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سالمه المزروعي:
االهتمام األكبر
يتجه إلى فنانين من
خارج اإلمارات!!

�أ�سبوعية تعنى بالثقافة والأدب ال�شعبي
«مـ�ؤقت ـاً نــ�ص ــف �شـهــري ــة»

� 40صفحة  -درهمان
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بن نعمان الكعبي

وموسم شعري ناري

بمشروع «كلمة»

يرتبط بدقات قلب

في الذكرى الرابعة لرحيله..

زايـــــــــــد

الشمس التي ال تغيب
يف الثاين من نوفمرب ،متر الذكرى الرابعة لرحيل والدنا وقائدنا ومعلمنا
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه باين وم�ؤ�س�س وطننا
الغايل دولة الإمارات العربية املتحدة ،هذه الدولة التي كانت
فكرة و�أوجدها ،وبحكمته �أ�س�سها ،وب�إدارته على �شاطئ
الأمن والأمان �أر�ساها ،ليعلن للعامل ب�أن احتاد الإمارات
لي�س حم�ض جتربة بل واقع ًا ملمو�س ًا لنجاح الوحدة
يف ظل املتغريات التي طر�أت على امل�ستويني العربي
للم �شمل
والعاملي ،لي�ؤكد «رحمه اهلل» �سعيه ّ
العرب ولو بوحدة م�صغرة كاحتاد الإمارات
ال�سبع ،ليكون حلمه يف الوحدة العربية
هاج�س ًا يف خميلته حتى يف �أيامه الأخرية،
رجل ي�صعب تكراره ،رجل نذر نف�سه
لوطنه و�شعبه� ،أعطى الكثري ،بادل �شعبه
احلب باحلب ،يكفي �أن نرى م�آثره يف كل
بقعة يف العامل ،تفخر با�سم زايد..

التفا�صيل �ص 20

رمز اإلمارات

زاي������د وم���ث���ل���ه م����ا وج���د
ال����وال����د ال���ف���ذ احل��ك��ي��م
����ش���ي���خ ت����ن����در وان����ف����رد
ب��ال��راي وال��ف��ك��ر ال�سليم
���ض��ح��ى ل�شعبه واجتهد
وا�س�س له ال�صرح العظيم
م���ا ي��ن��ت�����س��ى ف�����ض��ل��ه �أب���د
خ��ي�ره ع��ل��ي��ن��ا م�ستدمي
ت���ذك���ر م���واق���ف���ه ال��ب��ل��د
رج����ال واط���ف���ال وح���رمي
واث��ب��ت خليفه ع الوعد
وايف وم����ن م��ث��ل��ه ع��دمي
ق�����اد امل�������س�ي�ره وان��ف��ن��د
ب��ال��ن��ه��ج وال�����درب القومي
وم��ث��ل��ه ل���ه حم��م��د �سند
ب��و را���ش��د ال�شهم الكرمي
ه����ذا ول����ه ع����ون وع�ضد
ب��و خ��ال��د القلب الرحيم
زاي�������د وي���ب���ق���ى ل�ل��أب���د
رم���ز الإم�������ارات العظيم
مريم بنت خليفة

سأبقى أقرض الشعر إلى ما ال نهاية

خالد بن علي الكعبي:

زايد حكاية حب أبدية
خالد بن علي الكعبي �شاعر جميل ذو �آفاق معرفية مفتوحة على �إيقاعات �شعورية خمتلفة
تثور تارة وتخفت �أخرى ،تتوارى خلف الكلمات و ال�صمت حيناً ،وخلف ال�سخط والت�سا�ؤل حيناً
�آخ��ر ،طرز جتربته اخلا�صة بت�أثري بيئة �شعرية غزيرة وقامة �إن�سانية واثقة يف �إط��ار خدمة
ال�شعر .ا�ستطاع �أن ير�سخ ا�سمه يف �سن مبكرة على �صفحات الإبداع ال�شعري الإماراتي يف ظل
م�سرية �شعرية على امتداد يقارب الـ� 20سنة ،ن�شر خاللها �أوراق��اً �شعرية �شديدة االختالف
واخل�صو�صية ..
التتمة �ص 24
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عصي الدمع
أراك
ّ

أبو فراس الحمداني
الحارث بن سعيد الحمداني

(239هـ 869 -م)
ولد �أبو فرا�س يف املو�صل من �أ�سرة كرمية
املحتد ،وقتل �أبوه وهو ما يزال طف ًال ..فن�ش�أ يف
بالط ابن عمه �سيف الدولة وحظي بثقافة جيدة
وتدرب على �أ�ساليب الفرو�سية .ثم واله �سيف
الدولة على منبج وحران.
وقد �أ�سره الروم مرتني .وحملوه يف املرة
الثانية �إىل الق�سطنطينية .وطال به الأ�سر ،فكتب
�إىل �سيف الدولة يف �أمر افتدائه ،وظل ميهله
حتى كانت �سنة  669فقدم فديته ،وبعد �سنة
تويف �سيف الدولة فرغب �أبو فرا�س يف تو�سيع
مقاطعته ،فحاربه �أبو املعايل ابن �سيف الدولة
و�أر�سل له كبري ِخ�صيا ِنه ،ف�سقط يف ميدان
القتال وهو يف ريعان ال�شباب.
�شعر �أبي فرا�س �شعر العاطفة ال�صادقة
والفرو�سية العربية واحلنني �إىل الوطن.

�إدارة التحريــــر
رئيس التحرير

خالد العيسى
سكرتير التحرير

محمد الرمضاني
مسؤولة ملف الشاعرات

هنادي المنصوري

�أراك ع�����ص� َّ�ي ال���دم���ع ���ش��ي��م��ت� َ
بر
�ك ال�����ص� ُ
��اق وع����ن����دي ل���وع� ٌ
ب���ل���ى �أن�������ا م�������ش���ت� ٌ
��ة
�إذا ال��ل��ي� ُ�ل �أ����ض���واين ب�����س��ط��تُ ي��د الهوى
��يء ال����ن����ار ب��ي�ن ج��وان��ح��ي
ت����ك����ا ُد ت�������ض� ُ
ُ
���������وت دون������هُ
م��ع��ل��ل��ت��ي ب���ال���و����ص���ل وامل�
ح���ف���ظ���تُ و����ض���ي���ع���ت امل�����������ود َة ب��ي��ن��ن��ا
وم������ا ه������ذه الأي�����������ام �إال ����ص���ح���ائ� ٌ
��ف
ب��ن��ف�����س��ي م���ن ال���غ���ادي���ن يف احل����ي غ����اد ًة
ت��������رو ُغ �إىل ال����وا�����ش��ي�ن ّ
يف و�إنّ يل
ُ
ب��������دوت و�أه�����ل�����ي ح����ا�����ض����رون لأن���ن���ي
وح�����ارب�����تُ ق���وم���ي يف ه������واك و�إن���ه���م
ف������إن ي���ك م���ا ق����ال ال���و����ش���ا ُة ومل يكن
وف����ي����ت ويف ب���ع�������ض ال������وف������اءِ م���ذل� ٌ
��ة
وق��������و ٌر وري�����ع�����انُ ال�������ص���ب���ا ي�����س��ت��ف��زه��ا
ت�����س��ائ��ل��ن��ي :م����ن �أن�������ت؟ وه�����ي ع��ل��ي��م� ٌ�ة
ف��ق��ل��ت ك��م��ا ����ش���اءت و����ش���اء ل��ه��ا ال��ه��وى
ف���ق���ل���ت ل���ه���ا ل�����و ����ش���ئ���ت مل ت��ت��ع � ّن��ت��ي
ف��ق��ال��ت ل��ق��د �أزرى ب���ك ال���ده���ر بعدنا
وم�����ا ك�����ان ل��ل���أح�����زان ل������والك م�����س��ل� ٌ�ك
وت���ه���ل���ك ب��ي�ن ال����ه����زل واجل�������د م��ه��ج� ٌ�ة
ف����أي���ق���ن���ت �أن ال ع�����زّ ب���ع���دي ل��ع��ا���ش� ٍ�ق
وق���ل���ب���ت �أم��������ري ال �أرى يل راح� ً
�����ة
ف���ع���دت �إىل ح��ك��م ال����زم����انِ وح��ك � ِم��ه��ا
ك��������أين �أن����������ادي دون م���ي���ث���اء ظ��ب��ي� ً�ة
جت�����ف� ُ
����ل ح����ي����ن���� ًا ث�����م ت�����رن�����و ك����أن���ه���ا
���م �إ َّن������هُ
ف��ل�ا ت��ن��ك��ري��ن��ي ي����ا اب���ن���ة ال����ع� ِّ
م��ن��ك��ر
وال ت���ن���ك���ري���ن���ي �إن�����ن�����ي غ��ي��ر
ٍ
و�إين جل��������������را ٌر ل������ك� ِّ
��ة
�����ل ك���ت���ي���ب� ٍ
ٌ
َ
�������زال ب������ك� ِّ
�����ة
�
ف
�����و
�
خم
�����ل
و�إين ل��������ن�
ٍ
ف���أظ��م���أ ح��ت��ى ت���رت���وي ال��ب��ي���� ُ�ض والقنا
���ح احل�����ي اخل�����ل� َ
ب���غ���ارة
����وف
ٍ
وال �أ�����ص����ب� ُ
وي������ا رب دا ٍر مل ت���خ���ف���ن���ي م��ن��ي��ع� ٍ�ة
������ي رددت اخل����ي����ل ح���� َّت����ى م��ل��ك��ت��ه
وح� ٍّ
���������ال ن���ح���وي لقيتها
��ة الأذي�
ِ
و����س���اح���ب� ِ
وه����ب����تُ ل���ه���ا م����ا ح������ازه اجل���ي�������ش ك���لَّ���هُ
راح ي��ط��غ��ي��ن��ي ب�����أث����واب����ه ال��غ��ن��ى
وال َ
����ال �أب����غ����ي وف�����وره
�
����امل
�
ب
��ي
�
��ت
�
��اج
�
ح
وم�����ا
ِ
�زل ل���دى الوغى
�أ����س���رت وم���ا �صحبي ب��ع� ٍ
���م
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ام����رئٍ
ول���ك���ن �إذا ح� ّ
ُ
وق�����ال �أ���ص��ي��ح��اب��ي ال����ف����را ُر �أو ال����ردى
ول���ك���ن���ن���ي �أم���������ض����ي مل�����ا ال ي��ع��ي��ب��ن��ي
ي���ق���ول���ون يل ب��ع��ت ال�����س�لام��ة ب���ال���ردى
ً
ُ
���س��اع��ة
امل�������وت
وه�����ل ي���ت���ج���اف���ى ع���ن���ي
ُ
امل������وت ف���اخ�ت�ر م���ا ع�ل�ا ل���ك ذك����ر ُه
ه���و
���ة
�
���ذل
�
مب
���������ردى
�
ال
������ع
�
دف
يف
�ي��ر
�
خ
وال
ٍ
مي�����ن�����ونَ �أن خ����ل����وا ث����ي����اب����ي و�إمن�������ا
��ف ف��ي��ه��م ان�������دقَّ ن�����ص��ل��هُ
وق����ائ����م ����س���ي� ٍ
ُ
����س���ي���ذك���رين ق���وم���ي �إذا ج����د ج���دهُ ���م
ف�����إن ع�����ش��تُ ف��ال��ط��ع��ن ال����ذي ي��ع��رف��ون��هُ
و�إن م�����ت ف����الإن���������س����ان ال ب�����د م���ي� ٌ
��ت
ول���و ���س��د غ�ي�ري م���ا ����س���ددت اك��ت��ف��وا به
ون����ح����ن �أن������ا�� ٌ�����س ال ت���و����س���ط ع��ن��دن��ا
ت����ه����ون ع��ل��ي��ن��ا يف امل����ع����ايل ن��ف��و���س � َن��ا
�أع�����ز ب��ن��ي ال��دن��ي��ا و�أع���ل���ى ذوي ال � ُع�لا

���ي ع���ل���ي� َ
�����ر
�أم�������ا ل���ل���ه���وى ن����ه� ٌ
��ك وال �أم� ُ
��ر
ول�����ك�����ن م���ث���ل���ي ال ي�����������ذا ُع ل������ه ����س� ُّ
��ك�ْب�
و�أذل�����ل�����ت دم����ع���� ًا م����ن خ�ل�ائ���ق���ه ال� رْ ُ
��ر
�إذا ه���ي �أذك���ت���ه���ا ال�����ص��ب��اب� ُ�ة وال��� ِف���ك� ُ
�إذا م�����تُّ ظ����م�����آن���� ًا ف��ل�ا ن� َ
ال��ق��ط��ر
�����زل
ُ
��ك ال�� ُع��ذ ُر
و�أح�����س��نُ م��ن ب��ع�����ض ال���وف���اءِ ل� ِ
ِّ
ك�����ف ك���ات���ب���ه���ا ب�����ش� ُ�ر
ل ْأح�����ر ِف�����ه�����ا م����ن
������ب وب���ه���ج���ت���ه���ا ُع������ذ ُر
ه���������وايَ ل���ه���ا ذن� ٌ
ِّ
����ر
�
ق
و
���ة
�
���ي
�
���ش
�
وا�
����ل
�
لأذن��������� ًا ب���ه���ا ع����ن ك
ٍ َ ُ
قفر
�أرى �أنَّ دار ًا ل�����س� ِ�ت م���ن �أه��� ِل���ه���ا
ُ
واخل���م���ر
ح���ب���ك امل������اء
و�إي����������ايَ ل�����وال
ِ
ُ
ف��ق��د ي���ه���د ُم الإمي�������انُ م���ا ���ش��ي��د ال � ُك��ف� ُ�ر
احل�����ي ���ش��ي��م��ت��ه��ا ال���غ���د ُر
��ة يف
لإن�������س���ان� ٍ
ّ
��ر
ف������ت�������أ َرنُ �أح����ي����ان���� ًا ك���م���ا �أ ِرنَ امل���ه� ُ
���ه ن��ك� ُ�ر
��ى م��ث��ل��ي ع���ل���ى ح����ال� ِ
وه�����ل ب���ف���ت� ً
ق���ت���ي���ل���ك ق�����ال�����ت �إي�����ه�����م ف����ه����م ك��ث� ُ
ر
ِ
بر
خ�
��ي
�
ب
��دك
�
��ن
�
وع
ع��ن��ي
أيل
�
ومل ت�������س���
ُ
��ر
ف��ق��ل��ت م���ع���اذ اهلل ب���ل �أن� ِ
�����ت ال ال���ده� ُ
ج�سر
�ى
�
�ل
�
�ب
�
�ل
�
ال��ق��ل��ب ل��ك��ن ال���ه���وى ل
�إىل
ِ
ُ
�إذا م���ا ع���داه���ا ال���ب�ي�ن ع��ذب��ه��ا ال��ه��ج� ُ�ر
���ص��ف��ر
و�أن ي������دي مم�����ا ع���ل���ق���ت ب�����ه
ُ
�إذا ال���ب�ي�ن �أن�������س���اين �أل�����ح ب���ي ال��ه��ج� ُ�ر
���ب ال جت����زى ب���ه ويل ال���ع���ذ ُر
ل��ه��ا ال����ذن� ُ
��ر
ع���ل���ى �����ش� ٍ
���رف ظ���م���ي���اء ج��ل��ل��ه��ا ال���ذع� ُ
ت���ن���ادي ط��ل� ًا ب���ال���واد �أع���ج���زه ُ
احل�����ض� ُ�ر
ل��ي��ع��رف م���ن �أن���ك���رت���ه ال���ب���دو واحل�����ض� ُ�ر
الن�صر
�إذا زل����ت الأق�������دام وا���س��ت��ن��زل
ُ
ال��ن�����ص��ر
����ودة �أن ال ي���خ���ل ب���ه���ا
م�����ع� ٍ
ُ
��ر ال�������ش���ز ُر
�
��ظ
�
��ن
�
ال
��ا
�
��ه
�
��زال
�
ن
إىل
ك���ث�ي�ر �
ٍ
ُ
والن�سر
و�أ���س��غ��ب ح��ت��ى ي�����ش��ب��ع ال���ذئ���ب
ُ
وال اجل��ي�����ش م���ا مل ت����أت���ه ق��ب��ل��ي ال��ن��ذر
ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا ب����ال����ردى �أن�����ا وال��ف��ج��ر
واخل���م���ر
ه����زمي���� ًا وردت�����ن�����ي ال��ب��راق�����ع
ُ
���ر
ف���ل���م ي��ل��ق��ه��ا ج�����ايف ال���ل���ق���اء وال وع� ُ
ورح�������تُ ومل ي��ك�����ش��ف لأب���ي���ات���ه���ا �سرت
وال ب����ات ي��ث��ن��ي��ن��ي ع���ن ال���ك���رم ال��ف��ق� ُ�ر
�إذا مل �أف�����ر ع��ر���ض��ي ف�ل�ا وف����ر ال��وف��ر
��ر
وال ف����ر�����س����ي م����ه� ٌ
���ر وال رب�������ه غ���م� ُ
��ر
�
��ح
�
ب
وال
ي���ق���ي���ه
ف���ل���ي�������س ل������ه ب������ر
ُ
ف���ق���ل���ت ه���م���ا �أم����������ران �أح��ل�اه����م����ا م��ر
وح�����س��ب� َ
��ر
�ك م���ن �أم���ري���ن خ�يره��م��ا الأ����س� ُ
هلل م����ا ن���ال���ن���ي خ�����س� ُ�ر
ف���ق���ل���تُ �أم������ا وا ِ
���ر وال�����ض� ُّ�ر
�
���س
�
أ�
ل
ا
�ي
�
�ن
�إذا م���ا جت���اف���ى ع�
ُ
��ر
ف��ل��م مي� ِ
��ي ال���ذك� ُ
���ت الإن�������س���انُ م���ا ح���ي� َ
ً
��رو
�
��م
�
ع
��ه
�
��وءت
�
��س
�
���
�
ب
ا
���
�
���وم
�
ي
�����ا
ك���م���ا رده�
ِ
ُ
���م���ر
����اب م�����ن
���ي ث�����ي� ٌ
ُ
دم����ائ����ه����م ُح ُ
ع����ل� َّ
ِّ
ال�����ص��د ُر
���م
���ط
ح
�م
�
�ه
�
�ي
�
ف
م�����ح
ر
���اب
�
َ
ُ
َّ
و�أع����ق ُ ُ ٍ
ويف ال��ل��ي��ل� ِ�ة ال��ظ��ل��م��اءِ ِي��ف�� َت�� َق��دُ ال��� َب���د ُر
وت��ل� َ
�ك ال��ق��ن��ا وال��ب��ي�����ض وال�����ض��م� ُ�ر ُّ
قر
ال�ش ُ
وان��ف�����س��ح ال � ُع��م� ُ�ر
������ام
و�إن ط���ال� ِ
��ت الأي� ُ
َ
ُ
َ
َ
فر
ال�ص
��ق
�
ف
��
�
ن
��و
�
ل
ب�ر
�
��ت
�
ال
�و
�
ل
�
�غ
�
ي
وم���ا ك���ان
ُ
ُّ ُ
ل��ن��ا ال�������ص���د ُر دونَ ال���ع���امل� َ
بر
ي�ن �أو ال��ق� ُ
�اء مل ُي��غ � ِل��ه��ا املَ��ه� ُ�ر
وم���ن خ��ط� َ
�ب احل�����س��ن� َ
و�أك��������ر ُم م���ن ف� َ
اب وال ف��خ� ُ�ر
����وق ال����ُّت���رُّ ِ

�أ�ســرة التحـريـــر

االفتتاحية
ان�ضمام جمموعة من الك ّتاب والأدباء
وال�شعراء �إىل هماليل يقابله عدد جيد من
ال ُقراء نك�سبهم مع كل �إ�صدار من هماليل،
وهذا يعني �أننا يف امل�سار واخلط ال�سليمني
وهو ما يهمنا ..فطموح ال�صحيفة يتجاوز
املبيعات والإعالنات �إىل الإ�ضافات اجليدة
واملفيدة والأقالم املبدعة ،وبف�ضل من اهلل
وجتاوب مبدعينا الكبار تتقدم هماليل
خطوات وا�ضعة حلماً كبرياَ ومهماً �أمامها �أال
وهو �أن تكون متنف�ساً �صادقاً وواعياً لهموم
النا�س و�إبداعاتهم ،و�أن حتظى بثقة القراء
واملبدعني وتدخل قلوب النا�س وبيوتهم من
خالل امل�شاركة تارة واملتابعة تارة �أخرى ..ولن
يت�أتى لنا ذلك دون بذل الكثري الكثري من
اجلهود ومن دون التنوع الأدبي واالجتماعي
ومالم�سة هموم النا�س ووجدانهم ..نحن
ندرك هذه احلقيقة ونتعامل معها بالكثري
من اجلدية والعزم..
لذا فنحن حري�صون كل احلر�ص على
االنت�شار والتميز والتناول املو�ضوعي يف
�أطروحاتنا وفتح �أق�صى ما ن�ستطيع من
امل�ساحة احلرة والتي نوفرها مب�س�ؤولية
لأقالم حترتم �أدبها وتاريخها وكلمتها ..ال
�إىل من ال يح�سنون �سوى ال�صراخ والنعيق
والبكاء على كل و�ضع حمبط وحادث و�أزمة..
لغة التباكي وال�سب والطعن واخلطاب املنفر
الذي يتخذ من ثالوث امل�صائب واملوت والنار
�شعاراً ملوعظة النا�س وترهيبهم �أمر ال
يتنا�سب وتوجهنا البتة ..لدينا توجهنا الذي
ن�سري عليه بثبات و�صدق ،ولدينا قناعاتنا
التي ال نفر�ضها على �أحد ،ولغتنا الوا�ضحة
املتزنة والتي ال تنفعل �إال �شعراً ينا�سب
منطقية احلدث وجنون الن�ص ..فالإبداع
على انفتاحه وخروجه على الواقع وامل�ألوف
والقيود ال يتن�صل من م�س�ؤوليته الأدبية
ومنطقه الذي يتنا�سب وانفعاله وجنونه..
لنبدع ونتغنى ب�إجنازاتنا ونتناول �سلبياتنا
و�أخطاءنا بهدف التغيري والت�صويب ولي�س
جلداً للذات ونقماً على الو�ضع والنا�س..
دمتم بحب.
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بن نعمان الكعبي

جولة في
ديوان بن
نعمان
بقلم :عتيق القبي�سي
«ديوان بن نعمان» �صادر عن ق�سم البحوث
التاريخية والرتاثية.
جاء الديوان يف � 650صفحة ت�ض ّمنت ما
يزيد على  260ق�صيدة ..واحلديث عن
الديوان لي�س بالأمر الهينّ  ،فهو الوحيد
القادر على التعريف عن نف�سه ،كذلك
احلديث عن ال�شاعر ،فلن تفيه �صفحات
و�صفحات ما هو �أهل له من مكانة ..ولعلي
باقتبا�س بع�ض ما جاء يف تقدمي الأ�ستاذ
را�شد �شرار �أجد مرف�أً �أُبحر من خالله يف
خ�ضم هذا البحر املرتامي من الأ�شعار..
ن�ش�أ �شاعرنا يف بيئة علم وحكمة و�شعر،
قر�ض ال�شعر وهو يف ريعان طفولته،
و�أبدع يف فرادة معانيه ،خا�ض كل البحور
ال�شعرية.

ذكرى
زايد

هو حممد بن عبيد بن نعمان الكعبي ،ول��د يف �أبوظبي �سنة
 ،1934تويف والده وهو �صغري ،فعا�ش يف كنف جدّه ..وملّا كانت
وما تزال قبيلته م�شهورة بالعلم ،لذا فقد ختم القر�آن وهو ابن
�سبع ،على �أي��دي جمموعة من امل�شايخ ،منهم ال�شيخ عبداهلل
القيواين وال�شيخ الغزاوي ،كما تعلم احل�ساب والكتابة �أي�ض ًا..
وكحال كل الأ�سر التي كانت تعي�ش يف املنطقة �آنذاك كان يعمل
يف الزراعة ..وملا �أتقن الكتابة واحل�ساب عمل كاتب ًا يف املتاجر
وال�شركات الب�سيطة التي كانت يف بداياتها ..ثم ما لبث �أن �سافر
�إىل الدمام يف اململكة العربية ال�سعودية ومكث بها  15عام ًا،
عمل خاللها يف بلدية الدمام ،ثم عاد �إىل �أبوظبي يف العام
 ..1959التي قال فيها:
ب��ال��رب��ع اخل�صيب
���ش��ل ع��ي��ن��ك ���ش��وف
ّ
ي����ا غ����ري����ب وك�������ون ر ّداد اجل������واب
ب��وظ��ب��ي ي���ا ط���اه���ر ت���ر ّب���ى النجيب
م�����ن ت�����ر ّب�����ا يف ح���ج���ره���ا م�����ا ي���ع���اب
ق�صائد ال��دي��وان تن ّوعت يف خمتلف �أغ��را���ض ال�شعر وتل ّونت
بالف�صيح وال�شعبي ،وبالتجوال ب�ين �صفحاته يجد القارئ
م�ساحات �شا�سعة من الرقي والإبداع وجزالة املعاين و�سال�سة
الفكرة..
ويف فاحتة الديوان «البحر اخل�ضم» وهي ق�صيدة ف�صيحة يف
مدح الوالد الراحل ال�شيخ زاي��د بن �سلطان «طيب اهلل ثراه»
يرتقي ال�شاعر ب�صدق املعاين وروع��ة الت�شبيه �إىل ما ي�صل
بالق�صيدة �إىل م��ا ت�ستحق م��ن مكانة ب ��ارزة تتحف قارئها
بوم�ضات من �صدق التعبري ورهافة الإح�سا�س 38 ،ق�صيدة مدح
ف�صيحة ال تخلو جميعها من تلك الأحا�سي�س ال�صادقة والتعابري
الإبداعية ..تليها يف الباب الثاين  70ق�صيدة مدح �شعبية،
تتقدمها «عرو�س ال�شعر»:
ي��������ا ع��������رو���������س ال�����������ش�����ع�����ر غ���� ّن����ي
واط������������رب������������ي ك�����������ل ال������ق������ل������وب
ب��������لّ��������غ��������ي ع���������� ّن����������ي وم��������نّ��������ي
������ش�����ي�����خ ن����ب����را����������س ال�����������ش�����ع�����وب
ويختتم باب املديح ال�شعبي بـ «حتية �أخوية» يهديها ملبارك بن
فا�ضل املزروعي ،ثم ننتقل �إىل الباب الثالث ،باب الغزليات..
فهو كما ذكرنا �شاعر �شامل مل يرتك باب ًا وال غر�ض ًا وال م�سلك ًا
يت�صل بال�شعر �إ ّال وخا�ض فيه و�أب��دع ،وهنا يجب �أن ال نغفل
جانب الغناء من ق�صائده ..فقد غنى له العديد من املطربني
نذكر منهم على �سبيل املثال ال ال�شمولية ،الفنان الكبري علي بن
روغه ،والفنان القدير ميحد حمد والفنان املبدع الراحل جابر
جا�سم ..علم ًا ب�أنه بد�أ الغزل يف �سن الثانية ع�شرة من عمره

وقد تلونت ق�صائد هذا الباب بالف�صيح وال�شعبي ،وت�ستقبلك
املر�صع
ق�صيدة «طل�س مينائي» عند مدخل باب الغزل بثوبها ّ
بلآلئ الف�صحى تتخ ّللها ٌ
خيوط �شعبية زاهية ت�أخذك �إىل عا ٍمل
َّ
«فال�ض ُّد يظهر ح�سن ُه
رح� ٍ�ب من اخليال املرتبط بالواقعية..
ِّ
ال�ضدُّ» ..وتتواىل بعدها الغزليات التي �سمعنا �أغلبها عرب حناجر
املطربني واملطربات ،كق�صيدة «كم ب�شكي لك» ..وق�صيدة «يا
مالك ال��روح رح�م��ه» ..وق�صيدة «ي��ا كحيل ال�ع�ين» ..وق�صيدة
«الأول �أزورك» ..وغريها وغريها من الق�صائد التي ال يت�سع
املجال حل�صرها 81 ..ق�صيدة غزل احتواها هذا الباب الذي

هكذا دون �أن �أ�شعر تغرورق عيناي بالدموع وتنهمر بكل �صدق
وال �أ�ستطيع �إخفاء دموعي حني �أرى �صور املغفور له ب�إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان مثلكم متام ًا� ،شعور مهلك �أن
تب�صر ق�سمات وج��هٍ مل يغب عنا فتبت�سم والآه��ة تتح�شرج يف
حنجرتك ،تتلم�س وجهه «رحمه اهلل» يف �صور تنطق مبحبته لنا
قبل �أن نقول� :إننا نحبك ،ومن ال�صعب �أن تقتفي �أثره يف �صور
تتمنى لو كنت فيها لتدرك عظمة هذا الرجل النقي لأن ب�صماته
يف كل مكان ..ا�ستطعنا �أن نعرف موقعه ،ترك خلفه �إرث ًا عظيم ًا
من الإن�سانية والأعمال اخلرية واملحبة التي �أجمع عليها العامل
ب�أ�سره ،وقلوب ال تكف عن الدعاء له و�أنا منها ،نرفع �أكفنا دائم ًا
و�أب��دا ً �أن اللهم ارح��م ال�شيخ زاي��د بن �سلطان وا�سكنه جنات
اخللد ،واغفر له واح�شره مع الأب��رار ،رجل لن نوفيه حقه من
احلب الذي �أحبه لنا وللإمارات ،باخت�صار ال ن�ستطيع �أن نطوع
الكلمات والتعابري لنقول :كم �أننا نع�شقه ،كما طوع امل�ستحيل يف
�أر�ض �أجمع العلماء على ا�ستحالة الزراعة فيها ،لن ن�ستطيع �إال
ال�صمت يف ح�ضرة �شخ�صه وذكره و�إجنازاته ،لأننا عاجزون
عن كل �شيء �إال عن احلب  ..احلب الذي يجعلنا نختنق بدمعة
حني ن�سمع �صوته يف �أحد الربامج الإذاعية �أو التلفزيونية من

�أحاديثه التي مل يقلها �إال �أب عظيم لأبنائه  ..كلنا �أبنا�ؤه يتحدث
فنن�صت وجوارحنا تن�صت معنا� ..أحاديث مل نب�صر فيها �إال حبه
و�إن�سانيته وحكمته وارتباطه الكبري بنا وبالأر�ض التي �أحبها فلم
تخذله وجادت بخرياتها ب�إذن اهلل تعاىل و�إرادته القوية وعمله
الد�ؤوب� ،أحاديث ما زلنا نحب ونتلهف لال�ستماع لها و�سنبقى
ما بقي النب�ض فينا� ،إذ �أن �صوته ال�صادق احلنون الدافئ طيب
اهلل ثراه له وقع خا�ص ج��د ًا ،ي�ستوقف فكرنا وعقلنا ،يجعلنا
نعتز �أننا من دار زايد ..بل �أننا �أبنا�ؤه ..يف الإمارات و�سفرا�ؤه
يف اخل��ارج ،يجعلنا نعي�ش على يقني �أنه «رحمه اهلل» ممن مل
ولن ين�ساهم التاريخ لي�س لأنه كتب ا�سمه �أو ا�سم الإمارات يف
�سجل التاريخ ولكن لأن التاريخ �أفرد ل�شخ�صه طيب اهلل ثراه
وفكره و�إن�سانيته و�أعماله يف الإمارات والعامل من م�شرقه �إىل
مغربه �صفحات  ..ميهلنا الزمان بعد لقراءتها والتوقف عندها،
وحديثنا عن ال�شيخ زايد «رحمه اهلل» �سيمتد �أبد العمر ،لذا
فنحن ال نحتاج �إىل منا�سبة لنعرب فيها عن م�شاعرنا جتاه
رجل نحبه لأنه ي�ستحق احلب ،رجل امتلأنا بحبه وهمنا بذكره
ومازلنا نقول  :اهلل يطول عمره ونحن ندرك �أنه غادرنا �إال �أنه
باقٍ معنا رحمه اهلل � ،آااه  ..كل من وما حولنا يعزز وجوده بيننا

بدأ الغزل في سن
الثانية عشرة من عمره
وكان ينظم الشعر
الشعبي والفصيح
بق�صيدة مطلعها:
ي��������ا غ�����ن�����ات�����ي روف ب�������احل�������الِ
ك����������ان م��������ا م����ن����ك����ف م��������ن حم���ب���ك
ك��������ان ق����ل����ب����ك م ال������ه������وى ����س���ايل
خ�������ذ ح�����ب�����ال�����ك ال ي���������ش����ط����ن ب���ك

تودّعكم عند خمرجه ق�صيدة «عود القرنفل» ..فت�أتي ق�صيدة
معايل علي بن �سامل الكعبي «�سحايب» لتفتح باب امل�ساجالت
فيجاريها �شاعرنا بق�صيدة «ال��زه��ور الريحانية» ..وتتواىل
امل�ساجالت بينه وب�ين كبار �شعرائنا� ،أمثال ال�شاعر الراحل
�سلطان بن وقي�ش الظاهري ،وال�شاعر �سعيد بن حممد بن هالل
الظاهري وال�شاعر مع�ضد بن ديني الكعبي وال�شاعر عبداهلل بن
عمري ال�شام�سي وغريهم من �شعرائنا املعا�صرين والراحلني..
وق��د بلغ ع��دد ق�صائد ه��ذا ال�ب��اب  45ق�صيدة� ..أم��ا الباب
اخلام�س فقد كان خم�ص�ص ًا للرثائيات ..جاء فيه �سبع ق�صائد،
�أولها رثائية رائعة يف ال�شاعر احلكيم املايدي بن ظاهر� ،شاعر
الف�صاحة والبالغة عليه رحمة اهلل تعاىل:
ي����ا امل����اي����دي م����ا م�����تّ ع���نّ���ا يف غفل
���ز ي���ن�������ش���رى م����ا ي��ب��اع��ي
خ��� ّل���ف���ت ك����ن� ٍ
�����رج������ال الأوف����ي����ا
ك����ن� ٍ
���ز ت����ل���اداه ال� ّ
ي���ال���ل���ي ل���ه���م يف ال���ع���ز ط���ول���ة ب��اع��ي
و�آخ��ر ق�صائد هذا الباب تعزية ل�صديقه ال�شاعر عو�ض بن
�أحمد الكعبي:
ج����ي����ت ب�����اع�����زّ ي�����ك ي������ا ع���وي�������ض���ه
يف ي���������ران���������ك يل ي������ح������اذون������ك
ع����ق����ب م�������س���ك���ن ط���ي���ب���ة م��ق��ي�����ض��ه
������س�����ار واب������ك������ت �����ش����وف����ه ع���ي���ون���ك
�أما ق�صيدة «الرحلة �إىل �أمريكا» التي قالها �شاعرنا وهو يف رحلة
عالجية �إىل �أمريكا فقد كانت فاحتة الباب ال�ساد�س والأخري
من �أبواب هذا الديوان الذي يعد بحق �إ�ضافة راقية ومفيدة �إىل
مكتبة الأدب ال�شعبي ..هذا الباب الذي �أطلق عليه ت�سمية باب
املنا�سبات حوى  24ق�صيدة تناولت منا�سبات خمتلفة وحمطات
متنوعة يف حياة ال�شاعر ..لت�أتي ق�صيدة «ع ّبول ال�سخا» خامتة
لهذا الباب والديوان ..وهي مبنا�سبة حفل �أقيم يف بلدة ال�شاعر
«ع ّبول»:
ع��� ّب���ول ت���رف���ل ب��ال��ف��رح واه�����ل ع � ّب��ول
ف����رح����ه ك����ب��ي�ره م����ا ي����ح����دد ح���دده���ا
ت���رف���ل ب���ث���وب ال���ع���ز وامل���ج���د وال���ط���ول
م���ت���ف���اخ���ره ت��ن�����ش��د ل���ي���ايل ���س��ع��ده��ا
وت����ق����دّ م ال�ت�رح���ي���ب ب���احل���ب وت���ق���ول
���رف��ي�ن ل��ب��ل��ده��ا
ي�����ا م����رح����ب����ا مب���������ش� ّ
اخ������وان ���ش�� ّم��ا ذروة رج�����ال وف��ح��ول
ل����ه����م م�����واق�����ف ك�����ل ح�������دٍّ ���ش��ه��ده��ا
حممد بن نعمان الكعبي
ري زائد وعطاء ال ينقطع ودعم
واحلق يقال ب�أن زايد اخلري هو خ ٌ
متوا�صل للرتاث و�أهله ،كما هو يف جماالت احلياة عامة ..ولن
تفيه عبارات ال�شكر والثناء كامل حقه فرحمه اهلل وطيب ثراه.

 ..مل يغادرنا ،فخليفته �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة �أط��ال اهلل يف عمره و�سدد خطاه
ي�سري على نهج زايد «رحمه اهلل» ،و�أخوه الفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و�إخوانهما امليامني ،رجال
نهلوا من منبع حكمته طيب اهلل ثراه وتنف�سوا حب الأر�ض
وال�شعب الذي �أفنى املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد عمره
يف بناء �صرح الدولة العظيم ،رجال ي�شبهون زايد «رحمه
اهلل» يف املالمح ،الأفعال احلكيمة ..الطيبة ،املكارم ،ونحن
نب�صر فيهم زايد «طيب اهلل ثراه» ،ورجال عاهدوه رحمه
اهلل على موا�صلة امل�سري .
�أخيـــر ًا :
�إىل كل من يقر�أ بوحي املتوا�ضع ت�أكدوا �أنها حماولة فا�شلة
وبجدارة للتعبري عن حب ي�سكن قلبي وقلوبكم جميع ًا ،حب
زايد طيب اهلل ثراه ،لأن ما ي�سكننا جتاهه رحمه اهلل من
ال�صعب �أن نكتبه ،هي ق�صة حب حكتها الأر�ض قبلنا لزايد
طيب اهلل ثراه وها نحن نحاول �أن نحكيها للعاملني .

�شيخة امل�سماري
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ما زال الرهان قائمًا

هماليل تعنى بالثقافة واألدب الشعبي..

حممد الرم�ضاين

ومازال الرهان قائما على �شعار«هماليل تعنى بالثقافة
والأدب ال�شعبي»�..شعار رفعته �صحيفة عمرها ال يقا�س بتاريخ
ت�أ�سي�سها بل من خالل التوجه القائم والر�ؤية التي ت�ستند لها
و�أهدافها ..وعليه يحق لهماليل �أن تفخر بتجربتها وحماولتها
و�إن كانت ب�سيطة �إال �أنها جادة..
فعندما نتحدث عن الأدب والثقافة فنحن نتحدث عن
منظومة واحدة ال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن تتجز�أ ،منظومة
كاملة متكاملة تدعو �إىل احلياة بكل �أطيافها ..ب�إمياننا املطلق
فيها �أن هذا العامل كله ينطوي حتت ر�سالة واحدة هي الإميان
ثم عمارة الأر�ض و�إمارة ال�شعر والثقافة ورهافة احل�س وفرو�سية
الكلمة ولغة الت�سامح واالنت�صار للإن�سان و�أن يكون خرينا خرينا
لأهله وقومه وع�شريته وقبيلته وذويه و�أبناء وطنه..
نتحدث عن الثقافة كج�سد واحد وبناء واحد بلبنات ي�شد
بع�ضه بع�ضا يف متا�سك روحي وج�سدي ال تنفك عراه عن دعواه
وال �أهدافه عن قيمه..
نتحدث عن ال�شعر بكل �ضروبه و�أطنابه وخيمه ال�ضاربة
�أوتادها يف عمق الأر�ض ،بلغة وا�ضحة املعامل ،ثرية يف حمتواها،
م�ؤثرة وبالغة التغيري ..نتحدث عن ت�شكيل �سماء الوطن ب�ألوان
الطيف واليا�سمني وقو�س قزح ،بالقلم والري�شة واملحربة نزرك�ش
القتامة ونلون الأفق نتحدث عن م�سرح وخ�شبة احلياة لي�س
ب�أبطالها وال ب�ستارها �أوحتى عنا�صرها املكونة ،بل بق�ضيتها
الرافلة ،وق�ضايا �أفرادها من الكادحني من كتبة �سيناريوهاتها
من الذين ميار�سون ادوارهم بحب و�إميان وانتماء ووالء..
نتجاوز جدارية الرتاث وحتفه بالو�صول بروحه �إىل كل بيت
بت�أ�صيل عتاقته يف النفو�س ال �إىل كنزه وح�صره فح�سب بل
بالدعوة �إىل �إطالع العامل ب�أ�سره على هذا النتاج والإرث العظيم
الذي هو يف تكويننا اجليني �أبا عن جد يوهب من الوطن �إىل
�أبنائه وال يو ّرث ..بالدعوة �إىل �أن يزرع وميار�س وير�سخ يف
نفو�س النا�شئة و�أن ينق�ش ويحفر يف الذاكرة ويف القلوب متاما

نعرف خطواتنا . . .

كما نق�ش وحفر على �أعلى الأبراج وال�صروح وعلى ال�صخور االنت�صار واحلفاظ على كينونة الهوية الثقافية التي متثلنا
اخلالدة ..من خالل عبارات الأدعية والطقو�س و�أغانيه التي جميعا..فهذا الأدب نظام واحد وموطن موحد وال�شعر مدينة
تردد �صداها حكاياه التليدة على ظهر ركابه و�أي�ضا على �سفينته احلب العامرة..
يف هماليل نحن منفتحون على �أي فكرة بكر وهدف بناء
التي تر�سو يف مرا�سيه ..ب�صوت معتق بالبداوة والأ�صالة و�سحنة
واع وهادف� ..صدورنا �سماوات وقلوبنا رحابة..
وجوه �أهل ال�صحراء ..و�صوت رخيم بالهولو واليامال من ونبيل..ونقد ٍ
الطواوي�ش والنواخذة ..ب�أن ن�ستدعي هذا املوروث �سواء املادي نحن ننت�صر لكم �أنتم ..قراءنا الأعزاء ..جن�سد معكم حبنا
�أو املعنوي ون�ستلهم منه ما يعنينا با�ستقراء تاريخنا ج ّيدا بلغة لهذا الوطن الذي علمنا الكثري وا�ستلهمنا من قيادته فن البناء
الأمكنة والأزمنة وفك رموز هذا الإرث و�شيفراته ..و�سرده وغذينا من ثقافة �أهله ..فهماليل ثقافة و�أدب �شعبي بعيدا عن �أي
للأجيال القادمة حتى ال جتد �صعوبة يف قراءة م�ضمونه بعمق ت�أطري �أو ت�ضييق �أو خنق للعبارة التي حتمل يف جمملها م�ضمونا
مبعنى من ال�شعب و�إليه ..بنب�ضه و�إح�سا�سه..يف كل �شارع نب�ض
وفكر كبريين..
نحن ن�ؤمن مثلكم متاما ب�أن الأدب ذوق وموهبة ومن ثمة و�أنتم �شريانه ودما�ؤه ..يف كل زاوية ق�ضية و�أنتم املعنيون بها،
كل �شيء يف هذا الوجود ثقافة وثقافة
�صناعة والإنتاج فكر و�أن عملية خلق
ال�شعر �أبلغ و�أوقع وال ميكن ح�صرها يف
الن�ص ت�أتي ع�سرية �أحيانا و�أحايني
في هماليل ننادي بأن
قوايف مقفاة �أوحروف حرة ..كل ي�شدو
كثرية عفوية بنزق الطفولة واندفاع
ب�صوته �شعرا �أو ت�شكيال �أو ر�أيا حرا..
ال�شباب ومرات �أخرى بربكة وخجل..
يتسيد الشعر والثقافة
ّ
مننحكم ف�ضاء و متنحوننا هواء نتنف�سه
م�ؤمنني مثلكم �أي�ضا ب�أن ال�شعر ال
ال
والشارع
الواقع
جميعا ..نراهن على جيل دما�ؤه تفي�ض
ميار�س على الورق �إمنا ميار�س على
�أر�ض الواقع ح�ضورا وفكرا وحبا المؤسسات وال الدواوين حبا وحما�سة ..جيل ي�ضخ من عاطفته
وفكره يف هذا الف�ضاء ..نراهن على
و�ألقا ..ثم...
المركونة في زوايا
املبدعني ومن هم على درب الإبداع
من قال �إنه ميار�س! �إنه �أكرب من
العتيقة
المكتبات
مبحاوالتهم الأدبية اجلادة ممن
ذلك بكثري ..يف هماليل ننادي ب�أن
ينق�شون بحب جارف على ال�صخر
يت�س ّيد ال�شعر والثقافة الواقع وال�شارع
ع�شق هذا الوطن ..حروفا قد يراها
ال امل�ؤ�س�سات وال الدواوين املركونة يف
زوايا املكتبات العتيقة ودور الن�شر بال قارئ� ..إنه ال�شعر املنهج غرينا بدايات لكننا نراها م�ستقبال ..قد يراها غرينا حماوالت
الذي ينادي ويحر�ص على �أدق التفا�صيل يف حياتنا ..ينادي ب�أن لكننا نراها ت�أ�سي�سا ملراحل قادمة� ..آملني �أن ن�ضيق تلك الفجوة
نكون نحن نحن ال �سوانا ..بالفكر الذي يدعونا �أن نغني ب�صوت ونرمم ذلك ال�شرخ بني كل منابع الأدب مع �إعطاء كل ذي حق
الق�ضية العظيمة ..والر�سالة اخلالدة ..بحب الوطن والفكر حقه ..نزاوج بني الثقافة وال�صحافة..واحلرية املرتبطة ب�ضمري
الذي يت�سع ملاليني الكواكب واملجرات..الفكر الذي يدعونا �أن املهنة والفكر الوطني اخلال�ص واملوغل يف الو�سطية والفكر الذي
نتحرر من عقد االنطواء والعزلة واخلوف والأنا والذات..نحو غذينا منه منذ عهد زايد �إىل عهد خليفتنا «حفظه اهلل».
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الفنانة التشكيلية «سالمة المزروعي»

االهتمام األكبر يتجه إلى فنانين من خارج اإلمارات!!
لدي عدة معار�ض خارج الدولة يف لبنان واململكة
٭٭* ّ
العربية ال�سعودية ،و�أمتنى يف الفرتة املقبلة �أن يتم التن�سيق
ملعار�ض قادمة.

