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هوامش

تعد األبراج الستالينية أو «األخوات السبع» من رموز العاصمة الروسية موسكو ،هي التي شكلت رمزًا لقوة االتحاد السوفييتي
ّ
ما بعد الحرب العالمية الثانية

«األخوات السبع»
مبنى وزارة الخارجية الروسية بساحة سمولينسكايا (العربي الجديد)

األبراج الستالينية رمز العمارة السوفييتية
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور نحو سبعة عقود على
ب ـنــائ ـهــا ف ــي ب ــداي ــة خـمـسـيـنـيــات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،م ــا زالـ ــت األبـ ـ ّـراج
الستالينية أو «األخوات السبع» كما تلقب،
رمزًا من رموز العاصمة الروسية موسكو،
وتـجـسـيـدًا لـقــوة االت ـحــاد السوفييتي في
فترة ما بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية
عام .1945
وبـ ـ ـ ــدأ إن ـ ـشـ ــاء األب ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـس ـت ــال ـي ـن ـي ــة فــي
م ــوسـ ـك ــو بـ ـم ــوج ــب قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس وزراء
االت ـحــاد السوفييتي امل ــؤرخ ب ـ  13يناير/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  .1947ول ـ ــدى االح ـت ـف ــال
بـ ــذكـ ــرى م ـ ـ ــرور  800عـ ـ ــام عـ ـل ــى تــأس ـيــس
مــوس ـكــو ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول م ــن ال ـعــام
نـفـســه ،وضـعــت أح ـجــار األس ــاس لثمانية
أب ــراج أشـهــرهــا املـبـنــى الــرئـيـســي لجامعة
موسكو الحكومية ،وشـ ّـيــدت سبعة منها
وجمدت أعمال بناء أحد األبراج بعد وفاة
الــدكـتــاتــور السوفييتي جــوزيــف ستالني
عام .1953
باإلضافة إلى جامعة موسكو ،فإن األبراج
ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة ه ــي م ـقــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
الــروس ـيــة فــي ســاحــة سمولينسكايا إلــى
ج ــوار ش ــارع أربـ ــات ال ـس ـيــاحــي ،وفـنــدقــان
فــاخــران ،ومبنيان سكنيان وآخ ــر إداري ـ

سـكـنــي ،وتـقــع جميعها فــي محيط وســط
مــوسـكــو .أمــا الـبــرج الـثــامــن ،فلم يكتب له
القدر أن يرى النور حيث أنشأ في موقعه
املـطــل على نهر موسكفا فـنــدق «روسـيــا»
ال ــذي دخ ــل مــوســوعــة «غـيـنـيــس» لــأرقــام
القياسية كأكبر فندق في العالم ضم أكثر
من  3آالف غرفة .لكنه هــدم في عــام ،2006
وجرى تأسيس حديقة «زارياديه» العامة
في مكانه في وقت الحق.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ــذك ـ ــر م ـ ــدي ـ ــر م ـك ـتــب
«رادي ـ ــوس» لـلــرحــات فــي مــوسـكــو امل ــؤرخ
وامل ــرش ــد ال ـس ـيــاحــي ،أن ـط ــون الت ـي ـنــن ،أن
األبـ ـ ـ ــراج ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة ه ــي أولـ ـ ــى امل ـبــانــي
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة
وال ــروس ـي ــة ،وش ـك ـلــت رم ـ ـزًا ل ـقــوة االت ـحــاد
الـســوفـيـيـتــي ف ــي ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي الـجــديــد
م ــا بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة .ويـقــول
التـيـنــن فــي حــديــث لـ ـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«باستثناء مشروع إنشاء قصر السوفييت
الذي لم يتحقق ،جاءت األبراج الستالينية
أول مـشــروع إلنـشــاء مبان بالغة االرتـفــاع
فــي موسكو ،إذ إن ستالني كــان يعتبرها
سابقًا رم ـزًا لـلــدول الــرأسـمــالـيــة .لكن بعد
انتهاء الحرب العاملية الثانية ،اعتبر أنه
أصـبــح هـنــاك عــالــم ون ـظــام ج ــدي ــدان .وفــي
حال لم ينشئ االتحاد السوفييتي أبراجًا
مرتفعة ،فسينظر الغرب إليه نظرة دونية.

