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هوامش

ارتبطت ب ِ ْركة البطريرك في العاصمة الروسية موسكو بأساطير وخرافات مختلفة ،منذ القرن السادس عشر .ويُحكى عن برك،
بحسب ما يشير االسم الروسي حتى يومنا ،علمًا أنّها بركة واحدة

بركة البطريرك
تزلّج على جليد البركة (ديميتار ديلكوف /فرانس برس)

باختصار

مسرح أحداث «المعلم ومارغريتا» في موسكو
موسكو ـ رامي القليوبي

على بعد كيلومترات معدودة من
الساحة الحمراء والكرملني وسط
مــوسـكــو ،ثـ ّـمــة ِبـ ْـركــة ُيطلق عليها
اسم «باتريارشي برودي» أو بركة البطريرك
الـتــي نــالــت مكانتها فــي َ
األدبـ ــن الــروســي
والـعــاملــي بعدما جعلها الـكــاتــب املسرحي
وال ــروائ ــي الــروســي ميخائيل بــولـغــاكــوف
( )1940 - 1891م ـس ــرح ــا ل ـب ــداي ــة أحـ ــداث
أبــرز روايــاتــه «املعلم ومارغريتا» .تتناول
الــروايــة رحلة خيالية يقوم بها الشيطان
إلــى موسكو في عهد االتحاد السوفييتي
وســط إعــان اإللـحــاد أيديولوجية رسمية
لـ ـل ــدول ــة ،وي ـل ـت ـقــي ف ــي ف ـص ـل ـهــا ّ
األول مــع
َّ
السوفييتيني ميخائيل بيرليوز
األديـ َـبــن
وإيـ ـف ــان ب ـي ــزدوم ـن ــي ف ــي أثـ ـن ــاء جــولـتـهـمــا
بـجــوار بركة البطريرك ،فيدخالن معه في
نـقــاش فلسفي حــول الـلــه ويـســوع املسيح.
ويـ ـص ـ ّـر ب ـيــرل ـيــوز ع ـلــى إنـ ـك ــار وجــوده ـمــا
م ــن دون أن يـعـلــم م ــن أم ــام ــه ،فـيـمــا يتنبأ
ّ
الشيطان بأن بيرليوز سوف يموت نتيجة
انـفـصــال رأس ــه عــن ج ـســده .وتـتـحـقــق هــذه
النبوءة بعد سقوطه تحت عجالت الترام

بـ ّمــوسـكــو فــي الـفـصــل الـثــالــث مــن الــروايــة.
ومل ــا كــان الفصل ّ
األول مــن الــروايــة قــد جاء
تتحدثوا أبدًا إلى الغرباء»،
تحت عنوان «ال
ُ ّ
فقد ُوضعت الفتة خطت عليها هذه العبارة
لـتـسـتـقـبــل زائ ـ ــري بــركــة ال ـ ّب ـطــريــرك ،لـلـمــرة
ُ
األول ــى فــي عــام  .2012لكنها كــانــت تسرق
ف ــي ك ــل م ــرة ب ـعــد تــركـيـبـهــاّ ،رب ـم ــا م ــن قبل
املعجبني بإبداع بولغاكوف.
ُوإلــى جانب ارتباطها بأعمال بولغاكوف،
نصب بجوار البركة تمثال للشاعر وكاتب
الحكايات الرمزية الروسي إيفان كريلوف
( )1844 - 1769الــذي نــال شهرته من خالل
تناوله مختلف الصفات البشرية مسلطة
ُ
ع ـلــى عــالــم ال ـح ـي ــوان .وتـ ـع ـ َـرض ف ــي امل ـكــان
م ـج ـم ــوع ــة تـ ـض ـ ّـم سـ ــت لـ ــوحـ ــات ب ــرون ــزي ــة
مـ ـج ـ ّـس ــدة ألبـ ـ ـط ـ ــال أعـ ـ ـم ـ ــال كـ ــري ـ ـلـ ــوف ،مــن
بينها القصائد الرمزية «الفيل وموسكا»
و«ال ـغ ــراب والـثـعـلــب» و«ال ـق ــرد وال ـن ـظــارة».
واألخيرة تتناول قصة قرد ّ
العمر
تقدم في
ّ
ويحصل على نظارة لتحسني بصره ،لكنه
ال يعرف كيف يستخدمها فيكسرها.
تقع بركة البطريرك في املنطقة التاريخية
من موسكو ،محاطة بمجموعة من الشوارع
الفرعية .وهــي لــم تعد الـيــوم مـجـ ّـرد وجهة

