �سد�ها 
م����ا حيي����ت.. كان����ت �سرخة طويل����ة طويلة.. وم����ا ز�لت 
تط����رق ر�أ�س����ي”.. بع����د ي����وم و�ح����د” 21 �آب “ ت����ويف 

تروت�سكي متاأثرً� بجر�حه.
*****

يف ت�سري����ن �الأول م����ن ع����ام 1935 �حتف����ل بعيد ميالده 
�ل�ساد�����س و�خلم�س����ن، يف ذل����ك �لي����وم تذكر م����ا قاله له 
لينن ذ�ت يوم: هل تعرف ما هو �أ�سو�أ �الآفات، �أن يكون 
�سن �مل����رء �أكرب من �خلام�سة و�خلم�سن “ لكن لينن مل 
يع�����س ليبل����غ هذ� �لعم����ر، تويف وه����و يف �س����ن �لر�بعة 

80 عاما على رحيل تروتسكي عاشق الثورات 

بعد سلسلة من محاوالت اغتيال فاشلة تعّرض لها قرر”بكل بساطة من غير المنطقي ترك األمور 
هكذا”. كان في الحادية والستين من عمره، عندما استيقظ في صباح يوم السابع والعشرين 

من شباط عام 1940، ليذهب باتجاه مكتبه، قال لنفسه لم يعد األمر يحتمل التأخير، جلس وكتب 
وصيته، لم يفعل ذلك إال لهدف قانوني، كان يريد أن يضمن لزوجته وراثة حقوقه كمؤلف.. كانت 

الوصية أشبه برسالة يعلن فيها أن نهايته باتت وشيكة..
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و�خلم�س����ن: “هذ� هو قدرنا، معركة ن�سال بعد �أخرى، 
�سد �لتفاهات �ل�سيا�سي����ة و�حلماقات، و�سد �النتهازية 
“ تل����ك كان����ت �ملهمة �لت����ي قالها له لينن ع����ام 1916، ال 
ي����ز�ل تروت�سك����ي يتذكر �ساحبه �لذي ق����اد �لثورة معه. 
يكت����ب يف يوميات����ه:”ال يوجد قط رجل عم����ل على قدر 
م����ن �الإخال�س مث����ل لين����ن”، كان �الثن����ان يوؤمن����ان �أن 
�لنظري����ة و�لتطبيق ل �ينف�س����الن، يكتب لينن:”بدون 
نظرية ثوري����ة، ال يوجد عمل ثوري، كان لينن د�ئمًا ما 
ي�ست�سه����د باخلال�س����ة �لتي و�سعها غوت����ه يف م�سرحية 
فاو�ست:”�لنظري����ة رمادية، و�الأخ�سر، �إمنا هو �سجرة 

�حلياة �خلالدة«.
يف كانون �الول عام 1935 كان �الأطباء قد ن�سحوه باأن 
ي�سرتي����ح قلياًل، فاال�سطر�بات �لت����ي حتدث يف �سحته 
حتّرهم، لكن����ه يريد �أن يكتب و�سيت����ه �ل�سيا�سية، ففي 
ب����الده ال ي����ز�ل �لرفي����ق �لق����دمي �ستالن ي�س����وه مفاهيم 
�لث����ورة �لت����ي حدده����ا لين����ن، وكان �أبرزه����ا �ن يرف�س 
�ملحكوم����ون، بفعل بوؤ�سهم وياأ�سه����م وغيظهم، مو��سلة 
�حلي����اة كم����ا ه����ي يف �ل�ساب����ق.. يف �ل�ساد�����س ع�سر من 
كان����ون �الأول عام 1935 يبد�أ يخ����ط �جلملة �الأوىل من 
كتاب����ه �لثورة �ملغدورة :” �ل�س����وؤ�ل �لذي نطرحه با�سم 
�لق����ارئ، وهو: كي����ف ��ستطاعت �لزم����رة �حلاكمة، رغم 
�أخطائه����ا �لت����ي ال تعد، �حل�س����ول على �سلط����ة ال حدود 
له����ا “.. يحتل كتاب “�لثورة �ملغدورة” �لذي ن�سر عام 
1936 وو�سل����ت منه ن�سخة على مكتب �ستالن بعد �أيام 
من �س����دوره، مكانة خا�سة �سمن موؤلف����ات تروت�سكي، 
فهو �لكتاب �الأخر �لذي �أجنزه، وهو �أي�سًا كان �ل�سبب 
يف �الإ�س����ر�ع باإ�سد�ر قر�ر للتخل�س من����ه، وقد قّدم فيه 
حتلي����ل للمجتم����ع �ل�سوفييت����ي وروؤي����ة نقدي����ة لتاري����خ 
�لث����ورة �لرو�سي����ة، حت����ى منت�س����ف حكم �ستال����ن، فهو 
يناق�����س به مو�سوعات ح����ول �ال�سرت�كية و�ل�سعوبات 
�لتي ينبغ����ي �أن تت�سدى لها �لثورة �لربوليتارية ودور 
�لبروقر�طي����ة و�ال�ستب����د�د يف ح����رف �لث����ور�ت ع����ن 
م�سرها، وفيه �أي�سًا حتليل لو�سع �الحتاد �ل�سوفييتي 
قب����ل �حلرب �لعاملي����ة �لثاني����ة، وروؤية ح����ول �مل�ستقبل. 
يكت����ب ��سحق دويت�س����ر �أن كتاب �لث����ورة �ملغدورة �إمنا 
ه����و من�س����ور لالأزمن����ة �لقادم����ة، و�إع����ادة عر�����س خالقة 
للمفاهي����م �ملارك�سي����ة.. وجند تروت�سكي يق����دم �سهادته 
على مرحلة حا�سمة من �حلقبة �ل�سوفيتية..كان �ستالن 
قد �أعلن �إن �الحت����اد �ل�سوفييتي �أجنز بناء �ال�سرت�كية 
و�إن “د�ست����ورً� جديدً� هو �الأك����رث دميقر�طية يف �لعامل 
�س����وف ميثل �حلقب����ة �جلدي����دة”، لك����ن تروت�سكي �أخذ 
على نف�سه مهمة دح�����س �لكتابات �لتي ين�سرها �سديقه 
و�ملادي����ة،  و�ملارك�سي����ة  �لث����ورة  ع����ن  �ستال����ن  �لل����دود 
وق����رر �أن �ملجابه����ة يج����ب �أن تك����ون بالفه����م �ملارك�س����ي 
�لكال�سيك����ي لال�سرت�كية.. وقد بّن يف �لثورة �ملغدورة 
�أن �ال�سرت�كية تفر�س م�سبق����ًا �قت�ساد وفرة، وال ميكن 
�أن تقوم على �حلاج����ة و�لفقر، كان �ستالن قد �أ�سار �إىل 
�لر�أي �لذي عرب عنه مارك�س ب�سدد �أطو�ر �ال�سرت�كية، 
�لط����ور �الأدن����ى حيث يكاف����ئ �ملجتم����ع كل �أع�سائه وفقًا 
لعمله، و�لطور �الأعلى حيث يكافئه وفقًا حلاجاته، وقد 
�أعل����ن �ستال����ن �أن �الحت����اد �ل�سوفييت����ي كان يف �لطور 
�الأدنى، بينما بّن تروت�سكي يف “�لثورة �ملغدورة” �إن 
�ستالن ُي�سخر مفاهي����م مارك�س ليربر حالة �لالم�ساو�ة 
�ل�سائدة يف �الحت����اد �ل�سوفيت����ي، كان تروت�سكي ي�سر 
عل����ى �أن ينت����زع �أف����كار لينن م����ن �لن�سي����ان وخ�سو�سا 
يف كتاب����ه “�لدولة و�لث����ورة” و�أن ي�ستخدمها يف حربه 
�سد �ستالن، �لذي حّول ح�سب تعبر تروت�سكي “دولة 
�لكومون����ة” �الأثرة على قلب لين����ن �ىل دولة �ل�سجن، 
�إنه����ا دول����ة م����ن: “�سن����ع �لبروقر�طي����ن �ملنت�سرين، 
�الأ�سا�سي����ة  باملب����ادئ  �سالته����م  قط����ع  عل����ى  �ملجربي����ن 
لال�سرت�كي����ة”.. ويتاأم����ل تروت�سك����ي يف �جلمل����ة �لتي 
قاله����ا مارك�س عن �لثور�ت �لت����ي حت�سن �آلة �لدولة بداًل 
من �أن حتطمه����ا ويتح�سر، لقد م�سى ع�سرون عامًا على 
�لث����ورة �لبل�سفية �لتي �نت�سرت بف�سل لينن و�الآن �أين 

هي هذه �لدولة؟. 
كان تروت�سك����ي يد�فع عن هذه �لدولة يف وجه �ستالن، 
فهو ي�سر على �أن����ه ال ميكن ت�سّور �ال�سرت�كية من دون 
��سمح����الل �لدولة، فالدولة كان����ت قد �نبثقت من �سر�ع 
�لطبقات، و��ستم����رت كاأد�ة لل�سيطرة �لطبقية، و�حلالة 
ه����ذه ف����اإن �ال�سرت�كية تعن����ي زو�ل �لت�س����اد�ت �لطبقية 
و�لقم����ع �ل�سيا�سي فقط تبق����ى �لوظائف �الإد�رية للدولة 
“�إد�رة �الأ�سي����اء ال �إد�رة �لنا�����س”، ظ����ل لين����ن يت�سّور 
�لدول����ة  ن�س����ف  م����ن  كن����وع  �لربوليتاري����ا  دكتاتوري����ة 
وح�س����ب، عل����ى �ساكل����ة كومون����ة باري�����س، دول����ة يكون 
موظفوه����ا منتخب����ن يج����ري �إق�ساوؤه����م بالت�سوي����ت، 

ويقب�سون �أج����ورً� ال تزيد عن �أج����ور �لعمال، بحيث ال 
يتمكن����ون من ت�سكيل بروقر�طية منف�سلة عن �ل�سعب، 
�إن  �ملغ����دورة”  “�لث����ورة  يف  تروت�سك����ي  لن����ا  ي�س����رح 
�لتجربة �ل�ستالينية هي ردة فعل �لربجو�زية �ل�سغرة 
�سد ث����ورة �كتوبر:”�إن �جلماعة �لقائدة حتمي م�سالح 
�أقلية م����ن حمققي �ملكا�سب”. ويت�س����اءل تروت�سكي هل 
�أن �لطبق����ة �حلاكمة و�سلت �ىل درج����ة من �لقوة دّمرت 
معها �لعن�سر �ال�سرت�ك����ي؟، و�سد هذه �لطبقة �حلاكمة 
ي�سوغ تروت�سكي منهاجه للمرحلة �لقادمة: “ لي�س من 
ح����ل �سلمي، فالبروقر�طية لن تتخلى عن مو�قعها دون 
معرك����ة.. مل ير �أحد حتى �الآن �ل�سيط����ان يق�سم خمالبه 
بكام����ل ر�ساه”. وق����د دعا �إىل ث����ورة �سيا�سي����ة ال ثورة 
�جتماعي����ة، �أي ثورة تطيح �لنظ����ام �ل�ستاليني، لكنها ال 
تبدل طبيعة �لنظام �ال�سرت�كي: “لي�ست �لغاية �أن نبّدل 
ع�سب����ة حاكم����ة بع�سبة �أخرى، ولك����ن �لهدف هو تغير 
ط����رق �الإد�رة �القت�سادية و�لثقافي����ة نف�سها، كما ينبغي 
للتع�س����ف �لبروقر�ط����ي �أن يخلي مكان����ه للدميقر�طية 
�ل�سوفييتي����ة فالدميقر�طي����ة تقودن����ا يف �القت�س����اد �ىل 
�إع����ادة �لنظ����ر جذري����ًا يف كل �خلطط ل�سال����ح �ل�سغيلة، 
كم����ا �أن �ملناق�س����ات �حل����رة �ستخفف من �الأخط����اء �لتي 

�رتكبتها �لبروقر�طية وتعرجاتها«.
لين����ن  طريق����ي  �أن  دويت�س����ر:” جن����د  �إ�سح����ق  يكت����ب 
وتروت�سكي �للذ�ن تباعد� طوي����اًل �لتقيا �آنذ�ك، كان كل 
منهما تو�سل �إىل ��ستنتاج����ات بلغها �الآخر قبله بكثر، 
وطامل����ا �عرت�س عليه����ا بحدة و�سر�مة، لك����ن ال هذ� وال 
ذ�ك وع����ى بو�سوح �إنه تبنى وجهة نظر �الآخر، فبعد �أن 

�نطلقا من نقاط خمتلفة، وعرب م�سار�ت متباينة، �نتهيا 
�الآن �ىل �لتالقي«.

