
ــال الـــلـــيـــل، تــحــت قــدمــيــِك؟  تـــذكـــريـــن، كــيــف ســ
تذكرين، كيف أزهرت في السرير، الشهواُت؟

■ ■ ■

هـــو، شبيه الــغــابــة، فــي نــفــرتــهــا، أنــــِت، شبيه 
ة، في رعشتها. هل استوى، امليزان؟

ّ
اللذ

■ ■ ■

، الجالس تحت الشجرة. 
ُ

أخضَر، كان الشوق
ــــت  ــعــــب، فــــــوق كـــتـــفـــيـــك وأنـ ــتــ ــَر، كــــــان الــ ــ ــفــ ــ أصــ

تنهضني.
■ ■ ■

ه؟
ّ
، في الصخرة، َمن شق

ُّ
ذاك الشق

■ ■ ■

نا، 
َ
حني ارتّجِت الصخرة، كانت السحابة، فوق

بلون النبيذ األحمر.
■ ■ ■

تمايلت،  فــوقــنــا،  الــشــجــرة،   
ُ
أغــصــان تمايلْت، 

نهٌر  تحتنا،  وتمايل،  فوقنا،  السماء،  ُسحب 
دافئ، رقراق!

■ ■ ■

ممّددًا،  كنُت،  املشمش،  حّبات  تعّدين،  كنِت، 
بجانبِك، ال أفعل شيئًا.

■ ■ ■

ملاذا، فَككِت، قيد الليل، عن ساِق، البومة؟ ِلم، 
َد النهار، في َيَدّي؟

َ
ني، وت

ّ
تدق

■ ■ ■

األغــانــي، ال  مطُر، بني سيقاننا، 
ُ
ال عليِك! ست

عليِك!
■ ■ ■

ذة.
ّ
 الل

ُ
ذة، رحلْت، خيل

ّ
 الل

ُ
أتْت، خيل

■ ■ ■

الخضراء،  قطيفتِك،  على  الشهوة،  تستسلم، 
شعلني، بأصابع الرغبة، بيتًا، للصالة!

ُ
ت

■ ■ ■

خــبــر، 
ُ
حـــني، نـــزلـــُت، بــني عــيــنــيــِك، نــســيــُت، أن أ

وردتك، أين، يبيت الطائر!
■ ■ ■

مــن شفتيِك،  يــقــتــرب،  الــَكــْســر،  بنكهة  شــــاٌي، 
 السجني، في الليل.

َ
ها، صيحة

ّ
لعل

■ ■ ■

ــراء، بــرتــقــالــيــة،  ــذ، ال غـــيـــر، خــــضــ ــوافــ ثــــالث نــ
وزرقاء، وراء، َحلمتيك، النافرتني.

■ ■ ■

الــبــاب، كان،  كــان، الــســؤال البهّي، عند، عتبة 

عاشور الطويبي

إلى محمد بن المني

يتكّور الجسد، على نفسه، يتكّور الحّب، على 
جناحي طائٍر.

■ ■ ■

 ،
ً
هاِت ذراعِك، ضعيها على قلبي؛ ليست زلزلة

ال، ليست زلزلة!
■ ■ ■

ها؟  كيف أسرق 
َّ
كيف أسرق من الشجرة، ظل

ه؟
َ
من الوقت، رمل

■ ■ ■

الــشــجــرة، تــأتــي مــن عــني الــشــمــس، الــشــجــرة، 
تأتي من إصبع شاعر.

■ ■ ■

الحجر، يرحل مع الكلمات، يبقى مع الكلمات؛ 
انثري، بذوَرك يا حياة، على الحجر.

■ ■ ■

قوس الكأس، قوس الشاي الفرحانة؛ ها أنِت، 
تأخذين الخطوة األولى، في فمِك، سفرجلة!

■ ■ ■

ل، نسيِت، ُعريِك، 
ّ

نسيِت، الغزالتني، قرب الشال
فوق الجسد امللتهب!

