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"مارس الثورية 8"لوفاة المعلمة البلشفية العظيمة ناديا كروبسكايا يقدم موقع ) 1939– 1869 (78بمناسبة الذكرى 

جل روسيا والشعب
أ
دوار الرائدة والعظيمة التي قامت بها من ا

أ
وفاءا لهذه الثورية الكبيرة تعريفا بمسار حياتها وال

وليانوف 
أ
يليتش ا )لينين(الروسي و رفيقة للمعلم الكبير ا 

 

العلمة البلشفية الرائعة: ندي كروبسكي 

الزء البول

ولي�انوف 
أ
ن يك�ون منبه�رأ)ليني�ن(إن ك�ل م�ن يتتب�ع مس�ار حي�اة نادي�ا كروبس�كايا رفيق�ة إيليت�ش أ

أ
، ل يمك�ن إل أ

أ
ن��ه يمك��ن ألق��ول وب��دون مبالغ��ة، ويتج��رأ

أ
يم�ا إعج�اب، ح��تى أ

أ
ة ألرأئع��ة، ويعج��ب به�ا أ

أ
م��ام ه�ذه ألم�رأ

أ
ومش��دوها أ

ن�ه ل�ول كروبس�كايا
أ
ك�ثر ، أ

أ
نه لول كروبسكايا لما كان ليني�ن، ب�ل و أ

أ
خذه في ذلك لومة لئم، أ

أ
على ألقول ول يا

ن�ه قليل�ون م�ن ي�درك
أ
ك�ت�وبر ألش�ترأكية ألعظم�ى، ل

أ
لما توفرت ألعديد من ألشروط ألتي ساهمت بقوة ف�ي ث�ورة أ

ة
أ
ش�ياء عظيم�ة، وه�ذأ م�ا ينطب�ق عل�ى ه�ذه ألم�رأ

أ
م�ورأ ص�غيرة، عن�دما يجم�ع يعط�ي أ

أ
نه في ألتفاصيل وما يظهر أ

أ
أ

.ألعظيمة، ناديا كروبسكايا 

ول                                                                                                                                             : ناديا كروبسكايا 
أ
1ألمعلمة ألبلشفية ألرأئعة �� ألجزء أل
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ة، يجعل��ك تق��ف
أ
ق��وأل ح��ول ه��ذه ألم��رأ

أ
رش��يفات وألش��هادأت وأل

أ
إن م��ا تحف��ل ب��ه ثناي��ا ألك�ت��ب وألكرأس��ات وأل

نت تك�تب
أ
ة وعقلها وقلبها، بل تصاب بكل ألمهابة وأ

أ
وقفة إجلل وأحترأم لها ويشد بلبابك شخص هذه ألمرأ

دوأر أل�تي لعبته�ا
أ
ن ل توفيها حقها. أعتبارأ لكل ذلك ألعمل ألض�خم وألهائ�ل أل�ذي ق�امت ب�ه، وأل

أ
عنها مخافة أ

.في تاريخ روسيا قبل ألثورة وبعدها

ة ذأت ألمهم�ات ألص�عبة وص�احبة ألتفاص�يل ألدقيق�ة، تل�ك
أ
بع�اد، ألم�رأ

أ
ة ألمتع�ددة أل

أ
كروبسكايا هي تلك ألمرأ

عمال
أ
مور وجلئل أل

أ
.ألتفاصيل ألتي ل ينتبه لها في ألغالب، لكن تخرج منها عظائم أل

ي ش�يء يتعل�ق بليني�ن وب�الثورة وبمص�ير روس�يا، ه�ي س�كرتيرة ليني�ن، س�كرتيرة
أ
ك�انت كروبس�كايا ك�ل ش�يء وأ

، تحمل���ت مس���ؤولية ألمرأس���لت وألتص���حيحات وألتنس���يق وألش���رأف عل���ى إدخ���ال"ألس���كرأ"تحري���ر جري���دة 
وروب�ا، ك�انت تت�ولى ألش�رأف عل�ى ألس�تقبالت" ألسكرأ"

أ
ألتي كانت تصدر بالخارج وألوثائق إلى روسيا وع�بر أ

تون من بعيد(في ألمنزل 
أ
م�اكن)تستقبل ألرفاق ألذين يا

أ
، تحدد موأعي�د أللق�اءأت وح�تى وس�ائل ألتص�الت وأ

يض��ا م���ن يف��ك ه��ذه
أ
ألموأعي��د ه��ي م���ن يت���وله، ه���ي أل���تي تك�ت���ب ألرس��ائل وه���ي م��ن يض��ع له���ا ألش���فرأت وه��ي أ