******
يف جنوب���ي �وكر�نيا وو�سط �مل���ز�رع، كان يقيم د�فيد 
ليونيتيفيت����س برون�ستاين يف �ملزرع���ة �لتي ��سرت�ها 
قب���ل �أك���رث م���ن ع���ام، حي���ث كان ي�ستثم���ر �أمو�ل���ه يف 
�الأر��س���ي �لزر�عية مث���ل �أجد�ده، �أم���ا زوجته، فكانت 
من بيئة خمتلفة، ته���وى قر�ءة �لكتب وتذهب لت�سجل 
��سمها يف مكتبة �ملدين���ة، وبن �حلن و�الآخر تتحدث 
م���ع زوجها عن رو�ي���ة جدي���دة قر�أته���ا لتول�ستوي �أو 
تورجني���ف، كان دو�ستويف�سك���ي ي�سحره���ا بق�س�س���ه 
يك���ون  �أن  �لق���در  غر�ئ���ب  وم���ن  و�ملوؤث���رة،  �لغريب���ة 
ي���وم �ل�ساد����س و�لع�سري���ن م���ن ت�سري���ن �الأول ع���ام 
1879،�ل���ذي ولد فيه �لطف���ل �لذي �سيطل���ق عليه ��سم 
لي���ون تروت�سك���ي، �سيكون هو �ليوم ذ�ت���ه بعد ثمانية 
وثالثن عام���ًا �لذي �سيكون فيه �بن ه���ذه �لعائلة �أحد 
ق���ادة �النتفا�س���ة �لبل�سفي���ة، يف �ل�سابع���ة م���ن عم���ره 
ير�سله و�لده �ىل مدر�سة يهودية، ليدر�س فيها �لتور�ة 
وكان���ت �لدرو�س تت�سمن �أي�س���ًا قو�عد �للغة �لرو�سية 
و�لريا�سيات، �إال �أن �إقامته يف �ملدر�سة مل تكن طويلة، 
فبع���د �أ�سهر قليلة ��سطر و�لده �أن يعيده �ىل �لبيت، �إذ 
كان���ت تبدو على �ل�سبي مالم���ح �لتعا�سة يف �ملدر�سة، 
وهك���ذ� وّدع �لدر��س���ة �لدينية، و�أخذ يتاب���ع �أّمه وهي 
تق���ر�أ يف كت���ب �الأدب، وبع���د �أكرث م���ن عام يق���رر �أحد 
�أخو�ل���ه �أن ي�سطحب���ه مع���ه، وخ���الل �ل�سب���ع �سنو�ت 
�لت���ي ق�ساها مع هذ� �خلال �أتقن �للغة �لرو�سية، وكان 

�خلال متحم�س���ًا لتحويل �ل�سبي �ىل تلميذ متميز ففي 
�مل�س���اء كان يلقي علي���ه ق�سائد �ل�سع���ر�ء �لكال�سيكين 
بو�سكن ولرمونتوف ونيكر��سوف �ساعرهم �ملف�سل 
�ل���ذي كانت ق�سائده �سيحة �حتج���اج �سد �لظلم، وقد 
�سمع للمرة �الأوىل برو�ية �أوليفر توي�ست، وقر�أ خفية 
كت���اب �لبعث لتول�ستوي، ويف �ملدر�سة تعلم �ليونانية 
و�لالتيني���ة وق���ر�أ �لعل���وم و�لريا�سي���ات و�سرعان ما 
�أ�سب���ح �الأول يف �سف���ه، “مل يكن من حاج���ة الأحد كي 
يحث���ه على �لعم���ل �أو �لقل���ق ب�سدد درو�س���ه، فهو كان 

يعمل �أكرث مما هو مطلوب منه«.
كان���ت �س���ورة �لفت���ى تروت�سك���ي تت�سكل، فه���و �سبي 
جمي���ل، بعين���ن حادتن خل���ف �لنظارتن، �أم���ا �سعره 
�أنيق���ة،  ف���كان غزي���رً� فاح���م �ل�س���و�د، يرت���دي ثياب���ًا 
بحي���ث يظه���ر “كربج���و�زي حقيق���ي”، كان زم���الوؤه 
يف �ملدر�س���ة يعرتف���ون بتفوق���ه، بعد �سن���و�ت �ستغدو 
غرفت���ه ممتلئ���ة بالكت���ب، �إن روؤي���ة �لكت���ب وه���ي على 
�الأر����س �أوعل���ى �لرفوف �أو فوق �ملكت���ب تثره، وكان 
ي�ستن�س���ق با�ستمت���اع ر�ئح���ة �ل���ورق �ملطب���وع، تل���ك 
�لر�ئح���ة �لت���ي �حتف���ظ مبيل �سدي���د �إليه���ا حتى خالل 
م�ساركت���ه بالث���ورة، يف تل���ك �ل�سن���و�ت �سم���ع للم���رة 
�الأوىل ب�سك�سبر:”ع�سقت كلماته ع�سقًا عنيفًا”، وكان 
م�سغواًل بامل�س���رح: “تعلقت باالوبر� �الإيطالية، وكنت 
�أعط���ي درو�سًا الأك�سب بع�س �مل���ال يخولني دفع تذ�كر 
�مل�س���رح”، عندما يع���ود �ىل �لبيت يطلب منه و�لده �أن 
ي�سرف على عم���ل �ملزرعة، مي�سك �ل�سجالت ويحا�سب 
�لعم���ال، وكان �لو�ل���د �لعج���وز يت�ساجر مع���ه �بنه، ال 
�سيما حن يج���د �الأب �أن ح�سابات ولده تر�عي �لعمال 
كث���رً�، وكان���ت ه���ذه �مل�ساج���ر�ت تغ���ذي روح �لتمرد 
د�خله، يف تلك �لف���رتة �سين�سم �ىل �إحدى �ملجموعات 
�لثوري���ة �ل�سري���ة، يف �سن �لثامنة ع�س���رة، بد�أ ي�سارك 
يف �للق���اء�ت �ل�سيا�سية، ويدعو �إىل �الإ�سر�بات، حتى 
ُقب�س علي���ه يف كانون �لث���اين 1898، و�أودع �ل�سجن 
مل���دة ثالث���ن �سهرً� بتهم���ة �لتحري�س عل���ى �لثورة، ثم 
�أُبعد بع���د خروجه �إىل �سيبريا، لكن���ه هرب من منفاه 
ر �أع���ّده بنف�س���ه با�س���م تروت�سكي،  بج���و�ز �سفر م���زوَّ
وهو ��س���م �ل�سجان �لذي كان يتوىل �أمره يف �ل�سجن، 

فالزمه هذ� �ال�سم طو�ل حياته.
�ساف���ر �إىل فيين���ا، ومنه���ا �إىل زي���ورخ ث���م �ىل لن���دن، 
حي���ث تقاب���ل مع لينن ع���ام 1902، يف كان���ون �لثاين 
يف  ف�س���ارك  رو�سي���ا،  �إىل  �لع���ودة  ق���رر   1905 ع���ام 
�ال�سطر�بات و�الإ�سر�بات �لتي �ندلعت هناك، وُقب�س 
عليه يف �أيلول من �لعام نف�سه، و�أودع �ل�سجن ثم نفي 
�إىل �سيبري���ا جمددً�، لكنه متكن من �لهرب �إىل فنلند�، 
وهن���اك قاب���ل لين���ن ثانية، ث���م غادره���ا �إىل �أملانيا يف 

هجرة طويلة �متدت ع�سر �سنو�ت.
يف ت�سري���ن �الأول ع���ام 1908 �أد�ر تروت�سكي �سحيفة 
“بر�فد�” وتعني بالرو�سية �حلقيقة، �أن�ساأها ملخاطبة 
ب �إىل رو�سي���ا، ودعوته  جماه���ر �لعمال، وكان���ت ُتهرَّ
�الأ�سا�سي���ة فيه���ا كانت �س���رورة �لقيام بث���ورة رو�سية 
�سامل���ة للق�ساء نهائيًا على �لر�أ�سمالي���ة و�إقامة �لنظام 

�ال�سرت�كي يف �أنحاء �لعامل كلها.
يف 17 �أيار 1917، وجد �الأحو�ل �ل�سيا�سية يف رو�سيا 
�زد�دت �س���وءً�، فالقي�س���ر تنازل عن �لعر����س، و�أ�سرة 
رومان���وف باأكمله���ا كان���ت يف طريقه���ا �إىل �لزو�ل من 
حك���م رو�سيا، و�لفو�سى م�سيط���رة على �أجهزة �لدولة 
و�حلكوم���ة �ملوؤقتة مل تتمكن من �ل�سيطرة على �أجهزة 
�حلكم، كان لينن ق���د �سبقه يف �لعودة �إىل �لبالد، بعد 
�الإفر�ج عنه ب���د�أ مع لينن يخططان يف هدوء وتنظيم 

دقيق لقيام �لثورة.
يف ظه���رة �لثامن من ت�سرين �لث���اين عام 1917 ظهر 
لين���ن وبالقرب منه يقف تروت�سك���ي ليعلن �أن �لثورة 

يف رو�سيا قد متت.
ال ميك���ن �حلدي���ث ع���ن تروت�سك���ي، دون �أن ن�سي���ف 
ب�س���ع كلمات ع���ن ��سحق دوت�سر �لكات���ب �ملتميز �لذي 
�حتفن���ا بثالث���ة جمل���د�ت �أ�سه���ب فيه���ا باحلدي���ث عن 
حي���اة تروت�سك���ي و�ف���كاره، وال ميك���ن �ن نتخي���ل �أن 
هن���اك من ي�ستط���ع �لقيام بكتابة �سرة ه���ذ� �ملارك�سي 
�لثائ���ر مماثلة ملا قدمه دوت�سر م���ن حيث كونها مرجعا 
و��سحا كام���ال.. ولهذ� ال تز�ل هذه �لثالثية �إىل يومنا 
مرجعًا، يف �لبحث عن تفا�سيل يف حياة تروت�سكي �أو 
�ملرحلة �لتي عا�سره���ا، وقد ��ستغل فيها دويت�سر على 
بناء �ل�سخ�سية �لتاريخي���ة وكاأنه يكتب رو�ية، فاهتّم 
مب�ساعر تروت�سكي و�أفكاره و�نفعاالته، ور�سم عالقته 
م���ع حميطه بعناي���ة، مما جعل م���ن �س���رة تروت�سكي 

باجز�ئها �لثالثة �ل�سخمة ��سبه بقطعة من �حلياة.
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من���ذ حياته �ل�سيا�سية �ملبكرة، ظ���لَّ �ملوؤلف يد�فع عن 
�لث���ورة �ال�سرت�كي���ة، بالن�سال �ل�سيا�س���ي و�لنظري 
ع�س���ر�ت  ملعان���اة  وحي���د  ج���ذريٍّ  كح���لٍّ  و�الأدب���ي، 
�س���ن �لرو�س  �ملالي���ن م���ن �لفالحن و�لعم���ال و�ملُهمَّ
م���ن �ال�ستغ���الل و�ال�سطه���اد و�لقمع. �أخ���ذ يخو�س 
يف �سج���االٍت نظري���ٍة و�سيا�سي���ة �أواًل �س���د �الأف���كار 
�الإ�سالحية �لتي دعت للمو�ءمة مع �لنظام �لقي�سري، 
ر�عي �الإقطاع و�لر�أ�سمالي���ة، و�إدخال �إ�سالحات فيه 
ال �إ�سقاط���ه، وثانًيا �س���د �أفكار وممار�س���ات �الإرهاب 
�لف���ردي �لتي ت�ستبدل ن�سال �جلماهر وال توؤدي يف 

