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احل���ب.. م���ا ه���و حاج���ة الف���رد للفرد28
احلب.. غيرة، تضحية، ش���وق، واعجاب!

ورد وملواصل���ك  ضمي���ت  مش���اعري 
وان ج���ات لك التس���كر فوجهه���ا الباب!

النف���س، واالش���واق، واف���كاري الش���رد
ف���ي غيبت���ك.. جا بينه���م ل���وم وعتاب!
حمود بن تميم الدوسري

الحب.. غير 

حمدان الديحاني شاعر أّحب »متعب التركي« وكتب احساسه منذ 3 سنوات

اختلف ذات مرة وقال: »ما كل حمدان ال ناديت ديحاني«
حسين الشمري

حمدان الديحاني ش��اب ال يتعدى ثمانية عش��ر ربيعا اّح��ب »متعب التركي« اهتم 
بالشعر مبكرا منذ ثالث سنوات حاول الديحاني ان يكتب شعرا، حاول مرة ووجد بأنه 
اس��تطاع ان يالمس ش��يئا ما بداخله استمر في كتابة الشعر وبدأت انفاسه بالصعود 

شيئا فشيئا.
ومع مرور الوقت وجد الديحاني نفس��ه محلقا في س��ماء الش��عر يعانق السحب 
واالمطار ويرح��ل بعيدا ويأتي بثواني بقصيدة مختلفة ولس��ان حاله يقول كما قال 
الش��اعر الكردس��تاني ش��يركو بيركة »إياك أن تعبر هذه القصيدة حافيا فهي مليئة 

بشظايا الزجاج«.
»الواحة« كعادتها دائما في املقدمة في االحتفاء باالسماء اجلديدة املبدعة والديحاني 
احد االس��ماء الذين برزوا مؤخرا امامه مس��تقبل زاهر مليء بالشعر، بالشعر ال غير 
وبهذا التواجد املختلف ستستقبل الساحة الشعبية شاعرا مبدعا سيكون في يوم من 
االيام رهان الش��عر العذب اجلميل، وفي احدى قصائده قال »ما كل حمدان، الناديت 

ديحاني« ونحن نقول ماكل حمدان جميل كحمداننا.

وعندي طموحوسلم على أحالمي
ال����ورق����ا ن����اح����ت  ال  ط��������رب..  ج����ر ص����وت����ك 

واج����ر ص��وت��ي )ف�������رااق(، حل��ل��م��ي ال��س��ام��ي..
ف����رق االح���اس���ي���س، ي���ا م���ا اظ��ل��م��ك ي���ا ف��رق��ا

اح��س��اس��ه امل��ش��ب��ع، وإح���س���اس���ي ال��ض��ام��ي..
اح����ام����ن����ا غ�������رب، ي���ال���ل���ي م���ت���ج���ه ش���رق���ا

ي���ا رم���ي���ة ص���اب���ت اح���س���اس���ي، ب���ا رام�����ي ..
... س��رق��ا س�����وى،  ع��ش��ن��اه��ا  اي�����ام  س�����ارق  ي���ا 

ش���ي���دت ب��ي��ت ال���ه���ج���ر، وان��ت��ك��س��ت اع���ام���ي!
خ���ل���ي���ت، م�����وق ال���ع���ي���ون ب��غ��ي��ب��ت��ك، غ��رق��ا

ه������ذي ت���ف���اص���ي���ل���ه���ا، ي�����ا أك����ب����ر آالم�������ي..
ص������دورن������ا م������وق������دة، وق����ل����وب����ن����ا ح���رق���ا

خ���س���ارة ال����وض����ع.. م���ن خ���س���ارة اي���ام���ي..
زرق����ا ال���س���م���ا  دام  وج���ه���ت���ي،  ت��خ��ت��ل��ف  م����ا 

ل���و ج���ف ن��ب��ع ال���ش���ع���ور، وج���ف���ت اق���ام���ي..
ان�����ت ال���ل���ي اخ����ت����رت ب����ي����دك، س���ك���ة ال��ف��رق��ا

اق���دام���ي! آل����م  ال����ش����وك، وت����ق����ول/  ال ت�����زرع 
ي��رق��ا وف����راق����ن����ا  إح��������درت  ال���ظ���ن���ون  دام 

س��ل��م ع��ل��ى اح��س��اس��ك وس��ل��م ع��ل��ى أح��ام��ي ..

ي���ج���وز، ط���ب اجل������روح امل��دم��ي��ة ب���اجل���روح..
م��������دام س����اع����ة غ����ي����اب����ه.. ش����م����رت ك��م��ه��ا

احل���ب م��ث��ل ال��س��ف��ي��ن��ة/ وال��ب��ش��ر ق���وم ن���وح..
م����ا ص����دق����وا، ل����ن ط����وف����ان ال���ب���ح���ر ع��م��ه��ا!

