
ف�صاء "اأيكار" الثقايف ل�صاحبه الفّنان 
عادل بوعالق، واملعر�ض املفتوح لكّل 

الر�ّصامني مهما كان مغمورا، واملقر 
الر�صمي ملجموعة "اأجرا�ض" للمو�صيقى 

اإىل جانب عدة اأن�صطة اأخرى، ف�صاء لي�ض 
وراء تاأ�صي�صه �صوى احلّب، والهو�ض 
واالن�صغال. هو ف�صاء يقع على تخوم 

العا�صمة التون�صّية )باب الع�صل( يحاول 
بو�صائل تكاد تكون بدائّية وب�صيطة 

الو�صول اإىل املتقّبل. 

م���ن ه���ذا الف�ض���اء م���ّر العدي���د م���ن 
رغ���م  الكب���ار  واملبدع���ن  الفّنان���ن 
طف�ل���ة ه���ذا امل�ض���روع. م���ن ه�ؤالء 
ن�رد الروائ���ي اجلزائري املعروف 
يف  الباحث���ة  لع���رج،  وا�ضين���ي 
جم���ال ال�ض����رة ر�ضي���دة الرتيك���ي 
و"ج����زاي كارل�����س ف���ال برييز" 
 Jose Carlos Valle
Pérez مدير متحف الفن املعا�ضر 
ماتي���ار"  "ومي�ض���ال  با�ضباني���ا، 
مدي���ر   Michel Metayer
املدر�ض���ة العلي���ا للفن����ن اجلميل���ة 
بت�ل����ز الفرن�ضّي���ة، ن���ادرة "لق�ن 
ناق���دة" الف���ن اجلزائرّي���ة وغريهم 
الف�ض���اء حا�ضن���ا  كان  كم���ا  كث���ري. 
املتنّ�ع���ة  التظاه���رات  م���ن  لعدي���د 

والفّني���ة  كال�ضعرّي���ة  االخت�ضا����س 
واأن�ضطة االأطفال.

وقد مّت م�ؤّخرا اإطالق م�ضروع حتت 
عن����ان "ملتق���ى االأربع���اء" ي�ضرف 
�ض���الح  الت�ن�ض���ي  ال�ضاع���ر  علي���ه 
ب���ن عي���اد وه���� عب���ارة ع���ن ف�ض���ح 
جمال ملب���دع من املبدع���ن والكتاب 
�ضبغ���ة  وف���ق  بنف�ض���ه  للتعري���ف 
عف�ّي���ة مبا�ض���رة تتم فيه���ا مناق�ضة 
واحلدي���ث  امل�ضت�ضاف���ة  التجرب���ة 
ح�له���ا يف حدي���ث املب���دع اأو ذاك، 
ويعت���ر ه���ذا اخل���ر ا�ضتدع���اء ملن 
ي���رى يف نف�ض���ه التجرب���ة املنا�ضبة 
الأن تعل���ن اأو تع���ّرف نف�ضها بنف�ضها 
ل���رّواد وجمه�ر م�ضغ����ل بالعف�ّية 

واجلمال.
و�ضمن هذا امل�ضروع يتّم ا�ضت�ضافة 
املع���روف  العراق���ي  ال�ضاع���ر 
االأ�ضت���اذ اجلامع���ي  لعيب���ي  �ضاك���ر 
�ضت���ى  جم���االت  يف  والباح���ث 
منه���ا العم���ارة والف���ن اال�ضالم���ي، 
�ضاحب املجم�ع���ات ال�ضعرّية التي 
جت���اوزت الع�ض���ر اإىل جان���ب كتب 
اأخ���رى بع�ضها القى جناح���ا باهرا 
مث���ل كتاب���ه "العم���ارة الذك�رّي���ة" 
ال�ضادر ع���ن ريا�س الري�س بريوت 