نهاية �ملطاف �إال �إىل توطيد �أركان �لنظام.
برز ليون تروت�سكي يف ث���ورة 1905 كقائٍد ورئي�ٍس 
ل�سوفيي���ت مدين���ة بطر�سب���ورج )عا�سم���ة  ُمنَتَخ���ب 
�سه �لعمال من  رو�سي���ا �آنذ�ك(، ذلك �ملجل�س �ل���ذي �أ�سَّ
مندوب���ن �ختاروه���م باالنتخ���اب من مو�ق���ع �لعمل 
و�الأحي���اء كجهاٍز قي���ادي وتنظيم���ي للث���ورة. ُمِنَيت 
هذه �لث���ورة بالهزمية �إث���ر �ل�سرب���ات �لقا�سية �لتي 
َدته���ا له���ا �لقي�سري���ة، وبحل���ول منت�س���ف �لع���ام  �سدَّ
1907 ب���ات م���ن �لو��سح �أن هذه �ملوج���ة من �لثورة 
ق���د �نته���ت بالكام���ل. كان �ملوؤل���ف وقت���ذ�ك يف منفاه 
ن من �لهرب من���ه �إىل �أوروبا،  �ل�سيب���ري، �ل���ذي متكَّ
ر وي�سدر  ليو��سل �لن�سال بقلٍم يف يده؛ يكتب ويحرِّ
�ل�سحف، وي�سعى جاه���ًد� للحفاظ على تر�ث �لثورة 
�ملهزوم���ة و��ستخال����س خرب�تها من �أج���ل �مل�ستقبل، 
���ا �ال�ستباك يف �ملع���ارك �ل�سغرة �لتي  حم���اواًل �أي�سً
�أخ���ذت يف �لت�ساع���د �سيًئ���ا ف�سيًئ���ا بعدم���ا �بتلع���ت 

�جلماهر مر�ر �لهزمية.
���َل تروت�سك���ي ه���ذ� �لن�س���ال ب���د�أٍب وثب���ات من  و��سَ
منف���اه �الأوروبي، بينما كان���ت �لن�ساالت يف �لد�خل 
�لرو�سي تتكثَّف يف �الأفق يف م�ساٍر ُينِبئ بثورٍة على 
�الأبو�ب )باالأخ�س يف �لفرتة من 1912 �إىل 1914(، 
�إىل �أن �ندلع���ت �حل���رب �لعاملي���ة �الأوىل لتقط���ع هذ� 
خ �الأجو�ء ب�سبغٍة  �س �جلماه���ر وُتلطِّ �مل�سار وُت�سوِّ
قومي���ة �َسَمَح���ت للقي�سري���ة �لرو�سي���ة –كم���ا الأغلب 
دول �أوروب���ا- بتد�س���ن حمالٍت من �لقم���ع تكبت بها 

�لن�ساالت �جلماهرية.
للحلق���ات  �ملحلي���ة  �لن�س���االت  يف  �ملوؤل���ف  �نخ���رط 
و�الأحز�ب �لثورية يف �أغل���ب �لبلد�ن �لتي مرَّ عليها. 
لك���ن �ملنفى مل يك���ن يعن���ي �أن �ملوؤل���ف كان بعيًد� عن 
ُمتناَول �لقم���ع، �إذ الحقته �ل�سرطة �ل�سرية �لقي�سرية 
�س �ل�سلطات  �أينما كان، و�أخذت يف �أكرث من بلٍد حُترِّ
�ملحلي���ة عل���ى معاقبت���ه وط���رده. ونتيجًة لذل���ك، كما 
نتيج���ًة لن�ساط���ه �لثوري بالطب���ع، ُحِكم علي���ه غيابًيا 
بال�سجن يف �أملانيا عام 1915، ويف �لعام �لتايل ُطِرَد 
م���ن فرن�سا، فَرَح���َل �إىل �إ�سبانيا، �لتي ُط���ِرَد منها هي 
�الأخ���رى يف �لع���ام نف�سه متجًه���ا �إىل نيويورك حيث 

���ن من �لعودة �إىل  َمَكَث هن���اك فرتًة وجيزًة حتى متكَّ
رو�سيا بعدم���ا �أطاحت �لث���ورة بالقي�سر ورجاله يف 

فرب�ير 1917.
لدى عودته، قاَبَل �ملوؤل���ف ترحيًبا و��سًعا يف �أو�ساط 
�لثو�ر، على خلفية �سمعته كقائٍد ل�سوفييت �لعا�سمة 
يف �لث���ورة �الأوىل ون�سال���ه �ملتو��س���ل مذ�ك �حلن، 
�ٍس ح���ِذر م���ن �الإ�سالحين  ���ا بتوجُّ لكن���ه قوِب���َل �أي�سً
�لذي���ن �أر�دو� توقيف �لثورة عند حدِّ �إ�سقاط �لقي�سر 
دون ��ستكمالها لت�سرب �الأ�س�س �لطبقية لكافة مظامل 
�ملجتم���ع �لرو�سي. ومل مت�س �إال ب�سع���ة �أ�سهر حتى 
ل  �نُتِخ���َب ثانيًة رئي�ًس���ا لنف�س �ل�سوفيي���ت �لذي ت�سكَّ
من جديد يف 1917 ��ستناًد� خلرب�ت �لثورة �الأوىل، 
و�ل���ذي �حت���ذت ب���ه كاف���ة �مل���دن �لرو�سي���ة لتاأ�سي�س 
�سوفييتاتها. قاد تروت�سك���ي �لثورة �لرو�سية، دعايًة 
���ا، جنًب���ا �إىل جن���ب م���ع لين���ن وغرهم���ا  وحتري�سً
َنت �ل�سوفييت���ات من �ال�ستيالء  �لكثرين، حت���ى متكَّ

على �ل�سلطة بزعامة �حلزب �لبل�سفي يف �أكتوبر.
تر�أ����س تروت�سك���ي �لوف���د �لرو�س���ي يف مفاو�س���ات 
�ٍس لل�سوؤون �خلارجية، من  بري�ست ليتوف�سك، كُمفوَّ
�أج���ل �ن�سحاب رو�سيا م���ن �حلرب �لعاملي���ة، كمطلٍب 
�سعبي نادت ب���ه �لثورة. خا�س يف ه���ذه �ملفاو�سات 
ة �س���د  ه���ا ح���دَّ ���ا م���ن �أق���وى �ل�سج���االت و�أ�سدِّ بع�سً
�أباط���رة وجرن�الت ودبلوما�سيي �أك���رب قوى �أوروبا 
�الإمربيالية، دفاًعا عن ث���ورة وعمال وفالحي رو�سيا 
يف حتقي���ق �ل�سالم. وبعدم���ا و�سعت �حلرب �لعاملية 
َدت���ه رو�سي���ا م���ن خ�سائ���ر فائق���ة  �أوز�ره���ا، مب���ا تكبَّ
الأج���ل �أن تنع���م بال�س���الم، دعم���ت �أوروب���ا جرن�الت 
�لقي�س���ر �ل�سابق بجيو�ٍس كربى )يف ما ُعِرَف �إجمااًل 
باجلي����س �الأبي����س( ل�سح���ق �ل�سوفييت���ات يف حرٍب 
�أهلي���ة ��ستم���رت م���ن �لع���ام 1918 �إىل 1921. ويف 
���ه �ملوؤلف لبناء جي�س  مو�جهة �لغ���زو �الأجنبي، توجَّ

�جلمهورية �ل�سوفييتية.
مل تك���ن ل���دى تروت�سك���ي خ���ربٌة ع�سكري���ة ُتذَك���ر �إال 
م���ن خ���الل عمل���ه كمر��س���ٍل �سحف���ي �أثن���اء �حل���رب 
�لعاملي���ة. و�َجَهت���ه �لكثر من �مل�ساع���ب يف �لتقنيات 

و�لتدريب���ات �لع�سكري���ة �لالزم���ة للعم���ال و�لفالحن 
ع���ن يف �جلي����س �الأحم���ر �لولي���د. وم���ن �أجل  �ملُتطِوّ
�رة فائق���ة �لع�سكرة،  مو�جه���ة جيو����سٍ مركزي���ٍة ج���رَّ
�أدَخ���َل تروت�سك���ي �ن�سباًط���ا �سارًما د�خ���ل �جلي�س 
يف مر�ح���ل الحقة م���ن بنائه. لكن ه���ذ� �الن�سباط مل 
يك���ن مبنًي���ا قط عل���ى �ل���والء �الأعم���ى �أو �خلوف من 
بط����س �لقي���اد�ت �أو �ملنطلقات �لوطني���ة �ملجردة، بل 
عل���ى �لتما�س���ك �ل�سيا�سي عل���ى قيم ومب���ادئ �لثورة 
�ال�سرت�كية و�حلما�س �ل�سعب���ي للدفاع عنها. �أم�سى 
تروت�سك���ي �ل�سن���و�ت �لث���الث له���ذه �حل���رب يف م���ا 
ُع���ِرَف ب�”قطار �حلرب”؛ يج���ول جبهات �لقتال جيئًة 
وذهاًب���ا، ويلتق���ي �ل�سب���اط و�جلن���ود يف كلِّ كتيبٍة؛ 
ثهم ويناق�سهم. ويف �لقطار، يعقد  يخطب فيهم وُيحدِّ
�الجتماع���ات وُيج���ري �الت�س���االت ويكت���ب ويح���رر 
وي�س���در من�س���ور�ت �جلي�س و�سحيفت���ه �ل�سيا�سية. 
ي�سرد �ملوؤلف يف هذ� �لكتاب عدًد� كبًر� من �لق�س�س 
�لتف�سيلية لِف���َرٍق من �جلنود �أرعبه���م �لقتال وزعزع 
م���ون يف �سد�رة �لقت���ال دفاًعا  عزميته���م، لكنهم يتقدَّ
ع���ن �لثورة بعد نقا�سه هو و�ل�سب���اط معهم. �لنقا�س 
و�الإقناع و�لتما�سك �ل�سيا�سي، كان هذ� هو �الأولوية 
�الأوىل يف بن���اء �جلي�س �الأحم���ر و�سبيله يف حتقيق 

�النت�سار حتت قيادة تروت�سكي.
ر تروت�سكي �لدفاع عن  يف كافة مر�حل حيات���ه، ت�سدَّ
�لث���ورة، وَوَهَب لذل���ك عمره باأكمله منذ ب���د�أ �لن�سال 
م���ن  ع�س���ر  �لثامن���ة  يف  )كان   1897 يف  �ل�سيا�س���ي 
عم���ره(. كان ذلك دفاًعا �سيا�سًي���ا عنها كخياٍر البد منه 
حت���ى يف �أق�سى فرت�ت �لركود �جلماه���ري، ودفاًعا 
�سجالًيا �سد خ�سومها و�أولئك �لذين �بتغو� تبديدها 
مبج���رد �أن ب���د�أت، ودفاًعا ع�سكرًيا ح���ن تطلَّب �الأمر 
ذلك خالل ث���الث �سنو�ٍت من �حل���رب �الأهلية، وحتى 
دفاًعا تاريخًي���ا مل يتو�ن عنه بقية حياته يف مو�جهة 

تزييفات و�فرت�ء�ت �ل�ستالينية.

من مقدمة كتاب » حياتي » ليون تروت�سكي: “ – ترجمة 
�أ�سرف عمر 

ليون تروتسكي
 “حياتي: محاولة في كتابة سيرة ذاتية”.

