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والتجريدية.
يف ف�صل «احل��ل��وي��ات ال�سوفيتية» ي��ت��وق��ف امل���ؤل��ف
عند �إجنازات ال�صناعة الغذائية املحلية التي ُعرفت
مب�ستوى ان�ضباطها ال��ع��ايل وان��ت��ف��ائ��ه��ا م��ن امل��واد
امل ُ ّ�صنعة وغري الطبيعية .ويتط ّرق الكاتب يف هذا
الف�صل ال�شيق �إىل ظ��اه��رة االن��ده��ا���ش ب����أي �شيء
غ��رب��ي يف ال��ف�ترة امل��ت���أخ��رة م��ن االحت���اد ال�سوفيتي
حيث بلغ مداها �أحيانا �إىل م�ستويات تفوق اخليال،
وحيث ا�ستطاع املظهر اخل��ارج��ي للمنتج الأجنبي
�أن يبلبل �أدم��غ��ة امل�ستهلكني ال�سوفيت ،ب��ل و�أك�ثر
م��ن ذل��ك �إذ �شهد ال��ن��ا���س ح���وادث م���أ���س��اوي��ة ج��راء
التدافع على اقتناء الب�ضاعة الأجنبية كما حدث
يف واقعة العلكة؛ فلعقود طويلة ُمنعت العلكة من
اال�ستهالك يف االحت��اد ال�سوفيتي ،و�صنفت كمنتج
���ض��ار �صحيا وغ�ي�ر الئ���ق ���س��ل��وك��ي��ا .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب:
«ظهرت عادة م�ضغ العلكة �أول الأمر يف خريف عام
 1972وذلك عقب �أول مباريات للهوكي بني االحتاد
ال�سوفياتي واملنتخب الكندي التي مت بثها مبا�شرة
ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زة .ك����ان ال��ع��دي��د م���ن الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب
الكندي مي�ضغون العلكة ما ر�سم �صورة ب ّراقة لدى
ال�شبيبة ال�سوفيت .ويف وقت الحق دفعت مباريات
ال��ه��وك��ي م��ع ال��ك��ن��دي�ين احل��ك��وم��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة �إىل
الر�ضوخ لإنتاج العلكة فكانت البداية ،ولكنها بداية
م���أ���س��اوي��ة .لقد ان�ضم �إىل طاقم املنتخب الكندي
مم��ث��ل��ون ع��ن ���ش��رك��ات ���ص��ن��اع��ة ال��ع��ل��ك��ة ح��ي��ث ق��ام��وا
مب��ن��ح ك��ل الع���ب م��ن الع��ب��ي املنتخب خم�سة ع�شر
كيلو غ��رام��ا م��ن العلكة ل��ل�تروي��ج ل��ه��ا ،و�أدرج ي��وم
توزيع العلكة جمانا �ضمن برنامج �إقامة املنتخب
( )...كان ذلك حدثا كبريا للمراهقني ال�سوفيت ملا
كان للعلكة نف�سها من ت�صور غريب ومغر ،فهرعوا
�إىل مكان الفعالية هروع احلمام على اخلبز املنثور،
وان�ب�رى ال��ك��ن��دي��ون لت�صوير احل���دث ال�ستخدامه
(فيما يبدو) للدعاية �ضد االحتاد ال�سوفيتي ()...