وغريها.
اختري ال�ضاع���ر لعيبي ليمثل �ضربة 
بداي���ة م�ض���روع "ملتق���ى االأربعاء" 
الأهّمي���ة التجرب���ة م���ن ناحي���ة ويف 
اإطار اع���رتاف باجلميل لهذا الرجل 
الذي ي�ض���رف االآن جهدا ط�له �ضّت 
�ضن����ات م���ن اأج���ل تاأط���ري طلبتن���ا 
بال�ض���ق اجلن�ب���ّي الت�ن�ض���ي ومل���ا 
حفل���ت به ه���ذه التجرب���ة االإبداعية 
للثقاف���ة  دائم���ن  وقل���ق  ح���ّب  م���ن 

العربية.
يج���د  الأن  ت�ق���ا  يحم���ل  امل�ض���روع 
�ضدى هنا وهن���اك من ح�س الثقافة 

املرهف.
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تل اأبيبتون�سبغدادالقاهرة

مئات الفنانني يحتفلون 
بعيد دار االوبرا امل�صرية

حتتف���ل دار االوبرا امل�ضرية ه���ذا اال�ضب�ع مبرور 21 
عام���ا عل���ى ان�ضائه���ا بح�ض�ر املئ���ات م���ن امل��ضيقين 
الع���رب واالجان���ب. وقال���ت دار االوبرا يف بي���ان انها 
�ضتقي���م اخلمي����س احتف���اال فنيا كب���ريا به���ذه املنا�ضبة 
الت���ي "تت�اكب مع احتفاالت )ح���رب( اأكت�بر )1973( 
مب�ضارك���ة ح����ايل 500 فن���ان". واأ�ض���اف البي���ان اأن 
برنام���ج االحتفال يت�ضمن م�ضهدا من باليه )بالرغم من 

كل �ضيء( لفرقة باليه اأوبرا القاهرة كما 
القاه���رة  الورك�ض���رتا  عزف���ا  اأي�ض���ا  احلف���ل  يت�ضم���ن 
ال�ضيمف����ين مب�ضاحب���ة امل�ؤل���ف امل��ضيق���ي وع���ازف 
البيان���� ال�ض����ري مالك جن���ديل الذي يق���دم جمم�عة 
م���ن م�ؤلفات���ه، اأم���ا االورك�ض���رتا ال�ضيمف����ين فيق���دم 
ال�ضيمف�ني���ة التا�ضع���ة لبيته�ف���ن مب�ضاحب���ة ك����رال 
اأكابيل���ال ومب�ضارك���ة التين����ر االمريكي ايري���ك فينيل 
وامل�ضري���ن امي���ان م�ضطف���ى وحنان اجلن���دي ور�ضا 

ال�كيل بقيادة االيطاىل روبرت� جيات�ال.

اإطالق مكتبة الدوريات 
الرقمية للوثائق العراقية 

اأطلق املرك���ز ال�طني لالإعالم بالتع���اون مع دار الكتب 
وال�ثائق املكتبة االأر�ضيفية الرقمية اخلا�ضة بال�ثائق 
التي كانت ت�ضدر بالعراق خالل القرن املا�ضي. بح�ضب 

بيان �ضدر االحد عن املركز.
وتهدف هذه اخلط�ة اإىل التعريف بطبيعة املطب�عات 
وامل�ا�ضي���ع التي تع�د اىل الق���رن الع�ضرين، حيث ان 
اأغل���ب املطب�عات حت����ي �ض�را نادرة تعت���ر اأر�ضيفًا 

ثمينًا لتاريخ العراق احلديث.”
وق���ام املرك���ز باأر�ضف���ة ع���دد م���ن ال�ثائق الت���ي ت�ضمل 
جمالت اخلزان���ة العراقية، وابرزها )الع���امل امل�ض�ر، 
والك�ض���اف  واالإ�ض���الح،  العدلي���ة،  االأح���كام  وتعدي���ل 

العراقي، واملعر�س، واملعلمن، ومراآة العراق(.