حوار :نوال �سامل
فنانة ت�أخذك �إىل عاملها من غري �إدراك منك..
جتد يف ر�سوماتها العمق والإح�سا�س واخليال
وك�أنها تخاطبك بري�شتها..
�سالمة امل��زروع��ي ..هكذا ر�أيتها عند تعريف
على �أوىل ل��وح��ات��ه��ا ..فلم�ست م��ن خاللها
�إن�سانيتها ووقار ري�شتها ..التقيتها يف �إحدى
املواقع املهتمة بالفن الت�شكيلي ..فكان تعليقي
على �إحدى لوحاتها نافذة للدخول �إىل عاملها
الوا�سع..
ً
ولأن التم ّيز ه��و م��ا ن��رج��وه دائ��م �ا ..جاءت
لقاء تلتقي من
الفكرة وليدة اللحظة ليكون ً
خالله فنانتنا مبحبي لوحاتها ع�بر لوحة
هماليل  ..فما كان منها �سوى التوا�ضع الذي
مل�سته من �شخ�صيتها الواثقة ..فلبت الدعوة..
حتدثت عن اجلوانب املهمة يف م�سريتها احلافلة
بالنجاحات..
لن �أطيل عليكم� ..أترككم ب�صحبة الفنانة
الت�شكيلية الإم��ارات��ي��ة «�سالمة امل��زروع��ي»
لرت�سم لكم لوحة من البورتريه والبا�ستيل..

٭ جند يف لوحاتك الإح�سا�س والعمق ك�أننا نلم�س
ال�صورة احلقيقية يف اللوحة ..ما ال�سر يف ذلك؟
٭٭ عندما �أبد�أ يف الر�سم تنعك�س حالتي النف�سية بكل حاالتها
على مو�ضوع اللوحة خا�صة اللوحات التي تعرب عن وجوه فتيات
�أو منظر للبحر� ..أما �إذا كانت لوحة ل�شخ�صية معروفة يظهر
الإح�سا�س يف النظرة والألوان اخللفية� ،أما العمق فباعتقادي
هو نتيجة ل�شدة حبي للر�سم وا�ستمتاعي به وكذلك �أركز على
اللم�سات الأخرية لأنها تعطي دقة و�أبعادا ملالمح الوحه.
٭ تتواجد ر�سوماتك يف بع�ض املطبوعات كجريدة
االحتاد ..و�أول ما يلفت نظر القارئ �أو امل�شاهد لإحدى
لوحاتك يدرك ب�أنها من ر�سومات �سالمة املزروعي ..ما
تف�سري ذلك؟
٭٭ كل فنان له مل�سة خا�صة به يتميز من خاللها �إذا عرف
ما هي هذه اللم�سة ،يف لوحاتي ركزت على الإح�سا�س الذي
يت�ضح يف تعبري الوجه ونظرة العني وحركة اليدين ..و�أعتقد �أن
العاطفة �سمة بارزة ومتكررة يف معظم �أعمايل.

٭ كيف ت�صف �سالمة املزروعي نف�سها بري�شتها؟
٭٭ �أ�شبه بلوحة متتزج فيها الألوان القوية وال�صارخة ٭ كيف ترين حركة الفن الت�شكيلي يف دولة الإمارات
وكذلك الألوان الهادئة ،مع بورتريه ومنظر طبيعي ..وهو العربية املتحدة؟
٭٭ الفن الت�شكيلي يتطور ب�سرعة كبرية ولدينا نه�ضة
�أ�سلوبي يف الر�سم.
فنية يف كافة املدار�س الفنية ،ولكن للأ�سف �إىل الآن االهتمام
٭ كيف كانت بدايتك الفعلية يف عامل الفن الأكرب يتجه �إىل فنانني من خارج الإمارات من ناحية املعار�ض
واالقتناءات.
الت�شكيلي؟
٭٭ كانت البداية من املدر�سة وبت�شجيع من الأهل بد�أت
بر�سم الأ�شخا�ص املحيطني بي ومن ثم بد�أت مبطالعة الكتب ٭ هل تعبرّ لوحاتك عن �شخ�صيتك؟
٭٭ �أغلب لوحاتي تعرب عني يف درجات الألوان و�ضربات
الفنية اخلا�صة بتعليم الر�سم ،وكذالك بد�أت بر�سم لوحات
كبار الفنانني من ع�صر النه�ضة ل�شدة �إعجابي بها ،يف اجلامعة الفر�شاة وطريقة ر�سم مالمح اللوحة ..لذالك هناك قا�سم
م�شرتك دائما يف جميع اللوحات.
تخ�ص�صت يف الر�سم و�أقمت العديد من املعار�ض اخلا�صة.
٭ ت�ستخدمني الألوان الزيتية واملائية والبا�ستيل ٭ �أين جتدين نف�سك ..يف ر�سم ال�شخ�صيات �أم املناظر
والألوان اخل�شبية والر�صا�ص� ..أي من تلك الأدوات الطبيعية؟
٭٭ �أحب كل �أنواع الر�سم وجربت ر�سم ال�شخ�صيات
جتدين فيها احلرية يف التعبري �أكرث؟
ً
٭٭ جربت جميع ما �سبق ولكن الألوان الزيتية تعطي حرية واملناظر الطبيعية والتجريد ،و�أحيانا �أدمج ال�شخ�صيات مع
الطبيعة ،ولكن عرف عني ر�سم ال�شخ�صيات ب�صورة �أكرب
�أكرب يف التعبري.

٭ �إح�سا�س احلب جتاه والدنا الراحل ال�شيخ زايد
(رحمه اهلل) �أمر طبيعي من قلوب �أبنائه ..وهذا ما
مت ّيزت به �أغلب لوحاتك ..وال�س�ؤال هنا :هل ت�شعرين
ون�صحني �أ�ساتذتي باجلامعة احرتاف ر�سم البورتريه لأنني ب�أنك عبرّ تِ عن حبك جتاه الوالد الراحل ب�شكل كاف
�أتقنه مع �أنه جمال �صعب ،ولكن دائما �أحاول �أن �أن ّوع يف حمتوى يف ر�سوماتك؟
لوحاتي حتى ال تكون يف اجتاه واحد.
٭٭ �إىل الآن مل �أعرب عن �شدة حبي كاف�،أحا�سي�سنا جتاهه
ال �أعتقد �أنه من املمكن �أن توجد بني �أي قائد �آخر و�شعبه ،منذ
٭ هل ترين ب�أن الدرا�سة ت�ساهم يف دعم املوهبة؟
فرتة حاولت �أن �أكمل لوحة كنت قد بد�أت بها قبل وفاة �سموه
٭٭ بالطبع الدرا�سة مهمة جد ًا لأنها ت�ضع املوهبة على رحمه اهلل ..ولكن مل ا�ستطع ..اهلل يرحمه.
الطريق ال�صحيح.
٭ ما هي م�شاريعك امل�ستقبلية؟
كونك خريجة جامعية ..هل تلقيتِ الدعم
٭
ِ
٭٭ اال�ستمرار على نف�س النهج والرتكيز على املعار�ض،
والت�شجيع من قِ بل �أ�ساتذة و�إدارة اجلامعة؟
واالحرتاف ب�صورة �أكرب من خالل املعار�ض ال�شخ�صية ..وبد�أت
٭٭ نعم كان لأ�ساتذة ق�سم الر�سم دور كبري لأنني وعن با�ستخدام عدة �أ�ساليب جديدة يف الر�سم و�إدخال �أفكار وخامات
طريقهم اكت�شفت نواحي عديدة يف موهبتي الفنية مل �أكن مبتكرة يف بع�ض اللوحات مع االحتفاظ ب�أ�سلوبي ال�سابق.
�أعرفها وحددت طريقي بعد ذلك.
٭ كلمة �أخرية..
٭ �أقمتِ العديد من املعار�ض الت�شكيلية داخل الدولة
٭٭ �شكرا على اال�ست�ضافة وي�سعدين وي�شرفني �أن �أكون
منذ العام 1993م� ..أمل تفكري يف �إقامة معار�ض �ضيفة على �صحيفتكم الأدبية ،و�إن �شاء هلل �سنكون على توا�صل
خارج الدولة؟
دائم.

بقلم :مرمي النعيمي

زايد ..
أسطورة الزمان

�أ�سطورة الزمان  ..زايد بن �سلطان ،الرجل الإن�سان الذي
بنى وغر�س يف �أر�ضه قيمه و مبادئه وم�شاعره مع كل نخلة
و�شجرة على رملة وتربة �أر�ضه ،و�سقا نبتها ب�أ�صفى و�أعذب
املعاين لتكرب بنا ونكرب فيها ،دولة زايد ،زايد احلب ..زايد
اخلري  ..زايد العطاء .وكم تغ ّنينا با�سمه  ..زايد واهلل زايد ..
يف �أقواله زايد  ..يف �أفعاله زايد ..
زايد الذي علمنا حب الوطن وحب العمل من �أجله ومن
�أجل نه�ضته ورفعته ،ومن �أجل رفعة عَلمه عالياً دائماً و�أبداً،
هو مل يع ّلمنا احلب بل غر�س فينا هذا احلب كغر�س ف�سيل ًة
عانقت ال�سماء بعدما منت وكربت و اعتلت �شاخم ًة بعزة و�إباء.
زايد  ..ق�صة حب ال تنتهي ،و�أجماد و�إجنازات ال تتوقف ،حتى
بعد رحيله ،نعم  ..لأن �إجنازه احلقيقي كان خمتلفاً عن �أي

�إجناز وقتي ،فقد ا�ستطاع زايد الإن�سان �أن ّ
يوطد عالقة بنيه ممتعاً ومريحاً ولو �أتعب ولطيفاً ولو �أرهق و حلواً ولو ذقنا
ب�أر�ضهم و�أر�ضهم ببنيه ،فتو ّلدت ق�صة حب عجيبة � ..أبطالها مرارته .هكذا ا�ستمدت طاقات الفكر والإبداع والن�شاط
يعملون من �أجل الوطن ولعني الوطن  ..و لإميانهم بفكر الوطني �أهدافها  ..من رو�ضة فكر زايد املعطاء  ..زايد
احلب  ..زايد الأ�سطورة اخلالدة.
زايد.
هكذا � ..سنبقى نردد ..على م�سامع وقلوب �أجيال الغد
رحل زايد ،لكن �أبناءه �شقوا طريقهم يف هذه الأر�ض بعد �أن
م�سحوا دموع الوداع التي مل تتوقف يوماً من املقل والقلوب ،الذين مل ي�شهدوا ع�صر زايد ،فنحن من عا�صرنا زايد
فبنوا و�ش ّيدوا و عمروا و �أجنزوا و�أ�س�سوا و بادروا و قدموا وعاي�شنا زايد الأب  ..نحمل ر�سالة وفكر وهم زايد يف
الكثري من �صروح ثقافية و جتارية و غريها من �صروح تدعم �أرواحنا وقلوبنا � ..أمانة غالية يتوجب علينا �أن ال نحرم
نه�ضة هذه وتدفع عجلتها مع م�سرية النجاح واالزدهار �إىل الأجيال القادمة منها  ..و�إن كتبنا وحكينا ورددنا  ..فال
�أعتقد ب�أننا �سنقدر على التعبري ولو بجزء ب�سيط �أو نفي
الأمام دائماً وابداً.
رحل هذا الأب تاركاً الوطن �أمان ًة غالية يف قلب كل مواطن حق هذا الرجل الأ�سطوري ( ..وكم ي�سوى �أننا ع�شنا
�إماراتي ذا هوية �إماراتية حقيقية ،ف�صار ه ّم الوطن هماً ع�صر زايد!)
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نفاف

?
 greeting123احذرها

لقد حبانا اهلل بدين عظيم تتعط�ش له الأفئدة ال�ضالة ،وت�سمو به القلوب
امل�ؤمنة فلله احلمد وال�شكر ،ولكن هنالك من يدعي اعتناقه وهو �أبعد عنه
من ال�سماء ال�سابعة!
فديننا ال يجيز وال يبيح �إرهاب الآمنني ،والعنف غري جائز يف �أي �شريعة
�سماوية ،فكيف بديننا ال�سمح!
�إن القلب ليت�أمل و ُيح َبط حني نقر�أ يف ال�صحف عن �أخبار املخربني الذين
يقومون  -با�سم ديننا احلنيف  -ب�أعمالهم ال�شنعاء البعيدة كل البعد
عنه!..
ال يجدي العنف �أمر ًا �سوى العنف �أي�ض ًا! واللني �أعظم �صفة ات�صف بها
ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و �سلم ،و نحن ال نقتدي �إال به وبهديه
ال�شريف ،ف�أين ه�ؤالء عن االقتداء به؟
من منا ال يتذكر هذا احلديث ال�شريف؟:
«امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه وي��ده ،وامل�ؤمن من �أمنه النا�س على
دمائهم و�أموالهم» رواه �أحمد والرتمذي.
فلنتخيل �أن جمرد �شتم امل�ؤمن لأخيه ف�سوق؟ والف�سوق لغوي ًا هو اخلروج
عن طاعة اهلل �سبحانه وتعاىل ،فكيف يكون عند اهلل لو قاتله؟ �أما يعلم
بقوله عليه ال�صالة وال�سالم؟�« :سباب امل�ؤمن ف�سوق وقتاله كفر»!
الآن ات�ضحت لنا �صورة �أ�صحاب الف�سق والكفر ،ن�س�أل اهلل تعاىل ال�سالمة
من �شرهم.

مالحظة شعرية
�أ�صبحت الهواتف املحمولة عو�ض ًا عن الورق لكتابة ال�شعر عند كثري من ال�شعراء
وال�شاعرات ،وخا�صة يف ق�سم «امل�سودات» يف ق�سم الر�سائل يف الهاتف كما �أظن ،و�أمر
جميل �أن يكون احليز مهي�أ لل�شاعر وقريب ًا منه ليبوح به �أول حلظات الإلهام ال�شعري،
ولكن من امل�ؤ�سف �أن تتال�شى الأبيات اجلميلة التي كتبها ملجرد تلف الهاتف فج�أة دون
�سابق �إنذار ،فكثري من هواتف اجليل اجلديد املتحركة تتوقف دون علم ل�سبب عطلها،
و�أن�صح من يتبع هذا الأ�سلوب بالإ�سراع �إىل توثيق الأبيات املكتوبة يف الهاتف �إىل �أقرب
ورقة قريبة منه �أو دفرت يحتفظ به ،فالورق ما زال الأف�ضل �إطالق ًا.

الثاني من نوفمبر
بــــــــــــــد َرها ما لقيناه
م َّر ْت ليايل
ْ
اللي غمر البــــــالد �أم��ن و ظاليل
ت�سعطع�ش ر ْم�ضان تاريخ من�ســــــاه
زع��زع ركــون القلب ب��ف��راق غايل
ال�شيخ زايد ي ْعل يف الرو�ض �ســكنـاه
زايد رحمْـــــهْ اهلل عظيم الرجايل
اهلل ي�صبرِّ نا ْو َ
يخفِّف لظـــــــــى الآه
يل ج ْم َرها يف و�سْ ط الفواد �صايل
من ما بكى زايد و ما قال عــــــزّ اه!
يوم ُت َو َّقف فيـــــــه نب�ض اجلبايل
ٍ
مات الكحل يف العني و النبع من ماه
يف اثنني نوفمرب بدا الكـون خايل
ياهلل ترحم زايد اللي ع�شـــقــــــنــــاه
وا�سكنْه جنات النعيم العــــــوايل
رب حــــاذاه
واحفظ خليفة يل على ال ّ
يف نهجه اخلالد و طيب الفعــــايل
بنت ال�سيف

فتاة العرب
فتاة العرب «عو�شة بنت خليفه بن �أحمد بن خليفه ال�سويدي»� -شاعرة الإمارات الأوىل واملر�شدة ل�شاعرات الإمارات يف عذوبة
و�أ�صالة �شعرها ،وقدمت الكثري لل�ساحة ال�شعرية ،وكل القلوب تتغنى ب�أ�شعارها ،ومن مل يحفظ:
ي���ا م��ن � ّق�����ش ال���ع��� ّن���اب بخ�ضــــاب
���رب ال����ل����ون ا ْب���ي���ا����ض���ي
وي�����ا م������ َ���ش� ِّ
ب���ا����س���ب���اب واال م���ا����ش���ي ا���س��ب��ـ��ـ��اب
َ
ت�������ش��� َكّ���ل يف غ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا���ض��ي
دامي
وغ���ل���اك ع����ن����دي م����ا ل����ه ح�����س��اب
وال ت���ن���ق���ل���ه ���س��ـ��ـ��ب��ع الأرا������ض�����ي

إرواء

�أما �آن �أوان تكرميها؟ من هنا �أر�سل بيت ًا من �إحدى روائعها� -إىل من يهمه الأمر:

وي����������ن يل ي����������ويف يل ح����ق����وق����ي
دون �������ش������رع ودون حت���ق���ي���ق���ي
يجهز لها هذا التقدير فوطننا مليء بالأوفياء ،ولكننا ننتظر
كلي يقني �أن هنالك من ِّ
«فزعتهم».

ال�صديق الويف كدفرت �شعر قدمي يكتب به ال�شاعر �إىل �آخر حلظة من حياته فيحفظه.

ر�سالة حتمل هذا العنوان ،ال �أن�صح بقراءتها �أبد ًا ،لأنها حتتوي على خطر «الهكرز»
املتعارف عليها بلغة ال�شبكة وهو «االخرتاق» لنظام جهاز احلا�سب الآيل لقارئ الر�سالة،
واحلقيقة �أنني تعر�ضت ملواقف حمرجة جد ًا بعد �أن وقعت يف فخ هذه الر�سالة ،حيث
�أر�سل «فريو�سها» ب�صورة تلقائية -من بريدي الإلكرتوين الر�سالة ذاتها لكل من هم يف
قائمة املت�صلني يف بريدي االلكرتوين ،ومنها عناوين قدمية قمت بحفظها منذ �أن كنت
�أن�شر يف ملحق «�شعر وفن» ،وكثري منها ال �أ�ستخدمها يف الوقت احلايل ،ما جعل كثري ًا
من القراء ال�سابقني ير�سلون يل ر�سائل ا�ستفهامية وذات �شكر لأين ذكرتهم ببطاقة
التهنئة هذه ،والقارئ لعنوانها قد يتوهم �أنها بالفعل ر�سالة تهنئة بينما هي يف الواقع
كما �أخربتكم.
فالعذر لكل من و�صلتهم هذه الر�سالة ،فمن اخلط�أ �أن ن�ضع كلمة ال�سر يف خانة
الر�سائل الإلكرتونية لنقر�أها ،فهذه من �أ�شهر �أ�ساليب االخرتاق الإلكرتوين حالي ًا ،وقد
يعلم كثري منكم عن هذه الر�سالة وقد ال يعلم عنها الآخرون ولكني وددت �أن �أ�ضع
املو�ضوع بني يدكم لال�ستفادة والتذكري.

«سبيس تون»
«�سبي�س تون» قناة رائعة للأطفال و�آمنة �إىل حد ما ،وما زلت �أراها الأف�ضل من
بني القنوات الطفولية الأخرى ،وال بد لكل من لديه �أطفال يف البيت -ورغم ًا عنه� -أن
ي�شاهدها بل يحفظ مقاطع منها ويرددها معهم!
واتفق معكم �أنه �أمر م�ضحك وطريف ،فتخيلوا يف جمل�س ما يجل�س فيه �أفراد الأ�سرة
من �أعمار ال تقل عن الع�شرين ،وطفل �أو اثنان يتحكمان فيما ي�شاهده ه�ؤالء من قنوات
التلفاز! يالت�سلط جيل اليوم! ويا لرباءة موقفها هذا؟ ونعلم جميع ًا �أن �أحدهم ال يود �أن
يجعل �أحد الطفلني حزين ًا �أو �أن يبكي ملجرد قلب قناتهم املف�ضلة.
ولكن على اجلانب الآخر لنا �أن ن�شاهد مع الأطفال روعة تفكري امل�ؤلفني واملفكرين
لقنواتهم املف�ضلة ،ف�إحدى املرات �شاهدت �أحد الأنا�شيد امل�ص َّورة لـ«فلة» واعجبت
كثري ًا بفكرتها ور�سوماتها اجلميلة ،فجزاه اهلل خري ًا م�ؤلف فكرتها ورا�سمها ،فهو
ي�صور فلة وهي الفتاة العربية امل�سلمة املتحجبة ،ت�ؤدي �صالتها يف خ�شوع تام وتدعو
ربها بعد ال�صالة ب�صورة م�ؤثرة ،من الطبيعي �أن يت�أثر بها كثري من الأطفال والبنات
خا�صة ،ومن املخجل �أين حتى الآن مل �أ�شاهد «فيديو كليب» واحد ًا  -مياثل ما �أخربتكم
عنه من قناة الأطفال تلك -موجها للبالغني يف قنوات التلفاز املختلفة.
وما املانع من �أن تقوم �إحدى املخرجات ب�إخراج م�شهد ت�صويري م�صاحب لأن�شودة
جميلة لتبثه على �إحدى القنوات املحبوبة؟

نداء لشاعرات جميالت
رمي ال�شارقة و�صدى الآهات
وخفوق الغربية ،وغريهن
�شاعرات ن�شرن يف الت�سعينات
وانقطع جمال هذا الن�شر
لق�صائدهن من بعد غياب «�شعر
وفن»� ،أت�ساءل ب�شوق� :أين �أننت؟ �أمور
جميلة يف انتظاركن فال ترتددن حني
تقع �أعينكن هنا عن التوا�صل معنا.
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عوض بن حاسوم

ح���ب���ي���ب���ي ..وامل���������واين دم���ع���ت���ي ف������راق������ا ..و����ش���ف���ة ب���ور

ي���ع��� ّل���م �����ص����دري امل�������وج ال���ن���ح���ي���ب ..ودم������ع������ي ..ث��ي��اب��ه

ول������و ت���ب��رى امل�����واج�����ع م�����ا ب������رت االي���������ام ج������رح ���ش��ع��ور

ت���ع���ب���ت ي�����ض��ي��ف��ن��ي ج����رح����ك م��������دى ..واق��������ول ح��� ّي���اب���ه

����د ك����ف����ه ..م����ا ب���ق���ى ع�����ص��ف��ور
ح���ب���ي���ب���ي ..واجل����ف����ا ال م� ّ

ع���ل���ى اغ�������ص���ان ال�����وع�����د ..ال ي��� ّت���م امل����ي����ع����اد� ..أح���ب���اب���ه

ي����ا ْ
م����ط����ول ه������ذي ال���غ���ي���ب���ه ..مت�������ادت م����ا ت��ب�����س��م ن���ور

�أق���� ّل����ب ن�����اظ�����ري��� ..ش��خ�����ص ان���ت���ظ���ر ..ي����ا ك��ث�ر غ�� ّي��اب��ه

جت����ي م���ث���ل ال�����������دروب ..ال���ل���ي مت������ر ..وم�����ا ت���ع���ان���ق دور

ت��������روح ..وم�����ا وراك ..اال ج���ف���اك ت����رف����رف ا����س���راب���ه

ب���ل���ي���ل���ه��� ..ش�� ّب��ه��ا ج���م���ر ال���ق�������ص���ي���د ..وجن���ل���ك اجل��م��ه��ور

����ر ب������ك ..واه����ت����ز ب��اع�����ش��اب��ه
وه���ب���ت���ك ك����ل ج�
ٍ
��������دب ..م� ّ

ح��ب��ي��ب��ي وال�����ول�����ه م����ا ان�������دق ب����اب����ه ل����و مب�����وع�����د ..زور

ي���ق���ن���د يل م����ن ال���������س����ل����وان ...ف����ن����ج����ان� ..آت����ق����ه����وا به

�أن������ا ادري ل����و ي��ط��ي��ح احل���ل���م وا����س���ف���ار ال�����س��ن�ين ت����دور

�أج�������ي الول م�����واع�����ي�����دي ..ب����ك����ا ..وات���ن���ف�������س ت���راب���ه

���دي ���ش��ور
مت���رج���ح���ن���ي ذواري ال�����ذك�����ري�����ات ..وم�����ا ب����ي� ّ

���ري����ت ج��ل��ب��اب��ه
و�أن��������ا ل����و ي����ك����ذب اح�������س���ا����س ال�������ش���ع���ر ف� ّ

�أغ����م���������ض ب�������ك ..وت���رم���ي���ن���ي ري�������اح ال����������وادي امل���ه���ج���ور

ب����ق����اي����ا ..م����ن ف����ت����ات الأم�������������س ..وال����ف����زع����ات ك� ّ
���ذاب����ه

ت���ف���اخ���ر ..ي���ا اجل���ف���اف وم����ا ع��ل��ى م���د ال�����س��ح��اب ق�����ص��ور

مت�������وت ..وم�����ا ت����ف����داك احل���������ص����اد ..وال اب��ت�����س��م ن��اب��ه

وت���ك�������س���ر ي�����ا ق������ف������اي ..ودوزن امل����ت����ق����ايف امل���ك�������س���ور
ّ

�����س����دى ي����ا ب����ارح����ت����ه ..وع����ن����ي����ه ..ي����ا ق�������ص���ر خم�لاب��ه

ت����رج����ل ي�����ا ورق ح������زن اخل�����ري�����ف و�أ�������س������رج امل�������س���ت���ور

ي������دوم ال����ط����ي����ب ..ل����و خ�����ان ال���ط���ري���ق اجل������رد ب��رك��اب��ه

وت�������س��� ّل���ي ي����ا م�������ش���اوي���ري م�����دى ل����و ط�����اح ح���زن���ك ���س��ور

�����ي ال����������دروب ت������رد ه������اك ال����دي����ن ال���ص��ح��اب��ه
ع�������س���ى ب� ّ

���ص��خ��ب ت��ك��ت��ب��ن��ي دروب ال�����ش��ع��ر ي����ا ال����ط����اري امل��غ��م��ور

���دي رح����ل����ت����ه ..و�أغ���� ّم���������ض غ��ي��اب��ه
وب�����ط�����ا ..ت���اخ���ذ ب����ي� ّ

�������ه ..ل����و ت��ه��ج��ت��ك ال��ق�����ص��اي��د م����ا اك��ت��ب��ت��ك ب��ح��ور
ي����ا وج� ٍ

جت����ي م����ا ت���ن���ع���رف وان غ���ب���ت م����ا حت���ل���ف ب����ك ال�ل�اب���ه

����اب ك����م ن�����س��ف��ك ح�����ض��ور
�أج�������ي ����ص���ب���ح وم����������دارات وغ�����ي� ٍ

���ت���راب اوط���اب���ه
ورا اك�����ت�����ايف ..رف���ع���ت ح����ج����ارت����ك ..ل�
ٍ

ول�������و ط����اح����ت ث�����م�����اري ه�������وب ل�����ك ل����ك����ن جل�����ل ج�����ذور

ت���ق���ول ان ال���ث���م���ر م����ا ط��������اب ..ل��������وال ..ط��ي��ب��ة ت���راب���ه

���اح ..ي����ا ي�������راع اجل����ور
ت���ع���ب���ت �أق����� ّل�����ب ال�����دف��ت��ر����� ..س����م� ٍ

ب���ك���ف���ي���ن���ي ..ح��ب��ر ط����ع����ن����ك ..ع����ج����زت ي����وق����ف ك��ت��اب��ه

�أب������ا ا�����س�����أل و������ش ي���ف���ي���دك ل����و حت����ت ك��ف��ي��ك م�����ات ال���ن���ور

م����ا دام�������ك م����ا ف���ه���م���ت ح���ك���اي���ت���ه ..ال ت�������ش���ق ج��ل��ب��اب��ه

على كثر الغال

كلثم عبد اهلل

ع���ل���ى ك��ث�ر ال���غ�ل�ا يف ع������روق روح������ي ف���ا����ض دون ق��ي��ا���س

اح�������س ال��ـ��ن��ب�����ض ي�ت�راق�������ص ي��ـ��ح��اك��ي ���س��ـ��ي��ل ودق ٍ ���س��ال

ي��ـ�����س��اب��ق ل��ه��ف� ٍ�ة و���س��ـ��ط احل��ـ�����ش��ا م��ـ��ق��ـ��ط��ـ��وع��ة االن��ـ��ـ��ف��ا���س

ع��ـ��ل��ـ��ي��م اهلل؟ ه��ـ��ي ف��رح��ـ��ه وه���ـ���ي �أ����ش���ـ���ي���اء م��ـ��ا تـنـقال

جت��ل��ج��ل يف ال���ف���واد �إغ������رام ه��اج�����س م��ث��ل ���ض��رب اج��را���س

���ارق ���ص��ـ � ّه��ال
ت��ـ�لاح��ـ��ق خ��ـ��ي��ل م��ـ��ا ت��ـ��ت��ـ��ع��ب ���ش��ـ��ع��ـ��اه��ـ��ا ب����ـ� ٍ

ت�لاح��ـ��ق ب���ـ���رق ٍ ات���ـ�ل�اال ،ت�����ش��ـ��اع��ل وا���س��ف��ـ��رت الط��ـ��ع��ا���س

م��ـ��ن ان����ـ����واره ب��ـ��ع��د ح��ـ��ال��ك ظ���ـ�ل�ام ٍ م��ـ��ن رك���ـ���ود اج��ـ��ب��ـ��ال

ه��ـ��م��وم ال�����ش��ـ��اع��ر ال�����ش��ـ��اع��ر خ��ـ��ط��ت و���س��ـ��وا���س��ـ��ه اخلـنا�س

ت��ـ�لاط��ـ��م ح��ـ��اي��ـ��ره و���س��ـ��ط ال�����ض��ـ��م��اي��ـ��ر وال��ـ��ـ��ه��م��ـ��وم ثـقــال

ث��ـ��ق��ي��ل ال����ـ����روز وزن���ـ���ك وال��ـ��م��ع��ان��ـ��ي ث���ـ���ام���ـ���رات اج��ـ��ن��ا���س

ن��ـ��واي��ـ��ع ج��ـ��ـ��ن��ـ��ـ��ة ٍ غ��ـ��ـ � ّن��ـ��ا وري��ـ��ـ��ف ان��ـ��ع��ـ��ـ��ام��ـ��ـ��ه��ـ��ا تــنـثـال

ط��رب��ـ��ت و���ش��ـ��اق��ن��ي ع��ـ��ذب ال��ق��ـ�����ص��ي��د وج��ا���س��ن��ي الهوجا�س

وغ���ـ���رد ط��ي��ـ��ر ���ش��ـ��ع��ـ��ري ف��ـ��ـ��ارد ج��ـ��ن��اح��ـ��ه ���س��ـ��ج��ـ��ع م��ـ��ـ��وال

م��ـ��ه��ـ��ب ك��ـ��ل احل��ـ��ك��ي ي��ـ��ـ��ن��ـ��ق��ال وال ك��ـ��ل ال��ـ��غ��ن��ـ��ى نـومـا�س

ل��ـ��ك��ن ب��ـ��ع��ـ�����ض ال�����ش��ـ��ع��ـ��ر نـب�ضـه ي��ـ��ج��دد ب��ـ��ال��ـ��ي اال�سـمـال
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الفاتنة
اهلل �أك���ب��ر ي����ا ال���ع���ي���ون ال���� ّل����ي ا����س���ح���رت ان������ ٍ���س وج����ان
حل���ظ���ه���ا ّ
ذل ال�����ع�����زي�����ز ويف َح���ل��اه������ا ����س���اج���ن���ه
ْب�� ك����ان
ف����ات����ن����ه وال������ل������ي ي����ن����اظ����ره����ا ي�������ص�ي�ر ْب������خ�� رْ
م���ن���ه���و ي����ق����در ي���ن���ظ���ر ل�����س��ح��ر ال����ع����ي����ون ال���ف���ات���ن���ه؟
ق��ب��ل��ه��ا ال�������س���ب���ع ال���ع���ج���اي���ب ����س���ب���ع يف ه������ذا ال����زم����ان
ق����ب����ل����ه����ا ك�������ان�������ت ت�����������س�����اف�����ر ل�����ل�����ي�����ايل �آم�����ن�����ه
وا����ص���ب���ح���ت م����ن ب���ع���دم���ا ه����ي ���س��ب��ع يف ال���دن���ي���ا ث��م��ان
ب�����احل��ل��ا ه��������ذا �أ�������ض������اف������ت ل����ل����ع����ج����اي����ب ث���ام���ن���ه
�����ص����رت ان������ا اع�������ش���ق���ه���ا ك���ع�������ش���ق دالل�����ن�����ا ل���ل���زع���ف���ران
وا�����ش����ع����ر انّ اي�����ام�����ي ال���ب���ي�������ض���ا ب��ل��اه�����ا داك����ن����ه
ب�������ر الأم���������ان
ك����ن����ت غ���������ارق ال محُ ���������ال و����ش���ف���ت���ه���ا
ّ

عــلي الـخـوار

ج���ي���ت اب�������س���ك���ن���ه���ا و������ص�����ارت يف ف�����������ؤادي ���س��اك��ن��ه
ال اح�������ض���رت ب��ي�ن ال������ع������ذارى جت������ذب ان����ظ����ار امل���ك���ان
���ة م����ت����وازن����ه
د ّم������ه������ا ������س�����كّ�����ر ..وف����ي����ه����ا ح���������ش����م� ٍ
ل�������و ط����ل����ب����ت����وين �أ������س����� ّم�����ي�����ه�����ا ب���������س���� ّم����ي����ه����ا َح�����ن�����ان
م����ن اك���ث��ر م����ا ه����ي ح����ن����ون����ه ..ب�������س ا����س���م���ه���ا �آم���ن���ه

أزرع المعروف
ح�����������د م�������ث�������ل�������ي ي�������������س������م������ح ال��������زل��������ه

ن��������ا���������س ا�����ص����ح����اب����ي
يل غ�����������دت م��������ن
ٍ

جل�����������ل م�������ل�������ح وع�������ي���������������ش وال���������دل���������ه

وال���������رف���������اق���������ه �أخ������������������وه �أح������ب������اب������ي

������������دى ح�����������������ده امن��������� ّل���������ه
م�������������ن ت�������������ع�
ّ

ح�������ت�������ى ل����������و ل����������ه دي��������������ن ل������رق������اب������ي

ح������� ّل�������ه

ون�����������اك�����������ر امل�������������ع�������������روف ع�������اي�������اب�������ي

وف�������� ّل��������ه

�����������وك واق���������������ص�������اب�������ي
رد يل �������������ش�
ٍ

ع�����ب����رت����������ي م������������ن ع�������ي�������ن�������ي م�����ط����� ّل�����ه

م���������ن ق������ه������ر ت�����ل�����ع�����ب ب���������ي اع�����������ص�����اب�����ي

وال�������ن�������ف���������������س وال�����������������������روح م�����ع�����ت����� ّل�����ه

واحل�����������������ش��������ا وال��������ق��������ل��������ب م����ن���������ص����اب����ي

�إن ع����������ط����������اين ط�������ي�������ب�������ه ب�����ك����� ّل�����ه

جل�����������ل ���������ش��������ي ب���������خ���������اط���������ره غ������اب������ي

ط�������������ام�������������ع يف ����������ش���������ي ي�������������ش������ ّل������ه
ٍ

وال���������������ص�������داق�������ه ح�����ط�����ه�����ا ا������س�����ب�����اب�����ي

��������ش�������ي خم�������ف�������ي و���������ش��������ي ن������ف������ط������ن ل����ه

وال�����������غ�����������در يف ط������ب������ع������ه اح��������راب��������ي

ن���������ا����������س حت�����������س�����ب�����ه�����م ع�������ل�������ى م������ ّل������ه

وا�������ص������ب������ح������وا ع���������������دوان واغ���������راب���������ي!

ح������������د م�������ث�������ل�������ي ي�������������س������م������ح ب��������ز ّل��������ه

وا�������ش������ت������ك������ي م���������ن ج������������ور م���������ن م�����اب�����ي

ازرع
ان
بدرية الخالدي
«دموع أبوظبي»

امل���������������ع���������������روف
ه��������دي��������ت��������ه

يف
ورد
ٍ
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ليلكيه

الشمس

اخل��ف��اي��ا اب���داع وامل��غ��زى م��ن اب��داع��ي جت ّلى
ل��ل��ع��ي��ون ت�����ش��وف م���ا ي��ح��وي م�����س � ّم��اه��ا بن ّيه
طلة الإ�سحار والظاهر من �أ�سحاري تع ّلى
ه��ام��ة الإج�����زال ج��� ّ��س��د ب��ن��ت فتنة مرمر ّيه
م��ن ي��ق��ول الفكر ح��ك� ٍ�ر ع ال��ري��اي��ي��ل وتب ّلى
ع الأنوثة ال ْر ِ�س َمتْ ر�سمات دون النطق ح ّيه
���د َع���تْ ح���وا ت��ب��اه��ي ك��ون��ه��ا فيها وخ ّلى
ال ْب ِ
م��ا نق�شت ري�شات م��ا ّ
خطه �شعور العنجه ّيه
ت��ل��ك ف��ي��ه��ا م��ن ب��داي��ع رب ���ص � ّوره��ا وح � ّل��ى
��ات حل ّيه
خ��ل��ق��ه��ا و�أخ�ل�اق���ه���ا زي���ن���ات م���ا����س� ٍ
هي دف��ا الأب��ي��ات ال جيت الدفا و ّدك ت�ص ّلى
ورود خممل ّيه
وال���ري���ا����ض ب��ق��اف��ه��ا ن�����ش��وة
ٍ
���اج تغ ّلى
وال��ف��ك��ر ل� ّب�����س م���وازي���ن ال�����ش��ع��ر ت� ٍ
باطيب الأط��ي��اب ده��ن العود م�سك خممر ّيه
يا رفيق ال��درب �شوف وخذ من اللي فات ول
يف ب���ه ���س��وء ن ّيه
�أم��ث��ل��ة ت��ك��ف��ي ات���ه���ام ٍ خ�����ا ٍ
من يقول �إنّا عجزنا؟؟؟ ال ح�شا من قال...؟ كال
م��ا ي���رد الإن���ط�ل�اق �إال م��ق��ادي� ٍ�ر خفيـــــــّه
عي�ش مت ّلى
الطريق �أوح���د ع�سانا بالعمر
ٍ
�����ات هن ّيه
ن��ق�����ض��ي �أي���ام���ه ���س��ع��اده ك��ل��ه��ا �أوق� ٍ
ن��روي الظامي ونطرب من قرا الجل يت�س ّلى
واتباهى فيك �شاعر يفتخر بالـ “ليلك ّيه”

ال�شم�س ت��ب��ق��ى �شم�س وال�����ش��م�����س م�شراق

وال�������ش���ع���ر ن����� ٍّو وال�������س���م���ا ن���و����ض وب�����روق

ح���ي ال��ق�����ص��اي��د وال�����س��ح��ب ت���ه���رق اوداق

دام ال���ف���ك���ر يف ����س���اع���ة اجل�����د م��ط��ل��وق

�أق�����ول�����ه�����ا وال����ق����ل����ب ل���ل���ق���ل���ب م�������ش���ت���اق

���ي م����واف����ق وم����ف����روق
ك����ل ����ش���ي ل����ه �����ش� ّ

ك����ل ال�������ش���ج���ر ي���ن���م���ا ع���ل���ى ج�������ذ ٍر و����س���اق

ال�����ف�����رع ف�������ر ٍع واال������ص�����ل م�����د ل���ع���روق

وب���ي���ت ال�����ش��ع��ر ال���ض��م��ت��ه ب��ي�����ض الوراق

ي����ا زي���ن���ه���ن م����ا ب��ي�ن ع���ا����ش���ق وم��ع�����ش��وق

���ت ب��ل��ا ����س���ا����س م���وث���اق
م�����ا ي���ن���ب���ن���ي ب����ي� ٍ

ف���ك���ره ع���ل���ى م��ع��ن��ى ع���ل���ى ����ش���ي م���وث���وق

ال��ب��ع�����ض ���ش��وف��ه ي�����ش��ف��ي ام���را����ض واع����واق

وال��ب��ع�����ض ي��ك��ت��ب ال ك��ت��ب ب��ي��ت م�����س��روق!

