
 
ُ
صــدرت لي أيضًا مع »دار التكوين« ترجمة

كتاب »روزا لوكسمبورغ تتحّدث« للمحّررة 
ــا  أمَّ واتـــرز.  أليس  مــاري  األميركية  والكاتبة 
ــيـــر من  ــزء األخـ حــالــيــًا فـــأنـــا أعـــمـــل عــلــى الـــجـ
البريطاني  للكاتب  كينغزبريدج«  »ثالثية 

كني فوليت وهو بعنوان »أعمدة األرض«.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟

 ملهنة الترجمة 
َّ
كما هو الحال في أّي مهنة، فإن

العوائق  أهـــّم  ــا،  ــة. شــخــصــًيّ الــخــاصَّ عوائقها 
التي تواجهني هي عوائق لوجستية. بمعنى 
آخر، أنا أعمل في سورية ولذلك لدي مشكلة 
اإلنترنت والكهرباء وحجب املواقع إلى آخره. 
 أهمَّ العوائق هي سياسات 

َّ
ا فأعتقُد أن أّما عربًيّ

ر على عالقتها مع 
ّ
ُدور النشر الربحية التي تؤث

ر على جودة العمل. 
ّ
املترجم/ة، وهذا بدورِه يؤث

ور واملؤّسسات  هناك أيضًا غياب تقدير من الدُّ
ى األفراد لعمل املترجم، وهذا يؤثر على 

َّ
بل حت

تقديره لذاته وجودة إنتاجه.   

ر،  ■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور املحرِّ
هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء منها؟ 

أترجم وأحّرر في آٍن واحد. بعد االنتهاء من 
ــق لغوي 

ّ
 فــصــل أو قــســم أرِســـلـــُه إلـــى مــدق

ّ
كـــل

ترجم 
ُ
 عن الداِر التي أ

ّ
أعمل معه بشكل ُمستقل

األحــيــان  مــن  وفـــي كثير  الــكــتــاب لصالحها، 
ــق الــلــغــوي صــيــاغــات أكثر 

ّ
يقترح عــلــيَّ املــدق

، لغويًا وتعبيريًا. عندما أرسل املخطوط 
ً
دقة

ــق 
ّ
ــدار الــتــي أعــمــل معها يــراجــعــه مــدق إلـــى الــ

لـــغـــوي وقـــــــارئ، وأحـــيـــانـــًا يـــتـــواصـــالن معي 
املخطوط،  في  االلتباس  مواطن  بخصوص 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا أتـــســـلـــم الـــنـــســـخـــة الــتــجــريــبــيــة 
ـــُب الــتــغــيــيــرات 

ّ
األخــــيــــرة مـــن الــتــرجــمــة أتـــعـــق

وأنظر فيها، ثمَّ أعيد قراءة العمل ككل للمّرة 
األخيرة وأجري التعديالت النهائية.

ــنــاشــر، ال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع ال

مسألة اختيار العناوين املترجمة؟
ف 

ّ
عموًما، تختار ُدور النشر العناوين وتكل

بها املترجمني، وهذا ما يحدث معي في معظم 
خرى سنحت لي فرص 

ُ
األوقات، ولكن من جهة أ

 معي هذا 
َ
اختيارعناوين والعمل عليها. حدث

اخترت  فقد  التكوين«  »دار  مــع  عملي  خــالل 
كــتــاب »الــديــالــكــتــيــكــيــة الــجــنــســيــة« لشومليت 
 
ٌ
فايرستون )2018(، وكتاب »نساُء كوبا: ثورة

 الثورة« )2021( ملاري آليس واترز، وكتاب 
َ

داخل
)2022( تحرير  تتحّدث«  لوكسمبورغ  »روزا 

وتقديم ماري آليس واترز أيضًا.

لألعمال  اعتبارات سياسية الختيارك  هناك  هل   ■
التي تترجمينها، وإلى أي درجة تتوقفني عند الطرح 
السياسي للمادة املترجمة أو ملواقف الكاتب السياسية؟

ــارات ســيــاســيــة لــأعــمــال  ــبـ ــتـ بــالــطــبــع هـــنـــاك اعـ
 ،

ً
، ال أجــُد نفسي مستعّدة

ً
التي أترجمها. بــدايــة

شخصيًا وأكاديميًا، للعمل على كتاٍب ال يعنيني 
على الصعيد الفكري، فما أختار ترجمتُه هو ما 
 
ً
سأختاُر قراءتُه. ثانًيا، املترجم/ة يمارُس عمال

 
ُ

كعمل الكاتب/ة، ولذلك يجب أن يخاطبُه العمل
ى يتمكن من نقلِه بأمانٍة.     

