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دينيس بوزيريوف
التاريخ الروسي المعاصر في 14 زجاجة فودكا

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسي  الفودكا  يعد مشروب  لم 
الــشــهــيــر، الــبــالــغــة نــســبــة الــكــحــول 
فيه 40%، مــجــرد أحــد أبـــرز رمــوز 
روســيــا، وإنــمــا جـــاء تــاريــخــه بمثابة مــرآة 
لتاريخ البالد في مجاالت أخرى من حياتها 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.  
وبـــعـــد أن كــــان إنـــتـــاج الــكــحــول حـــكـــرًا على 
الــــدولــــة فــــي عـــهـــد االقـــتـــصـــاد املــــركــــزي فــي 
الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة، ســيــطــرت عــصــابــات 
املافيا بعد تفكك االتحاد السوفييتي على 
هـــذا الــقــطــاع املــربــح فــي تسعينيات الــقــرن 
املــــاضــــي، ووصــــــل األمــــــر إلـــــى إطــــــالق اســـم 
»بوتينكا« على إحدى عالمات الفودكا في 
بـــدايـــات عــهــد الــرئــيــس الـــروســـي فالديمير 

بوتني.  
ــتــــاب بــــعــــنــــوان »الــــتــــاريــــخ الــــروســــي  فــــي كــ
املـــعـــاصـــر فـــي 14 زجـــاجـــة فــــودكــــا«، صــدر 
ــاول الـــكـــاتـــب  ــنــ ــتــ ــو، يــ ــكــ حـــديـــثـــا فـــــي مــــوســ
الـــصـــحـــافـــي واملـــــــــدون الـــــروســـــي، ديــنــيــس 
ــريـــوف، مــســيــرة تــطــور قــطــاع إنــتــاج  بـــوزيـ
الـــفـــودكـــا كـــمـــرآة لـــتـــاريـــخ روســـيـــا مـــا بعد 
ــطــــت فــيــه  ــلــ ــتــ ــة، وكـــــيـــــف اخــ ــيــ ــتــ ــيــ ــيــ ــوفــ الــــســ
الصراعات من أجل املال والسلطة والنفوذ.  
ــي الــــجــــديــــد«،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع »الـ

تاريخ روسيا يقرأه دينيس بوزيريوف من خالل إنتاج الفودكا )العربي الجديد(

ــاريــــخ صــنــاعــة  ــريــــوف تــ ــوزيــ يـــســـتـــعـــرض بــ
: »إذا 

ً
الــفــودكــا فــي روســيــا الــحــديــثــة، قــائــال

تتعلق  كلمات  ثــالث  عــن  أجنبي  أي  سألت 
ــا  ــداهــ ــه بــــروســــيــــا، فـــســـتـــكـــون إحــ ــنــ ــــي ذهــ فـ
الكلمتان  تتراوح  قد  بينما  الفودكا حتما، 
األخــريــان بــني الــبــرد وبــوتــني، أو والفضاء 
والباليه، ولكن الفودكا ال تتغير. منذ بداية 
تسعينيات القرن املاضي، شهد قطاع إنتاج 
الفودكا تطورًا كبيرًا، ولكن عصابات املافيا 
كــانــت تتحكم فيه فــي الــبــدايــة، وكـــان مــرآة 
ملــا يجري فــي الــبــالد، بــدءًا مــن اإلصــالحــات 
الجريمة  وانتشار  الوحشية  والرأسمالية 
املنظمة، وتحكم العصابات ال الشرطة في 
شوارع املدن الروسية، ووصوال إلى مرحلة 

الهدوء في القرن الـ21«. 
ــــدأ مــصــنــع »كـــريـــســـتـــال«  بـ ــــام 2003،  فــــي عـ
بــإنــتــاج فــودكــا حملت عــالمــة »بــوتــيــنــكــا«، 
بوتني،  لشعبية  موضوعيا  مــؤشــرًا  لتأتي 
وفق ما يوضحه بوزيريوف، مضيفا: »في 
ذلك الزمن، كان هناك مخاوف لدى الروس 
مــــن شـــــــراء كــــحــــول مـــغـــشـــوش فــــي مــتــاجــر 
الــتــجــزئــة، فــعــنــدمــا بـــدأ إنـــتـــاج »بــوتــيــنــكــا« 
بالتنسيق مع قمة هرم السلطة، وبإذن من 
بــوتــني شــخــصــيــا، حظيت بــإقــبــال عـــال من 
الزبائن الذين آمنوا بأن بوتني واملحيطني 
به لن يسمحوا بإنتاج فودكا سيئة الجودة 