�أما نتيجة الفعالية فكانت مروعة حيث تويف جراء
التدافع واح��د وع�شرون �شخ�صا من بينهم ثالثة
ع�شر دون عمر �ستة ع�شر عاما» (�ص .)215-211
ي���ف���رد امل����ؤل���ف م�����س��اح��ة م���ن ك��ت��اب��ه ل��ع��م��ل ال��ل��ج��ان
ال��ع��ام��ة وامل���ؤ���س�����س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال ال��ت��ي
ك��ان��ت م��ت��وف��رة يف ال��ع��ه��د ال�����س��وف��ي��ت��ي ،م�����ش�يرا �إىل
فعاليتها لتوحيد الطلبة و�إر���ش��اده��م لي�س فقط
من منطلق �أيديولوجي حم�ض و�إمنا لدفعهم �إىل
عمل مفيد اجتماعيا وجتنيبهم العطالة الفكرية
وم��ا ينتج عنها من �شرور �أخالقية .وق��د انتظمت
�أن�شطة الأط��ف��ال وال�شبيبة ال�سوفيتية يف منظمة
ك�����ش��ف��ي��ة ي���دي���ره���ا امل��ع��ل��م��ون وال���ت�ل�ام���ذة وت��ت��ب��ل��ور
�أعمالها يف �سل�سلة �أن�شطة وم�سابقات تقام خالل
العام الدرا�سي ويف الإج��ازات �أي�ضا؛ حيث انت�شرت
امل��خ��ي��م��ات ال�صيفية للطلبة .وم��ن الأع��م��ال التي
زاولها التالميذ يف املخيمات :بناء بيوت الأغذية
للطيور وتنظيف ال�����س��اح��ات وج��م��ع امل���واد القابلة

لإع������ادة ال���ت���دوي���ر� ،أم�����ا الإجن��������ازات ال���ك�ب�رى ال��ت��ي
�سجلتها ك�����ش��اف��ة االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ي��ذك��ر منها
ج��م��ع �آالف الأط���ن���ان م���ن اخل����ردة امل��ع��دن��ي��ة ل��ب��ن��اء
خط �أنابيب النفط «ال�صداقة» وزراع��ة نحو مائة
مليون �شجرة يف خمتلف �أرجاء البالد .كما حظيت
املخيمات ال�صيفية باهتمام بالغ م��ن قبل الدولة
و�أنيطت بها �أدوار حمورية لتن�شئة الأطفال فكانت
مبثابة م�ؤ�س�سات �صحية وتعليمية متكاملة .وت�شري
الأرق��ام �إىل ال�شعبية الكبرية لهذه املخيمات حيث
بلغ عددها �أربعني �ألفا يف عهد الرئي�س ال�سوفيتي
ليونيد برجنيف وكان ي�ستخدمها �سنويا �أكرث من
ت�سعة ماليني طفل.
ويف �سبيل امل��ق��ارن��ة ب�ين املا�ضي واحل��ا���ض��ر يعر�ض
الباحث نخبة من �آراء وذكريات مواطنني عاديني
ي�شدهم احلنني �إىل املا�ضي ال�سوفيتي وما انطوى
عليه من عدالة اجتماعية را�سخة مل تعد موجودة
(بر�أيهم) يف الوقت الراهن .يقول �أحدهم « :لقد
ُبني ه��ذا املخيم يف م�صنع �سيفا�ستوبول البحري.
وكان ب�إمكان �أي طفل �أن يلتحق به �سواء كان طفال
مل��دي��ر ���ش��رك��ة �أو ل��ع��ام��ل ن��ظ��اف��ة وال��ب��ق��اء ف��ي��ه طيلة
العطلة ال�صيفية �إذا رغ���ب يف ذل���ك� ،أم���ا التكلفة
ف��ك��ان��ت تقريبا جم��ان��ي��ة .ك��ان الأط��ف��ال ي��ت��واف��دون
�إىل املخيم من امل��دن الأخ���رى .بعد انهيار االحت��اد
ال�����س��وف��ي��ت��ي ق���ام ب��ع�����ض ال��ن��اف��ذي��ن ب���إع�لان �إف�لا���س
امل�صنع ،وذل���ك م��ن �أج���ل اال���س��ت��ح��واذ على مرافقه
ال�ترف��ي��ه��ي��ة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ اجل���ن���وب���ي من
�شبه جزيرة القرم ،والتي ك��ان ي�ستخدمها امل�صنع
ل�ترف��ي��ه ع��م��ال��ه و�أ���س��ره��م وم��ن بينها ه��ذا املخيم.
