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مانسيت..

ولو يكون الشارع اللي

مر من حتتي..نساني

مانسيت

ولو نسى النسيان نفسه ـ

وجا يدور عن حناني.

مانسيت

لكن األيام غيم، وريح، وانسان يعاني.

التهاني للبعيد..

وللقريب من الوريد..

أقبل العيد السعيد ـ

وجا لوحده..

ما احتراني..
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غبت لكن..

كل يوم أصحى على ريحة هلي.

وعطر طيبتهم يفوح

وينتشي في داخلي.

ياصديقي، ياعلي:

وش الذ من الصباح، وفيه كم ذكرى تصبح.

وسيرة أحبابي وهي تسرح ومترح..

وتشغل القلب اخللي..؟

وش الذ من السهر..

وصورة حبيبي بالقمر..

تقول يابعد العمر..

اشتقت لك، ما اشتقتلي؟

ويازماني يا زماني..

أقرب بعيد
الشاعرة العذبة معربة اجلدين قادرة 
على اإلدهاش تكتب الشعر بنفس عميق 
لنتقاسم معها أوجه اجلمال بهذا النص 
الباذخ. لتقول لنا انها تكتب هذا الشعر 

لتعلمنا ماذا تريد.. لنتابع هذا اإلبداع:

ـــــــو عـــــــــذرك شـــديـــد ـــــي ول ل تـــــعـــــذر  ال 
ـــــي بـــديـــه ــــدك ومــــــا ه ــــي ــــة ب ــــاج ـــــل ح ك

ــــده الـــــــــراي الـــســـديـــد ــــــي عــــن لـــيـــتـــك ال
شـــويـــة تــــفــــارقــــنــــي  مـــــا  ـــــــك  ان واهلل 

ـــد ـــري ـــن اجل ـــص ــــي غ ــــن ــــــي دل ـــك ال ـــت ـــي ول
ــــــت فــيــه ـــــدك اتــــظــــلــــل حت ـــــع ــــــل ب جل

الـــعـــبـــيـــد كــــــل  قــــــــدم  ـــك  ـــت ـــي ـــب ح دام 
ــه ــي ــــــــام ومــــــا عــل ـــك امــــــن امل ـــي ـــل ـــــا ع م

يــفــيــد ــــي كـــلـــه وش  ــــــذا احلــــك مـــيـــر ه
ـــر نــيــة ــــي غـــي ـــة وأنـــــــا ل ـــي ــــك ن وانـــــــت ل

ــــــت الـــعـــنـــيـــد ــــــوق ــــد ال ــــان ــــع األمــــــــــل ي
ـــــــــدعـــــــــاوى كــــلــــبــــوهــــا مــنــتــهــيــه وال

ــد؟ ــي ــك وإحـــســـاســـك وح ــت ــرب ـــي غ ـــــت ف وان
ــيــه ل ــــه وقــــــــول احلــــــق  ــــت مـــــا ذق ذوق 

ــــس الــبــلــيــد ــــاحل ـــي مــــنــــك ي ـــن ـــــا حلـــق م
ــه ــي ــن غــــيــــر شـــــعـــــرن عـــــزنـــــي وآنـــــــــا ب

ــد ـــــاك عــي ـــــرق ــــن بــــعــــد ف ــــوم ـــــل ي ـــــل ك ع
حية الـــنـــار  وادري  الـــنـــار  دســــت  بــعــد 
 معربة اجلدين

ـــري الـــفـــريـــد ـــع ـــاش ـــامـــســـا األشـــــــــواق ي ي
ــــا حـــامتـــيـــة ــــه ــــرم ـــــر فــــــي ك ـــــاع ـــــش وامل

مــــالــــه يــزيــد ــــل  ــــس ك ودي أوصـــــــف ح
ـــوصـــف شــــي فــيــه ـــي ي ــي احلـــك ــط ــب مـــيـــر ي

ــــــذا الـــشـــعـــر يـــحـــكـــي مـــــا أريـــــد عـــــل ه
ـــي الــــلــــحــــون الـــســـامـــريـــة ـــن ـــدت يــــــوم ش

ــد ــي ــص ــق ـــا يـــامـــلـــهـــم احــــــــروف ال ـــب ـــرح م
ــــن يـــكـــتـــبـــك يـــحـــمـــل مـــزيـــة ــــــل حــــرف وك

