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طمنون���ي عنه يالل���ي مترونه32
جعل سيد البيض ما هو مبرضاني

أن نشدكم يا بعد عيني عيونه
خب���روه ان���ه بال قل���ب خالني

سليمان الهويدي

طمنوني

ثامر احلمدان

تكفى
تكفى.. طلبتك يا حبيبي تكفى

اللي خذيته من سنيني.. هاته
ما عاد بي.. حيله وصبري اقفى

والصدر بيت هدته.. ضيقاته

ناصر بن حسني

الخطيمي إلى القاهرة
بدعوة من احتاد الطلبة السعوديني في 
جمهورية مصر العربية، غادر الشاعر خلف 
اخلطيمي واالعالمي ب����در خالد الدلح الى 
القاهرة إلحياء االمسية الشعرية مبناسبة 
اليوم الوطني السعودي متزامنا مع شفاء ولي 
العهد السعودي صاحب السمو امللكي االمير 
سلطان بن عبدالعزيز ومبشاركة من الشعراء 
اخلليجيني ه����ادي املنصوري من االمارات 
وراضي العجالن من قطر وخميس املقيمي 

من عمان وهنادي اجلودر من البحرين.

البذالي في الشبكة العنكبوتية
مت افتتاح موقع البذالي في الش���بكة 
العنكبوتية حيث يضم هذا املوقع عدة 
منتديات أدبية وثقافية متنوعة، اجلدير 
بالذكر ان الشاعر ثامر احلمدان مشرف 
على املنتديات األدبية ونتمنى لشاعرنا 
الع���ذب التوفيق وس���تكون له بصمة 

واضحة باملوقع
www.al-bathali.com 

أشواك الورد
»اهلل عليك يا دكتور« 

أظنكم قد اعتدمت وتعودمت 
مني غرابة عناوين مقاالتي، 
وذلك من باب شد انتباهكم 
وتشويق عقولكم قبل عيونكم 
لتمنحوني بعض الدقائق من 
أوقاتك���م الثمينة لقراءة ما 
أخطه من قلب���ي قبل قلمي 
لكم، أما اختياري ملواضيعي 

فهو يأتي من باب شغفي بالتنويع أو باملعنى األصح محبتي 
ألن أكتب عن كل ش���يء إذا كان يستحق الكتابة وأناقش ما 
يهمني ويهمكم وما يحي���ط بي وبكم وإن قرأمت لي في يوم 
من األيام ما لم يش���في قلبي وقلوبكم وإن لم يصل ألحدكم 
ما أقصده بني سطوري سأكون شاكرة جدا ملن ميزق أوراقي 

ويكسر أقالمي.
وفي هذه املرة سأعبر لكم عما أكنه لشخصية فذة وعقلية 
نيرة استطاعت بفضل اهلل سبحانه وتعالى أن جتمع القلوب 
على معانيها إن كتبت وعلى راحة النفوس إن حتدثت!نعم 
إنها شخصية الداعية املثالي وعقلية الدكتور املدرك الواعي 
األديب الشاعر الشيخ »عايض القرني« أطال اهلل في عمره 
وأمت عليه نعمة الصحة والعافية كما أس���أل اهلل له الثبات 
على ما وصل إليه من فقه وعلم وأدب متكامل زانته أخالق 
س���امية ولني املعاملة حتى صار بفضل اهلل تعالى نبراسا 
وضاء في زمن العوملة املظلم وشمعة حتترق ليل نهار لتنير 
طريق الدعوة »احملمدية« اخلالدة ما دامت السموات واألرض 
فلله احلمد واملنة على أن يكون بيننا شخصية وعقلية مثل 
الشيخ الدكتور »عايض القرني« مع أخلص األماني القلبية 

ملزيد من اإلبداع واختراق للقلوب ودخولها بال استئذان.
وبع���د هذه الكلمات املتواضعة في حق أس���تاذنا الكرمي 
أريد أن أعطيكم وأخبركم باألس���باب التي جرت قلمي لهذه 
الس���طور البس���يطة والتي مهما كتبت من خاللها فلن أفي 