لذلك ،تقرر بدء بناء األبــراج في عام 1947
ب ـم ـنــاس ـبــة حـ ـل ــول ذك ـ ـ ــرى  800ع ـ ــام عـلــى
أول ذك ــر الس ــم مــوسـكــو ف ــي املـخـطــوطــات
التاريخية .لكنه تم فعليًا استخدام األبراج
بعد وف ــاة سـتــالــن ،وبــذلــك ج ــاءت األب ــراج
كآخر هدية منه قبل رحيله».
ّ
وي ــوض ــح أن األب ـ ــراج الـسـتــالـيـنـيــة شكلت
أيضًا رمزًا لتوسع االتحاد السوفييتي في
مناطق نفوذه املباشر في أوروبا الشرقية،
حيث تم إهــداء بــرج ستاليني إلــى بولندا
عــن طــريــق إن ـشــاء قـصــر الـعـلــوم والـثـقــافــة
وســط عاصمتها وارس ــو ،فيما تــم إنشاء
بـ ــرج آخـ ــر أقـ ــل ارت ـف ــاع ــا ف ــي مــدي ـنــة ريـغــا
عــاص ـمــة ج ـم ـهــوريــة الت ـف ـيــا الـســوفـيـيـتـيــة
آنـ ـ ـ ــذاك .والـ ــافـ ــت أن امل ـه ـن ــدس امل ـع ـم ــاري
لـيــف رودن ـيــف ،ال ــذي صـمــم مبنى جامعة
مــوسـكــو ،هــو نفسه مــن أش ــرف عـلــى بناء
قصر العلوم والثقافة في وارسو.
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،1950وج ـ ــه س ـت ــال ــن بــوضــع
م ـس ـت ــدق ــة مـ ـت ــوج ــة ب ـن ـج ـم ــة فـ ـ ــوق جـمـيــع
األب ـ ـ ـ ــراج .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـتـصـمـيــم
األص ـلــي لبناية وزارة الـخــارجـيــة لــم يكن
ي ـق ـت ـضــي وضـ ــع م ـس ـتــدقــة ف ــوق ـه ــا ،إال أن
املـهـنــدســن املـعـمــاريــن تمكنوا مــن نصب
أخـ ــف م ـس ـتــدقــة م ـم ـك ـنــة ب ــا ن ـج ـمــة ل ـعــدم
إلحاق ضرر بسطح املبنى .بذلك ،أصبحت
وزارة ال ـخــارج ـيــة ه ــي ال ـب ــرج الستاليني

باختصار
شكلت األبراج
الستالينية رمزًا لتوسع
االتحاد السوفييتي في
مناطق نفوذه املباشر
في أوروبا الشرقية
■■■
تثير األبراج اهتمام
السياح الروس
واألجانب ،وال يخلو
فيلم تدور أحداثه في
موسكو من مشاهد
تظهر فيها األبراج
الستالينية
■■■
يحتضن برجان
فندقني من فئة 5
نجوم ،بينما تحظى
الشقق السكنية في
األبراج الستالينية
بإقبال من أثرى أثرياء
البالد

