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25 محتاجة لك.. واحلاجة أم االختراع
ياللي تس���افر.. كل ما احتجت لك

ماقلت لك.. إن���ي ما أحتمل وداع؟ 
وداع م���ا أحتمل���ه.. م���ا قلت لك؟ 

العنود العبداهلل

محتاجة لك

عاطف احلربي

»بوب« المدخن الشهير.. أصبح شاعر »محاورة«
بعد أن ضيق اخلناق على شركات التدخني الكبرى في نشر الدعايات الترويجية ملنتجاتها في 
وس���ائل اإلعالم، جلأت هذه الش���ركات إلى نوع آخر من الدعاية يعرف بالدعاية )الرمادية(، وهذا 
النوع يعتمد بشكل كبير على األسلوب غير املباشر في الدعاية، وهو أقوى تأثيرا وأبلغ أثرا وأكثر 

إيحاء في نفس املتلقي من أنواع الدعايات األخرى التي تستخدم األسلوب املباشر.. 
ومن ذلك ظهرت تلك الدعاية الش���هيرة التي تصور فارسا من )الكاوبوي( 

يدعى »ب���وب« وهو يدخن، فيقول له صديق���ه: )بوب.. لقد أصبحت 
مدخنا(.. ليش���عره بأنه أصبح رجال فارسا بعد التدخني، فيوحي 

ذلك للمش���اهد أن التدخني من عالمات الرجولة والفروسية .. 
وقد حققت هذه الدعاية مفعولها في التأثير في نفوس كثير 

من الناس، مما حدا بالقائمني على مكافحة التدخني – فيما 
بعد – إلى اس���تغالل هذه الدعاية اس���تغالال أمثل لبيان 
خطر التدخني من خالل تغيير بعض عبارتها لتصبح: 
»بوب.. لقد أصبت بالس���رطان« ووضعها على الفتات 

في الشوارع.
وقد اس���تمرت ش���ركات التدخني في استخدام هذا 
النوع من الدعاية بعد أن أثبت جدواه، فاستغلت األفالم 
واملسلسالت من خالل عرض مشاهد ألبطالها وهم يدخنون، 

كما استغلت لعب األطفال، ولعب الكبار )البلوت( لترويج 
منتجاتها اخلبيثة.

غي����ر أنه لم يخطر ببال أصحاب هذه الش����ركات ولم يدر 
بخلدهم يوما من األيام أن أفضل دعاية لترويج التدخني ستقدم 

لهم مجانية – ويالألسف - من قبل بعض القنوات الشعبية في بالدنا، 
وذلك من خالل »احملاورات الشعرية« التي تعرضها هذه القنوات، حيث 

يعرض فيها الشاعر )النجم( صاحب اجلمهور الكبير وقد أفحمه خصمه، فيمتشق 
»س����يجارته« ويشعلها أمام أنظار اآلالف من املشاهدين الذين أغلبهم من اجلهال واألطفال 

واملراهقني، فيوحي إليهم هذا املشهد أن هذه »السيجارة« هي مصدر اإللهام واإلبداع لدى هذا الشاعر 
.. فيخلف ذلك أثرا س����يئا في نفوس هذه الش����ريحة من املشاهدين، ستكون له فيما بعد انعكاساته 

