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ظل
عني« »ال  ـــ  ب دمــعــة  الطهر  قــاع  فــي  ســالــت 

 واصابـــع الســـاعة فـــي وجه أمس شـــاحت

ـــل والــهــوى تــني!  قــبــل الـــزمـــن.. عــنــد األم

طاحـــت واشـــياء  »ظنـــون«  املـــكان  كان   

ـــن..؟« أي ــن  وم ــــاذا..؟  مل أدري  »ال  ــاء..  ــي أش

 كـــذا.. أتـــت فجـــأة.. ومـــع الوقـــت راحـــت

الطني« »صاحب  وانــا  تسأل  ال  ويــن..؟  ويــا 

 وارواحنـــا في الـــدرب بـ »الصمـــت فاحت«!

ورجلني ــة«  ــل »رح ــرمــل  ال سقيت  شــفــنــي.. 

ناحـــت األرض  وال  غيـــري؟!..  نبـــت  وال   

ـــدل الــعــنــاويــن! ــا ت ــي م ــل ــعــة« ال ــشــم  و»ال

 علـــى عماهـــا.. فـــي عمـــى الياس ســـاحت 

ــب وايـــديـــن ــل ــف لــلــظــمــا ق ــت ـــل.. ك ـــي ـــل وال

الحـــت! البـــال  ورا  »جنمـــة«  تقتادهـــا   

بعدين.؟! ألمـــس..  ــي  واج دروبـــي  تسبقني 

 والقانـــي »قبل شـــوي«..! والشـــمس ناِحت

مــني.؟ وانــــا..!  »احلقيقة«  الــظــل  يرسمني 

وصاحـــت »بدونـــي«  ظاللـــي  قفـــت  ال   

 هاني الفرحان

»جرأة مو طبيعية« بين بسام ومشاعل

بطاقة عتب

بطاقة ود

الذين  الى بعض الشعراء 
يجدون في انفسهم نرجسية 
خاصة يصل بهم الى الغرور 
املفرط بعدم مشاركتهم في اي 
حتقيق لالستفتاء للصفحات 
الشعبية التي كانت لها الفضل 
االكبر بعـــد اهلل في بروزهم 
الى الساحة من خالل التطبيل 
الزائـــف وهم اصغـــر من ان 
يكونـــوا جنوما فال تنســـوا 
صاحبـــة اجلاللـــة حتـــى ال 

ترميكم.

الى الدكتور الشاعر صالح 
الشـــادي الذي ال يتوانى وال 
يتأخر عن الرد واملشاركة في 
اي استفتاء للصفحات الشعبية 
رغم اسمه الكبير والعريق في 
الساحة الشعبية وهذا ما جعله 
متميزا في الساحة اخلليجية 
الكبير ومد  بسبب تواضعه 
يده ومساعدة الشعراء الشباب 
من خالل النصح واالرشـــاد 
انه دكتور  ليثبت للجميـــع 
في فـــن التواضع والتواصل 

واحملبة.

تصور
تصور تخيلتك معي واخليال احيان 

بسراقه ويــاخــذك  للواقع  ينسيك 

تخيلت وجهك والسواليف وااللوان

تخيلت ليال يحضن الصبح بأشرقة

تخيلت حتى رمشك الصاحي النعسان 

وبراقه غيمه  بــني  مــا  توني  تقل 

 صنيتان املطيري

مريت مثل احللم يا شـــمعة الكون

 ياليت لو تبقـــى على طول األحالم

كنت بحياتي قلب واحساس وعيون

 كنـــت الفرح واحلب يـــا ملح األيام

للحني أحبك صعب أوصف لك شلون

 حزنـــي بعد عينك مثل حزن األيتام

 مطيع العوني

 حلم

انتهت الفنانة مشاعل من تركيب 
صوتها في احد استديوهات مدينة 
جدة على نصني غنائيني للشاعر بسام 
الفليح »عليك اســـلوب« من أحلان 
امللحن البحريني بدر الذاودي والنص 
الثاني بعنوان »جرأة مو طبيعية« 
من أحلان الفنانة مشاعل ويأتي هذا 
التعاون األول الـــذي يجمع بينهما 
هذا وقد صرح الشاعر بسام الفليج 
ملركز موفن االخباري عن هذا التعاون 
اجلديد واكد ان الفنانة مشاعل من 
االصوات اجلميلة التي تأخذ مكانها 
بني الفنانات اخلليجيات وانه سعيد 
جدا بهذا التعاون، واضاف ان اذاعة 

ام بي سي ستبث اغنية »عليك اسلوب« التي أدتها الفنانة مشاعل على 
العود وهي اغنية سنغل خالل االيام املقبلة، عن موقع موفن.

