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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

يعترب مخيم األزرق  أحد أكرث الصور مأساوية التي تعكس حجم 
املعاناة التي يعيشها الشعب السوري منذ أكرث من عرشة أعوام.  
حيث يعد من أكرث مخيامت اللجوء السوري اكتظاظا نظرا لقربه 
من الحدود السورية األردنية. هذا التجمع االستثنايئ واألكرث كثافة 
الدولية  والهيئات  املنظامت  وضع  السوري،  الواقع  فرضه  الذي 
العاملة يف الحقل اإلغايث واإلنساين أمام امتحان حقيقي يخترب من 
خالله اسرتاتيجياتها ومدى قدرتها عىل مواجهة حالة من الزيادة 

املتسارعة واملفاجئة ألكرب موجة لجوء عرفها التاريخ املعارص.
وأبسط  الحياتية  الحقوق  مستوى  عىل  املؤمل  االستثناء  هذا 
املنظامت  لتلك  حقيقيا  هاجسا  شكل  املعيشة  مقومات 
واملؤسسات ومدى قدرتها عىل تأمني أساسيات الحياة لهذا الدفق 
البرشي الكبري من املأكل وامللبس والتعليم والصحة، ولكن قررت 
الكثري من املنظامت واملؤسسات الخريية أن توقد شمعة بدال من 
أن تلعن الظالم، من خالل اتخاذ زمام املبادرة كل يف اختصاصها 
من  وانطالقا  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  لتسارع 
شعارها »صحة وتعليم لحياة أفضل« إىل بلورة هذا التوجه من 
خالل إنشاء مركز الشيخ جاسم بن جرب آل ثاين للرعاية الصحية 
األولية يف القرية الثانية مبخيم األزرق وبذلت جهودا جبارة لتوفري 
قاطني  من  كبرية  ألعداد  ممكن  وقت  بأرسع  الطبية  الخدمات 
عىل  والعمل  الحتياجاتهم،  املستمر  التصاعد  ومواكبة  املخيم، 
التي يوفرها ملواجهة زيادة اإلقبال  الطبية  توسعة االختصاصات 
األسنان  طب  عياديت  املركز:  قوام  ليصبح  الخدمات  طلب  عىل 
النسايئ،  الطب  يف  واثنتني  العام  الطب  يف  متخصصتني  واثنتني 
وغرفة  املطاعيم،  وعيادة  واألطفال  الطوارئ  عيادات  إىل  إضافة 
تقييم املرىض وغريها من األقسام املتخصصة إضافة إىل الصيدلية.
بلغ عدد املستفيدين من خدمات مركز الشيخ جاسم بن جرب آل 
ثاين للرعاية الصحية األولية منذ انطالقته يف العام 2017 أكرث من 
100 ألف حالة مرضية، مام يعكس األهمية التي ميثلها هذا املركز 

األمراض  وبشكل خاص من ذوي  األشخاص  لآلالف من  بالنسبة 
املزمنة الذين أجربتهم الظروف عىل تشكيل هذا التجمع البرشي، 
والتخفيف قدر اإلمكان من معاناتهم الصحية، األمر الذي ساهم 
بطريقة أو بأخرى يف تحقيق نوع من االستقرار النفيس والبدين 
لهذا املجتمع االستثنايئ، حيث تسعى مؤسسة جاسم وحمد بن 
جاسم الخريية من خالل املتابعة املستمرة وبالتعاون مع الكوادر 
املركز إىل تقييم األداء والعمل عىل تطويره  الطبية واإلدارية يف 

والتوسعة يف الخدمات املقدمة كلام استدعت الحاجة.

عناية مميزة
بالقرية  األزرق  مخيم  يف  القاطنة   م.«  »حياة   السيدة  أشارت 
آل  بن جرب  الشيخ جاسم  مركز  أن  إىل   2016 العام  منذ  الثانية 
الطبية  الخدمات  بجودة  يتميز  املتكاملة  التأهيلية  للرعاية  ثاين 
خالل  من  تلمسها  ميكن  مميزة  عناية  يوفر  حيث  املقدمة، 
االهتامم الكبري الذي يبديه األطباء واملمرضون، وخاصة املتعلق 
بصحة األمهات والتغذية وغريه من األمراض األخرى، كذلك بتوفري 
األمهات عىل  وتشجيع  الرضع،  باألطفال  للعناية  نوعية  خدمات 
اتباع املامرسات الصحية للتعامل مع املواليد كالرضاعة الطبيعية 
عن  فضال  الدقيقة،  مواعيدها  يف  وأخذها  اللقاحات  ومتابعة 
املتابعة املستمرة يف هذا الشأن. كام أوضحت أن جميع مراجعي 
املركز يلقون أفضل االستقبال من قبل املوظفني واألسلوب الراقي 
الذي يتمتعون به، األمر الذي من شأنه أن يشعرهم  بالرتحاب 

والطأمنينة.

