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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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سيناريو
)قصة قصيرة(

مــن موقــف الحافــالت البعيــد إلــى ذاك الحــي الراقــي، حمــل جســده النحيــل ورزمــة 
مــن األوراق واألحــالم وســار علــى درب إنجــاز منتظــر منــذ ســنين، وفــي أفــق طموحــه 
مجــٌد أيقــن أنــه -ال بــّد -قــادٌم، لــم يكــن يبالــي كثيــرا بجنــٍي يزيــد عمــا يســد الرمــق، 
فالماديــات لــم تكــن تعنيــه، مــا كان يعنيــه فقــط، أن يصــل بفكــره وقلمــه إلــى النــاس 

البســطاء المســاكين، أمثالــه، عّلــه يصلــح شــيًئا مــن حالهــم ولــو بعــد ســنين.
كانــت شــركة اإلنتــاج الفنــي التــي أنشــأها وافتتحهــا منــذ مــدة قصيــرة، أحــُد أبنــاء، 
ثانــي أو ربمــا ثالــث أهــّم أوابــِد البلــد، قــد أعلنــت عــن مســابقة فــي كتابــة الســيناريو، 
وذلــك النتخــاب أعمــاٍل ســتقوم بإنتاجهــا الحًقــا، ســعًيا منهــا إلــى امتــالِك موطــِئ قــدم 
فــي ســاح حــرب الدرامــا التلفزيونيــة، وكان كاتبنــا الشــاب قــد انتهــى لتــوه مــن كتابــة 
ســيناريو مسلســل ضخــم، ظــن بأنــه ســيغير الدنيــا ويقلــب الموازيــن، ومــا خــاب ظنــه، 

لكــن الدنيــا والموازيــن، كثيــًرا مــا تتغيــر وتنقلــب إلــى غيــر مــا نشــتهي.
ــى  ــه إل ــه مشــهد دخول ــي ذاكرت ــزن ف ــه ويخ ــّور بعيني ــركة يص ــة الش ــام بواب وقــف أم

طبيب وشاعر سوري الجنسية من مواليد دمشق 1971، وهو نجل الفنان السوري 
الراحل عمر قنوع، درس في مدارس دمشق وتخرج في جامعتها طبيًبا بشرًيا عام 

1994، حاز على درجة الزمالة العربية في طب األطفال عام 1999، عمل استشارًيا في طب 
األطفال في دولة قطر، دبلوم في األمراض العصبية والصرع عند األطفال من بريطانيا، 

عضو الجمعية البريطانية للصرع عند األطفال، ويقيم حالًيا في لندن. من منشوراته 
عّد 

ُ
ديوان )شطآن الفراشات( وديوان )مراكب العودة( عن دار رسالن في دمشق، وت
)أنشودة البرد والحرية( الصادرة عن دار اآلداب في بيروت عمله الروائي األول.

سمير قنوع
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الشــركة، فهــذا المشــهُد لــن ُيمحــى مــن ذاكرتــه، كان حدســه ينبئــه بأنــه ســينجح هــذه 
ــى عــدة  ــم عــدة قصــص وســناريوهات إل المــرة، فقــد حــاول ولســنواٍت خلــت، تقدي
ــا  ــا قطع ــس منه ــدة، لي ــاوى ع ــض بدع ــا بالرف ــت جميعه ــا قوبل ــاج، لكنه ــركات إنت ش

ــه. ــوا ل ــذا قال ــوم، هك ــر الي ــن تغي ــه، إال أن الزم ــوء كتابت س
ــن  ــا م ــه ممنوًع ــد، كان حرف ــد الجدي ــل العه ــا قب ــْن قطًع ــد، لك ــس ببعي ــن لي ــي زم ف
ــر مســتعدة لتبنــي أي  ــاج غي ــرف، وكانــت شــركات اإلنت ــا للُع الصــرف، وفكــره مخالًف
عمــل قــد ال يشــق طريقــه بســهولة عبــر حواجــز الرقابــة المتتاليــة، ورغــم أن ســطوره لــم 
تكــن لتقــارب مقدســات الساســة والسياســة، ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، لكــن العهــد 
ــو كتــب المــرء عــن  ــاوى المفســرين والمستفســرين، حتــى ل ــا بفت ــم كان محكوًم القدي

