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25 شاني على  دمعه  وال  تنزل  ع��اد  ال 
شف كيف أعاتبك وانا أصارع العبره 

أنت أجمل أفراح عمري واجمل أحزاني
وأنت أول إنس���ان في قلبي على فكره
جابر البطحي

على فكرة

عاطف الحربي: الحياة أغصان.. شف عاد أنت كم لك غصن أخضر
حسين الشمري

الشعر.. أكبر من يأتي هكذا.. مع عاطف 
احلربي.. الشعر مع هذا اخلاطف يأتي..
محمال.. باملاء.. والعشب.. والثلج.. 
عاطف.. هنا.. أقام متثاال شعريا..

يحتاج الناظر إليه.. وقفة مطولة لتأمالت 
هذه املنحوتة الذهبية النادرة ..

حروف.. ليس كأي حروف.. وقواف.. 
مألت الصفحة شعرا ... وحكايات... 

)عاطفية( غير قابلة.. )للرد(..: 
هنا.. في هذا النص.. نقطة فاصلة.. ماذا 

تعنيلك؟
في هذه النقطة.. ارتكاز.. الدائرة.. واملركز.. هو املؤثر.. وصدق بأن 

ماحدث جميعة..
يدور حول هذه النقطة الفاصلة.
أين أنت.. من اجلفاف.. هنا؟ 

أبتعدت عن اجلفاف كثيرا.. انظر الي بني حروف القصيدة.. أتساقط 
مطرا.. 

وهل كتبت هذه القصيدة... والناس نيام؟
صدقني.. ال حتلو القصائد اال عند نومهم... هذه هي احلروف تخجل من 

تظهر امامهم.
وماذا تعني لك احلارة؟

مدينتي.. املصغرة.. وموطن حروفي 
وماذا يعني لك.. احلب ؟

قصائدي.. واملدينة.. والكويت.. 
هل وجدت العشب.. من حولك؟

يترآى.. الي هذا )اخلضار(.. سأحتلف به قريبا 
عاطف عرفنا..على ذاك الطفل االسمر القابع.. خلف حروفك..؟
ذاك.. طفل مأل طاولة.. مدرسته.. ودفاتره شخابيط.. وأحرف 

قرأها... الوقت قبل أن يقرأها.. ذاك طفل.. جمع من )حنايا( املدينة 
املنورة..

صوت.. احلارة.. واالبواب.. واالصدقاء.. وجرس املدرسة.. وهي.

نص )عاطفي( 

اخضر غصن  لك  كم  ان��ت  ع��اد  شف  اغ��ص��ان..  احلياة 
ل���و ب��ق��ا ب���ك ش���ي م���ن ع��م��ر وح���ك���اي���ات ال��ط��ف��ول��ة

وج���ه���ك ال��ل��ي��ل��ة ي��ق��رب��ن��ي م���ن االن����س����ان اك��ث��ر 
ح��زن��ك ال��ل��ي��ل��ة ي��ح��دث��ن��ي ع���ن ال���دم���ع وف��ص��ول��ه 

ل���و س��ك��ت وم��ارض��ي��ت ت��ب��وح ع���ن م��اب��ك وجت��ه��ر
ري��ح��ة ال���ذك���رى ت���ف���وووح ب��ك��ل م�����اودي ت��ق��ول��ه 

اذك����رك وال���وق���ت م��ث��ل احل��ل��م واج��م��ل م��ن��ه واب��ه��ر 
ت��رك��ض ب��ع��م��رك ه��ن��ا وه���ن���اااااك م��ات��خ��ش��ى ذب��ول��ه

وتفخر  وت��ت��م��ادى  تسبقني  ب��ال��ط��ي��ش  واذك�����رك 
وان�����ت ف���ي ب���ال���ك ت��ع��ل��م��ن��ي م��ف��اه��ي��م ال��رج��ول��ة!

