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قصتان قصيرتان

عرض فيلم (احلـرب الباردة) للـمخرج البولـندي احلائز عـلى جائزة األوسكـار بافل بافلـيكوفسـكي في افتتاح مـهرجان سرايـيفو السيـنمائي الرابع
اضي الذي يشهد أكبر منافسة ب األفالم في منطقة تمتد من فيينا إلى اسطنبول. والعشرين يوم اجلمعة ا

ـهرجـان قد بـدأ في عام  1995 كنـوع من الـتحـدي الذي يـهدف إلنـهاء حـصار فـرضته قـوات صرب الـبوسـنة عـلى سرايـيفـو واستـمر 43 وكان ا
شهرا ثم أصبح منارة للحياة الثقافية في عاصمة البوسنة ويحضره اآلالف سنويا.

ـهرجان عـلى الترويج لكـتاب من شرق وجـنوب شرق أوروبا إلى تـعزيز التـعاون ب دول الـبلقان الـتي خاضت حروبـا ضد بعضـها البعض وأدى تركيز ا
هرجان مرصاد بوريفاترا إن العام احلالي يشهد عرض عدد قياسي يبلغ  266 فيلما ا خلق مجاال للمصاحلة عبر الفن. وقال مدير ا في التسعينيات 
يا. وبافليكوفسكي الـذي فاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عن فيلمه الذي يجسد قصة حب من  56 دولة منها  52 فيلما تعرض ألول مرة عا
(احلـرب البـاردة) ليس الـفـائز الـوحيـد بـجائـزة أوسكـار الذي سـيـشارك في مـهـرجان سـراييـفو حـيث يـشارك أيـضا اخملـرج وكـاتب السـينـاريـو اإليراني أصـغر

فرهادي احلائز على أوسكار مرت ويرأس جلنة التحكيم الدولية.

رسالة سراييفو
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اخلضـروات واخلـبـازين والقـصـاب
واحلمـالـ وسـائسي عـربـات احلمل
التي جترها بحزم خيول رشيقة مثل
صباحـات الناصرية اجلـميلة آنذاك 
وأبتـسم فـرحاً وعـيـناي تـطوفـان ب
عـربات حمل خـشبية صـغيرة مـحملة
بـالـبـضائـع جترهـا احلـمـيـر  بـيـنـما
أقــرانـي الـصــبــيــة من أبــنــاء مــحــلـة
اجلامع الكبير يتشبثون خلفها بفرح
صــبــيــاني  يــلــعــبــون في غــفــلــة من
تـعب العـصبي حوذيي الـعربات ا
ـتــصــبـبــ عـرقــاً  تــعـلــمت مــنـهم ا
الصـبر اجلـميل الـنافـذ والعـنيـد على
ــشـي عــلى وطء أشـــواك احلـــيـــاة وا
ــشــاهـد جــمــر الـواقع   أرقـب هـذه ا
الـتي ال تـتـكــرر بـفـرح وصـدق ويـسـر
ومـحبـة واكـتشـاف  كـنت أحـلق مثل
طـائـر السـنـونـو صوب ضـفـة الـفرات
الـصــادحـة بـاخلـيـر أكــتـشف حـيـاتي
الــتي حتـيط بي  كــانت بـبــسـاطــتـهـا
جميلة  كنت أقف عن يساري سينما
ـكتـبـة العـامة يـني ا األنـدلس وعن 
الـتي يـديـرهـا الـراحل صـبـري حـامـد
أول من كـــــتب قــــصــــة فـي مــــديــــنــــة
الـــنــاصـــريــة  وفـي الــقـــلب  أمــامي
بــــوابــــة " األورزدي بــــاك "  مـــتــــأمالً
صيادي السمك  وزوارقهم الصغيرة
احململـة بخـير الفـرات  أعود مـرتدياً
ثـوب الــفـرح إلى مــحـلــتـنــا  وبـيـدي
غـرين الضـفـة أدهن به جـدران بـيوت
مــحــلــتــنــا  ألكــون قــريـبــاً من أهــلي
ونـــاسه  قـــريــبـــاً إلــيـــهم مــكـــتــفـــيــاً
ــراقـــبــتــهم  مـــشــاهــدتـــهم  كــنت
أرصــدهم بـفــرح واكـتــشـاف جــمـيل 
أرصد مـوثقـاً مـا يجـري في ذاكرتي .