ــــا أقـــــــرب بــعــيــد ـــي رحـــــــت؟ ي ـــن ـــف ع ـــي ك
ـــــي حــــقــــي قـــويـــة ــــو ف ــــاه ابـــــتـــــعـــــادك ي

تصور لــــو خلت هالديرة من عينك وال تعود؟ 
ينبت عليها احلزن واصير انا كالعود شوف األلم 
ما برح في مهجتي والعني طيرني مرة بفرح خلني 
االقي عني تروي عطش دمعتي يكفيني طول البني 

ال عدم صوتك وال خا منك مكان.
وينك..ما وحشــــتك عيني وحنيت ما وحشتك 
روحي وغنيت ما رجعك صوتك إلى الذكرى ورديت 
وينك؟ وال نسيت أنا بحبك أفيض بشوق تخشع 
في هواك أيامي يا لون املطر يا أجمل أحامي.. أنت 
روحي وأنا مــــن ظليت بالدنيا يا ليت الدنيا كلها 
بني ايديك كل مكان تشــــوف عيني يا بعد روحي 

هوى وأشواق تسألني عليك.
تذكرني... اذا طق املطر ورد عشب اخضر وسط 
حوشك اذا صار الورد جوري على غصونك تذكرني 
اذا زاد الهوا وانشدت حبالك على خيامك تذكرني 

وخلني مرة امر على بالك.
طريقي اعبره.. بالشوق والدمعة.. وليت اللي 
جمعنا مع يفرقنا بســــولف عن ضمي روحي ايا 
روحي واقول اشــــواقي مهدورة با معنى قبل ما 
افتح بعيني واشوف عينك معاك انت يهل الشوق 
وكل ومعنى اشتعل من زود ما فيني من الم وانطفى 

وارجع واعيد االشتعال.
أطلت عليكم أعزائي القراء بهذا الكام اجلميل 
واإلحســــاس الذي أبدعت به الشاعرة البحرينية 
الكبيرة فتحية العجان ولكن هذه املقدمة صغيرة 

بالنسبة إليها.
فتحية العجان شــــاعرة رائعة مبدعة وضعت 
لهــــا مكانا في عالم الشــــعر وباألخص عالم الفن 
الذي أبدعت به وأعطته اهتماما كبيرا في حياتها، 
تعاونت مــــع الكثير من الفنانــــني ولكن من ابرز 
الفنانني الذين متيزت معهم الفنان الكبير عبداهلل 
الرويشــــد فمن منا ينسى أغنياته تصور، وينك، 
تذكرني فهذه األغاني من أجمل األغاني التي متيز 
بها عبداهلل الرويشــــد والتي لن تتكرر ومن أكثر 
األغاني احلاصلة علــــى جوائز، فتصور حصلت 
على املركز األول في اخلليج والصحف الكويتية 
وأيضــــا تذكرني كانت من نصيبها اســــم األلبوم 
وأيضا أغنية الشوق والدمعة، ال أعتقد أن فتحية 
العجان ستأتي من بعدها شاعرة بهذا اإلحساس 
واجلمال، على الرغم من غيبتها فترة طويلة منذ 
2007 عن الساحة الفنية، فافتقدنا هذه األغاني التي 

تامس مشاعرنا وأحاسيسنا بصدق.

دانااات
عجزت أرد اللي بقا من زماني

وأنا زماني لورحم قال لي هات
بعيون غيري مبتسم اللقاني

وأنا بعيني دمعتي موت بسمات

بقلم الشاعرة والكاتبة 
دانة الظفيري

أسطورة
 الشعر الغنائي
فتحية العجالن

العوني يقبل بعرض كبير
الشاعر العذب مطيع العوني بصدد اصدار ديوان 
صوتي وذلك بعد ان عرض عليه من احدى شـــركات 
االنتاج الضخمة في اخلليج، وهو في طور القبول بهذا 
العرض املغري، وعلمت مصادر »الواحة« انه قدم له 
مبلغ ضخم لقاء عمل الديوان الصوتي احلصري والذي 
يقدم به قصائده اجلديدة منها واملغناة ومنا للشاعر 
مطيع العوني التوفيق بهذا العمل، وللتواصل مع الشاعر 

M.Aloney@hotmail.com على البريد االلكتروني

وأغرق
ـــــح الــــهــــم ــــــــــــــــــرق.. مبـــــل واغ

ــــــي.. الــــغــــيــــاب  ــــــاب ــــــب ـــــــ اح ي

ـــــم؟  مــــــــــــدري بـــــــقـــــــالـــــــي.. ك

ـــــاب! ج مــــضــــى وش  ـــــي  ـــــل وال

ـــم ـــــا ف ـــــي ـــــل صــــــــــرخــــــــــه.. ب

ـــاب  ـــع ـــي ـــت خـــــــطـــــــوه.. بــــــا اس

ــــــــــــــزن يــــــــــــغــــــــــــرق.. مي  ح

ــــاب! وغـــيـــبـــة كــــثــــيــــر.. اصــــح

 العنود العبداهلل

مانسيت 

وش ألذ من األماني؟.