ارتبط اسم ليون تروتسكي بكافة المحطات الرئيسية للثورة 
في روسيا، سواء الثورة األولى عام 1905 التي أجهزت عليها 

القيصرية بالقمع واالعتقال والنفي واإلعدامات، أو ثورة العام 
ت تنبض بالحياة طيلة  1917 التي انتصرت على القيصرية وظلَّ
سنوات حتى صعدت الستالينية على أنقاضها في منتصف 

العشرينيات.
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ترجمة: عباس المفرجي

هالل الحارثي
 

“لي���ون  �سخ�سي���ة  ع���ن  �حلدي���ث  تن���اول  من���ي  تطل���ب 
تروت�سك���ي” �لبحث �ملو�سع يف بط���ون �لعديد من �لكتب 
و�ملر�ج���ع ب���ن مكتب���ات مو�سك���و و�سان���ت بطر�سب���ورغ 
)عا�سم���ة رو�سي���ا �لقدمي���ة( ملا حتتوي���ه هات���ان �ملدينتان 
�لعظيمت���ان م���ن مكتب���ات عظم���ى تكتن���ز �أمه���ات �لكت���ب 
و�ملر�جع و�مل�س���ادر �لنادرة، و�سوؤ�ل �ملفكرين و�لباحثن 
و�ملهتم���ن بال�س���اأن �لرو�س���ي. ومل يدفعن���ي ال�ستعر�����س 
�سفح���ات حياته �س���يء �أعظم من كات���ب بولندي من خالل 
رو�ي���ة ج���اءت يف ثالثة �أج���ز�ء وهذ� �الأم���ر جعلني �أعقد 

�لعزم على مزيد من �لبحث و�الإ�سر�ر.
�لزعي���م  كاأف���كار  تروت�سك���ي  لي���ون  �أف���كار  كان���ت  ولق���د 
�ل�سيوعية يف  ع���رف مبنّظ���ر  �ل�سيوع���ي “لين���ن” �لذي 
رو�سي���ا ويف �لع���امل. وقائ���د ث���ورة �أكتوب���ر �ال�سرت�كي���ة 
�لعظم���ى يف رو�سي���ا، كما �س���كل كل منهما ج���زء� هاما من 
�أف���كار �الأم���ة �ل�سوفييتي���ة و�إيديولوجي���ه متكامل���ة لدول 
ع���دة، وملع�سك���ر ��سرت�كي حت���ى وقت قري���ب عندما �نهار 
�الإحت���اد �ل�سوفييتي. ومع ذل���ك فما ز�لت �أف���كاره و�آثاره 

وموؤلفاته ت�سغل بال �لعديد من �لباحثن يف �إيديولوجيه 
�ال�سرت�كي���ة �لعلمية و�لفك���ر �ل�سيا�سي �ملعا�س���ر. كما �أن 
�ل���ر�أي �لعام �لرو�سي يتباين وينق�س���م �إىل ق�سمن حوله، 
حت���ى �لكت���اب و�ملفكري���ن و�ملوؤلف���ن على فريق���ن عندما 
يتناول���ون �حلديث عنه منهم من ي�سف���ه باملنا�سل ومنهم 
مب���ن ي�سفه بالث���وري �خلائن. وخر دليل عل���ى ذلك نفيه 
وطرده من بالده �أكرث من مرة بتهمة �خليانة و�لتج�س�س، 
�إىل �أن متت مالحقته وقتله يف �ملك�سيك. ويف �ملقابل تقر�أ 
كتب���ا �ألف���ت عنه حت���ى بعد رحيل���ه و�لتي و�سفت���ه باملفكر 
و�ملنا�س���ل حتى �أن �لكاتب �لبولن���دي )�إ�سحاق د�يوت�سر( 
كت���ب عن �س���رة حياته رو�ية جاءت يف ثالث���ة �أجز�ء كما 
�أن �سمعت���ه باخلارج �أكرث م���ن رو�سيا بدليل ظهور ثور�ت 
يف ع���دد من بلد�ن �أوروبا با�سمه “�لثورة �لرتوت�سكية”. 
كم���ا تتوفر �لعديد من �آثاره وكتب���ه حتى �الآن يف مكتبات 

مو�سكو.
ولي���ون تروت�سك���ي ه���و لي���ف د�فيدوفيت����س برون�ستاين 
�ملولود يف مقاطعة “خري�سون” يف �أوكر�نيا يوم �ل�سابع 
من �أكتوبر ع���ام 1879من عائلة تعم���ل يف �لزر�عة، مرت 
حياته بالعديد من �ملحط���ات ما بن �لنفي و�الن�سمام �إىل 
�الأح���ز�ب �ملعار�س���ة وتاأ�سي����س �الحت���اد�ت و�العتقاالت 
و�لتظاه���ر�ت و�لهرب بن بالد �لعامل خوف���ا من �العتقال 
- ولو �ملقام ي�سمح لنا بالتفا�سيل الأ�سهبنا يف و�سف هذه 

�ملحطات �ملليئة بالعديد من �ملو�قف �ل�سعبة �لتي و�جهها 
خالل حياته - ولعل �لفر�سة ت�سنح لنا يف �أعد�د قادمة يف 
�خلو�س و�لتو�سع يف �لبحث يف طيات هذه �ل�سخ�سية.

وياأت���ي يف نهاية هذه �ملحطات و�سمن �حلملة �ل�سوفيتية 
للق�س���اء عليه وعلى �أ�سرته ذه���ب �بنه �الأ�سغر )�سرجي( 
�سحي���ة حمل���ة ت�سفي���ة و��سع���ة يف �الحت���اد �ل�سوفييتي 
��ستهدف���ت �أتباع���ه وعو�ئلهم.وم���ات �بنه �الأك���رب )ليون( 
يف فرب�ير ع���ام 1938يف باري�س، ومتكن رجال “منظمة 
�ل�سرطة �ل�سرية” �ل�سوفييتية من ت�سفية كل �أفر�د �أ�سرته 
و�أتباعه وعو�ئله���م يف �أ�سبانيا وفرن�سا و�سوي�سر�. ويف 
عام 1940م قام ر�مون مركاد�ر “جاك�سون” باغتياله يف 
منزله يف �ملك�سيك. بينما كان على و�سك �النتهاء من كتابة 
�ل�سخ�سية  �ملاآ�س���ي  �ستال���ن”. هذ� ورغم  “�س���رة حياة 
�ملدم���رة �لت���ي عا�سها هو ذ�ته، و�لت���ي ال تنف�سل بتاتا عن 
�ملاأ�ساة �لعامة لقوى �لثورة يف مرحلة تاريخية كاملة، �إال 
ره “دويت�سر” يف  �أن���ه كان يحمل تفاوؤال، ه���ذ� �لتفاوؤل ف�سَّ
�لف�سل �الأخر )�النت�سار يف �لهزمية( بقوله �إن تروت�سكي 
كان يطبق �ملقيا����س �لتاريخي �لكبر على �الأحد�ث وعلى 
قدره �خلا�س به، معترب� �أنه حن يتعلق �الأمر بالتغير�ت 
�الأكرث عمقا يف �لنظام �القت�سادي و�لثقايف، فاإن 25عاما 
ت���زن يف �لتاري���خ �أقل مم���ا تزن �ساع���ة يف حي���اة �إن�سان، 
كم���ا �أن���ه �إذ� قي����س ما �أجن���زه �ملجتم���ع �ل�سوفيت���ي، بهذ� 

�ملقيا����س، فه���و ال �س���ك بد�ي���ة متو��سعة ج���د� لكنها تربر 
�لثورة و�لتفاوؤل �الأ�سا�سي حيالها وتبدد �ل�سباب �لكثيف 
لالإحب���اط و�لياأ�س. كما �أنه قد عرب عن هذه �لروؤيا �مل�سرقة 
مل�س���ر �الإن�ساني���ة يف و�سيت���ه بال���ذ�ت، �لت���ي خطها قبل 
�أ�سه���ر م���ن م�سرعه يف منف���اه باملك�سيك، و�لت���ي �ختتمها 
به���ذه �لكلم���ات: و�سلت “ناتا�سا” لتوها م���ن �ل�ساحة �إىل 
�ل�سب���اك وفتحته على م�سر�عيه ك���ي يدخل �لهو�ء بحرية 
�إىل غرفت���ي. �أ�ستطيع �أن �أرى �لرقعة �لّنرة �خل�سر�ء من 
�لع�س���ب حتت �جل���د�ر و�ل�سم���اء �ل�سافية �لزرق���اء فوقه، 
و�س���وء �ل�سم����س يف كل م���كان. كما قال: �حلي���اة جميلة، 
فلتنظفه���ا �الأجيال �لقادمة من كل �س���ر، ومن كل ��سطهاد، 
وم���ن كل عنف وت�ستمتع به���ا كليا. �أي�سا ن���رى �أن تفاوؤله 
ه���ذ�، و�لذي تطور �إىل روؤيا �سعرية مفعمة بال�سوء، رمبا 
بل���غ درجت���ه �ملثل���ى يف �لكلم���ات �الأخرة �لت���ي نطق بها، 
وه���و يلفظ �أنفا�سه: ت�سبه حي���اة “تروت�سكي” و�حد� من 
تلك �لقبور �مل�سرية �لقدمية �لتي يعرف �لنا�س �أنها �سمت 
يف �ملا�سي جثمان رجل عظيم ورو�ية منجز�ته �ملحفورة 
على �أل���و�ح من ذهب، �إال �أن ل�سو�س مقابر وخمربي �آثار 
عاث���و� يف �ل�سريح ف�س���اد� وتركوه فارغ���ا وموح�سا �إىل 
درجة �أنه مل يعد ثمة �أثر و�حد لالألو�ح �لتي كان يت�سمنها 

�سابقا.
عن جريدة �لريا�ض

مفكر وثوري روسي من عائلة تعمل بالزراعة في أوكرانيا

"ليون تروتسكي" قصة مأساوية طويت قبل أن تكتمل

 

اسم الكتاب: 

ليون تروتسكي: حياة ثوري

المؤلف: جوشوا روبنستاين

 ))تفسير للقرن الحادي والعشرين(( يقول 
التعريف على غالف الكتاب الورقي. كان 
رد فعلي األول تساؤال عّما إذا كان القرن 

الحادي والعشرين يحتاج الى تفسير جديد 
لتروتسكي، أو حتى إن كان تروتسكي بحاجة 

الى سيرة جديدة عنه. لدينا مسبقا المجلد 
الكالسيكي الثالثي األجزاء إلسحق دويتشر، 

ووجهة نظر روسية )سوفييتية سابقة(. 

من دميرتي فولكوغون���وف، وفقط قبل ب�سع �سنو�ت، 
كت���اب ع���ن قاتله م���ن تاألي���ف برتر�ن���د باني���ود و�سرة 
روبرت �سرفز، متو�سط���ة �حليوية، رمبا، لكنها بحث 
غني و�أكرب مرتن من هذ� �لكتاب �جلديد لروبن�ستاين.

مع رحيل �الحتاد �ل�سوفييت���ي ونهاية �حلرب �لباردة، 
�ل�س���وؤ�ل �لقدمي م���ا �إذ� كان تروت�سكي �سيوؤدي وظيفته 
ر له �لن�سر يف �سر�ع �لزعامة  �أف�سل من �ستالن، لو ُقدِّ
يف �لع�سرين���ات، فق���َد بع�سا من بريق���ه ؛ على كل حال، 
�لدلي���ل عل���ى �ن تروت�سكي، كذل���ك، كان �سيمار�س عنفا 
متطرف���ا، يبدو غامر�. يف �مل�سه���د �لعاملي، حّل �الإرهاب 
�ال�سالم���ي حم���ل �لتهدي���د �ل�سيوعي، بحي���ث �نه �سغل 

بال �لع���امل �لغرب���ي، خ�سو�سا �لوالي���ات �ملتحدة، يف 
فرتة مابع���د �حلرب �لباردة. يف رو�سيا ما بعد �الحتاد 
�ل�سوفييت���ي، حالة تروت�سكي كع���دو لل�سعب رقم و�حد 
ي���ت ع���ن تروت�سكي يف  مت ن�سيانه���ا متام���ا. ح���ن تق�سّ
غوغ���ل �لرو�سية، �ل�س���يء �لرئي�سي �ل���ذي وجدته عنه 
كان باأنه كع�سيق فريد� كالو لفرتة وجيزة يف �ملك�سيك، 

فهو و�حد من �سخ�سيات فلم”فريد�”)2002((.
بنظرة �أكرث قرب���ا �ىل كتاب روبن�ستاين، الحظت �سيئا 
���ر يف �سل�سلة”حيو�ت  يبعث عل���ى �ال�ستغر�ب: �إنه ُن�سِ
يهودي���ة”، �ىل جانب كتب ع���ن �مللك �سليم���ان ومو�سز 
مندل�س���ون. رمب���ا ه���ذ� ه���و �لتف�س���ر �جلدي���د للق���رن 
�حل���ادي و�لع�سرين، كما حتزرت: قد يكون هذ� ع�سر� 
عل���ى تروت�سك���ي، مب���ا �ن���ه كان يع���رّب با�ستم���ر�ر ع���ن 
كره���ه لت�سنيف���ه كونه يهودي���ا، لكنه بال �س���ك متفق مع 
نزوع هذ� �لقرن �ىل �لروؤي���ة مبو�سور يهودي للتاريخ 

