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المتخصصة بالشعر النبطي



بـيت القصيـد

عاصمة الشعر
كما  نلتقي  وال�شعراء،  ال�شعر  اإمارة  ال�شارقة،  في  هنا 

والثقافة،  الأدب  في  الإبداع  كلمة  لنقول  عام،  كل  في 

ونحتفي معا باإنجازات الإمارة، العا�شمة العالمية للثقافة 

ت�شيء  التي  وال�شعر،  الق�شيدة  عا�شمة  هي  كما  والكتاب، 

من  م�شاحة  موهبة  ذي  كل  وتمنح  والمفردات،  المعاني 

النور وال�شرور.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأرادها  التي  ال�شارقة،  هنا 

الأعلى  المجل�س  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور 

الأدب  مجالت  مختلف  في  ثقافية  منارة  ال�شارقة،  حاكم 

حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأراد  ما  لها  تحقق  وقد  والمعرفة، 

المنجز  �شناعة  على  واإ�شراره  اإرادته  بف�شل  ال�شارقة، 

الثقافي، والحفاظ على ما تحقق منه، حر�شا على الما�شي 

والم�شتقبل معًا.

ال�شارقة«  من  »الحيرة  مجّلة  من  ال�شابع  العدد  يكتنز 

اختّطته  الذي  الهدُف  منها  الطليعة  في  ثرّية،  بموا�شيع 

عبر  الإبداعي،  نتاجهم  اإبراز  بال�شباب  العناية  في  المجلة 

وتفاعلوا  القراء  اعتادها  التي  الده�شة«،  »اأنهار  ن�شو�س 

خ�شبًة  اأر�شًا  والمتابعون  النقاد  وجدها  مثلما  معها، 

على  تنفتح  التي  الإبداعات  من  جادة  نقدية  لدرا�شات 

من  قالب  في  والإن�شانية،  والوطنية  الذاتية  الق�شايا 

تحوز  زالت  ما  التي  الفنية  ال�شور  لجودة  والروؤية  التجديد 

دورها  توا�شل  وهي  ال�شارقة«،  من  »الحيرة  جمهور  ر�شا 

الثقافي ور�شالتها ال�شامية في النهو�س بالق�شيدة النبطية 

وما يندرج في ظاللها اأو في �شياقها من موا�شيع.

ياأتي هذا العدد، في ظّل المبادرات الثقافية والإبداعية 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإليها  وّجه  التي  المتزايدة 

حاكم  الأعلى  المجل�س  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان 

ال�شارقة حفظه اهلل، اإذ حمل مهرجان ال�شارقة لل�شعر النبطي 

م�شاركات  اإلى  بالإ�شافة  ع�شرة،  ال�شاد�شة  دورته  في 

لها  مراآًة  المجلة  تكون  اأن  اآثرنا  ثرّية  موا�شيع  ال�شعراء، 

موا�شيعها  اأبرز  على  والإ�شاءة  منها  جوانب  قراءة  في 

ال�شعراء  من  بخم�شة  الحتفاء  ذلك  ومن  وم�شتخل�شاتها. 

الرّواد اأ�شحاب التجربة في الإمارات، هم: محين ال�شام�شي، 

زنيد،  بن  ثاني  بن  ومحمد  بو�شنيدة،  الرحمن  عبد  واأحمد 

وربيع بن ياقوت، ورا�شد الخ�شر. وذلك بدرا�شة وقراءة زخم 

ال�شعرية  اللغة  بدايات  اإلى  للتعرف  ال�شعري  موروثهم  من 

وتطورها. 

محمد  المكرمين:  المهرجان  برواد  المجّلة  تحتفي  كما 

قراءٍة  في  الطنيجي،  ومريم  ال�شعدي  و�شيف  بالهلي  �شعيد 

لم�شوارهم مع الإبداع، وحيثيات الظرف ال�شعري لكلٍّ منهم، 

ننقل  كما  والتراث،  بالمكان  وارتباطه  ال�شعر  عذوبة  في 

للقراء الكرام ما ت�شمنته ندوة »الحيرة من ال�شارقة: الواقع 

فراغًا  ت�شّد  التي  بالمجلة  وفرحة  كاإ�شادة  والطموحات«، 

النبطي،  بال�شعر  المتخ�ش�شة  المجالت  جانب  في  كبيراً 

اأعداد  �شّتة  عبر  تحقق  الذي  الهائل  النجاح  بعد  خ�شو�شًا 

من عمرها.

الوزن  جماليات  قراءة  في  درا�شة  على  عالوًة  هذا 

والقافية في ق�شيدة »اأم�شى غثيث ارقادي« لل�شاعرة عو�شة 

ال�شاعر  ودور  ا�شهامات  ال�شويدي. وحوار حول  بنت خليفة 

محمد بن �شلطان الدرمكي، ال�شخ�شية الوطنية الفكرية التي 

الق�شائد  بمئات  النبطي  ال�شعر  ديوان  اإغناء  في  �شاهمت 

التي تت�شمن �شوراً فنية رائعة.

التحرير
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رئـيس دائرة الـثـقـافـة
عبد اهلل محمد العويس

مدير مجلس الحيرة األدبي
بطي المظلوم

سكرتير الـتـحرير
محمد عبدالسميع

هيئة التحرير
مريم النقبي

ناصر الشفيري

الـتصميـم واإلخراج
محمد باعشن

التدقيق اللغوي
د. محمد األمين السماللي

تـصوير
إبراهيم خليل حمو

 التوزيع واإلعالنات
خالد صديق

عناوين المجلـة
اإلمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب : 5119، الــشــارقـــة

هاتف :  97165222008+
بـــّراق: 97165123303+

Email : nabati@nabatipoetry.ae
www.sdc.gov.ae

22

مجلـة فصلية تحمل اسم )الحيرة(
تقديرًا لهذه البلدة التي تقع على ساحل الشارقة 

والتي نشأ فيها عدد من الشعراء

بين يدي
راعي اإلبداع

والثقافة والفكر

المـواد المن�شـورة فـي المجلة 

تعبر  ول  كّتابها  عن  تعبـر 

دائــرة  راأي  عــن  بال�شرورة 

الثقافة.

في  والأ�شماء  المواد  ترتيب 

لعتبارات  يخ�شع  المجلة 

فنية.

اأو  المن�شورة  المواد  تقبل  ل 

المقدمة لدوريات اأخـرى.

المر�شلة  ــواد  ــمـــ ال ــول  ـــ اأ�ــش

لأ�شحابها  ــرد  ت ل  للمجلة 

ن�شرت اأم لم تن�شر.

كّتـاب  اإبالغ  المجلـة  تتولـى 

بت�شّلمها،  المر�شلـة  الــمــواد 

�شالحيتهـا  حـول  وبقرارها 

للن�شـر اأو عدمـها.

وكالء التوزيع :
- اإلمارات : شركة توزيع

الرقم المجاني : 8002220
- السعودية : الشركة الوطنية للتوزيع، الرياض

هاتف : 966114871414+
- البحرين : مؤسسة األيام للنشر، المنامة

هاتف : 97317617733+
- الكويت : مجموعة النظائر اإلعالمية، الكويت

هاتف : 96599872675+
- سلطنة ُعمان : الـمتحدة لخدمة وسائل اإلعالم، مسقط

هاتف : 0096824700895
- األردن : وكالة التوزيع األردنية، عّمان

هاتف : 96265358855+
- مصر : مؤسسة األهرام للتوزيع، القاهرة

هاتف : 20227704293+

- اإلمـارات 5 دراهم - السعوديــة 10 ريـــاالت
- البحرين 500 فلس - الكويت 0.500 دينار

- سلطنة ُعمان 0.5 ريــال - األردن 2 دينــار 
- مصر 5 جـنيهات

األسـعار :
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»المهرجان« ضيوف  مــع  لوجه  وجــهــًا  والطنيجي..  وبالهّلي  السعدي 

النبطي الــشــعــر  ــي مــجــال  الــوالــد عــريــق ف ــخ  ــاري ت  : الــدرمــكــي  ســعــود 

اإلماراتية القصيدة  رّواد  من  أربعة  تجربة  النبطي«  للشعر  »الشارقة 

الــســويــدي خليفة  بــنــت  عــوشــه  لــلــشــاعــرة  ارقـــــادي«  غثيث  ــى  ــس »أم

النبطي بالشعر  المتخصصة  المجالت  فراغ  تسّد  الشارقة«  من  »الحيرة 

ــان بــــــــن بــــتــــالء ــ ــ ــط ــ ــ ــل ــ ــ س
ــم الــكــعــبــي ــايـ ــن نـ ــ ــة ب ــع ــم ج

حــــــــمــــــــود الــــبــــغــــيــــلــــي 
ــري  ــيـ ــمـ ــسـ الـ اهلل  ــف  ــ ــي ــ ض
ــوشــــــي ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ حــــــــمــــــــد ال
ــي ــزروعـ ــمـ ــس الـ ــامـ حـــمـــد شـ

ــن  ــي ــم ــس عـــبـــدالـــرحـــمـــن ال
ــالن  ــ ــي ــ ــج ــ ــح ــ مــــــــبــــــــارك ال
ســــالــــم كـــــــدح الـــــراشـــــدي
ــدي الـــبـــدواوي ــاي ــم ــد ال ــم أح
نــــــــاصــــــــر الـــــهـــــاشـــــمـــــي
مــــــــــــوضــــــــــــي رحـــــــــــــــال
بــالــحــارث ديــجــم  ــن  ب محمد 
خـــــــــالـــــــــد الــــــــــزيــــــــــادي
عــــــيــــــســــــى الـــــــــســـــــــرور
ســـــنـــــديـــــة الـــــحـــــمـــــادي
جــــــــابــــــــر بــــــــــن نـــــاصـــــر
الشامسي ســعــيــد  بــن  ــد  ــ راش
مـــــــبـــــــارك الــــــودعــــــانــــــي
ــي ســـحـــيـــمـــان لــهــقــيــش ــلـ عـ
المطيري شـــاّلح  ــن  ب محمد 
ســــلــــيــــمــــان الـــــهـــــويـــــدي
ــل الــــعــــتــــيــــبــــي ــ ــ ــص ــ ــ ــي ــ ــ ف
فـــــــــهـــــــــد األغـــــــــــبـــــــــــري
أبـــــــــــعـــــــــــاد الــــــتــــــركــــــي
ــان ــشـ ــيـ ــمـ ــد بــــــن طـ ــ ــي ــ ــع ــ س
نـــــــــــــــــــــــوض ســـــــــديـــــــــر
مــــــــدغــــــــم بـــــــــو شـــيـــبـــة
فـــــــــــــهـــــــــــــد عــــــــــافــــــــــت
ــداهلل الــمــزروعــي ــبـ ــر عـ ــق ص
حـــــــــمـــــــــد الـــــــكـــــــنـــــــدي
ــة ــ ــل ــ ــح ــ ك آل  صــــــــالــــــــح 
عـــــــــــــــوض الــــــــقــــــــوانــــــــة
مــــــــنــــــــى الــــــــــــعــــــــــــدوان

هــــــــانــــــــي الـــــــخـــــــالـــــــدي 
أحـــــــمـــــــد الــــحــــكــــمــــانــــي
فــــهــــد عــــلــــي الـــمـــعـــمـــري
وفــــــــــــــــاء الــــقــــصــــيــــمــــي
أصــــــــيــــــــل الــــمــــســــهــــلــــي
ــي ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ

عـــــــــــدنـــــــــــان كــــــــريــــــــزم 
خــــــــــالــــــــــد الــــــــــعــــــــــزاب
ــن غــلــيــطــة الــغــفــلــي ــد بـ ــ راشـ
ــي ــ ــ ــرف ــ ــ ــط ــ ــ ــم ــ ــ ســـــــعـــــــد ال
حـــــــــــمـــــــــــد الـــــــعـــــــيـــــــد
عــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــوف
ســــــــالــــــــم الــــمــــعــــشــــنــــي
شـــــــــــــــواهـــــــــــــــق نـــــجـــــد
ظــــــــــاهــــــــــر الـــــكـــــتـــــبـــــي
أحــــــــمــــــــد الـــــــغـــــــافـــــــري
ــزي ــ ــن ــ ــع ــ خـــــالـــــد رافــــــــــع ال
ثــــــــانــــــــي الـــــدهـــــمـــــشـــــي
ــزي ــنـ ــعـ مــــفــــرح ســـــوّيـــــد الـ

رداد
ــب ــ ــاي ــ ــش ــ ــد بـــــــن ال ــ ــم ــ ــح ــ م
مــــــنــــــصــــــور األســـــــمـــــــري
ــد صـــالـــح الــقــحــطــانــي ــم ــح م
ــي ــام ــث ــق ــل ال ــ ــي ــ مـــحـــمـــد دخ
ــة( ــاع ــت ــل ــم ــد )ال ــع غـــزيـــل س
تـــــــــــركـــــــــــي حـــــــــمـــــــــدان
مــــســــاعــــد بـــــــــن  دالن 
بــــــــــــــــــــــروق بـــــــــدويـــــــــة
ــع ــ ــ ــاي ــ ــ ســـــــــالـــــــــم بـــــــــــن ن

شعراء العدد
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الــّشــيــخ رْجـــٍل مــا يــحــّب المديح قــالــوا لــي 
ــا ــن ــّث وهـــــذا بـــذاتـــه شـــعـــوٍر يــســتــحــق ال
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الشاعر يهدي قصيدته للشارقة وحاكمها 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة حفظه اهلل

قصيدة مكلّلة بالشكر والعرفان، لما يقدمه سموه من دعم للشعر والشعراء.

اِرَقـة   الشَّ
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ــح ِشيح ــري ــن )الــفــالــوذج( ْب ســـالم أحــلــى م

ْوَســنــا وروح..  جــــدًا..  مختلف  ــٍع  ــاب ط ــه  ل

الفسيح ْبهالمكان  الكريم  الحضور  على 

ــنــا ــي قــــــَدر يـــحـــتـــوي مـــوروثـــنـــا كــّل ــ ــّل ــ ال

والَفصيح ــبــط  الــنَّ شــعــر  ــا  ي الــعــز  بـــدا  هــنــا 

ــى هنا ــ ــد لــــــذروْة بــلــوغ الــقــّمــه إل ــع ــص ون

صبيح بــوجــٍه  تشرق  )الــشــارقــه(  لنا  وهنا 

ـــ)ِمــنــى( ْب الحجيج  كــثــر  ــارهــا  شــّع وافــــواج 

تتيح كــم  األدب  أربـــاب  مجَمع  )الــشــارقــه( 

دنــا مــا  ــر  ــفــِك ال ْثــمــار  مــن  لنجني  ــه  ــرص ف

ْويطيح يــقــوم  ــارح  ــب ال ــن  م ــي  ــّل ال والــشــاعــر 

انثنى بـــيـــْده  ااّل  ــب  ــي رط ــٍن  ــص غ فــيــه  مـــا 

الّصحيح ــّد  أع صــرت  إْلــيــا  ْلساني  اهلل  صــّح 

ــا ــا ســامــعــيــنــي.. وان ــم ي ــك ــدان وصـــّح اهلل اْب

المديح يــحــّب  مــا  ــٍل  ــ َرْج الشيخ  لــي  قــالــوا 

ــا ــن ــّث وهـــــذا بـــذاتـــه شـــعـــوٍر يــســتــحــق ال

ــان ْلـــســـمـــّوه مــريــح ــ ــو ك ــ شـــعـــور مــتــعــب ول

ــك ْبــِغــنــا ــْن ــان ع ــو كـ ــب ولـ ــّي ــط ــدح ال ــم مــا ت

أْستميح أحـــّب  ــّس  ب بــمــادح  نــي  مــا  شيخ  يــا 

كّلنا ــا  ــن ــم واْس بــاســمــي  ــذر..  ــعـ الـ ســمــّوك 

الفسيح َهالمكان  فــي  جمعنا  على  شــكــرًا 

لنا فعلته  ــي  والــّل )الــشــارقــه(  على  وشــكــرًا 

سلطان بن بتالء
السعودية
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جمعة بن نامي الكعبي
اإلمارات

يا ِصديقي
ــي تـــقـــول اّنــــــك صــديــقــي ــ ــي ل ــقـ ــديـ ــا ِصـ ــ ي

ــّزات ضــيــقــي ــ ــ ــح ــ ــ ــا ْب ــ ــ ــوم ان ــ ــ ــي ي ــ ــّن ــ ــن ع ــ ــ وي

ــن ُمــصــابــي ــ ــأل ع ــ ــْس ــ ــي َهـــالـــيـــوم ت ــن ــت ــي ج

ــك حــريــقــي ــالـ ــثـ ــع امـ ــ ــرة م ــ ــش ــ ــا عـــســـى ِع ــ ي

لــي جـــــرى  الــــّلــــي  كــــل  عـــــاد  ــك  ــّمـ ــهـ يـ وش 

ـــــل  لـــــي طـــريـــقـــي ــود ســـــهَّ ــ ــب ــ ــع ــ ــم ــ ــي ال ــ ــ ربـ

ــنـــت أْحـــســـبـــك دايــــــم يــمــيــنــي لـــأســـف كـ

ــم الـــّصـــديـــقـــي ــ ــْع ــ ــا ِن ــ وافـــتـــخـــر وآقــــــــول ي

مـــــا َعــــَرفــــتــــك بــــــّس مـــــن يــــــــوٍم ولــيــلــه

ــقــي ــري ف جــمــلــة  ــن  ــ م بـــــّس  ــك  ــ ــت ــ ــَرف ــ َع وال 

ــا نـــعـــيـــش ْبــــظــــّل واحــــد ــ ــنَّ ــ ــر ك ــغـ ــصـ مــــــِ الـ

ــم اآلمـــــــــــال بــــــالــــــوّد الـــحـــقـــيـــقـــي ــ ــرسـ ــ نـ

ــك ــتـ ــيـ مــــا طــلــبــتــك شــــــّي فــــي يــــــوم ْورجـ

ــي ــق ــي رف ــم  ــ ــ دايـ أْحـــســـبـــك  ــك  ــت ــب ــل ط واْن 

ــت االّيـــــــــــام لـــــي مــــعــــدن صـــفـــاتـــك ــ ــن ــ ــّي ــ ب

وبـــّيـــنـــت لــــي دمـــعـــة الــــوقــــت الــشــفــيــقــي

ــن حــــــْد غـــيـــرك ــ ــا مـ ــهـ ــتـ ــْفـ ــو ِبــــــــــوّدي شـ ــ لـ

ــي ــق ــي ــي وث ــ ــاس ــ بــــس لــــي طـــبـــعـــي وانـــــــا س

ــك ــ ــان ــ زم ح  روَّ األّولــــــــــــي  ــي  ــ ــق ــ ــدي ــ ص يـــــا 

ــّده صــديــقــي ــ ــّشـ ــ ــي الـ ــ ــون ف ــ ــك ــ ــق ْي ــديـ ــصـ الـ

ــت الــضــيــق،  الــصــديــق وقـ

لنا  تبين  قديمة  مقوله 

مـــدى أهــمــيــة الــصــداقــة، 

ــود  ــة وجـ ــي ــم ــك أه ــذلـ وكـ

ــي بــجــانــبــك  ــ صـــديـــق وف

يساندك وقت ضيقك.

نايم  بن  جمعة  وللشاعر 

تجربة بهذا الخصوص.

أنـهـار
الـدهـشة

6



7

أنـهـار
الـدهـشة
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الَمخاليق ِتْفَنى
ــي تــــدور ــ ــال ــ ــي ــ ــّل ــ ــى وال ــ ــَن ــ ــْف ــ ــق ِت ــيـ ــالـ ــخـ ــَمـ الـ

اجــتــمــاع وراه  ــا  ــ م ــد  ــ ــَؤّب ــ ــم ــ ال والـــــفـــــراق   

ــم الــعــصــور ــب ِتـــْعـــَرف مـــن قــدي ــح ــمــة ال وكــل

ــوم الـــــــوداع ــ ــ ــد ي ــنـ ــن عـ ــّيـ ــبـ  بـــــاِدَرْتـــــهـــــا تـ

ــاده شـــعـــور  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــح والـ ــ ــرّيـ ــ ــه تـ ــ ــراحـ ــ ــّصـ ــ الـ

ــراع ــ ــه ش ــّبـ ــمـــحـ ــه والـ ــن ــي ــف ــه س ــ ــداق ــ ــّص ــ  وال

ــا ْوســــــرور  ــنـ ــي َهـ ــ ــي ف ــالـ ــيـ ــّلـ ــا الـ ــن ــي ــض ــم ق ــ ك

ــْرف الــخــيــانــه والـــمـــكـــر والـــخـــداع ــ ــَع ــ  مـــا ن

ــن لــــون الـــزهـــور  ــيـ ــل ْوبـ ــي ــخ ــن ــت ِظـــــّل ال ــح ت

 ذقـــت طــعــم الــســعــاده مـــع حــســيــن الــطــبــاع

ــور  ــن ن ــ ــّزي ــ يـــا بـــديـــع الـــجـــمـــال ْبـــوجـــهـــك ال

ــاع ــن ــت ــه اْم ــي ــل ــي مـــا ع ــع ــي ــب ــّط ــال ال ــمـ ــجـ  والـ

ــْتـــك ســـّلـــمـــتـــك ِزَمـــــــــام األمـــــور  ــّبـ ــحـ مــــن مـ

ــل مــا يــجــيــه اْنــقــطــاع ــواص ــم  ِجــْعــل َحــْبــل ال

ــوق الــّســطــور ــعــر فـ ــّش ــك كــتــبــت ال ــّب ــل ح ــ الْج

ــراع ــي ــى جـــّف ال ــّت ــر الْجـــلـــك ح ــع ــّش ــب ال ــت  أك

ــدور  ــ ــق ِتـــْفـــَنـــى والـــّلـــيـــالـــي ت ــيـ ــالـ ــخـ ــَمـ والـ

اجــتــمــاع وراه  ــا  ــ م ــد  ــ ــَؤّب ــ ــم ــ ال والـــــفـــــراق   

حمود البغيلي 
 الكويت

وكــلــمــة الــحــب تــعــرف من 

بادرتها    .. العصور  قديم 

تبّين عند يوم الوداع

ــر  ــ ــاع ــ ــش ــ ــم ــ الـــــحـــــب وال

يخفيها  قد  واألحاسيس 

يحب،  من  اتجاه  اإلنسان 

ــوداع  الـ لحظة  فــي  ولــكــن 

الذكريات  جميع  تنكشف 

المحفورة بالقلب.
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ــد مــات ــا ق ــي حـــّي م ــل ــي داخ َوِمـــيـــْض اأَلَمــــل ف

ــي واحـــّقـــق حلم ــات ــي ــي ح عـــشـــان آتــعــّنــى فـ

ــد فــات ــا ق ــات م ــل مـ ــَث ــِم ــال ال ــا قـ ــل م عــلــى مــْث

ــلــم ِع وادّور  واتـــحـــاَشـــى  ــي  ــ ــان ــ واع أكـــافـــح 

ــو اّنـــي حــزيــن الـــّذات ــبــّســم ل ــع اصــحــابــي اْت م

فلم ُمــخــرج  عند  رحلتي  بــدايــة  اْعـــرف  ــا  وانـ

ــل هـــاك ْوهـــات ــْف ــق ــاب وال ــب ــا طــرقــت ال وانـــا م

ــي سلم ــب وانـــا ف ــراي ــح ــا اشـــّب ال ــان م عــلــى شـ

ــوع.. ْفـــوات  ــمـ ــي جـ ــانـ تــجــيــنــي مــغــاتــيــر األمـ

ــرف عـــنـــدي بلم  ــحـ ــي مــعــجــم الـ ــن فـ ــه ــّن ــك ول

ــات  ب ــه  ــات ــب ي والـــّلـــي  الــّلــيــل  جـــْنـــح  ــال  ــ م إذا 

)ظلم( الْقصى  )نجد(  من  الهاجوس  مع  أسافر 

ــهــات  ــْن ــة الــّت ــ ــع الـــبـــال فـــي روض ــي وا هــنــي وس

َثلم  عــيــونــي  فــي  ضيقتي  خــنــاجــر  مــن  ــا  ــ وان

مــــّرات مـــــّره وال  مـــا هــــوب  الـــّســـهـــر  عـــــذاب 

حلم ــق  ــّق ــح ت ــا  مـ ــي  ــت ــل رح اواصـــــل  ــت  ــ زْلـ وال 

َوِميض اأَلَمل
داخلنا  في  األمــل  ويبقى 

ــروح مــعــطــاءة  ــ لــتــبــقــى الـ

تنطفئ..  ال  ومــتــوهــجــة 

الــواقــع يستمد  ومــن هــذا 

اهلل  ضـــيـــف  ــر  ــ ــاع ــ ــش ــ ال

الـــســـمـــيـــري قــصــيــدتــه 

)وميض األمل(.

أنـهـار
الـدهـشة

ضيف اهلل السميري 
السعودية
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أنـهـار
الـدهـشة

ْردود ولـــــلـــــكـــــالم  بــــــــــــاب..  لـــــــلـــــــّذوق 

ــرى الـــــدم ــ ــج ــ ــم ــ ــب جـــيـــنـــاتـــه ب ــ ــيـ ــ ــّطـ ــ والـ

ــود ــ ــول ــ َمــــــــَع الـــــــولـــــــد.. مـــــن يـــــــوم هـــــو م

ــم ــشـ الـ واال  والــــســــمــــع  ــر  ــ ــظ ــ ــن ــ ال ــل  ــ ــث ــ م

ْحـــــــدود ــاة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ دام  ــي  ــ ــب ــ ــاح ــ ص ــا  ــ ــ ي

الـــــــذم درب  ــر  ــ ــيـ ــ غـ دربـــــــــــه  الـــــــمـــــــدح 

ــود نـ نـــســـنـــس  الــــّلــــي ال  الـــحـــشـــيـــم  وانـــــــت 

ــم ــهـ ــل الـ ــ ــزيـ ــ ــه... تـ ــ ــاتـ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــك نـ ــ ــ ــاري ــ ــ ط

ــود ــ ــع ــ ــن وانـــــــــا اخـــــــــوك الـــصـــغـــيـــر ال ــ ــك ــ ل

ــم  ــ ــّص ــ ــا ال ــ ــه ــ ــع ــ ــَم ــ ــه ِس ــمـ ــلـ بـــــاقـــــول لـــــك كـ

ــود ــ ــق ــ ــن ــ ــم ــ وال لـــلـــعـــيـــب  حــــســــب  ال  مــــــن 

ــي رم ــنـ ــيـ ــعـ بـ ــل.. عـــظـــمـــه  ــ ــ ــب ــ ــ ق ــه  ــ ــمـ ــ اسـ

ــود ــ ــّسـ ــ ــي الـ ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ الّنـــــــــي ولـــــــد ّعـــــــم ال

ــي مــــــن يــــديــــهــــا الـــســـم ــ ــن ــ ــت ــ ــرع ــ لــــــو ج

ــي الـــمـــحـــمـــود ــ ــ ــواف ــ ــ ــق ال ــ ــي ــ ــرف ــ والّنـــــــــي ال

ــت بــــدنــــيــــتــــي بـــــــن عـــم ــ ــي ــ ــق ــ لـــــــو مـــــــا ل

الّذوق
حمد  ــر  ــاع ــش ال يــهــديــنــا 

القصيدة  هــذه  البلوشي، 

بنصيحة  غــلــفــهــا  ــد  ــ وق

بأسلوب  ــة،  ــي راق أخــويــة 

شـــعـــرٍي جـــــذاب، أتــقــنــه 

وأجاد إيصال رسالته. 

حمد البلوشي
اإلمارات
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كوت دّر السُّ
ــوت ــكـ ــّسـ الـ دّر  ــري  ــتـ ــشـ تـ ــي  ــ ــالم ــ ك ــة  ــ ــّض ــ ف

ــت مـــنـــجـــم والـــلـــغـــو عـــمـــلـــة فــقــيــر ــمـ ــصـ الـ

ــوت ــنـ ــقـ ــهـــجـــد والـ ــّتـ ــالـ ــري بـ ــ ــم ــ ثــلــثــيــن ع

ــر ــري ح ــن  ــ ِمـ ســـلـــٍك  ــوق  ــ فـ ااّل  أمـــشـــي  ْوال 

ــم الـــبـــيـــوت ــلـ ــه الــتــفــســيــر فــــي عـ ــن ــي ــث ــل ث

ــر ــريـ ــّضـ الـ ــون  ــيـ ــعـ بـ األرواح  واقـــــــع  عــــن 

ــار الـــبـــشـــوت ــ ــصـ ــ ــار وْقـ ــ ــج ــ ــّت ــ ــة ال ــ ــق ــ مــــن رف

ضمير هـــــّدت  والـــثـــانـــيـــه  الـــّظـــهـــر  تــْحــنــي 

تــمــوت واال  ــا  ــ ــّزه ــ ــع ــ ْب ــوس  ــ ــف ــ ــن ــ ال تـــحـــيـــا 

الــحــقــيــر ــن  ــديـ ــيـ بـ ــات  ــ ــاي ــ ــج ــ ال ــارت  ــ ــ صـ ال 

ــوت ــح ــن ال ــاس  ــ ــف ــ أن الـــعـــمـــر  ورود  ــف  ــط ــق ي

ويـــطـــول عــمــر الـــــــّروح فـــي وصــــل الــكــبــيــر

ــوت ــب ــن ال الـــكـــّف  فـــي  الـــّســـحـــت  بـــــذور  أّول 

صغير ــع  ــايـ ــبـ والـ ــوق  ــّسـ ــالـ بـ الـــّســـلـــع  ــس  ــخ ب

ــروت ــ ــكـ ــ ــان وْقــــــمــــــار الـ ــي الـــــركـــــبـــ ــ ــّق ــ ــل ــ ت

ــر ــديـ ــغـ الـ رّي  ــه  ــ ــي ــ ــام ــ ظ كـــــبـــــوٍد  ــع  ــنـ ــمـ تـ

الــثــبــوت الــخــيــر  فـــي  الــكــســب  ــوب  ــب ح واّول 

ــن كــثــيــر ــ ــالل وَحــــْصــــد وافــــــر م ــ بـــــــأرٍض حـ

ــوت ــخ ــب ــوق األجـــــر لــكــبــار ال ــقـ واْوجـــــــب حـ

ــر ــي ــه األج ــ ــي وج ــح فـ ــض ــن ــف ال ــل جـ ــب ــن ق مـ

ــوت ــف ــخ ــن ال ــف ــج ــال ــعــيــن ب ــل واتـــعـــب ســهــر ل

ــر  ــي ــف ــخ ال وقــــفــــات  األرزاق  ــر  ــ ــه ــ اط مــــن 

ــوط الــعــصــر خــيــط الــعــنــكــبــوت ــي واْســـَتـــر خ

ــي عـــلـــى خـــيـــر الـــبـــشـــر كـــــان الــســتــيــر ــ ــّل ــ ال

أنـهـار
الـدهـشة

حمد شامس المزروعي
اإلمارات

للشاعر  شعٍر،  من  هديٌة 

ــس  ــ ــام ــ ــد بـــــــن ش ــ ــمـ ــ حـ

على  كتبها  ــي،  ــزروع ــم ال

صفحة غيمة فأمطرت لنا 

هذه الدرة.
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اليقين ــاب  ــ ــي رح ف ــك  ــت زرع ــي  ــل ال ــا حــلــمــي  ي

واحتساب ــا  ْورضـ ــزم  ع الــّصــبــر  مــن  واسقيتك 

وقـــفـــت دونـــــك وقـــــوف ْجـــــــدودي األّولـــيـــن

ركاب الْجلك  وسقت  خيول  الْجلك  واسرجت 

ــورك يبين ــ نـ ــر  ــم ــع ال ــي عــتــيــم  ــل فـ ــ أم ــى  ــل ع

ــاب ــزه ــي وقــــّل ال ــدربـ ــه ْبـ ــدف ــص ــت ال ــّح ال ش

ــن ــي ــل ــّراح ــس تــنــقــش َجـــــّرة ال ــاري ــض ــت ــن ال كـ

الذياب قنيب  صمته  فجر  الــّلــي  صــدري  فــي 

دمعتين ــي  ف ذاب  ــه  ــرت ذخ الــلــي  واحــســاســي 

الــعــذاب دروب  الــوجــلــه  روحـــي  واســتــوطــنــت 

المبدعين لــســطــوة  الــفــاشــلــيــن  ــورة  ــ ث ــن  ومـ

كتاب يبني  وْشـــعـــور  فـــْكـــر..  يــهــدم  وعـــنـــوان 

ــلـــويـــحـــة الـــعـــابـــريـــن ــا تــعــلــمــت مــــن تـ ــ ــ أن

ــراب ــسـ ــا والـ ــم ــظ ــم ال ــع ــن ط ــا ال تــعــلــمــت مـ مـ

ــن ــري ــرة اآلخ ــظ ــك ن ــرب انــســان ي ــت أول  انـ مــا 

الغياب للحضور  يحطب  انــســان  آخــر  انــت  وال 

السنين سبات  مــن  الــتــجــارب  شمس  توقْظك 

باب الحلم  ورا  كــم  شــرفــه..  العمر  مـــدرك  يــا 

ــح الــتــيــه لـــو تــنــشــاف فـــي كـــل عين ــالمـ  مـ

ــال ظــل الــعــمــر بــيــن الــثــرى والــســحــاب مــا طـ

بين والــلــيــل  الــبــيــد  بعضها  ــي  ف ــوت  ــط ان  يـــوم 

ــراب ــت ــل واغ ــِج ــاٍس َخ ــسـ ــذوة تــبــاريــح واحـ ــ ج

ــرة الــمــســتــحــيــن ــظ ــن ــالم ب ــكـ ــل الـ ــث ــْت م ــلـ ذبـ

ــي عــلــى الــدنــيــا واهــلــهــا عتاب ــا ل واعـــرضـــْت م

جارب َشْمس التَّ
يمتلكون  الشعراء  بعض 

رسم  مــن  تمكنهم  مــقــدرة 

ــوه  ــوج ــة عــلــى ال ــش ــده ال

قصائدهم  تصافح  الــتــي 

وتقرأ ما يكتبونه.. فبعض 

تعاد  أن  تستحق  القصائد 

لما  وتكرارًا،  مرارًا  قراءتها 

جميلة  معاٍن  من  تحويه 

وإبداع تنطق به األبيات.

أنـهـار
الـدهـشة

عبدالرحمن السمين 
السعودية
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يــقــولــون دايـــم مــن صفت 

اقول  وانــا   .. محروم  نّيته 

دامه صافي القلب من قده

ــارك  ــب ــم الـــشـــاعـــر م ــت خ

الــحــجــيــالن قــصــيــدتــه 

يهدينا  الذي  البيت،  بهذا 

كل  ويختصر  القول،  فضة 

القصيدة  وهـــذه  الــكــالم. 

والوصايا  بالنصح  ــرة  زاخ

بها  يخاطب  التي  الطيبة 

صاحبه. 

أنـهـار
الـدهـشة

مبارك الحجيالن 
الكويت

ــع لـــي وابـــيـــك تــقــوم ــم ــت رفــيــقــي تــســامــى واس

ــوم ْبـــمـــَوّده ــيـ ــن الـ ــك مـ ــامـ ــي ْتــصــافــح أيـ ــ وأبـ

الــيــوم غــيــر  رزق  ــْه  ــَع م بــكــره  ان  تــعــرف  وابـــي 

ــر ضـــّده ــش ــب ــٍد وْصــــل الــســمــا وال ــ يـــا كـــم واحـ

المقسوم ــوى  س يصيبك  مــا  اّنـــه  تـــدري  وابـــي 

ــّده البـ الــنــور  ــرى  تـ ــك..  ــ ب ــّول  ــ ط الــلــيــل  وإذا 

ْخشوم  ــدق  ب لــك  تجي  الحاجه  هــي  مــا  وتــرى 

ــّده ــس ــن م االبـــــــواب  كـــل  مــنــعــهــا..  اهلل  إذا 

وتـــرى مــاهــي الــحــاجــه ال طــالــت أمـــر مــعــدوم 

ــّده مـ ــد  ــع ب ــو  لـ ــك  ــل ــوص ت ــا..  ــه ــب ــت ك اهلل  إذا 

ــوم ــل ــش كــثــيــر ْع ــّنـ ــع الــعــالــم وطـ ــش مـ ــاي ــع ت

ســــّده ــا  ــثـ ــغـ الـ وراه  إّنـــــــه  ــس  ــحـ تـ وبــــــــاٍب 

ــوم ــذم ــم م ــه ــُي ــْك ــن الـــلـــي دايـــــٍم ح وتـــرّفـــع عـ

ــرك مــعــاهــم وصـــل حـــّده ــب ــل ولـــو ص ــاه ــج وت

ــه مــطــر وغــيــوم ــال ــي وص ــي ف ــل ــع ال وتـــواصـــل م

ــتــســاهــيــل فـــي صـــّده ــل ــه ل ــل ــع ومــــن َصـــــّد ج

بــهــمــوم  ــه  تــثــقــل وال  ــك  ــب ــل ق عــلــى  ــد  ــ ــرّك ــ وت

ــّده ــهـ ــب لـــك الــقــلــب ويـ ــع ــت ــر الـــزعـــل ي ــي ــث ك

محتوم  ــعــمــر  وال قــاعــده  ــا  ــذه خ وبــهــالــنــاس 

ــك بـــّده ــرح ــف ــّلـــه ومــــن ي ــك خـ ــل ــزع َفـــَمـــن ي

مــلــزوم لـــك  صــــار  اذا  ــم  ــه ــي ف تــنــصــدم  وال 

ــّده ــ ــش ــ ال ــة  ــ ــاع ــ س ــرف  ــعـ ــنـ تـ االوادم  ألن 

ــروم ــح ــه م ــت ــّي ــت ن ــف يـــقـــولـــون دايـــــم مـــن ص

ــّده ــن قـ ــب مـ ــل ــق ــه صـــافـــي ال ــ ــول دامـ ــ ــا اقـ ــ وانـ

َدْعوة للّتعايش
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أنـهـار
الـدهـشة

اإلنـــعـــدام مـــن  مـــوجـــد االشـــيـــا  يـــا  يـــا اهلل 

ــب يـــا مــنــشــي مـــن الــبــحــر غيم ــح ــق ال ــال يـــا ف

ــالم ــّس ــرد الــعــظــيــم ال ــف ــال ــك الــمــلــك ي ــال يـــا م

العتيم الـــظـــالم  جــنــح  فـــي  الـــنـــور  مــولــج  يـــا 

ــن الــخــتــام ــس ــوك وتــوبــه لــك وح ــف اســألــك ع

ــس نـــّد ْوخــصــيــم ــي ــل الــنــفــس شــعــلــة هـــوى واب

والــــــــّدوام الـــبـــقـــا  ــا ســـــرع االيــــــــــام.. هلل  ــ ي

الهشيم بــوســط  شــّبــت  ال  الـــنـــار  مـــن  اســــرع 

ــام ــي فــــوق الــبــســيــطــه أنـ ــع ــْوا م ــ ــان ــ ــام ك ــعـ الـ

ــت فــيــهــا مقيم الـــّلـــي قــل ــوم مـــْحـــٍد مـــن  ــيـ والـ

ــا لـــلـــَعـــدام ــ ــارن ــ ــم ــ لـــذلـــك أدركـــــــت بــــــاّن اع

نهيم هـــواهـــا  فـــي  لـــو  ــلـــه  آجـ الـــحـــيـــاة  وان 

ــك ولـــيـــت اهــتــمــام ــن ــاس ال م ــنـ ــع الـ تــكــبــر مـ

الحليم ــّد  ــش ت وال  الــّزهــيــد  بــعــيــن  وتــصــغــر 

ــام ــي ــاره صـــيـــام وثـــلـــث لــيــلــه ق ــ ــه ــ ــي ن ــ ــّل ــ ال

والنعيم ــه  ــوارفـ الـ الــظــالل  ــاب  ــس ح يــحــســب 

ــُرور قــيــعــان الــصــحــاري غــمــام ــ ــ مـــا يــــروي ْغ

الــســقــيــم ااّل  الـــصـــحـــه  ــام  ــقـ مـ ــّدر  ــ ــق ــ ي واَل 

ــام ــئ ــل ال الـــجـــامـــحـــات  الـــّنـــفـــوس  ــرّد  ــ ــ ي وال 

ســلــيــم ــٍب  ــ ــل ــ وق مـــؤمـــن  رضـــــا  ــاعـــة  ــنـ قـ إاّل 

ليم الَقْلب السَّ
بالحقائق،  عامرة  قصيدة 

كتبها  الشاعر  أن  بــد  وال 

يحدثنا  فهو  تجربة،  بعد 

عن  النص  هــذا  خــالل  من 

الدنيا  وتقلبات  الــحــيــاة 

والكثير الكثير.