دكتور قلوبنا حقه!
وألن الدكتور أيضا »أديب وشاعر« كما يعلم بذلك اجلميع 
صار لزاما علي احلديث عن بعض إبداعاته، ومن هذه األسباب 
أيضا انتظاري ملا يقارب العام وأنا أقرأ خبرا بني احلني واآلخر 
عن كلمات أو باملعنى املنصف قصيدة كتبها الدكتور الداعية 
الشيخ عايض القرني وتغلفت بعض تلك األخبار التي نشرت 
عن هذا املوضوع بالتشكيك في تغير نهج دكتورنا الفاضل 
أو اجتاهه والس���ماح منه بأن يتغنى أحد مبا كتب شيخنا 
الكرمي والعياذ باهلل حتى صرت في ريبة من أمري ألنني على 
يقني بأن مشايخنا بفضل اهلل سبحانه وتعالى أكبر من كل 
املغريات الدنيوية وفوق كل الشبهات املعنوية، ولكن احلمد 
هلل ثم احلمد هلل ثم احلمد هلل على أن ثقتي بهذا اإلنس���ان 
كانت وس���تظل بإذن اهلل في محلها فقد جاء ش���هر رمضان 
وكانت معه املفاجأة السارة والبشرى التي انتظرتها طويال 
فكان االختيار املوفق في الوقت األجدر فتمت إذاعة وبث هذه 
الرائعة على الفضائيات لتكون جتديد امليثاق لعهد الفطرة 
التي فطر اهلل الناس عليها ولتكون اجتماعا منقطع النظير 
على كلمة جاءت الرساالت السماوية إلقرارها وبعثت الرسل 
عليهم الس���الم للجهاد حتت لوائها حتى كانت آخر وصايا 
سيدنا محمد ژ وآخر ما نطق به لسانه الشريف وهي مفتاح 
كل خير وبها يغلق كل ش���ر أال وهي كلمة التوحيد ليصدح 
فن���ان العرب »محمد عبده« بالرائعة الباقية »ال إله إال اهلل« 
فكانت وستظل أنشودة ما بعدها أنشودة وقصيدة أروع من 
كل ما قيل من قصائد منذ خلق اهلل الس���موات واألرض إلى 

قيام الساعة إن شاء اهلل.
فهنيئا لشيخنا الفاضل كل هذا اإلبداع وهنيئا لقلوبنا كل 
هذا االنشراح الذي بدد ريبتي وانتظاري فكان وسيظل شيخنا 
الداعية عند حسن ظني وظن محبيه ومتابعيه ممن يبحثون 
عن األدب الراقي واملش���اعر النبيلة الصادقة، أطال اهلل في 
عمرك يا شيخ وأقول لك ختاما كما بدأت عنوان مقالي »اهلل 
عليك يا دكتور« وإلى مزي���د من اجلمال واإلبداع احلقيقي، 

وعلى اخلير دائما نلتقي مع كل ورد جميل بال أشواك.
وردة أخيرة: أقدمها للدكتور الشيخ عايض القرني ليفوح 
عبيرها لتنقي أجواء شعرائنا وشاعراتنا البواسل ليعيدوا 
النظر فيم���ا يكتبون وليرتقوا مبش���اعرهم وليبحثوا عن 
اجلمال املعنوي في قصائدهم فالقلم سالح واألدب بالشعر 
رسالة لبناء األجيال وسجل األمم ولو لم يكن الشعر كذلك ما 
خصص اهلل سبحانه وتعالى سورة كاملة في القرآن الكرمي 
اس���مها »الشعراء« عودوا لها دائما وسترتقون قصيدة بعد 

قصيدة وستصلون إلى مواطن اجلمال احلقيقي.
وإال فمزقوا أوراقكم واكسروا أقالمكم...

