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«لبيه»  يا بحر 
الشاعرة وجد من القلة التي عانقت السحاب بقوة املفردة لديها. 
تكتب االحساس وتبرهن على أنها مبدعة بال منازع. شاعرة جمعت 
بنصوصها ما مييزها عن غيرها من الشاعرات، نص متقن ُكتب بترو 
وللحبيب النصيب األكبر من هذا اجلمال رغم أن هذا النص قدمي إال 

أنه لن يفقد بريقه وهذا هو الشعر..

العزام مربك بهذا النص حضر ليروي ذوائقنا بالشــــعر االحساس، 
استطاع من خالل نصوصه لفت االنتباه، قادر على قطف اجلمال، غاب 
طويال ولكن حضر بالدهشــــة ليبرهن انه شاعر جميل في كل حاالته.. 
وبهذا النص الذي امتزج بني اجلمال والروعة وقوة الشــــاعرية لديه.. 

محمد العزام مرحبا بك من جديد بواحتكم التي تزدان بحضوركم..

بـــفـــرقـــاك ــــه  ــــت ذرف دمــــــع  ـــد  ـــع ب ــــا  ي ال 
ــق تــومــي ــي ــال ــع ــيــك شــــوف اقـــصـــى امل عــل

ــي أبــنــســاك ــت عــن مـــن قــــال لـــك ال غــب
ـــي ـــي ألشــــــق عـــقـــبـــك هـــدوم ـــل خـــطـــر ع

ــاك ـــت ألـــــف حــي ـــل ــي وق ــب ــل ــق ــك ب ــت ــط ــّل ق
ــي ــوم ــق ـــة مـــــا ت ـــف ـــال ـــك هــــــذا ح ـــزل ـــن م

ــــدم الـــغـــال وقـــلـــت يــفــداك وقــهــويــتــك ب
اقــــــدع بـــعـــرقـــي لــــو عـــشـــانـــك أصـــومـــي

ـــواك ـــل ــــــرع طـــعـــونـــك وب ــــو اج لــبــيــه ل
ــي ــوم ــح ـــــارق ي ـــــف ـــر امل ـــي لـــبـــيـــه لــــو ط

ـــي بــــذكــــراك ـــات لـــبـــيـــه لــــو تـــفـــنـــا حـــي
ــــو خــــــارت قــــــواي وعـــزومـــي لــبــيــه ل

ــــي حــــد مـــرســـاك جــابــتــنــي االقــــــــدار ل
ـــوجـــد أعـــومـــي ـــت وخــلــتــنــي افـــبـــحـــر ال

ــاك ــي ــدن واشـــغـــلـــت دنـــيـــاي الـــكـــرميـــة ب
ــو نــومــي ــوى حــل ــه ــال ـــت عــيــنــي ب ـــرم واح

ـــل يــنــعــاك ـــوص ـــو ال ــك ل ــب ــى ح ــل ــا ع ــق ــب ب
يــكــفــيــنــي طــيــفــك ال عــــرض فـــي حــلــومــي

عـــهـــد عـــلـــى قـــلـــب مــــن الــــشــــوق نـــــاداك
ــي ــوم ـــوعـــي وق ـــو انـــســـا رب ـــســـاك ل ـــا ان م

 الشاعرة وجد 

ــر ــح ــــي ســــــواتــــــك يــــــا ب ــــل عـــــزتـــــي ل
ـــــدود الـــقـــاع مــســجــون وحــزيــن  فـــي ح

فــــــوق مـــــا بـــــك مـــــن مــــعــــانــــاة وقـــهـــر 
ــني  ــعــاشــق ـــوم ال شــلــت فـــي صـــــدرك هـــم

عصر  ـــــزه  واحل ـــضـــيـــق../  ال ــي  ــصــان ن ال 
ــــارق ضنني ــــف ام مـــن  احـــجـــاجـــي  ـــد  اعـــق

ــــك خـــايـــف مـــن اعـــيـــون الــبــشــر  ــــن وازب
ـــرة واكـــــابـــــر فــالــونــني ـــب ـــع ــــم ال ــــت واك

ـــدر  ـــق ـــــــواب مـــــن ال ــــقــــى ج لـــيـــتـــنـــي ال
ـــــروح ويــن  ب الــبــشــر  ـــى  ــــــذا.. اغـــل ال خ

ــر  ــه ــس ال وادروب  والـــــهـــــم  ـــــــزن  احل
ســمــني  عــــــذر  ـــا  ـــه ل مــــالــــي  ان  اشــــهــــد 