افتتاح مهرجان اأكتوبر 
املو�صيقي

افتتح م�ضاء هذا اال�ضب�ع يف االكروب�لي�م التاريخي 
مبدين���ة قرط���اج الت�ن�ضية ال�ضاحلي���ة مهرجان اأكت�بر 
امل��ضيقي ال�ضن�ي الذي ت�ضارك فيه هذا العام جمم�عة 
متن�ع���ة م���ن العازف���ن والف���رق امل��ضيقية م���ن اأنحاء 
العامل. وبداأ تنظيم املهرجان املتخ�ض�س يف امل��ضيقى 
الكال�ضيكية عام 1995 وت�ضهد دورته اخلام�ضة ع�ضرة 
هذا العام م�ضاركة 15 جمم�عة م��ضيقية من 14 دولة 

من خمتلف قارات العامل.
و�ضه���دت اأم�ضية االفتتاح عزفا لفرق���ة فيال ل�ب��س من 
مدين���ة �ضاوباول� الرازيلية التي ت�ضم خم�ضة عازفن 
على اآالت النفخ النحا�ضي���ة. وعزفت الفرقة مقط�عات 
للم��ضيقار الرازيلي الكبري هيت�ر فيال ل�ب��س التي 

حتمل ا�ضمه يف الذكرى اخلم�ضن لرحيله.
امل��ضيقي���ن  لكب���ار  مقط�ع���ات  الفرق���ة  عزف���ت  كم���ا 
كامارج����  م����زارت  مث���ل  املعا�ضري���ن  الرازيلي���ن 

جارنيريي ومارك� تافاريز.

معركة ق�صائية حول 
خمطوطات لكافكا

تدخ���ل الق�ض���اء االإ�ضرائيل���ي يف معركة ح����ل تركة قد 
حتت����ي خمط�طات مفق�دة للروائ���ي الت�ضيكي فرانز 

كافكا الذي يعد من اأعظم كتاب القرن الع�ضرين.
واأف���ادت �ضحيف���ة هاآرت�س اأن قا�ضي���ا يف تل اأبيب عن 
اأم����س اجلمع���ة منفذي���ن ج���ددا ل��ضي���ة اإ�ض���رت ه����ف 
�ضكرترية الكاتب ماك�س برود �ضديق كافكا وزميله يف 

العا�ضمة الت�ضيكية براغ.
واأ�ضاف���ت ال�ضحيف���ة اأن القا�ض���ي اأمر اأي�ض���ا اإيفا ابنة 
ه����ف )75 عام���ا( اأن تتي���ح له���م حري���ة االط���الع على 
ال�ثائ���ق الت���ي كان���ت حم�ر خ���الف ب���ن االأكادميين 

و�ضاالت املزادات على مدى اأربعة عق�د من الزمن.
وقاوم���ت ه����ف حم���اوالت م���ن ن�ضط���اء اإ�ضرائيلي���ن 
بعد وف���اة برود يف اإ�ضرائيل ع���ام 1968 لالطالع على 
اأوراق���ه، وجنت املالين من بيع ال�ثائق التي ا�ضتملت  
عل���ى خمط�ط كاف���كا بعن�ان "املحاكم���ة" الذي يرجع 

تاريخه اإىل عام 1914.

غراٌب يحط فوق كتفي ناعقًا:
هيهات من بعد االآن

الرحلة انتهت
واالأيام

طوت �صجلها..
واأُ�صدل ال�صتار..

وانتهى الكالم.
بعد ال�صذا واالأرجوان

بعد الدمق�ض واحلرير:
الكتان!

