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ـصـري خيـري بشـارة مع عرض ـقـبل تكـر اخملرج ا ديـنة جـدة الـسعـودية في آذار ا أعلن مـهـرجان الـبحـر األحمـر الـسيـنمـائي الـدولي الذي تـقام دورتـه األولى 
ـزمع إقامـته عـلى سـاحل جدة الـتـاريخـية في 12 ه في حـفل االفـتتـاح ا ـهـرجان في بـيـان (إضافـة إلى تـكر مجـمـوعة من أبـرز أفالمه بـعد تـرمـيمـهـا.وقالت إدارة ا
هرجـان بحـضوره الشـخصي وعدد من أبـطال وبطالت اذار 2020سوف يتم عـرض أفالم اخملرج الـرائد في عروض جـماهيـرية على الـشاشـة الكبـيرة طوال أيـام ا
ـاضـية بـتـرميم تـسـعة أفالم لـبـشارة ”عبـر مـعاجلـة الـنسخ الـفـيلـمـيـة األصلـيـة وترقـيـتهـا تـقنـيـا). ومن األفالم التي هـرجـان اضطـلع في األشـهر ا أفالمه). وأضافـت أن (ا
هرجان مـحمود صباغ إن هرجان (الـطوق واإلسورة) و(حرب الفـراولة) و(آيس كر في جلـيم) و(كابوريا) و(إشـارة مرور).وقال اخملرج السـينمائي ومـدير ا سيعرضهـا ا
ا تضمنته من معان إنسانية عميقة صرية والعربية ألهمت أعماله وجتاربه العديد من مخرجي ومخرجات األجيال اجلديدة  ”خيري بشارة أيقونة من أيقونات السينما ا
صرية وريادتها“.وإضافة وأساليب فنية جريئة“.وأضاف ”نريد بهذا التكـر تقد العرفان خليـري بشارة على مجمل جتربـته احلية الذي هو في أصله تقـدير للسينمـا ا
ـهرجان أعلن في وقت صري مـحمد سيـد عبد الـرحيم.وكان ا هرجـان كتيـبا عن بشارة ( 72عاما) يعـده الناقـد ا ة يـصدر ا ر إلى التكر في االفـتتاح وعـرض األفالم ا

صور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي صفوح نعماني 1926 -  2016 مع عرض فيلم تسجيلي نادر له عن رحلة احلج من إنتاج عام 1963. سابق عن تكر ا
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حلمت ليلةً اخرى
قلت ياربي ليكن احلقيقةَ
الذي رأيتُ ب احالمي
لم ادرِ هل كان حلماً

ام حقيقة
6
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قلبي والساعةُ التي خلفَ رأسي
متشابهان

كما هي تدقُ للوقتِ
قلبي مثلها يدق لك
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أنتَ مثل فارسٍ نشيطٍ
في الرواحِ واإليابِ
بعض األحيان

كأنك عائد من معركةٍ دموية
وبعض االحيان من العريسِ
لذا أتعلمُ منك اكثرَ األيام

الضحكُ تارةً
والبكاءُ تارةً اخرى
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أنا وصديقتي نتشابهُ
في أشياءٍ كثيرةٍ

ومالبسُنا شعرُنا  عيونُنا 
سوى إن في حقيبتي الشعرَ

وفي حقيبتِها النقودَ
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سرحيةُ التي نلعبُ انا وأنت ا
الدور فيها

شاتي مسرحُها سفوحُ ا
ثالن فقط انا وأنت 

واخملرجُ والناقدُ
انت صقر تائه

وانا سنونوة تائهة
سرحيةُ وتنتهي ا
على هذه الشاكلةِ W¹uN «

1
أردتُ اسميكَ كالوردة

لم تكنْ هناك وردةَ شفتيك
أردتُ انقشكَ كاجلمال
لم يكنْ هناك جميل

في صورتِك
ب هويتِك أنتَ وكلماتي

ال أفهم
آلتيةٍ نفسي ام انت
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لن يستطيعَ مثل اآلخرين
ان يزعلَ مني وال يحدثُني
عيناك تصفحان عني
ويداك تصفحان عني

لكن قلمي
لن يصفحَ

على ما نزفتْ من جسدهِ الدماء
3

ÔlÐU _«

يقالُ عندما تزعلُ أصابعُ العاشقِ
تقومُ بإذبال جميعِ الورودِ
لكن كل يومٍ يقطعُ راسَ

