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25 وج���ات���ك ت��ص��ب��ر  ب��ت��س��ت��غ��رب  أدري 
ق���ص���ي���دت���ن م����ن واح������د ك�����ان ي��ب��غ��ي��ك

ت��ب��غ��ي ت��ن��اظ��ر وأن�����ت ع���اي���ش مم��ات��ك
ش��ف وح��دت��ك وال���ن���اس جت��ل��س ح��وال��ي��ك

وت��ب��غ��ي ت��ش��وف أش��ج��ع رج���ل ف��ي حياتك
ش��ف��ن��ي وأن����ا م��ق��ف��ي ع��ل��ى ك��ث��ر م��ا أغليك

أشجع رجل

للنخبة فقط
أقس���مت على نفسي ان تكون 
هذه السنة عام اجنازاتي وفي اول 
شهر منها المست الغيوم بأطراف 
اصابعي حني نشرت مقالتي األولى 
في واحة »األنباء« ولكني لم ألبث 
ان تعثرت في كتابة مقالتي الثانية، 
ليس الني كاتبة فاش���لة فالقلم ال 
يعصان���ي، ولكنه خل���ق من أحد 
أضلع���ي ال اس���تطيع ان اكتب به 
اال ما يعنين���ي فقط وفي صفحة 
شعبية كيف س���أمزج بيني وبني 
الش���عر، إال اذا افترضت نفس���ي 
الساحة الشعبية، واطبقت جفوني 
حلظة وكنت املستطيل الذي شغل 
العال���م، وفي نظرتي االولى رأيت 
أبناء الطبقة املخملية والصعاليك 
يتنافس���ون على حتقيق غاياتهم 
من خاللي، أحدهم اشترى القصائد 
القاعات  أكبر  وأقام األمسيات في 
من أجل حب الظهور فقط، ولكي 
يكون من املشهورين واملعروفني 
لدى العام���ة ونال ما أراد، واآلخر 
تقرب الى ذوي املناصب واألمراء 
وكتب من أجل املال، مدح فأجزل له 
العطاء، واستحق ما شاء، والشعر 

أين نحن من الشعر.
العذبة،  اين تلك االحاس���يس 
الكلم���ات املنتقاة، األحرف التي ال 
تالمس���ك، بل جتري في شرايينك 
لتقتحم قلبك، أهذه هي الغايات التي 
كتبتم من أجلها الشعر، سحقا اذا 
لكم وتبا لذلك اجلمهور األجوف الذي 
صفق وهتف، ولم يراع تاريخي، 
كنت في ما مضى غاية كل انسان 
احترم الشعر والكلمات، واصبحت 
اآلن وسيلة لبلوغ الغايات، أفتح 
عيني وبس���رعة من هول ما رأيت 
خالل أقل من ثاني���ة، ماذا لو اني 
متاديت في اطب���اق جفوني؟ لكم 

احلرية في االجابة عن تساؤلي.
لك���ن انا ال اري���د ان ارى هكذا 

تخيالت.
ودمتم كما أنتم

)همسه(
لست األميرة التي حلم بها ألف 
رج���ل كنت دوما س���ندريال، التي 

مازالت حتلم باألمير.
رمي التركي

»لين«
اإلب���داع احلقيقي ه���و التمكن من كل 
شي وإذا أتانا شاعر مليوني كالنسر فالح 
الدهمان عرف عنه حتليقه اإلبداعي بالشعر 
النبطي فهو كذلك بش���عر التفعيلة وهنا 
يجب أن ينحني له الشعر احتراما وتقديرا 

لهذا الرقي الثقافي الذي ميلكه شاعرنا.
 