ت�ي م�ن ألرس�ائل أل�تي ت�دفئها ف�وق
ت
ن ف�ي غرفته�ا تش�تم دأئم�ا رأئح�ة أل�ورق ألمح�ترق أل

أ
ألش�فرأت، ويحك�ى عنه�ا أ

ها
أ
.ألمقلة لتقرأ

إض�افة إل�ى ك�ل ه�ذأ فق�د ك�انت مس�اعدة ليني�ن عل�ى منهجي�ة ألق�رأءأت ألمختلف�ة وألمش�اركة ف�ي ألك�تاب�ة، ب�ل إن
ل�م تك�ن بيدأغوجي�ة عص�رها وم�ا قب�ل

أ
منهجية ألعمل نفسها هي ألتي نقلتها إلى لينين، وليس في ذلك غرأبة، أ

.عصرها وما بعده وباعها في ذلك طويل وصل درجة ألعالمية

ش��ياء ألك��بيرة ول ألص��غيرة 
أ
ة، فل��م تك��ن تغ��ب عنه��ا ل أل

أ
ك�ثر م��ن ك��ل ه��ذأ، وي��ا لعظم��ة ه��ذه ألم��رأ

أ
يعن��ي كم��ا(أ

همية لحقا) يقول ألمغاربة ألشاذة وألفاذة
أ
ثير وأل

أ
. وحتى تلك ألتي قد تبدو تافهة يكون لها كل ألتا

ك�ثر إدرأك���ا للمس���ؤولية ألعظيم���ة ألملق���اة عل���ى ك���اهله، تل���ك
أ
لق���د ك���انت رأح���ة ليني���ن دأئم���ا هاجس���ها، فه���ي أل

ألمس��ؤولية أل��تي تعت��ل له��ا ألص��حة ويص��يب ألتفكي��ر ألمس��تمر ص��احبها ب��الوهن، ل��ذلك فق��د ك��انت تق��ود ليني��ن
و ألمرض إلى قمم ألجبال ألسويسرية 

أ
حس بالتعب أ

أ
وغاباته�ا مش�يا عل�ى) عندما كانا مستقرين بسويسرأ(كلما أ

عم��اله ألمختلف��ة وألك�ثيرة، حي��ث يس��تطيع إنج��از
أ
ق��دأم، يع�ود ليني��ن بع��دها متج��ددأ قوي��ا ومتحمس��ا لنج��از أ

أ
أل

.عشرأت ألمقالت وألدرأسات في فترة وجيزة

ول                                                                                                                                             : ناديا كروبسكايا 
أ
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عم��ال ؟ ه��ل ك��ان ليني��ن لوح��ده ق��ادرأ عل��ى ألقي��ام بك��ل ه��ذه
أ
ن ينج��ز ه��ذه أل

أ
ه��ل ك��ان بإمك��ان ليني��ن لوح��ده أ

وه�و أل�ذي ك�انت ص�حته تعت�ل باس�تمرأر ل�ول وج�ود كروبس�كايا إل�ى ج�انبه؟- أل�تي تش�يب له�ا ألول�دأن - ألمه�ام 
.طبعا إن عمل ألفريق وحده ألذي يكون منتجا دأئما وهذأ ما شكله ألرفيقان كروبسكايا ولينين

ن تقرن���ه باس���م كروبس���كايا، فق���د ك���انت
أ
إذن للحقيق���ة وألتاري���خ، عن���دما تنط���ق باس���م ليني���ن، ل يمكن���ك إل���ى أ

م ألسيامي
أ
بدأ كالتوأ

أ
.حاضرة في حياته بشكل ل يقبل ألفصل أ

ول م��رة، وح��تى قب��ل لقائهم��ا، ك��انت ق��د وض��عت لنفس��ها مكان��ا ف��ي ألث��ورة
أ
ن ألتق��ت كروبس��كايا ليني��ن ل

أ
من��ذ أ

ش�رنا إل�ى ذل�ك س�ابقا فه�ي حاض�رة ف�ي ك�ل ش�يء يه�م
أ
ألقادم�ة وش�قت لنفس�ها طريق�ا للث�ورة ل رجع�ة في�ه، وكم�ا أ

بدأ، هي في ألكبيرة وألصغيرة، في ألعام وألخ�اص، ف�ي ألك�ل وألج�زء، إنه�ا حاض�رة
أ
لينين، ل يمكن تجاهلها أ

