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األمير بندر بن خالد الفيصل

الزميل بداح الهاجري

عبدالعزيز البابطني

أشواك الورد
محمد من ذكرياتي

في إحدى الليالي وأنا أبحث بني حاجاتي 
القدمية وبعض أش���رطة الكاسيت التي 
أحتفظ فيها بتسجيالت خاصة بي سواء 
عائلية أو من تسجيالت اإلذاعة التي كنت 
أحرص على تسجيلها آنذاك، وجدت ضمن 

تلك األشرطة تسجيال إلحدى حلقات برنامج »شجون الليل« والذي كان 
من تقدمي الشاعر اإلعالمي وفقيد الساحة الكويتية األخ األسير الشهيد 
محمد املطيري رحمة اهلل عليه ومع ذلك التسجيل رجعت بالذاكرة إلى 
الوراء ما يقارب أكثر من عشرين عاما مضت فحملتني سفينة الذكريات 
إلى شواطئ الزمن اجلميل حيث كانت بداياتي كشاعرة وقد كان الشاعر 
محمد املطيري، رحمه اهلل، مش���رفا ومعدا للصفحة الش���عبية جلريدة 
»األنباء« أيضا حيث تلقيت أولى خطوات التشجيع على يد ذلك الشاعر 
اإلنس���ان وكم كان كرميا بأخالقه وعفويته ورغم أن املراسلة كانت عن 
طريق صندوق بريد جريدة »األنباء« ولم تشهد الساحة كل هذه الوسائل 
املتقدمة لالتصال من امييالت وانترنت إال أنه كان للبساطة في التعامل 
طعم خاص كما كان للشاعرات احلقيقيات أمثال »عابرة سبيل«، رحمها 
اهلل، ووضوح ومهاة الروضة والش���يهانة والعروس األسيرة، طابعهن 
اخلاص وصدقهن الواضح مبشاعر لم يخالطها الزيف ولم يتجرأ أحد او 
يفكر مجرد التفكير، أن يكتب ألحد كما هو احلال في أيامنا هذه التي بدا 
زيف املشاعر فيها واضحا أيضا كوضوح الشمس ولو حلف املستشعرون 

واملستشعرات وأغلظوا اإلميان فلن نصدق أنهم كتبوا حرفا واحدا.
لذلك ظل هذا الهاجس يراود خاطري من حني آلخر متمنية عودة زمن 
الشهيد محمد املطيري وتلك الفترة الرائعة والصافية قبل أن يشوبها ما 
كدر صفوها وجاء إلينا من خلط األوراق متعمدا فقط من أجل التكسب 
املادي واإلثارة اإلعالمية البغيضة والتي فرضت علينا أس���ماء رجالية 
ونس���ائية ليس لهم بهذا التراث أي صل���ة ال من قريب وال بعيد وحتى 
لو أثبت���وا مهاراتهم بأي مجاالت أخرى يظل الش���عر النبطي واملفردة 
البدوية لهما الطابع اخلاص واألصالة العريقة التي ال متتد إلى جذورهم 
وانتماءاته���م العرقية املختلفة العائدة إلى خارج نطاق ش���به اجلزيرة 
العربية وقبائلها العريقة. ولعل اجله���ود الصادقة في خدمة موروثنا 
تعيد للشعر النبطي عامة والنسائي خاصة هيبته، وأنا هنا ومن خالل 
مقاالتي أرس���ل نداءاتي ودعواتي لألخوات الالتي وردت أسماؤهن بهذا 
املقال باستثناء »عابرة سبيل« رحمها اهلل بالعودة إلى الكتابة وحتدي 
كل الظروف ومعاودة النش���ر وقطع الطريق على من ينازعنا موروثنا 
األصيل فزمن الشهيد محمد املطيري س���يظل مادام هناك إخوة شرفاء 
يعملون جاهدين جادين من أجل خدمة الشعر الصادق واإلبداع احلقيقي، 

وعلى اخلير دائما نلتقي مع نداءات جديدة.

