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القصة القصيرة في العالم العربي: ما بين التهميش النقدي وغياب القراء

يلم�سها  حقيقية،  �أزمة  من  �لق�سرية  �لق�سة  تعاين 
�لرغم  فعلى  �لإبد�عية،  بالكتابة  ومهتم  م�ستغل  كل 
من وجود كم كبري من �ملجموعات �لق�س�سية على 
�هتمام  �أن  �إل  و�لتجارية،  �لعامة  �ملكتبات  رفوف 
�لقر�ء حمدود جد�ً بها، فالأولوية للرو�ية، كما �نحاز 
�لنقاد لتناول �لرو�يات و�لكتابة عنها، فهي مو�سة 
يقال  �أن  كاتب  كل  وحلم  �لرفوف،  و�سيدة  �لع�رص، 
�أو  �لق�سرية  �لق�سة  مبوت  �لبع�ض  يقول  رو�ئي.  �إنه 
�أغر��سها،  �إليها و��ستنفاد  �نتفاء �حلاجة  �أو  �أفولها، 
وكل هذه �جتهاد�ت �أو �آر�ء ل ت�سمد �أمام حقيقة �أن 
�لق�سرية، تتجدد  �لق�سة  �لإبد�عية، ومنها  �لأجنا�ض 
وتتطور، لكنها ل متوت. قد ترت�جع، تك�سد، تتو�رى، 
�مل�سهد  يف  حا�رصة  تبقى  لكنها  بريقها،  تفقد 
ع�ساقها  فللق�سة  جتاوزه.  ميكن  ل  رقمًا  �لإبد�عي، 
لأنهم  ولكن  تع�سبًا،  لي�ض  لها،  �ملخل�سون  وكتابها 
على  �لفائقة  و�لقدرة  و�جلمال  �ملتعة  فيها  يجدون 
�أنف�سهم  يجدون  ول  �لنف�ض،  مكنونات  عن  �لتعبري 
�ل�سوؤ�ل  وجهنا  �ملو�سوع  هذ�  حول  خاللها.  من  �إل 
بهذ�  و�مل�ستغلني  �ملهتمني  من  جمموعة  �إىل  �لتايل 
�لق�سرية  �لق�سة  تر�جع  �أ�سباب  »ما  �لرفيع:  �لفن 
هذه  فكانت  و�نت�سارها؟«  مقروئيتها  وحمدودية 
 ، عن  بريوتي  حنان  �لقا�ض  يتحدث  �ل�سهاد�ت: 
للحالة  ت�سخي�ٌض  �لق�سرية  �لق�سة  تر�جع  ق�سية 
�لر�هنة، ول مي�ض مكانة هذ� �لفن �لذي ل ميوت لأّنه 
فن �حلياة، ففي ظل �لظروف �ملتاأزمة وثقل �لو�قع 
�ملعي�ض �ملمتلئ بالنتكا�سات �خلطرية و�لخرت�قات 
جند  و�لإن�سايّن،  �لعربّي  �جلمعي  ولل�سمري  للروح 
هجري  يف  و�حًة  وت�سكل  �مل�سهد،  تت�سيَّد  �لرو�ية 
ت�سبه  �لق�سة  بينما  �ملثقلة،  للروح  ومالًذ�  �لو�قع 
ظل �ُسجرية يف �سحر�ء، فالرو�ية حتفل بالتفا�سيل 
و�لروؤى، و�لق�سة تكتفي بالتلميح و�للتقاط، �إ�سافة 
وطبيعة  �لجتماعي،  �لتو��سل  �سبكات  لنت�سار 
�لوم�سة تزدهر يف  �لالهثة جعل  �حلياة �ملعا�رصة 
�لثقايف  �مل�سهد  تت�سيَّد  و�لرو�ية  �لفرت��سي  �لعامل 
للتعاي�ض  وقابل  مطو�ع  �لق�سة  فن  ولأنَّ  �لو�قعي. 
و�لتاأقلم، مثل نبتة �سحر�وية جندها تتقبل �لتجريب 
و�لتجديد �لذي ل يتخذ �ملنحى �لإيجابي د�ئما؛ ثمة 
�لبنية  يف  وتخـــلخل  �لغمو�ض  يف  و�إغر�ق  تغريب 
من  متكن  وعدم  �ملمتنع،  �ل�سهل  �لفن  لهذ�  �لفنية 
من  �لتخل�ض  �ملتطِلبِّة  �ملحكمة  �لق�س�سية  �جلملة 
�أدر�ن �للغة، وت�سذيب �لن�ض �لق�س�سي من �ملفرد�ت 
جلمالية  �لنقياد  وعدم  �لفنية،  �لبنية  عن  �لفائ�سة 
ذلك  كّل  �لفني،  �لبناء  على ح�ساب  و�سعرنتها  �للغة 
�لق�سة  تر�جع  وقر�ئها.  متذوقيها  قلة  يف  ي�سهم 
�لق�سة  �أّن  جند  لكن  �لإبد�عية  م�ساحتها  يفقدها  ل 
يف  و�ملجددة  �لفني  �لبناء  �ملحكمة  �لناجحة 
�لذكي،  �لقارئ  عقلية  حترتم  �لتي  �لفكرة،  تناولها 
وتتجاذب  �لطــــالع  �أبو�ب  �أمامه  تتفتح  �لذي 