فات االأوان

من كان اأم�ِض حيًا، مفعَم احلياة
تزهو به الثالثون
اأو يزهو بالثالثني

والعامل احلِي البهيج والذي
من حوله.. ميور

بال�صحر
وال�صنا

وبالزهوْر
رهن االإ�صارة

وما عليه اإاّل اأن ي�صري
هو االآن

يف الذاكرة
جنومه على الطريق

مبعرثة
ق�صريٌة
وخادعة

كاأنِك حلم
كاأنك �صدًى

كاأنك ما يخطر اأو يخطف
من الروؤى

كاأنك الري�صة يف الهواء
كاأنك الهباء

كاأنك ال�صراع
يطوى

والربق عمر حلظة وينطفئ
اأو الظالل تنح�صر

كاأنك الق�صور
عند ال�صباح بالفرح

تعّج وال�صرور
ويف امل�صاء

يحيلها الردى اإىل قبور
اإىل خرائب واأطالل

يف جوها الكئيب ينعب البوُم
والريُح ت�صفي فوقها

وت�صفي فوقها الرمال

يا جلة امل�صائب
تهدم البيوت

وتغرق املراكب
يا مرة الطعوم

وامل�صارب
تفرقني �صاحبًا

عن �صاحب
اإليِك عني..

مرًة واأخرى
األيِك عني ...... األفا

كفاِك �صفعا ..
كم لِك واأنِت ت�صفعني!

اأيتها احلياة
وتطعنني!
وتلدغني!

.................

ال�صم�ض جتنح اإىل الغروب
والورد يذوي
والندى يذوب

ُت�صَوُح احلديقة
متتقع الوجوه
وين�صل اللوُن

و�صفرُة اخلريِف
تعرتي ال�صجْر
وتقفر الدروب

وال اأثر
وال م�صافٌر الأهله

من �صفٍر يوؤوب
وكلُّ ما ارجتى الب�صر
واأّملوا من اأمٍل كذوب

وم�صتقر
مت�صي به الرياح.

يا �صاتل العودين: مالك
�صوى عود

- ال غري عوٍد واحٍد فقط-
يخ�صرَّ منهما

ال تنعقْد
له �صوق

وال النظري منه موجود!
.......................

اأين تريد؟!
بهذه العجالة املباغتة

ت�صري وحدك على الطريق املوح�صة
بال اأني�ض

اأو معنْي
بال متاع
اأو وداع

بباِب مْن ِمَن ال�صحاْب
�صت�صرتيح

و�صيف من تكون
على الع�صاء

وما اإذا طلبت ماْء هل ترى 
به اإليك ي�صرعون

ثالث فاختاٍت

ظامئاْت
نزلَن..

لريتوين من يديك ماْء
وطرن عائدات

يا لل�صخاء واحلنان
يا لل�صريرة البي�صاء هذه والنا�صعة

يا ذا املروءة احلنون

يا اأيها الفتى اجلميُل
والنبيل

تع���رف  وال  عم���رك،  الت�صلي���ل،  تع���رف  ال 
امل�صانعة

ال تعرف اخلداع
كم كنت رائعًا

ورائعًا
ورائعا

يا اأيها االأمري
....................

اأيُّ اأ�صًى
واأيُّ نازلة!

مل اأتوقع ما وقع
وكيف يل؟

مل اأت�صور ما حدث
اأو اأدرك الذي جرى،

وقد جرى
ولو يفيد

اأم اأحثو الرتاب فوق راأ�صي
اأهلته..

ولو يفيد
اأن اأطلق ال�صراح للدموع

تبل حليتي وثوبي
بكيتك اإىل االأبد
ندبتك اإىل االأبد

ولو يفيد
اأو يجدي اأن اأع�ض اإ�صبعي

من ندم عليك
�صاأندم...
اإىل االأبد

ولن يقر يل قرار
وعي�صي لن اأجده ي�صفو

اأو تهناأ حياتي.
من املحال!

فال عزاء
اأو �صلوان

..............
ولو �صبيل ح�صب

اأو عنوان
يف اأي مهمة

اأو جهٍة واأينما.. تكون
اإىل اأرا�صي ال�صرب اأو بالد الن�صيان

لكنُت نحوها رحلت
وعندها قد كنت..

......................
ال اأعرُف
اأو اأدري

مَب اأ�صد اأزري
ومن يعينني..