ولي��انوف، وب��ذلك يص��ح ف��ي حال���ة كروبس��كايا ألمث��ل ألقائ��ل 
أ
دق تفاص��يل حي��اة إيلت��ش أ

أ
ورأء ك��ل رج��ل"ف���ي أ

ة
أ
ة يج��ب ألق��ول " عظي��م أم��رأ

أ
ة"وإذأ توخين��ا ألدق��ة وألموض��وعية ف��ي حال��ة ه��ذه ألم��رأ

أ
ورأء ك��ل رج��ل عظي��م أم��رأ

" .عظيمة

ن
أ
مثل��ت، وتمث��ل كروبس��كايا نم���وذج ألنس���اء ألعظيم��ات ألل��وأتي يص��نعن ألتاري���خ، ب��ل إن ألتاري��خ ل يمك��ن أ

ب��وي ألس��ائد وألمجتم��ع أل��ذكوري
أ
م��ام إل إذأ س��ارت ألنس��اء ف��ي رك��ابه ب��ل وق��دنه، لك��ن ألنظ��ام أل

أ
يتق��دم إل��ى أل

ي عم�ل عظي�م للنس�اء وإلغ�ائهن
أ
بى إل أن تطم�س أ

أ
عم�اق أل�ذكور، ت�ا

أ
ألباتري�اركي وألعقلي�ة ألذكوري�ة ألقابع�ة ف�ي أ
.من مقدمة ألصورة ليتوأرين خلف ألرجال

نجزته كروبسكايا وقامت به، كانت ألك�تابة وألطباعة تحتل مركزأ ك�بيرأ ض�من أهتماماته�ا ألمتع�ددة
أ
في كل ما أ

فك��ار أل��تي خرج��ت م��ن
أ
لف أل

ت
لف ألكلم��ات ومئت ألك�ت��ب وألنص��وص وعش��رأت ألمجل��دأت وأ

ت
وألمختلف��ة، ف��ا

نامله��ا م��ن
أ
ص��ابع كروبس��كايا وأ

أ
دم��اغ ليني��ن ن وألك�ثير منه��ا م��ن وح��ي ألنقاش��ات م��ع رفيقت��ه ن ك��ل ه��ذأ ك��انت أ

ل��ة ألكاتب��ة، فبفض��لها خ��رج ذل��ك ألفك��ر ألس��ديد أل��ذي أنتش��ر بي��ن ألن��اس ونه��ل من��ه ألثوري��ون م��ن
ت
رقن��ه عل��ى أل

.دأخل روسيا وخارجها

ل���ة ألكاتب���ة فتخ���رج تل��ك ألنتاج���ات ألفكري���ة وألسياس��ية ألغزي��رة
ت
نام��ل تل��ك أل���تي ك���انت تض���غط عل��ى أل

أ
ي أ

أ
ف���ا

، لق���د ك���ان ألعم��ل مك�ث���ف بش���كل ك���بير، وأل���وقت ض���اغط بش���كل رهي���ب، وبس���بب ه��ذأ ل
أ
وألهائل���ة إل���ى ألمل

ن تك��ون ق��د ت��ورمت وأنتفخ��ت، ب��ل ق��د تك��ون نزف��ت دم��ا، لك��ن ص��احبتها ل��م تك��ن
أ
نام��ل إل أ

أ
يمك��ن لتل��ك أل

لة
أ
ناملها فليس لها ترف حتى تفقدها وألهتمام به�ا، فالمس�ا

أ
لتهتم، ول لتتبرم مما تفعله، فهي لم تكن تشعر با

ول                                                                                                                                             : ناديا كروبسكايا 
أ
3ألمعلمة ألبلشفية ألرأئعة �� ألجزء أل
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عظيمة وألقضية ملحة وعادلة، ثورة ألمستقبل، كل شيء في سبيل ألثورة يهون، فقضية ألثورة وقلب روسيا
ج�ل تحري�ر ألش�عب ألروس�ي وإخرأج�ه

أ
سا على عقب، يستحق دماءأ تنزف وجسدأ ينهك وعيونا تنتف�خ، م�ن أ

أ
رأ

ن��وأر، وأنتش��اله م��ن ظلم��ات ألق��رون ألوس��طى أل��تي يعيش��ها، و وض��عية ألعبي��د
أ
ف��اق أل