نداء أخير 
ن��س��ي��ت��ك م�����ا  ورب��������ي  ال  ن���س���ي���ت���ك  م�����ا 

حت��ت��وي��ن��ا م���وت���ى  األرض  ت��ن��س��ى  ك�����ود 
وي��������ن م������ا ل������د ب����ع����ي����ون����ي ل��ق��ي��ت��ك 

ط��ي��ف��ي��ك ال���ل���ي ف����ي ع���ي���ون���ي م��س��ت��ك��ي��ن��ا
ل���ي���ت ع���م���ري ي����ا ب���ع���د ع���م���ري ع��ط��ي��ت��ك

ول����و ي�����روح ال��ع��م��ر ألج���ل���ك م���ا وف��ي��ن��ا

نادية الصرعاوي

»فكر 8« بالكويت 
و»البابطين« راٍع 
ذهبي للمؤتمر

»بروز« الفضائية وبرنامج »صور شعرية«

عن مركز موفن

تقوم قناة بروز الفضائية هذه األيام بتسجيل مجموعة 
من القصائد لعدد من شعراء محافظة حفر الباطن، وقال 
ثاير اجلبريل املشرف على البرنامج في تصريح خاص 
ملركز موفن اإلخباري ان البرنامج عبارة عن صور شعرية 
بشكل مختلف، وأنهم قاموا بتسجيل مجموعة من القصائد 
لنخبة من الشعراء مثل مسفر الدوسري، سليمان الفليح، 
سليمان املانع، سعد زبن اخلالوي، سلطان الشلفان، سامي 
الشمري، فهيد العدمي، نواف املزيريب، عمر الفرا، محمد 
املزيريب، مشعل الوس���امي، منصور الفهيد، ومجموعة 
كبيرة من األس���ماء الش���عرية املهمة بالساحة، وقال ان 

البرنامج من إخراج املخرج ظافر السبيعي.

 الهاجري 
ورواسي 

الشعر

بعث الس����يد عبدالعزيز البابطني خطابا 
رسميا إلى صاحب السمو امللكي األمير بندر 
بن خالد الفيصل عضو مجلس األمناء ورئيس 
اللجنة التنفيذية ملؤمترات »الفكر« أكد من خالله 
دعم مؤسسة البابطني ملؤمتر مؤسسة الفكر 
العربي الذي س����وف يقام على ارض الكويت 
خالل الفت����رة من 9 الى 10 الش����هر اجلاري، 

وأشاد بدور املؤسسة للثقافة والتنمية وأكد 
على أهمية هذا املؤمتر الذي سوف يضم حشدا 
من العلماء واملفكرين العرب.  اجلدير بالذكر 
ان »فكر 8« هذا العام سوف يهدف إلى إكساب 
التعاون العربي مزيدا من التعاون والتنسيق 
لدعم جيل الشباب وأهمية دورهم في معاجلة 

التحديات واالهتمام بالفكر اجلديد.

متي���زت قن���اة 
»سكوب« ببرنامجها 
رواسي  الش���عري 
الش���عر الذي يعده 
اإلعالمي  ويقدم���ه 
الهاجري على  بداح 
الهواء مباشرا، فقد 
البرنامج  متيز هذا 
املتابع���ة  بق���وة 
وعفوي���ة التق���دمي 
حي���ث ش���د انتباه 
كثير من املشاهدين 
ومن���ا كل التقدي���ر 
للزميل  والتحي���ة 
بداح الهاجري لتميزه 
امللحوظ ونتمنى له 

التوفيق.

دش���نت مجلة وضوح 
موقعه���ا اإللكتروني على 
العنكبوتية وذلك  الشبكة 
 تلبي���ة لرغب���ات قرائه���ا 
ف���ي مقدمة  الت���ي تعتبر 
اهتمام���ات مجل���س إدارة 
إدارة   المجل���ة، وتدع���و 
الموق���ع محب���ي وضوح 
لزيارة الموقع بشكل يومي 
لمتابع���ة كل ما هو جديد 
حيث ستتم إضافة كل جديد 

بشكل دائم.

