
تواصل

1231

اأ�شبوعية تعنى بالثقافة والأدب ال�شعبي

»مـ�ؤقتــاً نــ�شـــف �شـهــريـــة«

للنجــاح عـنـوان

مريم بنت خليفة

40 �صفحة - درهمان A Half Monthly Newspaper, Issue (9) Saturday - November 1st, 2008العدد )9( ال�سبت 1 ن�فمرب 2008

www.hamaleel.ae

أوراق الوردشؤون الساحة شؤون الساحةقراءة

رمز اإلمارات 
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سالمه المزروعي:

االهتمام األكبر 

يتجه إلى فنانين من 

خارج اإلمارات!!

قراءة في ديوان
بن نعمان الكعبي

نبض وهاجس 
يرتبط بدقات قلب

شاعر المليون ..
وموسم شعري ناري

04

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

ال�شليم  وال��ف��ك��ر  ب��ال��راي 

واجتهد ل�شعبه  ���ش��ح��ى 

العظيم ال�شرح  له  وا�ش�س 

م���ا ي��ن��ت�����ش��ى ف�����ش��ل��ه اأب���د

م�شتدمي                  ع��ل��ي��ن��ا  خ����ره 

ت���ذك���ر م���واق���ف���ه ال��ب��ل��د

رج����ال واط���ف���ال وح���رمي 

الوعد ع  خليفه  واث��ب��ت 

ع��دمي م��ث��ل��ه  وم����ن  وايف 

ق�����اد امل�������ش���ره وان��ف��ن��د

القومي وال�����درب  ب��ال��ن��ه��ج 

�شند حم��م��د  ل���ه  وم��ث��ل��ه 

الكرمي  ال�شهم  را���ش��د  ب��و 

وع�شد ع����ون  ول����ه  ه����ذا 

الرحيم القلب  خ��ال��د  ب��و 

زاي�������د وي���ب���ق���ى ل����أب���د

العظيم الإم�������ارات  رم���ز 

زايـــــــــــد
الشمس التي ال تغيب

في الذكرى الرابعة لرحيله..

يف الثاين من نوفمرب، متر الذكرى الرابعة لرحيل والدنا وقائدنا ومعلمنا 

وطننا  وموؤ�ش�س  باين  ثراه  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 

كانت  التي  الدولة  هذه  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  الغايل 

�شاطئ  على  وباإدارته  اأ�ش�شها،  وبحكمته  واأوجدها،  فكرة 

الأمن والأمان اأر�شاها، ليعلن للعامل باأن احتاد الإمارات 

لي�س حم�س جتربة بل واقعًا ملمو�شًا لنجاح الوحدة 

يف ظل املتغرات التي طراأت على امل�شتويني العربي 

�شمل  للّم  �شعيه  اهلل«  »رحمه  ليوؤكد  والعاملي، 

الإمارات  كاحتاد  م�شغرة  بوحدة  ولو  العرب 

العربية  الوحدة  يف  حلمه  ليكون  ال�شبع، 

هاج�شًا يف خميلته حتى يف اأيامه الأخرة، 

نف�شه  نذر  رجل  تكراره،  ي�شعب  رجل 

لوطنه و�شعبه، اأعطى الكثر، بادل �شعبه 

احلب باحلب، يكفي اأن نرى ماآثره يف كل 

بقعة يف العامل، تفخر با�شم زايد..

التفا�شيل �س 20

�إيقاعات �شع�رية خمتلفة  �آفاق معرفية مفت�حة على  ذو  �شاعر جميل  �لكعبي  خالد بن علي 

تث�ر تارة وتخفت �أخرى، تت��رى خلف �لكلمات و �ل�شمت حيناً، وخلف �ل�شخط و�لت�شاوؤل حيناً 

�إطــار خدمة  �إن�شانية و�ثقة يف  بتاأثري بيئة �شعرية غزيرة وقامة  �آخــر، طرز جتربته �خلا�شة 

�ل�شعر. ��شتطاع �أن ير�شخ ��شمه يف �شن مبكرة على �شفحات �لإبد�ع �ل�شعري �لإمار�تي يف ظل 

�شعرية �شديدة �لختالف  �أور�قــاً  �شنة، ن�شر خاللها  �لـ20  م�شرية �شعرية على �متد�د يقارب 

و�خل�ش��شية ..

التتمة �س 24

خالد بن علي  الكعبي:

زايد حكاية حب أبدية

www.hamaleel.ae

اهتمام عالمي 
بمشروع »كلمة« 
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سأبقى أقرض الشعر إلى ما ال نهاية
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إبداعات

hamaleel@hamaleel.ae :مل�شاركاتكم

عزيزة التميمي
فنانة ت�شكيلية وكاتبة اإماراتية

�شاركت يف جمموعة من املعار�ض 

 www.aaltmimi.net 



اأ�ســرة التحـريـــراإدارة التحريــــر

للمرا�ســـــــالت

رئيس التحرير
خالد العيسى

سكرتير التحرير
محمد الرمضاني

مسؤولة ملف الشاعرات
هنادي المنصوري
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عيون الشعر
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أراك عصّي الدمع

توزع بواسطة

لالشتراك ولمالحظاتكم على التوزيع يرجى 
االتصال على الهاتف المجاني 8002220

ال�����ش��رُب ���ش��ي��م��ت��َك  ال���دم���ع  ع�����ش��يَّ  اأراك 

ب���ل���ى اأن�������ا م�������ش���ت���اٌق وع����ن����دي ل���وع���ٌة

الهوى ي��د  ب�����ش��ط��ُت  اأ����ش���واين  ال��ل��ي��ُل  اإذا 

ت����ك����اُد ت�������ش���يُء ال����ن����ار ب����ني ج��وان��ح��ي

م��ع��ل��ل��ت��ي ب���ال���و����ش���ل وامل����������وُت دون������ُه

ح���ف���ظ���ُت و����ش���ي���ع���ت امل�����������ودَة ب��ي��ن��ن��ا

����ش���ح���ائ���ٌف اإل  الأي�����������ام  ه������ذه  وم������ا 

ب��ن��ف�����ش��ي م���ن ال���غ���ادي���ن يف احل����ي غ����ادًة

يل واإّن  يّف  ال����وا�����ش����ني  اإىل  ت��������روُغ 

ب��������دوُت واأه�����ل�����ي ح����ا�����ش����رون لأن���ن���ي

واإن���ه���م ه������واك  ق���وم���ي يف  وح�����ارب�����ُت 

يكن ومل  ال���و����ش���اُة  ق����ال  م���ا  ي���ك  ف�����اإن 

م���ذل���ٌة ال������وف������اِء  ب���ع�������س  ويف  وف����ي����ت 

وق��������وٌر وري�����ع�����اُن ال�������ش���ب���ا ي�����ش��ت��ف��زه��ا

ت�����ش��ائ��ل��ن��ي: م����ن اأن�������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

ت��ت��ع��ّن��ت��ي ����ش���ئ���ت مل  ل�����و  ل���ه���ا  ف���ق���ل���ت 

بعدنا ال���ده���ر  ب���ك  اأزرى  ل��ق��د  ف��ق��ال��ت 

وم�����ا ك�����ان ل������أح�����زان ل������ولك م�����ش��ل��ٌك

وت���ه���ل���ك ب����ني ال����ه����زل واجل�������د م��ه��ج��ٌة

ل��ع��ا���ش��ٍق ب���ع���دي  ع�����ّز  ل  اأن  ف���اأي���ق���ن���ت 

راح������ًة يل  اأرى  ل  اأم��������ري  وق���ل���ب���ت 

وح��ك��ِم��ه��ا ال����زم����اِن  ح��ك��م  اإىل  ف���ع���دت 

ظ��ب��ي��ًة م���ي���ث���اء  دون  اأن����������ادي  ك�������اأين 

جت�����ف�����ُل ح����ي����ن����ًا ث�����م ت�����رن�����و ك���اأن���ه���ا

������ُه ف����� ت��ن��ك��ري��ن��ي ي����ا اب���ن���ة ال����ع����مِّ اإنَّ

م��ن��ك��ٍر غ�����ر  اإن�����ن�����ي  ت���ن���ك���ري���ن���ي  ول 

ك���ت���ي���ب���ٍة ل������ك������لِّ  جل��������������راٌر  واإين 

خم������وَف������ٍة ب������ك������لِّ  ل��������ن��������زاٌل  واإين 

والقنا ال��ب��ي�����ُس  ت���رت���وي  ح��ت��ى  ف��اأظ��م��اأ 

ب���غ���ارٍة اخل�����ل�����وَف  احل�����ي  اأ�����ش����ب����ُح  ول 

م��ن��ي��ع��ٍة ت���خ���ف���ن���ي  مل  داٍر  رب  وي������ا 

م��ل��ك��ت��ه ����ى  ح����تَّ اخل����ي����ل  رددت  وح�������يٍّ 

لقيتها ن���ح���وي  الأذي����������اِل  و����ش���اح���ب���ِة 

وه����ب����ُت ل���ه���ا م����ا ح������ازه اجل���ي�������س ك���لَّ���ُه

ال��غ��ن��ى ب����اأث����واب����ه  ي��ط��غ��ي��ن��ي  راَح  ول 

وم�����ا ح���اج���ت���ي ب�����امل�����اِل اأب����غ����ي وف�����وره

الوغى ل���دى  ب��ع��زٍل  �شحبي  وم���ا  اأ����ش���رت 

ام����رٍئ ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اُء  ح����ّم  اإذا  ول���ك���ن 

