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مدخل:
وألنني مغتربة عن وطني الصغير، 
سأدون ما قاله الشعر ليبقى كشوق 

خالد.
)رأس(

)أحن إلى خبز أم���ي وقهوة أمي 
وملسة أمي

ونكب���ر في الطفول���ة على صدر 
أمي

وأعشق عمري ألني إذا مت
أخجل من دمع أمي(

ذل���ك النص للش���اعر الذي عرف 
بالشاعر اخلجول من دمع أمه، وفي 

احلقيقة نصه قادني إلى الكتابة..
الش���اعر محمود درويش شاعر 
مدهش ومرهف في الكتابة، فمن يعشق 
عمره خشية أن ميوت قبل أمه فتبكيه، 
من اجلدير بن���ا أن نتحدث عنه أوال 

حني نقول إن احلديث عن األم.
ما يؤملني حقا حني يذكر اس���مه 
أنني قرأت أن���ه توفي ووالدته على 
فراش املوت ورغم ذلك فقد حملت على 
كرسيها لتحضر جنازة ولدها الذي 
يخجل من دمعها، لتعود إلى فراشها 

ومتوت بعده بثمانية أشهر. 
محمود دوريش صور لنا أسمى 
خج���ل ليبق���ى خال���دا في الش���عر 

العربي.
ووش���مت لنا أبياته حقيقة البر 

باألم.
فلله درك يا محمود.

)1(
ح���ني بحثت عن األم في الش���عر 
العربي القدمي وجدت األبيات فيها قليلة 
النبيلة والسامية،  مقارنة مبكانتها 
ولكن حني قرأت األبيات القليلة وملست 
مكانة من كتبوها قلت في سري: »كتبوا 

القليل ولكنهم أغنوا عن كثيرهم«.
وأكثر ما المس وجدي هو أبيات 

للشريف الرضي، حيث يقول: 
أبكي���ك ل���و نق���ع الغلي���ل بكائي

بدائ����ي   املق����ال  ذه����ب  ل����و  وأق����ول 

ط���ورا تكاثرن���ي الدم���وع وتارة
وحيائ����ي   أكرومت����ي  إل����ى  آوي 

فارقت فيك متاس���كي وجتلدي
وإبائ����ي   تع����ززي  في����ك  ونس����يت 

ق���د كنت آمل أن أك���ون لك الفدا
فدائ����ي أن����ت  فكن����ت  أل����م  مم����ا 
جميلة أبياته حد األلم، فمن كان 
يطلب أن يكون فداءها أصبحت هي 
فداءه، وم���ن بكاها حت���ى آوى إلى 
نفسه حياء من غزارة دموعه أفصح 
بصراحة مطلقة عن أنه افتقد متاسكه 

برحيلها.
كان الشاعر عظيما بسكب رثائه 

ألمه.

)2(
في العصر احلديث ازدادت مكانة 
األم كثي���را، وكتبها الش���عراء حبا 
 وحنانا وحلنا يحمل الكثير من األلق 
 حت���ى أصبحت ف���ي األدب املهجري 
أبياتا وأشعارا تغمر الدواوين، حيث 
وجدت أن أحد الشعراء ثمل الكتابة 
عن أمه حتى ولدت هذه األبيات من 

قريحته:
أما لقيت رأسك فوق صدر حنون 

خافق مبحبة األم  
فدعني من نعيم اخللد إني نعيمي 

بني ذاك الصدر والفم
حقيق���ة، جمال أبيات���ه يصيبني 
بثمالة قراءتها ولعلي أقف لدى األدب 
املهج���ري ألنقل لكم أبيات الش���اعر 
»جورج صي���دح« حني كتب عن أمه 

