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معقول ما اشتقت؟ شبه مكسور 

تعافيت شفتك  ي���وم  اهلل  ال��ش��اه��د 
تضايقت غيابك  م��ن  اهلل  وال��ش��اه��د 

ان����ا ث���اث���ة ش���ه���ور الح����ي الم��ي��ت
وانته ثاثة شهور معقول؟ ماشتقت

ومن شفت زولك طاح دمعي وصديت
دنقت عنك  دمعتي  تلمح  خفت  وان 

ان��ت ماخطيت وتقولي تبكي واق��ول 
 اك��ذب واق���ول ان��ي م��ن اجل��و عرقت

ت��أذي��ت ي��ام��ا  ال��ص��راح��ه م��ن��ك  وال 
ال��ش��وق غرقت  وي��اك��م منديلن م��ن 

ب���س احل��ي��ا ن��ع��م��ه ع��ل��ي��ه��ا تربيت
ماتوفقت ه��ال��زم��ن  ف��ي  ماتشوفني 

ماتشوف غيري كاسنب سمعه وصيت
ان��ا رح��ت وعطيت وتصدقت ويقول 

اخفيت ولكني  كثري  عطى  والح��دن 
نافقت ب��ي��وم  م��ذك��ر  م��ن طيب قلبي 

وحتديت وسكت  واشتقت  عانيت،، 
ب��ق��ل��ب��ك تعلقت ان���ي  ك��ل��ه ع��ش��ان 

ان��ا عنك ابطيت  ل��و  اع���رف  ال��زب��ده 
ورافقت غيرك  شفت  ان��ي  حتسب  ال 

ان���ي رح��ل��ت وتوفيت اك��ي��د  خ��ذه��ا 
الوفا مسأله وقت قبري  واكتب على 

سعود عايد الطاثوب 

نص شعري »خارج املعتاد«... 
وزوبعة »جمالية« يثيرها لنا 
الشاعر املتميز »سعود الطاثوب 
»من خال هذا النص... الفاخر... 
اللي يشد الذوائق التواقة للشعر 
اجلميل... »هنا »الطاثوب... نثر 
عبق وروده على شكل قصيدة 
حتتوي في محتواها على معاٍن 
جميلة وجزلة... وكمية حزن 
»جميلة« وال يستطيع احلزن 
ان يصبح جميا دون حضور 

»سعود«.

حلــم

ان��������ا ح�����زي�����ن وخ�������اط�������ري ش����ب����ه م���ك���س���ور
ودام����������ه ش����ب����ه م�����ك�����س�����ور.. ال ت��ك��س��ري��ن��ه

خ����ل����ي����ه ب������ن ال����ق����ل����ب وع�����ي�����ون�����ك احل������ور
ض�����اي�����ق ص�������در ون������ف������وس االي�����������ام ش��ي��ن��ه

ج���ي���ت وم����ع����ي ق���ل���ب ام���ت���ل���ى ش���ع���ر وش���ع���ور
وم��������ق��������دم راح��������ت��������ه ف��������ي راح����ت����ي����ن����ه

ق����ل����ب ث����ب����ت ي�������وم اغ����ل����ب ال����ع����ال����م ت�����دور
ال������ص������ب������ر.. وال���س���ك���ي���ن���ه ي���ل���ه���م���ه  اهلل 

ق���ص���ور ح���ل���م���ه  حل�����ق  ال  اال  م�����اي�����زع�����ل.. 
وال�����دي�����ن�����ه  ب������رض������ى  غ�����ي�����ر  ط�����م�����ع  وال 

م�����ت�����واض�����ع وم����اي����ش����ع����ر ب���ك���ب���ر وغ��������رور
ي����دي����ن����ه ي������دي������ن������ك/  ض�����م�����ت  ل�����ي�����ا  اال 