اخلطيرة على سلوكهم، وقد يقودهم إلى ممارسة هذه العادة من باب اإلعجاب وتقليد جنومهم.. وهكذا 
تقدم هذه القنوات الشعبية - من حيث ال تشعر -على شاشاتها وبشكل متكرر يوميا أخطر دعاية 
لترويج التدخني لم يحلم بها يوما أصحاب ش����ركات التدخني. و يزداد األمر غرابة إذا علمنا أن هذه 
القنوات الشعبية تقدم في الوقت نفسه بعض العروض التوعوية لبيان أضرار هذه 
العادة اخلبيثة، ويأتي هذا التناقض العجيب في ظل غياب الرسالة اإلعالمية 
الهادفة الواضحة لدى القائمني على هذه القنوات الشعبية الذين ال يهمهم 
سوى جمع املادة من خالل استمطار الرسائل من هواتف املشاهدين. 
لقد أدرك علماء التربية والصحة واالجتماع خطر مثل هذه املشاهد 
على عقول الناشئة وتصرفاتهم وسلوكهم فطالبوا بالتقليل 
منها في املسلسالت الدرامية بل حذفها نهائيا حتى ال تستغل 
هذه األعمال التلفزيونية لترويج مثل هذه العادة القبيحة، 
وإذا كانت هذه القنوات الشعبية تزعم أنها قنوات هادفة 
تخدم املجتمع وتتعاون مع جمعية مكافحة التدخني من 
خالل تقدمي بعض العروض التوعوية التي توضح خطر 
هذه العادة الفتاكة على شاشاتها - وهذا عمل تشكر عليه، 
فلماذا ال تسعى هذه القنوات إلى حذف هذه املشاهد التي 
تتخلل كثيرا من »احملاورات الشعرية« والتي تشجع على 
ممارسة هذه العادة اخلبيثة؟ أو على األقل ملاذا ال تتعامل 
معها كما تتعامل مع »ش����عارات« القن����وات األخرى عندما 
تنافسها في تغطية مناسبة ما، حيث تقوم بطمسها وتظليلها 
حتى ال يراها املشاهد؟ وملاذا - أيضا - ال تشترط هذه القنوات 
على الش����عراء وأصحاب املناسبات لعرض احتفاالتهم في شاشاتها 
أال تتضمن هذه االحتفاالت أي مش����هد يروج لهذه العادة الس����يئة أو أي 

سلوك غير سوي؟.. هذا، واهلل هو الهادي إلى سواء السبيل.
سلطان بن مترك الخضاري
alkhdari@gmail.com

وينك ثالثة شهور ال حي ال ميت
 ال حتسب أنها يوم عدت سريعه

أبش���رك بعدك مرضت وتعافيت
وصيف اجلفا عدا وال أرجي ربيعه

حضورك يشابه غيابك تساويت
اإلحساس ما تشريه حتى تبيعه

علي الجميلة

صبحك طشاش.. وصبح غيرك غثا بال
 واطاللتك ماتش���به اطالل���ة الغير

اطاللتك سكر.. غنج.. ضحكة أطفال
وأموت الم���ن قلت لي صبحك بخير

تقولها.. ويزمي بي العش���ق زلزال
ويصير شّي )ن( ما بعد صار ويصير

فالح الفاضل

وينك..!!

ضحكة أطفال

سبحان من خالك ب� احلسن متثال..
وس���بحان م���ن صور جمال���ك بآيه

سبحان من صّورك ب� رموز اجلمال..
حت���ى تتعلى فوق برجي وس���مايه

اشوف زولك يوم ب� املشي تختال..
العبايه والمس���تك  هب���وب  وهبت 

مريت صوب���ي بلتفت طاح العقال..
غباي���ه الحتس���به  جمال���ك  ه���ذا 

الش���فه منبعها عسل والعسل مال..
واخل���د ال ش���فته اثرت ف���� عمايه

الليل زوال.. والش���عر مجدوله مع 
والع���ني حتك���ي قص���ة م���ع نهايه

عند اخلتام انا ابس���أل هالس���ؤال..
املزاي���ا وال  ان���ت  املزاي���ا  أن���ت 

يوسف الرفيعي

الرفيعي..  يوس��ف 
للمرة  يش��ارك  شاعر 
األول��ى ب��ال »الواحة« 
النص..  ه��ذا  ويق��دم 

اجلميل.. نتابعه.. 

تمثال الحسن 

يا رفيقي
ال تسلني يا رفيقي 

كيف تاه الدرب.. مّنا 
نحن في الدنيا حيارى 
إن رضينا.. أم أبينا 
حّبنا نحياه يوما 
وغدا.. ال ندر أين!

فاروق جويدة

خلف الشبابيك

بشتاقلك
ال بقدر شوفك

و البقدر احكيك 
بندهلك خلف الطرقات

وخلف الشبابيك 

جوزيف حرب

واهلل ال أعلم ماهية هذا املصطلح ومكانه وتاريخ ميالده، ولكنني 
أعلم وأدرك وأؤمن بأن املس���احة الكبيرة والشاسعة التي يأخذها 
من حياتنا وأوقاتنا لم تورث بعضنا � وأنا منهم إن لم أكن أولهم � 
سوى الهم والغم وضعف النظر، وأتذكر ليس على سبيل املقارنة 
تعاريف وتخاريف بعض الشعبيني من الشعراء ملصطلح )احلداثة( 
وكيف كان بعضهم بعد متسيس شواربه يصفها ويتباهى بجهله 