سالم كدح الراشدي
اإلمارات
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يا اهلل عسى بعض الفرج ياتي عقب ذاك الطريق
متناعته ســرت  خطاوينا  له  من  الحزن  درب 

يضيق الفرحه  من  ــّده  ُم عقب  ــّده  ُم له  القلب 
ساعته ضــّبــط  الــوقــت  عليها  مــوعــد  ثانّيته 

غريق ولكّنك  األســعــد  بــاّنــك  تحسب  والــنــاس 
باعته هي  عقب  من  فرحه..  للناس  شرى  الّلي 

صديق فعاًل  واحــٍد  له  صفى  الدنيا  من  ليته 
شماعته  على  حزنه  الغَرق  ذاك  عقب  جّفف 

رقيق فيها  ما  الناس  اّن  اْدَرك  يوم  قسى  وليته 
َجماعته َبَعض  ظهره  طَعن  اْن  يوم  نسى  وليته 

ــم رفيق ــال ــع لــلــنــاس وال ــا اتـــذّكـــر يــومــنــي  ــ وان
الفرح واحيا على استمتاعته واطرب على لحن 

عويق بحٍر  على  واكتب  للحزن  انّظر  كنت  ما 
جاعته مــا  ليلٍة  الــّلــي  نفسي  عــادة  والضحك 

وثيق العالم  مــْع  إلّلي  لك  حــّب  ــه  اّن تحسب  ال 
قاعته مــن  والــســتــر  للمراكب  مــوعــد  البحر 

تطيق ال  ما  مدرسه  حياتك  في  دايــم  والناس 
طاعته لــه  وانــكــروا  خلقها  اهلل  تــنــزعــج..  ال 

عتيق حــزٍن  من  فيه  ما  كتم  شاعر  والمشكله 
ذاعته والــقــصــايــد  للقوافي  همومه  يشكي 

دفيق ــٍر  ــه ْون ــدس  ــْن ِس بجنْة  تبّشرنا  اهلل  يــا 
ناعته بــالــمــكــارم  عظيمه  ســيــره  لنا  وتبقى 

يفيق هو  حياته  غفوة  من  العمر  بعد  االنسان 
راعــتــه ــيــالــي  الــّل ــت  ــي ْول ــه  ــ أّول ـــ  َفـ تنبه  ليته 

يليق  ــي  ــّل ال للحياة  ــّدم  ــق ن ذلـــك  رغـــم  وعــلــى 
لّماعته  الــزمــن  فــي  والمعاني  معدن  االنــســان 

طريق لــخــطــواتــه  يبقى  ــه  ــزرع ي لــلــي  ــورد  ــ ال
ــقــا َمـــــَع قــــدم زّراعـــتـــه ــل ولـــلـــشـــوك وعـــــٍد ل

َدْرب اْلِحزن أنـهـار
الـدهـشة

للشاعر  ــى  أولـ مصافحة 

بقصيدة  المايدي،  أحمد 

تحكي  بالتفاصيل،  عامرة 

الواقع  من  الكثير  عن  لنا 

الذي نعيشه. 

أحمد المايدي البدواوي
اإلمارات
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ــاب ــح ــٍد عــنــــــــي الـــــــــــــــــى عـــز االص ـــ يـــا قــاصـــ
سفيـــــــره والــنــفــايــــــــــــــل  سالمــــي  زادك 

ــر غــاب ــم ــق ــاوزت وال ـــ ـــ ـــ ـــ ويـــن الــثـــــــــــــــــريــا جـــ
عشيره يســـــوى  بالمـــهد  طفلهم  لـــي 

وجلبــاب ـــــاٍج  ـــ تـــ العــــــز  ـــ  َمـ لهــــم  ــاٍس  ــ ن
ــراس مــبــدأ وغــيــره ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا يــخــضــعـــــــــــون ال مـــ

ــا قـــلـــٍب مـــــــــــن الـــهـــم مــنــصــاب ـــ مــجــبـــــــــــور يـــ
ــره وحــيــره ــي يـــا مـــــــــــن شــكــيــت الـــــــــــــــــوقــت س

ــاب ــا ط ــر والـــوقـــت مـ ــم ــع ــن قــطــوف ال ــذ مـ خـ
خيره مأخـــــوذ  النــــــاس  كــــــــــــــالم  وااّل 

ــاّلب ــ َغـ الـــطـــبـــع  ــرى  ــ تـ ــي  ــّمـ ــسـ ْلـ تـــامـــن  وال 
وديـــره ديــــــــــــــره  بيـــــن  عــزيــــــــــــــٍز  مـــــــــــا  يـــا 

ــاب ــي ــان ب ــاب  ــ ــن ــ اط ــّدل  ــ ــب ــ ْت ــرت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كــّش ال 
تستجيره احــــد  لــــك  مــــا  ــت  ــف وّق وال 

أصــــــــــــــل الــغــنـــــــــــى بــالــعــلــم راعـــيـــه مـــا خــاب
فــقــيــره يــســــــــــــــوى  الــمــــــــــــــــــــــــــال  غــنــّي  وااّل 

ــاب ــرق م راس  ـــــن  مـــ ــم  ــل ــع ال نــهــلــت  ـــــه  ـــ ـــ وانــتـــ
الــمــنــيــره بالعلــــــــوم  تعلــــــى  ــرٍح  ـــ ـــ ص

ــاب ــس ــاٍل وان ــــ مـــا اقــــــــــــــول لـــــــــــي َجــــــــــــــدٍّ وخـ
ــره ــي ــعـــال مــوقــف وس ــال افـ ـــ ـــ ـــ ــرج تــــــــــــــرى ال

ــاب ــي ــاة مـــا بــيــن أحــــــــزان واط ــي ــح ــرى ال ـــ ـــ وت
الــمــريــره بعـــــد  الــّطــيــب  حيـــــاة  وتــهــنــى 

ابـــواب الــخــيــر  مـــــــــــن  لـــــــــــه  تــفــتــح  رّب  يــــا 
جيره خــيــر  يـــــا  والــّديـــــــــــــــــن  التقـــى  ــاب  ــ وب

ثياب العافيه  ولـــه  بأيامــــــه..  ويسعـــد 
خيره ومختـــــوم  الـــــدايم  ملبـــــوسه 

األْصحاب
العماني  للشاعر  قصيدة 

فيها  يذكر  الهاشمي  ناصر 

األصــدقــاء  صــفــات  بعض 

الصديق  هو  ومن  األوفياء 

الحقيقي ..

أنـهـار
الـدهـشة

ناصر الهاشمي
سلطنة ُعمان
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طغيان الريح

ــاٍن.. تـــجـــي بـــعـــده امـــطـــار ــ ــي ــ ــغ ــ ــلـــريـــح ط لـ

ــه خـــيـــره ــ ــع ــ ــَب ــ ــْت ــ ــر ْوشــــــــــر.. ِت ــ ــا كــــــْم شـ ــ يـ

أوزار مـــّنـــه  يـــجـــي  مــهــمــا  لــــو  والـــــّشـــــوك 

عـــبـــيـــره ــة  ــ ــح ــ ــف ــ ون ورده  مـــــن  ــاه  ــ ــس ــ ــن ــ ت

ــا بـــعـــدهـــا اخـــيـــار ــ ــره ــ ــف ذك ــل ــخ واشــــــــرار ي

ــن الــمــغــيــره( ــ ــد( مـــع )اب ــالـ ــأل عــلــى )خـ ــ واسـ

ــه نـــار ــ ــّرت ــ ــا ض ــ ــم( م ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــا نـــفـــس و)ابـ ــ ي

ــره ــي ــب ــن يــــا نــفــســي الـــكـــبـــيـــره.. ك ــي ــق ــب ت

ــار ولـــــو صـــــار مــــن صــــّكــــات االيــــــــام مــــا صـ

ــره ــيـ بـ جـــــف  وال  حـــبـــلـــي  ــع  ــطـ ــقـ ــنـ يـ مـــــا 

ــز ْكـــبـــار ــ ــّج ــ ــع ــ قــــولــــي يـــســـّكـــت قــــــوم وي

ــب الــــغــــريــــرات غــيــره ــلـ ــى قـ ــلـ ــر عـ ــطـ ــمـ ويـ

بــــــــاْدوار اِصــــــــّف  وال  ــي  ــنـ ــّدمـ ــقـ يـ ــي  ــلـ ــعـ وفـ

أصــــيــــر أّولـــــــهـــــــم.. لـــــو اّنــــــــي األخــــيــــره

ــوار ــ ــ االس واجــــتــــاز  ــت  ــ ــوق ــ ال ذراع  واْلـــــــــِوي 

ــي الــخــطــيــره ــانـ ــعـ ــمـ ــل الـ ــ ــ مــــا جــــازهــــا أه

ــار ــ ــنـ ــ ــب وديـ ــصـ ــنـ ــمـ ــي مـــعـــانـــيـــهـــم بـ ــ ــلـ ــ الـ

ــر أجـــيـــره ــ ــاع ــ ــش ــ ــم ــ ــل وال ــ ــذه ــ والـــــقـــــول م

ــك االشـــعـــار ــي ــط ــا اع ــ ــي الــفــكــره وانـ ــم لـ ــ ارسـ

ــره ــديـ ــتـ ــسـ ــا مـ ــنـ ــنـ ــيـ والــــــطــــــاولــــــه مــــــا بـ

أنـهـار
الـدهـشة

موضي رحال
 الكويت 

ــهــا عــزة  قــصــيــدة عــنــوان

بــالــذات،  والــثــقــة  النفس 

من  الكثير  لــهــا  لــشــاعــرة 

سطرتها  الــتــي  القصائد 

بالنفس  الــفــخــر  ــداد  ــم ب

والشموخ والعزة.
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ــار ــي جــبــهــة الـــمـــجـــد تـــذكـ ــ ــك ف ــ واِخـــــــــّط ل

يــشــبــه لـــذكـــر )ْكـــلـــيـــب( بـــعـــيـــون )زيــــــره(

ــار  ــك ومــــــا صـ ــ ــّن ــ واقــــــــول َشـــــــْي مــــا صــــــار ع

نـــــســـــّد دونــــــــــه بــــــــاب يـــــزعـــــج صــــريــــره

ــار ــ ــب ــ ــارق الــــزيــــف االخ ــ ــ واصــــــــّب لــــك مــــن بـ

ــره ــيـ غـ ــه  ــ ــي ــ ف وال  شــــاهــــدهــــا  عـــــــاش  مـــــا 

ــار  ــ ــّب ــ ج والـــــعـــــز  مـــــــــــــدرار..  ــا  ــ ــط ــ ــع ــ ال دام 

ــب ســـيـــره ــ ــي ــ ــا اج ــ ــن غـــيـــر مـ ــ ــا.. مـ ــ ــهـ ــ ــّطـ ــ أخـ

ــار ــ ــّف ــ غ والــــــــــرب  عـــــفـــــو..  ادّور  وارجــــــــــع 

ــره ــي ــق ــع.. والــــمــــبــــادي ف ــ ــم ــ ــط ــ ــــس ت ــف ــ ــن ــ وال

االعــــــــذار تـــغـــنـــيـــك  اظــــــن  ــا  ــ مـ تـــعـــتـــذر  ال 

ــا كــســيــره ــ ــراهـ ــ ــك.. تـ ــ ــس ــ ــف ــ َأْولـــــــــــى بـــهـــا ن

ــار ــر يــــا جـ ــعـ ــشـ ــى الـ ــلـ ــذا يـــســـنـــد عـ ــ ــك ــ مــــا ه

ــره ــ ــي ــ ــه وج ــ ــب ــ ــي ــ ــوه وه ــ ــطـ ــ ــه سـ ــ ــ ــر ل ــ ــع ــ ــش ــ ال

ــى كـــــل االقــــــــدار ــ ــل ــ ــي ع ــ ــاورنـ ــ ــجـ ــ دامــــــــه مـ

ــره ــيـ ــعـ ــتـ أسـ وال  قـــــــــدره  ــن  ــ ــ م احـــــــــّط  ــا  ــ ــ م

ــار ــ ــج ــ ات بـــــه  أتـــــاجـــــر  وال  لـــمـــصـــلـــحـــه.. 

ــره ــ ــري ــ ــض ــ ال ــي  ــ ــان ــ ــع ــ ــم ــ ال ــه  ــ ــ ــْل ــ ــ ــمِّ ــ ــ أَح َوال 

وكـــــبـــــار وجــــــــاهــــــــات  بـــــــه  ادّور  وال 

ــره ــ ــي ــ ــص ــ ــب ــ ال عــــــديــــــم  يـــــــا  هلل  ــر  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
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ــد لــو يطول ــ ــر واح ــم ــع ــاة ْحــظــوظ وال ــي ــح ال

ــم الــقــنــاعــه واقــتــنــع ــدي عـــش حــيــاتــك يـــا ع

ــره عـــــرٍض ْوطــــول ــّتـ ــمـ لـــو تـــلـــّف الـــكـــون وتـ

ــو أغـــــراك الــّطــمــع ــن لـ ــّي ــع ــا ت ــر رزقــــك مـ ــي غ

ــول ــ ــّك وذه ــ ــك ش ــل ــدخ ــال ي ــذي الـــّدنـــيـــا فـ ــ ه

ــع ــل ْوه ــوف  ــ ــا خ ــه ــف ــوادي وال يــصــيــبــك مـــن ص

ــول ــ ــادئ واألص ــب ــم ــاش حــســب ال ــم فــقــيــٍر عـ ك

السنع ــل  ــع ــف وال ــب  ــي ــّط ال ســمــعــة  ــه  ــال م راس 

طــّيــب وحـــّظـــه عـــن أبــســط أمـــاّنـــيـــه يــحــول

ــوم ْووجـــع ــم وال شــكــى لــلــخــلــق مـــا بـــه مـــن ه

ــزول ــعـ ــاه مــجــلــي وْمـ ــيـ ــاش دنـ ــ ــم غـــنـــيٍّ ع ــ وك

ــا جمع ــه مـ ــت ــي ــر الــــّدراهــــم ول ــي ــع غ ــم ــا ج مـ

ــم مـــالـــه قــبــول ــ ــه رغ ــا لـ ــ ــب وم ــّي ــط ــو ب ــا هـ مـ

ْوشــبــع ــّل  مـ وال  لــه  قــســم  ــي  ــّل ــال ب اكــتــفــى  وال 

ــه غــنــى الهـــل الــعــقــول ــاع ــن ــق يـــا رفــيــقــي وال

تنخدع ــذرى  ــ وحـ ــرك  ــي غ ْبـــثـــوب  تــعــيــش  ال 

يــقــول ــو  ــ وّشـ درى  ال  ــن  مـ ــول  ــ ق ــك  ــّم ــه ي وال 

ــود ْونـــفـــع ــ ــال فـ ــ ــا يـــقـــولـــه ب ــ ـــر م ــث ــي أكـ ــ ــّل ــ ال

ــّب ْوحـــلـــول ــ ــا ط ــه ــّل الــّصــعــايــب ل ــ احـــلـــم وكـ

ــّج ْومــّتــســع ــق فـ ــي ــّض واجـــعـــل ْبـــصـــدرك مـــن ال

لــلــوصــول وصـــعـــٍب  بــعــيــٍد  حــلــمــك  غـــدى  وإن 

ْبــتــقــتــنــع  غــصــب  الـــوقـــت  مـــع  وااّل  اقــتــنــع 

الَحياة ْحظوظ
ــون وتــمــّتــره  ــك ــو تــّلــف ال ل

عرٍض وطول .. غير رزقك 

ما تعّين لو أغراك الطمع

يجب  مة  ومسلَّ حقيقة، 

وهــذا  بها،  ونقتنع  نسّلم 

ــٌر بــالــحــكــم  ــامـ الـــنـــص عـ

في  الشاعر  ــا  أوردهـ التي 

رسالٍة  إليصال  قصيدته، 

لمن غّرته هذه الحياة.

أنـهـار
الـدهـشة

محمد بن ديجم بالحارث
السعودية
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أرويه بغيت  طرٍق  لي  جاز  المشاعر  صْبح  على 

الهادي بــجــّوك  الّنهار  وْضـــَح  يــا  الّصْبح  يقول 

فيه يـــرّدك  معنى  على  لــه  وغـــّرد  لــه  تبّسم 

عــادي بكلمتك  الشعور  ميقاف  حــس  يالمس 

بيديه الغال  مفاتيح  لك  يسلم  خالد..  ــذا..  ه

وينادي االحــبــاب  مــع  معروفه  الصمت  يقول 

يرجيه موقٍف  وخّصْص  الشاعر  موقف  تباين 

وادي لــه  الــحــب  تــقــول  الــلــي  الجهود  كــل  على 

ْوليه نبيه  الحكمه  مــع  أنــك  تظن  ال  حبيبي 

ْجيادي ْيسابق  الضمير  وســط  في  الحزن  الن 

يدعيه وحزنها  المنام  وســط  في  ــالم  اح تمر 

بعنادي زّودت  ولـــو  الــدمــعــه  عيني  ــي  ــرخ وت

ْبــَلــّبــيــه ــا جــاوبــتــك  ــا هــاجــس الــنــايــم انـ أال ي

ميالدي عيد  تشابه  فــرحــه  مــن  القلب  ــّز  وَفـ

باقيه في  َصــّديــت  إذا  صمتي  سبب  وش  تأّكد 

بسنادي القلب  ــُزود  تـ اللي  الــجــروح  خواتيم 

يشريه ومن  العالم  هذا  يملك  ما  كثر  جروحي 

ــه ويــقــتــادي ــل ــا عــلــى وص ــره ــاع يــفــّرج هــم ش

تنهيه الزمن  في  هموٍم  ْيــفــّرج  الولي  غير  وال 

ــزادي ــ ْب ــل  ــاك وت الـــدمـــوع  زود  تــواكــبــنــي عــلــى 

ُصْبح الَمَشاِعر 
مشاعر  إخفاء  الصعب  من 

والشاعر  ــم،  واأللـ الــحــزن 

قصيدته  يــغــلــف  مــهــمــا 

أن  إال  والــتــفــاؤل،  بالفرح 

بالهموم  الــمــثــقــل  قلبه 

مشاعره  انكسار  يترجم 

التي يهيجن  القصيدة  في 

بها. 

أنـهـار
الـدهـشة

خالد الزيادي
السعودية
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ــراق أحـــبـــابـــي ــ ــْفـ ــ ــوق كــــم هــــّزنــــي بـ ــ ــّشـ ــ الـ
داره ــي  ــقـ ــافـ خـ فــــي  ــى  ــ ــن ــ َب ــم  ــ ــــاله غ ــي  ــ ــل ــ ال

ــف الـــشـــوق وغــيــابــي ــوص هـــذي الــمــشــاعــر ب
اســــــراره ــي  ــشـ ـــفـ ْوت تـــبـــوح  ــرٍة ال  ــ ــي ــ ــي ح ــ ف

ــي ــابـ ــرحـ وتـ ــي  ــالسـ ــجـ مـ ـــــْرت  تـــــذكَّ مــــن  ال 
ــاره ــد الْجـــــل ْتـــِشـــّبـــنـــي نـ ــوجـ يــحــطــبــنــي الـ

ــي ــاب ــب ــت الــجــفــا واْرخــــيــــت اس ــن ــع ــا ط ــامـ يـ
ــداره ــقـ مـ زود  ــن  ــ م ــال  ــغـ الـ ــت  ــن ــض ح ــا  ــ ــام ــ وي

أشـــتـــاق الّمـــــــي.. الُبــــــــوي.. وكـــــّل أقـــرابـــي
ــي اوتــــــاره ــ ــم يـــعـــزف ل ــه ــف ــي ــي ط ــ ــّرن ــ ــم م ــ ك

ــي ــ ــواب ــ ــّل أب ــ ــِطـ ــ ــي عـــلـــيـــه ْتـ ــ ــل ــ والـــــشـــــارع ال
تـــذكـــاره ــلـــب  ــقـ الـ قـــّفـــى وشــــــاق  ــبـــت  ال غـ

ــي ــرابـ ــأل ْتـ ــ ــس ــ ــر ْوت ــي ــس ــي ت ــلـ ــوه الـ ــطـ ــخـ والـ
ــاره ــّحـ عـــن دانــــــٍة ِقــــد رَبـــــت فـــي حــضــن مـ

ــوف أطــيــابــي ــ ــج ــ ــي تـــنـــام ْب ــ ــّل ــ الـــــّديـــــره ال
ــاب جــــّبــــاره ــ ــ ــب ــ ــ ــو عـــّنـــهـــا أبـــتـــعـــد الْس ــ لـ

ــر اســـرابـــي ــّيـ ــت آطـ ــي ــر ج ــك ــف ــن مـــصـــدر ال مـ
ــل بــأشــجــاره ــ ــّل ــ ــَظ ــ ــّس واْت ــ ــِح ــ ــن ال ــ ــوِط ــ ــَت ــ أْس

ــي ــاب ــت ــح مـــعـــي والـــشـــاهـــد ْك ــن ــج ــد ي ــعـ ــُبـ الـ
ــاره ــ ــع ــ ــاس واش ــ ــرط ــ ــق ــ اتـــَنـــّفـــس الـــحـــبـــر وال

ــي ــاب ــح ــة اص ــب ــي ــغ مـــتـــشـــّعـــٍب هـــالـــجـــفـــاف ْب
ــل.. والـــحـــاره ــ ــأه ــ ــي.. ل ــ ــرت ــ ــدي ــ ويــــرّدنــــي ْل

ــر مــحــرابــي ــهـ ــي عـــفـــاف ْوطـ ــال ــي ــي خ ــم فـ ــ ُه
ـــم الـــــوجـــــدان مـــشـــواره ــي بـــحـــرهـــم يـــمَّ ــ ف

ــي ــاب ــش ــامـــه( أوّجــــــه كــــّل أخ ــنـ ــمـ صــــوب )الـ
ــيـــه بـــّحـــاره ــلـــوعـــي فـ ــٍن ضـ ــيـ ــفـ ــع سـ ــ ــن ــ واص

ــي ــ ــداب ــ ــن أه ــيـ ــي بـ ــونـ ــيـ ــعـ لـــلـــّســـاكـــنـــيـــن ْبـ
ــاره ــ ــف ــ ــب األشــــــــواق واس ـــركـ ــا م ــ ــت انـ ــ ــّدي ــ ش

َمْرَكب اأَلْشواق
ــن قـــصـــائـــد الــحــنــيــن  ــ م

هناك  ــس  ــي ول ــن..  ــوط ــل ل

الحنين،  هــذا  مــن  أصــدق 

الشاعر  بها  يبحر  قصيدة 

السرور على مركب  عيسى 

إلى مراسي الحب  األشواق 

والسالم.

أنـهـار
الـدهـشة

عيسى السرور
 البحرين 
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معي..  خلك  رجا  صاحب:  يا  الجرح  يبرى  لين 

صار أبسط ما يحوش الوجد قد يخدش حشاي

مدمعي  فــّمــي  حــرف  يسبق  ــبــوح  ال ــرت  زقـ لــو 

وان مسحت الدمع -تكشف جعبتي- رجفة يداي

ْبمسمعي ِكْلها..  الصبر  مــفــردات  واسكب  دّنْ 

بسماي  الغيم  وخّفف  حديث..  اوجاعي  زّمــل 

تّدعي  الــنــوايــا  كــان  مــا  صــدق  يلفظ  جـــرح.. 

مــا تــذبــح غالي الــشــعــور.. بقبل  ــرد  ب يــا  َســـّم 

نعي بقلبي..  ــرهــا  أْث أشــعــر..  ــّب  ح ــَوة  ــْن ِغ ــّل  ك

بكاي ــي  ل زادت  ــزن  ــح ال وقـــت  مـــزن  رّشـــة  ــل  ك

سعي ْلها  سعيت  الــّلــي  غير  هــنــاك..  دنيا  كــن 

بناي  في  تهنى  ونــاس  حــطــام..  لي  حلٍم  شفت 

للوعي  يرجع  البال  لين  الضيق..  يهدى  لين 

عماي في  سرته  درب  يْنِور  الليل  يمضي  لين 

بــت يــا صــاحــب أشـــوف.. الــهــم يــرعــى بــي رعي

معاي صاحب  يــا  ــاك  اب وثــم  اهلل..  اال  معي  مــا 

َبْرد الّشعور
كتبت  يـــأس..  لحظة  فــي 

الشاعرة سندية الحمادي 

تبوح  التي  القصيدة  هذه 

لنا  لنا عن معاناة اتضحت 

خالل  من  تفاصيلها  بعض 

وشعورها  لأبيات  سردها 

الباكي فيها. 

أنـهـار
الـدهـشة

سندية الحمادي
اإلمارات
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بين يدي راعي اإلبداع 
والثقافة والفكر

كعادته في االحتفاء برّواد الشعر الشعبي ومبدعيه، احتفى مهرجان الشارقة للشعر 
النبطي في دورته السادسة عشرة لهذا العام، بنخبة ممن قّدموا أنفاسهم عن طيب 
ُيكّرموا  بأن  فحُظوا  شعرًا،  وجدانهم  صاغوا  رّوادًا  للناس،  أيضًا،  خاطٍر  وطيب  إبداع، 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الّسمو  صاحب  والفكر  والثقافة  اإلبداع  راعي  يدي  بين 

محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، يحفظه اهلل.
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محمد بن سعيد بالهّلي.. دائمًا الشعر والصحراء على ميعاد!
هاجُسه »المكان«، وما يحمله من عذب الذكريات

على جمر ق�شيدته الأ�شيلة، وعنفوانها 

يزال  ما  والتذكار،  الأمل  على  الم�شيء 

بالهلي ما�شيًا في  �شعيد  ال�شاعر محمد بن 

معاتبًا،  ًة 
ّ
مر النبيل؛   

ّ
الإن�شاني م�شروعه 

ُم�شاكيًا؛  َفِرَحًا  ثالثًة  ًة 
ّ
ومر �شاكيًا،  واأخرى 

و»نجمة  همومه،  له  المحّبة  جرح  لأّن  ذلك 

بعيداً  تاأخذه  عينيه  بين  تتنّوُر  التي  الدار« 

اكتنفْته  ورّبما  والأحالم،  الآمال  في  بعيداً 

»كبار الهمومي«:

سلومي وقلنا  الكايد  على  دسنا 
الّشيالي فــي  صعب  لــو  لحمٍل  وشلنا 

رسومي والــبــقــايــا  وجينا  ــا  وســرن
ــد الــفــعــالــي ــي ــول يــنــطــق بـــه وك ــقـ والـ

�شاحبًا  يكون  اأن  عليه  ُقدَِّر  بالهلي، 

للتراث، ومن ي�شاحب التراث اأ�شبح �شاحبًا 

لل�شحراء، ومن �شار �شديقًا لها فاز بقيمة 

النقّية،  �شحابها  واأمواج  الذهبّية،  رمالها 

هاج�ُشه  وبات  والعادات،  للنا�س  فاأخل�س 

»المكان«، وما يحمله من عذب الذكريات.

وحين يح�شر المكان.. تح�شر »لهباب«.. 

قريته التي عرفت اأولى خطاه، وتفّتحت فيها 

اأزهاره في اكتناز المفردة المنذورة  بواكير 

لل�شعر.. ال�ّشعر!.. هذا الإح�شا�س الذي ملك على 

ال�شوق  ُجل كلَّ وجدانه، فتنافذ منه على 
َّ
الر

والعذوبة والحوار الدافئ ال�شفيف.. والحكمة.

اإّنه،  ال�شعر  ومتذوقو  النّقاُد  عنه  قال 

وبالرغم من األفاظه القوّية الهادرة، ا�شتطاع 

تتخللها  ُجماٍن،  من  قالئد  منها  يجعل  اأن 

 
ّ
�شر وهو  بالأ�شالة،  المعّتقة  الرومان�شّية 

التراث  على  المفطورين  الموهوبين  اإبداع 

اأروع  لنا  اأنجبت  التي  بتفا�شيله   
ّ
الغني

الق�شائد والإبداعات.

ولو فّت�شنا في القامو�س اللغوي لل�شاعر 

 ،
ّ
بالَبر الحتفاء  كثير  لوجدناه  بالهلي، 

التراث؛  اأمانة  على  بالمحافظة  والن�شغال 

»الغاف«،  ولذلك فهو على �شداقٍة مع �شجر 

وظالل البادية، والريف، وهو المبادر دائمًا 

»جمعية  موؤ�ش�س  فهو  التراث،  هذا  لخدمة 

اإحياء التراث ال�شعبي«، واأّول من اأ�ش�س القرى 

مّثل  اأّول من  وهو  الدولة،  التراثّية في مدن 

تراث الإمارات في الخارج.

اللون  هذا  »التغرودة«..  عا�شق  بالهلي.. 

ربما  األحانه..  الرائع في   
ّ
الإماراتي  

ّ
الغنائي

اأو  ال�شقور،  بها  ي�شاكي  ق�شيدٍة  في  نجده 

نطرب له في كلماٍت لعلي بن روغة، اأو رّبما 

نجده وفيًا على العهد؛ اإذ يقول:

منتظم بــهــجــٍر  يــكــافــيــنــي  لـــو 
سنين عــهــده  ــى  ــل ع ثــابــت  ــي  ــن ــوف ش

ْومحتشم وشـــان  عــالــي  قـــدر  ــه  ل
نــديــن وال  رضـــــاه  فـــي  نـــفـــّرط  وال 

ال�شعر  دائمًا  بالهلي..  �شعيد  بن  محمد 

وال�شحراء على ميعاد!
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عتبات الجمال

حارسًة للذاكرة والقيم األصيلة
شاعرة الوسطى.. مقدرٌة عالية في توصيف المشهد

كّلما  والذكريات  ال�شوُق  يهزَّها  اأن  لبّد 

راأت �شجرًة اأو تاأّملت »�شيحًا«، اأو راقبْت من 

عيون الأّيام ال�شاهلة بالحنين بيوتًا قديمًة 

»حمام  زارها  كّلما  اأو  با،  ال�شّ مرابع  في 

الدوح« في »الّذيد«.. فال بّد واأّن ر�شالًة عابرًة 

الطنيجي  مريم  ال�شاعرة  ُتزجيها  لالأزمان 

الطائر  هذا  متن  على  الو�شطى«  »�شاعرة 

حين  خ�شو�شًا  الممتاز،  البريد  اأو  العجيب 

ي�شيء الليُل على اأكثر من جرح:

ــح ــاريـ ــبـ ــتـ ــا لـــيـــل الـ ــ ــت يـ ــ ــوي ــ ض
روح؟! ــم  ــ ك لـــيـــل  ــا  ــ ي ــك  ــ ل ــت  ــبـ ــعـ واتـ

ــال الــمــجــاريــح ــحـ ــو تــــــدري بـ ــ ل
ــوح ــ ــن ــ ــت بـــالـــحـــســـرات وال ــيـ مــــا جـ

الو�شطى«  »�شاعرة  اأو  الطنيجي..  مريم 

اإلى مناطق  اأن ُتنادى، تذهب بنا   
ّ
كما ُتحب

مفعمة بالحنين الُمغّم�س بالو�شف، في نوٍع 

من العتاب الآ�شر بال�شورة ال�شعرية والبيان 

 الأثير، لتظّل حار�شًة للذاكرة والقيم 
ّ
الجمالي

الأ�شيلة التي ترجو اأن تدوم في النا�س.

ن�شاأت  التي  لل�شاعرة  الطبيعي  ومن 

عائلٍة  ظّل  في  الأ�شيلة  البدوية  القيم  على 

في  حتى  لل�شعر،  وفيًة  تظّل  اأن  محافظة، 

ذلك  يمنعها  فلم  باأ�شرتها،  اهتمامها  خ�شّم 

من اأن توا�شل م�شوار هذا الهاج�س الجميل.

بال�شعراء  تاأّثرت  التي  الطنيجي،  مريم 

الخ�شر،  ورا�شد  الرّواد كالماجدي بن ظاهر 

اأوائل  من  فكانت  التعليم،  من  بقدٍر  حظيت 

الطلبة الذين التحقوا بالمدار�س التي اأن�شاتها 

الدولة اإّبان التحاد.

في  عالية  مقدرٌة  الو�شطى  ول�شاعرة 

تو�شيف الم�شهد، من خالل تجلياٍت اإبداعّية 

عالية الم�شتوى، كما في ق�شيدتها »غب�شة«، 

التي كانت بمثابة »وّنة �شايب«، اأو »وّنة لدغ 

الأ�شيل، في  العجارب«، كتعبيٍر عن حزنها 

»غب�شة هّبت هبايب.. قبل ال�شحور ايحين«.. 

»وّنيت  الموؤلمة:  العذبة  ال�شورة  مع  لنكون 

كلُّه  وذلك  البين«..،  دريج  �شايب..طايح  وّنة 

و�شف  في  المن�شودة،  الحكمة  اإلى  للو�شول 

العجايب..  وفيها  »دنيا  الحياة:  ت�شاريف 

ال�شرايب..  عذب  كا�ٍس  الكا�شين..  ِم  ت�شجيك 

وكا�س يق�ّس الوتين«.

الو�شطى«  »�شاعرة  مع  نر�شم  ونحن 

الب�شمة، فنردد معها:

ــه عـــلـــى شــفــانــا ــم ــس ــب ــم ال ــرسـ نـ
ــه مـــحـــاجـــرنـــا ــ ــع ــ ــدم ــ وتـــحـــجـــب ال

ــا يــشــنــان وواْش  حـــســـود  عــــن 
ــي ســــرايــــرنــــا ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ونــــكــــتــــم ْونـ

له(،  يفطن  )كل  بعنوان  ق�شيدة  وفي 

تقول فيها:

ــن الــظــلــه ــ ــرق ع ــفـ ــمـــس تـ ــشـ )الـ
ــي.. ــ ــوافـ ــ ــن الـ ــ نــــــي يـــفـــرق ع والــــــِدّ

ــى ُهــــــب يـــفـــطـــن لــه ــ ــّن ــ ــع ــ ــم ــ وال
ــي ــ ــّرافـ ــ ــي فــــالــــنــــاس عـ ــ ــ ل ــر  ــ ــي ــ  غ

ــّلـــه ــن اهـ ــ ــع ــ ــف ودم ــايـ ــسـ ــحـ  والـ
ــي ــ ــافـ ــ ــّطـ ــ خـ مــــــــــّر  زمــــــــانــــــــي  ع 

ــه ــّل ــي مـــضـــى ك ــ  لـــيـــت يـــرجـــع ل
ولــــــوالفــــــي(.. ــه  ــ ــامـ ــ ايـ ــع  ــ ــرجـ ــ  وتـ

 .. ا�شتهالًل،  المثل  ال�شاعرة  تاأخذ  وهنا  

 ، فل�شفية  لي�س كالظل وهذه غاية  فال�شم�س 

في  مثل  وهذا   .. الوافي(  عن  يفرق  و)الّدني 

ت�شابه  فهي  ال�شاعرة،  �شاغته  �شعري  اإطار 

بين الأ�شياء وتقارن، وتجد الفروقات بينها، 

والتعب  الحرارة  بمقومات  ال�شم�س  طبعًا 

ًالظله الراحة، .. والنا�س بين اأ�شناف، منهم 

الِدّني ومنهم الوافي.

اإمارٍة  في  ال�شاعرة  �شوت  يعلو  اليوم.. 

 فيها خفي�شًا، 
ّ
لم يعد �شوت المراأة الإبداعي

حاكم  مو 
ّ
ال�ش �شاحب  توجيهات  بف�شل 

محمد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شارقة 

القا�شمي حفظه اهلل.



 ويوا�شل م�شروعه ال�شعري

 
ٌ
البيُت الواحد لديه ق�شيدة؛ وال�شعر �شحر

دفقاٌت  ال�شعدي  حارب  �شيف  فعند  وبيان، 

 ذو 
ٌ
ة ي�شبُّها في م�شامع الزمان.. �شاعر

ّ
حار

تجربٍة مذهلة، ويدخل القلوب دون ا�شتئذان.. 

الكالم  فيها  فيكثر  الأ�شعار  تجّف  فحينما 

المثقفة  ال�شعدي  ق�شيدة  تظل  ال�شعر..  ويقل 

تختزُن ماء ال�شعر وبهاءه.. فال يتكّلف الكتابة 

فينيٍق  طائر  ليظلَّ  عليها،  نف�شه  يقحم  ول 

عجيبًا ينه�س بال�شكل والم�شمون معًا، وهو 

يوا�شل م�شروعه ال�شعري.

في  الدينّية..  الق�شيدة  في  الحكمة..  في 

الأّيام.. والربيع.. والخريف.. وفي كّل  عتاب 

اأو يدندن على  ف�شول العمر، يعزف ال�شعدي 

عود الجراح: 

وبيني بينك  اللي  وغدا  الربيع  زّل 
م اوراقـــي واقــبــل عــلــّي الــخــريــف وصـــرَّ

رياحيني اّول  مثل  تغريك  عاد  ما 
اخالقي عندك  وجهي  قبل  تجّعدت 

عناويني حــّتــى  لــي  فيك  تنّكرت 
ــك الــراقــي واســتــغــربــتــنــي شــــوارع حــّي

في  ا�شتغل  الإبداع..  على  مطبوٌع   
ٌ
�شاعر

النبطّية  الق�شيدة  مع  ووقف  فاأفاد  الإعالم 

التي  الجديدة  الف�شاءات  ح�شاب:  جردة  في 

يحّلق فيها.. والأر�س البعيدة التي يرودها.. 

بات  كّل ذلك عن ح�شوٍر كبير، حتى  فاأثمر 

الرجل ذّواقًة في تلقيه ال�شعر ومحّكمًا فيه.. 