واحدةٍ منها
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لن أدونَ اسمك في دفترِ ذكرياتي
اكتبهُ على صفحةِ إحساسي

ا يجوزُ ر
ان يضيّعَ الدفترَ ويتمزقَ
حو اسمك لكن لن 

في اعماقي
5

في ليلةٍ ما رأيتُك في احللمِ
قلت ياربي ليكن حلماً

اءَ وأنت تعيشُ انا اجلبُ ا
لنبني ذلك نفهمهُ
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انا لم اًتِ ألصيرَ تمثاالً للقائك
أتيتُ لكي تنتقي اصابعي الوردَ
وتغسلَ سيلَ الرغباتِ شفتاي

انا ذلك اجلسرُ
اذا لم تستطعْ ان تصبحَ

في نهر ما
اعبرُ من جانبي.

أحساسي يطرب حرماناً وضيق وندم
وعيشي نكد وأنا أنا في وطــني يا زماني

أساة واآله األلم واحلزن عنواني وا
ولم يجـهـلـني الـفـقر والـعـوز يـومـاً وأصبح

احلرمان عنواني
رأيت في وطــــني ســـافـالً يـــخـــدم ويـــكـــرم

ورأيت شعبهُ
ــســـؤول رغم قـــســـمهُ ال يـــخـــدم شــعـــبهُ ا

واألقران
قد أُبتلينا بنظام عميل مزدوج فاشل

يـــخـــرب كـل شيء وكل خـــيــــر وجــــــمـــيل
الشأن

وهدفي عن العراق يـزول الشر والـسحابة
السوداء

وتــــزول األحــــزاب الــــعــــفــــنــــة مــــكــــذوبــــة
قراطية واألديان الد

وقعنا في فخ خداع سياسيو العراق
وإن حكمـوا تراهم يـتخلـون عن كل غيرة

وشرف وإحسان
وفخراً لنا بأن ال حكومة بعد اليوم

وال رئـاســة وال وزراء نــتـخــلــيـ عــنـهم وال
نعاني

والــــعـــــراق شــــامـخ بــــاسـل رغم ديــــدان
الفساد

تــنـــخــر بــأجـــزائه ويــزداد قـــوة وصالبــة
ووجداني

نفديك يا عراق روحاً وقلباً وقالباً
وخــدام لـلــعــراق نــبــقـيـ رغم مــا عــانــيــنـا

ونعاني
قوتي وتنفسي وخلودي حبك يا عراق

وفي ســــمــــاع إســــمك ربــــاطــــة جــــأشي
وصمودي واطمئناني.
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قصتان قصيرتان 

الـــطــيــنــيـــة..... وإذا جــاء الــربــيع
حــمـلت تـلك الـطـيـور الـعـيـدان بـ
مـنـاقـيـرهـا لـتـبـني أعـشـاشـهـا بـ
األجـــمــات وهي تـــغــني وتـــضــحك
وتـلـهـو بـالـقـرب من األكـواخ حـيث
تتـطايـر احلشـرات أيضـاً.. ومثـلما
يـحـدث دائـمـاً وقت الـربـيع.. داعب
الــهـــواء الــعــاطـــر الــطـــيب وجــوه
الــكـائـنــات فـطــاشت رؤوسـهم في
دوالب الـــهــــواء الــــذي تـــدور فــــيه
رؤوس اجلــمـيع... كــذلك دار رأسـا
ــتــازان الــرجــلــ الــلــذين كــانــا 
بـالـطـول قـيـاساً إلـى بـاقي الـرجال
ويشتـهران بالـوسامة واجلـاذبية..
أحدهما محارب واآلخر فنان.. وقد
رأة وقـفـا يـتصـايـحان أمـام كـوخ ا
ويرددان كالمـاً صـاخبـاً غـطى على
رأة صوت الـهـواء... سـمـعتـهـمـا ا
فــخــافـت وخــرجت وهــزت رأســهــا
ويديها بالـغضب وتفوهت بكلمات
قـلـيـلـة مـتـكـونـة من حـاصل الـتـقاء

الشفت قالت:
-ماماتور.. باباتور.