كفاءة عالية
يتمتعون  املركز  يف  العاملني  األطباء  أن  حياة،  السيدة  وأضافت 
التشخيص  بكفاءة عالية وهذا يتضح بصورة كبرية عىل مستوى 
عملية  يف  يرسع  الذي  األمر  وصفه،  يتم  الذي  والدواء  الدقيق 

األطباء  عام  بشكل  بالقول:   ذلك  عن  عربت  حيث  الشفاء، 
تتمتع  التي  النسائية  الطبيبة  بالذكر  وأخص  جدا  مجتهدون 
اللوايت  املريضات  بكافة  الكبري  اهتاممها  نتيجة  مميز  بحضور 
حياة  السيدة  تتناَس  ومل  الجميع.  بثقة  حظيت  حيث  يراجعنها 
التابعة  الصيدلية  موظفي  من  التعامل  يف  والسالسة  السهولة 
للمركز والتي اعتربتها من أفضل الصيدليات املوجودة يف املخيم 
ورشح  الوصفات  وإعطاء  دامئا  مبتسم  بوجه  الستقبالهم  نظرا 
دامئة  بصورة  األدوية  توفر  كام  واف  بشكل  الدواء  أخذ  طريقة 
جاسم  مؤسسة  بفضل  ثم  ومن  الله  بفضل  وهذا  انقطاع  دون 
وحمد بن جاسم الخريية، وبالنسبة لإلدارة فهي فوق املمتاز عىل 
وجدت  إن  لشكواهم  واالستامع  املراجعني  مع  التعامل  مستوى 
ومتابعتها جديا  واالهتامم بأي موضوع أو قضية، والعمل عىل 

حلها إن كانت مع الكوادر الداخلية أو الجهات الخارجية.

تنوع التخصصات
ومن جانبها عربت الالجئة »نرسين  ر.« من سكان القرية الثانية 
ملركز  شكرها  عن   2016 العام  منذ  األزرق  مخيم  يف  واملقيمة 
الشيخ جاسم بن جرب آل ثاين للرعاية الصحية األولية بالقول: إن 
الخدمات املتوفرة من مختلف التخصصات كالطب العام، وطب 
األطفال، وطب األسنان، وطب النسائية، وتوفري الدواء ومستوى 
األطباء وجميع كوادر  تعامل  والتعقيم وأسلوب  العامة  النظافة 
الطبية  الخدمات  أفضل  املقدمة، تعد من  الخدمات  املركز وكل 
الله  وجزى  وممتاز   واضح  بشكل  األزرق  مخيم  يف  املقدمة 
الذين يدعمون هذا املكان حتى ال يضطر سكان  املانحني  خريا، 
الخدمات  أن  موضحة  بعيدة.  أخرى  أماكن  إىل  للتوجه  املخيم  
إىل  إضافة  توقيتها  ومتابعة  املطاعيم  حتى  ومتكاملة  ممتازة 
متابعة الكوادر الطبية والتمريضية للمرىض واهتاممهم الحقيقي 

وتواضعهم وتعاملهم بشكل لطيف جدا مع املراجعني.

أن توقد شمعة 
خير من أن تلعن الظالم

محمود الرحبي

ُمــــرادٍف تجنيسّي ملا  يطمح هــذا االقــتــراح إلــى إيــجــاد 
بطرق  إلينا  انتقل  وقــد  بـ«النوفيال«.  الــغــرب  فــي  ُعــرف 
شـــتـــى، ومــــن دون حـــتـــى  وجـــــود مـــحـــاولـــة تـــتـــوق إلــى 
ــرادٍف لــه فــي لغتنا العربية. و«الــنــوفــيــال« نوع  إيــجــاد مـ
أدبي يتموقع بني القصة القصيرة والرواية، فإذا كانت 
القصة قد استقت مسّماها من تراثنا العربي، بالنظر 
إلى  بالنظر  والــروايــة،  القصة والقصاصني،  إلى مسار 
ــــراوي ومــا يــقــول، فــإنــي هنا أجتهد القــتــراح مسّمى  ال
»مروّية«، بدل »نوفيال« للكاتب واملترجم.. مع ترك عدد 
كلمة،  آالف  ثالثة  عــن  يقل  أال  على  مفتوحا،  الكلمات 
ه من دون العدد األول من 

ّ
وال يزيد عن عشرة آالف، ألن

للقصة،  الصغير   البيت  النص من  الكلمات، سيقترب 
الــروايــة  الــثــانــي سيجنح نحو بيت  الــعــدد  وإن زاد عــن 
الواسع .. بينما بيت »املروّية« مكانه بني هذين البيتني، 

هو جاٌر للنوعني، ألنه من جنسهما الّسردي.
 مـــواضـــيـــع »املـــــروّيـــــة« مــفــتــوحــة، كــمــا هـــي عليه 

ّ
تـــظـــل

واللعب.  اللغة  بينها ســوى  يمّيز  وال  والــروايــة،  القصة 
ستكون »املــروّيــة«، إذن، وعــاء للكيف والطريقة )كيف 