اأّنها تكتبه  اإل  الق�شيدة  ل يرى في منا�شبة 

اأفرد له ال�شعدي في  فال يتعّنى لها .. ولذلك 

على  اإ�شرافه  في  وافرة  م�شاحًة  الم�شمار 

برامج ال�شعر في ال�شحافة والتلفزيون.. وفي 

ا�شت�شافاته التي ل يخلو مقعٌد فيها من �شاعٍر 

اأو محبٍّ اأو عاتٍب جاء لي�شمع ق�شيدًة تلبي ما 

بين اأ�شالعه من فراغ اأو عط�ٍس اأو اآلم:

دّمـــه ــى  ــل ع واهلل  ــه  ــتـ رّقـ ــى  ــل ع اهلل 
ْعلومه ــي  ل ــم  غــنَّ إذا  الــغــنــايــم  أغــلــى 

ــن هّمه ــه واهــتــّم م ــت ــن راح ــاح م ــ أرت
بقدومه ــّر  ــت واس غيبته  على  واحـــزن 

يهمس وانا اغرق فديت الموت في يّمه
ــدّر منظومه ــ ال ــه عــقــود  ب مــبــســٍم  ــو  ب

خلق،  ال�شعدي:  ق�شيدة  في  �شيء  كل 

وتوازن، واإبداع، وطاقة تخييلية خالقة، وهذا 

الإبداعية  ومهارته  وعيه،  درجة  اأن  يعني 

وتحقق  ال�شعرية،  الح�شا�شية  تثير  التي  هي 

الذي  الآ�شر،  الجمالي  التخييلي  متغيرها 

التاأمل،  وعمق  الأفق،  �شعة  على  يتاأ�ش�س 

ذات  على  المبنية  الوهاجة  الروؤية  و�شحر 

ال�شاعر وتكوينات بيئته الممتدة في توجهات 

بالعاطفة  �شغفها  مطلب  في  الباحثة  عدة، 

الرابع  بعدها  اإلى  و�شوًل  والرومان�شية، 

المرتبط بالزمن الالنهائي:

)رَمْنسي( ذكـــراك  مــن  الــجــّو  الَليله 
ْعطوره ي  جـــِوّ تعطّر  حاِضر  ماضيك   

ْومنسي خاِفت  ه  ْوضِيّ هادي  ركن  ِفي   
مكسوره  ِعِطر  وَغــرشــة  ذاِبــل  َورد  لك   

أمِسي مستعيد  ي  كأِنّ أستعيدك  يوم 
ممُطوره  أرض  في  يحتفل  فل  الِنّ ــر  َزْه

ْوِمَني نفسي وانا ِحلمي  من يوم يومي 
ــر غـــروره ــاع ــَشّ ــرٍّ غــيــابــه ِيــنــّســي ال  ِغـ

َهمسي وعّطرت  ِمْسك  ذكراك  بعثرت 
ـــوره  ِوتــكــّســر الــقــلــب دمـــع ْوَهـــــل بـــُلّ

 عذب يتوّخى الإدها�س، ل يبتذل اأو 
ٌ
 �شاعر

َيرهن �شعَرُه لالإفا�شة من غير طائٍل.. والالفُت 

اأّن له في عالم اليقين والإيمان ن�شيبًا كبيراً:

أْلــوانــهــا بمجمل  الــســعــاده  اّن  تعلم  ــو  ل
الَفِجر صــالة  في  ركعتينك  شابهت  ما 

وســلــطــانــهــا ــه  ــب ــي ــه وال ــك  ــل ــم ال ــه  لـ ربٍّ 
من خشيته ينفجر بالدمع قلب الحجر
 ل ين�شب من الإبداع.

ٌ
�شيف ال�شعدي.. نهر
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سيف السعدي.. نهٌر ال ينضب من اإلبداع 
قصيدة السعدي المثقفة تختزُن ماء الشعر وبهاءه 
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ــا ايـــــــــام وتـــــــروح  ــ ــ ــّده ــ ــ ــي ح ــ ــلـ ــ ه الـ الـــــــُخـــــــوَّ

ــّوه  ــ ــُخ ــ ــم ــ ــل ــ مـــــاهـــــي بـــــــــُخـــــــــّوه.. عــــــّزتــــــي ل

ــر الـــــبـــــاب مـــســـمـــوح  ــ ــّكـ ــ ــَسـ ــ الـــــّلـــــي يــــريــــد ْيـ

ــره ويــــــــــــــروح والــــــــــــــــدرب تـــــــّوه  ــ ــ ــّكـ ــ ــ ــَسـ ــ ــ يـ

ــلـــى الـــّلـــوح  ــب عـ ــتـ ــاْكـ ــس بـ ــ ــي ْبـــــنـــــاِدم ب ــ ــا ن ــ م

الـــــــُمـــــــرّوه  اهــــــــل  عـــــــــادة  مــــــن  الــــــوفــــــا  إن 

الـــبـــوح  ــن  ــ مـ تـــعـــافـــت  ــا  ــ مـ الـــضـــمـــايـــر  واّن 

مــــشــــّوه  بــــــه  مــــــا  زود  مــــــن  خــــــافــــــٍق  كــــــم 

ــن طـــيـــبـــتـــه صــــــار مـــجـــروح  ــ وكــــــم واحـــــــــٍد مـ

ــص ويــــعــــطــــي كــــــل كـــــثـــــره وشــــــــّوه  ــ ــل ــ ــخ ــ ي

ــم ذابــــــوح  ــ ــل ــ ــّس ــ ــة ال ــ ــاع ــ ــي س ــ وكــــــم واحـــــــــٍد فـ

ولـــــــّوه  يـــــواجـــــه  مـــــا  ــه  ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ الـ جـــــا  وان 

ــوح  ــض ــف ــل قـــــــوٍم تـــجـــعـــل الــــضــــّد م ــ ــْس ــ مــــن ن

مــــــا شـــــابـــــه لــــقــــومــــه وعــــــاكــــــس ُعـــــلـــــّوه 

ــلـــه يـــــا َهـــــــل الـــــعـــــرف َمـــــْمـــــدوح  كـــــــلٍّ بـــفـــعـ

ــه ســــّوه  ــ ــْن ــ ــح الــــّلــــي مــــا اْشــــِتــــكــــوا م ــ ــ ــراب ــ ــ وال

ه الُخوَّ أنـهـار
الـدهـشة

ــالق  ــن الــســهــل إط لــيــس م

لها  فــاألخــّوة  "أخ"،  صفة 

ــر مـــن الـــتـــزام، ربــمــا  ــث أك

يــضــيء هـــذا الــنــص على 

أضاء  كما  جوانبها  بعض 

من  التلقي  جوانب  الشعر 

تجربة  عاش  شاعر  خالل 

وردًا  بها  أتى  ثم  حياتية، 

التلقي..  فــضــاءات  يعطر 

يمتد  نــاصــر  بـــن  جــابــر 

ليستقبل  بــالــشــعــر  هــنــا 

بالورد...

جابر بن ناصر
اإلمارات
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مــصــلــوح  ــيــه  ف مـــا  َدْرب  فـــي  ــى  مــش ــي  ــ ــّل ــ وال

غــــّوه  َدْرب  ــى  ــشـ مـ اّنـــــــه  يـــــــدري  بــــد  ال 

بــعــض الـــّرجـــال ْمـــن الـــوفـــا.. نـــزَعـــة الــــّروح 

ــّوه  ــ ــم ــ ــت ــ ــدر وال ــ ــغـ ــ ــه ْمــــــن الـ ــيـ ــلـ أهـــــــــَون عـ

والـــبـــعـــض دامـــــــت لــــه ســــالمــــات وْمـــــــزوح 

ــن ألـــــف ُخـــــّوه  ــ ْتـــــه ُخــــــــــّوه.. خـــيـــر م ُخـــــوَّ

مـــطـــروح  ــر  ــيـ ــخـ والـ االنــــيــــاب  ــرت  ــ ــّش ــ ك وان 

ــو بـــجـــّوه  ــ ــا هـ ــ جــــــّو الـــشـــجـــاعـــه غـــيـــر مـ

ــق مــمــســوح  ــل ــخ ــي ال ــان فـ ــ ــو ك ــو هـ والــعــيــب لـ

ــّوه  ــ ــب ــ ــّن ــ كــــــان الـــبـــشـــر عــــاشــــت زمــــــــان ال

اروح  عـــنـــدمـــا  ــى  ــج ــت ــل ــم ال واْنـــــــت  رب  ــا  ــ ي

عــــــــــُدّوه  ــــــح  تــــــريَّ قــــــالــــــوا  مــــــا  أروح 

ــوح  ــض ــف ــر م ــيـ ــي غـ ــعـ ــي مـ ــ ــات ــ ــّي ــ وْتــــــــــروح س

إنـــــــت الـــــقـــــوي مـــــا فـــــــوق قـــــّوتـــــك قـــــّوه 
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ــام ــن ــه مــــا ت ــبـ ــاخـ ــه صـ ــنـ ــديـ لـــلـــّســـوالـــف مـ

ــافـــه وخـــطـــوتـــي مــبــهــمــه ــي مـــسـ ــ ــن ــ ــْزدري ــ ت

ــــالم ــك ــ ــه وال ــ ــرول ــ ــه ــ ــت ال ــ ــع ــ فــــي زمــــانــــي رض

ــت أفــهــمــه ــي ــْس وعـــيـــت الــّصــمــت ل ــ لــيــتــنــي ب

ســهــام ــمــي  حــل وصـــــار  ــر  ــي ــغ ــّص ال ذاك  ــت  ــن ك

ــت فمه ــكـ ــم واْسـ ــل كـــم ِنـــَقـــش فـــي عـــروقـــي ِع

ــرام ــ ــن بـــقـــايـــا غ ــ ــي خـــيـــالـــي م ــ ــه ف ــ حـــلـــم ل

ــه ــمـ ــه وأوسـ ــعـ ــنـ ــدب واقـ ــ ــ ــر أح ــ ــه ــ ــه وَظ ــعـ دمـ

ــام ــب زحـ ــراكـ ــمـ ــل والـ ــواحـ ــّسـ ــم نــفــتــنــي الـ كـ

ــه واْنـــظـــمـــه ــلـ ــئـ ــي بـــألـــف جـــــرح وأسـ ــت ــل ــي ل

ــاذب والــــوعــــد لــلــمــالم ــ ــ ــدق الــــُعــــرف ك ــ ــ أص

ــه ســـــــراب نـــــأّخـــــره نـــقـــّدمـــه ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ والـ

ــّظـــالم ــاص الـ ــقـ ــتـ ــي وانـ ــ ــان ــ هـــي غــبــّيــه األم

ــر الـــــــــّدروب الـــشـــائـــكـــه الــمــظــلــمــه ــي ــن ــا ي ــ م

ــام ــطـ ــّلـ ــي مــــا يـــفـــيـــد الـ ــ ــّف ــ يــــا مـــنـــاحـــات ك

ــه ــم ــج ــه وال ــ ــرج ــ ــي جـــنـــونـــي أس ــ واتــــركــــي ل

ة َقلم َجرَّ

في  التقليدية  يعرف  ال 

ــه، يــبــحــث عن  ــالل ــه ــت اس

الــتــمــيــز والـــجـــديـــد في 

العذبة،  والمفردة  الرمز 

أي  ليكتب  ال  قلمه  يجر 

"سالفة"  ليقص  وال  شيء، 

عن  يبحث  إنه  اعتيادية، 

بالشعر  متفردة  مدينة 

الجميل.

أنـهـار
الـدهـشة

راشد بن سعيد الشامسي
سلطنة ُعمان
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أصــــــرخ بـــوجـــه ظـــّلـــي لـــيـــن يــفــنــى وانـــــام

واعــــدمــــه أقـــــهـــــره  الزم  الـــــظـــــّل  ذّلــــــــي 

ــاتـــي حــطــام ــريـ ــعـــواصـــف ذكـ ــل الـ ــث صــــرت م

ــق دمـــه ــب ــس ــّم ْوجـــــــرح ي ــ ــل الـــحـــلـــم هـ ــمـ أحـ

ــي ســـالم ــنـ ــيـ ــضـ ــا وارفـ ــايـ ــكـ غــــــــّردي بــــي حـ

ــعــثــمــه ــده ول ــ ــدهـ ــ ــي غــــــرور وهـ ــنـ ــيـ ــرفـ واعـ

ــام ــ ــ ــام.. األم ــ ــ ــأم ــ ــ ــان دربـــــــي مــــحــــّدد ل ــ ــ ك

والـــتـــخـــاذل ســكــن دمــــي ْوجــــــرى بـــه سمه

ــه وفـــّهـــمـــونـــا الـــمـــقـــام ــ ــان ــ ــأم ــ ازعـــــمـــــوا ل

ــه( ــم ــه ــل ــا )ُم ــه ــب ــس أكـــبـــر ذن ــف ــْة ن ــح ــط ــح ط

ــدود ُمـــخـــزي بــعــد قــتــل الــغــالم ــ ــروا ْخـ ــفـ احـ

مــســلــمــه بـــقـــلـــوبـــنـــا  دروا  ــس  ــ بـ لـــيـــتـــهـــم 

ــّز ثـــــوب ْولـــثـــام ــ ــع ــ ــا ال ــايـ ــن بـــقـ ــ ــي م ــم ــل ــم ل

ــي عـــيـــونـــي ْمـــــــــدهلّل.. ْمـــكـــّرمـــه ــ وارفــــلــــي ف

ــه حـــرام ــن ــدي ــم ــى مـــن ســـوالـــف فـــي ال ــق ــا ب مـ

معتمه ســّكــتــي  وامـــســـت  الـــــــّدرب  ــرفـــض  تـ
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ــا  ــفـ ْوقـ َوْجــــــــه  ْشــــعــــور  ــور  ــ ــع ــ ــاض مــــن ال ش ــ ــ ف

ــذاب ــ ــه عـ ــ ــهـــي بـ ــتـ ــنـ ــه عـــــــذاب ونـ ــ ــدي بـ ــتـ ــبـ نـ

ــه فــــي خــفــا  ــثـ ــابـ ــعـ ــن الـــــظـــــروف الـ ــ ــ أوجـــــــع ْم

ــاب ــب ــّض ــال ــم الــمــنــتــشــي ب ــي ــس ــّن واســـهـــل ْمــــن ال

ــا  ــف مـــــا غ ــه  ــ ــرق ــ ــط ــ ي كـــــل طــــــــــْرٍف  ال ســـــــرى 

فــــي جــــوابــــه ســـــــؤال وفــــــي ســــؤالــــه جــــواب

ــا  ــفـ ــلـ نــــــوبــــــٍة غــــــــــــازٍي يــــــــــارد بــــــــــدون ْحـ

ــة ْحـــــراب ــ ــن ــ ــْع ــ فــــي مــضــامــيــنــه خــــزامــــى وَط

ــا  ــ ــّدفـ ــ ــر الـ ــيـ ــثـ ــتـ ــسـ ــا تـ ــ ــ ــٍة م ــ ــ ــّج ــ ــ ونــــــوبــــــٍة ع

ــاب ســـحـ نــــــــــداوة  وال  َهـــــبـــــوب  طــــــــــراوة  ال 

الـــــّشـــــِعـــــر فــــــــــــارٍس مــــــا هــــــو لـــــكـــــٍل لــفــى 

ــاب ــض ــا حـــّطـــت لـــكـــلٍّ خ ــ ومـــــْهـــــَرة الـــّشـــعـــر م

ــا  ــف ــح ــري ال ــ ــب ــ ــه زيــــــن ي ــ ــن ــ ــف زي ــيـ ــر كـ ــعـ ــشـ الـ

كــــم رفــــــع لــــه رجـــــــال وكــــــم مــــال لــــه شــعــاب

ْوَهــــفــــا  َزّل  حــــــرف  ـــْة  ــ ـــزّلـ ــ بـ رفـــــيـــــٍع  وكــــــم 

ــاب ــعـ يـ كـــــــــالٍم  مـــــن  اهلل  ــى  ــ ــل ــ ع داخـــــلـــــيـــــٍن 

ــا  ــوفـ الـ الْهـــــــل  ــه  ــديـ ــهـ نـ طـــــرى  مــــا  ــض  ــعـ بـ ذا 

ــا الـــشـــعـــر بـــاب ــر لـــيـــا هـــاضـــت لـــهـ ــاعـ ــشـ ــمـ والـ

مْهَرة الّشعر أنـهـار
الـدهـشة

والشعراء  أســـراره،  للشعر 

تلك  مــفــاتــيــح  يــمــتــلــكــون 

بها  فيبوحون  األســــرار، 

ويقدمونها  نصوصهم  في 

ــداع  ــ عــلــى طــبــق مـــن اإلب

أن  يــود  لمن  والشاعرية، 

ويــود  الشعر  فــي  يتفّقه 

ســبــر أغـــــواره. والــشــاعــر 

يؤكد  الــودعــانــي  مــبــارك 

ذلك من خالل هذا النص.

مبارك الودعاني
السعودية
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ــه  ــرح ــف ــق ال ــابـ ــسـ ــا وتـ ــ ــوف ــ ــّب ال ــحـ ــي تـ ــس ــف ن

ــن تــســّلــيــهــا  ــكـ ــمـ ــٍة يـ ــ ــظ ــ ــح ــ ــى أمـــــــل ل ــ ــل ــ ع

جــرحــه  بــــه  يــــــــزداد  لــــو  ــب  ــلـ ــقـ الـ أداري 

ــا  ــه ــي ــف ــاد أخ ــ ــّس ــ ــح ــ جـــــــروح قـــلـــبـــي عــــن ال

ــت بــي الــّســرحــه ــال ــَرح مــع الــحــلــم لــو ط ــ ــ واْس

ــا فــيــهــا  ــ ــل م ــ ــى الـــّســـنـــيـــن وكـ ــسـ واحــــــــاول انـ

ــه شــرحــه  ــال بـ ــو طــ ــن لـ ــزمـ ــي ومـــــال الـ ــا لـ مـ

يــواســيــهــا  مــــن  ــي  ــافـ ــجـ تـ بــــــــداٍر  لــــي  وال 

ــه ــرح ص الـــتـــعـــب  َهــــــّد  وال  شـــامـــخ  الـــفـــكـــر 

ــا  ــه ــادي ــب والـــنـــفـــس مــــا غــــّيــــرت صـــــــادق م

ــا اقــتــرحــه  ــ ــى روحـــــي أن ــل ــور دايـــــم ع ــ ــش ــ وال

ــرب لــيــالــيــهــا  ــ ــْق ــ ــن طــــال يـــا َم ــ ــّزم ــ مــْهــمــا ال

ــس صــعــبــه ولــــو هـــي دايــــــٍم َمـــْرحـــه  ــف لـــي ن

ــا  ــه ــي ــآس ــو تـــشـــكـــي م ــ ــا تـــقـــبـــل الـــــــــّذل لـ ــ مـ

ــه  ــرح ــي ضـــربـــه وط ــْع َهـــالـــزمـــن فـ ــ تــعــيــش م

ــا والــــــِعــــــّز يــكــفــيــهــا  ــ ــّزهـ ــ ــي عـ ــ ــوت فـ ــ ــمـ ــ وتـ

جــرحــه  مـــن  الــعــمــر  ــش  ــي ــع ت هـــي  لـــو  واهلل 

ــا ــه ــي ــدع ي الــــكــــون  رّب  ــن  ــيـ لـ ــا  ــ ــ ــه ــ ــ اِذلَّ مــــا 

أنـهـارَنْفسي
الـدهـشة

ــس بــرقــي  ــف ــن ــي ال ــق ــرت ت

ــة  صــاحــبــهــا، وتــبــلــغ درج

صاحبها  بفعل  الــذل  مــن 

أيضًا، وبين هذا وذاك قرار 

هذا  في  والقرار  واختيار، 

"لهقيش"،  للشاعر  النص 

ما  يختار  أن  إال  أبى  الذي 

يعز النفس.

علي سحيمان لهقيش
األردن



السعدي وبالهّلي والطنيجي..
وجهًا لوجه مع ضيوف »المهرجان«

لل�شعر  ال�شارقة  مهرجان  جمهور  وقف 

على  ع�شرة،  ال�شاد�شة  دورته  في  النبطي 

المهرجان  �شعراء  وروؤية  حياة  من  �شذرات 

و�شيف  بالهلي،  �شعيد  محمد  المكرمين: 

ال�شعدي، وال�شاعرة مريم الطنيجي.

وات�شمت الندوة بفتح المجال للحوار مع 

ال�شعراء، حول دور ال�شعر في الحياة وبيئاته 

الق�شيدة،  ال�شاعر  خاللها  من  ي�شنع  التي 

عن  حديث  اإلى  بالإ�شافة  التراث،  واأهمّية 

وخليجيًا  محليًا  وح�شوره  الن�شوي  ال�شعر 

الباحث  اأدارها  التي  الندوة،  وفي  وعربيًا. 

وح�شرها  العبدان،  علي  ال�شاعر  والناقد 

المظلوم،  بطي  ال�شاعر  المهرجان  مدير 

بيد  اأخذ  باعتباره  بالهلي  ال�شاعر  تحدث 

منطقة  اإلى  ووجههم  ال�شعراء  من  الكثير 

بخاله  متاأثراً  كونه  اإلى  بالإ�شافة  ال�شعر، 

ال�شاعر الإماراتي الرائد »�شالم الجمري«.

وتحدث بالهلي عن اأثر جغرافية ال�شاعر 

ر�شم  في  البر،  اأو  المدينة  اأو  البحر  في 

واأي�شًا  األفاظه،  خالل  من  ال�شاعر  �شخ�شية 

من خالل التكوين النف�شي له، وهي خا�شّية 

مهمة، حيث قدم بالهلي و�شفًا دقيقًا للمزاج 

ال�شعري المتاأثر بهذه البيئات.

الق�شيدة  طول  اإلى  بالهلي  تطرق  كما 

في  ال�شاعر  وحكمة  اأبياتها،  عدد  ق�شر  اأو 

لحاجة  اختياره  حيث  من  المو�شوع،  هذا 

من  الفائ�س  تحتمل  ل  قد  التي  الق�شيدة 

الكالم، اأو اأّنها تبقى في النهاية بحاجة اإلى 

الإ�شافية لكي تكتمل فكرتها، فقد  الأبيات 

ت�شعة،  اأو  اأبيات  �شبعة  من  الق�شيدة  تكون 

وقد تكون اأطول.

مو�شوع  بالهلي  تناول  اآخر  جانب  من 

التراث، ودور الجمعيات التراثية في خدمة 

وما  بما�شيهم  النا�س  وربط  الأ�شالة، 

على  حازت  جميلة  ق�شيدًة  ملقيًا  اكت�شبوه، 

الح�شور، جعل م�شمونها »ال�شقر«  اإعجاب 

هذا  واأّن  خ�شو�شًا  لل�شكوى،  رئي�شة  كفكرة 

الخا�شة  واأفكاره  بعتابياته  ا�شتهر  ال�شاعر 

التي حملها القالب ال�شعري النبطي القديم، 

ومن  الو�شف  حيث  من  مجدداً  كان  لكّنه 

حيث ال�شتغال على �شفاء المفردة ال�شعرية، 

جميل،  بياني  كفن  »الجنا�س«  وكذلك 

اإحالة  في  فنيًا  الق�شيدة  بقيمة  ُي�شعرنا 

وُمقا�شاته  ال�شاعر  عذابات  اإلى  المتلقي 

الكثيَر من التباريح التي يعبر عنها بال�شعر.

التجرية  �شاحب  ال�شعدي،  ال�شاعر 

تجربته  عن  تحدث  والإعالمية،  الإبداعية 

مع ال�شعر، معربًا عن تقديره الكبير لل�شاعر 

محمد �شعيد بالهلي الذي وجهه في بداياته، 

له  الدائم  بت�شجيعه  الظهور  فر�شة  ومنحه 

اأن  جميلة  م�شادفة  فهي  التلفزيون،  في 

م �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ّ
يكر

الأعلى  المجل�س  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن 

والتلميذ  المعلم  ال�شارقة،  حاكم  لالتحاد 

بحجم  كبير  مهرجان  في  ذاته  الوقت  في 

مهرجان ال�شارقة لل�شعر النبطي.

ال�شخ�شي  جانبه  عن  حديثه  وفي 

اأجاب  الجمهور،  مع  وحواره  الإبداعي 

اأحب  الق�شائد  »اأّي  �شوؤال  عن  ال�شعدي 

اإليك؟«، باأّنه يخالف القول ال�شائد لدى كثير 

ال�شوؤال  من  يتخل�شون  الذين  ال�شعراء  من 

بقولهم اإّن جميع الق�شائد هي واحدة لديهم، 

اأّن هذه الإجابة �شارت نمطّيًة. وعن  مبينًا 

حالته ال�شعرية قال اإّنه ل يرى اأّن ق�شائده 

جميعها »حلوة«، اأو اأنها بم�شتوى واحد، فقد 

ُتعجب ق�شيدة له فالنًا ول تعجب كثيرين، 

والعك�س �شحيح.

اإخال�س  مو�شوع  في  ال�شعدي  وقال 

اإذا  ال�شاعر  اإّن  الحقيقي،  لل�شعر  ال�شاعر 

مداد الرواد
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ال�شهرة  ورائها  من  ق�شد  اأو  ق�شيدته  تكّلف 

اأو القفز فوق الحواجز، ف�شيكون ذلك خطيراً 

نهاية  في  لأّنه  م�شتواه،  على  ويوؤثر  جداً 

اإخال�شه  بقدر  لل�شعر  يخل�س  لن  المطاف 

ل  اأّنه  ال�شعدي  اأّكد  تجربته  وفي  للظهور، 

اأو  بالتكريم  يحظى  لكي  ق�شيدته  يكتب 

ويجد  ي�شكنه  ال�شعر  لأّن  بل  م�شهوراً،  يكون 

قراءته  في  واإن�شانيًا  اإبداعيًا  متنف�شًا  فيه 

اأن يحملها  اأنها ت�شتحق  للق�شايا التي يجد 

ال�شعر.

الو�شطى«  من جانبها، تحدثت »�شاعرة 

لدى  الق�شيدة  قيمة  عن  الطنيجي  مريم 

في  كتبتها  ق�شيدة  من  متخذًة  ال�شاعر، 

لدى  الأثيرة  الق�شيدة  »النخل« نموذجًا في 

ال�شاعر. ومريم الطنيجي، المعروفة باإبداعها 

في غر�س الحنين وا�شتذكار الزمن الما�شي 

والت�شالح مع الزمن الحا�شر ب�شرط الحفاظ 

في  ح�شورها  لها  كان  النبيلة،  القيم  على 

بال�شعر،  واإنتاجها  ال�شعرية  الفكرة  قراءة 

بيئة  في  ُوجدت  �شاعرة  واأّنها  خ�شو�شًا 

مكانًا في  له  ال�شعر وجعلت  األهمتها  بدوية 

من  تر�شمه  بما  ا�شتهرت  اأّنها  كما  قلبها، 

وربما  وت�شاوؤلت،  وعتابيات  م�شهديات 

وتحتفل  الحمام  تحاور  وهي  بكائيات 

نافذة  من  اأ�شواقها  الطير  وتحّمل  بالجرح 

الإبداع. 

وتلقائية،  ثرية  الندوة  كانت  بالمجمل 

الأ�شئلة،  على  ال�شعراء  اإجابات  في 

والتفاتاتهم اإلى ق�شايا اإن�شانية وتوجيهية، 

احترموا  الذين  والح�شور  ال�شباب  لل�شعراء 

والإبداعية  الريادية  الخا�شية  هذه  لديهم 

والإخال�س للم�شروع ال�شعري.

محمد سعيد بالهّلي علي العبدان سيف السعدي

العبدان تحدث عن  ال�شاعر  الندوة  مدير 

الف�شيحة  باللغة  كتب  �شواء  ال�شعر  قيمة 

النبطي،  ال�شعر  باأ�شلوب  العامية  اللغة  اأو 

وهو  العرب،  ديوان  يبقى  ال�شعر  اأّن  مبينًا 

اللون الذي يحتفل به النا�س في تظاهراتهم 

كبير.  بح�شور  يحظى  حيث  الإبداعية، 

والثراء  الموهبة  موا�شيع  العبدان  وناق�س 

اأن  اإلى  وا�شطراره  ال�شاعر  وثقافة  اللفظي 

اأبيات الق�شيدة قلياًل، فال تكون  يكون عدد 

اأّن  اإلى  العبدان  وذهب  مطولة.  الق�شيدة 

ال�شعر الن�شوي ل يق�شد به تنميط ال�شعر، بل 

احترامه  مع  فقط،  �شكلية  هي  الت�شمية  اإّن 

للحياة  وروؤيتهن  ال�شاعرات  لموا�شيع 

وللّذات، وفي تعبيرهن عن اأنف�شهن، فال�شعر 

له لغة عجيبة و�شاحرة بغ�س النظر عن هذه 

الت�شميات.
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ــوح ــت ــف اْمـــــــال الـــــوجـــــار وخــــّلــــي الــــبــــاب م

ــادي  ــنـ ــتــحــي مــــا يـ ــر يــس ــّيـ ــسـ ــمـ  خـــــوف الـ

ــوح ــف ــل ــا نـــــــازح الــــــــــّدار م ــ نـــبـــغـــي إلــــــى جـ

ــادي  ــ ــوت مـــصـــّكـــكـــه جـــــاك ب ــيـ ــبـ وشــــــاف الـ

ــروح ــشـ ــواٍن بــــه الــــصــــدر مـ ــ ــ ــدي ــ ــ يـــقـــلـــط ل

ــرادي  ــ ــج ــ ال ضـــعـــاف  رازق  ــلـــى  عـ ورزقـــــــه   

ــوح ــل ــص ــاب م ــ ــب ــ ــي صـــّكـــة ال ــ ــا ف ــ ــا نـــْمـــر م ــ ي

فـــــــوادي  ــة  ــ ــّن ــ ــض ــ م ــا  ــ ــ ي ــا  ــ ــّن ــ ــل ــ ب ــي  ــ ــ ه وال 

ــي يـــســـتـــر الــــــروح ــبـ ــوٍق يـ ــلـ ــخـ ــمـ تـــصـــلـــح لـ

ــادي  ــمـ ــتـ ــي عــلــيــهــا مـــعـــتـــمـــدهـــا اعـ ــ ــاش ــ  ن

ــدوح ــ ــْس ــ ــلـــه ســـــدو َم ــو الـــمـــرجـ ــ ــا نـــْمـــر ل ــ ي

بـــــــرادي  وااّل  حـــــــــــّر..  ــا  ــ ــزه ــ ــق ــ ن كـــــــلٍّ   

ــروح ــ ــط ــ لـــكـــّنـــهـــا مـــــن دونـــــهـــــا الـــــمـــــّر م

ســـمـــادي  فــعــلــك  بـــــذر  ــن  ــ م ــبـــي  تـ وارٍض   

ــوح ــم ــس رّجــــــــال تـــقـــصـــيـــره مــــع الــــنــــاس م

الــقــديــمــه شــــدادي  لـــه فـــي   ال حــيــث مـــا 

ــاس مــفــضــوح ــ ــن ــ ــع ال ــ ورّجــــــــال تــقــصــيــره م

ــر رمـــــــادي ــ ــّخـ ــ ــول الـــــنـــــار تـ ــ ــقـ ــ  وكـــــــــلٍّ يـ

اْمال الوجار 
للشاعر  شعرية  مصافحة 

محمد بن شالح المطيري 

تحتوي على حقائق كثيرة 

أراد الشاعر توضيحها.

أنـهـار
الـدهـشة

محمد بن شاّلح المطيري
السعودية
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مــاليــيــن ــده  ــ ــيـ ــ رصـ ــي  ــ ــّلـ ــ الـ ــّي  ــ ــنـ ــ َهـ وا  ال 
ــه ــون ــل ــب ــق ي الـــقـــلـــم  راس  ــي  ــ فـ وامـــــضـــــاه 

ــن ــ ــالدي ــ ــب ــ ــّل ال ــ ــكـ ــ ــي بـ ــشـ ــمـ وبـــــــواخـــــــره تـ
ومــــــــصــــــــادره مــــــن كــــــل شـــــكـــــٍل ولــــونــــه 

ــن ــديـ ــيـ وعــــنــــده عــــيــــاٍل صـــالـــحـــيـــن ورشـ
ــه  ــونـ ــلـ ــّثـ ــمـ يـ هــــــم  والـــــــدهـــــــم  غــــــــاب  ال 

ــات الـــضـــالعـــيـــن  ــ ــق ــ ــاه ــ ــه يـــعـــانـــق ش ــتـ ــيـ بـ
ــه ــ ــون ــ ــام مــــــفــــــّرٍخ فـــــي رك ــ ــم ــ ــح ــ ــى ال ــقـ ــلـ تـ

ــى بــــالــــّدواويــــن ــنـ ــر مــــا بـ ــ ــب ــ وديـــــوانـــــه أك
ــوٍح. واْجــــــــــواد الــــعــــرب يــدهــلــونــه  ــ ــت ــ ــف ــ م

ــه الــــخــــدم مــتــكــامــلــيــن ْومــطــيــعــيــن ــيـ فـ
ــه ــرونـ ــاشـ ــبـ ــيـ مـــــن جـــــا ِلـــــَهـــــالـــــّديـــــوان بـ

ــبــســاتــيــن ال مـــثـــل  ــان  ــ ــض ــ ــّري ــ ال صــــــارت  وال 
ــه  ــونـ ــزلـ ــنـ ــا يـ ــ ــه ــ ــان ــ ــض ــ ــن ري ــ ــ ــا طـــــــاب م ــ ــ م

ــيـــن ــّريـــاحـ ــى الـــخـــزامـــى والـــّنـــفـــل والـ ــق ــل ت
ــا وتـــــزعـــــج فــنــونــه ــ ــ ــورق ــ ــ تــــطــــرب لـــــه ال

ــه الـــّشـــيـــاطـــيـــن  ــ ــي ــ مــــع البـــــــٍة تـــنـــطـــح وج
ــم وُهـــــــــــم يــــــــفــــــــادون دونـــــــه ــ ــهـ ــ عـــــــــزٍّ لـ

ــاس َشــفــقــيــن ــنـ ــا الـ ــه ــي ل ــّلـ ــذي الــحــيــاة الـ ــ ه
ــا يـــــا حــــيــــاة الـــمـــهـــونـــه ــهـ ــنـ مـــــن َغــــــــّر مـ

ــن ــّدي ــال ــن ب ــ ــّدي ــ ــي يـــاخـــذ ال ــّلـ ــن الـ ــوى مـ ــ اشـ
ــه  ــون ــش ــل ــب ي الــــّشــــهــــر  راس  ــه  ــ ــتـ ــ ــاّلبـ ــ وطـ

ــال ْونـــســـاويـــن  ــ ــي ــ ــده ع ــ ــن ــ ــر ع ــقـ ــفـ ومـــــــَع الـ
يــــعــــذرونــــه وال  ــم  ــ ــه ــ ــت ــ ــاج ــ ح يـــــبـــــون   

ــا مـــَضـــى الــّشــهــر يــومــيــن ــه مـ ــاش ــع يــقــضــي م
ــــــب عـــيـــونـــه  ـــــب بـــــه وَشــــــيَّ ــر َشـــــيَّ ــ ــْق ــ ــف ــ ال

ــر مــســكــيــن ــقـ ــفـ ــن عـــيـــشـــة الـ ــ ــك ــ ــش ول ــ ــاي ــ ع
ــه  ــون ــخ ــه س ــ ــا بـ ــ ــو مـ ــ ــه مــــســــّخــــن.. هـ ــ ــّن ــ ك

الــمــصــلــيــن صـــــــالة  ــل  ــ ــابـ ــ قـ يـــــا  اهلل  يـــــا 
ــا ثــــــم عـــونـــه ــ ــن ــ ــون ــ ــع ــ اّنــــــــــك تـــــقـــــوم ب

ال وا َهني
هــذه  ــي  ف الــشــاعــر  يعقد 

بين  ــة  مــقــارن الــقــصــيــدة 

ويسرد  والــغــنــي،  الفقير 

في  التفاصيل  بعض  فيها 

ــب مــهــم مــن جــوانــب  ــان ج

والغنى  فالفقر  الحياة.. 

وجهان متناقضان في هذه 

الحياة.

أنـهـار
الـدهـشة

سليمان الهويدي
السعودية 
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ــي الــــنــــاس جــــاّلس ــ ــول ــ ــه مــــن ح ــ ــارح ــ ــب ــ ال

ــي الــبــيــد ــ ــل ف ــيـ ــّلـ ــر الـ ــامـ ــي خــــــالوي سـ ــّنـ كـ

ــت دّقـــــت اجــــراس ــَضـ ــات الـــّلـــي مـ ــريـ ــّذكـ ــلـ لـ

ــد ــزي ت نـــبـــضـــاتـــه  والـــقـــلـــب  ــي  ــت ــل ــي ح وْش 

ــا أمـــــل دونــــــك الـــيـــاس ــ ــك ي ــ ــي ومـــــا ل ــ ــا ل ــ م

ــد ــي ــع ــمـــت وبــــــــالدك ْب طــيــفــك يـــمـــّر ْبـــصـ

ــلـــب واحـــســـاس ــو لـــلـــغـــيـــاب ْوديـــــرتـــــك قـ ــ ل

ــّر الــــّصــــوت واقـــــــول واعـــيـــد ــ ــ ــت اج ــ ــا رحـ ــ م

ــاس ــن ــال ــر بـــيـــن ه ــسـ ــكـ ــي تـــالشـــى وانـ ــم ــل ح

ــد ــي ــواع ــم ــدف وال ــ ــّص ــ ــّل ال ــ ــت ك ــشـ ــوحـ ــَتـ واْسـ

ــْن صـــايـــب الـــقـــلـــب هـــوجـــاس ــ ــك ــ مـــــــْدري ول

ــت الــعــيــد ــابـ ــه مـــعـــك جـ ــذبـ ــعـ وســنــيــنــي الـ

ــاس بـ الــــهــــّم ال  نـــفـــســـي مــــن  يــــا  واقــــــــول 

ــري والـــــجـــــرح مـــحـــتـــاج تــجــديــد ــ ــّب ــ ــص ــ ت

ــاس ــ س بـــيـــنـــنـــا  ــا  ــ ــه ــ ل مـــــا  ــه  ــبـ ــحـ ــمـ الـ دام 

ــي شــيــخــة الــغــيــد ــت ــي ــي دن ــل( فـ ــ ــ تــبــقــى )أم

الباِرَحة
يسّلي الشاعر نفسه بهذه 

القصيدة، فالشعر للشاعر 

به  يعّبر  ومتنفس  سلوى 

من  نفسه  في  يختلج  عّما 

خواطر وهموم.