و�ل�سذر�ت  �ل�ساحرة  �لآ�رصة  �ل�سا�سات  �هتمامه 
�ملمتعة،  �ل�رصيعة  بالده�سة  �ملحملة  و�لوم�سات 
و�حلكايات �لو�قعية و�لأخبار �إلخ، تنجح يف �جتذ�ب 
�لقارئ �لعجول يف زمن �للهاث �ملعا�رص. يف حني 
تر�جع  �سليمان  با�سم  و�لرو�ئي  �لقا�ض  يتحدث 
�إىل تر�جع �لق�سة �لق�سرية  �أدى   �ل�سحافة �لورقية 
قائال: "فقدت �لق�سة وريدها و�رصيانها، ما �أّدى �إىل 
�أّما وريدها، فهو �ل�سحافة �لورقية، �لتي  تر�جعها، 
عملت  فقد  �لثالثة،  �لألفية  بد�ية  منذ  ترت�جع  بد�أت 
�ل�سحافة �لورقية على تقدمي ج�رص �سبه يومي يربط 
�لِكتاب/�ملجموعة  بنية  بعيًد� عن  بالق�سة،  �لقارئ 
�ل�رصدية  �لبنية  تد�عت  �نح�سارها  ومع  �لق�س�سية. 
�لأخرية،  �لثالثة  �لقرون  يف  �لق�سة  طورتها  �لتي 
ل�سالح  �حلكائية/�ل�سائتة  عن  �بتعادها  خا�سة 
�لعني  قر�ءة  على  يعتمد  �لذي  �لق�ض/�ل�سامت، 
تعتمد  �حلكائية/�ل�سائتة  كانت  حني  يف  و�لتاأمل، 
�ملبا�رص،  و�لتفاعل  و�ل�سماع  �حلد�ض/�حلكمة  على 
و�إن  �لق�ض �حلديث جوهر �حلكائية،  يناق�ض  بينما 
يف  �حلد�سي  �ل�ستقر�ء  تعتمد  فاحلكائية  يلغها،  مل 
�لتاأملي،  �ل�ستنتاج  على  �لق�س�سية  تعتمد  حني 
�أ�سبحت  �لتي  �لورقية  �ل�سحافة  �أّمنته  �لأخري  وهذ� 
و�نقر��ض  �لكبري  غيابها  ومع  �حلكو�تي،  عن  بدياًل 