واذك�����رك واوراق���ن���ا م��اق��د غ��زاه��ا ال��ل��ون االص��ف��ر 
خجولة واح��الم��ك  احل���ب  ح���روف  وت��ش��ط��ب  تكتب 

تسهر ت���ن���ام..  مل���ا  ال���ن���اس  ام  واحل�����ارة  واذك�����رك 
ك���ان ل���الس���رار ف���ي ص��وت��ك دف�����ااا ل���ه ك��ن��ت اول���ه 

واذك�������رك وم����غ����ازل ال���ب���ي���ب���ان..م���ات���ق���در وت��ق��در
ف��ي ح��ي��اك وف���ي ج��ن��ون��ك ش��ي ان���ا م اق����در اط��ول��ه 

واذك�����رك ن��ادم��ت��ن��ي ل��ي��ل��ة ق��ص��ي��د وك��ن��ت االش��ع��ر
ل��ي��ل��ة م�����رت س���ن���ني اع����م����ارن����ا ف��ي��ه��ا ع��ج��ول��ه 

واذك�����رك وال��ذك��ري��ات اغ��ل��ى ه��داي��ا ال��ع��م��ر واط��ه��ر 
ك���م ت��رك��ت ب��ق��ل��ب��ي ال��دن��ي��ا م���ن احل���ب ام��غ��س��ول��ه 

ت��رك��ض وان����ت تصغر  ات��ش��ي��ب واالي������ام  ال��س��ن��ني 
ك��ن��ك ال���ل���ي م���اع���رف ي��ك��ب��ر وخ�����ان ال���ك���ل ح��ول��ه 

وام��ط��ر.. بالشعر  اط��راف��ه��ا  مل��س��ت  ل��و  روح���ي  م��ن��ك 
ط�����اح م���ن���ه���ا ك����ل م��������اودي وم���������اودك ن��ق��ول��ه

اسمر  وط��ف��ل  ح���ي���ااااة  فيها  ك��م  )ع��م��ر(  ذك��ري��ات��ك 
ك���ل م��اغ��م��ض��ت ف���ي ق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ه��ا.. ص���وت���وا له 

واحل��ي��اة اغ��ص��ان ش��ف ك��م ل��ك وك��م ل��ي غصن اخضر
الطفولة اي���ام  م��ن  )ض��ح��ك��ة(  ارواح��ن��ا  ف  بقت  ل��و 
عاطف الحربي 

عاطف احلربي

نموت أغراب

محبوبتي...

يرضيك يالحزن
لنا في هامة العليا سكن ومن النهار ثياب

ولنا من نفحة الطيب الشذى واحلق يقنعنا
نعيش اغراب بني الناس وان متنا منوت اغراب

وتنسانا العيون اللي جلل سلوانها ضعنا
غلط لكن وش احليلة طبيعة والطبع غالب 

نتوب وننقض التوبة ونور الصدق يتبعنا..
أحمد المفضي

حس���ي��ن الغدن���ان 
الشمري.. ومشاركة أولى 
متميزة مليئة باإلحساس 

املفعم.

محبوبت���ي نور عل���ى كل األنوار
في وصفها تأخ���ذ من النور نوره

م���ا مثله���ا واهلل ف���ي كل األقطار
ال في قطاع األرض وال في عصوره

إن شفتها أش���عل كما واهج النار
هي من فهم قلبي وراعت شعوره

من حس���نها قامت بي القاع تندار
األرض تسعني دوره وأدور حول 

مقداره���ا يعل���ى عل���ى كل مقدار
وال ش���ك في هذا تراه���ا معذوره

حبي لها س���ر وحبي له���ا إجهار
وحبي لها ي���وم الرخا والضروره

وحب���ي لها معنى وقلب���ي لها دار
وهي مالكة قلبي من أقصى جذوره

محبوبتي غنوا بها كثر األش���عار
الرم���ش آية وباق���ي العني صوره

ربي حفظها من حسد كل األشرار
فدوة لها روح���ي ونفس صبوره

طاب الهوى وطابت تصاريف األقدار
وأضي���ع في حب تغن���ت زهوره

هاذي نتيج���ة حبه���ا وكل اآلثار
مجنون ليلى مات وحس���ن دوره
حسين الغدنان الشمري

ي��رض��ي��ك ي���احل���زن.. ي��ات��ال��ي ع��زاوي��ه 
شّيابي؟ بني  راس��ي..  شيب  على  تضحك 

عالنيه؟ ب��ي  جتهر  ي��احل��زن؟  يرضيك 
اصحابي؟ اق���رب  بحالي  ت��ه��اون  حتى 

وج����دي وج����ود اج����ودي ص���ار ع��اري��ه
ه���ذا وه���و م��ن ول����د.. ع��ت��اق األرق��اب��ي
محمد الدحيمي

»دانة الدنيا«.. 
يتواجد الشاع�ر املعروف خالد املريخي هذه 
األيام في القاهرة لالنتهاء من اللمسات األخيرة 
على عمله الغن���ائي الوطن����ي اجلدي���د وال����ذي 
يجتم������ع فيه كل من الفنان راش���د املاجد مع 
الفنان الشاب أحمد حسني حيث يحمل عنوان 
»دانة الدنيا« ه���ذا ومن املتوقع أن يتم طرحه 
في األسواق تزامنا مع احتفال الكويت بعيدها 
الوطني وعيد التحرير في شهر فبراير املقبل.