ال����ردى اأو  ال����ف����راُر  اأ���ش��ي��ح��اب��ي  وق�����ال 

ي��ع��ي��ب��ن��ي ل  مل�����ا  اأم���������ش����ي  ول���ك���ن���ن���ي 

ب���ال���ردى ال�����ش���م��ة  ي���ق���ول���ون يل ب��ع��ت 

وه�����ل ي���ت���ج���اف���ى ع���ن���ي امل�������وُت ���ش��اع��ًة

ه���و امل������وُت ف���اخ���ر م���ا ع���� ل���ك ذك����رُه

مب����ذل����ٍة ال����������ردى  دف�������ع  يف  خ�����ر  ول 

واإمن�������ا ث����ي����اب����ي  خ����ل����وا  اأن  مي�����ن�����وَن 

وق����ائ����ُم ����ش���ي���ٍف ف��ي��ه��م ان�������دقَّ ن�����ش��ل��ُه

ج���دُه���م ج����د  اإذا  ق���وم���ي  ����ش���ي���ذك���رين 

ف����اإن ع�����ش��ُت ف��ال��ط��ع��ن ال����ذي ي��ع��رف��ون��ُه

م���ي���ٌت ب�����د  ل  ف����الإن���������ش����ان  م�����ت  واإن 

ول���و ���ش��د غ���ري م���ا ����ش���ددت اك��ت��ف��وا به

ع��ن��دن��ا ت���و����ش���ط  ل  اأن������ا�������سٌ  ون����ح����ن 

ن��ف��و���ش��َن��ا امل����ع����ايل  يف  ع��ل��ي��ن��ا  ت����ه����ون 

ال��ُع��� ذوي  واأع���ل���ى  ال��دن��ي��ا  ب��ن��ي  اأع�����ز 

االفتتاحية

و�لأدباء  �لكّتاب  من  جمم�عة  �ن�شمام 

من  جيد  عدد  يقابله  هماليل  �إىل  و�ل�شعر�ء 

هماليل،  من  �إ�شد�ر  كل  مع  نك�شبهم  �لُقر�ء 

�ل�شليمني  و�خلط  �مل�شار  يف  �أننا  يعني  وهذ� 

يتجاوز  �ل�شحيفة  فطم�ح  يهمنا..  ما  وه� 

�جليدة  �لإ�شافات  �إىل  و�لإعالنات  �ملبيعات 

�هلل  من  وبف�شل  �ملبدعة،  و�لأقالم  و�ملفيدة 

هماليل  تتقدم  �لكبار  مبدعينا  وجتاوب 

خط��ت و��شعة حلماً كبري�َ ومهماً �أمامها �أل 

لهم�م  وو�عياً  �شادقاً  متنف�شاً  تك�ن  �أن  وه� 

�لقر�ء  بثقة  حتظى  و�أن  و�إبد�عاتهم،  �لنا�س 

و�ملبدعني وتدخل قل�ب �لنا�س وبي�تهم من 

خالل �مل�شاركة تارة و�ملتابعة تارة �أخرى.. ولن 

من  �لكثري  �لكثري  بذل  دون  ذلك  لنا  يتاأتى 

�جله�د ومن دون �لتن�ع �لأدبي و�لجتماعي 

نحن  ووجد�نهم..  �لنا�س  هم�م  ومالم�شة 

بالكثري  معها  ونتعامل  �حلقيقة  هذه  ندرك 

من �جلدية و�لعزم..

على  �حلر�س  كل  حري�ش�ن  فنحن  لذ� 

يف  �مل��ش�عي  و�لتناول  و�لتميز  �لنت�شار 

من  ن�شتطيع  ما  �أق�شى  وفتح  �أطروحاتنا 

مب�ش�ؤولية  ن�فرها  و�لتي  �حلرة  �مل�شاحة 

ل  وكلمتها..  وتاريخها  �أدبها  حترتم  لأقالم 

و�لنعيق  �ل�شر�خ  �ش�ى  يح�شن�ن  ل  من  �إىل 

و�لبكاء على كل و�شع حمبط وحادث و�أزمة.. 

لغة �لتباكي و�ل�شب و�لطعن و�خلطاب �ملنفر 

�لذي يتخذ من ثال�ث �مل�شائب و�مل�ت و�لنار 

ل  �أمر  وترهيبهم  �لنا�س  مل�عظة  �شعار�ً 

يتنا�شب وت�جهنا �لبتة.. لدينا ت�جهنا �لذي 

قناعاتنا  ولدينا  و�شدق،  بثبات  عليه  ن�شري 

�لتي ل نفر�شها على �أحد، ولغتنا �ل���شحة 

ينا�شب  �شعر�ً  �إل  تنفعل  ل  و�لتي  �ملتزنة 

فالإبد�ع  �لن�س..  وجن�ن  �حلدث  منطقية 

على �نفتاحه وخروجه على �ل��قع و�ملاأل�ف 

�لأدبية  م�ش�ؤوليته  من  يتن�شل  ل  و�لقي�د 

وجن�نه..  و�نفعاله  يتنا�شب  �لذي  ومنطقه 

�شلبياتنا  ونتناول  باإجناز�تنا  ونتغنى  لنبدع 

ولي�س  و�لت�ش�يب  �لتغيري  بهدف  و�أخطاءنا 

و�لنا�س..  �ل��شع  على  ونقماً  للذ�ت  جلد�ً 

دمتم بحب.

اأم������ُر ول  ع���ل���ي���َك  ن����ه����ٌي  ل���ل���ه���وى  اأم�������ا 

����ش���رُّ ل������ه  ي�����������ذاُع  ل  م���ث���ل���ي  ول�����ك�����ن 

ُ واأذل�����ل�����ت دم����ع����ًا م����ن خ����ئ���ق���ه ال���ك���ربرْ

وال���ِف���ك���ُر ال�����ش��ب��اب��ُة  اأذك���ت���ه���ا  ه���ي  اإذا 

ال��ق��ط��ُر ن������زَل  ف�����  ظ����م����اآن����ًا  م�����تُّ  اإذا 

واأح�����ش��ُن م��ن ب��ع�����س ال���وف���اِء ل���ِك ال��ُع��ذُر

�����رِف�����ه�����ا م����ن ك�����فِّ ك���ات���ب���ه���ا ب�����ش��ُر لأحرْ

ه���������واَي ل���ه���ا ذن�������ٌب وب���ه���ج���ت���ه���ا ُع������ذُر

لأذن���������ًا ب���ه���ا ع����ن ك�����لِّ وا�����ش����ي����ٍة َوق�����ُر

قفُر اأه���ِل���ه���ا  م���ن  ل�����ش��ِت  دارًا  اأنَّ  اأرى 

واإي����������اَي ل�����ول ح���ب���ِك امل������اء واخل���م���ُر

ف��ق��د ي���ه���دُم الإمي�������اُن م���ا ���ش��ي��د ال��ُك��ف��ُر

ال���غ���دُر ���ش��ي��م��ت��ه��ا  لإن�������ش���ان���ٍة يف احل�����ّي 

امل���ه���ُر اأِرَن  ك���م���ا  اأح����ي����ان����ًا  ف������ت������اأَرُن 

وه�����ل ب���ف���ت���ًى م��ث��ل��ي ع���ل���ى ح����ال����ِه ن��ك��ُر

ق���ت���ي���ل���ِك ق�����ال�����ت اإي�����ه�����م ف����ه����م ك����ُر

ب���ي خ��رُب ت�������ش���اأيل ع��ن��ي وع���ن���دك  ومل 

ال���ده���ُر ل  اأن������ِت  ب���ل  اهلل  م���ع���اذ  ف��ق��ل��ت 

ج�شُر ل��ل��ب��ل��ى  ال���ه���وى  ل��ك��ن  ال��ق��ل��ِب  اإىل 

ال��ه��ج��ُر ع��ذب��ه��ا  ال���ب���ني  ع���داه���ا  م���ا  اإذا 

���ش��ف��ُر ب�����ه  ع���ل���ق���ت  مم�����ا  ي������دي  واأن 

ال��ه��ج��ُر ب���ي  األ�����ح  اأن�������ش���اين  ال���ب���ني  اإذا 

ال���ع���ذُر ويل  ب���ه  جت����زى  ل  ال����ذن����ُب  ل��ه��ا 

ع���ل���ى �����ش����رٍف ظ���م���ي���اء ج��ل��ل��ه��ا ال���ذع���ُر

ت���ن���ادي ط����ً� ب���ال���واد اأع���ج���زه احُل�����ش��ُر

ل��ي��ع��رف م���ن اأن���ك���رت���ه ال���ب���دو واحل�����ش��ُر

الن�شُر وا���ش��ت��ن��زل  الأق�������دام  زل����ت  اإذا 

ال��ن�����ش��ُر ب���ه���ا  ي���خ���ل  ل  اأن  م�����ع�����ودٍة 

ال�������ش���زُر ال���ن���ظ���ُر  ن���زال���ه���ا  اإىل  ك���ث���ٍر 

والن�شُر ال���ذئ���ب  ي�����ش��ب��ع  ح��ت��ى  واأ���ش��غ��ب 

ال��ن��ذر ق��ب��ل��ي  ت���اأت���ه  م���ا مل  اجل��ي�����س  ول 

ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا ب����ال����ردى اأن�����ا وال��ف��ج��ر