واجل��������ور ال������وق������ت  ح��������دك  ال  م����ع����ك  دامي 
م������ا اذك����������ر ان��������ك ق����ل����ت����ي ب������ي������وم: وي���ن���ه 

ل������و ص��������دق م����اي����ش����ت����اق وي�����ح�����ن وي����ث����ور
وي����ظ����ن����ك ل����ي����ا م������ر وق������������ت.. ب��ت��ج��ي��ن��ه

م�����اش�����اف ه������االرب������ع ل�����ي�����ال/ ارب��������ع ش���ه���ور
وم�����اك�����ان�����ت ال�����ع�����ن احل�����زي�����ن�����ه.. ح���زي���ن���ه

ل����ل����ش����رح وال����ت����ب����ري����ر م������اه������وب م���ج���ب���ور
الن�������ه اخ����ت����ص����ر م���ج���م���ل ع����ل����وم����ه، ب��ع��ي��ن��ه

م����ش����ت����اق ل�����ك ي�����ا ط����ل����ة ال����ص����ب����ح وال����ن����ور
مل����ع����ان����ق����ك ت����س����ب����ق ي��������س��������اره/ مي���ي���ن���ه

ك����ن����ه ي�����ق�����ول ل����ب����اق����ي ال����ع����م����ر م���ش���ك���ور
وي�����ق�����ب�����ل اي�������ام�������ه وي�����ح�����ض�����ن س���ن���ي���ن���ه 

ت�������رك ع����ش����ان����ك ح����ل����م واف������������راح وس�������رور
وش������ل������ون ب����������أول م���ش���ك���ل���ة ت���ت���رك���ي���ن���ه؟

محمد املسعري

ح��ل��م  ورا  ع���م���رك  ض�����اع  ال  ش��ي��ن��ه��ا  ي����ا 
وال���ع���م���ر ض���ي���ع���ت���ه.. وض���ي���ع���ت ح��ل��م��ك 

علم أو  ح��ل��م  ف���ي  أن����ت  ت�����دري  ع����اد  وال 
ع��ل��م��ك  زان...  وال  ط���اول���ت���ه  احل���ل���م  ال 

ت��ش��ك��ي م���ن ال���دن���ي���ا واألق��������راب وال��ظ��ل��م
وال���ض���ي���ق وامل���ن���ف���ى وس�����اع�����ات ظ��ل��م��ك 

س��ل��م ت���ه���ي���اب���ه���ا..  وال  ض������روس  ح�����رب 
س��ل��م��ك  ف���ي���ك  وان���ك���س���ر  رح����اه����ا  دارت 

ثلم ب�����ه..  ب����ان  اذا  ع���اب���ه  م���ا  وال���س���ي���ف 
ثلمك  اجل�����ود  ي��اف��ت��ى  م���وت���ك  أن����ت  واال 

ال ت��ف��ت��ك��ر م����ن ض��ي��ق��ت��ك ت��ط��ل��ع ب����� ع��ل��م
واح�������ذر م����ن ان�����ك ت��ط��ل��ع ب���ش���ن ع��ل��م��ك 

ي���ا م���ن ح��ي��ات��ك ع��ش��ت��ه��ا ح��ل��م ف���ي ح��ل��م..
ل��ي��ت��ك رف���ض���ت ت��ع��ي��ش ل����و ي�����وم ح��ل��م��ك 

فواز الفهيد

ال يأتي إال كما عهدناه.. محما بالشعر.. والروعة.. 
واإلبداع.. املجرم/ محمد املسعري.. ونبض شعري.. 
كبير جدا.. يليق بحضرة الشعر.. ويليق مبقامات 

قراء »واحة األنباء«.. هنا..
هطول أمطار كثيرة..

و هنا..
مجال.. ل� فسحة من )العشب(

فواز الفهيد ش���اعر قطف اجلمال وزرعه في قلب 
كل متذوق. وهنا للشعر/ لإلحساس طعم آخر ولون 
من ألوان الصباح الندي لكي يس���قط علينا إبداعات 
هذه املفردة التي متي���ز بعذوبتها الفهيد ليكتب لكل 
محبيه عن حالة اس���تطاع م���ن خالها بهذا الوصف 

بلوغ القمة.