ت
م��ن غي��اهب ألظلم إل��ى أ

ألتي يكابدها عمال وفلحين وكل بؤساء ألشعب. ثم إن ظروف إعدأد ألثورة وألتهيئ لها يتطل�ب نك�رأن أل�ذأت
ن يس�تنفر، يج�ب إخ�رأج ك�ل

أ
وبذل كل ألجهود كاملة غير منقوصة وأشتغال كل ألجوأرح، كل ألكيان يجب أ

ألطاق��ات أل��تي ل��ديك، فقض��ية ألث��ورة وض��رورة نجاحه��ا وأنتص��ارها، وملحاحي��ة ت��وفير ش��روطها يب��ذل ل��ه ألغ��الي
م��ام ألبش��رية لتحق��ق أنعتاقه��ا فك��ل

أ
ج��ل فت��ح ألطري��ق أ

أ
يض��ا فم��ن أ

أ
وألنفي��س وك��ل عص��ارة ألمهج��ة وألعق��ل، وأ

.ألصعاب تهون

ي��ة عي��ون ه��اته أل��تي س��هرت أللي��الي ل يغم��ض له��ا جف��ن، ترق��ن ألكلم��ات تل��و ألكلم��ات وجم��ل تس��ابق بعض��ها
أ
أ

مره��ا، فالمه��ام ثقيل��ة تعج��ز ألجب��ال ع��ن
أ
ة ف��ي عجل��ة م��ن أ

أ
وص��فحات يش��د بعض��ها ف��ي بع��ض، ك��ل ذل��ك وألم��رأ

ن يتم���دد ألنه���ار وك���م
أ
ن تتص���ور ك���م تمن���ت أ

أ
حمله���ا، وأل���وقت ل يس���عف، ض���يق بش���كل رهي���ب، ويمكن���ك أ

خ�ذ طريق�ه ف�ي ألص�باح
أ
ن يا

أ
أس�تعطفت أللي�ل ليزي�د ط�ول، ح�تى تس�تطيع إنه�اء ألمك�ت�وب، ذل�ك أل�ذي يج�ب أ

ألب�اكر حس��ب ألوجه��ات ألمح�ددة ل�ديه، ف��إذأ ك�ان نح�و روس�يا ف�الطريق طويل�ة وألمطب�ات ف��ي ألطري�ق هائل�ة،
ة

أ
ع�دأء، فه�ي أم�رأ

أ
درأك م�ن أ

أ
ع�دأئها وم�ا أ

أ
فعيون ألقيصر مبثثة في كل مكان، ساهرة ل تن�ام، تترص�د لقتن�اص أ

أشتغلت في ألمنافي دأخل روسيا وفي ديار ألهجرة ألمؤقت�ة، ومتابع�ة م�ع رفيقه�ا ف�ي ك�ل مك�ان، لق�د أش�تغلت
ة أستثنائية

أ
ي جسم هذأ يتحمل كل هذأ إن لم تكن صاحبته أمرأ

أ
.في قر ألطقس وقساوة برد ألشتاء، فا

عم�ال
أ
عم�ال ألهائل�ة ق�امت به�ا كروبس�كايا، وس�يظل ألتاري�خ ي�ذكر له�ا ك�ل تل�ك أل

أ
ك�ل ه�ذه ألمه�ام ألعظيم�ة وأل

ألجليل����ة وألص����نائع ألعظيم����ة، ه���ي أل����تي أش����تغلت كالنمل����ة وتنقل����ت كالنحل����ة، ل ي���رف له����ا جف����ن، ل تمته����ن
و ألمرض

أ
و ألتعب أ

أ
ه حتى وهي في حالة من ألعياء أ

ت
.ألشكوى، ل تقول أ

ة، إنها ألمعلمة ألكبيرة، وألمثقفة ألعضوية ألملتزمة وألعالمة ألبارعة وألمربي�ة ألف�ذة،
أ
ي أمرأ

أ
ة وأ

أ
إنها بحق أمرأ

إنها ألناشرة وألموزعة ألتي ل تكل، إنها ألدأعية وألمحرضة وألمنظمة، إنها ف��ي ألح��زب لب��ؤة ل يش�ق له��ا غب�ار،
ل تق��دم للش��عب ألروس��ي

أ
منت إيمانا قويا با

ت
إنها كذلك وبامتياز تلك ألمنظرة ألبيدأغوجية متفردة زمانها، ألتي أ

مي��ة ونش��ر ألتعلي��م ف��ي
أ
مية تنهش عقول كباره وصغاره، نسائه ورجاله، فجعلت من محاربة أل