الــوحـيــد فــي موسكو بــا نجمة فــي قمته.
وحـ ـ ــول م ـك ــان ــة األبـ ـ ـ ــراج ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة فــي
موسكو اليوم ،يضيف التينني« :مــا زالت
هــذه املباني رم ـزًا من رمــوز موسكو حتى
اليوم ،وتثير دائمًا اهتمام السياح الروس
واألجانب ،وال يخلو فيلم تدور أحداثه في
مــوسـكــو مــن مـشــاهــد تـظـهــر فـيـهــا األب ــراج
الـسـتــالـيـنـيــة .ويـحـتـضــن ب ــرج ــان فـنــدقــن
م ــن ف ـئــة  5ن ـج ــوم ،بـيـنـمــا تـحـظــى الـشـقــق
السكنية فــي األبـ ــراج الستالينية بإقبال
من أثــرى أثرياء البالد .وحتى في الحقبة
السوفييتية ،سكن في األبراج الستالينية
كبار رجــال الجيش واملـخــابــرات ،وممثلو
النخبة الحاكمة والثقافية والفنية».
وي ـظ ـه ــر ال ـب ـح ــث ع ـل ــى امل ـ ــواق ـ ــع ال ــروس ـي ــة
إلع ـ ــان ـ ــات ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات أن أس ـ ـعـ ــار ال ـش ـقــق
ب ــالـ ـب ــرج ال ـس ـت ــال ـي ـن ــي ال ـ ــواق ـ ــع ع ـل ــى ضـفــة
كــوت ـي ـل ـن ـي ـت ـش ـي ـس ـكــايــا وامل ـ ـطـ ــل عـ ـل ــى نـهــر
مــوس ـك ـفــا ،ت ـب ــدأ م ــن ن ـحــو  350أل ــف دوالر
لـشـقــة مـتـهــالـكــة ال ت ـت ـعــدى مـســاحـتـهــا 50
م ـت ـرًا ،وت ـصــل إل ــى مــا ي ـقــارب مــن  3ماليني
دوالر للشقق الفاخرة ذات املساحة الكبيرة
وامل ـط ـلــة عـلــى الـكــرمـلــن وغ ـي ــره م ــن معالم
م ــوسـ ـك ــو .أمـ ــا أسـ ـع ــار اإلق ــام ــة ف ــي فـنــدق
«رادي ـ ـ ـسـ ـ ــون أوكـ ــران ـ ـيـ ــا» ال ـ ـ ــذي يـحـتـضـنــه
البرج الستاليني املطل على نهر موسكفا
والبيت األبيض (مقر الحكومة الروسية)،
فتبدأ من  200دوالر لليلة الــواحــدة ،وسط
إق ـبــال الـسـيــاح األث ــري ــاء ال ــروس واألجــانــب
على اإلقامة فيه .وملا كانت عمارة الحقبة
ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة ت ـعــد رم ـ ـزًا لـلـعـظـمــة وجـ ــودة
أعـ ـم ــال الـ ـبـ ـن ــاء ،ت ـس ـت ـث ـمــر ش ــرك ــات ال ـب ـنــاء
هــذا االعـتـقــاد الــراســخ لــدى قـطــاع كبير من
الــروس للتسويق ملجمعات سكنية حديثة
ذات األس ـ ـلـ ــوب املـ ـعـ ـم ــاري ن ـف ـس ــه ،وم ـن ـهــا
مجمع «تريومف ب ــاالس» السكني الفاخر
املستوحى من األبراج الستالينية.

وأخيرًا

ّ
محطة قمة النضج

سعدية مفرح

ّ
ُ
نضجت أخيرا؟ ال أدري ،لكنني فكرت بالوصول
هل
إلــى إجــابــة عــن هــذا الـســؤال الــذي لــم يشغلني كثيرا،
لوال عبارة صادفتها في أروقة «تويتر» ،منسوبة إلى
نجيب محفوظ« ،عندما ّ
شخص ال
تتحول فجأة إلى
ٍ
ّ ُ
ُيعاتب أحـ ًـدا ،يتجنب املناقشات التي ال جدوى منها،
ينظر إلى الراحلني عنه بهدوء ،ويستقبل الصدمات
ب ـص ـمـ ٍـت م ــري ــب ،فــاع ـلــم أنـ ــك ب ـل ـغــت أق ـص ــى مــراحــل
النضج».
العبارة تشبه عبارات نجيب
تلك
أن
من
الرغم
وعلى
ّ
محفوظ وحكمته التي تقطرت فــي سنواته األخيرة
ّ
تـحــديــدا ،إال أنـنــي لست مـتــأكــدة أنــه قالها أو كتبها،
ّ
ف ـمــا أك ـثــر ال ـع ـب ــارات امل ـن ـســوبــة ل ـل ـكــتــاب ف ــي وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي زورا .ل ـكــن ال أظ ــن أن شيخ
الروائيني العرب سيمانع أن تنسب تلك العبارة له لو
ّقدر له أن يقرأها ،فهي مما ّ
تفسر اتجاهاته الفكرية
والسياسية طــوال حياته ،وتلقي بعض الضوء على
طريقة تعامله مع اآلخرين حوله من األصدقاء ومن
األع ــداء ،وأيـضــا مــن أولـئــك الــذيــن يصعب تصنيفهم