اهدا ياقلبي ولني

بنتفاهم بالهداوه
 واهلل

مو اليق عليك انك 
تكون بهالقساوه

هي محبه مستحيل بيوم 
تقلبها عداوه

واال أنا قادر أسيبك
بس شايف

 نظرة عيونك
 تقول اني حبيبك

 لني ياقلبي شوي
 واترك همومك علّي
 دام شايفنا حبايب
 خلنا نبقا حبايب

 لني

 لني
2

 انت تدري اني ماعمري جرحتك
هذا أنا منك جريح

 لو خسرت الكل يكفيني ربحتك
ليه من عيني تطيح

جيت أسامح واعتذر لك عن خطاك
جيت لك ضدي أبي أوقف معاك

 لني ياقلبي شوي
واترك همومك على
دام شايفنا حبايب
خلنا نبقا حبايب

 لني
 لني
3 

 ماتركتك 
في الليال البارحات

صحت لي صيحة غريق
وكنت لك قارب جناة

 كل ما دنياك في عينك تضيق
فيها تلقاني صديق

مينحك حضن احلياة
 لني ياقلبي شوى
واترك همومك علّي
دام شايفنا حبايب

ليش ما نبقا حبايب
 لني
 لني

  فالح الدهمان

)1()2()3(
احلر يض���رب بالكفوف املعاطيب

والتب���ع قناصه من الصيد ماجاب

وأن���ت الذي توفي ب���كل املطاليب

كن���ك هديب الش���ام للحمل عتاب

خضير الصعيليك

تو ما ش���افت غزي���ر الزين عيني

قطت الغدفة وش���فنا اللي حتتها

قابلت بالقرن االش���قر سبحتيني

يا صباح اخلير يا شوف طخمتها

زيد بن غيام

يا ربعنا ياللي على الفطر الشيب

ع���زاهلل ان���ه راح منك���م وداع���ه 

ياذيب أن���ا بوصيك ال تاكل الذيب

ك���م ليلة عش���اك عق���ب املجاعه

شالح بن هذالن

محمد بن فطيس

الفهيد والواحة

ومضات موضي الخالد

كلمة محب 

الشاعر املبدع فواز الفهيد من 
الشعراء القلة الذين متيزو عن 
القصيدة  غيرهم بقوة وجزالة 
س����تكون لنا معه وقفة خاصة 
في األس����ابيع املقبلة، واجلدير 
بالذكر أن ش����اعرنا استطاع أن 
يحصد قاعدة جماهيرية كبيرة 
عبر بوابة الشبكة العنكبوتية 
والذي فاجأنا بأن هناك شعراء 
مبدعني لم ينصفهم االعالم وهنا 
كم����ا عودناكم ف����ي »واحتكم« 
تس����ليط الضوء عل����ى االبداع 

تابعونا قريبا.

س���تنظم لواح���ة األنباء 
الكاتبة موضي خالد من خالل 
عدة مقاالت ستكون في هذه 
الصفحة بني فتره وأخرى، 
ومن خالل هذه املقاالت التي 
وصلتنا الحظنا االس���لوب 
املميز له���ذه الكاتبة والقلم 
اجلريء الذي متتلكه ونحن 
التي  املقاالت  س���عداء بهذه 
خصتنا به���ا الكاتبة ونحن 
بدورن���ا اذ نرح���ب بجميع 
األقالم املبدع���ة لتنثر عبير 

نبضها هنا.

العزيزات  الش���اعرات  الى 
في ساحتنا الشعبية الكويتية 
نرجو من نبضكن بعض الهدوء 
وعدم الثورة على أي أحد من 
شعراء الساحة الشعبية حينما 
يتجاهلكن وأرجو العذر منكن 
له���ذا التجاهل، وذلك بس���بب 
عدم تواجدك���ن في الصفحات 
الشعبية، ودائما ما تختبئن وراء 
الكيبورد فمن تريد املش���اركة 
الفعلية بالساحة يجب أن تكون 

دائما في قلب احلدث.

