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قصة قصيرة

شاركـة ستة ديـنة انـطلقت الـدورة الثـانية من مـهرجـان لبنـان الوطـني للـمسرح مـساء األحـد  وسط شارع احلـمراء النـابض باحلـيوية في بـيروت ومن مـسرح ا
ـبادرة اإلقـليمـية الـتي أطلـقتهـا الهـيئـة العربـية لـلمسـرح قبل نـحو عـام بتـنظـيم مهـرجان محـلي للـمسـرح في كل بلد هـرجان في إطار ا عروض مـحليـة.ويقـام ا
.وقال احلسن النفالي مدير مثل القدير أنطوان كرباج لم حتمل الـدورة الثانية اسم أي من الفنان اللبـناني عربي.وبينما حملت الدورة األولى في  2018اسم ا
هرجان لبنـان الوطني للمسرح سادس مـهرجان وطني تنظمه الهـيئة العربية للـمسرح بالدول العربية هرجانات بالهيـئة في االفتتاح (ها نحن ندشن دورة ثـانية  إدارة ا
ـسرحي ـسرحي). وأضاف أن (جتـدد لقائنـا اليوم هـو تأكيد عـلى تشبث ا هرجان الـبحرين ا غـرب وموريتـانيا وفـلسط والـسودان وبعـد دورة أولى  بعد األردن وا
ـسرح كـما في هـرجان ورغـبـتهم في اسـتمـراره كـعنـوان دائم لعـشـقهم لـلحـيـاة ولم ال ولبـنان كـان دائـما مـفخـرة لـلعـرب في الثـقـافة والـفنـون وفي ا اللـبـنانـي بـهـذا ا
ـوسيـقى واآلداب). وتـابع قـائال (حاجـتـنـا اليـوم لـلـفن عمـومـا ولـلمـسـرح عـلى وجه اخلصـوص بـاتت ضـروريـة وملـحـة أكثـر من أي وقت مـضى لـيـلعب دوره الـطـلـيعي ا
تحجرة ويطهر النفوس احململة بالضغائن وليعلي صوت اجلمال جتمعاتنا من انحراف وتطرف وغلو وليحرر العقول ا والقيادي في مواجهة كل اآلفات التي حتدق 
مـثلـة نـدى بوفـرحات واخملـرج ناجي صـوراتي والشـاعر زاهي ـمثـل بطـرس روحانـا واخملرجـة ليـنا خـوري وا هـرجان من ا واحليـاة واحلق واحلريـة). وتتـشـكل جلنـة حتكـيم ا

سرحي (كوميديا العبابيد) كتابة وإخراج هشام زين الدين. وهبي.وعقب انتهاء مراسم االفتتاح تابع احلاضرون العرض ا
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جزءًا منا لم يعـد أحد ينظر لها على
انـها آلـة للـقـتل بل صديـقـاً وطريـقة
ــغــدورين وثــروة ألخــذ ثــأر اآلبــاء ا
كن ان تـبـاع إذا ما أحـتاج مـنزلـيـة 
صاحبـها لثمنها وكـانت صديقاً وفياً

تازاً وضماناً 
في الــعــادة يــشـــتــري الــنــاس ذهــبــاً
ليـضمـنوا تـقلـبات الزمـن لكن إذا ما
نـــشــبـت ايــة حـــرب اخـــرى من الــذي
سـيـشـتـري الـذهب? كـان الـضـمان في
رحـلـة الـقـادمة الـبنـدقـيـة فـهي آلـة ا
التي تتغذى على الدم. وهي الوسيلة
الــوحــيـــدة الســتــعــادة اإلبــاء إذا مــا