بعبير/ نادية الصرعاوي

1
الى كل الشعراء وكتاب املقاالت 
الذين يراسلون صفحة »الواحة« نقدر 
لكم حرصكم على النشر والتواصل هنا 
بهذا املتنفس. وكل ما نريده منكم بعد الرجاء 
هو الصبر قليال حتى نستطيع أن نعطي كل 
نبض حقه في النشر ونلتمس العذر من اجلميع 
وسترون واحتكم كما عودتكم على احتضان حروفكم 

وقصائدكم..

2
الى الزميل الش���اعر واإلعالمي خال���د املويهان معد 
صفحات أوزان بالزميلة »عالم اليوم« الذي استطاع خالل 
فترة بسيطة من استالم مهمة اإلشراف على الصفحات 
الشعبية التميز مما جعل الساكن متحركا وقرع أجراس 
اخلطر واملنافسة مع باقي الزمالء واملعدين بفضل فكره 
ال���ذي يحمله وإن دل ذلك فإمنا يدل على عبقرية وذكاء 

هذا الرجل وبالتوفيق للجميع.

3
الى كل من وجه لنا دعوة خاصة من أصحاب املواقع 
»تراتيل الشوق«، »أبعاد أدبية« منتديات »موفن« على 
البريد اإللكتروني اخلاص وألتمس العذر ملن لم نذكره 
ونعتذر للجميع إذا وجد منا تقصير بعدم الدخول لكثرة 
االنشغال وليس تقليال من شأنكم ويعلم اهلل أنكم محط 
اإلعج���اب والتقدير والتميز مبا تقدمونه من فكر وأدب 
في منتدياتكم التي حلقت عاليا لتكون مبنزلة األرشيف 
للساحة الشعبية وإن شاء اهلل سنتواصل معكم قريبا 

وتقبلوا منا كل احلب والتقدير. 
 هيثم السويط
Zod_@hotmail.com 

بطاقات ورد وتميز

رايق بال
ع��ل��ى ذك����رى س��ن��ا زول����ك ك��ت��ب��ت ال��ش��ع��ر راي����ق ب��ال

وزان��������ت ل����ي ق���واف���ي���ه ع���س���ى رب������ي ي��وف��ق��ه��ا
وع��ل��ى ذك����رى دف���ا ك��ف��ك.. دف���ا ص����دري وه��م��ي زال

اي��دي��ن��ي ت��ف��ارق��ه��ا ان���ح���رم م��ن��ه��ا وال  ع��س��ان��ي م���ا 
ع��ل��ى ذك���رى ) اح��ب��ك( ط��اح��ت ال��دم��ع��ه وراس����ي م��ال

ال����ك����ون ح��ق��ق��ه��ا ام���ن���ي���ة ع����م����ري ورب  ألن�����ك 
غ��ي��اب��ك ك��ن��ه ال���رم���ض���ا وق���رب���ك ي���ا غ����الي اظ���الل

وان����ا ك��ل��م��ة )م���ف���ارق( ت��وج��ع ام��ت��ون��ي م��ط��ارق��ه��ا
اش����وف ب��ع��ي��ن��ك ال��ي��م��ن��ى ب��ح��ور ه��اي��ج��ة واج��ب��ال

ب��ارق��ه��ا  ال���ي���س���رى غ���ي���وم الح  ب��ع��ي��ن��ك  واش������وف 
م����دام ال���زي���ن ل��ع��ي��ون��ك وق���ف س��اك��ت ق���در واج���الل

وي�����ا ل���ب���ا ال ارادي��������ا ب������دون اح����س����اس ي��ن��ط��ق��ه��ا
اج����ل م���ن الم���ن���ي ف���ي ع��ش��ق��ه��ا ق��ل��ه م��ح��م��د ق���ال: 

ال��ع��م��ر عاشقها ال��ع��م��ر ع��اش��ق��ه��ا واخ���ل���ي  ب��ع��ي��ش 
ح��ب��ي��ب��ي وال����غ����ال ف��ي��ن��ي ي���ش���اب���ه ه�����دة اخل���ي���ال 

