
ــا االضــــطــــرابــــات  هــ
ّ
ــز ــهــ ــا الــــتــــي تــ ــيـ ــانـ ــبـ ــإسـ بـ

السياسية، ال سّيما عندما يتناول بانوراما 
الحرب األهلية مرورًا بنظام فرانكو وانتهاًء 
بــفــتــرة االنـــفـــتـــال الــديــمــقــراطــيــة؛ والـــثـــانـــي، 
، في انتظار تنفيذ لحظة 

ً
مسار العام كامال

االنتحار.
هذه هي قصة توني، بطل »طيور السنونو«، 
الرواية الجديدة للكاتب اإلسباني فرناندو 
ــورو )مــــوالــــيــــد ســـــان ســيــبــاســيــتــان،  ــ ــبــ ــ آرامــ
ــرًا عن دار نشر 

ّ
1959(، والتي صــدرت مــؤخ

خمس  بعد  تــحــديــدًا  اإلســبــانــيــة،   Tusquets
ســـنـــوات عــلــى نــشــر روايـــتـــه »وطــــــن«، الــتــي 
 

ّ
ــة«، بــكــل ــيــ ــى »ظــــاهــــرة نــشــر أدبــ تـــحـــّولـــت إلــ

إلى  ترجمتها  بعد  سّيما  ال  الكلمة،  معنى 
34 لغة وَبْيع ما يقارب املليون نسخة منها 

فقط في إسبانيا.
ُيــــحــــاول آرامـــــبـــــورو فــــي روايــــتــــه الـــجـــديـــدة 
ــالـــخـــاّص، تـــاريـــخ تــونــي  ــعـــام بـ أن يـــمـــزج الـ
الشخصي مع تاريخ إسبانيا، قّصة حياته 
مــع قــّصــة حــيــاة الــشــخــصــيــات الــتــي يــعــّرف 
عــائــلــتــه، وشقيقه  الــقــارئ عليها، ال ســّيــمــا 
الــــذي ال تــربــطــه بــه عــالقــة جــيــدة، وزوجــتــه 
لــم يستطع يــومــا أن  الــتــي  آمــالــيــا،  السابقة 
ذلــك،  أراد  لــو  الــتــواصــل معها، حتى  يقطع 
إضافة إلى ابنه اإلشكالي نيكيتا وصديقه 
الطيبة،  آغــيــدا  باتشويال، وأخــيــرًا  املــخــادع 

الخارجة مؤخرًا من قصة حبٍّ مبتور.
إلــى غيرها،   هــذه الشخصيات، إضــافــة 

ّ
كــل

ــاد،  ــتــــي يـــشـــّرحـــهـــا الــــــــراوي بـــمـــشـــرط حــ والــ
تــشــّكــل كــوكــبــة بــشــريــة رائــعــة تــغــزل خيوط 
والحّب،  العنف،  أشكال  فيها  تتنوع  روايــة 
َسرية، واملغامرات التي دائما 

ُ
والعالقات األ

ما تنتهي عند الشخصية الرئيسة نفسها، 
توني، الذي يريد، بشكل مشّوش، أن يسرد 
ه يرى 

ّ
آخر تفصيل حميمي من حياته، لكن

بذلك  منا 
ّ
فُيعل أنــقــاضــه،  آخــر  يجمع  نفسه 

درسا ال ُينسى عن الحياة.
تجري أحداث »طيور السنونو« بني صيف 

ــص بشكل 
ّ

عــام 2018 وصــيــف 2019، وتــلــخ
شــامــل الــواقــع االجــتــمــاعــي والــســيــاســي في 
إســبــانــيــا، ال ســّيــمــا عــبــر شخصية الــوالــد، 
املناضل الشيوعي، وابنه توني الذي يختار 
اليميني  وابــنــه  عشوائي،  بشكل  حيه 

ّ
مرش

الذي وشم صليبا على جسده. ثالثة أجيال 
ترسم قوس التاريخ اإلسباني بشكله األكثر 
ــــرؤى،  تــنــاقــضــا وتــضــاربــا فـــي املـــواقـــف، والـ
والــتــعــامــل مـــع األحـــــداث الــســيــاســيــة، وقــبــل 
فــي مــا بينهم. ضمن هذا  العالقة  هــذا كله، 
السياق، نرى أن الكاتب يقّدم لنا مجموعة 
من السقاالت التي تدعم فكرة انتحار بطله، 
ق األمـــر بمعنى هــذا 

