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مجبل الحشاش وديوانه الثالثوخاب ظني.. 

مات قدامه!

وين أروح؟

كوني الخير والماء 

اليوم وغدًا ...
يقولون – مجددا - ان الس���ماء س���وف 
ترش���رش خيرها على األرض. تس���بح في 
حضن السماء غيوم بيضاء متفرقة متباعدة، 
أراها تس���ير من خلف نافذتي بهدوء كقطار 
سياحي متأن مينح راكبه ذاكرة واسعة خصبة 
للمكان. نس���أل قطار الغيم )أنا، واألشجار، 
واألرض، وحتى حجر البنايات، وحبل الغسيل، 
وأعمدة اإلنارة، والطائرة الورقية احملبوسة 
بني أس���اك الهاتف اخلارجية، وال� وال�( هل 
س���تمطرين؟ أرجوك، نرجوك، كوني اخلير 
واملاء، موسيقى الس���م����اء واألرض اليوم، 
كوني الرواء، أنفضي عن���ا غبارن����ا، بللي 
عطش الصيف فينا، سّدي شرخ الصي���ف 

فين����ا، س���ّدي عطشن���ا.
بسمة فتحي

دار الزمان 
ال��زم��ان، وغير اسلوبي!  أح��س دار 

وخاني خليته  الناس  اق��رب  حتى 
أن جيت برضاي واال رحت مغصوبي

احل���ني م��ا ك��ل ش��ي ي��ه��ز وج��دان��ي
ميكن كبرت أو نسيت العام مطلوبي

وتعداني احل��ل��م،  تغافلني  ميكن 

طاح العمر
وين انت عني عجز صوتي وهو يدعيك

العمر محسوب وفراق احلبايب كدر
ال صار صوتي دروبك والسهر طاريك

السفر دروب  تتعبها  االوه��ام  اكيد 
ولو قلت عقب السنني اللي مضت مابيك

كان استحى احللم من قلبي وطاح العمر

حاجتي 
الكوابيس ج��رح  ن��زف  ياحبيبي، 

وص���ار ف��ي داخ���ل أع��م��اق��ي جلاجه
ل��و ت��ع��د امل��س��اف��ه، ، وامل��ق��اي��ي��س!

وش ورى اله��ب اجل��رح وعجاجه؟
إبليس ّع���وذ م��ن  ال ي��ط��ول اجل��ف��ا. 

ح��اج��ت��ي ل��ل��ق��ى، م��اه��ي ب��ح��اج��ه

رح بلغ الن���اس كل الناس هالكلمه

... قل: قالها اللي يدور فرح ف� ايامه..!

الظلمه.. النور كذبه كذبناه���ا على 

... والصبر عيت تشيله فزعة أقدامه...!

شاعر يدور ورى الغيمات عن حلمه..

... احلني حلمه يشوفه )مات قدامه(!
بركات الشمري

يا ثالث
 االثنين 

 يا موت!
 يا ظلي الذي سيقودني

 يا ثالث االثنني
يا لون التردد

 في الزمرد والزبرجد
 اجلس على الكرسي!

ضع أدوات
 صيدك حتت نافذتي

ال حتدق يا قوي إلى 
 شراييني

لترصد نقطة الضعف 
 األخيرة 

أنت أقوى من نظام 
 الطب

أقوى من جهاز
 تنفسي!

ولست محتاجا
- لتقتلني - إلى 

 مرضي!
فكن أسمى من 

 احلشرات!
كن من أنت كن قويا، 

 ناصعا، 
واخلع عنك أقنعة 

 الثعالب!
كن فروسيا، بهيا

كامل الضربات!
محمود درويش

ف��ي رحلة احل��ب.. بني 
وعتمة  احل��زن..  ضب��اب 
الطم��وح، لنلقى ش��فافية 
حروف��ه تتس��اقط مطرا.. 
وشعرا يبحث عن طموح.. 
بينما وصل لقمة الشعور.. 
هنا صالح السكيبي يبحث 

عن نفسه ونلقاه هنا.

مس���احات معشوشبة 
الش���عر.. والتقاطات  من 
عشوائية... ضوئية للشعر 

اجلميل.
واليوم نحن مع.. الشاعر 
الع���ذب جاب���ر البطحي.. 

وأبيات شعرية..
تامس القلب.. والروح.. 

وواجلدان.. 

شاعر القوم 
واهلل كبيرة..

واهلل كبيره يحسبونك من اعداي!

قل انت وش عندك. عشان استغلك!

أن���ا عدوي.. الزم يكون ش���رواي!

حتى.. عدوي.. ال تظن.. يحصلك..! 