ّ
ّ
ملحبي األدب ،إنما يمكن وصفها باملنطقة
ّ
الراقية وسط العاصمة ّالتي تضم عددًا من
ُ
املطاعم الفاخرة ،علمًا أنها ت َع ّد واحـدًا من
أغلى األحياء السكنية في املدينة .ويظهر
ّ
البحث عبر مــواقــع إعــانــات الـعـقــارات بــأن
أس ـع ــار الـشـقــق ف ــي ش ــارع م ــاالي ــا بــرونــايــا
املـطــل على الـبــركــة تـبــدأ مــن نحو  650ألف
دوالر أمـ ـي ــرك ــي ل ـش ـق ــة صـ ـغـ ـي ــرة ال ت ــزي ــد
مساحتها عــن  50مترًا ّ
مربعًا ،وتصل إلى
نـحــو مـلـيــون ونـصــف مـلـيــون دوالر لشقق
ّ
فخمة مساحتها نحو  70مترًا ّ
مربعًا وتطل
على البركة مباشرة.
وعـ ـل ــى م ـق ــرب ــة م ــن ب ــرك ــة الـ ـبـ ـط ــري ــرك ،يـقــع
متحف ميخائيل بولغاكوف الــذي ّ
تأسس
في عــام  2007في الشقة رقــم  50من املبنى
رقــم  10بـشــارع بولشايا ســادوفــايــا ،حيث
أق ـ ــام ال ـك ــات ــب م ــع زوجـ ـت ــه األولـ ـ ــى تــاتـيــا ّنــا
البــا من عــام  1921إلــى عــام  ،1924علمًا أنه
أعماله .وفي
كتب في هــذه الشقة عــددًا من
ّ
إمكان زائري املتحف ،إلى جانب التنقل بني
غرف الشقة التي تحفظ ذكرى بولغاكوف،
االط ـ ــاع ع ـلــى يــوم ـيــاتــه ال ـت ــي كـتـبـهــا عند
ان ـت ـقــالــه م ــن ش ـم ــال ال ـق ــوق ــاز إل ــى مــوسـكــو
«ب ــا م ــال وب ــا متعلقات شخصية للبقاء

نالت «باتريارشي
برودي» مكانتها
في َ
األدبني الروسي
والعاملي على يد الكاتب
املسرحي والروائي
الروسي ميخائيل
بولغاكوف
■■■
في استقبال زائري
بركة البطريرك الفتة
ُ ّ
خطت عليها عبارة
«ال تتحدثوا أبدًا إلى
الغرباء» في إشارة إلى
رواية بولغاكوف
■■■
بجوار البركة تمثال
للشاعر الروسي
إيفان كريلوف الذي
نال شهرته من خالل
تناوله الصفات البشرية
مسلطة على عالم
الحيوان

