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سرحية تتنافس خـمسة عروض على جوائز الدورة الثالثـة من مهرجان الشارقة للمسرح اخللـيجي الذي ينطلق منتصف شهـر شباط في دولة اإلمارات.وتشارك اإلمارات 
سرحـية (حبـوس) لفرقة (سـيمفونـية بال أوتار) لـفرقة مسـرح الشارقـة الوطني ومن إخـراج محمد الـعامري فـيما تنـافس السعـودية التي حـصدت جائزة الـدورة السابـقة 
) لفرقة مسرح سرحية (نوح الع سرحية (مدق احلناء) لفرقة مسرح مزون والبحرين  سابقة أيضا سلطنة عمان  مسرح الوطن من إخراج نوح اجلمعان.وتنافس في ا
هرجـان الذي يقام كل ـسرحيـة (الصبـخة) لفرقـة مسرح اخلـليج العـربي ومن إخراج عبـد الله العـابر.وتُنـظم الدورة اجلديـدة من ا أوال ومن إخـراج أنور أحمـد والكويت 
لتقى الفكري الذي يأتي هذا العام هرجان برنامج ثقافي وتدريبي يشمل ندوات نقدية وجلـسات نقاش وورش عمل إضافة إلى ا عام في الفترة من  14إلى  19شباط.يصـاحب ا
سرح بدائرة الثقافة في الشارقة أحمد وروث الشعبي) ويشارك فيه مسرحيون من جميع الدول اخلليجـية.وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن مدير إدارة ا ـسرح اخلليجي وا بعنوان (ا
ـهـرجـان وبـحـثـوا مـعـا جـدول العـروض والـنـدوات الـتي سـتـعـقـد عـقب كل مـسـرحـيـة واألنشـطـة الـثـقـافـيـة والـفـنـية شـاركـة في ا ـسـرحـيـة ا أبو رحـيـمـة اجـتـمع مع مـنـدوبي الـفـرق ا
هرجان في واهب الصاعدة. ويشترط ا سرحية اجلديدة واكتشاف ا سرحي في دول اخلليج ودعم التجارب ا هرجان في  2015بهدف تـنشيط وتطوير اجملال ا صاحبة.تأسس ا ا

البس. هرجان جوائزه في فروع التأليف واإلخراج والتمثيل والديكور واإلضاءة وا نح ا شاركة أال تكون اشتركت سابقا في أي مسابقة خليجية أو عربية.و العروض ا

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

هجورة يخلق دوامة القرية ا
ويـــــنـــــثـــــر األمــــــــراض في ريـــــاح

القصب
ــــقـــاصل هي شــــديـــدة جتـــلــــلت 

شانق ا
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.

يــا لــيــتــني انــتــبــهت لــهــذا الــزمن
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 

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

الكالم عن شظايا أاليام 
أنها اآلنتكاسات والنجاحات
لوعتنا  وصبرنا وسهادنا
أنها اآلمنيات وأالحالم ..

هي الـــوجع والـــبـــعـــاد .. والـــســـعـــادة
والشقاء

وملل أالنتظار ......
أنها البدايات والنهايات .

والعمر الذي باغتنا في غفلة الزمن
أاليام التي لم تعد تلتفت الينا ..

ومـا زال الـكثـيـر منـا لم يـجن من ثـمرة
العمر

الــتي أنــهــكــتــهــا الــعـواصـف  ونـزوح
أالمنيات 

وهجران أالمل ...
ــضي دون أن يــلــتــفت الى والــعــمــر 

اخللف
ـني الــنـفس بـاآلمـل  ونـنـظـر ونـحن 

لآلفق
ــا يـــأتي مـن بــ بـــعــ ثـــاقـــبـــة .. ر

السراب شيء
نـحنـا تـرنيـمة شـبه بـسمـة نـرسمـها

على الشفاه
آلن شفـاهنـا تيـبست ........... ونحن

ندرك حتى
لـو صرخـنا  وحتـجر صوتـنا وتـعبت

حناجرنا 
ـضي ... وأحالمنا تبقى فأن العمر 

ترقب أالمنيات
التي قد ال تأتي أبداً .....

لكـنها تـتراكم وتـصبح سحـابة صيف
....

نـحن بــبــسـاطــة  نــحـلم آلن االحالم
جميلة ومتاحة

دون ثــمن  ودون عـــنــاء .. وال رقــيب
وال حسيب .

