
غاب الهدهد.
حسبها، نسماٌت باردة، واالستماع إلى علي 

ي: العالم يضحك!
ّ
الرياحي، يغن

■

 الحقول 
ُ
قبالة الشمس، تجلس جارتي، بومة

الشهباء، على سورها.
ــا، صـــّيـــاد  ــ قـــبـــالـــة بـــحـــر صـــبـــراتـــة، أجــــلــــس، أنــ
ــنـــي وبـــيـــنـــهـــا،  ــيـ ــات، فـــــي شــــرفــــتــــي، بـ ــمــ ــلــ ــكــ الــ
 
ُ
ــى، كــــيــــزان ــ ــوسـ ــ ــرات عــــكــــاز ســــيــــدي مـ ــيــ ــجــ شــ

.
ً
ورداتها الصفراء، تقطر عسال

، ألرى وقفتها الشامخة!
ً
أمّد عنقي قليال

■

البحر،  فــي  الصغيرة، تسبح  األســمــاك  أَر  لــم 
سع وتضيق.

ّ
رأيت دوائر ضوء تت

 املاء، 
ّ
، فوق خط

ّ
كان النورس الرمادي، يسف

وأنــا أركــض، أتبع أثــر السلطعون بني شقف 
البحر.

من إذًا، يقبض على صوت القصيدة؟
■

الطائُر األسود، الذي ملحته، يغادر االحتفال 
ــبـــعـــني، لـــــإنـــــزال الـــكـــبـــيـــر فــي  ــذكــــرى الـــسـ ــالــ بــ
ــل هــــو، ذات الـــطـــائـــر، الـــذي  ــانـــدي، هـ ــورمـ ــنـ الـ

ملحته، في أكاكوس، الصحراء الكبرى؟
■

هل تعلم، ما الكثيب؟
 متراكم كاألحزان

ٌ
رمل

 في الشهوات
ٌ

جسٌد عاٍر، غارق
كلماُت ريح رقراقة في الفلوات

صلواٌت تطوي في وحشتها صلوات
سراٌب تتبعه القافلة التائهة و...

مٍه! وأنا الذي كنُت، أعلم، ما الكتيب!
■

لو لم تكن الشجرة، تحّدث نفسها، ما كانت 

قادرة على:
مّد أصابعها إلى قلب األرض

 نهار
ّ

خلق يخضور الكون، كل
اإلزهار، اإلثمار، وإسقاط األوراق.

لو لم تكن تحّدث نفسها،
ما كان لها أن تكون الشجرة، الشجرة!

■

الــصــبــاح، لقد مــّد جسده  البحر صامت هــذا 
شمااًل. 

 الــزرزور على شجرة التني، انثنت ورقة 
ّ
حط

.
ً
التني قليال

الــســلــطــعــونــات مـــن حــفــرهــا، تــتــلــّصــص على 
الجالسني على الرمل.

ــــذي ال  ــارُب الـ ــقــ هـــا قـــد ســكــن الـــبـــحـــُر، رجــــع الــ
أستطيع رؤية وجه صاحبه.

ــن هــيــكــل  ـــق قـــريـــبـــا مــ
ّ
ـــيـــف تـــحـــل

ّ
طـــيـــور الـــخـــط

مــــاركــــوس أوريــــلــــيــــوس، وأنــــــا فــــي شــرفــتــي، 
نــصــُت إلــى زيــاد غرسة وهــو يــحــاول إخفاء 

ُ
أ

بّحته الناعمة.
ثّم ماذا؟

عاشور الطويبي

فّكُر في كتابة قصيدة، عن زوارق 
ُ
أ

في  ُيــرى  ال  البحر،  الصّيادين في 
العتمة الكثيفة إال أنوارها. 