تونس ـ ليلى بن صالح

ــــي لـــلـــكـــتـــاب  ــنـ ــ ــــوطـ ــّصـــــص »املـــــــعـــــــرض الـ ــ ــــخـ ُيـ
التونسي«، الذي تختتم دروته الثالثة األحد 
املقبل، تظاهرة يومية تتناول مجااًل ثقافيًا 
الكتاب، ومن ذلك ندوة  يتقاطع مع صناعة 
اد 

ّ
متها »جمعية النق

ّ
»يوم املسرح« التي نظ

األحد  يوم  وأقيمت  التونسيني«  املسرحيني 
املـــاضـــي فـــي »مـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــة« فـــي تــونــس 

العاصمة.
أدار الـــنـــدوة الــنــاقــد املــســرحــي أحــمــد حــاذق 
الــــعــــرف، وقــــد أشـــــار فـــي كــلــمــتــه إلــــى أهــمــيــة 
طــرح مــوضــوع املــســرح فــي مناسبة تحتفي 
ــؤرخ  ــ ــعـــده الـــبـــاحـــث واملــ بـــالـــكـــتـــاب، لـــيـــقـــّدم بـ
املـــســـرحـــي مــحــمــد املـــديـــونـــي ورقـــــة بــعــنــوان 

»املسرح فكر وتفكير أيضًا«.
 

ّ
يــذّكــر املــديــونــي بـــأن املــســرح ال يستقيم إال

إذا توفرت فيه العديد من املقّومات كالنّص 

ــا، وال  ــيـ ــرافـ ــنـــوغـ ــيـ الـــجـــّيـــد واإلضــــــــــاءة والـــسـ
 بوجود جمهور مقبل على 

ّ
ه إال

ُ
ق فعل

ّ
يتحق

ه يــؤّكــد أنــه »ال يمكن 
ّ
الــعــروض بــإرادتــه. لكن

والتفكير  الــفــكــر  عــن  يستغني  أن  لــلــمــســرح 
 دائمًا بإشكاليات العالم 

ٌ
ألن املسرح منشغل

حوله«.
وفي كلمته، انطلق الباحث املسرحي محمد 
مـــومـــن مـــن تــثــمــني بــــــادرة تــوثــيــق شـــهـــادات 
ــي كــــتــــاب، مـــنـــتـــقـــدًا ســـيـــاســـة عـــدم  ــــدوة فــ ــنـ ــ الـ
الـــتـــوثـــيـــق وأرشــــفــــة مــــداخــــالت املــســرحــّيــني 
فــي الــنــدوات. كما لفت إلــى إشكالية أخــرى، 
ق بوجود غياب واضح لدى املسرحيني 

ّ
تتعل

فــي الـــنـــدوات والــنــقــاشــات الــثــقــافــيــة الــعــامــة، 
ــفـــادي الــنــقــد«،  »تـ ـــ مــعــتــبــرًا أن ذلــــك يـــوحـــي بـ
وفـــق عــبــارتــه، وهـــذا أمـــر سلبي ألن املــســرح 
األبعاد  وتطوير  والــحــوار  الجدل  على  قائٌم 

املضمونية والجمالية.
الناقدة فوزية  املــداخــالت، تحّدثت  ثالث  في 
املزي عن واقع املسرح التونسي اليوم، وقد 
أشــــارت إلـــى أنــهــا تــجــد أن الــفــن الـــرابـــع بــات 

تأتي الشجرة 
من إصبع شاعر

يوحي تنظيم ندوة حول 
المسرح في معرض 

كتاب بأن النقاش سيقع 
في منطقة وسطى بين 

المجالين، لكّن ذلك لم 
يحدث. لعلّه دليٌل آخر 
على القطيعة بينهما

يوم المسرح  تقاطعات شاحبة بين الكتاب والفن الرابع

ماذا أفعل بأغنيٍة قديمة من جهة البحر؟

غابت عن النقاش 
إشكاليات مهمة مثل ندرة 
النص المسرحي في كتب 
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السؤال، مبلواًل، دافئًا.
■ ■ ■