ليلة العيد حيث قال:
يا عيد عدت وأدمعي منهلة والقلب 

بني صوارم ورماح  
والصدر فارقه الرجاء وقد غدا وكأنه 

بيت بال مصباح  
أماه... ليت مع النس���يم رس���الة 

تأتي... فترجعني إلى أفراحي 
أي عيد عاشه دون أدنى فرحة، لم 

يكتب عنها شعرا فقط
بل إني وجدته يخبرنا أن الفرحة 

هي بينما أجد العيد حضور األم 

)3(
أماه إني قد أتيت

وفي يدي طفولتي 
وتركت خلفي كل أحالم الشباب

وبحثت عن يدك النحيلة
كي تعاني أوبتي

ورأيتها ممدودة عبر السحاب
وكأنها طوق النجاة حليرتي

وقفزت ألثمها أعانقها 
جميل جدا هذا الش����اعر السعودي 
السفير عبدالعزيز خوجه، فقد صور 
لنا الطفولة ومزجها بعاطفة األم الدافئة، 
وباعتق����ادي لو أن النص خال من األم 
لغاب عنه احلنني الذي أكسب القصيدة 

حسا آخر.
ونداء األم في القصيدة دوما يعني 
احلاجة العظمى لها، لذا فكل من يريد 
أن يعبر ع����ن حاجته ملن يقصده بني 
أبياته فإنن����ا في الغالب جنده يصور 
حاجته كمش����هد بني طفل وأمه وبهذه 
الطريقة يوصل الشاعر حجم حاجته 

ملن يناديه.
ونص الشاعر السفير ترك في قلبي 

أعظم تصوير.

)تذييل(
يقول ابن الرومي:

ف���ي حياته���ا  أم���ة  إال  األم  وم���ا 
ب����األمم األم  وم����ا  ف����ادت  إذا  وأم 

ه���ي األم يا للن���اس جرعت ثكلها
ومن يبك أما ل���م تذم قط اليذم

 مخرج:
وألن الش����تاء قريب، فإني أردد في 
سري أبياتا للشاعر »إلياس فرحات« 

يقول:
يا ثلج قد ذكرتني أمي أيام تقضي 

الليل في همي 
مشغوفة حتار في ضمي حتنو علي... 

مخافة البرد  
حفصة السبع
hafsah@hawamail.com

ياخي
ن���ص جديد وحصري خص به واحتكم كم���ا عودتكم دائما بقطف عبق 
الش���عر لنقدمه هنا للش���اعر العذب فواز الفهيد ال���ذي يتفرد بهذا اجلمال 
والنفس الش���عري والذي ينم عن دراية ومعرفة وجزالة، وقافية، وتفرد. 
يسكب الروعة، ويشكلها في قالب جميل، قادر على لفت االنتباه نحوه بهذا 
الن���ص املليء باملفاجآت ليقول لنا انه قادم بق���وة نحو االفق لن نقول انه 
يذكرنا بعمالقة الش���عر في جي���ل الثمانينيات، بل انه حالة خاصة لن متر 
دون احداث ضجة، عندما نقرأ نقف كثيرا ونصفق بحرارة هذا هو الش���عر 

باذخ بعطائه ويستحق القراءة.
ي����ا خ����ي ول�����و ان�����ك رج���ع���ت وت���ع���ذرت

ال��ل��ي تقوله اك��ب��ر م���ن  ت��ب��ق��ى اجل�����روح 
ح��ت��ى ل���و اخ���ف���ي ج����رح ح��ب��ك وك���اب���رت

ت��ل��ق��ا ج������روح م����ن امل����ق����ادي����ر ح��ول��ه
م��ان��ي م��ع��ك ش��ف��ن��ي م���ع ال���ري���ح س��اف��رت

ي���وم���ن ب���أرض���ك غ���ي���ري اع���ل���ن وص��ول��ه
م���ع االس�����ف اخ��ط��ي��ت ح��ي��ل وت��ن��ك��رت

وه����دم����ت ك����ل ال���ل���ي ب��ن��ي��ت ب��س��ه��ول��ه
خ���ل���ك م����ع ال���ل���ي غ����ي����روك وت��غ��ي��رت