َّ
حت

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجمني له؟
اب/ 

ّ
عموًما، ما من عالقات مباشرة بيني وبني الُكت

 على 
ُ

الكاتبات مّمن أترجم لهم، ولكن عندما أعمل
كتاٍب ما ال بدَّ لي من أن أنغمَس في حياة وعقلية 
 شيٍء 

ّ
كاتبه/ كاتبته، ويقودني هذا إلى نبش كل

ا 
ً
 لغز

ُّ
عنه/ عنها كمن يبحث عن نميمٍة أو يحل

ما. األمُر بالنسبِة لي ليس مجّرد ترجمة كتاب بل 
 كلما طال 

ً
حياٍة كاملٍة، واألمُر يغدو أكثر حميمية

ني بعد 
ّ
 أتذّكر أن

ً
أمُد العمل على الكتاب. فأنا مثال

االنتهاء من كتاب »روزا لوكسمبورغ تتحّدث«، 
الذي أخذ معي قرابة العامني، شعرت بالفقدان 
ا، وعجزت ملــّدٍة ال 

ً
ني أوّدع صديق

ّ
والحزن وكأن

بأس بها عن متابعة الترجمة.  

■ كثيًرا ما يكون املترجم العربي كاتًبا، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
 إبــداعــي ولذلك ال بــدَّ للمترِجم 

ٌ
الترجمة عمل

من أن يمتلك روَح الكاتب. ُيصّرح الكثير من 
هم ال يشعرون بالرضى التاّم عن 

ّ
املترجمني بأن

منتجهم بعد االنتهاء منه، وأنا هنا أقول أليس 
ا؟ على الصعيد 

ً
هذا ما يشعر به الكاتب أيض

 وال 
ً
الشخصي لطاملا حلمُت بــأن أكــون كاتبة

ني فشلت في ذلك فأصبحت مترجمة، 
ّ
أقول بأن

بل على العكس فأنا أعتبر الترجمة مساحتي 
اإلبداعية التي أمارس من خاللها الكتابة. 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
بــــــدأت الـــحـــكـــايـــة خـــــالل دراســـتـــي 
الــجــامــعــيــة. آنــــذاك شــّجــعــنــي أحــد 
ــاء مــكــتــبــة كــلــيــة اآلداب فـــي قــســم الــلــغــة  ــنـ أمـ
 ينطوي 

ٌ
 الترجمة عمل

َّ
 بأن

ً
اإلنكليزية، قائال

ــٍد إبـــداعـــي وبــحــثــي تــمــاًمــا كــعــمــِل  عــلــى ُجـــهـ
 ُمجٍز 

ٌ
ه عمل

ّ
الكاتِب والباحِث، وأصرَّ على أن

ــــدأت  فـــكـــريـــًا وشـــخـــصـــيـــًا. تــحــّمــســت حـــقـــًا وبـ
بترجمة املــقــاالت واملــســرحــيــات. قــادنــي هذا 
لحق األدبي 

ُ
امل إلى نشر أولــى ترجماتي في 

وكانت مسرحية   ،)2010( النهاِر«  »جريدة  لـ
غنائية لوليم باتلر ييتس بعنوان »كالفري«. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرِتــهــا، ومـــاذا 
تترجمني اآلن؟

 مــــن الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
ٌ
آخـــــــُر تـــرجـــمـــاتـــي روايـــــــــة

للكاتب  الــظــالم«  »نــوتــة  بــعــنــوان  اإلنكليزية 
واملخرج الفلسطيني فجر يعقوب، ونشرتها 
شَرت 

ُ
ن كندا(.  )أونتاريو-  الحاضرون«  »دار 

الرواية مع بداية هذا العام، وبالتزامن معها 

الدوحة ـ محمد هديب

ـــيـــة فــــي مـــعـــرض اخـــتـــار 
ّ
ــارات فـــن ــ ــــسـ أربــــعــــة مـ

غــالــيــري »املــرخــيــة« فــي الــّدوحــة أن يــبــدأ بها 
ِحراكه التشكيلي لهذا الصيف، وهو الفصل 
 تــــراجــــعــــًا فــــي املـــنـــاشـــط 