لقد جنح الن�سور يف حتقيق غايتهم و�أفل�سوا املخيم
وا�ستولوا على ملكيته .الآن تبلغ تكلفة اال�ستجمام
للطفل الواحد �ألفا وخم�سمائة يورو ( )...وهذا ما
ي�سمونه اقت�صاد ال�سوق» (�ص .)77-76
ال ي��ق��ل ب���ؤ���س��ا م�����ص�ير �أك��ب�ر خم��ي��م ل�ل��أط���ف���ال يف

االحتاد ال�سوفياتي :خميم «�آرتيك» الذي كان �أكرث
رواده �أطفال �أجانب .يقول الكاتب يف هذا ال�صدد:
«بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي فقد «�آرتيك» جمده
ال�سابق .بادئ ذي بدء رف�ضوا املكون الإيديولوجي
يف ال��ت��ع��ل��ي��م و�أح���ل���وا م��ك��ان��ه م���ا ي��ع��رف ب��ال��وظ��ي��ف��ة
ال��ت��وا���ص��ل��ي��ة .وم���ع االن��خ��ف��ا���ض يف امل�����س��ت��وى املهني
مل�ست�شاري املخيم ،انخف�ض تدريجيا امل�ستوى العام
يف العمل الرتبوي .اليوم يقت�صر دور املر�شد واملربي
يف كثري م��ن الأح��ي��ان على الأن�شطة الرتفيهية ال
غري�( .ص .)86
وفيما يتعلق بو�ضع الريا�ضة يف االحتاد ال�سوفيتي
ومقارنتها برو�سيا اجل��دي��دة ير�سم امل���ؤل��ف �صورة
واق��ع��ي��ة ت�ستند �إىل ع��دد الإجن�����ازات ال��ع��امل��ي��ة التي
حتققت يف العهد ال�سابق وما يقابلها من �إجن��ازات
احلا�ضر .يقول عن ذل��ك« :بف�ضل اهتمام الدولة
ب��ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة ك���ان ال��ه��وك��ي ال�����س��وف��ي��ت��ي هو
الأقوى يف العامل .اليوم ت�ضع�ضعت هذه القوة وهو
ما يبدو على نتائج العبينا يف ال�ساحة الدولية .ففي
ال�سنوات الثالثة والع�شرين املا�ضية التي �أعقبت
انهيار االحت���اد ال�سوفيتي �أح��رزن��ا �أرب���ع ميداليات
ذه��ب��ي��ة يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ه��وك��ي ال غ�ي�ر� .أم���ا يف
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية فال ن��زال من دون
�أي ميدالية وذلك منذ العام  )...( 1992ويف �آذار/
م��ار���س م��ن ع���ام  2014ك���ان ف�شل �آخ���ر ينتظرنا يف
هذه اللعبة ،وذلك �ضمن الألعاب الأوملبية املنزلية
يف م��دي��ن��ة �سوت�شي (ال��رو���س��ي��ة) .حينها ق���ال �أح��د
املدربني امل�شهورين« :علينا �أن نتعامل مع ما يحدث
بدءا من املدار�س الريا�ضية للأطفال .فللأ�سف ال
يتم االختيار فيها على �أ�سا�س امل��واه��ب و�إمن��ا على
مقدرة الأ�سرة على الدفع� .أولئك الأطفال يلعبون
ال��ي��وم يف فريقنا ،وه��ذه ه��ي النتيجة التي نح�صل
عليها» (�ص .)127
ختاما يتجاوز هذا الكتاب التغني باملا�ضي التليد
و�إح�صاء �إجنازاته فتتوارد على �صفحاته موجة من
االن��ت��ق��ادات ال�لاذع��ة للمجتمع ال��رو���س��ي احل��دي��ث،
ويدعو  -ب�صريح العبارة � -إىل �إعادة التفكري املعمق
يف م�س�ألة تربية الأجيال والر�ؤية للم�ستقبل ،كما
ي�ؤكد على �أهمية احلفاظ على اجلانب الإيجابي
م��ن ال�ترك��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة ال��ع��ت��ي��دة وع���دم �إه���داره���ا
مقابل حزمة من الأوهام.
---------------------الكتاب .رومان�سية االحت��اد ال�سوفيتي ..طفولتنا
اجلميلة.
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رومانسية االتحاد السوفيتي ..وطفولتنا الجميلة
لفيودر رازاكوف

أحمد الرحبي *
«الأف�ضلية للأطفال»  -هذا واحد من �أعتى �شعارات االحتاد ال�سوفيتي و�أعالها �ش�أوا يف املحيط املجتمعي للدولة الغاربة .كانت الأقم�شة والالفتات تزهو بهاتني
الكلمتني وتتزين بها القاعات وال�ساحات والأماكن العامة ومرافق رعاية الأطفال يف البالد قاطبة .كما ت�ضمن هذا ال�شعار تقارير امل�س�ؤولني يف الدولة وت�صدر
خطبهم وكان ركنا �أ�سا�سيا يف معاملة الأطفال داخل الأ�سر« .الطفولة ال�سوفيتية ال�سعيدة»  -وهذه عبارة �أخرى خرجت من رحم الدولة ال�سوفيتية وحتولت �إىل
نوع من الكلي�شات ال يفقده الزمن �أهميته وجاذبيته كما هو حا�صل يف رو�سيا احلديثة ،حيث احلنني �إىل احلياة ال�سوفيتية يتك�شف �أحيانا كانك�شاف نافذة على
فردو�س مفقود .فما هي �سمات الطفولة ال�سوفيتية ال�سعيدة؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام ال�صحفي الرو�سي ال�شهري فيودر رازاكوف بر�صد مف�صل لكل املراحل
العمرية للفرد ال�سوفيتي ،منذ ازدياده يف م�ست�شفى الوالدة وحتى ان�ضمامه �إىل احلزب ال�شيوعي.

