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توج فيـلم (استـبيـان) للـمخـرجة األردنـية هنـد عنـبتـاوي بجـائزة مـسابـقة الصـقر لـلفـيلم الـعربي واألجـنبي في مـهرجـان الع الـسيـنمـائي الذي أسـدل السـتار عـليه يوم
سـابقة الـبالغ قـيمـتها  30 ألـف درهم (نحو ـدني. وا اجلمـعة. ومنـحت جلنـة التـحكيـم شهادة تـقديـر للفـيلم الـوثائـقي (تقـاطع الصداقـة) للـمخـرج السوري ولـيد طالل ا
قيم في دولة اإلمارات. وفي مسابقة الصقر اإلماراتي فاز بجائزة الفيلم الطويل وقيمتها  50 ألف درهم فيلم  8200دوالر) خصـصت للمخرج العرب واألجانب ا
ـثلة عـن دورها في فيـلم (والدة) للمـخرج عبـد الله حـسن أحمد. وفي فـئة الفـيلم القـصير (مسك) لـلمخـرج حميـد السويـدي وحصـلت نورة العـابد على جـائزة أفضل 
) فيما ثلة عن دورها في فيلم (مر سابقة ذاتها ذهبت اجلائزة وقيمتها  40 ألف درهم لفيلم (سرمد) من إخراج عبد الله احلميري وفازت فاطمة الطائي بجائزة أفضل  با
حـصد فيلم (ضوء خـافت) للمخرج ولـيد الشحي جائـزة أفضل فكرة فيـلم وقيمتها  10 آالف درهم. وفي مـسابقة الصـقر اخلليـجي فاز بجائزة أفـضل فيلم طويل وقـيمتها 40
ثل عن دوره فـي فيـلم (آخـر أيام الـسيـرك). وفي فـئة الـفـيلم ألف درهم (رولم) للـسـعودي عـبـد اإلله القـرشي كـما حـصل الـسعـودي مـحمـود الـشرقـاوي عـلى جائـزة أفـضل 
ري في كلمة اخلتام هرجان عامر سا ا سابقة ذاتها فاز باجلائزة وقيمتها  30 ألف درهم الفـيلم السعودي (قضية هند) للمخرجة دينا نـاجي. وقال مدير عام ا الـقصير با
هرجان نعلن أننا ستقبل لـلمهرجان). وأضاف (اليوم وفي خـتام ا (مرت أربـعة أيام وسط حفاوة حقيقيـة من صناع السينما واجلـمهور والضيوف وقد حتقـقت إجنازات تشكل وجه ا

سنبدأ من اللحظة التي انتهت فيها أنشطة وفعاليات الدورة األولى اإلعداد للدورة الثانية التي سيكون موعدها في كانون الثاني 2020 .
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  يحتويني ويستجيب المري
من يراني وقد شردت برأسي