وضوح على الشبكة العنكبوتية

على سنام الطويل
 محمد املشري شاعر قادم بخطوات ثابتة برهن من خالل نصوصه أنه شاعر تفرد ليخلق صورا ال مثيل 
لها يصيب بالذهول ليأخذنا لفضاءات الشعر احلقيقي هنا، وفي هذا النص حتديدا يحتاج منا الوقوف 
والتأمل لنمتع قريحتنا بهذا االبداع. واحة »األنباء« تقدم لكم التفرد وكما عودتكم تس�ليط الضوء على 

الشعر ألنه حالة خاصة ويستحق منا املتابعة وبشغف.
الشاعر محمد املشري لديه مقدرة شعرية ومتيز وإبداع جمع بني اإلحساس واجلمال معا ليشكله 

في هذا القالب اجلميل، مربك بهذا الظهور ولنحتفل به ألنه يستحق منا املتابعة:

على س���نام الطويل وعاتي���ات الهبوب
نه���ار.. ي���وم الرب���وع.. عصير قب���ل الزوال

وقفت.. أراعيك يا صدر الشمال الرحوب
وأن���ت آخ���ر الل���ي بقالي م���ن رب���وع .. وآل

وقفت.. ميقاف م���ن كثرة عليه الذنوب
وانتابه اخل���وف من صحوة ضميره وس���ال:

دمعة وهو يحسب إن الدمع.. صابه نضوب
م���ا ي���دري احل���زن مخل���وق مع���ه.. اليزال

احلزن ل���� بنادم اقرب.. واملواجيع ثوب
ارحت���ال وإال  ح���ل..  يقض���ى  إم���ا  والعم���ر 

وأن���ا تكالب عل���ي من املقادي���ر.. نوب 
ونوب بنفس���ي على نفس���ي.. ن���زاع وجدال

أختار من باب زهد.. أكون رجل مغلوب 
وأحيان���ا أحرم عل���ى النفس الش���قية.. حالل

يا صبر قلب���ي على ما ال تطيق القلوب
ويا وس���ع صدري ليا ضاقت ص���دور الرجال

ويا قو عزمي ليا اش���تدت على الكروب
ويا طيب نفس���ي على كثر اجلش���ع والسؤال

كم عشت ما بني توديع املسا.. والغروب 
حلظ���ات.. موت األم���ل.. والش���ك.. واالنعزال

وينتابن���ي كل م���ا هبت عل���ي الهبوب 
ش���عور بأني غريب.. اشتاق يس���مع »تعال«

ما غبت ياحلزن واألش���واق عنك تنوب
وش���لون والش���وق ما يعرف ظ���روف ومجال

يتلن���ي.. واتنح���ا مبع���دات ال���دروب 
ال م���ر.. هان���ت مس���افات الطري���ق الط���وال

كله على ش���ان وضاح اجلبني.. اللعوب 
الل���ي تس���لطن عل���ى روحي بحس���ن وجمال

الل���ي ليا ب���ان وجه للزمان الش���حوب
لقي���ت به ع���ن قس���ا األي���ام.. عط���ف ودالل

الراق���ي الباق���ي بقلبي ول���و به عيوب 
الوص���ال دون  الع���ذال..  ب���ي  حت���دا  الل���ي 

تتوب  واملشاعر  وأستبيحه  أستسمحه 
ول���و خانت���ه.. جع���ل راعيه���ا لس���وء املآل

ولو عاضبت دنية العشاق.. وصل محبوب 
اللي���ال تزي���ن  الدني���ا..  تال���ي  ف���ي  الب���د 
محمد املشري

يا نوف
شاعرة حقيقية تعانق السحاب بجمال حروفها الذهبية 
لتعلي معها الش�عر النس�ائي وتبرهن على قوته، »وجد« 
حضورها الذهني يستحق منا التصفيق احلار لهذا النص 
الرائع الذي يبحر بنا في جميع اجلهات لنرى جمال الشعر 
من كل جهة تذهلنا بهذه اجلمالية لنستذكر معها نسيم 
الش�عر النس�ائي الذي بكينا على أطالله فترات طويلة 
فاحفظوا هذا االسم جيدا النها ستكون منبرا خاصا ورمزا 

جلمال الشعر النسائي.

ي����ا ن�����وف ح���دت���ن���ي ع��ل��ي��ه امل���ق���ادي���ر
وب���ي���ن���ت ل����ه ي����ا ن�����وف ج����ل اه��ت��م��ام��ي

مناعير ق���وم  ارض�����اه  الج���ل  وارخ���ص���ت 
ب���ال���ط���ي���ب ط���ي���ب وب����ال����ك����رام����ة ك���رام���ي

واه���دي���ت ل���ه روح�����ي ش���ه���ادة وت��ق��دي��ر
وب���ص���م���ت ل����ه ب���ال���ع���ش���ر ح���ب���ك ل���زام���ي