الــصــبــر  اجـــمـــوع  و  ــضــحــك  ال و  ــا  ــن ــه وال
ـــى خــــبــــرك مــتــني  ـــل درعــــهــــا مــــاهــــو ع

ــــي شــهــر ــــــا قــــد ل ـــي وان ـــال ـــــري ح يــــا ب
ـــا.. ســجــني ـــه ـــب ـــاي ـــب ـــه ــــواري ول ــــط ــــل ل

ــــي دهـــر  ــة اشــــواق ــب ــس ـــشـــهـــر فــــي ح وال
ــــي صـــــــارت بــعــيــنــي ســنــني  ــــوان ــــث وال

بــحــر ــــا  ي غـــيـــابـــه  ـــــوى  س وش  شـــفـــت 
يــلــني  مـــــا  وعـــــزمـــــي  عــــزمــــي  لـــــه  الن 

ــمــر  ــــــــول انــــــه ق ـــــو اق ـــــا وفـــيـــتـــه ل م
ــوي ويـــســـري.. عــقــب حني ــض ــر ي ــم ــق وال

ــر  ــض ح ــــه  ــــن م ال  ــــر  ــــي غ هــــــــذا  بــــــس 
يــبــني  لـــلـــعـــالـــم  ـــح  صـــب او  ـــســـا  م ــــي  ف

ــر الــنــظــر  ــص ـــــااا ق ــــاب ي ـــا غ ــد م ــع ـــن ب م
ــــزن الــيــمــني  ــــاا ح ـــراه ي ـــس ــــن بــعــد ي وم

ــصــر  ــخــت ـــه امل ـــي ـــيـــت ف ــــو ب ـــحـــر ه ــــا ب ي
ــني ــامل ــع ــل ـــــه.. ل ـــــل واســــمــــعــــه ثـــــم وص

ــر  ــم ــع ال راح  واذا  عـــمـــري  ــــه  ل ذاك 
ــني  ــم ــســل م ـــــا  ي ـــــم  ـــــرك اج اهللا  عــــظــــم 

 محمد العزام

واحــــات

(١)
ــي: ــّن ــــا تــعــلــمــت اجلـــفـــا مـــنـــك، ل ان

جاحد! وانــت  خــاطــرك  أداري  تعبت 
عني.. يــوم  فــي  ــوقــت  ال ســألــك  واذا 

خالد»! «ضيعت  إحــســاس:  بكل  قّله 
خالد السويط

(٢)
علشاني تتعب  ال  الــقــلــب..  ميت  يــا 

كله! ـــردى..  ال علم  همني  ما  ـــاح..  ارت
خالني اختار  ما  مثل  ربــعــي..  اختار 

ــوب حــي اهللا! بــعــد.. مــا ه حتى عـــدوي 
خالد التميمي

ــك ـــق إلـــــلـــــي يـــــــــودي ل ـــري ـــط ـــل دلـــــنـــــي ل
ــــــي ــــــاب نــــــــورك عـــلـــي وتـــــاهـــــت دروب غ

األوله

نبض..

أوراق أنثى

أثبتت بعض االقـــالم انها تنادي 
وتصارع من أجل وضع مســـاحة لها 
فـــي الصحف الشـــعبية  عن طريق 
الواسطة واحراج املعدين وهذا ما انحدر 
مبستوى النقد في الساحة الشعبية 
نتمنى أن تـــزول هذه الظاهرة لنرى 

أقالما بيضاء. 
هيثم السويط

لســــبب ما تأتي اغلب املقدمات 
مملــــة، لذا اكتــــب أول مقال لي في 
هــــذه الزاوية بعيــــدا كل البعد عن 
املعتاد والروتني.. فاللذة في كسر 

القواعد.
يحكــــى في قــــدمي الزمــــان انه 
كانت هناك طفلة تدعى رمي، ما ان 
يغضبوها حتى متارس العزف على 
أوراق كراستها، ترسم عصفورا وآالف 
األشجار تتعمد ان تؤمن له احلياة 
الكرمية حتى بعد ان تعلق اللوحة 
على جدار الزمن. ومن املثير أن أقرب 
الناس إليها لديهــــم ـ في كثير من 
األحيانـ  آراء مختلفة عنها، باختصار 
هذه أنا... أنثى ما ان تتوســــد قلما 
حتى تنفصل متاما عن كل املثيرات.. 
تكتب من أجل أن تكتب فقط وليكن 
اجلميع على يقني تام بأني ال أتعمد 
اثارة القضايا.. ولســــت جريئة في 
طرحي، ولكنهم ال يســــتوعبونني 