وبتـلك اللـغة أمـرتهـما بـاالنصراف
لئال يوقظا أهلها بذلك الصراخ . 
كـان بــاب الــكـوخ عــبــارة عن جـذع
شجـرة عمالقة أورقت حـافاتها عن
أغــصــان وأوراق جــمـــيــلــة حتــمل
بـعض الـزهـور الـبـيض الـصـغـيـرة
التي تـفجرت وقـت الربيـع وجعلت
ـرأة تـنـظـر الـيـهـا بـإعجـاب وهي ا
جتمع احلـطب وتضـرم النـار فيه..
ـرأة تخـبز إنه فـجر يـوم جديـد وا
عــجــيـنــهــا اخملــتــمــر في تــنــورهـا
الطـيني فتـتضـوع من النـار رائحة
اخلـبـز السـاخن الـشهـيـة التي إذا
فاحت وانتـشر عـطرهـا في الهواء
جـذبت الـقـاصي والـداني بل نـادت

اجلائع والشبعان.
جـاء اجلـائع والـشـبـعـان أحـدهـما
حـامالً عـصـاة تـوتـيـة صـنـعـهـا من
رسغ شجـرة توت عـمالقة والـثاني
يـرتـدي بـدلـة خـضـراء ضفـرهـا من
أوراق شجرة التوت أيضاً حاجبا
عـيــنـيه الـغـلــيـظـان يـغــطـيـان أنـفـا
ضـخماً وفكاً عـريضاً خاليـاً تقريباً
من الـذقن.. وهي األوصاف نـفسـها
الـتي يحـمـلهـا الـرجل احملارب مع
فـارق بـسـيط هــو أن الـثـاني كـانت
عــيــنــاه بــارزتــ أكـثــر من األول..
وثــمـة جـروح كــثـيــرة تـغــطي أنـفه
ووجـهه ورأسه باإلضـافة الى سن
مكسور يبـرز قليالً إلى أمام عندما

يهـمهم بـكـلمـات قلـيلـة تعـبر دائـماً
عن الغضب والعداء. الرجل الفنان
كـان أكـثـر هــدوءاً وهـو يـتـودد إلى
ــرأة حـامـالً بـ يــديـه لـوحــاً من ا
الــطـ مــحـفــوراً عــلـيـه حـيــوانـان
مـــتــــداخالن فـي صـــورة حــــصـــان
صغير داخل صورة فرس.. االثنان
يـتـحــركـان داخل قـطـيع ويـتـكـرران
فـي صـورة حــصــان صــغــيـر داخل

صورة فرس....
ـــــرأة من شــــدة     حتـــــرك قــــلب ا
الــتــوله بــاجلـــمــال الــذي تــراه في
ـــــضــــفــــورة أصــــابـع الــــفـــــنــــان ا
بـاألغـصــان اخلـضـر. وعـنـدمـا رفع
نقـوش لتنـظر إليه اليهـا احلجـر ا
انــــــبـــــهـــــرت  إذ رأت احلـــــصـــــان
والـــفـــرس مـــحــفـــورين بـــخـــطــوط
مـتداخـلـة... يتـحـركان داخل قـطيع
من اخلــيـول ويـتـكـرران في صـورة
حــــصـــان صــــغـــيــــر داخل صـــورة
فـرس..... حتـرك قـلبـهـا أكـثـر وهي
تــنـظــر لــلـفــنــان نــظـرة زال عــنــهـا
الغـضب والرعب والـتعب من جمْع
احلـــطب قــبـل قــلـــيل وحل فـــيــهــا
ة التي ـؤ نـقيض تلك االنـفعاالت ا
تــشــعـر بــهــا وقـت الـبــرد أو جــمع
احلــطب. شــعـرت وهي تــنــظـر إلى
لــوح احلـجــر بـالـرضــا واالرتـيـاح
وحتـرك وجهـها هـو اآلخـر بتـعبـير
غامض أضـاء روحهـا بالـسعادة...
وعيـنيـها بحـياء مـخلوط بـالسرور
فـأصـبحت روحـهـا خطـوطـاً تتـكرر
وتتداخل مع روح الـفنان... وكانت
قـــبـل ذلك في غــــطـــاء من الـــفـــراغ
والبالهة. أحس احملارب أن الفنان
ـــرأة قــــد اســـتـــولـى عـــلى قــــلب ا
فـــغــــضب وهــــجم بـال تـــردد عــــلى
ـنحـوت لـيـكـسـره ولـكنه احلـجـر ا
تـعـثّـر وسـقط إلى الـبـركـة وكـاد أن
اء الـداخل إلى فمه لوال يـختنـق با
أنْ أنـــقـــذه الـــفــنـــان وأخـــرجه إلى