اجلدير ذكره أن الشاع���ر خالد املريخي يعتبر 
من األسماء الشعرية املهمة في الساحة اخلليجية 
سواء في مجال الشعر أو في مجال األغنية التي 
أثبت فيه أنه من أجن���ح األسماء في ابراز دور 
الكلمة ملا حققه من جناح على مستوى الوطن 
العربي من خالل أعماله الفني����ة الكبيرة مع كبار 

الفنانني واملطربني في الوطن العربي كله.

أحبك أكثر..
تكبر.. تكبر!

فمهما يكن من جفاك

ستبقى، بعيني 

وحلمي، مالك

وتبقى، كما شاء لي 

حبنا أن أراك

نسيمك عنبر

وأرضك سكر

وإني أحبك.. أكثر

يداك خمائل

ولكنني ال أغني

ككل البالبل

فإن السالسل

تعلمني أن أقاتل

أقاتل.. أقاتل

ألني أحبك أكثر!

غنائي خناجر ورد

وصمتي طفولة رعد

وزنيقة من دماء

فؤادي،

وأنت الثرى والسماء

وقلبك أخضر!

وجزر الهوى، فيك، مد

فكيف، إذن، ال أحبك 

أكثر

وأنت، كما شاء لي 

حبنا أن أراك:

نسيمك عنبر

وأرضك سكر

وقلبك أخضر!

وإني طفل هواك

على حضنك احللو

أمنو وأكبر!

محمود درويش

يا كبر حظي ال التفت ولقيتك...

قصيدة غير وطنية

وكل ما أنهي حزني أرجع أبتديبه

احلزن »نسم علي من كل.. وادي«

غريبة حالة  وحالتي  خلقت..  من 

انقسم نصفي.. على نصفي متادي

عندليبه غنا  ي��وم  غنا..  طفل.. 

صيحت���ي داخل بلد.. ما هو بالدي

طفل يكتب بأصبعه )وين احلبيبة(؟

بانت أحزاني.. وال بانت س���عادي

حليبه في  حتى  امل��ر..  طعم  ذاق 

ما عرف وجه الصديق من األعادي

يكبر أكثر.. تكبر بعينه مصيبه..

ليه يكبر؟ وين رايح؟ وين غادي؟

كئيبه ج���دا..  بها  ال��ل��ي  احل��ي��اة 

م���ا قدرت أن���ي أالقيب���ه.. مرادي

لوني األبيض عكس للشمس طيبه

والسهر.. يعكس لي اللون الرمادي

وكل ما أنهي حزني أرجع أبتديبه

احلزن »نسم علي من كل.. وادي«

وكل ما نامت عيوني.. يا الغريبه

أنهيتي.. سهادي أنك فيني..  أذكر 

قنيبه صوتي  وأنا  ذيب..  داخلي 

داخلي.. من يوم م���ا كنت مهادي

والصدوق اللي جنا والكذب خيبه

من ثالث س���نني شاعر.. موبعادي

واحلكاية.. تكبر أكثر.. واملصيبه..

ما قدرت أكتب قصيدة في بالدي!!

سامي الشمري

س���امي  الباذخ 
الش���مري ون���ص 
شعري »نسم علينا 
وادي«  كل  م���ن 
يستحق أن تقرأه مرة 
ومرتني وثالث مرات 
نص عاش بني صدر 
هذا »السامي« لفترة 
طويلة وخرج على 
شكل حروف مختلفة 
جدا وبه���ا اجلمال 

الشيء الكثير:

وللشعر مع سامي الشمري حكايات وفصول وقصص 
ومساحات مخضوضره:

وتبتعد أكثر؟
الذوق،  شاعر بقدرة 
يتأم���ل اجلمال فيصنع 

اإلحساس
يحيل املشاعر عقودا 
تضيء من حروف فينسج 
للروح بعضا من اإلبداع 

الذي نالمس.
ط���الل فه���د اجلبلي 
وحضور من نور في اول 
مصافحة لذائقة القراء عبر 
واحة »األنباء« ونتمنى 

أال تكون األخيرة.