أبطــال معركــة حطيــن.
أمــا وقــد جــاء العهــد الواعــد الموعــود، وأزيلــت كل الحواجــز الباليــة البائــدة، التــي 

تربصــت ُعمــًرا بأقــالم الوطــن، فإنــه اليــوم المنشــود.
ــه  ــتمع من ــاوة واس ــتقبله بحف ــذي اس ــركة، وال ــام للش ــر الع ــب المدي ــى مكت ــل إل دخ

ــابقة. ــيناريو للمس ــيح الس ــرر ترش ــل، وق ــرة العم ــى فك إل
وبعــد أســابيع قليلــة لــم تكــن الدنيــا لتتســع لفرحــه، عندمــا جــاءه الــرد بــأن الشــركة 

ســتتبنى العمــل.
فــي ذاك الســيناريو المحكــم كان النقــد الذًعــا، وطــال رمــوًزا كانــت عصّيــًة فيما ســبق 
علــى الترميــز، ورغــم ذلــك وافقــت الشــركة علــى تبنــي عملــه، بــل وطلبــه أيًضــا مديــر 
الشــركة لمقابلــة شــخصية، هنــأه فيهــا علــى مــا خطــت يــداه، وأيــده فــي جرأتــه علــى 
ــادًة،  ــّجعه زي ــاش، وش ــع المع ــب الواق ــس صل ــائكة، تالم ــدة وش ــع معق ــرح مواضي ط
علــى مقاربــات مماثلــة أخــرى فــي المســتقبل القريــب لحاجــة المرحلــة لهــا، فالمرحلــة 

هــي مرحلــة التغييــر الجديــد، وتلــك هــي توجيهــات القيــادة العليــا فــي البلــد. 
بيــن فنجــان قهــوة أهــاًل وســهاًل، وفنجــان قهــوة مــع الســالمة، ناقــش المديــر معــه 
ــل  ــض التفاصي ــل، وبع ــراءة العم ــة ق ــا لجن ــي اقترحته ــة الت ــرات القليل ــض التغيي بع
العمليــة وكل التفاصيــل الماديــة، واتفقــا علــى توقيــع العقــد فــي مطلــع أســبوٍع مقبــٍل، 
تكــون ســكرتيرة مديــر الشــركة قــد جهــزت لــه فيــه العقــد مكتوًبــا ومطبوًعــا، وتكــون 
الموظفــة المســؤولة عــن الطباعــة قــد طبعــت العمــل، ألن صاحبنــا قــدم عملــه مكتوبــا 

بخــط اليــد ليــس إال، ســأله المديــر:
أستاذ، هل صورت نسخة عن العمل؟ ذلك لأمانة فقط.

حضــرة المديــر، كلــي ثقــة بكــم، أعــرف أن العمــل فــي أيــد أمينــة، أنتــم فــوق الشــبهة 
ــيدي. يا س
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ــن  ــي م ــا ننته ــة حالم ــخة مطبوع ــك نس ــتبقي لدي ــال، س ــة ح ــى أي ــر: عل رّد المدي
ــوت. ــاة وم ــا حي ــتاذ، الدني ــا أس ــرف ي ــت تع ــا، أن طباعته

لــم يكــن ليخبــر المديــر أنــه إذا صــور نســخة مــن العمــل قبــل إحضــاره إليــه، فقــد ال 
يتبقــى معــه حتــى أجــرة الوصــول إلــى الشــركة، فالشــهر فــي آخــره، وراتبــه كموظــف 
ــى  ــم إل ــه وإياه ــكاد يوصل ــن، بال ــت وحيدتي ــل ألم وأخ ــة، معي ــة حكومي ــي صحيف ف
منتصــف الشــهر فقــط، ثــم يتركهــم لغائلــة الفاقــة وتدابيــر َنــزر مؤونــة البيــت اليســير.
مــا عــاد يهــم، فمــا ســيدفع لــه لقــاء عمــل واحــد ســيحل مشــاكل كثيــرة، فمــا باُلــُه إذا 
نجــح فــي بيــع أعمــال أخــرى، حتًمــا ســيودع الفقــر، لكــن األهــم عنــده كلمــة لطالمــا 