�لنمط �لقر�ئي �لذي �أ�ساعته بني �لقّر�ء، مل يردم هذه 
على  وذلك  �لق�س�سية  �لِكتاب/�ملجموعة  �لفجوة 
عك�ض �لرو�ية �لتي ��ستثمرت يف �لكتاب منذ ن�سوئها، 
�ل�سامت  بال�رصد  �ملتمثل  �حلديثة  �لق�سة  ف�رصيان 
بغيابها،  ُقطع  �ل�سحافة  من  و�ملدعوم  �لتاأملي 
متتاليتني،  نك�ستني  �إىل  �لق�سة  تعر�ست  هكذ� 
لدى  �سو�ء  �لرو�ئي،  �لت�سونامي  تاأثريهما  من  ز�د 
غريه  على  �ل�سعري  �لن�ض  و�نفتاح  و�لقّر�ء  �لكّتاب 
�مت�ّض  �لتي  �لق�سة  خا�سة  �لفنية،  �لأجنا�ض  من 
وجوهرها  هيكلها  �لق�سة  خ�سارة  ومع  طاقتها، 
�أ�سلوبها ومو��سيعها على  �أ�سبح من �ملحّتم تطوير 
�إىل �ملناف�سة.  �ل�سكل و�مل�سمون، حتى تعود  �سعيد 
حماولت  من  �لأدبية  �ل�ساحة  على  يحدث  وما 
ما  و�ملهرجانات،  باجلو�ئز  �سو�ء  �لق�سة،  �إنعا�ض 
�إّل حماولت بائ�سة لن توؤتي ثمارها ما مل يتم  هو 
�لتغيري �جلذري على �سعيد فن �لق�سة. وعن �جنذ�ب 
�لق�سرية يقول  �لق�سة  للرو�ية على ح�ساب  �لإن�سان 
�لعربية  �لق�سرية  للق�سة  �مللتقى  جائزة  رئي�ض 
طالب �لرفاعي �أن :"�سيغة �ل�سوؤ�ل ت�سري �إىل مقارنة 
عليه  كانت  وما  ر�هنًا،  �لق�سرية  �لق�سة  و�قع  بني 
منت�سف  وحتى  و�ل�سبعينيات  �ل�ستينيات  يف 
�لثمانينيات. وهنا ميكن �لقول باأن تلك �لفرتة، يف 

�لعربي،  �لوطن  �أقطار  �لعامل وكذلك  �لكثري من دول 
وكانت  كبريين،  وحزبي  �سيا�سي  زخم  فرتة  كانت 
�لفنون  ولأن  و�لآمال.  �لعري�سة  بال�سعار�ت  عامرة 
و�لآد�ب، هي وجه عاك�ض للحر�ك �لجتماعي يف �أي 
جن�ض  طبيعة  �إىل  وبالنظر  �ملجتمعات.  من  جمتمع 
�لق�سة �لق�سرية، باحتو�ئها على حدث رئي�سي و�حد، 
فلقد  و�إيحاء كلماتها وعبار�تها،  وق�رص م�ساحتها، 
كانت �لأكرث مالءمة لأجو�ء وعو�مل تلك �لفرتة. لكن، 
و�نت�سار ظاهرة  �لغرب،  �لتقنية على عو�مل  ل�سيطرة 
يومه  ملا يعطي  نف�سه م�سدود�ً  �لإن�سان  �لقلق، وجَد 
�لر�ك�ض �سيئًا من حياة يتمنى لو عا�ض مغامرتها، 