ه����زمي����ًا وردت�����ن�����ي ال�����رباق�����ع واخل���م���ُر

وع����ُر ول  ال���ل���ق���اء  ج�����ايف  ي��ل��ق��ه��ا  ف���ل���م 

�شر لأب���ي���ات���ه���ا  ي��ك�����ش��ف  ومل  ورح�������ُت 

ال��ف��ق��ُر ال���ك���رم  ي��ث��ن��ي��ن��ي ع���ن  ب����ات  ول 

ال��وف��ر وف����ر  ف����  ع��ر���ش��ي  اأف�����ر  مل  اإذا 

غ���م���ُر رب�������ه  ول  م����ه����ٌر  ف����ر�����ش����ي  ول 

ب���ح���ُر ول  ي���ق���ي���ه  ب������ر  ل������ه  ف���ل���ي�������س 

ف���ق���ل���ت ه���م���ا اأم����������ران اأح�����ه����م����ا م��ر

وح�����ش��ب��َك م���ن اأم���ري���ن خ��ره��م��ا الأ����ش���ُر

خ�����ش��ُر ن���ال���ن���ي  م����ا  واهلِل  اأم������ا  ف���ق���ل���ُت 

وال�����ش��رُّ الأ�����ش����ُر  ع��ن��ي  جت���اف���ى  م���ا  اإذا 

ف��ل��م مي����ِت الإن�������ش���اُن م���ا ح���ي���َي ال���ذك���ُر

ك���م���ا رده������ا ي����وم����ًا ب�������ش���وءت���ِه ع���م���ُرو

ع����ل����يَّ ث�����ي�����اٌب م�����ن دم����ائ����ه����ُم ُح���م���ُر

��دُر ���َم ال�����شَّ واأع����ق����اُب ُرم�����ٍح ف��ي��ه��م ُح���طِّ

ال���َب���دُر ِي��ف��َت��َق��ُد  ال��ظ��ل��م��اِء  ال��ل��ي��ل��ِة  ويف 

قُر ال�شُّ وال�����ش��م��ُر  وال��ب��ي�����س  ال��ق��ن��ا  وت��ل��َك 

ال��ُع��م��ُر وان��ف�����ش��َح  الأي�������اُم  ط���ال���ِت  واإن 

فُر ال�شُّ ن���َف���َق  ل���و  ال���ت���رُب  ي��غ��ُل��و  ك���ان  وم���ا 

ال��ق��رُب اأو  ال���ع���امل���نَي  دوَن  ال�������ش���دُر  ل��ن��ا 

وم���ن خ��ط��َب احل�����ش��ن��اَء مل ُي��غ��ِل��ه��ا املَ��ه��ُر

ف��خ��ُر اِب ول  ال��������رُّ ف�����وَق  م���ن  واأك��������رُم 

أبو فراس الحمداني
الحارث بن سعيد الحمداني

)239هـ - 869م(

كرمية  اأ�شرة  من  املو�شل  يف  فرا�س  اأبو  ولد 

املحتد، وقتل اأبوه وهو ما يزال طفاًل.. فن�شاأ يف 

بالط ابن عمه �شيف الدولة وحظي بثقافة جيدة 

�شيف  واله  ثم  الفرو�شية.  اأ�شاليب  على  وتدرب 

الدولة على منبج وحران.

املرة  يف  وحملوه  مرتني.  الروم  اأ�شره  وقد 

الثانية اإىل الق�شطنطينية. وطال به االأ�شر، فكتب 

ميهله  وظل  افتدائه،  اأمر  يف  الدولة  �شيف  اإىل 

�شنة  وبعد  فديته،  فقدم   669 �شنة  كانت  حتى 

تو�شيع  يف  فرا�س  اأبو  فرغب  الدولة  �شيف  تويف 

الدولة  �شيف  ابن  املعايل  اأبو  فحاربه  مقاطعته، 

ميدان  يف  ف�شقط  ِخ�شياِنه،  كبري  له  واأر�شل 

القتال وهو يف ريعان ال�شباب.

ال�شادقة  العاطفة  �شعر  فرا�س  اأبي  �شعر 

والفرو�شية العربية واحلنني اإىل الوطن.
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بقلم: عتيق القبي�سي

بن نعمان الكعبي
�شنة  اأبوظبي  يف  ول��د  الكعبي،  نعمان  بن  عبيد  بن  حممد  هو 

1934، تويف والده وهو �شغري، فعا�س يف كنف جّده.. وملّا كانت 
وما تزال قبيلته م�شهورة بالعلم، لذا فقد ختم القراآن وهو ابن 

عبداهلل  ال�شيخ  منهم  امل�شايخ،  من  جمموعة  اأي��دي  على  �شبع، 

اأي�شًا..  والكتابة  تعلم احل�شاب  كما  الغزاوي،  وال�شيخ  القيواين 

وكحال كل االأ�شر التي كانت تعي�س يف املنطقة اآنذاك كان يعمل 

يف الزراعة.. وملا اأتقن الكتابة واحل�شاب عمل كاتبًا يف املتاجر 

وال�شركات الب�شيطة التي كانت يف بداياتها.. ثم ما لبث اأن �شافر 

عامًا،   15 بها  ومكث  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الدمام  اإىل 

العام  يف  اأبوظبي  اإىل  عاد  ثم  الدمام،  بلدية  يف  خاللها  عمل 

1959.. التي قال فيها:
اخل�شيب ب��ال��ّرب��ع  ���ش��وف  ع��ي��ن��ك  ���ش��ل 

اجل������واب رّداد  وك�������ون  غ����ري����ب  ي����ا 

النجيب ت���رّب���ى  ط���اه���ر  ي���ا  ب��وظ��ب��ي 

ي���ع���اب م�����ا  ت�����رّب�����ا يف ح���ج���ره���ا  م�����ن 

وتلّونت  ال�شعر  اأغ��را���س  خمتلف  يف  تنّوعت  ال��دي��وان  ق�شائد 

القارئ  يجد  �شفحاته  ب��ني  وبالتجوال  وال�شعبي،  بالف�شيح 

و�شال�شة  املعاين  وجزالة  واالإبداع  الرقي  من  �شا�شعة  م�شاحات 

الفكرة..

وهي ق�شيدة ف�شيحة يف  »البحر اخل�شم«  الديوان  فاحتة  ويف 

ثراه«  اهلل  »طيب  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الراحل  الوالد  مدح 

ي�شل  ما  اإىل  الت�شبيه  وروع��ة  املعاين  ب�شدق  ال�شاعر  يرتقي 

قارئها  تتحف  ب���ارزة  مكانة  م��ن  ت�شتحق  م��ا  اإىل  بالق�شيدة 

بوم�شات من �شدق التعبري ورهافة االإح�شا�س، 38 ق�شيدة مدح 

ف�شيحة ال تخلو جميعها من تلك االأحا�شي�س ال�شادقة والتعابري 

�شعبية،  مدح  ق�شيدة   70 الثاين  الباب  يف  تليها  االإبداعية.. 

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��������ّل��������غ��������ي ع����������ّن����������ي وم��������ّن��������ي

������ش�����ي�����خ ن���������ربا����������س ال�����������ش�����ع�����وب

اأخوية« يهديها ملبارك بن  ب� »حتية  ال�شعبي  املديح  باب  ويختتم 

الغزليات..  الثالث، باب  الباب  اإىل  ننتقل  ثم  املزروعي،  فا�شل 

فهو كما ذكرنا �شاعر �شامل مل يرتك بابًا وال غر�شًا وال م�شلكًا 

نغفل  ال  اأن  يجب  وهنا  واأب��دع،  فيه  وخا�س  اإاّل  بال�شعر  يت�شل 

املطربني  العديد من  له  فقد غنى  الغناء من ق�شائده..  جانب 

نذكر منهم على �شبيل املثال ال ال�شمولية، الفنان الكبري علي بن 

روغه، والفنان القدير ميحد حمد والفنان املبدع الراحل جابر 

عمره  من  ع�شرة  الثانية  �شن  يف  الغزل  بداأ  باأنه  علمًا  جا�شم.. 

بق�شيدة مطلعها:

ب�������احل�������اِل روف  غ�����ن�����ات�����ي  ي��������ا 

ك����������ان م��������ا م����ن����ك����ف م��������ن حم���ب���ك

����ش���ايل ال������ه������وى  م  ق����ل����ب����ك  ك��������ان 

ب���ك ي���������ش����ط����ن  ل  ح�����ب�����ال�����ك  خ�������ذ 

وت�شتقبلك  وال�شعبي،  بالف�شيح  الباب  هذا  ق�شائد  تلونت  وقد 

ع  املر�شّ بثوبها  الغزل  باب  مدخل  عند  مينائي«  »طل�س  ق�شيدة 

بالآلئ الف�شحى تتخّللها خيوٌط �شعبية زاهية تاأخذك اإىل عامٍل 

ح�شنُه  يظهر  دُّ  »فال�شَّ بالواقعية..  املرتبط  اخليال  من  رح��ٍب 

«.. وتتواىل بعدها الغزليات التي �شمعنا اأغلبها عرب حناجر  دُّ ال�شِّ

»يا  وق�شيدة  لك«..  ب�شكي  »كم  كق�شيدة  واملطربات،  املطربني 

وق�شيدة  ال��ع��ني«..  كحيل  »ي��ا  وق�شيدة  رح��م��ه«..  ال��روح  مالك 

يت�شع  ال  التي  الق�شائد  من  وغريها  وغريها  اأزورك«..  »االأول 

81 ق�شيدة غزل احتواها هذا الباب الذي  املجال حل�شرها.. 

فتاأتي ق�شيدة  القرنفل«..  »عود  توّدعكم عند خمرجه ق�شيدة 

امل�شاجالت  باب  لتفتح  »�شحايب«  الكعبي  �شامل  بن  علي  معايل 

وتتواىل  الريحانية«..  »ال��زه��ور  بق�شيدة  �شاعرنا  فيجاريها 

الراحل  ال�شاعر  اأمثال  �شعرائنا،  كبار  وب��ني  بينه  امل�شاجالت 

�شلطان بن وقي�س الظاهري، وال�شاعر �شعيد بن حممد بن هالل 

الظاهري وال�شاعر مع�شد بن ديني الكعبي وال�شاعر عبداهلل بن 

عمري ال�شام�شي وغريهم من �شعرائنا املعا�شرين والراحلني..