تــحــمــل اســـمـــه، حــتــى ال يــظــن الـــنـــاس عنه 
سوءًا، ويمتنعوا عن التصويت له في ذروة 

شعبيته بني واليتيه األولى والثانية«.  
وحـــول تــأثــيــر الــتــغــيــيــرات فــي نسبة تأييد 
بــوتــني عــلــى مــبــيــعــات »بــوتــيــنــكــا«، يــتــابــع: 
»بوتينكا«  مبيعات  ظلت  طــويــلــة،  »لــفــتــرة 
تــعــكــس صــعــود أو هــبــوط شــعــبــيــة بــوتــني 
بــدرجــة أكــبــر حــتــى مــن اســتــطــالعــات الـــرأي 
ــبـــب خـــــــوف الــــعــــديــــد مــن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بـــسـ
بصراحة  اإلجـــابـــة  مــن  ــم  ــ آراؤهـ املستطلعة 
خشية من تسريب بياناتهم. وكانت هناك 
دائما صعوبات في تحقيق مبيعات كبيرة 
»بــوتــيــنــكــا« فــي مــنــاطــق الــشــرق األقــصــى  لـــ
الروسي التي تعد األقل والء لبوتني وحزبه 
»روسيا املوحدة«، وكان ذلك واضحا دائما 
في نتائج االنتخابات أيضا. ولكن، بحلول 
اليوم، لم يعد مصنعو »بوتينكا« يركزون 
ــن عـــالمـــات  ــ ــا، فـــســـقـــطـــت مـ ــقـــهـ عـــلـــى تـــســـويـ
الــفــودكــا الــعــشــر أو حــتــى الــعــشــريــن األكــثــر 
»بوتينكا« أي وجود  مبيعا«. كما لم يعد لـ

الفت في متاجر التجزئة الروسية. 
ــيــــا حـــول  ــيــــرت فــــي روســ أقــــاويــــل كـــثـــيـــرة أثــ
الـــروحـــيـــة في  الـــفـــودكـــا واملـــشـــروبـــات  دور 
الزعم  إلــى حــد  املــعــاصــر، وصلت  تاريخها 
الــذي  الــكــحــول  ــان  أن بــرنــامــج مكافحة إدمــ
اعــتــمــده آخــر زعــمــاء االتــحــاد السوفييتي، 

ــاتــــشــــوف، فــــي مــنــتــصــف  مــيــخــائــيــل غــــوربــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، ســـرع انــهــيــار 
الدولة السوفييتية، بعد أن كبد ميزانيتها 
خــســائــر فـــادحـــة بــســبــب تـــهـــاوي عــوائــدهــا 
الــدولــة إلنتاج  احــتــكــار  فــي ظــل  الكحولية، 
الـــكـــحـــول وجـــمـــيـــع األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة 

الكبرى.  
إال أن بوزيريوف يقلل من أهمية مثل هذه 
السوفييتي  االتــحــاد  قائال: »تفكك  املــزاعــم، 
ــم عــن  ــ ــاجـ ــ ــد، نـ ــقــ ــعــ ــــي مــ ــــخـ ــاريـ ــ ــو حـــــــدث تـ ــ هــ
مجموعة مــن الــعــوامــل، وهــنــاك حــتــى اآلن 
الفودكا  إنتاج  مبالغة في مساهمة رســوم 
فــي املــيــزايــنــة، وتــدعــو األحــــزاب الشعبوية 
الــدومــا )الــنــواب( حتى اليوم إلى  بمجلس 
إعادة فرض احتكار الدولة لسوق الكحول، 
الفودكا كانت ذات  بــأن  متحججة في ذلــك 
ــم مـــصـــادر تــمــويــل خــزيــنــة الـــبـــالد،  يــــوم أهــ
ــــان يــحــدث  ــــك كـ ــرون أن ذلـ ــذكــ ولــكــنــهــم ال يــ
فـــي عــهــد روســـيـــا الــقــيــصــريــة، قــبــل الــحــرب 
العاملية األولى )1914 - 1918(، حني لم تكن 
الخزينة تحصل على عوائد النفط والغاز 
على عكس ما كان عليه الحال في الحقبة 