وهنا جاءت �لنتقالة �لأكرب جلن�ض �لرو�ية.
عموم  يف  ولحقًا  �أوًل،  �لغرب  يف  �لإن�سان  �جنذ�ب 
�لق�سة  ح�ساب  على  جاء  للرو�ية،  �ملعمورة  �أقطار 
و�لنا�رص  �لكاتب  على  �ن�سحب  ما  وهذ�  �لق�سرية، 
وجمهور �لقر�ءة. و�إذ� ما �أ�سيفت لذلك �جلو�ئز، فاإن 
يوم  بعد  يومًا  و�أعلى  �لق�سة،  �أق�سى  جمتمعًا  هذ� 
�لأطيب  �لز�د  وجعلها  �لرو�ية،  وح�سور  �نت�سار  من 
على مائدة �لإبد�ع �لإن�ساين. ما جتدر �لإ�سارة �إليه، 
�أوروبا  ودول  �أمريكا  يف  ملحوظًا  رجوعًا  هناك  �أن 
و��سحًا  ذلك  روؤية  وميكن  �لق�سرية،  �لق�سة  جلن�ض 
يف بو�سلة جو�ئز نوبل لالآد�ب يف �سنو�تها �لأخرية. 

�لق�سة  لفن  �ل�سخ�سي  ع�سقي  من  ب�سبب  ورمبا 
وبالتعاون  �لثقايف«  »�مللتقى  يف  فاإنني  �لق�سرية، 
مع �جلامعة �لأمريكية يف �لكويت �أطلقت عام 2015 
وكانت  �لعربية«.  �لق�سرية  للق�سة  �مللتقى  »جائزة 
و��سعًا  ترحيبًا  �جلائزة  لقت  باأن  كبرية  فرحتنا 
بني �لكّتاب �لعرب، ويف �لكثري من �لبلد�ن �لعربية. 
ويرى �لناقد عز �لدين مريغني �أن �لق�سة �لق�سرية ل 
تقبل �لكتابة �ل�سهلة �ملجانية ويوؤكد " لقد تر�جعت 
�لق�سة �لق�سرية كثري�ً يف �ل�سنو�ت �لأخرية، خا�سة 
يف �لعامل �لعربي، لعدة �أ�سباب منها: طغيان �جلو�ئز 
�لتي تقدم با�سم �لرو�ية مثل جائزة �لبوكر وكتار�، 
على  تقوم  �لتي  �جلو�ئز  وتقل  نوبل.  جائزة  وحتى 
جعل  ما  وهذ�  فقط،  �لق�سرية  �لق�سة  يف  �ملناف�سة 
�لتي  لل�سهرة  ي�سعون  �ل�سباب  من  خا�سة  �لبع�ض، 
عامل  خارج  يف  حـــــتى  �لرو�ية  كتابة  لهم  جتلبها 
قد  بل  �لنت�سار،  �رصيعة  �جليدة  فالرو�ية  �جلو�ئز. 
يتد�ول �لقر�ء ��سمها ويحفظونه حفظًا. كذلك �لق�سة 
رغم  �ملجانية  �ل�سهلة  �لكتابة  تقبل  ل  �لق�سرية 
ومكثفة،  مقت�سدة  لغة  �إىل  حتتاج  فهي  ق�رصها، 
مكررة،  �أو  م�ستن�سخة  ولي�ست  جديدة  ومو�سوعاتها 
�ليومي  �جلمايل  �للتقاط  فن  �إىل  يحتاج  وهذ� 

�ملرتبط بو�قع �حلياة �ليومية."

بغداد_ متابعة

الكاتبحين يكتبنالكتابة " موال النهار"
�سدر حديثا عن �لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، برئا�سة �لدكتور هيثم �حلاج 
على، كتاب »مو�ل �لنهار.. در��سة لل�سخ�سية و�لتجربة �لإبد�عية«، عن �ل�ساعر 

�لر�حل �لكبري عبد �لرحمن �لأبنودى تاأليف �إبر�هيم خطاب.
وي�رصح "�لأبنودى"، فل�سفته �لتي جعلته قادر� على حتويل �ل�سجن �إىل حالة 
�أن  بعد  �أي  جد�ر،  بعده  لي�ض  �لذي  �جلد�ر  هو  �ل�سجن  " جد�ر  قائال  جمالية، 
بلغه �لإن�سان مل يعد ثمة ما يخ�ساه، وما دمت حتررت من خوفك فقد �متلكت 
حريتك كاملة، وبالتايل ميكنك �إ�سناد ظهرك �إىل جد�ر �ل�سجن وقول ما تريد 
لتحقيق �أق�سى غايات �حلرية. تقول ول تخ�ض �سيئا، لأنك يف �ل�سجن، ولي�ض 

ثمة �سجن بعد ذلك ".