على اأ�صاي
ومن يقبل عرثتي

يف حمنتي وبلواي
..................

ينتابني االأ�صى
فاأحمل االأ�صى

على االأ�صى
واأعول
واأندُب

فال نواحي يبطُل
وال اأنا اأكف عن نحيبي

حبيبي يا حبيبي
حازم يا حبيبي

يا حبيبي
اإىل االأبد ......
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حممود عبد الوهاب

مدر�سة اجلبل

م�ضادف����ًة، اجتذبن����ي، قبل �ضن�ات، كت����اب باللغة االنكليزية 
مرتج����م عن اللغة اليابانية – على م����ا اأتذكر – كتاب �ضغري 
احلج����م، اأنيق، ذو غالف �ضمي����ك. كان الكتاب ي�ضّم عددًا من 
اأف�ضل م����ا كتبه طالب املرحلة االأوىل من الدرا�ضة املت��ضطة 
يف درو�����س االإن�ضاء، اآختارها وجمعها مدر�س اللغة و�ضّمها 
يف ه����ذا الكت����اب ممه����دًا ل����ه مبقدم����ة. الكت����اب كان بعن�����ان 

)اأ�ضداء من مدر�ضة اجلبل(.
  ما اأكتب����ه اأ�ضتقيه من الذاكرة، فالكتاب لي�س بن يدّي االآن، 
وم����ا اطلعت علي����ه كان يف �ضن�ات الت�ضعيني����ات، بعد ثالث 
�ضن�����ات م����ن تقاعدي مدر�ض����ًا للغ����ة العربي����ة واخت�ضا�ضيًا 
ترب�ي����ًا لها. قد يك�����ن ال�ضتغايل بالتعليم ال����ذي ق�ضيت فيه 
اأك����ر من اأربعة عق�د اأث����ر يف اهتمامي بالكت����اب واإعجابي 

بانتباهة م�ؤلفه مدر�س اللغة وفطنته ووعيه الرتب�ي. 
  كان املدر�����س امل�ؤلف ي�ضع يف اأعل����ى ال�رقة من كتابه ا�ضم 
الطال����ب و�ضن�����ات عمره، ومن هن����ا فبا�ضتطاعتك اأن تدرك، 
بع����د ق����راءة ما كتب����ه الطال����ب، م�ضت�����اه اللغ�����ي والعقلي. 
كان����ت معظم امل��ض�عات مب�ضت�ى اإدراك الطالب وحاجاته 
الي�مي����ة وما يدور يف بيئت����ه العائلية. اأتذك����ر- وقد م�ضت 
�ضن�����ات عل����ى قراءتي الكت����اب – اأن اأح����د امل��ض�عات كان 
حميمي����ًا، ع����ّرَ في����ه الطالب ع����ن حاج����ات جريانه����م اأحيانًا 
وا�ضتعارته����م بع�س االأدوات املنزلي����ة من عائلته وا�ضتبطاء 
العائل����ة ا�ضرتجاع تلك احلاج����ات. اأح�ض�ضت مبرارة واأ�ضف 
�ضديدي����ن اآن����ذاك : كيف مل يقع الكتاب بن ي����دّي حينما كنت 
مدر�ض����ًا للغة العربي����ة !. ول� كان كذلك لقم����ت بتاأليف كتاب 
يحاكي ذلك الكتاب الأهميته التعليمية والرتب�ية. ولقد كنت 
واأنا يف التعلي����م �ضديد االهتمام بدرو�س االإن�ضاء )التعبري( 
حم����اواًل اأن تك�ن امل��ض�ع����ات بامل�ضت�ى اللغ�����ي للطالب 
واإدراك����ه )رمبا يقراأ ع����دد من طالبي، كبار ال�ض����ن االآن، هذا 
العم�����د(. وق����د كن����ت اأرى اأن الغاية من تدري�����س اللغة : اأن 
يتعلم الطالب القراءة جيدًا والكتابة جيدًا، واأن فروع اللغة 
االأَُخ����ر م����ا هي اإاّل و�ضائ����ل لبل�غ تلك الغاي����ة. ا�ضرتجع االآن 
ما�ضي����ًا بعيدًا حينما كّنا طالبًا يف احلادية ع�ضرة اأو الثانية 
ع�ض����رة، وكان مُيلى علين����ا يف درو�س االإن�ض����اء م��ض�عات 
بعيدة عن مداركن����ا مثل : " الزواج املبكر والزواج املتاأخر. 
اأيهم����ا تف�ض����ل؟"، )ه����ذا م����ع اإج����اليل للجه�����د الت����ي بذله����ا 