اليابسة. 
ـرأة ألهلـهـا ما ـساء أعـادت ا في ا
حدث للرجل في الصباح فضحك
اجلــمـيـع عـلى الــرجل الــسـاقط في
الـبـركـة وشعـروا بـسـرور بـالغ قبل

أن يخفيهم النوم... 
ومـــنــذ ذلك الـــيــوم أصــبـح تــكــرار
مــشــهـــد ســبق أن لـــعــبه األخــرون
وأخـفـقوا فـيه كـطـفل يقـلـد أباه أو
خـادم يـقــلـد سـيـده أو امــرأة تـقـلـد
رجلـها هي مـادة للـضحك وقـضاء

الوقت الطيب.

قــبل مــئــة ألف عــام عـنــدمــا كـان
اإلنـــســـان األوالّني ال يـــعـــرف مــا
جـرى ألسالفه البـشـر سـوى أنهم
مــاتــوا ودفــنــوا وخــلّــفــوا بــشـراً
آخـرين.. عـندمـا كـان ال يـعرف من
الـــكـالم إال ذاك الـــذي يـــخــــتـــرعه
الـــصــــيـــادون  بـــضــــجـــيــــجـــهم
ـتكـونة من واألطفـال بنـداءاتهم ا
... في ذلك الزمان الـتقاء الـشفتـ
الـذي كـان الـبـشـر يـتـحـركون فـيه
بــالـفــطـرة كــمـا تــتـجــذر اجلـذور
وتـهـيم الـهوام وتـتـعـنـقد عـنـاقـيد
الــعــنـب فــيــتــعــلــقــون بــأســبـاب
احلـــيـــاة كـــمــــا يـــفـــعل الـــغـــصن
ــد ذؤابـته إلى الــصـغــيــر الـذي 
غـصن آخر أكبـر منه  ليـتشبث به
ويــــنــــجــــو ويــــشق طــــريــــقه إلى

احلياة.

عندمـا لم يكن لـضجيج الـسيارات
أو الــتـلــفــازات أو ألصـوات األذان
وجــــود عـــــلـى االرض.. ولم يـــــكن
سوى الـصـمت يصـفـر في ناووس
الــفـضــاء يـقــطــعه أحــيـانــاً هـز
الرعد أو هـسيس الريح أو شهيق
األشــجـار وزفـيـرهـا عـنـد الـتـنـفس
فــــــــــوق األرض اخلـالء الــــــــــتـي ال
حتـــدهـــا الـــصـــ مـن الـــشــرق أو
اآلسـكـا من الـغـرب ولكن تـعـبـرها
من اجلـهـات األربع غابـات قـاسـية
الثمار وحتدق بها تضاريس جرد
خـالـية من شـواهـد القـبـور. يتـبدد
ـــديـــد أحـــيـــانـــاً هـــذا الـــصـــمت ا
بعاصفة من رفـيف أجنحة الطيور
ـتزايدة قـرب بركة مـياه زرقاء أو ا
ـتـنـقل بـ الـبـركـة بـزعــيق الـبط ا
ومـــا يــــحــــيط بــــهـــا مـن األكـــواخ

قـــد غــادر احلـــقل الـــذي اعــتــدت أن
فهي أيام الزمت ذكريات يكبر معي 
فــتـاة رائـعــة الـفــكـر ....تـنــتـمي إلى
زمن جـمـيل قـد نـفـاه عالـم احلـاضر
بـسـرعة تـكـاد للـعـ أن تُلـمح ..هذا
الــزمن قــد عــانــد زمن احلــنــ الزم
ضـعاف الـنـفوس وأبـقى مـنهم آالت
قـــد أخـــفـت مالمـــحـــهـم األصـــلـــيـــة
..أقبـلت الـيهـم بحـيـلة وإسـتـوطنت
لتتملك النفس بذكاء مبهم ال يفهمه