خلف المشعان

الشاعر  أصدر 
مجبل  املع���روف 
أيام  احلشاش في 
الش���عري  ديوانه 
وال���ذي  الثال���ث 
الشاعر  حمل اسم 
العديد  متضمن���ا 
التي  من القصائد 
تنوع���ت م���ا بني 
العاطفية والوطنية 
واالجتماعية وبعض 
املس���اجات بينه 
وبني مجموعة من 
 الشعراء في اخلليج. 

اجلدير ذكره أن الش���اعر مجبل احلشاش من األسماء 
الشعرية البارزة في الكويت ملا له من مساهمات كبيرة 
في الساحة الكويتية حيث تولى مهام اعداد صفحات 
شعرية ومقدم لبرنامج لوحات شعبية وهو احد برامج 
ديوانية شعراء النبط التي يعتبر احلشاش أحد أبرز 

أعضائها الفاعلني. 
ويعتبر ديوان احلشاش الثالث هو ثالث ديوان بعد 
ديوانيه )أسرار مكشوفة( و)قصائد خاصة( التي حققت 

الكثير من النجاح بني اجلمهور اخلليجي.

صالح الحربي.. طير يريد التحليق.. بعيدًا

أفراح الصباح.. و »أحاديث.. أسمعت الصمت«..
حسين الشمري 

قالت الكاتبة الروسية الفذة ماريا بشكر تسيف 
في يومياتها : »يبدو لي أن ما من إنس��ان على 
األرض يستطيع ان يحب مثلي جميع األشياء، 
انني أعشق الفنون واملوسيقى والتصوير والكتب 
والعالم بأسره وأحب الترف والضجيج والسكون 
والضحك واحلزن وأحب الهموم والبهجة واحلب 
والبرد والشمس وأحب جميع الفصول وكل ما 

يطرأ على اجلو م��ن أنواء »وجميع.. ما 
أحببته الروس��ية ماريا أعتقد بأني 

وجدته في كتاب الشاعرة أفراح 
مبارك الصب��اح التي غردت 

بطريقة مختلفة وجميلة جدا 
وأس��لوب أدبي راق يدل 
على وجود فكر وقلم فذ 
جدا.. يستحق االحتفاء 
والتصفي��ق كذل��ك .. 
أفراح الصباح في هذا 
الكتاب.. استطاعت أن 
تعانق اللغه.. أبحرت.. 
بسالسة بني االفكار 
املنتق��اة اس��تطاعت 
ان تنتش��ل ما تبقى 
من صوت األنثى الى 

األعلى. 
»الش��عر  قال��ت:   

كالعطر تعرفه من صاحبه 
ولكل من��ا عطره اخلاص 

الس��رية »وعطر  وخلطته 
افراح الصب��اح اخلاص كان 

مختلفا جدا. انا منذ فترة لم أقرأ 
لشعراء الكويت – الفصيح - وقد 

أخذتني اهتمامات أدبية أخرى وانا اعتبر 
ه��ذا التقصير مني .. وما أن وقعت عيني على 
)عويل لصمت.. ال يسمع( في أحد املكاتب قبل 
أيام بغالفه وحلجم��ه الفخم/ الضخم .. أخذت 

اتفحصه بتمعن.. ورأيت أن هذا الكتاب يستحق 
الشراء ويستحق كذلك أن تقرأه في ليلة واحدة 
بشكل متواصل وهذا ما فعلته وقد قرأته بتمعن 
انتقلت من صفحة الى أخرى ومن بستان الى آخر 
انتقلت بني األحرف كما أرادت الشاعرة صافحت 
رمزيتها المست الصور املصاحبة لألحرف، وجدت 

صوتا مدويا جدا بني األحرف كقولها: 
»ماذا تقول حبيبات القهوة عني..

حني تذوب في فنجان خائب؟
طالسم.. أرواح..

ف��ي  أبق��ى  أن  أري��د  ال 
دائرتك..

اجعلني نقطة في مشوار 
حياتك.. قال:

كالس��يف  كلم��ات 
تلكزني عندما أغفو..« 
الكثي��ر  وهن��اك 
التي  القصائ��د..  من 
اس��توقفتني جلمال 
ولغته��ا  أفكاره��ا 
وأحرفها ... وكما أن 
املوس��يقي االيطالي 
)أنطوني��و  الش��هير 
ال�  فيفالدي( صاحب 
400 مؤلف موسيقي.. 
وصل من جماله الطاغي 
وبساطته في اللحن الى 
درجة املوسيقي العبقري 
النمس��اوي )موتس��ارت( 
النق����اد  ق����ال  كم��ا 
االوربي��ون.. استط��اعت أفراح 
الصباح ف��ي أول إصدار أدبي أن 
حتلق بجناحني بحرية مطلقة في سماء 
األدب وكذلك حجز مقعد لها في الكرسي األمامي 
في صفوف املبدعني وأصحاب.. األحرف.. املدوية 

املسموعة.