مدر�ض�نا يف تعليمنا وتربيتنا(.
اإّن تنمية اخلي����ال وتط�يره اأ�ضا�س التعليم بتحرير الطالب 
م����ن االأ�ض����كال والطرائ����ق التي حت����ّد من انتباه����ه وخروجه 
اإىل ع����امل اأرح����ب. تذّك����رين م��ض�ع����ة " اخلي����ال " بكت����اب 
)اخلي����ال من الكهف اإىل ال�اق����ع االفرتا�ضي( للدكت�ر �ضاكر 
عب����د احلميد اأ�ضتاذ علم نف�س االإب����داع، يف اأكادميية الفن�ن 
يف القاه����رة، فق����د اأفرد الدكت�ر عبد احلمي����د ف�ضاًل خا�ضًا ب� 
)الرتبي����ة واخليال( م�ؤكدًا اأن����ه ينبغي لنا اأن نك�ضف اخليال 
ال�ضائ����د لدى تالميذ املدار�س وطالب اجلامعات ونعمل على 
تط�ي����ره واإمنائ����ه  واأن نحرره����م م����ن االأمن����اط والق�ال����ب 
اجلامدة لتك�ين ُبنى معرفية نا�ضطة، فقد يتمتع الطالب ذو 
العقل ال�ضاكن اأو الراقد باملعل�مات املدر�ضية ويح�ضل على 
اأعل����ى الدرجات يف االمتحان����ات، لكنه يبق����ى حبي�س قف�س 
معل�ماته ال ي�ضيف اإليها �ضيئًا " اأما الطالب املحّلق فه� مثل 
طائر حّر يجتاز الف�ضاء ومملكته الك�ن كله ". لي�س اخليال 
عن�ض����رًا م�ضتقاًل عن املعرفة اإمنا ه����� العقل يف اأكر حاالته 
ق�ة واإثارة كما يق�����ل )وردزورث(، وه� اأي�ضًا بنية )وراء 
معرفية(، حت����ّ�ل الالمرئي اإىل مرئي. واأخ����ريًا فاإن املعرفة 
ينبغ����ي له����ا اأاّل جتعل من �ضاحبه����ا )مراآة(عاك�ض����ة ملا ي�جد 
اأمامها دومنا اإ�ضافة واإمنا ينبغي لها اأن جتعل من �ضاحبها 

)م�ضباحًاُ( ُم�ضعًا يع�يد اإنتاج املعرفة اإبداعيًا. 
بعد كل هذا، فاإن كتاب )اأ�ضداء من مدر�ضة اجلبل( يعّد كتابًا 
تطبيقي����ًا لرتبية اخليال عن����د النا�ضئة، ولل�ضب����ب نف�ضه كان 
تاأثريه يف نف�ضي �ضدي����دًا، ورغبتي يف تاأليف كتاب يحاكيه 
ال تت����اح يل الي�����م. اأملي اأن يجهد اأح����ُد مدر�ضي اللغة نف�ضه 

يف تاألي����ف كت����اب مماث����ل حمقق����ًا 
بذلك اإ�ض����دارَا ن�عيًا يف اخليال 

التطبيقي. 