يئست األمهات من االنتظار.
لم اتــعــلم شــيــئــا في حــيــاتـي سـوى
الصبر وحب البنادق والذين أدمنوا
حــشـيــشــة الـصــبـر فـي هـذه احلــيـاة
يتحولـون الى جنود في العادة لذلك
أصـبـحت جـنـدياً شـغـلـتـني احلروب
كـثــيـراً واسـتـهـلــكت سـنـوات عـمـري
فنسـيتُ أمي وانشغلـت عن انتظارها
ـلـهم بـالبـحث في األرض لـفـارسـهـا ا
احلـرام عن فرصـة لـلنـجـاة وتركـتـها
تــعــيـش لــوحــدهــا تــأكل من مــاعــون
الـــصـــبـــر األثـــيـــر الــــذي يـــضع فـــيه
اجلـيـران بـعض اخلـبـز وال يـسـلـيـها
شيء سـوى انتـظار عـودة أحدنـا. انا

أو أبي.
ذات مـــرة كــنت عـــائــداً مــشـــيــاً عــلى
األقدام بـعـد ان خسـرنـا حربـاً أخرى
وجـدتـها فـي حالـة سـيئـة واكـتـشفت
انـهــا أصــبــحت عــجــوزاً مـتــهــالــكـة
أصبـحت نـحـيـفـة وسقـطت أسـنـانـها
وتــــدلى ثــــديــــاهــــا حـــتـى وصال الى
سرتهـا وأصبـحت تبـول في ثيـابها
وخـــشن صـــوتـــهــا حـــتى صـــار مــثل
صوت جرار غرزت قوائمه في الط

كــان الـعـرق يــرسم خـطـوطـا مــلـحـيـة
عـلى ثــوبـهــا الـعـتــيق الـذي لـم تـرتـد
غــيـره كــانت تـسـمــيه ثـوب الــصـبـر
زقـاً لدرجة انه رة كـان  لـكنه هـذه ا
لم يــخف شـعـر ابــطـيـهــا. أقـلـعت عن
ر أمام راقبة حلم  الكالم وأكتفت 
عيونها بهدوء وهي تغمس أنفها في

لم أره شـخـصـيـاً ألنـني ولـدت بـعد
موته بشهرين لكنها تردد دائماً ان
أبي كــــان رجالً طـــويـالً وضـــخـــمـــاً
ومــهــيــبــاً يــرتــدي عــقــاالً شــطــريّــاً
و(چــمــاغ) بــنــقــاط ســوداء داكــنــة
وكــان الــكل يــهــابه. تــقــول إنه كـان
أطول رجـال العـشيـرة وأنهـا كانت
تـمــيـزه من بــ االف الـرجــال فـهـو
األطـول واألكثـر هيـبـة بيـنـهم قالت
أيــضـاً انـهم مــاتـوا اثـنــاء مـحـاولـة
قتله وأنـهم تكاثروا عـليه وصلبوه
عــلى عـمـود وأطــلـقـوا عـلــيه الـنـار
لـكــنه أطـلق الـنـار عـلــيـهم وقـتـلـهم.
ماتـوا جـمـيـعاً لـكـنه لـوحـده صـعد
الـى الـــســــمــــاء بـــإرادتـه شـــيــــعت
جـــنـــازته بـــالـــكـــثـــيــر مـن اخلــوف
وأجــــــبـــــروا أمي عــــــلى دفـع ثـــــمن
الـــرصــــاص الــــذي أطــــلق عــــلــــيه
ـراقـبــتـنـا لـكــنـهـا لم واسـتـمــروا 
تصدق موته فهو يحمل خرزه تقيه
من الـرصــاص. وتـمــائم تـمــنع عـنه
ــوت ثم ادعت بــعــد ســنــوات من ا
الــوحــدة انه عــاد حـامـالً بـنــدقــيـته
عــلى كــتــفه وأعــتــرف لــهــا بــأنه لم
ت حـــــرصت أمـي عــــلى أال أراه
لـكـنـهـا كـانت تـصـر عـلى انه مـازال
حــيـــاً. وأنه ســـيـــظـــهــر فـي الــوقت
ـناسب. وأوصـتني بـاحلفـاظ على ا

بندقيته التي تركها عندها. 
لم يـكن في كوخـنا الـذي نسـكنه انا
وامي مـن طـــعــــام غـــيــــر الـــصــــبـــر
واالنـتـظار ورائـحـة أبي وبـنـدقـيته

الكالشنكوف الصدئة.