فيها إلــى األب ــد» ،على حـ ّـد وصفه حاله في
سيرته الذاتية .ولم يحرص بولغاكوف في
على تسجيل األحــداث الشخصية
يومياته ّ
فـ ـحـ ـس ــب ،إنـ ـ ـم ـ ــا سـ ـع ــى أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى رص ــد
ّ
املستجدات في الدولة السوفييتية الوليدة
َ
على املستويني السياسي واملجتمعي .وفي
املبنى ذاته ،يقع كذلك متحف ومسرح «بيت
بــولـغــاكــوف» ال ــذي ي ـقـ ّـدم لـلــزائــريــن جــوالت
تـعــريـفـيــة بــاملـسـيــرة الـحـيــاتـيــة واإلبــداع ـيــة
لبولغاكوف وتعريفًا بشخصيات أعماله
األدبية.
وكان ميخائيل أفانيسيفتس بولغاكوف
قد ولد في مدينة كييف (عاصمة أوكرانيا
ّ
وتعود منذ
حاليًا) ،ونشأ في عائلة مثقفة
صغره على القراءة وسماع املوسيقى ،قبل
أن يلتحق فــي عــام  1909بكلية الطب في
جامعة كييف .وبعد ّ
تخرجه عمل طبيبًا
ّ
عسكريًا فــي الـحــرس األبـيــض الــذي تكبد
هــزيـمــة أم ــام ال ـحــرس األح ـمــر فــي الـحــرب
األهلية عقب ثورة البالشفة في عام .1917
وبعد انسحاب الحرس األبيض من مدينة
فــاديـقــوقــاز حـيــث ك ــان مـقـ ّـر عـمـلــه ،تـ ّ
ـوجــه
بولغاكوف إلى موسكو لتتحول مسيرته
من الطب إلى املسرح واألدب .وإلى جانب
«املعلم ومارغريتا» ،نذكر من أبرز أعماله
َ
روايــتــي «الـحــرس األبـيــض» و«قـلــب كلب»
ـان فــاس ـي ـل ـي ـي ـف ـت ـيــش».
ومـ ـس ــرحـ ـي ــة «إيـ ـ ـف ـ ـ ّ
تجدر اإلشــارة إلى أنــه ،على مدى سنوات
طويلة وحتى األيام األخيرة من عمره في
عــام  ،1940واص ــل بــولـغــاكــوف عمله على
ُ
روايــة «املعلم ومارغريتا» التي كتب لها
أن تحقق له شهرة ّ عاملية لم تتضاءل مع
م ــرور ال ــزم ــن ُ
وصــن ـفــت واحـ ــدة م ــن أشـهــر
روايات القرن العشرين.

وأخيرًا
نظرية العنب الحامض
سعدية مفرح

أن يخطئ أحد املصلني أمامك في قــراءة الفاتحة ،ال
يعني أنــك تكفر بالصالة .لكن هناك من يحاول أن
يوهم بقية املصلني بــذلــك ،حتى تسود حالة الكفر
لــدى الجميع .ومــا ينطبق على هــذا املـثــال يمكن أن
ينطبق على أمثلة أخــرى نعيشها ونتعايش معها
يوميًا ،على الصعيدين ،الفردي والجمعي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،واس ـت ـث ـمــارًا ملـعــانــي امل ـثــال أع ــاه،
ت ـع ـي ــش الـ ـك ــوي ــت ،فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ح ــال ــة مــن
ال ـصــراعــات الـسـيــاسـيــة ال ـح ـ ّـادة تـحــت قـبــة الـبــرملــان،
وخارجه أيضًا ،نتيجة تراكمات من املشكالت التي ال
تخفى على أحد من الكويتيني ،ومن املتابعني للشأن
ّ
الكويتي .وكــان من الطبيعي جـدًا أن تتولد من تلك
ٌ
حاالت أخرى للصراعات الفردية التي ترجمها
الحالة
بـعــض أع ـضــاء مجلس األم ــة ،بمختلف توجهاتهم
ّ
بمشادات ونزاعات بأصوات عالية وألفاظ
وأفكارهم،
قاسية .وألن الكويتيني معتادون هــذا كله ،ومــا هو
أقسى منه ،فقد تعاملوا معهم كعادتهم :انتقادات
ال تخلو من التفسيرات والتبريرات ،وفقًا للقناعات