�����راق
�أف�������ك�������ار غ����ي���ره م���ن���ه���ب���ن���ه���ن و�������س� ّ

��م وم��ن��ط��وق
وال���ب���ع�������ض رب�����ي زاده ع���ل� ٍ

ال���ن���ا����س �أ�����ص����ن����اف وت�������ش���اك���ي���ل واع���ن���اق

ق���ام���ه وم���ق���ام���ه ب�ي�ن ���س��اي��ق وم�����س��ي��وق

ح�����د ت�����رى واط�������ي ول�����و �����س����اق م����ا ���س��اق
ٍ

�����د ت�����ش��وف��ه دامي ال�������دوم ع ف���وق
وح� ٍ

���ري ع ال����ن����م����امي والن����ت����اق
وح������د م���������ض� ّ

����د ����ض���رى ي���ل���وي ال���ط���واي���ل ول��ع��ن��وق
وح� ٍ

�أك������ت������ب �أم���������د ال���������ود ب������ال������ود م���ع�ل�اق

ك����ل ب���ي���ت ي��ك��ت��ب��ن��ي وف�����ا غ��ي�ر م�����س��ب��وق

ال ����ش���ك م�������ص���دار ال�������ش���ع���ر ع����د الع���م���اق

واال ف��ل�ا ه����و ك�����ان ل����و ج�����اك م�����س��ل��وق

����ي ب��ل��ا ذوق م�����ا الق
م�����ا الق يل ������ش� ٍ

احل�����ق ���س��ي��ف وع������زة ال�����س��ي��ف حل��ق��وق
�صــهــيــل

خمـــايــل

مسجات
إرســـــال

عو�ض النعيمي

استقبال

زم��اين �صار يف غيابك ع��ذاب وال��دم��وع انهار
وروح���ي ي��ا غ�لا روح���ي عليك ي�سوقها ط��اري
انكمل امل�شوار
طلبة  -قل مت � -أري��د
طلبتك
ٍ
ّ
ت���رى م��ن دون���ك ال��دن��ي��ا ت��زي��د ال��ه��م ب��اف��ك��اري

ت����ق����ول اح����ب����ك جل����ل ت���ر����ض���ي غ������روري
واق������������ول م������ا اح�����ب�����ك غ���ل��ا ه������ب ت��ك�بر
ان ق��ل��ت اح���ب���ك ك��ي��ف ت��ر���ض��ي ���ش��ع��وري
ك���ل���م���ة ع�����ن اح�������س���ا����س���ي �أب��������د م�����ا ت���ع�ّب�

م�شاعر دبي

ومي�ض ال�شوق

awadh@hamaleel.ae

حكمة

أصالة

يف ال�����ل�����ي راي���������ه ق�����ص��ر

ال جت����ادل ك���ان تبغيني ن�صيح
وي��ن م��ا تلقى اجل���دال ت�شوف �صوح
من يجادل �ضدِ ،عقه وا�سرتيح
واال ق��ا���ص��ر م��ث��ل م��ن��ت��وف اجل��ن��وح

الأول ادر�����س ���س��رد واع���راب
واق��� ّي�������س الأ�����ش����ي����اء ت��ق � ّي��ي�����س
وال���ي���وم م��ا اف��ه��م رد ل��ـ ي��واب
وال اف��� ّن���د ال���ه��� ّب���ان م ال��ك��ي�����س

زايد اخلري «طيب اهلل ثراه»

بقت احل�شا من مهجتي زور
واق��ف��ي��ت ي��ا ع��ذب الل�شافات
قل احتيايل فيك وال�شور
ح��ل��ف��ت م���ا ���ش��اك��ي ب���ك رواة
روحك من اخلفرات مظهور
حم�������روز يف ك����ل ال��ب�ري����ات

�سامل بن علي العوي�س

�سعيد بن �سرور املزروعي

�أحمد بن حميد ال�سويدي

ّ
���������ل ل����ع����ي����ن����ه غ����اي����ه
ك�
ن�������ظ�������رات يف ال���ب�������ش���ر
ٍ
ب�������س���ك���ت وال يل ح���اي���ه

نصيحة

موال
ّ
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فارقت غالي

خلط
��ر ِد..؟ ا�شْـتعال
خلط ..واجل � ّو م��دريَ :ح� ّ�ر..؟ َب� ْ
���ي م����ال����ه مثيل
ب��ي�ن �أن����ف����ا�����س �����ص����دري �� َ���ش� ّ
م����ن ت�����ش � ّه��ـ��ق��ت ذك�������رك وال���� ِه����ب����اي����ب ِدالل
ف���اح���ت �أج�������واء ح�� ّب��ـ��ك ف��ي��ن��ي ب��ال��زجن��ب��ي��ل
��ر ِت���ك زف��ي��ري �أح�����س��ب��ه ع���ن جبال
وان زف���ـَ���ـ� ْ
�����ن ك����ل م����ا ي����ل���� ّوح ب����ـ ا ْب���ـ���ت���ع���ادك ث��ق��ي��ل،
َل� ّ
وي�������ش ا���س � ّم��ي��ه ح�����س��ي :اع���ت���دال اخ �ـْ��ـ��ت��ـ�لال
ان��ح��ن��ـ��اء املُ���ـ���ح���ارب ان��ـ��ـ��ك�����س��ـ��ـ��ار النـّـخيــل،
ك��ن��ت م���ن ق��ب��ل ا���ش��وف��ك �أح���ت���وي �أل�����ف ج��ال
�����ش����ام����خ ك������ـ امل������ن������اره ل����ل����م����راك����ب دل���ي���ل
ٍ
وان������ت خ��ل��ي��ت��ن��ي �أغ�������رق يف ق���ط���رة َج��� َم���ال
ك���ي���ف ل����و م����ن حم����اذي����رك ِت�������� َوالين ���س��ي��ل؟
ي����ا دل���ي���ل���ي يف ِو ْج������ َه� ْ
�����ة رح���ل���ت���ي ل��ل��خ��ي��ال
ّ
ح����ط ي�����دّ ك يف ي�����دّ ي واط���ل���ب املُ��ـ�����س��ت��ح��ي��ل
م�����ا ب����ك����اب����ر ول����ك����ن ����ض��� ّم���ن���ي ب���ال�������ش���م���ال
ف��ي��ك ب��ال�����ص��در دي�����رة ت�������أوي اب����ن ال�سبيل
��ب َب��ـ � ْع��ـ��ث �ـَ��رت �ـْ��ه ال��ل��ي��ال
ج��ي��ت ح�����ض��ن��ك غ���ري� ٍ
���ل ط��وي��ل
وان�������ت م����وط����ن ن����ه����اره ع���ق���ب ل����ي� ٍ
خ � ّل��ـ��ن��ي �أغ������رق ف����ـْ م��ل��ح��ك ي����ـ َ ح��ل��م��ي وان����ال
م����ن حم����اذي����ر ق���اع���ك الح����ت����وائ����ي ح�صيل
واهلل اين ل���ق���رب���ك ي�����ا ف����ري����د اخل�������ص���ال
�أج��������ودي ..يف �أح��ا���س��ي�����س��ه ل���غ�ي�رك :بخيل
م���ا ���س��ل��ب ف��ك��ري ع��ن��ك اال ذاك ال�������س����ؤال-:
«ك��ي��ف ح��ال��ت�ـْ��ـ��ك ت�صبح ل��و ي��غ��ي��ب اخل��ل��ي��ل» ؟
ب��ي�ن ح�����ال ارت�����وائ�����ي وال���ظ���م���ا ب����ـ ال���و����ص���ال
تبقى غ��ي��ب��ت��ك��� :ص��ح��را ْوط��ل��ـّ��ـ��ت��ك� :سل�سبيل

ن����ادي����ت ل����ك يف ع����ز ����ض���ي���ق���ي ..وق��ف��ـّ��ي��ت

ق���ل���ت ال���ت���ج���ي ب������ك ..ي�����وم ف����ارق����ت غ���ايل

ي���اق���ـ��� ّو ق��ل��ب��ك و����س���ط ح�������زين ..ت��خ��ل��ـّ��ي��ت

ع���ن���ي وان������ا ك���ن���ت اح�������س���ب���ك ..جن����م ع���ايل

و�سجيت
��رك غ��ل��اك�!..أو �شفت نف�سك!..
ّ
غ� ّ
ف /ح��ب ٍ ج���دي���د ..او ع�����ش��ق ذي���ك الليايل
م���ـ���دري غ����زاك ال��ـ��ـ�����س��وء ف��ي��ن��ي ..وظنـّيت

�أو ان�����ك ان���ت���ـ���ـ���ه ..ه����ك����ذا ..ال ت���ب���ايل؟!
ي���ام���ب���ت���دي درب ال���غ�ل�ا ل���ي�������ش ..ك���زّ ي���ت؟
ح���ت���ى ذل������ول������ك ..م�����ا تحِْ �����م�����ل ال���ث���ق���ايل
ك��ن��ت اح�����س��ب ان ط���ال امل�����دى ..ب��ي تغنـّيت
حت������دو ب�����غ��ل��اي ..وت���ن���ث���ن���ي ل�����ك ظ�ل�ايل
ب�����س امل�������دى ..ي�����س��ت��درك��ك وان تخطـّيت
ي��ك�����ش��ف ب�������ش���ر����� ..ش����روات الل ب���رم���ايل
ق�����ال امل�����ث�����ل ..ان �����ض����اق وق����ت����ك و ّ
مت���ي���ت
ط���ال���ع ���ص��دي��ق��ك وق����ت ���ض��ي��ق��ك ..ي�سايل
وال�������ص���اح���ب ال���ل���ي ح����اوط����ك� ..إن تهنّيت
وان ���ض��ق��ت��� ..س��اب �ـَ��ق خ��ط��وت��ه ري���ح خ��ايل

الي����ه����زّ ك اف�����راق�����ه ..وال ت���ق���ول زل��ـ��ـّ��ي��ت
ي���ع��� ّل���ـ���ـّ���ه���ا خ����ي����ره ..م�����ن �أق�����������دار وايل

ال����ب����ارح����ه ف����ارق����ت غ���������ايل ...وح��ن��ـ��ـّ��ي��ت

وان������ا ب����ع����د ..ه����ـ/ال����ي����وم ف����ارق����ت غ���ايل
ب�������س ذاك ..ب����اع����ذار امل�������س���اف���ر ت��ع��زّ ي��ت
وال ان����ت غ�����ايل ..ب��ع��ت��ن��ي ف����ـ��� /ض��ي��ق ح��ايل

خالد بن حممد

نــــورا

النهر والنجمه

عتيج الصوف

عيون الرنج�سي �أ�سمي وهذا منهجي وفكري

اد ّون ما وج��ب واع��زف على قيثارة �آمايل

وقت نوى غدري
يح�س�سني النغم و ابكي نوا ٍ

و�آه��ات الندم �إيقاع �صاخب وال�صدى عايل

�أح�����س اجل���رح �أت�����أمل و�آالم����ي �شقا عمري

�أح�����س ال��ه��م وه��م��وم��ي ك��ث�يره م��ال��ه��ا تايل

ت�سافر بي غرابيلي على جنح امل�سا وا�سري

ت�ص ّور يل �سواري الليل طيفك يا بعد حايل

�أ���س��ام��ره��ا توا�سيني تق ّويني على �صربي

متنّيني وا���ش��وف��ك يف �سمار عيونها غايل

وا�شوفك يف وطنها نور ويف رو�ض النغم قمري

ويف فجر ال�صبا ن�سنا�س مك�سيه الندى �شايل

ويف عني الفرح ورده جميله ولونها خمري

ه��داه��ا الع�شق للع�شاق يف ح� ٍ�ل وترحايل

حمب ي�شكي الع�سري
ويف دمع ال�شجن عربة ٍ

وبيبان الي�سر دون��ه �صعيبه كيف يحتايل

وا�شوفكيفالنهرجنمهح�ضنها�صفوةاحلدري

ويف عمق البحر دان��ه ظفر غوا�صها ونايل

ق�صه معانيها الهوى العذري
ويف دنيا ال�شعر ّ

يرددها النغم ن�شوان با�سم املتلف البايل

�أن��ا ي��ا ملهمي ل��وال غ��رام��ك م��ا قلت �شعري

وال هلت دم��وع العني يف ح�ضرات ع� ّ�ذايل

ول���وال و ّدك وب��ع��دك لهم م��ا بينت �أم��ري

وال ر ّددت ل��ك �أ�سمك على قيثارة �آم��ايل
عيون الرنج�سي

�ش�ؤون
ال�ساحة
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التسجيلية األولى من شاعر المليون للموسم الثالث
الحلقة
ّ

ّ
شعري ناري ومنافسة
تبشر بموسم
ّ
قو ّية على مسرح شاطئ الراحة

انطلقت على قناة �أبوظبي الف�ضائية
وقناة �شاعر املليون م�ؤخر ًا �أوىل احللقات
الت�سجيل ّية للربنامج اجلماهريي ال�ضخم
«�شاعر املليون» �ضمن جمموعة حلقات
�أ�سبوع ّية تت�ضمن مقابالت جلنة التحكيم
لل�شعراء امل�شاركني يف الن�سخة الثالثة من
امل�سابقة خالل جولتها يف عدد من املدن
العربية والتي �شملت الكويت والريا�ض
وجدة وع ّمان و�أبوظبي ،وقابلت خاللها
اللجنة وعلى مدى �ستة �أ�سابيع �آالف
ال�شعراء الذين تقدّموا للم�شاركة يف
الربنامج من خمتلف الدول العرب ّية.
ويف بداية احللقة الأوىل �شاهد اجلمهور
تقريرا �شامال عن برنامج �شاعر املليون
ك�أ ّول و�أ�ضخم مهرجان تلفزيوين لل�شعر
النبطي ،حيث غيرّ الربنامج من و�ضع
ال�ساحة وخريطة ال�شعر عندما �سطعت
الفكرة من �سماء �أبوظبي و�أطلقها الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وتنتجها باقتدار ومت ّيز
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث ،وتنفذها
�شركة برياميديا ،وقد ت�ض ّمن التقرير

لقطات من حلقات التتويج يف املو�سمني
الأ ّول والثاين مل�سابقة �شاعر املليون عندما
فاز القطري حممد بن فطي�س املري
باللقب والبريق يف املو�سم الأول ،وكذلك
فوز ال�شاعر القطري خليل ال�شربمي
التميمي باللقب والبريق للمو�سم الثاين
للم�سابقة.
كما ر ّكز التقرير على ا�ستمرار اجلهود
لتوا�صل ال�صعود نحو الق ّمة ال�شاهقة
وحتقيق املزيد من الت�أ ّلق والنجاح ،مع
الت�أكيد على الر�ؤية النقد ّية امل�ؤ ّثرة يف

ت�شكيل هذا النجاح من خالل جلنة حتكيم
متخ�ص�صة اتخذت من امل�صداق ّية �سبي ًال
ّ
والرقي هدف ًا يف هذا الربنامج املتم ّيز
والرائد.
وت�ض ّمنت احللقة الت�سجيلية الأوىل
مقابالت �أع�ضاء جلنة التحكيم لل�شعراء
يف املحطة الأوىل «الكويت» ،والتي �شهدت
كثافة كبرية يف امل�شاركة ،وقابلت خاللها
اللجنة وعلى مدى ثالثة �أيام مئات
ال�شعراء الكويتيني والعرب املقيمني يف
الكويت .ومت ّيزت احللقة بالكثري من
الإثارة واملواقف الطريفة وامل�ضحكة التي
جرت �أحداثها بني اللجنة وال�شعراء يف
كوالي�س املقابالت ور�صدتها كامريات
الربنامج ،بدا وا�ضح ًا من خالل احللقة
امل�ستوى املتم ّيز لل�شعراء امل�شاركني حيث
جاءت امل�شاركة يف هذا املو�سم كبرية
ومتم ّيزة خا�صة من �شعراء الكويت
وال�سعودية ،ما ّ
يب�شر مبو�سم �شعري ناري
ومناف�سة قوية على البريق يف الن�سخة
الثالثة ،ما يد ّلل على م�صداقية الربنامج
وريادته بحيث �أ�صبح املقيا�س الأول
ل�شهرة ال�شاعر وانت�شاره جماهري ّي ًا.

استعدادات مكثفة النطالق
مهرجان مزاينة الظفرة لإلبل 2009

يعود تاريخ بعضها لحوالي  700عام :

 25ألف مخطوط في دار الكتب الوطنية

تقدّم دار الكتب الوطنية يف هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث
خدماتها جلميع فئات املجتمع يف دولة الإمارات على اختالف
تخ�ص�صاتهم وجماالت البحوث التي يقومون بها ،وهي الإدارة
امل�س�ؤولة يف الهيئة عن كل ما يرتبط بالكتاب والدوريات من
تزويد ون�شر واقتناء.
ويعترب ق�سم املخطوطات �أحد �أهم �أق�سام دار الكتب الوطنية،
و ُيعنى بكل ما يتعلق بالرتاث املخطوط النادر واملتميز ،والذي مت
جمعه على مدى عدة �سنوات من خمتلف �أنحاء العامل.
و�أو�ضح �سعادة جمعة القبي�سي مدير دار الكتب الوطنية �أن
تاريخ �أقدم املخطوطات يف العامل يعود �إىل � 3500سنة قبل
امليالد وكانت عبارة عن لفائف من الربدي� ،أما �أقدم خمطوط
عربي فريجع �إىل عام 884م ،وهو مكتوب �أي�ض ًا على ورق
الربدي على �شكل كرا�سة ولي�ست لفافة.
ً
ً
وذكر القبي�سي �أن دار الكتب الوطنية تقتني عددا كبريا من

املخطوطات الأ�صلية وامل�صورة تقدر بخم�سة وع�شرين �ألف
عنوان ،بني �أ�صلي وم�صور وي�صل تاريخ بع�ض هذه املخطوطات
�إىل ما يقرب من �سبعمائة �سنة م�ضت ،وهي تبحث يف خمتلف
العلوم واملعارف ومن بينها عدد من املخطوطات النفي�سة زمان ًا
ومو�ضوع ًا و�شك ًال ،ويحتوي الق�سم على العديد من املخطوطات
النادرة ،ومنها «�شرح امللخ�ص يف علم الهيئة» والتي ترجع �إىل
القرن الثامن الهجري ،وخمطوطة من علم الفلك وتعود �إىل
القرن الثاين ع�شر الهجري ،و(م�شكاة امل�صابيح) والتي ترجع
�إىل القرن الثامن الهجري ،وغريها.
وتعر�ض دار الكتب الوطنية العديد من �أهم و�أنف�س
املخطوطات التي تقتنيها ،وذلك �ضمن متحف خا�ص يف الدار.
ُيذكر �أن كلمة خمطوط م�شتقة لغة من الفعل خط يخط �أي
كتب �أو �صور اللفظ بحروف هجائية� ،أما املخطوط ا�صطالح ًا
فهو املكتوب باليد �سواء كان على ورق �أو على �أية مادة �أخرى.

«موسيقى أبوظبي الكالسيكية»

رحلة مدهشة عبر األحاسيس وعبقرية
موسيقية فنية كونية راقية

حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،تنظم
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث « الدورة الثانية من مهرجان
مزاينة الظفرة للإبل « يف �إطار تنفيذ ا�سرتاتيجيتها للحفاظ
على الرتاث الثقايف لإمارة �أبوظبي ،وذلك خالل الفرتة من 23
دي�سمرب  2008ولغاية  4يناير  2009يف مدينة زايد باملنطقة
الغربية.
َ
يت�ضمن املهرجان م�سابقة فريدة من نوعها جلمال الإبل
وبرناجم ًا غني ًا ممتع ًا من الأن�شطة والفعاليات املرافقة من
�أبرزها م�سابقة التمور و�أ�ساليب تغليفها ،و�سوق ال�صناعات
ال�شعبية الإماراتية.
وبا�شرت اللجان املنظمة جهود ًا مكثفة ا�ستعداد ًا للمهرجان،
واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق النجاح للمهرجان الذي حاز يف
دورته الأوىل �شهرة عاملية وا�سعة .وتنق�سم مزاينة الظفرة
لفئتني �أ�سا�سيتني هما الأ�صايل واملجاهيم ،ولكل فئة �شروط
عامة للم�شاركة مت ذكرها بالتف�صيل �ضمن دليل خا�ص

للم�شاركني ،والتي من �أبرزها ر�سوم اال�شرتاك ،و�أن تخلو
الإبل امل�شاركة من �أي نوع من �أنواع التهجني ،و�أن تكون خالية
من العيوب والأمرا�ض املعدية ،وااللتزام باجلدول الزمني
للأ�شواط ،مع الإ�شارة �إىل �أنه �سوف يتم ق�ص جزء من وبر
الإبل امل�شاركة قبل انتهاء م�شاركتها ح�سب الفئة العمرية وذلك
ملنع دخولها يف �شوط �آخر من امل�سابقة .ويلتزم املالك ب�إثبات �أن
الإبل ملك له �أو لأحد �أقاربه من الدرجة الأوىل وت�أدية الق�سم
�أمام جلنة التحكيم.
و�أكد �سعادة حممد خلف املزروعي مدير عام هيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث �أن املهرجان يهدف �إىل احلفاظ على ال�سالالت
الأ�صيلة من املحليات الأ�صايل واملجاهيم ،التعريف بالثقافة
البدوية وتفعيل ال�سياحة الرتاثية ،وو�ضع ا�سم منطقة الظفرة يف
املنطقة الغربية على اخلريطة ال�سياحية العاملية� ،إ�ضافة لتفعيل
احلركة االقت�صادية يف املنطقة الغربية وخلق �سوق جتاري لبيع
و�شراء الإبل ،و�إبراز ال�صناعات الإماراتية الأ�صيلة ،وت�شجيع
تطوير �أ�ساليب تغليف التمور.

حتت رعاية �سمو ال�شيخ �سلطان بن
طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث ،انطلقت يف ق�صر
الإمارات ب�أبوظبي فعاليات م�شروع
«مو�سيقى �أبوظبي الكال�سيكية» والذي
تنظمه هيئة ابوظبي للثقافة والرتاث
مب�شاركة �أ�شهر العازفني وقادة الفرق
املو�سيقية على م�ستوى العامل وي�ستمر
حتى مايو  2009يف مو�سمه الأول.
و�شهد احلفل �سعادة حممد خلف
املزروعي مدير عام هيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث ،و�سعادة زكي ن�سيبة نائب رئي�س
الهيئة ،وعدد من �سفراء الدول العربية
والأجنبية يف الدولة وجمهور كبريمن
حمبي املو�سيقى الكال�سيكية .كما ح�ضر
الأم�سية عدد كبري من الطلبة الذين
�أظهروا م�ساندتهم لالزدهار الثقايف يف
�أبوظبي و�سلطوا ال�ضوء على الروابط
الثقافية بني التعليم واحتفال «مو�سيقى
�أبوظبي الكال�سيكية».
يف بداية حفل االفتتاح �ألقى �سعادة
زكي ن�سيبة كلمة قال فيها �إن �أبوظبي
اليوم ،تزداد عزمية و�إ�صرار ًا ،وتوا�صل
تنفيذ ا�سرتاتيجيتها بكل ثقة لت�أكيد
موقعها ك�صرح ثقايف عاملي رائد.
و�أ�ضاف �أن هذا احلدث املو�سيقي املهم،

الذي ي�ستمر على مدار العام �سوف
يقدم ل�سكان الإمارات ولآالف القادمني
من خارج الدولة حلظات جميلة من
�سحر املو�سيقى العاملية مب�شاركة �أ�شهر
العازفني وقادة الفرق املو�سيقية .و�أكد �أن
م�شروع «مو�سيقى �أبوظبي الكال�سيكية»
يعمل على تر�سيخ املعرفة والثقافة
املو�سيقية النظرية والعملية يف خمتلف
املراحل الدرا�سية والفئات العمرية.
كما �ألقى بعد ذلك تيل جان املدير
الفني للم�شروع كلمة حتدث فيها
عن �أهمية م�شروع مو�سيقى �أبوظبي
الكال�سيكية التي �ستقام �شهري ًا مبعدل
من  2اىل  3حفالت ،م�شري ًا �إىل حر�ص
الهيئة على موا�صلة التحاور والتفاعل

مع ثقافات ال�شعوب الأخرى وا�ستقطاب
روائع املو�سيقى العاملية.
وح ّلق االفتتاح الكبري الحتفال
«مو�سيقى �أبوظبي الكال�سيكية» باحل�ضور
يف رحلة مده�شة عرب الأحا�سي�س
با�ستخدام عبقرية مو�سيقية وفنية
كونية راقية .و�أ�ضفى الفنان الربيطاين
جريميي �آيرون ،م�ضيف الأم�سية الفائز
بجائزة الأو�سكار ،هالة من الروعة
والعظمة على هذا العمل الفني الإبداعي
الأ�صيل ،ف�سار عرب جمازات املو�سيقى
الدقيقة وقدّم فنانني عامليني ا�ستطاعوا
مع ًا بعث احلياة يف امل�سرح ب�أدائهم
املذهل الذي �أطرب احل�ضور ،والم�س
�شغاف قلوبهم و�أحا�سي�سهم املرهفة.
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مشروع «كلمة» ضيف شرف
الندوة الدولية للترجمة بتونس

ضمن سلسلة محاضرات هيئة أبوظبي للثقافة والتراث:

مارلين بوث تتحدث
في أبوظبي عن «روايات البيوت
في األدب المصري المعاصر»
تقدم هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث اعتبار ًا من �شهر نوفمرب
احلايل �سل�سلة من املحا�ضرات التي يلقيها �أكادمييون دوليون
و�شخ�صيات ثقافية بارزة حول الثقافة العربية وال�شرق �أو�سطية
يف املا�ضي واحلا�ضر.
وال�ضيفة الأوىل �ستكون الأكادميية الأمريكية امل�شهورة
الربوف�سورة مارلني بوث يوم اخلمي�س املوافق  6نوفمرب
و�ستتحدث عن «روايات البيوت يف الأدب امل�صري املعا�صر»،
م�سلطة ال�ضوء على ثالث روايات حديثة لكتاب م�صريني
وجميعها كتبت باللغة العربية وتتوفر ترجمة لها باالنكليزية:
«وكالة عطية» خلريي �شلبي« ،عمارة يعقوبيان» لعالء اال�سواين،
و«ل�صو�ص متقاعدون» حلمدي ابو جل ّيل.
تعمل مارلني بوث مديرة ملركز درا�سات جنوب �آ�سيا
وال�شرق الأو�سط ،وا�ستاذة م�شاركة يف برامج الأدب العاملي

افتتحت مبقر املركز الوطني للرتجمة
بتون�س �أعمال الندوة الدولية للرتجمة
بعنوان «ترجمة تون�س اليوم» يف �إطار
ال�سنة الوطنية للرتجمة  2008حتت
�إ�شراف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي والتكنولوجيا ،وبح�ضور م�شروع
«كلمة» الذي �أ�س�سته هيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث ك�ضيف �شرف للندوة ،حيث
�شارك يف �أعمال الندوة د .علي بن متيم
مدير م�شروع «كلمة»� ،إ�ضافة لعدد من
ال�شخ�صيات اجلامعية والباحثني من
دول عدة ملناق�شة واقع الرتجمة و�آليات

تطويرها ،و�أقيمت �أعمال الندوة خالل
الفرتة من  22ولغاية � 25أكتوبر
املا�ضي.
وقدّم الدكتور علي بن متيم خالل
الندوة �شرح ًا مل�شروع «كلمة» وحيثيات
ت�أ�سي�سه �ضمن مبادرة هيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث وبدعم ال حمدود من
قبل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وركز على
توجهات امل�شروع و براجمه امل�ستقبلية،
ّ
ً
ُمتطرقا �إىل دور هيئة �أبوظبي للثقافة

والرتاث يف ن�شر الإبداع والثقافة
الر�صينة ،حيث �أ�ضحت الهيئة م�ؤثرة
وفاعلة يف ال�سياقات العاملية واملحلية عن
طريق �سل�سلة كبرية من امل�شاريع التي
ت�ستهدف كافة الأطياف والأجيال يف
املجتمع.
وقد �أعلن الدكتور علي بن متيم عن
�إطالق �سل�سلة من الرتجمات بالتن�سيق
مع املركز الوطني للرتجمة تتع ّلق بالهوية
والرتجمة ،وذلك مبنا�سبة �سنة الهوية
بدولة الإمارات العربية املتحدة و�سنة
الرتجمة بتون�س.

اهتمام عالمي بمشروع «كلمة»
في معرض فرانكفورت للكتاب
�أكد الدكتور علي بن متيم مدير م�شروع «كلمة» الذي �أطلقته
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث �أن امل�شروع وعرب م�شاركته يف
معر�ض فرانكفورت للكتاب قد �ساهم يف متثيل الثقافة املحلية
املنفتحة على العامل ،والتي تقوم على احرتام �إجنازات الثقافات
الأخرى ،وحتاول اال�ستفادة منها عن طريق الرتجمة التي تعد
مفتاح ًا للو�صول �إىل الآخر .و�أكد �أن لقاء م�شروع «كلمة» بدور
الن�شر العاملية التي �أبدت تعاونها على �شتى الأ�صعدة جاءت
�إيجابية من خالل ا�ستعداد هذه امل�ؤ�س�سات للتعاون مع امل�شروع،
ويف �إطار تبادل اخلربات وتطوير العمل ل�صناعة الرتجمة
�صناعة ثقافية.
و�أو�ضح الدكتور علي بن متيم �أن اهتمام دور الن�شر العاملية
وامل�ؤ�س�سات الثقافية العاملية مب�شروع «كلمة» ال ي�أتي ل�سبب

طارئ ،و�إمنا تاريخ الرتجمة ممُ�أ�س�س منذ فرتة قدمية ،وجاءت
مبادرة «كلمة» التي �أطلقتها هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث
بدعم من الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،لتكون
بوابة لدخول الثقافات الأخرى ون�شر ثقافة التوا�صل واللقاء
بني الكتاب العربي والكتب يف اللغات الأخرى .وقد �شهد جناح
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث لقاءات متنوعة مع دور الن�شر
الفرن�سية والأملانية والأمريكية والإجنليزية والهندية ،كما
تباحثت «كلمة» مع عدد من دور الن�شر العاملية بغر�ض التعاون
يف جمال الرتجمة ،و�أبدى جميع م�س�ؤويل دور الن�شر رغبة يف
التعاون و�سعي ًا �إىل دفع كتبهم لرتجمتها ون�شرها باللغة العربية
وتقدميها للقارئ العربي.

اإلمارات تشارك في اجتماعات المكتب
الدائم لالتحاد العام للكتاب واألدباء العرب
ي�شارك احتاد كتاب و�أدباء الإمارات يف اجتماعات املكتب

الدائم لالحتاد العام للكتاب والأدباء العرب يف الفرتة من 3
–  5نوفمرب  2008يف اجلمهورية العربية ال�سورية بدم�شق،

و�سيح�ضر االجتماع كل من  :الأ�ستاذ حارب الظاهري
رئي�س جمل�س الإدارة  -الأ�ستاذ نا�صر العبودي الأمني العام
لالحتاد و�سوف يت�ضمن االجتماع تقريرا عن �أعمال الأمانة
العامة من بعد اجتماع تون�س يف مايو املا�ضي .
• ت�شكيل اللجنة التح�ضريية لالعداد للم�ؤمتر العام
الرابع والع�شرين لالحتاد العام بليبيا.

• ت�شكيل جلان �صياغة تقرير احلريات ،وهو يخ�ص
و�ضع احلريات والكتاب يف الوطن العربي وهذا البند
م�ستحدث منذ م�ؤمتر القاهرة ،و�ســوف يـ�شـارك يف هذا
االجتماع الــدوري وفـود مـن االحتادات العربية املختلفة ،كـما
�ســيتم تـوقـيع اتـفـاقية تعاون ثـنـائـي بـيـن اتـحـاد كـتـاب و�أدبـاء
الإمـارات واالحتاد الـعام للـكـتاب والأدبـاء العرب (�سوريا)
والتي �سوف تت�ضمن التعاون الثقايف يف خمتلف اجلوانب من
زيارة ال ُكتَّاب والأدباء للبلد الآخر لالطالع على جتربة كل
منهما ،وتبادل املطبوعات ،واال�شرتاك يف الندوات.

�ش�ؤون
ال�ساحة

واملقارن ودرا�سات املر�أة والنوع (اجلن�س) يف جامعة �إلينوي،
�إربانا-كامبني .يف يناير � 2009ستن�ضم اىل جامعة ادنربه
(ا�سكتلندا) لت�شغل كر�سي العراق يف الدرا�سات العربية
واال�سالمية� .ألفت الكثري من الكتب ون�شرت عددا من املقاالت
حول مو�ضوعات ت�شمل العالقة بني اجلن�سني ،الرتجمة بني
النظرية والتطبيق ،ال�شعر ال�شعبي العربي ،الرقابة والأدب،
كتابة ال�سيرَ الذاتية والرتاكيب اللغوية الذكورية يف اخلطاب
اجلن�سي العربي .د ّر�ست �أي�ض ًا يف جامعة براون واجلامعة
الأمريكية يف القاهرة ،وهي ع�ضو يف كل من جمل�س �إدارة
رابطة درا�سات ال�شرق الأو�سط وهيئتي حترير املجلة العاملية
لدرا�سات ال�شرق االو�سط وجملة درا�سات املر�أة يف ال�شرق
الأو�سط ،وتعمل حاليا يف تنقيح الكتب وحتريرها ملجلة تاريخ
الن�ساء.

علي السبعان في شاعر المليون
�أكد ال�شاعر واالعالمي علي ال�سبعان
يف ات�صال هاتفي معه �أن م�شاركته يف
الن�سخة الأخرية من برنامج �شاعر
املليون جاءت عن قناعات هو م�ؤمن بها
م�ضيفا �أنه يف فرتة من الفرتات كان
�أقرب اىل التنظري و�أقرب �إىل حتري�ض
ال�شعراء على الظهور غري �أن الأقدار
�شاءت �أن يج�سد ما كان ينادي به على
�أر�ض الواقع بعيدا عن م�س�ألة و�ضع
جتربته حتت املحك �أو حتت املجهر �أو
ما �شابه..
و�س�ألنا ال�شاعر عن احتماالت الت�أهل
من عدمه ف�أجاب (جميع االحتماالت

واردة ولي�س الأمر مفزعا) م�شريا �إىل
�أن ت�أهله �أو عدم الت�أهل ال يعني نهاية
املطاف و�سيحرتم ر�أي اللجنة لأنها كما
يقول و�صلت اىل مرحلة متقدمة من
الوعي والن�ضج من خالل التجربة الأمر
الذي جعلها تن�صف وتنت�صر لل�شعر ال
�سواه وعن ر�ؤيته حول جناح الربنامج
قال ال�سبعان الربنامج ا�ستطاع �أن
يخت�صر م�سافات و�أزمنة و�سنني طويلة
ليقدم لنا جتارب نا�ضجة ومثرية..
م�ضيف ًا جل تفكريي يف هذه الفرتة
من�صب على �آمايل يف الو�صول اىل قائمة املرحلة التي تليها بعد ذلك يف اخلم�س
الثمانية والأربعني ومن ثم �س�أفكر يف ماليني درهم!..

متنوعة في
حوارات وتغطيات و أخبار
ّ
عدد جديد من مجلة «شاعر المليون»
�صدر العدد الثاين والع�شرون من جملة �شاعر املليون،
والتي ت�صدر عن �أكادميية ال�شعر يف هيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث �ضمن م�شروعها «�شاعر املليون» .وقد احتوى
العدد على الكثري من املوا�ضيع املتنوعة ،وعدد من
التغطيات واملقاالت واحلوارات والق�صائد املتم ّيزة لعدد
من جنوم برناجمي �شاعر املليون و�أمري ال�شعراء.
وحمل الغالف الرئي�س للمجلة �صورة للفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�س ّلحة خالل تفقده للمعر�ض
الدويل لل�صيد والفرو�س ّية (�أبوظبي  )2008الذي اختتم
م�ؤخر ًا ،حيث �أكد �سم ّوه خالل الزيارة على �أن املعر�ض
�أ�صبح مهرجان ًا تراثي ًا ثقافي ًا وفر�صة لتبادل الأفكار
واملعلومات ،كما احتوى العدد على تغطية �شاملة لفعال ّيات
املعر�ض.
وت�ضمن العدد تغطيات ملجموعة من الفعاليات الثقافية
والأدبية والفنية  .بالإ�ضافة �إىل حوارات ولقاءات مع
جمموعة من ال�شعراء واملثقفني ،وتقدمي �أرقام �إح�صائية
تد ّلل على مدى �شهرة وعاملية برنامج �شاعر املليون
الذي ُكتب عنه �أكرث من مليونني ومئتي �ألف خرب بح�سب
موقع (.)google
ويف باب مفازات تناول ال�شاعر والكاتب جمال
ال�شق�صي بذائقته الرائعة نرج�سية الأمري ال�شاعر بدر بن
اجلم .ويف باب «�صح ل�سانك»
عبد املح�سن رغم توا�ضعه ّ
�صافح �شعراء املليون جمهورهم من خالل ق�صائد مت�ألقة،

ال�شاعر بدر ال�سبيعي يف «الوجه ال�شريف» ،عبد الرحيم
حمزة يف «�أمرية ال�شعر» ،حممد احلومياين يف «البارح القلب
يكتب» ،عامر بن عمرو يف «حتفة ابريل» وفالح الدهمان
يف»التّزوال».
كما احتوى العدد الثاين والع�شرون على مقاالت لعدد من
�أبرز كتاب املجلة ،الأ�ستاذ �سلطان العميمي ،الدكتور علي
بن متيم ،الأ�ستاذ بدر �صفوق ،ال�شاعر رعد بندر ،وم�سك
اخلتام كان مع �أمري ال�شعراء كرمي معتوق ب�أ�سلوبه املم ّيز
ومقاله اجلميل الذي حمل عنوان «ليتني ما �أظن بنف�سي».
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بيت القصيد

قدميك ندميك

�أ�������س������ال ع���ن���ك وع����ن����ي �إت�������س���ال
وع���ن���دي ع��ل��ى ه��ال�����ش��ي ت�صحيح

1

ل�����و يف غ���ب���ي���ب وم�����وي�����ة �أه�������وال

�إعداد و�إ�شراف:
فاطمة الها�شمي
«�أم خالد»

ه����ذي ال�����س��ن��ه ي���اه���ي ق�����ض��ي��ات

�أن���������ا ب����ك����م يف ب�����ن�����در �إم�����ري�����ح

��م���ت ع���ل���ى ب�������دوان وح�����ض��ور
ع� ّ

�أن������ت������ه املّ�����������رد وع�����ق�����د لآم�������ال
وال�������ه�������زر ف����ي����ك����م وامل�����راب�����ي�����ح

ن���ق�������ص ٍ ب�����دا يف ك����ل ح���اي���ات

وي���ع���ل حل��� ِـ���ي���اب ال���ل���ي ل���ه اخ��ت��ال

م���ن ي����وم رخ�����ص ق��م��ا���ش ل��ه��ي��ور

ي����ن����ق����اد وب�������روق�������ه جم����ادي����ح

و�أزم ل������ذي م�����اب�����اع ب��ي��ع��ات

ي�������س���ج���ي م�����واط�����ي زي������ن جل���ب���ال
ارم�����������ال و�����س����ف����وح وم���ط���اي���ي���ح

ع���ن���ده ق��م��ا���ش ال���ع���ام م�����ص��رور

عو�شة بنت خليفة ال�سويدي «فتاة العرب»
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�أماكن

الشريعة
قلة من الأبناء هي التي تعرف ماهي ال�شريعة ،فال�شريعة �أعزائي هي املجرى املائي
الذي ي�شبه «الفلج  -الفلي» ولكنها �أكرث منه ات�ساع ًا و�أكرث عمق ًا ،وتعترب ال�شريعة
م�صدر ًا للري وال�شرب مثل الفلج ،وذلك لأنها مياه جارية نظيفة وعذبة.
وال�شريعة عادة تكون بني النخيل وعند ملتقى «�سكيك النخيل  -الطرق» ويف مكان
جتمع النا�س ،ويكون حولها جدار �أحيان ًا� ،أو تكون حماطة بالنخيل فقط .ويكون املاء
فيها بارد ًا �صيف ًا ودافئ ًا �شتا ًء.
و�سنورد هنا بع�ض �أ�سماء لل�شريعةالتي كانت تزخر بها مدينة العني مثل:
�شريعة ال�صاروج «ال�صاروي» وتعد من �أكرب و�أهم ما يف دولة االمارات ،والتي
مازالت مياهها متدفقه حتى الآن� ،شريعة اجليمي� ،شريعة القطارة� ،شريعة هيلي،
وعلى ما اعتقد �أن هذه جميعها قد جفت.
ياحافظ على وطر ال�شرايع يل م�ضى وراح!!

القيـظ وأفعـاله
�صاحبنا كان هنا �ضاري = متعود (يت�صبح) بـ نا�س
عيونهم �سود! (التلومونه تراه القلب وما يهوى!) عربه
�أو نا�سه هاذيال (ملتقاهم ب�س) يفـّك ال�صوع قبل
الـدله والـمـدخن (وتدور الأيام) ويح�ضرون عـربـانـه
حل�شام القيظ = احل�ضاره هي رحلة امل�صيف.
فيحاول «يـقـ�صر هـو�س» مع مـن بـقي يف الـدار ،ولكن!
غـريهـم ما ي�سد عنهم (وما ي ّعو�ض فيهم) خا�صة اذا
كانت مثل (ونيه = ا�سم امر�أة من جريان ال�شاعر).
لكني اراهنكم� ،أن �شاعرنا ما همته الدله وفنجان
لقهوه! (عوقه! من اللي يلقم ويـقـّند الدلـه وميد
له بالـفــنـيـال) م�صحوب بابت�سامه يقول يف ذلك
�شاعرنا:

�������ش������ق������را ط������وي������ل������ة م�����ـّ�����د
ي������������وم ال���������ع���������رب خم���ت���ل���ه
����م�����ـ�����ت ب����ال����ـ����ي����ـ����د
م�����ال�����ط�����ـ� ّ

تعريف

وال�����ـ�����ون�����ـ�����ه خ��ـ��ف��ـ��ي��ـ��ه
ون�����ي�����ت
ّ
ْ
ي��ام�����ش��ـ�ين ال����دار
وع���ق���ب اع���رب���ي
م�����اع�����او������ض�����ـ�����ت ف����ي����ه����م ون���ـ���ي���ه
�����روع ال��ـ��ي��ـ��ار
م��ـ�����ش��ـ��ل��ـ��ـّ��ح��ـ��ه وت������ـ� ّ
ل���ـ���ه���ـ���م دالل ٍ

ي�����������ش�����ك�����و ل������ه������ا امل�����ت�����ول�����ه

روح����������ن يف ����س���ي���ح م�����س��ح��اب
�إن
ّ
و�إن دره�����م�����ن ����ش���ب���ه ال����دوال����ي����ب
�أخ�����ت�����ال�����ه�����ن وال��������دم��������ع ����س���ك���اب
ي����ري����ه �����ش����رى دف������ق «امل������رازي������ب»

بن حميد ال�سويدي

ت����ـ����ي وح���ـّ���ي���ـ���ه
م���ـ���ق���ـ���ن���ـ���دات �إ ّب������ـ������ن وب���ـ���ه���ـ���ـ���ار

�إق�����ـ�����ب�����ال وال����ـ����رم���������س����ه وط���ي���ه
ح�������ش���م���ه م�����ع زي�������ن ٍ وع���ت���ـ���ب���ار
م�������ا ط�����������اوع ال����ط����ف����ق��ي�ن ف���ـ��� ّي���ه

املرزاب هو جمع مرازيب ،وهو �أنبوب لت�صريف مياه الأمطار والذي ي�صنع
من الأخ�شاب �أو احلديد ويركب يف جانب البيت من الأعلى لتن�صرف منه مياه
الأمطار ،واللفظ عربي ف�صيح �إال �أن اللهجة الإماراتيه واخلليجيه عموما �أبدلت
مكاين حريف الراء والزاي كما جاء يف القامو�س املحيط «املزراب او امليزاب».

ول������د ال�����ع�����رب وال����ن����ا�����س خل���ي���ار

وصف
على قول املثـل و�أن «�صكـت احللقـه علـى البطـان»
تعـزوا بالقـروم اللـي يـهـاب ال�ضـجـان بـهـا

حمدان بن حممد بن را�شد
يل «���ص��ك��ت احل��ل��ق��ه» ب���دا ن���ور و���ض��اح
ي���ق���دم وي���ف���ق���د م����ن ت���ع���دى ر����ش���اده

خالد العي�سى
احللقه :وهي حلقة من حديد يربط بها «البطان» لتثبيت �شداد الناقة.
�أما البطان :فهو ن�سيج من ال�صوف على �شكل حبل يلف على بطن البعري ممتد
من طرف «ال�شداد» ليثبت يف الطرف الآخر.
وهذا الو�صف يقال دائما للتعبري عن مدى �صعوبة الأمر وا�شتداده.
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ط�ش الروايح

من أمثالنا..

�شي دوم مك�شوف
العني تغزر باملغطاي وتعاف ٍّ

كنــــــوز
المن والسلوى

�إ�ضاءة

راشد بن ثاني
من �إمارة عجمان ..تويف عام � ..1953إنه
ال�شاعر املرح الذي ي�شدّك �إىل �شعره بعباراته
اللطيفة وكلماته الظريفة ..كان »رحمه اهلل«
�شاعر ًا كثري ًا ما ترتدد على ل�سانه النوادر العجيبة
واحلكايات الطريفة ..و�ستجد هذه الأو�صاف
متج�سدة يف �أ�شعاره..