عن ح�سن مدن: حتى �لآن �عتدنا على حقيقة �أن كتابا من ��سول عربية مغاربية 
و�بحاثهم  رو�ياتهم   يكتبون  معلوف(  )�أمــني  حال  هو  كما  لبنان  ومن  خا�سة، 
بالفرن�سية، وكان هذ� جوهر ��سكالية عن هوؤلء �لكتاب، �لذين ل ميكن ت�سنيفهم 
بالكتاب �لفرن�سيني، �أو �لكتاب �لعرب �إن مناخات �بد�عاتهم �رصقية و�فريقية عربية، 
لكن �لتكوين �لثقايف �لفرن�سي لأ�سحابها، وكونهم يكتبون بالفرن�سية يقيمان لها 
�سكال من ��سكال �لعالقة مع �لأدب و�لثقافة �لفرن�سيني، رغم �أن �لت�سنيف �لثقايف 
يف فرن�سا ل يقبل بهوؤلء كمكون من مكونات �خلارطة �لإبد�عية �لفرن�سية �إل يف 
تكون  ما  غالبا  وهي  �لثالثة،  �ملنطقة  ندعوه  �أن  ميكن  ما  يف  هوؤلء  يقع  حدود. 

منطقة ثرية، بحكم �لتد�خل بني �ملوؤثر�ت �لثقافية و�حل�سارية و�للغوية.

عن ح�سن مدن: ونحن نقر�أ �أدبا للمر�أة، �سعر� كان �أو �رصد� رو�ئيا �أو ق�س�سيا، 
خا�سة  كتابة  لغة  هناك  كانت  �ذ�  عما  للت�ساوؤل  يدفع  �ح�سا�ض  ينتابنا 
جن�ض  يف  حم�سور  غري  �ن�ساين  فعل  �لكتابة  فاإن  �لإجمال  يف  بالن�ساء؟.. 
�خل�سو�سية،  ينفي  ل  هذ�  لكن  �لفنية  �لإبد�ع  بقيمة  يرتبط  و�إمنا  يكتب  من 
�ملرتبطة باإنعكا�سات جن�ض �لكاتب و�آثار �لإختالفات �ل�سيكولوجية و�لظروف 
�لإجتماعية على عملية �لكتابة. �لتق�سيم بني �ملر�أة و�لرجل تق�سيم �جتماعي، 
عن  منعزلة  لي�ست  �لفني  �لتق�سيم  �رصوط  لكن  �دبيا،  �أو  فنيا  تق�سيما  ولي�ض 
يحدد  �لذى  هو  �لرجل،  عامل  عن  �ملر�أة  عامل  �ختالف  فاإن  هنا  ومن  �لو�قع 

خ�سو�سية �بد�ع �ملر�أة وتعبريها �لذى يختلف عن تعبري �لرجل.