ّ
ال ســّيــمــا عــنــدمــا يتعل

العالم. ومــن هنا كــان عنوان الــروايــة، الذي 
يشير إلى طيور السنونو ومواسم الهجرة 
الحياة كرحلة من  أي  الدورية،  والتحّوالت 

التعب والفشل.
وإلثـــبـــات ذلــــك يـــســـرد آرامــــبــــورو مــجــمــوعــة 
ــراهــــني: الـــــــــزواج، الـــحـــب،  مــــن الـــحـــجـــج والــــبــ
ــدة،  ــ ــــوحـ ــم، الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــنــــف، الـ ــعــ الــــكــــراهــــيــــة، الــ
الـــــصـــــداقـــــة، الــــســــيــــاســــة، الــــعــــمــــل، اإلثـــــــــارة 
ما  فــي  تــتــداخــل  ها 

ّ
كل والــثــقــافــة؛  الجنسية، 

جعفر العلوني

في الخمسني من عمره، وببرودة 
يــقــّرر تــونــي، الخائب  ــادرة،  ــ نـ دم 
أمله في هذا العالم البشع، إنهاء 
حياته. لقد اختار مدّرس مادة الفلسفة في 
كثيرًا في  ر 

ّ
يتأخ والــذي  الثانوية،  املــدرســة 

تــعــريــف الـــقـــارئ عــلــى اســـمـــه، بــشــكــٍل دقــيــٍق 
األول من  وهــادئ موعد موته، تحديدًا في 
عــاٍم  بعد  أي   ،2019 عــام  مــن  أغسطس  آب/ 

كامل من لحظة الكتابة.
 

ّ
حــتــى مــوعــد االنــتــحــار، ســيــكــتــُب تــونــي كــل

ته الواقعة في حي من أحياء 
ّ
مساء في شق

كلبته  مع  يتقاسمها  والتي  مدريد،  مدينة 
التي  الشخصّية  مكتبته  إلــى  إضافة  بيبا، 
ــه سيتخلى 

ّ
لــكــن مــنــهــا،  كــبــيــرًا  قسما  تحتل 

تــاريــخ شخصيٍّ  مــن  نــوعــا  عنها تدريجيا، 
ه 

ّ
قاٍس وُمّر يصعب تصديقه إلى حدٍّ ما، لكن

ال يخلو من نبرٍة فكاهية وحنونة. 
هــكــذا يــبــدأ تــونــي بــشــكــل دقــيــق فـــي كتابة 
يومّياته  فــي  فيتقاطع  الحيوية،  خالصته 
ُيخبرنا من  الـــذي  األّول،  زمــنــيــان:  مــســاران 
خــاللــه، يــومــا بعد يـــوم، وشــهــرًا بعد شهر، 
األحـــــــــداث الـــرئـــيـــســـة فــــي مـــاضـــيـــه، إضـــافـــة 
قة 

ّ
املتعل اليومية  الــشــؤون  الــعــديــد مــن  إلــى 

سانت بطرسبرغ ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الالمتناهية  املساحة  هــي  الــجــديــدة  الكتابة 
ــاب 

ّ
الــتــي نــعــّبــر فيها عــن أنــفــســنــا، نــحــن الــكــت

ــا أن يــشــرع 
ّ
الــعــصــريــني. فــقــد يـــحـــاول أيٌّ مــن

بــكــتــابــة نــــّص أدبــــي جـــديـــد، مــحــّمــلــني بـــرؤى 
القّصة، تاركني  أو  الرواية  عصرية عن شكل 
لــم يكن  الــجــاهــزة.  التقاليد والــقــوالــب  خلفنا 
لجيلنا املــحــاولــة األولــــى فــي الــتــجــديــد، فقد 
اب السابقون في هذا الهّم أيضا؛ 

ّ
انشغل الكت

ــا يطمح إلـــى أن ُيــنــتــج كــتــابــة جــديــدة 
ّ
 مــن

ٌّ
كـــل

تعّبر عن مرحلته.