ل������و ق�������ص�ي�رت���ن���ا م������ن احل����ل����وى
ك��������ان ق����ب����ل ال����ل����ي����ل ب���ان���ي���ب���ه
م���ط���ل���ب���ي ام������ن امل������ن وال�������س���ل���وى
يل م�����ر������ض ق���ل���ب���ي اداوي������ب������ه
�����زل خ���ل���وى
ن���خ���ت�������ص���ر يف م������ن� ٍ
يل ن�������������وده م��������ا ن����ه����اذي����ب����ه
دار�������س اك���ت���اب ال���ه���وى ال��ن��ح��وى
ع����ن جن�����وم ال���ن���ح����� ْ��س ح�سيبه
م������ا ن����خ����رب����ط ب������ه وال ن���غ���وى
ن��ن��ت��ق��ي ام�����ن ال���ط���ي���ب ال��ط��ي��ب��ه
ان ع�������ش���ق���ن���ا ع�������ش���ق���ن���ا ب���ل���وى
وان ت����رك����ن����ا ح������د ن���وم���ي���ب���ه
جن����ع����ل����ه يف �����ص����ف����ة ال����ق����ل����وى
��ب م���ي���زان���ه �أو تيبه
م����ا ْن���ح�������س� ْ
ي���ع���ل ح�������س���اد ال���غ�������ض���ي ف�����دوى
ي�����د ح�������ض���ه���م ل����ي��ل�اه مب�����ص��ي��ب��ه
ي�����ا ح����م����د خ����ل����ي ����س���ك���ن ع���ل���وى
م�����ن ث���ل���اث اي��������ام م�����ا ادري����ب����ه
ل����ه ث���ل��اث اح��������روف ب��ال��ه��ج��وى
ان ح���ي���ي���ت او ع�������ش���ت ط��ل��ي��ب��ه
تراثنا من ال�شعر ال�شعبي

د .فالح حنظل

عِ ي�سْ ِرينَه :حمار �صغري قد يوجد به ل�ؤل�ؤ �أحيان ًا.
يطه :الطويله ،يقال « َنخْ له ِع َ
عِ َ
يطه» �أي طويلة اجلذع ،ويف
اللغة هي العيطل.
عِ َ
يطنَه� :سمك القر�ش ال�صغري.
عِ ني« :ال ِعني» معروفة ،وهي حا�سة الر�ؤية .ومن �أمثالنا«ِ :عني
المت» �أي �أنك �إذا مل ت َر املنكر �أو املع�صية �أو
�إل ما َ�شا َف ْت ما َ

الجفِ ير أو المِ ْزماة
صناعة ِ
اجل ِفري هو ال�سلة امل�صنوعة من خو�ص النخيل لي�ستخدمها �أهل البحر يف حمل
ِ
الأ�سماك ،فيما ي�ستخدمها �أهل الرب يف حمل الرطب ،كما تُ�ستخدم يف حمل
امل�شرتيات من ال�سوق.
«�سفَّة» جمدولة من خو�ص النخيل عر�ضها نحو �أربعة
ُي�صنع ِ
اجل ِفري من ُ
ً
�سنتمرتات ،وتبد�أ �صناعته بالقاعدة امل�سماة بـ «البدوة» نظرا لبداية اخلياطة
ال�سفَّة ب�شكل دائري حلزوين ،وبا�ستخدام خو�ص النخيل
منها ،وت�ستمر خياطة ُ
الأخ�ضر ،حتى ي�صل ارتفاع اجلفري �إىل قرابة الذراع ،بعدها يتم تع�صيمه� ،أي
تركيب مع�صمني �أو عروتني له لت�سهيل حمله ،و�إن زاد االرتفاع عن الذراع ُ�س ّم َّي
اجل ِفري ِ«مزْ ماة»(.)1
ِ
(� )1سلة يو�ضع فيها ال�سمك �أو يعلقها الغوا�ص يف رقبته �إذا نزل �إىل قاع البحر
ليجمع فيها الل�ؤل�ؤ.
امل�صدر :كتاب �أيادٍ من ذهب ،نادي تراث الإمارات

طنافيات
را�شد بن طناف

لول خصوصي
ّ
ا�سهيت عني ع��اد وان�سيـت وان�سيت مي��ع ال�شمـل و ّيـاك
وق��ت امل�سا يف راي��ـ��ح البيـت م��ا يرف�ض امليثـاق �شـرواك
ّ
اموقع ع العهد �صيـت ما قلت ذاك احل�ين مـا بـاك
بيدك
تـبـغـي ار�شك ر���ش بـالـزيـت و�آل��ب��ـ��ق ال��ن��ي��ـ��ران ف��ـ حـذاك
ب��ت��ق��ـ��ول ي��ـ��ا ط � ّن��ـ��اف زلّيـت وبا�ش ّمت اخل��ايف بـه اعـداك
اتقـرب احـذاك
راع���ي ال��ع��ط��اره والتواليـت ما ايفيد يوم
ّ
ني�س ْو يبل م الذنبك �شل ّيـت م��ا ينغفـر ذنبـك وحا�شـاك
لو تغ�سل ابخي�شه من الريـت النفـ�س م��ـ��ا ت��ه��ـ��واه المـاك
جريـت واليوم تك�سي �صرت و�ش ياك!
ل � ّول خ�صو�صي يـوم ّ
ّ
وحطيـت واي��د يويل ويركـب اويـاك!
خذته رقم ال جره
خريـت معنا �سقط ذك��رك ْوطـرواك
م القلب ل�ين ال�سيـج ّ
ق�صيتـه وال بـاك
تر�س ا�شراعي عنـك م ّليـت والقل�ص ّ
ّ

الفعل الذميم بعينك ،فال ميكن �أن تدين مرتكبه.
ْع ُيونْ َب َقر :ت�سمية لنوع من النخيل ومتورها ،وتتميز ب�أن
ثمرتها �صغرية ونواتها كبرية ،ولكنها حلوة املذاق.
َع ّي وعِ َيا وعِ َيه� :أي عجز ومل يقدر ،وكذلك ق�سا ومل يلن،
وكذلك َر َف َ�ض .يقالْ « :فالن ع ّيى عن ال َع َمل» �أي عجز ومل
يقدر ،وكذلك رف�ض العمل .واملادة ف�صيحة ..عيي مبعنى

عجز ،يقال :داء عياء �أي �صعب ال دواء له وك�أنه �أعجز
الأطباء.
َع َّيا َله« :ال َع َّيا َله» :رق�صة �شعبية �شهرية ،وهي من رق�صات
«ح ْر ِب َّيه» و« َر ْز َفه»،
احل�ضر ،ذلك �أن �شبيهتها ت�سمى عند البدو َ
�إال �أن العيالة ت�ؤدى بال�شعر والن�شيد املغنى م�صحوب ًا بقرع
الطبول والدفوف والطو�س.
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على
درب الإبداع

ال�سبت  1نوفمرب 2008

�صفحة تهتم باملواهب ال�شعرية اجلادة

تركت �أنا البالد وقلت �أهاجر..

كاسات من
سم!

لعل �آالقي فبعدي ف�ؤادي..
تركت الأحبة
وع�سيت �آالقي يف بعدي مرادي ..

ق����ل����ب����ي ف���ل���ا ي����ت����ح����م����ل ال����ه����م

وان���ت���ه ع��ط��ي��ت��ه ال���ه���م زخ���ات

و�أ����س���ق���ي���ت���ن���ي ك���ا����س���ات م����ن ���س��م
ي����ا�����س����ي����دي ي������اخل������ال وال����ع����م

ي�����ا ن�������س���ل ذرب���ي���ن وم�������روات

�أن���������ص����اك ت�����س��ع��ف��ن��ي م����ن ال��غ��م

���ر ق� ّ
��ط���ع م�����س��اف��ات
م����ن ح����اي� ٍ

جت�������ري ب���������ش����ري����اين م�����ع ال�����دم

ل��و اج��رح��وا ���ش��اخ��وك بالذات

�أت��������ذك��������ر الأي����������������ام واح�����ل�����م

ح��ل� ٍ�م م�ضى وال�����ص��وت ق��د فات

������ع ذري�������ف م امل����وق����ف م����رزم
دم� ٍ

جل��ل��ه وق��ل��ب��ي ���ص��اب��ه �شتات

م�����رت�����اح ق���ل���ب���ك وان��������ا ب�����ي ه��م

العي�شه �صارت عنادي..

أنا الغلطان

هادا عن مييني يهادي وينادي..
واجليب �أ�صبح ابي�ض فا�ضي..

على الغلطة �أبا ات�أ�سف� ..أنا الغلطان يا عمري
�أن��ا اوع��دك ذي الغلطه ..ما كررها �أب��د ثاين

واحلرمة فوق الرا�س تنادي..
يا لهوي يا لهوي تعبوين والدي

خال�ص ان�سى و�ساحمني واقبل يالغال عذري
زع��ل��ك ا ْي��ح��ط��م ال��ف��رح��ه بقلبي وايتحداين

رحلت �أنا وحطيت ع�شي
�سمن وزيت ورز ومعالقي

تعال وج��دد ام��ايل  ..ت��رى مل ال�صرب �صربي
ان��ا م��ق��وى على ب��ع��دك ذبحني ���ش��وق حتناين

�أدور �أنا يف كل املواين �صورة من
القلب تريح فوادي

وال يل �صرب يف بعدك وب��ع��دك ن��ار يف �صدري
دخيلك ب�س �ساحمني �شكر هالقلب حرماين
تعايل اطفي يل نار البعد ..وا�سقي بالهنا زهري

ع�سى �آالقي زادي
من الغال تعبنا يا عامل خفوا

ج����رع����ت����ي �����ص����د وم����������رارات

ان��ا م��ايل ام��ل دون���ك بو�صلك ت��زه��ر اغ�صاين

هزاع املن�صوري

زهرة املازمي  -عجمان

الغال وعمايله

و���ض��ي��ع��ت��ن��ي و����س���ط امل��ت��اه��ات

�ضياء الدين حممد

علينا �شويه �شويه دا كله من الغال
وعمايله فينا

منابر ومنافذ إعالمية
جملة جواهر :جملة �شهرية منوعة تعمل حتت �شعار �صوت ال�شعر وثقافة املكان  -جملة الفن اخلليجي
والأدب ال�شعبي ت�أ�س�ست �سنة  2002عن دار ال�صدى لل�صحافة والطباعة والن�شر والتوزيع والإعالن رئي�س
حتريرها �سيف املري ومدير حتريرها ال�شاعر �سيف ال�سعدي
عنوان املجلة  :الإمارات العربية املتحدة  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج املدينة
هاتف  - 3314314 :فاك�س  ،3322292دبي.

جملة الظفرة  -جملة ثقافية متنوعة ت�صدر عن جمموعة الظفرة وير�أ�س حتريرها نا�صر الظاهري.
للتوا�صل ،هاتف - 02 6733555 :فاك�س02 6733384 :
بوح القوايف  :ملف �ضمن جملة كل الأ�سرة
املجلة ب�شكل �أ�سبوعي  ،ي�شرف على ملف بوح القوايف ال�شاعر علي اخلوار
للمرا�سالت  :فاك�س  065777499 :ال�شارقة � .ص.ب 30
الربيد الإلكرتوين alialkhawar@yahoo.com :

ملف وهج  :ي�صدر ك�صفحات �ضمن جملة املر�أة اليوم عن امل�ؤ�س�سة العربية لل�صحافة والإعالم
ت�صدر املجلة ب�شكل �أ�سبوعي � -شعار امللف  :وهج ثقافة �شعبية
ت�شرف على امللف ال�شاعرة مريه القا�سم
ملف وهج ي�ضم جمموعة من الكتاب على ر�أ�سهم الباحث �أحمد را�شد ثاين
املرا�سالت � :ص.ب� 72915 .أبوظبي � -إ.ع.م - .فاك�س )9712( 4475562 :

تغاريد القافلة� :صفحات �ضمن جملة القافلة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة �شموخ لالعالم
املجلة �شهرية وي�شرف على ملف تغاريد القافلة ال�شاعر حمدان �صروخ الدرعي
العنوان :مدينة العني ،الإمارات.

بريد �إلكرتوين wahag2002@hotmail.com :

ملف هم�س الفجر  :ي�صدر �ضمن �صفحات جريدة فجر ال�شعراء  ..ي�شرف على
ال�صفحات ال�شاعر واالعالمي عبد اهلل املن�صوري
�أبوظبي ،هاتف - 02 4488300 :فاك�س02 4488436 :

ملف عذب املعاين �..صفحات تعنى بالأدب ال�شعبي
ملف �أ�سبوعي �ضمن �صفحات من جملة زهرة اخلليج  -ت�صدر عن �شركة �أبوظبي للإعالم
ت�شرف على امللف ال�شاعرة �شيخة اجلابري .وت�ضم ال�صفحات م�ساهمات ال�شعراء بالإ�ضافة �إىل عمود
خا�ص مب�شرفة ال�صفحات وعمود لل�شاعر خلي القلب
للمرا�سالت  :فاك�س � - 037810510 :ص .ب  17111العني � -إ.ع.م.

برنامج علوم ال�شعراء يبث عرب �إمارات �إف �إم على تردد 95:80

الربيد الإلكرتوين qasaed@gmail.com :

جملة تراث  -جملة ثقافية تراثية �شهرية ت�صدر ععن نادي تراث الإمارات يف �أبوظبي ،تن�شر �صفحات
خا�صة بال�شعر ال�شعبي ي�شرف علىيها رئي�س التحرير را�شد املزروعي.
نادي تراث الإمارات ،هاتف ،02 4456456 :فاك�س02 4454384 :
مركز زايد للرتاث والتاريخ  -العني هاتف - 03 7615166 :فاك�س03 7615199 :

ال�سبت من كل �أ�سبوع ملدة �ساعتني
يقدم الربنامج ال�شاعر والإعالمي عارف عمر
للتوا�صل6001212 :
Fujairhah

FM

برنامج (م�ساكم �شعر) كل خمي�س من  9،00م�ساء �إىل  12،30على الفجرية اف ام 92،6

 www.926.fmوتردد الإذاعة يف التلفزيون على  12092عمودي ( 27500عرب �سات) وللتوا�صل 6001656

و  sms 6860وتعاداحللقة يوم ال�سبت يف نف�س التوقيت مالحظة يف رم�ضان من ال�ساعة  11،00لي ًال.
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حالة – عقدٍ – ت�صبح – ح ّبها – ت�سكن – جداً – للغيد  -عاده

�إخ���ت��ر ْل���ن���ف�������س���ك� ..أن������ا �إخ����ت���رت ل��ل��ح��ب اجل�����راح

ال���ق�������ص���اي���د جل���ل���ه���ا  ........ف���راي���د

و�آن�������ا �أدري �إخ����ت����ي����اري ����س���ه���ل! ب�������س �أ���س��ت�����س��ه��ل��ه

وا����س���م���ه���ا  ......ي����زي����ن ه��ال��ق�����ص��ي��ده

لأن�������ك ب��ق��ل��ب��ي م����ث����ل :ط���ع���م الأم���������اين وال�������ص���ب���اح

�����د ل���ل���غ���ي���د ه������ي  ......ق���اي���د
ق������اي� ٍ

ال �إن���ق�������ض���ى ل��ل��ع��م��ر ي��������وم ..ول���ل���أم������اين م��رح��ل��ه

يف ال������ق������ل������ب ........ول�����و ع���ن���ي ب��ع��ي��ده

�����ش����اب ق���ل���ب���ي ي�������س����أل الأي���������ام ع�����ن :حل���ظ���ة م����راح

���� .....س���ام���ي واج������ب������اري ام���ت���زاي���د

ل��ي�ن م����ن ك��ب�ر احل�������زن ���ش��ي��ب��ت را��������س الأ����س���ئ���ل���ه!!
ب��ي��ن��ي وب�ي�ن ال��ل��ي��ايل ال���ع���وج ت���ري���اق وم��ع��اذي��ر وق���راح

وال����ع��ل�اق����ة ب��ي��ن��ن��ا  ........وط���ي���ده
ح�����ب�����ه�����ا........ع�����ل�����ى غ��ي��ر ال���ع���واي���د

ي���ه���م���ل ال����ل����ي����ل ب����ع����ي����وين ك������ل ع�����م�����ري ه���ام���ل���ه

ح������ب������ه������ا........وه������ي ح����ال����ة ف���ري���ده

ها�شم بن �صالح ال�شريف

ط�����ال ظ���ل���م ال���ل���ي���ل وف���������وادي ي���ط���ال���ب���ه امل�������س���ام���ح!
م�����ن ث���ل��اث ����س���ن�ي�ن وال����ل����ي����ل ف ع����ي����وين �أح���م���ل���ه
ك����ل م����ا ات��ن�����ش��د ج����روح����ي ع����ن ط��ف��ل��ه��ا وي�����ن راح؟
�آت������ذك������ر ����ش���ي يف ������ص�����دري �أع������رف������ه واج����ه����ل����ه!!
م���ن ي���ع���رف احل����ب م���ا ظ��ن��ي��ت �إن�����ه يف ي����وم �إ����س�ت�راح

)ر ّتب واربط(
ل�����و ب���غ���ي���ت ت��������روح خ�����ذ م���ن���ي ودادك
وك��ان هجرانك و���ص��دك ه��و نفادي)1(.....

ال�����ه�����وى ل�����ه يف ����ض���م�ي�ري � ..إح�����ت����رام وم���ن���زل���ه

ول������و ت���ب���ي ت���ب���ق���ى ب���ق���ول���ك :ي����اه��ل�ا ب��ك

�آحت����������رى زول��������ه امل�����ق�����ف�����ي ..وان�������اول�������ه ال����رم����اح

م��ا يهمني ���ص��ار ب��ع��دك ���ش��ي عادي)2(....

مي���ك���ن جت��ي��ب��ه اجل�������روح �إن ك�����ان م����ا ج���اب���ه ال���ول���ه

يف ال����ب����داي����ه ك�����ان و����ص���ل���ك ه����و ح��ي��ات��ي
و�أ����ش�ت�رط �إن���ك تعاملني بجادي)3(.....

ي����ح����رث ال�������ص�ب�ر ب����ع����ي����وين ..وي����ت�����أم����ل ب���ال���ف�ل�اح

وال����ن����ه����اي����ه �أ�����ص����ب����ح امل����و�����ض����وع ع���ن���دي

وات�������ه�������اوى م������ن ع�����ي�����وين ل����ل����أم��������اين��� ..س��ن��ب��ل��ه

ورد يل م��ا ك��ان خذته م��ن ودادي)4(......

حمدان املحرمي

�أين �أنتَ من ال�ساحة ال�شعرية ،وملاذا هذا االنقطاع الطويل
عن الن�شر؟ كان هذا �س�ؤايل لأحد �أ�صدقائي ال�شعراء ،ف�أجابني
ال« :لقد ابتعدت عن كتابة ال�شعر �أ�ص ً
قائ ً
ال وخليته لك لأنه ما
ي�أكل عي�ش».
وهنا اغتال حلظة تركيزي واندها�شي �س�ؤال يقول :هل كل
ال�شعراء يكتبون ال�شعر لل�شعر �أم لل�شهرة و(�أكل العي�ش)؟ لكنني
ف�ضلت عدم اخلو�ض معه يف هذا االجتاه و�إ�شراكه تفكريي
و�س�ؤايل لأنني �أعرف ر�أيه الذي ذكره م�سبقاً وف�ضلت �أن �أنقله
لكم انتم �أيها ال�شعراء والقراء ،مع �أنني �أتوقع �أن يُجمع الأغلبية
يف �إجاباتهم على االثنني معا.
ولكن دعونا نقف وقفة م�صارحة مع النف�س والفكر ونبحث
فوق رفوف جتاربنا عن كل ما قر�أناه لإثراء هذه التجارب
ولتطوير �أدواتنا الكتابية ال�شعرية .دعونا نقرتب من ثقافتنا
الأدبية قلي ً
ال ونق ّيمها لنعرف �أين نحن من الطريق ال�صحيح،
ف�أنا ومن وجهة نظري املتوا�ضعة �أرى �أن ال�شاعر احلقيقي هو
الذي يكتب الكلمة ليعانق بها م�سامع الذوق واالختالف والرقي
ال من يع ّريها من التميز وثياب ح�سنها لأنها مطلوبة من هذا
الفنان �أو ذاك امللحن ،فال بد �أن يحرتم ال�شاعر كلمته ويبحث
عن تطويرها واالرتقاء بها ولي�س هناك مانع من �أن ينال ال�شهرة
ولقمة العي�ش من ورائها ،ولكن دون �أن يجرح �شعورها وجمالها
كي ال نعود مرة �أخرى لن�س�أل �أنف�سنا هل نحن نكتب ال�شعر لل�شعر
�أم لل�شهرة �أم «للبيزات»؟

ح�سني خمي�س �آل علي
عي�ضة بن م�سعود
eidha@hamaleel.ae

الق�صائد الأ�صلية ال حتتوي على �أية �أخطاء وجميعها �أُخذت من العدد رقم ()7

ال�شطر الثاين (العجز) من البيت الأول :كلمة (�سهل) يف هذا ال�شطر غريت
املعنى و�أخلت برتكيبة هذا ال�شطر وذلك ب�سبب توظيفها اخلاطئ وعدم توافقها
مع فكرته ..لذا البد من تغيريها �إىل كلمة (�صعب) كما كانت يف الق�صيدة
الأ�سا�سية.
ال�شطر الأول (ال�صدر) من البيت الرابع :مل يتبع بحر هذا ال�شطر البحر
العام للق�صيدة (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) ب�سبب الزيادة التي طر�أت
عليه وقد يحدث هذا اخلط�أ عند ال�شاعر �أحيانا وخا�صة يف مثل هذه البحور
التي تعتمد على تكرار مت�شابه للتفعيالت� ،أما ال�شاعر املتمكن من �أدواته الكتابية
ال يرتكب مثل هذه الأخطاء ..وهنا وجب �إجراء بع�ض التغيريات لتعديل اخلط�أ
والرجوع �إىل امل�سار ال�صحيح و�سيت�ضح ذلك لو مت حذف كلمة (ومعاذير) التي
مل تكن موجودة يف ال�سابق.
ال�شطر الثاين (العجز) البيت الرابع :خلل وا�ضح يف قافية هذا ال�شطر

5

أخطاء

(القارعة) ب�سبب اختالف جر�سها املو�سيقي عن باقي قوايف �أ�شطر العجز يف
الق�صيدة وقد �أدى هذا اخللل �إىل اختالل الوزن �أي�ض ًا وبالرجوع لأ�صل هذه
القافية �سنتعرف على قافية هذا ال�شطر ال�سليمة وهي (وامهله).
ال�شطر الأول (ال�صدر) من البيت اخلام�س� :أي�ضا يوجد خلل يف قافية هذا
ال�شطر (الناع�شة) لعدم توافق الأحرف الأخرية لهذه القافية مع الأحرف
املكررة الأخرى يف باقي �أ�شطر ال�صدر لهذه الق�صيدة� ..أما القافية ال�سليمة فقد
كانت (ال�سماح).
ال�شطر الأول (ال�صدر) من البيت ال�سابع :يوجد خلل يف وزن هذا ال�شطر
وذلك ب�سبب الزيادة يف ح�شو ال�شطر ال�شيء الذي �أدى �إىل خلل عام يف بحر
البيت ف�أ�صبح ال يتوافق وال يتبع البحر الذي ت�سري عليه باقي �أبيات الق�صيدة ،لذا
وجب تعديله ،وحذف الزيادة املتمثلة يف كلمة (�إ ّنه) لإعادته �إىل م�ساره و�شكله
الأ�سا�سي.

تنويه

أين أنت؟

5

4x8

من اليمني �إىل الي�سار2 – 1 – 3 – 4 :

حل )ر ّتب واربط(
ح ّبها – جد ًا – عاده  -حالة
عقد – للغيد – ت�سكن –
ت�صبح – ٍ

حل

)(8x4
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جمهوريات

الهوية والشارع

�سامل �أبو جمهور
salem@hamaleel.ae

تركيبة الموت

لل�شارع �صورته املعربة عن الكثري
من الآداب والرتاث والتاريخ
والأديان والفنون.
�أنت يف �شوارع اجلزائر �أو م�صر
�أو اخلرطوم �أو �صنعاء ال ميكن
ً
�أن حتتاج �إىل من يقول لك �أين �أنت مهما كان وعيك ك�سالنا �أو
يعاين ِمن انفلونزا الدوالر.
لل�شارع كلمته الأخرية يف التقرير والتغيري وامل�صري.
عندما يتحرك ال�شارع تت�ساقط الكثري من النظريات املُت َّو َجة
وامل�سلحة وامل�ص َّنعة �آلي ًا �أو �إلكرتوني ًا.
لل�شارع �صوته الذي ال ميكن �أن يرتجم �إال �شعبي ًا فقط.
يتكلم ال�شارع فنقول  :الأر�ض بتتك َّلم!
وي�صمت ال�شارع فتقول :خل�ص الكالم!
ال ميكن ل َّأي هوية �أن ت ََدّعي ُو ُجودها وهي ال تقف على الر�صيف
وال ت�سري يف ال�شارع وال تعرب املمرات والأنفاق واجل�سور،
وتت�شم�س على ال�شواطئ وتتجول يف احلواري ،ال ميكننا �أن
ن�صدّق ب� َّأي هوية ال جندها يف ال�شارع مهما قر�أنا عنها يف
ِ
الكتب و�سمعنا عنها يف الإذاعات وتفرجنا على وجهها القمري
يف ال�شا�شات!
مبعزل عن ال�شارع �إال يف
�أبد ًا ال ميكن ل َّأي هوية �أن تعي�ش
ٍ
املتاحف املفتوحة للغبار وال�ضباب و�أحالم الهنود احلمر
واال�سرتاليني القدماء.
هل يعقل �أن �شعوب الأمم املتحدة تتكد�س يف ال�شارع الواحد
ويندر �أن ترى �أحد ًا من �أهل بالد هذا ال�شارع!
بع�ضهم يقول :هذه �ضريبة احل�ضارة!
غريه يقول :كلنا �أبناء �آدم!
ذك يقول :دعوا العن�صرية!
هذا يقول :العامل قرية �صغرية!
� َآخ ٌر يقول :هذا ق�ضاء وقدر ،وهلل يف خلقه �ش�ؤون!
الأخري يقول :هناك من هو �أحر�ص ِمنا و�أفهم!
الذي بعد الأخري يقول :ال �شعب بدون �شارع!
�أما املع ِّلق ال�شعبي فقد قال� :إذا �صنعنا الهاوية �سندفن الهوية
فيها!
�أما الأمم املتحدة فقالت من زمان :ال�صوت يقرر امل�صري! فمن
َّ
قل �صوته عن ال َآخر فال ميلك �إال �أن يهنئه ويحمل كفنه! تلك
العجوز عندما قالوا لها هذا انفتاح قالت :هيه انفتاح ،و لكن
ِمن َف ّك اريوله طاح!

هذه َتركِيب ُة ال�سكانِ
�أم َتركِيب ُة الأكفانِ
يف ُ�سوقِ امل َقابِر؟!
•••
هذ ِه تركيب ُة املوتِ
ف� َ
أين ال َك َف ُن؟
ه َْل َتراهُ ْم
با َد ُلونا ال َ
أر�ض بال ُدّنيا؟
ُ
الوطن!
فغاب
َ
�إ َّن م�أ�سا َة الهنو ِد ا ُ
حل ْم ِر
ُترعِ ُبني
ُ
ال�شجن
فيثو ُر
•••
النا�س
�أيـ ُّها ُ
يل بال ٌد واحِ د ْة
ال�صني َخي َم ْة!
لي�س يل يف ِ
َ
ال و ال � ُ
أملك يف باري�س ُكوخاً!
يل بال ٌد واحِ د ْة
ا�س ُمها الغايل:
(بِالدي)
•••
النا�س
�أيـ ُّها ُ
ه َْل مِ َن ا ُ
حل ِّب
ري ال ُعقولِ الرا�شِ َد ْة
وتدب ِ
�أنْ َن ُ�ص َّب النه َر
يف كِي�س َ
الطحِ ني!
َك ْي َت ُع َّم الفا ِئ َد ْة!

نهارات

ن����ه����ار ي����ال����ي����ل امل�������������وده! ،ن����ه����اري����ن !
�����ي وري�������ش���ة �أح���ل��ام ج�ب�ران
�أ����ش���ع���ار َم� ّْ
���ل جن����وم����ه يف ع����ي����وين ب�����س��ات�ين
ل����ي� ٍ
�أث���م���ار م���ن ح���ويل و م���ن ف��وق��ي �أغ�����ص��ان
��رق���ت���ه ال��ف��ن��اج�ين
اي�������ش ال��ع�����س��ل ل���و هَ � ّ
ب��ي�ن احل��������روف وب��ي��ن ه����ذي����ك الل�����وان
ال ،اي�������ش ن�����ش��وات ال��ع��ط��ر وال��ف�����س��ات�ين
ل����و م�����ات ن�������ش���وانٍ ع���ل���ى ����ص���در ن�����ش��وان
ي���ال���ي���ل َخ� ّ
����ل ول��ي��ل�ين
�������ل ال���ل���ي���ل ل�����ي� ٍ
�أ����ص���ب���ح ل����ي����ايل �أو ن�����ه�����ارات ِخ� ّ
��ل���ان!

في الزمن األسطوري
لأنه ال يزال يعي�ش يف عامل الرباءة والنقاء ،مل يعتقد �أنه ال يفهم �شيئ ًا� ،إنه طفل وهذه
عادة يف الأطفال ،ف�أكرث الأطفال ال تهمهم الإجابة ال�صحيحة بقدر الكالم.
مل يكن والد �سعيد يعلم مبا �سيجيبه ابنه را�شد عندما �س�أله عن ال�شارع الفرعي الذي
�أمام بيتهم.
ً
مل يتلعثم را�شد ومل يفكر قليال ومل يتلفت  ،بل قال:
بابا هذا �سبورة!
هل هذا �سبورة يا را�شد ،يا �شاطر ،يا ولدي الغايل؟!
نعم بابا� ،سبورة!
يف مدر�ستنا كل �صف فيه لوحة كبرية �سوداء يكتب عليها املدر�س والطالب!
ت�صدق بابا� ،أكرب لوحة يف مدر�ستنا �سوداء.
�شرح معريف مراعا ًة لفارق العمر بينهما لكنه
مل ي�ستطع �سعيد �أن يدخل مع ابنه يف ٍ
التقط من �إجابة ابنه �أ�سئلة كثرية فرتك ابنه يوا�صل كالمه و�أوهامه.
ما �شاء اهلل عليك يا را�شد ،كيف ت�سمي هذا �سبورة وال�سبورة معلقة على احلائط
وهذا كبري جد ًا ولي�س معلق ًا؟!
ً
بابا ،هذا جامد وال يتحرك �أي�ضا ،يعني ك�أنه معلق!
�صح يا بابا؟!
ال�سبورة يا را�شد تتعاملون معها ب�أيديكم ،وهذا نتعامل معه ب�أقدامنا� ،أال ترى �أننا
من�شي عليه وهو حتتنا؟!
بابا ،يف ال�صف دائما ن�سمع املدر�س يقول ملن يكتب على ال�سبورة:
ام�ش وراء العبارة ،تابع الكتابةَ ،و� ِآ�صل اخلط ،حافظ على نظافة ال�سبورة!
ِ
كل العبارات التي ن�ستعملها يف ال�شارع ن�ستعملها على ال�سبورة!
ا�سرت�سل الطفل بالكالم وا�سرت�سل الأب يف حريته ومت ّنى لو �أنه مل يفتح باب ال�س�ؤال
والإجابة.
الطفل �أمام �صمت �أبيه وجد الفر�صة منا�سبة لإطالة الكالم بالكالم ،ومبا � َّأن اليوم
املقبل �إجازة فلن يقول له �أبوه هيا للنوم ،ومبا � َّأن الليل يف بدايته فهذه فر�صة له ب�أن
يتكلم مبا ي�شاء ،لهذا باغت �أباه ب�س�ؤاله عن النجوم� ،إال �أن الأب قال :ال ،ال ،دعنا
على الر�صيف.
بابا� ،أح�س �أنك غري مقتنع ب�إجابتي!
�أبد ًا� ،إجابتك جميلة لكنها غري �صحيحة ،هذا الذي �أمام بيتنا �شارع ولي�س �سبورة،
هذا من�شي عليه ب�أقدامنا و�سياراتنا وال�سبورة للتعليم فقط.
بابا ،ال�شارع كله الفتات و�إعالنات ودعايات و�إ�شارات ولوحات �إر�شادية و�أغلب
العناوين تعنون بال�شوارع!
بابا� ،أنا ما كنت �أعرف «جمال عبد النا�صر» �إال بعد ما عرفت �شارع «جمال عبد
النا�صر» وبعد ذلك �شاهدت فيلم «جمال عبد النا�صر» ،ت�صور مل ير�شدين ومل يعلمني
�أحد عن «جمال» �إال ال�شارع.
بابا ،ال�شارع منذ �سنوات وهو يعلمني وير�شدين ويحدثني عن امل�ستقبل ويتكلم معي
بلغ ٍة مفرداتها هذه الزحمة والنا�س املتزاحمني يف الأ�سواق و �شوارع بالدنا!
ماذا يقول لك يا را�شد؟!
بابا� ،أخاف �إذا قلت لك تزعل و ال ت�شرتي يل اللعبة التي وعدتني بها!

قصص من دفتري
�أنا َر ُجل �إذا �أردمت �أن تعتربوين َر ُج ً
ال! �أنا (حمدوه)!
املهم �أنني ا�ستلمت مفتاح البيت ال�شعبي واليوم �إن �شاء
اهلل �س�أ�سكن فيه �أنا ووالداي و�إخواين.

�أنا رجل

مع ال�سالمة يا رجال!
ال تبايل (حمدوه الطويلة ) بالرجال �إذا ا�ستفزوها يف
�أي موقف من املواقف التي تتطلب اجلر�أة والإقدام.
بعد �أن بد�أ توزيع البيوت ال�شعبية يف منطقتهم ظل
والدها ينتظر العون من الأهل والأ�صدقاء لأنه عاجز
�صحياً وامر�أته �ضريرة و�أوالده �أطفال ،فلي�س له من
معني ،وكرامته ال تر�ضى �أن يرجتي املعونة من النا�س.
كان هناك من يعتقد ب�أن املنزل الذي من حقه يف القائمة
اجلديدة بالإمكان �إعطائه لغريه!
كان هناك من يخطط لت�أجيل �سعادته وا�ستقراره!
كان هناك من قرر انتظاره �إىل العام القادم �أو الأعوام
القادمة فهو عاجز ولي�س هناك من �سيتبنى دعواه �أو

مطالبته �أمام امل�س�ؤولني يف البلدية.
َع ِل َمتْ (حمدوه الطويلة) �أن ا�سم �أبيها يف القائمة التي
�صدرت عن البلدية �أخرياً و�أ َّن هناك من ينوي اال�ستفادة
منه بت�أجيل ا�سم والدها �إىل القوائم القادمة فبادرت
مبراجعة امل�س�ؤولني وجتاوزت كل العراقيل والتعقيدات
الروتينية ومل ترتك فر�صة لأ�صحاب النية ال�سيئة لكي
يبتلعوا حق �أبيها وي�ستفيدوا من ا�سمه.
للأ�سف �إن �صاحب النية ال�سيئة يعترب من الأقارب!
للأ�سف �أو للحزن �إنه ثري ويعلم ب�أحوال والدها وو�ضع
الأ�سرة املزري يف بيت من ال�سعف ،فلم ينظر لعجز والدها
وال �إىل والدتها ال�ضريرة وال لإخوانها ال�صغار.
ال يزال الكثري من النا�س يف ذلك الزمن املوافق 1970م
يعترب مراجعة الدوائر احلكومية ح�صراً على الرجال
فقط ومن العيب ورمبا من العار �أن تخو�ض املر�أة �إذا
كانت �شابة وعزباء يف زحمة الرجال ومزاحمتهم �أو

مناف�ستهم يف املطالبة باحلقوق �إال فيما ندر من الن�ساء
الكبار يف ال�سن.
لقد �أيقنت (حمدوه) �أن ذلك الرجل القريب الذي نوى
ت�أجيل ا�سم �أبيها ما هو �إ ّال ن�سخة عن بع�ض الرجال
املر�ضى نف�سياً ،بل لقد اعتقدت وهي يف دوامة الغ�ضب �أن
�أكرث الرجال من �أمثاله.
عندما �أتت مبفتاح البيت لأبيها واحت�ضنها باملودة والدعاء
�أق�سمت له �أنها لن تقف مكتوفة الأيدي دون املطالبة
بحقوقه يف �أي مكان كان.
�أخربت والدها مبا كان يحيكه ذلك القريب �إ ّال �أ َّنها تعجبت
وازدادت �إ�صراراً على موقفها املتحدي للمواقف ال�صعبة
عندما �أخربها والدها ب�أن ا�سمه قد �أُ ِّج َل منذ ثالث قوائم
�سابقة بفعل ونوايا ذلك القريب اجل�شع الذي ت�شدق عدة
مرات بني ندمائه ب�أن (حمدوه الطويلة) عنيدة! ولوال
عنادها لكان والدها قد ح�صل على البيت منذ الدفعة
الأوىل .
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إشراقة
ال��ف وارب��ع��م��ائ��ة و���س��ت��ون ليلة م��رت على رحيلك
والدنا الغايل واجلرح هو اجلرح والفقد هو الفقد
والعزاء �أن م�آثرك خالدة فينا وذكراك ال يعرتيها
عامل الزمن النها اك�بر من الن�سيان ..و�ستبقى
اىل الأبد نهجا يحتذى وفكرا م�ضيئاً.
ورغ���م ان���ك معنا ح��ي ب��ف��ك��رك ون��ه��ج��ك وغر�سك
واب��ن��ائ��ك  ..اال ان��ن��ا نفتقد ج��دا زاي���د  ..وحنينا
لأي��ام��ك يفوق الو�صف ..رح��م��ك اهلل وطيب اهلل
ثراك .
زاي������������د وي�����ك�����ف�����ي ال ت����زي����د
م���������ا ل�����ل�����غ�����ه ق��������������درة ب�����ي�����ان
�إن�����������س�����ان يف ع���������ص����ره ف���ري���د
ح����������ول ������ص�����ح�����اري�����ن�����ا ج����ن����ان

مثل المطر

بين الغيوم

�أق ْبلت مت�شي وم�شيها كنه اخليل
ت��رف��ل واب���وه���ا ب��امل��ع��زه حماها
م��ث��ل امل��ط��ر ���ش��ف��اف��ة ك��ن��ه��ا �سهيل
�أو َو ْج � َن� ْ�ة القمرا بعايل �سماها
م��زي��ون� ٍ�ة فيها النواع�س مظاليل
ك��ن ال��ل��ي��ايل م��اخ��ذه م��ن م�ساها
�شف ْ
َّافة اخل��دّ ي��ن يف غنجها متيل
ك���ن ال��ن�����س��امي م � ّي��ل��ت��ه��ا م��ع��اه��ا
وج��ن��ات��ه��ا ت�شبه ورود الأكاليل
ورده ن��د َّي��ه وال��ب��ن��ف�����س��ج �شذاها
دان���ه ثمينه م��ا لها م��ن موا�صيل
�ف م�ستواها
ت�سبي ال��ع��ق��ول ون��اي� ٍ
اهلل ا ْي َح ِفظْ َها بالي�سر والت�ساهيل
يف ع���ز اب���و زاي����د وت��ب��ل��غ مناها
�سكَّنتها يف القلب واح��ب��ه��ا حيل
��ح���ل ن���اظ���ري مبلتقاها
ودي اك� ِّ

يروى �أن �شيخ ًا كان يعي�ش فوق تل من التالل وميلك جواد ًا
وحيد ًا حمبب ًا �إليه فهرب جواده وجاء �إليه جريانه يوا�سونه لهذا
احلظ العاثر ف�أجابهم بال حزن وما �أدراكم �أنه ٌ
حظ عاثر ؟ وبعد
�أيام قليلة عاد �إليه اجلواد م�صطحب ًا معه عدد ًا من اخليول الربية
فجاء �إليه جريانه يهنئونه على هذا احلظ ال�سعيد ف�أجابهم بال
تهلل وما �أدراكم �أنه ٌ
مت�ض �أيام حتى كان ابنه
حظ �سعيد ؟ ومل ِ
ال�شاب يدرب �أحد هذه اخليول الربية ف�سقط من فوقه وك�سرت
�ساقه وجاءوا لل�شيخ يوا�سونه يف هذا احلظ ال�سيئ ف�أجابهم بال
هلع وما �أدراكم �أنه حظ �سيئ؟ وبعد �أ�سابيع قليلة �أعلنت احلرب
وجندت �شباب القرية والتالل و�أعفت ابن ال�شيخ من القتال لك�سر
�شباب كثريون وهكذا ظل احلظ العاثر
�ساقه فمات يف احلرب ٌ
ميهد حلظ �سعيد واحلظ ال�سعيد ميهد حلظ عاثر اىل ما ال نهاية
يف الق�صة وهذا واقع احلياة ف�أهل احلكمة ال يغالون يف احلزن
على �شيء فاتهم لأنهم ال يعرفون على وجهة اليقني �إن كان فواته
�شر ًا خال�ص ًا� ..أم خري ًا خفي ًا �أراد اهلل به �أن يجنبهم �ضرر ًا �أكرب
وال يغالون �أي�ض ًا يف االبتهاج لنف�س ال�سبب ،وي�شكرون اهلل دائم ًا
على كل ما �أعطاهم ويفرحون باعتدال ويحزنون على مافاتهم
ب�صرب وجتمل وه�ؤالء هم ال�سعداء ف�إن ال�سعيد هو ال�شخ�ص القادر
على تطبيق مفهوم «الر�ضا بالق�ضاء والقدر».

من ذاكرة الشمس

مطلع
الشاعرة ليالي

سر الغرام

�شاعرة من الطراز الأول مبدعة ملهمة خالقه غنية عن
التعريف ..رفيقة درب وحرف تتمتع مبوهبة ورهافة ح�س
و�صدق م�شاعر وب�ساطة� ..سعدت جد ًا بان�ضمامها لكوكبة
«هماليل» كقلم وزاوية فهي بالفعل �إ�ضافة �أكرث من رائعة،
نهنئ �أنف�سنا وال�ساحة عليها ..فال تزال حروفها الأوىل يف فجر
ال�شعراء وم�ضات نور ابداعية تتلألأ يف الذاكرة ال تغيب ..وها
�أنتِ تدخلينا يف «ذاكرة الورد» والتعابري العفوية الرائقة ف�أه ًال
�شاعرتنا وكاتبتنا الكبرية و�أهال بهذه العودة اال�ستثنائية..

مت�����ض��ي الأي�������ام واب����داع����ك ج��دي��د
م�����ا ت����غ��ي�ره ال�����ظ�����روف ال���ق���اه���ره
ي��ا رف��ي��ق��ة درب واح�����س��ا���س الق�صيد
ذك����ري����ات����ك يف ح���ي���ات���ي ع���اط���ره

���ام ورا عام
ي��ا اب����وي ل��و نبكيك ع� ٍ
ان���ت���ه ل��ن��ا ���ش��ع��ر ٍ وف���ك���ر ٍ و�إل���ه���ام

واهلل م���ا ن���ويف م���ن ال�����ش��وق قطره
وان���ت ال���ذي ىل غ��اب م��ا غ��اب ذكره

ك � ِّن��ي خ��ط��ا ج��ي��ت��ك وق��ل��ب��ي � ْأح � ِم � َل��ه
ح����ايل ���ش��غ��وف وال ت��ن��اظ��ر لهفتي
���س��ر ال����غ����رام ال���ل���ي ب��ق��ل��ب��ي جتهله
وان��ت��ه غ��رام��ك يف ح�شايه ومهجتي
�أن�����ا ع��ط��ي��ت��ك م���ن غ���رام���ي �أج��م��ل��ه
وان���ت���ه وال ح��ت��ى حت�����س بلوعتي
ل���و ك���ان ت����دري ب � ِّل��ي ق��ل��ب��ي يحمله
�دوق وان���ت ع��م��ري ومنيتي
��ب ���ص� ٍ
ح� ٍ
يف ل����ك اق����ول����ه وار����س���ل���ه
����ب و ٍ
ح� ٍ
ع�ب�ر احل�����روف وي��ن��ق��را يف نظرتي

دفء
كانت هناك مدينة يحكمها ملك،
وكان �أهلها يختارون امللك بحيث يحكم
فيهم �سنة واحدة فقط ،ثم ُير�سل �إىل
جزيرة بعيدة يكمل فيها بقية عمره
ويختار النا�س ملك ًا �آخر غريه وهكذا.
�أنهى �أحد امللوك فرتة احلكم
اخلا�صة به ف�ألب�سه النا�س املالب�س
الغالية وودعوه مبوكب مهيب �إىل
ال�سفينة التي �ستقله للجزيرة .ورجعت
ال�سفينة �إىل املدينة ويف طريق العودة
اكت�شفوا �شاب ًا متعلق ًا بقطعة من

طيوف

اخل�شب عائمة على املاء ف�أنقذوه و�أخذوه
�إىل بلدتهم وطلبوا منه �أن يكون ملك ًا
عليهم ملدة �سنة واحدة ،فوافق بعد تردد.
و�أخربه النا�س عن التعليمات التي ت�سود
هذه املدينة و�أنه بعد مرور � 12شهر ًا
�سوف يحمل �إىل تلك اجلزيرة التي تركوا
فيها ذاك امللك الأخري.
بعد ثالثة �أيام من تويل ال�شاب للعر�ش
يف هذه املدينة توجه امللك لزيارة اجلزيرة
فر�آها وقد تغطت بالغابات الكثيفة و�سمع
�صوت احليوانات ال�شريرة وهي تنطلق يف

�أنحاء اجلزيرة .ووجد فيها جثث امللوك
ال�سابقني ملقاة على الأر�ض فعلم �أن
احليوانات املفرت�سة �سارعت اللتهامهم
فور و�صولهم اجلزيرة.
عندما عاد امللك �إىل مدينته وجمع
 100عامل �أقوياء و�أخذهم �إىل اجلزيرة
و�أمرهم بتنظيف الغابة و�إزالة جثث
احليوانات وامللوك ال�سابقني و�إزالة قطع
الأ�شجار ال�صغرية وكان يزور اجلزيرة
مرة يف ال�شهر ليطلع على �سري العمل.،
فبعد مرور �شهر واحد اختفت احليوانات
والأ�شجار الكثيفة .ويف ال�شهر الثاين
كانت اجلزيرة قد �أ�صبحت نظيفة
متام ًا.