لقد تركُت، الليل ورائي، هائمًا، كيف، ال تجد 
اقة الباب؟

ّ
يدي، دق

■ ■ ■

، أعبر الصحراء، أسهل، من عبور قبلتني، 
ْ
أن

على شفتيك!
■ ■ ■

ناحية   ، التفتِّ ثــّم،  هامسة،  قلِت  عليَك!«،  »ال 
النافذة، الخضراء.

■ ■ ■

 ،
ٍّ

لم آِت، من ليٍل، موحٍش، وال، من نهار، هش
، وحسب!

َ
جئُت، عريان

■ ■ ■

يكون  انة، 
ّ
طن  

ً
ذبــابــة النسيان،  يكون  مثلما، 

 هفوات.
َ
البحر، ُصّرة

■ ■ ■

أكــــــاد، أملــــــُح، شـــجـــرة تــــني، تـــفـــوح، مـــن بــعــيــد! 
أكـــاد أملـــُس، غيمة خــضــراء، قـــرب، الجالسات 

العاريات!
■ ■ ■

أمر  وهــو  بمعارضة سياسية،  أشــبــه  الــيــوم 
ُيفقد - للمفارقة - املسرح الكثير من أبعاده 
النقدية. وترى املزي أن السياسة باتت اليوم 
نتقد على خشبة املسرح، وتقارن ذلك بزمن 

ُ
ت

ُيعتبر مــن أنــشــط فــتــرات تــطــّور الــفــن الــرابــع 
املاضي،  القرن  سبعينيات  ففي  تونس.  في 
كــان املسرح يتفادى الحديث عن كل ما هو 
ســيــاســي، خـــوفـــًا مـــن الــصــنــصــرة، لــّكــنــه في 
املقابل كان غنيًا بالفكر النقدي، عالوة على 
الجمالية،  الجوانب  تطوير  على  االشتغال 
 إلــــى أن ذلــــك لـــم يــمــنــع الــســلــطــة من 

ً
مــشــيــرة

ــّرش بـــاملـــســـرحـــيـــني وتـــســـلـــيـــط بــعــض  ــحــ ــتــ الــ
العقوبات عليهم.

ــعــّرج هــذه الــنــدوة على 
ُ
ــع أن ت

ّ
كــان مــن املــتــوق

إشكاليات تقع في نقطة الوسط بني فضاءي 
الذي  السياق  إلــى  بالنظر  والكتاب،  املسرح 
ــيـــث تـــغـــيـــب إشـــكـــالـــيـــات  ــنـــه، حـ ــمـ ــيـــمـــت ضـ أقـ
حــارقــة، مثل نـــدرة حــضــور الــنــص املسرحي 
ـــة إنـــتـــاج الــبــحــوث 

ّ
فـــي كــتــب مــطــبــوعــة، وقـــل

املسرحية، أو عــدم مــرورهــا للنشر فــي حال 
إنجازها ضمن سياقات أكاديمية، أو غياب 
متابعة اإلنتاج التونسي في أعمال توثيقية 
ونقدية، وهو ما يعني وجود حلقة مفقودة 
بني قطاع املسرح والناشرين. وعلى مستوى 
 
َ
آخــــر، أنــتــجــت الــجــائــحــة الــعــاملــيــة مــجــمــوعــة

ـــ املــســرح والــكــتــاب ــ  تــحــّوالت فــي الــقــطــاعــني ـ
تــغــّيــرات فــي العالقة بينهما  ُينتج  وهــو مــا 
تحتاج إلــى دراســـٍة وتــأّمــل ال يبدو أن هناك 
كثيرين يتطّوعون إلنجازها على أهمية ذلك 

لفهم املستقبل القريب للقطاعني.