احلــلـم يـــداعب أفـــكـــارنــا  ويـــلـــطف
عواطفنا 

كـمــا الـنـسـيـم حـ يـداعب الــنـبـاتـات
والزهور ...

وح يأتي الـليل  تغـفو وتنام تـنتظر
الضياء

فيأتي الفجـر مطال ليضع قطرات من
الندى على

جمال مخدات أوراقها ...
أما نـحن نفـيق لنـنتـبه الى أن انفـسنا

قد سبقها احللم
والعمر قد أنقضى ومضى.
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جلدي الذي اوشك ان يتيبس 

وأرفع بـصـري الى الــسـمـاء بـحـزن ٍ
فــتــتـــــــــــنــاثــر الــدمــوع من عــيــني

بأسى 
كانت اضلعي مخدشة من كل جانب
ــتـــشــقــقــة  مـن جــراء احــذيــتـــهم ا

البالية .
وحـدث ان دفعت بـي اقدام الـصـبـية

  صوب عجلة مسرعة 
 م م ...انــــفـــــجــــرت حتـت دوامــــة

  اطاراتها احلالكة السواد 
وانـشـطــرت الى اخــمـاس واسـداس
دينة  متناثرة على قارعة طرقات ا
ـركــبـات وتـنــاوبــتـني الــعــجالت وا

واحلافالت على التوالي
ـصـيـر صـحتُ في الم : آهٍ من هـذا ا
زري  وتلك النهاية احملزنة  ا

وتالشـيت... تالشـيت بـالـتـدريج من
الوجود 

ولم يـبق مــني سـوى صـدى صـوتي
الذي احدثكم به 

بــــدأ يـــتالشى هـــو وذاك الـــصـــدى 
اآلخر....

ايها السادة الكرام ...
رفـقـاً بحـال الكـرة الـتي عشـقـتمـوها

ذات يوم !

قصتان قصيرتان

وجـعة بجـلدي مـن تلك الـرفسـات ا
ــصـــوبــة الى خــاصـــرتي  ولــكن ا

هيهات ان أفلت منها ...
ويتـملكني الـذعر في احاي اخرى
مـن الــضــربــات الــركــنــيــة واحلــرة
ـبــاشـرة  او ضــربـات اجلـزاء او ا
ركالت الـترجـيح عنـد التـعادل لكن
خيـوط الـشبـاك النـاعم احيـاناً  أو
كــفــوف حــمــاة الـــهــدف تــدركــني 
فأطـمئن فـي احضـانهم وبـ دقات
قــلـوبــهم بـأمــان  امـا فـي ضـربـات
ـرمى فـان االقــدام الـرعـنـاء تـعـبـر ا
بي الـى مــــــــــا وراء خط الــــــــــوسط
ــشــؤومــة  بــيـد ودائــرة الــوسط ا
انــنـي أرتــاح قــلـــيالً عــنـــد رمــيــات
التـماس اجلانبيـة فتراني أتراقص
بــفـــرحٍ في كــفي العب يـــجــيــد تــلك
الـرمـيـات اجلـانـبــيـة الـطـويـلـة بـ

  الرؤوس 
حـيث تــتالقـفـني األقــدام من جـديـد

على ح غفلة منّي ... فترفسني 
ـتـنـي رعـونـة أحـد حـراس آه لـكم ا

رمى ح ركلني بعيداً  ا
ــــهـــاجـــمـــ ان وكــــاد واحـــد من ا

  يسجل بي هدفاً 
لو ال وقوعه في مصيدة التسلل....

الــبــارحـة كــنت أتــدحـرج بــ اقـدام
فريـقـ متـنـافسـ قـيل عنـهـا ودية

بالنسبة لهم 
ولـــكن اي وداد بــالــنـــســبــة لــرأسي
ـتورم  حـيـنـها وقـعت بـ األقدام ا

ورفساتها 
دون رحـمـة  حـيث انـسـتـني اسـمي
ــلــعب الــذي انــا وعـــنــواني واسم ا

فيهّ...
يا حـكم يـا حكم  قل لـهم ان يـرأفوا

بحالي قليالً .
يـا ويلـتي احلكم أصـم ال يسمـعني 
درجات يطلب واجلمهور من فـوق ا
من الالعب ان يركلوني دون شفقة

.....
العب ويـوم ان هـرمـت ومـا عـادت ا
تـسـتـقــبـلـني  وأمـست تــشـمـئـز من
وجودي أبعدوني خارجها مطرودا
ذلـيـلـة بال مـأوى وال نـصـيـر في لـيل