ف ــي ٍّأي م ــن الــوج ـه ـتــن ..وم ــا أك ـثــرهــم ف ــي حـيــاتـنــا!
ُ
انتهيت من قراءة العبارة ،عدت ألحاول معرفة
عندما
ما أنا فيه من املراحل على ضوئها ،فاكتشفت أنني
وصـلــت إلــى تـلــك املــرحـلــة األخ ـيــرة مــن الـنـضــج فعال.
ن ـعــم ..لــم أع ــد أعــاتــب أح ــدا عـلــى أي ذن ـ ٍـب أو خـطــأ ًأو
خطيئ ٍة أرى أنه ارتكبه بحقي ،فقد أصبحت مقتنعة
بــأن الـعـتــاب حــالــة مــن االسـتـجــداء الـعــاطـفــي ،ال تليق
بالعالقات الصحية بني الناس .األفضل منها التجاهل
نحو املضي بالعالقة ما دمــت مقتنعة باستمرارها،
وأن مــا ح ــدث ال ي ـعــدو عــن كــونــه مـجــرد خـطــأ عابر
يسهل تجاوزه ،أو التجاهل مع قطع العالقة فورا ،ما
دمــت قــد اقتنعت تماما بــأن ال فــائــدة مــن االستمرار
في عالق ٍة تتراكم فيها األخطاء ،حتى تصل هذه إلى
مرحلة الخطايا .فــي تلك الـحــالــة ،أقـطــع العالقة فــورا
بـهــدو وطمأنينة ورض ــا وس ــام بــا أســف وال وجع
ـات إيجابي ٍة
رأس ،مكتفية بما مضى منها من ذكــريـ ٍ
وجميلة ،مع محاولة نسيان الذكريات السلبية السيئة،
فما تبقى من مساحة ذاكرتي ال يتسع لها.
ّ
نعم ..لم أعــد أطيق املناقشات ،أرى أنها ال تــؤدي إال
مزيد من املناقشات الالنهائية .أحتفظ بحججي
إلى ٍ

وأمثلتي التوضيحية ،حتى وأنا متأكدة أنها ستحسم
جدل
أي جدل حقيقي ،ألنني أعرف أن ال فائدة من أي ٍ
ّ
هزيمة الطرف
يأتي إليه كل طرف ،وهو مصمم على ّ
اآلخـ ــر وح ـس ــب .أت ــوق ــف ف ــي أولـ ــى م ـحــطــات ال ـجــدل،
فأغادر القطار املزدحم بمن معي ومن ّ
ضدي في ذلك
الجدل ،ملوحة للجميع بتحية الوداع!
نعم  ..أصبحت أنظر إلى الراحلني عني بهدوء .أنظر
ٌ
شخصيات في مشهد
إليهم وهــم يـغــادرون وكأنهم
ّ
سينمائي .أتمنى لهم الخير إن سمحت لــي نفسي

أصبحت أنظر إلى الراحلين عني
بهدوء .أنظر إليهم وهم
يغادرون وكأنهم شخصياتٌ
في مشهد سينمائي

ً
املطمئنة بذلك ،مستندة إلى ما أملكه لهم من مواقف
جميلة ،أو أتحاشى كل األمنيات إن كانت تلك املواقف
ال تعينني على طيب األمنيات! مع السالمة وكفى.
ن ـعــم ..أصـبـحــت أستقبل الـصــدمــات بـصـمـ ٍـت مــريــب،
ّ
بــا شـهـقــات أل ــم وال دم ــوع ح ــزن .تـبــلــدت مـشــاعــري،
فــأصـبـحــت أح ــزان ــي ال ت ـكــاد تـعـبــر عــن نفسها بــأي
يرصدها األخرون حوليّ .
مظاهر قد ُ
تكسرت النصال
على الـنـصــال فــي ق ــرارة نفسي ،فتآلفت معها على
النحو الذي لم تعد ّ
تسبب لي إال ذلك النوع من الحزن
الخفي املستقر في قاع الروح إلى األبد ،بال نزيف وال
وجع ظاهر .ال ّأدعي أنني لم أعد أشعر بالوجع نهائيا،
مرات ّ
وخزات تفاجئ سكينتي ّ
ومرات،
فما زلت أعيش
ٍ
لكنني صــرت أجيد التعامل معها بمزيد مــن املــران
على التجاهل التام .وعلى أي حــال ،أنا اآلن مطمئنة
أنني في الطريق إلى تلك املرحلة خالل سنوات قليلة
ْإن ّقدر لي أن أعيشها.
هـ ــل ،ب ـعــد ك ــل هـ ــذا وصـ ـل ــت ،وف ـق ــا ل ـع ـب ــارة نجيب
محفوظ املفترضة ،إلى قمة النضج؟ ربما ،وإن كنت
إجابة
أظن أن من تمام النضج أال يعنيك البحث عن
ٍ
ملثل هذا السؤال أصال.
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