ب��ي��ارق��ه��ا ات��ن��ك��س  ق����وم م���اه���ي  وه����و م���ن روس 
ل��ي��ا م��ن��ه ت���ذك���ر دم���ع���ة اخ���ت���ه ع��ب��رت��ه ت��خ��ت��ال

ال��ق��وم يسبقها ف��ي��ه��ا.. خ��ي��ول  اع��ت��زى  وع��ق��ب��ه ال 
ح��ب��ي��ب��ي وال���ول���ه ف��ي��ن��ي ل��ي��ا م���ن غ��ب��ت ح��ال��ه ح��ال

ت��ل��وى م���ن تشفقها ال���ص���در واض���ل���وع���ي  ي��ض��ي��ق 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ال���ك���را ع��ق��ب��ك ي��ش��اب��ه ص��ب��ة ال��ف��ن��ج��ال

ال���دم���ع ح��ارق��ه��ا ق����رت وك����ن  واال م���ن ش��اف��ت��ك 
ول���و ط���ال ال��ش��ق��ا ص����دري مي���وت وال ل��ب��ي��ت��ك ط��ال

ق���ل���وب ف���ال���وف���ا ع���اش���ت ع���س���ى رب�����ي ي��وف��ق��ه��ا

محمد العزام العجمي

االحتفاء بهذا الش�اعر يحتاج الى مقدمة طويلة جدا لكي ننصفه كما يجب رمبا تتذكرون هذا االسم جيدا في األيام املقبلة، 
جنم اس�تطاع الصعود للقمة بهذا النفس الشعري واملفردة اجلميلة التي ميتلكها انه الشاعر محمد العزام، شاعر حقيقي يزخر 
بكم هائل من املفردات وبال ش�ك س�يظهر النص ليليق بحضوره وكما عودتكم »واحة األنباء« استقطاب األسماء التي تستحق 
االحتفاء لنكون متواصلني معا عبر هذا املنبر الذي أظهر الكثير من النجوم.. شاعرنا مختلف بأسلوبه املتميز، قادر على اإلدهاش، 
حني يكتب يلون الفضاءات.. له ميزة قلة من الش�عراء من يس�تخدمها بقصيدته »عندما يسترس�ل بقصيدته وقبل نهاية األبيات 
تفاجأ بشاعر جميل يتغنى بصوت عذب »الشلة« يكتب اإلحساس ليثبت تواجده ويقول لنا انه قريب فاستمعوا معنا لهذا الشعر 

اإلحساس.. فهو يستحق الظهور الذي يليق به: 

رب�����ي خ��ل��ق��ك م����ن احل�����ال واحل������ال م��ن��ك
ك���ل���ك ح����ال وال�����ري�����ح م���س���ك وزب������ادي

م����اض����ن ب���ال���دن���ي���ا ص���غ���ي���ر ي����وازن����ك
أن����ت ال���وح���ي���د ب��ه��ا ال���وط���ن وال���ب���الدي

ال��ق��ل��ب مسكنك ال��ض��ل��وع وداخ�����ل  ب���ني 
م��ت��رب��ع��ن وس�����ط احل���ش���ا وال����ف����وادي

ج���وف���ي م���ق���رك ي����ا ح���ي���ات���ي وم��وط��ن��ك
ك���ب���دي ف�����راش ورم�����ش ع��ي��ن��ي وس����ادي

ال��ش��ني معدنك ال���ذه���ب ص��اف��ي ع���ن  ان���ت 
ي���ن���وش���ه س�����وادي م���اب���ه ن���ح���اس وال 

اح��ف��ض��ك ف���ي ق��ل��ب��ي واداري�������ك وع��ل��ن��ك
ي���اف���رح���ت���ي ي����ا م���ن���وت���ي ي����ا م�����رادي 

ال��ب��ي��ض��ا ف��ب��س��ت��ان حاضنك ال������وردة  ي���ا 
ي����رع����اك ف����ي ع��ي��ن��ه أم�����ل واج���ت���ه���ادي