غائم حالك الظالم 
يـــومــهـــا أمــطـــرت الـــســمـــاء  وقــد
أصــبــحت لــعــبــة بــ اقــدام بــعض
الصبية الـصغار يتالعبون بي عند
مــنــعــطف الــطــريق صــوب رصـيف

  أسن مزمن بالعفن 
حــتى تــهــرأت تــمــامــاً وصـرت احك

كنت في عـنفـوان شـبابي وجـمالي
ــرقــطــة  ســاعــة وزيــنــة الــواني ا
اخــــــرجـــــونـي من رحـم مـــــصــــــنع
لـصـنـاعـة الكـرات  ثم انـتـقـلوا بي
  ألضخم معارض بيع الكرات 

حـيـنــهـا ادركت بــانـني عـبــد يـبـاع
ويشترى منذ ان المست جلدي 

أرضية مالعب عشاق الكرة .اولئك
الـعـشـاق الــذين لم يـشـعـروا يـومـاً

بعذاباتي 
  عشوقة مسكينة أنا تلك الكرة ا
ح يـركلني (22) العبـاً على مدى

شوط او اكثر 
ــاً  وان احـداً وأنـا أئن وأشــكــو ا
مـنــهم لم يـرحــمـني  ولم يــتـركـني

ألتـــنـــفـس حلـــظـــة من الـــوقت  بل
يــرفــســونـــني بــكل قــوة من واحــد
باراة ومن وقت آلخر أثناء ا آلخر 
وكم انـي ضحـكت منـهم في مـعظم

بغير مسمع منهم . االحيان 
كــنـت مــصــرة حــيــنـــهــا عــلى عــدم
مـعــانـقــة الـشـبــاك بـعــنـاد طــفـولي
وأبـتعد عن اخلشـبة متـعمدة بدالل
وغـنج واضحـ حـ ارتفع عـالـياً

لعب  في سماء ا
ن ركـلـني في خـاصـرتي وأجـعل 

يعض على كفية عضة نادمٍ 
يـا لـالقـدار الـتـي حتـكم بــ الـكـرة

والالعب ...
في كل مـرة أحـاول فـيـهـا ان أهـرب

wÐU³ « ÍœUN «b³Ž

كربالء

 w³O³Š ÆÆ t³% Íc «
..ولـهذا لم يـعـثروا عـلـيه ..! ومرت
أيــام الـعـزاء ..ثالثــة أيـام ..لم تـكن
قـد عادت الى رشدهـا كما يـزعمون
..بل كـانت في عالم آخـر ..هي معه
في السوق ..تتـجول هناك ..تصف
ـاء ..تـغـسل الـفـاكـهـة وتـرشــهـا بـا
ـــاء كل صـــبــاح واجـــهـــة احملل بــا
وتـعـد له الـطـعـام .. كـانت تـضـحك
وتـبـكي ..تـضـحك عـنـدمـا يـغـازلـها
ويـــقـــول ..أي نـــوع من الـــفـــاكـــهــة
تـفــضـلــ ..فـتــقـول : أنــا أحب مـا
حتب ...فــيــجــيــبــهـا بــحب ..أنــتي
ـفضـلة ...وتـبـكي عنـدما فـاكهـتي ا
يـنـاديهـا : أنـا بـعيـد عـنك ..أرجوك
أريـد أن تـكـوني قـريـبة مـني ...ولم
تــرفض طــلـبـه ..في الـيــوم الــثـالث
أنـتهى الـعـزاء ..وفي الـيـوم الرابع
...رحلت إلـيه ..رحلت وعـلى خدها
دمــعــة فــراق ...وعـــلى شــفـــتــيــهــا

إبتسامة لقاء..!!

احلــــلـم دوى إنــــفــــجــــار ...مـــروع
وكـــبـــيـــر .. تـــزلــــزلت اجلـــنـــبـــات
..مــاالــذي حــدث يــاتــرى في هــذه
ا ـدينـة ...الشيء بـالـتأكـيـد ..ر ا
تـكـون قـنبـلـة من مـخلـفـات احلرب
ــــهـــا ..أو ...الشيء مــــهم فـي عــــا
ــلـــون الـــبــســـيط .. الــصـــغـــيـــر ا
وأسـتـمـرت تـسـتـمع الى أغـانـيـهـا
ــفــضــلــة ..وتــنـتــظــر حــاجــيـات ا
الـسـوق الـتـي تـأخـرت هـذا الـيـوم
كـــثــيـــراً.. عـــنـــدمـــا طـــرق الـــبــاب
..أسـتـعـدت لـتـعـاتـبه عـلى تـأخـيـر
الـغـذاء ..ولـكن الــطـارق لـيس هـو
بل اجلــيـران .. أنت جــالـســة هـنـا
..والسوق حتول الـى محرقة بشر
..عــشــرات الــضــحــايــا ...الــنــاس
حتـــــولت الـى قــــطـع من الـــــلـــــحم
ـتـنـاثـر ...هل أتـصل بك زوجك ? ا
فقـدت وعيـها ..أنـهارت أعـصابـها
..صـار احللم أنـيابـاً قاتـلة غرست