عن ح�سن مدن:حني يفرغ �لقارئ من قر�ءة كتاب �أو مقالة ما، تنتابه يف بع�ض 
يتاتى  تقول؟ ل  �أن  تريد  ماذ�  تق�سد؟  ماذ�  �لكاتب:  ي�ساأل  �أن  �لأحيان رغبة يف 
�ل�سوؤ�ل فقط من �أن �لكاتب مل يو�سل فكرته بال�سكل �لكايف، �أو �لذى يظنه كافيا، 
ول من �أن �لقارئ مل يفهم �ملعنى �حلريف �ملبا�رص، ملا هو مكتوب، و�إمنا لأن لدى 
�لقر�ء رغبة  �أو رغبة يف �لإ�ستز�دة. لدى  �إرو�ء ف�سول مل ي�سبع  �لقارئ رغبة يف 
يف �لتاأويل، يف �لتوقع و�لإفرت��ض، �إن كلمة �أو عبارة عابرة ميكن �ن حتمل من 
�أبد� حلظة �لكتابة. مرة  �أو ما مل يرد يف ذهنه  �ملعاين مامل يكن �لكاتب يق�سده 
�سئل )غابرييل ماركيز( عم ينتظر �لقارئ يف �مريكا �جلنوبية من كتبه فتحدث 

عن �أن �لقارئ يبحث يف �لكتب عن نف�سه، كيف يعي�ض و�ين يقف.

النساءصدر حديثا براءةمناطق

خارج السياق

�ل�سويد_ علي �سام
ب�ساطته  رغم  �لكثريون  يفهمه  ل  �سيء  هناك 
على  تقت�رص  ل  دورة  للحياة  �إن  وذلك  �لفائقة 

�ملوت و�لولدة.
ثم  دجلة  من  يتبخر  �لذي  �ملاء  دورة  هناك 
�و  �لأمازون  �أو  لندن  يف  متطر  غيمة  ي�سبح 
يف  طفلة  ع�سري  يف  ثلج  قطعة  �و  �لرنويج 
�لتي يتعّلم فيها  �فريقيا وهناك دورة �ملعرفة 
�لوروبيون علوما من �لعرب و�لفر�ض و�لأتر�ك 
بعد  �لعلوم  ��سياد  ي�سبحون  ثم  و�مل�سلمني 

ب�سعة ع�رص�ت �ل�سنني.
فيه  فكرت  ما  وهذ�  �لطعام  دورة  �أي�سا  هناك 
ر�يت  لهيومن  تقرير  عن  نقال  �قر�أ  و�نا  �ليوم 
و��ض �إن هناك جثثا تطفو يف نهر دجلة ل�سباب 
خلف  مربوطة  و�أذرعهم  �لعني  مع�سوبي 

ظهورهم.
جثث متف�سخة لب�رص �أعدمو� يف �ملو�سل ويقول 
�لربيع  يف  بالظهور  بد�أت  �جلثث  �إن  �لتقرير 
من  يعرفها  يومية  حالة  فرتة  بعد  و�أ�سبحت 

يعي�ض جنوب �ملو�سل وينكرها جتار �ل�سمك.
ليفهم  عظيم  خيال  �ىل  �لن�سان  يحتاج  ل 
�حلالة-تلك  �إنكار  يف  �ل�سمك  جتار  م�سلحة 
للحياة  �إن  �آخر  �سيء  ككل  ُتعّلمنا  �لتي  �حلالة 
و�لغذ�ء  �ملوت  ت�سمل  �لدورة  وهذه  دورة 

و�حلرب.
يقولون  �لذين  �لباحثني  من  كبري  عدد  هناك 
�لبحار  يف  ترمى  �لتي  �لبال�ستيك  �أطنان  �إن 
ناأكلها  �لتي  �لأ�سماك  يف  تتو�جد  �أ�سبحت 
و�ملوت و�حلرب تركو� فكرة �لدفاع عن �لأر�ض 
و�لعر�ض و�أ�سبحو� لقمة �سمك نطعمها لأطفالنا 

بعد �أن نتاأكد من خلوها من �لعظام.
جتار �حلروب وكافة �ملطبلني لها، �ملن�سحبون 
و�ملحتفلون  و�لفارون  و�لكارون  و�خلا�رصون 
من  �ملوت  يخرجو�  كيف  يعرفو�  لن  بالن�رص 
تعمدو�  و�لذين  �ملقد�ض  �لنهر  و�لدم من  �ل�سمك 
�ن  �لنو�ر  عامل  من  وطلبو�  �لعر�ق  جنوب  يف 
ب�رص  خمتوما  ماء�  �رصبو�  �حلكمة  �رص  يعطيهم 