 أفقّي 
ّ
 في خط

ّ
عن تلك البقع البّراقة، تصطف

، مــثــل حـــّبـــات دّراق 
ّ
واحـــــٍد، وعـــن كــيــف تــهــتــز

أصــفــر فــي هــاجــرة. أهــكــذا يــكــون شكل املــوت 
ــذا تـــابـــوت الــعــتــمــة الــكــثــيــفــة  لـــأســـمـــاك، أم هــ

يصعد بها إلى...؟

فّكُر أيضا، كيف تختلف موسيقى الرمل، عن 
ُ
أ

موسيقى الثلج!
هل، في وقع سنابك الخيل، تركض، صاعدة 

؟
ّ

التل
هــل، فــي أجنحة طــيــور كــثــيــرة، تلمُس ريش 

بعضها، ملسا خفيفا؟
املــاء، للحوض،  ه، في ضربات قطرات 

ّ
لعل أو 

تتبعها،
ــراُت عـــــَرٍق، تــتــحــّرك، خــفــّيــة،  ــ ، كـ

ٌ
ـــة

ّ
أنـــفـــاٌس هـــش

ثقيلة؟

ليت لي شراهة الرياح، كنُت عرفت!
■

 يا رجــل! اطــرْح عن قدميك إيقاع 
ً
تمّهل قليال

الجندب.
آن تصل قدم الجبل، اجمْع، ما تستطيع من 

حطب طلٍح وسدٍر.
، وصيحات الوحش حزينة!

ٌ
هنا، الليل طويل

■

نتوء صخري، عليه تتكّسر، موجات البحر.
ها قارب سكران،

ّ
مّرة، كأن

 يخبط بيديه وجه املاء.
ٌ

ومّرة، كأنها غريق
ما 

ّ
ا مستقيما، كل

ّ
من شرفتي، أرى األفق خط

اقتربُت ابتعد.
 الحقول الشهباء، كذلك، 

ُ
لم تأِت اليوم، بومة

جوبا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــل مــتــرابــطــة ومــمــتــّدة  هـــي أشــبــه بــحــلــقــة وصـ
بني مــاٍض وحاضر ومستقبل من الحضارة 
البشرية. وهي أيضا محاولة لترميم الخراب 

األزلي الذي ما برح يتهادم.

■ هل تشعر نفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

 تابوهات 
ّ

نعم. جيل حداثي متمّرد كَسَر كل
املــجــتــمــع األدبــــــي لـــأجـــيـــال الـــغـــابـــرة، وبــنــى 
ية 

ّ
ُسس وأساليب فن

ُ
لنفسه قاعدة جديدة بأ

 أنــه جيل يــعــرف كيف يسخر، 
ّ
مــغــايــرة. أظـــن

مطلقة.  بصراحٍة  ويعترض  وينتقد  يتذّمر، 
 جــزئــّيــتــي مـــن هـــذا الــجــيــل تــشــّكــلــت لــهــذه 

ّ
إن

األسباب بالتحديد.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟ 

عالقة حميمية جــّدًا؛ هي عالقة والدة ثانية 
 في جيل القرن الثامن 

ٌ
بالنسبة إلي. أنا عالق

 مـــع األب جـــوزيـــه ســارامــاغــو، 
ٌ

عــشــر. وعـــالـــق
الـــنـــظـــرة  وذي  ــيــــســــني،  نــ ــز  ــ ــزيـ ــ عـ ـــر  ــاخــ ــ ــسـ والـــ
املــتــشــائــمــة صــمــوئــيــل بــيــكــيــت. هــــي أجـــيـــال 
الــتــراث  أثـــَرْت  وقــد  والعبقرية،  ز  التميُّ فائقة 

ه.
ّ
اإلنساني بما يستحق

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
رًا، إذ 

ّ
دت فّي مؤخ

ّ
عالقة جيدة، رغم أنها تول

لم أكن على اهتمام بمسيرتها كما أفعل اآلن، 
ْسِهم أكثر وأكثر في إثراء 

ُ
وبي أمل كبير بأن ن

كفاعلني  علينا جمعّيا  يتوّجب  بما  املشهد، 
فيه.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
ــــى  أحـــضـــر اآلن مــجــمــوعــتــي الـــشـــعـــريـــة األولـ
أبــواب  وأنــا على  الكمنجة«،  »ذاكـــرة  بعنوان 

السادسة والعشرين من العمر.

■ أين تنشر؟
 أعــمــالــي اإلبـــداعـــيـــة فـــي صحف 

ً
أنــشــر عـــــادة

آخذ شجرة ِسدر إلى بحر صبراتة  صباحًا

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

أمٌل بجيٍل يُسهم في إثراء المشهد السوداني

صارت صخرُة الصيّادين عارية موحشة

األدب األفريقي عالٌم 
ثري ال بّد من سبر أغواره 

بالترجمة منه وله
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ُ
لـــقـــد رحــــلــــت الـــــــنـــــــوارس، وصـــــــــارت صـــخـــرة

الصّيادين عارية موحشة!
■

وهي تذهب غربا، تضع الشمس يدها، على 
الشجيرات تحت السور. حياة عميقة جّدًا!