املوقف ال يتغري� ..أنت من يقرر �أن ي�صغر �أو يكرب مع املوقف «مطلع»

ثم �أمر امللك العمال بزرع احلدائق
يف جميع �أنحاء اجلزيرة ،وقام برتبية
بع�ض احليوانات املفيدة مثل الدجاج
والبط واملاعز والبقر ...الخ .ومع بداية
ال�شهر الثالث �أمر العمال ببناء بيت كبري
ومر�سى لل�سفن .ومع مرور الوقت حتولت
اجلزيرة �إىل مكان جميل.
وقد كان امللك يلب�س املالب�س الب�سيطة
وينفق القليل على حياته يف املدينة بينما
كر�س �أمواله التي وهبت له يف �إعمار
هذه اجلزيرة .وبعد مرور � 9أ�شهر جمع
امللك الوزراء قائ ًال �إنه يعلم �أن الذهاب
للجزيرة يتم بعد مرور � 12شهر ًا من
بداية حكمه .ولكنه يود الذهاب �إىل
اجلزيرة حا ًال .فرف�ض الوزراء طلبه
وقالوا �أنه يجب اتباع التعليمات و�إكمال

املدة املتبقية.
مرت الثالثة �شهور وجاء دور امللك
لينتقل �إىل اجلزيرة ،ف�ألب�سه النا�س
الثياب الفاخرة وو�ضعوه على الفيل
الكبري قائلني له وداع ًا �أيها امللك .ولكن
امللك على غري عادة امللوك ال�سابقني كان
ي�ضحك ويبت�سم و�س�أله النا�س عن ذلك
ف�أجاب ب�أن احلكماء يقولون «عندما تولد
طف ًال يف هذه الدنيا تبكي بينما جميع
من حولك ي�ضحكون فع�ش يف هذه الدنيا
واعمل ما تراه حتى ي�أتيك املوت وعندئذ
ت�ضحك بينما جميع من حولك يبكون»،
فبينما امللوك ال�سابقون كانوا من�شغلني
مبتعة �أنف�سهم �أثناء فرتة امللك واحلكم
كنت �أنا م�شغو ًال بالتفكري يف امل�ستقبل
وخططت لذلك وقمت ب�إ�صالح وتعمري

اجلزيرة و�أ�صبحت جنة �صغرية ميكن �أن
�أعي�ش فيها بقية حياتي ب�سالم .والدر�س
امل�أخوذ من هذه الق�صة الرمزية.
احلياة الدنيا مزرعة للآخرة ويجب
علينا �أال نغم�س �أنف�سنا يف �شهوات الدنيا
عازفني عن الآخرة حتى ولو كنا ملوك ًا .بل
�أن نعي�ش حياة ب�سيطة مثل ر�سولنا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ونحفظ متعتنا �إىل
الآخرة .وال نن�سى قول ر�سولنا الكرمي
�صلوات اهلل و�سالمه عليه « لن تزوال قدما
عبد يوم القيامة حتى ي�س�أل عن �أربع :عن
عمره فيما �أفناه وعن �شبابه فيما �أباله
وعن ماله من �أين اكت�سبه وفيما �أنفقه
وعن علمه ماذا عمله به» .و�صدق ر�سولنا
الكرمي قائ ًال « كن يف الدنيا ك�أنك غريب
�أو عابر �سبيل».
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الذكرى الــ

زايد ..شمس
أنت تاري ٌخ وفك ٌر

أنت نه ٌج وحياة

إلى روح زايد
حم ّ
��ل الطيف
�ضميت طيفك وكنت �إن��ت��ه َ
ّ
��م� ْ
��ك
حم����ال �أنيّ �أ�����ض� ْ
���م ال��ط��ي��ف و�آ����ض� ّ
ل��و ك���ان بيني وب��ي��ن��ك م��ث��ل َح���دّ ال�سيف
ب���� ِآح� ْ
�م��ك
��ط ِع� ْن��ق��ي عَ َح���دّ ال�سيف و�آ���ش� ّ
الرحمن واغلى �ضيف
يا ب��وي يا �ضيف عَ َّ
�آ�����ش����وف زول�����ك ول���ك���ن م���ا ْ
اق�������دَ ر �آملّ����ك
�م��وك زاي���د وك���ان ا�سمك ق�صيد ْوكيف
� َ��س� ّ
��ر ْم���ت �شعبك و�أه��دي��ت ال��وط��ن َد ّم��ك
واك� َ
م��ا َردّ ين ع��ن ل��ق��ا وج��ه��ك �شتا �أو �صيف
مي��ك
���دك وك����م ك����ان ال���دف���ا ّ
ال ��َب��رَ ْ د ْ
ب���ع ِ
�ح��ر ق���ال ا ّن���ه ي�شبهك ي��ا حيف
وي���وم ال � َب� َ
��ك ْ
�م��ك
إ���س ِ
�ت��ر ْم َع� ّ
ل��ه ق��ل��ت � ْ
��ت َت������أدَّ ْب واح� ِ
َ
�ض َّحيت بالعمر �إل��ن��ا َت��� ْ��ص� ِ�ر ِف��ه ت�صريف

متابعة :هماليل  -نوال �سامل
يف الثاين من نوفمرب ،متر الذكرى الرابعة لرحيل والدنا وقائدنا ومعلمنا ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه باين وم�ؤ�س�س وطننا الغايل دولة الإمارات العربية املتحدة ،هذه الدولة التي كانت فكرة
و�أوجدها ،وبحكمته �أ�س�سها ،وب�إدارته على �شاطئ الأمن والأمان �أر�ساها ،ليعلن للعامل ب�أن احتاد الإمارات
لي�س حم�ض جتربة بل واقع ًا ملمو�س ًا لنجاح الوحدة يف ظل املتغريات التي طر�أت على امل�ستويني العربي
للم �شمل العرب ولو بوحدة م�صغرة كاحتاد الإمارات ال�سبع ،ليكون حلمه
والعاملي ،لي�ؤكد «رحمه اهلل» �سعيه ّ
يف الوحدة العربية هاج�س ًا يف خميلته حتى يف �أيامه الأخرية ،رجل ي�صعب تكراره ،رجل نذر نف�سه لوطنه
و�شعبه� ،أعطى الكثري ،بادل �شعبه احلب باحلب ،يكفي �أن نرى م�آثره يف كل بقعة يف العامل ،تفخر با�سم زايد،
باق يف كل قلب ينب�ض
تع�شق زايد ،تتنف�س زايد ،لتهدي زايد كل هذا احلب ،ولن نقول ب�أن زايد قد رحل ،بل هو ٍ
با�سم زايد.
يف الثاين من نوفمرب ،لن نفرد م�ساحة للتعبري عن حزننا على والدنا ،بل لنجدد العهد والوعد ملوا�صلة البناء
والعطاء ،لنعمل على نهجه ور�ؤيته ،لنحمل الأمانة بني �أ�ضالعنا فنبني ونبني ،هكذا نظر �إلينا زايد بعني
الر�ضا ،هكذا ت�أمل فينا ويف جيل الغد ،هكذا �أو�صانا ب�أن نحمل الراية يد ًا بيد قادتنا� ،أو�صانا بال�سري على
نهجه من منظور خليفته.
وهذه م�ساحة للتعبري عن حب زايد ،تر�صد ب�صدق مدى ال�شوق وال�شجن واحلزن الذي كان وا�ضح ًا بني
احلرف والآخر ،وبني الكلمة والأخرى ،حيث طرقنا قلوب �شعراء و�شاعرات اخلليج ليعانق نب�ضهم نب�ض �أهل
الإمارات ،ليكون احلزن واحد ًا واحلب واحد ًا ،لقائد ووالد ندر وجوده يف هذا الزمان.

ل��و ْ
�رك ول��و َ�س ّمك
�شفت ط��ول ال � ّت � َع� ْ
�ب � َ��ض� ّ
م��ت��ع��ود ال��ت��زي��ي��ف
ح��ت��ى احل�����س��ود ال����ذي
ِّ
��ك لأن م��ا ل��ق��ى ب��ك َ
ِم���دَ ْح� َ
��ذ ّم���ك
��ي �إي� ِ
���ش ٍ
حميت �شعبك وك��ن��ت �إل��ن��ا رب��ي��ع ْو ِري���ف
�م��ك
��رت ك��ي��ف احل�ي�ن م��ا ْن� ِ�ه� ّ
َخليتنا و� ِ���س� ْ
وي����ن ال�����ذي ك����ان ل��ل��ت��وح��ي��د وال��ت��ول��ي��ف
ّ
َ
ْب�رك ْو ِع� ْل� ِ�م��ك
ال�ش ْعب
وتلفت
ِ
ين�شدْ ُخ� رِْ
ي��ا وي��ن زاي���د وم��ن لل�ضيف ..م��ن لل�سيف
�م��ك
��رج���ال ال��ك��ب��ار وف��ات��ن��ي � َ��ض� ّ
را�����س ال� ّ
عظيم يف ال��ن��ا���س مثلك � َ��س � ّي��دي م��ا ِ�ش ْيف
يف ط ْيب نف�سك ويف �صربك ويف عزمك
ي��ا رب �أ���س���أل��ك َع�� ّن��ا ال��� َ��ص�ْبورْ والتخفيف
و�أن َت ْ�س ِكنه يف اجل��ن��ان وي�شمله ِح ْل ِمك
محمد بن راشد آل مكتوم
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ـــرابعة لرحـيل الوالد املؤسس

اإلمـارات التي ال تغيـب أبد ًا
دعاء
زايد
زايد  ..ولأنتهي من ٍ
فـ لأبتدي من ٍ
إ�صغاء
ولـ ْ َي�سمع ِ ال ُ
نـَم ُ
حيث �أنتَ ُم َ�س ّو ٌر ِبدُ عا ِئنا
أبناء
َح َملـَت ِل َ
واء َك بعدَ َك ال ُ

وذكرى رحيل زايد �أكرب من ال�شعر �أو التعبري.

عنا رحلت

ّ
تجذر
خيرك

ع���ن���ا رح����ل����ت ورح����ي����ل����ك غ�ير
واحل������زن خ��ي��م ع��ل��ى اح��ب��اب��ك
ح��ت��ى ال��ف�����ض��ا وال�����ش��ج��ر وال��ط�ير
ي�����ش��ك��ون م����ن وح�������ش���ة غ��ي��اب��ك
رم�����ز ال����ك����رام����ه ورم������ز اخل�ي�ر
ع�����س��ى امل���ط���ر ي�����س��ق��ي ت���راب���ك

لأن������ك ف��ي��ن��ا ال��������روح ن��ح��ي��ا �إذا حتيا
ن���ه���ن���يء ب����ك ال���دن���ي���ا ون���ه���ن����أ ب��ال��دن��ي��ا
ومن���������ض����ي �إىل غ����اي����ات����ن����ا وك�����أن����ن����ا
م��ل��ك��ن��ا ب���ك ال��ع��ي��ن�ين وال�������درب وال����ر�ؤي����ا

خالد الظنحاني

يثور دمعي

سعد األحبابي

أبو اإلمارات

ٌ
عاء
وع ٌلم
عمل ِ
ٌ
�صالح و ُد ُ
َ
فناء
ني �إذا
هي ما ُتع ُ
احتواك ُ

حبيب الصايغ

تعطلت لغة الكالم

كريم معتوق

هذه املنا�سبة عندما حتل علينا
تذكرنا بالعطاء بتاريخنا بالرجل
الذي علمنا كيف نعطي..الرجل
امل�ؤ�س�س الرجل الذي ال ميكن �أن
منر على ا�سمه مرور الكرام
و�أنا ال �أرى �أن زايدا قد رحل..
هو كل الوطن بنب�ضه� ،شعبه
وفكره وذاكرته..فهو حي فينا
خالد ب�أفعاله وتاريخه و�إح�سا�سه
 ..وما ترك فينا من �إرث � ..إذ ًا
زايد معنا موقف ًا وفي�ض ًا ..و�أنا
دائم ًا ما �أردد:

لأول مرة يف حياتي
�أجدين عاجزا عن التعبري
بيت واحدٍ من
يف ت�سطري ٍ
ال�شعر يف رثاء هذا الرجل
العظيم رحمه اهلل وجعله
يف عليني اللهم امني  ..ليلة
الأم�س قررت �أن اكتب ولو
بيت ًا لكن اق�سم لكم انني مع
كل مطلع ق�صيدة تت�ضاءل
الكلمات ويذبل التعبري �أمام
هذا احلدث فكل احلروف
سالم الخالدي
على بالغتها ال تفي التعبري
حقه ..وان�أ حري�ص جدا
بامل�شاركة مع اخواين ال�شعراء يف التعبري ولو بحرف يف الذكرى الرابعة
لرحيل الوالد الرمز زايد التاريخ طيب اهلل ثراه وهو ماثال يف كل �شيء نراه
يف عيون الب�شر وال�شجر وال�شوطئ والأماكن والأ�سماء والأفعال  ..زايد
حي بفكره  ..ب�شعره  ..مبواقفه الكبرية وافعاله العظام  ..رحمه اهلل.

سعود المصعبي

ع��ل��ى ب��ع��د امل�����س��اف��ه وال��ل��ي��ايل ح��زن��ه��ا وايف
على كرث الدروب اللي تثري ال�شوق واحدا�سه
تطيبك �أر�ض يا (زايد) وتر�سم نب�ضك الدايف
وخريك قد جتذر والوفا ي�ستورف اح�سا�سه
معك نبقى ..معك نحلم ..معك طي العطا اليف
ودام احلب فـ بالدك ..تطمن عا�شت انفا�سه

بع�ض الرجال اتظن دمع عيونها ال طاح عيب
والدمع ياما �سال من عني النبي امل�صطفى
وان��ا ليا من راح ب��ايل لبو خليفه ع املغيب
ي��ث��ور م��ن��ي ك��ل دم��ع��ي ن���ار اب���د م��ا تنطفي

22
ال�سبت  1نوفمرب 2008

ذكرى

الطيب
علي السبعان

ال���ط���ي���ب واهلل را��������س م������ال ال���ب���ن���ادم
وال�������ش���ي���خ زاي�������د ����ش���ي���خ ط���ي���ب وم������روه
م����ا ي��� ّن�������س���ى ح����زن����ه ب���ر����س���م ال���ت���ق���ادم
ارب����������ع �����س����ن��ي�ن وك�����ن�����ه ال������ي������وم ت����وه

مرت ذي ال�سنني الأربعه
اهلل اكرب ..كيف ّ
حسين بن سوده

زاي�����د رح����ل ع��ن��ا وت��ب��ك��ي��ه ا ّم���ه
�شعوب وبلدان
وتبكي على زاي��د
ٍ
تبغي ِت��� َ��س� ّم��ه زاي���د اخل�ي�ر ّ�سمه
لكن قليل �أ�سمه على كل ما كان
�أن قلت نعمه زاي���د اخل�ير نعمه
و�أن قلت عادل زايد اخلري ميزان

على الفرحه ال�سالم وهاحلزن له ع ْمر متجذر
ك�بر نبت ال��رح��ي��ل وف� ّ�رع��ت ج��� ّواي اغ�صانه
حدر
كرث ما له غال و�سط القلوب ..الدمع ال ّ
ك�أنا ارواح من فقده اطلعت واج�ساد ذبالنه
رحيله مر ..كل �صبح ايتقهوى به وطن ي�شكر
بكل ذرة رم��ل ب��ات��ت مل�شي خْ ��ط��اه عط�شانه
خل�ص فينا الكالم ال�صمت ..والذكرى دعا متطر
على اهلل يرحمه ويحفظ خليفه وباقي اخوانه

ما نسيناك

فهد السعدي

هو مات زايد؟ �أو تراه اليوم ع ّيا ال ميوت؟
�إخذ اخلرب من طفل ع ّيا ال ّ
يوقف مدمعه
يف �ضحكته نور الأمل يا كيف ياتيه اخلفوت

شيخ األمة

الحزن متجذر

أمة
تبكيه ّ

اهلل أكبر!
راضي الهاجري

جار اهلل الشدي

ي�ن م����ن رح�����ل ���ش��ي��خ االم����ه
�أرب�������ع ����س���ن� ٍ
شوقي العامري

ما غ��اب ذك��ـْ��رك ال وال حلظه ن�سيناك

دامي ودامي ن���ذْ ك���رك ���ص��ب��ح ْوم�س ّيه

ي���ا ���ش��ي��خ��ن��ا ل���و ال��ع��م��ر ك��ل��ه رث��ي��ن��اك
ال مي��ك��ن ن��ـْ��و���ص��ـّ��ل م�����ش��اع��رن��ا ا ْل��وف � ّي��ه

ول����و ط���ال���ت ���س��ن�ين ال���زم���ن م���ا ن�سيناه
��خ ب���ن���ى م����ن ف�����وق االجم��������اد قمه
����ش���ي� ٍ
ول����و ن���ذك���ر اجم������اده ق�����س��م م���ا وف��ي��ن��اه
ي����ا ك����م ����ش���خ����� ٍ��ص مي�����س��ح ال����دم����ع كمه
م����ن ي�����وم م����ا ق����فّ����ى ..وي����ام����ا ب��ك��ي��ن��اه
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ليلة تعب!
تعي�ش بداخلي ليله �صعب �أن�س مالحمها
�إهي ليله تعب فيها ق�صيدي بني هالإح�سا�س
�أب�س�أل هاحلجر منهو جترا وقام مازحها
وق���ال �إن���ه نف�س زاي���د ت���ودع عنه الأنفا�س
مير اثنني نوفمرب ..بليله �صعب ا�صاحلها
تعب فيها احلزن كنها �أرا�ضي ب��الأمل تندل�س
متر الأرب��ع��ة وتو الليايل جت ت�صارحها
تبوح ب�شوقها لزايد ..وقامت تقرع الأجرا�س
نسايم الساده

ال تجي ذكراه
م��ن ب��داي��ة ع��م��ري و���س��ن الطفوله
وزاي���د اك�بر م��ن ف�ضاي وم��ن خيايل
كنت ا�سميه العمر واج��م��ل ف�صوله
وزاي���د احل��اك��م ..وه��و الأب املثايل
م��ن ه���ذاك ال��ي��وم يل �ساعة رحوله
ل�ين ه���ذا ال���ي���وم ..يف ع��ي��ن��ي وب��ايل

ما نسيناه
�أرب����������ع ����س���ن�ي�ن وم�������ا ن�����س��ي��ن��اه

����ر ب�سهوله
وال جت���ي ذك������راه ومت� ّ
زاي���د ال���غ���ايل ..وذك����رى ف��ق��د غايل
قمره

���س��اك��ن ب��و���س��ط ال��ق��ل��ب وال�����روح
غ������ايل ع���ل���ي���ن���ا ..ك����م ب��ك��ي��ن��اه
ن���ر����ض���ف ل����ه ال�����ون�����ات وال���ن���وح
دع������وات������ن������ا ي������ا رب م����ث����واه
يف ج���ن���ت���ك ي����ا ح����اف����ظ ال���ل���وح
سجايا الروح

حكم ربي
م�������ا راح ع�������ن ب���������ايل وال ب�����ع�����د غ�����اب
م�����وج�����ود ف���ي���ن���ي وان غ�������دا ب�����ه زم�����اين
م�����ا ب��ي��ن ن���ا����س���ي ب����اق����ي ٍ ب��ي��ن االح����ب����اب

الرابعه مرت
ه������ذي ث���ل��اث ����س���ن�ي�ن ت���ب���ك���ي رح��ي��ل��ك
������رت وذك��������رك ق�����ص��اي��د
وال����راب����ع����ه م� ّ
ه�������ذا وف�����ان�����ا يف ح�������ش���ان���ا ي�����ش��ي��ل��ك
وه���ذا وج�����ودك ..رغ���م غيبتك (زاي���د)

�����س����اك����ن يف ق���ل���ب���ي و احل���������ش����ا وامل����ح����اين
جل����ل����ه ن���������س����وق م�����ن ال�������ف�������داوى ت����ط��ل� ّاب
واهلل ل���ع���ي���ن���ه ع�����م�����ري ال������ي������وم ف����اين
ل����ك����ن رب�������ي ق������د ح����ك����م ل������ه يف ال���ك���ت���اب
غ��������ايل وال ل������ه ب���ي��ن ه����ال����ن����ا�����س ث����اين
موزه الدرمكي

أميرة الجابري

سنين تمر
�سنني متر لغيابك وترثيك القلوب �سنني
الن املوت ما خفف حنني ال�شوق بغيابك!!
�أبونا و�شيخنا زايد كرث ما �شاقتك هالعني

ما يساويه بشر
ما مات من ر�س ْمه على مر االيام
يحكي عن اجماده حروف وق�صايد
وال مر يف ع�صر التقدم واالرقام
�شخ�صي�ساوييفالب�شرقدر(زايد)
ٍ
�أ�س�س لنا التاريخ ..واخبار واعالم
و ّفر لنا الراحات عقب ال�شدايد
الياسية

و ّنة موجع
ي�������ا م������ه������رة ال�����ق�����ي�����ف�����ان ون
ون����������ة م�������وج�������ع م ال�����ق�����ت�����ايل
�آون ك�������ن ب�������ي ل����ب���������س ج���ن���ي

أربــــع سنين
�أرب���������ع ����س���ن�ي�ن وغ���ي���ب���ت���ه ت�������ش���ب���ه ال���ي���وم
ف�����رق�����ى الأع�����������ز م�������ؤمل������ه ل������و ب����ع����د ح�ين
اب����ن����ه خ���ل���ي���ف���ه ..اخ���ل���ف���ه ع���ن���د ه���ال���ق���وم

تظل ذكراك بالدنيا وحبك مايل احبابك!!

م����ن ع���ق���ب زاي���������د ..ذاك ح���ايل

م�����ا م�������ات (زاي������������د) يف ق�����ل�����وب امل���ح���ب�ي�ن

أصيلة السهيلي

ناعمة الكعبي

أمل المرزوق
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ال�سبت  1نوفمرب 2008

بين جزالة المفردة واالحساس الصادق

خالد بن علي الكعبي:
سأبقى أقرض الشعر
حتى الرمق االخير من عمري
حوار  -امل�ضوي النقبي
خالد بن علي الكعبي �شاعر جميل ذو �آفاق معرفية مفتوحة على �إيقاعات �شعورية خمتلفة تثور تارة
وتخفت �أخرى ،تتوارى خلف الكلمات و ال�صمت حين ًا ،وخلف ال�سخط والت�سا�ؤل حين ًا �آخر ،طرز جتربته
اخلا�صة بت�أثري بيئة �شعرية غزيرة وقامة �إن�سانية واثقة يف �إطار خدمة ال�شعر .ا�ستطاع �أن ير�سخ
ا�سمه يف �سن مبكرة على �صفحات الإبداع ال�شعري الإماراتي يف ظل م�سرية �شعرية على امتداد يقارب
الـ� 20سنة ،ن�شر خاللها �أوراق � ًا �شعرية �شديدة االختالف واخل�صو�صية� ،إال �أن هناك الكثري من
الأ�سئلة التي ت�أتي �إجاباتها يف هذا احلوار مع ال�شاعر املبدع واملتجدد على الدوام خالد الكعبي:

٭ لك تواجد ن�شط يف ال�ساحة ال�شعرية يف الفرتة
الأخرية ،ولكننا مل نتعرف �إليك عن كثب ،باخت�صار
من هو خالد بن علي الكعبي؟
٭٭ خالد بن علي بن �سلطان الكعبي� ،إن�سان عادي �أحب
ال�شعر وتذوقه ،ال ي�سعى �إىل طرق �أبواب ال�شهرة والأ�ضواء ،بل
يدعها ت�أتي مع الوقت وب�صورة مت�أنية ،وكان له تواجد مكثف
يف الت�سعينيات وخ�صو�ص ًا يف مطلعها ،ثم �أ�صبح قليل الظهور
يف قنوات االت�صال الإعالمية مبختلف �أنواعها ،وها هو يطل
عليكم من جديد.
٭ يف حياة كل �شاعر نقطة حتول وانطالقة ،فمتى
كانت هذه النقطة و االنطالقة احلقيقية يف م�شوارك
ك�شاعر.
٭٭ ال توجد نقطة حتول بهذا املفهوم ،فقد كتبت �شعر ًا موزوناً
منذ نعومة �أظافري وذلك يف �سن العا�شرة وبد�أت الن�شر يف
قنوات االت�صال الإعالمية املقروءة يف عام  ، 98و�شاركت يف
الأم�سيات ال�شعرية منذ بداية الت�سعينيات وحتى يومنا هذا،
�إال �أنه ويف الفرتة الأخرية بالذات ومنذ � 4سنوات بالتحديد
�أ�صبحت مق ًال يف الن�شر وذلك لأ�سباب يتفق عليها الكثريون
غريي.
٭ هل لك �أن حتدثنا عن جتربتك ال�شعرية ومبن
ت�أثرت ...وما الإ�سهامات التي قمت بها يف هذا
املجال؟
٭٭ �أنتمي �إىل قبيلة �شاعرة ظهر ًا وبطن ًا ،و�أنتمي �إىل عائلة
�شاعرة من جدي من ناحية الأب �سلطان بن علي الكعبي «رحمة
اهلل عليه» ،فقد كان �شاعر ًا ولكنني مل �أ�شهد �شعره ،وجدي
«رحمه اهلل» من والدتي هو ال�شاعر الكبري عبداهلل بن عمري
بن ح�ضروم الغفلي ،الذي ال زالت ق�صائده تتناقل بني العامة
واخلا�صة هنا وهناك ،فجميعنا بني متذوق لل�شعر وحمب له
وناظم ،وهذه الطبيعة البيئية ال�شاعرة املحيطة بي جعلتني
�أنطق ال�شعر يف �سن مبكرة ،ال نقول �إنها وراثة بل هي موهبة
�صقلت من �شخ�صيتي ال�شعرية ب�شكل كبري ،فلم �أتعلم كيفية

زايد عشق أبدي يعيش فينا
الحداثة في الشعر مقلب
صدقه كثير من الناس

كتابة ق�صيدة بل �إنني �أذكر �أن �أول ق�صيدة كتبتها كانت موزونة
ومقفاة  ،%100وت�أثرت باملوقف وكل ما هو جميل �سواء
باال�ستماع �أو بالقراءة.
�أما عن الإ�سهامات ف�إنني �أكتب كما يحلو يل وكيفما �شئت ،وال
�أ�ستطيع اجلزم ب�أنني �أ�سهمت يف �إحداث تغيري �أو نقلة نوعية
يف هذا املجال بل �أقول �إنني �أحتدث �شعرا تعبريا عن ما تراه
العني وينب�ض به القلب وي�صوره اخليال من دون تكلف �أو �سعي
مبالغ فيه.
٭ للإلهام دور كبري وخ�صو�ص ًا يف حياة ال�شعراء ،ما
الذي يلهم �شاعرنا ويحثه على �إبداع الق�صيدة؟ وهل
للق�صيدة �سطوة على ال�شاعر �أم �أنها جمرد حالة
عابرة؟
امل���ل���ه���م���ه ي����ا اب������ن ال����ع����رب وال���ق���ب���اي���ل
���رف �إ�����ض����ايف
��ة ب�����اج�����زال �����ص� ٍ
م���و����ص���وف� ٍ
و�إن و�� ّ���ص����ف����وه����ا ب���ال�������ش���ع���ر وامل���ث���اي���ل
حل�������ذار ت���ف���ل���ت م����ن ر����س���ن���ه���ا وت��خ��ـ��ـ��ايف
ل�ست �شاعر منا�سبات ،ول�ست ممن ي�سعون �إىل (ت�أليف
الق�صيدة) فالق�صيدة وليدة ال�صدفة ملوقف �أو ظرف بدون
حتديد املكان �أو الزمان ،نعم هناك �سطوة للق�صيدة على

حالة ال�شاعر ،ف�إن �أتت الق�صيدة فهي كاملحتل امل�ستبد ،يهيم
بها ال�شاعر وي�صبح �أ�سريا لها ال يعلم بوقته و�إن م ّر ،ما�ضي ًا يف
ترديد �أبياتها حتى يكتمل ح�شدها فيجدها قد اكتملت بذلك
العقد الزاهي� ،سواء �أكان ذلك احل�شد حروف ًا وكلمات ومعاين
ّ
خطت برياع ال�شاعر� ،أم مبخيلته �أم (بالكيبورد).
وال�شعر� ،أحد �أ�ساليب الكتابة الأدبية� ،أو �أحد �أ�ساليب التعبري من
جهة �أخرى ونقول �إن الإن�سان املليء بامل�شاعر ي�ستطيع التعبري
بطرق �شتّى ،فهو يعرب عن خمتلف الأ�شياء التي تدور بداخله
�أو حتيط به ،ومبا �أنه كذلك ف�إن االبت�سامة تعبري..وم�شاعرها
الفرح ،والدمعة  ..تعبري ،في�ستطيع �أن يعرب بنظره ،بلفتة،
ب�إمياءة ،ب�ضحكة ،ببكاء ،بيده وي�ستطيع �أن ي�ستخدم هذه اليد
إزميل لينحت ،بقلم ليكتب حكاية
للإم�ساك بفر�شاة لري�سم ،ب� ٍ
وق�صة ورواية ،ليكتب و(يعرب) عن ملحمة  ،ليكتب خاطرة ونرث ًا
و�شعر ًا .فهي م�شاعر و�أفكار ترجمت من خالل �أ�سلوب وو�سيلة
لتخرج ب�شكل من الأ�شكال من حميط �إىل حميط.
والنتيجة �أن كل �إن�سان يوجد بداخله �شاعر ،ولكن كيف ميكن
اخلروج بهذا ال�شاعر �إىل الوجود؟ �إنها املوهبة!! ..فهل تكفي
هذه املوهبة؟ احلقيقة �إنني �أقول ال!! ..ف�إذا مل تكن هذه املوهبة
م�صقولة ببع�ض التجارب واملحاوالت والإدراك لأدوات ال�شعر
ومفاهيمه ف�إن ال�شعر يكون هنا �ضعيف ًا ومتداعي ًا يف �أ�س�سه
و�شكله وف ّنه وال نقول مبعانيه  ،فقد تكون املعاين جميلة م�ؤثرة،

ولكن الق�صيدة هنا تفتقد ذلك الرمت والإيقاع الذي يت�سلل
للنفو�س  ،فالوزن واملو�سيقى والبحر واللحن والقافية هي التي
تبنى عليها الق�صيدة والأدوات التي تك�سب املعنى ذلك الزخم
امل�ش ّوق للم�سامع.
٭ هل معنى ذلك �أن كل ق�صيدة تبنى على تلك الأ�س�س
يطلق عليها ق�صيدة �أو �أن هناك �إعتبارات �أخرى؟
٭٭ قد نطلق على ق�صيدة موزونة لقب ق�صيدة ولكنها
ال حتمل �أي �صورة �أو معنى جمي ًال ،وما يثبت ذلك تركيب
الكلمات يف ن�سق معني لت�صبح جمرد ق�صيدة من دون الغو�ص
يف �أعماق املعنى واملرادفات مثال � ،أو جند الكالم اجلميل
واملعنى والو�صف املثري يف تركيبة غري موزونة والتي كان حري ًا
ب�صاحبها �أن ي�صيغها نرث ًا  ،وهنا ن�أتي �إىل معنى الرتابط� .إذ ًا
ف�إن ال�شعر منطق ،ولكل منطق موازين تبنى عليه  ،فهناك من
معادالت املنطق ما تثبت ال�صح من اخلط�أ من خالل (ما ي�ؤدي
�إىل وعك�سه و الأو والواو)  ،فال�صيغة ال�صحيحة ال ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل �صيغة خاطئة ،ولكن اخلط�أ قد ي�ؤدي �إىل ال�صحة،
وهناك من الأمثلة التي من املمكن �أن ت�ساق يف معنى ال�سياق
 ،ف�إذا كان بناء الق�صيدة يعتمد على البيت الأول منها  ،ف�إن
�صحة بناء البيت من خالل علم و�إتقان �سي�ؤدي �إىل تكامل بنيان
الق�صيدة لتخرج للواقع كق�صيدة موزونة� ،أما عك�س ذلك وهو
اخلط�أ ،فمع تكراره ومعرفته ومعرفة موقعه �سي�ؤديان �إىل املبنى
ال�صحيح يف النهاية.
٭ كونك �شاعر ًا �أال تتفق معي �أن ال�شاعر يختلف عن
الناظم الذي ينظم ق�صيدة ح�سب معايري معينة؟
٭٭ العني ترى ،والعقل يفكر ،والقلب يعرب ،ثالث جمل
خمت�صرة تعرب عن خلجات النف�س التي ت�سعى ل�سقي العبارات
املختزلة من م�شاعر الإن�سان وتلقينها باملعاين التي جتود بها
القرائح ،وت�سمو بها اجلوارح ،وللر�ؤيا ب�صريتان ،فالعني تب�صر
ما تراه لتعطي اخليال �آفاقا وا�سعة ال حدود لها لريا�سل منبع
الأحا�سي�س وامل�شاعر ليعرب عن تلك التجربة التي بد�أت بنظره،
�أو قد ينب�ض القلب مب�شاعره ذاهب ًا �إىل ذلك اخليال الوا�سع
في�ستب�صر بعني ال نلم�سها لي�سبح يف ذلك الف�ضاء الذي ال حدود
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٭ �أ�شرفت على �صفحة بعنوان �صفحات يف جملة �شبكة
الكتبي الأدبية ،حدثنا عن هذه التجربة؟
٭٭ مل تكن �أوىل التجارب ولن تكون �آخرها ،وهي جتربة عادية
جد ًا ،وكانت م�ساهمة مني �أكرث من كونها جتربة� .أما بخ�صو�ص
الإ�شراف فلي�س به �أية �صعوبة طاملا املادة موجودة.
٭ هل لديك م�شروع ق�صائد غنائية؟
٭٭ �أغلب الق�صائد من املمكن غنا�ؤها ما دامت ت�صل
�إىل ذائقة املتابعني ،ولكنني يف احلقيقة ال �أجيد التعامل مع
املطربني ،ولكن �أين هم؟ فليتقدموا �إن رغبوا بذلك وق�صائدي
جاهزة.
٭ هل نلت جوائز؟ وهل �شاركت يف م�سابقات �شعرية
حملية �أو خارجية ومتى؟
٭٭ ال جوائز بل كان هناك تكرمي عام من املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان قبل �سنوات ،وتكرمي عام �آخر من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على م�شاركتنا يف حل
�أحد �ألغاز �سموه� ،أما بالن�سبة للم�شاركات ف�إنني مثلت الدولة يف
مهرجان ال�شعر والذي �أقيم يف دولة الكويت قبل � 10سنوات.
٭ لو �صنفت نف�سك � ...أين �أنت من قائمة ال�شعراء؟
٭٭ �أنا �أولهم ك�شاعر ،و�آخرهم كم�ؤلف.

له ليعمل كالوارد على ذلك النب�ض ليبدع ما مل ي�ستطع القلب
ترجمته مبعان جديدة خ�صبة ال يعهدها  ..لتخرج عرب �أ�سلوب
من �أ�ساليب التعبري الأدبي ،والتي البد �أن تتواجد يف من يخو�ض
غمار التعبري ،فتجدها لدى ال�شاعر ولدى امل�ؤلف ،وهنا البد �أن
نفرق بني االثنني ،فقد جند �شاعر ًا ،وجند �شاعر ًا م�ؤلف ًا ،فالأول
هو الذي تتحرك حروفه �إذا ما طر�أت عليه معطيات و�أ�سباب
ت�ستدعيه للكتابة ،فت�أتي الق�صيدة بدون ا�ستئذان ويف �أي مكان
ومهما اختلفت الظروف� ،أما الثاين فهو �شاعر م�ؤلف ،يخطط
ويبحث ويهيئ الظروف ك�أن ي�شعل ال�شمعة بعد منت�صف الليل
ومي�سك بالقلم فيقول� :سوف �أكتب ق�صيدة يف..؟ يف ..؟ لقد
وجدتها  ..يف الفكرة (الفالنية)� ،سوف تكون قافيتها على
هذا النحو ووزنها وبحرها وحلنها كذا وكذا ،ويكتب البيت
الأول فال تعجبه الكلمات وي�سهر ليخرج ببيت واحد ،لي�ستمر
�أياما و�أ�سابيع و�شهورا ثم تبد�أ عملية التمحي�ص و(التحمي�ص)
ليخرج بق�صيدة متكاملة جميلة جدا ذات معان وكلمات قوية ،
وب�إنتاج جديد ،هو �شاعر لأن لديه القدرة على الكتابة ال�شعرية
ولديه املوهبة واملعرفة الالزمة ،ولكنه م�ؤلف ،و�أقول هو م�ؤلف
�شاعر  ..لي�صبح يف النهاية جمرد م�ؤلف.
٭ من �أي الأبواب تدخل ق�صيدتك؟ وكيف تنهيها؟
٭٭ �أنا ال �أدخل للق�صيدة من باب ولكنها هي التي ت�أتي متطفلة
على القلب والعني واخليال.
٭ ممن ينتظر الكعبي النقد؟ وهل يرى �أن ق�صائده
حتتاجه؟
٭٭ �أنتظره نقدا ب ّناء من �شاعر ،وال �أنتظره من م�ؤلف!!..
ولكن هل يل �أن �أدع الفر�صة لالنتقاد؟ ف�إن كان االنتقاد يف
موجه ًا �صادق ًا ،ف�أه ًال و�سه ًال ولكن �إن كانت له م�آرب
مكانه ِ
ً
�أخرى كالتقليل من �ش�أن ق�صيدتي هاجيا لها ،ف�إنني �س�أجل�أ �إىل
�أبغ�ض ال�شعر للرد عليه.
٭ يف �أغلب الأحيان يكتب ال�شاعر عن ت�أثره بالواقع
الذي يعي�شه ،فما هي الق�صيدة التي ت�شعر �أنك عربت
من خاللها عن �أحداث ع�شتها يف وقت ما؟

٭ ماذا ميثل الرتاث الإماراتي يف �شعرك ؟
٭٭ البد يل هنا �أن �أقف على معنى ال�س�ؤال ،و�أ�صحح املعلومة،
�إن ال�شعر هو جزء ال يتجز�أ من تراثنا ،فبال�شعر ن�صف احلياة
والإن�سان والأمل ،ون�صور اخل�ضرة وال�صحراء وال�شواطئ
والأطالل من خالل النف�س الإن�سانية بكل ما حتمل من امل�شاعر
والأ�سرار ،نف�س الإن�سان التي عا�شت على هذه الأر�ض ،والتي
تعتز برتاثها ال�سابق .
فال�شعر تراث وينبوع من ينابيع هذا املجتمع وهذه الأر�ض ،به
من املثل العليا واحلكمة والقيم وي�صور يف جوانبه ال�شمائل
٭٭ نعم ،هو الت�أثر بالواقع وقد يكون اخليال واقع ًا �أحيان ًا وهذا والأخالق ،به من الن�صح والإر�شاد وبه من ال�صور البالغية
التي ت�صف وت�ؤرخ بع�ض املظاهر والقيم املتوارثة عرب الأجيال.
ينطبق على جميع ما نظمت.
وهنا البد يل من التو�ضيح ب�أن بع�ض ما �أكتبه وما يكتبه الآخرون
٭ نرى يف �أغلب مل�ساتك و�إنتاجك ال�شعري� ،صبغة �سي�صبح تراث ًا ،كون �أن ال�شعر وكما قلت (تراث) على امتداد
ال�شعر الكال�سيكي ملدر�سة ال�شعر القدمي ،فما هو الأيام وال�سنني.
ال�سبب؟
٭٭ هذا �صحيح ،ولكنني يف املقابل نظمت على �أغلب الأحلان ٭ �أين �أنت من الق�صيدة الوطنية؟
وبقول ٭٭ قليلة هي ق�صائدي يف الوطن لأنه �أكرب من �أن �أكتب فيه
والبحور ولو �أنني ال �أفقه كثري ًا يف هذه الفنون نظري ًاٍ ،
ً
ً
�صريح �أنا ال �أحدد كيف �س�أكتب الق�صيدة وال �أحدد القافية �أو مدحا ،وهل �سيزيد �شعري يف الوطن �شيئا يكفي �إنها دولة
الوزن ،هي ت�أتي كيفما �شاءت وت�أتي كلماتها حديثة �أو قدمية ،الإمارات العربية املتحدة.
�سهلة املفردة واحلروف �أو �صعبة� ،سهلة وممتنعة �أحيانا من ٭ بعد هذه ال�سنوات من جتربتك يف ال�شعر العامي،
متوارد الألفاظ �أو غريبها ،حمملة بال�صور واملعاين كيفما هل ترى حاالت �إبداع تتنا�سب مع احلركة ال�شعرية
�أرادت ،ففي النهاية حمتوى الق�صيدة من الكلمات واملعاين هو ال�شعبية ،وامل�شهد الثقايف الإماراتي؟
ً
٭٭ هو �شعر نبطي ،دعونا نتوقف قليال عن �إطالق هذه
�صياغتي و�أ�سلوب كتابتي ولهجتي.
امل�صطلحات (احلركة ال�شعرية ،ال�ساحة ،امل�شهد) لأننا بذلك
٭ هل �أنت مع جتديد الق�صيدة ال�شعرية ،ب�إدماجها يف �سنعقد الأمور ،هي م�س�ألة حتتاج �إىل تنظيم وتاريخ وحفظ،
ال�شعر هو النف�س الذي يتنف�س به ال�شاعر وهو ال�صوت الذي
�أ�شكال �شعرية معا�صرة؟
يطرب له املتذوق ،وهو �أول عن�صر من ال�سل�سلة الفنية التي
٭٭ ال  !!..وكفى.
تبد�أ بال�شاعر وال داعي للأحزاب واللوبيات ال�شعرية وما �إىل
٭ ما هي ر�ؤيتك للحداثة  ...وعلى ماذا ا�ستندت يف ذلك من امل�صطلحات احلديثة ،لندع ال�شعر �شعر ًا بعيد ًا عن
كل ذلك.
ت�صورك للحداثة؟
٭٭ احلداثة يف ال�شعر مقلب �صدقه كثري من النا�س ،لديهم
من �أ�ساليب التعبري الأدبي بع�ض الأدوات ،ولكنهم وجدوها ٭ هل ال�شعر ال�شعبي خارج �إطار الت�صنيف الأدبي
�سهلة مي�سرة حني يتم ح�شد الكلمات و�صفها واملبالغة يف ال�صور الإبداعي؟
٭٭ هل هي ق�ض ّيه؟ دعوها للتلقائية يف الطرح بدون تكلف،
البيانية ليخرج الناجت كالم ًا منمق ًا ال ميت لل�شعر ب�صلة.
وال�شعر �إذا قي�س على احلديث وال�سرد العادي ف�إنه �إبداع لأنه
٭ هل تكتب الق�صيدة ب�أنواعها عمودية ونرثية �أ�سلوب له �أ�س�سه وقواعده و�سرده يختلف عن ال�سرد اليومي،
فبقيا�س ذلك مع ما ذكرت ف�إن ال�شعر مبجمله يعد �إبداع ًا ولو
وتفعيلة؟ وهل تكتب الق�صيدة الف�صحى؟
٭٭ �أكتب الق�صيدة ب�أنواعها ما عدا النرثية ،فمن خالل اختلفت امل�ستويات يف ذلك.
وجهة نظري املتوا�ضعة والتي �سيعار�ضني الكثري ممن يكتبون
يف هذا النوع ،فهي لي�ست ق�صيدة ،بل هي نرث ال وزن له وال طعم ٭ ما هي الإ�ضافة احلقيقية لل�شعر الإماراتي التي قد
وال قافية ولي�س به روح الق�صيدة كذلك ،جمرد كالم جميل متنحه الدميومة والبقاء؟ وما هي �إ�ضافتك؟
معرب� .أما عن الق�صيدة الف�صحى ،نعم كتبت ولها ح�ضور بني ٭٭ ال�شعر �سيبقى متناق ًال متوارث ًا من قدمي الزمان وعرب
الأجيال القادمة ما دام يحوي املعاين واحلكم والأمثال
ق�صائدي ولكن ظهورها م�ؤجل.