ــات، بــــرؤوســــهــــا، تــحــت  ــكـ ــمـ ــسـ  الـ
ّ

ــــطــــل
ُ
ملــــــــاذا، ت

السفرجل، فوق، الربوة العالية؟
■ ■ ■

الطويل،  والعنق  الجناحني  ذو  الطفل،  كــان، 
ق، في الليل، مّرة وفي النهار، مّرة.

ّ
يحل

■ ■ ■

 ،
ً
امـــتـــأ، الـــقـــارب، بــالــخــوخ والـــــــدّراق ونـــســـوة

، رغبات حمراء.
ّ
ُيدحرجن، على صدورهن

■ ■ ■

الــجــســر، الـــذي عــبــرنــاه، كــان أزرق، والــــوادي، 
يفوح، برائحة الكليل.

■ ■ ■

ـــت الـــبـــومـــة، فـــي أعــلــى 
ّ
الــســقــيــفــة، حـــيـــث، حـــط

الجبل، لم تكن، سوى، بيِت األنبياء.
■ ■ ■

من، غرفة األكل، يمكن، للسّيدة، رؤية قبالت 
الريح، على، أوراق الشجرة.

■ ■ ■

تصويب

باسم النبريص

الـــظـــام فـــي الــعــاشــرة والــنــصــف. 
الــظــام فــي الــعــاشــرة. الــظــام في 
الــتــاســعــة والـــنـــصـــف. الـــظـــام في 
الـــتـــاســـعـــة. الــــظــــام فــــي الــثــامــنــة 

والنصف. الظام في الثامنة.
بــالــدخــول. تبرق  لنا  لــن يسمحوا 

الصواريخ في صفحة الليل.
الظام في السابعة.

أّي  بالدخول،  يسمحوا  لم  لكنهم 
ليل نحلم با أكاف؟

أّي نهار، ولكن بدون متاحف؟
الظام في السادسة والنصف.

أّي ماء سيصعد الطوابق؟
الظام في السادسة، في الخامسة، 
الــواحــدة،  الثانية،  الثالثة،  الــرابــعــة، 
ــد.  ــــظــــام حـــيـــث ال أحــ ــفـــر. ال الـــصـ
نا الظام وال 

ّ
ولحسن الحظ، قد يلف

نموت. على الرغم من أن الساعة 
كانت 0.45 مساًء، فقد سمحوا لنا 
ــّرة، وفــي بيوت  بالنوم تحت األسـ
الدرج، بأسًى شديد، للقيام بزيارة 

سريعة لألحام.
أحلم وأواصل سرد ما أتذكر:

بعد ذلك بقليل، يمكن الوصول إلى 
املحيطة  الــشــوارع  )وتــكــون  البيت 
للغاية(،  مزدحمة  والــشــرفــات،  بــه 

مباشرة عن طريق التعيني.
فـــإذا لــم يــكــن كــذلــك، يــكــون عليك 
االنتظار في طابور جانبي صغير. 
ويكون ال يزال هناك ضوء ينوس 

في الغسق.
أهي قرية ببيوت من طني، أم هي 

مدينة غريبة، بألُسن مختلفة؟
بينما كانت  أنـــه  املــفــارقــات  ومـــن 
أشداقها،  تفتح  املدفعية  القذائف 
عندما كان الظام يكتنفها، بدت 
بقية املدينة في حالة من الفوارق، 
مع وجود العديد من الناس مقتولني 
في الشوارع، ومستشفى الشفاء 

املركزي، مفتوحًا.
ــرّب أول مــن يــنــام في  ــ لــقــد كـــان ال

ساعات موت األطفال هذه.
)شاعر فلسطيني مقيم   
في بلجيكا(

جلسة الخشبة ال تظهر بين دّفتين عنوان  وحَده،  المرء  تخّص  غرفٌة  وولف،  فرجينيا  برلين:  في  سعيدًا 
يُقيمها بيت األدب في برلين عند السابعة من مساء اليوم. ضيفة اللقاء المترجمة 
اإلنكليزية.  الروائية  لكتاب   2019 عام  صدرت  ألمانية  ترجمة  صاحبة  رافيك،  أنجي 

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة لقاءات حول مكانة المدينة في األدب الحديث.