■

ال شــيء يمضي إلــى غــيــاب، بــل إلــى حضور 
آخر.

ــجــهــان إلـــى الـــداخـــل، كـــْي ال 
ّ
طــرفــا الـــقـــوس يــت

 حّد الكالم.
ّ

يهرب الضوُء ويتجاوز الظل
يمكن للقصيدة أن تكون، غناء جنادب واقفة 
. يمكن لها أن تكون، زورقــا يمرُّ به 

ّ
على التل

 يرفع على أكتافه سماًء 
ً
عابٌر غريب، أو، جبال

كقطعة  تــذوب  شهقة،  أبـــدًا،  ها 
ّ
لكن بأثقالها. 

ُسّكر.

يــا شــاعــر، نفخة الــنــار فــي املــصــبــاح واحـــدة. 
فقط الشفاه ما يتبّدل ورعشة األيدي.

القيد. أخرجها من  فــّك عنها  القصيدة  هــاِت 
حوض األلم. افتح لها شرفة البيت.

ت أدبية، الورقية منها واإللكترونية. 
ّ

ومجال
ــد شــــاركــــت بــبــعــض الـــقـــصـــص الــقــصــيــرة  ــ وقـ
اب 

ّ
والقصائد في كتب مشتركة إلى جانب كت

آخرين.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أقـــــرأ بــشــكــل عـــشـــوائـــي، بـــال قـــيـــود أو طقس 
معني. أقــرأ دائما وأبــدًا، وفــي أّي مكان. أحّب 
الــتــطــّوريــة.  والــعــلــوم  واألدب  الفلسفة  قــــراءة 
اتــــي الــيــومــيــة مـــا بـــني قــصــة،  ــّوع قــــراء ــنـ ــتـ وتـ
وقصيدة، ومقال، ودراسة، وكتاب. التخطيط 
بالكتابة  أهــّم  للقراءة غالبا ما يكون عندما 
، عندما أنوي كتابة 

ً
عن موضوع محّدد. مثال

ــنــي أحــرص 
ّ
قــّصــة أو مــقــال أو ســيــنــاريــو، فــإن

ــرأ شــيــئــا لـــه عـــالقـــة مــبــاشــرة بما  ــ عــلــى أن أقـ
والتقنية  الــفــكــرة  أستقي  بــصــدده، حتى  أنــا 

وبعضا من األسلوب.

 وقرى.
ٌ
، القصيدة بلدان

ّ
ستجد أن

جـــاز بــال ســاكــســفــون، كــعــود قــرفــة مــلــقــى في 
الصحراء.

تدخل اإلوزة املاء، تمّد عنقها، تحني رأسها 
املــاء بصدرها، حتى تكاد  إلــى أســفــل، تمّس 
تسمع خفق قلبها، ثم تلتفت يمينا وشمااًل 

دما. هذا ما يفعل الشاعُر!
ُ
وتمضي ق

■

هــا أنــــذا أعــــوُد إلـــى مــقــطــوعــات شــوبــان على 
أربعينيات  روبنشتاين،  آرثــر  عزف  البيانو، 
 مّرٍة أِجُدني واقفا أمام 

ّ
القرن املاضي. مثل كل

 .
ٌ

ــٍم عــــاٍل، ال مــســانــد لـــه، تــحــتــي فـــّج عــمــيــق
ّ
ســل

ال أقـــدُر على الــتــقــّدم، وال أقـــدُر على الــعــودة، 
املارتيني،  الــوراء. أشعُر، بدبيٍب كدبيب  إلى 

يسري ما بني وقٍت غابر وآخَر جديد!