و�ل�سخ�سيات �لتاريخية.
يثب���ت يف �لنهاية، ب���اأي ح���ال، �أن روبن�ستاين مل مي�س 
حق���ا يف درب”حي���و�ت يهودي���ة”. مع مزي���ج دقيق من 
�الح���رت�م و�لندم، ي�سّلم بعن���اد تروت�سكي وثباته على 
رف����س �ليهودي���ة كهوي���ة وال يحاول �ل�سغ���ط عليه يف 
هذ� �ملو�سوع. ك���ي ال ين�سى، يومئ بن �حلن و�الآخر 
�ىل مو�سوع”حي���و�ت يهودية”، م�سر� �ىل منا�سبات 
خمتلف���ة كان تروت�سك���ي يك���ف فيها عن تعري���ف نف�سه 
كيهودي، لكنه يفعل ما بو�سعه لتحديد �سيء ما يهودي 
يف تعليقات���ه �لغا�سب���ة عل���ى حماكمة �لقات���ل �ليهودي 
لبيلي����س )�لت���ي �ث���ارت غ�س���ب �جلمي���ع يف �لي�س���ار(، 
وم�سلك���ه يف مطعم يه���ودي يف �لربونك����س )رف�س �أن 
مينح �ل�ساقي بق�سي�س���ا، لكن ذلك كان يبدو م�ساألة مبد� 
�أكرث ما ه���و �إقر�ر بالت�سامن �الإثن���ي(. عموما، يرتجم 
روبن�ستاي���ن، عل���ى كل حال، حي���اة تروت�سك���ي كحياة 
يهودي���ة فقط من ناحية �أنه ينح���در من �بوين يهودين 
و�ن �الخري���ن ����� بوجه خا����س �لنازين �� كان���و� يرونه 

يهوديا ويوؤمنون �أن �لعرق د�ّسا�س، مهما يكن.
بد�أُت بكتاب �ل�سرة هذ� مبز�ج من �ل�سك، بف�سل تاأطر 
�لنا�س���ر له، لكنه يف �لو�قع مق���روء ومتو�زن معا، فهو 
تف�س���ر معقول ظاهريا للرجل يف زمان���ه. روبن�ستاين 
لي�س مو�ليا الأي جانب يف حروب تروت�سكي. �إنه يرى 
�الأ�سي���اء �لت���ي تعجب���ه يف تروت�سك���ي و�الأ�سي���اء �لتي 

ياأ�س���ى لها. ب�سعي���ه �ىل فهم كي���ف كان تروت�سكي يرى 
�لع���امل، بينما هو ال ي�س���ارك هذه �لروؤي���ة، يبلغ مزيجا 
من �لتعاطف و�لبعد �لنقدي �للذين يحتاجهما كل كاتب 

�سرة جيد.
متاألق���ا  �سباب���ه،  يف  تروت�سك���ي  كتاب���ه  لن���ا  يعر����س 
ومتغطر�سا،�لثائ���ر، عل���ى نح���و مذه���ل، يف �ملنا�سب���ة 
�لثوري���ة يف ع���ام 1905، ثم ثانية يف ع���ام 1917. �إنه 
يعر�س لن���ا تروت�سك���ي مهند�س �النت�س���ار يف �حلرب 
�الأهلي���ة، م���ع �لتقدير ل�سالبت���ه وحجم �إجن���ازه كقائد 
ح���رب. وه���و يعر�س لن���ا تروت�سك���ي �ل�سيا�س���ي قليل 
�أج���ل �خلالف���ة، مكبوح���ا،  �لكف���اءة يف �ل�س���ر�ع م���ن 
ب�سب���ب �لكربياء �أو �س���يء �آخر، من �لتح���رك للمطالبة 
بعر����س لين���ن، و�لذي يبخ�س قدر �ستال���ن الأنه مل يكن 
من نوع تروت�سكي �ملثق���ف. )بالطبع، هذه �لتف�سر�ت 
لي�ست جديدة لكنها معقولة ومطروحة للنقا�س باأف�سل 
�سورة(. نرى تروت�سكي، �ملفعم بال�سخط �ل�سديد، �أول 
من ُينفى �ىل �آملا- �آتا، ثم ُيطرد من �الحتاد �ل�سوفييتي، 
ليو�جه �ل�سّد من نظ���ام دميقر�طي �وروبي بعد �الآخر 

حن قّدم طلبا لالإقامة.
�حلدث �الأخر مّت يف �ملك�سيك، فبعد مطاردته ل�سنو�ت، 
�قدم و�حد من عم���الء �ستالن على قتله مبعول ثلج يف 

ع���ام 1940. يف كتاب���ه، يقل���ل روبن�ستاي���ن م���ن �س���اأن 
�ل�سدم���ة من خ���الل ت�سمين���ه �كت�ساف���ا جدي���د�: �أمنية 
تروت�سك���ي �ليائ�سة يف �حل�سول عل���ى تاأ�سرة دخول 
�ىل �مري���كا، �لتي قادته �ىل �ق���رت�ح �لقيام مبحادثات، 
لي����س فق���ط م���ع �ل�سف���ارة �المريكي���ة يف مك�سيكو، بل 
�أي�س���ا م���ع مارتن دي�س من �إد�رة جلن���ة �لن�ساطات غر 
�المريكية. )�الكت�ساف لوليام ت�ساي�س، كما ين�سبه �ليه 

روبن�ستاين(.
لكن روبن�ستاين مل يك���ن يرغب يف �حلط من �سخ�سية 
تروت�سك���ي: باالأح���رى، �أن���ه يرى يف حيات���ه تر�جيديا 
باملعن���ى �لكال�سيكي �� �سيء ن�س���اأ على نحو مت�سلب من 
نوع �ل�سخ����س �لذي كان عليه. مل ميكن���ه �أبد� �أن يعلن 
�رتد�ده عن �لثورة، و ))هذ� �لوالء �لذي ال يقبل �ل�سك، 
رغم كل �ملعاناة �لتي �بتلي بها، وحتّملها، ي�سّكل جوهر 

�ملاأ�ساة يف و�قع حياته((.
�نته���ى ب���ي �الأم���ر �ىل �ملو�فق���ة تقريبا عل���ى �لزعم باأن 
ه���ذه �ل�سرة هي ترجمة ع���ن تروت�سكي للقرن �حلادي 
و�لع�سري���ن ����� مبعن���ى ����� تف�سر لع���امل ما بع���د �حلرب 
�لب���اردة �ل���ذي كان تروت�سك���ي فيه جزء� م���ن �لتاريخ، 
ال �ل�سيا�س���ة. رمب���ا روبن�ستاين نف�سه ه���و رجل �لقرن 
�حل���ادي و�لع�سري���ن �ل���ذي الز�ل���ت �لث���ورة �لرو�سية 
تعن���ي بالن�سب���ة �لي���ه �لكث���ر، لك���ن �سرت���ه �ملتو�زن���ة 
وغ���ر �ملتحزب���ة تخربنا باأنن���ا جميعا يف ع���امل ما بعد 
�لق���رن �لع�سرين، �لذي �نتهى فيه �الحت���اد �ل�سوفييتي 
و�ل�سيوعي���ة �لعاملية )يف عب���ارة تروت�سكي( �ىل كومة 
رم���اد يف �لتاري���خ، خملف���ة فق���ط ب�سع���ة �سخ�سي���ات 

عظيمة، حتّولت �ىل ��سطورة، حمّلقة فوق �حلطام.
منهيا هذ� �لكتاب، ر�أيت م�ستقبال لرتوت�سكي يف �سرة 
حي���اة ر�ئجة ك�س���رة نابولي���ون يف �لق���رن �لع�سرين، 
�لبط���ل �ملت�س���ّدع �ل���ذي يحّل���ق ويف �لنهاي���ة يتحط���م. 
نابولي���ون ال ُين�س���ى، ولو فق���ط مبزية هروب���ه من �إلبا 
؛ نف����س �الأمر يج���ري على تروت�سكي ول���و فقط ب�سبب 
مع���ول �لثل���ج. باالرتقاء �ىل م�ساف ��سط���ورة على مّر 
�لع�س���ور، جتاوزت حي���اة تروت�سكي زمن���ه. هذ� رمبا 
كان �سر�س���ي غروره، لكنن���ي �أمي���ل �ىل �العتقاد باأنه 
كان �سيزعج���ه، كمارك�سي جّدي، بالقدر �لذي �سيزعجه 

ت�سمينه يف”حيو�ت يهودية«.
عن �سحيفة �لغارديان

حياة ثوري ارتقت الى مصاف أسطورة
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كنجم ساطع، بقي ليف برونستين 
الشهير بليون تروتسكي في سماء 

السياسة العالمية طوال النصف األول 
من القرن العشرين حتى اغتياله عام 
1940 في منفاه المكسيكي على يد 
عميل للمخابرات السوفياتّية، وبأمر 

من جوزيف ستالين. ال تختلف المصادر 
التأريخّية سواء المؤيدة أو المعادية 
له، على دوره االستثنائي إلى جانب 

لينين في نجاح ثورة أكتوبر 1917، حتى 
قال أحدهم بأنه إذا كان لينين عقل 
الثورة وفيلسوفها، فإن تروتسكي 
كان المنتج المنّفذ للثورة وقائدها 

العسكري وخطيبها المفّوه.

تروت�سكي، وهو لقب حركّي غلب عليه منذ كان يف �لثالثة 
و�لع�سري���ن من عم���ره ��ستعاره م���ن كنية �أح���د �سّجانيه، 
عا����س حي���اة مفعم���ة بالدر�م���ا كان م�سرحه���ا �لع���امل كّله. 
بعد ع���د�ء م���ع �لبال�سفة �لثوري���ن �لرو����س، �لتحق بهم، 
و�سنع معهم ثورة غّرت وج���ه �لعامل ودفعت �حلكومات 
�لبورجو�زّية �إىل فر�س ح�س���ار خانق على رو�سيا ودعم 
ث���ورة م�سادة د�مية فيها مب�سارك���ة جيو�س 21 دولة. كما 
�سّرعت �لباب الإطالق ح���ركات فا�سّية �سعبوية ت�سعها يف 
مو�جهة �ملوج���ة �لثورّية �ملارك�سي���ة يف �ل�سارع. حركات 
م���ا لبث���ت �أن ت�سّببت للكوك���ب يف ماأ�ساة �حل���رب �لعاملية 

�لثاني���ة. بع���د �لنج���اح �الأّويل للث���ورة، ت���وىل تروت�سكي 
تاأ�سي�س �جلي�س �الأحم���ر �لذي خا�س مو�جهات هائلة مع 
قو�ت �لرجعّية �لرو�سّية �الأف�سل تدريبًا وجتهيزً�، وحقق 

بقيادته �نت�سار�ت م�سّرفة.
لكن تروت�سك���ي مل يكن جمرد ثورّي �سجاع، بل كان �أي�سًا 
مفك���رً� وكاتب���ًا، عا�س �سط���رً� من حياته بعد نفي���ه من ِقبل 
�لنظ���ام �ل�ستاليني عام 1929 معتمدً� على عو�ئد مبيعات 
كتبه ومقاالته. وبح�سب �لّرو�ي���ات �لتاريخّية، فاإن لينن 
يف �أّيام���ه �الأخ���رة كان يرغ���ب يف ت�سلي���م �ل�سلط���ة �إىل 
تروت�سك���ي �ل���ذي �أثب���ت �سجاع���ة وكفاءة وق���درة يف غر 
موق���ع، لكّن �لبروقر�طّي �ملتاآمر �ستالن جنح يف �لتاأثر 
عل���ى �ملكتب �ل�سيا�سي للحزب من خ���الل �لتهديد و�لوعيد 
و�إث���ارة نعرة �لع���د�وة �لقدمية مع جن���اح تروت�سكي قبل 
�لثورة ب���ل رمّبا �لتذك���ر باأ�سوله �ليهودّي���ة، ليتوىل هو 
�ل�سلطة وياأخ���ذ جتربة �لثورة �لعمالي���ة �لناجحة �الأوىل 
يف �لتاري���خ �إىل م�سره���ا �لق���امت �ل���ذي نع���رف. وقته���ا، 
مل يك���ن تروت�سك���ي بال�سخ�سّي���ة �لت���ي تطاأط���ئ ر�أ�سه���ا 
بالتخويف. هكذ� �سرعان ما ��سطدم ب�ستالن و�نتهى �إىل 