في األمسيات قط عقالك... تصير شاعر
)العقل( من هؤالء الذين يتمايلون طربا مع 

صراخه...
إنهم يقذفون بذاك السواد الذي من العار 
أن تخلع���ه إال في املواقف الصعبة،  فهو عز 
وكبرياء وخلي���ط بن العادات والتقاليد من 

وجهه نظرهم، لذا تخلوا عنه بأمسية.
للوهل���ة األولى ظننته���م يقذفونني إلى 
أن انتبهت أنهم يرم���ون اجلمال في داخلي، 
يصوبون ذاك املخلوق الشفاف العذب، الذي 
يختبئ خلف أضلعي، ويتشبث بقلبي  أسمع 
جيدا كيف يس���تغيث وينتحب بصمت، لقد 
أهانوه، صدمتني أنات���ه، إنه يحتضر.. وال 

يسمعونه.. إنهم فقط يصفقون.
وضعت يدي على صدري في محاولة أخيرة 
حلماية الشعر الذي يستنجد بي، 
أوجعني حاله ف� / هو من 
أحضرني لهم، وحقق 
لي أمنيتي التي كانت 

ويريد أكثر منها!
سلم على الربع )وال أعلم ملاذا التحيز للربع 
في ظل وجود العش���رة والعشرين(، وأنشد 
قصي���دة مدح في ذلك الرجل املهم القابع بن 
حاشية ما إن تراها حتى تتأكد انك أمام رجل 
بإمكانه أن يصنع ألف أمسية كهذه باخلفاء 
ولكن السر في حضور هذه األمسية املعلنة 
بالذات مازال غامضا متاما كس���ر ابتسامته 
التي كانت تعلو مع كل بيت، افتتح قصيدته 
بصوت مسموع في البيت األول، ومع البيت 
الثاني ارتفعت نبرة صوته أكثر فأكثر فأأأكثر 

فأأأأكثر!
حتى بدأ الصراخ أخيرا.. 

كان أشبه باملعتوه، فأنا أشاهده من قريب، 
إلى أن قرر أن يتح���ول إلى رجل ترتاب في 
أمره حينما وقف فجأة حاما رمز الرجولة 

كما يصفونه بن يديه.. 
قاذفا به إلى ارض املسرح، فتوالت 

في جس���دي يسكن مخلوق لطيف،ال أراه 
ولكن حتما أشعر به، هو دائما وديع كاألطفال، 
وجميل كالغيوم في الس���ماء، ونقي كحبات 

املطر!
 يامسني، وأحسه في صدري..

يجري في أوردتي مجرى الدم، كاد أجزم 
انه شيء من روحي.. يخرج مع أنفاسي ل� / 

يعود مره أخرى إلى قلبي!
 اعت���زل الك���ون ما إن يب���دأ في احلديث 
معي،يكش���ف لي أشياء كثيرة،جتعلني أرى 

ما وراء الستار وبالعن املجردة!
يحقق لي جميع أمنياتي، ويحبني كثيرا، لذا 
تشجعت ذات ليلة، وطلبت منه أن يجلسني 

بالقرب من منافق!
وكان لي ما أردت، اختارني ألكون عريفة 
في أمس���ية، وكانت أمس���ية لثاثة شعراء 

وشاعرة!
األول منهم لم اس���تطع أن أقدمه بديباجة 
كبي���رة، ال اعرفه جيدا ويبدو لي انه زج بن 
الشعراء، نظرا لصلة قرابته بذاك الرجل املهم 
في الصف األول من املسرح، لذا قدمته باسمه 
فقط، ولكي أخالف الرك���ب أيضا، فمنذ أمد 
بعيد لم يقدم شاعر بلقب الشاعر،فأنا حتى 
في هذياني أبحث ع���ن التميز، وهذا أفضل، 
ألنه وببساطة جدا،  أردت اجللوس بالقرب 
من منافق وليس أن أنافق، بدأ الشاعر قبل أن 
أنهي اسمه، وكأنه يعترض على كلمة شاعر 