�ملوت و�رص�خ �ن�سان يغرق.
بعد  ياأتي  مل  وزمان  بعد  تاأتي  مل  �ساعة  يف 
�حفاد  من  �سوية-ب�رص  �لنا�ض  يجل�ض  قد 
ورمبا  �سبية  و�ولد  ومغت�سب  ومقتول  قاتل 
�سيفهمون �إن �لن�رص هو نهر مل يلوث وعا�سفة 

دون تر�ب حمبو�ض حتت جنازير �لدبابات.
كفاية هذ� ما �ردت �ن �كتبه-كفى!

كفى تعليال وتقدي�سا للحروب.

اقتباس
 

�ل�سرب هو �أف�سل عالج لأي م�سكلة.
بالوتو�ض

�أ�سعُب �لطرِق
ل بّد �أن من�سيها وحَدنا

�خليبة، �خل�سارة
�لت�سحية،

موح�سٌة
حتى �مليت �لذي يجيب 

كل ند�ٍء
ول يرف�ض رجاًء

�سيتخّلى عنا
يكتفي بالنتظار

�أيدي �لأحياء �لتي متتد
دون �أن تبُلَغنا

ت�سبه �أغ�سان �لأ�سجار 
يف �ل�ستاء

�لطيور جميعها ت�سمت

ل ن�سمع �سوى خطونا
و�خلطوة �لقادمة

�لتي �سنم�سيها
�لوقوف و�لرجوع

فال يجديان
فال بد منها خذ �سمعة يف 

يدك
تتح�رصج �أنفا�ض �سوئها 

�لو�هن
كما يف قبوٍر حتت 

�لأر�ض وعندما تتوّغل 
عميقا

لن تغيب �ملعجزة
لأنها حتدث د�ئما

ولأننا ل ميكن �أن نحيا

دون �لرحمة!
�ستتوهج �ل�سمعة بنف�ض 

�لنهار �لبكر
و�ستطفوؤها مبت�سما

حني تخرج �إىل �ل�سم�ض
وحتت �حلد�ئق �ملزهرة

تنتظرك �ملدينة
ويف بيتك

جتد �أمامك �ملائدة 
مو�ّسحًة بالبيا�ض
و�لأحياء �لز�ئلني

و�لأمو�ت �خلالدين
يه�سمون لك �خلبز 

و�ست�سمع �أ�سو�تهم ثانية
قريبة جد� من قلبك.

هيلدا دومين

ثقافة 

أصعب الطرقعندما يتساوى الحيوان مع اإلنسان في السلوك !
تقوم  و�حلرية  �حلرية   "حررو�  هوغو  فيكتور  يقول 
�خل�سبة  �نكلرت�  �أر�ض  من  �لرغم  على   " بالباقي 
�كرب  يغذي  �ن  با�ستطاعته  �لذي  �ملالئم  ومناخها 
، �ل �ن �حليو�نات  عدد ممكن من �حليو�نات وبوفره 
كانت تعي�ض حالة من �ل�سى و�جلوع و�لت�سلط من قبل 

�ساحب "مزرعة �لق�رص " جون .
يتحدث  وحرفية  برمزية  �ورويل  جورج  لنا  يكتب 
فيها عن وح�سية وطمع �لن�سان وعن ق�سوة �لنظمة 
كما  �لخرين  على  تت�سلط  �ن  لها  وكيف  �ل�سمولية 
كانت  �لتي   " �لق�رص  "مزرعة  حيو�نات  مع  حدث 
ينخر  مدقع  وجوعا  و��ستغالل  وظلم  بوؤ�ض  تعي�ض 