من  السابعة  من  بدءًا  اهلل،  رام  في  الثقافي  السكاكيني  خليل  مركز  يستضيف 
مساء األربعاء المقبل، 30 حزيران/يونيو، حفًال موسيقيًا بعنوان تشيلّو أوركسترا، 
فابيان  الموسيقية  بقيادة  الوترية،  اآللة  ُتشارك فيه مجموعة من عازفي هذه 

فان إيك. تقيم المجموعة نفسها حفًال في جنين في اليوم التالي.

ينّظم  العاشرة،  التي يقيمها في ذكرى تأسيسه  الشهرية  النقاشات  برنامج  ضمن 
المجلس العربي للعلوم االجتماعية، في العاشر من تموز/يوليو المقبل، لقاًء 
فيه  يشارك  المستقبل،  واتجاهات  الواقع  إشكاليات  الميداني:  البحث  بعنوان 
آب/ من  العاشر  في  التالية  الجلسة  ُتقام  العرب.  واألكاديميين  الباحثين  من  عدٌد 

أغسطس وتحمل ثيمة »العلوم االجتماعية وصوت الجيل الجديد«.

ودراسات  بحث  معهد  يُقيم  باريس،  بتوقيت  اليوم  ظهر  بعد  من  الثالثة  عند 
ربحنا  ماذا  بعنوان  ندوًة  الفرنسية،  العاصمة  في  األوسط  والشرق  المتوّسط 
المشاركين  بين  )العربية(. من  الثورات  بعد  إلى أوضاع ما  نظرٌة  وماذا خسرنا؟ 

فيها: الصحافي أالن غرش، واألكاديمية عبير كريفة. 
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تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

مدينة للكتابة في 
سعادتي وقدرتي على 

مواجهة العالم

عّمان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
ــام  يـــتـــنـــازعـــنـــي انــــشــــغــــاالن، أحــــدهــــمــــا عـ
طــوال  أتجاهله  ظللت  شخصي  واآلخـــر 
ــق بـــالـــحـــيـــاة الــتــي 

ّ
حـــيـــاتـــي. الــــعــــام يــتــعــل

تتداعى أمامي بصورة الفتة، كأن الظالم 
الـــــذي تـــعـــّود الــتــســلــل إلــــى الـــنـــور وتـــرك 
آثــاره وبصماته، لم يعد مكتفيًا باملرور 
وبـــني  بـــيـــنـــه  األدوار  ــادل  ــ ــبـ ــ وتـ ـــع 

ّ
املـــتـــقـــط

األمـــل، يــحــاول فــي هــذه الحقبة التسّيد، 
فينشر جنوده: نكسات سياسية وفشل 
ــــالس  اقـــتـــصـــادي وانـــهـــيـــار أخــــالقــــي وإفـ
ــــة وأمـــــــــراض ومــــــوت ال  ــئـ ــ ــاري وأوبـ حــــضــ
الواقع،  في  يتمّهل وهو يالحق طرائده. 
ــزالزل املــتــتــابــعــة، بـــتُّ أشــّك  ــ وأمــــام تــلــك الـ
أقــل تقدير، أخجل  بــدور املثقف، أو على 
من محدودية أثره وتأثيره.                                                    
أمــا الــشــأن الــخــاص الـــذي يمكن تسميته 
ــر، ألنــــه مـــواجـــهـــة ال  ــآخـ عـــامـــًا بــشــكــل أو بـ
بـــد لــنــا جــمــيــعــًا أن نــتــعــّرض إلــيــهــا، فهو 
السابق  في  كنت  والفقد،  املــوت  موضوع 
ـــي ابنة 