�الإبعاد عن �لبالد �لتي قاتل من �أجل نا�سها طو�ل حياته.
�أ�سب���ح تروت�سكي بع���د ذلك مرجعًا وملهم���ًا لكل �لثورّين 
�لذي���ن �نف�س���و� ع���ن جترب���ة نظ���ام �ستالن ح���ول �لعامل، 
و�سّوره رفاقه كنبّي مبّجل، و�أ�سبحت �سرديته عّما يجري 
د�خ���ل رو�سيا وقتها م�س���درً� وحيدً� تقريب���ًا بالن�سبة �إىل 
�لغرب. وقد تّوىل كثرون بعد �غتياله ��ستخد�م ��سمه يف 
جبه���ات ن�سالّية عّدة كانت جتاهد الإبقاء �لفكرة �ملارك�سّية 
حّي���ة يف مو�جهة �لتحجر �الأرثوذك�سّي ل�سيوعّية مو�سكو 
�لر�سمّي���ة )لك���ن معظ���م ه���وؤالء �نته���و� مقّرب���ن ب�س���ورة 
مبا�سرة �أو غر مبا�سرة من �ملخابر�ت �ملركزّية �الأمركّية 
�لت���ي وّظفتهم خالل �حلرب �لب���اردة الخرت�ق �الجتاهات 
�لي�سارّي���ة وتفتيتها(. وال �س���ّك يف �أّن �غتياله غيلة �أك�سبه 

�سيئًا من هالة �ل�سهد�ء يف �أذهان كثرين.
حتم���ًا كان تروت�سك���ي �سخ�سّية متع���ددة �ملو�هب، وبطاًل 
م���ن ن���وع خا�س، لكّن���ه بالطبع مل يك���ن نبيًا كم���ا ي�سوره 
�أتباع���ه ومريدوه. ورمّبا مل تك���ن م�ساهماته �لثورّية على 
�ل�س���ورة �لت���ي و�سع نف�سه بها كم���ا يف كتابه �ل�سخم عن 
تاري���خ �لث���ورة �لرو�سّية �لذي ظ���ّل لفرتة طويل���ة مرجعًا 
�أّول يف غياب رو�يات الأطر�ف ثالثة. كما �أّن �ستالن لي�س 
تلك �ل�سخ�سي���ة �لبلهاء عدمية �لكف���اءة كما و�سفه غرميه 
تروت�سك���ي يف كتابات���ه وبياناته �ل�سيا�سي���ة. وقد �حتاج 
�ملوؤرخ���ون �إىل �النتظ���ار 50 عام���ًا �أخ���رى حت���ى �أمكنهم 
�الط���الع - ول���و جزئي���ًا - عل���ى �أر�سي���ف وثائ���ق �حل���زب 
�ل�سيوع���ي و�لدول���ة �ل�سوفياتي���ة، م���ن �أجل بن���اء �سورة 
�أك���رث و�قعّي���ة ع���ن حي���اة �أبط���ال 1917 وما بعده���ا. لكن 
�لطبقات �حلاكمة تعي�س د�ئمًا حتت خوف مقيم من ثورة 

تقتلعه���ا. ول���ذ�، فاإن ذكري���ات �لثور�ت �لقدمي���ة حتى بعد 
�نق�سائه���ا ب�سنو�ت �أو عقود، تظّل تطارد خميلتها، فتبذل 
غاي���ة �جله���د لطمره���ا حتت جبال م���ن �لك���ذب، وال تخفي 
�حلق���د على رموزها. لقد بقي �ملوؤرخ���ون �لبورجو�زّيون 
�لفرن�سي���ون ي�سب���ون ج���ام لعناتهم على ر�أ����س روب�سبر 
الأك���رث من ثالثة قرون بعد �قتحام �لبا�ستيل. وكان �أّول ما 
فعل���ه �مللك �الإنكليزي ت�سارلز �لثاين بعد عودته من فرن�سا 
ال�سرتد�د عر�سه، �أن �أخ���رج جثة �أوليفر كرومويل – قائد 
�جلمهورّي���ة �لتي �أطاحت بحك���م �أ�سالفه – من قربه و�أمر 
ب�سنقه���ا. وهذ� هو متامًا حال رو�سي���ا �ليوم �لتي يقودها 
بوت���ن كقي�س���ر جدي���د يدي���ر جمموع���ة م�سال���ح �لق���وى 
�لر�أ�سمالّي���ة وطبقة �الأوليغار�سين �جل���دد �لذين �سنعو� 
ثروتهم م���ن �سرقة مق���در�ت �لدول���ة �ل�سوفياتّي���ة �لبائدة 

حلظة �نحاللها.
لذلك، فنظام مو�سكو �حلايل ال يخفي عد�ءه لثورة �أكتوبر 
1917 ورموزه���ا، وقد حتّدث بوت���ن ب�سر�حة حول هذ� 
�الأمر )�نظر خطابه مث���اًل �أمام �ملعلمن و�لتالمذة �لرو�س 
يف 2017(. لك���ن �الإع���الم �لغرب���ي وتابع���ه �لعربي �لذي 
ينا�سبه �أن يحتفظ ب�س���ورة �لعدو �ل�سوفياتي حّية خدمًة 
ل�سناع���ة �ل�سالح و�حل���رب، يتجاهل ذلك عم���دً�. حتى �إّن 
عديدي���ن يف وقتنا �لر�هن ما ز�ل���و� ينظرون �إىل مو�سكو 
ب�سفته���ا ن�س���رة �لّث���ور�ت و�ال�سرت�كية و�لفق���ر�ء. هذ� 
�لنظام �لذي �أع���اد �العتبار الأ�سرة رومان���وف �لقي�سرّية، 
ومن���ح �ل�سك���ّر �لعاب���ث ر��سبوت���ن مرتبة قّدي����س، وجد 
نف�س���ه متلعثمًا �أم���ام منا�سب���ة �الحتفال مبئوّي���ة �لثورة. 
كان���ت رو�سيا رمبا �لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي مل يجر 
فيه���ا �حتف���ال ر�سم���ي يف 2017، بينم���ا تد�ع���ى من تبقى 
م���ن �لرفاق �لقد�م���ى �إىل �حتفاالت رمزّي���ة ب�سيطة يف كل 
م���دن �لعامل �لكربى. وال �س���ك يف �أن �خلوف من ��ستعادة 
�الأجي���ال �جلديدة ل�سردّية �لث���ورة يف مئويتها، كان ور�ء 
�لق���ر�ر باإنت���اج جمموعة �أعم���ال در�مّي���ة ووثائقّية تروي 
�أح���د�ث تل���ك �الأّيام وف���ق �سردّي���ة م�سادة تخ���دم �لقي�سر 
�جلديد و�أتباعه. �لفريق �ل���ذي توىل فكرة �إنتاج م�سل�سل 
يحك���ي ق�س���ة �لثورة، �خت���ار �أواًل �أن يك���ون بطلها لينن. 
لكن حكم���اء �لنظام رف�س���و� ذلك الأنهم كان���و� يعرفون �أن 
مكانة �لرج���ل يف قلب �ل�سعب �لرو�س���ي مل تتزعزع كثرً� 
و�قرتح���و� ب���داًل من ذل���ك �سن���ع م�سل�سل ع���ن تروت�سكي 
بو�سفه �سخ�سي���ة ملتب�سة للعديد من �لرو�س �لذين تربى 
�آباوؤه���م عل���ى �أكاذيب �ستال���ن. كما �أن يهوديت���ه قد تكون 
نقط���ة لت�سوي���ه �س���ورة �لث���ورة و�لبال�سف���ة وتروت�سكي 
معًا يف جمتم���ع تت�ساعد فيه �ل�سوفينّي���ة وعد�ء �الأجانب 
و�ليهود. وهكذ� ُكّلفت و�حدة من �سركات �الإنتاج �لكربى 
بتح�س���ر �مل�سل�س���ل لعر�سه عل���ى �لقن���اة �الأوىل �الأو�سع 
�نت�سارً� يف �لتلفزيون �لرو�سي، بينما تقرر �إنتاج وثائقي 

�أق���ل در�مّي���ة عن لين���ن يف 16 حلقة عل���ى �أن يعر�س لياًل 
خارج �أوقات �لذروة حيث �سي�ساهده �لعجائز فقط.

�لنتيج���ة كان���ت »تروت�سك���ي« �مل�سل�سل �لب���اذخ يف ثماين 
حلقات من بطولة �ملمث���ل �لرو�سي ق�سطنطن كابين�سكي، 
و�إخ���ر�ج �أليك�ساندر ك���وت وق�سطنط���ن �ستات�سكي. وقد 
��س���رتت نتفليك�س حق���وق توزيعه �لعاملي���ة ويتو�فر �الآن 

على من�ستها بلغات عدة.
�لّلطي���ف �أنه رغم ما بن �لغ���رب ورو�سيا من عد�ء �إعالمي 
ودعايات �أيديولوجّية متعار�سة، وحتميل �لدّب �لرو�سي 
وزر كل م�سائ���ب �لكوكب من �نتخ���اب دونالد تر�مب �إىل 
�لتاأث���ر ع���ن �النتخاب���ات يف دول �لع���امل )�لدميقر�ط���ّي( 
و�سعود جن���م جرميي كوربن �إىل �غتي���االت �ملعار�سن 
م���رورً� باأزم���ات �ل�سر �خلانق���ة وكّل ما يخط���ر يف بالك، 
ف���اإن نتفليك�س ن�سيت ذلك كّله. وق���د �أ�سرعت بتبّني �أحدث 
منتج���ات �لكرمل���ن �ملوؤدجل���ة ون�سرته���ا بدون ت���ردد عرب 
من�سته���ا لي�ساهده���ا �ملالين حول �لع���امل. لعل ذلك وحده 
يج���ب �أن ي�سبب لن���ا �لقلق من حمتوى �لعمل حتى قبل �أن 

ن�سرع مب�ساهدته.
�حلقيقة �أن �مل�سل�سل يك�س���ف �أور�قه من �للقطات �الأوىل: 
�لتاريخّي���ة  �لوقائ���ع  تزوي���ر  تعتم���د  فا�سح���ة  حماول���ة 
و�لتالع���ب باالأزمن���ة و�حلقائ���ق، و�لكذب �لب���و�ح لتقدمي 
�س���ورة مغرق���ة بال�سلبي���ة لي����س ع���ن �سخ����س تروت�سكي 
وح���ده، بل عن لينن و�لبال�سفة و�لعم���ال �لرو�س وثورة 
�أكتوب���ر. حت���ى �إّن���ه مبق���دور �ملل���ّم بتاري���خ تل���ك �ملرحلة 
ت�سجي���ل هفوة مق�سودة �أو �ثنتن يف كل دقيقة من دقائق 

�مل�سل�سل �ل� 400.
عم���د �ملخرج���ان �إىل ت�سوي���ر تروت�سك���ي �سيطان���ًا فا�سدً� 
معتم �لقل���ب تتمالكه �لهلو�سات، متعط�سًا للدماء و�لعنف، 
مكيافيلل���ي �لّنزعة يف �ل�سيا�سة، مزدري���ًا للّن�ساء، يتعامل 
معه���ّن كاأدو�ت جن�سّية. وخال�س���ة هويته �الأ�سا�س ديانته 
�ليهودّي���ة، يرتدي زّي���ًا جلدّيًا كاأبط���ال مارفيل �لظالمين، 
ويحم���ل رم���وزً� تور�تّية كما عب���دة �ل�سيط���ان. من خالل 
�لتالع���ب بتاري���خ �ل�سخ�سي���ات )زوجت���ه نتالي���ا �سيدوفا 
ورفيقتاه �ل�سحافية الري�س���ا ري�سنر و�لفنانة �ملك�سيكّية 
فري���دة كال���و كاأنهن مثقف���ات متهتكات باحثات ع���ن �لّلذة، 
�ستال���ن بط���اًل للث���ورة وذر�ع لين���ن �ليمنى، رغ���م �أنه مل 
يظهر تقريبًا حلظة �لث���ورة( ومو�قيت �الأحد�ث )تقّدم �أو 
توؤخر ب�س���ع �سنو�ت كي تلقي بظالل قامتة على �سرته(، 
و�بت���د�ع �أحد�ث وتفا�سيل خيالّي���ة )مقابلة مل حتدث �أبدً� 
م���ع فروي���د، �أو �أن �لقاتل كان �سديقًا �سخ�سي���ًا له(... من 
خ���الل ذلك كّله، يق���ّدم �سردّية �سلبية ع���ن �لقادة وجمريات 
�لثورة )ي�سّورها �نقالبًا قاده تروت�سكي(، ويدين �لعمال 
�لرو����س كهمج ورع���اع، بينما يجّمل �س���ورة قاتله ويقلب 
ق�س���ة �غتياله للرج���ل يف بيته ر�أ�سًا على عق���ب حتى يكاد 
يك���ون �لقات���ل �ملاأج���ور �سحّي���ة ذل���ك �لث���ورّي ذي �لّروح 