ـشي الكرام عـلى آثار بـعضهم . .
.  وأنت تخلق ما يأتي وتبتدع 
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القصة القصيرة : تميمتي  القصة
الــقــصـيــرة : سـنــبـلــتي  وســنـبــلـة
الــــقــــصــــة : دمــــوعي  ودمــــوعي :
قـصص الـنـاس  وأنـا ال أخـجل من
دمـوعي أبـداً  ألن قــصـتي بــيـضـاء
تسـحر النـاظرين  ودموعي تضيء
روحي  وروحي تـضـيـؤهـا الـقـصة
عنـدما أجد نـفسـي في عتـمة وحزن
أعــيـش لــعـــنـــة دســـائس حتـــاصــر
اإلنـــســان اخملــذول داخل مـــجــتــمع
ـوت  قـامع يــهـيـمن عـلــيه ضـجـر ا
وبــؤس الـلـصــوصـيـة  لـيــخـلـو من
حـركـة تـدفع بـه إلى الـتـغـيـيـر  كان
والزال احلـــزن األول في حــــيـــاتي 
رغـم ذلـك كــــــــــان لـي أمـل   أن أرى
هــنـاك نــوراً رغم كل الــعــتـمــة الـتي
نــــعــــيـش  أيــــقـــــنت أن حـــــزني لم
يـجـعـلـني اسـتثـنـائـيـاً  مـا جـعـلني
استثنائيـاً دفاعي عن معنى حياتنا

ّى  موهبتي في  ومعـنى حياتنـا 
كـتـابـة الــقـصـة الـقـصــيـرة مـذ كـنت
يـافعاً  تـطورت مـتنامـية قدرتي في
صـياغـة احلـكايـات مع الـتنـاقـضات
التي عصفت بالعراق اجلميل حيث
عـشت وعايـشت نيـرانهـا التي أكلت
شرقة بالرطب اجلني جذع نخلته ا
 كنت أقرأ حتت ظالل نخلة العراق
 بيـئتي  وب ما أقـرأ وب بيئتي
 قـادتــني الــقـراءة ألن أرى الــعـراق
بـكل أســاه وروعـته يــدفـعــني بـقـوة
عـــــلى تـــــأمـل حــــيـــــاتــــنـــــا  وكــــان
االسـتــغــراق عـمــيـقــاً في الــتــفـكــيـر
بــحــجم الــبــؤس والــظــلم واحلــيف
الذي يقع على ناسه الذين يعيشون
حياتـهم بال أقنعـة إبان سـبعيـنيات
ــنــصــرم حــتى تــخــضــبت الــقــرن ا
ذاكرتي بقصص خالدة  وتخصبت
بــالــذكــريــات  أعــود بــذاكــرتي إلى
مــــشــــاهــــداتـي  صــــورهم  صــــور
ـبــســة بــتـراب رمــاديــة كـاحلــة مــتــلـٍّ
االنـهــيــار الــذي نـعــيــشه  فــأعـيش
ضي وجع صورهم احلـية بـيـنمـا 