أنـهـار
الـدهـشة

فيصل العتيبي
السعودية
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ــب ــع ــق وت ــيـ صـــــدر الـــمـــكـــان الــمــمــتــلــي ضـ
ــه؟! ــمـ ــيـ ــي األلـ ــاراتـ ــسـ ــكـ ــر انـ ــذكـ ــن يـ ــي ــح ــل ل

ــب  ــك ــس ــن ــا ي ــ ــم ــ ــل ــ ــر عـــانـــقـــتـــه وك ــ ــث ــ ــا ك ــ ــ ي
ديــمــه االوراق  ــل  ــ ــّل ــ ــب ــ ْت عـــلـــيـــه  ــري  ــ ــب ــ ح

ــب ــح ــه بـــــدا قــلــبــي ْي ــ ــواتـ ــ ــن زحـــمـــة أصـ ــ م
ــه ــم ــري ــك ــل األحــــجــــار ال ــ ــاء فـــاقـــت ك ــ ــي ــ أش

ــال ســبــب ــ ــي ْبـ ــاتـ ــزن يـ ــ ــح ــ ــي كـــيـــف ال ــنـ ــتـ دّلـ
ــه ــم ــري ــج ــب صـــــار بــوقــتــنــا مـــثـــل ال ــ ــح ــ وال

لـــــــذا.. أنـــــا مـــحـــتـــاج "َحــــّمــــالــــْة َحـــَطـــب"
ــري مــســتــديــمــه ــ ــع ــ ــان تـــبـــقـــى نـــــار ش ــ ــش ــ ع

ــب ــت ــك ــّي قـــبـــلـــي مــــا ان ــ ــ ــب ش ــ ــت ــ ــاج أك ــتـ ــحـ مـ
عظيمه ــا  ــيـ اشـ غــيــر  ــاد  ــ ــج ــ األم ــق  ــانـ عـ مـــا 

الــكــتــب ــض  ــع ــب ْب ــي  ــق ــاف خ ــّلـــي  اسـ رْحــــت  وان 
المستقيمه الــخــطــوط  جنب  عــلــّي  تخطف 

ــة ِعـــَنـــب! ــ ــبَّ ــ ــا َح ــه ــن ــي بـــنـــت ْوَكـــــــــأّن ْفــــــ ع
ــي ســلــيــمــه ــ ــا ه ــ ــه تـــِقـــل م ــ ــالن ــ ــن كـــثـــر ذب ــ م

ــْدب ــهـ ــي الـ ــرخـ ــا تـ ــه ــت ــف ــت.. وش ــ ــْقـ ــ ــن ِفـ ــيـ الـ
ــس يــتــلــّحــف بــغــيــمــه ــمـ ــّشـ ــّي الـ ــ تـــقـــول ضـ

ــّذهـــب ــى الـ ــن ــع ــي لــنــا م ــك ــح ِفـــــ ْســكــوتــهــا ت
صميمه ـــْ  فـ الــقــلــب  ــرمــي  ت تــحــكــي  ــات  جـ وان 

ــب؟ ــث ــن ك ــ ــزن فــيــنــي ع ــ ــح ــ مـــتـــى بـــتـــقـــرا ال
هشيمه ـــ  ــ ْف ــار  ــنـ الـ ــع  ــ وّلـ ــي  ــّلـ الـ ــي  فـ وتـــحـــس 

ــر شـــوقـــه سحب ــث ــر مـــن ك ــط ــم ــر.. وي ــ ــاع ــ ش
ــي جـــــــروٍح مــقــيــمــه ــامـ ــي بـــحـــرفـــه ظـ ــق ــس ي

ــاقـــط رطـــب ــسـ ــتـ ــر يـ ــ ــع ــ ــّش ــ ــّز جــــــذع ال ــ ــه ــ ي
ــرة نــعــيــمــه ــ ــث ــ ــي تـــهـــّنـــي بــجــّنــتــه وك ــ ــت ــ وان

الــّصــخــب ْفــــ شـــاعـــرك هـــذا  مـــا عــجــبــك  وان 
ــهــزيــمــه ــّودت ال ــ ــع ــ ــا ت ــ ــي م ــ ــ ــو اّن ــ ــى ل ــ ــاْرَضـ ــ بـ

ــب ــِط ــَخ ْي ــاك  ــ ج اذا  ــي  ــّلـ الـ ذاك  ــوظ  ــظ ــح م
ــْدك الــكــريــمــه ــَيـ فـــي بــيــت أبــــوك ويــظــفــر بـ

اَلة َحَطب َحمَّ
يــكــتــب الـــشـــاعـــر فــهــد 

ــري قــصــائــده على  ــب األغ

فتأتي  الــغــيــم،  صــفــحــات 

ومنسابة،  عذبة  كلماته 

رغــــم مـــا تــحــمــلــه هــذه 

القصيدة من شوق وأسى.

أنـهـار
الـدهـشة

فهد األغبري
سلطنة عمان 
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الجفاف حدود  ْفـ  وغاب  القصيد  هّم  حَوى  ليٍل 

حوى ما  ليٍل  السبع  البحور  في  أدّور  واْبطيت 

ضفاف البيدا  من  ااّل  نويت  وال  فكر  جــاد  كم 

الّنوى درب  في  وضعت  الحنين  درب  عن  أْنكفت 

بقاف يكتب  شــاعــٍر  لــه  يستوي  قـــاٍف  كــل  مــا 

الُمستوى دون  الشعر  بيوت  كّسر  من  كــّل  وال 

وّدْعت عشر ْسنين من عمري بتسع ْمن العجاف

وارقــهــا ذوى ــالث سنين  مــن ث الــّلــي  والــطــرقــه 

يشاف وال  الشموس  مّد  حدر  جنحانه  الطير 

الغوى ــن  ْم عليه  يمسي  مــا  الليل  يــظــّن  كــّنــه 

يخاف مــا  وقــلــٍب  ضلٍع  فــي  الــقــاع  تقيس  عينه 

ــوى ْوق وأرســـاه  الــكــون  ثبات  ثّبت  مــن  سبحان 

ال صارت اطراف المدينه خوف من ذْبح الكفاف

سوى واْدماِهن  الشمس  محيط  ْبجناحينه  ضّم 

يا َصاِحبي

جملة من المشاعر تحملها 

ما  القصيدة،  هــذه  أبيات 

ويأس  وخــوف  حنين  بين 

هــذه  لــنــا  لتنتج  ــل..  ــ وأمـ

بمزيج  المغلفة  األبــيــات 

من المشاعر.

أنـهـار
الـدهـشة

أبعاد التركي
الكويت
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الخفاف ْمن  الّثقال  اّن  تَحْسب  يا صاحبي كانك 

الّضوى واخطاك  النور  صحيت  ما  انك  اهلل  عّز 

للمطاف يودي  الّلي  الطريق  ذاك  لك  قلت  كم 

لوى! لك  ما  لــي:  وقلت  البياض  ضــوح  لك  أمــّد 

العفاف ْثياب  ِفـ  الليل  في  سرى  الّلي  للغرير  ِقل 

عــوى وشــيــطــانــه  ملبوسه  هــنــدام  يــســتــره  مــا 

رهــاف عـــوٍج  ــدر  ح مــن  مستقّره  ذنـــٍب  الــخــوف 

خوى له  جابت  الصدر  وريد  في  الّلي  والّطعنه 

الكتاف ِحــْمــل  مــن  واضــيــق  للّسما  كفي  أِمـــّد 

دوى قلبي  رهف  في  صوته  القاع  بنبض  حــزٍن 

بانعطاف ثنْتني  اللي  الّسنين  اطــراف  أخايل 

الجوى لرماح  الّدهر  شفاف  تضحك  لحظٍة  في 

السفاف ذّل  ــن  وع الــّزلــه  عــن  ترفعني  رّب  يــا 

الهوى النفس مع نزع  وعن موقٍف يدرج ضعيف 



بستان
الحيرة

وصفة طبّية
بالمنام تهتني  ما  السنه  دور  لها  اللي  واعيني 

كَشف عليها الطبيب ْوحّيرت عقلي وعقل الطبيب

ِيُقول عينك مرضها مّدته خمسه وعشرين عام

واهلل فال ادري تطيب ْمن الدوا وااّل بَعد ما تطيب!

أحمد الناصر الشايع

الّشكوة مذّلة
ــاس ــن ــل ل االيـــــــــام  جــــــور  ــن  ــ مـ تـــشـــتـــكـــي  ال 

ــه وادفــــــن هــمــومــك فـــي ثــــرى الــصــمــت كــّل

ــا تـــْحـــت االنـــفـــاس ــهـ ــّلـ أســـــــرار عـــمـــرك خـ

ــه ــ ْل ــٍن  ــ ــ ــاط ــ ــ ف ــا  ــ ــف ــ ــق ــ ال هـــــــــــّراج  صـــــــار  ال 

عبدالعزيز السناني

فصول
طاعه وأْلــف  سْمع  وأْلــف  َصْبر  باْلف  اشتريتك 

ابيعك فّكْرت  ما  ــاك  ْرض شريت  مــّره  كم  شــوف 

َقَناعه كنت في عمري يقين وصْرت الحساسي 

من َشَرب صيفك.. وضّم ْشتاك.. يستاهل ربيعك

ناصر السبيعي

حديث المرايا 
ــي تــــِعــــّد الــخــطــايــا ــ ــل ــ ــا ال ــرايـ ــمـ ــلـ ِقـــــــْل لـ

ــي ــانـ ــل وعــــّيــــا زمـ ــ ــم ــ ــت أكـــــــون أج ــ ــ ــاَوْل ــ ــ ح

ــّل ظـــــــــّل ولـــــــلـــــــزوايـــــــا زوايـــــــــا ــ ــ ــِظ ــ ــ ــل ــ ــ ل

ــي جـــا مـــن الــشــمــس عــانــي ــلـ مـــا شــافــهــا الـ

مهدي بن سعيد
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توقيت 
ــي ِتــــــْبــــــع ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــــلـــــــي تـــــــــأّخـــــــــر يـ

ِحــــــــــــرم الـــــــحـــــــواصـــــــل والــــــخــــــرايــــــف

ــع ــ ــْبـ ــ ض فـــــــي الــــــمــــــال ِسـ حـــــــــدٍّ يــــــــــــــروِّ

ــف ــ ــاي ــ ْوحــــــــــــــدٍّ عـــــلـــــى اّمــــــــــــا تـــــيـــــه خ

عبداهلل العويس

حضر وبدو
الــــطــــيــــب مــــــا هــــــو بــــــس لـــلـــظـــاعـــنـــيـــنـــا

ــن الــــوجــــيــــه الـــمـــفـــالـــيـــح ــ ــي ــ ْمـــــَقـــــّســـــٍم ب

ــرى نـــازلـــيـــنـــا ــ ــقـ ــ ــالـ ــ الــــــبــــــدو والــــــلــــــي بـ

ــح ــ ـــري الـ ـــــة  هـــــبَّ مــــــن  اهلل  عـــــطـــــاه  كــــــــٍل 

بداح العنقري

عتاب ُحر
ــْرك شــايــن ــ ــاطـ ــ ــّن خـ ــ ــ ــر عـــقـــبـــي ك ــيـ يــــا طـ

ــي عـــنـــك يــومــيــن ــت ــب ــي ــْرك شـــيـــن وغ ــ ــاط ــ خ

ــــن ـــواي ــٍن لــــــه بـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــك ْمـ ــيــ ــ ــــص ف ــــق ــن ــ ال

ــي نـــاظـــر الــعــيــن ــ ــه وفـ ــشـ ــريـ ــة الـ ــع ــم ــي ل ــ ف

عبداهلل بن نايف بن عون

ِعشرة الطيب
الـــطـــّيـــبـــيـــنـــا عـــــن  الــــطــــّيــــب  تـــمـــنـــع  ال 

الـــســـرايـــر خـــفـــايـــا  ــم  ــلـ ــعـ تـ مـــــا  صــــــار  ال 

يـــجـــيـــنـــا ال  تــــمــــنــــِعــــه  ال  خـــــوّيـــــنـــــا 

الــــلــــي عـــلـــى شــــوفــــه نــــســــوق الـــبـــشـــايـــر

مصلح بن عّياد
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ْيتقّصدنا ــرح  ــج وال ــرح  ج والــمــكــاَبــر  نــكــاِبــر.. 

موجود جرحنا  اّنــه  يعني  المكاَبر  غــاب  إذا 

قصايدنا قـــاري  بــكــى  ــم  ث كتبنا  ــم  ث بكينا 

بكى النه عرف ليش القصيد ْيقال في المقصود

الــعــيــد عّيدنا ــنــا فــي  اّن ــون  ْويــظــّن لــفــى عــيــد 

ــه عــيــدنــا مفقود اّنـ ــو  ــا صـــدق عــّيــدنــا ل ــّن وح

تنقدنا الــّنــاس  وعين  نتظاهر  يــوم  مصيبه.. 

ــود الــسُّ الــّلــيــال  بــآمــال  نتعّلق  يــوم  مصيبه.. 

ــاح والــّســبــه عــوايــدنــا ــرت ــا ن مــصــيــبــه.. يـــوم م

المنقود ْوعــن  الــّلــوم  ْوعــن  الـــذّم  عــن  نداريها 

ــا ــْدن ــن لــكــّنــنــا ِع ــّزمـ ــا الـ ــن ــّرق ــّرات ف ــ ــر مـ ــِش ع

ْنــُعــود عــشــان  يفّرقنا  يــْرجــع  ــّزمــن  ال ليت  ــا  أي

أبعدنا َشْي  ما  قصيدي..  في  قصدته  والّلي  أنا 

سوى ظرف اْبتدا بْحدود.. لكْن ما انتهى بْحدود

غّردنا ْسنين  عليه  يالّلي  الــّرجــا  غصن  يَبس 

ــرّدد الــّتــغــرود ــ وال ظـــّل ْبــمــكــانــه غــيــر حـــزن ي

تنّهدنا لــحــظــْة  ْتــنــفــَســت  ــدور  ــّصـ والـ وضــقــنــا 

زود وسجبنا   .. التناهيد  سْجب  على  والمونا 

عاندنا ومــْنــه   .. عناد  وااّل  قــهــر..  اّنــه  يجوز 

مـــردود لكّنها  ــر..  ــه ق ْوال  ــاد..  ــن ع ال  ويــمــكــن 

قيود

تبقى  ــد  ــائ ــص ــق ال ــض  ــع ب

ــى تــأثــيــرهــا  ــق ــب ــة وي ــي ح

ــي مل  ــى الــمــتــلــقــي فـ ــل ع

من  كانت  وأن  يقرأها  مرة 

قصائد البدايات ..

وهـــذه واحـــدة مــن اجمل 

التي  الــقــصــائــد  ــدق  ــ واص

بن  سعيد  الشاعر  كتبها 

طميشان .. 

أنـهـار
الـدهـشة

سعيد بن طميشان
االمارات 
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تعب.. ضعف.. انكسار.. احباط.. هذا كّله اجهدنا

محدود عمرها  سعاده  في  نحيا  ْنريد  خالص 

تسعدنا العمر  بتالي  فرصه  على  نلحق  عسى 

؟! مْسدود  سبب  بلّيا  أصبح  والــدرب  كيف  ولكن 

ْبــَتــجــّلــدنــا مــلــحــوق  الـــذي مـــطـــرود..  كـــّل  إذا 

المطرود هو  وْش  َجَهلنا  إن  ملحوق  ْيكون  محال 

توّجدنا الــّصــحــوه  ْومـــن  الــحــّب  غــفــوة  عمتنا 

رقود  .. ــود  رق وتّمينا  اْمــتــّدت  الغفوه  ليت  يا 

ــد َقــّيــدنــا ــ ــنــا حــشــى مــا اَح تــقــّيــد شــي داخــل

ْقيود! نشوف  وما  القيود..  تسّويه  ْبما  نحس 

ــا ــّودن ــع ــو بـــاكـــر ت ــ ــو الـــواقـــع ول ــذا هـ ــ ــم ه ــع ن

وْخـــدود بــنــتــذّكــر عــيــون وســالــفــه  بــاكــر  ورا 

ــه تــواجــدنــا ــاٍن ب ــك ــي م ــرى بــنــوقــف ف ــّذك ــال وب

المعبود الــواحــد  العباد  َرّب  لنا  طحنا  واذا 

يساندنا اْبـــنـــادم  نطلب  ــا  م طيحاتنا  عــلــى 

ْحشود وقوف  نوقف  وْبَوقفاتنا  وقوف..  نطيح 

ــد حــاجــه ْوتــرفــض تــأّيــدنــا ــأّي ــن الــمــاضــي ن م

وعود صغير  حّظه  لمن  يرجع  الّسبب  اّن  أكيد 

مولدنا عيد  ـــ  ْف ورود  ــقــّدم  ْي ــد  َح وال  نعيش 

ْورود! يــقــّدمــون  للقبور  حتى  ــاس  ــّن ال وبــعــض 
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ــف  ــي ــوال ــس ــع ال ــي ــم ــات الـــهـــنـــا ْومــــاتــــت ج ــ مـ

ــس ريـــاحـــك  ــك ــع ــك وانــــــت ت ــت ــف ــوم ش ــ ــن يـ ــ م

ــادي تــخــاريــف  ــقـ ــتـ ــد واْثــــــر اعـ ــق ــت ــت اع ــن ك

ــوّد كـــيـــف اســتــبــاحــك  ــ ــ ــا قـــلـــب بـــعـــض الـ ــ ويـ

ــّل حـــولـــي واْنـــــــت مـــشـــغـــول بـــالـــّزيـــف  ــ ــك ــ ال

ــن جـــراحـــك ــ رغـــــم اّنــــــي ابـــــــِذر دنـــيـــتـــي م

حــيــف  يــــا  بــــس  بــــك  الذ  ــٍم  ــ ــل ــ ح عــــّريــــت 

ــك ــاحـ ــره وشـ ــ ــم ــ ــٍم وشــــاحــــه طــــــول ع ــ ــل ــ ح

تــكــلــيــف زود  بــالــعــتــب  نــفــســي  َأْلـــحـــقـــت 

رمـــاحـــك؟!  واتــــصــــّدى  امـــشـــي  ــي  ــ ــب ــ َذْن وش 

مـــهـــاديـــف  راعـــــــي  ــر  ــيـ طـ ــا  ــ يـ اّوٍل  ــت  ــنـ كـ

صــبــاحــك  اهلل  ــد  ــ ــعـ ــ واسـ دارك  الــــــــــّدار 

ْوضـــيـــف ــي  ــرقـ طـ وال  ــارش  ــ ــ ط ال  كـــنـــت  ــا  ــ م

ــك  ــاح ــن ــر ج ــّسـ ــكـ ــوم انـــــا اشــــوفــــك تـ ــ ــيـ ــ والـ

ــه الــطــيــف  ــ ــّن ــ غــــــالك زايــــــــــل.. زايـــــــــٍل ك

ــك فـــي مــطــاحــك  ــع ــاف اْحـــــٍد ن ــا  ــت مـ ــح وال ط

ــن سيف  ــ ــّزم ــ وال الــــّزمــــن..  ــمــك  يــعــّل ــر  ــاكـ وبـ

ــك! ــاح ــج ــن ســـقـــوطـــك ن ــ ــي م ــن ــب ــون ت ــ ــل ــ وش

قصيدة سقوطك
الزمن والزمن  باكر يعلمك 

من  تبني  وشلون   .. سيف  

سقوطك نجاحك 

بهذا البيت تركت الشاعرة 

والرسالة  القصيدة  مفتاح 

بها  الشاعرة  أرادت  التي 

بوعي..  األذهــان  تبلغ  أن 

وهذا ما يؤكد لنا أن للشعر 

شاعر  كــل  يسعى  رســالــة 

ما  خــالل  مــن  لتحقيقها 

يكتبه.

أنـهـار
الـدهـشة

نوض سدير
السعودية
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ــوح  ــ ــ ــى خـــــــّدي مــــن الــــدمــــع وان ــلـ ــر عـ ــ ــث ــ أن

ــن ــ ــاَح ــ ــن وب ــ ــاه ــ لـــيـــن الــــمــــدامــــع جــــــّف م

ــوح  ــض ــف ــن شـــــان ال اصـــيـــر م ــ م ــري  ــاعـ ــشـ مـ

ــي واقـــــــول اســـتـــراحـــن ــس ــف أْكــــــــِذب عـــلـــى ن

ــي وانـــــــا افـــــــور وافــــــوح  ــ ــاب ــ ــص ــ آهـــــــــّدي اع

ــي الـــــدّلـــــه واالبــــــريــــــق فـــاحـــن ــ ــوق ــ ــو ف ــ لـ

الّنــــــي فـــقـــدت الــــــــّروح مـــــْع تــــــوأم الـــــروح 

ــي وراحـــــــن ــ ــات ــ ــي ــ ــي ح ــ ــ ــى ثـــــــــالٍث ف ــ ــلـ ــ أغـ

ــوح  ــت ــف ــزن م ــحـ ــلـ ــب لـ ــلـ ــقـ راحـــــــن وبـــــــاب الـ

ــاحــن ــن عـــيـــنـــي دروبـــــــــه تــن ــ والــــــّنــــــوم عـ

ــروح  ــ ــ ــن َعــــشــــرة ْج ــ ــه ــ ــرواح ــ ورثـــــــت مــــن م

صــاحــن ــت  ــْح ص وان  ْســـكـــوت..  ــّن  ــ وِهـ ــت  ــك أس

ابــــوح  وّدي  مــــا  الـــّصـــمـــت  لــــزْمــــت  وايــــــال 

ــن واســـتـــبـــاحـــن ــهـ ــتـ ــمـ تــــــجــــــّردن مـــــن صـ

ــوح ــل ــى ال ــل ــي ع ــب لـ ــت ــي ك ــّلـ ــّنــصــيــب الـ ــا لــل يـ

ــن! ــ ــاَح ــ ــن بـــيـــن الـــمـــحـــاجـــر.. وط ــه ــت ــق ــّل ع

ــّدوح  ــ ــى الـ ــل ــوم الـــظـــل مـــّيـــل ع ــ ــن.. ويـ ــ ــاَح ــ ط

ــي ضـــلـــوعـــي تـــالحـــن ــ َكـــــــّن الـــحـــمـــايـــم فـ

ــوح  ــّشـ ــرة الـ ــصـ ــا قـ ــ ــر ويـ ــاطـ ــرة الـــخـ ــسـ ــا كـ ــ ي

ــرب طــاحــن! ــ ــح ــ ضــحــيــتــيــن الـــــحـــــْرب.. وال

ــْن ضـــوح  ــ ــِه ــ ــن ْعـــيـــونـــي بــــــــروٍق ل ــ قـــفـــّن ع

ــْقـــب الحــن واْتــــــال الـــعـــَهـــد فـــي شــوفــهــن عـ

ــاة.. ونـــْصـــف ِديــــــن.. وِغـــــذا روح  ــيـ زيــنــة حـ

ــي.. وراحـــــــن! ــ ــات ــ ــي ــ ــى ثـــــــالٍث فــــي ح ــ ــل ــ أغ

أغلى ثالث
تشعر  قــصــائــد  ــنـــاك  هـ

البيت  مــن  بمصداقيتها 

فيه  شــك  ال  ومــمــا  األول، 

يثمران  والوجع  الفقد  أن 

بأجمل وأصدق القصائد.. 

ونحن  بــه  نشعر  مــا  ــذا  وه

في  شيبة  أبو  مدغم  نقرأ 

أغلى ثالث.

أنـهـار
الـدهـشة

مدغم بو شيبة
السعودية



شبابيك الذات

سعود الدرمكي:
تاريخ الوالد عريق 

في مجال الشعر 
النبطي 

الدرمكي،  سلطان  بن  محمد  الشاعر 
لم يكن شاعرًا فقط، ولكنه أيضًا كان 
سيرة بلد، وتاريخ دولة، مّرت بمراحل 
فــي الــتــطــّور والــنــمــّو الــعــمــران حتى 
قوّية  واثــقــٍة  ــٍة  دول إلــى  اليوم  وصلت 
تحمل تراث األجداد وترنو للمستقبل 
روح  تــنــفــي  ال  ــة  عــصــرّي بمقاييس 
شهد  الذي  التليد،  والماضي  األصالة 
في  هم  ومــن  الدرمكي  الشاعر  عليه 
األزمان،  لتلك  ومعاصرته  نبوغه  مثل 
اإلمــاراتــّي  اإلنسان  انطلق  منها  التي 
نحو العمل والبناء وإثبات الّذات. وقد 
قلُت، وما أزال أقول، إّن الشعراء الرّواد 
بكّل  جــديــرون  الــبــدايــات،  ومجايلي 
نقبس  أن  علينا  وأّن  وتقدير،  حفاوٍة 
لفتراتهم  ونـــؤّرخ  لهم،  ــروي  ون منهم، 

المضيئة على الّدوام.

محمد بن �شلطان الدرمكي واحد من اأهم 

رموز �شعراء الإمارات ال�شعبيين، واأحد اأ�شهر 

�شعراء الخليج في الفترة الحديثة، وهو اأي�شًا 

التي  والوطنية،  الفكرية  ال�شخ�شيات  من 

رافقت المغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

الدرمكي  و�شاهم  ثراه-.  اهلل  -طيب  نهيان 

باإخال�س في م�شيرة النه�شة التي ت�شهدها 

الدولة، اإلى جانب م�شيرته الطويلة في اإغناء 

التي  الق�شائد  بمئات  النبطي  ال�شعر  ديوان 

�شعرّيًا  و�شفاء  رائعة،  فنية  �شوراً  تت�شمن 

جمياًل، وثراًء في نواحي العاطفة الإن�شانية 

اأو  )المرادات(  له عديد  والوطنية، فقد كانت 

الم�شاجالت ال�شعرية مع فقيد الوطن الكبير 

ال�شيخ زايد، ومع �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد 

خليفة  بنت  وعو�شة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 

غدير،  بن  ومطر  العرب(،  )فتاة  بـ  المعروفة 

كما  وغيرهم.  الفال�شي،  ذيبان  بن  وحميد 

برز لدى الدرمكي الغزل والو�شف كغر�شين 

البحور  ذات  ق�شيدته  في  مهّم  بارزين 

ال�شريعة في اأغلبها، مثلما برزت لديه ق�شائد 

والحياة  والوطن،  والمقاني�س،  الطيور  في 

الجتماعية. 

يقول �شعود محمد الدرمكي في ت�شريح 
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خا�س عن تاريخ حياة والده ال�شاعر الكبير 

محمد بن �شلطان الدرامكي، اإن ال�شاعر ينحدر 

الدرامكة في  اأ�شرة عريقة تمّثل م�شيخة  من 

في  1940م  عام  ولد  وقد  العين،  مدينة 

نهيان  اآل  مع  ن�شب  ب�شلة  ويرتبط  القطارة، 

الكرام؛ اإذ اإن عمة والده تزوجها ال�شيخ زايد 

�شلة  اأي�شًا  وله  الكبير(،  )زايد  خليفة  بن 

قرابة مع قبيلة الظواهر، كما اأن ال�شيخ زايد 

اآل نهيان رحمه اهلل اعتمد عليه  بن �شلطان 

هو واإخوته في بداية توليه الحكم في اإمارة 

اأبوظبي 1966م، حيث ا�شتلم دائرة الزراعة 

في بداية اإن�شائها، وظل مالزمًا لل�شيخ زايد 

حتى وفاته عام 1998م.

وقد قر�س ال�شعر منذ مطلع ال�شبعينيات، 

وبداأ ينظم الأبيات الخفيفة، ي�شاكي ويجاري 

فيها ال�شيخ زايد رحمه اهلل.

ال�شعراء؛  من  الكثير  مع  ت�شاكى  كما 

بن  ومطر  ال�شام�شي،  را�شد  بن  محمد  اأمثال 

غدّير، وغيرهم.

واأ�شاف �شعود اأن ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اأ�شهرها التي  اأي�شًا بق�شائد،  كان قد جاراه 

يقول فيها:

ــوق حـــلـــويـــٍن وزيـــنـــات ــ ــا ش يـ
ــه ــي ــج ــزة ن ــ ــيـ ــ ــٍم ولـــــــك مـ ــ ــهـ ــ شـ

اأ�شهر مجارياته هو فكانت مجاراة  اأما 

لق�شيدة ال�شيخ زايد التي يقول فيها:

ــا ــ ــرهـ ــ ــال وطـ ــ ــحـ ــ دنــــــيــــــا مـ
فـــــيـــــهـــــا زهـــــــــــت األنــــــــــــــوار

فقال الدرمكي:

عــــــــــــروٍس فــــــي خــــدرهــــا
ــار ــ ــ ــضـ ــ ــ فــــــــــي جــــــــنــــــــات وخـ

وا�شتر�شل �شعود م�شيفًا »في اأحد الأيام، 

مع  المقنا�س  رحالت  اإحدى  فاتته  وبعدما 

المغفور له ال�شيخ زايد، اأر�شل ال�شاعر الكبير 

ال�شيخ المرحوم محمد بن �شلطان الدرمكي، 

الرحلة،  هذه  فوات  على  متاأ�شفًا  ق�شيده 

رحمهما  زايد،  ال�شيخ  مخاطبًا  فيها  ويقول 

اهلل:

ــع الـــوّنـــه بــعــبــرات ــي قــمــت اس
ــه ــ ــّي ــ ــب ــ ــراع ــ شــــــــروى حــــمــــام ال

ــفــات ْل لـــي  ــادوا  ــ قـــّفـــوا وال عـ
ــذي قــضــّيــه ــ ــ ــاس يـــــا هـ ــ ــ يـــــا نـ

لــمــبــات ــن  ــ وي اهلل  ــة  ــ داعـ ـــ  ــ ْف
ــوح وْشـــــعـــــاٍب عـــذّيـــه ــ ــي ــ ــي ْس ــ ف

ــر رنــجــات  ــَف ــس ــل ــوا ل ــلـ ــذمـ اتـ
ــه ــوّيـ ــر الـــــــذي يــــــــدَرى خـ ــ ــام ــ ب

ــٍس وكــيــفــات ــ ــاتـــوا عــلــى ان وبـ
ــه ــّي ــخ بــــوجــــود لــــي نـــفـــســـه س

بــفــكــرات دوم  وجــّهــم  ــح  ــب أص
ــه ــّي ــل ــوي جـــــفـــــراٍت خ ــ ــي ــ فــــي ف

ــوات ــْص ــرّد َل ــ ــي ي ــل ــا فــيــهــا ال م
ــّيـــه ــعـ ــولـ ــر الـــــّدمـــــن والـــسـ ــيـ غـ

ــّرات ــج ــروب لـــي فــيــهــا م ــغـ ولـ
ــه ــويـ ــره قـ ــ ــ ــط ــ ــ ــه ال ــ ــ وربـــــــــــٍد ل

ــره ْوبــــات ــيـ ــع طـ ــي ــض حــــٍد م
ــه ــّيـ ــه اظـ ــوخـ ــيـ يـــخـــســـر مــــع شـ

ــوات اص ْبعالي  يصيح  يصبح 
ــّيـــه ــلـ الـــمـــنـــقـــلـــه عـــــنـــــده خـ

ــات ــ ــدام ــ ــّض كـــّفـــيـــنـــه ن ــ ــع ــ ي
ــه ــّيـ ــلـ ــابـ ــي جـ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــول م ــ ــ ــق ــ ــ وي

ثراه، على  اهلل  زايد طيب  ال�شيخ  رد  وقد 

الدرمكي،  ال�شاعر محمد بن �شلطان  �شديقه 

واعداً اإياه برحلة مقنا�س اأخرى اأف�شل: 

ــوق حـــلـــويـــٍن وزيـــنـــات ــ ــا ش يـ
ــزه نـــجـــّيـــه ــ ــيـ ــ ــٍم ولـــــــك مـ ــ ــهـ ــ شـ

بــعــبــرات الـــوّنـــه  تــْســَيــع  ال 
قـــوّيـــه فـــكـــره  ــي  ــ ف تـــكـــون  وال 

فات ما  الوقت  جسيم(  )بو  يا 
ــك ســــيــــره هــنــّيــه ــ بـــنـــســـيـــر بـ

ــات ــراغ ــّش ـــ ال ــه وفــيــهــا ِمـ ــّي غ
ــه ــ ــّي ــ اْطــــــيــــــور ســــــرعــــــاٍت وح

اوقـــات َفــــ  الــّصــيــد  متعّلمات 
ومــــــــــدّربــــــــــاٍت بــــالــــّســــوّيــــه

فات وال  عْنِهن  شـــَرد  ــْي  ش مــا 
ــه رهـــّيـــه ــسـ ــفـ وصـــــّقـــــارهـــــن نـ

ــل ثـــّبـــات ــ ــا يـــتـــم يـــعـــزا ك ــ م
لــــــي يــــّلــــعــــت لــــــه َلـــــّوِلـــــّيـــــه

مسافات يعطي  ما  الّطْرد  في 
ــق ولــــــه ضــــربــــه قـــوّيـــه ــحـ ــلـ يـ

لــي فــي الــخــال راعــيــه مــا بات
ــه ــ ــوّي ــ وخ ــع  ــ ــ ْب ــرَّ ــ ــ ال صـــــــّوع  وال 
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لـــي لـــه مـــع طــــرده مــســافــات
ــع ثــــنــــاديــــهــــا طــــرّيــــه ــ ــل ــ ــش ــ ي

ــّدم قــطــرات ــ ــا نـــزل ِمــــ ال ــا م ي
ــه ــِوّيـ ــَحـ ـــ اْضـ ــ ــه ِف ــف ــرب ك ــ ــن ض مـ

ــم اْمــيــات ــه ــال ــث وربـــوعـــنـــا ام
ــه ــ ــّي ــ ــم زك ــ ــه ــ ــس ــ ــف ــ ــان وان ــ ــ ــّب ــ ــ ش

ــات ــزّي ــِوي مــْعــهــم م ــُخ ــل لـــي ل
ــّيـــه حـــشـــمـــه وَمـــــــــــــْدراة وحـــمـ

المرحوم  ال�شاعر  ق�شائد  اأهم  وعن 

محمد الدرمكي، قال �شعود: »لعل من اأهمها: 

)األ   1986 التي �شاغها في عام  ق�شيدته 

ياعز تالي(، وق�شيدة )اأ�شهى بي في �شالتي 

لو  نا�س  )يا  وكذلك  وال�شجود(،  وركوعي 

ب�شاليف(..  عْيل  و(�شرٍت  ودادي(  ب�شكي 

�شلطان  بن  الراحل محمد  ال�شاعر  اأّن  موؤكداً 

عن  عّبرت  األفاظ  من  حمله  بما  الدرمكي، 

هو  اإّنما  زمن،  من  بعده  جاء  وما  زمنه 

خطاهم  النا�س  اقتفى  الذين  الرّواد  من 

متكئين  ليجددوا  منهم،  ينهلون  و�شاروا 

وابتكاراتهم  العري�شة  الفنّية  �شورهم  على 

في  ل�شاعٍر  غنى  ل  التي  الرائعة،  المذهلة 

 والغزل وال�شوق والحنين عنها، ك�شور 
ّ
الحب

ي�شتعينون  ما  الع�ّشاق  منها  يمتح  اأ�شيلة 

واللقاء  وال�شّد  الحب  اآلم  و�شف  على  به 

وتباريح الهجران«.

جديرة  مهّمة  اأخرى  نقطة  وثّمة 

تاريخ  ندر�س  ونحن  والبحث،  بالهتمام 

 
ّ
الوطني خطابهم  على  ونقف  الرواد، 

فطرّيًة  ن�شاأًة  ن�شاأوا  اأّنهم  وهي   ،
ّ
والثقافي

اأّكد  الذي  الحنيف،  الدين  اأي�شًا على تعاليم 

في  وعزز  بل  للوطن،  النتماء  �شفة  لديهم 

اإلى  والنظر  والخير  النا�س   
ّ
حب نفو�شهم 

التعاون والحّث على عمارة  الأمور بمنظار 

كان  ذلك  وكّل  المجتمعات،  واإ�شعاد  الوطن 

اأن  عجب  فال  اهلل،  رحمه  زايد  ال�شيخ  لدى 

الدرمكي  �شلطان  بن  محمد  ال�شاعر  يتوافر 

وعلم  رافقه  الذي  وهو  الخ�شال،  هذه  على 

�شفاته وخ�شاله ومزاياه.

الدرمكي،  ال�شاعر  اأن  بالذكر  الجدير 

بينها  ومن  الدواوين،  من  العديد  له  �شدر 

ديوانه الذي حمل ا�شمه، ون�شر من قبل نادي 

تراث الإمارات.
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على المائدة

»الشارقة للشعر النبطي«
يحتفي بتجربة أربعة

من رواد القصيدة اإلماراتية 
احتفى مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته السادسة عشرة، بأربعة من الشعراء الرواد في اإلمارات، وذلك بتخصيص 

ندوة صباحية بقصر الثقافة قرأت إبداعاتهم وإرهاصات الكتابة الشعرية لديهم، وخصوصيات اللهجة والمواضيع التي 
كتبوا فيها، وأيضًا تنقل عدد منهم إلى محطات جغرافية وإبداعية أثرت فيهم كما أغنت مخزونهم الشعري.

وتطرقت الندوة، التي أدارها اإلعالمي محمد المحمدي، بمشاركة الشاعرين على العبدان وعيضة بن مسعود، إلى مشوار 
الشعراء الرواد: محين الشامسي، وأحمد عبدالرحمن بوسنيدة، ومحمد بن ثاني بن زنيد، وربيع بن ياقوت، وراشد الخضر.
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اأحمد بو�شنيدة،  ال�شاعر  وفي حديثه عن 

عند  القديمة  اللغة  العبدان  الناقد  تناول 

و�شاعرات،  قدامى  ب�شعراء  متمثاًل  بو�شنيدة، 

ال�شويدي،  خليفة  بنت  عو�شة  ال�شاعرة  مثل 

وقال  بذاتها،  ودالة  �شاحرة وجميلة  كلهجة 

يكون  ما  اأ�شبه  بو�شنيدة  ال�شاعر  اإّن  العبدان 

بالخطاط العربي »ابن مقلة«، اإذ كان جميل 

لل�شيخ  كاتبًا  وكان  ال�شارقة  في  ولد  الخط، 

خالل  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شالم 

فترة حكمه لل�شارقة، لي�شتكتبه من بعد ذلك 

كان  عندما  القا�شمي  خالد  بن  �شقر  ال�شيخ 

حاكمًا لل�شارقة.

بق�شيدة  العبدان  علي  ال�شاعر  وتمّثل 

لل�شاعر بو�شنيدة، قراأ منها:

الميازين ارتــفــاع  يـــوم  ــبــارحــه  ال
بــاالنــوار تشعشع  ــه  ــون ل مــن  اذكــــرت 

العين غّضت  ما  الصبح  بــان  إيلين 
كــنــي عــلــى جــمــر الــمــيــاهــيــل مـــن نــار

محين  هو  به  المحتفى  الثاني  ال�شاعر 

ال�شام�شي، حيث تحدث عنه ال�شاعر عي�شة بن 

الحيرة،  اإّن محين من مواليد  م�شعود، قائاًل 

ويمكن اأن يكون ثاني �شاعر بعد المايدي بن 

ظاهر، تنقل اإلى ال�شعودية بمنطقة الأح�شاء، 

يحفظ  وكــان  دّفاقة،  �شعرية  قوة  ذا  وكــان 

الأولين،  وق�ش�س  الدينية  وال�شير  التاريخ 

المجال ق�شيدة يذكر  ومن ق�شائده في هذا 

فيها النبي �شليمان عليه ال�شالم، معتبراً من 

�شيرة حياته ومماته، وكان مغرمًا بالق�ش�س 

القراآني.