أعيدوا  رحلْت.  التي  اليعاسيب  إلــّي،  أعيدوا 
. أعيدوا إلّي، وقتا هشا، 

ّ
 املطمئن

َ
إلّي، تلويحة

كوقت األنــبــيــاء. مــا كنتم تفعلون، لــو أخــدُت 
نتفة من صباحكم، وكحلُت بها بحركم؟

مــا كنتم تــفــعــلــون، لــو أخـــذت مــا تــســاقــط من 

صهيل خيلكم، وعلقتها أوسمة، على صدور 
املحاربني القتلى؟ ما كنتم تفعلون، لو أخذُت 
على  طــويــلــة،   

ً
قبلة ــه 

ُ
وضــعــت نسيانكم،  دفء 

شفاه الحكايات؟
ه في 

ُ
ما كنتم تفعلون، لو أخذُت غدكم، أخفيت
بطن حوت، كي تصنعوا غدًا، يليق بكم؟

■

قال لي الليل:
إن تصّدع حجر، تلك شهقة الخائف

إن رأيت العشب يهتز في السهل، تلك رجفة 
الجوع

إن سمعت دفوف النار، ذلك حفيف الشجن
هنا القصيدة موحشة

هنا البراري امتأت باملرتزقة
 أطلقت صرختها في بوق القيامة

ُ
واملدن

امض إلى حيث شئت
لن تجد بيتك في الطرقات!

عند آدم ابراهيم يُعرض  الكوري«،  الفيلم  »أيام  من  عشرة  الخامسة  الدورة  فعاليات  ضمن 
كتاب  الملكية لألفالم« بعّمان فيلم  اإلثنين في »الهيئة  اليوم  السابعة من مساء 
السمك )2021( للمخرج لي جون إيك. الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية وقعت 
عام 1801، في زمن اضطهاد الملك سونغو في جوسون للكوريّين الذين اتّبعوا 

الكاثوليكية.

)على  مكان  أنعم  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثالث  حتى 
وجه األرض( للفنانة اللبنانية زينب صالح في »مركز كامدن للفنون« بلندن، والذي 
افتتح في أيلول/ سبتمبر الماضي. يضّم المعرض رسومات بالفحم تصّور لحظات 

السكون الموجودة في المنزل، ومساحات التأّمل في الحياة اليومية.

تنطلق  الذي  المؤتمر  عنوان  األثرية  والمواقع  المتاحف  في  األزمــات  إدارة 
عين  »جامعة  من  بتنظيم  المقبل  السبت  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  أعماله 
شمس« و»المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية« في القاهرة. يناقش المشاركون عّدة 
في  اإلسالمي  الفن  قسم  تواجه  التي  السين  نهر  فيضانات  أخطار  منها:  قضايا 
»اللوفر«، واستخدام التقنية الحديثة في التعامل مع الكوارث في المواقع األثرية.

مساء  من  السادسة  عند  اهلل،  رام  في  القطان«  المحسن  عبد  »مؤسسة  تنّظم 
األوراق  بين  من  ألمانية.  بعيون  فلسطين  بعنوان  افتراضية  ندوة  اإلثنين،  اليوم 
المشاركة: »التصوير والتصوير الجوي: ما بين التوثيق واالستخدام الحربي« لـ عصام 

نصار، و»إيكاروس األلماني: حين ارتاد األلمان سماء فلسطين« لـ كارول خوري.
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)Getty( أوابد رومانية قرب البحر في صبراتة، ليبيا

آدم ابراهيم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تضّمن العدد الجديد 
من المجلّة اإلسبانية 

ترجماٍت شعرية 
وروائية وقصصية 

لعشرين كاتبًة وكاتبًا 
ِمن ُعمان، معظمهم 
ُتترَجم أعمالهم للمرّة 

األُولى

بانيبال نافذة على األدب الُعماني الُمعاصر

مرايا تعكس الواقع 
الُعماني وتحاول أن تراه 

من داخله

مجلة

نصوص عربية بلغة ثيربانتس

مدريد ـ العربي الجديد

الــحــديــث«،  الُعماني  األدب  على  »نــوافــذ 
هـــــذا هــــو عــــنــــوان املــــلــــف الـــجـــديـــد الــــذي 
اإلسبانية  »بــانــيــبــال«  مجلة  صته  خصَّ
فـــي عـــددهـــا الــــســــادس )خـــريـــف وشــتــاء 
نــصــوصــا شعرّية  نــشــرت  حــيــث   ،)2021
 
ً
وروائـــــّيـــــة وقـــصـــصـــّيـــة لــعــشــريــن كــاتــبــة

معظمهم  أعــمــال  م  ــقــدَّ
ُ
وت ترجم 

ُ
ت وكاتبا، 

ولـــــى فــي بــلــٍد يــكــاد يــكــون فيه 
ُ
لــلــمــّرة األ

منعدما،  ترَجم 
ُ
امل العربي  األدب  حضور 

باستثناءات نادرة وفي دوائر ضّيقة، ال 
سّيما األكاديمية منها.