في دمــاغـهـا وأمـتـدت لــتـقـتـحم كل
حواسـها ..فـأنـفجـر الدم من األنف
وتــرنـــحت لــكـــنــهـــا لم تـــســقط بل
هـــرعت مع الــــنـــاس الى الـــســـوق
..الى هـيـروشـيـمـا مـصـغـرة مـئـات
الـناس الذين يشـبهونهـا ..الصبية
الذين يبحثون عن آبائهم ..النساء
...البـنـات ..الرجـال..وكـان احلريق
كـبـيـراً ...والـدمار أكـبـر ..أخـتـلطت
أشـالء الـنـاس بـالـفـواكه واخلـضـر
والـــلــحم والــســـمك...كل شيء بــدا
ــــاً مـن الــــفــــوضـى والــــدمــــار عــــا
والـــدخــان ..أيـن زوجــهـــا ..بل أين
بــقـايـا زوجــهـا ..التـدري .وعــنـدهـا
سـقـطت مـغــشـيـاً عـلـيـهـا .. عـنـدمـا
عـــادت الى رشــدهـــا ..لــتـــعــرف أن
الـنــاس جـمـعـوا مـا تــبـقى مـنه في
ر بـجـانـب الـسـيارة كـيـس ..كـان 
الــتي أنـفـجــرت وهـو يـحــمل بـيـده
كـــيـــســاً من الـــفـــواكه واخلـــضــر .

تـــزوجــــا قـــبـل بـــضـــعــــة أشـــهـــر
...زوجـهــا يـعـمل في مــحل بـقـالـة
..أحـبـهـا بشـغـف فـأحبّـت احلـياة
مــعه ..في صــبــيــحــة أحــد األيــام
خـرج الى الـعـمل  ودعـته بـقـبـلـة
أحــــمّـــر لــــهـــا وجـــهـه ...وعـــدهـــا
بــالــكـثــيــر من الــفـاكــهــة..سـألــهـا
كـــعــــادته عن نـــوع اخلـــضـــروات
والفـواكه الـتي سـيـرسـلهـا إلـيـها

لتحضر الـغداء ?..وكالعادة أيضا
أجـابـته : الـلي حتـبه حـبـيـبي... !
مـــضى الى عـــمـــله ..فــانـــشـــغــلت
ـــطـــبخ ...والـــبـــيت .. بـــهـــمـــوم ا
أجنـــزت واجــبــاتــهـــا ..وأشــعــلت
الـراديـو تــسـتــمع الـتى أغـانــيـهـا
ـفـضـلـة وهي حتـلم بـطـفل يـأتي ا
فـيمأل البـيت ضجيـجاً وسعادة ..
وبـيـنـمـا كـانت تـغـوص في غـمـرة

ال يزال النوم يتحاشى العيون
خالطه السقم  وأبعده عن اجلفون

وأن عـــــانـــــقه الـــــوســــن  هــــذا اآلرق
اللع

قد ألبسه السهد والسهر ... 
والكاتب ال تخذله الكلمة  

لـكن السـهاد واألرق ال يـتصـاحلان مع
العيون أحياناً

فيـصبح الصـحو رفيـقاً حمـيماً لـلعيون
 الساعة تقترب

من الواحدة ليال ...
أصـبـحت عـلى يـقـ أن الـنـوم غادرني

ولن يقترب مني
مـــســــكـت الــــقـــلـم  ووضــــعت أوراقي

بقربي .
وشعرت أنها تتـوسل البدء بالكتابة ...
أحـــتـــرت مــاذا اكـــتب .. وأن كـــان في

خاطري أشياء وأشياء 
وبـدأت اآلسـئـلـة تـدور وتـتـزاحم حـائرة
..ومـع هــذا الـــزحـــام .. لم أجـــد غـــيــر