وتطرق ال�شاعر عي�شة اإلى دللة الت�شمية 

البدوية »محين«، التي تكاد تكون انقر�شت، 

قارئًا من �شعره قوله:

حــمــيــدان ــورة  ــ م دون  غــنــانــا  اهلل 
قـــــواصـــــره والـــتـــمـــر لــــي يــايــبــّنــه

كان السما  باب  عند  لي  انكتب  لو 
ــه ــّن ــع ــان ــال م ــمـ ــن الـ ــ ــد م ــ ــت ح ــ ــا ريـ ــ م

عزان الباب  مغلج  أو  صحار  في  ولو 
ــابـــه لــــذي مــغــلــجــّنــه ــح بـ ــت ــف كــــان ان

وين الجنود اللي مضت مع )سليمان(
ــه ــّن ــل االع ــ ــاد الـــســـرد واه ــي ــج ــل ال أهـ

مادامت الدنيا )لكسرى ابن شروان(
الــرمــى ذات جّنه فــي  و)شــــّداد( ســّوى 

اأما دفة الحديث عن ال�شاعر را�شد الخ�شر 

ف 
ّ
عر العبدان، حيث  الناقد علي  اأدارها  فقد 

بال�شاعر المولود عام 1905 والمتوفى في 

لغته  على  ال�شوء  ملقيًا  الثمانينيات،  مطلع 

القوافي  على  وتركيزه  ومو�شيقاه  ال�شعرية 

ال�شعبة، وبحثه عن التاأثير الإيقاعي، ولذلك 

ق بين ال�شاد والظاء في ق�شيدته، وهو 
ّ
فقد فر

ما يدل على فهمه، خ�شو�شًا وقد غنى له عدد 

من ال�شعراء، وكان �شاعراً يعتد كثيراً بنف�شه.

ق�شيدة  الخ�شر  ال�شاعر  اإبــداعــات  ومن 

يقول فيها:

ــواري الــكــنــس اســتــام ــجـ »ســيــد الـ
روحــــــــــــي ومــــلــــكــــتــــه بـــــــال بـــيـــع

ــدام ــ ــي األمــــــر جــــــدام ج ــ ــك ف ــ ل
ــع«. ــي ــآش ــوت ب ــمـ ــي الـ ــرض لـ ــت ــع ــو ي لـ

في  م�شعود  بن  عي�شة  ال�شاعر  وتناول 

ورقته �شيرة ال�شاعر محمد بن ثاني بن زنيد، 

 ،1888 �شنة  بدبي  ديــرة  بمنطقة  المولود 

حيث ن�شاأ على الكتاتيب، وحفظ القراآن الكريم 

يتجاوز  لم  وعمره  ال�شعر  وكتب  طفل،  وهو 

الخبر  منطقة  اإلى  �شافر  كما  ع�شرة،  الثالثة 

بال�شعودية، ليتوفى في الحيرة عام 1977م.

ابن  م�شيرة  عن  م�شعود  بن  تحدث  كما 

زنيد مع التجريب، وطبيعة الألفاظ المتداولة، 

الغناء،  عالم  في  الأ�شطوانات  ظهور  وفترة 

وا�شتعمال هذا ال�شاعر للمفردات القديمة في 

ال�شعر.

كما قراأ له ق�شيدة، منها قوله:

ــك بــســمــاح ــع ــي م ــاع ــم ــت خـــل اج
مـــفـــتـــوح دوم  ــه  ــ ــابـ ــ بـ والــــــوصــــــل 

ــاح ــ ــّص ــ ن قـــــــول  ــع  ــ ــ ــاب ــ ــ ات ودي 
روح ســــيــــدي  يـــــا  لـــــك  ــق  ــ ــّتـ ــ ــعـ ــ واتـ

واأما في عر�س الحديث عن ال�شاعر ربّيع 

بن ياقوت، تمنى الجميع ال�شفاء لهذا ال�شاعر، 

كونه الوحيد الباقي على قيد الحياة من بين 

و�شفه  وقــد  بتجربتهم،  المحتفى  ال�شعراء 

ال�شاعران العبدان وبن م�شعود باأنه »فاكهة 

 1928 مواليد  من  وهو  الإماراتي«،  ال�شعر 

بعجمان، وكان له تاأثير كبير في نقد الظواهر 

ق�شيدته  وخ�شو�شًا  المجتمع،  في  ال�شلبية 

والغّنا«.  الرق�س  »عّلموها  فيها  يقول  التي 

عن  بحثًا  للكويت  ياقوت  بن  ال�شاعر  انتقل 

العمل رفقة عدد من اأ�شدقائه، ومنهم ال�شاعر 

الراحل حمد خليفة بو�شهاب، حيث عمل في 

اإحدى �شركات النفط وعاد اإلى وطنه الإمارات 

قبل قيام التحاد، ليوا�شل م�شروعه ال�شعري 

المهم.

علي العبدان حامد المحمدي عيضة بن مسعود
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مدى
فهد  الــشــاعــر  يــأخــذنــا 

فضاءات  أبعد  إلــى  عافت 

ــة والــجــمــال،  ــري ــاع ــش ال

المفعم  الــنــص  ــذا  ه عبر 

التي  والمفردات  بالعذوبة 

أبدع بها الشاعر.

أنـهـار
الـدهـشة

فهد عافت
السعودية 

ــذع الـــمـــســـافـــه وْيـــتـــســـاقـــط مـــدى  ــ ــّز جـ ــ ــ أه

نخيل  وْيــتــســاقــط  ــده  ــي ــص ــق ال ــذع  ــ ج ــّز  ــ أهـ

تــزهــر يــديــنــي.. أِحـــــّس اّنــــه طــريــقــي بــدا 

ــالح الــجــمــيــل  ــفـ ــذا الـ ــ ــى ه ــل ــول حـــّيـــا ع ــ ــ واق

ــرة نـــدى  ــ ــط ــ ــز اوراقـــــــــي، وق ــي ــه ــج ــت أبــــــدا ب

ــذ تــســيــل  ــوافـ ــنـ ــد الـ ــ ــن عـــلـــى خ ــ ــا م ــهـ أشـــوفـ

ــك.. عــدا  ــالـ آخـــذ مــعــي كـــل مـــا يــخــطــر فــــِ بـ

ــل  ــزي ــي جـــــــداٍر ه ــ ثــــــوٍب تـــركـــتـــه مـــعـــّلـــق ف

ــدا  ــن ال أرد  تــنــاديــنــي..  الــســتــايــر..  تــبــكــي 

ــا ســتــايــر-ال تــخــافــي- طويل  عــمــر الــشــقــي ي

ــدى  ــ ْوصـ طـــيـــن  جـــــــدران  ــا  ــ ي الـــبـــيـــت  أوّدع 

رحيل!  ــه  وارضـ أرض..  رحيله  مثلي  ــان  ك مــن 

ــدى  ــ أســيــر حــافــي قـــــدم.. دربــــي َضــــالل ْوه

ــواح ْوعــويــل  ــا.. صــوتــي نـ ــم وجــهــي ســحــاب وظ

ْوردى  ــطــيــب  ب تــقــطــعــنــي  مـــشـــاويـــر  أقـــطـــع 

والمستحيل  ــســور  ــمــْي ال ــن  ــّي ــه ال ــا  انـ واصــيــر 

ــدى..  غـ مشيته  ــي  ــّل ال ــق  ــري ــّط ال لــقــيــت  واذا 

الــلــيــالــي بخيل  الـــفـــرح مــثــل  ــر.. مــثــل  ــي ــص ق

 أهـــــّز جــــذع الــمــســافــه وْيـــتـــســـاقـــط مــدى 

نخيل وْيــتــســاقــط  ــده  ــي ــص ــق ال ــذع  ــ ج ــّز  ــ أهـ
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منضام منزوي  ْوســتــاره  الّليل  ــارب  غ فـــْ  هناك 
تايه الــقــدر  كــف  على  جــابــه  والــخــطــا  تـــوارى 

ْباقدام يسري  ال  قبل  الموحش  ليله  في  سرى 
منفايه روح  يــجــاوب  صـــوٍت  ــدى  ص عــن  ــدّور  يـ

ونام ــواه  ح الّلي  القماش  رّث  على  دمعه  نــزف 
حكايه  يــرســم  رصــيــٍف  ــه  ــراش وْف الظلم  دفـــاه 

منسام  وهــو  الــدنــيــا  على  األول  فــجــره  وأّذن 
مهدايه مـــوت  ــة  ــزع ون بــجــوفــه  يكفر  ــوٍع  ــج ل

األيتام  وغربة  الــخــراب  جــدران  بين  ما  صَبح 
ــه تــضــّمــه دنــيــة الــقــســوه وتــهــديــه الــشــقــا راي

االنسام ضيقة  تجّره  صــدره  في  والجرح  َكَبر 
الحايه واخــوانــه  دمعته..  واّمـــه  ــهــّم..  ال أبــوه 

ْحطام العيون  تحت  الزمن  يرديه  ذنب  له  وما 
الغايه  ْتـــبـــّرر  الــحــيــاة  ــي  ف وســيــلــه  حــتــى  وال 

اعوام للغموض  به  رحل  الّلي  هالمصير  يكّفي 
مدمايه  الــحــزن..  تهّل  هي  ما  كثر  من  وعينه 

ْعظام العطوف  في  تكسر  آه..  حروفه  أّول  نطق 
ْروايه المنطق  في  حكى  من  لو  األسى  يبعثرها 

ْرهــام والــدمــوع  بنظره..  عّنه  ســأل  من  يجاوب 
بْحشايه الحظ  جمعها  دنياكم  ْهموم  يقول: 

اعدام وانحكمت  بغلطه..  اْصاًل  الحياْة  جيت  أنا 
ــي ْنــهــايــه! ــا لــأســف كــانــت ل ــة رحــلــتــي ي ــداي ب

هندام للّستر  ارتديته  الّلي  المهين  ــّذل  ال من 
آيــه  للعظه  رمــتــنــي  ــي  ــّل ال الـــّذنـــوب  فــعــل  ومـــن 

ــره وال أعــمــام  ــ ــال أس ــره ب ــس ــا بــهــا ح ــي ــن دن ومـ
ْدمــايــه يــنــزف  وجــرحــي  نفسي  على  أعــّرفــكــم 

ــام  واألوه ــذات..  ــّل وال الليل..  لقيط  صْرخة  أنــا 
ْغوايه ْبحربة  العفاف  ــه  وْج ــوا  رم من  رموني 

األحكام  قسوة  تحّمل  الّلي  البريء  الطفل  أنا 
الــّدايــه فيني  الطفوله  ِحـــّس  شـــَرخ  مــن  وأول 

َصْرَخة
ــه  ــي ــاع ــم ــت ــدة اج ــيـ قـــصـ

هامة،  قضية  عن  تتحدث 

قالب  في  الشاعر  صاغها 

شــعــري أوصـــل مــن خالله 

هذه الرسالة.

أنـهـار
الـدهـشة

صقر عبداهلل المزروعي
سلطنة ُعمان
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ــيـــش مــشــتــاق ــر مـــشـــتـــاق.. واعـ ــم ــع عـــْشـــت ال

بــطــايــق  ــي  ــ ن ــا  ــ م ــوم  ــ ــي ــ ال ذا  ــي  ــ ف ولـــلـــبـــْعـــد 

ــراق؟ ــ ــا شــمــســك اشـ ــي ــن ض ــى يــجــيــنــي مـ ــت م

ــك تـــســـّبـــب حـــرايـــق  ــسـ ــمـ حـــتـــى ولــــــو شـ

واالوراق ُعــــــــوده  رّفــــــــاف  ــن  ــصـ ــغـ الـ يـــــوم 

ــن الـــخـــاليـــق  ــ ــي ــ ــب ب ــ ــل ــ ــق ــ كـــــــذا يـــــــــرّف ال

ــت عــيــنــي ســـَبـــب ِكـــْثـــر االرهـــــاق  ــض ــّم مـــا غ

بــــرايــــق هــــــو  وال  هــــــــمٍّ  فــــــي  والـــــــبـــــــال 

ــاق ــ ــ ــّد اآلف ــ ــ ــل ح ــ ــ ــالك فــــي عـــيـــنـــي وص ــ ــ غ

ــي الـــضـــوايـــق  ــ ــي تـــجـــي ف ــ ــا ه ــ ــٍة م ــ ــام ــ ــي ه ــ ف

ــّدم تـــْنـــســـاق ــ ــالـ ــ ــَهـ ــ ــك ِبـ ــوفـ ــيـ بـــتـــعـــايـــن طـ

ــــون الـــوثـــايـــق ــا اخــ ــ ــي م ــاقـ عـــلـــى الـــعـــهـــد بـ

ــوبـــك الـــيـــوم تــســتــاق ــعـــري صـ ــون شـ ــ ــج ــ وْش

ــق ــاي ــق ــح ــاف ال ــ تـــرســـم بـــحـــْبـــر الــــّشــــوق قـ

ــون بــــاْرفــــاق ــفـ ــكـ ــب تـ ــ ــح ــ ــن ال ــ ــي ــ ــاذل ــ يــــا ع

ــق ــايـ ــاب ورفـ ــحـ ــوى وأْهــــلــــه صـ ــ ــه ــ خــــّلــــوْا ال

ــلـــقـــرب َشــــــّواق  بـــاعـــيـــش بـــاقـــي الـــعـــمـــر لـ

ــم الــبــعــد لـــو هـــو يــضــايــق ــي ــص وبـــابـــقـــى خ

ِعْشت الُعمر
يعيث الحب شوقًا في قلب 

شعوره  فيترجم  الشاعر، 

من  مرهفًا  عــذبــًا  شــعــورًا 

خالل قصائده.. مصافحة 

شــعــريــة بــقــلــب الــشــاعــر 

حمد الكندي.. فاقرؤوها.

أنـهـار
الـدهـشة

حمد الكندي
 اليمن
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ــراق ْســراجــه  ــف ــودي َوْجـــد مــن طــّفــى ال ــ يــا ُوج

تفَضْحها الــعــرب  ونــظــرات  ــه..  ــوع ْدم َيجَحد 

ــه احـــراجـــه  ــي ــن ف ــي ــب كـــل مـــا دّنـــــق وصـــــّد ْي

الِفــحــهــا  ــوا  ــهـ الـ اّن  يـــقـــول  ْعــيــونــه  يـــفـــرك 

ــع فـــي تــبــّســامــه وضــحــك ْحــجــاجــه  ــّن ــص ــت اْي

ْيكافحها  ــه  ــوف ج فــي  ــمــْرمــســه  ال ــروح  ــجـ والـ

ــد.. والـــغـــال وامـــواجـــه ــوّجـ ــاتـ ــِده بـ ــ ــ مــثــل َوج

ــه يــجــرحــهــا ــق ــي ــّض ــى الـــصـــدور ال ــل ــا ع ــّدهـ مـ

ــور الــمــنــتــهــي بــالــحــاجــه ــع ــش تــحــت تــأثــيــر ال

ــب اشــرحــهــا ــع الــمــشــاعــر صــعــب اوّصــْفــهــا وص

وازعــاجــه الشقي  والــقــلــب  العقل  بين  جيت 

اصافحها  وال  اهجرها  اْقـــَدر  مــا  يمنى  وبــيــن 

ــي ســاكــٍن بــيــن الــصــدر وْســيــاجــه  ــّل ــال ــت ي ــ وان

تطرحها  وال  تجمعها  اْل  أخـــطـــا..  ــاة  ــي ــح ال

ــا بـــــاٍب.. ال َبـــّطـــل قــفــلــه ْومـــزالجـــه  ــط ــخ وال

يدمحها؟ ــٍل  ــاق ع تلقى  ويـــن  ــا  ــط االخ بــعــض 

ْمــواجــه؟ الـــفـــراق..  عقب  هــو  الليل  ظــالم  يــا 

ماسحها  ــا  ــوف ال ــر..  ــك ــف ال ــن  م الــفــرقــا  ــاري  ــ ط

مــْنــعــاجــه  الـــوصـــل  ــرق  ــَبـ ْلـ ــي  ــت ــب ْرق إن  واهلل 

ــة الــضــلــع الــقــصــيــر ْبــيــدك ال ِتــْنــِجــْحــهــا ــّي ك

ــا وّجــاجــه  ــه ــعـــن ب ــر واطـ ــِج ــه ــن ال ــي ــّك ِســــّل س

بافرحها لـــي..  كــيــف  قــربــك  ــُدون  ــ ْبـ الــحــيــاة 

الُفَراق
أطفأ الفراق سراج الشاعر 

ــر.. فــتــخــبــط في  ــي ــن ــم ال

والــفــراق،  البعد  غياهب 

ــى اهـــتـــدى لــكــتــابــة  ــت ح

يشعر  عما  تعبر  قصيدة 

وفقد  الفراق  لوعة  من  به 

المحب.

أنـهـار
الـدهـشة

صالح آل كحلة
السعودية
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وين؟ ــت  واْن وانــا  جابك؟  وش  الّشوق  حــادي  يا 

ــا ــهـ ــّراقـ بـ الح  مــــا  ــال  ــ ــغ ــ ال ســـنـــيـــن  ــت  ــ ــّف ــ ج

ــا والــحــنــيــن ــوفـ ــم الّيـــــام الـ ــْل ــح ــال ســـافـــْرت ب

ــا  ــه ــاق س الـــمـــال  رّب  ــره  ــ ــاب ــ ع ــٍة  لـــحـــظـ ــي  ــ ف

الحزين ــور  ــع ُش تــجــرح  جيتني  ال  فــيــك  وش 

ــر والـــشـــمـــس واشـــراقـــهـــا ــم ــق ــال وْتـــــّذّكـــــره ب

واألنـــيـــن ــوى  ــنـ الـ ــول  ــ ط ــي  بـ ــاح  ــت ــج ت وراك 

ــرة اشـــواقـــهـــا ــمـ ــت جـ ــّبـ لـــيـــن الــمــعــالــيــق شـ

السنين؟ تستبيح  لــك  سَمح  الــّلــي  مــن  لــي  قــْل 

ــا! ــ ــهـ ــ ــّلـــب اوراقـ ــقـ ــر الــــذكــــريــــات تـ ــ ــاتـ ــ ودفـ

ــن  ــي ــه ــدال ــر ال ــ ــذّك ــ ــال وت ــغـ ــوع الـ ــمـ ــل شـ ــع ــش ت

ــن بــاقــهــا  ــ ــزم ــ ــت وال ــّح ــن بـــاْحـــالمـــنـــا الـــّلـــي ت

ــن ــري ــاب ــع ال تـــــــوّدع  الــــغــــرام  دروب  ــت  ــابـ شـ

ــت مــيــثــاقــهــا ــوقـ ــان الـ ــ وْســـنـــيـــن االحــــــالم خ

ــرٍح دفــيــن ــ ْبـــَيـــْدك ج ــك نــبــْشــت  ــ اّن عـــّز اهلل 

ــا  ــه ــاق ــّش ع ــد  ــقـ ــَفـ ْلـ تـــنـــوح  روٍح  ــت  ــ ــيـ ــ واْدمـ

حنين قلبي  واْشــبــعــت  الــغــال  ذكـــرى  أحــيــيــت 

ــر بــمــاهــا جـــــادت احــداقــهــا ــواظـ ــنـ لــيــن الـ

حاِدي الّشوق
على  الــشــوق  حـــادي  يمر 

فيستثير  الــشــاعــر،  قلب 

الـــذكـــرى ويــجــبــر الـــذات 

ــوح والــتــعــبــيــر..  ــب عــلــى ال

محطات  مــن  محطة  هنا 

الــشــاعــر عـــوض الــقــوانــة 

ــة، لــنــتــوقــف  ــريـ ــعـ ــشـ الـ

عندها.

أنـهـار
الـدهـشة

عوض القوانة
السعودية
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ــل  ــدي ــن ــّد م ــ ــ ــى َحـ ــلـ ــــف عـ ــاق ــ ــع مــــا ي ــ ــدْمـ ــ الـ

ــا يــــــــروي ظـــمـــاهـــا دمـــوعـــي ــ ــن مـ ــ ــي ــ ــع ــ وال

ــرف بـــالـــقـــنـــاديـــل ــتـ ــعـ ــان الـــعـــَتـــم مــــا يـ ــ ــ ك

ــي ــوع ــض ــلـــبـــي خ ــا يـــعـــتـــرف بـــهـــمـــوم قـ ــ مـ

ــلـــه( مـــَع )الــّنــيــل( ــْذب )ِدْجـ ــع ــي ْب أظــمــا وال ل

ــه فـــي ضــلــوعــي ــل ــاح ــق وِجـــــــْرد األراضـــــــي ال

ــل  ــيـ ــمـ ــا ْتـ ــ ــه ــ ــّن ــ ــك ــ أعــــــــــــّدل األوضــــــــــــــاع ل

ــا تـــهـــقـــوى رجـــوعـــي ــ ــٍف مـ ــ ــيـ ــ ــى ولـ ــ ـــقـ ــ وال

ــات صـــوتـــي مـــواويـــل ــفـــحـ ــلـــى صـ أكـــتـــب عـ

ــي ــوع ــل ي قـــلـــبـــي  قــــــام  اغــــّنــــي  ــت  ــمـ قـ وال 

ــط الـــقـــلـــب واِحــــــــّط واشـــيـــل ــ ــوْس ــ ــي ب ــفـ أخـ

ــي ــ ــزوع ــ ــٍد ج ــ ــبـ ــ ــت عـ ــ ــن ــ ــي ك ــ ــان ــ ــم ــ هـــــــمٍّ ط

ــْيـــل  ــِمـ ــر والـ ــت ــم ــال ــٍت تـــــدوس الــصــعــب ب ــنـ بـ

ــى.. واِســــــّد بــالــَجــْمــر جــوعــي  ــظـ ــرب لـ ــ ــ واش

تـــدلـــيـــل  ذقـــــــت  وال  تــــدلــــيــــٍع  ذقـــــــت  ال 

ــون و)الـــــــعـــــــدوان( نـــاســـي ربـــوعـــي؟ ــ ــل ــ وش

ــيــل  ــه ــْس أغـــــــّض طـــــرف الــــجــــرح واقــــــــول ت

ــي ــ ــوع ــ ــٍل ون ــ ــكـ ــ ــل شـ ــ ــ ــوم قـــلـــبـــي ك ــ ــ ــم ــ ــ وه

ــســيــل  ــا عـــّلـــه ْي ــ ــرح ي ــ ــج ــ بـــاقـــطـــع وريــــــد ال

ــي ــوعـ ــى وتــــنــــزل بـــالـــمـــحـــاجـــر دمـ ــ ــَسـ ــ وانـ

دمعي
األردنية  الشاعرة  تسطر 

إطاللتها  الــعــدوان،  منى 

األولى على صفحات مجلة 

)الــحــيــرة مــن الــشــارقــة(، 

عن  فيها  عبرت  بقصيدة 

في  يختلج  مــمــا  الكثير 

نفسها. 

أنـهـار
الـدهـشة

منى العدوان
األردن
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الطيوف يــّد  مــن  فنجال  الــحــزن  تقهويت  مــن 

األربعه الجهات  ــدر  ص بــي  وضــاق  كيف  ــاب  خ

أحطب الفكره على احساس الموسيقى والّدفوف

تْدفعه والــحــنــاجــر  ــف  ــواق م يــْشــهــق  والــقــلــم 

الهنوف ْغــيــاب  تشتم  المشاعر  غير  بقى  مــا 

ــي أجــمــعــه ــروقـ ــي عـ ــا تــنــثــر غـــالنـــا فـ ــل مـ كـ

ــا والـــّلـــي نــســمــيــهــا ظـــروف الـــوفـ ِقــــّل  آه مـــن 

والمعمعه الــّتــعــب  ــدارات  ــ مـ ــي  ف ــي  ــن ــْت ــْرِذَم ش

ضيوف عمري  على  واْنــيــابــه  الهم  يفترسني 

الموجعه النحيل  واحــالم  العشق  دنيا  وســط 

الهفوف ــّم  ي أســوقــهــا  األمــانــي..  غير  معي  مــا 

ــّب بــيــد الــزوبــعــه ــر َطـ ــاع والــمــدى وجــهــك وش

شغوف خالي  الغال  اّن  يقول  وبعضي  جيتك 

مقنعه مــاهــي  البنت  يــقــول:  الــثــانــي  وبعضي 

خوف وبعض  شّك  غيث  يصارع  الواهم  عــذرك 

والــيــتــامــى يــشــتــكــون الــبــرد خــلــف األضــلــعــه

يطوف عــذرك  تــرك  ما  جــورك  الّن  اعذريني 

اإلّمــعــه خــطــايــا  أحــصــد  بغربتي  واتــركــيــنــي 

أْحالم الّنحيل 
ــاع  ــي ض بـــعـــد  يــبــقــى  ال 

المشاعر  وتغّرب  األحــالم 

ــوة الـــظـــروف، ســوى  ــس وق

وجهة  فهو  والبوح..  الشعر 

واألخيرة،  األولى  الشاعر 

نفسه.  في  عّما  بها  يعبر 

وهذا بوح هاني الخالدي.

أنـهـار
الـدهـشة

هاني الخالدي 
 السعودية
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ــه عطوف ــّي ــن ال ــض  ــي أب الــحــنــايــا  ــعــه بــيــن  إمَّ

مسمعه يـــقـــوده  أعــمــى  ــك  ــع م ــّور  ــه ــت م ــان  ــ ك

البلوف والــوقــت  الــزيــف  بيد  ــاع  ض اعمى  ــه  اي

بمقطعه رمــانــي  ــه  ان حتى  الــوقــت  بلفني  كــم 

ســيــوف  وال  ــوم  ــج ن وال  ــق  ــري ط وال  ــار  ــط ق ال 

أقطعه يمكن  الــوقــت  ــذا  ه يقطعني  ال  قبل 

حتوف وال  حــيــاة  ال  خــالــي  ــع  ربـ قــلــبــي  ــار  صـ

ــه ــوّزع ــور م ــب ــبــاقــي ق ال ــبــاقــي وش  ال وبــاقــي 

الــكــهــوف اال  ــالذ  مـ الــمــشــرد ال  الــطــفــل  كــنــي 

مدمعه هــي  سلعته  باسط  الفقر  رصيف  فــي 

بالكفوف أبــنــي  الطفل  مثل  كنت  اّنـــي  أذكـــر 

يصفعه يرجع  والموج  البحر  شاطي  في  بيت 

تشوف وعيني  تتحّطم  كــذا  احــالمــي  هــذي 

تنزعه يدينك  ــدري  ص مــن  حلم  ابني  مــا  كــل 

يطوف بــعــروقــه  شــّفــاف  لغز  هــو  مــا  شــاعــرك 

األقنعه زاح  الــدمــع  تخّبى  أن  الــحــزن  أصــدق 

ــار مــن صـــدره حــروف شــاعــِرك َمـــّل الــكــالم ْوطـ

ممتعه ــه  ــام إق غصنك  ــه  ل كـــان  شــعــٍر  ســـرب   
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ويـــن عـــلـــى  اْدري  وال  داري  ــن  ــ م ــْعـــت  ــَلـ طـ

ــه ــع ــي ــت ولـــــو هــــي وس ــ ــاق ــ ــي ض ــت ــق ــي مــــن ض

ــاويـــن ــنـ ــعـ ــت الـ ــ ــْفـ ــ ــي وعـ ــ ــات ــ ــه ــ ــت وج ــعـ ــّيـ ضـ

والـــــصـــــدر بــــه مــــن دايـــــــر الــــوقــــت لــيــعــه

ــن ــ َدي َوال  قـــصـــيـــره  ــن  ــ م اشـــكـــي  ــا  ــ م واهلل 

ــن والـــــــــدي خــــــذت الـــقـــنـــاعـــه وديـــعـــه ــ مـ

ــق الــــوقــــت لــلــحــيــن ــ ــاب ــ حــفــظــتــهــا مــــن س

مــطــيــعــه لـــغـــيـــري  ــي  ــ ــت ــ وق ــي  ــ ــّدنـ ــ حـ وان 

ــن ــيـ ــبـ لـــكـــّنـــي اشــــكــــي جــــــــارف الــــهــــم والـ

ــوق مــــا يــســتــطــيــعــه ــ ــ ـــِ قـــلـــبـــي ف ــ ــ ــل ف ــ ــّم ــ ح

ــن ــي ــراك ــي ب ــ ــواف ــ ــخ ــ أضـــحـــك واســــولــــف وال

ــب حــالــتــي فـــي الــطــلــيــعــه ــس ــح والــــّنــــاس ت

ــن ــي ــع ــي وخــــوفــــي مــــن ال ــ ــراحـ ــ أتـــصـــّنـــع افـ

ــل شـــــْي َعــــــ الــطــبــيــعــه ــ تـــدمـــع ويـــظـــهـــر ك

أنـــــا الــــقــــوّي الـــلـــي ضـــِعـــف حــــــّزة الــّلــيــن

ــوي عـــنـــد بــيــعــه ــ ــي قـ ــ ــّل ــ ــا الـــّضـــعـــيـــف ال ــ ــ وان

ــي الـــعـــابـــر تـــــرّجـــــل.. وبـــعـــديـــن ــ ــّظ ــ يــــا ح

ــه؟ ــعـ ــريـ مـــــا قـــلـــت لـــــي بـــتـــلـــّف لــــّفــــه سـ

ــن ــي ــام ــام تـــّمـــيـــت ع ــ ــعـ ــ والـــــيـــــوم فــــــوق الـ

ــّوي فــجــيــعــه ــ ــسـ ــ ابــــــا اْنـــــشـــــدك نـــــــاوي تـ

ــبــيــن ْي ــي  ــافـ ــخـ الـ ــدك  ــنـ عـ ــي  ــّلـ ــالـ يـ اهلل  ــا  ــ ي

ــه ــ ــع ــ وّدعــــــتــــــك افــــــراحــــــي وخـــــذهـــــا ودي

ــه زيـــن ــَيـ ــالـ ــر تـ ــبـ ــّصـ ــون الـ ــولـ ــقـ ــر يـ ــبـ ــاْصـ بـ

ــه ــع ــي وس ــري  ــ ــي ــ غ ــد  ــنـ عـ ــه  ــعـ ــيـ ــوسـ الـ وااّل 

ْه َسريَعة َلفَّ
وتتعدد  الحياة  بنا  تــدور 

وجهاتها ومحطات الوقوف 

بعناوينها  والحياة  فيها.. 

ــا،  ــه ــف ــواق ومــتــاعــبــهــا وم

صبر  إلــــى  ــا  ــن م ــاج  ــت ــح ت

ما عبر عنه  وحمكة وهذا 

الحكماني  أحمد  الشاعر 

في سياق القصيدة.

أنـهـار
الـدهـشة

أحمد الحكماني
سلطنة ُعمان
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ــح والــشــْمــس ــ ــري ــ ــك الــطــيــر وال ــي ــل أســـــأل ع

ــّلـــه والــــلــــيــــل والـــنـــجـــمـــيـــن والــــــكــــــون كـ

ــك الــقــلــب والـــــــروح والــنــْفــس ــي ــل واســــــأل ع

ــاب خــّلــه ــ ــ واســــــــأل عـــلـــيـــك الــــخــــّل لــــي غ

ــه الــخــْمــس ــاتـ ــاوقـ ــوم بـ ــيـ ــيــك الـ واســــــأل عــل

ــا وظـــّلـــه ــنـ ــْعـ ــمـ واســـــــــأل مــــكــــان الــــلــــي جـ

ــس ــي قـــِبـــل أْمـ ــلـ ــس والـ ــ ــيــك األمـ ــأل عــل ــ ــ واس

ــه ــّل ــح ــب دايـــــــم م ــلـ ــقـ ــن الـــــــذي فــــي الـ ــ ــ وي

ــْرس ــ ــوى غ ــ ــه ــ ــذور ال ــ ــ ــارس ب ــ ــ ــذي غ ــ ــ ــن ال ــ ويـ

وفـــّلـــه الـــمـــحـــّبـــه  ْورود  ــن  ــ مـ يـــْقـــطـــف 

ــري حــْبــس ــاظـ ــي ســـِجـــن نـ ــاتـــك فـ ــريـ ــل ذْكـ كـ

تــبــّلــه ــرك  ــ ــ ــذْك ــ ــ ب ــه  ــ ــ ــروق ــ ــ ْع جــــّفــــت  إن 

عــْكــس ــال  ــغـ الـ يـــا  ــا  ــنـ ــامـ أّيـ ريـــــاح  جـــت  وان 

تـــســـّلـــه ال  ــا  ــ ــف ــ ــج ــ ال ــف  ــ ــي ــ س أنــــــاشــــــدك 

ــأس ــي ــع ال ــطـ ــه واقـ ــي ــاض ــم ــى الــلــيــال ال ــسـ وانـ

ــش لــــك الــــحــــّب كــلــه ــ ــاي ــ ــت لــــك ع ــ ــ مــــا دم

أسأل عليك
ــاب الــمــحــب.. وتــعــددت  غ

أسئلة الشاعر الذي أتعبه 

أمامه  يكن  فلم  الجفاء، 

فقده  عــن  يبحث  أن  إال 

والوجوه  األمكنة  كل  في 

واألشياء.

أنـهـار
الـدهـشة

فهد علي المعمري
اإلمارات
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ــدى الــتــعــبــيــر  ــ ــن مـ ــ ــر م ــبـ ــّي أكـ ــشـ ــّس بـ ــحـ  تـ

تــنــهــيــده  ــر..  ــ ــي ــ غ ــورك  ــ ــع ــ ش ــْف  ــِعـ ــسـ يـ وال   

ــا الــتــغــيــيــر  ــهـ كــثــيــر أشــــيــــاء مــــا تــمــلــك لـ

ــده  ــوي ــه ــْف ت ــ ــ  لـــهـــا الـــصـــبـــر.. ْولـــقـــلـــبـــك أل

ــر ــي ــدب ــت ال ــن  ــ ع يــعــجــز  ــال  ــ ف تـــقـــلـــق..  وال 

ــر فــــي مــقــالــيــده ــ ــاغ ــ ــص ــ ــا اتِّ ــ ــي ــ ــدن ــ ــن ال ــ ــ َم

الــتــكــديــر يـــســـتـــاهـــل  وال  ــزن..  ــ ــحـ ــ تـ وال 

تــضــمــيــده الــــوقــــت..  الـــــجـــــروح..  كـــل  دوا 

ــذي الــــدمــــوع وبــــــــّس.. لــلــتــبــذيــر ــ ــى هـ ــ ــ وإل

ــا يـــهـــون تــبــديــده ــ تـــــرى حـــتـــى الــــدِمــــع م

ــم بــــــــّس.. مــــا يـــســـتـــاهـــل الــتــعــكــيــر  ــّسـ ــبـ تـ

ــده ــيـ ــه قـــــــــال: مـــــب بـ ــ ــدت ــ ــش ــ شـــــــٍي لـــــو ن

ــر.. الــتــفــكــيــر ــ ــْم ــ ــع ــ ــاة.. ال ــ ــي ــ ــح ــ ــّر ال ــ عـــلـــى مـ

ــده ــي ــاق ــن ــن ع ــ ــان يــقــطــف م ــ ــسـ ــ نـــســـى اإلنـ

ــد الـــقـــنـــاعـــه والـــــرضـــــا.. تــســخــيــر ــي ــاق ــن ع

ــده  ــي ــن ج ــ ــون م ــ ــك ــ ــر ال ــي ــص تـــحـــت أمــــــرك ي

ــر  ــي ــص ــّل كـــــّل الــــلــــّي يـــصـــيـــر ْي ــ ــ ــال وخـ ــ ــع ــ ت

تـــرديـــده ــد..  ــ ــْم ــ ــح ــ واْل ــا..  ــ ــرض ــ ال تـــكـــّف  وال 

تـــمـــّشـــى.. غـــــّن.. اقــــــرا.. اســـتـــجـــّن.. وطــيــر 

تــعــيــده ــو  ــ لـ وّدك..  ــا  ــ مـ كــــــّل  ومـــــــــارس 

َأْلف َتْهويدة 
يصير  الّلي  كل  ْوَخــّل  تعال 

الّرضا..  ْتِكّف  وال   .. ْيصير 

واْلَحْمد.. تْرديده

ــاء  تــطــلــق الـــشـــاعـــرة وفـ

قصيدتها،  عبر  القصيمي 

بالحياة  لالستمتاع  دعوة 

والتحلي  ــة،  ــام ــس ــت واالب

لــنــبــحــر في  بــالــصــبــر.. 

محيطها متناهي الدهشة.

أنـهـار
الـدهـشة

وفاء القصيمي
اإلمارات
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ــج والـــمـــبـــادي  ــاهـ ــنـ ــمـ ــف َشــــــــْرع الـ ــ ــل ــ ــَت ــ اْخ

ــه  ــم ــدي ــق ــّتـــقـــالـــيـــد ال ــر جـــْســـر الـ ــ ــَس ــ ــك ــ وان

كـــــل شـــــــْي أصــــبــــح نـــــعـــــّده شـــــــّي عـــــادي 

ــه  ــم ــي ــد مــــا قــــد كــــــان لــــه مـــعـــنـــى وق ــ ــْع ــ ب

إرادي  ال  مــــّنــــه  ــض  ــ ــْعـ ــ وبـ إرادي  ــي  ــ شـ

ــه ســلــيــمــه ــ ــّي ــ وشـــــــْي ســـلـــيـــم وشـــــــْي بــــال ن

ــادي  ــمـ ــتـ الـ ــع  ــبـ طـ بــــه  زاد  ــه  ــ ــّن ــ م وبــــْعــــض 

ــل الـــخـــطـــوط الــمــســتــقــيــمــه  ــ ــن ك ــ مـــــال ع

ــْزن انــــفــــرادي  ــ ــ ــح ــ ــ الـــــفـــــَرح والـــضـــيـــق وال

ــه  ــم ــي ــت ــا صـــــــــارت ي ــنـ ــنـ ــيـ ــّوه بـ ــ ــ ــخ ــ ــ ــم ــ ــ وال

نـــنـــادي ومــــــن  نــــقــــول  وش  ــع  ــ ــراجـ ــ نـ ــو  ــ لـ

ــه  ــم ــي ــس ــع َهــــّبــــة الــــوصــــل ون ــ ــرج ــ ــى ت ــتـ حـ

وادي  ــّل  ــ ــكـ ــ ْبـ ــام  ــ ــي ــ ــه ــ ال فـــيـــنـــا  ــر  ــ ــِث ــ ك ــد  ــ قـ

ــه  ــم ــي ــش ه إاّل  بـــــه  مـــــاعـــــاد  والــــحــــطــــب 

ــاِد ــ ــ ــرم ــ ــ ــت ال ــ ــح ــ ــن ت ــ ــ ــو نـــــــــــدّور نـــــــار م ــ ــ ل

شــيــمــه  ــه  ــيـ فـ نـــلـــقـــى  ــر  ــمـ ــجـ الـ اّن  يـــمـــكـــن 

ــواِد ــ ــس ــ ــال ــ اكـــتـــســـت ِبــــيــــض الـــمـــعـــانـــي ب

ــي عــتــيــمــه  ــ ــه فـ ــ ــاي ــ لـــيـــن صــــــار الـــلـــيـــل ت

ــادي  ــيـ ــقـ ــه تـــعـــشـــق الــــــَرْجــــــل الـ ــمـ ــزيـ ــعـ الـ

ــى بـــالـــعـــزيـــمـــه ــ ــرقـ ــ ــات يـ ــ ــّبـ ــ ــهـ ــ راعـــــــــي الـ

عــــاِد الــــيــــوم  فـــيـــنـــا  الــــوقــــت  ذاك  ــت  ــيـ لـ

ــه  ــم ــي ــق ــس ــا خــــواطــــرنــــا ال ــنـ ــيـ ــّحـ كــــــان صـ

ــري واعـــتـــقـــادي  ــ ــك ــ هـــــذا رأيـــــــي ْوهــــــــذا ف

حــكــيــمــه نـــعـــرفـــهـــا  روس  مــــن  والــــِحــــَكــــم 

المناهج والمبادي
يــســلــط الــشــاعــر الــضــوء 

في  حصل  مــا  بعض  على 

تــغــيــرات،  ــن  م المجتمع 

ومــظــاهــر جـــديـــدة، لم 

رسالة  في  وجود،  لها  يكن 

تصل  أن  نتمنى  شعرية 

ويــكــون لــهــا صــداهــا في 

المجتمع.