بسام الفليج

هل للشعراء صلة مع عالم اجلن؟ وهل يعلم الشاعر 
بالصلة التي تربطه مع اجلن؟ وهل عندما تكون هناك 
عالقة بني الشاعر واجلن يكون الشاعر على علم بها؟ 
أسئلة كثيرة تدور في ذهني ولكن ال أجد لها من اجابة: 

يقول الشاعر خالد الردادي في قصيدته:
هّيجني  بـــالـــروح  طــفــى  ــي  ــل ال ــي  اجلــن

حتت البحر قـــام يلعبـــي على موجه
مسرجني  الــقــدح(  ــات  )املــوري من  أزرق 

مـــع مارجه من بنات الريح مســـروجه
مـــع ثقب االبر)ه( ولج بالســـلك واوجلني 

معـــه وال تـــرزي يرتـــب لـــه فجوجه
ينسجني خــيــوط  احلــريــر  للعنكبوت 

منســـوجه روح  واتســـاقط  يهزنـــي 
وشلون اخرجك وانت اللي مخرجني

من )كوكب االرض( ومســـكني بروجه
وهذه قصيدة اخرى للشاعر خالد الردادي يخاطب 

بها اجلن ويخصهم بقصيدته:
أبناخـــي اجلـــن يـــا اجلني 

مجنـــون ســـلمى ومرجانه
إحلـــق علـــى ما بقـــى مني 

موتي – دنا – رز نيشـــانه
)زلوجـــن( متاكّني  ل  قـــل 

وجب مارد اجلـــن واعوانه
معي/عنـــي  دور  تعـــال 

ووديانه )عبقر(  وسط  في 
ــــي اخـــبـــرهـــن بـــحـــالـــتـــي وان

ــــل رويــــانــــه ــــوي ــــن ال روحـــــــي م
ـــن يــــداونــــي ـــه ـــي واطـــــلـــــب ال

بـــيـــبـــانـــه صــــــك  ـــــــــل  األم دام 
ــــــني واغـــــنـــــي ــــــب ـــــــــن ال أحل

ــــي املــــــــــوت بــــاحلــــانــــه ــــان ــــن غ

ــجــنــي ــي ــه هــــــذي هـــمـــومـــي ت
ـــانـــه حتـــســـبـــنـــي الـــــنـــــاس طـــرب

ــي ــن ـــري وف ـــع ـــــو ش لــعــنــت اب
ـــه ـــان ـــه ــــــة الـــــبـــــال ول ــــــراح ول

الـــقـــاف جنني ـــا  ان هـــــوووه  يـــا 
ضـــيـــعـــنـــي بـــــوســـــط ديـــــوانـــــه

ســـــــود الــــلــــيــــالــــي حتـــدنـــي
ثور بي الهم بركانههل هذه األبيات تدل على ان 
هناك من يحرك الشـــاعر في اخلفاء وهل الشـــاعر 
يكتب الشعر بلســـان غيره ويجعله ملكا له، وهل 
هذه تعتبر سرقة شعرية؟ ام انها تعتبر نصيبه من 
ارث شعراء اجلن، وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر 

محمد الدحيمي:
قمت من صوت دعاني وانثنيت على ركبي 

متكلمه(  )نــاقــٍة  قبالي  أناظر  أنــا  وإال 
أشهبي  لو عرجتي فوق دخان  نيازك  يا 

متنجمه  مارج  فـي  زئبــقي  في  اعلــقي 
قلت: وش قومك؟ وش انتي؟ واصدقي ال تكذبي 

جاوبتني شاعره من اجلن وانظم مبهمه
وقبل تنشدني ترى اسمي )أبكمه( يا صاحبي 

وإدر كانك ما دريت إن أشعر اجلن ابكمه 
هل الشاعر عندما يدعى ان له عالقة مع اجلن ويصرح 
عنهــــا يجعله ذلك أفضل من غيره؟ ام انه يريد ان يؤكد 

وجود هذه العالقة فقط؟
بعد ان سقنا بعض النماذج بني العالقة الرابطة بني 
الشــــعراء واجلن وبعض القصائد واألبيات انتقل معكم 
الى ما ذكره املؤرخون وما كتب في كتب التاريخ القدمي 

عن العالقة بني اجلن والشعراء:
روي عن األعشى أنه قال: خرجت أريد قيس بن معد 
يكرب بحضرموت، فضللت في أوائل أرض اليمن، ألني 
لم أكن سلكت ذلك قبل، فأصابني مطر، فرميت ببصري 
أطلب مكانا أجلأ إليه، فوقعت عيني على خباء من شعر، 