الباب  اأم��ا  ق�شيدة..   45 ال��ب��اب  ه��ذا  ق�شائد  ع��دد  بلغ  وق��د 

اخلام�س فقد كان خم�ش�شًا للرثائيات.. جاء فيه �شبع ق�شائد، 

اأولها رثائية رائعة يف ال�شاعر احلكيم املايدي بن ظاهر، �شاعر 

الف�شاحة والبالغة عليه رحمة اهلل تعاىل:

غفل يف  ع���ّن���ا  م�����ّت  م����ا  امل����اي����دي  ي����ا 

خ���ّل���ف���ت ك����ن����ٍز ي���ن�������ش���رى م����ا ي��ب��اع��ي

ك����ن����ٍز ت���������داه ال������ّرج������ال الأوف����ي����ا

ل���ه���م يف ال���ع���ز ط���ول���ة ب��اع��ي ي���ال���ل���ي 

بن  عو�س  ال�شاعر  ل�شديقه  تعزية  الباب  هذا  ق�شائد  واآخ��ر 

اأحمد الكعبي:

ج����ي����ت ب�����اع�����ّزي�����ك ي������ا ع���وي�������ش���ه

ي������ح������اذون������ك يل  ي���������ران���������ك  يف 

ع����ق����ب م�������ش���ك���ن ط���ي���ب���ة م��ق��ي�����ش��ه

������ش�����ار واب������ك������ت �����ش����وف����ه ع���ي���ون���ك

اأما ق�شيدة »الرحلة اإىل اأمريكا« التي قالها �شاعرنا وهو يف رحلة 

واالأخري  ال�شاد�س  الباب  فاحتة  كانت  فقد  اأمريكا  اإىل  عالجية 

من اأبواب هذا الديوان الذي يعد بحق اإ�شافة راقية ومفيدة اإىل 

مكتبة االأدب ال�شعبي.. هذا الباب الذي اأطلق عليه ت�شمية باب 

املنا�شبات حوى 24 ق�شيدة تناولت منا�شبات خمتلفة وحمطات 

متنوعة يف حياة ال�شاعر.. لتاأتي ق�شيدة »عّبول ال�شخا« خامتة 

لهذا الباب والديوان.. وهي مبنا�شبة حفل اأقيم يف بلدة ال�شاعر 

»عّبول«:

ع���ّب���ول ت���رف���ل ب��ال��ف��رح واه�����ل ع��ّب��ول

ف����رح����ه ك����ب����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 ���ش��ع��ده��ا

وت����ق����ّدم ال���رح���ي���ب ب���احل���ب وت���ق���ول

ي�����ا م����رح����ب����ا مب���������ش����ّرف����ني ل��ب��ل��ده��ا

وف��ح��ول رج�����ال  ذروة  ���ش��ّم��ا  اخ������وان 

ل����ه����م م�����واق�����ف ك�����ل ح�������دٍّ ���ش��ه��ده��ا

حممد بن نعمان الكعبي

واحلق يقال باأن زايد اخلري هو خرٌي زائد وعطاء ال ينقطع ودعم 

متوا�شل للرتاث واأهله، كما هو يف جماالت احلياة عامة.. ولن 

تفيه عبارات ال�شكر والثناء كامل حقه فرحمه اهلل وطيب ثراه.

جولة في 
ديوان بن 
 نعمان

»ديوان بن نعمان« �شادر عن ق�شم البحوث 

التاريخية والراثية.

ما  ت�شّمنت  �شفحة   650 يف  الديوان  جاء 

عن  واحلديث  ق�شيدة..   260 على  يزيد 

الوحيد  فهو  الهنّي،  بالأمر  لي�س  الديوان 

كذلك  نف�شه،  عن  التعريف  على  القادر 

�شفحات  تفيه  فلن  ال�شاعر،  عن  احلديث 

و�شفحات ما هو اأهل له من مكانة.. ولعلي 

باقتبا�س بع�س ما جاء يف تقدمي الأ�شتاذ 

اأُبحر من خ�له يف  را�شد �شرار اأجد مرفاأً 

خ�شم هذا البحر املرامي من الأ�شعار..

و�شعر،  وحكمة  علم  بيئة  يف  �شاعرنا  ن�شاأ 

طفولته،  ريعان  يف  وهو  ال�شعر  قر�س 

واأبدع يف فرادة معانيه، خا�س كل البحور 

ال�شعرية.

بدأ الغزل في سن
الثانية عشرة من عمره

وكان ينظم الشعر 
الشعبي والفصيح

هكذا دون اأن اأ�شعر تغرورق عيناي بالدموع وتنهمر بكل �شدق 

وال اأ�شتطيع اإخفاء دموعي  حني اأرى �شور املغفور له باإذن اهلل 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان مثلكم متامًا، �شعور مهلك اأن 

يف  تتح�شرج  واالآه��ة  فتبت�شم  عنا  يغب  مل  وج��ٍه  ق�شمات  تب�شر 

حنجرتك، تتلم�س وجهه »رحمه اهلل« يف �شور تنطق مبحبته لنا 

قبل اأن نقول: اإننا نحبك، ومن ال�شعب اأن تقتفي اأثره يف �شور 

تتمنى لو كنت فيها لتدرك عظمة هذا الرجل النقي الأن ب�شماته 

يف كل مكان.. ا�شتطعنا اأن نعرف موقعه، ترك خلفه اإرثًا عظيمًا 

من االإن�شانية واالأعمال اخلرية واملحبة التي اأجمع عليها العامل 

باأ�شره، وقلوب ال تكف عن الدعاء له واأنا منها، نرفع اأكفنا دائمًا 

جنات  وا�شكنه  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ارح��م  اللهم  اأن  واأب��داً 

اخللد، واغفر له واح�شره مع االأب��رار، رجل لن نوفيه حقه من 

احلب الذي اأحبه لنا ولالإمارات، باخت�شار ال ن�شتطيع اأن نطوع 

الكلمات والتعابري لنقول: كم اأننا نع�شقه، كما طوع امل�شتحيل يف 

اأر�س اأجمع العلماء على ا�شتحالة الزراعة فيها، لن ن�شتطيع اإال 

عاجزون  الأننا  واإجنازاته،  وذكره  �شخ�شه  ح�شرة  يف  ال�شمت 

عن كل �شيء اإال عن احلب .. احلب الذي يجعلنا نختنق بدمعة 

التلفزيونية من  اأو  االإذاعية  الربامج  اأحد  ن�شمع �شوته يف  حني 

اأحاديثه التي مل يقلها اإال اأب عظيم الأبنائه .. كلنا اأبناوؤه يتحدث 

فنن�شت وجوارحنا تن�شت معنا.. اأحاديث مل نب�شر فيها اإال حبه 

واإن�شانيته وحكمته وارتباطه الكبري بنا وباالأر�س التي اأحبها فلم 

تخذله وجادت بخرياتها باإذن اهلل تعاىل واإرادته القوية وعمله 

لها و�شنبقى  ونتلهف لال�شتماع  اأحاديث ما زلنا نحب  الدوؤوب، 

ما بقي النب�س فينا، اإذ اأن �شوته ال�شادق احلنون الدافئ طيب 

يجعلنا  وعقلنا،  فكرنا  ي�شتوقف  ج��دًا،  خا�س  وقع  له  ثراه  اهلل 

اأبناوؤه.. يف االإمارات و�شفراوؤه  اأننا  اأننا من دار زايد.. بل  نعتز 

»رحمه اهلل« ممن مل  اأنه  يقني  نعي�س على  يجعلنا  اخل��ارج،  يف 

اأو ا�شم االإمارات يف  ولن ين�شاهم التاريخ لي�س الأنه كتب ا�شمه 

ثراه   اهلل  ل�شخ�شه طيب  اأفرد  التاريخ  الأن  ولكن  التاريخ  �شجل 

اإىل  والعامل من م�شرقه  االإمارات  واأعماله يف  واإن�شانيته  وفكره 

مغربه �شفحات .. ميهلنا الزمان بعد لقراءتها والتوقف عندها، 

لذا  العمر،  اأبد  �شيمتد  اهلل«  »رحمه  زايد  ال�شيخ  عن  وحديثنا 

جتاه  م�شاعرنا  عن  فيها  لنعرب  منا�شبة  اإىل  نحتاج  ال  فنحن 

رجل نحبه الأنه ي�شتحق احلب، رجل امتالأنا بحبه وهمنا بذكره 

ومازلنا نقول : اهلل يطول عمره ونحن ندرك اأنه غادرنا اإال اأنه 

باٍق معنا رحمه اهلل ، اآااه .. كل من وما حولنا يعزز وجوده بيننا 

.. مل يغادرنا،  فخليفته �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

خطاه  و�شدد  عمره  يف  اهلل  اأط��ال  الدولة  رئي�س  نهيان   اآل 

�شمو  اأول  الفريق  واأخوه  »رحمه اهلل«،  زايد  نهج  ي�شري على 

اآل نهيان واإخوانهما امليامني، رجال  ال�شيخ حممد بن زايد 

نهلوا من منبع حكمته طيب اهلل ثراه وتنف�شوا حب االأر�س 

اأفنى املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد عمره  وال�شعب الذي 

»رحمه  زايد  ي�شبهون  رجال  العظيم،  الدولة  �شرح  بناء  يف 

اهلل« يف املالمح، االأفعال احلكيمة.. الطيبة، املكارم، ونحن 

نب�شر فيهم  زايد »طيب اهلل ثراه«، ورجال عاهدوه رحمه 

اهلل على موا�شلة امل�شري .

اأخي���رًا : 

اإىل كل من يقراأ بوحي املتوا�شع تاأكدوا اأنها حماولة فا�شلة 

وبجدارة للتعبري عن حب ي�شكن قلبي وقلوبكم جميعًا، حب 

زايد طيب اهلل ثراه، الأن ما ي�شكننا جتاهه رحمه اهلل من 

ال�شعب اأن نكتبه، هي ق�شة حب حكتها االأر�س قبلنا لزايد 

طيب اهلل ثراه وها نحن نحاول اأن نحكيها للعاملني .

                                    �سيخة امل�سماري

ذكرى 
زايد
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بالثقافة  تعنى  �شعار»هماليل  على  قائما  الرهان  ومازال 

بتاريخ  يقا�س  ال  �شحيفة عمرها  رفعته  ال�شعبي«..�شعار  واالأدب 

لها  ت�شتند  التي  والروؤية  القائم  التوجه  خالل  من  بل  تاأ�شي�شها 

وحماولتها  بتجربتها  تفخر  اأن  لهماليل  يحق  وعليه  واأهدافها.. 

واإن كانت ب�شيطة اإال  اأنها جادة..