جـــاء فــي افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد، الــتــي كتبها 
املـــتـــرجـــم الــــســــوري املــقــيــم فـــي إســبــانــيــا 
ث فيها عن املشهد  وني وتحدَّ

ّ
جعفر العل

ــان وأنــــــواع  ــمــ ــي ُعــ الـــثـــقـــافـــي الـــحـــديـــث فــ
الكتابات الجديدة واملختلفة، وجاء فيها 
 »ُعـــمـــان، ثــقــافــّيــا، خــضــعــت لــتــحــوالٍت 

َّ
أن

مدى  على  عميقة  واجتماعّية  تاريخّية 
البلد على  انفتاح  املاضي نتيجة  القرن 
خـــــرى، وقـــد وضـــع هــذا 

ُ
ثــقــافــات وآداب أ

األمــــر الــبــلــد عــلــى مــفــتــرق طــريــق شــائــك 
تقليدية  وثقافية  اجتماعية  هياكل  بني 
خـــرى 

ُ
الــهــوّيــة العمانية، وأ مــتــجــذرة فــي 
جديدة تتوق إلى التقّدم والتطّور«.

الت  ــــونــــي: »هـــــــذه الـــتـــحـــوُّ
ّ
ــل ويـــتـــابـــع الــــعــ

ـــى، بــشــكــل 
َّ
ــل ــة تـــجـ ــــســــت لــــصــــراع هـــويـ أسَّ

ــٍس، فـــي الــحــســاســيــة وفـــي األشــكــال  ــيـ رئـ
الُعمانّيني،  اب 

ّ
للكت املختلفة  اإلبــداعــيــة 

وفــــي نــصــوصــهــم األدبــــيــــة، ســــواء كــانــت 
، والتي 

ً
أو روايــة أو قصة قصيرة شعرًا 

يــمــكــن وصــــف بــعــضــهــا بــالــنــوافــذ الــتــي 
تــطــل عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي، وتــتــجــاوز 
ــدود الــــهــــويــــة، وتـــســـعـــى إلـــــى مــعــرفــة  ــ ــ حـ
اآلخــر؛ في حني كانت بعض النصوص 
ــا تــعــكــس الـــواقـــع  خــــــرى بــمــثــابــة مـــرايـ

ُ
األ

الُعماني وتحاول أن تراه من داخله وأن 
تصف كل ما يحيط به«.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــد الــ ــديــ ــجــ ــدد الــ ــ ــعـ ــ ــوى الـ ــ ــتـ ــ احـ
املـــــــواد املـــتـــنـــّوعـــة بــــني الـــشـــعـــر والـــقـــّصـــة 
والـــــروايـــــة. فــفــي الـــشـــعـــر، قـــّدمـــت املــجــلــة 
مع مختارات  أصــواتــا شعرّية معاصرة 
مــن قــصــائــدهــا؛ حــيــث نــشــرت مجموعة 
الله  وعبد  السيفي،  عائشة  قصائد  مــن 
الـــريـــامـــي، وفــتــحــيــة الـــصـــقـــري، ومــحــمــد 
الحارثي، ويحيى الناعبي، وعبديغوث، 
ــي 

َ
إضـــافـــة إلــــى مـــخـــتـــارات مـــن مــجــمــوعــت

الـــقـــصـــيـــرة جـــــــّدًا لـــلـــخـــطـــاب املـــــزروعـــــي، 
خــــرى لعبد الــعــزيــز الــفــارســي، وقّصة 

ُ
وأ

طويلة بعنوان »اإلصبع« ليحيى سالم 
ــدام بــاب  ــ املـــنـــذري، إضـــافـــة إلـــى قــّصــة »قـ
الـــوالـــي« لــيــونــس األخـــزمـــي، و»قــراصــنــة 
لــحــمــود ســـعـــود، وأخـــيـــرًا  وادي عـــــدي« 
مجموعة من القصص القصيرة لجوخة 

الحارثي.
ــدد، نــــّوهــــت »بـــانـــيـــبـــال«  ــــذا الــــصــ ــــي هـ وفـ
ت 