حسين الشمري
الشعور.. حالة استثنائية.. ال تعرف.. االعمار.. وعلى هذا 
املنطلق.. ش��اعرنا كتب هذا االحس��اس وهو يالمس ال� 17 
ربيعا .. )صالح احلربي( .. شاب.. أحس.. بضجيج في داخله.. 
وأحس بأن داخ��ل.. كوامن.. روح��ه.. »كالم«.. أو باألحرى 
»طير«.. يريد.. أن يحلق بعيدا .. يريد ان.. يصافح السماء.. 
س��ماء.. تلو.. الس��ماء.. لكي يصل الى ما يريد... »الواحة« 
وكعادتها دائما .. إبراز األسماء الشابة واملصدرة.. الرئيسية 
للشعراء.. للساحة الش��عبية.. تقدم.. احلربي.. محتفية به.. 

وبقوافيه .. باستعداد.. ليكون.. شاعر.. املستقبل القريب.
)هنا( 

نقدم نصوصا.. شعرية.. مختلفة.. بالنسبة إليه.. وكذلك.. 
بالنسبة إلينا.. 

نرى.. في هذا الش��اعر.. أفقا ش��عريا جميل.. وعرس��ا 
شعريا.. يستحق.. أن ننوه.. له.. من اآلن ..

صالح احلربي..
ومساحات مخضوضرة من الشعر.. في »الواحة«.. 

صوت الهديل
ج��ي��ت��ك غ��ري��ب ي����دور ل��ش��ت��ات��ه وط��ن

الليل وعانق  الشقا  دروب  من  تايه   ..
ج��ي��ت��ك اغ���ان���ي م��اي��غ��ط��ي��ه��ا حل���ن...

السيل ق��وه��ا تشبه  م��ن  واش��واق��ه��ا 
ض���اي���ع ي�����دور ف���ي م��ت��اه��ات��ك رك��ن

سبيل وقلبك  ع��اب��ر  اعتبرني  وال   ..
احل��زن ويلملمني  ال��ش��وق  يبعثرني 

ل��ه دليل .. واحل���ض ع��اث��ر وروح����ي 
ش��ف��ن��ي ام��ن��ي ال��ن��ف��س ارج���ال���ي م��زن

نحيل حالي  كيف  ب��دون��ك  وشفني   ..
ك��س��ب��ت غ��ي��ب��ت��ك وف����ق����دت االم����ن

ل��ه عميل ... اخل��وف بايع وه��م وان��ا 
مالي جفن ك��ن  )ن( س��ه��ران  ليلة  ك��م 

تفاصيل بقايا  استذكر  ان��ا  وغفيت   ..
م���ن ض��ي��ق��ت��ي ص����رت ات��ن��ف��س غنب

الهديل .. وارت��ب همومي على ص��وت 
الشجن وت��ر  على  احاسيسي  اع���زف 

جميل ص��ب��ر)ن(  همي  على  واصبر   ..
ش��اع��ر وب��ق��ل��ب��ي م���ن ال���ش���وق وط��ن

الطويل وال��ل��ي��ل  القهر  واتعبني   ...
ض��اق��ت ان��ف��اس��ي ب��ال��ش��وارع وامل���دن

الرحيل غير  فبالي  يطري  ع��اد  وال   ..
ك��ل ش��يء ح��ول��ي اص��ب��ح يشح ومين

.. حتى الفرح غدا بجيته مثل رجلن بخيل
م��ه��م��ا ق��س��ي��ت ب��داخ��ل��ي روح����ي حتن

اميل ميكن  وال  ابقى  تعبت  ومهما   ...

المواني..
م��ش��ي��ت ان���ا ب��داخ��ل��ي ح���س امل��وان��ي

... حت��ط��م��ت..آم��ال.. ع��م��ري بأياديك
اماني ل��ي )م��ع��ن��ى(..  ان��ت  ليه غ��اي��ب 

احتريك اللي  وان��ا  الضيقة  تكفيني   ..
كياني تلخبط  ط��ي��وف��ك  غ��اب��ت  م��ن 

.. م��ان��ي ع����ارف وي���ن مم��ك��ن االق��ي��ك
أن��ان��ي ال���ه���وى اح���ي���ان  ان  م���ادري���ت 