حلــم بإيصالهــا إلــى النــاس، يــا لســعادته، أخيــرا ســتفهم الدنيــا رســالته.
عــاش األيــام القليلــة التــي فصلتــه عــن موعــد توقيــع العقــد بغامــر تفــاؤل، دهــم فيهــا 
فيــض مسلســله كل تفاصيــل واقعــه، هــو اآلن رهــن الحلــم، رهــن الزمــان والمــكان، 

رهــن المشــاهد والحــوار والشــخوص التــي تولــد اليــوم هنــاك فــوق أوراق الطباعــة.
ــى  ــدة عل ــة واح ــا دفع ــالم ُكلُّه ــم األح ــب أن تتحط ــا أصع ــم، م ــم يحل ــه ل ــا ليت ي
ــا لرقابــة لــم تفتــأ تقتــات علــى طمــوح هــذا الشــعب إلــى  صخــور الخيبــة القاســية، تًب
واقــع جديــد، هكــذا قــال فــي نفســه وهــو يســتعيد مــا خّطــت يــده مــن ســكرتيرة مديــر 
الشــركة، وخــرج إليــه مديــر الشــركة معتــذًرا وواعــًدا بتبنــي أي عمــل آخــر قــد يحــوز 
ــرب أن  ــم يج ــفة، ل ــت ش ــس ببن ــم ينب ــادم، ل ــتقبل الق ــي المس ــة ف ــى الرقاب ــى رض عل
يستفســر عمــا حصــل، كانــت الغصــة تخنقــه، فحمــل أوراقــه وخيبتــه وعــاد إلــى بيتــه 

ــاول. ــا ح ــتحالة، عبًث ــى االس ــّي عل ــاض عص ــن م ــال زم ــّر أذي يج
**

ــل  ــيء، ه ــة أي ش ــي كتاب ــر ف ــى التفكي ــة أو حت ــا كتاب ــتطع فيه ــم يس ــهور ل ــرت ش م
ــاع  ــي الق ــاء ف ــو؟، البق ــي يطف ــدارج( ك ــح ال ــب المصطل ــوق )حس ــع الس ــوق م يس

ــا.  ــة بكليته ــت مرفوض ــرة كان ــرف، فالفك أش
إنها معضلة كل من يحمل رسالة حقيقية أو يدافع عن عقيدة ال لين فيها. 

كاد اليأس يقتله.
**

نادت عليه:
أليســت قصــة هــذا المسلســل تشــبه قصــة مسلســلك األخيــر الــذي رفضتــه الرقابــة 

يــا بنــي؟ تعــال وانظــر قليــاًل.
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ــان  ــج رمض ــن برام ــة م ــي الصال ــه ف ــاهده أم ــا تش ــا عم ــه الهًي ــي غرفت ــا ف كان جالس
التلفزيونيــة، منهمــًكا فــي تنســيق مقــال مســتعجل لصحيفــة يعمــل فيهــا بــدوام جزئــي، 
أطــرق الســمع للحظــة، ثــم نهــض إليهــا، نظــر فــي الشاشــة لدقائــق ثــم حملــق مصعوًقا.
ــوار،  ــيناريو والح ــس الس ــه نف ــاه، إن ــمعه أذن ــا تس ــاه وم ــراه عين ــا ت ــدق م ــم يص ل

بالحــرف.
ــة  ــة المنتج ــرف الجه ــة، ليع ــارة النهاي ــًرا ش ــل منتظ ــأة ظ ــول المفاج ــم ه ــه ورغ لكن

ــام!  ــا الع ــركة ومديره ــب الش ــب صاح ــركة، والكات ــس الش ــا نف ــل، إنه للعم
ــب،  ــن مجي ــا م ــركة، م ــر الش ــل بمق ــل؟ اتص ــاه أن يفع ــا عس ــماء، م ــاف الس ــا ألط ي

ــة. ــركة مغلق ــر والش ــت متأخ ــا الوق طبًع
قضى ليلة لم يغمض له فيها جفن، ممزًقا بين حسرته وحيرته. 