ساء: كثيـرا ما كـانت تسـألني فـي ا
هل احكي لك قصة?

لم تـكن مـهــتـمـة بـأن تـكـون اإلجـابـة
نعم او ال فهـي ستروي في كل حال
من األحـوال قـصة فـارسـهـا الـطويل
الـــــذي نــــــزل ذات يـــــوم مـن فـــــرسه
وأمسك بـأصابـعه جديـلتـها حـينـما
كانت صـبيـة فعـرف كل أهل القـرية
انـه يـشـتـهـيـهـا فـلم يـخـطـبـهـا أحـد
منهم حـينما كبـرت خوفا منه حتى
تــقـدم هــو خلـطــبـتــهـا. قــبل نـهــايـة
احلــكــايـة كــانت تــقـول عــرضـاً دون

اهتمام كبير
- حتى لو قتلوه سيعود يوماً ما.
حينـما تـريد ان تـنام كـانت تخاطب
ـــوتى جــــمـــيع مـن تـــعــــرفـــهم مـن ا
وتـــشــكـــو لــهـم قــلـــيالً وتــوصـــيــهم
بــبــعـض األشــيــاء ثـم تــســتـــأذنــهم
وتنام لـكنـها لم تـكن تسـتأذنه فهي
ت وأنه مـقتـنـعـة بـشكل مـا انه لم 
ســيـعـود لــيـمــسك بـجــديـلـتــهـا مـرة
اخـرى. وكـانت حتـلم به عـائـداً على
حــصــان أدهم تــتــبـــعه كــتــيــبــة من
اخليالـة ليـمأل القريـة خيـراً وخبزاً

بعدما امتألت باجلوع والقسوة.
كانت أمي مشغولة اغلب الوقت في
ــقــدس خــيــاالتــهــا وانــتــظــارهــا ا
وكـانت تغـرق لـسنـوات في غـيبـوبة
طـويــلـة ال تـعــرف فـيــهـا احــداً غـيـر
ـــصــلــوب الــذي خــيــال فـــارســهــا ا
ســــيــــأتي عــــلـى فـــحـل أدهم فــــاحم
الــسـواد ولـم يـكن فـي الـبــيت غــيـر

بندقية الكالشنكوف والصبر.

كـــنت أحـــدث بـــنـــدقـــيـــة أبي أغـــلب
الوقت. 

الكالشنـكوف الصديـقة التي اعتدت
ــنـزل وحـفـظت عــلـيـهـا مــثل قـطـة ا
اســمــهــا مـــثــلــمــا حـــفــظت أســمــاء
االولــيـاء أتــذكـر صــوت اطالقـاتــهـا
مثـلمـا اتـذكر اسـمي وأعرف رائـحة
ـغــسـول بـالــكـاز مـثــلـمـا حـديــدهـا ا
أعـرف رائـحـة فـتـاة أحـبـها وأحـفظ
مــلـمـســهـا الــغـامض مــثـلــمـا أحـفظ
مــلـمس جـلــدي وأعـرف كـيف أدخل
تـربـاسـهـا في بـيـته مـثـلـمـا أضـاجع
امرأة وانا مغـمض العين وأعرف
كيف أضع غـطاء الـبـدن على حـجرة
االطالق دون تـركــيـز مــثـلــمـا ارتـدي
مالبسـي الداخـلـية وأعـرف خـطوط
خـــشـب األخـــمص مـــثـــلـــمـــا اعـــرف