أنـهـار
الـدهـشة

أصيل المسهلي
سلطنة ُعمان



�صاعٌر وق�صيدة

َجمالّيات الوزن والقافية في قصيدة
"أمسى غثيث ارقادي"

للشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي

علي العبدان
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، وهي 
ّ
وفيما يلي �شاأتناوُل اإحدى ق�شائدها بالتحليل الَعرو�شي

ق�شيدة »اأم�شى غثيث ارقادي« التي تقوُل فيها:

أمسى غثيث ارقادي .. يوم اْهَيعت)1(  العيوْن
ساهْر وطّل النادي .. َحّرك علّي اشجوْن

بتثيبني االْيوادي)2(  .. لو انا علّي اديوْن
غير اشَعَرة الفوادي .. كل األمور تهوْن

لى ِحّبه والودادي .. ما بيّنا موزوْن
بو حاجبين اعقادي .. شروات خط النوْن
كاسي عينه سوادي .. وْلها الهَدب مزفوْن
غض الشباب الهادي .. ِحْسن ونضارة لوْن

هّبه نفح الَبرادي .. وتمايلت الغصوْن
ِشفته وهو متبادي .. يتهادى بالسكوْن

مشي القطا في وادي .. توح اْجِدِمْه)3(  بالُهوْن
ِمْلِحْج روحي نفادي)4(  .. وين اللي يرحموْن

َوْصِله لى به ِسدادي .. ِمن غالين الزبوْن

تذّوقيٌّ  نقٌد  لنا  سيكون  المقالة  هذه  في 
والجرس  والقافية  الـــوزن  َجمالّيات  فــي 
العرب«،  »فتاة  قصائِد  إحدى  في  اللفظّي 
وهي الشاعرة عوشه بنت خليفة بن أحمد 
أبوظبي  مدينة  مواليد  مــن  الــســويــدي، 
ثم  مدة،  فيها  أقامت  قد  وكانت   ،1920 عام 
دبي  مدينة  في  لإلقامة  ذلك  بعد  انتقلت 
حتى توفيت في السابع والعشرين من شهر 
رأيي  وفي  اهلل،  رحمها   2018 عام  من  يوليو 
الخاص أعتبُر عوشه بنت خليفة السويدي 
من أفضل شاعرات اإلمارات في سبك مطالع 
والمعاني  الجميلة،  باأللفاظ  القصائد 
بارعة  قدرٌة  اهلل  رحمها  لها  وكان  الجليلة، 
على ُحسن الُمشاكاة والُمجاراة، وقصائدها 
وجزالتها،  األلــفــاظ  فخامة  بين  تجمع 
وبين الرقة والعاطفة الجّياشة المصطبغة 
بالشجن الجميل في معانيها وموضوعاتها، 
القضايا  لمختلف  األدبــي  تناولها  ويمتاز 
لنغمة  ــاٍل  ــف إغ دون  والـــرزانـــة  بالبصيرة 
اللفظ، ورنين األوزان والقوافي. وقد اعتنى 
بجمع ونشر قصائدها وأشعارها بعُض أدباء 
الراحل  والشاعر  ــب  األدي منهم  ــارات،  اإلمـ
الدكتورة  ومنهم  بوشهاب،  خليفة  حمد 

رفيعة غباش.

 يـــوم اْهـــَيـــعـــت)1(  الــعــيــوْن
ــوْن ــ ــج ــ ــّي اش ــ ــل ــ َحــــــــّرك ع
ــا عــــلــــّي اديــــــــوْن ــ ــ لـــــو انـ
ــوْن ــ ــهـ ــ كـــــــل األمـــــــــــــور تـ
مـــــــا بـــــيـــــّنـــــا مــــــــــــوزوْن
شــــــــــروات خـــــط الــــنــــوْن
ــوْن ــ ــزف ــ ــَدب م ــ ــهـ ــ وْلــــهــــا الـ
ــوْن ــ ــن ونـــــضـــــارة لـ ــ ــْسـ ــ ِحـ
ــوْن ــ ــص ــ ــغ ــ ــت ال ــ ــل ــ ــاي ــ ــم ــ وت
بـــالـــســـكـــوْن يــــتــــهــــادى   
ــْه)3(  بــالــُهــوْن ــ ــِدِم ــ ــوح اْج ت
ويــــــن الــــلــــي يـــرحـــمـــوْن
ــن الـــــزبـــــوْن ــ ــي ــ ــال ــ ـــن غ ــ ــ ِم

ــادي  ــ ــ أمـــســـى غــثــيــث ارقـ
ــادي ــ ــن ــ ــْر وطـــــــّل ال ــ ــاهـ ــ سـ
بــتــثــيــبــنــي االْيــــــــوادي)2(
ــوادي ــ ــف ــ ــَرة ال ــ ــَعـ ــ غـــيـــر اشـ
ــه والـــــــــــودادي ــ ــّبـ ــ ــى ِحـ ــ لـ

ــو حـــاجـــبـــيـــن اعـــقـــادي  ــ ب
ــي عـــيـــنـــه ســــــوادي ــ ــاس ــ ك
ــادي  ــ ــه ــ غــــض الـــشـــبـــاب ال
ــح الــــــَبــــــرادي ــ ــف ــ هــــّبــــه ن
ــتـــبـــادي ِشـــفـــتـــه وهــــــو مـ
وادي ــي  ــ ف الـــقـــطـــا  مـــشـــي 
ــْج روحـــي نــفــادي)4( ــِح ــْل ِم

َوْصــــِلــــه لـــى بـــه ِســـــدادي 



.. م�شتفعلن مفعوْل،  الق�شيدة من وزن: م�شتفعلن مفعولن  هذه 

واأبياُت الق�شيدة تدل على هذا؛ كما في المطلع على �شبيل المثال:

 اأم�شى غثيث ارقادي .. يوم اهَيعت العيوْن

0/0/00//0/0/.. 0/0/0/0//0/0/=
فتقطيعه:

 = َجَعْت  يومْه  مفعولن،  قــادي= 
ْ
ر ـِث  م�شتفعلن،   = غثيـ  اأْم�شا 

م�شتفعلن، ِلْعيوْن = مفعوْل. 

ال�شعُر  بها  يتمّيز  التي  »الوّنه«  اأوزان  جملة  من  الــوزن  وهذا 

النبطي في الإمارات، حيث كان يكثر في ق�شائد �شعرائها الُقداَمى. 

من  الأ�شل  في  م�شتٌق  الوزَن  هذا  اأن  الح�شن  غ�شان  الدكتور  ويرى 

الُمجتث مختلٌف عن  اأن طْبَع  اأراُه  الف�شيح)5(، والذي  الُمجتث  بحر 

هذا، وال�شواُب في وجهة نظري اأن هذا الوزَن ماأخوٌذ من »منهوِك 

اأنه  اإل  الُمن�شِرح المك�شوف«)6(  كما و�شفُه التبريزي في )الوافي(؛ 

قال: »وهذا لي�س عندي �ِشعراً«)7(.

ال�شعر؛ خا�شًة في  اأثُر  لُه  َر كان  �ُشطِّ اإذا  الوزَن  لكّن هذا  واأقول: 

 الذي ينزُع اإلى التجديِد في الأوزان والقوافي لُت�شاِيَر 
ّ
ال�شعر ال�شعبي

جمدت  كما  حاٍل  على  تجمَد  ول  ع�شر؛  كل  في  التعبير  متطلباِت 

اليدْين،  اأ�شابع  ُيَعّد على  الم�شتعَمُل منها  الف�شيح حتى عاَد  اأوزاُن 

وعلى كل حال فهذا الوزُن في راأيي الخا�س لطيٌف ي�شلُح للتغني؛ 

لُه لذٌة في ال�شمع، ول اأدلَّ على »�ِشعرّيِته« من هذِه الق�شيدة؛ ق�شيدِة 

فاِت الُملَهمِة التي تزيُد 
ّ
»فتاة العرب«، ولل�شعراِء اأحيانًا بع�ُس الت�شر

 اإلى وزن 
ْ
اأوزاَن ال�شعر َجماًل ورنينًا؛ كما لعّلُه قد ح�شَل هنا، وْلننظر

الق�شيدة:

م�شتفعلن مفعولن .. م�شتفعلن مفعوْل 

0/0/00//0/0/..0 /0/0/0//0/0/=
حيث نرى اأن الوزَن عبارٌة عن اأ�شباٍب خفيفٍة كثيرٍة ُتحيط بوتٍد 

ُر ب�شكٍل َرتيٍب 
ّ
واحٍد فقط في كل �شطر، ومعنى هذا اأن ال�شواِكَن تتكر

واإْن كان ر�شيقًا، ووجوُد الوتِد في و�شط ال�شطر ُيخّفُف �شيئًا ما من 

الَمدِّ على التخفيِف من ذلك  الرتيب، كما تعمُل حروُف  التكرار  هذا 

اأي�شًا حاَل مجيِئها في كلمات الق�شيدة بما في قيمِتها ال�شوتّية من 

الَمّد الذي يزيُد على طبيعِة الحرِف ال�شاكن العادي؛ اأو على الحرِف 

الذي ل َمدَّ فيه، واإْن كانت حروُف الَمّد نف�ُشها ُتَعدُّ من ال�شواكن اأي�شًا 

بها  ال�شوِت  َمدِّ  في  الإطالِة  �شبهة  اأن  اإّل  الَعرو�شي؛  الميزان  في 

ُيعطيها قيمًة �شوتيًة زائدًة على بقيِة الحروِف ال�شاكنة. 

من  التخفيِف  على  َعِملتا  قافيتْين  اأُلِهَمت  قد  ال�شاعرَة  اإّن  ثم 

�شٌة  موؤ�شَّ الأول  ال�شطر  فقافية  فاأكثر،  اأكثَر  ال�شواكن  تكرار  رتابة 

وّي الذي هو الدال، وقافية ال�شطر 
َّ
بحرِف الَمدِّ الألِف قبَل حرِف الر

الثاني َمردوفٌة)8(  بالواو، وهذا الَمدُّ بالألِف والواو ُيَعدُّ من ال�شواكن 

اأّن فيِه �شبهة التطويل في الزمن بما يزيُد على غيرِه  اإّل  َعرو�شّيًا؛ 

من الحروِف ال�شاكنة كما ذكرُت �شابقًا؛ فيبدو حرُف الَمّد - والحاُل 

ما  هذا  ولعّل  ال�شياق)9(،  في  ُمغايرٍة  �شوتّيٍة  طبيعٍة  ذا   - هذه 

رتابة  القافيتْين خّفَف من  في  الَمّد  فالتزاُم  فنّيًا؛  ال�شاعرُة  اأُلِهَمتُه 

ل  التي  الأبياِت  في  ًة  خا�شّ الــوزن؛  تفعيالت  في  ال�شواكن  تكرار 

 
ّ
ك علي

ّ
تحوي حروَف َمدٍّ في تفعيالِت الَح�شو)10(، مثَل قولها: »َحر

ا�شجوْن«، وكقولها: »َهّبه نفح البرادي«.

هذا؛ وللنون ال�شاكنة - التي هي َحرُف الروّي في قافية ال�شطر 

وِّتًا   زائٌد على ما تقّدم، حيث اإّن لها رنينًا عذبًا يظلُّ ُم�شَ
ٌ
الثاني - اأثر

في ال�شمع حتى بعَد انتهاِء اإن�شاِد البيت؛ خا�شًة مَع ارتباِطِه بمعاني 

ال�شوق وال�شَجن وال�شكوى في كلماِت الق�شيدة، ذلك لأن النوَن حرٌف 

ُف بالُغّنة، والُغنَّة �شوٌت جميٌل يخرُج من الخي�شوم، ويت�شُف  يت�شِ

النون هنا  ُة  اأََغنُّ منه)11(، وُغنَّ النوَن  اأن  اإل  الميم  بها كذلك حرُف 

ٌة �شيئًا ما لأن النوَن وقعت �شاكنًة في اآِخِر الكالم،  في الق�شيدة خفيَّ

ُح وُيوحي بَجماِل ال�شفِة  لكّن ذلك اأجمُل في راأيي الخا�س لأنُه ُيلمِّ

ال�شوتّيِة في نعومٍة دوَن ت�شريٍح َفّج.
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ناد، ول �شك عندي بناًء على ذلك في اأن �ِشناَد التاأ�شي�س قد ُعدَّ عيبًا من عيوب القافية بعد انت�شار الغناء  ويظهُر ذلك َجلّيًا اأثناَء غناء الق�شيدة التي يقُع فيها هذا ال�شِّ

ناد، اأما  ًة ب�شبب زحافاِت الأوزان وما يطراأ على القوافي من ال�شِّ والتلحين واحترافه على �شكٍل وا�شٍع ُقبْيَل الع�شر الأموي فما بعد، ففي الغناِء تظهُر الفروُق الإيقاعّية َجليَّ

في الع�شر الجاهلي فكان �ِشناُد التاأ�شي�س يقُع في ال�شعر دون اأن يكترَث له ال�شعراء؛ اإذ ل يظهُر تاأثيرُه ال�شوتي في الإلقاِء العادي بالقدر الذي يظهر به في الغناء الُمتقن 

الموزون بالإيقاع من وجهة نظري، واهلُل �شبحانه اأعلم. )10(. تفعيالت الح�شو هي تفعيالُت البيِت ال�شعرّي ما عدا الَعرو�َس وال�شرَب، انظر المرجع ال�شابق، �س 31.

)11(. انظر )الوا�شح في اأحكام التجويد(، محمد ع�شام مفلح الق�شاة، دار النفائ�س، الأردن 1995، �س 47 – 48.
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وداره الـــــجـــــمـــــال  كـــــــــّل  عـــــاصـــــمـــــْة  ــا  ــ ــ يـ

وأشـــــــعـــــــاره الـــــمـــــبـــــدع  َفــــْلــــيــــســــتــــريــــح   

ــر ــ ــاع ــ ــا ش ــ ــه ــ ــب ــ ــت ــ ــده مـــــــا ك ــ ــيـ ــ ــصـ ــ إنــــــتــــــي قـ

َمــــــــــَع أفـــــكـــــاره ــه  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــِيـ ــ أْخـ لــــــو تـــــّعـــــب   

ــب ــتـ ــكـ كــــــل الــــقــــصــــايــــد بـــــالـــــغـــــزل لــــــو ِتـ

ــاره ــ ــي ــ ــع ــ ــف يـــــــا م ــ ــوصـ ــ ــلـ ــ لـ ــي  ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ تـ  مـــــــا 

إنــــــتــــــي مــــعــــايــــيــــر الــــــــّدلــــــــع والـــــــّرقـــــــه

ااِلْبـــــــــــــــداع بــــْعــــد أســــفــــاره ــك  ــ ــن ــ ــوط ــ ــت ــ  اس

يـــــا مــــرهــــفــــه.. يـــــا مــــتــــرفــــه.. يـــــا عـــذبـــه

أْخــــــطــــــاره الــــــحــــــّب مــــــع  إنـــــتـــــي ســــــــالم   

ــه ــب ــي يــــــا عــــالــــيــــه مـــــْنـــــك الــــــّتــــــواضــــــع ه

ــاره ــ ــطـ ــ ــول أمـ ــ ــ ــط ــ ــ ــم وه ــ ــي ــ ــغ ــ ــة ال ــ ــّصـ ــ ــا قـ ــ ــ  ي

ــرى أعـــشـــبـــتـــي ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــتـ ــ ــزلـ ــ كـــــــل مـــــــا نـ

أزهــــــــــاره بــــالــــعــــطــــور  فـــــاحـــــت  بــــســــتــــان   

إنـــــتـــــي ومــــهــــمــــا قــــلــــت إنـــــــتـــــــي.. وانــــتــــي 

ــر عـــــفـــــوًا وســـــــــاق اعـــــــــذاره ــ ــع ــ ــش ــ  قـــــــال ال

ارة َجبَّ أنـهـار
الـدهـشة

التي  الكلمات  هي  جــّبــارٌة 

تقال في الوطن، حقًا..

ــده الــشــاعــر  ــ ــا أكـ ــذا مـ ــ ه

جمعة الدهماني من خالل 

الفاتنة  القصيدة  هــذه 

بعاصمة  فيها  يتغزل  التي 

وصفها  في  ويتفنن  الوطن 

كما لو كانت معشوقته.

جمعة الدهماني
اإلمارات
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ــا احـــتـــواهـــا مــتــحــف ــ ــي م ــ ــّل ــ يــالــّتــحــفــه ال

آثـــــــاره مـــــع  فــــــرعــــــون(  )هــــــــــَرم  وااّل   

ــن الـــطـــبـــيـــعـــي الـــفـــاخـــر ــسـ ــحـ أيـــقـــونـــة الـ

ــاره ــ ــت ــ ــح ــ م بــــهــــا  احــــاســــيــــســــي  الـــــلـــــي   

ــه ــ ــاج ــ ــم الــــجــــمــــال وت ــ ــي ــ انــــتــــي كــــِســــر ت

ــاه الـــــــّدانـــــــه الـــمـــخـــتـــاره ــ ــف ــ ــط ــ ــص ــ ــم ــ وال

ــل مــــعــــانــــي أنـــثـــى ــ ــم ــ ــح ــ أنـــــثـــــى بــــمــــا ت

ــك وجـــــّبـــــاره ــنـ ــسـ ــه فـــــي حـ ــ ــي ــ ــاغ ــ  بـــــل ط

ــده واقــــــــرب ْمـــــن انـــفـــاســـي ــيـ ــعـ ــبـ ــي الـ ــ ــت ــ ان

 وانـــــتـــــي جــــفــــاف الـــــقـــــرب مـــــع أنــــهــــاره

ــى بـــوحـــي ــ ــع ــ ــس ــ ــة افــــــكــــــاري وم ــلـ ــبـ يـــــا قـ

ــا كـــشـــفـــت اســـــــراره ــ ــي مـ ــ ــّلـ ــ  والــــــواقــــــع الـ

ورمــــشــــيــــهــــا ْعـــــــيـــــــونـــــــك  ِدّر  هلل 

ــاره ــ ــظ ــ ــّن ــ ال ــي تــــرفــــض  ــ ــّلـ ــ الـ ــره  ــ ــظـ ــ ــّنـ ــ  والـ

ــري ــصـ إلــــــــى هــــنــــا والـــــــّلـــــــي تــــبــــّقــــى حـ

ْوداره الــــجــــمــــال  كـــــــّل  ــة  ــ ــم ــ ــاص ــ ع يـــــا   
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ضـــّد الـــمـــســـألـــه  ــب  ــ ــل ــ واق ضـــمـــيـــري  ــا  ــ ي رْح 

ــه ــمـ ــديـ واقــــــــــع مـــــريـــــر وأمــــــنــــــيــــــاٍت عـ

الـــّنـــد ــم  ــاَلـ ــعـ الـ ــن  ــ م ــك  ــ ل ــث  ــح ــب ت ــان  ــ كـ وان 

ــه ــم ــدي ــّظ.. واكــــبــــر ن ــ ــ ـــح ــ ــا تـــعـــيـــس الـ ــ ــ أن

ــد ــج ال ــن  ــ م فــيــهــا  ــس  ــفـ ــّنـ الـ هـــمـــوم  أدري 

ــه ألـــيـــمـــه ــقـ ــيـ ــقـ ــا.. حـ ــهـ ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ ــن حـ ــ ــك ــ ل

ــّرد ــ ــ ــك ال ــ ــّن ــ ــي أحــــتــــري م ــنـ ــفـ بــــأســــال وشـ

ــه؟! ــم ــري ج ــه  ــاس ــع ــّت ال اّن  اشــــوف  ــش  ــي ل هـــو 

َرّد ــا  مـ راح..  ــَرح  ــ ــف ــ ال ان  ــول  ـــ أق ــش  ــي ل ــو  هـ

مــســتــقــيــمــه؟! ــه..  ــلـ ــايـ ــمـ الـ ــوب  ــلـ ــقـ الـ واّن 

ـــ الــخــد ــ ــاح َع ــ ــا ط ــن مـ ــي ــع ــع ال ــ ــف دْمـ ــي ــو ك هـ

ســلــيــمــه؟ ــي  ــ ل أصـــبـــحـــت  الـــمـــحـــاجـــر  واّن 

ــّد ــص وت ــتـــاق..  تـــشـ ــاس..  ــ ــن ــ ال اّن  أســـتـــغـــرب 

ــه ــم ــزي ــه ــال ــرف ب ــتـ ــعـ ــا فـــيـــهـــم الــــّلــــي يـ ــ ــ وم

ليش؟
ــر عــدنــان  ــاع ــش ــرح ال ــط ي

التساؤالت  بعض  كــريــزم 

ــذه األبــــيــــات..  ــ عـــبـــر هـ

لها  يجد  أن  وعــســى  لعل 

اإلجابة الشافية.

أنـهـار
الـدهـشة

عدنان كريزم 
فلسطني
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ــه ــاع ــن ق يـــعـــنـــي  ال  الـــــــــــــّراي..  ــار  ــ ــك ــ ــت ــ اح
ــه ــّل ــح ــدال احــــيــــان مــــا هــــو فــــي م ــ ــ ــج ــ ــ وال

ــه ــاع ــض ــب ــي ال ــ ــاوم ف ــ ــس ــ ــي ي ــ ــّل ــ الـــصـــغـــيـــر ال
ــه  ــّل ــغ م ــه  ــ ــن ــ ــدي ــ واي ــوق..  ــ ــ ــس ــ ــ ال ــّب  ــ ــط ــ ي ال 

ــه ــراعـ شـ يـــحـــكـــم  ــا  ــ مـ الــــبــــّحــــار  ــال  ــ بـ وش 
ــه  ــّل ــع ك ــيـ ــضـ ــَرق بـــالـــبـــَحـــر.. وْيـ ــ ــغ ــ قـــْبـــل ي

ــه  ــاع ــم ــج ــال خــــــّبــــــروه.. اْلــــيــــا تــــوّســــط ب
يــــعــــرف الـــــّتـــــاريـــــخ فـــــي ِدّقـــــــــه وِجــــّلــــه 

ــان واحــيــان ْبـــ)قــضــاعــه(  ــي ــي )ثــقــيــف( اح ف
ــن ِعــــــــْرف وبـــيـــن شــــــْرع وبـــيـــن ِمـــّلـــه! ــيـ بـ

الـــــّزراعـــــه  بــــــــاْرض  َدخـــــــل  اذا  الـــــجـــــراد 
ــول واودعـــــــهـــــــا مـــقـــّلـــه  ــ ــص ــ ــح ــ ــم ــ مــــــــّوت ال

ــه ــاعـ ــطـ ــقـ ــر.. والـ ــ ــّبـ ــ ــكـ ــ ــّتـ ــ الـــتـــعـــنـــجـــه والـ
ــا وْســـــــط صـــــــدره فـــيـــه عـــّلـــه ــهـ ــْلـ ــقـ ــن نـ ــ مـ

ــي َمـــــــــّدة ذراعــــــه ــ ــا هــــــوب فـ ــ ِجــــــل مـ الــــــرَّ
ِخــــّلــــه! ــان  ــ ــ هـ مـــــا  ــل  ــ ــ زعـ إذا  ــل  ــ ــ ِجـ ــرَّ ــ ــ الـ

ــه  ــاع ــج ــه ْكــــــثــــــار.. واكــــثــــرهــــا م ــ ــي ــ ــوج ــ ال
ــه الــمــســفــهــّلــه!  ــيـ ــوجـ ــالـ مــــا ّتــــــســــــاَوى بـ

ــه ــاعـ ــّشـــجـ ــل والـ ــراجـ ــمـ ــالـ ــذري بـ ــ ــَهـ ــ مــــن يـ
ــا تــســتــحــّلــه! ــعـ ــقـ خــــــّبــــــره.. َصـــــّكـــــات بـ

داعـــــه  وقــــــــال  ــالم  ــ ــك ــ ــال ــ ب تـــــداعـــــى  وان 
ــّلـــه وبـ ــارب  ــ ــّشـ ــ ــالـ ــ بـ ــوف  ــ ــشـ ــ ْتـ ــت  ــ ــْل ــ ــَح ــ ب ال 

ــا هـــيـــب ســـاعـــه  ــ الــــرجــــولــــه بــــالــــّزمــــن مـ
ــه  ــ ــر وَخــــْشــــم َدّلـ ــْمـ ــا تـــجـــي ِبـــْصـــحـــيـــن تـ ــ م

ــه  ــ راعـ جــــــاك  وان  مـــنـــظـــره  ــرك  ــ ــّغـ ــ يـ ال 
ــه! ــ ــّل ــ ــِب ــ يــــعــــَرف الــــــرّجــــــال واخـــــالقـــــه ِج

ــه  ــاع ــم ــج ــي وســـــط ال ــ جـــــال ف ســمــعــة الـــــرَّ
ــه ــّل َفـــــــْرض عـــيـــن وشـــــــْرع ِديــــــن وطـــيـــب م

َقناَعة
والقناعة  كنز،  القناعة 

القصيدة،  ومفتاح  عنوان 

ومختصر القول واإلفادة.. 

ــذي  وقــنــاعــة الــشــاعــر ال

األبيات  هذه  عبر  صاغها 

من  الكثير  عــن  المعبرة 

نتمنى  الــتــي  الــســلــبــيــات 

زوالها.

أنـهـار
الـدهـشة

خالد العزاب
السعودية
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دوم الـــتـــمـــّيـــيـــز  مــــيــــزة  ــي  ــ ــان ــ ــط ــ ع اهلل 

ــاء ــق الـــشـــخـــص أْعــــــــِرف مـــعـــدنـــه بـــــــاّول ل

ــوم ــي ــغ ــِرف مـــن أشـــكـــال ال ــ ــْع ــ مــثــل الـــــذي ي

الء كـــــــان  أو  ــر  ــ ــط ــ م بــــتــــنــــّزل  كـــــــان  إن 

ــدوم ــ ــه خ ــس ــف ــن ســـخـــا ن ــ قـــابـــلـــت واحــــــد م

ــاء ــم ــت ان دوم  ــن  ــ م ــاس  ــ ــن ــ ال ــع  ــي ــم ج ــدم  ــخـ يـ

ــتـــه وانــــــــا كـــتـــوم ــّيـ ــي شـــخـــصـ ــ ســــرحــــت فـ

الحـــظـــت بــــاّنــــه واحــــــد ْيــــحــــّب الــعــطــاء

ــوم ــ ــس ــ ــيـــع شـــيـــمـــْتـــه ْوِي ــبـ ــع ويـ ــن ــط ــص ــا ي ــ م

ــون األتــقــيــاء ــيـ ــر فـــي عـ ــب ــك ــس.. ي ــكـ ــعـ ــاْلـ بـ

ــزوم؟ ــ ــع ــ وال بـــالـــمـــواقـــف  نــفــاخــر  َلــــه  وْش 

ــتـــالء ــي ونـــرفـــض االبـ ــط ــخ ــر ن ــَشـ ــا بـ ــ ــن ــ واْح

ــوم ــّرخـ ــلـ ــع لـ ــمـ ــسـ ــر ونـ ــ ــاج ــ ــّت ــ ــل ال ــ ــام ــ ــج ــ اْن

ــاء ــاْســـتـــيـ بـ ــا  ــ ــرن ــ ــع ــ ش مـــــا  ــق  ــ ــاف ــ ــن ــ ن واذا 

ــدوم ــ ــا ت ــ ــك م ــ ــل ــ ــاك الْج ــ ــي ــ ــا صـــاحـــبـــي دن ــ ي

ــا لـــلـــفـــنـــاء ــهـ ــتـ ــيـ ــالـ ــه تـ ــ ــول ــ ــج ــ ــي ع ـــضـ ـــم ت

ــوم ــ ــش ــ ــَح ــ ــم مــــقــــّدر وْم ــ ــال ــ ــع ــ ــك مــــع ال ــ ــّل ــ خ

ــاء ــش ت ــا  ــ م ــل  ــ ــع ــ واف روح  واثــــــق  كـــنـــت  وان 

ــوم ــل ــا َمــــّحــــد ي مــــا دمـــــت مــــا تــعــمــل خـــطـ

ــراء ــ ــت ــ واف ــّلـــى  ــبـ تـ ــن  ــ م طـــّنـــش  جـــــاك  وان 

ــا ســـلـــوم ــ ــه ــ ــْع ــ ال مـــــا م ــد عـــــن عــــــــــذَّ ــيـ ــعـ بـ

ــك وانـــــت فـــي ظـــل الــّســمــاء ــت ــح والـــغـــيـــم ت

ــي كــتــوم ــ ــاس ــ ــس ــ ــب واح ــعـ ــا صـ ــاهـ ــقـ ــن لـ ــكـ لـ

ــي هـــــّم وبــــالء ــك ــت ــش ــى مــــا ت ــسـ وادعــــــــي عـ

ْمييز ميَزة التَّ
يتعرف اإلنسان إلى الكثير 

والشخصيات  الوجوه  من 

ــذه الــحــيــاة.. وهــذه  فــي ه

في  أبــدع  التي  القصيدة 

صياغتها راشد بن غليطه، 

وانتهت  الفكرة  بدأت بهذه 

بالجمال والعذوبة.

أنـهـار
الـدهـشة

راشد بن غليطة الغفلي
اإلمارات 
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الـــمـــالمـــات  عـــلـــيـــنـــا  تـــكـــثـــر  ال  صــــــاح  ــا  ــ يـ

ــا ــــت جــان ــوق ــ ــن ال ــ ــي م ــ ــّل ــ ــع ال ــ ــ ــاك ُرْبـ ــ ــا جـ ــ  م

ــض االوقـــــات ــع ــى ب ــمـ ــَحـ ــاك اْتـ ــ ــرن ــ حـــّنـــا ذخ

ــف ورانــــــا ــ ــوال ــ ــّس ــ ــال ــ ــش ب ــّتـ ــفـ  واْثــــــــــرك تـ

الـــمـــســـّرات ــر  ــيـ غـ شـــــّي  القـــــي  اْنـــــــت  َوال 

 الـــــّلـــــي تـــــــــرّف أعــــالمــــهــــا فـــــي ســـمـــانـــا

ــف الـــــذات ــّيـ ــعـ ــا ْضـ ــ ــا مـــْنـــك ي ــ ــزان ــ هـــــذا ج

جــــزانــــا هــــــــذا  كــــــــان  حـــســـيـــبـــك  اهلل   

ــّم حـــــــــــــّزاٍت ولــــــــالفــــــــراح حــــــــّزات ــ ــه ــ ــل ــ ل

ــا ــانـ ــا.. واْفــــراحــــنــــا الصـــدقـ ــ ــن ــ  والـــــَهـــــْم ل

وصـــــدورنـــــا ســـْجـــن ومـــســـاجـــيـــنـــه امـــــوات

ــا ــان ــف خ يـــظـــهـــر  إنــــســــان  اّي  ــى  ــلـ عـ َوال   

ــالت ــزي ــج ــل الـــفـــعـــول ال ــ نــحــفــظ جــمــيــل أه

ــا ــ ــران ــ ــظ تـــمـــســـك ِس ــفـ ــحـ ــاْلـ  وْعـــيـــالـــنـــا بـ

مــيــالت ــر  ــي غ ــن  مـ الــّطــيــب  ــل  ــ اْهـ ذَرى  حـــّنـــا 

ذرانــــــا ُهــــــم  بـــنـــا  مــــّيــــل  الـــــزمـــــن  واذا   

ــوت ْوعـــــمـــــارات ــ ــي ــ ــا نـــمـــلـــك ب ــ ــو كــــــان مـ ــ لـ

ــا بـــاْخـــويـــانـــا ــنـ ــهـ ــيـ ــاض وجـ ــ ــيـ ــ َبـ ــلـــك   نـــمـ

يا َصاح
ــد  ــي، أح ــرف ــط ــم ــد ال ــع س

الشعراء المجيدين الذين 

كتابة  في  وتميزوا  برعوا 

االجتماعية  الــقــصــائــد 

ــذه  وشــعــر الــحــكــمــة.. وه

في  تصب  قصائده  إحدى 

هذا اإلطار.

أنـهـار
الـدهـشة

سعد المطرفي
الكويت
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ــّرات ـــ ـــ َم ــس  ـــ ــْم ـــ َخ ــه  ــن ــّس ــال ب تـــــجـــــيــنــي  أّول 

ــّره! ــ ــت َمـ ــي ــا ج ــن مـ ــي ــن ــس ْس ــْمـ ــن َخـ ــي ــح ـــ وال

مـــــات ــل  ــ ـــ ــ واألم ــمــر  ــعـــ الـــ راح  ــذا  ـــ ـــ ك ــلـــــى  عـــ

الـــــمـــــضــّره نــــــــويـــــت  ــك  ـــ ـــ دامـــ ــتـــــظـــــر  أْن وش 

ــٍر والـــــّلـــــيـــــالــي شـــــحـــــيـــــحــات ــ ــري ــ ــع َم ــ ــ واق

مــقـّره قـلـبـي  ســـــــــــط  و  خ  ــوَّ ـــ ـــ نـــ ــّم  ــهـــ ـــ والـــ

ــذات ــال ب إْنـــــت  ــّدرك  ـــ ـــ ق مــــــــن  عـلـى  ــق  ـــ ـــ إرف

ذّره ــه  ـــ ــوازْن ـــ ـــ ت عــــــــنـــــدي  فـــال  ــيـــــرك   ـــ وغـــ

ــّصــعــيــبــات ــيـــت ال ــانـــك وطـ ــى شـ ــل ـــ ــا ع ـــ ــام ـــ ي

ــســّره ــبــي تـــ ــل ــي وقـــ ــل ـــ ــخــطــر رج ـــ ــى ال ــاطـــ تـــ

ــات ــك ــْس ــك واداريـــــــــك ب ــف ــي أمـــشـــي عـــلـــى ك

ــّره ــــ ــي وشـ ــذولـ ــــ ــن عـ ــ ــيــكــم م ــل أخـــــشـــــى عـــ

ــي بـــاّلـــذي فــــــــات ــف ـــ ــت ـــ ــد واك ــعـ ــالص إْبـ ـــ ـــ خ

طـــــيــفــــــــك يـــــكـــــّفـــــي فــــــــي مـــــنـــــامــي يـــــمـــــّره

َرْجَفة َخُفوق
نبعث  خطابات  الحب  في 

بها وأخرى نمزقها

والـــشـــاعـــر حــمــد الــعــيــد  

يبعث خطابه من خالل

ان  أمل  على  خفوق  رجفة 

تصل .

أنـهـار
الـدهـشة

حمد العيد
السعودية
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ْكـــبـــار اّول  ْمـــــن  كـــانـــت  الـــلـــي  ــي  ــ ــوات ــ ــْق ــ َه

ــا؟ ــهـ ــّلـ ــه تــــالشــــت كـ ــظـ ــحـ وشـــــلـــــون فـــــي لـ

اخــتــبــار واحـــيـــان  دْرس..  ــد  ــدايـ ــّشـ الـ ــر  ــ أْثـ

ــا ــهـ ــّلـ ه الــــــّلــــــي مــــــا يــــظــــّلــــل ظـ لـــــلـــــُخـــــوَّ

ــار ــت جـ ــ ــوقـ ــ يـــــوم الـــّلـــيـــالـــي عــــانــــدت والـ

ْوِجــــّلــــهــــا الــــعــــلــــوم  ِدّق  تــــبــــّيــــنــــت.. 

ــار ــتـ ــّسـ الـ اْنـــــــــزاح  وال  بـــانـــت  ــا  ــ م لـــيـــت  ــا  ــ ي

ــا! ــ ــهـ ــ َدّلـ اهلل  ــا  ــ مـ لـــلـــطـــيـــب  رْفـــــقـــــٍة  ــن  ــ عـ

ــا.. بـــالـــِفـــِعـــل صــــــاروا صــغــار ــ ــمـ ــ ْكـــبـــار االْسـ

ــٍو لــهــا ــ ــْف ــ ــم ك ــ ــا ُهـ ــ ــي م ــ ــّل ــ ــا ال ــمـ ــالْسـ ــّزي لـ ــ ــ ع

ــري كـــان ِحـــْســـن اإلخــتــيــار ــم ــاب ع ــحـ فــــَ اْصـ

ــا! ــ ــه ــ ــّل ــ ــده الــــلــــي مـــــا قـــــــــدْرت أِح ــ ــق ــ ــع ــ ال

ــار ــه ــن ــمــس ال ــل ش ــث ــلـــي م ــوح الـ ــ ــوض ــ ــنــت ال ك

ــا! ــهـ ــّلـ ــي فــــي ِحـ ــجـ ــم تـ ــهـ ــْعـ ولـــــي وقــــفــــٍة مـ

ــا اعـــتـــبـــار ــ ــه ــ ــه واِحـــــــــّط ْل ــ ــق ــ ــّرف ــ ر ال أقــــــــدِّ

ــادْة الــــمــــعــــروف تـــشـــكـــي غـــّلـــهـــا! ــ ــ ــّحـ ــ ــ وجـ

ــايـــه بـــاخـــتـــصـــار: عـــطـــيـــتـــهـــم.. وانــــــا عـــطـ

ْيـــبـــّلـــهـــا الـــــكـــــبـــــود  مــــــــّر  إذا  غـــــيـــــٍث 

ــّم والـــضـــيـــقـــه ْمـــجـــار ــ ــه ــ ــن ال ــ ــدري ْمـ ــ ــ ــا ص ــ ي

ــم يـــحـــّلـــهـــا  ــ ــريـ ــ عــــــــوافــــــــي!.. ورّبـــــــــــك كـ

جّحادة المعروف
ــث الـــشـــاعـــرة عــيــوف  ــب ت

النص،  هــذا  عبر  شكواها 

ــن يــنــكــرون  ــي مـ ــاض ــق ــت ل

ــدون  ــح ــج ــروف وي ــعـ ــمـ الـ

جاهدة  وتــحــاول  الطيب، 

لمواجهة  ــوى  أق تكون  أن 

أولـــئـــك "الـــجـــاحـــديـــن" 

تدين  التي  باألحاسيس 

ينقضون  وهم  تقصيرهم 

مواثيق المحبة. 