وقلة حيلته في وصفه.
واملس���ألة يا أحبائي الكرام.. بسيطة وس���هلة للهضم والفهم، 
فالش���عر لم يخلق لنا ليحارب بعضنا البعض وال لنتبادل التهم 
والشتائم »قدام اهلل وخلقه« ونعري سطحية مجتمعاتنا ونخلق 

من هذه السطحية رموزا نقارب تقديس أشخاصها وأقوالها. 
لم يخلق الش���عر لذلك.. بل خلق ليرتقي بإنسانيتنا ويجعلها 
قبل كل شيء، فبالش���عر نقترب من أنفسنا وأرواحنا ونستطيع 
ملس جراحتنا بلطف ونستشعر تلك اللذة التي تكون بني ميالدها 

وضمادها، وهذه هي حقيقة الشعر.
وليس من الضرورة أن يفرض عليك ش���اعرا ال تستسيغ فكره 
وقصائده، وال أن تقبل قصيدة شرعت لها املجلة صفحاتها لتكون 
هي )قنبلة( املوس���م، فلرمبا وجدت ب���ني طيات نفس هذه املجلة 
شطرا من قصيدة مركونة في زاوية ضيقة في صفحة القراء.. فيه 

من الشعر ما يشبع رغبتك ويرضي غرورك. 
فاحلكاية باملختص���ر املفيد أنني حينما أحتدث عن الس���احة 
الش���عبية فأنا ال أحتدث عن الشعر، فالساحة مبجالتها وجنومها 
وأقمارها الصناعية وغير الصناعية.. ليس���ت سوى ناقل أمتنى 
صدق نزاهته للش���عر، فبإمكانك أن جتد الش���عر بها مثلما جتده 
على أي رصيف مهترئ.. أو ش���ارع مهجور.. أو كرسي متحرك.. 

أو ابتسامة عابرة!

مصطلح 
»الحداثة«

جديد من  عشقتك  حبك..  مليت  ما  كل 

وخطر البال..  علٍى  بشي  ماهو  والغال 

جيتني من عقب ليلة جتافي/ صبح عيد..

لّو منت ب� )عيد االضحى( وال )عيد الفطر(،

وتزيد االحاسيس..  من  ماتعطي  ياكثر 

ل��ني زع��ل��ت احمل��ب��ني/ واح��رج��ت املطر

قصيد.. حبكة  في  اتخيلك..  ماجيت  كل 

تصغر الصفحة من الشوق ويضيق السطر

وان خذوك الناس والوقت والطبع العنيد
شطر  اول  وغن  القصيدة..  ابيات  اترك 

محمد المسعري

غن.. أول شطر..!
املجرم شعريا.. محمد املسعري.. 
هن��ا.. كما كان وكم��ا تعودنا منه.. 

نهرا شعريا.. ال ينضب..
خ��ارج  تغري��د  املس��عري.. 
السرب.. للداخل طبعا.. للشعر هنا.. 
امتداد.. مختلف.. ونفس ش��عري.. 
ي��روق للذاك��رة.. والذوائق.. ياكثر 
 ماتعطي م��ن االحاس��يس.. وتزيد
لني زعلت احملبني/ واحرجت املطر، 

و مساحات )مسعريه(.. مختلفة.. 
ممتلئة بالشعر 

احلني ت���وك حتس بحاجة إحساس���ي
وحاجتك لعيوني اللي كنت مش���قيها

يا هي���ه توك حت���س ب���كل غلطاتك؟
روح وفت ل���ك بكاس الغدر تس���قيها

وين إنت يوم���ك توصيني على حاجة
ال قل���ت لي أحت���رق الزم )أس���ويها(

وين إن���ت وقت اخلالي���ق كلها ضدك
أحاكيه���ا( )م���ا  أص���د كل اخلالي���ق 

يكفيك كن���ت بعيون���ي األول وغيرك
يكف���ي وجودك وجودك ب���س يلغيها! 