تقل���ل خطاويك يلي عل���ى قلبي 
وإنا ل���ك اهلل كل يوم���ن رجيتك

ال من مشت رجلي وجيت حلواريك
تخنقن���ي العبرة ليا ش���فت بيتك

ضاعت بك الدنيا وضاعت رجاويك
وفي هقوتي ال صرت فيها هقيتك

يا كيف تنساني وأنا العمر مهديك
ش���لت العمر في راحتي ثم جيتك

وي���وم أتذكر في الزم���ان ولياليك
ال صرت تبغى الروح جيت وعطيتك

وان���ا ل���ك اهلل كل ي���وم أطري���ك
ي���ا ليلي الي تهت فيك وس���ريتك

وإن كان حتس���بني داله وناسيك
منس���اك لو يخطر فبالك نسيتك

والي���وم تاركني ف���درب التهاليك
يا ش���عري الي كل منه���ي بديتك

أنا على سلوم العرب حبيت ناصيك
وأرج���وك قدر جيت���ي يوم جيتك

ع���ود وفل اي���دي متس���ك اياديك
عزي حلال���ي كمان رحت وجفيتك

ع���ود ترى قلبي يرح���ب ويبغيك
وي���ا كبر حظ���ي ال التفت ولقيتك

عود على اللي بذرف الدمع شاريك
وبأغلى كنوز األرض جيت وشريتك

وعود على دارك وع���ود حواريك
عود وش���وف بغيبتك كيف بيتك
طالل فهد الجبلي

عندما تصبح الكلمات »أغنيات« ترنو بها القصائد 
وتزدان بها الذائقة يصبح

هنا نص ممتلئ )شعورا( غير اعتيادي
يخالج.. االحرف..
أصوات.. ناي..

وأصوات .. أمطار.. تتساقط.. بهدوء..
مشاعل الدوسري وحبكة شعرية متميزة ونص 

شعري رفيع جدا
ومشاعر استطاعت »حمامة الشعر« مشاعل 

التحليق بها عاليا
هنا عندما يقال »التحليق منفردا«:

وتبتعد أكثر؟
أنا روحي غريبة... والهموم أسفار

أدورني وال ألقى في بعدك شي يتفسر.
حزينة وخطوتي ذابت

بدونك
والوفا تذكار

رصيفي.. والبداية أمس..
وال لي بالطريق أكثر

وتعلمني حكاياتي القدمية من همومي درس
على طاري غيابك وانتظاري..

شوف داري:
وهي تداري دمعتي، والباب يتسكر 

وتبتعد أكثر؟
ابتعد أكثر

انا لوال بعادك
ما أهاب الغياب،
ودمعتي تذكر!
وأبيك تعرف:

ما تغير غيبتك رقة نهاري..
لو دمعي ذرف..

ابتعد أكثر!
مشاعل الدوسري

»حزن النبالء«..
أنهآر: انتهى الشاعر 
الكويتي املعروف سعد 
علوش م���ن إصدار 
ديوان���ه الصوت���ي 
اجلديد والذي يحمل 
عنوان »حزن النبالء«، 
حيث سيتم توزيعه 
الكوي���ت ودول  في 
اخللي���ج العربي عن 
طريق شركة مانشيت 
للنشر والتوزيع بدءا 

من الشهر املقبل.
هذا ويعتبر ديوان »حزن النبالء« هو اإلصدار 
الصوتي بعد ديوان طيش ومن املتوقع أن يالقي 
الديوان رواجا كبيرا في دول اخلليج ملا يتميز 
به الشاعر سعد علوش من حضور جماهيري 

كبير في املنطقة اخلليجية والعربية.
اجلدير ذك���ره أن الشاعر سعد علوش أصدر 
حت���ى اآلن مجموعة من اإلصدارات املميزة في 
املكتبة الشعري��ة منها ديوان »طيش« الصوتي 
وديوان اخذيني ومخرج وحزن النبالء كإصدارات 

مقروءة.

سعد علوش

حسني الغدنان الشمري

طالل فهد اجلبلي 

الباذخ سامي الشمري