ابيك ان���ا  ل��و ك��ن��ت  اب��ت��ع��د غ��ص��ب   ..
ك��ل ش��يء ي��رج��ف ف��ي ض��ل��وع احملاني

ايديك بلمسة  ه��دن��ي  ارج���ع  تكفى   ..
ي��اه��و م��وح��ش ج��رح��ي دون���ك حداني

ام��ش��ي ع��ي��ون��ي تناديك .. م��اع��رف��ت 
م����ا ذرف������ت ال����دم����ع ل��ك��ن��ه ب��ك��ان��ي

لعينيك ت��ن��اظ��ر  عيني  ب���دت  م��ن   ..
ب���س ك���اف���ي ه��اجل��ف��ن ك���م ي��ع��ان��ي

يجيك وده  وه���و  دروب�����ه  ض��ي��ع   ..
ل��ك جناني اس��ك��ن اح��س��اس��ي واب��ن��ث��ر 

ايديك ب�  اي��دي  .. بعثر همومي وح��ط 
ف��ان��ي ط����ال  ل���و  ال��ع��م��ر  ان  ادري 

 .. مت��ض��ي س��ن��ي��ن��ه ومي��ك��ن ماجيك

صالح الحربي 

ضوء

اجي مكان الوعد؟! واال اسبقه انطرك!

واال اخذ املوعد اللي يحتريك واجيك؟!

يا آخر احلب ذقت احلب في اولك..

ويا أول الشوق اقصى الشوق ما ينتهيك!
طالل الرشيد

مكان الوعد

عندما يتمرجح الشعر.. ويعانق السماء.. واإلحساس 
يبحر بعي��دا .. مصاحبا صوت ارتطام املاء فيه.. نرى 
أحرف حمامة الشعر .. مش��اعل الدوسري... في قمة 
اجلمال والعذوبة الطاغية.. مشاعل.. في جتربة شعرية 
راقية جدا.. أضاءت ظلما الكلمات وأش��علت في دروب 

الشعر.. نورا.. بشموع اإلبداع.. الذي ال يطفأ ابدا. 

»ماتت غصوني وال جاني ربيعك
وخاب ظني«

مس��احات مخضوضرة.. من أبجدي��ات اجلمال... 
وسمفونية تس��تحق أن تسمعها بقلبك قبل أن تقرأها 

بعينك:

على ذاك الرصيف
وانا اتبادل مع ذكراك: ضحكة

ما نطق جرحي
ورا الضحكات حيف!
لني صار النور ظلما..

ولوني الباهت غدا عطشان يلهث
واخلريف

أوراقه تاعب صفحة املا
وانا اتساقط مع أوراقه حسايف

ليه خايف..؟
ميكن أظما؟!

أنا غرقانة.. وسط خوفي
وخايف!

أدري إني كنت خضرا
وسط عشبك

ومنت شايف؟!
ماتت غصوني وال جاني ربيعك

وخاب ظني
واغرقت في صمتي اخلايب

شفايف

مشاعل الدوسري 

أروح وي��ن  ادري  وال  نفسي  فاقد 
وال����دم����وع م���ن احل���ن���ني تهلني

روح وال���درب  كفن  خطواتي  ك��ن 
وك���ل ه��ف��وات ال��ط��ري��ق ت��دل��ن��ي!

م���ن ي����دور ل���ي م���ع األي�����ام ب��وح
ط���ال ص��م��ت��ى وال��س��ن��ني تذلني

ي��ا ق��ص��ة غ��رام��ي وال��ط��م��وح آآه 
ل���ى م��ت��ى ه����ذا اجل���ف���اف يبلني

غ��دا وجهك سموح لو  يا طموحي 
ط��ال��ب��ك ت��ك��ف��ى ت��ع��د وخ��ل��ن��ي

ل��ك ص��روح خلني م��ا ع��اد ع��ن��دي 
حلني صدفتك  م��ا  وأن  ط��ال��ب��ك.. 

يا ذكرى اجلموح الطيش  يا زمان 
ي���ا ش���ع���ور ال ض��م��ي��ت��ه علني

أنا باوادعك وأنسى اجلروح جيت 
تفلني! أن��ت  م��ا  قبل  أف��ل��ك  جيت 

ل��ك ورى اآلم����ال ض��وح ل��و ت��ب��ني 
ب��ق��ط��ع��ك م���ن ك���ل ع����رق يتلني

كنت احسب أني صحيح بعيد شوح
ل���ني ض��ل��ي��ت ال��ط��ري��ق وض��ل��ن��ي

والطموح احلقيقه  بني  ما  وضعت 
وال���ل���ي ي��ل��ق��ان��ي ع��ل��ي ي��دل��ن��ي!

صالح السكيبي