اذن تكمن املشكلة في العقول التي 
تقرأ.. واحلــــل الوحيد ملن تواجهه 
مشكلة ما في مقاالتي هي ان يخبئ 
نســــخة من كل مقــــال ويقرأه بعد 
عشرة اعوام حتى يستوعب قفزاتي 
البســــيطة في الكتابة. وعادة ما ان 
أنتهي من انكبابي على األوراق حتى 
أعاود قراءة ما خطته أناملي واعتذر 
بشــــدة لكل من: العادات والتقاليد، 
األغبياء، املجردين من العقل، الرجل 

الشرقي.
وألنها قائمة تطول... سأكتفي 
مبا ذكرت. وأخيرا الود والورد ملن 
أوجدوا لي هذا املتنفس لرغباتي في 
الكتابــــة وأخيرا: هي نبذة صغيرة 
جدا عمن سيدير دفة هذه املساحة 
في االعــــداد القادمة.ـ  «ليس عندي 
موهبة خاصة.. إنه مجرد فضول» 

ألبرت أينشتاين.
 ريم التركي

ليه افترشنا احلزن
وسقينا رضانا من غضب

ليه السحاب احلزن
ليــــه الهرجــــه فــــي عناقيد 

العنب
يا رب حتى إلي نحب
سن الصدود بال سبب

يــــا رب مــــرارا يأخــــذ كل 
شــــيء

حتى في حلظات الطرب
من آخر التفكير

العــــام  اقــــرأ عــــن  جيــــت 
جلـــــديد

آلفــــني بيــــت مضمونها في 
كلمتني

األوله لو ما حصل وثانية يا 
ليت

يا ليت ما مرنا في فايت الدنيا 
سرور

اال سبقنا للقبور
والــــى ارتفع فينــــا رفيع من 

القصور
اال تهدم بالغرور

غبنا عن عيون الفرح
كن الفرح محظور

مــــا اوجعه يفنــــا قبل نفنى 
معه...

وان زارنا يا مسرعه
 يدخــــل بنا ألحالمنا ويطفي 

علينا النور...
اهللا حسيبك يا فرحنا صدق 

ما عندك شعور...
وش فيك كــــن اللي اقوله ما 

اعجبك
طــــاري  يعجبــــك  وش 

البــــنات
يا بعد عمري يا لبنات

هن والفرح من خلقت الدنيا

خوات لكنهن
الدموع بال  مثله وهو مثــــل 

ثبات
انضيعتك االوله الثانية

والثالثة والرابعة متشابهات
ان حيرتك اخلامسة
السادسة تلقى بها

نفس املعاني والصفات...
اموات حنا بدونهن

وبحضورهــــن يــــا صاحبي 
اموات...

ان ضيعتك االولة الثانية
والرابعــــة  والثالثــــة 

متشابهات...
ان حيرتك اخلامسة

السادسة تلقى بها نفس املعاني 
والصفات

 صالح الشادي

 ال مو أنا؟ 
الفنان الزميل عبدالسالم مقبول 
رسام الكاريكاتير املشهور بأعماله 
العاملية وزيادة على حبه ملوهبة الفن 
فوجئنا بأن موهبة الشعر ليست 
باجلديدة عليه فإنه يكتب من سنوات 
ــاعر ال  ولكن ال يحب الظهور كش
ــني باغتنا بهذا  نعلم ملاذا ولكن ح
النص الذي يجمع بني مفرداته غزارة 
الصور الشعرية كونه نثرا إال انه 
عالي السمو في هذه احلبكة التي 

ــعر بهذا الشاهق الذي أحضر  صاغها ونحن هنا إذن نهنئ الش
البهجة معه لهذا املتصفح.. وانتظروا جديده. 

(١)
حبيبي ال مو أنا 
ومنهو اللي قال: 

هذا أنا 
شي وغال ود. وهنا
وصبري اللي نال 

والقلب جنا 
الليل جال 

ضو السنا 
نور القمر طال

ومني دنا 
وليش العنا؟

وأفراحنا..
جتي لنا؟
ال مو أنا؟

(٢)
جوي حال..