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

َســأل أحد   تأكيد. قبل عشرين سنة، لو 
ّ

بكل
عــن الـــروايـــة الــعــراقــيــة لــكــان الـــجـــواب ســـؤااًل 
الــحــروب  مــن  بموجات  البلد  آخـــَر، النشغال 

والــحــصــار، أبــعــدت فــكــر الــفــرد الــعــراقــي عن 
املــســاهــمــة فـــي تــألــيــف قـــصـــٍص خـــاّصـــة بــه. 
 فكرة أن تكون لديك الرؤية الكافية لكي 

ّ
لكن

تـــحـــّدد مـــالمـــح الــجــيــل الــحــالــي أمــــر صــعــب، 
فالجيل األدبـــي عــبــارة عــن سحابة ضخمة، 
الــلــحــظــة، دع  فــي  كــشــف تفاصيلها  ال يمكن 
وبعد عشرين  بعيدًا،  تدفعها  الــزمــان  ريــاح 
إلــــى ثـــالثـــني عـــامـــا مـــن اآلن ســتــكــون عــنــدي 
بعيدين  زلنا  فاليوم ال  السؤال؛  لهذا  إجابة 
 البعد عن خلق التأثير الالزم لكي نصبو 

ّ
كل

أخطائنا  مــن  م 
ّ
نتعل أن  علينا  العاملية،  إلــى 

ــق ما 
ّ
وأخـــطـــاء األجـــيـــال الــســابــقــة، لــكــي نــحــق

أسميه بالحلم األدبي العربي.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
 صــراحــة، عالقتي مــع األجــيــال السابقة 

ّ
بــكــل

باألدب العربي جميلة إلى حّد كبير، ألن تلك 
الكتابات تركت تأثيرًا عميقا في نفسي. و لو 
عدنا إلى األجيال األولى من األدب العربي، في 
َوجدنا ما 

َ
، ل

ً
القرن الخامس أو السادس مثال

تاريخ إسبانيا كحكايةٍ شخـصية

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

وجه جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

في روايته الجديدة، 
»طيور السنونو«، يحكي 
الروائي اإلسباني فرناندو 

آرامبورو قّصة توني، 
الذي يروي تفاصيل عاٍم 
قرّر أنه سيكون األخير من 

حياته. عبر شخصيات 
تدور في فلك الراوي، 

يتفرّع السرد ليحكي 
حاضر البلد وتاريخه 

القريب، سياسيًا 
واجتماعيًا

الفعالية الشعرية األكبر 
في البالد تعبّر عن 

مشهد ثقافي تتحّكم 
به مؤّسسة رسمية 

تمتلك ذائقة تقليدية 
في الشعر، بوصفه 
احتفالية موسمية 

عابرة

أبحث عن شخصيّات يمكن للقارئ أن ينتمي إليها

مهرجان جرش  حيث يغيب معنى القصيدة

طيور السنونو  دروٌس تتعلّمها الحياة من الموت

ثالثة أجيال ترسم 
حاضر إسبانيا بشكله 

األكثر تناقضًا

في األجيال األولى 
من األدب العربي ما 

يفوق بجودته 
محاوالٍت معاصرة

دعا المنظمون تسعين 
شاعرًا أردنيًا، لعلّهم 

يُرضون الجميع

ِدّقة في السرد تكشف 
عن براعة نادرة في 

القبض على الزمن

آرامبورو في مدينة سان  ُولد فرناندو 
بعد   .1959 عــام  اإلسبانية  سيباستيان 
اإلسبانية،  اللغة  فيلولوجيا  دراســتــه 
انتقل، عام 1985، إلى ألمانيا، حيث كتب 
 .)1996( الليمون«  »نيران  رواياته:  أولى 
األخيرة،  وروايته  هذا  األّول  عمله  بين 
ــور الــســنــونــو« )الـــغـــالف(، أصــدر  »طــي
من  والعديد  روايــات  تسع  آرامــبــورو 
كما  والمقالة،  القّصة  في  العناوين 
أعماًال  اإلسبانية  إلى  األلمانية  من  ترجم 
ماكس  بينهم  من  الكتّاب،  من  لعدٍد 

فريش وإرنست هافنر.