وم���ن ه���ذا امل��ن��ح��ى ي��ق��دم ال��ع��م��ل ن��ف�����س��ه كمو�سوعة
للطفولة ال�سوفيتية �إذ جمع فيه امل�ؤلف تفا�صيل
م��ن احل��ي��اة امل��ادي��ة والأخ�لاق��ي��ة وال��روح��ي��ة للطفل
ال�سوفيتي ،وم��ن خ�لال مطالعة الكتاب� ،سيت�سنى
للمتلقي تقييم حياة الطفل ال�سوفيتي واال�ستنتاج
�إن كانت جميلة (كما ي�شري عنوان الكتاب) �أم �أنّها
غري ذلك.
يف�ضي بنا امل�ؤلف عرب كتابه �إىل حقبة ا�ستثنائية
من التاريخ الرو�سي احلديث ويغمرنا بذكريات عن
الطفولة ال�سوفيتية� ،أفراحها و�أتراحها والتحديات
التي واجهتها والإج����راءات التي اتخذتها الدولة
جل��ع��ل ال��ط��ف��ول��ة ظ��اه��رة اج��ت��م��اع��ي��ة خ��ا���ص��ة ،وه��ي
ظ��اه��رة انق�ضى �أجلها ب���زوال االحت���اد ال�سوفيتي.
ومنذ �سطوره الأوىل يتخذ الكاتب موقفا حازما
من التغري اجلذري الذي طر أ� على رعاية الطفولة
يف رو�سيا الراهنة ،في�شري �إىل اجلوانب التي تعوز
ال��دول��ة احل��دي��ث��ة لتوفري حماية الزم���ة وحقيقية
للطفل ال �سيما ما يتعلق ب�إقرار املعايري الأخالقية
امل��وج��ب��ة وال�����ض��ام��ن��ة ل��ط��ف��ول��ة ���ص��ح��ي��ة .ي���ق���ول يف
م��ق��دم��ة ال���ك���ت���اب�« :أك��ث��ر م���ن ع�����ش��ري��ن ع��ام��ا على
�سقوط االحت���اد ال�سوفيتي م��ا ان��ف��ك فيه الإع�ل�ام
الليربايل ي�صور النظام ال�سوفيتي باعتباره جرمية
كربى يف حق الإن�سانية ،معوال على كثافة الدعائية
يف الت�أثري على الوعي اجلمعي لل�شعب .ولكن ات�ضح
�أن النتيجة جاءت عك�س ذلك متاما .فا�ستنادا �إىل
ا�ستطالعات ل��ل��ر�أي �أج��ري��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ�ي�رة
يف رو���س��ي��ا ارت�����س��م��ت �أم����ام ال��ق��وى ال��ل��ي�برال��ي��ة ه��ذه
ال�صورة الكئيبة� :إن �أف�ضل حاكم رو�سي هو ليونيد
بريجنيف (ال��زع��ي��م ال�سوفيتي ب�ين �أع���وام -1964
 .)1982وت�شري هذه النتيجة بو�ضوح �إىل �أنّ ال�شعب
ال يرغب يف نظام ليربايل «جتديدي» ويف�ضل عليه



ال��ن��ظ��ام امل��ح��اف��ظ ،و�أن االحت���اد ال�سوفيتي ال�سابق
 رغ��م كل �شيء  -ال يثري �أي��ة م�شاعر �سلبية عندال�سواد الأعظم من النا�س « (�ص .)6
وي�����ش�ير امل���ؤل��ف �إىل م��ف��ارق��ة غ��ري��ب��ة اكتنفت ه��ذه
الإح�������ص���اءات ال�����س��و���س��ي��ول��وج��ي��ة ،ف��ع��ل��ى ال��رغ��م من
الفرتة الزمنية التي تف�صلنا عن االحتاد ال�سوفياتي
(م�� ّر على زوال��ه  26عاما) وانخفا�ض �أع��داد النا�س
الذين يحتفظون بذكرى عن تلك احلقبة ب�سبب
الوفاة� ،إال �أنّ احلنني �إىل الزمن ال�سوفيتي ما برح
ينمو يف املجتمع الرو�سي ويت�أجج �سنة تلو �أخرى.