السوفييتية أو اليوم«.
ــــول مــــن اخـــتـــرع  ــرا حـ ــ ــزال الــــجــــدل دائـــ ــ وال يــ
الفودكا، كونها مشروبا قديما انتشر بني 
مــخــتــلــف الـــشـــعـــوب، ولـــكـــن عـــالـــم الــكــيــمــيــاء 
البريطاني، جــورج غيلبني، كــان له السبق 
املــثــالــيــة  ــة  ــادلــ ــعــ املــ ــع  ــ فــــي وضــ ــام 1792  ــ عــ
لــلــفــودكــا، الحــتــوائــهــا عــلــى نــســبــة 38 في 
املائة من الكحول، ثم اقتبسه عالم الكيمياء 
مينديلييف،  دمــيــتــري  ــر،  ــهـ األشـ الـــروســـي 
خلط  »عــن  بعنوان  للدكتوراه  رسالته  فــي 
الــكــحــول بــاملــيــاه« فــي عـــام 1865، مــا رســخ 
اختراع  الفودكا هي  بــأن  الشائع  لالعتقاد 

روسي بامتياز.

بعد أن كان إنتاج 
الكحول حكرًا على 

الدولة في عهد 
االقتصاد املركزي في 
الحقبة السوفييتية، 
سيطرت العصابات 

على هذا القطاع

■ ■ ■
بدأ مصنع »كريستال« 
بإنتاج فودكا حملت 

عالمة »بوتينكا«، لتأتي 
مؤشرًا موضوعيًا 

لشعبية بوتني، وفق ما 
يوضحه بوزيريوف

■ ■ ■
هناك مزاعم تقول 
إن برنامج مكافحة 
إدمان الكحول الذي 
اعتمده آخر زعماء 
االتحاد السوفييتي، 

ميخائيل غورباتشوف، 
سرع انهيار الدولة 

السوفييتية

باختصار

في كتاب بعنوان »التاريخ الروسي المعاصر في 14 زجاجة فودكا«، صدر حديثًا في موسكو، يتناول الكاتب الصحافي، دينيس 
بوزيريوف، مسيرة تطور قطاع إنتاج الفودكا كمرآة لتاريخ روسيا ما بعد السوفييتية

هوامش

سما حسن

ينتزعونك  بداخلك وحــولــك.  كــل شــيء،  يتغير  فــجــأة، 
ــدراســـي ودرس ال تــفــهــم شـــرحـــه، لكنك  الـ مـــن صــفــك 
تــحــفــظــه مـــن أجـــل امــتــحــاٍن بــغــيــٍض فـــي نــهــايــة الــعــام، 
ويسحبونك لكي تهتف باسٍم رابٍض في أعماقك سّرا 
هــو اســم فلسطني. فــجــأة تكتشف أن مــا تــحــّدث عنه 
يتحّدث  كــان  فقد  يــعــود،  أن  املمكن  مــن  العجوز  الجد 
عن وطٍن مسلوب وحلم بعيد، ويتنهد كثيرا. وأصبح 
التي  البعيدة  القرية   كل ما يرويه عن ذكريات 

ً
حقيقة

التي  األساطير  بما يشبه  النكبة،  هّجر منها في عام 
 أيضا 

ً
تــروى لكي ينام بعد سماعها الصغار. وفجأة

ترى الحلم الذي بناه الجيش الذي ال يقهر قد تقّوض. 
يكفي أن أحد أركانه قد تهّدم، وأصبح ذّرات من رمال، 
فها هــو الــيــوم يغوص ويــغــرق ويــتــوه فــي وحــل مخيم 

الثورة »مخيم جباليا« وأزقته.
ـــر جــيــدا الــجــنــود الــراجــلــني املــدّجــجــني بــالــســالح، 

ّ
تـــذك

والذين كانوا يمّرون في أكثر األزقة ضيقا، ويتلفتون 
ــا يــتــحــّول  يــمــنــة ويـــســـرة فـــي تـــوجـــس، ثـــم ســـرعـــان مـ
يتقافزون  حولهم  فالصبية  اطمئنان،  إلــى  توجسهم 
ويتضاحكون على مرآهم املضحك، فهم، على قصر 

أوزانهم  أضعاف  يحملون  بنياتهم،  وضآلة  قاماتهم 
مـــن الـــســـالح والـــعـــتـــاد، ويـــمـــّدون أيــديــهــم مـــن جعبهم 
ومتعلقاٍت  أدواٍت  فُيخرجون  ظهورهم،  خلف  املعلقة 
ال تتوقع أنه يمكن إخفاؤها في هذه األماكن، وألنهم 
 وهم يتدارسون التفافات األزقة، 