بطاقة
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فعاليات

 
ً
متكامال نفسيا  صــرحــا  لنا  لتشّكل  بينها 

ــه الــــنــــفــــاذ إلـــى  يــســتــطــيــع تــــونــــي مــــن خــــاللــ
ــة تــصــمــيــمــاتــهــا  ــبــ ــراقــ ـــاء ومــ ــيــ ــ أعــــمــــاق األشـ
انطباعات  لديه  فتتكّون  دة، 

ّ
املعق الداخلية 

وأفـــكـــار عــن الـــوجـــود والــعــالــم املــحــيــط بنا، 
ولــيــتــحــّول فــي نــهــايــة املــطــاف إلـــى شخص 
كـــاره للبشر ولــلــوجــود، على الــرغــم مــن أنه 

العصرية، وأبسط  املحاوالت  يفوق بجودته 
قات، 

ّ
واملعل وليلة«  ليلة  »ألــف  مثال حكايات 

باإلضافة إلى أنني في حبٍّ جّبار مع األدب 
الكالسيكي العاملي، الذي أراه وسيلة للسفر 

عبر الزمن، حتى نعيش ما فاتنا.

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
نسبيا،  ضعيفة  الثقافية  البيئة  مع  عالقتي 
بسبب انــشــغــالــي فــي عملي األدبــــي بــصــورة 
فني وال أزور 

ّ
عاّمة، فال أختلط كثيرًا مع املثق

دين، ومن األسباب كذلك تفاعلي 
ّ
مقاهي املعق

االجتماعية.  التواصل  وسائل  مع  الضعيف 
ني على املنتديات األدبية 

ّ
فلو وجدت من يدل

 الخريطة 
ّ
في املهجر لصرت من رّوادها، لكن
ضائعة، والكنز االجتماعي مدفون.

ــة.   ســيــنــكــر كــرهــه لــلــعــالــم عــلــى طـــول الـــروايـ
»ال أحــــبُّ الـــحـــيـــاة، هــــذا االخــــتــــراع الــشــريــر، 
ــّب تــصــّورنــا لــهــا وعــنــهــا، أكــــره أيضا  ال أحــ
مــمــارســتــنــا لـــهـــا«. بـــهـــذه الــطــريــقــة ســيــبــّرر 
ــلـــى االنــــتــــحــــار. إن إظـــهـــار  تــــونــــي عــــزمــــه عـ
ــراٍر عـــقـــالنـــي، لــيــس  ــ ــقـ ــ ــــدة لـ

ّ
ــق ــعــ الـــخـــلـــفـــيـــة املــ

متسّرعا للوهلة األولى، وليس َمرضيا كما 
فرناندو  اإلسباني  بالكاتب  سيدفع  يبدو، 
ٍة سردية يكشف من خاللها 

ّ
آرامبورو إلى دق

عــن بــراعــة غــيــر مــألــوفــة، يقبض فيها على 
الزمن، بأمسه وحاضره وغده، في تسلسٍل 

صها.
ّ

رشيق يوجز الحياة ويلخ
ــة  ســيــالحــظ الــــقــــارئ عــبــر صــفــحــات الـــروايـ
ــي يــبــلــغ عـــــدد صــفــحــاتــهــا  ــتــ ــة، والــ ــلـ ــويـ ــطـ الـ
قسم  تخصيص  ــف 

ّ
املــؤل د  تعمُّ السبعمائة، 

كبير منها للحديث عن مدينة مدريد، كما 
لو أنها شخصية رئيسية في العمل. وهنا، 
ال بــدَّ مــن اإلشـــارة إلــى الجهد الكبير الــذي 
بــذلــه الــكــاتــب فــي التوثيق وســـرد األحـــداث 
سّيما  ال  املدينة،  شهدتها  التي  التاريخية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــهـــا، والـــتـــي 
ــــرت لـــه الــبــيــئــة املــنــاســبــة لــرســم  ـ

ّ
بـــدورهـــا وف

معالم وتضاريس الشخصيات التي يطمح 
إليها.

ــا أكــتــب  ــ ــــالث ســــنــــوات وأنــ ــقـــد أمـــضـــيـــت ثـ »لـ
هذه الرواية، غير أنني تمّكنت من تكريس 
ــف، مــع تــفــاقــم األزمـــة 

ّ
وقــتــي لــهــا بشكل مــكــث

على  وأنــكــّب  باكرًا  أستيقظ  كنُت  الصحية. 
عن  انقطعت  يـــوم.  كــل  نهاية  حتى  الكتابة 
اللغة  قضبان  بــني  نفسي  وحبست  السفر 
لقد  الحقيقة،  فــي  األدبــيــة.  اللعبة  هــذه  فــي 
مثاليا  وضــعــا  املحيطة  الــظــروف  أعطتني 
الــرغــم مــن أنني ال أعيش في  للكتابة. على 
أعمل كمدّرس  أملانيا، حيث  في  بل  مدريد، 
 أنني أردت أن أختبر عوالم 