        كأس خمر لم يلتمس رأس غيري
سيرى ما يرى جميع السكارى

       يبعثون اخلمور في كل عصر
ال يبالون ان تعروا وغابوا

       او تهاوت رؤوسهم دون نحر
او اقاموا جنونهم في رياح

       عاصفات في اي موت وقفر
 } } 

هذه ليلة اغادر فيها
         ما تبقى من الثواني لعمري

راحال من ظالمها لظالم
       ابدي وليلة دون فجر
افتح الع ال ارى اي شيء

       من حياة او من كثير ونزر
تد كونا وامامي الظالم 

كفهر         جامدا في صقيعه ا
اسكن الثلج والظالم وحيدا

       عاريا من دمي وصوتي وصبري
وكأن العمر استحال ظالما

        واستحالت ايامه محض صفر
وكأن االرض التي عشت فيها

       كل عمري اضحت مالذا كقبري
 } } 
انها ليلة اضاعت ذنوبي

        ومشت في طريقها دون ستر
نسبت لي امواتها لست ادري

        من دعاني حلتفهم لست ادري
وذنوبي عواصف تتشظى

         في كياني وتستبد بامري
انها ليلة اخملاض لروح

        اسقطت حملها بشدة عسر  

هذه ليلة لكأس وخمر
             وخفايا مستنفرات بصدري

وجبال من الهموم ثقال

    اورثتني يأسي وصمتي وقهري
لعنة جتعل الذنوب كؤوسا

         وتضيء الدجى بيقظة سكر

وبها احتسي اخلطايا ذنوبا
        جمعت في كؤوسها كل وزر
ولها اصحب العصور سكارى

          باساطيرها الوذ وخمري
وبها اجمع الكؤوس ليوم

         يصطفيني اللف دهر ودهر
وبها التقي جميع السكارى

         وهم ينشدون حلني وشعري
هذه ليلة بدون انتهاء

         وبال موعد لصبح وعصر
كنت ارجو حضورها وحضوري
        في ليال من اللذائذ بكر
وانشغالي بها باي اعتباط
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قصة قصيرة

نـــعم والـــقــــلب ال يـــكـــذب . انـــتـــهت
احلـرب وتـصافح الـقادة وبـقيت هي
تـنتـظر عـودة الغـائب  هل هي ازمة
مـنتصف الـعمر ? ترتـسم على زاوية
فـمـهـا بـسمـة سـاخـرة  الـعـمـر الذي
عـاشــته ســلـسـال ازمــات كل واحـدة
تـسـلـمـهـا لألخـرى  احلـيـاة فـصـول
تـدور وحلظات تـعيش معـنا وأخرى
ــاء  تـــهــرب مـن بـــ األصــابـع كـــا
حلـــــظـــــات نــــعـــــمل عـــــمــــرا كـــــامال
بـانـتـظـارهــا  حلـظـات كـلـهـا هـاربـة
نــتـأمـلـهـا تـخـطـف حتـتـرق تـخـلـفـنـا
رمـادا كـقبض ريـح . بهـا شوق أزلي
لــلــشـــواطيء الــتي تــســـتــريح عــلى
اعـتـابـهـا عــذابـات الـعـمـر وتـقـلـبـات
الـدهر وهـذه الـنـفس اإلمـارة باحلب
الـضـاجـة في رأسهـا كـسـوق شـعبي
في أوج زحـــمــتـه . مــازال نـــيـــســان
صـرخــة في وجه جــهـامــة ايـامــهـا 
انفجار واع لبركان حياة لم تعاش 
ـا بـهـرتـهـا نـيـسـان ال يـكــذب .. لـطـا
الـبــدايــات حـتـى الـبــاهت الــرجـراج
مـنها  يـكفي انهـا دفقة ضـياء عابق

الــكـذب عــادة سـيــئـة لــذا اخـتــرنـا
يـومـا واحـدا يـتيـمـا في الـعـام كله
لنمارس فيه .. الصدق  بال خوف
ـا احـساس بـذنب او خـجل ودو
يـــوم واحـــد من بــاب الـــتـــنـــفــيس
كـهـدنـة نـلـتـقط فـيـهـا انـفـاسنـا من
شدة حـبـال الكـذب وفرصـة ذهبـية
ـعـرفـة رد فــعل اآلخـر مـثل بـالـون
اخـتبار نـستشـعر من خالله نبض
احاسـيـسه واستـجابـته ح نـقرأ
تــقـاطــيع وجـهـه حلـظــة انـحــسـار
الـقنـاع ! . حيـنـها نـستـمتع بـتأمل
حـــيــــرته وذهــــوله وســـرعــــان مـــا
طوطة : ننهيهما بعبارة مرحة 

- انها كذبة نيسان 
ادركت مـتـأخـرا ان الـتـغـييـر لـيس
خـيـارا وانه نـتـاج حتـمـي لتـفـاعل
سـلبي او ايـجابـي هو فقـط يحدث
 قـد نشـعـر به لكـننـا نـستـجيب له
بــــكــــلــــيــــتــــنــــا في كل األحــــوال 
وكـالـسـائـر في نـومه نـتـحـرك وفق

هواه .
  عــلّــمــتــهــا احلــيــاة ان ال تــظــهـر
ضـعـفهـا او أن تـبوح بـكـوابيـسـها
كي ال تـــســــتـــغل حــــتى من اقـــرب
قـربـ عـمال باحلـكـمـة القـائـلة " ا
الـلــهم اعــنّي عــلى اصــدقــائي امـا
اعـدائي فـأنـا كـفـيل بـهم " فـالـبـوح
يـعـني اعـطـاء مـفـاتيـحـك لشـخص
لـيـسـتـغـلـهـا مـتى مـا شـاء  ولعـله
أمــر خـط مــنـــذ األزل في قـــامــوس
الـبـشـر  فـاألرض عـلى وسـعـها لم
تـــتــــسع إلبــــني آدم ! ( تــــتـــنــــهـــد

رارة ) : وتهمس 
- عزّ الوفاء في زمن األقنعة .