ً
الـــــــذي يـــشـــهـــد عــــــــادة

الثقافية، بسبب تقاليد تربط الشهور الحاّرة 
 
ً
فضال التكييف،  ر 

ّ
توف التي  املغلقة  باألماكن 

عـــن كــونــهــا مـــن شـــهـــور اإلجـــــــازات الــســنــويــة. 
نــشــأت لـــدى ِجــهــات عـــديـــدة، ومــنــهــا غــالــيــري 
»املرخية« - وهو أحد أبــرز أروقــة الفنون في 
 وحاجة في كسر هذا 

ٌ
- رغبة الــدوحــة  مدينة 

الــتــقــلــيــد املـــنـــاخـــي، وهــــو هــنــا قـــد أطـــلـــق اســم 
تح مساء 

ُ
»مسارات 1« على معرضه، الذي افت

أول أمــــس األحـــــد ويــســتــمــّر حــتــى 5 تــمــوز/ 
يوليو، لتليه »مسارات 2« وربما 3. الفنانون 
في »مــســارات 1« فــرج دّهــام من قطر، وراشــد 

ديــاب مــن الــســودان، وجــمــال عبد الرحيم من 
البحرين، ومزاحم الناصري من العراق. 

في معرضه يقف فــرج دّهــام أمــام االستعارة 
رم )املانغروف( 

ُ
النباتية التي تمنحها شجرة الق

الــســاحــلــيــة الـــتـــي تــعــيــش فــــوق مـــيـــاه ضحلة 
التي  التيارات املائية، وهي   فيها 

ّ
مالحة تقل

يمكنها التنفس من جذورها الصغيرة وقت 
حدوث الَجزر وعند املّد تغلق خالياها. وعلى 
املساحات التي تفترشها يتشّكل مأوى الطيور 
املهاجرة، وتحتها تعيش الكائنات البحرية بما 

يجعلها تستحق لقب »الشجرة األم«.
ــــورق،  رســــم دّهـــــام بــخــامــات مــخــتــلــفــة عــلــى الـ
من  وتجريدية  زاهـــدة  درجـــات  على  محافظًا 
 أكثر فــي البحث عن 

ً
ــي، ومنشغال

ّ
الــُبــن الــلــون 

طريق له بني طبيعة الثقافة والثقافة الطبيعية، 
القرم   شجرة 

ّ
»إن الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 

حلة 
ّ

ليست أمرًا غريبًا عن املناطق البحرية الض
 مقاربتها من جانبي الطبيعة 

ّ
في العالم، لكن

والثقافة اشتعلت في 2014 مع ضّم روسيا شبه 
الثقافية  الطبيعة  في  القرم« وقراءته  جزيرة 
والـــهـــواجـــس الــيــومــيــة مـــن حــــروب وهــجــرات 

عزّة حّسون

أربعة تشكيليين عرب 
هم فرج دّهام وراشد 

دياب وجمال عبد 
الرحيم ومزاحم الناصري، 

يجمعهم ويقّدم 
تجاربهم معرض 

»مسارات 1« في الدوحة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة العربية 
اليوم. »ال أعمل على كتاب 

ال يعنيني على الصعيد 
الفكري، فما أختار ترجمتُه 

هو ما سأختارُ قراءته«، 
تقول المترجمة السورية 

في حديثها لـ»العربي 
الجديد«

عنوان  تحت  السوريتين  والحرب  الثورة  خالل  ُكتب  ما  لكّل  تصنيٍف  ترويج  على  ناقٌد  دأب 
»الزلزال«، وكأن ما جرى لم يكن إلّا حادثًا جيولوجيًا تعود األمور إلى طبيعتها من بعده. 