فقصدت نحوه وإذا بشيخ على باب اخلباء، فسلمت عليه 
فرد السالم، وأدخل ناقتي خباء آخر كان بجانب البيت، 
فحططت رحلي وجلست، فقال: من أنت؟ أين تقصد؟ قلت: 
أنا األعشى أقصد قيس بن معد يكرب، فقال: حياك اهلل، 

أظنك امتدحته بشعر؟ قلت نعم، قال فأنشدنيه 
فابتدأت مطلع القصيدة: 

إجمالها غدوة  ســـمية  رحلت 
غضبا عليك فمـــا تقول بدلها 

فلما أنشدته هذا املطلع منها قال: حسبك أهذه القصيدة 
لك؟ قلت: نعم، قال: من سمية التي نسبت بها؟ قلت ال أعرفها، 
وإمنا هو اسم ألقى في روعي، فنادى: يا سمية اخرجي. وإذا 
جارية خماسية قد خرجت فوقفت وقالت: ما تريد يا أبت؟ 
قال: أنشدي عمك قصيدتي التي مدحت بها قيس بن معد 
يكرب، ونسبت بك في أولها، فاندفعت تنشد القصيدة حتى 
 أتت على آخرها، لم تخرم منها حرفا فلما أمتتها قال انصرفي، 

ثم قال: هل قلت شــــيئا غير ذلــــك؟ قلت: نعم كان بيني 
وبني ابن عم لي يقال له يزيد بن مســــهر يكنى أبا ثابت، 
ما يكون بني بني العم، فهجاني وهجوته فأفحمته، قال 

ماذا قلت فيه؟
قلت: قلت )ودع هريرة إن الركب مرحتل( فلما أنشدته 
البيت األول، قال حســــبك )قف؟؟( من هريرة هذه التي 
نســــبت فيها؟؟؟؟، قلت ال أعرفها وسبيلها سبيل التي 
قبلها فنادى يا هريرة، فإذا جارية قريبة السن من األولى 
خرجت، فقال أنشدي عمك قصيدتي التي هجوت بها أبا 
ثابت يزيد بن مســــهر، فأنشدتها من أولها إلى أخرها لم 
تخرم منها حرفا، فسقطت في يدي وحتيرت، وتغشتني 
رعدة، فلما رأى ما نزل بي، قال ليفرج روعك أبا بصير، 
أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذي ألقى على لسانك الشعر، 
فسكنت نفســــي ورجعت إلي، وسكن املطر، فدلني على 
الطريق، وأراني سمت مقصدي )طريقي(، وقال ال تعج 

ميينا وال شماال حتى تقع ببالد قيس.
ومن هذه االحداث ما تناقلته كتب التاريخ األدبي عن 
عبيد بن احلمارس الكلبي: كان عبيد بن احلمارس الكلبي 
رجال شجاعا، وكان نازال بالسماوة، أيام الربيع، فلما حسر 
الربيع، وقل ماؤه، وأقلعت أنواؤه، حتمل إلى وادي نبل 
فرأى روضة وغديرا، فقال: روضة وغدير وخطب يسير، 
وأنا ملا حويت مجير. فنزل هناك، وله امرأتان: اسم إحداهما 

الرباب، واألخرى خولة، فقالت له خولة:
أنيســـها  قليال  قفرا  بلدة  أرى 

وإنا لنخشى - إن دجا الليل - أهلها 
وقالت له الرّباب: 

أرتك برأيي، فاستمع عنك قولها 
وال تأمنن جن الغريف وجهلها

فقال مجيبا لهما: 
ألست كميا في احلروب مجربا

شجاعا إذا شبت له احلرب محربا
سريعا إلى الهيجا إذا حمس الوغى

فأقســـم ال أغدو الغدير منكبا 
ثم صعد إلى جبل تبل فرأى شهيمة، فرماها فأقعصها، 
ومعهــــا ولدها فارتبطه، فلمــــا كان الليل هتف به هاتف 

من اجلن:
 يا بن احلمارس قد اسأت جوارنا

وركبت صاحبنـــا بأمر مفظع
وعقرت لقحته وقدت فصيلها 

قودا عنيفا فـــي املنيف األرفع
فأجابه ابن احلمارس:

يا مدعي ظلمي، ولست بظالم 
وتسمع  مقالتي  لديك  اســـمع 

ال تطمعوا فيمـــا لدي فما لكم
فيما حويت وحزته من مطمع

فسمعها شيخ من اجلن، فقال: ال واهلل ال نرى قتل 
إنسان مثل هذا، ثابت القلب، ماضي العزمية!