اوراق

لـيــ�س اأن يـحـمـلــك فـجــاأًة هـــذا الـقــارب

تون�س/ خا�س باملدى

من���ذ اإن عرفن���اه وال�ضاع���ر ح�ض���ن عبداللطيف يتعاي����س بن ناري 
ال�ضع���ر واحلي���اة . وكل �ضن�ات���ه ال�ضعرية واحلياتي���ة كان ال�ضاعر 
يحي���ط نف�ضه بكثرٍي من االأ�ض���ى ، ه� اأ�ضى ال�ضاع���ر املكابر واملكاِبد 

الذي ا�ضّر على البقاء بن نارين حتى اللحظة .
قب���ل اأ�ضهر قليل���ة اأ�ضيب ح�ض���ن عبداللطيف مبر����س اأدى اىل برت 

بع����س ا�ضاب���ع قدميه ، وقبل اأن يتماث���ل اىل ال�ضفاء ُفجع هذه املرة 
ب�ف���اة ولده "ح���ازم" على نح� مفاجىء ، ومل يك���ن ب��ضع ال�ضاعر 
�ض����ى اأن ي���ذرف الكلمات قب���ل الدم�ع ، فالدم�ع عاب���رة يف اأغلب 

امل�اقف ، غري اأن الكلمات حتفر يف حلم الدم�ع  وتت�ضظى !
هذه الق�ضيدة لي�ض���ت مرثية ح�ضب ، اإمنا هي �ضرخة مدوية تنفتح 

م���ن جرح ال�ضاع���ر العميق وتط�ف يف نف�ض���ه وتختلج يف م�ضارب 
روح���ه . ت�ضتعل وتتقد يف اأ�ضى ط�ي���ل ي�ضتخل�س املعاناة الفردية 
ويعيده���ا اىل حا�ضنته���ا ؛ كاإمن���ا حا�ضنة ح�ض���ن عبداللطيف ُكتب 

عليها اأن تبقى هكذا .. اأ�ضى دائمًا ...
املدى الثقايف

ـــده ــف يـــرثـــي ول ــي ــط ــل ــدال ــب ــن ع ــس ــ� الــ�ــســاعــر ح

"اأيكار" االأربعاء" بف�صاء  "ملتقى 
فـي باب الع�صل التون�صّية

ملتـقـى مـن اأجـل الـعـفـوّيـة 
ال�ض�يد  الرئي�ضة يف  االأر�ضيفات  من  العديد  هناك يف 
اأكر من مئة األف حكاية ف�كل�رية نرويجية مطب�عة 
بقية  لي�ضمل  بحثنا  يف  ت��ضعنا  اإذا  و   . خمط�طة  اأو 
هذا  و  املزيد.  و  املزيد  �ضنجد  فاإننا  اأ�ضكندنافيا، 
ثقافة  غنى  و  �ضعة  ي�ؤكد  ال�ضف�ي  و  املدون  امل�روث 

احلكي التي وِجدت يف هذ اجلزء من العامل.
فلنعد االآن اإىل ال�ض�يد و ندخل يف غاباتها. و لرنجع 
مئتن  اأو  مئًة   ، بعيدًا جدًا  لي�س  ال�راء،  اإىل  اأي�ضًا 
مع  هادئة  احلياة  هنا  يكفي.  هذا  و  ال�ضنن،  من 
االأ�ضجار، و اله�اء �ضاٍف و نقي، و ال�ضماء عالية 
عميق،  ال�ضك�ن    �� رمادي  اأو  اأزرق  امتداٍد  ف�ق 
عميق جدًا االآن، و قد �ضار لنا اأياٌم و نحن يف 
اخلارج نبحث عن �ضيد اأو ن�ضعل خ�ضبًا، و قد 
ن�ضمع  ال  اأننا  حد  اإىل  �ضديدًا  ال�ضمت  اأ�ضبح 
اأننا  نعرف  نحن  و  حتى.  حركاتنا  اأ�ض�ات 
 ،trolls اأو اجلن  اآمن�ن هنا من العفاريت 
اإذ رمبا حن تك�ن هناك زمرة كبرية منهم على 
اجلانب االآخر من اجلبل، فال يك�ن اأحد منهم قريبًا من 

هنا اأبدًا كما ُيقال. غري اأن ال�ضك�غرا skogsra، اآه، 
يجب اأن نك�ن دائمًا على ا�ضتعداد لل�ضك�غرا! 