واملواقف ،مل ولن �أ�ضيف �شيئ ًا لأن ال�شعر له �أ�س�سه وقواعده وال
�أعتقد ب�أن يكون هناك مت�سع لو�ضع �إ�ضافات على هذه الأ�س�س
واملعايري ،ولكنني �س�أقر�ض ال�شعر حتى الرمق الأخري ،وهي
بالنهاية م�شاعر و�أحا�سي�س �أبثها مبختلف قنوات االت�صال ،ف�إن
كانت �إ�ضافة فلتكن �إ�ضافة.
٭ يف الفرتة الأخرية ،طفا على �سطح ال�ساحة الثقافية
الن�شر الإلكرتوين على ال�شبكة العنكبوتية ،كيف
كانت جتربتك يف هذا ال�صدد؟
٭٭ قد �أكون من �أوائل الأ�شخا�ص الذين وظفوا هذه القناة
االت�صالية لل�شعر ،كان لدي موقع ي�سمى (الو�سمي) منذ العام
 96ولكنني مل �أجدده بعد مرور الأعوام ،وكانت لدي م�شاركات
وموا�ضع �إ�شراف على بع�ض �أق�سام ال�شعر يف املنتديات املختلفة
بهذا اال�سم منذ تلك الأيام ،وحالي ًا �أ�شارك يف بع�ض املنتديات
ومواقع ال�شعر .و�أفكر حالي ًا بت�صميم موقع �آخر كديوان
�إلكرتوين يل.
٭ مالمح الق�صيدة التي ُتكتب الآن ما هي؟ و�أي
ال�صفات التي حتملها؟
٭٭ يف �أيامنا هذه تكتب الق�صيدة بطريقة (النا�س عايزه
كده)  ،لي�س يف كل الق�صائد ولكن غالبيتها وخا�صة ما يتم
(ت�أليفه) للغناء و�أنا ل�ست من ه�ؤالء.
٭ الو�سائل الإعالمية املقروءة وامل�سموعة واملرئية،
�أبدت يف الآونة الأخرية اهتمام ًا فعلي ًا يف تفعيل
احلركة ال�شعرية ال�شعبية؟ �أين تواجدك منها؟
علي �أن �أ�ستمر يف زيارة
٭٭ و�أين تواجدها هي مني؟ هل يجب ّ
هذه الو�سائل لتناول ال�شاي والقهوة و�أقوي عالقتي بها لكي
تهتم بي ،ال زلت موجود ًا منذ بدايتي يف الن�شر منذ � 16سنة.
�أمل ي� ِأت الوقت لكي ت�سعى هي لتواجدي بها؟.
٭ كيف يقر�أ ال�شاعر خالد ما يجري يف ال�ساحة
الثقافية ال�شعرية يف الإمارات؟
٭٭ نادرا ما اقر�أ عما يدور من �أحداث يف هذا ال�ش�أن ،لأنني
ل�ست متكلفا فاجليد ن�أخذ به والغث الهزيل ال نوليه اهتمام ًا.
٭ طموحاتك على امل�ستوى ال�شخ�صي والعام؟
٭٭ كل طموحي هو �أن �أكون �إن�سانا جيد ًا و�أحيا حياة كرمية
وراحة بال مديدة متمني ًا رفاهية العي�ش للجميع.
٭ بعد مرور �أربع �سنوات على رحيل الوالد القائد ماذا
تقول يف مثل هذا املوقف
لي�س هناك ما ميكن �أن يعرب عن هذا الفقد العظيم املمتد �إىل
�أبد الآبدين..ولن �أقول �سوى
٭٭ رحمك اهلل يا من �صنعت هذه الدولة  ،رحمك اهلل يا
راعي اخلري  ،يا من و�ضعت هموم املواطن على قائمة �أولوياتك
 ،رحمك اهلل يا زايد العطاء � ،إىل جنة اخللد ورحمة ٍ من اهلل
وا�سعة  ،و�ستبقى �أبد الدهر يف قلوبنا ما حيينا .
لأن�������ه ����ص���ان���ع �أجم���������اد ٍ ث���ق���ال
خم����ل����دة ٍ وي����ذك����ره����ا ال����زم����اين
لأن���������ه خ����� ّل�����ف ق���������روم ٍ ك���ب���ار
����ش���ي���وخ ٍ ع������زوة ٍ ع����ز ٍ و����ش���اين
لأن�������ه ح������� ّول ال�������ص���ح���را جل��نّ��ه
حت�����دّ ى ق��� ْه���ره���ا وال�����ص��خ��ر الين
لأن������ه ق�����ال ���ش��ع��ب��ي ه����م ع��ي��ايل
ج����زى اهلل خ�ي�ر م���ن ر ّب����ا و���ص��اين
�أب�����و ه����ال����دار يل �أ����س�������س و���ش��ي��د
رج�����ال ٍ و�أرت����ق����ى ����ص���رح امل��ع��اين
٭ يف اخلتام ،هل هناك ما تود قوله �أو �إ�ضافته لهذا
احلوار؟
٭٭ �شكر ًا لكم وبالتوفيق للجميع.
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قنبلة ذرية

اث��ر ال��ري��اج��ي��ـ��ل ت��ف��ـ��رق ب��امل��ـ��دى  وال��ع��ـ��زوم

�شاعر املليون:
مع انطالقة الن�سخة
الثالثة من امل�سابقة
للربنامج
نتمنى
والقائمني عليه كل
التوفيق وال�سداد،
وبالتوفيق كذلك
لل�شعراء املت�سابقني
خا�صة املبدعني الذين علمنا مب�شاركتهم� :سعيد
احلفيتي ،حمدان املحرمي ،جا�سم املا�س ،جابر
نا�صر ،عبداهلل حيي ،جمعة بن نامي ،حمد
الهاجري ،ماجد املنهايل ،حممد بن طناف ،ريانة
العود..وكل التوفيق لل�شاعر والإعالمي القدير علي
ال�سبعان يف م�سابقة قد ت�ستعيده �شعري ًا ملحبيه من
بعد الأ�سر الطويل يف بالط �صاحبة اجلاللة.
�شاعر العرب :م�سابقة تكرميية جميلة
حملت ا�سم علم من �أعالم الفرو�سية وال�شعر،
الراحل الأمري حممد الأحمد ال�سديري و�شارك
بها (�أركان) الأدب ال�شعبي ورغم الأخطاء
التنظيمية واالن�سحابات التي ح�صلت ،كان حري
ب�أ�سرة املرحوم ال�سديري االعرتا�ض على امل�سابقة
قبل �أن تبد�أ وفر�ض ر�ؤيتهم و�شروطهم والتي كان
�أهمها عدم ا�ستغالل (اال�سم) جتاري ًا من خالل
الت�صويت ،عرفنا الحق ًا باعرتا�ض ال�شاعرة رميا
ال�سديري(رهب) و�سمعنا بت�صريحات د� .سلمان
حممد الأحمد ال�سديري الأخرية ب�أنه �سوف يعلن
عن م�سابقة حتمل ا�سم والده قريب ًا ،و�شخ�صي ًا
ال�أعتقد ب�أنها فكرة �صائبة من حيث التوقيت وتكرار
الفكرة ،ويبقى ال�سديري هو من ي�ستحق لقب �شاعر
العرب.
ا�ستفتاءات :خالل الفرتة راجت على �شبكة
الإنرتنت فكرة اال�ستفتاءات �أو اال�ستبيان حول
برامج وو�سائل الإعالم و�شعراء ال�ساحة ال�شعبية
ومن خالل متابعتنا لهذه النتائج ن�ستنتج بدورنا �أن
هذه اال�ستفتاءات غري علمية وغري دقيقة واليعتد
بها لأ�سباب عديدة منها عدم ال�شمولية وجهل
من يقومون بها بالبعد الثقايف والدميغرايف يف
املنطقة.

��زات امل���واق���ـ���ف  حم���ـ� ّ
وال���ط���ي���ب ك���اي���ـ���د وح���ـ� ّ
��ك
اح��د ٍ ع��ل��ى اط��رف ���س��ب��ب م��ا ع��اد ي��ق��ـ��در ي��ق��ـ��وم
واح��د ٍ ل��و ت�����س� ّ
�ك��ـ��ر ال��دن��ي��ـ��ا ب��وج��ه��ـ��ه���  ض��ح��ـ��ك
ي��ع�����ش��م��ـ��ك وت��ظ��ن��ـ��ه ع��ـ��زوم ٍ   ج��ـ��زوم
واح��د ٍ
ّ
وال���س��ـ��رح��ـ��ك
���س��ـ��راك ف��ـ��ي ح��ك��ي��ـ��ه
الج��ي��ـ��ت
ّ
ّ
���ش��ي��خ امل��راك��ي ..ج��م��ي��ل ال��ه��رج  ..ذي��ب ال��ع��ل��وم
ان م�����ا خ�����س��ـ��رت ب��ج��ل��و���س��ـ��ك م��ع��ـ��ه  م��ا ر ّب��ح��ـ��ك
ط��ل��ب��ت يل اث��ن�ين يف م��ك��ت��ب ب��ن��ف��ـ�����س  ال��ل��ـ��زوم
ول��ق��ي��ـ��ت م��ا ي��زع��ل��ـ��ك م��ن��ه��ـ��م ..وم��اي��ف��ـ��رح��ـ��ك
واح��د ي��خ��ل��ي ل��زوم��ك ���ص��ع��ب ..ف��ـ��وق ال��ن��ج��ـ��وم
وواح��ـ��د ق��ب��ـ��ل ال ت��ب��ـ��دّ ي ح��اج��ت��ـ��ك ي��ن��ط��ـ��ح��ـ��ك
اب�����ش��ر  ..وح��ا���ض��ر  ..وي��وم جت��ي��ن��ي اع��ز ي��ـ��وم
و����ش الزم���ك؟ ي���ا رف��ي��ق��ي ط��ال ع��م��رك   ..حت� ّ
�ك
ت��ف��داه خ��ب��ط��ة ���ص��دور  ..احل��اي�����ص��ي��ـ��ن ال��رخ��ـ��وم
ّ
ل��ك��ـ��ن  الي��ط��رح��ـ��ك
م��اه��وب ن��اه�����ض م��ع��ـ��ك ..
واال ان��ت ل��وال ان��ك ���ض��ع�� ّي��ف  ..وم��ن رو���س ق��وم
واهلل الح��رج ع��ل��ى ف��ع��ل��ـ��ك م��ع��ـ��ي واف�����ض��ح��ـ��ك
ّ
ت��ط��ـ��ول ب��ه��ـ��ا م��ا ت���ـ���دوم
ت��رى ال��ك��را���س��ـ��ي ل��ـ��و
ّ
ال ج��ا م��ك��ان��ك رج��ل  ..خ��ـ��ل ال��ب�����ش��ـ��ر  مت��دح��ـ��ك
خ��ل��ك ب�����ش��و���ش ال��وج��ه ل��ل��ن��ا���س وان��ـ��ت خْم��ـ��دوم
ب���ـ���دال م���ا ي��ا���ص��ل��ـ��ك م��ن��ه��ـ��م ح��ك��ـ��ي  ي��ج��رح��ـ��ك
اث��ر ال��ري��اج��ي��ـ��ل ت��ف��ـ��رق ب��امل��ـ��دى  وال��ع��ـ��زوم
��زات امل���واق���ـ���ف  حم���ـ� ّ
وال���ط���ي���ب ك���اي���ـ���د وح���ـ� ّ
��ك

ح�سني بن �سوده

اح��د ٍ ع��ل��ى اط��رف ���س��ب��ب م��ا ع��اد ي��ق��ـ��در ي��ق��ـ��وم

hussein@hamaleel.ae

أجزل الشعر

رجيت عطفك م�ير ط��ال ال��رج��ا بك
ل�ين انقطع بالي�أ�س ك��ل ال��رج��ا فيك

�سليمان ال�سالمه

و����ش���ل���ون ب���اهلل م���ا ت�������ض���ي���ق اخ�ل�اق���ـ���ي
و�أن���ـ���ا ب���ق���ل���ب���ـ���ي ت���رت���ك���ـ���ز ����ش�ب�ري���ـ���ه
�أن����ا ادري ان����ك م����ا ت����ط����ي����ق اف����راق����ـ����ي
��ة  ح�������ص���ري���ـ���ه
ب�������س ال���زم���ن ل���ه ط���ع���ن� ٍ
ي���ال���ل���ي ����س���ك���ن���ت م���ن ال���غ�ل�ا  ب���اع���م���اق���ي
�أن���ت ال�������س���ب���ب ب���اخ�ل�اق���ـ���ي ال�������ش���ري���ـ���ه
ي����اع����ل����ـ����ة ف����ـ����وادي وي����ـ����ا ت����ري����اق����ـ����ي
حل����ظ����ة وداع����ك �����ض����اق����ـ����ت  ال��ب�ري����ـ����ه
ت�������ض���ي���ق م���ن غ���ي���ب���ت���ك ك���ـ���ل�  آف���اق���ـ���ي
ال ع���اده���ا اهلل ج���د م���ـ���ن ع�������ص���ري���ـ���ه
ك���ت���م���ت دم���ع���ات���ي و����ش ال���ل���ي ب���اق���ـ���ي
م����ـ����ا دام ح���ت���ـ���ى دم���ع���ت���ـ���ي ����س���ري���ـ���ه
�����ش����ح ال����زم����ن ب����ـ����ك واهلل ال����رزاق����ـ����ي
م���وي���ـ���ة م���ق���ري���ـ���ه
ي���ال���ل���ي ك�ل�ام���ـ���ك
ٍ
ي���اهلل ع�������س���ي ل���ك ع���ن ه���م���وم���ك واق���ي
وغ��ي�ر ال���������س����ع����اده ت����ـ����رزق ال����ذري����ـ����ه
��ذ  م���ي���ث���اق���ـ���ي
ي���ال���ل���ي ب���ح���ب���ـ���ك م���اخ���ـ� ٍ
ح���ب���ك م���ع���ي ك���احل���ال���ـ���ه  ال�������ش���ع���ري���ـ���ه
ودي� أع��ب�ر ع����ن ع����ظ����ي����م ا�����ش����واق����ـ����ي
ح���ال���ـ���ة ج�ب�ري���ـ���ه
ب�������س احل���ي���ا ل���ـ���ه
ٍ
واال وداع����ك م����ـ����ر م����ـ����ا ي����ن����ط����اق����ـ����ي

�سلطان بن بتالء

أطرف الشعر
دام�����ك ت��ب��ي��ن��ا ن�����ص�ير ف���ع� ً
ل�ا م��وال��ي��ف
م���ن دون م���ا ت�����ش��ع��ر ب��ح��ج��م امل�����س��اف��ه

وا ّ
ّ
ال��ذل يف �صوره او�ضح ؟
ال ت�شوف

�ي ب�ين اي��ادي��ك
ومي����وت ق��ل��ب��ي ���ض��ام� ٍ

ول���ب���ا ج���م���ي���ع ح���روف���ـ���ك ال�������س���ح���ري���ـ���ه

خالد الذيابي

�شف دمعة الفرقا..على خ��دّ
رج��ال
ّ

مي��ط��ر ل��غ�يري م��ن ح��ن��ان��ك �سحابك

ف���دي���ت ر����س���م ال�������س���ح���ـ���ر ب���االح���داق���ـ���ي

واح��د ٍ ل��و ت�����س� ّ
�ك��ـ��ر ال��دن��ي��ـ��ا ب��وج��ه��ـ��ه���  ض��ح��ـ��ك

ّ
�صح ؟
ال��ذل يف �صورته
ودّ ك ت�شوف
ّ

من�صور اخلنفري

ي���ال���ل���ي وداع���ـ���ك ي���ك���ت���ـ���م احل���ري���ـ���ه

ف���ج���ـّ���ر ب���ق���ل���ب���ـ���ي ق���ن���ب���ل���ـ���ه ذري���ـ���ـ���ه

موجز الخليج

�شف ب�سمة امل��ق��ت��ول يف وج��ه ق ّتال

ب����اهلل ي����ـ����اراع ال����ك����ـ��ل�ام ال����ـ����راق����ـ����ي

�إن ك�����ان م��اف��ي��ه��ا ع��ل��ي��ك��م ت��ك��ال��ي��ف
�أعلنت قناة امل�ستقلة الف�ضائية عن فتح باب الرت�شح للم�شاركة يف م�سابقة
�شاعر ال�سعودية التي تقع �ضمن �سل�سلة م�سابقات �شعرية تبنتها القناة وقد
�أو�ضح القائمون على امل�سابقة �أن الهدف منها هو االحتفال بالفن الراقي الأ�صيل
و�أكت�شاف املواهب ال�شعرية باململكة العربية ال�سعودية وتكرمي ال�شعراء املبدعني
باللغة العربية الف�صحى وقد طلبت �أدارة امل�سابقة من ال�شعراء الراغبني
بامل�شاركة �إر�سال ثالثة ق�صائد من �ضمنها ق�صيدة ت�ستمد مو�ضوعها من قول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق.
وقد متت الإ�شارة �إىل �أن جميع الق�صائد امل�شاركة �ستعر�ض على اللجنة
املخت�صة الختيار �أف�ضل ال�شعراء املتقدمني ومن ثم يتم �إعالن عن املراحل
الالحقة وتبلغ جائزة امل�سابقة مئة �ألف ريال �سعودي.
«وكالة �أنباء ال�شعر العربي»

ب�����س اك��ت��ب الإمي��ي��ل و ا���ض��غ��ط ا�ضافه

م�شاري الك�ساب

ْ
احل��ك��ي واج����د م�ير م����دري و����ش �آق���ول
ب�����س ال����وك����اد اين م��ع��ك رح����ت فيهـا

م�ضحي الرويلي
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يثور بركاني

صدري والمقابر
م���ا ب�ي�ن ����ص���دري وامل���ق���اب���ر ع�لاق��ات
ب��اال���س��م وامل��ع��ن��ى ودف�����ن ال�����ض��ح��ي��ه
ال���ف���رق �أن امل���ق�ب�ره حت�����ض��ن ام����وات
وان����ا دف��ن��ت ا���ش��ي��اء ب��ال�����ص��در حيه
دف��ن��ت حبك ع��ن ه���روج ال�سخافات
ودف���ن���ت ���ش��وق��ي ع���ن ع��ي��ون ال�بري��ه
ودف��ن��ت يف ���ص��دري غ��راب��ي��ل و�آه���ات
ن��ف�����س م���ن زم��ن��ه��ا �شقيه
وا�����س����رار
ٍ
�أم��ن��ت��ك اهلل ي���ا ب��ع��د را�����س االب��ي��ات
ي���ام���ل���ه���م ق�����ايف ����ص���ب���اح وع�����ش��ي��ه
ٍ
ان ح��ل ب��ي ط��اري��ك وق��ف��ت ب�سكات
وان زارين ط��ي��ف��ك ع��ط��ي��ت��ه حتيه
م��ن زود ح��ب��ك م��اح�����س��ب��ت امل�����س��اف��ات
وم�����ن زود ����ش���وق���ي م����ا ت���ه���م امل��ن��ي��ه
م���دري ع�ل�ام ال��ق��ل��ب ي��ه��واك ب��ال��ذات
وع����روق ���ش��وق��ه ب���أر���ض ح��ب��ك نديه
ان ق��اب��ل��ك ���ض��م��ه وق���ل ل��ه ���س�لام��ات
الن��ـ��ـ��ه ق��ب��ل ي��وم��ي��ـ��ـ��ن ���ص��اب��ه �شظيه
ت��ذك��رك وان���ه���ار وال���ن���زف ح�����س��رات
ع���ل���ى زم����ان����ك وال���ع���ل���ـ���ـ���وم ال��ن��ق��ي��ه
ومل��ل��م ���ش��ت��ات��ه ح���زن وه��م��وم و�آه����ات
���م دف��ن��ه��ا ب��ال�����ص��در ي���ا زي����ن حيه
ث� ٍ

أمجاد زايد

ان��ت��ه رج��ع��ت البلد  ..و�أن���ا حبيبي راح ...

(ز) زانـت بنات الفكر يف ذكر زيزوم
وا�سرت�سل اخلاطر مزايا بطرياه

م��ل��ي��ت م����ن وح����دت����ي واع�������اين اح�����زاين

(ا) �أجم��اد زاي��د ك��ل اب��ـ��ون��ا ل��ه ن��ـ��ق��ـ��وم

�ي  ..وال��ب��ال م��و م��رت��اح ..
ط��ول غيـابه ع��ل� ْ

م��ع � ّل� ٍ�م ل��ـ��ل��خ��ي��ـ��ر واخل�ير ي��ـ��م��ن��اه

وان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا �أع�������اين �أمل وي����ث����ور ب���رك���اين

(ي) ينتابني كل ال�سعـد � أمـ�س واليـوم

�سيلت يف غربته  ..ه��ذي ال��دم��وع و���س��اح ..

وا�شـوف نهجه باملديـده� إلـى اق�صاه

م������دري ع�������ش���ان ال���ب���ع���د واال ع���ل���ى ���ش��اين

(د) دارج على �شيـخ ٍ حتـدّ ر مـن قـروم

ي���ا ل��ي��ل ال ت��ن��ط��ف��ي خ��ل��ي ال��ف��ج��ر م�صباح

عـ�سى الإله الفـرد يغـفـر خـطـايـاه

ي�������ض���وي ه���ن���ا ل��ي��ل��ت��ي وي����ن��ي�ر وج�����داين

(ا) احلرف عبرّ والقـوافـي له تـدوم

ي��ال��ي��ل ال ت��ن��ق��ط��ع خ��ل��ي الأم������ل م�����س��ب��اح

عـايـ�ش بنهج ٍ كل ابـونا نهـجـنـاه

خ���ل���ي الأم�������ل ي���ن���ول���د وي�������ص�ي�ر ���س��ل��ط��اين

(ل) ليلي � أ نا جـي و ا حد ٍ فــر د قـ ّيـو م
رب ٍ كريـم ٍ حمـيـي ا لأر�ض من ماه

�أن����ا �أ����س�ي�رة ت��ع��ب وال�����ص��ب��ح ���ص��ار اج����راح

(ن) ن�س�ألك ربي فار�ض احلج وال�صـوم

م������ره ي���ب���ي���ع ال�����وف�����ا وي�����خ�����ون ف�����س��ت��اين

�إن��ك ت��غ� ْ�ف��ر ال��ـ��ذن��ب ي��اهلل ي��اهلل

وم������ره ي��ج��ي��ن��ي �أمل وي���ق���ب���ل الأق�������داح

(هـ) هذا الدعـاء يارب � إغفرل�شغموم

وم������ره ي��غ��ي��ب ال����ف����رح و�أذوق ح���رم���اين

�إنت الوحيد ودايــم الــدوم نـنـ�صاه

ع�����ش��ري��ن ع���ام و���س��ن��ه وق��ل��ب��ي �أب����د م���ا ب��اح

(ي) ياللي كفلـت الـرزق ل�صغاروتعـوم

�أرج���������وك �إرج��������ع �أن������ا م��ل��ي��ت �أ����ش���ج���اين

يف غ��ـ � ّب��ة ال��ب��ح��ر امل��ظ � ّل��م ح��واي��اه

�إرج������ع �إىل دن��ي��ت��ك ح��ب��ك �أن�����ا ي���ا ���ص��اح

(ا) �أن��ك ت��و ّن�����س وح��دت��ه دامي ال��دوم

�إرج�����ع وخ���ل���ي ال�����س��ف��ر ه�����ذا ال��ع��م��ر ف��اين

ض ت��ع��دد مــزاياه
وان ال��ق�بر رو� � ٍ

تكفى و �أج��ي��ك ب�شجن تكفى قليبي ط��اح

(ن) نطلبك يا من�شي على� أر�ضك غيوم
عـ�سى جنا ن ا خللد يـا ر ب ملفا ه

�إرح�����م ق��ل��ي��ب��ي ورد اح�����ض��ن��ه وان�����س��اين!

في�صل الوعيلي

هماليل
الخليج

عبدالكرمي بن �إبراهيم بن خزي

�ساره الربيكيه

خالد الحصين  xناصر النفيعي
خالد احل�صني -:

نا�صر النفيعي -:

خالد احل�صني -:

على خط الثمامه من ورى الكربي  ..لقيت النا�س

تبا ت�صرف معي �صايف ذهب واال النحا�س نحا�س

تقوله بعد ما جاك ال�سموم  ..وقرن�س القرنـا�س

تعاين يف

وقـرط  بـه
البعري اللي حل�س  ..بدّ ه ..
ّ

ّ
وخفه خفيف  ..وكن مالـه را�س
بعري �ضامر ..
ٍ
�رط ب��ـ��ه!
ل��و ان��ه يف ���س��ب��اق ال��ه��ج��ن  ..واهلل م��ا ِي��ف��ـ� ّ

ق��ب��ل ال ت��زق��ع امل�شمو�ش وال��ت��ف��اح��ه ال��رط��ب��ه
الك وزعة ويل وزعة ولك جمل�س ويل جمال�س
واللك �شرط وا�ضح مع رجال العرف ت�شرط بـه

�صحيح ان فتخة �شليويح  ..ماهي خامت اخلطبـه
املجو خ والقنا  والطا�س
بني عمك  ..هل اجلوخ
ّ
اهل تاريخ  ..والتاريخ جيت  ..وقمت ت�شخط به!

نا�صر النفيعي -:

خالد احل�صني-:

نا�صر النفيعي -:

على خط الثمامه من ورى الكربي بعيد البا�س

ليا منه نبت لك ري�ش .. يا عبا�س بن فرنا�س

اق��ول��ه وال�����ص��ح��ي��ح م��وث��ق��ي��ن��ه م��ـ��ن وك��ال��ـ��ة وا���س

��وع م���ا ي��ت��ق��ن اخل��ط��ب��ه!
ي�����ص��ل��ي ب��اجل��م��وع م���ط� ٍ
ب��ع�ير ال��ق��وم را���س��ه ب�ين ح��د امل��ق��ر���ص��ه وال��ف��ـ��ا���س
ت��ورط ف��ي��ه خ��ال��د وال��ن��ف��ي��ع��ـ��ي م��ات��ـ��ورط ب��ـ��ه!  

عذ ر نا ك  . .و ِقنعنا با لهيا ط ا للي تها يـط بـه
�صحيح ا ل�ضلع ما يهتز با حليله  . .و ال  يند ا �س
تكر ه  ..ال ت�شلوط  به!
لكن اخمد لهبك اللي
ّ

ل��ي��اب��ان ال�����س��وي��ب��ع ل��ل��م��ت��اب��ع ك��ي��ف ي��غ��ل��ـ��ط ب��ـ��ه!!
ب��ن��ي ع��م��ي وان��ا م��ن دون��ه��م ���س�تر وغ��ط��ا وال��ب��ا���س
وانا التاريخ ا�صونه واحفظ فنونه مااخلبط به

خالد احل�صني -:

نا�صر النفيعي -:

خالد احل�صني -:

ّ
ي�سكر �شدقك  اللحا�س
ع�سى اللي معمي عيونك ..

ب��ن��وك اخل��ار وامل��ي�لان م��اه��ي ���ش��رك��ة  االف��ـ�لا���س

اخذ بندقك  ..واترك �شرهة الطلقه على الرتبـا�س

ويقطع من طرف ذاك الل�سان  ..اللي توطوط بـه
و�شي من االح�سا�س
لو انك عاقل وعندك �شعور ..
ّ
ما �ضاق الكون ك ّله فيك  ..من قطبه ليـا قطبـه!

يا راع احلبل جبت احلبل وانح�ش قبل تربط به
ن�شب النار من حيد الغ�ضا وت�شب يف القرطا�س
يالني اعمتك حتى داخ را�سك ريحة  العطبـه

يجو ز ا نك مع ا ال يا م تلقـى �شـي  . .تغبـط    بـه
اعرف انك  ..من اللي يحرقون النب  ..يف املحما�س
لكن ا مل�شكله مينـا ك مـن ي�سـر ا ك  . .منعطبـه !
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أدبيات

ومـا ذنبـي  ..وما ذنـبـك؟

نجوى
مايل ..
�أراين كلّما تعبت دروبي من م�ساراتي
اليك
تخطّ فني احلنني ِ
�أنتِ ..
التي ن�شبت بحلق ق�صيدتي ..
ويراعي
ي�شكو ..
يديك
يف
التنائي
وحمربة
ِ
ٌ
عط�ش ..
ك�أين كلما نازعت غ�صته
رواين
والعنا من طبعه مي�ضي ..
ولكن .....
ماعليك
ِ
هذّ بت �أجنحة امل�سافة يف م�سري الروح
�ساعديك
والريح ا�ستمالت
ِ
�أ�ستحلف النجوى ..
اذا هم�ست بغري ال�شوق ؟
ال نامت لها ع ٌ
ني
نف�س
وال هنئت لها ٌ
�إال ...
ً
أبيب الوفا
وتلثم
َ
دمعة �سكبت �ش� َ
راحتيك
يف
ِ
يا رحلتي ..
�ألآخر البوح ا�سرتاحة
�شابت عواري�ض ال�صباح باال�صطباحة
والقاف ..
للأ ّمي مباحة
وال �إباحة
ُكرث ال�ضجيج مب�سمعي ...
ٌ
�ضحك يخالطه نياحة
هزّ فت ..
�أ�ضرحة الكالم ..
ومل اجد �إال الوقاحة

يا�سر الغالبي

ماذنبي وم��ا ذنبك وم��اذا �أ�صنع �إن ك��ان اهلل
�أرادك �شم�سا ال حتجب ونورا ال يخبو ،وقب�سا
ال ينطفئ ،و�شهدا يزداد حالوة؟.
وما الذنب ال��ذي جنيته؟� ،إن كانت قافلتك
قد �أناخت مطاياها يف م�ضاربي ،و ريح هواكم
�شرقت نحو مرابعي وقد �أن�ست يف ريا�ض
قد ّ
روحي.
وهل كان ذنبك �أنت �أنك �شم�س ال تختفي مهما
حاولت �أن �أخفيك يف حناياي؟.
وماذا ع�ساي �أن �أ�صنع لهم �إن كانوا غياهب ال
ت�شع نورا وال تعطي �سرورا؟.
وقد َب َززتـَهم و ِفقتـَهم ،فات�سع الفرق بينك
وبينهم ،فاعتليتَ ونزلوا ،وتـَوهَ ْجتَ َ
وخ َفتوا،
فـ َ َع ّيت حيلتهم وعجزت مطاياهم ،فال رحالهم
باملُطيقة للم�سري وال عزائمهم املُ�صطنعة
بالتي تروم ذلك.
يح�سدوين عليك ،وليتهم ي��درون �أن بقدرما
كان مغنمي منك كان مغرمي ،حيث بقدر ما
اعتليت من فكر وروح وبيان بقدر ما حاولت
�أن �أ�ستبق ع�صري ودهري لأُجاريك ،وما ذاك
يل بقدر ما �أحببته �أن يكون لك ،حتى �إذا وقع
نظرك علي وجدتني مثلك ولو باملُجاراة ،و�أن
جتدين ّ
يف �صدى �صوتك ورجعه الذي يرتدد
يف �أرجائي ،هلل ما �أجمل مغنمك ومغرمك.
فت�شعر حينها بهم�سك ي��ع��زف على �أوت���ار
�أ�ضلعي ،وبثمني كالمك ينتظم على جيدي
عقدا يتيما ،وترى يف عيني انعكا�سا لكل ما
فيك.

تنويه

�أريد �أن ان�ساب فيك مثل ما ين�ساب املاء بع�ضه
ببع�ض فال نمَ ُ
ِيز بينهما.
و�أن تن�ساب روحي يف حرم روحكم الطاهرة،
فال اُذك��ر �أب��دا حتى ُتذكر وال �أُع��رف حتى
ُتعرف ،ف�أدور مع دورتك الدموية من الوريد
حتى �أع���ود �إىل ال��وري��د ذات���ه� ،أتراق�ص
كال�سمك الذي راق له ما ء نهر يا نهري العذب،
ف�إذا ُنوديت �أنا �أجبت �أنت ،و�إذا نوديت �أنت
جتيب �أن��ت؛ لأين مل �أع��د وج��ودا بل روحا
برح َك حية وال ميتة.
ح ّلت فيك ،فال �أ ُ
ذاكرون مع�شوقة
ويظلون يف غ ّيهم امل�ساكني َي َت ُ
لك تربعت على عر�شك ،وختمت على قلبك
فيقبل بع�ضهم على بع�ض يت�ساءلون عني،
فيتذاكرون ويقولون« :قد كانت �سيدة قلبه
وح�شا�شة �صدره �إال �أننا ال جند لها �أث��را،
وال ن�سمع لها رك��زا» ،ويق�ضون �سمر �سحرهم
بذكري وتعجبهم من متكني منك ،وت�سا�ؤلهم

�إىل �أي حال �صرت فال يعرفون �إ ّ
يل �سبيال.
وتنق�ضي ليلتهم تلك بفر�ض االحتماالت،
وو�ضع الفر�ضيات ،حتى �إذا ما انفلق ال�صباح،
وانطف�أ امل�صباح يف ناديهم ،وقد تعاهدوا �أن
يعودوا يف الليلة التالية ليبحثوا عن وجودي
الذي �أ�صبح يف نظرهم حما ًال ،فطريقهم �إ ّ
يل
يف �ضالل �إىل �ضالل .
وان��ظ��ر �أن���ا �إل��ي��ه��م م��ن زاوي���ة يف �شق قلبك
الكبري و �أراه���م م��ع ك��ل زف��رة م��ن زفراتك،
ف�أ�ضحك حتى تهتز �أكتافك  -حيث ال ج�سد
يل �إال ج�سدك  -فيا ليتهم يعلمون و ُي ِر ُيحونَ
احون؛ليعلموا حال فنائي فيك وذوباين
و َيرتـ َ ُ
يف دم��ك؛ ل َي َق ُروا عينا من قطع الأث��ر بيني
وبينك ،و�أن ي�ستيئ�سوا من �أن تخلو ذرات دمك
من ال�سمو وطهره.
�سمو الكعبي

تنوه �أ�سرة حترير �صحيفة هماليل �أنه قد �سقط �سهوا ا�سم الأديبة �سمو الكعبي عن ن�صيها اللذين ن�شرا تباعا
يف العددين الأول والثاين حتت عنوان امل�ستفز « »1و�أي�ضا ن�صها الذي حمل عنوانا «امل�ستفز  » 2وكان يفرت�ض �أن
يحمل عنوان «وما ذنبي وما ذنبك» ووجبت اال�شارة لهذا الأمر من باب احلق الأدبي.

أرحام الياسميـن المستأجرة

مرمي الرميثي
ا�صرة ا َ
ني.
َمغْر ُو�س ًا يف َخ ِ
حل ْن ِ

�صا�صة َ
ُ
ني
قلبك!
الر
ْنت ال�شياط ُ
مل ت� ِأت الليلة �أي�ض ًا
و�سك ِ
َ
َ
�أخري ًا اقتنعتَ  ،كم كانت م�س� ُ
ُ
تختنقُ .ربمَ ا
بكاء �أجاهد هُ طْ وله  ..وكلمات
ا�ست َيقظتُ ُرغم ًا عنّي،،لأ َبكي �أو لأدف َع َنفّ�سي
لنَ ْت َفعل �أبد ًا
ُ
ألة الإقنا ِع ُم َكلفة ْ
وابي�س َ
احلد!! َب ْدت يل َع ّيناها ك�أنهما َد ُ
لأ ْج��ف��انِ و� َأح�ل�ام َت ُ
ا�ست�سالمي؟
وامة لل ُبكاءَ ..ك
للبح ِث عنها ..حتى الظْ َم�أ
رف�ض ُحبي لهاَ ..ع ْجزي� ..صمتيِ ..
�إىل هذا ِ
رج َ
َ�س ْ�أ َخ ُ
ُ
ؤال َ
َت��طْ ��اول ال�س� ُ
أم�س
أرحام املُ�ست� َأجرة !
أ�شياء َحولها.
الع من � ِ��س��رداب ال ِ
الط ُ
ال َ
الع ُ�صور َتها ال�ساكنة يف ب��روازي�َ ،ضممتها ُمرعبة ت َب ُ
�أُ َط ُ
تلع ال ً
ُ
�أخ� ُ
ُ
الظالل املتكاثر ُة تتّ�سع َحدقتا عينني �أنهكهما و�أ�ضناهما ال�شوقُ
بطرف ث َوبي وي�شدينَ .جنب ًا �إىل
فيتم�سك
الحقني
واندلقت الدُ موع.
بقو ِة ،ف َبكى الربوا ُز
ِ
ِ
�ذت َ�أ ْج��ريُ ..ت َ
أحمل َج�سدي ُترافقني � ُ
ْغلغل القاينُ � .
مل َحارقُ َيت ُ
نفا�س َي و�أ ُ
حيب..
فيَ ..بقايا َن ِ
آية الكر�سي َج ِ
ياااه ُكدت �أَن�ساها!! ِخلتُ ج� َ
�وارح ال�شهو ِر ْقد َحتى تعبتُ  ،التقطتُ �أَ ّ
نب نمَ �شي ..وج��هُ مخَ ُ
ني �َ .ش ْهقُت حتى � َ
�سريي .ا ْمتطى ُ
ري ُ
وحطْ ام ُحب ُمقْفر.
�راب
ي�ض ُمني يف
اقتَلعتَ ال َيا�سم َ
رتعد.
ِ
أو�شك قلبي �أنَ يف َج�سدي املُ ِ
ِ
ّ
وجناح ط ِ
َ
الذكريات ُ
احلزن �آخْ � ُ�ر َ�أ���س� ِ
علي؟
كال  ..لنَ َتكونَ هي التي ترد ُم
َيتوقف عن اخلفقانِ .
َ
الرتاب ّ
ذكريات َووع��دُ َقاطْ ن الأ َفئْد َة �س� ُ
ُ
ْ�س ُ
أموت َكما � ْأ�ش َتهي
رت و َزادي
الثكلى.....
ليلتي
ني
هاهي اليا�سم ُ
 ....خلف �أ�سوار الكربياءِ ْ ..
َ
َ
َ
ُت َ�ساومنّي يف َ
ا�صفةَ .تق ُ
القمر
زف
ْر�ض
قاطعةَ ..ع
ظة
ِ
ِ
حل ِ
ُ
� ّأط�����را َ
ال�ضباب
ن�ضج
يف امل� َف��ج��وع��ة! �أمل تمَ ْ ���ت! �أَمل ُت ّ�صب
َ
ُ

�شق.
تاحنّي ال َند ُم يف
لربهة ُي�سقطني َعلى �
َعقلي
ِ
ِ
مدائن ال َع ِ
ِ
أخاديد اليا�سم ِ
ني َي ْج ُ
كزجاج ُمتهالك
ال�صخور
ِ
العميقة ل َ
أته�شم على ُ
ِ
دري
�ستقر يف َ�ص ّ
خيبةَ ...ت َت�سل ُقنْي ال ُهموم ل َت َ
ثم َت ْبني لها � َأع�شا�ش ًا ..الت ُ
أعلم
ْ�صق
ِ
َ
بالزاوية ُ �..

رج��� َع ال�صدى َي�صف ُعني� ..إىل َم��ن َغ���اد ْرين
ْ
فج�أة:
أ�صل � َ
ين لن � َ
ُ
�أع� ُ
�رف �إ ّ
نقطة ا ِنتهاء..
إليك ..

الهوى �س� ُ
أكتنز ال�صمتَ بعدها و�أدفنُ الربوا َز.
لي وما َزال َن ْ�ص ُل
َ
�أ َنها ُت ْعاو ُد ال ْن َقر يف ِ
داخ ّ
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لي�س املاء وحده
جــوابا عـن العـطـ�ش
�صدر لل�شاعر العربي ال�سوري الكبري
�أدوني�س كتاب بعنوان «لي�س املاء وحده
جواب ًا عن العط�ش» عن دار ال�صدى
لل�صحافة والن�شر والتوزيع.
الكتاب الذي يوزع جمانا �أول كل
�شهر عرب جملة دبي الثقافية التي ير�أ�س
حتريرها الأديب �سيف املري ويدير
حتريرها الأ�ستاذ نا�صر عراق مل يكن
الأول ولكنه بال �شك خمتلف كونه �صادر ًا
من م�ؤ�س�سة ن�شر.
وقدم الأديب املري الإ�صدار بالإ�شارة

مـشـاعــر
رســالــة
إلى أمي

ر�سالة �شعرية �أر�سلها
ال�شاعر �إىل �أمه من
مقر غربته  ..معرب ًا
عن ق�سوة الغربة ومدى
ا�شتياقه �إليها.

قطـاف

�إىل �أن توجه جملة «دبي الثقافية» مبني
منذ �صدورها على ا�ستكتاب الكبار
واالحتفاء بهم م�شريا �إىل �أن هذا
الإ�صدار يعد باكورة انتاج ثقايف للمجلة
معربا عن عظيم تقديره لتجربة ال�شاعر
�أدوني�س كونه مثقف ًا عربي ًا ا�ستطاع �أن
ي�صل �إىل العاملية من خالل نتاجه الأدبي
وال�شعري.
يذكر �أن جملة دبي الثقافية قررت
ال�سري يف اجتاه اخلروج عن النمطية
التقليدية يف تقدمي الن�صو�ص الأدبية

وال�شعرية وذلك بالإعالن عن ال�شروع يف
تنفيذ فكرة الكتاب املرفق �ضمن �أعداد
املجلة ب�شرط �أن ال يكون الإ�صدار قد مت
ا�صداره من قبل..
هماليل بدورها تتمنى للإخوة الزمالء
يف جملة «دبي الثقافية» كل التوفيق يف
م�سريتها وم�ساعيها نحو خدمة الأدب
والثقافة يف الوطن العربي الكبري كما
تتمنى للقائمني على م�شروع الكتاب �أن
يتم الرتكيز �أي�ض ًا على العن�صر املحلي
من �شعرائنا و�أدبائنا يف الإمارات.

ينقدُ َما حوله ينقد العامل.
عليه� ،إذ ًا� ،أن يبد�أ دائم ًا

�ألأنّه يف هذه الأمكنة،

�إن كان له ٌ
احلب،
بيت فهو ُّ

ُيح�سنُ ر�ؤية نف�سه ،و ُيح�سنُ

�إن كان له َوطنٌ فهو ّ
ال�شعر.

بنقد نف�سه،

معرفتها؟

و�أ ّال ي ُك َّف عن هذا النّقد.
َي ْ�ص ُ
لغاية واحدة:
رخ �أحيان ًَا
ٍ

َتبنَّى �أفكار ًا اعتقدَ �أَنّها ُتع ّم ُق

املعجم لغاية واحدة:
حب
َ
ُي َ

فهمه للعامل،

بالكلمات التي ال َيذكرها.
يذ ّكره
ِ
لل�صيد
َحق ٌْل يف ر�أ�سه منذو ٌر ّ

�أن ُي َط ْمئِنَ َو ْحد َته

وجتعل حياته �أف�ضل

َحق ٌْل يف ج�سده منذو ٌر لطيور الأفكار

ُ
ي�شغل �أفكارهم ،كما لو �أنهّ

و�أجمل.

املهاجرة.

�شيطانٌ �آخر:

لكن�ُ ،س ْرعانَ ما حت ّولت هذه

يرف�ضونه
لكنّه ُيقيم يف عمق �أعماقهم

الأفكار
�سد الآفاق.
ْفاق َت ُّ
�إىل �أَن ٍ
عا�ش ٌق لنف�سه،
ِ

أر�ضه
ال�سماء على � ِ
َن َزل َغ َ�ض ُب َّ
اخ�ضرت حقو ُلها
َف
ّ

ّ
احلظ.
ال مِنَ

وعا�ش ُق ّ
يظل مطمئن ًا:
ِ

ّ
يف�ضل الإقامة يف الأمكنة

ال �أحدٌ يغا ُر منه،

البعيدة عن م�سقط ر�أ�سه:

ال � َأحدٌ يناف�سه.

منَ العمل جتيء �سعاد ُته،

الغيم َح ّق ًا،
يعرف
َ
لهذا َيعي�ش م�سكون ًا ،بالق َلق.
عندما يقر�أ َن ّ�ص ًا عظيم ًا
�ص «ينت�صر» عليه:
ي�شعر ك�أنَّ هذا ال َن َّ
ما �أَغْ َنى ،وما �أجمل هذه «الهزمية»!