وبــأيــة طــريــقــة(. وهــي فــي هــذا أيــضــا ال تختلف كثيرا 
التي  بالرواية  بيتها محدوٌد مقارنة  القصة، ولكن  عن 
يخترقها التاريخ والذاكرة، ويسحبانها بعيدا في عدد 

الصفحات.
فــي روايــــة »املــعــطــف« لــنــيــكــوالي غـــوغـــول، وهـــي أعظم 
ــقــا« فـــي املــســّمــى بـــني من 

ّ
 »مــعــل

ّ
مـــروّيـــة، ونـــمـــوذج ظـــل

هي  »روايــــــة«.  سونها 
ّ
يجن ومـــن  »قــصــة«  فونها 

ّ
يصن

ــذه وال تــلــك، بــل الــتــرجــمــة األقــــرب إلــيــهــا هي  لــيــســت هـ
زاوية  انطالقا من كونها »نوفيال«، بحسب  »املــروّيــة«، 
النظر التي أطرق منها هذا املوضوع. هذه القصة ليس 
 نفسه، 

ُ
بطلها الحقيقي صاحب املعطف، وإنما املعطف

 
ّ

بــدلــيــل أن صــاحــب املــعــطــف يــخــتــفــي أحـــيـــانـــا، ليحتل
املعطف املشهد، حني يخلعه صاحبه ويتركه للخياطني. 
املعطف حمل عنوان تلك املروية عن وعٍي من الكاتب، 
ألنه »البطل«، ضمن أبطال عديدين، منهم البرد القارس.

الرواية  في  كما  املروّية،  في  )وجوبا(  القصة موجودة 
الداخلية  الــصــيــرورة  أي  والحبكة،  القصيرة؛  والقصة 
للسرد، هي الخيط الخفي الساحب، وكذلك مدار اللعب 
الغالف  األدبــيــة  واللغة  ومتقطعة.  خطية  بني  وساحته 
القشيب الذي من املفترض أن يميز أنواع األدب قاطبة، 

بما فيها الشذرات والتأمالت. وأعني أن القصة موجودة 
)وجوبا( في الرواية، هو أنك حني تقرأ رواية، فإنك في 
العمق تقرأ قصة، تقصر صفحاتها فتظل عند حدود 
القصة، وتطول فتتحّول إلى روايــة. مع وجــود روايــات 
تحمل صوتا واحدا كروايات ألبير كامو مثال، وروايات 
ــات  ــروايـ ــقــــارئ بــــأصــــوات مـــتـــعـــّددة كـ ــ عـــرضـــت عــلــى ال
فأنت  املــثــال،  سبيل  على  ودوستويفسكي  تولستوي 
حني تقرأ روايــة »الحرب والسالم« فإنك، في الحقيقة، 
موسكو.  على  نابليون  حملة  أيــام  روسيا  قصة  تقرأ 
بل هناك رواياٌت تكون كلمة »قصة« ضمن عناوينها، 
الحائز  للبرتغالي  مثال روايــة »قصة حصار لشبونة« 

جائزة نوبل، جوزيه ساراماغو، وروايــة »قصة مايتا« 
للبيروفي الحاصل على »نوبل« ماريو فارغاس يوّسا، 
ما يدلل على ما أسلفت، أن القصة موجودة )وجوبا( 
القصيرة  القصة  أما في  الرواية إضمارا وعالنية.  في 

فهي موجودة بالطبع واالسم.
في وسع أفكار املروّية أن تكون خارقة. وهذا ما يمكن 
أن يقّربها من القصة والرواية، ويميزها، في اآلن نفسه، 
عنهما. ولكن قدرة املروّية على حل مشكالت القصر 
فــي الــقــصــة واإلطـــالـــة فــي الـــروايـــة ســتــكــون أكــبــر. لذلك 
أوفــر كذلك. ولكْن ما  »الــخــارق«  سيكون تمّيزها بهذا 
الخارق؟ ربما هو شيء يجعلك، كما قال يوسف حقي 
يوما، »تقرأ وكأنك ال تقرأ« ..  شيء ُينسيك أنك تقرأ، 
أّم  »قنديل  يحيى حقي، صاحب  ما قصَده  هــذا  ربما 
»مــروّيــة«  األخـــرى،  يمكن تجنيسها، هي  التي  هاشم« 

عريبة نموذجية في هذا السياق الطموح..
أرجــو أن يجد هــذا املــشــروع اعترافا، وإن كــان انتظار 
هذا األمر قد يطول، ربما، أو ُينسى تماما. لكن إيقاع 
الّزمن وضرباته السريعة، ومخاتالته أيضا، يمكن أن 
ني 

ّ
تجعل التجربة تلقى بعض االهتمام وتوِجد لها ُمتبن

ورعاة وكتابا.

مرويّة بدًال عن »نوفيال«

وأخيرًا

في وسع أفكار المرويّة أن 
تكون خارقة. وهذا ما يمكن 

أن يقرّبها من القصة والرواية

مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية األولية