ت���س���ع���ني ح������زن ي��خ��ت��ل��ي ب����ك وأغ���ن���ي���ك

وأص����ن����ع ع���ج���اي���ب م����ن ع���ي���ون���ك ث��م��ان��ي

وأن���ك���ر ب��ع��د س��ب��ع ال��ع��ج��اي��ب ب��أي��ادي��ك

وأرس�������م دم����وع����ك م���ع���ج���زة ف����ي زم���ان���ي

ش����اع����ر وك���ي���ف���ي أك���ت���ب���ك ب��أص��ف��ه��ان��ي��ك

وأك�����ت�����ب رب����اع����ي����ة غ�����ال ألص���ف���ه���ان���ي

أت���ق���ن���ت ف��ل��س��ف��ة ال����ه����وى ب��ال��ش��ب��اب��ي��ك

وت���رج���م���ت م����ن ل�����ون امل���ط���ر ع��ن��ف��وان��ي

أخ���ف���ض ض����وى ق��ن��دي��ل��ك ال���ل���ي ي��راع��ي��ك

م������دري م���ن���و ال���ل���ي ي��ش��ت��ع��ل جل����ل ث��ان��ي

ه����و ن������ور ق���ن���دي���ل���ك ل��ل��ي��ل��ك ي��ض��وي��ك

حل��ت��ض��ان��ي ت���ش���ت���ع���ل  ال����ل����ي  أن������ك  أو 

ي�����ا م����اخ����ذ م����ن����ي غ�����ال ك�����ل م�����ا ف��ي��ك

م��ن��ف��ي��ك ق��ب��ل��ه وان���ت���ح���ر وأن������ت ف��ان��ي

يفنيك ال���ش���وق  س���اع���ة  ف���ي  ال���زع���ل  ك����ان 

ت������رى غ���ي���اب���ك ف����ي ح����ض����وري ن��ف��ان��ي

ش����اع����ر وإع������ج������ازي أج����م����ل م��ع��ان��ي��ك

وأف����ه����م م���ع���ي م���ض���م���ون ب���ي���ت ل��ف��ان��ي

ت���ق���رى ي����س����اره م����ن مي��ي��ن��ه وي��ع��ط��ي��ك

م��ع��ان��ي ي�����س�����اره  ال����ل����ي  ال���ي���م���ني  زي 

ي������ ن������اس ل���ي���ل واحل�������ال ب���ك���ل م��اف��ي��ك

ي����� ك���ي���ف أم����ل����ك ب����احل����ال ول�����ي ل��س��ان��ي

ثامر الحمدانثامر احلمدان

فالح الدهمان

هيثم

 عالم الشعر
لك��������ي 
يك���ون هناك 
إب���داع...... 
يجب أن يكون 

هناك نقد.
النق����د... 
العالج  ه���و 
لكل األمراض 
ألدبي��������ة  ا
والشعري���ة 
والفني��������ة 

املزمنة، والت���ي أزكمت رائحتها األنوف، 
ال���ذوق  وس���حقت أو كادت تس���حق 

السليم.
النقد هو الفلتر الذي سيصفى الذائقة 
الشعرية، ويعيد صياغة املوروث ومينح 

احلديث دفعة حركية لألمام.

النقد هو األساس

ولكي يكون املرء قادرا على القيام بهذه 
املهمة... يجب علي���ه التحلي بالصبر... 
والقدرة على حتمل س���وء الظن وتطاول 
األغبياء عليه باللمز والغمز.. وعدم اإلصغاء 
لهرطلة الس���فهاء وتذمر احلمقى وعناد 
املغفلني... وأن���ه ال يوجد كبير في عالم 
الشعر.... أمير الشعراء واملتنبي والسياب 
ونزار وحجازي لم يسلموا من مشرط النقد 
ومحكمة العدل والتجريح.. نعم.. ال يوجد 
كبير في عالم الشعر، وأن من رفض النقد 
أو صرخ منه عليه أن يحتفظ مبا لديه وال 

يلوث أسماعنا وذائقتنا بسخافاته.
هذه النظرة للواقع الش���عري املعاش 
وامللوث ستنس���ف كل األمناط الشعرية 
املفروض���ة على الس���احة »ألن ما يبقى 
ويستمر في التاريخ هو فعال في مصير 
اإلنس���ان وعامال رئيس���يا في حتويله 
وحتريره »كما يقول محمد بنيس القمع 
السياس���ي ميكن التغلب علي���ه بالدماء 
واملناورة واحلنكة، والقمع العسكري ميكن 
التغلب عليه باملقاومة املسلحة... أما القمع 
الفك���ري فيصعب اخلالص منه، ألنه من 
أخطر أنواع القمع البش���ري ألنه موجه 
ضد العق���ل واإلرادة... وخير وس���يل���ة 
للخالص منه في إعادة الوعي والنظر إلى 
املوروث الشعري بعني الريب���ة ال بعني 
التقديس، والتعام��ل مع م�ا هو موج���ود 
من منطق الندي�����ة.... وأنه���م رجال... 

ونحن رجال.
 محمد مهاوش

تسعين حزن
ثامر احلمدان يتعلى على منصة االبداع باغتنا من هذا العلو ليقول انه حاضر 
شعرا وشعورا مهما غاب فبحضوره تكون البهجة الشعر واتقان لفلسفة ارتقى 
من خاللها بهذا النص الس���حري ليترجم من لون املطر ويحتضن االبداع تارة 

والتفرد تارة أخرى.

فواز الفهيد


