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الثقافة  هل تعتقد بأن 
املتداولة اآلن مناسبة لهذا 
اجليل؟ وهل تلبي متطلباته 
التوعوية؟ حاول ان تسأل 
نفس����ك هذه األسئلة رمبا 
تصل إلجابة حتمي نفسك 
القادمة،  بها من االجي����ال 
صديقي القارئ، عندما جتد 
ان كتب الطبخ هي األكثر 
مبيعا على مستوى اخلليج 

العربي، ماذا ستقول؟ 
وعندم����ا جتد أنه ُكتب كيف تصبح س����عيدا، وقائمة كيف 
بجميل حاالتها، حتتل املرتبة الثانية في املبيعات، هل ستخجل 
من نفسك؟ ستقول ان النساء هن سبب هذه املبيعات، سأقول 
لك: انت على خطأ ألن اغلب من يش����ترون كتب الطبخ هم من 
الرجال ألن الثقافة اآلن دخلت في عالم التجارة، وأن اغلب الكتاب 
اصبحوا جتارا بسبب غبائنا، فعندما جتد كتابا يحمل عنوان 
)كيف تصبح وس����يما( ويباع في اخلليج العربي وأن الكاتب 
أجنبي ولكنه مترجم للعربية، ماذا ستقول؟ وعالوة على ذلك أن 
الطلب متزايد عليه. انها مصيبة كبيرة أن نصل الى هذا االنحدار 
الفكري بسبب ما نحمله من عقد نفسية. يجب أن نحترم عقولنا 
ونبحث عن املفيد. ومن الكتب املفيدة التي قرأتها كتاب صغير 
ولكنه كبير في مضمونه هذا الكتاب انصح بقراءته كل إنسان 
طموح وتستطيع ان جتده في اإلنترنت كامال )من حرك قطعة 

اجلنب اخلاصة بي( للكاتب سبنسر جونسون.

 ساير النزال ـ ما أجمل الشعر! 
يتباكن ال��ض��ل��وع  ع���وج  غ��ي��ب��ت��ك  ف���ي   

وامل������وت الم���ن���ك ع��ل��ى ال���ب���ال م��ري��ت
ات��ن��ف��س��ك واح����ي����ا ب���ق���رب���ك ول��ك��ن

ميت واك��ث��ري  م��ع��ك  ينبض  اب��ق��ى ج��س��د 
أنيق بشعرك، وجميل مبش����اعرك، في هذه الفترة من الربو 
الشعري التي جعلتنا نصاب بنوبات السعال، من الواضح لكل 
من يقرأ لهذا الساير أن يرى منازل اجلمال ومواقع الفن وسهولة 
الفكر بعيدا عن التمثيل الشعري الهابط، كنت امتنى ان أراك في 
ش����اعر املليون تقدم لآلخرين درسا في الذوق الرفيع، والشعر 
اجلميل في هذه الفترة احلرجة التي مير بها الشاعر ساير النزال 
ابحث عن نصوصك في كل مكان وامتنى ان تكون قريبة مني الى 

اقصى حد، ألنني عندما اقرأ لك اعرف معنى كلمة )شعر(.