ّ
أتــغــاضــى عــنــه معلية مــن شـــأن أن

ــّرره فــي روايــاتــي  الــحــيــاة وحليفتها، وأمــ
عابرًا أو ضعيفًا هينًا أمام حياة صاخبة 
اليوم وأتفحص ضرباته  أفكر به  ملونة، 
في من فقدت من أحــّبــاء وأهــل وأصــدقــاء، 
ى من ثمالة في كأس الحياة 

ّ
وفي ما تبق

االنـــشـــغـــاالن ليصنعا  الـــــــوردي. ويــلــتــقــي 
حالة تأملية ليست سعيدة ولكنها ترفض 
االستسالم للحزن أو اليأس، وفي سبيل 
عرفتها  التي  الحلم  حالة  أسترجع  ذلــك، 
ها 

ّ
ــــورة الــشــبــاب عل فـــي مــطــلــع الــصــبــا وفـ

تكون معيني على فهم الواقع واحتماله.                                                                                           

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لـــِك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

ــة »بقعة  آخـــر عــمــل صـــدر لــي كــانــت روايــ

ــــاف الـــوصـــول   مـــا أفــعــلــه، بـــل أنــــي أخـ
ّ

ــل كــ
إلـــى الـــرضـــا، إذ يــبــدو لــي نــهــايــة املــطــاف 
 نــص أو فعل ال 

ّ
وانــتــهــاء الــرحــلــة. فــي كــل

بد من نقصان أتمنى تفاديه في الخطوة 
أن  بد  ال  التالية، هكذا نمضي ونتطّور، 
ب مني التدخل 

ّ
 يتطل

ً
أشّك دائمًا أن خلال

أكــتــب نصًا جــديــدًا، وال  لــهــذا  لتصويبه، 
 نص جديد أفضل 

ّ
أعني بالضرورة أن كل

ــّك أنــــي أنــا  ــــذي ســبــقــه، ولـــكـــن ال شــ مـــن الـ
رت في 

ّ
التي أتغّير وأتطور، حتى لو تعث

للنهوض  فرصة  هــي  الــجــديــدة،  كتابتي 
مــجــددًا، نــشــوة النهوض مــن الــكــبــوات ال 

يستهان بها.            
                   

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

أنا مدينة للكتابة في سعادتي وقدرتي 
عــلــى مــواجــهــة الــعــالــم بــشــجــاعــة، إال أنــي 
ق 

ّ
تتعل بموهبة  الــلــه  حباني  لــو  تمنيت 

لغة كونية  إيجاد  أتمنى  كأني  بالعزف، 
أقــــدر مــن خــاللــهــا عــلــى مــخــاطــبــة الــنــاس 
حتى لو اختلفت لغاتهم، على أية حال ال 
نختار بسهولة، ألن األمر لو كان اختيارًا 
ــيــــت نــفــســي  ــــت املـــوســـيـــقـــى وأعــــطــ ــــدرسـ لـ
ــى بــهــا عــلــى أقـــل تــقــديــر، 

ّ
الــفــرصــة ألتــســل

النغمات،  التقاط  فــي  جــدًا  ولكني سيئة 
أعني حقًا أنــي محرومة من القدرة على 
مـــواكـــبـــة الــنــغــمــات املــوســيــقــيــة كــدنــدنــة 
أستمتع  أنـــي  رغـــم  غــنــاء،  أو  أو تصفيق 

بسماع املوسيقى.   
   