ع���س���اك ت��ل��ق��ى ال���ل���ي ت��ب��ي��ه وت��ن��ول��ه
ام������ا ان������ا ان����س����ى ل�����و ان������ك ت���ذك���رت

وح���ن���ي���ت الي������ام ال���ص���ب���ا وال��ط��ف��ول��ه
م���ان���ي ع��ل��ى خ���ب���رك ح��ب��ي��ب��ي / حت���ررت

ال��ب��ط��ل وال��ب��ط��ول��ه ل���ك دور  وخ��ل��ي��ت 
ش��ف��ن��ي ع���ن دروب�����ك ص��ب��رت وت��ص��ب��رت

وال��ص��ب��ر م���ن اس��م��ى ص��ف��ات ال��رج��ول��ه
ل����و ت���ع���ت���ذر واال ع���س���ى م����ا ت���ع���ذرت

ي��ب��ق��ى ال���ف���راق اك���ب���ر م���ن ال���ل���ي ت��ق��ول��ه
فواز الفهيد

تميز
إلكتروني 

نود أن نش���كر كل أصحاب 
هذه املنتديات التي أثرت الساحة 
الشعبية وعذرا ملن لم نذكرهم 
لكث���رة العدد وس���وف نكون 
متواصلني معه���م عبر أعداد 

قادمة بإذن اهلل. 
ونقول لهم شكرا لهذا التميز 
امللح���وظ وبفت���رة وج���يزة 
أصبحت هذه املنت��ديات تعانق 
الس���حاب بجه���ود أعضائها 
الذي��ن يحملون  ومش���رفيها 
الفك���ر والثقافة مع���ا والذين 
أخرجوا طاقات شعرية موهوبة 
م���ن خ���الل تعامله���م الراقي 
ونصحه���م االيجاب���ي جلميع 

األعضاء.

الوطن الصغير

ش��اعر يتقدم بسمو األخالق، له مفردة خاصة به ال يكتبها سواه تقدم بالشعر 
وباإلحس��اس معا أدهش��نا هذا احلضور البهي واالحتفال بهذا النص له لون آخر، 
وهنا يتقد الش��عر واإلحساس جنبا الى جنب لينقلنا على بساط الهيام أينما هبت 

الرياح:

ت���ع���اه���دن���ا ن���ص���ي���ر اث����ن����ني ي������وم احل������ب ج��م��ع��ن��ا

أن����ا ل���ك رم����ش وأن����ت ال��ع��ني واح���ل���ف ل���ي وع��اه��دن��ي

غ����رام����ك س����اك����ن ذات�������ي وع�������ذب ال�������ود ي��رف��ع��ن��ا

وه�������اذي ح���ال���ة ال���ع���ش���اق ك��ل��م��ة م���ن���ك ت��س��ع��دن��ي

ت���ع���اه���دن���ا ع���ل���ى ح����ب ج���م���ي���ل وص��������ادق امل��ع��ن��ى

ي����الم����س ج����رح����ك جل����رح����ي ق����ري����ب م����ا ي��ب��ع��دن��ي

ه����ال ب����احل����ب ي����ا روح�������ي ه����ال ب����وع����ود ت��ن��ف��ع��ن��ا

ه����ال ي����ا أج����م����ل أي����ام����ي ه����ال ي����ا س����ي����دي ع��دن��ي

ي���ك���ف���ى ال ت��ض��ي��ع��ن��ا أب����دي����ك  ال�����غ�����رام  ع���ل���ى ك����ل 