أنـهـار
الـدهـشة

عيوف
السعودية



تيارات واتجاهات

متحدثون: »الحيرة من الشارقة«

تسّد فراغ المجالت المتخصصة
بالشعر النبطي

الموروث  حماية  في  الشارقة"،  من  "الحيرة  مجّلة  به  تضطلع  الذي  الّدور  أهمية  على  متحدثون  أّكد 
الشعبي والشعر النبطي؛ كونها تجيء في وقت انسحب فيه كثير من المجالت الورقية في خضم انتشار 
األشعار على مواقع التواصل االجتماعي، ورأوا أّن المجلة تشكل أرضًا خصبة لدراسة القصيدة النبطية 
اإلماراتية والخليجية والعربية بين األمس واليوم، من واقع االختيارات الموضوعية والمكثفة في كّل 
عدد، وقالوا إّن عناية "الحيرة من الشارقة" بالشعراء الرواد، تشّكل وفاًء لهؤالء المبدعين، الذين نقرأ 
رؤية  مؤكدين  اإلعالمي،  واالشتغال  الجميل  السرد  بين  يجمع  بأسلوب  والزمان،  المكان  مع  سيرتهم 
في  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  الدكتور سلطان  الشيخ  الّسمو  صاحب 
الخامسة  الدورة  انطالق  افتتحه خالل  الذي  الحيرة األدبي  المجلة، وعناية سمّوه بمجلس  تأسيس 
عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، مثمنين لسمّوه توجيهاته الكريمة بأن تكون "الحيرة من 
الشارقة" مجلًة شهريًة ابتداًء من العدد السادس المواكب لفعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان.

مجلــة شهريـة تصدر عن دائرة الـثـقـافـة بالشارقـة

ُتـعنى بالشعر واألدب الشعبي

قصائد
حمد الخصوني : 

ذكريات الفرح

لسكان البادية

قصائد
حمد الخصوني : 

ذكريات الفرح

لسكان البادية

المساجالت
الشعرّية ..

قراءة ما بين 
الّسطور

المساجالت
الشعرّية ..

قراءة ما بين 
الّسطور

طاهر سلمان :
الشارقة .. 

المحطة األهّم 
للشاعر

طاهر سلمان :
الشارقة .. 

المحطة األهّم 
للشاعر عتيج بن روضه : 

قصائد 
بتلقائية الغناء 

الشعبي

عتيج بن روضه : 
قصائد 

بتلقائية الغناء 
الشعبي

2م
02

ر 0
ناي

- ي
 )0

5(
دد 

لع
- ا

ية 
ثان

ة ال
سن

ال

»يا ليتني« .. للشاعرة كلثم عبد اهلل

مجلــة شهريـة تصدر عن دائرة الـثـقـافـة بالشارقـة

ُتـعنى بالشعر واألدب النبطي
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النضوج الشعري حالة

وجدانّية عقلّية

سيف كميدش :

المهرجان صرح

أدبي تفخر به

»يعل المطركل اإلمارات

يسقي البطايح«

للشاعر محمد
بن رْضَوه

ثابت الدهام :

المهرجان مكاٌن

مثاليٌّ لألفكار
»الشعر النبطيالشعرية

اإلماراتي«..

لـ محمد عبداهلل

نورالدين
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عبدالرزاق  الدكتور  المتحدثون:  وقــّدم 

ال�شبعان،  علي  الباحث  وال�شاعر  الدربا�س، 

ال�شواعير؛  اإبــراهــيــم  الإعــالمــي  وال�شاعر 

الكبير  النجاح  على  للتاأ�شي�س  مقترحات 

اأوجــه  بقراءة  وذلــك  المجلة،  حققته  الــذي 

ع عربيًا في محتوياتها، على م�شتوى 
ّ
التو�ش

الم�شامين، والمزيد من الحوارات والقراءات 

النقدّية والتراثية، مهتمين -في ندوة اأقيمت 

مهرجان  اإطار  في  الأدبــي  الحيرة  بمجل�س 

النبطي-  لل�شعر  ع�شر  ال�شاد�س  ال�شارقة 

بدرا�شة ال�شبل الكفيلة بزيادة توزيعها على 

ذات  والجهات  والهيئات  الموؤ�ش�شات  كل 

اأدبي وف�شاءات  نفع  فيها من  لما  العالقة، 

اإبداعّية وح�شور تراثي مهم. 

مجلة متخصصة
والأكــاديــمــي  الباحث  ورقـــة  انطلقت 

)الــواقــع  بعنوان  الــدربــا�ــس  عــبــدالــرزاق  د. 

الخا�شة  الأو�ـــشـــاط  اأن  مــن  ــطــمــوح(،  وال

»الحيرة  مجلة  في  وجدت  النبطي  بال�شعر 

ال�شاحة  افتقار  بعد  �شالتها،  ال�شارقة«  من 

لمجلة  الإمـــــارات  دولـــة  ــي  ف المطبوعة 

متخ�ش�شة في ال�شعر النبطي.

اإلى  التوّجه  هذا  الدربا�س  الدكتور  ورّد 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ثاقبة  روؤية 

المجل�س  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان 

الأعلى حاكم ال�شارقة، الذي اأخذ على عاتقه 

المجالت  كل  في  واأهلها  الثقافة  رعاية 

والمحافل والأجنا�س الأدبية. 

واتخاذ  الت�شمية،  ــة  دلل عــن  وتــحــدث 

من  »الحيرة  ا�شم  الأول  عددها  منذ  المجلة 

اأدبية في  للحيرة من مكانة  لما  ال�شارقة«؛ 

تاريخ ال�شارقة، فقد كان هناك ما ي�شمى بـ 

»مجل�س �شعراء الحيرة«، الذي كان اأول نواة 

الإمارات قبل  ال�شعراء في  اجتماعية تجمع 

قيام التحاد ب�شنوات.

المنهج والرسالة
المجلة  منهج  ــى  اإل الــدربــا�ــس  وتــطــرق 

العناية  اإلى  هدفت  اأّنها  مبّينًا  ور�شالتها؛ 

بال�شعر النبطي في دولة الإمارات والمحيط 

البحوث  ون�شر  العربي،  والوطن  الخليجي 

ال�شعراء،  وبدواوين  به  الخا�شة  والدرا�شات 

هذا  رواد  تــجــارب  على  الــ�ــشــوء  واإلــقــاء 

وتوثيق  الجدد،  ال�شعراء  وت�شجيع  ال�شعر، 

اللقاءات  في  الأدبي  الحيرة  مجل�س  اأن�شطة 

ال�شهرية والمهرجانات ال�شنوية والفعاليات 

دوريًة  المجلة  بداأت  فقد  ولذلك  الأ�شبوعية، 

ب�شكل ف�شلي ربع �شنوي، ثم كانت المكرمة 

بتمامها، حين �شدرت التوجيهات ال�شامية 

�شهريًة  المجلة  تكون  باأن  الحاكم  �شمو  من 

السواعير عبد الرزاق درباسأشرف عزمي إبراهيم  علي السبعان
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اعتباراً من �شهر يناير 2020، اأي من العدد 

الكثافة  فيه  د�شمًا  زاداً  لتكون  الخام�س، 

يغطي  بما  المو�شوعي  والتنويع  الكمية 

جوانب ال�شعر النبطي كافة.

القانونية  الــمــرجــعــيــة  اإلـــى  ــرق  ــط وت

والإدارية للمجلة؛ كوَنها تتبع دائرة الثقافة 

من  عدد  تنفيذها  على  ويقوم  بال�شارقة، 

ال�شعراء والممار�شين والمحررين.

قراءة المحتوى 
اإح�شائّيًة حول محتوى  وقّدم الدربا�س 

بع�س  خــالل  مــن  ومو�شوعاتها  المجلة 

تحت  المن�شورة  الق�شائد  فــي  اأعــدادهــا، 

النقدية  والدرا�شات  الده�شة«،  »اأنهار  باب 

تتناول  التي  والمو�شوعات  والبحثية، 

ال�شعر النبطي، وتجارب ال�شعراء وتراجمهم، 

عن  متحدثًا  النبطي،  التراث  ومو�شوعات 

ال�شعرية  الن�شو�س  لحجم  الوا�شح  الظهور 

دولــة  مــن  و�ــشــاعــرات  ل�شعراء  المن�شورة 

الإمارات ودول مجل�س التعاون لدول الخليج 

والبلدان  واليمن  لالأردن  وامتداداً  العربي، 

النطالقة  في  تكثيفًا  اإّن  وقــال  العربية، 

الأدبي  النتاج  في  وغــزارة  للمجلة  الأولــى 

اأكبر عدد ممكن من  ن�شر  لل�شعراء ومحاولة 

الن�شو�س. 

التحدي ووسائل التواصل 
على  والباحث  ال�شاعر  ورقــة  وحملت 

التاريخية  )الم�شوؤولية  عنوان  ال�شبعان 

والإبحار عك�س التيار(، منطلقًة من �شرورة 

اختيار  كم�شاألة  لي�س  بالما�شي،  الرتباط 

وركــيــزة  كاأ�شا�س  بــل  الــحــ�ــشــارات،  ــدى  ل

الحبال  اأحــد  النبطي  ال�شعر  باعتبار  لها، 

وتربط  الثقافة  تغّذي  التي  المهمة  ال�شرية 

كونه  جانب  اإلى  فهو  بالما�شي.  الحا�شر 

ال�شعوب  لثقافات  الأ�شا�شية  المكونات  اأحد 

متمثاًل باللهجات المحلية لكل بلد، فال�شعر 

ويوؤرخ  وق�شاياها،  الزمنية  للمراحل  يوثق 

لحياة ال�شعوب وثقافاتها بلغة النا�س الحية 

ول�شان واقعهم.

اأهمّية المجلة في  ال�شبعان عن  وتحدث 

التوا�شل الجتماعي،  انت�شار و�شائل  خ�شم 

وح�شور ال�شعراء الكثيف على هذه القنوات، 

من  اإن�شافًا  اأكثر  يبقى  ــورق  ال اأّن  لتوؤكد 

الثقافي؛  المخزون  حفظ  في  التكنولوجيا 

يمكن  ل  ــرة  ــ ذاك ــورق  ــ ال واأّن  خ�شو�شًا 

الم�شا�س بها، بعك�س و�شائل التوا�شل، وهذا 

مع  اأكبر  بوقار  التعامل  اإلى  ال�شاعر  يدفع 

المطبوعات.

تواجه  التي  التحديات  اأولــى  اإّن  وقال 

التوا�شل  جمهور  هي  ال�شعبية،  المجالت 

اأهمّية  يــدرك  الجميع  لكّن  الجتماعي، 

تن�شر  ل  فالمجلة  النخبوي،  الفرز  عامل 

يختلط  بينما  الثمين،  اإل  �شفحاتها  على 

الرتجالية  الو�شائل  في  بال�شمين  الغث 

»الحيرة  مجلة  منح  ما  وهو  الورقية،  غير 

لــلــريــادة،  ذهبية  فر�شة  الــ�ــشــارقــة«  مــن 

ال�شبعان  ذكــر  الــريــادة،  هــذه  �شواهد  ومــن 

كل  فيه  ان�شحبت  وقت  في  �شدورها  ميزة 

المطبوعات ال�شعبية اأو معظمها من ال�شاحة، 

وفرحة،  جيداً  واإقباًل  طيبة  اأ�شداء  فالقت 

�شهرية  اإلى مطبوعة  تحّولها  بعد  خ�شو�شًا 

بما تحمله من م�شتوى  ال�شاد�س،  العدد  من 

والبحثية  والتوثيقية  التراثية  المواد  جودة 

المن�شورة التي ت�شبح اأر�شيفًا ثقافيًا لل�شعر 

المجلة  ــي  وع ــذا  ه اإلـــى  ي�شاف  والأدب، 

لم�شتوى  المت�شاعد  والإيــقــاع  بر�شالتها 

عملها في ا�شتحداث الأبواب.

الشمولية والتخصص 
مو 

ّ
ال�ش �شاحب  روؤيــة  ال�شبعان  واأّكـــد 

القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

في  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  المجل�س  ع�شو 

والعناية  الفكري،  والإبداع  الثقافة  ت�شجيع 

للتاريخ  رديــفــًا  ب�شفته  النبطي،  بال�شعر 

والحوادث،  للعلوم وموثقًا لالأحداث  وناقاًل 

من  »الحيرة  مجلة  فكرة  جــاءت  هنا  ومن 

ال�شارقة«؛ لتوثق هذا الحراك الأدبي وت�شهم 

الوطن  فــي  ال�شعري  الم�شهد  خــدمــة  فــي 

ي�شتمل  اإبداعي  بمحتوى  وترفده  العربي، 

على الن�شو�س ال�شعرية والحوارات الفكرية 

والدرا�شات النقدية في مجال ال�شعر النبطي 

والأدب ال�شعبي ب�شكل عام.

المجّلة،  في  والمنهج  المحتوى  ــراأ  وق

ال�شمولية  بين  يمزج  نهجًا  تتبنى  التي 

فهي  الإعــالمــي،  طرحها  في  والتخ�ش�س 

النبطية  الق�شائد  ن�شر  متخ�ش�شة من حيث 

بها،  المتعلقة  النقدية  للدرا�شات  وتبنيها 

اقت�شارها  عــدم  حيث  من  �شمولية  وهــي 

منطقة  اأو  الإمارات  في  النبطي  ال�شعر  على 

تيارات واتجاهات
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بق�شائد  �شفحاتها  تزخر  حيث  الخليج، 

والمغرب  والعراق  واليمن  ال�شام  من  �شعراء 

ودرا�ــشــات  حـــوارات  ــى  اإل اإ�شافة  العربي، 

تجارب  �شفحاتها  على  تمتزج  كما  نقدية. 

و�شوًل  المختلفة،  المراحل  و�شعراء  الرواد 

الواعدة  والمواهب  ال�شباب  اإبــداعــات  اإلــى 

بالإبداع  يحتفي  واحــد،  �شعري  �شياق  في 

وينت�شر للجودة، ويرتقي عن الإ�شفاف.

التدفق والتجدد
انطلق  وتحدياتها،  المجلة  اآفــاق  وعن 

من  »الــحــيــرة  مجلة  اتــخــاذ  مــن  ال�شبعان 

متدفق  نهر  على �شفاف  موقعها  ال�شارقة« 

ال�شعر  هو  الــروافــد،  متعدد  التجدد،  ــم  دائ

مواكبة  على  قــادرة  بذلك  وهــي  النبطي، 

الن�شر  حيث  من  الم�شب،  باتجاه  التيار 

القارئ بمادة قيمة وثقافة  والتوثيق ورفد 

نف�شه  الوقت  في  وهي  ال�شوائب،  من  نقية 

التيار  عك�س  لل�شباحة  -اأي�شًا-  موؤهلة 

من  العديد  زال  ما  حيث  المنبع،  باتجاه 

تفتح  لم  التي  والدهاليز  المخبوءة  الكنوز 

بالدرا�شة  جديرة  ق�شائد  من  مغاليقها، 

غبار  عنها  ينف�س  من  تنتظر  ومخطوطات 

غمو�س  �شفحاتها  عــن  ويجلو  الــتــقــادم 

الم�شدر وفو�شى الروايات المت�شاربة. ومن 

هذا الموقع تت�شح رحابة الآفاق التي تطل 

عليها هذه المطبوعة المت�شلحة بروؤية قائد 

حا�شن  ومحيط  ال�شارقة  اإمــارة  في  ملهم 

مخل�شين  ورجال  والثقافة  والإبداع  لل�شعر 

وقادرين على خو�س التحديات.

اإلبداع االحترافي
رّكز ال�شاعر والإعالمي اإبراهيم ال�شواعير، 

الواعي  الختيار  في  المجّلة  اأهمّية  على 

تعتمد  فلم  الحترافّية؛  ال�شعرّية  للكتابة 

اإل   
ّ
الإبداعي الكّم  ال�شارقة« هذا  »الحيرة من 

ال�شعرية وال�شتعارة  ال�شورة  بما يبرره من 

يجّدف  فمن  الــالفــت..  والمو�شوع  الذكّية 

الده�شة« يجد فعاًل قيمًة عظيمة  »اأنهار  في 

لق�شايا ذاتّية ل�شعرائنا، وكذلك ق�شايا وطنية 

خ�شبة  اأر�ــشــًا  ت�شلح  واإن�شانية،  وقومّية 

لدرا�شات نقدّية من حيث ال�شكل والم�شمون 

والتطّور الحا�شل في الق�شيدة النبطّية بين 

الم�شغولة  والق�شيدة  )الكال�شيك(  التقليد 

بحداثة مميزة في قالب نبطي.

ق�شائد  من  بنماذَج  ال�شواعير  وَتَمّثل 

متنوعة من �شّتة اأعداد، قارئًا التطّور الفني 

ال�شعراء  ا�شتفادة  في  النبطّية  للق�شيدة 

ال�شعر  ل�شورة  المبّكر  واحترافهم  ال�شباب 

المعطى  كنوز  مــن  وال�شتفادة  الف�شيح 

والعربي،  والخليجي  الإمــاراتــي  التراثي 

ال�شارقة«  من  »الحيرة  مجلة  اأّن  ــداً  مــوؤّك

وتقديمهم  ال�شعراء  لتناف�س  محاًل  اأ�شبحت 

الأف�شل والأجود، خ�شو�شًا اأمام ما يقارب 

اأربعين ق�شيدة ل�شعراء اإماراتيين وخليجيين 

وعرب، تن�شرها المجلة في »اأنهار الده�شة«، 

و�شرورة  الجمالي  الهدف  يحقق  ما  وهو 

الحتراف في هذا الم�شمار؛ اإذ ي�شعب على 

يكون  اأن  دون  ق�شيدته  يقّدم  اأن  ال�شاعر 

اإلى  يلفت  ما  اأو  ح�شورها  يبرر  ما  فيها 

وربما  الفنية،  �شورها  في  �شاعرها  ذكاء 

فنحن  ولذلك  العالية،  رمزّيتها  اأو  ذهنّيتها 

فعاًل اأمام ب�شتان نا�شج ويانع الثمار، يقوم 

ي�شعون  الذين  المجلة  رعايته محررو  على 

والأكاديمي  ال�شاعر  القارئ  مكان  اأنف�شهم 

والناقد بطبيعة الحال.

ق�ش�ٍس  في  بالرواد  الحفاوة  اأّن  وراأى 

والإبداعي،  الإعالمي  الأ�شلوب  بين  تجمع 

هي محّطة مهمة وقف فيها القراء عند اأ�شماء 

لفتة ولها �شدى كبير، لرواد و�شعراء �شهدوا 

النبطي  ال�شعر  ن�شاأة  في  البدايات  مرحلة 

الإماراتي، كما اأّن تثقيف المجلة بموا�شيع 

الإماراتي  النبطي  ال�شعر  األــوان  في  مهّمة 

المجلة  منح  متخ�ش�شين،  يد  على  والعربي 

اآفاقًا وا�شعة لإفادة القراء والمهتمين. وقال 

روؤية  تنفيذ  قوّيًة في  بداأت  التي  المجلة  اإّن 

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  مو 
ّ
ال�ش �شاحب 

محمد القا�شمي ع�شو المجل�س الأعلى حاكم 

تطويرها  في  م�شتمرة  تــزال  ما  ال�شارقة، 

النقدية  الدرا�شات  موا�شيع  في  محتواها، 

وعرو�س الكتب وحوارات ال�شعراء والحديث 

المهرجانات  تراثّية، ومواكبة  تفا�شيل  عن 

ت�شميمها  ــي  ف فــهــي  ــك  ــذل ول الــنــبــطــيــة.. 

جهوداً  تمّثل  اإليه،  تطمح  وما  ومحتواها 

النبطي  ال�شعر  من  هائٌل  كمٌّ  لديها  واثقة 

لتختار منه، ولديها �شعراء رواد مبدعون في 

الإمارات، �شعت اإلى العناية بهم عبر »مداد 

من  ال�شعر  مبدعي  تقراأ  اأن  ويمكن  الــرواد«. 

الرواد العرب في ال�شعر النبطي، الذين اأعطوا 

ق�شائُدهم  ولقيت  الكثير  النبطية  للق�شيدة 

ة الغناء. حفاوة على من�شّ
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ــان والـــطـــالـــع ــجـ ــنـ ــفـ ــّف والـ ــ ــك ــ ــا قــــــارئ ال ــ ي

ــاروت تــكــحــل عــيــنــك الــّنــجــال ــ ــ ــر ه ــح ــن س مـ

ــع ــ ــاوى مـــنـــكـــســـر والـ ــ ــهـ ــ ــك تـ ــ ــامـ ــ ــبـــي أمـ ــلـ قـ

قتلى ــا  ــ ــّرج ــ ال بــــاب  عــلــى  ــري  ــيـ غـ وقـــلـــوب 

ــارع ــ ــف ــ ــك ال ــ ــول ــ ــادى عـــلـــيـــنـــا ط ــ ــمـ ــ ــا تـ ــ ــّم ــ ل

ــّق تــتــغــلــى ــ ــ ــا ح ــاهـ ــعـ ــن مـ ــاسـ ــحـ ــمـ ــذر الـ ــ ــ ع

ــارع ــس ــت ــي الــنــبــض ي ــلـ ــّفـــف عـــنـــادك وخـ خـ

ــْدال ــ ــل ه ــ ــ ــي عـــلـــى غـــصـــن األم ــ ــ ــادام روح ــ ــ مـ

ــا الـــكـــارع ــه ــوع ــب ــن لـــيـــت الـــيـــمـــامـــه عـــلـــى ي

ــت الـــســـاقـــيـــه عــبــال ــ ــي ــ ــنـــي ول ــغـ ــلـــي تـ ــثـ مـ

ــارع ــبـ ــا الـــغـــايـــب الـ ــهـ ــْمـ ــي رَسـ ــ ــان ــ بــعــض االم

ــى ــل ــي الـــحـــاضـــر األح ــانـ والـــبـــعـــض مــنــهــا اغـ

ــارع ــ ــش ــ ــر ال ــ ــ ــه آخ ــ ــّب ــ يــــا عـــــــازف الـــــّنـــــاي ن

ثــكــلــى ــا  ــ ــهـ ــ ــواقـ ــ أْشـ عـــلـــى  الـــمـــحـــّبـــه  اّن 

ــايـــس الـــــــّدرب تـــــّوه ِحــنــكــة الـــــذارع مـــن قـ

ــدم كسلى ــّنـ الـ الـــشـــوق فـــي جـــوف  ــم  ــزايـ وعـ

عازف الناي

ــارة  ــه بــقــافــيــة مــمــيــزة وم

لنا  يكتب  عالية،  شعرية 

المعشني  سالم  الشاعر 

لتصافح  المعزوفة  ــذه  ه

صفحاتنا بكل اعتزاز.

أنـهـار
الـدهـشة

سالم المعشني
)أبو قيس(

سلطنة ُعمان 
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ــا حــــــادي الـــعـــيـــس نــــــّوخ ركـــبـــك الـــهـــارع ــ ي

ــال( ــه ــرى )ب ــ ــك ت ــ ــّدام ــ )نــــــزوى( يــمــيــنــك وق

ــر الــــوارع ــاب ــص ــيـــس ال ــاري أِنـ ــّصـــحـ صــْمــت الـ

ــهـــدي دلــيــلــك لـــو نــظــر أعــلــى والـــّنـــْجـــم يـ

ــزارع ــ ــّلـــيـــالـــي.. تـــخـــون الــعــاشــق الـ ــض الـ ــع ب

الــخــْجــال روحـــهـــا  وتـــذبـــل  ــر..  ــاع ــش ــم ال وْرد 

ــارع ــق ــت ــي الــــّنــــاس ت ــ ــاق ــ ــي وب ــض ــم أقـــــــدار ت

ــى مـــيـــقـــاتـــهـــا عــْجــال ــلـ ــري عـ ــ ــج ــ واّيـــــــــام ت

ــوادع ــ ــ ــد يـــنـــســـاك وي ــ ــوم ق ــ ــي ــ ــك ال ــّبـ ــن حـ ــ م

ــن أغــلــى ــ ــنـــاس مـــن أرخــــــص.. وم ومـــعـــادن الـ

رادع ــا  ــنـ ــَخـ ــلـ لـ ــره  ــ ــيـ ــ وغـ ــم  ــ ــال ــ ظ ــان  ــ ــسـ ــ إنـ

السفلى فـــي  ـــح  الـــشُّ وراس  ــي  مــعــّل ــم(  ــاتـ )حـ

ــاّلذع ــ ــ ــك ال ــف ــي ــا ص ــن ــي ــل ــف ع ــّفـ ــت خـ ــ ــا وقـ ــ ي

ــح نــــيــــران والــــّتــــربــــه تـــــرى وجــلــى ــ ــّريـ ــ الـ

ــاذع ــقـ ــي الـ ــاجـ ــهـ ــري الـ ــغـ ــوم يـ ــ ــي ــ الــــواقــــع ال

ــن تـــكـــذب عــيــنــه الــّنــجــال ــيـ ــعـ وقــــــــارئ الـ
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ركامه ــي  روحـ سما  فــي  ــر  تــزّب ــي  ــّل ال ــحــاب  الــسَّ

قصيره هي  ما  خاطري  في  ُمــّدٍة  من  اْنهمر  ما 

ْبــداعــي الــمــكــر ومــرامــه ــا دريـــت  إّنـــي م واهلل 

وصغيره ْحــطــام  صـــارت  عيوني  فــي  الكبيره 

ركامه قلبي  واعتصر  وَجــْعــهــا  َمــْيــَســم  ارتــكــى 

لــي مــنــهــا كسيره ْتــعــود  لــلــحــيــاة  ــره  ــظ ن ــّل  كـ

واْهتمامه ــواَءه  ــت واح قلبي  ْبطيب  جنيت  مــا 

بِسيره اَقـــّفـــي  كــّلــمــا  بــظــهــري  طــعــنــاٍت  غــيــر 

واحتدامه جرحي  نــوح  تالحي  الــوْرقــا  ناحت 

وهجيره البْرد  قسى  من  ى  ــروَّ ت غصٍن  وانكسر 

عالمه وش  سألته  ما  واْهله  الوقت  يجور  ولــو 

عــارَفــه طــبــع الـــّزمـــان وعـــارَفـــه شـــّره وخــيــره

مقامه ــدري  ــَق ْل وأحــفــظ  الجبال  مثل  راســَيــه 

ديــره كــّل  فــي  َوْبلها  حايب  السَّ طْبع  مــن  وفــّي 

قالمه عــنــدي  كّنها  ثــبــاتــي..  مــن  اِتــزعــِزع  مــا 

العسيره الّثقيالت  شيل  منكبي  تّحمل  كــم 

ــّل وحــرامــه ــّي وَحـــّد مــا َحـ ــول وغــيــر مــرضــاة ال

صغيره طفله  يومني  حوتني  الــّلــي  ــّر  ِب وغير 

ــه زعــامــه ــّدر ل ــص ــي َهـــّم مــخــلــوٍق ت ــوان وال ط

أميره مرّبيني  ــّزه  ــع ال على  ــي  ــّل ال ــوي  أبـ غير 

سنامه ذْرَوة  للفَخر  ــى  ــ وارق للّطيب  ــــه  واِرث

غــيــره ــّق  ــحـ ْبـ ــه  ــ إل ال  َربٍّ  مـــــر  أْلَ وامــتــثــْلــت 

الغمامه ــّل هـــٍم جـــار بــي يــرفــع عــلــى ظــهــر  وكـ

الــعــْبــد ونصيره واكــتــَفــل بــه َجـــّل شــانــه والـــي 

حاب السَّ
تــبــوح الــشــاعــرة "شــواهــق 

خبايا  من  بالكثير  نجد" 

ــي هـــذا الــنــص،  الــنــفــس ف

جزالة  على  يشهد  ــذي  ال

الــشــاعــرة وتــمــكــنــهــا من 

وبراعة  الشعرية  أدواتها 

إبداعها.

أنـهـار
الـدهـشة

شواهق جند
السعودية
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األبجّديه الــحــروف  على  ْتغطرسي  بيوت  يــا 
سَرْدها فكري  أنا  يوم  المعاني  عــْذب  وانظمي 

الْجل أنا اْفضيها ْوتعِجب مْسَمع الّناس الّصخّيه
عَطْتها  المطلب  على  الّلي  باْلبيوت  تهذي  لين 

علّيه ومـــا  عليك  ــا  م ــّذر  ــَعـ اّتـ ال  ــودي  ــس ح ــا  ي
اْرتكبها ْذنـــوب  مــن  أقــبــح  ــِذر  ــع ال قــال  الــمــَثــل 

مطّيه الــنــّيــه  ــهــا  بــاّن وأدري  مكنوني  ــت  ــْح ِب
بعثها روحـــي  الـــذي  غير  نّيتي  فــي  دَرى  ومــا 

السمّيه ااّل  طلبت  ــا  ْوم الّصعاب  ااّل  هويت  ما 
باْرصدتها تعّلي  هــي  الــلــي  ْفعولها  والــّرجــال 

الردّيه ااّل  قفيت  ومــا  الــكــرام  ااّل  حشمت  ومــا 
وخَطْتها يوم  رَضت  ما   - الرذيله  أْرض   - وْقِدمي 

الموسمّيه ــاح  ــّري ــال ب هــّبــي  ــار  ــع األش ســمــا  ــا  ي
سَقْتها أمــطــاٍر  غيمة  من  أْرَضــهــا  تعشب  الْجــل 

ــه ــدّي ن أوراٍق  الـــّثـــْمـــر  غــصــون  مـــن  ــرع  ــ ــف ــ واّت
بّللتها بــالــمــعــانــي  ــاٍف  ــ قـ ــالم  ــ أقـ ــداد  ــ مـ ــن  مـ

النرجسّيه قطفت  ــا  أن القصيد  بساتين  مــن 
زخرَفْتها شــعــري  ــيــوت  ْب الــبــحــور  ِمـــ  ــئ  ــآل وال

ــي فــجــٍر بضّيه الــّظــالم وبـــان ل انــقــضــى لــيــل 
َسرْتها  ــوٍن  ــح ْل على  أبــيــاتــي  ْتــَغــّرد  والــطــيــور 

واليعربّيه ــّنـــادره  الـ القصيد  ــول  ــي ْخ ــرج  ــ أْس
واطلقت.. لين أْعِتَمت شمس الّضحى وْسط ْغَبرتها

حّيه األشعار  المدى  َعـ  غيابي..  بي  يطّول  لو 
بروَزْتها قصيدي  صــورة  اْنتشت  ال  والقريحه 

التحّيه غير  بقى  مــا  تــعــّبــر..  ــوره  ــص ال ــذي  ه
مقدرتها حــّزة  العْفو  قــصــور..  مّني  لفى  وان 

ة ة َمِطيَّ يَّ النِّ
ظاهر  الــشــاعــر  يــهــديــنــا 

القصيدة،  ــذه  ه الكتبي 

وأدواتــه  عدّته  أعــد  وقــد 

إحــدى  لتكون  الشعرية 

جيد  تزّين  التي  القصائد 

هذا العدد.

أنـهـار
الـدهـشة

ظاهر الكتبي
اإلمارات
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ِصْدفه ساعِتي  في  ِبــَذْر  غاِيب  يا  مْجهول  ِقدر 

تفاصيله تْجذْبني  َوْجـــه  يــا  ِلقا  آِخــر  هناك 

ْتَعْرفه ْوشـــوٍق  وجـــود  تفاصيلي  فــي  لــك  هنا 

قناديله فــي  بصوتك  الّلهفه  يشعل  وشــعــٍر 

حداني الوقت َعـ الّذكرى.. فتح فيني األرق غرفه

تبديله ــب  صــْع وْقــــٍت  ذكــــراي  ــذة  ــاف ن ــق  تــســلَّ

وإْلفه َمْوطن  عيوني  لك  كانت  يــوم  اهلل  سقى 

ليله طيحتك  في  خَلع  ما  رصيٍف  قلبي  ولــك 

رجفه تسكنه  كــفٍّ  آِمـــّد  الّرحيل  اســبــاب  عــن 

محاصيله كــّفــي  مــلــت  ــي  ــّل ال ــراغ  ــف ال غــيــر  وال 

ضّفه للعذر  أالقـــي  ْومـــا  الــّظــنــون  بــي  تــجــّدف 

ْوأشرب من يباس الحّظ شوق ْيفيض لك )نيله(

أقترفه ــٍب  ــ ذْن أكــبــر  ــان  وكـ الـــّدمـــوع  تــطــّهــرنــي 

سيله وْيخونني  الّلقا  غيم  فــي  حلم  أصــّبــك 

حْتفه من  المْجهول  للمدى  اْمنياتي  سْرب  رَحل 

تظليله مس  للشَّ رَهــن  الخادع  ظّلك  من  ــَرْب  ه

عْزفه يْنتصر  انــكــســاٍر  كــل  ــْع  م ات  الـــذَّ حنين 

تذليله ــت  ــوق ــاْل َه ــَدر  ــ ِق ــا  م كــبــريــاٍء  يــصــّحــي 

نزفه داخلي  في  خارجي"  "ابتساٍم  شْمع  شَعل 

مواويله مقتوله  والــّصــوت  أحــتــرق..  كْنت  أنــا 

نصفه ِهَمد  يغيابك  "سيجار"  والعمر  حبيبي.. 

منديله الّليل  ــوب  ث ــان  ْوكـ رمـــاد  فــْرحــي  مطر 

سْقفه للّسما  خــيــاٍل  فــي  وجـــودك  يخالجني 

حيله بال  واقعنا..  غْصن  من  الــِقــَدر  ويْذرفنا 

ناِفَذُة الّذكرى
من نافذة الذكرى وشرفات 

علينا  ــل  ــط ي اإلبــــــــداع، 

الغافري  أحــمــد  الــشــاعــر 

ــص الــمــزدحــم  ــن ــذا ال ــه ب

بالجمال.

أنـهـار
الـدهـشة

أحمد الغافري
سلطنة ُعمان
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ــِرك عــتــيــق ــ ــ ــْب ــ ــ ُخ ــرى  ــ ــ ت لــــي  ــف  ــولـ ــسـ تـ ال 

ــدْو ــ ــص ــ ــوك اح ــ ــّش ــ ــل ــ زارعـــــيـــــن الـــــّشـــــوك ل

ــع الـــعـــويـــق ــ ــب ــ ــض ــ ــن الـــــّذيـــــب وال ــ ــري ــ ــاب ــ خ

ــدْو ــ ــي غ ــ ــل ــ ــدوا وال ــ ــتـ ــ ــن الـــلـــي اهـ ــ ــري ــ ــاب ــ وخ

ــويـــق ــي تـ ــنـ ــيـ ــق مـــــن طـــــــرف عـ ــ ــاي ــ ــق ــ ــح ــ ال

ــبــــدو ــا عــــلــــى ِســــــْلــــــم الــ ــ ــه ــ ــم ــ ــت ــ لــــكــــن اك

ــق ــ ــدي ــ ــص ــ كــــــم عــــــــــدوِّ البــــــــــٍس ثــــــــوب ال

ــدّو ــ ــٍق كـــنـــت اَحــــْســــب اّنــــــه ع ــ ــدي ــ وكـــــم ص

ــي يــفــيــق ــ ــافـ ــ ــغـ ــ الـــــتـــــجـــــارب خـــــّلـــــت الـ

واكـــــِشـــــَفـــــْت حــــّســــادنــــا لـــيـــه احــــســــدْو

ــك طـــريـــق ــ ــط لـ ــ ــّطـ ــ ــارك وخـ ــ ــ ــك ــ ــ طــــــــّور اف

انــــقــــدْو إذا  جــــــــواب  اوفــــــــى  الــــّنــــجــــاح 

ــى الـــعـــْلـــم الــوثــيــق ــلـ رّتــــــب اصـــحـــابـــك عـ

ــن غـــيـــر الـــلـــي اجـــحـــدْو ــ ــي ــ ــواف ــ واعـــــــرف ال

ــى لـــــه بـــريـــق ــقـ ــبـ ــاس يـ ــ ــ ــم ــ ــ واعـــــــــرف األل

والــــحــــصــــى مـــــا يـــنـــبـــغـــى لـــــو هـــــو هـــــدْو

ــا تــضــيــق ــ قــــــــّرب الــــلــــي يـــقـــتـــرب كــــــْل مـ

ــدْو ــ ــع ــ ــق اب ــ ــي ــ ــّض ــ ــة ال ــ ــاع ــ ــي س ــ ــل ــ وابــــعــــد ال

ُخْبرك عتيق
ــات  ــالقـ ــعـ ــابـــك الـ ــتـــشـ تـ

واإلنسانية،  االجتماعية 

وينقطع  بعضها  فيستمر 

البعض اآلخر.. 

ويجب على المرء أن يفّرق 

الحقيقي  الــصــديــق  بين 

وصديق المجامالت.

أنـهـار
الـدهـشة

خالد رافع العنزي
السعودية
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ــوت ْوحــــام ــكـ ــّسـ كــفــخ طــيــر الـــكـــالم ْمــــن الـ

ــه ــي ــراع ــرفـــض ت ــلـــي تـ ــه اســـئـــْلـــِتـــه الـ ــ ــَدْت ــ ح

ــه اوهــــــام ــْتـ ــيـ ــالـ ــاٍر تـ ــ ــظ ــ ــت ــ ــد ان ــعـ ــخ بـ ــ ــَم ــ ش

ــه ــي ــك ــب ــا ِت ــ ــه مـ ــْلـ ــتـ ــقـ ــرٍة تـ ــ ــسـ ــ بـــجـــوفـــه حـ

ــام ــت خـــطـــاك ايـ ــ ــا دامـ ــوك مـ ــ ــ ــت ارج ــ ــا وق يـ

امــشــيــه ــاك  ــعـ ومـ درب  ــر  ــم ــع ال إّن  ومـــــــْادام 

ــّدام ــ ــقـ ــ ــك ْلـ ــ ــوات ــ ــط ــ ــخ ــ أبــــــي تــســتــعــجــل ْب

تــالــيــه ــي  ــ ف ــه  ــ ــْت ــ ــْرَح ــ ف ــر  ــُمـ ــعـ الـ اّن  أحــــــّس 

تـــنـــالم ــا  ــ مـ آقـــــــول  ــه؟  ــ ــي ــ ل بـــتـــقـــول  واذا 

تـــوّديـــه عـــمـــره  اّول  ــن  عـ يــطــلــب  ــد  ــ ــ ْاَح ــا  مـ

ــت آحـــــــّقـــــــق األحـــــــــالم ــ ــب ــ ــع ــ ــي ت ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ

ــد ْيـــدانـــيـــه ــ ــحَّ ــ لـــغـــيـــري يــــــوم حـــلـــمـــي م

ــام ــطـ ــن صـــــار ْحـ ــيـ ــه لـ ــاسـ ــنـ ــى قـــلـــبـــي لـ ــنـ بـ

ــه ــي ــن أب وقـــــــال  ــر  ــ ــّك ــ ف َوفـــــــي  فـــيـــهـــم  َوال 

ْيــنــام وراح  ــري  ــبـ صـ ــَدر  ــ ــق ــ ال ــن  ــْفـ جـ تـــــَرك 

ْســنــيــن.. وصــَحــى ناسيه! ــع  اربـ بــْعــد  وصــَحــى 

وآالم ــهـــر  سـ ــى  ــ ــس ــ واق ــر  ــهـ قـ حـــزمـــة  ــعـــي  مـ

أحـــِكـــيـــه..؟ ــو  لـ ــّي  ــ وشـ الــضــلــوع  ِحـــــْدب  ورا 

ــن فــــــوات اعـــــوام ــ قـــّســـم بـــــاهلل تــخــجــل م

عــلــى مـــن فــيــك نـــــادى يــنــتــظــْرك ْتــجــيــه

طْير الَكالم 

ــدة تـــتـــحـــدث  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ قـ

ــن الـــكـــثـــيـــر.. مــغــرقــة  عـ

عنوانها  بــالــتــفــاصــيــل.. 