وهو، أيضًا، طريقة لنفي الثورة وإلحاقها باإلرهاب

مسارات أربعة فنانين في صيف غاليري »المرخية«

عندما يتنّطع الناقد المزِمن

منهجيّة تتطلّع إلى امتالك روح الكاتب

سياسات النشر 
الربحية تؤثّر على الجودة 

وتسلب التقدير

حفلة ألوان هي 
مرور نساء سودانيات 
في اللوحة بأزيائهن 

المتوّهجة

كتابة عن هذا الموت 
المجحف المستمّر 

وعّما هو أشّد

الالذقية  مواليد  من  سورية  ُمترجمة 
»دلــيــل  تــرجــمــاتــهــا:  مــن   ،1986 عـــام 
الالعنف« لمايكل ناغلر )2015(، »شاركني 
 ،)2018( فيتزجيرالد  لزيلدا  الفالس«  هذا 
مكولرز  لكارسون  وحيٌد«  صياٌد  »القلُب 
الجنسية«  »الــديــالــكــتــيــكــيــة   ،)2019(
»الهدهد   ،)2019( فايرستون  لشولميت 
 ،)2020( الــعــال  أبـــو  لليلى  حــكــى«  إن 
لماري  الثورة«  داخل  ثورة  كوبا:  »نساء 
لوكسمبورغ  »روزا   ،)2021( واتــرز  أليس 

تتحّدث« لماري أليس واترز )2022(. 

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

إطاللة

فعاليات

خرى 
ُ
ووقوف هذه الشجرة شاهدًا على حرب أ

تطاول بيئة الكوكب.
ــان الـــبـــحـــريـــنـــي جــمــال  ــنـ ــفـ ــال الـ ــمــ حـــضـــرت أعــ
ــه، واســـتـــطـــاع مــحــّبــو  ــنـ  عـ

ً
الــبــحــريــنــي نـــيـــابـــة

ســلــســلــة لـــوحـــاتـــه املـــســـمـــاة »رســــائــــل قــصــب« 
نى 

َ
معاينة جانب منها، بينما جزء منها مقت

مـــن املــتــحــف الــبــريــطــانــي. وفــــي أكـــثـــر مـــن 20 
 الطباعة الحجرية 

ّ
وليًا رفيعًا من فن

ُ
 ط

ً
عمال

الحضارات  مــن  رمــوز  أمــام  نكون  قات، 
ّ
كاملعل

القديمة وأساطيرها، محفوفة بالخط العربي 
وأبيات الشعر. بينما يجمع الفنان بني اللون 
واملــعــنــى، يــتــرك لــلــرائــي مــالحــقــة طـــرف بيت 
حكيُّ واآلخر 

َ
امل من شعر املتنبي »أنا الطائر 

دى« أو »إذا رأيت نيوب الليث« أو ملمحًا  الصَّ
عاصر.

ُ
من فن »البوب« امل

 القول 
ّ
لننظر إلــى ما يقوله راشــد ديــاب. إن

بالنسبة  »الــفــن  فـــ فــوريــة  لــه ترجمة بصرية 
لي هو في نهاية املطاف الّصلة بني البشر. 
ــــه أيــضــًا ُيــحــافــظ عــلــى الــثــقــافــات ويشير 

ّ
إن

إلـــى تــنــّوعــهــا، ونــحــن مــســؤولــون عــن حفظ 
تـــاريـــخـــنـــا الـــثـــقـــافـــي وتـــــطـــــويـــــره«. يــضــعــك 
الفنان، وهو اسم بارز في املشهد التشكيلي 
الــســودانــي، أمـــام عــبــارتــه واضــحــة االنــتــمــاء 
 حــفــلــة األلـــــوان 

ّ
ــه الـــثـــقـــافـــي، وكــــــأن ــراثــ ــ

ُ
إلــــى ت

التي يمنحها في اللوحة هي مــرور النساء 
 الغنية واملتوّهجة.

ّ
السودانيات بأزيائهن

من شجرة الِقْرم إلى الطائر الَمحكّي

رواية الثورة ال الزلزال

في رهانات التحديث عنوان ندوة دولية انطلقت أمس في المجمع التونسي 
يوَمين. من  العاصمة، وتستمرّ  للعلوم واآلداب والفنون/ بيت الحكمة بتونس 
)الصورة(،  محجوب  محمد  لـ  والتأويل«  التفسير  »في  الثالثاء:  اليوم  مداخالت 
لـ  ددًا«  بّسام الجمل، و»عبد المجيد الشرفي مجِّ لـ  و»من أجل تاريخ آخر للقرآن« 

حمادي ذويب.

منير  المغربي  للفنّانَين  طنجة: هناك شيء ممكن عنوان معرٍض فوتوغرافي 
متحف  في  الماضي  األربعاء  انطلق  ســارد،  دور  ِغيوم  والفرنسي  فاطمي 
أيلول/   18 حتى  ويتواصل  المغربية،  بطنجة  المتوّسطية  للثقافات  القصبة 
في  الفنّانان  التقطها  فوتوغرافية  صورة   48 المعرض  يضّم  المقبل.  سبتمبر 

المدينة، تعكس نظرَتيهما إليها وذكرياتهما فيها.