جميع ما مت ذكره هو بعض ما تناقلته كتب التاريخ 
وايضا ما قالة الشعراء املعاصرون في مخاطبة اجلن 
او تلقني اجلن الشعر للشعراء، رمبا تكون هذه العالقة 
صعبة التصديق ولكن ال احد يستطيع ان ينكرها النه 

لم يثبت عكس هذا. 
وقد كان شعراء اجلاهلية يتفاخرون بهذه العالقات 
بينهم وبني اجلن وايضا جند الشعراء أنفسهم يحاولون 
إقناعنا بارتباطهم بشــــياطينهم، ويروجون للوهم 
القائــــل بارتباطهم بالقوى غيــــر املرئية، ويتباهون 
بتلك العالقة، وذلك أنها جتعلهم في منزلة أعلى من 

سائر الناس. 
مع انتهاء هــــذا املقال املوضوع ال ينتهي معه الن 
املوضوع لــــه مداخل كثيرة وحكايات أكثر ولكننا ال 
نريد ان نطيل احلديث على القراء خوفا من ان يصيبهم 
امللل، وليكن ما كتبته ونقلته مرجعا لكم في موضوع 

اجلن والشعراء تقبلوا تقديري واحترامي لكم. 

عالقة الشعراء والجن... بين المعاصرة والتاريخ القديم

ثامر احلمدان

ثامر الحمدان

أنا بخير!
الش��اعرة وجد وهذه القصيدة التي 
اس��تنزفت فيها كل أحاسيس��ها وبهذا 
برهنت على انها تقطف الروعة لتنثرها 
ف��ي طريقنا لك��ي منت��ع ذوائقنا بهذا 
الرسم اجلمالي الذي يأتينا من شاعرة 
أدهش��ت محبيها لتتفرد به��ذا اللون 
اخلاص بها والذي أتى بجرس موسيقي 
راق وبت��رو يجعلنا نع��اود قراءة هذا 

النص بشغف ولهفة.

يـــا مـــل قلـــب ضـــاق مـــن حـــر مـــا فيه

لـــه فاطـــن  والحـــد  الونـــني  جـــر 

تراعيـــه وعينـــي  اقفـــا  الـــذي  علـــى 

ســـجله بختمـــة  قلبـــي  وختـــم  راح 

مبانيـــه شـــّيد  احلـــب  ان  يـــدري  مـــا 

محلـــه يرثـــي  الشـــوق  ان  يـــدري  وال 

خطاويـــه وأتابـــع  طيوفـــه  أراقـــب 

واصـــد عـــن جـــرح احلشـــا حشـــمة له

أســـّريه والليـــل  النجمـــات  واســـامر 

مـــا بـــني صمـــت وبـــوح والدمـــع اهلـــه

ترثيـــه يـــوم  الغـــال  حـــروف  واعاتـــب 

أفلـــه وارجـــع  ذكـــراه  غـــال  واطـــوي 

لياليـــه املعّنـــا  قلـــب  علـــى  طالـــت 

تبلـــه والضوامـــي  يابـــس  والريـــق 

يـــا وجـــد حالـــي كل مـــا صحـــت لبيـــه

كلـــه القلـــب  غـــال  ســـارق  يـــا  لبيـــه 

مـــا غيـــرك اللـــي شـــّرع القلـــب بيديـــه

وتلـــه قلبـــي  شـــد  اللـــي  غيـــرك  وال 

املشـــاريه ليـــه  القلـــب  عاذلـــني  يـــا 

تدلـــه املعّنـــا  رجـــم  وقلوبكـــم 

لـــو تكثـــرون القـــول مـــا بـــاح خافيـــه

خلـــه قلـــب  علـــى  مكنونـــه  بـــاح  وال 

معافيـــه واهلل  حـــي  راســـه  دام  ومـــا 

لـــه فـــدوة  وضيقتـــي  بخيـــر  أنـــا 

وجد

ــادي ــع ب مــاهــو  وحـــزنـــي  اودع  ــور  ــجــب م
ــــوادع االحـــبـــاب مــن طاقة م ــي عــلــى  ــال م  

 بــــــودع االهــــــل واالصـــــحـــــاب وبـــــالدي
سباقة ــني  ــع ال وســـط  ـــراق  ـــف ال ودمـــــوع   

وادي  ســفــرتــي  وحلــظــة  وادي...  الــبــعــد 
ـــــودع كـــل عــشــاقــه  ــي ي ــب ــل  واشــــلــــون ق

بعد

محمد معرفي