خطوط يدي.
ـــاضي كـــانت الــكـالشــنـــكــوف في ا
الروسـية حتـوي ثقـبا في أخـمصـها
اخلـشـبي خـبـأت الـشـركـة الـروسـيـة
فـيه قـطـعـه قـمـاش وسـلـكــاً مـلـفـوفـا
لـلـتـنـظـيف ومـع اسـتـمـرار احلروب
صار االخـمص بالستيكـياً واختفى
الـــثـــقب أســـفل األخـــمص وصــارت
الــكالشـنــكـوف رومــانـيـة ومــصـريـة

وعراقية وصينية
كـــنــا نـــتــعـــامل مع الـــكالشـــنــكــوف
صرية كحصان هج ألنها كانت ا
مــزودة بـقـبـضـة إضـافــيـة لـتـسـهـيل
اإلمساك بـها وأطلق علـيها البعض
اسـم بـنــادق الـبــنـات وكــان تـســلـيم
اجملــنـد بـنـدقـيـة مـصـريـة الـصـنـاعـة
يثيـر سخريـة رفاقه ويـعتبـر اجملند

ذلك طعناً في رجولته.
ــقــبض عــمــد الــبــعض عـــلى قص ا
الثاني ليـعيد للكالشنـكوف هيبتها
قص الـبظـر اخلـشبي لـلـكالشنـكوف
يجعل منها جديرة بالرجال وختان
الـبــنـدقـيــة يـطـهــرهـا ويـرفــعـهـا الى
مـراتب الـبــنـادق الــتي تـرفع الـرأس
وتسـتـرجع الـرجـولـة التي خـنـثـتـها

F16  دافع النمساوية وطائرات ا
لقد ألِـفنا الكالشـنكوف حتى صارت

لـوءة بـالنـشوق علـبـة ج زرقـاء 
تأخذ بأنفـها شفطة من سائل أسود
ثم تتـمـخط وتنـظـر الى الفـراغ. كنت
أبـكي وانــا اراقب قــطـرات الــنـشـوق
وهي تـخــرج من فـتـحـة انــفـهـا الـتي
كـانت فيـمـا مضى مـكانـا تـتعـلق فيه
خــزّامــة ذهــبــيــة فــيــهــا فص فــيـروز

رضويّ.  
 فـجــأة تـصــاعــد الـضــجــيج وأرتـفع
الـصـخب أمــام بـاب الـكــوخ فـرفـعت
أمي أذنيها مـثل أرنب بري مستنفر.
قــالت لي هـل تـســمع الــصــهــيل? انه
احلــــصـــان االدهم. غــــزا جـــســــدهـــا
النشـاط فهـبت واقفة لـتسـابقني الى
الـبـاب. كانت هـنـاك سـيـارات سوداء
ضـخـمـة كـثـيـرة تـتـوقف أمـام الـبـاب
لينزل منهـا رجال مسلحون يضعون
جــعـب عــتـــاد عـــلى صـــدورهم دخل
بــعــضــهم لـــيــفــتش الــبــيت فــوجــد
أحــدهم بــنــدقــيــة أبي فــأخــذهــا ولم
جنرؤ عـلى االعتـراض بـعد أن قـالوا

إنهم سـيأخذونهـا ألغراض أمنية. لم
تـكـتـرث إمي لـلـبــنـدقـيـة وسـمـعـتـهـا
وهي تقول إنها كانت تشعر بأن أبي
ســــيـــعـــود الــــيـــوم وإن االنــــتـــظـــار
سينـتهي. وستمتلئ الـقرية بالطح
ونـعـمـة الـله بـعـد ان امـتألت بـالـقيح
واخلـراء وأخــذت تـبــحث في وجـوه
الـــــرجــــــال عن شــــــخص مــــــا. نـــــزل
صـحـفــيـون من الـســيـارات الـسـوداء
ووضــعــوا كــامــيــرتــهم وانــشــغــلــوا
ـــشــهــد ثم نــزل رجــال بــتــصــويــر ا
أنـــيــقـــون كــثــيـــرون من الـــســيــارات
ببدالت رسميـة يتقدمهم رجل قصير
مثل (تَـنَكـة) بابتـسامـة جمـيلة ووجه
طــفـولـي كـان رأسـه يـشــبه كــرة قـدم
مـثـاليـة االسـتدارة بـال أي استـطـالة
او نـتـوءات او زوائـد صـلـعـة كـبـيرة
ــتــلئ وذقن شــحـمي ووجـه دائـري 
أكمل استدارة تلك الكرة. كان الرأس
مــركــبـــاً عــلى جــســـد كــروي مــثــالي
االستدارة أيضا بطن كبيرة يعلوها