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

العالم.  بتغيير  أحــلــم  وأنـــا  طفولتي  مــذ 
ــســهــا 

ّ
ــنـــت أتــنــف ــة كـ ــمـ ــديـ لـــــــدّي أمــــنــــيــــات قـ

ــم مــثــالــي  ــالـ ــعـ ـــق بـ
ّ
كــــأحــــالم يـــقـــظـــة تـــتـــعـــل

الــنــزاعــات والــحــروب ويــزول  تنتهي فيه 
أكثر  وأصبح  العدالة،  ق 

ّ
وتتحق  ،

ّ
املحتل

ــل  ســــعــــادة، أنـــعـــم بــالــحــب والــــفــــرح واألهــ
واألصــــــدقــــــاء والـــصـــحـــة واملـــــــــال، أســـافـــر 
 ما 

ّ
ــرأ كــــل ــ ألرى الــعــالــم وأعـــــرف أكـــثـــر، أقـ

ــر؟  ــل يــخــتــلــف األمــ ــاب. اآلن هـ ـ
ّ
ــت ــكـ كــتــب الـ

ال أظـــــن، لـــــدّي األحــــــالم نــفــســهــا، ولــكــنــي 
أعـــرف أن الــزمــن أمــامــي قصير وال طرق 
ــقــــاظ مــن  ــيــ ــتــ ــنــــي عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة االســ ــ

ّ
ــدل تــ

تحقيقه. عــلــى  تعينني  ســبــل  الــحــلــم وال 

ها حملت إدانتي لالنكسار 
ّ
عمياء«، ولعل

العام الذي نعيشه. أما العمل القادم، فهو 
تفّكر بموضوع الشر وكيف يتجّسد في 
البشر ويتغلف بأغلفة زاهية، وستحمل 
ــة عــــنــــوان »كـــايـــمـــيـــرا«؛ الـــحـــيـــوان  ــ ــــروايـ الـ
األســطــوري الــذي ورد ذكــره في اإللياذة، 
ــر الــــحــــديــــث عــــن الــتــفــاصــيــل  ــكـ ــبـ ــن املـ ــ ومــ

ولكني اآلن في طور الكتابة.       
                                                                                   

■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
الرضا أمر مطاطي للغاية. أنا أفرح حني 
ــى ردود 

ّ
ــرح حــني أنــشــر وأتــلــق أكــتــب، وأفــ

كان  مهما  الثقافي،  والوسط  القراء  فعل 
تجاهه  ظ 

ّ
متحف أو  النص  مع  الفعل،  رّد 

ــّده، ولــكــنــي رغـــم الـــفـــرح والــبــهــجــة  ــ أو ضـ
أمــلــك مساحة  الــكــتــابــة، ال  الــتــي تسبّبها 
واســـعـــة لــلــرضــا تـــريـــح بـــالـــي، لــيــس في 
ــــاج اإلبـــــداعـــــي فـــحـــســـب، ولـــكـــن فــي  ــتـ ــ اإلنـ

سميحة خريس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

سميحة خريس قاّصة وروائية أردنية من 
مــوالــيــد عـــام 1956. حــصــلــت عــلــى درجـــة 
البكالوريوس في علم االجتماع من »جامعة 
القاهرة«، وعملت في مجال الصحافة منذ 
بداية الثمانينيات، كما حازت على جائزتي 
في  والتقديرية  التشجيعية  األردنية  الدولة 
الــروايــات،  الــعــديــد مــن  اآلداب. صـــدرت لها 
 ،)1990( و»املــد«   ،)1980( »رحلتي«  منها 
و»الــــصــــحــــن«   ،)2000( ــــاش«  ــــخـ ــــشـ و»خـ
ورق«  ــة  ــراطـــوريـ ــبـ إمـ  - و»نـــــــارة   ،)2003(
)2007(، و»فستق عبيد« )2016(، و»بقعة 
عمياء« )2019(، إلى جانب عّدة مجموعات 
 ،)1978( األرض«  »مــــع  مــثــل  قــصــصــيــة، 

و»أوركسترا« )1996(.

بطاقة

وقفة
سميحة خريسمع

فوزية المزي )من الندوة(

جزء من عمل بال عنوان لـ شفيق عبود، زيت على قماش، 1975

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

الظالم في السابعة