ّ
بــالــدور الــذي تلعبه الصحف واملــجــال

الــثــقــافــيــة فـــي ُعـــمـــان فـــي عـــرض وتــقــديــم 
ــابــــة، وخـــّصـــت  ـــيـــة الــــشــ

ّ
ــل األصـــــــــوات املـــحـ

ــة »نـــــزوى« الــفــصــلــيــة الــتــي 
ّ
بــالــذكــر مــجــل

يحررها الشاعر سيف الرحبي. 
ــّم الــعــدد عــــددًا مــن مــتــرجــمــي األدب  وضــ
جديدة  وأسماء  اإلسبانية،  إلى  العربي 
األخيرة،  السنوات  في  تقّدم مساهمتها 
بابلو غارسيا  أســمــاء:  حيث نعثر على 
ــــال نـــســـلـــي، وكـــوبـــادونـــغـــا  ــز، وهـ ــ ــواريـ ــ سـ
ــا لــــوث كـــومـــيـــنـــدادور،  ــاريــ بـــراتـــيـــش، ومــ
ــة حـــــجـــــاج،  ــ ــمــ ــ ــريــ ــ وألـــــــــفـــــــــارو فـــــــيـــــــار، وكــ
وأنطونيو مارتينيز كاسترو، وماريبيل 
ــيـــو  ــنـــاسـ ــيــــس مـــارتـــيـــنـــيـــز، وإغـ ــزالــ غــــونــ
وخوسيه  العلوني،  وجعفر  غوتيريس، 

ميغيل بويرتا، وماريا لويسا برييتو. 
ر تقديم العدد الجديد رسميا في 

َ
وُينتظ

»مــؤّســســة الــبــيــت الــعــربــي« بــمــدريــد في 
املقبل،  يناير  الــثــانــي/  كــانــون  منتصف 
ـــاب 

ّ
ــراء والـــكـــت ــعـ ــشـ ــــدد مــــن الـ بـــحـــضـــور عـ

ــرجــمــت أعــمــالــهــم فــي الــعــدد. من 
ُ
الــذيــن ت

ة الحقا، 
ّ
ر أن تقوم املجل

َ
خرى، ُينتظ

ُ
جهة أ

كما أعلنت إدارتها، بتنظيم سلسلة من 
والشعرية  النثرية  والقراءات  الفعاليات 

 من مدريد وبرشلونة وغرناطة.
ّ

في كل

»كنت في البدء شجرة« لفاطمة الشيدي، 
و»فــــي كــل أرض بــئــر تــحــلــم بــالــحــديــقــة« 
كتبها  التي  املقّدمة  مع  الغافري،  لزاهر 

أدونيس للمجموعة.
 
ً
ة فصال

ّ
وفــي بــاب الــروايــة، نــشــرت املجل

واحــدًا من روايــات »سندريالت مسقط« 
لبشرى خلفان،  و»دلــشــاد«  لهدى حمد، 
و»أيــــــام فـــي الــجــنــة« لــغــالــيــة آل ســعــيــد، 
 
ً
و»أصابع مريم« لعزيزة الطائي، وفصال
ــنــــون«، قــيــد الــطــبــاعــة،  مـــن روايــــــة »املــــجــ

ألحمد الرحبي. 
ــيـــرة، وهـــــو الــجــنــس  ــقـــصـ أّمــــــا الـــقـــصـــة الـ
الـــذي شهد تــطــّورًا ملحوظا في  األدبـــي 
الــســنــوات األخـــيـــرة فــي ُعـــمـــان، فــقــد كــان 
، حيث 

ّ
لــهــا الــحــصــة الــكــبــرى مـــن املــجــلــة

نشرت قصصا قصيرة ملحمود الرحبي 
من مجموعته »لم يكن ضحكا فحسب«، 
ــن الــقــصــص  ــ ــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــافـ ــ إضـ

)Getty( سفينة تستعيد نموذج السفن العمانية في القرن التاسع الميالدي

شاعر وكــاتــب ومــصــّور مــن مواليد عــام 1996 
ــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــــور، غـــربـــي الــــــســــــودان. نــشــر  فــ
ــدد مــــن الــصــحــف  ــ ــة فــــي عـ ــيــ نـــصـــوصـــه اإلبــــداعــ
ت الثقافية، وتصدر له مجموعة شعرية 

ّ
واملجال

قريبًا بعنوان: »ذاكرة الكمنجة«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