وأصبح بديع
ورد في الرمال

وبها املسا 
واللي سال

صدري وسيع
بعز ودالل
والود رسا

حبي فال 
للي يضيع

كان بيده مجال
لو ما قسى

بأجوائنا
وأسمائنا واللي لنا.

ال مو أنا
(٣)

جـــرح  وخـــال  راح 
السنني

لكن بقى في البال 
ذاك الهوى

موجي عال فوق األنني
الهوى وقال كنا  صاح 

سوا
شفت املال

حب وحنني
وحال الهوى حال

كيف لو نوى؟
فأبوابنا لرواحنا 

مو بس لنا
ال مو أنا؟

 عبدالسالم مقبول

يا صاحبي
واقــــلــــبــــي الـــــلـــــي جــــرحــــتــــه األمـــــانـــــي

ـــات ـــاب ــــات م ــــاب ــــل م واجـــفـــنـــي الــــلــــي ك
مــــعــــانــــي وال  قـــــيـــــمـــــة  ـــــــه  مـــــــال احلـــــــــــب 

ــة بـــداخـــل الـــذات ــرب ــت أعـــايـــش غ ــح ــب وأص
ــــة لــــــلــــــوفــــــاء..يــــــا زمـــــانـــــي ــــي ـــــــــا ضــــح أن

ـــــت صـــــار احلـــــب كـــلـــه تــفــاهــات فــــي وق
ــــي ــــه الــــــصــــــدق مـــــالـــــه مــــوان ــــي ـــــــت ف فــــــي وق

 واملـــصـــلـــحـــة صــــــارت حتـــكـــم الـــعـــالقـــات
ــــي بـــاعـــنـــي مـــــا شـــرانـــي ــــل ويــــــا صـــاحـــبـــي ال

ـــر أحــــالمــــي نــهــايــات ـــب ـــب عـــلـــى أك ـــت وك
ـــــــدك كـــيـــانـــي ـــــــاي ــــــرت ب ــــــي..دم ــــــن ــــــت ــــــذل خ

ــات ــطــعــن ـــت حـــبـــي ب ـــازي ـــي..ج ـــن ـــت ـــرح ج

ــــي ــــان ــــــــــا كـــــنـــــت ب هـــــــدمـــــــت آمــــــــالــــــــي وم
ـــذات ـــال ــــت ب ــا مـــاجـــت مــنــك أن ــه ــت ــي ــــا ل وي

ـــــــدن عــــطــــانــــي ـــــــح ـــــي وم ـــــن ـــــن خــــــــــذا م ـــــل ك
ــعــشــر غــلــطــات ــطــنت صــلــحــتــهــا ب ــــم غــل وك

ـــي جـــان ــــت  ــــن ك وال  مـــجـــنـــي  ــــر  ــــعــــم ال طـــــــول 
مــــبــــداي كـــلـــه هــــاك..مــــاقــــلــــت لــــك هـــات

ـــــا شــــرانــــي ــــي الــــلــــي بــــاعــــنــــي م ــــاصــــاحــــب وي
ــات ــاي ــه ـــل أحــــالمــــي ن ـــم ـــب عـــلـــى أج ـــت وك

تــــعــــانــــي انــــــــــك  وتـــــــقـــــــول  ــــي  ــــك ــــشــــت ت ال 
ـــاة ـــان ـــع ـــــــا حــــيــــاتــــي..كــــلــــبــــوهــــا م أن

عبداللطيف ظاهر

ــالم لرفضه الظهور  ــاعر غائب عن االع ــاعر عبداللطيف ظاهر ش الش
ــعر/ االحساس  ــائل االعالم ولكن اذا حضر احضر الش ــتمر في وس املس
ــاعر يعد صاحب جتربة ومن االسماء التي تفردت بالساحة الشعبية  معه ش

نتمنى التواصل معه عبر واحتكم.

ــي ــان ــك ـــــــا فـــــي م ـــه مــــــرت وان ـــن ـــــــع س راب
ـــن حـــولـــي يـــجـــون ويـــروحـــون! والـــنـــاس م

ـــــان الــــلــــي عـــطـــاهـــم/نـــســـانـــي ـــــزم كــــن ال
ــون ــب ــغ ـــجـــرد وم ـــي مــــن احـــســـاســـي م ـــن وك

ـــي ـــالن ـــي وب ـــل ــــــرض نـــفـــســـه ع والـــــلـــــي ف
ــــه ســـنـــني مـــدفـــون ــــــدري ل ــــي ص ــــــؤال ف س
فواز الفهيد

نسيان