وجن��د �أن ن�سبة احل��امل�ين ب��ع��ودة ال��زم��ن ال�سوفيتي
قبل ع�شر �سنوات قد بلغ  %29فلماذا يحدث هذا؟
يت�ساءل الكاتب ومن ثم ي�صيغ �إجابته على النحو
ال��ت��ايل :ثمة فئة م��ن النا�س ان�ضمت �إىل �صفوف
املتحم�سني لعودة الزمن املا�ضي ،وه��ذه هي الفئة
ال��ت��ي ،وب��ع��د �أن ذاق���ت ط��ع��م امل�����س��رات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة،
فقدت الثقة بها و�أ�صبحت تتذكر املا�ضي ال�سوفيتي
بحب واعتزاز .الفئة الثانية هي فئة ال�شباب الذين
ر�أوا يف االحت��اد ال�سوفيتي ،وب�شكل مفاجئ ،نف�س
اجلنة التي ر�آها املراهقون ال�سوفيت يف �سبعينيات
القرن املا�ضي والتي جت�سدت يف احللم الأمريكي.
ويبدي الكاتب ا�ستغرابه وده�شته من قطاع ال�شباب
ال��ذي��ن مل ي��ع��ي�����ش��وا يف االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ق��ط �إذ
ولدوا بعد انهياره بيد �أنهم ي�ضمون بني جوانحهم
حنينا �إليه.
يتجز�أ الكتاب �إىل �أربعة وع�شرين ف�صال ،يت�ضمن
ك���ل م��ن��ه��ا ظ���اه���رة اج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن ظ��واه��ر
ال��ط��ف��ول��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة .ومل ت��ك��ن خ���واط���ر امل���ؤل��ف
وذكرياته ال�شخ�صية مبن�أى عن التوارد يف �صفحات
ال��ك��ت��اب ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي جمعها
ال��ب��اح��ث م��ن الإن�ترن��ت ل�شرائح خمتلفة م��ن رواد

ال�شبكة العنكبوتية .وفيما يلي نخبة من عنواين
الف�صول التي تعرب عن م��زاج الفرتة ال�سوفيتية:
«م��رح��ى ل��ل��م��در���س��ة»« ،ري��ا���ض��ة �أط��ف��ال��ن��ا»« ،ال��ل��ع��ب»،
«�أدب الأط�����ف�����ال»����« ،ش���رائ���ط ف��ل��م��ي��ة»« ،ت��ل��ف��زي��ون
الأطفال» �« ،ألذ بو�ضة يف العامل» « ،م�سرح الطفل»،
«�سينما طفولتنا»« ،ال�سريك».
ح���ازت ال�سينما ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال وال�����ش��ب��اب
م�����س��اح��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ك��ت��اب ،وال غ���رو يف ذل���ك� ،إذ
ت��ع��د ال�����س��ي��ن��م��ا واح����دة م��ن ال��و���س��ائ��ل الأك��ث�ر ق��درة
على توجيه املجتمع وبث الأفكار يف �أو�صاله .وقد
�شهدت ال�سينما ال�سوفيتية املوجهة لفئة الأطفال
ط��ف��رة ك��ب�يرة م��ن��ذ ال�����س��ن��وات الأوىل ل��ق��ي��ام النظام
اال�شرتاكي حيث بلغ عدد الأف�لام املنتجة يف العام
الواحد ثالثني فيلما خمتلفة الأن���واع .ويف �أواخ��ر
�سنوات العهد ال�سوفيتي تقل�ص العدد �إىل �أحد ع�شر
فيلما مع جودة فنية وفكرية متدنية يف معظم هذه
الأف�ل�ام .وبهذا ال�صدد يقول الكاتب« :ثمة �سبب
م��ق��ن��ع ل��ذل��ك �إذ ك��ان��ت ال��ب�لاد ت��خ��ط��و ���س��ري��ع��ا نحو
االنهيار ال�شامل ،ويف مثل ه��ذه ال��ظ��روف ال يهتم
�أح���د ب�سينما الأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب .يف ذل���ك ال��وق��ت
ك��ان ال��غ��د ال��ر�أ���س��م��ايل «ال�سعيد» بانتظار �أطفالنا
ال�سوفيت حيث تتوىل فيه هوليوود واالنرتنت كل
ال��وظ��ائ��ف التعليمية وحت��ل حم��ل الأف�ل�ام املحلية
للأطفال ،تلك الأفالم التي دمرها الدميقراطيون»
(�ص .)270
ويف ه���ذا ال��ف�����ص��ل ُي���ج���ري ال��ك��ات��ب حت��ل��ي�لا م��ق��ارن��ا
للتحوالت التي دمغت �سينما الأط��ف��ال يف االحت��اد
ال�سوفيتي يف مراحله الأوىل حني احتوت الأف�لام
م�شاعر التفا�ؤل وحب الوطن ،ويف مراحله املت�أخرة
حيث خفتت روح الوطنية يف هذه ال�سينما وتراجع
دوره����ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واك��ت��ن��ف��ت م��وا���ض��ي��ع��ه��ا ال��رم��زي��ة