ً
يمضون وقتا طويال

أيديهم.  بني  مرسومة  خرائط  وبــني  بينها  ويطابقون 
ويعتقدون أنهم قد حفظوها، حتى جاء ذلك اليوم الذي 
تاهوا وغرقوا في أزقة املخيمات التي أجبروا أصحاب 

األرض على أن يقيموا فيها مصنفني الجئني.
اشتعلت الثورة في الثامن من ديسمبر/ كانون األول 
ر ذلك اليوم جيدا، حني أعلن النفير 

ّ
من العام 1987. وتذك

العام في جميع أنحاء قطاع غزة، احتجاجًا على دهس 
شاحنة إسرائيلية، يقودها إسرائيلي سيارة يركبها 
عّمال فلسطينيون متوقفة في محطة وقود في مدينة 
أسدود، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، 
الخبر  بإعالن  وقتها  اإلسرائيلية  اإلذاعــة  اكتفت  وقــد 
ــز عليه، ألنــه لــم يكن أكثر مــن حــادث 

ّ
مــن دون أن تــرك

يشبه حوادث عديدة مماثلة كان يقوم بها إسرائيليون 
بشكل متقطع، ويرّد عليها الفلسطينيون. ولكن هذه 
الــحــادثــة كــانــت مــخــتــلــفــة، حــيــث أشــيــع وقــتــهــا أن هــذا 
انتقام من والــد أحد اإلسرائيليني  الحادث كان عملية 

الذي تم طعنه قبل يومني من ذلك التاريخ، بينما كان 
يتسّوق في غزة، فاعتبر الفلسطينيون الحادث عملية 
قتل متعّمد. وفي اليوم التالي وخالل جنازة الضحايا، 
الغاضبة  الحشود  ألــقــت  عــارمــة،  احتجاجات  اندلعت 
خــاللــهــا الــحــجــارة عــلــى مــوقــع لــلــجــيــش اإلســرائــيــلــي،  
الحشود،  ذلــك  يفّرق  أن  النار من دون  الجنود  فأطلق 
ــرارا عــلــى املــواجــهــة بــالــحــجــارة وقنابل  بــل زادهــــا إصــ
املولوتوف محلية الصنع. ما حدا بالجيش اإلسرائيلي 
ــل أول شـــرارة 

ّ
بــطــلــب املــــدد الــعــســكــري، وهـــو مـــا شــك

لالنتفاضة التي حّركت املياه الراكدة، أو باألصح التي 

، ألسباٍب كثيرة أّدت إلى اندالعها، 
ً
كانت واجهة أمامية

يتقبل  لم  التهجير  مــرارة  ذاق  الــذي  الشعب  أن  أهمها 
ــرار هــذا االحــتــالل على  فكرة االحــتــالل ودوامـــه، وإصـ
لقمة عيشه، فمقتل  مــا يخّص  فــي  إذاللـــه، خصوصا 
هؤالء العمال أشعل فتيل االنتفاضة فعال، ألن الالجئ 
 ومهانٍة داخل 

ّ
الفلسطيني الذي كان يضطر للعمل بذل

أراضيه املحتلة تحّمل الكثير، أجورا متدنية وتفتيشا 
عــلــى الــحــاجــز الـــذي يفصل قــطــاع غـــزة عــن األراضـــي 
ه مقارنة بالعامل 

ّ
املحتلة )إيرز(، وصرامة القوانني بحق

اإلسرائيلي. وأمام هذا الوضع املترّدي وإفقار الالجئ 
الــعــالــم ســـوف يــجــد حــال قريبا  ــان يعتقد أن  ــــذي كـ ال
حالة  فــي  الفلسطيني  الــشــارع  كــان  ووقتها  لقضيته، 
لكي يشتعل. وفعال خرجنا  الشرارة  غليان، وينتظر 
إلى الشوارع نهتف باسم فلسطني تحت قيادة واحدة، 
وانتهت  الضحايا،  وسقط  سنوات،  االنتفاضة  وظلت 
 وال متوقعة. ولكنها حققت اإلنجاز 

ً
نهاية غير ُمرضية

األهم، وهو االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر 
االعتراف اإلسرائيلي األميركي بسكان الضفة الغربية 
والقدس وقطاع غزة أنهم جزء من الشعب الفلسطيني، 
وأجهضت توقعات جندي إسرائيلي كان يعتقد أنه قد 

حفظ خريطة مخيم الثورة.

في ذكرى االنتفاضة الفلسطينية

وأخيرًا

الشعب الذي ذاق مرارة 
التهجير لم يتقبل فكرة االحتالل 

ودوامه، وإصرار هذا االحتالل 
على إذالله
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