قطـار عـمري سـارداً في عـز صيـهود
الـعراق الـقاسي حكـاياتـهم  قطاري
ـوت مـحمالً الـقصـصي مـثل قـطار ا
بهموم راكبيه أصدقائي وحكاياتهم
 لــكل واحــد مـنــهم قــصــة وذكـرى 
عـاصـرتـهم حـتى امـتـزجت بـأيـامـهم
ـكنني وأحالمـهم بالـكتابـة عنهم  
كـتــابـة حـكــايـاتــهم فـوق مــسـاحـات
بـــــيض زرعت خـــــرائـط أوطــــانـــــهم
ــشـتـهـاة ومــدنـهم الـفــاضـلـة الـتي ا
يـحـلمـون بـالـقصـص  قصـة قـصة 
حـبـة حـبـة  سـنـبـلـة سـنـبـلـة  بـيدر
بـيــدر   قـصـصــهم تــشـبه بــطـاقـات
بـريـدية مـلـونـة بـذكـريـاتـهم احلـية 
بـيـنـمـا هم ذاهـبـون صـوب الـفـنـاء 
تــقــود قــطــار الــعــمــر ذكــريــات مـرة
وحـلـوة عـنـد سـاعـات الـفجـر األولى
في مديـنـتي الـناصـريـة  وديك بيت
اجليـران يصيح باجلـيران لبدء يوم
كـــدح مــــشـــرق بــــالــــعـــنــــاء واحلـــر
ـر  وزقـزقـة عـصـافـيـر واالبـتـسـام ا
ســـدرة مـــدرســـتـي تـــخص الـــنـــاس
بــالــبـــهــجــة والــفـــرح  كــنت أتــأمل
الــكـادحــ الـذاهـبــ إلى أعـمــالـهم
بـوجـوه مـلــفـوحـة بـالـقـيظ والـضـيم
والـعــسـر وهم يــرفـعـون لـي أيـديـهم
محيـ ومعلن احتفـاءهم بغلبتهم
عـلى حـيـاتـهم وانـتصـارهم عـلـيـها 
أكـتشف حـيـاتهـم في سوق مـديـنتي
الـذي يــعج بـالــنـسـوة الالئـي يـبـعن
الـقـيـمــر واحلـلـيب والـلـ  ونـسـاء
محـلـتـنـا الـكـبـيرات الـالئي يـخرجن
بــاكــراً جلــلب الــفــطــور الــصـبــاحي
ألوالدهن كـنت أرقبـهن بفـرح طفولي
مـــكــــتـــشــــفــــاً بـــائــــعي وبـــائــــعـــات

سـقـطت الـقـصـة عـلى رأسـي بـيـضاء
تـســحــر الــنـاظــرين  ولــدت قــصـتي
بـيضاء تـسحر الـقارئ حـياتهم ب
ـتـعـة سـطــورهـا  كـتـبت قــصـصي 
وحزن  قصص جـديدة ألبناء وطني
 القصة القـصيرة لي : كنسمة هواء
عليلة في حر صيف العراق اجلاف 
ـني أينـما القـصة : وحـدها الـتي تؤ
حــلــلت  الـــقــصــة الــقــصــيــرة الــتي
ضــــيـــعــــتـــني  أنــــا أحب الــــقـــصـــة
الـقصـيرة  حـبهـا احلقـيقـة  القـصة
هي احلــقــيـــقــة  وهي حـب حــيــاتي
كــلــهــا  وأنت يـا حــبي  يــا قــصـتي
أذوب بـــحـــبك  ضـــيـــعـــني قـــلـــبي 
ضـــيــعـــني حـــبك  حـــبي لـــلـــقـــصــة
الـقصـيرة  جعـلني أعـيش أحداثاً لن
ـحى الرصاص ولم تمح  يـا ترى أ
 اخلـــــوف  احلـــــزن  والالفـــــتـــــات
الــســود الــتي حــرثت بــســتـان أرض
قلبي بأظافرها احلادة القاسية التي
حــفـرت ذكـريـاتــهـا عـلى جــدار قـلـبي
مــثــلــمـا يــكــتب الــعـشــاق أســمـاءهم
بـقـلـوبـهم الـتي ضـربـهـا سـهم احلب
على جذوع أشـجار متنـزه الناصرية

 ?
أدون مــثــلـــهم دهــشـــتي  فــرحــتي 
ي  وحـــزني األول فـــوق عـــذابي  أ
جـذع نــخـلـتي بـدمـوعي  وألول مـرة
أفـــضح هــــذا األلم الـــعـــذب احلـــزين
بـــقــــصـــصي الـــتـي تـــضيء روحي 
روحـي الـــتـي فـــيــــهــــا ســـنــــوات من
الـدمـوع لن تـمـسـحـها سـنـيّ الـعراق
الــعـجــاف  وأنـا أهــمس حملـبــوبـتي