ثديان دائـريان وأليت مـنتفخت
سافة أل ا مثل كرت مع انتفاخ 
بـ الــسـرة وسـحـاب الــبـنـطـلـون
فــبــدأ كــأنه وضع كــرة قــدم أخـرى
حتـت ســحـــاب بــنـــطــلـــونه. كــانت
مجمـوعة الـكرات تـلك تتـحرك على
تـلئـت قـصيـرت وسط قدمـ 
سـاعدين واحلرس الـعشـرات من ا

الشخصي.
قــــبل أن يــــدخل الــــرجل الــــكـــروي
الـــقــصـــيــر الـى كــوخـــنــا انـــسَــلَت
بـنـطــلـونه الى األسـفـل فـرفـعه الى
األعـلى بـحـركـة مـضـحـكة لـم تخف
عن عـــيــون الـــكــامـــيــرات ثم دخل
ليـتحـدث معـنا بـلهـجة طـفل مترف
يــلــثغ بــبـعـض احلـروف قــائال انه
يــــريــــد مــــنــــا ان نـــــصــــوت له في
االنــتـخــابــات الـقــادمــة وأعـطــانـا
بــطــاقــة فــيــهــا صــورته ثم مــضى
تــاركــاً لـنــا بــطــانــيــة وكــيـســاً من

مسحوق الغسيل.    
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فاصبح حديقة يابسة وتطوقني

همومي كسياج الورد
∏

الورد يحمل احساسي الذي رحل..
وفي الــلــيـالـي الـبــاردة أشــعـر بــقــسـوة

احلياة
كلما أراك وقد تواريت في أحضان

بالد الشمس بال ماء
مع هــمــوم فـتــيـات بــائـســات يـشــعـرون

بوحدتي
فأقول :

ساء وانا برفقة همومي حينما يأتي ا
سأصبح حمامة نائهة في غربة البالد

π

بقدر تساقط أوراق الشجر
سألتك من اعماقي

وأنا واقفة امامك اودعك هائمة
ها هي جنمة سقطت من راسك

فاستقرت على شعري
وصار شعري نبراسا وضياء
وانت أصبحت صوت اخلريف

فاكفكف دموعي
±∞

تشابكت أصابعي باصابعك
وأصبحت سربا من األسماك

فكان اخلريف حصانا اصفر اللون
بجناح كبيرين
وطار إلى السماء

وجثم على اجنحة السحاب
طر واخذك معه في مساء 

±±

في ليلة حالكة ومع ندى الصباح
الذي تشابك مع الشجر
واستقر على شعري

شط ضفائره رأيت اخلريف 
ويلقي علينا السالم.