ع����ش����ان ع���ي���ون���ك ال���ث���ن���ت���ني ب������األه������داب ح���ددن���ي

ت���ع���اه���دن���ا ن��ص��ي��ر اث���ن���ني خ����ل ال����ن����اس ت��س��م��ع��ن��ا

وس����ول����ف ل����ي ع����ن أح����وال����ك ك���ف���اي���ة ال ت��ع��ان��دن��ي

الشيخ دعيج اخلليفة

تعاهدنا

الخالوي والقفص الذهبيحمود جلوي وفراديس  و»الهايد بارك«

المنافسة على سيف القصيد
في قناة »نجوم«

»روتانا« تنتج
الديوان الصوتي للنسر

افتتح مؤخرا الكاتب اإلعالمي حمود جلوي منتدى 
فراديس األدب والذي يتميز بعدة مزايا منها قسم خاص 
أس���ماه الهايد بارك، ويذكر ان هذا القسم يتميز بقوة 
الطرح واجلرأة وانه سيكون مختلفا متاما عن غيره 
ألن كتاب هذا املنتدى هم من اإلعالميني وكتاب زوايا 
عرفوا بقوة طرحهم، واجلدير بالذكر ان منتدى فراديس 
لم يكمل األسبوع من افتتاحه إال ان عدد أعضائه فاق 
التوقعات وانه لوحظ تس���جيل األغلبية من النجوم 
باخلليج من شعراء وشاعرات والالفت للنظر ان جميع 
إدارة املنتدى من مراقبني ومشرفني هم من بنات حواء 

ونتمنى لزميلنا حمود جلوي التوفيق.

احتفل الش���اعر سعد زبن اخلالوي يوم اخلميس 
املوافق 2009/11/5 بحفل زفافه في محافظة حفر الباطن 
ودخوله القفص الذهبي وس���ط حضور نخبة كبيرة 
من الشعراء واالعالميني الذين تواجدوا بهذه املناسبة 
ملشاركة اخلالوي بهذه الفرحة، ومتيز احلفل بكثرة 
احلضور من اقارب واصدقاء الشاعر والذي كان مبتسما 
طوال الوقت وكعادته كان يوزع النكات والضحكات على 
الشعراء واالعالميني، وبعد انتهاء حفل الزفاف انتقل 
الشعراء الى مجلس الشاعر عايض الظفيري والذي قام 
بدوره بإقامة مأدبة عشاء على شرف احلضور والذي 
جتاوز عددهم ال� 30 ش���اعرا واعالميا ومنا للشاعر 

اخلالوي الف مبروك وبالرفاء والبنني.

تأهل الش���اعران جراح فنيس العجمي والشاعر عايض 
الهاجري من الكويت في مسابقة جنم القصيد والتي أجرتها 
قناة جنوم الفضائية وبذلك يتم انتقالهما لدور ال� 16 ونتمنى 
التوفيق للشاعرين، اجلدير بالذكر ان عدد الشعراء املتقدمني 
للمسابقة 120 شاعرا يتم اختيار 16 شاعرا للمنافسة على 
سيف القصيد ومبلغ 500 ألف درهم، وتضم جلنة التحكيم 

كال من السبعان وإياد املريسي وخالد الضحناني.

فالح الدهمان

جراح فنيس العجميعايض الهاجري

محمود 
درويش

الشيخ دعيج اخلليفة

نزل مؤخرا باألسواق الديوان الصوتي للشاعر املليوني فالح 
الدهمان من انتاج ش���ركة روتان���ا ويحتوي على عدد متنوع من 
القصائد الصوتية التي عمل من خاللها الشاعر على إرضاء جميع 
األذواق ويتوقع لهذا الديوان النجاح لعدة أسباب منها جماهيرية 
الش���اعر الذي ميلك قاعدة كبيرة من احملب���ني وللطبعة الفاخرة 

واالهتمام الكبير بالشاعر.

سنة ما قبل نذير الشيب كانت بأول الطابور
وكنت أحالمها ذيك السنة وأول سرايرها

لقت قدامها فوضى وقلب وشاعر وجمهور
وجات ورتبتني من جديد وصرت شاعرها

بقيت اسري لها ال همني وحشه وال ديجور
النجوم وهي تفسرها اشيل احالمنا حتت 
ناصر القحطاني

نذير الشيب