لم تـنـتـبـه خلـربـشـات الـزمن تـخطّ
جتاعـيدها عـلى قسـمات وجـهها 

في مــنـعــطف طــريق اتــعــبــهــا حـدّ
الـفجيعـة محطاته انـتظار  مازالت
تــعـيش وهـمــا كـبــيـرا اسـمه احلب
األول اسـتحـال ادمانا تـغذيه بـفيلم
" الـوســادة اخلـالــيـة " .. ســمـيــحـة
وصـالح الـذي نـقش اسـمـيـهـمـا في
 15نيسـان على حـلقـت . سمـيحة
الـتي احبته بقـلبهـا فقط ويوم جاء
ـثـالي الـذي تـتـمـنـاه اي الـعـريس ا
بـنت وافـقت مـشـيـحة بـوجـهـها عن
احلـب .. حياتـنا مـجموعـة خيارات
وإزاءهــا البـد من حتـمـل الـنـتـائج 
سرعان مـا اكتـشفت هـول خيانـتها

له ولـنـفسـهـا ولـلشـريك الـذي امعن
وأسرف في خيانـتها جهرا وسرا .
كـان صالح يحب الشـعر يغـنيه لها
بـصــوت عــذب " في يــوم من األيـام
كــان لـي قــلب .. " تــرى هل اخــبــره
قــلـبه ? . فـي يـوم من ايــام نـيــسـان
الـتـقــيـا بال مـوعـد بـعـد طـول فـراق

الصدفة وحدها ساقته اليها .. 
" تــخــونــوه وعــمــره  مــا خــانــكم "
حتـــدثـت عـــيـــنـــاه  كـــانت احلـــرب
يـضـطـرم  وارهـا  حـرب مـسـتـعـرة
همجية شرسة التهمت احلى سني
شـبابهـا وغيّبـته .. لثمـاني سنوات
عـــجــاف كـــانت تـــدعــوه بـــروحــهــا
تسـتـجـدي الـسـمـاء كيـمـا تـنـفـحـها
اشــارة او ايـة عالمـة تــدل عـلى انه
مازال حـيا .. احلـرب جحيم ارضي
وقـودهــا الــنــاس واحلــجــارة حـ
تـبـدأ لن تـنتـهي .. وحـ تـنـتهي ال
يذكـر احد لم بـدأت . احلرب سرقت
مــنــهــا كـل شيء ايــامــهــا وحــبــهــا
الوحـيـد وشبـاب احالمهـا تتـساءل
هل احبهـا فعال ? قلبـها يحدثها ان