ّ
لغٍة إسبانية، إال

جـــديـــدة فـــي كــتــابــاتــي. فـــمـــدريـــد، بــالــنــســبــة 
إلي، ليست تراُكَم مباٍن وخليطا من البشر 
واألشياء غير املترابطة، إنما هي، في املقام 
التجارب الشخصية   ثرّي من 

ٌ
األول، مخزن

والــقــصــص والـــحـــكـــايـــات«، يـــقـــول فــرنــانــدو 
آرامـــبـــورو عــن روايــتــه الــجــديــدة، وهــو على 
 النقد ينتظر بفارغ الصبر 

َّ
قناعة كاملة أن

ــة، ال ســّيــمــا بــعــد أن تـــرك سقف  هـــذه الـــروايـ
اشتغاله األدبي عاليا مع روايته »وطن«.

رضا األسـدي

غاية الشعر جائزة!

عّمان  معرض  من  العشرين  الــدورة  فعاليات  المقبل  الخميس  صباح  تنطلق 
الشهر  من  الثاني  حتى  تتواصل  حيث  األردنية،  العاصمة  في  للكتاب  الدولي 
اختيار  وتّم  نشر،  دار  وخمسين  ثالثمئة  حوالي  الدورة  هذه  في  تشارك  المقبل. 
الصورة(،   /1949  –  1899( بـ»عرار«  الملّقب  التل،  وهبي  مصطفى  األردني  الشاعر 

شخصية للمعرض.

يُفتتح اليوم في »غاليري صالح بركات« ببيروت معرٌض بعنوان أبيض للفنانة اللبنانية 
عفاف زريق )1948(، حيث يتواصل حتى السادس عشر من الشهر المقبل. ترصد 
الفنانة، التي تحمل درجة الماجستير في الفن اإلسالمي، تأثيرات العزلة على الفرد 

من خالل رسم البورتريه وأعمال تمزج بين التشخيص والتجريد.

صباح  من  التاسعة  عند  بالقاهرة،  المصرية«  للحضارة  القومي  »المتحف  يعقد 
األحد المقبل، ندوة تستمر يومين، بعنوان معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها. 
عشر،  السادس  القرن  أوائل  ُشيّدت  التي  الجلشاني  إبراهيم  تكية  الندوة  تتناول 
وأسامة  مغار،  وفاليري  ألين،  وجيف  لونغوريا،  بابلو  الباحثون  فيها  ويشارك 

طلعت، وماريا خوسيه، وورنر شميد، ورامون رويبو، ومّي اإلبراشي.

يُقام عند الثانية من بعد ظهر األحد المقبل، في فضاء »كوايسايد ميديا سيتي« 
بلندن، حفل موسيقي لـ»فرقة النيل« ضمن فعاليات مهرجان الفنون والثقافة 
العربي  التراث  إلى  تنتمي  أغانَي  تأّسست عام 1981  التي  الفرقة  اإلسالمية. تقّدم 

والكردي والتركي وتضّم عازفين من مصر وسورية وتونس وبريطانيا.

عّمان ـ محمود منير

 عـــــام، تــشــهــد وســـائـــط الــتــواصــل 
ّ

فـــي كــــل
االجتماعي اعتراضات لعدد من الشعراء 
األردنيني على آلية اختيار املشاركني في 
»مــهــرجــان جـــرش لــلــفــنــون« الـــذي تنطلق 
دورتــــــه الــخــامــســة والـــثـــالثـــون الــخــمــيــس 
تتكّرر  الــجــاري(، حيث  الشهر   23( املقبل 
 
ً
تــضــّم عــادة معظم األســمــاء ضمن قائمة 
ــرًا، وبــالــطــبــع كــانــت  ــاعــ نــحــو عــشــريــن شــ
تــســكــت هـــذه األصـــــوات املــعــارضــة إذا ما 
ُوعـــدت بمشاركة  أو  مــا،  بأمسية  لــحــقــت 

ُ
أ

في دورة الحقة. هذه املــّرة، ارتــأت اللجنة 
الــثــقــافــيــة أن تـــوّجـــه دعـــوتـــهـــا إلــــى واحـــد 
الجميع،  ترضي  ها 