القصة القصيرة :
أنا لن أنساك أبداً . -

nI «
... راد متعجباً بعد ـل هذه السن
تـلئا مـتي عاد من الـكويت? كم بـدا 
وجـبهـته التي انـحـسر عـنهـا الشـعر,
متـحدية ,لـكن عينـيه ما زالتـا تشعان
بـالـدفء واحلـمـيـمـيـة. وشوشـت معه

قليال وسألني عن (مُني) سَـَت. 
- أحمد مني?

- ذهبت إلي األبد...
يُصدَم!

- متي وـيف رحلت?
أسـت.

. وجــهـك شــاحب وعــيــنــاك - نَــحــلتْ
جاحظتان لم أعرفك.

- قــبل ثالث ســنـوات رحـلـت... عـفـوا
أنــــا مــــســــتـــــعــــجل ســــجـل رقــــمي

سنتحدث..
ـســ ــان صـديـقاً  تـخـلصـت مـنه. ا
اً طـيباً ولـن مـنذ غـيابك لم أعد قـد
أســتـطــيع مــخـالــطــة الـنــاس صـرت
ـســوس جـذامي أجتــنـبــهم وــأنـي 
يـخــافـونه. صـبـرت بــصـعـوبـة حـتي
انـــتــــهـــاء الــــدوام. لم تـن بـي رغـــبـــة
لـــلـــعــــودة إلي الـــبـــيـت جتـــولت في
الـــشـــوارع أعـــد مـــربـــعـــات ودوائــر
األرصفة أقتل الـوقت أمشي مسرعاً
ــسـاء مــحـاذيــا كــارون حـتي يــحلَّ ا
أسرع أقـتطف أوراقا من شـجرة هنا
وزهـــرة هــنــاك مـــحــاوالً عــزف حلن
يـشـابه صـدي صـدفـة عبـثـا. تـنـبسط
ـسـاء ,وتـغــرق احملـمـرة في مــظـلــة ا
صمت حـالم أعود منـهـاً أرتمي علي
الـســريـر ـــخـشــبـة أحــدق بـالــسـقف
:الــبح الــبـــحــر ال... يــرنُّ هــاتــفي ال

أعرف الرقم.

بزرقة بـحر أخضر حـلمت البارحة
قبل الـنوم بـقلـيل... خلـعت حذائي,
وتــرـت أصـابـعي تــغـوص في حـقل
الــرمل تــوهَـجتْ ـــشــمـوع. تــقـدَّمت
بــطــيــئــا ــســلــحــفــاة فــقـسـت تـواً
حتـاول أن تـهتـدي إلي الـرحم الذي
انـبـثــقت مـنه. ــنـت اآلن عـلي حـافـة
الـبـحــر تـسـربـت إلي راحـة قـدمي

بــــرودة لـــــذيــــذة ســــرت فـي ســــاقي
وتــســلــقــتـــني حــتي رأسي. ســـرت
أتـــرنح الــبــحــر! غـــفــوت وانــقــطع
حـلمي. ظلـلت ظمآنـا أنتظـر يقظتي
ألحـلم بالـبـحر مـن جديـد لـعلي في
ـرات أســبح فـيه قـبل أن مـرة من ا
يدرـنـي النـوم. استيـقظت عـلي رن
ـنــبه ارتــديت ثـيــابي عــلي عـجل ا