عن  نتحدث  فنحن  والثقافة  االأدب  عن  نتحدث  فعندما   

منظومة واحدة ال ميكن باأي حال من االأحوال اأن تتجزاأ، منظومة 

اأطيافها.. باإمياننا املطلق  اإىل احلياة بكل  كاملة متكاملة تدعو 

فيها اأن هذا العامل كله ينطوي حتت ر�شالة واحدة هي االإميان 

ثم عمارة االأر�س واإمارة ال�شعر والثقافة ورهافة احل�س وفرو�شية 

الكلمة ولغة الت�شامح واالنت�شار لالإن�شان واأن يكون خرينا خرينا 

الأهله وقومه وع�شريته وقبيلته وذويه واأبناء وطنه..

ي�شد  بلبنات  واحد  وبناء  واحد  كج�شد  الثقافة  عن  نتحدث 

بع�شه بع�شا يف متا�شك روحي وج�شدي ال تنفك عراه عن دعواه 

وال اأهدافه عن قيمه..

ال�شاربة  وخيمه  واأطنابه  �شروبه  بكل  ال�شعر  عن  نتحدث 

اأوتادها يف عمق االأر�س، بلغة وا�شحة املعامل، ثرية يف حمتواها، 

موؤثرة وبالغة التغيري.. نتحدث عن ت�شكيل �شماء الوطن باألوان 

الطيف واليا�شمني وقو�س قزح، بالقلم والري�شة واملحربة نزرك�س 

لي�س  احلياة  وخ�شبة  م�شرح  عن  نتحدث  االأفق  ونلون  القتامة 

بق�شيتها  بل  املكونة،  عنا�شرها  اأوحتى  ب�شتارها  وال  باأبطالها 

الرافلة، وق�شايا اأفرادها من الكادحني من كتبة �شيناريوهاتها 

ووالء..  وانتماء  واإميان  بحب  ادوارهم  ميار�شون  الذين  من 

بيت  كل  اإىل  بروحه  بالو�شول  وحتفه  الرتاث  جدارية  نتجاوز 

بل  فح�شب  وح�شره  كنزه  اإىل  ال  النفو�س  يف  عتاقته  بتاأ�شيل 

بالدعوة اإىل اإطالع العامل باأ�شره على هذا النتاج واالإرث العظيم 

اإىل  الوطن  يوهب من  اأبا عن جد  تكويننا اجليني  الذي هو يف 

يف  وير�شخ  وميار�س  يزرع    اأن  اإىل  بالدعوة  يوّرث..  وال  اأبنائه 

نفو�س النا�شئة واأن ينق�س ويحفر يف الذاكرة ويف القلوب متاما 

ال�شخور  وعلى  وال�شروح  االأبراج  اأعلى  على  وحفر  نق�س  كما 

التي  واأغانيه  والطقو�س  االأدعية  عبارات  خالل  ..من  اخلالدة 

تردد �شداها حكاياه التليدة على ظهر ركابه واأي�شا على �شفينته 

التي تر�شو يف مرا�شيه.. ب�شوت معتق بالبداوة واالأ�شالة و�شحنة 

من  واليامال  بالهولو  رخيم  و�شوت  ال�شحراء..  اأهل  وجوه 

املادي  �شواء  املوروث  ن�شتدعي هذا  باأن  والنواخذة..  الطواوي�س 

اأو املعنوي ون�شتلهم منه ما يعنينا با�شتقراء تاريخنا جّيدا بلغة 

..و�شرده  و�شيفراته  االإرث  هذا  رموز  وفك  واالأزمنة  االأمكنة 

القادمة حتى ال جتد �شعوبة يف قراءة م�شمونه بعمق  لالأجيال 

وفكر كبريين..

ثمة  ومن  وموهبة  ذوق  االأدب  باأن  متاما  مثلكم  نوؤمن  نحن 

�شناعة واالإنتاج فكر واأن عملية خلق 

واأحايني  اأحيانا  ع�شرية  تاأتي  الن�س 

واندفاع  الطفولة  بنزق  عفوية  كثرية 

ال�شباب ومرات اأخرى بربكة وخجل.. 

ال  ال�شعر  باأن  اأي�شا  مثلكم  موؤمنني 

على  اإمنا ميار�س  الورق  على  ميار�س 

وحبا  وفكرا  ح�شورا  الواقع  اأر�س 

واألقا.. ثم...

اأكرب من  اإنه  اإنه ميار�س!  من قال 

باأن  ننادي  هماليل  يف  بكثري..  ذلك 

يت�شّيد ال�شعر والثقافة الواقع وال�شارع 

ال املوؤ�ش�شات وال الدواوين املركونة يف 

زوايا املكتبات العتيقة ودور الن�شر بال قارئ.. اإنه ال�شعر املنهج 

الذي ينادي ويحر�س على اأدق التفا�شيل يف حياتنا.. ينادي باأن 

نكون نحن نحن ال �شوانا.. بالفكر الذي يدعونا اأن نغني ب�شوت 

والفكر  الوطن  بحب  اخلالدة..  والر�شالة  العظيمة..  الق�شية 

اأن  يدعونا  الذي  واملجرات..الفكر  الكواكب  ملاليني  يت�شع  الذي 

والذات..نحو  واالأنا  واخلوف  والعزلة  االنطواء  عقد  من  نتحرر 

متثلنا  التي  الثقافية  الهوية  كينونة  على  واحلفاظ  االنت�شار 

مدينة  وال�شعر  موحد  وموطن  واحد  نظام  االأدب  جميعا..فهذا 

احلب العامرة..

بناء  وهدف  بكر  فكرة  اأي  على  منفتحون  نحن  هماليل  يف 

رحابة..  وقلوبنا  �شماوات  �شدورنا  وهادف..  واٍع  ونبيل..ونقد 

حبنا  معكم  جن�شد  االأعزاء..  قراءنا  اأنتم..  لكم  ننت�شر  نحن 

لهذا الوطن الذي علمنا الكثري وا�شتلهمنا من قيادته فن البناء 

وغذينا من ثقافة اأهله.. فهماليل ثقافة واأدب �شعبي بعيدا عن اأي 

تاأطري اأو ت�شييق اأو خنق للعبارة التي حتمل يف جمملها م�شمونا 

مبعنى من ال�شعب واإليه.. بنب�شه واإح�شا�شه..يف كل �شارع نب�س 

بها،  املعنيون  واأنتم  ق�شية  زاوية  كل  ..يف  ودماوؤه  �شريانه  واأنتم 

كل �شيء يف هذا الوجود ثقافة وثقافة 

ال�شعر اأبلغ واأوقع وال ميكن ح�شرها يف 

قوايف مقفاة اأوحروف حرة.. كل ي�شدو 

ب�شوته �شعرا اأو ت�شكيال اأو راأيا حرا.. 

مننحكم ف�شاء و متنحوننا هواء نتنف�شه 

جميعا.. نراهن على جيل دماوؤه تفي�س 

حبا وحما�شة.. جيل ي�شخ من عاطفته 

على  نراهن  الف�شاء..  هذا  يف  وفكره 

االإبداع  درب  على  هم  ومن  املبدعني 

ممن  اجلادة  االأدبية  مبحاوالتهم 

ال�شخر  على  جارف  بحب  ينق�شون  

يراها  قد  حروفا  الوطن..  هذا  ع�شق 

غرينا بدايات لكننا نراها م�شتقبال.. قد يراها غرينا حماوالت 

لكننا نراها تاأ�شي�شا ملراحل قادمة.. اآملني اأن ن�شيق تلك الفجوة 

ونرمم ذلك ال�شرخ بني كل منابع االأدب مع اإعطاء كل ذي حق 

حقه.. نزاوج بني الثقافة وال�شحافة..واحلرية املرتبطة ب�شمري 

املهنة والفكر الوطني اخلال�س واملوغل يف الو�شطية والفكر الذي 

غذينا منه منذ عهد زايد اإىل عهد خليفتنا »حفظه اهلل«.

ما زال الرهان قائمًا

هماليل تعنى بالثقافة واألدب الشعبي..

حممد الرم�ساين

في هماليل ننادي بأن 

يتسّيد الشعر والثقافة 

الواقع والشارع ال 

المؤسسات وال الدواوين 

المركونة في زوايا 

المكتبات العتيقة

نعرف خطواتنا . . .
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حوار: نوال �سامل

٭ كيف ت�شف �ش�مة املزروعي نف�شها بري�شتها؟

وال�شارخة  القوية  االألوان  فيها  متتزج  بلوحة  اأ�شبه  ٭٭ 

وهو  طبيعي..  ومنظر  بورتريه  مع  الهادئة،  االألوان  وكذلك 

اأ�شلوبي يف الر�شم.

الفن  عامل  يف  الفعلية  بدايتك  كانت  كيف  ٭ 

الت�شكيلي؟

بداأت  االأهل  من  وبت�شجيع  املدر�شة  من  البداية  كانت  ٭٭ 

الكتب  بداأت مبطالعة  ثم  بي ومن  املحيطني  االأ�شخا�س  بر�شم 

لوحات  بر�شم  بداأت  وكذالك  الر�شم،  بتعليم  اخلا�شة  الفنية 

كبار الفنانني من ع�شر النه�شة ل�شدة اإعجابي بها، يف اجلامعة 

تخ�ش�شت يف الر�شم واأقمت العديد من املعار�س اخلا�شة. 

والبا�شتيل  واملائية  الزيتية  الألوان  ت�شتخدمني  ٭ 

الأدوات  اأي من تلك  والألوان اخل�شبية والر�شا�س.. 

جتدين فيها احلرية يف التعبر اأكر؟

٭٭ جربت جميع ما �شبق ولكن االألوان الزيتية تعطي حرية 

اأكرب يف التعبري.

٭ كيف ترين حركة الفن الت�شكيلي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة؟

نه�شة  ولدينا  كبرية  ب�شرعة  يتطور  الت�شكيلي  الفن  ٭٭ 

فنية يف كافة املدار�س الفنية، ولكن لالأ�شف اإىل االآن االهتمام 

االأكرب يتجه اإىل فنانني من خارج االإمارات من ناحية املعار�س 

واالقتناءات.