ج�سدها ويجعل منها حيو�نات هزيلة م�ستنزفة .
يلقي  وهو   " "ميجر  �مل�سن  باخلنزير  �سي  كل  يبد� 
م�ساء�  جتماعتهم  �حدى  يف  �حليو�نات  على  خطابه 
 ! بثورتنا  لنقم  �لرفاق  "�يها   . جون  �ملالك  نوم  بعد 
متى موعد �لثورة ، هذ� ما �جهله . خالل ��سبوع ورمبا 
فان   ، حتتي  بالق�ض  ��سعر  مثلما  لكن   ، قرن  خالل 
عن  �عينكم  ترفعو�  ل   . �جال  �م  عاجال  �سيحل  �لعدل 
، �يها �لرفاق طيلة ما بقي من �سنني عمركم  �لهدف 
. �لن�سان هو �ملخلوق �لوحيد �لذي ي�ستهلك دون �ن 
ينتج وبالنتيجة فان م�سدر �َلم حياتنا هو �لن�سان 

ل �حد غريه . �ض17 �منوذجا 
"ميجر"  �لعجوز  موت  بعد  �لثورة  متت  وبالفعل 
مت  حيث  �ملزرعة  وتر��ست  جون  �حليو�نات  وطردت 
�عتبارهم  على  عنها  م�سوؤول  �خلنازير  �حد  تن�سيب 
كانت  و�سايا  �ل�سبع  وو�سعت  ذكاء�  �لكرث  �لفئة 
من  وبالرغم   " مت�ساوية  �حليو�نات  كل   " �أهمها 
قامو�  �نهم  �ل  و�جهوها  �لتي  و�لعو�ئق  �ل�سعوبات 
�ملحا�سيل يف  و�إنتاج  �ملزرعة  �إد�رة  ر�ئع يف  بعمل 
وقتها حتى �نهم قامو� بت�سكيل جلان ل�سهولة �لعمل 

فيما  للنقا�ض  �لتجمع  خالل  من  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 
يدعى جمل�ض .!

بني  �لتميز  ظهر  حتى  �لنحو  هذ�  على  �لمر  ��ستمر 
جهد  با�ستغاللهم  �خلنازير  قبل  من  �حليو�نات 
على  و�ل�ستحو�ذ  �ل�سخ�سية  مل�ساحلهم  �حليو�نات 
�ليه  بحاجة  �نهم  بحجة  و�ل�سعري  و�لتفاح  �حلليب 
من  �بد�نهم  على  ويخافون   ! �ل�سلطة  قائدو�  لكونهم 

�لتعب �لذي يوؤثر وبالتايل على �إد�رة �ملزرعة .
مزرعة �حليو�ن ما هي �ل مثال ب�سيط على �ملزرعة 
�لتي نعي�ض فيها و�لتي يرت��سها �خلنازير ليجعلو� من 

رو�ية   كتبت   ! �جل�سعة  �ل�سعيفة  لذ�تهم  عبيد  ذو�تنا 
مزرعة �حليو�ن يف �لعام 1849 من قبل ��سهر و�ف�سل 
كتاب �مريكا ، كتبها بطريقة ت�سلح لكل زمان ومكان 
�ورويل  وكاأن  �ليوم  �سعوبنا  به  متر  ما  ترى  حيث 
�لطغاة ومنجدهم  ن�سنع  . فنحن من   ! بيننا  حا�رص� 
ونعطيهم �كرث مما ي�ستحقون ونتغا�سى عن �سيئاتهم 
خ�سو�سا وهم يجعلونا نقارن �ل�سوء بال�سيء لنتقبل 
ما يبدر منهم برحابة �سدر. ��ستخدم �ورويل �خلنازير 
دللة رو�يته وذلك ل�سباب كثرية لرمبا تعرفونها �ذ� 

بحثتم يف ذلك !

قراءة – نورس كوجر 

ً