خـــرجت إلي الــعـــمل واالنــتــظــار...
والــــشــــوق يــــقــــتــــلــــني لـي أعــــود
ساء. لـلمحـاولة معه حـينمـا يحل ا
عــدت مــرهــقــاً رمــيت نــفــسي عــلي
السرير ـخشبة. وحدقت في السقف
واستـأنفت حلمي من جـديد ـعادتي
في الـــســـنــــوات الـــثالث األخـــيـــرة
وبـزرقة بـحـر أخـضر.... لــني غـفوت
وانــقــطــعت رؤيــاي في نــومي ـــنت
تائهاً في صحراء شاسعة وشفتي
متشققتان وأقدامي متقرحة أترنَّح
الـبـحر من احلـمَّي وأهـذي: البـحـر

ال...
ـنـبه أرتـدي ثـيـابي عـلي أيـقـظـني ا
عجل... في( سـوق الـسيف) الـتـقيت

- ألو. 
- مرحبا أحمد ـيفك?

- عفوا من معي?
- مراد ياه هل نسيت صوتي بهذه

السرعة?
- ألـو. ألو .. عـفـوا صوتك م ت ق ط

ع.. ألو... 
وأطفئ جهازي.

أحـدق في الـسـقف من جـديـد ولــني
ال أســـتــطــيـع أن أحــلم في الـــبــحــر
أحــدق بــدقــة أــــثــر لـن دون فــائــدة
أحـاول مـرة أخري بـشراسـة  ما من
نــتـيــجـة. نــهـضـت مـشــوشـا الــقـلق
يـقـتلـني. أذرع الـغـرفـة.. قرب الـفـجر
أسـقط عـلي وجـهي بـعـد أن تـنـتـهي
مـني آخـر قـنـيـنـة بـيـرة في الـثالجة.
ـــســاء أســـتــحم أســتـــيــقـظ قــرب ا
أسـتـلــقي مـسـتـرخـيـا عـلي الـسـريـر
أتـأمـل الـسـقف لـعل الـبـحـر يـأتي...
تـــــغـــــوص أصـــــابـــــعـي في الـــــرمل
تــتــوهَّج... يــرنُّ هــاتــفي مــراد مــرة
أخري أخـرسُـه. وأعود إلـي السـقف

من جديد لـنَّ أناملي انطفأت. 
-"اللعنة عليك م... "

أرتدي ثيابي للـخمر أشتريت دزينة
ـامـلة عـبـبتـهـا ـلـها. أسـتـيقظ مـساء
مــصـدوعــاً أسـتـحـم أسـتـلــقي عـلي
الــســريـر... الــبــحــر... تــتـســرَّب إليَّ

برودة موجة منسية...
 طق. طق 

وجة...  تنحسر ا
- مراد!  ـيف عثرت علي عنواني?

- لـــيـس هـــذا مـــهــــمـــا اآلن إرتـــدي
ثــيــابك لــنـخــرج ســنــسـهــر ســهـرة

لطيفة أنا وأنت وأحالم.. لقد طارت
فـرحـا عـنـدمـا قـلت لـهـا أني الـتـقـيت

بك.
- عــفـوا  أعــتـذر لــيس لــدي مـزاج
مـــتــعب . عــلـي الــذهــاب إلي الــدوام

مبـرا.
ـصـرة ــشـريط تـفـشل ـل مـحــاوالته ا

الصق في سحبي من البيت.
أستلقي أحدق في الس... ويأخذني

النعاس...
طق طق..

مراد مرة أخري وفي يده قدح:
-"يا إلهي ماذا تفعل هنا?"

- خــــــذ إشـــــرب إنـك عــــــطــــــشـــــان
والصحراء مطر من شواظ.

أشـــــرب... وأشــــــرب ...والـــــقـــــدح ال
ما أعذبه من ماء! ينفد...

- إنه ماء البحر.
ـــنــبه وبي أســـتــيـــقظ عــلـي رنــ ا
حـسـرة وفـمي فــيه مـلـوحـة حـلـوة...
ألــبس ثــيــابي في الــطــريق ألــتــقي
ــراد أتـوقـف عـنــده  وأدعـوه إلي
اخلـروج مـسـاء إلـتـقـيـنـا في مـقـهى
عـلى الـشط ,عَـبِـقـا بصـوت يـأتي من

الفردوس :
- شـايـف الـبــحــر شــو كــبــيـر ,كــبــر

البحر بحبك.."
 عـــلى الـــضــفـــة األخـــرى الح (كــوت
الشيخ) ملعب طفولتنا ,بعد سنوات

احلرب ,كذكرى باهتة.
- خذ أحمد
- ما هذه?