أن���ا أبفهم دخيلك ش���نهي الس���به..؟
وأن���ا اعتبرت���ك كبي���ر وما تس���ويها

روح���ي تداريك.. تطعنها بس���كينك؟
أن���ا أش���هد إنك خبي���ث وراي���ح فيها 

ال حتس���ب إني بكي���ت ودمعي بخدي
ب العكس فتحت عين���ي كنت عاميها

والي���وم م���ا ابيك ترجع ل���ي إتعذرلي
وش لك بعني نس���تك وكن���ت غاليها؟

أبختصر ي���ا جروحي مان���ي مطول..
أبيك تنس���ى املسمى )س���يف مغليها(

وأبي���ك تفه���م كالمي زي���ن وحتفظه:
احلاج���ه الل���ي ت���ذل ال���راس مابيها

 
سيف الهاجري

شعور اليأس..
ي���ا أعذب حكاية طلبت���ك ال تعاتبني..

ما كنت أحسب الظروف أقوى وخليتك
الوق���ت قاس���ي على أيام���ي وغابني..

وعل���ى صعوبة ظروفي ما تناس���يتك
كن هاألحاس���يس واألش���واق تطلبني

كن ماله���ا غير ليه أزري���ت وأبكيتك؟
يا أروع تفاصي���ل عمري بس جاوبني

وش ذنبه القل���ب ال من هام وأغليتك؟
ليه بحياتي )ش���عور الياس( يغلبني

وليه إن���ت بالذات أغليت���ك وحبيتك؟
لك���ن تأك���د م���ع إن الوق���ت غالبني

غ���الك محفوظ ل���و ما ع���دت هميتك
اهلل يحفظك.. زمان الضيق كاس���بني

لك���ن تأك���د: قس���م ب���اهلل حبيت���ك!

سيف.. مغليها 

ال جيت تفتح س���والف كنت ناس���يها
خ���ذ هالقصي���دة م���ن أوله���ا لتاليها

م���ا ع���اد ميديك ج���اي تق���دم أعذارك
م���ا عادت ته���م خذها واحتف���ظ فيها!

حسين الشمري
عندما تغني األحرف.. بال ش��ك.. س��تنطلق س��مفونيات وأغنيات.. تغنى للطيور 
واألعش��اب والورود.. والشعر حالة غناء استثنائية.. الذوائق تطرب للرائعني أصحاب 
هذه الس��مفونيات و»الواحة« دائما.. كما عودتكم.. سباقة في تقدمي األسماء الشعرية 
اجلديدة.. وضخ الروح املختلفة في الساحة الشعبية وتشجيع املواهب الشعرية وهذا 
ما ميزنا عن الباقني.. ش��اعرنا اليوم.. س��يف الهاجري.. شاعر.. صغير سن.. ولكن.. 
ميتلك احساسا قد يجعله في يوم من األيام من.. أجمل األسماء املوجودة في الساحة 
الشعبية. سيف الهاجري.. نقدمه اليوم للذوائق .. بنصوص شعرية شابة.. وموهوبة.. 

وفي يوم من األيام.. سيصبح.. النص أجمل وأرقى.

سيف الهاجري.. حكاية شعرية.. جديدة

حقوق اإلنسان
خس��رني ق��د  واح��د  براب��ح  مان��ي 

واله��و بخاس��رني م��ن الن��اس ربحان
ماه��و بش��رط أزور م��ن ق��ال زرن��ي

م��ع احترام��ي لهيئ��ة حقوق اإلنس��ان! 

برهان التجربة

حظي ليا ثابرت يبس��ط لي على العليا فراش

وأفخ��ر اذا نافس��ت ن��اس فاحلي��اة مثابرة

والتجربة برهان/ للعظم الصليب وللهش��اش

ياجاب��ر العض��م الصليب إلل��ي توفى جابرة

ما فيك حيلة
املش��كلة/ ان��ك مش��كلة، ، ماله��ا ح��ل

يعن��ي، عل��ى ماقي��ل/ م��ا في��ك حيل��ة

الشوق غالب
كس��رت ف��ي غياب��ك جمي��ع اخلواطر

وت��اب مبعانات��ي  ح��س  عاش��ق  ك��م 
املخاط��ر كل  الوص��ل  جل��ل  قه��رت 

ماطح��ت.. لك��ن طاحت دموع��ي عتاب
عاط��ر األنف��اس  ب��ني  ذك��رك  م��ازال 

الش��وق غ��الب لك��ن  متع��ب/  الب��وح 

الركن الهادئ لـ محمد بن صويان 

عاطف الحربي