�مللعونة.
يغرف ك���وت و�ستات�سكي يف »تروت�سك���ي« من �أعمال ز�ك 
�سناي���در وي�سرقان �أجو�ء �أعم���ال كري�ستوفر نوالن حول 
»بامتان« �س���و�ء يف �سوغ ظالل �س���ورة كامر� �مل�سل�سل 
�مل�سودة، ولون بزة تروت�سكي �ملارفيلية �جللدّية �أو حتى 
يف تف�س���ر �لتح���ّول �لذي �أ�س���اب �ل�س���اب �ملتحّم�س ليف 
برون�ست���ن ليتح���ّول �إىل �سخ�سي���ة تروت�سك���ي �لظالمّية 

كاأنه برو�س وين وقتما �سار »بامتان«.
�الأو�س���اط  يف  و��سع���ًا  غ�سب���ًا  �مل�سل�س���ل  عر����س  �أث���ار 
�لي�سارّية، و�ألقى �لرتوت�سكيون �ملعا�سرون ����� �لذين رمبا 
لو عرف معظمهم تروت�سك���ي الأنكرهم ��� قطعًا من �ل�ستائم 
على بوتن وحا�سيته �لفا�سدة و�إعالمييه عدميي �ملوهبة. 
لكّنه���م يف جمموعهم حمدودو �لتاأث���ر، ولي�س لهم �سوت 
م�سم���وع. و�حلقيق���ة �أّن نظ���ام مو�سكو جن���ح بالفعل من 
خالل ه���ذ� �مل�سل�سل يف �إي�سال �سردّية م�سمومة عن ثورة 
1917 و�أبطاله���ا �إىل مالين �لرو�س من �الأجيال �جلديدة 
�لتي ال تعرف تاريخها. وق���د �ساندته �الأمركية نتفليك�س 
تاليًا يف مترير تل���ك �ل�سردّية لبقّية �ل�سعوب، ليتكرر على 
�أيديهم���ا �غتي���ال تروت�سك���ي جم���ددً�: هذه �مل���ّرة معنويًا، 
بعدما كان �ستال���ن تّوىل ت�سفيته ج�سدّي���ًا. ر�سالة بوتن 
لل�سعب �لرو�سي ولالآخري���ن عرب نتفليك�س من تروت�سكي 
- �مل�سل�س���ل: »ال تفكّرو� بالثورة. �لث���ورة �سيئة، و�لّثو�ر 

�سياطن و�أوغاد” 
عن �الخبار �للبنانية 

نتفليكس تغتال »تروتسكي« مرتين!
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ديفدوف���ج  ل���ف  �حلقيق���ي  و��سم���ه  تروت�سك���ي،  لي���ون 
برون�ست���ن �ملول���ود ع���ام 1879 يف يانوف���كا )�أوكر�نيا 
حالي���ا( ه���و �لثائ���ر �ملارك�س���ي و�أح���د �ب���رز ق���ادة ثورة 
�وكتوب���ر �ل�سوفيتي���ة. ب���د�أ ن�ساط���ه �ل�سيا�س���ي �ملناوئ 
للقي�س���ر منذ �سب���اه فن�ُفي �ىل �أو��س���ط �آ�سيا و�سيبريا، 
وم���ن هن���اك ه���رب �ىل �إنكل���رت� وتنق���ل بن ع���دة بلد�ن 
ك�سوي�س���ر� وفرن�س���ا و��سباني���ا. وكان يف كل مرة ُيطرد 
م���ن بالد، يج���د بالد� �أخ���رى يهاجر �ليه���ا. كان قد �لتقى 
بفالدمي���ر لين���ن �أيام �ملنف���ى يف لندن و��سب���ح �سديقا 
وحليف���ا ل���ه كقائ���د بل�سف���ي رغ���م �ن���ه كان ميي���ل فكري���ا 
للمنا�سف���ة. عاد م���ع لينن �ىل مو�سكو عن���د تفجر ثورة 
�أكتوب���ر ع���ام 1917، فعين���ه لينن وزي���ر� للخارجية، ثم 
قائ���د� �سيا�سيا للجي�س �الأحمر. وهك���ذ� بقي عند مو�سع 
ثق���ة و�عتماد لين���ن �لذي كان يفك���ر �ن يجعله خليفة له، 
لكن تده���ور �سحة لينن ع���ام 1922 ووفاته عام 1924 
قلبت كل �ملو�زين ومتيزت ب�سعود قوة و�سطوة �ستالن 
�ل���ذي كان يعت���رب تروت�سك���ي مناف�سا غر مرغ���وب فيه. 
فمبا�سرة بعد رحي���ل لينن �سن �ستالن حربه �لتدريجية 
�س���د تروت�سك���ي فب���د�أ بتجري���ده م���ن من�سب���ه �لر�سمي 
كوزي���ر عام 1925، ث���م ف�سله من �ملكت���ب �ل�سيا�سي عام 
1927، ثم نفاه �ىل مقاطعة �أملا �أتا �لنائية عام 1928، ثم 
�ىل تركيا، وبق���ي يطارده �ىل �ن جعله يهرب �ىل �ق�سى 
بق���اع �الر�س خوف���ا على حياته فذه���ب �ىل �ملك�سيك بعد 

مدة يف فرن�سا و�لرنويج.
يف �ملك�سيك كان �لفن���ان �لت�سكيلي �ملعروف هناك دييكو 
ريف���ر� قد تزوج �لفنانة فري���د� كالو، وكانا معا ع�سوين 

بحما����س  وميي���الن  �ملك�سيك���ي  �ل�سيوع���ي  �حل���زب  يف 
�ىل �خل���ط �لرتوت�سك���ي، حت���ى �نهم���ا �لتم�س���ا �لرئي�س 
�ملك�سيكي الز�رو كاردينا����س �ن يوفر �للجوء �ل�سيا�سي 
لرتوت�سك���ي، فكان لهما م���ا �أر�د�. ومن هنا جاءت فر�سة 
�النتقال �ىل �لق���ارة �لبعيدة، ف�سافر تروت�سكي وزوجته 
نتالي���ا �سدوف���ا على ظه���ر ناقلة نف���ط �ىل �ملك�سيك فكانت 
فري���د� يف ��ستقبالهم���ا يف �ملين���اء ومل ير�فقه���ا وقت���ذ�ك 
زوجها ريفر� ب�سبب مر�سه يف ذلك �ليوم. �أخذت فريد� 
�سيفيه���ا �ىل بي���ت يعود له���ا ولزوجها، وكانا ق���د �عد�ه 
ليك���ون م�سكن���ا د�ئم���ا لرتوت�سك���ي وزوجت���ه. ومنذ ذلك 
�حل���ن �خ���ذت عالقة �الأربع���ة تتوثق، لكن ب���و�در عالقة 
رومان�سي���ة ب���ن فري���د� وتروت�سك���ي ب���د�أت تن�سج بعد 
ع���ام و�حد على لقائهم���ا، �أي يف ع���ام 1937، و�أ�سبحت 
مك�سوف���ة حلد ما لريفر� �لذي كان مو�سع تندر وخ�سام 
د�ئم م���ن قبل فريد�. كما ��سبحت �لعالقة مك�سوفة �أي�سا 
لنتالي���ا زوج���ة تروت�سك���ي �لت���ي ��سط���رت بع���د �ن نفذ 
�سربه���ا �ن ت�س���ع تروت�سكي يف قف����س �التهام ومتنحه 
�لفر�س���ة التخاذ قر�ره �الخر”!! كان ذلك بعد �ن ر�سمت 
فري���د� بورتريتا �سخ�سيا له���ا و�هدته �ىل تروت�سكي يف 
عي���د مي���الده وكان �لبورتري���ه يظهرها وق���د حملت باقة 
�زه���ار وكارد� كتبت في���ه �ىل ليون تروت�سك���ي مع كامل 

حبي!
عن تلك �لعالقة كتب���ت بعدذ�ك �سكرترة تروت�سكي جن 

فان هيجنورت:
“ كانا يتبادالن �لغزل و�لدعابة باللغة �النكليزية ب�سكل 
متو��س���ل وفا�سح وعلى م���ر�أى وم�سم���ع نتاليا �لتي مل 
تك���ن تفه���م �الإنكليزية جي���د� لكنها ت�ستطي���ع بالتاأكيد �أن 
تفهم لغ���ة �لغزل و�ملد�عب���ة و�لتلميح���ات �جلن�سية. كما 
كانا يلتقيان �سر� يف بيت �سقيقة فريد� ويتبادالن ر�سائل 
�حلب �لتي كان���ا يخفيانها بن �سفح���ات �لكتب �ملتبادلة 

بينهما«.
كم���ا وتق���ول �لكاتبة جري �سوت���ر يف كتابها ع���ن �لفنان 
ريف���ر� �ملن�سور ع���ام 2014: �ن نتاليا زوجة تروت�سكي 
كانت قد طفح بها �لكيل للحد �لذي و�جهت فيه تروت�سكي 

و�عطته �خليار �حلا�سم “�أما �أنا �أو هي«!
و�أما ع���ن �لبورتريه، هدي���ة �حلبيبة للحبي���ب، فقد كتب 
�الدي���ب �ل�سري���ايل �لفرن�س���ي �أندري���ه برت���ن �ل���ذي ز�ر 

تروت�سك���ي هناك ع���ام 1938، قائال:” لق���د ر�سمت فريد� 
نف�سها ملفعة برد�ء م���ن �الجنحة تطرزه �لفر��سات، وقد 
�طل���ت بنف�سها من بن �سفن م���ن �ل�ستائر �أز�حتهما �ىل 
�جلانب���ن.. رمبا كانت تلك �ستائر �لدو�خل وقد �أز�حتها 
�مر�أة �سابة خربت معا�س���رة �لرجال �ملهمن ذوي �ل�ساأن 

و�العتبار«
بع���د �كرث من ثالث �سن���ن، ويف �أو�خر عام 1939 كانت 
�لعالق���ة �لرومان�سية بن فري���د� وتروت�سكي قد تقادمت 
وذوت م���ن �لد�خ���ل لكونها جم���رد نزوة عاب���رة �نق�سى 
�أو�نه���ا، مما جع���ل فريد� تقف �ىل جان���ب زوجها ريفر� 
�لذي �نقل���ب �الن ل�سالح �ل�سف �ل�ستاليني �أمام �سخرية 
تروت�سك���ي �ملتو��سل���ة وتعليقاته �لت���ي كان ي�سفه فيها 
بالرج���ل �ل�س���اذج �لذي اليفه���م �سيئ���ا يف �ل�سيا�سة، رغم 

�سيافة هذ� �لرجل له وكرمه وحتمل خيانة زوجته!!
�أم���ا �ستال���ن فل���م يك���ف ع���ن مط���اردة غرمي���ه �ل�سيا�سي 
حتى ل���و كان يعي�س بعي���د� باآالف �الميال ع���ن مو�سكو. 
فف���ي ماي�س ع���ام 1940 جن���دت خمابر�ت �ستال���ن فنانا 
مك�سيكي���ا متحم�س���ا ��سمه ديفد �لف���ارو �سكويار الغتيال 
تروت�سك���ي. فذهب �سكويار �ىل بيت تروت�سكي و�مطره 
بو�بل من ر�سا�س ر�سا����س �وتوماتيكي لكن تروت�سكي 
مل يلحقه �ي �سرر بلي���غ �إال �ن �بن �سقيقته �ل�سبي �لذي 