واك���ب���دي ال��ل��ي ع��ل��ى ج����ور امل���ف���ارق ت��ف��وح..
ع���ل���ى ك���ث���ر م�����ا ام��������دح االي���������ام واذم����ه����ا

ل���و ك���ان ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ذي���ك ال��ل��ي��ال��ي ش��ف��وح..
مي��ه��ا ب���ال���ن���ظ���ر  اال  وده��������ا،  م����ا  ع�����ن،  ل����ي 

ل��ي ع���زم، ل��ي راي، ل��ي وج��ه��ة، وع��ن��دي ط��م��وح..
ل����ك����ن س��������ود ال����ل����ي����ال����ي ب����������ارد دم���ه���ا

.. ي��ل��وح  ع��ي��ون��ي  م��رم��ى  ع��ل��ى  طيفه  ت��ق��ول:  ال 
ت��ش��م��ه��ا  ع����اج����ز  ول����ك����ن  وردة،  ت����ش����وف 

ت���روح.. احلبيبة  رد  م��ا  اح����ب/..  ان��ا  ت��ق��ول:  وال 
ع��م��ه��ا! ول������د  واال  خ����ال����ه����ا،  ل����ول����د  أم������ا 

يقولون ... الشمري ومريبد و»شاعر المليون 4«

ناظر عيوني 

إخ���ذ عيوني، واس���هر الليل.. مادام
م���ا نلت في وصل احلبايب إش���اده 

وانا ب.. انام، وعلم إحساسك: يناام
في مذهبك، نوم املشاعر )عبادة(..!

 يقول اعاميو الس���احة ان الوضع في الساحة الشعبية تغير والفترة الذهبية التي من 
ثاث س���نن راحت والوضع عاد عاديا واحلن كم شاعر جنم جتتمع عندهم اجلماهير بس 
وينعدون على اصابع اليد الواحدة واما الباقون فمجرد شعر جميل هذا ان وجد ولو يسوون 
امس���ية محد ييجي ويتعنى لهم ويقولون ان اكثر املوجودين بالس���احة ما همتهم الشهرة 
بس يبون ش���ي في بالهم واحنا نقول بعد اللي اس���تفاد راح اهلل يرزقه واللي راحت عليه 
عاد يدور مني مناك ميكن ربي يفتحها عليه وفترة ركود الساحة ال تبشر بخير واعتقادنا 

ان فيه عمليات تغيير جذرية خال الفترة البسيطة املقبلة، واهلل يعلم.

الش��اعرين  ان  »الواحة«  علم��ت 
عبدالرحم��ن  الش��مري ومحمد 
مريب��د جنم��ا النس��خة االولى من 
»ش��اعر املليون« ينويان ان يشاركا 

في النس��خة الرابعة من البرنامج وتأتي نية املش��اركة بعد ان س��محت اللجنة للش��عراء 
املشاركني في »شاعر املليون« في النسخ املاضية باملشاركة في »مليون 4« من باب التجديد 
واملنافسة املستمرة ونظر مدى اهمية »شاعر املليون« في تطوير الشعراء، وبعد ان افصح 
الش��اعران عن نيتهما كما ورد، هل س��نرى اقباال من الشعراء الس��ابقني في »املليون«؟

وين ان���ت، ياللي لك معزة وتقدير؟
حتى طيوفك.. مثل قلبك.. نسوني؟! 

تب���ي إتأك���د إن���ك بداخل���ي )غير(
ال شفتني مش���تاق.. ناظر عيوني!

كل ما شفت جرح، وقلت: تقدر تطيب؟
رد وقت���ي: ت���رى ما ينفع���ه طبنا 

ليه حلمي، وحلمك.. حتت رحمة )نصيب(؟
ال���درب ميدح.. وآخره س���بنا  أول 

واهلل إني حبيب.. وواهلل انك حبيب
لك���ن الظاه���ر إن الوقت م���ا حبنا

أغار من حبك

رسايل خفوقك

استجداء قلم »جاف«!

قلم.. مجرد

أغار عليك من املرآة التي 

ترسل لك تهديدا بجمالك

أغار من حبك لي!

من فنائي فيك

من العذاب الذي أعانيه فيك

من صوتك

من نومك

من لفظ اسمك

أغار عليك من غيرتي عليك!

من تعلقي بك

من األنغام واألزهار واألقمشة

من انتظار النهار لك، 

ومن انتظارك الليل!

من املوت!

من ورق اخلريف الذي قد 

يسقط عليك..

من املاء الذي يتوقع أن 

تشربيه..

أنسي الحاج

رائعة من روائع )مزن الشعر( 
خالد الدوسري الذي عودنا على 
اجلمال املنهمر والش����عر غير 
االعتيادي خالد.. هنا أبحر في 
عالم اجلمال فقصيدته تنبض 
أحساسا وجماال وقبل كل هذا 

تنبض عشقا، قال فيها:
ودي بشوفك من بعد ضيق.. 

وفراق
يا عوقي م����ن املعضات.. 