٭ هل تعرّب لوحاتك عن �شخ�شيتك؟

و�شربات  االألوان  درجات  يف  عني  تعرب  لوحاتي  اأغلب  ٭٭ 

قا�شم  هناك  لذالك  اللوحة..  مالمح  ر�شم  وطريقة  الفر�شاة 

م�شرتك دائما يف جميع اللوحات.

٭ اأين جتدين نف�شك.. يف ر�شم ال�شخ�شيات اأم املناظر 

الطبيعية؟

ال�شخ�شيات  ر�شم  وجربت  الر�شم  اأنواع  كل  اأحب  ٭٭ 

مع  ال�شخ�شيات  اأدمج  واأحيانًا  والتجريد،  الطبيعية  واملناظر 

اأكرب  ب�شورة  ال�شخ�شيات  ر�شم  عني  عرف  ولكن  الطبيعة، 

الأنني  البورتريه  ر�شم  احرتاف  باجلامعة  اأ�شاتذتي  ون�شحني 

اأتقنه مع اأنه  جمال �شعب، ولكن دائما اأحاول اأن اأنّوع يف حمتوى 

لوحاتي حتى ال تكون يف اجتاه واحد.

٭ هل ترين باأن الدرا�شة ت�شاهم يف دعم املوهبة؟

على  املوهبة  ت�شع  الأنها  جدًا  مهمة  الدرا�شة  بالطبع  ٭٭ 

الطريق ال�شحيح. 

الدعم  تلقيِت  هل  جامعية..  خريجة  كونِك  ٭ 

والت�شجيع من ِقبل اأ�شاتذة واإدارة اجلامعة؟

وعن  الأنني  كبري  دور  الر�شم  ق�شم  الأ�شاتذة  كان  نعم  ٭٭ 

اأكن  مل  الفنية  موهبتي  يف  عديدة  نواحي  اكت�شفت  طريقهم 

اأعرفها وحددت طريقي بعد ذلك. 

٭ اأقمِت العديد من املعار�س الت�شكيلية داخل الدولة 

معار�س  اإقامة  يف  تفكري  اأمل  1993م..  العام  منذ 

خارج الدولة؟

واململكة  لبنان  يف  الدولة  خارج  معار�س  عدة  لدّي  ٭٭* 

التن�شيق  يتم  اأن  املقبلة  الفرتة  يف  واأمتنى  ال�شعودية،  العربية 

ملعار�س قادمة. 

نلم�س  كاأننا  والعمق  الإح�شا�س  لوحاتك  يف  جند  ٭ 

ال�شورة احلقيقية يف اللوحة.. ما ال�شر يف ذلك؟

٭٭ عندما اأبداأ يف الر�شم تنعك�س حالتي النف�شية بكل حاالتها 

على مو�شوع اللوحة خا�شة اللوحات التي تعرب عن وجوه فتيات 

ل�شخ�شية معروفة يظهر  لوحة  اإذا كانت  اأما  للبحر..  اأو منظر 

فباعتقادي  العمق  اأما  اخللفية،  واالألوان  النظرة  يف  االإح�شا�س 

على  اأركز  وكذلك  به  وا�شتمتاعي  للر�شم  ل�شدة حبي  نتيجة  هو 

اللم�شات االأخرية الأنها تعطي دقة واأبعادا ملالمح الوحه. 

كجريدة  املطبوعات  بع�س  يف  ر�شوماتك  تتواجد  ٭ 

الحتاد.. واأول ما يلفت نظر القارئ اأو امل�شاهد لإحدى 

لوحاتك يدرك باأنها من ر�شومات �ش�مة املزروعي.. ما 

تف�شر ذلك؟ 

٭٭ كل فنان له مل�شة خا�شة به يتميز من خاللها اإذا عرف 

الذي  االإح�شا�س  على  ركزت  لوحاتي  يف  اللم�شة،  هذه  هي  ما 

يت�شح يف تعبري الوجه ونظرة العني وحركة اليدين.. واأعتقد اأن 

العاطفة �شمة بارزة ومتكررة يف معظم اأعمايل. 

زايد  ال�شيخ  الراحل  والدنا  جتاه  احلب  اإح�شا�س  ٭ 

ما  اأبنائه.. وهذا  اأمر طبيعي من قلوب  )رحمه اهلل( 

متّيزت به اأغلب لوحاتك.. وال�شوؤال هنا: هل ت�شعرين 

باأنك عرّبِت عن حبك جتاه الوالد الراحل ب�شكل كاف 

يف ر�شوماتك؟

٭٭ اإىل االآن مل اأعرب عن �شدة حبي كاف،اأحا�شي�شنا جتاهه 

ال اأعتقد اأنه من املمكن اأن توجد بني اأي قائد اآخر و�شعبه، منذ 

اأكمل لوحة كنت قد بداأت بها قبل وفاة �شموه  اأن  فرتة حاولت 

رحمه اهلل.. ولكن مل ا�شتطع.. اهلل يرحمه.

٭ ما هي م�شاريعك امل�شتقبلية؟

املعار�س،  على  والرتكيز  النهج  نف�س  على  اال�شتمرار  ٭٭ 

واالحرتاف ب�شورة اأكرب من خالل املعار�س ال�شخ�شية.. وبداأت 

با�شتخدام عدة اأ�شاليب جديدة يف الر�شم واإدخال اأفكار وخامات 

مبتكرة يف بع�س اللوحات مع االحتفاظ باأ�شلوبي ال�شابق. 

٭ كلمة اأخرة..

اأكون  اأن  وي�شرفني  وي�شعدين  اال�شت�شافة  على  �شكرا  ٭٭ 

�شيفة على �شحيفتكم االأدبية، واإن �شاء هلل �شنكون على توا�شل 

دائم.

الفنانة التشكيلية »سالمة المزروعي«

 االهتمام األكبر يتجه إلى فنانين من خارج اإلمارات!! 

�أ�شط�رة �لزمان .. ز�يد بن �شلطان، �لرجل �لإن�شان �لذي 

و مبادئه وم�شاعره مع كل نخلة  �أر�شه قيمه  بنى وغر�س يف 

و�أعذب  باأ�شفى  نبتها  و�شقا  �أر�شه،  وتربة  رملة  على  و�شجرة 

..ز�يد  �حلب  ز�يد  ز�يد،  دولة  فيها،  ونكرب  بنا  لتكرب  �ملعاين 

�خلري .. ز�يد �لعطاء. وكم تغّنينا با�شمه .. ز�يد و�هلل ز�يد .. 

يف �أق��له ز�يد .. يف �أفعاله ز�يد .. 

�أجله ومن  �لعمل من  ز�يد �لذي علمنا حب �ل�طن وحب 

�أجل نه�شته ورفعته، ومن �أجل رفعة َعلمه عالياً د�ئماً و�أبد�ً، 

ه� مل يعّلمنا �حلب بل غر�س فينا هذ� �حلب كغر�س ف�شيلًة 

عانقت �ل�شماء بعدما منت وكربت و �عتلت �شاخمًة بعزة و�إباء. 

ز�يد .. ق�شة حب ل تنتهي، و�أجماد و�إجناز�ت ل تت�قف، حتى 

�أي  �إجنازه �حلقيقي كان خمتلفاً عن  .. لأن  بعد رحيله، نعم 

�إجناز وقتي، فقد ��شتطاع ز�يد �لإن�شان �أن ي�ّطد عالقة بنيه 

باأر�شهم و�أر�شهم ببنيه، فت�ّلدت ق�شة حب عجيبة .. �أبطالها 

بفكر  لإميانهم  و   .. �ل�طن  ولعني  �ل�طن  �أجل  من  يعمل�ن 

ز�يد.

رحل ز�يد، لكن �أبناءه �شق�� طريقهم يف هذه �لأر�س بعد �أن 

م�شح�� دم�ع �ل�د�ع �لتي مل تت�قف ي�ماً من �ملقل و�لقل�ب، 

قدم��  و  بادرو�  و  و�أ�ش�ش��  �أجنزو�  و  عمرو�  و  و�شّيدو�  فبن�� 

�لكثري من �شروح ثقافية و جتارية و غريها من �شروح تدعم 

�إىل  نه�شة هذه وتدفع عجلتها مع م�شرية �لنجاح و�لزدهار 

�لأمام د�ئماً و�بد�ً.

رحل هذ� �لأب تاركاً �ل�طن �أمانًة غالية يف قلب كل م��طن 

هماً  �ل�طن  هّم  ف�شار  حقيقية،  �إمار�تية  ه�ية  ذ�  �إمار�تي 

ممتعاً ومريحاً ول� �أتعب ولطيفاً ول� �أرهق و حل��ً ول� ذقنا 

و�لن�شاط  و�لإبد�ع  �لفكر  طاقات  ��شتمدت  هكذ�  مر�رته. 

ز�يد   .. �ملعطاء  ز�يد  فكر  رو�شة  من   .. �أهد�فها  �ل�طني 

�حلب .. ز�يد �لأ�شط�رة �خلالدة.

هكذ� .. �شنبقى نردد ..على م�شامع وقل�ب �أجيال �لغد 

ز�يد  عا�شرنا  من  فنحن  ز�يد،  ع�شر  ي�شهدو�  مل  �لذين 

يف  ز�يد  وهم  وفكر  ر�شالة  نحمل   .. �لأب  ز�يد  وعاي�شنا 

�أن ل نحرم  �أمانة غالية يت�جب علينا   .. �أرو�حنا وقل�بنا 

.. فال  ورددنا  كتبنا وحكينا  و�إن   .. �لقادمة منها  �لأجيال 

�أو نفي  ب�شيط  �لتعبري ول� بجزء  باأننا �شنقدر على  �أعتقد 

ع�شنا  �أننا  ي�ش�ى  )وكم   .. �لأ�شط�ري  �لرجل  هذ�  حق 

ع�شر ز�يد!(

فنانة تاأخذك اإىل عاملها من غر اإدراك منك.. 