ي���ا زي����ن ض��ح��ك��ات��ك وم���ح���ال تشيطنك
م��ه��م��ا ف��ع��ل��ت وق���ل���ت ل����ي ش����ي ع����ادي

ل���ع���ب���ك وك���ل���م���ات���ك ب��ع��ي��ن��ي ت��زي��ن��ك
أن����ت ال��ق��م��ر وأن�����ت ال���ه���وى وال���ب���رادي

ي���ح���م���ي���ك رب������ي ي���اح���ي���ات���ي ومي���ن���ك
م���ن ش���ر ص���دف���ات ال���ق���در وال���ع���ب���ادي

ي���ب���ع���ده ع��ن��ك ي���ف���ك���ك واخل����ط����ر  اهلل 
ت��ن��ش��ا ع��ل��ى ال���ت���ق���وى وط���ي���ب امل���ب���ادي

اس���م���ك ع���ل���ى خ���ال���د وج������دك م��ب��ي��ن��ك
ع����س����اك خ����ال����د ك�����ان ص�����اح امل����ن����ادي

يثمنك ف��ع��ل��ك  وزود  ش���دي���د  س���اس���ك 
أب����ي����ك ت���ط���ل���ع م���ث���ل ط���ي���ر ال����ه����دادي

شقاحي احلضبي الظفيري

حكاية زمان
ليس ككل احلكايا بهذا البوح 
الوص���ف واملفردة  الطاغي في 
اجلميلة الت���ي تناغمت مع هذا 
الذي يحتاج  اجلرس املوسيقي 
منا فترات طويلة لكي نستوعب 
ما يدور مبخيلة هذه الشاعرة. 
هنا شعر حقيقي غارق بالدهشة 
سماء. وعانقت بهذا النص عنان 
السماء لتبلل ذوائقنا بهذا الرقي 
� الشعر ومع الشاعرة زينب آل 

ياسني:

تراب الزمان  وميراد  ده��ري  خانني  ياميه 

.. يحيك من الوجع ثوب قدمي وحيل متهالك

ياميه حيل أشتاق خلوالي وجلسة األقراب

الليالي ضيها حالك .. وانا من دونهم مثل 

خذاني وقتي الضيق طيوف بهاملسا أسراب
.. وصار لنا مسافة حتتضن ضي السما بجالك

كسبني هاحلزن أوفى صديق بزحمة األغراب
.. وكسبت من احلزن أغرب حكاية هزت أوصالك

وتنبت بالصدور أرواح.. محتاجة دفا الغياب
.. وال يسقي تراب الشوق غير البرد في شالك

تغطي ظلمة ضلوعي من دروج احلنني ثياب 
.. وال يلبس حنني األمس خرقة من وجع هالك

كذاب وهالزمن  الطفولة  ألي��ام  كثير  أح��ن 
.. يجيب أقسى ذكر ألوفى بشر في وقتي املالك

تتمتم لوعة أشجاني مثل حزن يهد كتاب
.. وحيل من املشاعر هدهدتها أفكار في بالك

يجيني هالنصيب اخلاين اللي ما بلحظة صاب
فالك عانقت  حمامة  مافيني  بكل  وأجيه   ..

أدورني هنا وهناك وتعشب هاجلفون أهداب
.. وتنثر درها اصدق نبض يحكي حكايا لك

غريبة شوفني أنطر على شرفة وجعنا باب
.. غريبة هالطريق اللي رمى أعذب قلب في جالك
 زينب آل ياسني

الذهب
ما أجمل الش���عر إذا كان صادقا 
ونابعا من القلب وفي براح هذا البوح 
الذي يناجي به فلذة كبده لتصدق هذه 
املقولة )ما أعز من الولد إال ولد الولد( 
شاعرها متكن من صياغتها بحرفنة 
وبسالسة لتكون صادقة ودون تكلف 

ظهرت بهذه الصورة املبهرة:

حص�ري

حص�ري