تزينت عيناك بهيئة حمامة بيضاء
طر تشبه قطرات ا
فاراك حلماً أبدياً

ال يحط على العشب
بال اجنحة يطير

لون عينيك خَمري كلون وجهي
ومن قلبي أخذت لون الثلج
طائراً إلى أحضان روحك

≤

حتط فراشة على خصالت شعري
ارجوحة حزينة

وتطير مثل لون الصباح
هل تدرك كم هي جميلة
فراشة في ذاكرتك

جتيء وتذهب كل صباح
≥

ـــلــونــة البــسك ا اراك قــوس قـــزح 
الزاهية

وغيبتك خضراء
كانامل تعزف حلناً موسيقياً ندياً
واسمع ضحكتك وأرى ابتسامتك

تمتزجان بدموعي وكلماتي
ويرافقنا نور القمر كل مساء

¥

احسك في روحي جمرة نائمة
سها ال أستطيع 
و على مرآة قلبي

ضيئ الندي أرى خديك ا
فأصبح طيراً جميالً

فتباركني شفتاك
μ

قارتك الصامتة كسمكة بيضاء
جتعلني في أحالم مشتتة

اكتب ظمأ شفتي
وأرى اخلريف حزيناً
وحسرة قلبي ظل األلم

واالنتظار
∂

اوراق فصل اخلريف
نسمة.. ريح.. عاصفة الثلج
جتلب معها فيضانات األنهار

وذكريات احلياة
فتنبت األزهار في الربيع

االي تشبه شفتيك التي تعكسان
طر أشعة الشمس وقطارات ا
وترابك تلمسه االبتسامات
وتغرس في قلبي العشق
∑

ليء بااللم على طريق العشق ا
داخل سراديبه الباردة بال هوادة

وضعت يد السفر على عيون انتظاري
رآة ونافذة الفراق وفي ا
لبست آخر حروف غربتي
والذكرى تداهمني كل حلظة

حلمي جميل كجمال أنهار بلدي ...
دجلة نخليها على ضفافها
كجدائل تتغني بها الطيور

الفرات حلناً جميل كُلهُ عذوبة
نهر السماء و مهر الزهراء

و هل يوجد في العالم أحلى من أنهار
وطني و أغناها?
منبع الرساالت
نهج األنبياء

وطن األئمة و مهد احلضارات...
وطني رجالهُ أسود و نسائهُ لبوات

مــــا أغـــنـى وطـــنـي بـــخــــيـــراتـهُ من كل
الطاقات

أبــنـاء وطـني هم رجـال نـهـري دجـلـة و
الفرات في الفداء

ـستقبل هم صمود الـزمان هم رجال ا
و األعالم البالد
أما نسائهُ ....

في ذات (قـــضــاء) تــكـــثــر الــعــادات و
التقاليد

لكثرة وجود العشائر به
ــــرأة او الــــفــــتــــاة عـــــنــــدهم خــــروج ا

للمظاهرات
ستحيالت من ا

حتى رجالهم لم يخرجو يوماً للمطالبة
بحقوقهم

رغم كثرت الشهداء
في ذات يوم

قررو بعض طالبات لثانوية واحد فقط

اخلروج لـلـمـظـاهـرات و بـدأ بـالـتـرتيب
لذلك اليوم

في صبيحة  29أكتوبر
جتـمع عدداً قـليل امـام باب الـثانـوية و
انطـلقـو إلى مقـصدهم لـكن الكل يـنظر

لهم بأستهزاء
عــنـــده اول هــتـــافه (ال دراســة ال دوام

حتى يسقط النظام)
بــدأ الـنــسـاء يــخـرجــاً و يـلــحـقـاً بــتـلك
مـجـموعـة الـطالـبـات و الفـتـيات من كل

جــهــات من غــيــر األطــفــال و تــزايـد
العدد شيئاً فشيء

اجليش و الشرطة انطلقو حلمايتهم
و عنده وصولهم الى مكانهم الثاني
وجـود أسـناداً من الـطالب الـشـباب

و بصوت واحد ارعبو اجلميع
و في يــوم  30أكــتــوبــر زاد الــعــدد

بشكالً ال يصدق
فـتـيـات ال يـتـجـاوزاً ال 19عـامـاً من
أجـل الـــــوطـن حـــــطــــــمـــــو كـل شيء
شـ بفخراً مستـحيل و بهـذا بدأ 

و تعالي على اجلميع
هــكـذا هم لــبــوات الـعــراق ال يــوجـد

لهن مستحيل و ال قوان
العراق حلم السعادة

حلم الطفولة
حلم كل شهيد يُعيد و يُسعد الوطن

لكي تكون بناتهم أحرار
و أمهاتهم فخورات بأبنائهن

ال للذلة 
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