جتد يف ر�شوماتها العمق  والإح�شا�س واخليال 

وكاأنها تخاطبك بري�شتها..

تعريف  عند  راأيتها  هكذا  امل��زروع��ي..  �ش�مة 

خ�لها  م��ن  فلم�شت  ل��وح��ات��ه��ا..  اأوىل  على 

اإحدى  يف   التقيتها  ري�شتها..  ووقار  اإن�شانيتها 

املواقع املهتمة بالفن الت�شكيلي.. فكان تعليقي 

على اإحدى لوحاتها نافذة للدخول اإىل عاملها 

الوا�شع..

جاءت  دائ��م��ًا..  ن��رج��وه  م��ا  ه��و  التمّيز  ولأن 

تلتقي من  لقاًء   ليكون  اللحظة  وليدة  الفكرة 

لوحة  ع��رب   لوحاتها  مبحبي  فنانتنا  خ�له 

الذي  التوا�شع  �شوى  منها  كان  فما   .. هماليل 

مل�شته من �شخ�شيتها الواثقة.. فلبت الدعوة..

حتدثت عن اجلوانب املهمة يف م�شرتها احلافلة 

بالنجاحات..

الفنانة  ب�شحبة  اأترككم  عليكم..  اأطيل  لن   

امل��زروع��ي«  »�ش�مة  الإم��ارات��ي��ة  الت�شكيلية 

لر�شم لكم لوحة من البورتريه والبا�شتيل..
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»سبيس تون«

إرواء

?

لقد حبانا اهلل بدين عظيم تتعط�س له الأفئدة ال�شالة، وت�شمو به القلوب 

املوؤمنة فلله احلمد وال�شكر، ولكن هنالك من يدعي اعتناقه وهو اأبعد عنه 

من ال�شماء ال�شابعة!

فديننا ل يجيز ول يبيح اإرهاب الآمنني، والعنف غر جائز يف اأي �شريعة 

�شماوية، فكيف بديننا ال�شمح!

اإن القلب ليتاأمل و ُيحَبط حني نقراأ يف ال�شحف عن اأخبار املخربني الذين 

البعد  كل  البعيدة  ال�شنعاء  باأعمالهم    - احلنيف  ديننا  با�شم   - يقومون 

عنه..!

بها  ات�شف  �شفة  اأعظم  واللني  اأي�شًا!  العنف  �شوى  اأمرًا  العنف  يجدي  ل 

وبهديه  به  اإل  نقتدي  ل  نحن  و  �شلم،  و  عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  ر�شولنا 

ال�شريف، فاأين هوؤلء عن القتداء به؟ 

من منا ل يتذكر هذا احلديث ال�شريف؟:

على  النا�س  اأمنه  من  واملوؤمن  وي��ده،  ل�شانه  من  امل�شلمون  �شلم  من  »امل�شلم 

دمائهم واأموالهم« رواه اأحمد والرمذي.

فلنتخيل اأن جمرد �شتم املوؤمن لأخيه ف�شوق؟ والف�شوق لغويًا هو اخلروج 

عن طاعة اهلل �شبحانه وتعاىل، فكيف يكون عند اهلل لو قاتله؟ اأما يعلم 

بقوله عليه ال�ش�ة وال�ش�م؟: »�شباب املوؤمن ف�شوق وقتاله كفر«!

الآن ات�شحت لنا �شورة اأ�شحاب الف�شق والكفر، ن�شاأل اهلل تعاىل ال�ش�مة 

من �شرهم.

ال�شعراء  ال�شعر عند كثري من  لكتابة  الورق  الهواتف املحمولة عو�شًا عن  اأ�شبحت 

وال�شاعرات، وخا�شة يف ق�شم »امل�شودات« يف ق�شم الر�شائل يف الهاتف كما اأظن، واأمر 

جميل اأن يكون احليز مهياأ لل�شاعر وقريبًا منه ليبوح به اأول حلظات االإلهام ال�شعري، 

ولكن من املوؤ�شف اأن تتال�شى االأبيات اجلميلة التي كتبها ملجرد تلف الهاتف فجاأة دون 

�شابق اإنذار، فكثري من هواتف اجليل اجلديد املتحركة تتوقف دون علم ل�شبب عطلها، 

واأن�شح من يتبع هذا االأ�شلوب باالإ�شراع اإىل توثيق االأبيات املكتوبة يف الهاتف اإىل اأقرب 

ورقة قريبة منه اأو دفرت يحتفظ به، فالورق ما زال االأف�شل اإطالقًا.

ر�شالة حتمل هذا العنوان، ال اأن�شح بقراءتها اأبدًا، الأنها حتتوي على خطر »الهكرز« 

املتعارف عليها بلغة ال�شبكة وهو »االخرتاق« لنظام جهاز احلا�شب االآيل لقارئ الر�شالة، 

واحلقيقة اأنني تعر�شت ملواقف حمرجة جدًا بعد اأن وقعت يف فخ هذه الر�شالة، حيث 

اأر�شل »فريو�شها« ب�شورة تلقائية- من بريدي االإلكرتوين الر�شالة ذاتها لكل من هم يف 

قائمة املت�شلني يف بريدي االلكرتوين، ومنها عناوين قدمية قمت بحفظها منذ اأن كنت 

اأن�شر يف ملحق »�شعر وفن«، وكثري منها ال اأ�شتخدمها يف الوقت احلايل، ما جعل كثريًا 

من القراء ال�شابقني ير�شلون يل ر�شائل ا�شتفهامية وذات �شكر الأين ذكرتهم ببطاقة 

التهنئة هذه، والقارئ لعنوانها قد يتوهم اأنها بالفعل ر�شالة تهنئة بينما هي يف الواقع 

كما اأخربتكم.

خانة  ال�شر يف  كلمة  ن�شع  اأن  اخلطاأ  فمن  الر�شالة،  هذه  و�شلتهم  من  لكل  فالعذر 

الر�شائل االإلكرتونية لنقراأها، فهذه من اأ�شهر اأ�شاليب االخرتاق االإلكرتوين حاليًا، وقد 

اأ�شع  اأن  وددت  ولكني  االآخرون  عنها  يعلم  ال  وقد  الر�شالة  هذه  منكم عن  كثري  يعلم 

املو�شوع بني يدكم لال�شتفادة والتذكري.

من  االأف�شل  اأراها  زلت  وما  ما،  اإىل حد  واآمنة  لالأطفال  رائعة  قناة  تون«  »�شبي�س 

بني القنوات الطفولية االأخرى، وال بد لكل من لديه اأطفال يف البيت-  ورغمًا عنه- اأن 

ي�شاهدها بل يحفظ مقاطع منها ويرددها معهم!

واتفق معكم اأنه اأمر م�شحك وطريف، فتخيلوا يف جمل�س ما يجل�س فيه اأفراد االأ�شرة 

من اأعمار ال تقل عن الع�شرين، وطفل اأو اثنان يتحكمان فيما ي�شاهده هوؤالء من قنوات 

التلفاز! يالت�شلط جيل اليوم! ويا لرباءة موقفها هذا؟ ونعلم جميعًا اأن اأحدهم ال يود اأن 

يجعل اأحد الطفلني حزينًا اأو اأن يبكي ملجرد قلب قناتهم املف�شلة.

ولكن على اجلانب االآخر لنا اأن ن�شاهد مع االأطفال روعة تفكري املوؤلفني واملفكرين 

واعجبت  ل�»فلة«  رة  امل�شَوّ االأنا�شيد  اأحد  �شاهدت  املرات  فاإحدى  املف�شلة،  لقنواتهم 

فهو  ورا�شمها،  فكرتها  موؤلف  خريًا  اهلل  فجزاه  اجلميلة،  ور�شوماتها  بفكرتها  كثريًا 

ي�شور فلة وهي الفتاة العربية امل�شلمة املتحجبة، توؤدي �شالتها يف خ�شوع تام وتدعو 

ربها بعد ال�شالة ب�شورة موؤثرة، من الطبيعي اأن يتاأثر بها كثري من االأطفال والبنات 

خا�شة، ومن املخجل اأين حتى االآن مل اأ�شاهد »فيديو كليب« واحدًا - مياثل ما اأخربتكم 

عنه من قناة االأطفال تلك- موجها للبالغني يف قنوات التلفاز املختلفة.

وما املانع من اأن تقوم اإحدى املخرجات باإخراج م�شهد ت�شويري م�شاحب الأن�شودة 

جميلة لتبثه على اإحدى القنوات املحبوبة؟

بنت ال�سيف

ال�شديق الويف كدفر �شعر قدمي يكتب به ال�شاعر اإىل اآخر حلظة من حياته فيحفظه.

فتاة العرب »عو�شة بنت خليفه بن اأحمد بن خليفه ال�شويدي«- �شاعرة الإمارات الأوىل واملر�شدة ل�شاعرات الإمارات يف عذوبة 

واأ�شالة �شعرها، وقدمت الكثر لل�شاحة ال�شعرية، وكل القلوب تتغنى باأ�شعارها، ومن مل يحفظ:

اأما اآن اأوان تكرميها؟ من هنا اأر�شل بيتًا من اإحدى روائعها-  اإىل من يهمه االأمر:

ح����ق����وق����ي يل  ي����������ويف  يل  وي����������ن 

حت���ق���ي���ق���ي ودون  �������ش������رع  دون 

ز لها هذا التقدير فوطننا مليء باالأوفياء، ولكننا ننتظر  كلي يقني اأن هنالك من يجِهّ

»فزعتهم«.