��ج���ر َي����ا �أم�����ي ��َ�س � ِق��ي� ْ�م
�إ َّن���� ِن����ي فيِ ال��� َه� ْ
�أن ُ
ِيم
ْ�����ش��دُ
ال�����س��لْ�� َوانَ فيِ َر ْو�� ِ����ض ال َّنع ْ
ُّ
���اج �� َ��ش���وقِ ���ي �أ�� ْ��ش��� َت��� ِك���ي
ُك���لَّ��� َم���ا َي���� ْه���� َت� ُ
َ������ذْ
َو ُع����ي����ونيِ ت رف ال����دَّ ْم���� َع ال � َع��م��ي� ْ�م
�أ���ش��ت � ِك��ي َو ْج������دِ ي �إ َذا ال����� َّ��ش��� ْوقُ هَ � َف��ا
و�إذا ا َ
����ر َف�����ا
حل������ ُ���س����ونُ َح��������وْليِ َر ْف� َ
�����ر ال��� َو ْج���ه ا َّل�����ذِ ي َع��نّ��ي اخْ � َت � َف��ى
�أذ ُْك� ُ
ُ
َ
���م
و�أن�������ا فيِ احل��������زْ نِ �أ ْم����� ِ��ش���ي َو�أهِ ����ي� ْ
�� َ��ش� َ
���ك َي����ا �أم�����ي َو َق�����دْ
��اق��� ِن���ي َط���ي���فُ ِ
� َ���ض� َ
��رب���ي َر َق����دْ
��اق ��َ��ص���دْ ري وال��� َّن��� َوى ُق� ْ
َ
َف��� َب��� َك���تْ َع��ي��نِ��ي َو�� َ��س���م��� ِع���ي ق�����دْ َف��� َق���دْ
خيم
َ
���ص�� ْو َت �أم���ي � َ��ص��و َت� َه��ا ال�� ّع ْ
��ذب ال َّر ْ
��م َن���اج���ي���تُ نجَ ���م��� ًا فيِ ال����َ�س � َه� ْ�ر
َف��� َل��� َك� ْ
��ر
َول����� َك� ْ
����م �� َ���س����اءل����تُ �أن����������� َوا َر ال��� َق��� َم� ْ
���ك َي���ا �أم����ي َف��م��ا � ْأع� َ
َب�ر
َع���� ْن� ِ
���ط����وا َخ� رَ ْ
ُ
ُ
ميم
ُع�����دْ ت ب���اخل���ذالنِ َم��ط � ُع��ونَ َ
ال�ص ْ
���ط ال��دُ ج��ى
���م َن���اج���ي���تُ فيِ َو�� َ���س� ِ
َو َل���� َك� ْ
���ر َج����ا
َف���م�����َ��ض���تْ َع���� ِن����ي ال����ل���� َّي����ايل َع� َ
���رج����ي����تُ َو َم�������ا � ْأج���������دَ ى ال���� َّر َج����ا
َو َت� َ
َ
َ
َ
َ
يم
َواخ��ت��ف��ى ال��� َب���د ُر َو َم����ا هَ ���ف الن�سِ ْ
ُع��������دْ ُت ل���ل�����ُ��س��� َم���ا ِر �أ�� ْ��س��� َت�������س��� ِق���ي َن��� َب���ا
ُك����ل���� ِل���� ِه����م َف������������ا َر َق �أ َم����������� ًا �أو �أ َب������ا
����ر َب�����ا
َف�����������إذا ال������ ُ���س���� َم����ا ُر م���ث��� ِل���ي ُغ� َ
���م
َي���ط���ل��� ُب���ونَ ال���� َع����ون م���ن َر ٍب َر ِح���� ْي� ْ
���رو ُر َب���اب���ي َو َح��� َك���ى
������ر َق ال������ َّ���ش� ْ
َط� َ
���ح� ُ
ُق��� ْل���تُ َط �ْي��رْ ُ ُ
��وق َب��ك��ى؟
����ب ْ
م���ن �� َ��ش� ٍ
احل� ِّ
����ج����ر َت���� َغ����نَّ����ى َ
و����ش��� َك���ا
َوم���������نَ ال���� َه ْ
َ
َق َ
ِّ
������ال َب����ل �أ ْب����كِ����ي لأنيِ ك��ال � َي��ت��ي� ْ�م

�أحمد را�شد �سعيدان
ahmed@hamaleel.ae

أبعاد ..
الفكر ممار�سة حرية ولي�س عملية تقييد بقيود �شخ�صية
�إمنا �إخ�ضاع �إىل نوامي�س وقوانني اتفق على �ضرورة وجودها
مع وجود م�ساحة �شا�سعة �إىل ما ال نهاية وال حتد نهائيا من
ممار�سة مو�ضوعية منهجية ،تخ�ضع للمنطق وال وج��ود �إىل
حالة ا�ستثناء �إذا خ�ضع الأمر �إىل ا�ستناد ت�أ�سي�س حقيقي.
ويف هذه احلالة الوعي الكامن يتجلى يف ال�صريورة والقدرة
على خلق �آلية توافق الن�ضج الفكري .من خ�لال االنعتاق
واملمار�سة يف حقل التجارب املتجددة بعيدا عن عملية التنظري
وكذلك النهل من ح�صيلة جتارب الآخرين ونتاج اختمار م�سرية
البحث والتنقيب الخ ..كل ذلك ي�ؤدي �إىل الإثبات ثم االنعتاق
والتحرر وحتقيق الذات واالرتقاء والت�سامي عرب �س ّلم تدرجي
يف اجتاه علوي والبحث عن العن�صر املفقود يف ال�شيء املوجود
يف كل مرحلة على حد �سواء مع الت�أطري ..وجت��اوز العراقيل
والعقبات التي هي من نوامي�س الكون يف �أي عمل ناجح..
لغة ال�صراع الفكري بني ومع الآخر�أفرزت منوذجا جديدا يف

تكري�س مفاهيم جديدة يف احلياة ب�شكل عام ،مفاهيم خ�ضعت
لعملية التهجني بني النظرة الثاقبة وبني الر�ؤية املزدوجة
ملنطق التعامل املبني على تبادل الآراء حتت مظلة احلوار
البناء ..الأمر لي�س ب�أزمة قد تعيق م�سري عجلة التعامل الثنائي
مع الآخرين لكنها تك�شف لنا الطريقة املثلى يف �إخ�ضاع �آرائنا
�إىل قيمة املُحاور من حيث موازين الوعي لديه وحدود الأفق
ومراحل اال�ستيعاب اذ �أن الكل ي�ستلهم من حميطه �إ�شارات دون
حتديد كنهها والكل ي�ستطيع �أن يحمل معول النقد ولكن ال�س�ؤال
الذي لن جند له �إجابة على مدار الع�صور «من ينقد من!» .
هذا ال�س�ؤال الإجابة عليه متثل �إ�شكالية الر�ؤية الأحادية
للأمور فحيثما وجد من ميار�س الدور املنوط به حتققت املعادلة،
مع املناداة بتحرر الر�أي من �شوائب الأنا ومن عقدة �شخ�صنة
الق�ضايا وتلك الرنج�سية التي جبلت عليها الأنف�س..وكذلك
�ضرورة االحتكام �إىل املنهج ال�سليم والقومي ولي�س بال�ضرورة

�أن يكون املنهج ال�سليم �أكادمييا ولكن البد �أن يخ�ضع للعقل
بتجرد كامل دون الإخ�لال بالأمور الثابتة حتى تكون هذه
الأخرية هي املظلة التي يتم اال�ستناد �إليها يف ت�صريف الأمور
دون االجنراف نحو منطق االنفعاالت وردات الفعل االرجتالية
حر�صا على الإمي��ان بالفكرة والق�ضية وذل��ك رهني بطبيعة
احلال مبدى �إمياننا بفكرة ما وحر�صنا على امتالك زمام الأمر
فيها ،فقد تدور الأيام وتك�شف لنا الر�ؤية ب�شكل جلي ووا�ضح
واجنالء ال�ضبابية رهني بالعملية الزمنية ..املطلوب ك�سر حيز
الغمو�ض حتى عند جمابهة املوقف باملوقف وتبقى لكل فعل،
ردة فعل و�شيء بديهي �أن يكون هناك توازن من خالل االختالف
الرحمة ..فالغرابة �أن القدا�سة �أو الكمال �أو املثالية �أمور ال
حدود لها وبديهيا �أنها تزيد امتدادا مع عدمية الو�صول ..ولكن
عجلة ال�سعي مطلوبة وب�إحلاح!.
حممد ..
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رشة عطر

هل دس أنفها جيبه؟

ها �أنا وامل�ساء..
�أنطف�أ مع غروب كل �شم�س ..و�أتبعرث يف مدى �أحزاين..
مل ت ّلم يوم ًا �شتاتي..
تركتني لل�صقيع و�أورثتني عذاباتي..
مل �أكن �أدري و�أنا �أخطو خطواتي �إليك..
�إين �س�أفقد قدمي..
و�س�أبقى يف عراء اللحظة� ..أ�ستجدي وقتك..
خالية الوفا�ض من كل �شيء ..ممتلئة بك!..
�أطرق �أبوابك بعنف ويتعبني �صمتك..
َ
ب�سمتك و�أت�ساقط �أمام �آ�ساك،
�أقف عند حدود
وتخربين عيناك عن التجارب التي �أنهكت روحك وكم
�أوجاعك،
تتحدث و�أنا �أن�صت كراهب �أذهلته احلقيقة فعاف دنياه،
واتوارى عنك ودموعي ..وتتق ّو�س �أ�صابعي
و�أتدثر ح�سراتك..
فيت�ضاعف بردي!..
َ
جئتك وق�صائدي ورو ٌح مفعمة بالأمل / ..الع�شق..
�إمتزجتُ بحروفك ح ّد التوحد..
ونرثتُ لك م�شاعري وكلي..
مل تقبلني  /مل ترف�ضني..
�أبقيتني يف املنطقة الو�سطى..
الموط�أ قدم يل يف حياتك..
وكان البد من قرار..
ع�شتُ يف ظلك..
ونذرتُ نف�سي لك ..ومل تدري  /لن تدري!..
نفة مطر..
يف املنطقة الو�سطى ..نتمزق يف ظالل الرمادي ..ونفقد
بهجة الألوان!..
دمية..
لغادة ال�سمان:
لأن غيابك هو احل�ضور
رمبا ال �شفاء من �إدماين �إياك،
�إال بجرعات كبرية من اللقاء داخل ال�شريان!

عفراء ال�سويدي
afra@hamaleel.ae

د�س �أنفها يف جيب ِه �أم يف عر�ضهِ؟
هل َّ
وفج�أة �صرخ ال�س�ؤال يف وج ِه غفلتي و�أيقظني ،لكم كنتُ
�أمتنى �أن �ألقى جواباً يف «احللم» يَقيني َغ َّ�صة احلرية التي
ال ُتريد َتركي َ
و�ش�أين وك� ِيّأن الوحيدة يف هذا الكون التي
ما َزالتْ َت�شعر!!..
ماذا تري ُد مني ياهذا وقد منحتك ك ّل الأجنحة ل ُتحلق
بعيداً وندمت
ً
يّ
الل�شىء �إال ل ِأن منحتك ماال�أملك  ,فكان دَينا �آخر يف
رقبتي
ً
ووجعا �أعظم يف خا�صرتي
وفقد وندم وحرية!!...
مجُ رد ورقة و�أرقام �أعادتْ فت َق جميع املل َّفات ال�صفراء
واحلمراء وفتقتني و�أنا �أحاول �أنْ �أجد َ
لك خَمرجاً ما ،لتبقى
َ�سامقاً كما بد�أنا �أ َّو َل مَرة ،مجُ رد ورقة كغريها م َّرتْ بِحربها
امل ُ َعلقم على جفاف العمر ل َت�سخر منه ومني وتمَ �ضي غري
عابئة بالتفا�صيل املُوجعة التي ُتخ ّلفها بني ال�سطور ،والرواية
مازالت مَا�ضية يف عروقي دماً �أ�سوداً ،وجعاً بعد وجع ،وال�شىء
تغي �إال من ب�ض ِع هم�ساتٍ مجُ ْ هَدة ،حتاول الو�صول اىل
رَّ
ال�سـكينة!!..
َّ
الت�س�أل كثرياً عن الوجوم يا�صديقي فمازلتُ �أحاول ِاِبتالع
اخلِنجر ،خنجرك ُم ّر ،مَازا َل يُ�ساو ُم َحلقي على الإختناق رغم
جتاهلي امل ُ ِّ�صر على ترك الأمور مت�ضي على علاّ تها
وك�أ َّن ُه بذلك ح َّل امل�شكلة!!..
ذات امل�ساء ,لأنيّ وبكل ب�ساطة ُ
غت�صبه َ
قررت
َن َف�ساً عميقاً �أَ ِ
د�س ْ�س َت ُه غِ يل ًة يف جيبي �أنا  ,يف قلبي �أنا
احلياة  ,رغم �أنفها الذي َ
لي�سرتق ال�سمع اىل نب�ضاتِ قلبي التي كانتْ لك و«لوحدك»
فغ�ص بي وم�ضى بعيداً اىل ُ
حيث
لوال �أن تل َّوث ب�أنفا�سها َّ
ال َتعلم  -وال�أعلم
اِمنحها ماتريد وقل لها ماتريد فلم �أعد �أ�س�أل ملن هذا
احلرف وال ملن تلك احلقيقة ،فل ْم تعد �أحداثك معها ت�ش ّكل
يف عاملي �سوى �أرقام المعنى لها� ،أمل �أُخربك قب ً
ال � ِيّأن �أكره
احلِ �ساب؟
ً
َ
َ
ّ
كنتَ تظن دائما �أنك الأذكى ،وكنتُ �أعلم ذلك و�أبت�سم يف
قرارة �صربي ،لأين وللمرة الأوىل يف تاريخنا امل ُ َ�ش ِّوق� ،أتفوق
ال�ساحر
عليك ،فتخ َّيل مدى فرحتي حني ي ُ
َنقلب ال�سحر على َّ
ومتوت الأفعى الكربى ب�أفعى م�سكين ٍة مثلي ،لننتهي بتفاحة
نيوتن التي وجدها �صدفة ،ومن ثم م�ضى خُم ِّلفا للب�شرية
الدّين.
علماً يُنتفع به وحتى يوم ِ
َ
اليك عِ لمي يا�سيدي الذي ماجاءين من الهواء ،والمن
تفاعالت الأوك�سجني الهارب من �أوردتي بثاين �أوك�سيد
الكذب والرياءَ ،
اليك عِ لمي يامن �أتقن َّ
فن اِحتوائي من ُذ
نعوم ِة �أظافري وحتى نهايتي على نف�س ا َ
جلنب من الغباء
احلب حتى ُّ
بت �أخ�شى احلاء و�ألفظ
املُدقع الذي �أغرقني ب ِه ّ
الباء بعيداً عني كالوباء ،فقط لأنها ُتذ ِّكرين ِّ
بكل مام�ضى،
ومالذي م�ضى؟
ال�أحد يعلم �سوى �أنا

أمازلت تسأل
نفس السؤال؟

و�أنت
وهي ....والزمن
�أ�صبحنا ُكرث يارفيق ،حتى �ض َّج بنا املكان ،لن �ألعب بعد
اليوم معكم لعبة «القط والف�أر» ،فلم يعد يَعنيني من هو
ّ
القط هنا ،ومن هو الفا ّر جل ما�أريده هو ان �أجنو بطهري
من م�ستنقع عقيم تنبت على جنبي ِه كافة �أ�شكال الطحالب
بو�ساو�س الحتمل �سوى قىء الوجع وفجيعة القهر وخماوف
الرذيلة ،وتذ َّكر جيداً �أنْ ال�شى َء يرتع يف َّ
الظالم اال الأ�شباح،
َ
وعند التقائهم بالنور الذي ي ُ
َنطق بي َ
ل�سوف
ذات ف�ضول،
َ
ول�سوف �أبت�سم،
َتدمع جميعها �أنْ قاربتني ،ذات َخطيئة
ال�صديقة ،ول�سان حايل يُتمت ُم
َك َعادتي ،وعلى م حِ
َالمي مَغفرة َّ
رناً «قول ا ُ
َت مُّ
حل َط ْيئة»

���ال
ول�������س���ت �أرى ال�������س���ع���ادة ج���م��� َع م� ٍ
����ي ه������و
ال�������س���ع���ي���دُ
ول������ك� ّ
ّ
�����ن ال�����ت�����ق� ّ
وت�����ق�����وى اهلل خ��ي��ر ال����������زّ اد ذخ������ر ًا
وع������ن������د اهلل ل���ل���أت������ق������ى م�����زي�����دُ
وم��������ا ال ب��������دّ �أن ي�������أت������ي ق���ري���ب
ول�������ك�������ن ال������������ذي مي���������ض����ي ب���ع���ي���د
ّ

ملاذا ياحبيب العمر مل يبقَ �سوايا؟
ملاذا �أراك يف كل �شيءٍ بقايا؟
وعطرك ين�ساب بني احلنايا؟
مل ـ ـ ــاذا؟�..أ�شعر بك حويل فال �أراك
�أجري �إليك فت�أبى خطايا..ملـ ـ ـ ــاذا؟
ملاذا هروبي منك اليك؟
عيني كي ال �أراك �..أراك
�أغم�ض ّ
ف�ألقاك نب�ضا ً �سرى يف دمائي
َمل اخلوف؟ ..واالرتباك
�سمعتك �صوت ًا ...فبت �شظايا
�شعرت ب�شوقي ت�ساقط مني
وي�سرع اليك بلهفتي عني وعيني...
بعيني يبيت التم ّني فكيف؟
واين ..لأدرك اين� ...أود اخلطى �صوب اخلطايا
ملـ ـ ـ ــاذا؟..فان بكيت �أراك ابت�سامه.
وان �ضاق بي دربي� ...أنت ال�سالمه.
وان الح يف االفق ليل طويل
ت�ضيء يل بدرا خلف الغمامه
مل ـ ـ ــاذا؟ ..ملاذا �أجدك كلي ...وكلي
وا�شعر باين فتاة ال�ضياع؟!
وكلما زارين دفئك ...عطفك
�شعرت بعيني دموع الوداع؟!
ملـ ــاذا؟ كفاك يابذور اخلوف ويل
واتركيني كي اغني واحفر يف الي�أ�س نهر التمني
فين�ساب �صوتي ...وايام عمري غناوي ال�سفر
ويف القلب وك ُر...حلب َكب
�أبى ان يدفن ويبقى ...كـ�سر
فبد�أ يجول ب�شد الرحال ...بنف�سي وفكري
ويبقى ال�س�ؤال! ..ملاذا احلقيقة �شيء ثقيل؟
ملاذا الهروب من امل�ستحيل؟
�سئمت ...هلكت ...مللت ...هربت ...
فكل ُ حمال...محُ ال البقاء ...محُ ال محُ ال
محُ ال الو�صال ...محُ ال محُ ال..تعبت فيكفي لهذا ال�س�ؤال
فما اجلدوى مما ...كل ما يقال
يئ�ست فهيا ن�شد الرحال
ً
وان جئت ت�س�أل �أين الرحال؟! �ستلقى جوابـا...
وتلقى حب َا لقيط ال�شعاع
وقلب ًا بدونك �أخاف ال�ضياع
وعمر ًا �سنينه باتت جياع
فع�شقك ...حبك ...فيه املتاع
وفيه قلبي ...ميد ال�شراع
ليبحر فرحا ...ميد الذراع
لنن�سى احلزن ونن�سى الوداع
�أمـ ـ ـ ـ ــا زلت ت�س�أل نف�س ال�س�ؤال؟
�إذا ً فتعال ...هيــا تعال انظر لقلبي
وكيف احلال به قد �آل..فوجد امل�أوى بقلبك ه ـ ـ ــذا
فهـ ــذا اجلواب لذاك ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤال

منى خمل�ص

دينا املعيني

أنياب الخوف

عجز الليل بو�صف كل �شي
ترك �أحداق الروح مُتمعنة َ
فيك �أنتَ
خُمرتقة قواي العقلية
مُ�سخرة لل�شوق جنوى الوفاء
و�سمفونية ا ْلقرب ..وماذا بعد ..؟

وبع�ض َ
ٌ
منك ارحتل  ..و�شيئاً منى.
تال�شى  ..ففي كل ورقة �ضوء
و�سنبلة لقاء
�أنيابُ ٌ
خوف تحُ اول نه�ش قلبي
�أج ُه ُل �أمرها
و�أخفي ظِ ُلها ..
�أمنية  ..هي ..
�أن �أبكي حني ي�س� َ
ُ
البع�ض عني
ألك
وقتَ �إحت�ضاري الأخري ..
و�أن ..
َ
ال �أجدك حني يغ�شاين الليل البارد
وانتهاك الظالم ..

مل يرتك ال�شجن يل مِ َ
نك �سوى
وقتٌ ارتخت تفا�صيله بذاكرة الفقد

�أنياب اخلوف
تنه�ش �ضلوع احلرف..

()1
يف ُكل مرة ..
يُدندن احلنني �إليك
يغني حلن البقاء مبزامري ال�صدق
ي�شاطر القمر باكتماله ..
و�....أغادرين َ
ذات ليلة

متزق ثوب الفرح
جترت �أوتار احلديث ب�صوتي
فال �..آخر مني وال �أول باقي
فرت�س ق�سوة ال�صخور ثرى
حني َت ُ
َ
الأر�ض وارتعا�شات ج�سدك هنا ..
بات الأمر م�سربال على حائط الن�سيان
وومي�ض اختفى للحظة جفاء منك
َ
قمي�صك
حني كان للأنثى �صدى بداخل
ووقتُ تع ُلقها بالهواء..
اليوم فقط
َ
أ�شارتك
ُكنت رهنُ �
حني مل يطاوعني القلب ال�ستن�شاق
عِ طرك
وهدهدة �أجفان الليل بيديكَ

هربتُ من حيث ال يعلمون ..
فكان البحر �أمامي واملوت خلفي
يطم�س �أحالم املا�ضي
و ُيفلتُ من ذاكرة ال�سنوات
ٌ
بهذيان مل ين�س
وقب�ضة  ..اجل�سد
وتعرثات الوجع
وقت ذروة ال�شوق  ..لوفاء الكلمة ..
()2
ْ
ْ
َ�شرِيعة الفقْد
حلما عاجزاً �أن يفق�أ عني احلقيقة
بتُ ..بني �أهزوجة المْ �ضى والأنا
تاركة اخليال مت�صفحاً جريدة الأم�س
تت�ساقط �أوجاع الب�ؤ�س

تتكئ على حافة هاوية
لها �أعمدة البوح تنهمر ..
تِلك �آهات حترتق
ُفقد الكل �شيء
ّ
وتلك الآمال املعلقة على حِ بال الوقت .
ن�صمت ..وال زلنا خائفني
نهرب ..كذبذبة الروح وم�أوها
وحدها ت�ستهل م�شروعية الفقد �ضمري
�آخر
مرهون بت�سكع احلرف وما يطمرون ..
ٌ
ٌ
جمهول �أمره
�صوت بوتر
م�س من احلنني يخلق للروح و�شو�شتها
ٌ
هو ٌ
جنون يقرتف حماقة احلب
�صوته بدمدمة ال�ساخرين ..

�أتخي ُل ..الزه ُر يبكي
والنهر له حار�س
واحلديث يتوك�أ العجز
�أتخي ُل ..احلب مُبعرث
واجلمال منفي هُ ناك
و�أ�سوار الزمن خارجة عن احلياة ..
أدو�س قلي ً
ال على قلبي
�س� ُ
وا�ستمع اىل �أنني القبور
وحلظات الفقد الأوىل
قد تفوتني �أحالمي العاجزة
وقد � ..أم�ضى بذراعي املمدودة حواجز
ال�صمت

و ّنة �أمل
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الوجع هنا الزال!!

حوار

بقلم :ليالي

حب غير
حبي لك يا وطن النور لي�س وليد موقف طارئ،،،
وال يخ�ضع لفرتات معينة ،،،وال حتدده مقايي�س
خا�صة� ،،،إنه ٌ
وهاج�س يرتبط بدقات
نب�ض دائم ًا
ٌ
قلبي فطاملا �أنا موجودة و�أنعم باحلياة ف�إنني �أنعم بحبك لأن
قلبي الينب�ض �إال بك.

هــو :لي�ش تبكني؟ (دموعج تقتلني)
هــي( :هذي) حقيقة م�شاعرك؟ �أو كالم لال�ستهالك
اليومي؟
هــو( :هذي �إهانه منج) و�أ�ستهزاء مب�شاعري (يبغيلها
اعتذار) �أنا فعال (ما �أحتمل دموعج) �أح�س اين
�صغري �أمامها� ،أو �إين �سبب مبا�شر فيها.
هــي( :تبغي تكون) م�س�ؤول (حتى عن دموعي) ال...
ترى (زودتها)
هــو :وهنا تكرب م�س�ؤوليتي� ،إنزين ومن �أحق مني
مب�سحها.

مبالغة

تهاويم

ال �أبالغ يف ت�صوير معاناتي لتظهر ب�صورة قد ال ي�صدقها

البع�ض( ،مع �إن) العك�س هو ال�صحيح ،ف�أنا �أمررها بـ(فلرت ون����ـّ����ت����ي ي�����ا م���ث���ق���ل ال����� ّون�����ه
����ش���وق���ي وح����ب����ي ل��������داري غري
ي����وم ����ض���اع «ال����ه����زر» يف ال����وايف
و�أرخ���������ص ب��ع��م��ري ع��ل��ى �شانه خا�ص) قبل �أن تخرج �إليكم ،،،ف�أنا �أ�شفق عليكم من ق�سوتها
(ترى مب كل َ�ش ْي ينقال)
يل ع����ن الأدن������ظ������ار خم � ّف��ن��ه
�����ب م�����ن�����زّ ه ع�����ن ال��ت��ق�����ص�ير
ح� ٍ
وال ع������ادل������ه ح������ب خ�ل�ان���ه ي�شكي لعينك حديث اجل��رح عنوانه
و�أي����ح����د �أم������ا ب����ي ع����ن ي�����ش��ايف
وينقل بقايا الأم���ل يف ك��ف جمنونه
مو�سى مرزوق عبداهلل

قناعة
وصف

سؤال؟!

ي������ا غ����ن����ات����ي دوك رم����ان����ه
ه�������اي م����ن����ي ح����ق����ك م���ع���ون���ه
(كان يف الهند عي�ش هبابه ي�س ّد دراوي�شها) يقال هذا الو�صف �سئل �أحد احلكماء عن احلب فقال� :شجرة �أ�صلها
ح�����د ل�����و ت��ت�ر�����س ل�����ه ث��ب��ان��ه
ي����ي����ح����ده وي�����ق�����ول ط�����ش��ون��ه للذي يطلب حاجة من �شخ�ص هو نف�سه يف �أ�شد احلاجه ل�شيء الفكر ،وعروقها الذكر ،و�أغ�صانها ال�سهر� ،أوراقها
ما وال ي�ستطيع �أن ي�سد حاجة نف�سه ليعطي غريه.
الإ�سقام وثمرتها املنيه (�صدقه واهلل ما قال عيله).
وح�������د ل�����و ت���ع���ط���ي���ه ب����الآن����ه
امل�������زاه�������د ه��������وب ف���ع���ي���ون���ه
�شعر قدمي

عزف القلوب

عبوا
�صحيح �أن �أهلنا ال�سابقني مل يرتكوا لنا �شيئا لنقوله ،لقد رّ
عن كل الأمور املتعلقة بحياتهم ومعي�شتهم ،هذه الأبيات اجلميلة
مل نعرف قائلها �إمنا �أ�صبحنا نرددها (منذ وعينا على هذه
الدنيا) كموروث �شعبي عن القناعة وهي كنز ال يفنى.

كل القلوب و�أينما كانت ويف �أي زمن تعزف معزوفة واحدة
التتغري هي معزوفة املحبة والأ�شواق ،طبع ًا باختالف النغمات،
فكل يغني على لياله .

ال����ه����وى م����ا ب��ي�ن ع���ا����ش���ق وم��ع�����ش��وق
ال دف���ع���ه ال�����ش��وق ي��ال��غ��ايل اكتمل

مصادفة
عزيزي (ال تخ ّلي) حياتنا للم�صادفة تلعب فيها دورها الكبري،
فوجودنا مع ًا �أهم و�أغلى من �أي �شي� .شي جديد
منطق جديد هذا الذي حتدثني به ،،،و�ضع غريب عليك (وما
عرفته فيك) وق�سوه مل �أعهدها يف (لهجتك)(�إنته �أحيدك
)(عيل
حنون) (وما حيدين �أهون عليك) تق�سو (عل ّيه جذيه ّ
خلني) �أقول انها �سحابة �صيف وتعدي.

خالد الوايل

حد من الناس!

يا مالك القلب يف بخلك وتبذيرك
هم�سة وف��ا منك تثقل كاهل ديوين (حد من النا�س) (ثقيل طينه) وجوده مثل الهم على
فالح الهاجري القلب� ،أول ماتراه العني (ي ّعود ال�شوف جمروح) رمبا
كان يتوقع ر�ؤية(غايل) (وان�صدم بر�ؤية الثقيل) ،يف
ح�ضوره �أ�شعر �أين �أختنق من �شدة �ضيقي وي�أ�سي من
احتياج
ان�صرافه.
كالمه ،حركاته ،وجوده نف�سه ال يطاق� ،أكاد �أ�صرخ
ال �أحتاج منك �إال الكلمة الطيبة ،واحلنان و�أن تعاملني كما
فيه ب��أع�ل��ى �صوتي (:ف ��ارق  ..م ��اودي ا�سمع حتى)
�أعاملك ،حتبني كمحبتي لك ،تكون قريب ًا مني عندما �أحتاجك،
طاريك من بعيد لكن �أخاف �أجرح اخلاطر اهلل يعني
(وقبل كل �شيء) يهمني احرتامك.
من باله اهلل مبثل هذي البالوي.
اح���ت���ي���اج���ي ل����ك ي��ط��ال��ب��ن��ي �أه�����ون
وال�����ت�����ردد ب��ي��ن �أب�����ع�����د و�أق����ت���رب

ال��ق��ل��ب م��ا يقبل وج����وده وال ال���روح
و�أح���������س يف ق���رب���ه مب��ل��ي��ون �ضيقه
م��اه��ب لطيف احل��ك��ي يف ق��ول��ه م��زوح
حل���ظ���ة م���ا �أط��ي��ق��ه
ث��ق��ي��ل دم�����ه
ٍ
ج��ا���س��ي ف����واده م��ا ت� ّع��ل��م ع��ل��ى النوح
ج��اه��ل ب��إح�����س��ا���س ال��ق��ل��وب الرقيقه
ي�����دري وي��ع��ل��م �إن يف ق��ل��ب��ي ج���روح
ل���ك���ن ي��ت��ج��اه��ل و�����ض����وح احل��ق��ي��ق��ه
دامي ع��ن��ه ي�شوح
ل����وال ان ق��ل��ب��ي
ٍ
م��ا ك��ن��ت ع�����ش��ت ب��ق��رب م��ث��ل��ه دقيقه

هي فا�صله من فوا�صل �آالمي
و�س�أ�شتاق اليه !!
و�ست�أخذين الذكرى لأيام م�ضت
مل يرتكني
مل يجرحني
مل يهجر موانئ الف�ؤاد
ومل يعبث مب�شاعري
مل يرث مواجعي
يا اهلل لقد كان م�سامل ًا
نعم كان لطيف ًا
لقد �سرقني (منـّي)
طيب ًا كان
همه فقط �أنا
لقد قالها �إنتي �أنا
فلم خوفك ؟!
وهل �أنا؟؟
�س�أظلم (�أنا؟؟)
هل �أجر�ؤ على تعذيبك
يا (�أنا ؟؟)
وماذا بعد ؟؟؟
مازلت �أنا �أرتقب وعوده
بينما تغلبت عليه هو (الأنا)!!
و�أ�صبحت �أنا
جمرد حلم مل يكتمل
يا �أعذب و�أجمل �أحا�سي�سي
ال �أدري َ
مل كلما زرتك
كلما اقرتبت من (هنا)
�أ�شعر (بالوجع هنا)
نعم �أح�سه كالن�صل احلاد
عندما مير على جرحي الطري
فينك�أ اجلرح من جديد
ويعود لينغر�س مرة �أخرى يف قلبي
ما �أجمل �إح�سا�سك
وما �أ�صدق �إح�سا�سي بك
تعلم �أين �أتيه حب ًا بك
و�أ�شعرك هناااا نعم
فهل تتقبلني كما �أنا ؟؟
ت�سمعني ب�أي لهجة قلت ؟
وب�أي لغة كتبت ؟؟
بالت�أكيد تقر�أين
تفهم معناي
لغة �سهلة بالن�سبه لك
�سواء كنت عامية �أم ف�صيحة ؟؟
�ألي�س كذلك ؟؟
فكل ما �أريد
ان �أ�صل ب�أح�سا�سي
�إىل قلبك �إىل
�سمو
الغايل قلبي
�أنت....و�أنت!
(�أح�س اين �أبغي) �أعيد التفكري بعدة �أمور
و�أ�شياء (�أولها �أنت ! و�أنت! و�أنت...مابقى �شي
ثاين)

مواهب
وراء القضبان
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مسرح الدنيا
الحياة تجارب

�أجول مب�سرح الدنيا �أ�شاهد م�سرحي وافالم

متر املواقف والأحداث علينا جميع ًا فن�سمع �أخبار ًا عن �أنا�س
نعرفهم وال نعرفهم ون�س�أل عن �أحوالهم حتى يتجمع لدى معظمنا
العديد من الأخبار واحلكايات واملواقف ولكن من منا ا�ستفاد من
هذه فاذا �س�ألت عن �أ�سباب انحراف البع�ض ووقوعهم يف اخلط�أ
�أو بحثت يف �أ�سباب انت�شار بع�ض الأمرا�ض االجتماعية ف�ستجد
ال�سبب ب�سيط ًا للغاية وهو عدم التفكري فيما يدور حوالهم ! وذلك
�أنهم مل يعتربوا احلياة لعبة ذكاء بحاجة �إىل التخطيط والدهاء
فلو �أنهم فكروا يف هذه الدنياء ومتعنوا يف هذا الوجود ال�ساحر
لعرفوا احلق �سبحانه وتعاىل ولو �أنهم اتعظوا مبا حل بكل ظامل
جبار البتعدوا عن الظلم واجلربوت.
ولو �أنهم وجهوا تفكريهم �إىل �أخطاء الآخرين حلاولوا قدر
امل�ستطاع �أن يتجنبوها فجميعنا ينتقد بع�ض ال�سلوكيات ويرى
الآثار ال�سلبية التي ترتب عليها وجمعينا ي�سمع �أخبار ًا عن املعارف
والأقارب ،ولكن من نظر �إىل تلك الأحداث نظرة حتليلية؟ ومن
طبق ما تعلمة؟ فكم نحن بحاجة �إىل �أن نعيد النظر وكل ما
يجري حولنا فابد�أ من الآن وال تدع حدثا مير عليك من دون �أن
ت�س�أل ما الذي �أدى �إليه وماذا كانت النتائج فكر فيما يدور حولك
فاحلياه تفي�ض عرب ًا و�أجعل من نف�سك ناقد ًا �أدبي ًا مل�سرحية
حياتنا ف�ستجد من ينافق ويتملق لينال ر�ضا الآخرين فيما هم
متفجرون .من �أحادثيه الكاذبةعندها تكون �أخذت در�س ًا عملي ًا
يف م�ساوئ النفاق وعود نف�سك على ال�صدق لت�سلكه ك�سلوك
فطري من دون �أن جتهد نف�سك يف ذلك وعندها جتد الكذاب
يقع يف م�شكالت ال ح�صر لها ف�ستجد ل�سانك يخ�ش الكذب وال
ينطق �إال حق ًا و�صدق ًا وعد ًال من دون �أن تعطيه الأوامر بذلك،
ومن جهه �أخرى �ستجد ت�صرفات حكيمة للبع�ض �أخرجتهم من
م�آزق خطرية فتتعلم منهم ،هذه دعوة لكي يبقى ذهنك متفتحا
ملا يدور حولك من �أحداث متفهما للأ�سباب والنتائج لأن التفكري
والتخطيط لي�سا للم�شاريع امل�ستقبلية فقط والدرا�سة والتعليم
ال يكونان من الكتاب وح�سب ولكن احلياه التي نحياها مدر�سة
وا�سعة رحبه ملن �أرد �أن يتعلم فيها.

الحب دوري
ع����ط����ن����ي م�������ن اي�������ام�������ك ول���������و ي�����وم
و�أق��������������ول ع�����م�����ري ب����ال����غ��ل�ا ج����اك

ت���ك���درين ت��ب��ك��ي��ن��ي ت�����ض��ح��ك��ن��ي ���س��وال��ف��ه��ا
تخادعني ت��واع��دين توهمني معك باوهام

������ص��ب��ري ن����ف����د ي������ا زي��������ن م������ا روم
�أحت�������م�������ل اه������م������وم������ي وف������رق������اك

�����ح فيها
ت���خ���درين ت��ب��ن��ج��ن��ي و�أن������ا يل راي� ٍ
تعبت ا�سبح وكم ا�سبح و�أجنو من بحر االوهام

ان ك������ان ع����ن����دك يف ال����ه����وى ع����زوم
ت�������ع�������ال �������ش������ارك������ن������ي ب�����دن�����ي�����اك

يوهمني يقربني وي��ب��ع��دين ع��ن �شواطيها
تعب ا�صرب وكم ب�صرب و�صربي قد نفذ من العام

جت�������ي ب������ف������رح وت��������������روح ب����ه����م����وم
وارت�����������اح �أن��������ا ب����ق����رب����ك ور�ؤي����������اك

ت���واع���دين وال ت���ويف وال ت��ر���س��ل ر�سايلها
تعب اك��ت��ب و�أن���ا �أع�بر ولكن جفّت الأق�لام

ف������ري������د ب���ي���ن ال������ن������ا�������س م�����ع�����دوم
رب������������ي ب������ك������ل احل�������������س������ن ح���ل��اك

حربها من دم��ع عيني يا من روح��ي م�شقيها
م��ت��ى ق � ّل��ي بتفهمني م��ت��ى ي��ا �سيد الأري����ام

���م ن���ع���ي���م وخ���������ص����ر م���ه�������ض���وم
ج���������س� ٍ

دخيلك روف بي وقلي متى وع��ودك بتوفيها
ال�سنافـي

ي�����ا زي�������ن ف�������وق االر�����������ض مم�������ش���اك
حممد �سهيل املن�صوري

ال�سايل

اترك المستقبل
حتى يأتي
ال ت�ستبق الأحداث� ،أتريد �إجها�ض احلمل قبل امتامه؟
وقطف الثمرة قبل الن�ضج؟ �إن غد ًا مفقود ال حقيقة له،
لي�س له وجود ،وال طعم ،وال لون ،فلماذا ن�شغل �أنف�سنا
به ،ونتوج�س من م�صائبه ،ونهتم حلوادثه .نتوقع كوارثه،
وال ندري هل يحال بيننا وبينه� ،أو نلقاه ،ف�إذا هو �سرور
وحبور؟ املهم �أنه يف عامل الغيب مل ي�صل �إىل الأر�ض بعد،
�إن علينا �أن ال نعرب ج�سر ًا حتى ن�أتيه ،ومن يدري؟ لعلنا
نقف قبل و�صول اجل�سر� ،أو لعل اجل�سر ينهار قبل و�صولنا
ورمبا و�صلنا اجل�سر ومررنا عليه ب�سالم.
كثريون هم الذين يبكون لأنهم �سيجوعون غد ًا ،و�سيمر�ضون
بعد �سنة ،و�سوف ينتهي العامل بعد مائة عام� .إن الذي
عمره يف يد غريه ال ينبغي له �أن يراهن على العمر والذي
ال يدري متى ميوت ،ال يجوز له االن�شغال ب�شيء مفقود ال
حقيقة له.
�أترك غد ًا حتى ي�أتيك ،ال ت�س�أل عن �أخباره ،ال تنتظر قدومه
لأنك م�شغول باليوم.
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كاريكاتير
ك��ل ���ش��ي ع��ن��دي ب�سجن الوثبه
وال����درا�����س����ه ج���ام���ع���ي���ه ذرب����ه

الأك���������ل وال�����ن�����ت وال�������ش�ب�ري���ه
ب�������س ان�����ا ت��ن��ق�����ص��ن��ي احل���ري���ه
بو نوره  -الوثبه
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رحلة األلف ميل
رحلة الألف ميل تبد�أ بخطوة واحدة للأمام،
فعلينا البدء بهذه اخلطوة �أو ًال ب�أول لنحقق ما
ت�صبو �إليه �أنف�سنا.
�إن االهداف ال�سامية حتتاج �إىل همم عالية،
وهذه ال ت�أتي �إال بالتخطيط ال�سليم واملثابرة واجلد
واملحاولة واالتزان وح�سن الت�صرف ملواجهة
العقبات وحتدي ال�صعاب.
ال تزعم الكمال ولكن ا�سع �إىل حتقيقة .الإجابة
الوحيدة عن الهزمية هي االنت�صار ،اجعل من
العقبات �سلم ًا للرقي� ،إن النجاح ال يقا�س باملرتبة
التي و�صل اليها الإن�سان يف حياته بل بالعراقيل
التي يجتازها .ويتحداها �أثناء حماولته حتقيق
النجاح وبلوغ الآمال امل�ستهدفة� .إن للقلوب ن�شاط ًا
واقبا ًال فلنعالج فتورها ولنح َيي ن�شاط ًا ،ولكي
تقبل القلوب ال بد لها من ترويج ت�ستعيد بعده
القوة واالندفاع.
عندما ن�سعى لنيل الهدف النبيل املراد حتقيقة
علينا �أن نبذل ق�صارى جهدنا من �أجل حتقيق هذا
الهدف ،ولكن علينا �أال نن�سى نبل هذا الهدف،
وعلينا �أن نحاول جادين حتقيقه من دون �أن جنعل
�أهواءنا حتول دون تنفيذه.
ليكن يقيننا �أن ال نقتنع باحل�سن بل نحاول
الو�صول �إىل ما هو �أح�سن ولتكن لنا وقفة ت�أمل ثم
جندد االنطالق من جديد.

العطف

من أدب السجون
�أ الوقت وال�سيف
كفى َ
حزن ًا �أن تلتقي اخليل بالقنا

العطف هو �أن حتب النا�س �أكرث مما ي�ستحقون ...

و�أت�����رك م�����ش��دود ًا ع��ل��ي وثاقيا

مادامت الكلمة احللوة ال تل�سع الل�سان فلماذا النكرث منها.
�أهم ما يف التعليم �أنه يجعلك تعرف فائدته لك.

�إذا قمت عنّاين احلديد ُ
وغلقت
�صم املناديا
م�صاريع من دوين ُت ُّ

النبيه لي�س الذي يقول كل ما يعرف و�إمنا الذي يعرف كل ما يقول
ثالث مراحل يف حياة كل رجل:

وقد ّ
�شف ج�سمي �أنني كل �شارق
�أع��ال��ج ك��ب�ل ًا م�صمت ًا ق��د برانيا

الطفولة وال�شباب والكهولة.

�أبو حمجن الثقفي

املمثلون هم �أ�صدق الكذابني.
�أذا كنت را�ضي ًا عن نف�سك متام ًا فل�ست يف حاجة �إىل قدوة.
النحلة التي ت�صنع الع�سل لي�س لديها وقت للت�سكع حول اخللية.

فمن مبلغ الفتيان �أين بعدهم
م��ق��ي��م ب�����دار ال���ظ���امل�ي�ن وح��ي��دُ
مقيم ب���دار �ساكنوها م��ن الأذى

من مل يقتله القلق قتـله الإرهاق.

حل���م���ام قعو ُد
ق��ي��ام ع��ل��ى ج��م��ر ا ِ

جهلك احلقيقي  :جهلك باهلل.