 _إنها صورة لك أنت ومني عندما
الــتــقـيــتــمــا أول مــرة عـنــدالــبــحـر

وعـــرفـــتــــمـــا  زوجـــتي  بـــبـــعض
الــبــارحــة أحالم ,حــلــمـت بــأنــهــا

ُني. تعطيها 
أتأمل الصورة مليا..

- ـــنت قـــد أضــعــتـــهــا من بــ ـل
صور آلبـومنا بـحثت عـنها ــثيرا
لــني لم أجـدهـا شــرا لك مراد عن

جد شـرا لكما..
 طَـلـةُ مـنى بـعـينـيـهـا اخلـضراوين
وشـــعــرهـــا الـــذهــبي وبـــشــرتـــهــا
الـدافـئة ,حـولت نـظـري إلى كارون
والــسـمــاء الــصـافــيـة ,وسـرب من

نسية حتلق فوقه...  النوارس ا
- لم تـخـبــرني أحـمــد ــيف رحـلت

مني?
- غَرِقَت. 

يُصعَق!
- متأسف جدا...

- هـل أســـــتــــــطـــــيع أن أحــــــتـــــفظ
بالصورة?

- طبعا.
- شـرا لك...

ـسـاء وأرتـمي ــخـشـبة أعـود في ا
عـلي الـسـرير.. أحـدق... يَـخـطِـفُني
النعاس.. ينزاح السقف... تغوص
أصـابـعي فـي الـرمل تـتـسـرب إلي
ــيــاه وتــرشـقُــني ســاقي بــرودة ا
مـوجـة بـزبـدها أقـفـز إلـي الـبـحر
أتـرك نـفـسي عائـمـاً أطـفـو ـزورق
ـياه أفـتح عـيني في فوق سـطح ا

اء ا
- م..م..م نـــــــــــــــــــــــــــي !

 أغوص وراءها...
لم أستيقظ بعد تلك الليلة أبدا.

اجلاثم فوق ليل
يقتل ارض الفوالذ

بخنجر حجر الضمير
وزوبعة مالذ الوقت
اسمع صوتا قادماً

على أطراف قطار الشرق
ا توقف القطار ال ادري 
أمام جدار صمت األبواب

أهو قاتل رفع سيفه
ليقطع سعفات النخيل
يناً ويساراً ويتربص 
ويركض هنا وهناك

هجورة يخلق دوامة القرية ا

يا ليتني انتبهت لهذا الزمن األرعن
يسر زمن الهزائم واللعب با

قلوب شي با زمن 
زج حقيقة حاضر

بقدسية أصوات النحيب
وصرخات الوقت

وت تهرول خلف سن ا
قتلت صوت نداءات

هدمت سور بيوت األطفال
وأنا وحلمي األعرج

ولد في سراديب عمري
تاركاً خلفي ماضي يهرول
كحصاناً ابيض بغابات
القهر وصراع النفس

آه يا وجه سور الفصول
الناعس فوق أحالمي

هتف لتراتيل أحزان ألعباد
وبراعم شقوق التاريخ

هي صور لصيحات جماجم
حتمل أغصان األشجار
زوج باإلحباط فوق زمن 

وينثر األمراض في رياح القصب
شانق قاصل ا هي شديدة جتللت 
همومها تفتعل ظلمة زمان سافل
أمام قتلة يصلبون نور الفجر

ما زلت اروي احلكاية
بركان يحتاج قدح شرارة
إلى قبلة تغير مسارها

لقلوب أطفال حملت احلجارة
ما زلت اخفي بقايا وجه

مجروح برصاص اجلالدين
حمل ألوانه السرمدية

على رايات خشبية مصلوبة
في زنزانات البارود األسود
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