بـالـرجـاء امـا الـنـهـايـات فال بـد  ان
جتــر في اذيــالـهــا وشـايــة حـزن او
نــدم من نــوع مــا . ال تـذكــر تــمــامـا
كـيف ومـتى بـاح لهـا بـحـبه  كل ما
ـطر  تـذكـره انـهـمـا الـتـقـيـا حتت ا
من يومها عقـدت اتفاقية صلح معه
سـرعان ما نـقضت من طرفـها فذاب
قوس قزح و بهتت كل الوانه  كلنا
هـا هنا نعـيش حالة االنتـظار بحثا
عـن مــــصـــيــــر ال نــــعــــرفه  ال شيء
ســوانــا يــعــطي لــلــحــيــاة مــعــنى 
الشيء سواه يعطي حلياتها معنى
 تـضــيق ذرعـا بـأشـيــاء مـا انـفـكت
تـــمـــاحـــكـــهـــا  واهـــيـــة كـــخـــيــوط
الـعنكـبوت ضبـابية كـالشك مراوغة
كثعلب مخـيفة كقصر مسكون وهي
كـالـسـائـر مـعـصـوب الـعـيـنـ عـلى
حـبل مــشـدود فـوق هــاويـة بـعـد أن
اضــاعت بـــوصــلــتـــهــا ذات عــمــر .
الــعــالم يــدور من حــولــهــا امــا هي
فـتــوقّف لـديــهـا الــزمن عـنــد حلـظـة
بــعـيــنـهــا  حلـظــة فـراق مــشـؤومـة
لـتـتـحول حـقـول احالمـها وتـتـشكل
بـهـيــئـة وردة بالســتك مـغـروزة في
اصـيص مسـتـشفى عـام !  . انـتهت
فصول احالمها في ان تكون طبيبة
ذات يـوم  اكـتـفت بـالـتمـريض رغم
كل محـاوالتهـا بالـصعـود واالرتقاء
على سـطح حياتهـا الباهت األملس
! لـتنـتـهي مـرافـقـة لـعـجـوز مـخـتـلّة
مـــقـــابـل اجـــر مـــعــــقـــول  عـــجـــوز
ـجرد تسـمـعـهـا ما تـود سـمـاعه و
ان تــنــتـــقل الى الــغـــرفــة اجملــاورة
ينـسكب من فمها وبـصوت مسموع
مـكب قـاموس شـتـائم عـلى اجلـميع
مع مــا يـدور في خــلـدهـا مـن افـكـار
انـانيـة شيطـانية !!! . وتـتساءل في

سرها :
- هل جنـامل بـعـضـنـا الـبـعض الى

روّعة ? هذه الدرجة ا
ـن يشـعـرهـا بـالـقـبول  كم حتـتاج 
بـاحلب الـصـادق الالمـشـروط الـذي
ظلت تبحث عنه سن تخبطها ب
يــــتم وقــــســــوة من حــــولــــهــــا حـــد
الالمـبــاالة ! هي جــمـيــلـة بــشـكل ال
لـــبس فـــيه  وظـــنت ان جـــمـــالـــهــا
سيكون جواز مرورها الى ... القمة

. الشك ان حـــيـــاتـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة
خــيـارات امــا مــصــائـرنــا فــنــسـيج
ـصـيـر هـو مـا نـتـطـلع عـنـكـبـوت  ا
الى مـــعــرفـــته وتـــغــيـــيــره في ذات
ـا الــوقت وفق اهـوائـنـا اآلنـيـة دو
حـسـاب لـلـمـشـاعـر . فـكل مـا لـديـنـا
ليس كافيا فيما يبدو  انه نوع من
الـتوق الى الـكـمـال بل جشع نـغـلفه
بـسـيـلوفـان األعـذار  جـشع لـنهم ال
يـشـبع كـتـوق الى سـحـر اجلـنـان ..
سـمــيـحــة عـرفت احلب مـع زوجـهـا
الدكتور عمر احلريري عاشت حياة
هـانــئـة حــتى آخـر الــفـيــلم امـا هي

فاختبرت اجلحيم .
ة  ياه العميقة تعكس ازمنة قد ا
ــطـر  الى ـطــاردة الــريح وا تــوق 
ـس احملـــال  لــــتــــأتي الــــســــيـــول
فـتـجــرف كل شيء  تـتــأمل الـشـفق
بنظرات جذلى وتتساءل ككل مرة :
- ألــــيس مـن احملــــزن ان األحــــمــــر
الـدموي هو اول شـعاع تسـتقبل به
األرض ميالد يـومها اجلـديد  وهو

ذاته الذي تودعه به ? 
الــشـمــطــاء تــنـطق بــالــصــدق حـ
تـخلو لنـفسها  والـنوايا تفـضحها
العيون  اما نحن فنحب ان نصدق
األكـاذيب نسـكبـها في آذانـنا .. لكن
نيـسان ال يكذب .. وح نـكبر نندم
على اشياء لم نفعلها  على اخطاء
لـم نرتكـبها  عـلى اوقات اضعـناها
بـاالنـتـظـار او احلـزن عـلى مـا ليس
مـنه بد .. األقـدار تـسخـر مـنهـا مرة
اخـرى فــبـعـد اخـتــفـاء " صالحـهـا "
ألكثر من ثالث عاما ها هي سيول
نــيــســان جتــرف مـــا تــبــقى مــنه ..
حاملة معها سلسلة عليها ترتيبه 
ساعـة صدئة  بقـايا اوراق حائلة 
وعـمـالت مـعـدنـيـة لـم تـعـد صـاحلـة
للتداول  سيول نيسان القادمة من
قفار اجلوار حملته او حملت رفاته
ـمـتد لتـنـهي آخـر فصـول عـذابـها ا