الشاعر  بتوقيع  اإلبــداع، 

الدهمشي  ثــانــي  الــعــذب 

وبإبداعه  به  نرحب  الذي 

على صفحاتنا. 

أنـهـار
الـدهـشة

ثاني الدهمشي
السعودية
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ــام ــ ــت ــ ــت أشــــابــــه ضـــحـــكـــة األي ــ ــ ــا يــــا وق ــ ــ أن

ــم تـــوِحـــيـــه ــه ــك ــح ــاء قـــلـــوبـــهـــم فــــي ض ــ ــك ــ ب

الـــــُمـــــِوّد ْخــصــام ْمــــن  ــت  ــي ــن مــصــيــبــه ال ج

ــَف الــحــاضــر ســجــيــن وحـــابـــِســـه مــاضــيــه ــ ش

ــا الــمــنــضــام ــ ــس ان ــه الــبــســيــطــه بـ ــ ــى وج ــل ع

ــه ــي ــان ــع ْت ْلـــنـــفـــٍس  ــم  ــيـ ضـ ــذالن  ــ ــخـ ــ الـ إذا 

ــب األرقـــــــام ــ ــعـ ــ أنــــــا كـــنـــت الــــــّرهــــــان وأصـ

ــه ــيـ ــّلـ ــي مـــــا اقــــــــدر آخـ ــ ــائ ــ ــري ــ ــب ــ ولــــكــــن ك

ــر مــــا طـــّيـــحـــوه وقــــام ــ ــِث ــ ــدي مــــن ك ــيـ ــصـ قـ

فــيــه تــبــحــر  ــال  ــ ــي ــ اج الــــزمــــان  عـــبـــر  رأى 

يــشــوفــونــه مــثــل مـــا آشـــــوف انــــا االهـــــرام

ــارق الــتــشــبــيــه ــ ــْع فـ ــ عــظــيــمــه شـــامـــخـــه.. َمـ

ــي وشــــــعــــــوري الـــــّرســـــام ــ ــت ــ ــوح ــ كــــالمــــي ل

أخـــّبـــيـــه ال  وازريــــــــــت  ــه  ــتـ ــشـ ريـ وحــــزنــــي 

ــام ــ ــهـ ــ ــي اإللـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ غـــــــدن ســـبـــابـــتـــي وابـ

ــْل "لـــيـــه"  ــ ــي كـ ــ ــل ــ ــن داخ ــ ــم م ــل ــق ــال ــّرن ب ــ ــج ــ ي

ــام ــجـ ــاألحـ بـ ــت  ــ ــ وق يــــا  نـــفـــوســـنـــا  اّن  لــــو 

ــا تــرضــيــه! ــت مـ ــ ــه ان ــْيـ ــرف صـــاِحـــِبـــك َلـ ــع ــت ب
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ــار ــصـ أحــــالمــــنــــا واجـــــــــد وأعـــــمـــــارنـــــا قـ

ــه ــاب ــاب ب ــلـــى اعــــتــ  وكـــــل آدمــــــي حـــّظـــه عـ

ــار ــتـ ــت تـــبـــغـــى شـــــّي والـــــوالـــــي اخـ ــنـ  لــــو كـ

ــه ــاب ــش ــا ت ــ ــات الـــبـــشـــر م ــ ــبـ ــ ــره.. ورغـ ــ ــ ــْي ــ ــ  ِخ

ــي صـــبـــر عـــلـــى الـــصـــعـــايـــب واالمـــــــرار ــ ــل ــ وال

ثــــوابــــه حـــــاجـــــه  بـــــكـــــّل  يـــــزيـــــد  اهلل 

ــدار ــ ــري عـــلـــى الـــعـــاَلـــم أقـ ــجـ ــا يـ ــ أقـــــــدار م

ــه ــ ــالبـ ــ ــا بــــــعــــــزم وصـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــن نـ ــ ــكـ ــ لـ

دار الــــزمــــن  مـــهـــمـــا  اهلل  ــم  ــْكـ ــحـ بـ ــن  ــ ــؤم ــ ن

ــه ب ــا  ــ ــب ــ ــرح ــ م يــــــا  اهلل  كـــتـــبـــه  والــــــلــــــي 

ــّف االقـــــــدار ــ ــ ــى ك ــلـ نـــعـــمـــل بـــهـــالـــدنـــيـــا عـ

ــه ــابـ وكـــــــــلٍّ يـــــالقـــــي عــــنــــد رّبـــــــــه حـــسـ

االبــــــرار ــاب  ــ ــح ــ اص ــن  ــ م ــا  ــن ــل ــع ــج ت اهلل  ــا  ــ ي

ــرا كـــتـــابـــه ــ ــقـ ــ فـــــي يـــــــوم كـــــل انـــــســـــان يـ

ــار ــّفـ ــات غـ ــّيـ ــلـــخـــطـ ــي لـ ــ ــل ــ يــــا الـــــواحـــــد ال

ــه ــاب ــج ــت ــس ــي م ــ ــوتـ ــ ــك تـــجـــعـــل دعـ ــ ــْب ــ ــل ــ اط

ــار ــنـ ــذك مــــن الـ ــيـ ــعـ ــتـ ــبـــك جـــّنـــه واسـ ــلـ اطـ

ــه ــرابـ ــخـ ــل الـ ــثـ ــب مـ ــ ــْل ــ واعــــــــوذ بــــك مــــن ق

أْحالَمنا
وتستمر  الحياة..  تستمر 

أحالم البشر فيها.. وتسير 

بنا أقدارنا إلى ما شاء اهلل. 

ــرح الــعــنــزي  ــف قــصــيــدة م

من  الجانب  ــذا  ه تتناول 

الحياة شعرًا.

أنـهـار
الـدهـشة

مفرح سوّيد العنزي
السعودية
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قــاســيــن ــاس  ــ ــن ــ ال أو  ــب  ــّيـ طـ ــا  ــ أنـ ْادري  ــا  ــ م

ــه ــاع ــط ألـــقـــى ق ــيـــب  الـــطـ أِمــــــــّد  ــيـــت  ال جـ

ــن ــي ــّك ــرم وفـــــي ايــــديــــه س ــ ــج ــ ــي أنـــــا م ــ ــّن ــ ك

ــق شـــوفـــتـــه واســتــمــاعــه ــاليـ ــخـ ــى الـ ــش ــخ ت

ــن؟ ــي ــه ــوج ــه مـــانـــي ب ــ ــَوْجـ ــ يــمــكــن ألنـــــي بـ

ــه ــاع ــب والــــلــــي بـــَغـــْضـــِتـــه مــــا أجــــامــــل ط

طــبــعــيــن الــــذيــــب  مــــن  فـــيـــنـــي  ألْن  وااّل 

ــْب وطــبــع الــشــجــاعــه ــحـ ــي الـ ــا فـ ــوفـ ــع الـ ــب ط

ــا تـــبـــي نــــــاس وافـــيـــن  ــ دنــــيــــا غـــريـــبـــه مـ

ــه ــ ــراع ــ ي ــه  ــ ــوق ــ ــف ــ خ ــي  ــ ــلـ ــ الـ ــب  ــ ــح ــ ت َواَل 

ــع مـــواشـــيـــن ــبـ ــتـ  تـــبـــعـــد عــــن الـــطـــّيـــب وتـ

ــه ــاعـ ــّد بـ ــ ــ ــم ــ ــ وْتـــــــصـــــــّدق الـــــــكـــــــّذاب وت

مــســكــيــن.. مسكين ــب  ــح ال فــي  ــدق  ــلــي صـ وال

ــه ــ ــاع ــ ــدف ــ ــال وان ــ ــغ ــ ــى وهــــــم ال ــلـ ــش عـ ــ ــاي ــ ع

ــن ــي ــن ــي اث ــ ــان ــ ــن ث ــ ــزمـ ــ ــب مـــحـــبـــيـــن الـ ــ ــل ــ أغ

ســـاعـــه ذاك  ومــــــــْع  هـــــــذا  مـــــــَع  ســــاعــــه 

ــا نــصــيــحــة شــخــص فــــوق الــثــالثــيــن خـــذهـ

ــي ســـبـــيـــل اقـــتـــنـــاعـــه ــ كـــــــّرس حـــيـــاتـــه فـ

ــن ــيـ ــراهـ بـ غــــالتــــك  فـــــي  يـــــقـــــّدم  ال  مـــــن 

ــم وداعــــــه ــ ــراسـ ــ ــي مـ ــ ــي الــــجــــنــــازه فـ ــ ــّل ــ ص

ُدْنيا َغريبة 
غالتك  فــي  يــقــدم  ال  مــن 

براهين  .. صّل الجنازه في 

مراسم وداعه

هذا البيت هو مسك ختام 

صاغها  ــتــي  ال الــقــصــيــدة 

)رداد(.. فأبدع في طرحه 

وانتقاء معانيها.

أنـهـار
الـدهـشة

رّداد
اإلمارات



الّتجارب غنيمة

ــه ــم ــري ــك ــاة ال ــيـ ــحـ ــي تـــبـــي كـــْســـب الـ ــّلـ ــالـ يـ

ــن الـــكـــرام ــ ــا اْبـ ــك عـــلـــٍم يــنــفــعــك يـ ــي ــط ــاْع ب

ــٍن قـــديـــمـــه ــ ــي ــ ــن ــ مـــــن واقــــــــــٍع عـــشـــتـــه س

فـــيـــهـــا بـــنـــيـــت احـــــــالم وانــــــهــــــّدت احــــالم

ــه ــم ــي ــح مـــتـــخـــالـــٍط فـــيـــهـــا الـــّنـــعـــيـــم وج

دام تــــابــــعــــه  وال  هــــــــذا  لــــــي  دام  ال 

لـــكـــن كـــســـبـــت ْمــــــن الــــتــــجــــارب غــنــيــمــه

ــالم ــ ــ مـــضـــمـــونـــهـــا وْشـــــلـــــون تــحــقــيــق االح

عــظــيــمــه دروٍس  ــا  ــهـ ــنـ مـ انــــــا  ــت  ــ ــذيـ ــ وخـ

االقــــالم روس  عــلــى  ــا  ــه ــن م انــــا  ــك  ــي ــط ــع وب

ــه ــم ــزي ــع ــاة ْب ــيـ ــحـ ــي الـ ــ واجــــــه مـــصـــيـــرك ف

ــا وااليــــــــام ــعـ ــقـ ــر عـــلـــى مــــيــــالت بـ ــ ــبـ ــ واصـ

ــه ــم ــي ــت ــع الـــصـــبـــر مـــصـــبـــاح الــــــــــــّدروب ال

ــدام ــ ــ ــاه الـــمـــنـــبـــعـــث ســـــــارت اق ــ ــي ــ ــى ض ــلـ عـ

نسيمه ذعـــــذع  ال  ــك  ــح ــب ص ذا  ــد  ــع ب ومــــن 

ــام ــم ــد ْش ــج ــس ــم ــادي واغـــنـــم ال ــنـ ــمـ ــّبـــى الـ لـ

ــه ــم ــي ــن ــغ ال مــــــال  يــــا  الـــــمـــــّذن  تـــســـفـــه  ال 

ــه ْونــــام ــَعـ ــْمـ ــرات مـــن ِسـ ــيـ ــخـ ــرم مـــن الـ ــحـ يـ

أنـهـار
الـدهـشة

محمد بن الشايب
السعودية

يقتنص  الحياة،  واقــع  من 

لــنــا الــشــاعــر مــحــمــد بن 

النصائح  من  باقًة  الشايب 

يضيء  ــي  ــت ال والــوصــايــا 

المضّي  مسالك  نبراسها 

في عتمة ليالي الحياة.
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ــه ــم ــري ــخ ــوج ال ــجـ ــرب فـ ــ ــ ــت اض ــي ــض ــى ق ــ ــ وال

ــام ــ ــ اآلن رّب  الــــولــــي  ارزاق  عــــن  ــث  ــ ــح ــ اب

الـــســـلـــيـــمـــه ــا  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ اهلل  تــــــــــــرّزق 

واالجـــــــرام الـــدنـــاســـه  دروب  ــن  ــ ع ــد  ــ ــع ــ واب

ــه ــم ــي ــوخ ال ــار  ــ ــديـ ــ الـ ــب  ــشـ عـ ــك  ــب ــج ــع ي ال 

ــام ــ ــق ــ تـــــرى الــــوخــــم تـــالـــيـــتـــه اثــــبــــور واس

ــول الــفــهــيــمــه ــقـ ــعـ والــــشــــور خــــــْذه ْمـــــن الـ

ــم اخـــصـــام ــه ــي ــّم ــس والـــنـــاصـــحـــيـــن احــــــذر ت

ــه ــم ــزي ه اول  عـــزمـــك  تــكــســر  وحـــــــــذراك 

ــام قـ مــــا  ــن  ــيـ ــشـ الـ ــي  ــظـ حـ ان  ــول  ــ ــق ــ ت وال 

ــه ــم ــي ــل ــظ ال دنــــيــــا  وتـــــقـــــول  تـــنـــكـــســـر  ال 

ــدام ــ ــف والـــــنـــــاس قـ ــلـ خـــلـــتـــنـــي ارجـــــــع خـ

ــرك بــالــعــزيــمــه ــ ــاعـ ــ ــّق نـــصـــيـــحـــة شـ ــ ــب ــ ط

ــام ــ ــك ــ واح بـــتـــدقـــيـــق  وحـــــــده  ورا  وحـــــــده 

ــه ــم ــري ــك ال ــاة  ــيـ ــحـ الـ عـــشـــت  ــا  ــ م كـــــان  وان 

الـــهـــام  عـــنـــدك  وال  ــم  ــه ــف ت ــا  ــ م ــت  ــ انـ ــول  ــ قـ
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قوم من  غالٍي  يداعب  الّلي  القصيد  ِحّس  على 

ْتساقي َيّمه  معاني  اْحلى  القصيد  حرف  نــَزف 

اليشموم وريــحــة  الــخــزام  ــور  وْزهـ الـــورد  مساء 

اعماقي ْبداخل  تعيش  فرحه  يا  العشق  مساء 

مكتوم غــدا  ُحــبٍّ  على  هفه  واللَّ الّشوق  لمْحت 

ــي ــل اوراقـ ــداخ قــريــتــك شــعــر وابـــيـــاٍت تــحــل ْب

أعيش الشوق ال جيتي على اطياف الّنعاس ْحلوم

احداقي سما  في  ونجمه  الباقي  حلمي  وكنتي 

آُشوم الّزمان  ضيم  مع  واْمشي  فرحتي  سقيتك 

واشوفك موطن الفرحه وعشقي واجمل اشواقي

الّروم ااّل بعيد  عشقتك وان عشقتك ما عشقت 

لــه ساقي  يــْنــَحــّث  بــحــّي اهلل بشر  مــا هــو  ــرى  ت

تقوم الــّظــالم  ــّل  ح إذا  تــبــدي  نجمٍة  عرفتك 

الباقي  عشقه  وتحضن  مغليها  قلب  تسامر 

مغروم  عــاشــٍق  وجيتك  الــغــبــرا  ــي  ــام اّي نسيت 

ــم واعــيــشــك مــوطــٍن راقــي أِمـــّل الــنــاس والــعــاَل

محكوم ــا  وان غبتي  إذا  يداعبني  حزني  تــرى 

ْعناقي ــم  داي ويعشق  حكمه  ْبسلطنة  أعيش 

ملزوم ْلضيقتي  وحــيــد  تخّليني  ال  دخيلك 

منعاقي بقلب  واســيــر  بــعــدك  فرحتي  ــادي  أنـ

لمحت الشوق
منصور  الــشــاعــر  يــتــرنــم 

الحب  بمشاعر  األسمري 

ذلك  ويستذكر  والــفــرح.. 

أثار  الذي  الحالم  المساء 

هذا  لنا  فكتب  قريحته 

النص.

أنـهـار
الـدهـشة

منصور األسمري
السعودية
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غْبت ال  ــي  ــن ــذّم ْت وال  ْبــوجــهــي  تــمــدحــنــي  ال 

ــْدِرك ــ ق مــن  اِقــــّل  َوال  َقـــــْدري  مــن  ْتـــِقـــّل  وال 

ِتــْبــت الطبيعه  شــيــن  ــا  ي مــجــامــلــِتــك  ــن  م ــا  انـ

ــدرك ــل ص ــدري مــســاحــه مــِث ــ ــي ص ــاد ف وال عـ

طْبت  مــا  معي  اّنـــك  وشفتك  فيك  طــْبــت  َبــَعــد 

ــاّلس مـــا كــــان فـــي ِقـــــْدرك ــ ــم ــ ـــع لـــي ال وطـــلَّ

ــت ــْب ــّذْرك رغـــم انـــك عــَقــْبــت ْوهــفــيــت ْوِخ ــ أحـ

ْوِمــــــْدرك ْوعـــايـــف  شــايــف  اّنــــي  واهلل  وانــــا 

جْبت مــا  ْولــأســف  غــيــرك  لحشمة  حشمتك 

ــْدرك ــَذب ه ــ ــوى مــا هـــَدر صــبــري عليك ْوج س

رّحــْبــت ــا  ومـ دّســـْمـــت خشمك  ــا  م كــثــر  وعــلــى 

ْوِســـدرك طلحك  مــن  شــوك  ْبطريقي  لقيت 

ــت ــْب أذَن ْوعــلــيــك  ــّي  عــل ــك  ــ اّن دام  الــحــيــن  وذا 

وْادِرك بــه  اجــيــك  مــا  الــيــوم  ذا  عقب  تحّمل 

تــْبــت مـــا  إذا  بــكــّفــه  ــي  ــس ــف ن والــــــذي  تــــرى 

ــدرك!! ــ اَغ وال  تشوفه  وانــتــه  ــك  دم ــل  ــّي اَس ال 

صــْبــت مـــا  مــثــل  يــصــيــبــك  اهلل  رداك  ــي  ــالن ب

ــدرك ــ ْوب ــك  ــم ــج ْون شــمــســك  حقيقة  بــظــّنــي 

يا شين الطبيعة
اجتماعي  ــرض  م النفاق 

الكثيرة  السلبية  آثــاره  له 

والمجتمع..  الــفــرد  على 

القصيدة  هذه  خالل  ومن 

محمد  الــشــاعــر  يــدعــونــا 

ــى نــبــذ  ــ الــقــحــطــانــي إلـ

الـــمـــجـــامـــالت الـــزائـــدة 

واالبتعاد عنها. 

أنـهـار
الـدهـشة

محمد صالح القحطاني
السعودية
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ــا مـــا وَطــْتــهــا الــعــســوس ــه ــْت ــارَع ــرٍة ق ــ فـــي ديـ
 مــحــمــّيــٍة فــي كــَنــْفــهــا الـــوْصـــف مــا لــه مــدى

الهجوس صــافــنــات  فــكــري  ــروف  ــْح ل ــت  ــَرْج س  
ــدا ــت آَحـ ــم ــل مــحــاريــفــي وق ــَم ــاْج ــيــت ب  وغــّن

ــفــوس ــزاز الــّن ــ ــمــا يـــســـّوي فـــي ْعـ  الـــوقـــت مــْه
احــتــدى ــا  م يعشقه  ــي  ــّل ال ــه  ــ درب ــن  ع ــّر  ــح ال  

ــاة الــفــلــوس ــب ــي يــبــيــع الــكــرامــه فـــي ع ــّلـ  والـ
الــقــدا ــق  ــري ــِرف ط ــْعـ ــّدي وال يـ ــق ــم  مـــا هـــو ب

ــوس ــب ــّل ال ْبــغــالــيــات  رداه  ــي  ــّب ــخ ي ــي  ــ ــّل ــ وال  
ــدى ارت مهما  ــار  ع ــْة  ــَم وْص فيه  ــّرَدى  ــ ال يبقى   

الغروس خْضر  دون  الــّلــي  الــغــارس  وانــا  قلته   
ــدا ــه ف ــل ــْع ــت ج ــل  وعــلــى ُكــثــر مـــا عــطــيــتــه ق

ــه بــكــّل الــّطــقــوس ــْرت ــاص  عــايــْشــت وقــتــي وع
ــدا ــدا لــــي وشـــــــيٍّ لـــلـــّنـــظـــر مــــا بـ ــ ــ ــيٍّ ب ــ ــ  ش

ــّدروس الـ جميع  عــن  يكفي  دْرس  لــي  ــْذت  أخـ  
ــدا ــت ــب ــُم ــّل ْبـــفـــّيـــة ال ــظ ــت ــس  فــيــه الــخــبــر ي

العبوس ــراق  ــف ال َوْجـــه  ــَوى  سـ قلبي  الع  ومــا   
ـــدى َص ــا  ــّي ــل ب فـــّيـــه ســــوى صـــــوٍت  َحـــــّز   وال 

ْمَحبوس الــّضــلــوع  حـــْدب  ورا  بــْصــدري  ــي  ــّل وال  
ــدا ه ــا  مـ ــى  ــغ ط واذا  ــى  ــغ ط ال  ــر  ــح ــب ال ــل  ــث م  

 أطَول على المْشتحن من طول )حرب البسوس(
ــعــدا  والــّصــبــر مـــا لـــه ِمـــِعـــه فـــي كـــّل حـــال ْم

المكوس الحياة  انــفــاس  على  ويــضــرب  ظالم   
الـــّضـــرايـــب جــدا فـــرض  لـــه ورا  مـــا  كـــان  لـــو   

ــر مــا يــســّوي فــي ْعــــزاز الــّنــفــوس ــِث ــى ك ــل  وع
احتدى مــا  الفَخر  دْرب  عــن  الــُحــّر  لــه  قــولــوا   

ْعَزاز الّنفوس
لنا  يقدمها  كثيرة  دروس 

القثامي  محمد  الشاعر 

على طبق من شعر.. 

في الحياة دروس، وكلٍّ مّنا 

يترجمها على طريقته. 

أنـهـار
الـدهـشة

محمد دخيل القثامي
السعودية
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ــد ــْيـ ــَقـ ــّرر مــــن الـ ــ ــح ــ ــت ــ ــذي بـــــدايـــــات ال ــ ــ ه
ــْيـــد الــمــخــافــه قــيــد الــحــيــا والـــــّديـــــن.. قـ

نــــاظــــْرت مــقــطــع قـــمـــت اشـــّغـــْلـــه وآعـــيـــد
ــا حــســافــه ــ ــي الـــفـــضـــا ي ــ ــح ف ــرَجـ ــمـ بـــنـــٍت تـ

ــّد بـــاإليـــد ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــكـــر الـ ــ مـــتـــبـــاهـــيـــه فـ
ــه ــافـ ضـ اهلل  وال  اهلل  ــرع  ــ ــشـ ــ بـ هـــــو  مـــــا 

ــل تــهــديــد ــويـ ــالـ ــص بـ ــ ــي ن ــ ــّل ــ ــن ال ــ ويـــنـــك م
فـــي ْكـــتـــاب أنـــــزل بـــه عــلــى الـــخـــْلـــق كــافــه

ــب الــِغــيــد؟ ــ ــراق ــ ــرة اآلبــــــاء فـــــِ ْم ــيـ ويــــن غـ
يـــعـــافـــه؟ ــٍل  ــ ــع ــ ف رْدع  فــــي  األُخــــــــو  ــن  ــ ــ وي

ــد؟ ــادي ــن ــّص ــن حــــْزم ال ــ ــه؟ وي ــولـ ــّرجـ ــن الـ ــ وي
ــه؟ ــرافـ ــعـ ــم الـ ــ ــْل ــ ــن ِس ــ ــه؟ ويـ ــامـ ــهـ ــشـ ــن الـ ــ ويـ

ــبــيــد ْت وّدك  ــْف  ــ ــأس ــ ل الـــمـــراجـــل  بـــعـــض 
ــه! ــ ــ راف الـــــّلـــــوم  ــم  ــ ــ الي بــــه  تــــاخــــذك  وال 

ــد الــــّســــْتــــر.. ونـــريـــد ــش ــن ــا بــــزمــــاٍن ن ــّنـ حـ
حـــْســـن الـــخـــتـــام الــــّلــــي عــلــيــه الــكــالفــه

ويْن ِغيرة اآلباء؟
الشاعرة  قريحة  استثار 

ــي شــاهــدتــه  ــرئ مــقــطــع م

ــه شــعــرًا،  ــع ــت م ــل ــاع ــف وت

رسالتها  إيــصــال  ــأرادت  ــ ف

المجتمع  إلــى  النصوحة 

بـــهـــدف إيــــقــــاف بــعــض 

ــمــنــافــيــة  الـــمـــشـــاهـــد ال

والتي  والتقاليد،  لأعراف 

شفيفة  بشعرية  تواترت 

القصيدة  هذه  أبيات  عبر 

ــة، وحــســنــًا  ــي ــاع ــم ــت االج

شــاعــرتــنــا )الــمــلــتــاعــة( 

فعلت. 

أنـهـار
الـدهـشة

غزيل سعد )الملتاعة(
السعودية
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ــر ــارع تــســّت ــ ــ ــّش ــ ــ ــْن َهــــــّب الـــلـــيـــل.. وال ــ ــي ــ ِح

ــي  ــّل ــا.. ضـــّيـــْعـــت ظ ــ ــس ــ ــم ــ ــيـــب ال فــــي جـــالبـ

ــر  ــث أك اضــــّيــــع  ــي ال  ــتـ ــزلـ ــعـ ْلـ أُعــــــــود  ــت  ــلـ قـ

ِكــّلــي  اِضـــيـــع  ــّلـــي بـــقـــى.. ال  ــالـ أحــتــفــظ بـ

يمطر الـــّصـــمـــت  كــــان  ــت..  ــ ــْم ــ ص ــه  ــن ــدي ــم ال

يـــســـّلـــي صــــوتــــه  ال  حــــــــــّي..  رذاذه  ال 

ــل يـــقـــســـى.. وآتـــعـــّثـــر ــ ــّرم ــ ــان ال ــ ســــــــْرت.. كـ

ــي ــّل ــه ــه ت ــ ــش ــ ــوح ــ ــّد.. وال ــ ــت ــ ــح ــ ــى ي ــصـ ــحـ الـ

ــر  ــّشـ ــبـ كــــــل شــــــــيِّ فــــــي طــــريــــقــــي مــــــا يـ

ــا فـــطـــن لــي ــ ــه م ــوبـ ــنـ ــي ْجـ ــ غـــيـــر عـــشـــٍب ف

ــر ــّص ــق ي ــا  ــ مـ لـــمـــحـــنـــي  ــو  ــ لـ اّنـــــــه  واْدري 

ــه وّلـــــي ــيـ ــتـ ــلـ كـــــــان صـــــــاح بـــخـــطـــوتـــي لـ

ــي.. بــعــد هـــذي ويـــش أبـــا اذكـــر؟ ــ ــ ــر اّن ــ واذكـ

ــي ــّلـ ِعـ واْزداد  ــي  ــتـ ــزلـ ــعـ ْلـ عـــــــْدت  ــن  ــيـ حـ

ــه.. تــبــعــثــر ــ ــزلـ ــ ــِعـ ــ ــة الـ ــ ــاح ــ الـــــــــوَرق فــــي س

ــر نــــــاِزَفــــــه.. واْلـــــيـــــاس َمــْمــلــي ــاِبـ ــحـ ــمـ الـ

ِحيْن َهّب الّليل أنـهـار
الـدهـشة

تركي حمدان
السعودية 

العزلة  الــشــاعــر  يفضل 

ــًا من  ــوف ــوق إلــيــهــا خ ــت وي

ــول فــي مــتــاهــات ال  ــدخ ال

يعرفها. 

ندعوكم لقراءة هذا النص 

المختوم باإلبداع للشاعر 

الكبير تركي حمدان.
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ــن اخــضــر ــ ــوط ــ ــي بـــحـــّب ْوم ــالمـ ــل احـ ــ ــم ــ واْج

ــي ـــه.. لـــــو مــــاتــــت األحــــــــــالم مــثــل ــ ــ ــل ــ ــ ذابـ

ــر ــر تــحــجَّ ــ ــاه ــ ــط ــ ــوٍع دمـــعـــهـــا ال ــ ــمـ ــ ــا شـ ــ يـ

ــْل لــي؟ ــ ــوا فـــي دفـــتـــري.. يـــا شــمــع ِق ــق وش ل

ُمــجــبــر ــان..  ــ ــسـ ــ اإلنـ اّنـــــــي..  ااّل  ــت  ــب ــت ك مـــا 

ــا حـــــّريـــــتـــــي.. يـــــا قـــــــاع ذّلـــــي ــ ــم ــ يـــــا س

يــجــهــر ضــــــّي  ال  ــه..  ــ ــم ــ ــال ــ ــظ ــ ال ــون  ــيـ ــعـ ــلـ لـ

ــي ــة تــجــّل ــظ ــح ــي ل ــ ــور الـــشـــعـــر.. ف ــ مـــثـــل نـ

ــي تــنــّثــر ــ ــزائ ــ ــي فـــي الـــكـــرســـي.. اج ــ ــم ــ وارت

لي حــصــْل  ــعــي  جــْم وال  ــل..  ــاصـ حـ ــفــنــا  ال ال 

ــد بــدفــتــر ــجـ ــنـ ــَتـ والـــّتـــَشـــّظـــي نـــــــار.. واْسـ

يملي الــــــّذات  ــوت  ــ وصـ اكـــتـــب..  ــت  ــديـ ــتـ واْبـ

ــر ــّت ــس ــن َهــــــّب الــــّلــــيــــل.. والـــــشـــــارع ت ــيـ حـ

ــي ــّل ــت ظ ــعـ ــّيـ ــا.. ضـ ــ ــس ــ ــم ــ ــب ال ــيـ ــالبـ فــــي جـ

ــع اكــثــر ــ ــّي ــ ــي.. ال اض ــتـ ــزلـ ــعـ ْلـ ــود  ــ ــ أُعـ قـــلـــت 

ــّلـــي! ــه.. وفـــيـــهـــا ضـــْعـــت كـ ــزلـ ــعـ ــلـ عــــــْدت لـ
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ــاه  ــ ــْرب ــ ــب َم ــيـ ــّطـ ــّبـــنـــي لـــّلـــي عـــلـــى الـ ــا حـ ــ ي

ــوف الـــمـــســـّره ــي عـــلـــى ِفـــعـــلـــه تــــشــ ــ ــّلـ ــ الـ

ــه لـــِمـــْخـــبـــاه  ــونـ ــيـ ــي عـ ــ ــّل ــ ــا كـــْرهـــنـــي ل ــ ــ وي

الـــمـــبـــّره وراه  ــن  ــ مـ تــــرجــــي  ــا  ــ مـ ــي  ــ ــّلـ ــ الـ

ــاه  ــق ــل ــل ذكـــــــٍر عـــنـــد االْجـــــــــــواد ت ــ ــْع ــ ــف ــ ال

ــّره  ــ ــص ــ ــٍل ي ــ ــي ــ ــخ ــ والــــــمــــــال مـــــا يـــغـــنـــي ب

ــر مـــاه  ــ ــَث ــ ــِت ــ ــى وان ــَشـ ــتـ انـ ــاٍب ال  ــ ــح ــ ــك س ــّلـ خـ

ــّره ــ ــّر ضـ ــ ــ ــَح ــ ــ ــي هـــشـــيـــٍم صــــالــــي ال ــيـ ــحـ يـ

ــاه  ــ ــص ــ اْق ــن  ــ مـ بـــغـــيـــتـــه  ال  ــي  ــ ــوّيـ ــ خـ وانــــــــا 

دّره وهلل  الـــــــَهـــــــْقـــــــوه  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــي  ــ ــجـ ــ يـ

ــا حـــــّي فـــالـــه وطـــريـــاه  ــ ــعـــد ي َوْجــــــــه الـــسـ

ــم الــــجــــدي بـــالـــمـــجـــّره ــجـ ــل نـ ــثـ ــت مـ ــ ــاب ــ ث

ــّداه  ــ ــ ــع ــ ــ ــا اْزِعـــــــِلـــــــه وات ــ ــي مـ ــ ــوّيـ ــ وانــــــــا خـ

ــّره ــ ــَش ــ ــِت ــ ْن ــا  ــنـ ــيـ ــقـ ــتـ اْلـ ال  خـــَطـــيـــنـــا  واذا 

ــه وشـــــــــرواه  ــ ــل ــ ــث ــ ــب وم ــ ــّيـ ــ ــطـ ــ أخـــــــــــاوي الـ

واْتــــــَعــــــب عـــلـــى شـــــــــــْرواه مـــلـــيـــون مـــــّره

ــاه  ــن ــب م مـــــاش  ــلـــى  عـ بـــيـــٍت  الــــــــــّرَدى  وااّل 

ــّره  ــ ــق ــ ــٍف م ــ ــي ــ ــع ــ ــى مــــــــاٍش ض ــ ــل ــ وبـــــيـــــٍت ع

ــن نــصــيــبــه بــمــســعــاه  ــ ــث ع ــح ــب والـــــّرْجـــــل ي

وشــــــــّره خـــــيـــــره  اهلل  بــــيــــد  ــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

ــراه؟  ــ ــق ــ ــــاريــــخ وْشـــــلـــــون ن ــب الــــتَّ ــ ــات ــ يــــا ك

ــه لـــــــــــّذات حــــــْلــــــَوه وُمـــــــــّره  ــ ــ ــت ل ــ ــ ــوق ــ ــ ال

اريخ يا كاِتْب التَّ
هذا  فــي  الشاعر  يمتدح 

الــنــص الــصــاحــَب الــوفــيَّ 

ــذي يــتــمــتــع بــصــفــات  ــ الـ

ــة..  ــام ــه ــش الــرجــولــة وال

فــالــصــداقــة حــيــاة أخــرى 

أجمل  اإلنسان  بها  يعيش 

وأصدق التفاصيل.

أنـهـار
الـدهـشة

دالن بن مساعد
الكويت
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ــّر الــخــطــام ــ ــوم َجـ ــ ــت كـــّنـــه ْمـــحـــّلـــف ي ــوقـ الـ

الــجــمــل وراْع  ــرق  ــْطـ ــِمـ الـ تــشــبــه  وظـــروفـــنـــا 

وتـــمـــّر االعـــــــوام ونـــــــوّدع مـــع الـــعـــام..عـــام

ــل الــحــمــل ــي ــش ــون االّيــــــــام الزالـــــــت ت ــ ــت ــ وم

ــي وســـام ــال ــي ــّل نــلــبــس مـــن الــصــبــر بــكــفــوف ال

ــول الــمــســافــه مـــا قــطــعــنــا األمـــل ــط ومــهــمــا ت

ــالم ــك ــروف ال ــ ــع حـ ــي ْنـــعـــاتـــب الـــّصـــمـــت ال ض

ــا كمل ــا مـ ــ ــْدره ــ ــه ب ــن ــزي ــذر صــــــدوٍر ح ــ ــَع ــ ون

الحمام ــْرب  سـ مــثــل  ــاوت  ــخ ت الــمــشــاعــر  فيها 

همل وْبــــــٍل  ــوق  ــ ــّش ــ ال كــــّن  ــم  ــي ــغ ال ــا  ــّرهـ مـ ال 

ــر والـــمـــســـاعـــي تــمــام ــّش ــب ــي ت ــال ــي ــل وَكــــــّن ال

ــّم الــشــمــل ــلـ ــا بـ ــهـ ــارقـ ــوت طـ ــ ــم ــ ــو ْي ــ حـــتـــى ل

ــوّد مـــع كـــل الــشــكــر واحـــتـــرام ــ ــي الـ ــاف لـــك ص

ــا.. مـــا نمل ــهـ ــولـ ــصـ ْفـ ــد  ــي ــع ن يـــا ذكــــريــــاٍت 

ــد عــقــب لــيــل الــعــتــام ــوع ــادام لــلــّشــمــس م ــ مـ

ــه ثمل ــن ــص الــــــوْرد فــــّواحــــه.. وغ ــن  ــاي ــن وج

الــتــزام الــوافــيــات  الــّنــفــوس  فــي  العطا  يبقى 

ــا تــطــلــب الــمــولــى لــحــســن الــعــمــل ــن ــوف ــف وك

الَمساعي َتمام
تحمل  شعرية  مصافحة 

الكثير من الشجن والشعور 

في  يختلج  الــذي  والكالم 

ــرة وعــبــرت  ــاع ــش صـــدر ال

عنه بشفافية وجزالة في 

هذا النص ..

أنـهـار
الـدهـشة

بروق بدوية
السعودية
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ــر راِعـــيـــه ــيـ ــي غـ ــ ــروف ف ــ ــع ــ ــم ــ ــا صـــانـــع ال ــ ي

نـــاكـــريـــنـــه ــل  ــ ــِع ــ ف رّدْة  ــن  ــ مـ ْتـــضـــيـــق  ال 

ــوده مـــعـــانـــيـــه ــ ــ ــق ــ ــ ــه ت ــ ــاسـ ــ ــى سـ ــ ــل ــ كـــــــلٍّ ع

شينه ــك  ــ ْل ــوب  ــ ه ــا  مـ شــيــنــه  ــه  لـ شـــــان..  إن 

مـــســـّويـــه ْبـــطـــيـــبـــك  اهلل  ــه  ــ ــَوْجـ ــ لـ ــك  ــ ــ دامـ

ــا ثــمــيــنــه ــ ــاي ــ ــط ــ ــع ــ ــده.. وال ــ ــ ــن ــ ــ جــــــــزاك ع

ووّثــــــــق مــســاعــيــه نـــفـــســـه  ــم  ــ ــَش ــ مــــن ال ح

ــه ــن ــي ــه ي وقـــــتـــــه  الــــــعــــــّز  دروب  عــــلــــى 

ــه ــيـ ــي اجـ ــ ــانـ ــ أنـــــــا خـــــوّيـــــي كـــــــان مـــــا جـ

ويــنــه ادّوْره  ــت  ــمـ قـ ــي  ــ ــّن ــ ع غــــــاب  وان 

ــه ــ ــيـ ــ واراعـ عـــــــذره  خـــــــْذت  ــّذر  ــ ــعـ ــ تـ وإذا 

ــه ــن ــي واحــــِشــــْمــــه مـــهـــمـــا صــــــار بـــيـــنـــي وب

ــه ــي ــّل ــخ ي اهلل  عـــســـى  ــه  ــ ــويـ ــ أبـ ــي  ــنـ ــمـ ــّلـ عـ

ــره ويـــحـــفـــظ ســنــيــنــه ــ ــم ــ ــي ع ــ وْيـــــمـــــّد فـ

ــه ــاريـ ــهـــاجـــه ويــــــا َحـــــــّي طـ ــنـ ــا َحـــــــّي مـ ــ يـ

والــّســكــيــنــه ــا  ــ ــّرضـ ــ الـ َدْرب  ــلـــى  عـ ــي  ــ ــّل ــ ال

ضا  َدْرب الرِّ
نظمها  مــعــبــرة  أبـــيـــات 

حبكها  وأجــــاد  ــر  ــاع ــش ال

معانيها..  انتقاء  في  وأفلح 

معانَي  طياتها  بين  تحوي 

وتحث  ساميًة،  اجتماعيًة 

على الخير والمعروف.

أنـهـار
الـدهـشة

سالم بن نايع
اإلمارات