ّ
لعل شــاعــرًا،  وتسعني 

رغم أنها مسألة مستحيلة في بلد يصل 
ألفني وخمسمئة منذ  قرابة  إلى  شعراؤه 
عـــام 1921،  إمــــارة شـــرق األردن  تــأســيــس 
بحسب كــتــاب صـــدر مــنــذ حــوالــى خمسة 
أعوام. وسيلقي املدعّوون قصائدهم على 
مدار عشرة أيام، في عّمان وعدد من املدن 
األردنــيــة، لجمهور ال يصل إلى العشرات 
فــي أحــســن األحـــــوال، رغـــم كــثــرة متذوقي 
الشعر، الذين تحول دون مجيئهم أزمات 
الــســيــر الـــخـــانـــقـــة، عــلــى حــــّد قــــول رئــيــس 
اب األردنــيــني« في آخــر دورة 

ّ
الكت »رابطة 

مت سنة 2019.
ّ
ظ

ُ
من الفعالية ن

ُينتظر فــي يـــوم االفــتــتــاح إعـــالن »جــائــزة 
دينار  ألفي  تبلغ  التي  ســمــاوي«  جريس 
)ثالثة آالف دوالر تقريبا(، وترعاه الرابطة 
ويمّولها املهرجان، علما بأن هذه الجائزة 
ما رَحل شاعر أردني. إذ 

ّ
يتبّدل اسُمها كل

والكاتب خالد  الشاعر  اســم  تحمل  كانت 
محادين فــي الـــدورة املــاضــيــة، ثــم تغّيرت 
ــاوي، مــــديــــر املـــهـــرجـــان  ــ ــمـ ــ بـــعـــد رحــــيــــل سـ
رًا 

ّ
األسبق، في آذار/ مــارس املاضي، متأث

بــإصــابــتــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. الــفــعــالــيــة 
الــشــعــريــة األكـــبـــر فـــي الـــبـــالد تــخــتــلــف في 
الــتــفــاصــيــل واألرقــــــام بـــني دورة وأخــــرى، 
ها تعّبر في جوهرها عن ذات املشهد 

ّ
لكن

الثقافي الذي تتحّكم به مؤّسسة رسمية 
في  تقليدية  ذائــقــة  فيها 

ّ
موظ على  تغلب 

 
ً
صبح احتفالية

ُ
الشعر، والثقافة بعامة، لت

نوا 
ّ
تفط كاتب  اسم  ترفع  عابرة  موسمية 

مناَسبة تصاغ  أو  رحيله،  بعد  محاسنه 
ــانــة ال تفضي إلى 

ّ
رن مــن أجلها خطابات 

العام  هــذا  االحتفالية  ــّصــص 
َ

ــخ
ُ
وت شـــيء. 

ملئوية الــدولــة األردنــيــة، مع شعار خاّص 

خــاللــهــا، فــجــزء كــبــيــر مــنــهــم تــكــّرر اسمه 
عــالقــات  تربطهم  أو  ســابــقــة،  دورات  فــي 

»الفاعلني الثقافيني« في األردن. بـ
 مــن الشاعر زاهــي 

ٌّ
يحضر هــذا الــعــام كــل

وهــبــي مــن لــبــنــان، واملــنــصــف الــوهــايــبــي 
ــونـــس، وحــســن  ــن تـ وجــمــيــلــة املــــاجــــري مـ
نــجــمــي مــن املـــغـــرب، وبـــرويـــن حــبــيــب من 
الــبــحــريــن، وأحــمــد الــشــهــاوي مــن مصر، 
وحــســن املــطــروشــي مـــن ُعـــمـــان، وفــوزيــة 
الناصر  وعبد  السعودية،  من  خالد  أبــو 

صالح من فلسطني، وغيرهم.
 عــلــى الــجــمــهــور ذاتــــــه، قــــّررت 

ً
مــقــســومــة

ثــمــانــي  إقـــامـــة حـــوالـــى  املـــهـــرجـــان  إدارة 

عــشــرة أمــســيــة شــعــريــة، وثـــالث أمسيات 
للشعر النبطي، وأربع للقصة القصيرة، 
ُيحييها  واملوسيقي«  الشعر  من  و»ليلة 
اللوح،  مأمون  الشعبي  العراقي  الشاعر 
إلى جانب ملتقى نقدّي يتضّمن جلسة 
حــول اآلفـــاق الــجــديــدة لــلــدرامــا العربية، 
ــع جــلــســات حـــول الـــروايـــة األردنـــيـــة،  وأربــ
علن تخصيص جائزة لها )بقيمة 