بعمر احلروب .
- ايـتهـا الـسـيول شـكـرا ألنك اعدت
الـغــائب ولـعــله ال يـعــلم ان األعـداء
تصـاحلوا بـعد رحـيله ! شـكرا ألنك
رددت اليّ كال تــــاه مـن بـــعــــضي ..
وأعدته الى احضان أمه األرض . 

ما إن تغرّبَ حتى صبحهُ غرَبا..
ما عادَ يذكرُ إالّ أنّهُ اغتربا..

قدْ راعَهُ اجلّزْرُ في األمواهِ يقذفُهُ
وجِ قدْ ثُقِبا.. َ ا أو قارباً كانَ ب
أوْ أجمَعَ الطّيرَ أعشاشاً يقلّبُها
ال ما أرادَ لهُ عشاً بلى رغبا..
حتى طوى ب جُنحيهِ مصيبتَهُ

ّا أناختْ وصارَ الكونُ محتربا..

في كلّ عصرٍ لنا أمثولة عجباً
في كلّ دربٍ لنا أقصوصة عجبا..

منْ للعراقِ وعقل راحَ مغترباً
يبني لغيري ويهدي األرضَ والشُّهبا..

منْ للعراقِ وأجيال مَلكْنَ هوىً
عيش ببُعدٍ وأصداء عزفْنَ صَبا..

منْ للعراقِ وأشباه تُسيّرُهُ
كانوا نعيقاً وما زالوا بنا صَخَبا..

كانوا جراداً يحشُّ الزّرعَ في خبثٍ
نْ ضحّى ومنْ وهبا.. كانوا حصاداً 
ما عادَ فينا اصطبار واجلروحُ فم

والعادياتُ أقلّتْ شوطَها حُقُبا..
فيمَ التّصبرُ إنّ اللهَ يُفرجُها 

بعدَ انكسارٍ ويُخزي الدّاءِ والسّبَبا..
يا جوعَ أهلي وأركاناً مبعثرةً

أيّ اخلرائطِ كانتْ تدّعي النّسبا..
أينَ احلدودُ بنيناها مقابرَنا

كلُّ احلروبِ ألجلِ احلَد إنْ سُلِبا..
ما ظلّ رسم كما كانتْ مدارسُنا

باللّونِ ترسمُ قلباً نابضاً خصِبا..
ما عادَ يُفلحُ تلميذ بتهجئةٍ

ا نُهِبا.. إسمَ العراقِ فقد غَصّوا 
: اللهُ يحرسُهُ? منْ للعراقِ تقولُ

حتى اإللهُ دعوناهُ ضُحىً فأبى..
يا مُفلقَ احلبَّ والياقوتَ يا وطني

(عشْ هكذا) ما جنينا التيّنَ والرّطبا..
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األبطال
اجلنود الثمانية

لك ضحون من اجل ا  ا
لك أية معرفة سابقة ليس بينهم وب ا
ليسوا سوى أشياء ضائعة...مبعثره

لـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــوى
..طامع مأمورين..مطيع
 التقاطهم من السوق

قبل ان يسرقوا أرغفة يابسة
من الكتاتيب قبل البلوغ

أو اإلصابة بالرمد
مـنـذ مـئـات الـسـنـ هم حـبـيـسي عـلـبـة

صدئة
للعبة االنقياد
لعبة تعفن الدم

تخثر وت اجملاني ....ا ا
ليسوا موقن من النصر 

لكن الـنـصر يـضـحك في الـنهـايـة ألحد
عظم ليك ا ا

األسود أو األبيض
كم ملـيون مـرة  أعـيد تـصـفيف اجلـنود

ألثمان مقابل ألثمان
وكان الفوز بال معنى
 في حروب قذرة

ب ملك
ابيض 
اسود.
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