التي  املاء،  اأرواح  هي   sjora ال�ضج�را  كانت  فاإذا   
تاأثري كبري هناك،  لها  البحريات و  ت�ضكن اجلداول و 
م�ضه�رة  هي  و  الغابة.  اأرواح  هي  ال�ضك�غرا  فاإن 
اإن  يق�ل  راآها  َمن  كل  و  ال�ضاّلن.  للرجال  بهدايتها 
لها مظهر امراأٍة جميلة عند روؤيتها من االأمام، اأما من 
اخللف فتبدو �ضبيهًة بجذع �ضجرة اأج�ف. و هي يف 
ال  مما  و  ذيل.  لها  اأحيانًا  و  �ضعرها،  مت�ّضط  الغالب 
حظي  اإذا  ال�احد  اأن  ملح�ظ  ب�ضكٍل  به  التنّب�ؤ  ميكن 
باإعجاب ه�ؤالء الن�ضاء الف�لكل�ريات اأمكنه اأن يتمتع 
ب�ضيٍد طّيب.. و اإذا ما فقد ال�احد بقرة اأو كلب �ضيد، 
اأو اأ�ضاع طريقه يف الغابة، فهناك بالتاأكيد ق�ًى خارقة 

للطبيعة منهمكة يف العمل عندئٍذ.
التي  الكثرية  االأ�ضاطري  الق�ض�س و  و هنا واحدة من 

تدور ح�ل ال�ضك�غرا. 
ي�م  ذات  كان  و  متزوج.  رجل  هناك  كان  اأنه  ُحكَي   [
خارجًا يبحث عن بع�س امل�ا�ضي، حن قابل ال�ضك�غرا. 

ظل  و  االإغراء،  مقاومة  على  قادٍر  غري  معها،  فذهب 
ذلك. و مل مي�ِس  يق�ضي وقته معها يف كل م�ضاء بعد 
عليه،مرهقًا  كثريًا  ي�ضبح  االأمر  بداأ  حتى  ط�يل  وقٌت 
جدًا، لكنه مل يكن ي�ضتطيع اأن يقاومها اأبدًا. و مل يكن 
قد راآها من اخللف على االإطالق. و اأخريًا اأرهقه ذلك 
متامًا، و اأ�ضبح الرجل امل�ضكن على درجة من االإ�ضباع 
اإال  مي�ضي  اأن  ي�ضتطيع  يعد  مل  بحيث  اال�ضطراب  و 
بالكاد. و مل يعرف ماذا يفعل. و هكذا ذهب يف اإحدى 
املرات اإىل ال�ضك�غرا و �ضاألها عّما ينبغي عليه اأن يفعل 
ال�ضغري  الث�ر  اأن  اأخرها  و  لديه.  �ضغري  ث�ر  ب�ضاأن 
�ضيء  اأيَّ  يفعل  يعد  مل  فه�  له؛  كبرية  م�ضكلًة  اأ�ضبح 
�ض�ى اأن ينزو على االأبقار و لن يت�قف عن ذلك، حتى 

اأن احلي�ان هلكان 
و  تيبا�ضت  اإن  ال�ضك�غرا  له  فقالت  متامًا.  االآن 
فينَدرل�ت كفيالن مبعاجلة االأمر. ) و هذان من نباتات 
الغار و الناردين املهدئة، و هي اأع�ضاب طبية يرد ذكر 
االأول يف ال�ضيغة اجلن�بية من االأ�ضط�رة، و الثاين 

يف ال�ضيغة ال�ضمالية منها (. 

اأرواح الـغـابــة الأ�ســكـنـدنـافـيــة!
ترجمة: عادل العامل