بين الشعر والرواية 
 الشعر جميل، ولكنه تشوه بسببنا، يجب أن ننسى الفترة 
السابقة عندما كان الشعر هو ديوان العرب انتهى ذلك العصر 
في هذا الوقت، فنشرات األخبار ألغت دور الشاعر القدمي، عندما 
كان مراسل األخبار، وكانت نشرة االخبار عبارة عن قصيدة شعر 
في هذا الزمن )زمن اخلبر العاجل( اصبح الش���اعر بال هوية، 
واملوجود اآلن ليس له صلة بديوان العرب، فاملوجود اآلن عبارة 
عن جتارب شخصية من اخلطأ ان نضعها بقالب الشعر، يجب 
ان ننص���ف جتاربنا، يجب ان ننقل احلاض���ر لألجيال القادمة 
بصورة أدق من قصيدة تنتهي بجملة )صح لس���انك( يجب أن 
ننقل وعينا األدبي بطريقة تتناول جميع اجلوانب بتفاصيلها 
الصغي���رة. بعد رحلة جميلة أمضيتها مع األدب والثقافة دامت 
15 سنة، بدأت تتشكل لدي مالمح لنقلة أدبية قادتني من كتابة 
الشعر إلى كتابة الرواية، مرورا بكتابة املقال، اتضحت لي مفاهيم 
جديدة للكتابة، وملاذا نقتل انفسنا في ساحة )الشعر الشعبي(؟ 
ملاذا نقتل جتربتنا في بعض األبيات. فبعد محاوالتي الفاشلة في 
تشكيل نهج جديد استثمر فيه تفكيري بعيدا عن الشعر بدأت 
قبل سنتني بكتابة روايتي الفعلية االولى ولم اضع لها إلى اآلن 
عنوان معينا ومن العناوين املختارة عنوان )أقل من اصبع( هي 
لم تنته إلى اآلن، وامتنى ان تنتهي في القريب العاجل، الفترة التي 
اتناولها في الرواية تبدأ من فترة ما قبل الغزو العراقي الغاشم 
بس���نوات قليلة اروي فيها ما حدث في فترة الغزو، واخلروج 
الى اململكة العربية السعودية، مرورا بتحرير الكويت، وإطفاء 
اآلبار، والبطوالت التي قدمها الشهداء، واعادة بناء الكويت الغالية 
ووقوف الشعب الكويتي شامخا مرة اخرى، جميع هذه املراحل 

متر في حياة الشخصية الرئيسية في الرواية. 
 

لغز 

 ان����ش����دك ع����ن رج�����ل ص���ل���ه ب����ني ب��ن��ت��ني
ال���ب���ن���ي دامي ص���ف���ات���ه ح��م��ي��دة وب������ني 

ي���ه���ول���ك ش���ك���ل���ه ل�����ه اف����م����ني واف���م���ني 
وي����ط����ق ف����ي روس االص�����اب�����ع ح���دي���دة

 من يعرف احلل يرسله على اإلمييل املرفق
ثامر الحمدان

كيف نصنع ثقافة؟ 

في اس���ترجاعها حتى بلغ بها ان اشترطت  للعودة.. فقالت »لن أعود 
حتى يتكلم العود« وهي تقصد عود الشجر او اخلشب.  احتار الرجل 
ف���ي أمرها فذهب لعجوز حكيمة من أهل قبيلته وقص عليها ما حدث  
فقالت له األمر بس���يط، وطلبت منه إحضار عود من »عوشزه« نبات 
صحراوي يسميه البعض »عوسج« فأحضر ما طلبت وقالت له اخرق 
رأس هذا العود من  األطراف وفعل ذلك، وطلبت منه ايضا إحضار جلد 
»حوار« واحلوار ابن الناقة فأحضره ثم قامت بحشو هذا اجللد بأوراق 
نبتة »العرفج« واخيرا طلبت منه إحضار سبيبا من ذيل اخليل وقالت 
اجعل هذا السبيب في العود الذي خرقته  ثم قالت له اعزف اآلن فعزف 
فإذا بالعود يتكلم اي )يصدر حلنا( ثم اسرع به الى  أهل زوجته وطلب 
مقابلتها ليقول لها انه فعل املستحيل إلرضائها وها هو يلبي  شرطها 

في العودة ويجعل العود يتكلم ثم أنشد بعدها هذا البيت:
يا ب���نت ال يع��جبك ص���وت الرب��اب��ة

ت����راه ج��لد ح���ويٍر ف��وق عي����دان    
اذن هذه هي نشأة الربابة.. كانت بسبب شرط امرأة كما يقال:

وما هي اال عود عوس����ج وجلد حوار.. وقي����ل ان افضل اجللود 
لصنع الربابة هو جلد »الذيب«

لكن ف���ي األمر خطورة بالغة لذلك كان جلد ابن الناقة انس���ب 
وآمن  ومن حيث هذه القصة نستش���ف مكان نش���أة الربابة وهي 
بادية اجلزي���رة العربية اال ان هناك من ق���ال انها هندية.. األصل 
لكن فيم���ا ورد من أبحاث عالمة اجلزي���رة »عبداهلل بن خميس« 
انها جندية األصل واملنشأ وتختلف أحلان الربابة حسب امكانيات 
العازف والذي يكون ملما ببحور الش���عر  حيث يوجد الهجيني، 
واملسحوب، والصخري، والسامري  لكن ما الذي يجعل الربابة في 
معزل عن الفن���ون وادوات الطرب األخرى؟ رغم صعوبة تركيبها 

واتقان العزف عليها؟
وملاذا مت جتاهل هذه اآللة وسط صخب آالت الغناء األخرى؟

أس����ئلة محيرة... اال ان للربابة ش����أن خاص لدى العرب.. ولها 
شجنها اخلاص مما يجعلها متفردة وسيدة هذه اآلالت.. فهي صديقة 
للصحراء وللبدوي بصفة خاصة.. طاردة لوحش����ة الليل.. أنيسة 

للعاشقني.. ورفيقة الشعور بالوحدة واحلب واحلزن.

واملاعز ألصوات األجراس وتطرب اخليل ألصوات الفرسان وصيحاتهم. 
وقد بدأ البدوي أداة طربه من اجللد والشعر، وهو املتوافر لديه فوضع 
جلدا على عظم، ثم ربط شعرا طويال، فحركه فكان له صوت، واستعاض 
عن يده بشعر آخر مشدود إلى قوس، وباحتكاك الشعر بعضه ببعض 
يتج���اوب الصوت الص���ادر من جتويف اجللد، فتك���ون بذلك اجلرة. 
وميكن لنا أن نتصور كيف أن اإلنس���ان قد أحب األشياء واحليوانات 
من حوله، وكيف أنه بالصدفة طرب الحتكاك األوتار بعضها ببعض، 
وتطور ذلك إلى صنع اآلالت املوس���يقية والوترية، حتى مت التوصل 
إلى آلة الربابة، مبا فيها من ذوق وترتيب واختيار جلد الغزال وشعر 

الفرس واحلصان، بدال من اجلمل والناقة.
وهذه األوتار من الش���عر البد لها أن تكون قوية مترابطة مشدودة 
ال تخلو من الرطوبة ش���به اجلافة، لذا استعملوا )اللبان( وهو عبارة 
عن صمغ وش���ب معا، مما يزيد في شد األوتار، فيخرج منها أصوات 
جميلة ولطيفة، وحتتاج هذه األصوات أو األنغام للترتيب وهو ما يتم 
بطريقة التنقيط من اليد املوجودة في الطرف العلوي للربابة أي قرب 
نهاية الوتر من األعلى، فتتناس���ب املوجات الصادرة عن تصادم اليد 
بتل���ك الصادرة عن احتكاك وتر القوس بوتر الربابة فيخرج الصوت 

املسمى )اجلرة( وهو وزن شعري وحلن موزون.
ومتتاز الربابة بأن صوتها مميز عن بقية أدوات العزف، وميكن جر 
اللحن البطيء أو السريع عليها، والهادئ والصاخب، والقصير الوزن 

والطويل والوزن من الشعر واللحن.
وبصوت الربابة جتود قريحة الشاعر البدوي، فيقول الشعر احلزين 
أو احلماسي أو الغزلي، وكثيرا ما كانت الربابة أداة يدافع بها البدوي 
عن نفسه، وهي أن يطلب العزف عليها، وهذا في احلاالت التي يكون 
في األمر حتد حيث يقول شعرا على الربابة يرد به على االتهام. ورمبا 

يكون الطعن بعشيرته أو حبيبته أو شخصه أو صديقه.
متى اكتشفت الربابة.. وما قصة اكتشافها؟

قصص كثيرة تداولتها األجيال حول قصة اكتش���اف الربابة إال ان 
اق���رب هذه  القصص للواقعية كانت قصة ذلك الرجل وزوجته، حيث 
نش���ب خالف بينهما اتهم الزوج زوجته اتهاما باطال وأدرك فيما بعد 
أنه مخطئ، مما حدا بالزوجة للنزوح ألهلها رافضة محاوالت زوجها 

الربابة اس���م يطلق في العربية على آلة ضرب بس���يطة من اآلالت 
الوترية ذات القوس. تصنع من جلد اخلروف بعد إزالة شعره وجتفيفه، 
حيث يش���د اجللد على مربع مستطيل من اخلشب من ناحيتي الوجه 
والظهر، وتدخل في هذا املس���تطيل عصا مستديرة، وميد على اجللد 
شعر من ذيل الفرس )السبيب(، وهو الوتر، ويرفع عن اجللد بقطعة 
صغيرة من اخلش���ب مثلثة الش���كل تدعى )الديك(. وللحصول على 

األنغام يجر على الربابة بوتر صنع من شعر اخليل.
عرفت الربابة عند العرب قدميا وكانوا يغنون أشعارهم على صوتها 
ومعهم انتقلت إلى األندلس ثم إلى أوروبا وكان ذلك حوالي القرن احلادي 
عش���ر امليالدي. وكانت هذه اآللة العربية هي اجلد الشرعي جلميع ما 
يعرف اليوم من اآلالت املوسيقية الوترية التي يعزف عليها بواسطة 
األقواس. والبدوي كأي إنسان يطرب للصوت واملوسيقى فهو أحيانا 
يأنس حتى بصوت الرمال التي تس���وقها الزوابع، وتارة لرغاء الناقة 
واجلمل، وثغاء النعجة واخلروف، إنه يضع األجراس في أعناق األغنام 
ويطرب لصوتها وهي تتحرك، ويتغزل بتغريد العصافير، ونغمة صوت 
الفتاة اجلميلة، وأهازيج العرب وصلصلة السيوف ولعلعة الرصاص. 
هذا البدوي يحب املوسيقى بطبعه، ومنها جرات الربابة أو صوت الناي 
وأحيانا بالهدوء والصمت، ألن الهدوء لغة وموس���يقى، والصمت لغة 

وموسيقى أيضا، والبدوي فهمها وأحبها قبل غيره.
إن صوت الطبيعة من الريح إلى الهدوء، وحفيف أوراق األش���جار 

وحتى نعيق الغراب، كل ذلك موسيقى دون آالت مصنوعة.
وق���د اضطر البدوي للتكيف مع هذا الوض���ع، فأوجد الكلمة التي 
تناسب هذا اللحن املوسيقي، سواء الذي يشعر به من الطبيعة أو الذي 
أوجده هو متناسبا مع احلركات الصادرة عنه، وأوجد اآللة التي تناسب 

اللحن والوزن واحلركة، فكانت آالت احلركة وآالت الثبات.
إن الطرب شيء أساسي في حياة اإلنسان وفي الوجود، حتى املخلوقات 
تطرب لشيء معني، فاإلبل تطرب كاإلنسان للحداء، كما تطرب األغنام 

 آلة الربابة وكيف ُعرفت؟

1ـ

وانا احبك بعد أكثر
 واقول اقدر

 وال أقدر أعبر لك
 سوى كلمة

 يصير بحسها قلبي غصن أخضر
 وتتزهر

 به األشواق
 ورد أحمر
 أنا احبك

 أنا احبك بعد أكثر

2ـ

 سفر
وانتي معي في داخلي حتيني

فرح لوالك
ماكنت أشعره ذا احلني

أحسك روح
غابت عن جسدها سنني

ورجعت باحلياة وكيف أتصور
بعد هذا الشعور اال

أكون
لك انتي

وفيك انتي
أنا احبك

أنا احبك بعد أكثر

3ـ

مثل هالليل
أنا كانت حياتي ليل
أسائل فيه كل جنمة

 
تسامرني

متى وجه القمر يظهر؟
أبي أبقى كذا وياك
أبي أبقى هنا جواك

ياأجمل حلم
أمانة ال يكون اللي أعيشه حلم

أنا احبك
أنا احبك بعد أكثر

 

فالح الدهمان

أحسك روح

اخل���ب���ل الس���ول���ف م��ع��ك ح��ض��ر ال��ع��ي��د
ي��ك��ف��خ وي���ل���ف���خ م����اي����راق����ب ل��س��ان��ه

ف��ض��ي��خ ق���ل���ب والي����ع����رف امل��ن��اق��ي��د
ي��ج��ي��ب ش��ط��ح��ات��ه ب��ح��س��ب امل��ي��ان��ه

األج���ن���ب���ي ي���ق���ول ف������ارس وص��ن��دي��د
وع���ن���د اجل���م���اع���ه م��ن��ث��وي ب��اجل��ب��ان��ه

خ����ي����ال م���ت���راك���ي والق��������ام رع���دي���د
ل����وت����ن����زره مي���ك���ن ي���ط���ي���ح مب��ك��ان��ه

ه�������ذاك ج���ن���ب س���ك���ت���ه خ���ل���ك ب��ع��ي��د
الت����ق����رب����ه وي���ج���ي���ك س����ب وإه����ان����ه

أم�����ا ج���ل���وس ال���ع���ز ب����ني األم���اج���ي���د
ش������رواك ب���امل���ذه���ب ون���ع���م ال��ب��ط��ان��ه

ال��ب��ي��د وأال حل���ال���ك س���ج رج���ل���ك م���ع 
امل���ه���زل���ه وال���ع���ف���ان���ه وال ج����ل����وس 

ه�����ذا ك����الم����ي وال���ل���ي���ال���ي م���واع���ي���د
وال����رج����ل ي���اخ���ذ ع��ب��رت��ه م���ن زم��ان��ه

ورف���ي���ق���ك ال���غ���ال���ي ل���ي���اص���ار ه��رب��ي��د
ق�����دم ل����ه ال���ف���ن���ج���ال ق���ب���ل ال��س��ك��ان��ه

ياسعيد ال��ع��ي��د  وع��ي��د  م��ع��اي  وردد 
)ي����وم اخل����وي ي���اخ���وك م��ث��ل األم���ان���ه(

نتاج الميانه

 بدر الضمني

 الصمت والمينا..
يا نهام الفجر نوره يفج الليل للغربال

 وبكره مدري لوين القدر يبغى ميشينا
تطل الشمس في عيون السهارى تذبح اآلمال

 ويبعثنا املسا من قبرنا ونعيشنا فينا
كذا والفارغني أضحوا أهل األراء واألقوال

 كذا صارت مصيبتنا العظيمة في مبادينا
تركنا األرض للسخف الكبير وضحكة اجلهال

 زهدناها بعد ملت من التربة خطاوينا
يا نهام احلديث يقلب األوجاع ال من طال

 وحنا حائط املبكى غدت مثله حكاوينا
فهل نستجدي الغيم الغثيث يبر بالهمال 

 أو نطاوع صالبة روسنا اللي ما تخلينا 
 على طرق احلنني وطاري الغالني واليا مال

 دخيلك شوف لي عن هاحلديث الصمت واملينا
 نواف التركي

نواف التركي وحديث خاص بهذا النص الذي 
يحملن��ا لفضاءات االبداع واش��تياق. وأغنيات. 
وح��زن. على طريقته اخلاص��ة التي لن يجيدها 
غيره به��ذا التفرد. وهنا جند عذوب��ة امتاز بها 
التركي في سالس��ة املفردة الت��ي أتقنها. وبهذا 
النفس الشعري واإلحساس املرهف حملنا دون 
أن نعلم الى عال��م الروعة.. ونص مختلف عانق 

السحب لذا هو هكذا مدهش.. 

تعال أفتح لك أزرار احلديث وغنني يامال
 تراني مركب مل السفر وأشتاق للمينا 

 كن النهام وأصدح باحلنني لضايقني البال
 عسى تقدر تعبرنا املدى في حزن أغانينا 

 كتبنا لني ملتنا القلوب وطول الترحال
 كذبنا لني صدقنا الكالم وصار امانينا

خذ األقالم واألحالم ما عادت تسر احلال
 وال تنفع وال تشفع وال تسمن وتغنينا

ني
دلو

إن��س��ان ميكن تعشقينه اك��ون  أن��ا م��ااخ��ت��رت  ص��ح 
إن��س��ان ثاني إال م��ع��اك  اك���ون  أن���ا م��اخ��ت��رت  ب��س 

السفينة ه��م��وم  ع��ن  ماينشد  البحر  اق���ول  كنت 
ص���رت اق����ول احل���ني دل��ون��ي ع��ل��ى وج���ه امل��وان��ي

تسمعينه ب��ي ص��وت يصعب  خ��ال��ق  وال��ل��ي  آه.. 
ال��ث��وان��ي ماقطفتك )حل��ظ��ة ح��ل��وة( م��ن أغ��ص��ان 

بركات الشمري
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الشاعر العذب بدر الضمني من الشعراء 
القلة الذين استطاعوا التفرد بحضورهم 
عبر منابر عدة. ش���اعر مدهش بقدر ما 

تحمل هذه الكلمة. 
وهنا نقدم نصا حصريا لشاعرنا عبر 
واحتكم. لنتقاسم هذا الجمال معا بنفس 

هذا الشاعر المبدع.