ُ
التي أ

خمسة آالف ديــنــار؛ أي ما يعادل سبعة 
ــمــون، 

ّ
املــنــظ ابــتــدعــه  كــُعــرف  آالف دوالر(، 

ربــــمــــا خـــلـــق مـــــســـــارًا تـــنـــافـــســـيـــا جـــديـــدًا 
بــني الـــروائـــيـــني، ومــعــهــم الــشــعــراء الــذيــن 
ارتحلوا إلى الرواية بعد تأسيس جوائز 
ــد 

َ
عــربــيــة تــمــنــح جــوائــز ضــخــمــة. لــم ُيــعــق

ي 
ّ

املــهــرجــان الـــعـــام املـــاضـــي بــســبــب تفش
بــرنــامــج الشعر  جائحة كــورونــا، وغـــاب 
مــعــه، وكــذلــك األمــســيــات الــشــعــريــة التي 
ص املشهد من 

ّ
م هنا وهناك، ما خل

ّ
تنظ

اب. 
ّ
فائض املجامالت التي يتبادلها الكت

هــــدوٌء دام لــعــام تــقــريــبــا، لــيــعــود »جــرش 
للثقافة والفنون« بصخبه وجوائزه!

ـــد بـــعـــنـــوان »الـــحـــركـــة 
َ
ـــعـــق

ُ
ــا، ونــــــــدوة ت لــــهــ

ــّدث  ــحـ ــتـ ــئــــة عــــــــــام«، يـ الـــثـــقـــافـــيـــة خـــــــالل مــ
يومية  صحيفة   

ُ
تخل لم  باحثان  خاللها 

بمناسبة  ــفــل 
ُ
احــت ما 

ّ
كل لهما  مــقــاالت  مــن 

ــفــات عــديــدة 
ّ
ــبــعــت لــهــمــا مــؤل

ُ
وطــنــيــة، وط

ــع  ــ ــاب املـــــواطـــــن األردنــــــــــــي، دافـ ــســ عـــلـــى حــ
الضرائب، فيما لم تستطع هذه الكتابات 
 رســمــيــة مقنعة، 

ً
لــلــيــوم روايـــــة أن تــكــّرس 

ألنها تفيض باإلنشاء عند وصف الُحكم 
ق 

ّ
ومــحــاســنــه، بــيــنــمــا تــصــمــت حـــني يتعل

املهّمة واألكثر جــداًل في  ات 
ّ
األمــر باملحط
تاريخ األردن.

بــالــعــودة إلـــى الــشــعــر، ال يمكن إنــكــار أن 
 
ً
اإلدارات الثقافية في األردن تمتلك سمة
تــفــتــقــدهــا الــعــديــد مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
ع الــتــرضــيــات عــلــى أكــبــر قــدر 

ّ
حــيــث تــــوز

ــاب، ألنــهــا خــاضــعــة العــتــبــارات 
ّ
مــن الــكــت

يستحيل  وجندرية  وإقليمية  مناطقية 
االســتــغــنــاء عــنــهــا. أّمــــا الـــشـــعـــراء الــعــرب 
الخمسة والثالثون الذين يشاركون هذا 
العام، فال تختلف اآللية التي ُيدعون من 

)Getty ،جانب من آثار مدينة جرش )أرتور ويداك

رضا األسدي

كــاتــب وشـــاعـــر عـــراقـــي مـــن مــوالــيــد الــبــصــرة 
ق باألدب العربي 

ّ
2002. نشأ في دمشق وتعل

في ضواحيها، ليعود بعدها إلى العراق وهو 
العام في »جامعة  الطّب  يــدرس  العاشرة.  في 
باڤلوڤ« في روسيا، وُيقيم في مدينة سانت 
ــارة«  ــ بــطــرســبــرغ. صــــدر لـــه فـــي الــــروايــــة: »سـ

)2021، »دار املعبد«(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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)Getty ،فرناندو آرامبورو في باريس، ربيع 2018 )برتران غي