معرض  بالقاهرة  بيكاسو  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  يونيو  حزيران/   11 حتى 
منير إسكندر. يضّم المعرض لوحات يرسم  مليء بالذكريات للتشكيلي المصري 
االنطباعية.  الواقعية  أسلوب  ضمن  المصري  الريف  من  مشاهد  إسكندر  فيها 
يُقام المعرض بالتزامن مع معرض بعنوان »مسافرون حول الزمن« للتشكيلية لينا 

أسامة، والذي ُتقّدم فيه مشاهد من حياة المصريّين في الماضي.

بفيلم دار التقاُعد )2022( للفرنسي توماس غليو، تفتتح، في الثاني من حزيران/ 
حتى  وتستمرُّ  للفيلم،  أوتاوا  مهرجان  من  الـ23  الدورة  فعاليات  المقبل،  يونيو 
العاشر منه في المدينة الكندية، بمشاركة قرابة 75 فيلمًا سينمائيًا من 23 بلدًا، من 

بينها فرنسا والمغرب؛ ضيَفا شرف الدورة الجديدة.

فّواز حداد

يختلف النظر إلى الحدث السوري بني 
فني املوالني واملعارضني، فاملوالون 

ّ
املثق

يــنــكــرون الـــثـــورة ويــعــتــبــرون مـــا جــرى 
ــاب، بــيــنــمــا يعتبرها  ــ ــ حــربــًا ضــــّد اإلرهـ
ت 

ّ
املعارضون انتفاضة ضّد النظام تجل

عّمت  بعدما  واحتجاجات.  بمظاهرات 
مد وصف 

ُ
هذه االحتجاجات البالَد، اعت

»ثــــورة«، وشملت الــعــامــني األّولــــني: في 
العام األّول وكانت احتجاجات سلمية، 
وفي العام الثاني تسارعت االنشقاقات 
وحــمــل املــحــتــّجــون الـــســـالح دفـــاعـــًا عن 
ف الكتابة عن الثورة، 

ّ
أهاليهم.  لم تتخل

قيمتها  في  ولن نجادل  باملئات؛  قت 
ّ
تدف

فقد  في ضرورتها.  بل سنجادل  الفنية، 
كــانــت عــّمــا عــانــاه الــســوريــون مــن خــالل 
تــجــارب شخصية أو كــشــهــود عــيــان، أو 
تعبيرًا عن واقع الحال. ما ُكتب كان مثااًل 
عانوا  الذين  مارسها  تعبير  حّرية  على 
من القهر. هذا الحدث انعكس أيضًا على 
مــا يقارب  امــتــّد  الطغيان  الــروايــة، فزمن 
قت 

ّ
نــصــف قـــرن، ومـــا زال مــســتــمــّرًا، فتدف

ه املخابرات 
ُ
روايات تحكي عن نظام َمعامِل

واملعتقالت والسجون والتعذيب.
تزّيدًا  منه  قاسوا  عّما  الكتابة  في  ليس 
َمــن فتحوا  ؛ هــنــاك 

ً
ــال

ّ
وال إقحامًا أو تــطــف

ــذا الـــعـــهـــد، وأغــلــقــوهــا  ــ عــيــونــهــم عـــلـــى هـ
الرعب  آالمــهــم، عن  إنها كتابة عن  عليه. 
والخوف، وأيضًا عن عواطفهم وأفراحهم 
وأحزانهم في عهد بوليسي راقــب حتى 
أنـــفـــاســـهـــم، اعــتــمــد االضـــطـــهـــاد بــأقــصــى 
درجـــاتـــه. إنــهــا كــذلــك عــن تــجــربــة الــحــرب 
إنها  وهمجيتها،  بوحشّيتها  القاسية 
الكتابة عن هذا املوت املجحف املستمّر، 

وعّما هو أشّد من املوت.
في 

ّ
كشفت الثورة عن طبقة مدّربة من مثق

الـــنـــظـــام تـــرعـــرعـــت فـــي كـــوالـــيـــســـه، تــضــّم 
ــراء وروائـــيـــني  ــعـ ــابــًا وصــحــافــيــني وشـ