ال ـفــرديــة ولــان ـت ـمــاءات الـسـيــاسـيــة وغ ـيــرهــا .وهـكــذا
نقاشات مستمر ٍة وجدت لها ،في
تمضي األمور في
ٍ
اآلون ــة األخـيــرة ،بيئة حاضنة فــي وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي الـقــديـمــة ،قـبــل أن تـظـهــر مـنـ ّـصــة كلوب
ه ــاوس الـتــي أسهمت فــي تسريع وتـيــرة النقاشات
السياسية الجريئة جدًا بني الكويتيني ،وهو ما ّ
سبب
نوعًا من الصدمة لدى متابعيهم من الخليجيني!
ويبدو أن تلك الصدمة القت ً
هوى أو ً
أهواء في وجدان
بعض الحكومات ،فاتخذت مما ًيحدث في الكويت،
بشكل مباشر أو غير مباشرّ ،
فزاعة ضد الديمقراطية
أو ن ـمــوذج ـهــا ال ـكــوي ـتــي امل ـص ـغــر ت ـح ــدي ـدًا .وه ـك ــذا،
أصبحنا نتابع بعض الخليجيني وهم يسخرون من
سياسية
نزاعات
الديمقراطية الكويتية ،ملا يرونه من
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
نزاعات طبيعية في أي
حادة تحت قبة البرملان ،وهي
بلد يحظى بحراك سياسي متنوع وثـ ّ
ـري ،فتجدهم
م ـص ــدوم ــن م ــن م ـس ـت ــوى ال ـن ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
الـكــويـتـيــة وسـقـفـهــا الـعــالــي جـ ـدًا ،ال ــذي ي ـت ـجــاوز ،في
بعض أشكاله ومستوياته وصوره ،الحدود املتعارف
عليها محليًا ،خصوصًا أن الجميع يشارك في هذه
الـنـقــاشــات ،بـغـ ّـض النظر عــن ّأي اعـتـبــارات متوقعة.

وألنهم بال خبرة على هذا الصعيد تحديدًا ،وألسباب
أخرى ال مجال لذكرها (ألسباب كثيرة هنا) ،يأتون
ٌ
مطلوب ،وقريبة من
بتعليقات بعيدة عن َالنقد ،وهو
السذاجة .أمــا َمــن فوقهم ،فيجتهدون في استغالل
ذلــك كله ،بغرض تخويف الشعوب من أي مستوى
من مستويات الديمقراطية! وهكذا تجدهم يعايرون
ً
ال ـكــويــت بـمـلـفــات تـسـتـحــق االن ـت ـقــاد ف ـع ــا ،كملفي
البدون العالق منذ عقود بال حل حقيقي ،والفساد
الذي طفحت قضاياه على السطح أخيرًا ،وغيرهما.

تغريدات وتدوينات ومقاالت
شبه موحدة من النخبة
والذباب اإللكتروني في انتقاد
التجربة البرلمانية الكويتية

ويتجاهلون أن الديمقراطية ،أو نموذجها الكويتي
املـصـغــر عـلــى األق ــل ،هــو مــا سـمــح لـهــم ب ــأن يعرفوا
أن هناك ملفات عالقة .أما الديكتاتورية ،فقد أخفت
عنهم ذلــك كله في البلدان الديكتاتورية! وأقنعتهم
بأن ما يقوله التلفزيون الرسمي هو الحقيقة.
الغريب في هذا السياق ،تلك التغريدات والتدوينات
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاالت شـ ـب ــه امل ـ ــوح ـ ــدة مـ ــن ال ـن ـخ ـب ــة والـ ــذبـ ــاب
اإلل ـك ـتــرونــي ،عـلــى ح ــد سـ ــواء ،ف ــي ان ـت ـقــاد الـتـجــربــة
البرملانية الكويتية ،ما يؤكد أنها شيطنة مقصودة
وم ــدروس ــة! أم ــا أغ ــراض تـلــك الشيطنة ،فــا تخفى
عـلــى أح ــد .وال تـخــص ال ـكــويــت! لـكــن مــا يــؤســف له
ً
ف ـعــا ،أن يـتـجــاوب الـجـمـهــور الـشـعـبــي مــع سياسة
الشيطنة ،ويحاول أن يقنع نفسه بأن نقيض املشهد
الكويتي ،بكل تداعياته الصاخبة والحرة ،هو خياره
الـخــاص والـحـقـيـقــي ،وهــو مــا يـبــدو تطبيقًا لنظرية
حياتية قديمة ،تقول إن من ال يطول عنقود العنب
سيقول إنه حامض وغير صالح لالستهالك! لكن
الديمقراطية ،لسوء حظه على املدى القريب ،وحسنه
عـلــى امل ــدى الـبـعـيــد ،ليست عـنــا ،وسـتـبـقــى صالحة
لالستهالك دائمًا!
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