ويا عوقك!
ومس����احات.. شاسعه من 
اجلمال.. تس����تحق.. الوقوف 

والتصفيق

االوراق ب��ي��ض  ل��ه��ف��ت��ي  ي���غ���ري  ع����اد  م���ا 
م���ت���ى ن��س��ان��ي��س ال���ش���م���ال���ي ت���س���وق���ك؟!

م����ن ي�����وم م����ا غ���اب���ت م���راس���ي���ل االح������داق
الزل�����ت ان����ا اش���ع���ر ف���ي رس���اي���ل خ��ف��وق��ك!

م���ا ه���ي غ��ري��ب��ة ي����وم ت����وف����ي.. وت��ش��ت��اق
ه����ذا ال���وف���ا م���ن ط��ي��ب أص����ل����ك.. وذوق����ك

.. م��ب��ط��ي من���ت وس����ط االع��م��اق ي���ا ن��خ��ل��ة 
ال م���ن ح���دان���ي ال��ض��ي��م ج�����ادت ع���ذوق���ك..

وف����راق ض���ي���ق..  ب��ع��د  م���ن  ب��ش��وف��ك  ودي 
ي���ا ع���وق���ي م���ن امل���ع���ض���ات.. وي����ا ع��وق��ك

ان������ت احت��������ّرى م����ن ك���ت���اب���ات���ي اش������راق
وان�������ا احت��������ّرى ك����ل حل���ظ���ة ش����روق����ك!!

ف���ان ج��ي��ت ل��ك م��ش��ت��اق.. اب���ي حل��ظ��ة عناق
وال�������ورد م���ن حت���ت���ك.. واالم��������زان ف��وق��ك

م���ان���ي ب��ق��اي��ل ل����ك: )ان�����ا ح��ي��ل م��ش��ت��اق(
والن�����ي ب��ق��اي��ل ل���ك )ي����ا ل��ب��ى ع���روق���ك!(

خ���اي���ف ي�����روح ال����وق����ت.. وال���وق���ت س���راق
ك���ن���ه ي����ق����ول: ات������رك س���وال���ي���ف ش��وق��ك

اس��ك��ت ش�����وي.. وخ����ل االح���س���اس ي��ن��س��اق
ي��ن��ف��ض م���ش���اري���ه���ك.. وي���ط���رق خ��ف��وق��ك!
خالد سعد الدوسري

)1(

أرجع ظه���ري إلى أقص���ى درجة لتمدد 
كرسيي، ومن ثم أرتد ممسكا بقلمي ثانية، 
أجرده من غطائه، وأش���هره في وجه ورقة 
بيضاء أخرى، وال أشك أن مصيرها كغيرها 
من املسودات، التي حشوت بها سلة املهمات 

في مكتبي!
 

)2(

)يسند جبينه بطرف قلمه(.. كلما تذكرت 
أن موضع زاويتي »املج���ردة« يقبع ضمن 
صفحة أدبية صرفه، أتوقف قليا، أحتسس 
جهاتها األربع، مدركا أني أمام قارئ نخبوي 
الذائقة، ومن الصعب إرض���اؤه أيها القلم، 

فماذا لديك له؟
 

)3(

ال أدري ما علة هذا القلم اليائس، يظهر 
أنه صائم أيضا، ولكن عن الكتابة؟

فعزمت قلبه رأسا على عقب، غارسا سنه 
في صدر ورقة بيضاء لدقائق، وبعد إصرار 
مني إنساب حبره الداكن ببطء، ليكتب شيئا 

ما؟!
 

)4(

)يحاول مستعطفا(.. قلمي العزيز، التقف 
هذه الورقة اجلديدة وأكتب عن األدب واملشهد 
الثقافي فقط، وال تهتم لهذا التحجيم املشروط، 
وتضييق أفقك املمدود، فلديك فترة زمنية 
ممتدة منذ عصر صدر اإلس���ام إلى عصر 

»االنبطاط«!

)5( 

قلمي.. كي التنتابك احليرة من أين تبدأ، 
أترك صدره ملن سبقنا، وإليك »عجزه« األدبي 
املعاصر، اكتشفه.. وأكتب عنه وعن صراخ 
شخوصه، ورواده و»أجاج« بحوره، وال تغفل 
عن قارعي طبوله ف���ي غير حرب، فإن لهم 

عليك حقا!
 

)6(

أيها القلم املاكر.. هل تريد مترير أفكارك 
على سعادة »احملرر« احملترم، ذي العينن 
املترقبتن بحذر ملا تدون، لتس���دل الستار 
عن مس���رحية كوميدية س���اخرة، أنفاسها 
ضحكات األغبياء، وزفراتها نحيب األدباء.. 

لن أسمح لك!
 

)7(

ال فائدة.. جف القلم.. ونشرت الصحف!

مشعل المسعودي
bin_khalefa2005@hotmail.com

آخر حبيب

حمدان الديحاني

حمدان الديحاني 

نوم المشاعر .. عبادة