اال أصحاب العقول النيرة .
لن نـعـيش لـنـكــون صـفـحـات تُـقـلب
صـــفـــحــات تـــدون كل دون فـــائـــدة 
هذا هو تزييف يـفيض بـالالمبـاالة 
واقـعــنـا الـذي يــعـتـقــد الـبـعض أنه
زمن اإلنــفــتـاح الــعــقــلي والــتــطـور
الالمــــحـــــدود.هــــذا الـــــواقع الــــذي
ـا هـو غـير يُـدهـشنـا في كل قـفـزة 
مـنـطـقي  يُدهـشـنـا بـالـصـمت الذي
ــتـلك الــبـشـريــة لـدرجـة فــقـدانـهم
أجـــمل األحـــاســـيس الـــتـي تُـــمـــيــز
لـنـا بـلــقـطـة قـد اإلنــسـان الـبـشــري 
نـدرك فـيـهـا صـواب مـا أحتـدث به 
قاعد ال بجـلسة في قاعة إنـتظار وا
تــخـــلـــو من الـــنـــاس ...كل يـــحــاور
جــهـازه اخلــلـوي (اجلـهــاز الـذكي )
هذا الذي يُطلق عليه في هذه األيام
ومن ثم الصمت حليف هذا التجمع
شهد حـينما ترى طفالً ويا لهـولة ا
يـصطـحب أمه وينـادي علـيهـا طول
ن تــنـادي اجلــلـســة وهي ال حــيـاة 
واألصــعب أن اجلـــهـــاز الــعـــصــبي
يـرتـبط إرتـباطـا ًمـبـاشـر بالـبـرمـجة
التي يـنفذهـا الشـخص لنـفسه ح

أعطى األولويـة آللة بأن تتحكم به 
قد يـنظر البـعض أن هذا الكالم فيه
مبالغة ولكن لو نظرنا عن بُعد لهذا
ـئـة صـحيح وأن لرأيـنـا أنه مـئـة با
هـذا سـيــتـبـعه قــنـبـلـة مــوقـوتـة في
ـهم احلـقـيقي تـخلـي البـشـر عن عـا
لإلرتباط بـعالم إفـتراضي يعـيشون
فيه مـغامرات وهـم ال يتحـركون من

الـسـلـيـم?هل نـفـقه مــا نـحن عـلـيه
اآلن ?يجب عـلينا أن نـكّف لنكتفي
ـا هــو أفـضل إلنـقــاذ أجـيـال قـد
جهلت ما مـعنى التطور. لنكن في
توازن فحـ نبالغ بأي من األمور
في حياتـنا نكـون قد أرجحـنا كفة
ـيــزان وبــالــتــالي يــفــقــد الــفـرد ا
تـــوازنه فــكـل شــيـئ في احلـــيــاة
خُـلق بتـوازن وبـحكـمـة .لنـعد الى
أيـام قــد رحـلت لـنــجـعـلــهـا حتـتل
اجلــــزء األكــــبـــــر من حــــيــــاتــــنــــا
لــنـسـتــعـيــدهـا بـرفق حــتى نـعـدل
ــيــزان ألن الــتــطـور ال بــد له من ا
وجـود ولـكن بــإحـتـفـالـه بـأيـامـنـا
بـهذا نـبطل اجلـميـلة الـتي فُـقدت 
نـتشـرة بدون رحـلة الـسخـافـات ا
ـوت الـبـطـيئ فـائـدة لـألكـثـريـة وا

الذي نقف عنده اآلن ....
ـهم بأال نـفـقـد إنـسانـيـتـنا األمـر ا
وال نـدع لـلـتـيــار بـأن يـقـذفـنـا الى
الــهــاويــة فــاحلـيــاة أجــمل من أن
نـدفن أروع ما فيـها لنـتعلق بوهم

العالم اآلفتراضي الصامت
ـــكـن أن اُطـــلـق عـــلــــيه (عــــالم و

وقوته). القنبلة ا

مـقـاعـدهم ومـن ثم سـنـصـبح نـحن
كـبــشـر في خـطــر يـداهـمــنـا ونـحن
النــعـــلم . اآلن نـــرى من اخلـالفــات
اإلجتـماعـية مـا يكـفي لغض الـنظر
عن هـــذا الــعــالم اإلفـــتــراضي ويــا
ـنـطق حـبـذا بـالـنـظـر لهـذا بـعـ ا
والـوعي وهـنـاك األمـثــلـة الـكـثـيـرة
الـتي تـواجـهـنا كـفالن طـلق فـالنة
وفالن ســرق فالنـاً وجــرائم الــقـتل
وما خـالف ذلك من قضـايا تـقشـعر
لهـا األبدان كـفيلـة للـتغيـير واعادة

النظر بذلك . 
هل نــحن بــخـيــر ?هل جنــحــنـا في
بـرمـجــة عـقــولـنــا لـنـكـن دائـمـا في
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