وي�����س��م��ع ل��ل��ح��ي��ات يف جنباتها

ل َون حياتك من لون خيالك.
�أبو حممد

فحيح كرتجيع ال�����ص��دى ون�شيد
وما اهتز باب ال�سجن �إال ّ
تفطرت

اجلوهر

ق��ل��وب ل��ن��ا خ���وف ال����ردى وك��ب��و ُد
ابن ُ�شهيد «�شاعر �أندل�سي

من قصص الصادقين

عن عبداهلل بن م�سعود قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم :عليكم بال�صدق ف�إن
ال�صدق يهدي �إىل الرب و�إن الرب يهدي �إىل
اجلنة وما يزال الرجل ي�صدق ويتحرى ال�صدق
حتى يكتب عند اهلل �صديقا .و�إياكم والكذب ف�إن
الكذب يهدي �إىل الفجور و�إن الفجور يهدي �إىل
النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند اهلل كذابا ..متفق عليه.
خري خ�صال الرجال ال�صدق :جاء يف ترجمة
الإمام الفقيه البارع القا�ضي �إيا�س بن معاوية بن
قرة املزين الب�صري  -رحمه اهلل تعاىل  -ما ن�صه:
عن الأ�صمعي  -رحمه اهلل تعاىل  :-قال �إيا�س بن
معاوية  -رحمه اهلل تعاىل« :امتحنت خ�صال
الرجال ،فوجدت �أ�شرفها �صدق الل�سان ،ومن
عدم ف�ضيلة ال�صدق فقد فجع ب�أكرم �أخالقه».
لو و�ضع ال�صدق على اجلرح لرب�أ :جاء يف
ترجمة الإمام حق ًا و�شيخ الإ�سالم �صدق ًا� ،أحد
الأئمة الأعالم� ،إمام �أهل ال�سنة ،احلافظ القدوة
�أحمد بن حنبل ال�شيباين  -رحمه اهلل تعاىل -
ما ن�صه :عن متيم الرازي :قال �سمعت �أبا زرعة

مواهب
وراء القضبان

الرازي  -رحمه اهلل تعایل  :-يقول :قلت لأحمد
بن حنبل  -رحمه اهلل تعایل :-كيف تخل�صت من
�سيف املعت�صم و�سوط الواثق؟ فقال :لو و�ضعوا
ال�صدق على جرح لرب�أ.
لل�صدق �أثر يف ا�ستجابة الدعاء :جاء يف
ترجمة الإمام الرباين العابد القدوة ب�سر بن
�سعيد املدين احل�ضرمي  -رحمه اهلل تعاىل
 ما ن�صه« :عن احلجاج بن �صفوان بن �أبييزيد :و�شى رجل بب�سر بن �سعيد �إىل الوليد
بن عبدامللك �أنه يطعن عن الأمراء ويعيب بني
مروان ،ف�أر�سل �إليه والرجل عنده ،قال :فجيء
بب�سر والرجل الوا�شي ترعد فرائ�صه ،ف�أدخل
على الوليد ،ف�س�أله عن ذلك ،ف�أنكر ب�سر وقال:
ما فعلت ،قال :فالتفت الوليد �إىل الرجل فقال:
يا ب�سر هذا ي�شهد عليك ،فنظر �إليه ب�سر وقال:
هكذا؟ فقال :نعم ،فنك�س ر�أ�سه ،وجعل ينكت يف
الأر�ض ،ثم رفع ر�أ�سه فقال :اللهم قد �شهد مبا
قد علمت �أين مل �أقله ،ف�إن كنت �صادق ًا ،ف�أرين
به �آية .قال :فانكب الرجل على وجهه ،فلم يزل
ي�ضطرب حتى مات».

صورة

يف خارج ال�سور والق�ضبان
ح��ل��م ت��رك��ت��ه م���ع طفلي
ٍ
يا وح�شة ال�سجن وال�سجان
لو ك��ان هو بالذهب مطلي

برعاية إدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية  -أبوظبي
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شعر ياضي

منتخب اإلمارات للناشئين

�أجمل الأهداف
العتب من المحبة
�أ�ستطيع القول ب�أن القنوات الريا�ضية الإعالمية ...بد�أت
ت�سحب الب�ساط بل �سيطرت عليه من حتت قنوات العري والفيديو
كليبات املعلبة .حيث وجد فيها امل�شاهد ب�شكل عام وال�شاب ب�شكل
خا�ص متنزها ميكن اللجوء �إليه يف �أوقات الفراغ والراحة.
ما دفعني �إىل احلديث هنا هو حال قنواتنا الريا�ضية وخ�صو�صا
مع تد�شني دوري املحرتفني .فاملتابع اجليد لهذه القنوات يلحظ
مدى التطور احلا�صل وحجم اجلهد املبذول داخل �أ�سوار هذه
القنوات لت�صل �إلينا ال�صورة بهذا ال�شكل الوا�ضح وهذا املحتوى
املتميز .لكن هنالك نقطة �سلبية من املمكن تداركها لكي ال
متثل ال�صوت الن�شاز يف هذه املنظومة اجلميلة .حيث �أن بع�ض
الربامج احلوارية املبا�شرة بد�أت تتجاوز اخلطوط احلمراء.
و�أ�صبح �أع�ضاء هذه الربامج يبحثون عن الإثارة بال�صراخ تارة
وبالتجريح والتنابز بالألقاب تارة �أخرى .ظنا منهم ب�أنهم وبهذه
الفو�ضى قادرون على جذب و�شد انتباه املتابع .جميل �أن نختلف
بالر�أي والأ�سلوب .لكن الأجمل �أن يكون الطرح والنقا�ش ب�أ�سلوب
راقٍ بعيد عن الغوغائية واالنفعال املفربك .لكي ال نف�سد ما و�صلنا
�إليه من مكانة �إعالمية �أجربت اجلميع على احرتامنا ومتابعتنا.
و�أمتنى �أن ال تف�سر هذه الكلمات ب�أنها توجيه بقدر ما هي بوكيه
ورد من حمب ومتابع يحمل توقيع «العتب من املحبة».
لكم التحية

نا�صر اجلنيبي
aljenaibi@hamaleel.ae

اخل�شونة املتعمدة من بع�ض
الالعبني لي�س لها ما يربرها
وتنم عن �شخ�صية و�أخالق
ه�ؤالء الالعبني وتعلن عن �إفال�سهم
الفني.

اجن�������ازك�������م ي������ا ه������و ك��ب�ير
ي��ك��ف��ي م���ع���ك ع�����ش��ن��ا ال���ف���رح
ن���ب���غ���ي ت����ع����ي����دوا امل��ن��ت��خ��ب

ل����و ك���ن���ت ي���االب���ي�������ض �صغري
����������رح م����ري����ر
ن�������س���ي���ت���ن���ا ج�
ٍ
اي������������ام ع��������دن��������ان وزه����ي���ر

كارت أصــــــــــــفر
م���������ات احل������ل������م ي����اح���������س����ره
و�������ش اخ����رت����ه����ا ي�����ا اب��ي�����ض
ارج�����������وك ع����ي����د ح�������س���اب���ك

وق������ل������وب������ن������ا م����ن����ك���������س����ره
ب������ك������ره وب�������ك�������ره وب�����ك�����ره
خ������ذ م������ن ر������س�����وب�����ك ع��ب�ره

كارت أحـــــــــــــمر
ع�������س���ك���رن���ا ����ص���ي���ف ف���ل���ن���دن
ومل����������������ا ه��������ن��������ا ردي��������ن��������ا
ح��������ر ورط���������وب���������ه ت����ذب����ح

وب�����ع�����دي�����ن رح������ن������ا دب����ل����ن
ق���ل���ن���ا ح�������ش���ا م���������ش مم��ك��ن
ي�����اخ�����ي اوروب�������������ا اح�������س���ن

بالرغم من وجود �ستة �أندية
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة �إىل �أنها
جميع ًا تقبع يف دوري املظاليم.
فاملو�ضوع يحتاج �إىل وقفه وعمل.
كم هو �شجاع ذلك القرار
الذي اتخذته �إدارة ال�شعب
بعدم امل�شاركة يف البطولة
العربية وذلك لتوا�ضع م�ستوى
الكومتندوز يف اجلوالت املا�ضية.
الظاهرة الكروية املحلية
حممد عمر مازال يبدع مع
ناديه (اخلام�س) ليثبت
للجميع ب�أن اجلهد والإ�صرار هما �سر
العطاء والت�ألق.
موا�ضيع ال�سجن واحلب�س
والإيقاف بد�أت تطال العديد
من العبينا املواطنني .فوقفة
مع النف�س يا �شباب.

لسعات رياضية

حممد اليافعي  -الإمارات

العقل يا
صديقي ...خلك
طبيعي!

طبيعي جدًا!

طبيعي جدا!

ال يوجد لديك �صانع لعب م�ؤثر ،ال يوجد لعب جماعي ،يوجد لديك «و�أخريا» العب مت «حلبه» بت�سكني
املنتخب مل ي�ؤ ِد �أي مباراة جيدة منذ مباراة �سوريا والتي خ�سرناها بالثالثة فلماذا ال
الالم على جميع الأ�صعدة والذي يكنى ب�سمعة!
نرى خ�سارتنا اليوم �شيئ ًا طبيعي ًا وا�ستمرار ًا ملا �سبق!
واملطلوب منه �أن ي�سحب  10العبني خلفه باجتاه املرمى اخل�صم ،هو نف�سه مل يعد يتحمل ال�ضغط!

طبيعي جدا!

عندما يكون لديك دفاع مهمتهم هي التفرج والتفنن بدل من القتال و�إرهاب اخل�صم طبيعي جدًا!
ميت�سو ال يرتك فريق ًا �إال �إذا �آمن ب�إفال�سه كرويا ،ترك العني ..وانهار ،ترك الغرافة القطري وانهار،
فمن الطبيعي �أن ت�ستقبل �شباكك الأهداف بكل حب و�شوق وحنان!
وعندما يكون لديك العب �ساحر يتفنن كـ«ب�شري» يجابه «بارك جي �سون» بفنيات الدوري ترك االحتاد ال�سعودي وانهار ،والآن ترك الأبي�ض ...وانهار! فلماذا الآن نريد �أمر ًا جديد ًا!!
االجنليزي ولمِ َ ال فنحن حمرتفون �أي�ض ًا و�شعارنا متاما ك�شعار الدوري االجنليزي ...والفرق
�أن �شعارنا فيه كورة و�شعارهم به �أ�سد بثالث ر�ؤو�س!
وعندما يكون لديك «فار�س» بال جواد قليل اخلربة ،و حتاول االت�صال «ب�ألو» بدون �إجابة ليس باألمر الطبيعي!
نعرتف ب�أننا متوا�ضعون من حيث القوة البدنية واملهارية يف العبينا! ولكن �أن تنعدم الروح القتالية
فلماذا ال نتوقع اخل�سارة؟!
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هوية رياضية
فريد علي محمد حسن المرزوقي :
 تاريخ الدخول يف جمال التحكيم 1990/5/11 :م . تاريخ احل�صول على ال�شارة الدولية 2000/1/1 :م . الدرجة  :دويل �ساحة .المباريات الدولية :
• بطولة �آ�سيا حتت � 16سنة التا�سعة من � 6/13إىل �2000/7/1إيران،
حكم �ساحة .
• دورة ك�أ�س اخلليج العربي ( )15بال�سعودية  ،من � 16إىل 2002/1/30
 ،حكم �ساحة .
• ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا حتت � 17سنة ( اململكة العربية ال�سعودية ) من � 27إىل  ، 2002/7/31حكم �ساحة .
• نفيت�شي ( �أوزبك�ستان ) × اال�ستقالل ( �إيران )  ، 2002/11/26 ،حكم �ساحة .
• نهائيات بطولة الأندية العربية على ك�أ�س الأمري في�صل بن فهد ( القاهرة )  ،من � 6إىل  ، 2003/7/20حكم �ساحة.
• ال�صني × �إيران  ، 2004/3/27 ،حكم �ساحة .
• مباريات يف الدوري القطري خالل الفرتة من  13ـ  ، 2004/4/17حكم �ساحة .
• الكويت × عمان  ، 2004/5/12 ،حكم رابع .
• الإ�سماعيلي ( م�صر ) × الأهلي ( ال�سعودية )  ، 2004/6/13 ،حكم �ساحة.
• نهائيات ك�أ�س �آ�سيا  /ال�صني من � 7/17إىل  ، 2004/8/7حكم �ساحة .
• بريوت الأوملبي ( لبنان ) × هوم ينايتد ( �سنغافورة )  ،2004/9/15 ،حكم رابع .
• باختكور ( الأوزبك�ستان ) × �سينجنام ( كوريا اجلنوبية )  ، 2004/10/27 ،حكم �ساحة .
• اجلي�ش ( �سوريا ) × باختكور ( الأوزبك�ستان)  ، 2005/3/9 ،حكم رابع .
• النجمة ( لبنان ) × برذرزيونيون ( بنغالدي�ش )  ، 2005/3/16 ،حكم �ساحة .
• احل�سني ( الأردن ) × دميبو ( الهند )  ، 2005/4/20 ،حكم �ساحة .
• بينا ( تركم�ستان ) × برذرزيونيون ( بنغالدي�ش )  ، 2005/5/11 ،حكم �ساحة .
المباريات المحلية المهمة :
• نهائي ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  ،العني × ال�شباب  ،مو�سم  ، 99/98حكم �ساحة .
• نهائي ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  ،اجلزيرة × الأهلي  ،مو�سم  ، 2002/2001حكم �ساحة .
• نهائي ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  ،العني × الوحدة  ،مو�سم  ، 2005/2004حكم �ساحة .
الدورات يف جمال التحكيم :
• دورة �إنعا�ش درا�سية للحكام ال�صفوة  ،كواالملبور ـ ماليزيا  ،من � 27إىل . 2005/1/29

ويبقى اللعب با�سم املنتخب مهمة ثقيلة على القلب لدرجة �أنك ترى الالعب يجر
نف�سه جرا يف امللعب!
ما املتوقع �إذا؟ غري اخل�سارة !

طبيعي جدا!

�أن نخ�سر لرابع وخام�س و�ساد�س مرة ،و�أن نقولها بالفم املليان نحن مفل�سون
كرويا لأن تثقيفنا للالعبني خاطئ ،الكرة م�صدر زيادة للرزق لدينا ولي�ست م�صدرا
حقيقيا للرزق ،الكرة هنا ترفيه و متعة العمل و واجب ،واملحا�سبة مقت�صرة على ك�أ�س
اخلليج� ،إذا طبيعي جدا ما يحدث!
عزيزي القارئ� ،أترك �أي �سبب يجعلك تغ�ضب لأننا مل ننت�صر ..حتى تقنعني قبل
اجلميع بهذا ال�س�ؤال :ملاذا خ�سرنا؟
لكم التحية

كأس صاحب السمو
رئيس الدولة

خواطر رياضية

كتبDil-piero-10 :
انطلق ك�أ�س رئي�س الدولة «حفظه اهلل ورعاه» انطالقة  -يقولون الدفاع ا�صب ــح
�شوارع  ..وازيد انه على
جديدة ،وكلنا يعرف معنى الك�أ�س بل �أنه لي�س ك�أي ك�أ�س  ..ك�أ�س
ما قيل «�سالك»
رئي�س الدولة وماذا يعني بالن�سبة للأندية الإماراتية جميعاً
التي تتناف�س عليه و�شرف �أن يناله �أي نادي بالدولة  ..قد ن�شاهد  -منتخب كوريا اجلنوبية
يكمل ما بد�أه منتخب
هناك دورياً و فيه الكثري من اجلوالت ،ويف النهاية يك�سبه نادي
بالدهم ال�شمايل ويلقن
وهناك الكا�س كذالك بالنهايه يك�سبه واحد ،و التاريخ ال يذكر
منتخبنا الوطني در�سا
�إال �أن هذا الفريق فاز بك�أ�س رئي�س الدولة  ..ما �أريد احلديث
نكتف بثنائية املنتخب ال�شمايل ،بل جترعنا
قا�سيا .مل ِ
عنه هو �سباق البطوالت وهذا ال�شء لي�س باجلديد ولنطالع
�ضعفها من املنتخب اجلنوبي� .أربعة �أهداف وباعتقادي
بع�ض الإح�صائيات للأندية الأكرث تتويجاً
كانت كفيلة ب�إنهاء احللم الطويل و�إن كان هناك ب�صي�ص
�أمل فهو بال �شك ال ي�سمن وال يغني من جوع ونحن بهذا
امل�ستوى� .صباح اخلري !
الشارقه
 ميت�سو ودومينك وجهان لعملة واحدة ،وخ�سارة كل منهماب�أربعة �أهداف جاءت لت�ؤكد �أن االختيار مل يكن موفقا،
 8بطوالت
خلونا بالدوري �أح�سن!
االهلي
 �إ�سماعيل احلمادي موهبة كروية ت�ستحق الإ�شادة ،العبمنا�ضل وفنان ي�سحر الألباب ب�أدائه� ،سجل هدفا بعد
 7بطوالت
�صيام طويل� ،أمتنى �أن يكون هذا الهدف بداية عالقة
العين
وطيدة مع املرمى.
 ريا�ضة الإمارات �إىل �أين؟! منتخب م�ستواه «تعبان» ،ق�ضية 4بطوالت
�شعوذة و�سحر ،ق�ضية خطف بالإكراه وال�شروع بالتهديد،
وماذا بعد!
الشباب
 فالديفيا ،فالديفيا ،فالديفيا ،الأجنبي الذي �أبدع يف 4بطوالت
عزف �سيمفونياته مع نادي العني ف�أمتع جمهور العني،
خويف عليك من العني!
النصر
 �شكرا للمبدع والر�سام الكاريكاتريي عادل على توا�صله 3بطوالت
معنا وت�سليطه ال�ضوء على ما يدور يف ال�شارع الريا�ضي
بفنه اجلميل.
الوصل

بطولتان

الوحده
بطولة واحدة

الشعب
بطولة واحدة

عجمان
بطولة واحدة

بني ياس
بطولة واحدة

 تعليقات ريا�ضية من ال�شبكة العنكبوتية: كل مباراة و�أنتم بخري ! لو كل العبينا ن�سميهم �إ�سماعيل كنا فلحنا! دومينك ع�صا ميت�سو! من �أمن العقوبة �أ�ساء الأدب! بال ك�أ�س العامل بال عوار الرا�س! هذا الالعب لو يعدمونه بال�شنق �أح�سن من �أن نخ�سر فيهر�صا�صه!
 ما �سبب خ�سارة املنتخب؟ بكل اخت�صار �إنها دعوةاملظلومني من الريا�ضات الأخرى!

خالد هزاع القحطاين
alqa7tani 83@hotmail.com
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مغازل
ور ْم����������������ت ع�����ي�����ن�����ي م��������ن امل�������غ�������ازل
واك������ث�����ر ت������اث������ر ب������������رد ل���ي�������س���ار
ع����ل����ى ال���������س��ي�ر ط�����ال�����ع ل�����ك ون�������ازل
و����������ش���������وي ب�������اق�������ي يل وب�����ن�����ه�����ار
م�������اه�������م�������ن�������ي ك������ث�����ر امل����������ه����������ازل
دم��������ي خ����ف����ي����ف وع������ن������دي ا������ص�����رار

تكتبها لكم

عم�شه

ر�سوم

مثل الوحش
ق���ل���ب���ي ي���ن���ات���ع ل�����ك م�����ن ال�������ش���وق
وام���������ش����ي ع���ل���ى درب��������ك وا������ش�����اوح
ل������و ك��������ان ت���ط���ل���ع ل���ل�������س���م���ا ف����وق
واهلل الرك�������������������ب م���������������راوح
الين م�������ول�������ع ب��������ه وم�����ط�����ف�����وق
وادم���������������وع ع����ي����ن����ي ل�������ه ت�����ن�����اوح
م����اه����م����ن����ي يف ال������ك������ون خم���ل���وق
ان����������ا م���������س����اف����ر ب�������ك و�������س������اوح
اذا ط�������������روك اف����������ز وات����������وق
م����ث����ل ال����وح���������ش وق�������ت امل�����ت�����اوح

دعمني!
ب�����ن ع�����م راج����
�����و ت�������وه ي������س��وق
ري�����و������س ع ���ل�
���ي وال رح��م��ن���ي
ك�����ن ار�����س����ل����وه ا
جل������ن م�����ن ف���وق
م�����وق������ف�����ه ل�����
�ك�����ن دع����م����ن����ي
ي����ع����ل ي ���ل����ه����د
ك�����ب�����ده ال����ع����وق
ب����اغ����م����ت ل����ك
����ن م���ا����س��م��ع��ن���ي

نحاسه!
وزني زايد!
ورم���ت م��ن ك�ثر ال�����س��ري��ط ال��واي��د
ا���س��رط وك�ثر ال�سرط مايكفيني
اح��ي��ان اح�����س اين �شبعت وبايد
واح��ي��ان اب��ا ك��ل مات�شوفه عيني
ودوين ال���دك���ت���ور م��ا���ش��ي ف��اي��د
ن�����ص��اي��ح��ه ي���ا ه��ال��ع��رب ت��اذي��ن��ي
ان ق����ال وزين زاد وزين زاي���د
ه��ذي م��ن اف��ع��ايل و���ض��رب ايديني

م�����ن�����ك ت����ع����ل����م����ت ال����ن����ح����ا�����س����ه
ي�����ا ل��ي��ن ع���ل���ى ط���ب���ع���ك ت��ف��وق��ت
وا����ص���ب���ح���ت ����ش���اط���ر ف��ال��ب��ه��ا���س��ه
وارت����������اح ال ���ش��ف��ت��ك ت�����ض��اي��ق��ت
ح����ال����ك غ�������دا ف����ي����ه ان���ت���ك���ا����س���ه
درب�������ت�������ن�������ي وان��������������ا ت���ع���ل���م���ت
ال�����و������ض�����ع م����اي����ب����غ����ي درا������س�����ه
����ش���ك���ل���ك ت���ل���ي���ع���ن���ت وت����وه����ق����ت
ان ك��������ان حت�������س���ب���ه���ا ف���را����س���ه
ان��������ا ف�������ض���ي���ت ول��������ك ت��ف��ي��ق��ت
ب���������ش����ل م������ن ج����ف����ن����ك ن���ع���ا����س���ه
واذا غ���ف���ي���ت ب���ف���ع���ل���ي اح��ل��م��ت
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ب���اك���ر ا����ش���ارك واخ���ط���ف ال��ك��ح��ل م ال��ع�ين
واك����ت����ب ق�����ص��ي��ده ت��ن��ت��ق��ل ع��ب�ر الزم�����ان
ت���ب���ه���ر م�����ن ال����ع����رب����ان ق���ا����ص���ي ودان���ي��ن
ي����ط����رب ل���ه���ا ت����رك����ي امل���ري���خ���ي وغ�������س���ان
وب�������در ال�������ص���ف���وق اي����وق����ع ال����ه����ا ب��ك��ف�ين
ت��ك�����س��ر ب�����س��ب��ك وح���ب���ك رادار ���س��ل��ط��ان
����ش���ي���ك ف���ي���ه خ���م�������س���ة م�ل�اي�ي�ن
وا������ش�����ل
ٍ
اح����ي����ا ب����ه����ن م�����ا ب��ي��ن ل����ن����دن ول���ب���ن���ان
اح����ب����ه واع�����ت����رف اين اح���ب���ه
وال ادري مب����ا ي��خ��ف��ي��ه ق��ل��ب��ه
خ�����ض��ع��ت ال��ن��ف�����س ل��ع��ي��ون��ه ذليله
ع�����س��اه ي��ح�����س يف ���ش��خ����ٍ�ص يحبه
ج��رح��ن��ي دون م��ا ي���دري جرحني
ج����زاين ال�����ص��د وان����ا اح��ت��اج قربه
ا���ش��وف ال��دن��ي��ا ���ص��ارت م��ث��ل غابه
ت�����ص��اب ال��ن��ف�����س ب��ال��ت��ف��ك�ير ره��ب��ه
واحا�سي�س الب�شر ا�ضحت رخي�صه
و����ص���ار احل����ب ع��ن��د ال��ن��ا���س لعبه
���ص��ح��ي��ح اين ان������ا ط���ي���ب ول��ك��ن
اف����ن����د �����ص����ادق امل���ع���ن���ى وك���ذب���ه
ك��ت��ب��ت ون���ي���ت���ي ���س��م��ح��ه وب��ي�����ض��ا
ح�����س��اف��ه ����ص���ارت ال��ط��ي��ب��ه م�سبه

اال ي��ا م��ط��وع��ي زود جنونه
مكحل عيونه
جناب ال�شاعر
ّ
اباك ت�سكر ال�سانه «ب�سبانه»
وتخلف بالهقاوي كل ظنونه
وال يقوى يحرك غري رم�شه
يغامز وال�صحافه ي�صورونه
وين�سى ال�شعر ويدور وظيفه
ب�سوق الهو�ش ويالقي زبونه

وي���ح���ظ���ن وج�������ودي يف امل���ح���اف���ل م���زاي�ي�ن
����ش���اع���ر ب��ي�ن الوط�������ان !
وا�����ص��ي�ر ا����ش���ه���ر
ٍ

طلبتك  ..تكفى يا مطوع �أمانه
(�أبو قذله) تق�صق�ص له ل�سانه
ابيه ب�شاطي ال��راح��ه يتعتع
ويبكي مثل طفل ٍ يف احل�ضانه
يباغم غم وال حد يفتهم له
وي�ب�رح ب�س ي��أ���ش��ر يف بنانه
�رم ينظم ال�شعر ويقوله
ي��ح� ّ
يروح يبيع يف اجلربه (بنانه)
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واحة الشعراء

م ت ق ا ط ع ة
1

أبراج الشعراء

تكتبها هذا العدد� :سارة املري

الحمـــــــل

�ستوب �ستوب برجك يقول �أن م�ستقبلك ال�شعري غام�ض جدا
وحمفوف مبخاطر جمة ..ن�صيحة ال ت�سمع كالم برجك وا�ستمر
لكن ب�شرط حاول تتقبل النقد.

الثـــــــــور

برجك الثور �صح ؟ ب�س تفكريك ذكي هاهاها..فهمت ؟! برجك
يقول �أن املغامرة غري املح�سوبة راح توهقك  ..عاد اانته ع قولتهم
عقلك برا�سك تعرف خال�صك.

الجـــــوزاء

ونتي ونات خمتله يل ولدها طايح ال�سوفه ماخذه يومني معتله
واتذكر يف اخلال �شوفه  ..خلها ع ربك ما �ضاقت اال وتفرج .

السرطـــان

بيني وبينك برجك وايد متفائل هال�شهر و�سيا�ستك يف ال�صرف
حلوه ب�س ن�صيحه عن تتهور وت�شرتي �سيارة ثانية ترى البطره
هب زينه.

األســــــد

انته ب�صوب وا�سم برجك �صوب  ...ليت يف برج ا�سمه الديايه
كان �ضميناك له  ..عيل حد ي�ستحي يحدر ي�سلم ع الرياييل يف
ميل�س ابوه ؟

العــــذراء

ال تكلمني وعلى وجهك زعل  ..ابت�سم يل تبت�سم روحي معاك
...حط هالبيت �شعار لك وخل عنك الكدر  ..ترى زعلك يزعل
غاليك.

الـمــيــزان

يف معلومة تقول ان �صاحب هذا الربج يكون دائما متعاون ًا
ومهذب ًا ،ي�سهل عليه االت�صال بالآخرين ..لكن من يعرفك يقول
العك�س متام ًا �شي حلو تكت�شف كذب املنجمني وت�صدق الواقع.

العقـــرب
القـــــوس

معيد الفطر بثياب ارم�ضان وطوفت الأم�سية وخلفت موعدك
وياالربع هذي حالة من ي�أخر �أ�شغاله لآخر حلظه  ..عاد �سو يف
نف�سك خري وجرب تكون �أول واحد يف�صل لعيد ال�ضحى على اهلل
حت�س بروعة الإجناز.

الجـــــدي
الدلــــــــو

وال �أروع واح�سن عنك لو تودر عنك الو�سوا�س  ..ياخي �أنت �شاعر
متميز وثقتك بنف�سك �أهم عن�صر ي�أهلك ملن�صات الأما�سي فال
تخلي نقد عابر ي�أثر على م�سريتك ال�شعرية  ..اتفقنا ؟
ودي �أكون ان�سان م�شهو ر� ،شاعر كبري ودبلوما�سي ؟ ..يا ويل
حايل ع ْنك..فالن :ال حتاتي بتحقق اللي يف بالك ب�س الزم تعرف
�أن االجنازات الكبرية حمتاجه لعزم وجهد ومتابعة والأحالم
والأماين ما ادّ�سم ال�شارب !

الحـــــــــوت

انتبه داخلك قنبلة من الإح�سا�س على و�شك الإنفجار ...لي�ش ما
تكتب و تريح قلبك؟
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عشق المظاهر
�شنطة (ج��ي��م��ي��تْ ���ش��و) مف�ص�صة و جلديه
و����س���اع���ة (رو ِل����ك���������س) و ���س��ل��ع��ه �إي��ط��ال��ي��ه
�شيلة م��ن (ف��ن��دي)
(ب�����رادا) و (دي����ور) ..و
ٍ
اهلل ي�����رح�����م ����ش���ي���ل���ة (ال���������ش����رق����ي����ـّ����ه)
و(����ش���ان���ي���ل)  ..وم����زخ����رف ل����ك ال���ن���ظ���اره
ر ّوح زم�����������ان ال����ك���������ش����م����ه ال���ط���ب���ي���ه
���������ري) ط����اي����ح ع��ل��ي��ه��م ط��ي��ح��ه
و(ا ْل�����َب����رَ ْ َب� ِ
االط������ف������ال ح����ت����ى �������ص������اروا ازق����رت����ي����ه
( ِو ْل��������� ِوي ف����وت����ون)  ..ون��ع��ل��ت��ه واغ���را����ض���ه
���ي خ����ي����ايل  ..وظ�����اه�����ره (���س��ل��ب��ي��ه)
�����ش� ٍ
ع�����ق�����دة زم����������ان ال������ي������وم ه��������ذا امل�����ارك�����ه
امل�������ارك�������ه  ..وامل��������ارك��������ه الأ�����ص����ل����ي����ه!
ع�������ش���ق امل����ظ����اه����ر ..ف�������ش���خ���ره وت�����س�لاي��ه
�أم�����زع�����زع�����ه ب���ال���ف���ك���ر وال�������ش���خ�������ص���ي���ه
ت����ل����ق����ى ب���ع�������ض���ه���م ب������ال������دي������ون اي����ت����ايل
وي�������ع�������اين �أزم��������������ه م�����رع�����ب�����ه م���ال���ي���ه
وي�������دف�������ع ع�������ش���ر �آالف ل������و ه������و ح����ايف
�إل�����������ـ حم����ف����ظ����ه م�������ن م�������ارك�������ه غ���رب���ي���ه
وغ�����ي�����ره ي�������������دّ ور يف امل�����ت�����اج�����ر م���ث���ل���ه
ل�����ك�����ن م�����ت�����اج�����ر �������س������وق االي������ران������ي������ه
ت���ق���ل���ي���د (من���ب���ر ون ) وع���������ايل ����س���ع���ره
ت�����ق�����ل�����ي�����د م�����ت�����م�����ي�����ز وم��������� ّي���������ه م����� ّي�����ه
ي��ل��ب�����س وي����ك����ذب  ..ب�������س ه���� ّم����ه ي��ع��ر���ض
امل���������ارك���������ه ل��������و ه��������ي غ����������دت وه����م����ي����ه
ي�����ك�����ذب ع����ل����ى ن���ف�������س���ه ق����ب����ل م�����ا ي��ل��ب�����س
لأن�����������ه ي������ع������اين �أزم��������������ة ال�������س���ط���ح���ي���ه
الفطينه
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أفقي
� -1شاعر �إماراتي قدم الكثري لل�ساحة ال�شعرية الإماراتية ،كان له مع هماليل لقاء يف
العدد ال�سابق.
 -2الغيم وال�سحاب.
� -3ض�أن – مرتفع �أو ه�ضبة.
 -4وحدة نقدية قدمية – قط ،معكو�سة.
 -5خلق خالف الإن�س  ،معكو�سة – �أمر مبعنى ا�سكت.
 -6من طرق تعليم الأبجدية يف املا�ضي وذلك ب�إعطاء الأ�سماء للحروف.
 -7من م�سميات �سرطان البحر قدمي ًا.
 -8فعل مبعنى عطف – م�سمى الطار ولكن بدون جلد ي�ضرب عليه و توجد فيه
�صناجات معدنية للإيقاع ي�ستخدم يف االحتفاالت.
 -1لقب �شاب �إماراتي ا�شتهر ب�أداء ال�شالت وا�سمه احلقيقي عبداهلل –
عاطفة.
� -2ضرب من الأ�ساور واحللي الن�سائية تكون ذات نتوءات جانبية مقببة.
 -3زورق �صغري ي�صنع من جريد النخل �أو من �أغ�صان الدعن و يح�شى
بالكرب حتى يطفو لي�ستعمل يف �ضح�ضاح املاء والأهوار ال�ضحلة – �صفة
لل�شيء الذي �أ�صابه ال�صد�أ ،معكو�سة.
 -4لقب ال�شاعر املتوفى علي بن حممد ال�شام�سي.
 -5م�سمى قدمي للتلقيح �ضد الأوبئة والأمرا�ض – حرف متكرر.
 -6نوع من الأ�شجار كانت موجودة يف و�سط مدينة ال�شارقة  ،كان عمرها �أكرث
من � 100سنة ويب�ست وماتت و�أ�سموا قرب ًا من مكانها ميدانا با�سمها �صنعوا فيه
ن�صبا تذكاريا وهي م�سمى ملنطقة يف ال�شارقة اليوم �أي�ض ًا – حرف متكرر.
 -7معنى التل املرتفع.
 -8نوع من انواع �سرد الق�ص�ص ،حتتوي على العديد من الف�صول و
ال�شخ�صيات لكل منها اختالجاتها وتداخالتها وانفعاالتها اخلا�صة.

عمودي

ال�شعر والر�سم وجهان لإبداع واحد وانته ال �شعر وال فن وال حتى
فالح يف الدرا�سة ..قويل �شو موهبتك اقولك من انت !
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دانة غزر
ال حت ��اول يف حل��م م��ا ه��و �إلك
وامل� � �ع � ��اين ب ��ال� �ت� �ج ��ارب تنملك
وان جهلت و ِق ��ل ع��رف��ك �ضللك
ال ت �� �س�ير ب �ل �ي��ل يف درب الهلك

أقوال خالدة
39

من �أقوال ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه:
الشعراء
واحة
النظام الدميقراطي
«�إن بع�ض النا�س يظنون �أن هذا املجتمع مل يعرف
من قبل .وهذا خط�أ .لأن الآباء والأجداد عرفوا ال�شورى .و�آمنوا بها من
قبلنا· لقد فعلوا ما نفعله نحن الآن .لكن كل بطريقته ومفاهيم ع�صره.
و�سوف يظل مبد�أ ال�شورى من �أهم �أ�س�س حياتنا و�إىل الأبد .و�أنا �أتطلع
�إىل امل�ستقبل عندما ي�أتي الأب�ن��اء وي�ستمرون يف تطبيق ه��ذا امل�ب��د�أ مبا
يتالءم وحياتهم وع�صرهم ونظمهم».

وال متد ايديك �شروات ال�ضرير
وح ��د م�ن�ه��ا م�غ�ت�ن��ي وح� ��دٍ فقري
لي�س عيب ٍ يف العرب �أن ت�ست�شري
وال تظن الزين يفر�ش لك حرير
محمد بن راشد المكتوم
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شهادة حق
اال�ستاذ ال�شاعر را�شد �شرار وبعد �أ�صداء اللقاء الرائعة يف العدد
ال�سابق ،بعث لنا بر�سالة �شكر مل�ؤها الذوق والتقدير ونحن يف هماليل
نعتز مبثل هذه ال�شهادة ال�صادقة العفوية ون�س�أل اهلل �أن نكون عند ح�سن
ظن قرائنا دائم ًا.
خالد العيسى

في القلب زايد

هماليل
ق���ال���وا ه��م��ال��ي��ل ال�����ش��ع��ر وال��ث��ق��اف��ه
قلت اب�����ش��روا ه� ّل��ت �شموع وقناديل
ق��ل��ي��ل��ة الإ�����ص����دار ل��ك��ن  ..خ��راف��ه
ال ب��د م��ا ي�شهد ل��ه��ا ح��ا���ض��ر اجليل
���ع ل��ط��اف��ه
���ع �أدب م� ْ
ف��ي��ه��ا ذراب�����ه م� ْ
ب��احل��ب حت��ظ��اه��ا ال��ن�����س��ا وال��ري��اي��ي��ل
وان����ا ���س��ع��ي��د احل����ظ ب��اال���س��ت�����ض��اف��ه
فيها  ..وجتني م��ن بعدها مرا�سيل

صوت الشعب
دعا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمم ــد ب ــن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» يف اجلل�سة اال�ستثنائية التي
عقدها جمل�س الوزراء الثالثاء املا�ضي يف ق�صر
الرئا�سة  ..دعا �أع�ضاء حكومته �إىل املثابرة وعدم
االعتماد على ت�سيري دفة �أمور و�ش�ؤون وزاراتهم
من داخل مكاتبهم ،بل عليهم متابعة �سري �أعمال
الوزارات و�أي�ض ًا امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية
متابعة ميدانية يومية حتى يت�سنى لهم �إ�صالح
اخللل �إذا ما وجد يف �أي �أمر و�ش�أن يخ�ص امل�صلحة
الوطنية العليا لدولتنا و�شعبنا.

ك��ل احل���روف ال�ساميه يف ال�صحافه
�إذا ج��م��ع��ن��اه��ا ت�����س��م��ى ه��م��ال��ي��ل
ق���ال���وا ه��م��ال��ي��ل ال�����ش��ع��ر وال��ث��ق��اف��ه
قلت اب�����ش��روا ه� ّل��ت �شموع وقناديل
راشد شرار

واث��ب��ت��وا ل���ل���دار واج��ب��ه��ا
�م��ه
ال���وط���ن ك��ل��ف��ك��م ْم��ه� ّ
ال ت��ه��ي��ن��وا يف م��ط��ال��ب��ه��ا
�إنتوا �صوت ال�شعب وال ّأمه
وامل�����ع�����ايل يف م��رات��ب��ه��ا
فعلكم م��ق��رون ب��ال� ّ
�ذم��ه
وال���ن���واي���ا ف���ال �صاحبها

بحضور فاطمة بنت زايد

جتني بطيب وح���ب م��ا ه��ي كالفه
ك��ن��ه��ا ب�����ش��ارة ن���ور يل م��ن ب��ع��د ليل

الهمه
اوزران�����ا ���ش��دّ وا
ي��ا ْ
ّ

رابطة مشاعر األدبية تنظم فعالية ادبية كبرى
كتبت  :عذابة املن�صوري

برعاية وح�ضور �سمو ال�شيخة فاطمة بنت زايد
�آل نهيان حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �إمارة عجمان،
تنظم رابطة م�شاعرالأدبية فعالية كربى تعترب احدى
اهم خطواتها التنظيمية يف مقر جمعية �أم امل�ؤمنني
بعجمان وذلك يوم الثالثاء املوافق 2008/11/4م
يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
وتتنوع الفعالية من ام�سية �شعرية ومعر�ض ت�صوير

فنون

فني ي�ستعر�ض حماور املر�أة والوطن والهوية الوطنية
�إىل جانب عرو�ض خمتلفة جميعها تتمركز حول الإبداع
الن�سائي..كما ان الرابطة يف ذات االطار تنظم حملة
للوقاية من �سرطان الثدي بالتعاون مع االحتاد الوطني
لطلبة الإمارات فرع الطالبات �إىل جانب م�شاركات من
ع�ضوات جمعية م�صوري الإمارات ،كما وتت�ألق على ر�أ�س
القائمة ن�شاطات دائرة الثقافة والإعالم بعجمان.
حتيي الأم�سية ال�شعرية الن�سائية كل من ال�شاعرات
تنهات جند  -رمي النعيم  -علياء جوهر

هي ال�سنة الرابعة وذكراك عاطرة طرية يف الزوايا
والأمكنة و�صورتك عابقة ب�شذا طيبك ال تفارقنا حلظة
واحدة وحبك ميلأ قلوبنا ووجداننا وكلماتك قب�س من النور
نتهجها يف حياتنا ون�ستلهمها فكرا وادبا وق�صائد حب
وكل يوم مير بنا نزداد اميانا وقناعة ب�أنك رجل املواقف
الكبرية واملعاين الرفيعة واالحا�سي�س ال�سامية زرعت احلب
ف�أثمر وطن ًا من الإخال�ص والعطاء والت�آخي و�أخل�صت هلل
جهودك فلم تذهب ت�ضحياتك ل�شعبك �سدى  ..ف�شعبك
يا زايد يزداد يف كل يوم اقرتاب ًا وحب ًا ووالء الحتاده ..
وابنا�ؤك ما�ضون على النهج وخليفتك و�إخوانه احلكام على
العهد والوعد.
ال تفريط يف ذرة من ترابنا الغايل بل نفديه ب�أرواحنا
و�أموالنا و�أبنائنا دون تردد.
وكما �أو�صيتنا وعلمتنا دائما ال فرق بني مواطن يف
اق�صى الإمارات و�أدناها ،كلنا �أخوة وا�شقاء ننتمي لوطن
واحد ال يقبل التجزئة والتفرقة وال الق�سمة على اثنني.
«الإمارات» وطن احلب والدين والأ�صالة والعروبة وطنك يا
زايد وال ف�ضل ملواطن على مواطن �إال بالعطاء والإخال�ص
لهذه الأر�ض وهذا ال�شعب بثقافته وعاداته وتقاليده
وفكره وموروثه ومن يفعل غري ذلك �أو ي�سعى خالفه فقد
ً
�ضالل مبين ًا  ..نعدك يا زايد �أن نبقى
ظلم نف�سه و�ضل
�أوفياء ما حيينا و�أن نحافظ على الإرث العظيم وعاداتنا
العربية الأ�صيلة ال تغرينا احل�ضارات بركبها وال تغرنا
الدنيا بزخرفها بل نواكبها ونتطور معاها خلدمة الدين
والإن�سان  ..ن�شهد اهلل على ما يف قلوبنا ب�أنك �أخل�صت فينا
وعدلت و�أوفيت وكنت القلب الكبري والأب الرحيم والنب�ض
ال�صادق مل�شاعرنا يف كل املواقف وقدمت الغايل والنفي�س
ل�شعبك ووطنك  ..رحمك اهلل وجعلك يف املراتب العليا
وغفر لك و�أثابك عنا خري اجلزاء.
marsa@hamaleel.ae

«الحركة واال ِّتصال»

معرض فني خاص لفنانين عرب في معرض آرت باريس -أبوظبي
حتــت رعــايــة الفــريق �أول �س ـم ــو ال�شيــخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبتنظيم من
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث و�شركة التطوير
واال�ستثمار ال�سياحي ،تنطلق فعاليات معر�ض �آرت
باري�س� -أبوظبي خالل الفرتة من  21–17نوفمرب
 2008يف ق�صر الإمارات ب�أبوظبي.
ومن �أبرز فعاليات احلدث معر�ض «احلركة
واالتِّ�صال ..ال�سفر عرب ال�صحراء والبحر»:
اخلا�ص بفنانني عرب �شباب ،وتنظمه �أمل
طرابل�سي التي اختارت �أعما ًال خلم�سة ع�شر
فنان ًا ـ الكثري منهم من ال�شباب ـ يجمعها مو�ضوع

ال�صحراء والبحر.
ويع ُّد �شوقي �شمعون �أ�شهر امل�شاركني اخلم�سة
ع�شر يف املعر�ض ،وقد جتاوزت واحدة من �أكرب
لوحاته (االنتظار يف يوم �أبي�ض2004 ،م)
التقديرات لتباع بثمانني �ألف دوالر يف مزاد
كري�ستي املقام يف �أبريل/ني�سان 2008م
ب�أبوظبي.
وا�شرتك ر�شيد قري�شي وحممد روا�س يف املزاد
نف�سه ،فح�صل الأول على خم�سني �ألف دوالر لقاء
�إحدى لوحاته املر�سومة عام 1980م وح�صل
الثاين على ثمانية ع�شر �ألف دوالر لقاء لوحة تعود
�إىل عام 1971م.

�أما �أعمال في�صل �سمرة ف�شهدت جناحات
يف املزادات والف�ضل يف ذلك يعود �إىل �سل�سلته
«ر�ؤو�س» .ومرة �أخرى ،كانت كري�ستي يف دبي هي
من �سمح ببيع �إحدى منحوتاته ليبلغ �سعرها ثالثة
ع�شر �ألف دوالر.
ومن بني الفنانني الذين يتمتعون ب�شهرة وا�سعة
عبدالكرمي جمدل البيك ،و�إيه ماتو ،و�أمل داغر،
وناديا �أوفريد ،وبول واكيم ،وريكاردو مبارخو،
و�سامل دباغ ،ومايا عيد ،وعبداهلل اكر ،وجو�سلني
�صعب ،وجوزيف ابي ياغي.
ا�ستحدث �آرت باري�س �أبوظبي هذا العام
ق�سم ًا جديد ًا مكر�س ًا ملعار�ض ال�شباب ومواهبهم

الفنية التي يروجون لها .وتقدِّ م ثمانية
معار�ض فنية لأعمال ثمانية فنانني �شباب من
ثمانية بلدان لإبقاء العني مفتوحة على فناين
الغد العظماء.
ويت�ضمن مو�ضوع ال�شباب كذلك �أعمال
كامي زكريا مبونتاجاتها ال�صورية امللونة،
وجان مارك نحا�س بلوحاته املختزلة ،ويزيد
�أوالب برتكيبه للأقنعة ،ونانو وار�سونو بلوحاته
امليالة لل�سيا�سة ،وبارتيما نيثاين ب�صورها ذات
الدوافع الهندية ،ومارينا فيدروفا بلوحاتها
املتلألئة .وقد ظفرت الأخرية بجائزة نيكوال
فيوليت يف الدورة املا�ضية لآرت باري�س.