وص���دي���ت ع���ن ك���ل ال��وج��ي��ه امل��س��اف��ي��ر
ون���������ذرت ل�����ه ب����احل����ب ب������رد وس���الم���ي

ن����واوي����ر احمل����ب����ة  درب  ل����ه  ف����رش����ت 
وارخ�����ي�����ت ش����ري����ان ل���ش���وف���ت���ه ض��ام��ي

امل��غ��ات��ي��ر ال���ن���واي���ا  روح  ل���ه  واس���دل���ت 
ورف�����ع�����ت ق��������دره ف������وق ك�����ل األن����ام����ي

ت��ب��ري��ر دون  م����ن  وراح  ص����د  ن�����وف  ي����ا 
ي�����ا ن������وف م�����ا ق������در غ������الي وه���ي���ام���ي

م����ا ي�������دري أي����ام����ي ب����دون����ه م��ع��اس��ي��ر
ع���ي���ت ع���ي���ون���ي م�����ن ف�����راق�����ه ت��ن��ام��ي

صير اب���و  م��ل��ع��ون  ال���ش���وق  ان  ي����دري  وال 
احل����رام����ي ع����ل����ّي  ي����رح����م  وال  ك����اف����ر 

وج������دي وج������ود ال���ل���ي ح���ي���ات���ه ت��ع��ازي��ر
ب���ال���ي���ه وق����ت����ه ق���ب���ل س�����ن ال���ف���ط���ام���ي

م����ا ش�����اف م����ن دن����ي����اه غ���ي���ر امل��خ��اس��ي��ر
والح������د ص��ف��ط��ل��ه م����ن خ������وال وع��م��ام��ي

ت��ل��ع��ب��ه ال���دن���ي���ا وت���ع���ك���س ب����ه ال��س��ي��ر
ال��ن��ظ��ام��ي ب��ع��ك��س  ي������دري  وال  مي���ش���ي 

امل���ق���ادي���ر وع���ذب���ت���ن���ي  راح  ن������وف  ي����ا 
وص�������ارت ح���ي���ات���ي ع���ق���ب ن������وره ظ��الم��ي
الشاعرة وجد

 بركات الشمري

يا حزينة
دوريني في زوايا الياس... في ياس 

املدينة
دوريني في مالمح وجهك الدافي 

وقولي:
قولي: وينه؟

شاعر ماحبته بنت وبكى
شاعر مانسته بنت وشكى

شاعر يركض ورى األحالم واألحالم 
تهرب من يدينه

دوري عنه دخيلك ف املرايا..
في وجيه أحلى الصبايا

في النوايا
في الزوايا
في الهدايا

فالزهور اللي حتبك.. فلها مع ياسمينه
دوري عنه دخيلك في صباحك

في دموعك.. وانشراحك..
وسط حزنك
وارتياحك..

وسط دفتر مل من نزفه ومن دمعات 
عينه

دوريه..
فالوجيه اللي تنادي فالغيابات الوجيه

فاحلنني اللي أبيه وفاألنني اللي يبيه
وال بكى حزنه عليه
وال بكيتي تذكرينه

... دوريه
في عيون أطفال مروا... وابتسامه

وسط صمته..
ال جفا صوته كالمه..

وسط دفترك احلزين..

يوم كنتي تكتبينه.. يوم صرتي 
تشطبينه

دوريه..
ال غفى سمعك على صوته ونام

ف� السكوت
وف� الكالم

ف� احلمام اللي بصدره يوم طير لك 
حمام

في مالمح صبح بارد
كان بيدك تشعلينه
اسألي عنه.. يدينك

واسألي بينك وبينك
كيف مر ف يوم عينك لني مات 

احساس عينك
وانتي عينه
يا حزينه..؟

ي���اج���ّدي ع��ي��ون��ه��ا امل���ا وال��ي��ن��اب��ي��ع
بيدها فمها  على  اظ��م��ا  م��ا  قبل  م��ن 

ال��ي��اس وأضيع ب��ني  ال��ق��ان��ي اح��ي��ان 
رعدها صرخة  ف��ي  الغيم  وتلقاني 

ق��د ش��ّرب��ت��ن��ي م��ن أح��الم��ي قراطيع
وأن�����ا ع��ي��ون��ي ع��ل��ى مّل����ة ب��رده��ا
بندر بن محيا

شيطنة