ّ
كــت

»يـــســـاريـــني« و»لـــيـــبـــرالـــيـــني«، الــتــشــكــيــلــة 
املـــعـــروفـــة مــــن املـــحـــتـــالـــني الــــجــــدد الـــذيـــن 
يــنــشــرون اإلشـــاعـــات عـــن مــعــانــاتــهــم في 
ولديهم  بالوطن،  تشّبثهم  وعــن  الــداخــل 
والعدالة.  بالتقّدم  التظاهر  على  الــقــدرة 
اّدعـــــــى بـــعـــض هــــــؤالء عـــــدم اإلعـــــــالن عــن 
ــام،  ــظـ ــنـ ــطـــش الـ ــــن بـ  مـ

ً
ــة ــيـ ــشـ ــم خـ ــهـ ــفـ ــواقـ مـ

فأعلنوا الحياد، على الرغم من عالقاتهم 
الطّيبة معه، فلم يدينوا قتل املتظاهرين 
وهـــبـــط  املــــــجــــــازر،  وال  ــاالت  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االعـ وال 
ــن الــطــبــيــعــي  الـــصـــمـــت عـــلـــيـــهـــم. وكــــــان مــ
رًا أال يدينوا مجزرة حّي التضامن 

ّ
مؤخ

وال اإلذالل الـــذي تــعــّرض لــه األهــالــي في 
انتظار املعتقلني. 

ــــي على  ــ ــٌد وروائـ ــاقـ مــنــذ ســــنــــوات، دأب نـ
 ما 

ّ
تـــرويـــج تــصــنــيــف يــشــمــل تــقــريــبــًا كــــل

ــثــــورة والــــحــــرب تحت  ُكـــتـــب فـــي فـــتـــرة الــ
عنوان »الزلزال«، ونشر مقاالته في أكثر 

النظام  استعمل  وإذا  السالف،  وضعها 
الـــدّبـــابـــات والـــطـــائـــرات فــي الــقــضــاء على 

املظاهرات، فذلك لظهور اإلرهاب.
في  النقدية  أدواتــه  املذكور  الناقد  أجهد 
لم يستلف  الــواقــع،  تسويق نظريته. في 
 ألنـــه فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة أخــذ 

ّ
الــنــظــر إال

ــة  ــافـ ــي الـــصـــحـ ــ يــــتــــفــــاخــــر بـــتـــعـــمـــيـــمـــهـــا فــ
الثقافية، ففي تكريسها ما يلغي الثورة: 
 يتباهى به، فال جريمة وال مجرم 

ٌ
إنجاز

ــه، ال نـــظـــام وال  ــام لــ ــهــ ــ
ّ
ــه االت ــوّجـ ــّدد يـ مـــحـ

رئاسة وال جيش وعسكر، وال شّبيحة، ال 
إيران  مليشيات مذهبية وال روسيا وال 
ــزال غــامــض.  ــ ــلــــه.... مـــجـــّرد زلـ وال حـــزب الــ
ــارئ إلـــــى أن املـــظـــاهـــرات  ــ ــقـ ــ مــــا يـــحـــيـــل الـ
واالحتجاجات كانت حدثًا عابرًا انتهى، 
ــانـــت عــلــيــه،  ــــى مــــا كـ وســـتـــعـــود الــــبــــالد إلـ

بينما الثورة انتقلت إلى خانة اإلرهاب.
)روائي من سورية(

من موقع ثقافي، وهي عبارة عن املقالة 
نفسها بعد تدويرها مع بعض التقديم 
والتأخير في املعلومات املرافقة، ومديح 
فني 

ّ
 رواية بعّدة كلمات، يسترضي املؤل

ّ
كل

بها ليضعهم تحت هذا التصنيف، على 
أساس أنه ناقد محترف، مزمن وخبير.

الـــهـــدف مـــن هــــذا الــتــنــظــيــر نـــفـــُي الـــثـــورة 
وإلــحــاقــهــا بـــاإلرهـــاب. عــمــومــًا ال يحتاج 
هذا الجهد التنظيري إلى شرح مفّصل، 
فهو ال يزيد عن أن الثورة السورية زلزال 
أّمــا غموض الوصف،  على حــّد اعتباره، 
فأنه يعّبر عّما ُيراد له، فهو من عوامل 
الــطــبــيــعــة، يــمــكــن تــفــســيــره جــيــولــوجــيــًا، 
بــمــعــنــى عـــــودة الــطــبــقــات )األمــــــــور( إلــى 
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