على حسابه، من روعته.. ونقائه يسعى إلى 
إرضاء اجلمي���ع.. حتى وان انتهكوه، قطبت 
حاجبي من تلك التصرفات الصبيانية، ووقفت 
فما أردت اجللوس إال بالقرب من منافق، وليس 

معتوها يجلس أمام مجانن!
بقي أن اعتذر لهؤالء الذين مازالوا يجلسون 
على املنصة، فما قدمتهم وما س���معتهم، عم 
الاشعر في الفضاء، حتى سئم األنقياء األجواء، 
فالشعر با إحساس.. نقص مشن.. واجللوس 

بقرب منافق.. مهزلة ال تطاق!

عبر العصافير؟
م���ن ه���ي رمي الترك���ي الل���ي )جليتونا 

فيها(؟
كاتبة كويتية فذه، تكتب من وحي عقلها 

فقط.
لم يصغ لها رئيس حترير س���طرا، ولم 

يعدل لها زميل حرفا.
ودمتي بخير يا أخيه

 )همسة(
 ت���رى النس���اء املس���ترجات األنوث���ة 

)لعنه(
يجب مكافحتها ومحاربتها

وأراها موهبة ال يجيدها اجلميع...

رمي التركي

صدور كتاب »الشعر رجل 
والقصيدة امرأة«

»قطوف« تشعل المنافسة بعددها الجديد

الش����اعر  أص����در 
والناقد محمد مهاوش 
الظفيري كتابه اجلديد: 
الشعر رجل والقصيدة 
امرأة مقاالت ورؤى في 
الشعر الشعبي، والذي 
يعتب����ر ثان����ي مؤلف 
الظفيري بعد  يصدره 
كتاب����ه األول إضاءات 
على قصائد ش����عبية 
جاء ه����ذا اإلصدار في 
259 صفحة، كنتيجة 
حتصيلية ملا كان ينشره 
على مدى سنوات في 
الصح����ف واملج����ات 
احمللي����ة واخلليجية، 
وما مت نشره بالشبكة 
العنكبوتية، باإلضافة 
إلى بعض املوضوعات 
التي احتواها  األخرى 
الكت����اب، وق����د  ه����ذا 
انقس����م هذا اإلصدار 
إل����ى خمس����ة فصول 
الكتاب  وتناول ه����ذا 
عددا كبيرا من نصوص 
الشعراء وال�ش�اع�رات 
في الس����احة الشعبية 

بالعرض والتحليل.

صدر مؤخرا عدد جديد 
من مجلة قطوف والذي يضم 
الكثير من املفاجآت والقصائد 
واللق����اءات  احل�صري����ة 
واملواضيع اجلريئة التي تهم 
الساحة الشعبية مبحتواها 
املتميز حيث شهدت عودة 
جنومها من جديد من خال 
لقاء حصري وجريء لشاعر 
قطوف ثامر شبيب واجلدير 
ذكره أن هذا العدد األول بعد  
عودة حمود جلوي وتوليه 
نائب رئيس التحرير وبدورنا 
نب����ارك لرئي����س التحرير 
سلطان الزبني ونتمنى لهم 

التوفيق والنجاح.

محمد مهاوش

صورة الغالف

كان���ه وص���ل أبش���رك يرخ���ص العل���م

وكان���ه هجر أبش���رك م���ا أقدر أنس���اك

علمتن���ي كي���ف أنظ���ر بعين���ك الظل���م

م���دري وش الل���ي يهزن���ي كل م���ا لقاك

وابل

ما أقدر أنساك