أ
ول تحرر له وأل

صفوف ألعمال وألفلحين وألكادحين عموما، قضيتها ألثانية بعد قضية ألثورة، بل أعتبرتهما يتماش��يان مع��ا
ب��التوأزي، ك��انت دأئم��ا وس��ط ألعم��ال وف��ي قل��ب هم��ومهم، لص��يقة بالمض��طهدين وألمس��تغلين، ولي��س ذل��ك

ول                                                                                                                                             : ناديا كروبسكايا 
أ
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فك�ار رأئ�ديه ك�ارل م�اركس وفردري�ك أنجل�ز، من�ذ
أ
ة تش�بعت ب�الفكر ألماركس��ي وتعلق�ت با

أ
مر ألغريب، ف�المرأ

أ
بال

ن وعت وفتحت عينيها على وأقع روسيا ألمتخلف وعلى قهر ألقيصرية لشعوب روسيا
أ
.أ

ن ه�ذه ألعبقري�ة أللينيني�ة
أ
ن تبقى قابعة ف�ي ألظ�ل، ح�تى ليخي�ل للك�ثيرين أ

أ
ريد لها أ

أ
إذأ كانت كروبسكيايا قد أ

ن���ارت لرفيقه���ا أل���دروب
أ
نه���ا ك���انت تل���ك ألش���مس ألوق���ادة أل���تي أ

أ
ه���ي م���ن ص���نع ليني���ن وح���ده، فيك�فيه���ا فخ���رأ أ

مامه ألطرق ألمنعرجة وسهلت عليه ألصعاب ألمتعددة
أ
مامه ألمسالك ألوعرة وعبدت أ

أ
.ألمظلمة، وفتحت أ

لقد كان حقا، ذل�ك ألي�وم أل�ذي ألتق�ت في�ه كروبس�كايا رفيقه�ا ليني�ن يوم�ا مش�هودأ، فق�د ك�ان ل�ه م�ا بع�ده، فق�د
رقه��ا م��ن ري��ح تل��ك أل��تي رم��ت به��ا ف��ي

أ
ش��كل ذل��ك ألح��د ألفاص�ل لم��ا س��تكون علي��ه روس��يا ف��ي ألمس��تقبل، فم��ا أ

عظم�ه م�ن ي�وم ذل�ك أل�ذي ول�دت
أ
س�عده م�ن ح�ظ ذل�ك أل�ذي قاده�ا نح�وه، م�ا أ

أ
ولي�انوف، وم�ا أ

أ
طري�ق إليت�ش أ

عطت ما أستبقت شيئ
أ
.فيه، فقد أ

مهم�ا ك�ت�ب ع�ن ه�ذه ألبلش�فية ألرأئع�ة ومهم�ا قي�ل عنه�ا، ف�إن ذل�ك ل�ن يوفيه�ا حقه�ا، وس�يكون ع�اجزأ ك�ل م�ن
.حاول حصر فضائلها وجمع جميل صنائعها وتلخيص كل ما قدمته لروسيا ألوطن ولروسيا ألشعب

دوأره��ا ف��ي ألتاري��خ ص��ناعة،
أ
ة أ

أ
مامن��ا، لم��ن ينك��ر عل��ى ألم��رأ

أ
نخت��م ألكلم ب��القول، ونم��وذج كروبس��كايا ماث��ل أ

دق
أ
وفض�لها عل�ى ألث�ورأت مس�ارأ وإنج�ازأ، ه�ل ك�ان ليني�ن لوح�ده ق�ادرأ عل�ى ألقي�ام بك�ل تل�ك ألمهم�ات، وف�ي أ

تفاص��يلها ل��و ل��م تك��ن رفيقت��ه كروبس��كايا إل��ى ج��انبه ؟ وه��و أل��ذي ك��انت ص��حته تعت��ل باس��تمرأر بحك��م ألجه��اد
. ألفكري وألقلق ألدأئم ألذي تتطلبه ألثورة وهم ألثورة وهاجس ألثورة

يته�ا ألبلش�فية ألعظيم�ة وألرأئع�ة، ي�وم ول�دت وي�وم تحيي�ن وتبع�ثين ف�ي قل�وب ك�ل ألمض�طهدين
أ
فس�لم علي�ك أ

.وألمضطهدأت، ألمستغلين وألمستغلت وكل ثوأر وثوريات ألعالم

جميلة صابر

24 – 2 - 2017

ول                                                                                                                                             : ناديا كروبسكايا 
أ
5ألمعلمة ألبلشفية ألرأئعة �� ألجزء أل