كان يف زيارته ��سيب بعدة عيار�ت نارية.
بع���د ثالث���ة ��سه���ر م���ن ه���ذه �ملحاول���ة كان���ت �ملخابر�ت 
�ل�سوفيتية قد دفعت باخلطة- ب للتخل�س من تروت�سكي. 
ففي 20 �آب من ع���ام 1940 وبينما كان تروت�سكي منكبا 
عل���ى �لق���ر�ءة خلف مكتب���ه، هجم ر�م���ون مركيد�ر وهو 
عمي���ل مك�سيك���ي حمل���ي للمخاب���ر�ت �ل�سوفيتية وهوى 
عل���ى ر�أ����س تروت�سكي وهو مط���رق بفاأ�س ح���اد كان من 
�ملخط���ط له �ن يفل���ع ر�أ�س���ه �ىل ن�سفن! يق���ول متحدث 
�لبولي�س �ملك�سيك���ي �ن �لفاأ�س دخل الكرث من �جنن يف 
جمجم���ة تروت�سكي لكنه مل يوؤد �ىل موته يف �حلال. فقد 

نقل �ىل �مل�ست�سفى وفارق �حلياة يف �ليوم �لتايل.
م���رت �الع���و�م وط���وت معه���ا عالق���ة فري���د� بال�سيوعي 
�لكبر ط���ي �لن�سيان لكنها مل تطو عالقته���ا بال�سيوعية! 
فعند وفاتها عام 1954غطى �لرفاق نع�س �لفنانة بغطاء 

يحمل �سعار �ملنجل و�ملطرقة.
�سحيفة �ملثقف �لعدد: 5268 يف 06-02-2021 
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د. مصدق الحبيب

تروتسكي والحب والنهاية المفجعة



 �إذ� كانت رو�ية »�حلب يف زمن �لكولر�« للكاتب ترجمة : أحمد الزبيدي
غابرييل غار�سيا ماركيز قد حولت �لرو�ية �لرومان�سية 

�ىل �أدب، فاإن �لرو�ئي �لكوبي ليوناردو بادور� - 
�ملعروف باأعماله �لبولي�سية �ملثرة للت�سويق - قد وجد 

لنف�سه مدخال �ىل قانون �حلد�ثة �المركية �لالتينية من 
خالل كتابة رو�ية عن �سخ�سية رو�سية.

فرو�ي���ة »�لرج���ل �لذي �أحب �لكالب« - �لت���ي ن�سرت للمرة 
ترجمته���ا  �أخ���ر�  �س���درت  ث���م   2009 �لع���ام  يف  �الوىل 
باالنكليزي���ة - ت�سرد ق�سة حياة �ملنف���ى �لتي عا�سها ليون 
تروت�سك���ي موؤ�س�س �جلي����س �الأحمر �لرو�س���ي ومفو�س 
�ل�سع���ب �لرو�س���ي لل�س���وؤون �خلارجي���ة �ل���ذي �غتيل يف 
�ملك�سيك بتاري���خ 20 �أغ�سط�س 1940. و�لو�قع �ن �لروح 
�لرو�سي���ة �لتي متيز هذه �لرو�ي���ة ال تنبع فقط من طولها 
�ل���ذي يق���رتب م���ن 600 �سفح���ة وم���ن حقيق���ة �ن �سياقها 
�ل�سردي يع���ود با�ستمر�ر �ىل مو�سكو، ولكنها تنبع �أي�سا 
من �سغ���ف �لرو�ية ذي �لطاب���ع �لتول�ستوي لال�ستغر�قات 
�لتاريخي���ة و�ملتع���ة ذ�ت �لطاب���ع �لدو�ستويف�سك���ي يف ما 

يتعلق بتفح�س �حلياة �الخالقية ل�سخ�سيات �لرو�ية.
يف �سي���ف �لع���ام 1940، جن���ح �سخ����س بلجيك���ي يدعى 
ج���اك مورن���ارد يف �خ���رت�ق �لد�ئ���رة �لد�خلي���ة �خلا�سة 
ب���� »تروت�سك���ي« وقام خالل زي���ارة قام به���ا �ىل منزل هذ� 
�الأخ���ر يف مدين���ة مك�سيكو �سيتي بطعن���ه مبلقط ثلج يف 
ر�أ�س���ه. وعلى �لرغم من �ن �لطعن���ة �أحدثت ثقبا عميقا يف 
جمجم���ة تروت�سك���ي و�خرتقت خمه حت���ى منت�سفه، فاإنه 
��ستطاع �ن يطيح مبهاجم���ه �أر�سا و�ل�سيطرة عليه ونزع 

ملقط �لثلج من يده، وبعد ذلك �سقط منهار�.
وق���د ق�سى مورن���ارد �ل�سنو�ت �لع�سري���ن �لتالية لذلك يف 
�سج���ن مك�سيك���ي. ويف �خلم�سين���ات �كت�سف���ت �ل�سرط���ة 
�ملك�سيكية هويته �حلقيقية، �ذ �ت�سح �ن ��سمه هو ر�مون 
مركادير. كان ��سب���اين �جلن�سية وكان قد تلقى تدريبات 

على �أيدي جهاز �ل� »كي جي بي«.
و�لو�ق���ع �ن ق�س���ة مركادير جديرة ب���اأن تكون مو�سوعا 
لو�ح���د م���ن �أك���رث �أف���الم �الث���ارة جموح���ا. فلق���د مت نقله 
م���ن مدين���ة بر�سلون���ة �ىل مو�سك���و خ���الل ف���رتة �حلرب 
�الهلي���ة �ال�سبانية. وم���ا �ن و�سل �ىل هن���اك، ثم حتويله 
�ىل »�سخ����س بلجيكي مث���ايل«. وبعد ذل���ك مت �ر�ساله �ىل 
باري����س ك���ي يح���اول �غ���و�ء كامت���ة �أ�س���ر�ر تروت�سك���ي، 
�لنيويوركية �سيلفيا �أجيلوف. ثم جرى �ر�ساله بحر� �ىل 
نيوي���ورك بهوي���ة كندية. ومن هناك �أ�س����س �سركة وهمية 
يف مدينة مك�سيكو �سيتي �لتي �أجنز فيها مهمته يف نهاية 

�ملطاف، �أال وهي قتل تروت�سكي.
وبع���د ق�سائه عقوبة �ل�سج���ن ملدة 20 عام���ا يف �ملك�سيك، 
ع���اد مركادي���ر ليج���د ��ستقب���ال �البط���ال يف �نتظاره يف 
�الحت���اد �ل�سوفياتي. وهن���اك تزوج من �مل���ر�أة �ملك�سيكية 
�ستالينية �لتي كانت حلقة �لو�سل بينه وبن جهاز �ل� »كي 
ج���ي بي« خالل فرتة حب�سه. وعا�س مركادير حتى �أو�ئل 
�ل�سبعين���ات من عم���ره يف بناي���ة فخمة تطل عل���ى متنزه 
غورك���ي. لكنه ق�سى �سنو�ته �الخ���رة يف كوبا �لتي مات 

فيها يف �لعام 1978.
وتعي���د رو�ية »�لرجل �لذي �أحب �لكالب« �سرد ق�سة حياة 
مركادي���ر باأ�سل���وب متنا�سق م���ع لعبة �لقط و�لف���اأر �لتي 
لعبه���ا �ستالن م���ع تروت�سكي منذ �للحظة �لت���ي ُطرد فيها 
تروت�سك���ي من �حلزب �ل�سيوع���ي يف �لعام 1927 وحتى 
حلظ���ة �غتياله. و�لو�ق���ع �نها كانت لعب���ة �سديدة �لعنف. 
فحت���ى عندما جن���ح عمالوؤه يف توجي���ه �ل�سربة �لقا�سية 
�ىل تروت�سك���ي مبلقط �لثل���ج، كان �ستالن قد �سمح لنف�سه 
ب���رتف �إبقاء تروت�سك���ي على قيد �حلياة لف���رتة كافية كي 
ي�سم���ع �أخب���ار مقت���ل معظ���م �أبنائ���ه وكثرين م���ن �أقاربه 

�الآخرين.
وباال�ساف���ة �ىل �لق�س����س �ملو�زي���ة �خلا�س���ة مبركادير 
وتروت�سك���ي، فاإن رو�ية »�لرجل �ل���ذي �أحب �لكالب« فيها 
�س���وت ثال���ث، وهو �س���وت كوب���ي ل�سخ�س يدع���ى �إيفان 
كاردينا�س، وهو كاتب حمب���ط تنفجر حياته عندما يقابل 

رج���ال ��سبانيا منفي���ا خالل �سره عل���ى �ل�ساطئ يف �لعام 
1976، وه���ذ� �لرج���ل رمب���ا كان ر�م���ون مركادير. ومن 
خالل مركادي���ر، يتعلم �يفان عن تاري���خ �لقرن �لع�سرين 
ويق���ر�أ �أعمال ج���ورج �أورويل وتروت�سك���ي وي�سبح على 

در�ية باأهو�ل �حلقبة �ل�ستالينية.
وت�س���رد رو�ية بادور� هذه �لق�سة �لثالثية دون �ن تتخلى 
مطلقا عن �لتقاليد �لعامة �خلا�سة باالعمال �لرو�ئية. و�ذ 
تهت���م �لرو�ي���ة باحلياة �لوجد�ني���ة �خلا�س���ة باأ�سخا�سها 
�أك���رث من �هتمامها باأدو�ره���م �لتاريخية، فاإنها تن�سح مع 
ذل���ك باإح�سا�س بالو�قعي���ة، وذلك بف�س���ل تناولها �ملتعمق 
لكمي���ة مذهلة من �ملعلوم���ات عن حياة كل م���ن تروت�سكي 
ومركادير. و�لو�ق���ع �ن هذ� �المر ال يعيق م�سار �لرو�ية 
ب���ل يجعله���ا مبثابة م�سروع ق���ر�ءة جاد �لطاب���ع. وهنالك 
�إيق���اع ي�سبه �أج���و�ء قاعة �ملحكمة يف �ال�سل���وب �لرو�ئي 
�خلا����س باملوؤلف ب���ادور�، وه���و �اليقاع �ل���ذي ي�سبه كما 
ل���و �ن هناك حاجة ملحة لتق���دمي دليل قد طغت على قدرته 
على عر�س تفا�سيل رق�سة �ملوت �لتي كانت بن �ل�سحية 

)تروت�سكي( وقاتله.
وهناك �أ�سد�ء متبادلة بن �لق�س�س �لثالث �ملتناوبة �لتي 
ت�سرده���ا رو�ية »�لرجل �لذي �أحب �لكالب« وهي �الأ�سد�ء 
�لت���ي تكت�سب مزيد� من �ملغزى وه���ي تو��سل ر�سم لوحة 
�لفري�سك���و �لكامل���ة �ملتعلق���ة بته���اوي معي���ار �سيا�س���ي. 
فاملوؤلف بادور� ي�سر �ىل �نه على �لرغم من �ن �سخ�سياته 
�لرئي�سية �لثالث���ة تلعب �أدو�ر� خمتلفة ع���ن بع�سها جد�، 
فاإنه���م جميع���ا ينته���ي به���م �ملط���اف �سحايا الآلي���ات نظام 
ينبذهم جميعا ويتخل�س منهم عندما ال ت�سبح لهم فائدة. 
فالثالث���ة يحبون �لكالب، و�لثالثة حتملو� معاناة �حلب�س 
وتقييد �حلرية يف �ل�سجون. لكن كل و�حد منهم ي�سل يف 
�لنهاي���ة �ىل خال�سة مفادها �ن �إخال�سه لالأفكار �ملارك�سية 

قد حوله �ىل �سبح.
عن �سحيفة »نيويورك تاميز«

رواية »الرجل الذي أحب الكالب«
 تسّلط الضوء على حياة تروتسكي

صدرت أخيرا الطبعة المترجمة الى االنكليزية من رواية »الرجل الذي 
أحب الكالب« )The Man Who Loved Dogs( وهي من تأليف الروائي 

الكوبي الشهير ليوناردو بادورا الذي يعيد من خاللها سرد قصة حياة 
الثائر والسياسي الماركسي الراحل ليون تروتسكي بأسلوب أدبي يشبه 

عملية النسج.
وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز عرضا نقديا للرواية بقلم الكاتب 
والناقد الروائي المكسيكي ألفارو إنريغي المقيم منذ سنوات في 

الواليات المتحدة. وفي التالي ننقل ما كتبه إنريغي حول تلك الرواية:


