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حماد احلربي

سامي الشمري

أكب��ر قهر انك تش��وف حلمك يطيح وينكس��ر
واملش��كلة ثقلت عليك.. عجزت يدينك ال تشيل!

ملي��ت من كث��ر العذاب اللي يعيش��ك من صغر
ال عان��ق الراح��ة الم وش��لون يهنال��ك مقيل!

تتس��اقط احالمك مثل تس��اقط اوراق الش��جر
مافي ك��رمي اال احل��زن واال الف��رح دامي بخيل
تركي عواد  ٭

بزينة م��اه��ي  ول���و  ح���ت���ى..  دع�����وة! 
الرجالي بعض  ع��ل��ى..  اال  تليق  م��ا 

امينة واالي�����دي  م��ح��ف��وظ..  وال���وف���ا 
ب��دال��ي تلقى  م��ا  ب���س..  غ��ي��ري  خ���او! 

محمد بن صويان  ٭

حس حتى البيت اللي.. انولد به..
صار قبره!.

مللم أنفاسه.. وبعض أوراق كراسه
شرب باقي بقايا الشاهي البارد بكاسه

وخرج..
وقف على الدرج..
ولع سيجاره!..

استرق نظره على شباك غرفة جارته
شاف جاره.. وانحرج

أرخى راسه.. صار نصف إنسان
ربع إنسان

ما باقي من اإلنسان فيه إال لباسه!..
كان في حالة ندم..

لو طعنته وقتها ما سال منه.. نقطه دم!..

الحميدي الثقفي  ٭

لم تعد البيئة الشعرية � اخلليجية منها على وجه 
اخلصوص � مغرية للجيل القادم من الشباب، على 

اعتبار أنها أصبحت في معزل تام عن البوح الشبابي 
والهم اإلصالحي )احللم(، ليس لطغيان املادة دور في 

ذلك فحسب، بل ان هناك انصراف تام عن الكتابة 
الثورية التي تتكلم بلسان ابن املجتمعات الكادحة، وهذا 
يعود بالتأكيد لنذير اخلطر الذي يهدد الشاعر اإلنسان 

ويحاول إقصاءه وجتريده من إنسانيته بإبعاده عن 
قراءة الشارع والبوح مبشاعره التي تختلج في صدره، 

ولعل هذا اخلطر احملدق بشعرائنا سببه األرضية 
الهشة التي استند إليها الشعر السياسي ذو الطابع 
الثوري، فحني تقوم األحزاب السياسية والسلطات 

بإقصاء ونفي النماذج املشرقة لهذا النوع من الطرح 
وعلى رأسهم أحمد مطر ومظفر النواب ومحمد 

مهدي اجلواهري وعبدالرحمن منيف، يساهم املجتمع 
الشعبي اخلليجي بدوره في تكريس مفهوم الغربة 
والنفي ملثل هؤالء الذين يتحدثون بلسان الشعوب 

الكادحة الناقمة على واقعها التعيس، فالهم الذي يسكن 
»سليمان املانع« في فترة سابقة لم يكتب له املوت إال 
بفعل )املنغصات( االجتماعية والتدخل السلطوي، إلى 

جانب االستسالم لنظرة القبيلة الضيقة، والدخول في 
تعقيدات ومعتركات أضاقت اخلناق عن الهم اإلنساني 
الذي يسكنه لتزيحه جانبا وتبعده عن احلديث بلسان 

مجتمعه حتى لو انتهت معاناته الشخصية، لتشترك 
السلطة مع املجتمع في ذوبان مثل هذه التجربة 

الفريدة في املشهد الشعبي، واحلال ذاته ينطبق على 
جتربة خالد الردادي وعبداملجيد الزهراني مع اختالف 

)املنغصات(.
وفي زمن كثرة الشعر وتعدد سلوكياته وقنواته، يظهر 

لنا جيل شعري رائع غارق في اإلنسانية ومبحر في 
اجلمال، إال أن املجتمع يعود ليواصل تدخله القوي 

وممارسة سطوته وقسوته حتى على هذا اجليل 
الشاعري املنفتح الذي يفكر مينة ويسرة دون كلل أو 
ملل باحثا عن هم الشارع وكدح احلياة ليلتقط بكاميرا 

الروح أبرز الزوايا اإلنسانية الغائبة. يتدخل املجتمع 
هذه املرة بطريقة مختلفة متاما، حيث ان الترسبات 

قادت هؤالء الشباب ليطلقوا على أنفسهم مسمى 
»الصعاليك«، إميانا منهم برفض املجتمع الشعبي لهم، 
وانصراف النخبة املثقفة عنهم على اعتبار أن األدب 

الشعبي محكوم عليه باإلعدام.
بودي أن يخرج لنا شاعر شاب من أعلى املنابر 

الشعبية ليصدح بهمه اإلنساني دون وصاية من أحد، 
ويغرد بلحن احلرية، ويضع حدا الختفاء الشعر 

اإلنساني وانطوائه خلف الكراديب، ليزيد من مساحة 
صوته اخلافت.. فقد مللنا شعر الفضائيات املكرر حد 

اإلزعاج.. وتعبنا من الركض خلف املقاطع الصوتية في 
اخلفاء على الرغم من أنها حتمل شعرا حقيقيا أقرب 

لإلنسانية من أي شيء آخر.
أعود ألقول وأؤكد أن هذه األجواء غير مشجعة 

لرؤية جتارب شعرية تبقى زمنا طويال، فمتى كان 
الشعر اإلنساني محكوما عليه باإلقصاء فإن الشباب 
سينصرف ألمور أخرى تقربهم لإلنسانية ومحيطهم 
االجتماعي من زاويته املعاشة وليست من تلك الزاوية 

األفالطونية غير الواقعية.
كل ما أخشاه أن يتكرر إقصاء النماذج الرائعة.. 

ويتكرر معه السكوت والتزام الصمت دون فتح باب 
للهجرة وتنفس لهواء احلرية.. فالشعر يجب أن يعيش 

حتى لو كان على حساب الوطن.

نص شعري »خارج املعتاد«.. وزوبعة »جمالية« يثيرها 
لنا الشاعر املتميز سامي الشمري من خالل هذا النص 

الفاخر.. الذي يشد الذوائق التواقة للشعر اجلميل.. 
»هنا« الشمري.. نثر عبق وروده على شكل قصيده 

حتتوي في محتواها على معان جميلة وجزلة... وكمية 
حزن »جميلة« وال يستطيع احلزن ان يصبح جميال 

دون حضور سامي.
االن��ت��ظ��ار.. ي��ط��ول ال��وق��ت ي��ا ن���ور..

ت��ع��دوا.. لكن  ال��ن��اس..  انتظرت  وأن��ا 
ال��دور على  ونثروها  جروحي.  جابوا 

ن���اس ت��ع��ش��وا ب����ي.. ون����اس ت��غ��دوا
أم��ش��ي.. ول���و دروب��ه��م ع��ن��دي عثور

م�����دوا.. ي���د  وال  ي���دي���ن���ي..  م���دي���ت 
النور على  معاهم  هالعشرة  ن��ور..  يا 

وي��اش��ي��ن��ه��م ي���ا ن����ور الم����ن ت����ردوا
ب��ي��ب��ان��ه��م.. مي��ك��ن تبور واق���ف ع��ل��ى 

ل���ك���ن.. ش���وارع���ه���م ع��ل��ي اس��ت��ب��دوا
مهجور وال��ب��ي��ت  البيت  عند  وق��ف��ت 

ش��دوا( )هالناس  ال��ب��اب  مي  ومكتوب 
قصور م��ن��ي  ل��ه��م  وال  وف��ي��ت..  أن����ا.. 

أن���ا ب��ق��ي��ت.. ول��ك��ن ال��ن��اس ص���دوا..

أكبر 
قهر

ما تلقى 
بدالي

ضاق صدره..

الشاعر 
اإلنسان 

واملنغصات

دونك كالمي

خلع ضرس أهون علّي من قول بيت من الشعر!

خال���د حمدان اجلنيح قال: »منذ عامني لم أكتب قصيدة واحدة« س���ألناه عن س���بب كتابته هذه 
القصيدة قال: »صورة أبو ناصر وهو مرتاح تهيض املشاعر«. 

خال���د بن جنيح.. عامان من الغياب.. كان بالواحة.. وعاد لها بحضور يش���به الس���حاب احململ 
باملطر.. 

سألناه عن أحوال الشعر فقال:
٭ الشعر غائب عني منذ عامني.. ال يوجد ما يحفزني للكتابة فأنا غير متفرغ حاليا للساحة والشعر 
الشعبي ولكن مشاهدتي لصورة صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسماعي خبر سالمته.. 

جعلني أفرح كثيرا.. وال شعوريا خرجت هذه األبيات. 
هل عدم وجود محفز مبرر للغياب؟ 

٭ ق���د ال يعتب���ره البعض مبررا.. ولكن أن���ا أعتبره مبررا.. وظهور بقصيدة ألبو ناصر.. يش���فع 
للغيابات جميعها.

هل نعتبر هذا إعالن تواجد؟ 
٭ اعتبره اعالن حب ووالء وشوق كذلك.

هل لديك أمر آخر تريد قوله؟
٭ أمتنى وفير الصحة والعافية لصاحب الس���مو.. خبر سالمته.. أفرحني كثيرا.. وامتنى ان حتوز 

اعجابكم.

غير... وطاللته  غير  هذا  اليوم 
ابتسامه صدرها  في  السما  كن 

الطير لها  االزهار.. وغنا  وتفتح 
وغنت مع صوت الطيور احلمامه

ونواوير.. فل  االرض  وتزينت 
الغمامه ب�  تزينت  السما  حتى 

وتخاطفوا شعب الكويت التباشير
كالمه.. أول  ب�  أخ��وه  يهني  كل 

االمير ابن  االمير  شان  على  كله 
السالمه.. ب�  قومه..  للي  احلمد 

جانا خبر نقلك قبل ال يطلع عصير..
اهتمامه.. من  لك  دعائه  وك��ل 

شفناك بالصورة مثل سالم الزير
للعالمه ون��ظ��رك  س��الح  بيدك 

املعاذير ترده  ما  اللي  نيشانك 
عظامه ق��وي  تكسر  وضربتك 

املقادير بيديه  ل��ل��ي..  واحل��م��د 
وسنامه الكويت  ياراس  شافاك 

اهلل يطول عمر من يفعل اخلير
بالسالمه م��رض  اليا  ويقومه 
حسين الشمري  ٭

س���ري���ت وال���ص���ب���ح ت����وه م���ا ض��ح��ك ل��ل��ع��ي��ان
وع����ق����ارب ال��ش��م��س ت��س��ت��ن��ه��ض ش��م��اري��خ��ه��ا

وص���ل���ت/ أظ���ن���ي وص���ل���ت ح�����دود ب���ر األم����ان
س��ي��خ��ه��ا م���ث���ل  م��س��ل��م��ه��ا  ال���ه���ن���د  ش���اف���ت  إن 

ع���ي���ت ذل����ول����ي ت����ن����وخ ب����دش����ة م����ن ط��م��ان
وأن�������ا حت����ي����رت م�������دري وي������ن ت��ن��وي��خ��ه��ا

امل��ك��ان واع��ت��ل��ي��ت  اله�����ة(،  )راس  )ع��ن��زت��ه��ا( 
أص����ي����ح ل���ل���ق���وم واس����ت����ف����زع م��ط��ان��ي��خ��ه��ا

احل��ص��ان راع  ب��ج��دي��ع  وال  ض����اري  ب�����...  م��ان��ي 
شيخها وال  ال���ن���خ���وة(  )ه����ل  ب���ف���ارس  والن����ي 

والن������ي م���وك���ل ع���ل���ى غ���ي���ري والن������ي ل��س��ان
ب��ت��اري��خ��ه��ا ال���ن���اط���ق  وال  ال��ق��ب��ي��ل��ة  ب���اس���م 

ل���ه���ا ق���م���ره���ا ل���ي���ام���ن ش����ع ن�������وره وب����ان
أوالب������ه������ا م�����ن ع�����ط�����ارده�����ا وم���ري���خ���ه���ا

ل��ك��ن��ي أن���ق���ل ب���ش���ع���ري م����ا ي���ه���ز ال���ك���ي���ان:
ت��ف��ري��خ��ه��ا زاد  ه���م���وم���ه  ال����ل����ي  رس����ال����ة 

ي���ق���ول: م���ن ج���ور ف��ق��ري ص���ار ض��ع��ف��ي ه���وان
واجل��������وع ظ��ل��م��ا ت����ق����ادح ل����ي ص��الب��ي��خ��ه��ا

وص�����ل رب����وع����ي س�����الم وح���ي���ه���م ب��ام��ت��ن��ان
ذي��خ��ه��ا ع���ل���ى  ت��ش��ف��ق  ال����ب����دو  إن  وذك����ره����م 

ل���و )اف���زع���وا ل��ي(م��ع��اد اب��غ��ى ب��ط��اق��ة ض��م��ان
وب��ط��ي��خ��ه��ا ال���ص���دق���ة  ب����ن����دورة  اح���ت���اج  وال 

دون�������ك ك����الم����ي وح����ط����ه ح���ل���ق���ة ب�������االذان
بتصييخها أس���ه���م  م���ا  ل���و  االس����م����اع  ي��ص��م 

ال����زم����ان ت����ع����زك ال وط�������اك  م����ا  »ج���م���اع���ة 
م���ا ت���ذه���ب اجل�����وع ص��ف��ح��ة م���ن ت��واري��خ��ه��ا«

محمد صفوق  ٭

»الكتابة عمل سهل، فليس عليك إال أن حتدق في ورقة بيضاء إلى 
أن تنزف جبهتك« دوجالس آدامز. جميل أن تكون األمور بهذه 

السهولة، أن تكون الكتابة أفكارا وآراء مطروحة برغبة فردية 
وداخلية، غير ممسوسة أو مخلوطة بآراء شخص آخر وباإلجبار. 

خاصة أن الكتابة حالة شفافة وسرد أسرار من الرأس الى القلم 
ثم الورقة ثم إلى القارئ إن وجد فمن الصعب على أي شخص 
تلقي األوامر مبا يكتب أو يريد كتابته، خاصة عندما يكتب ما 

يجول برأس غيره. وأنا ال أقصد هنا كتابة آخر األخبار احمللية 
أو األخبار الفنية، بل أقصد أخبار الفكر وأخبار ما 

يجول بخاطر املرء نفسه أو قريحته الشعرية، 
فالشعر حالة بني الوعي والالوعي ميلي بها 

العقل القلم ما ميكن كتابته دون تدخل 
من الشخص نفسه، فكيف لطرف ثالث 
التدخل؟! أو باملعنى األصح كيف الكتابة 

بوعي تام كأنه يكتب أخبار الصفحة 
االقتصادية؟! هنا حتول الشاعر كأنه 
جنار يفصل ما يشتهيه الزبون، وال 

يعتبر شاعرا مهما أبدع بالقصيدة بل 
يعتبر ساردا، ألنه مبدع على حسب 
الطلب وحتت رسم خدمة املستمع. 

إن امللكة تأتي لتحترم ال لتباع أو تقاس 
مبعايير مادية، هي لها طقوس وأجواء 

وكيمياء غريبة عند أكثر األدباء والشعراء، كل 
من هؤالء املبدعني له طقوسه اخلاصة وظروفه 

التي استحضر الفكرة بها، ك� »نزار قباني« فهو ال 
يعرف الكتابة اال على األوراق امللونة املبعثرة من حوله الزهري 
واالصفر واألزرق، وأيضا »جيرارد« الشاعر الفرنسي ال يعرف 
الكتابة إال على ورق وردي وان لم يجد رسم زهورا وعصافير 
حول القصيدة. وأحيانا متطلبات االبداع تكون أغرب من ذلك، 
فالشاعر األملاني »فريدريش شيلر« كان يضع تفاحة في درج 

املكتب الذي يكتب عليه، ليشمها ويتحسسها بني حني وآخر أثناء 
الكتابة، فهي جتدد عنده االلهام للكتابة. أما األغرب واألطرف هو 
الشاعر الدامناركي »هانس اندرسن« كان يكره األديب السويدي 

ستريتر برج، فكان قبل أن يكتب يعلق صورته مقلوبة على 
احلائط ويقول: هكذا يجب ان تظل هكذا مشنوقا تتعذب وانت 

تراني أكتب. أما فيكتور هوجو وكان يفضل أن يتعرى من ثيابه 
جميعها أثناء الكتابة. وال يقل أبو عبدالرحمن بن عقيل غرابة 
عنهم، فقد شوهد يغسل قلمه باملاء قبل الكتابة أكثر من مرة. 
وأيضا د.»جونسون« فكان من عاداته قبل أن يبدأ في الكتابة 

أن يسير في الشارع ويلمس أعمدة النور ويعدها. أما الروائي 
أجنيلو رينالدي فكان يحرص على أن يرتدي ربطة العنق أثناء 

الكتابة احتراما لقواعد اللغة كما يقول، وكان أرنست 
همنجواي يكتب وهو في كامل لباسه الرسمي 
وأناقته غير انه يفضل الكتابة وهو واقف. 

وأيضا سارتر كان يأخذ سيمون دي 
بوفوار إلى انفاق املترو ويشرح لها كتبا 

ونظريات وهمية فإذا أحس بانبهارها 
مبا يقول من أفكار يبدأ بتأليفها. 
  الفيلسوف »فولتير« كان يكتب 

وأمامه مجموعة من اقالم الرصاص، 
وحاملا ينتهي من الكتابة كان يكسرها 
ليضعها حتت وسادته ثم ينام، وأيضا 
يحكى عن الشاعر الكبير »اجلواهري« 

انه عند كتابة القصيدة كان يغني املقامات 
العراقية القدمية وهو جالس في احلمام. 

أما أبو متام فقيل عنه إنه ال يكتب اال بغرفة 
حارة بعد أن يرش أرضها باملاء.

هناك كثير من األمثلة التي تشهد على أن الكتابة إلهام 
تهيأ له الظروف فهو ال يأتي من أمر أو نهي من شخص ما، يقول 
الفرزدق: إن خلع ضرس أهون علي من قول بيت من الشعر في 

بعض األوقات.أحيانا يصعب على األديب أن يستحضر الفكرة 
فليست كل الظروف تصلح حلضورها، فالكتابة هي والدة فكرة، 

فإما ان تكون ميسرة او معسرة، وإما ان تكون الفكرة سليمة 
وجميلة او تكون غير مكتملة فتموت.

 ٭ مشاعل الفيصل 
Negative87@

أنا بقيت.. 
ولكن الناس 

صدوا..

صفحات الواحة هي منكم ولكم وبكم.
لنستقبل قصائدكم، وكتاباتكم وخواطركم 
وآراءكم وانتقاداتكم لنكون رئتكم الثالثة 

لتتنفسوا معنا شعرا.
تواصلكم معنا يصل عبر فاكس التحرير: 24831217 ٭  

  alwaha@alanba.com.kw أو عن طريق البريد االلكتروني
إعداد: هيثم السويط - حسين الشمري  ٭

للتواصل

منذ عامني لم أكتب قصيدة!

خالد حمدان: 
نيشانك اللي ما ترده 

املعاذير

هانسن اندرسن

حسين الشمري  ٭