مانسيت.
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كل حر وله سما..

وآنا سماي إنتي وأرضي.

وين ما آهاجر، كما ـ

ظلي، كما كلي وبعضي.

أرحتل، بس إنتي قدامي

و أشتعل شمعة لك ونامي

وانعسك والقاك باحامي ـ

وآقول ياحظي.

واهلل اني ماسليتك..

مانسيتك..

والبقى غيرك بوجداني.

يا الذ من األماني

مانسيت.

صالح الشادي

اهلل ال يرعبه
ما عاد لي قلب.. قلبي من ضلوعي خذاه

ــه ومتعبه ــان الــســهــر ذب ــن  وعــيــونــي م

الناس واحساسي وفكري معاه امشي مع 

قــــادر استوعبه ــي  ــان املــــر.. م غــيــابــه 

وراه تلفت  مــا  عــمــري  بضحكات  اقــفــي 

تعبه ضــاع  والعمر  يالوفي  الوفا  ضــاع 

مــا هــو تغلي جفاه مــا هــو زعــل  ان كــان 

ويامصعبه ــده  ــص ال عــلــى  قلبه  يــاقــو 

غاه عيالي  اصــغــر  مثل  انــه  اهلل  ايــو 

ملعبه وبالصدر  فضاه  كانت  هــاالــروح 

صاه ــزة  ح بكل  عليه  ابــدعــي  جيت  ال 

اقـــول اهلل ال يرعبه اشــعــر  مــن غير ال 

مطيع العوني

COM . أخبار

برنامـــج اذاعـــي يبث 
عبر اثير اذاعة كويت إف 
إم من اعداد الزميل سعود 
السعيدي واريج املوسى 
وهو من تقدمي عبدالعزيز 
الشمري ويعتمد البرنامج 
على بث القصائد الصوتية 
املســـجلة باالضافـــة الى 
دبلجـــة خاصـــة ونبذة 
عن كل شـــاعر، واجلدير 
بالذكـــر ان البرنامج يذاع 
على اذاعة »كويت اف ام« 
موجة )103.7( على مدى ساعة كل يوم سبت عند الساعة 
العاشرة مساء حيث يقدم البرنامج اعذب واجمل القصائد 

لنخبة من شعراء الساحة.

الدهمان 
في معرض الكتاب

»فضة كالم« على الـ »إف إم«

يســــتعــــــد 
الشـــــــاعــــــر 
الســــعودي فالــــح 
الدهمان اليوم اجلمعة 
الســــاعة الســــابعة مساء 
للتوقيــــع علــــى ديوانــــه 
الســــرب«  املقروء »خارج 
الذي أصدرته هيئة ابوظبي 
للثقافة والتراث وهو يعتبر 
اول شاعر من النسخ الـ 3 
املاضية لشاعر املليون الذي 
تصــــدر له هيئــــة ابوظبي 

ديوانا مقروءا، واجلدير بالذكر ان الديوان أخذ جدال واسعا 
في األوساط الشعبية في اخلليج ملا يحمله من فكر جريء 
وطرح مختلف عن غيره من شــــعراء جيله. والدعوة عامة 
للجمهور الكرمي للحصول على نسخة من الديوان بتوقيع 

الشاعر املليوني.

هناك معلومات في األوساط الشعبية تتناقلها بعض 
األقام في الســـاحة الشعبية  بأن الشـــعراء الفائزين 
مبسابقه أجرتها قناة فضائية لم تصلهم حقوقهم املادية 
حتـــى اآلن فإذا كان هذا الكام مغايـــرا للواقع فاملجال 
مفتوح للمسؤولني بالقناة عن هذا البرنامج بالرد على 
هذه التســـاؤالت التي تدور في الساحة الشعبية حتى 

يقطعوا الشك باليقني.

استفسار وتوضيح

حصـري

حصـري