فــي الصبــاح الباكــر وقــف عنــد بــاب الشــركة، منتظــرا قــدوم أي موظــف فيهــا، ناســًيا 
حتــى االتصــال بــأي مــن زمالئــه فــي الصحيفــة لتقديــم إجــازة طارئــة.

كان الغضــب والخــوف يعتصرانــه مًعــا، فهــو قــادم كــي يواجــه ذلــك اللــص: لــص 
نعــم ولكــن، ذلــك اللص هــرم مــال وســلطة، وإن يكــن، بمــا أن الزمــن تغير فهو مســتعد 
ــه،  ــه بحق ــن مطالبت ــه ع ــلطته فتثني ــه س ــن تخيف ــم، ل ــي المحاك ــو ف ــى ول ــه حت لمواجهت
ولكنــه ســيبدأ حديثــه معــه بهــدوء دبلوماســي ريثمــا يتبيــن نوايــاه، كــذا حدثتــه نفســه.

**

ــك  ــر ممس ــا المدي ــه بينم ــك بزمــام غضب ــه أمس ــة، لكن ــا البت ــن ودي ــم يك ــث ل الحدي
ــن. ــى حي ــن إل ــه، ولك ــام وقاحت بزم

لــم يطــل الحــال علــى مــا هــو عليــه كثيــًرا حتــى رمــاه رجــال المديــر مبرًحــا ضرًبــا 
فــي الشــارع بعــد فــض اشــتباك مقتضــب بيــن الغضــب والوقاحــة.

لم يشعر يوما بكل هذا الكم من القهر من قبل. 
ــم  ــن طع ــنين، لك ــن س ــه وم ــا اآلالف مثل ــاه كم ــذي عان ــر ال ــم والفق ــم كل الظل رغ

ــة. ــد مضاض ــرة كان أش ــذه الم ــر ه القه
ــدة  ــتفهامية واح ــة اس ــه، جمل ــه وجراح ــى رضوض ــا عل ــارع متعالًي ــي الش ــى ف مش

ــا: ــا متوالًي ــيفها طعنً ــه س ــل في ــه وتعم ــي ذاكرت ــردد ف ــت تت كان
أأنت قادم كي تتطاول على أسيادك يا كلب؟

عين واحدٌة ذرفت دمع ألمه، بينما فتح األخرى ملًيا أمام المخرز القادم.
**
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كانــت جلســُة المحكمــة األولــى قــد ُحــددت من قبــل القاضــي قبــل أســبوعين، وكان 
ــُم  ــه، والخص ــه، وكان محامي ــع ثياب ــك بي ــه ذل ــو كلف ــركة ول ــاة الش ــى مقاض ــًرا عل مص

العتيــد ومحاميــه أيًضــا، فــي انتظــار وصولــه إلــى قاعــة المحكمــة.
ــن  ــتماع لحي ــة االس ــي جلس ــل القاض ــر، فأّج ــم يحض ــدد ول ــت المح ــات الوق ف
حضــور الُمّدعــي، اتصــل المحامــي فــور خروجــه مــن المحكمــة بــه فــي المنــزل فلــم 
يجــده، واتصــل أهلــه بمكتبــه فــي الصحيفــة فأخبروهــم أنــه لــم يحضــر فــي ذلــك اليوم، 
وبــدأ أهلــه ورفاقــه رحلــة البحــث المتواصــل عنــه بــدًءا بالمستشــفيات وأقســام الشــرطة 
وانتهــاء بفــروع األمــن، لــم يتركــوا مكاًنــا إال وبحثــوا فيــه ومــا زال البحــث منــذ ســنوات 

جارًيــا.
)تتبخر األحالم أحياًنا وقد يتبخر معها الحالمون(

التوقيع:  
انـُه.                                                                      بتصّرف العبد المأمور، َســـجَّ
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