بخ�ش����اب ال���ع���ّن���اب  م��ن��ّق�����س  ي���ا 

���ي���ا����ش���ي ب ال����ل����ون ابرْ ����ِرّ وي�����ا م���������شَ

ا���ش��ب��������اب م���ا����ش���ي  وال  ب���ا����ش���ب���اب 

غ��ي�����������������ا���ش��ي يف  ���ل  ���َكّ ت�������شَ دامي 

وغ��������ك ع����ن����دي م����ا ل����ه ح�����ش��اب

الأرا������ش�����ي ���ش��������ب��ع  ت���ن���ق���ل���ه  ول 

�لآهات  و�شدى  �ل�شارقة  رمي 

وغريهن  �لغربية،  وخف�ق 

�لت�شعينات  يف  ن�شرن  �شاعر�ت 

�لن�شر  هذ�  جمال  و�نقطع 

»�شعر  غياب  بعد  من  لق�شائدهن 

وفن«، �أت�شاءل ب�ش�ق: �أين �أننت؟ �أم�ر 

حني  ترتددن  فال  �نتظاركن  يف  جميلة 

تقع �أعينكن هنا عن �لت���شل معنا.

نداء لشاعرات جميالت

لقيناه ما  َرها  ب��������������درْ ليايل  ترْ  مرَّ

ظ�يل و  اأم��ن  الب�������د  غمر  اللي 

من�ش������اه        تاريخ  �شان  رمرْ ت�شعطع�س 

غايل ب��ف��راق  القلب  رك��ون  زع��زع 

ل يف الرو�س �ش��كن�اه        ال�شيخ زايد يعرْ

�����هرْ اهلل عظيم الرجايل زايد رحمرْ

ف لظ���������ى الآه        نا ورْ يَخفِّ اهلل ي�شربِّ

�شايل الفواد  ط  و�شرْ يف  َرها  جمرْ يل 

و ما قال ع������ّزاه!         زايد  من ما بكى 

اجلبايل نب�س  في�������ه  ف  ُتَوقَّ يوٍم 

مات الكحل يف العني و النبع من ماه       

خايل الك�ون  بدا  نوفمرب  اثنني  يف 

ياهلل ترحم زايد اللي ع�ش���ق������ن����اه       

الع������وايل النعيم  جنات  ه  وا�شكنرْ

واحفظ خليفة يل على الرّب ح����اذاه       

الفع����ايل طيب  و  اخلالد  نهجه  يف 
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ق��ي��ا���س دون  ف���ا����س  روح������ي  ع������روق  يف  ال���غ����  ك����ر  ع���ل���ى 

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

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

ت���ح�����ق ب�������رقٍ  ات��������ل، ت�����ش�����اع��ل وا���ش��ف�����رت لط�����ع��ا���س

اخل�نا�س و���ش�����وا���ش�����ه  خ�����ط��ت  ال�����ش�����اع��ر  ال�����ش�����اع��ر  ه�����م��وم 

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

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

ن�وم�ا�س ال�����غ��ن�����ى  ك�����ل  ول  ي��������ن�����ق��ال  احل�����ك��ي  ك�����ل  م�����ه�����ب 

���ش��ال ودقٍ   ���ش�����ي��ل  ي�����ح��اك��ي  ي���راق�������س  ال�����ن��ب�����س  اح�������س 

ت�ن�قال م�����ا  اأ����ش�������ي���اء  وه�������ي  ف��رح�����ه  ه�����ي  اهلل؟  ع�����ل�����ي��م 

ت������ح�����ق خ�����ي��ل م�����ا ت�����ت�����ع��ب ���ش�����ع�����اه�����ا ب���������ارٍق ���ش�����ّه��ال

م�����ن ان���������واره ب�����ع��د ح�����ال��ك ظ��������مٍ  م�����ن رك�������ود اج�����ب�����ال

ث�ق��ال وال��������ه��م�����وم  ال�����ش�����م��اي�����ر  و���ش�����ط  ح�����اي�����ره  ت������ط�����م 

ت��ن�ث�ال ان�����ع��������ام��������ه�����ا  وري��������ف  غ��������ّن�����ا  ج��������ن��������ةٍ   ن�����واي�����ع 

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

ال�ش�م�ال ب�����ال�����ي  ي�����ج��دد  ن�ب�ش�ه  ال�����ش�����ع�����ر  ب�����ع��������س  ل�����ك��ن 

على كثر الغال

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

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

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

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

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

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

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

ت����دور ال�����ش��ن��ني  وا����ش���ف���ار  احل���ل���م  ي��ط��ي��ح  ل����و  ادري  اأن������ا 

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

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

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

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

امل�������ش���ت���ور واأ�������ش������رج  اخل�����ري�����ف  ح������زن  ورق  ي�����ا  ت����رج����ل 

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

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

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

اأج�������ي ����ش���ب���ح وم����������دارات وغ�����ي�����اٍب ك����م ن�����ش��ف��ك ح�����ش��ور

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

ت���ع���ب���ت اأق�����ّل�����ب ال�����دف�����ر.. �����ش����م����اٍح.. ي����ا ي�������راع اجل����ور

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

رياح الوادي المهجور

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

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

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

اأق����ّل����ب ن�����اظ�����ري.. ���ش��خ�����س ان���ت���ظ���ر.. ي����ا ك����ر غ��ّي��اب��ه

ا����ش���راب���ه ت����رف����رف  ج���ف���اك  ال  وراك..  وم�����ا  ت��������روح.. 

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

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

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

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

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

ن��اب��ه اب��ت�����ش��م  ت����ف����داك احل���������ش����اد.. ول  وم�����ا  مت�������وت.. 

�����ش����دى ي����ا ب����ارح����ت����ه.. وع����ن����ي����ه.. ي����ا ق�������ش���ر خم���ب��ه

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

ع�������ش���ى ب������ّي ال����������دروب ت������رد ه������اك ال����دي����ن ل���ش��ح��اب��ه

وب�����ط�����ا.. ت���اخ���ذ ب����ي����ّدي رح����ل����ت����ه.. واأغ����ّم���������س غ��ي��اب��ه

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

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

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

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

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

كلثم عبد اهلل

عوض بن حاسوم
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نــــو�ض

ان���������سٍ وج����ان ال����ّل����ي ا����ش���ح���رت  اأك������رب ي����ا ال���ع���ي���ون  اهلل 

������خ������ربرْ ك����ان ف����ات����ن����ه وال������ل������ي ي����ن����اظ����ره����ا ي�������ش���ر برْ

ق��ب��ل��ه��ا ال�������ش���ب���ع ال���ع���ج���اي���ب ����ش���ب���ع يف ه������ذا ال����زم����ان

وا����ش���ب���ح���ت م����ن ب���ع���دم���ا ه����ي ���ش��ب��ع يف ال���دن���ي���ا ث��م��ان

�����ش����رت ان������ا اع�������ش���ق���ه���ا ك���ع�������ش���ق دلل�����ن�����ا ل���ل���زع���ف���ران

الأم���������ان ب�������ّر  و����ش���ف���ت���ه���ا  حُم���������ال  غ���������ارق ل  ك����ن����ت 

ل اح�������ش���رت ب����ني ال������ع������ذارى جت������ذب ان����ظ����ار امل���ك���ان

ل�������و ط����ل����ب����ت����وين اأ������ش�����ّم�����ي�����ه�����ا ب���������ش����ّم����ي����ه����ا َح�����ن�����ان

����ش���اج���ن���ه َح�������ه������ا  ويف  ال�����ع�����زي�����ز  ذّل  حل���ظ���ه���ا 

م���ن���ه���و ي����ق����در ي���ن���ظ���ر ل�����ش��ح��ر ال����ع����ي����ون ال���ف���ات���ن���ه؟

ق����ب����ل����ه����ا ك�������ان�������ت ت�����������ش�����اف�����ر ل�����ل�����ي�����ايل اآم�����ن�����ه

ب�����احل������ ه��������ذا اأ�������ش������اف������ت ل����ل����ع����ج����اي����ب ث���ام���ن���ه

داك����ن����ه ب������ه�����ا  ال���ب���ي�������ش���ا  اي�����ام�����ي  اّن  وا�����ش����ع����ر 

���ش��اك��ن��ه ف����������وؤادي  اب�������ش���ك���ن���ه���ا و������ش�����ارت يف  ج���ي���ت 

دّم������ه������ا ������ش�����ّك�����ر.. وف����ي����ه����ا ح���������ش����م����ٍة م����ت����وازن����ه

م����ن اك������ر م����ا ه����ي ح����ن����ون����ه.. ب�������س ا����ش���م���ه���ا اآم���ن���ه

الفاتنة

بدرية الخالدي 
»دموع أبوظبي«

عــلي الـخـوار

أزرع المعروف

ح�����������د م�������ث�������ل�������ي ي�������������ش������م������ح ال��������زل��������ه

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

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

ح�������ّل�������ه يف  امل���������������ع���������������روف  ازرع 

وف��������ّل��������ه ورٍد  ه��������دي��������ت��������ه  ان 

ع����������ربت����������ي م������������ن ع�������ي�������ن�������ي م�����ط�����ّل�����ه

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

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

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

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

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

ح������������د م�������ث�������ل�������ي ي�������������ش������م������ح ب��������زّل��������ه

ا�����ش����ح����اب����ي ن��������ا���������سٍ  م��������ن  غ�����������دت  يل 

وال���������رف���������اق���������ه اأخ������������������وه اأح������ب������اب������ي

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

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

واق���������������ش�������اب�������ي �������������ش������������وٍك  يل  رد 

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

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

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

وال���������������ش�������داق�������ه ح�����ط�����ه�����ا ا������ش�����ب�����اب�����ي

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

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

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

مسجات

ليلكيه

م�����ش��ّم��اه��ا بنّيه ي��ح��وي  م���ا  ت�����ش��وف   ل��ل��ع��ي��ون 

مرمرّيه فتنة  ب��ن��ت  ��د  ج�����شّ الإج�����زال   ه��ام��ة 

حّيه النطق  دون  ر�شمات  �ِشَمترْ  ررْ ل  الأنوثة  ع 
 

العنجهّيه �شعور  خّطه  م��ا  ري�شات  نق�شت   م��ا 

حلّيه م���ا����ش���اٍت  زي���ن���ات  واأخ����ق���ه���ا   خ��ل��ق��ه��ا 

خمملّيه وروٍد  ن�����ش��وة  ب��ق��اف��ه��ا   وال���ري���ا����س 

خممرّيه م�شك  العود  ده��ن  الأط��ي��اب   باطيب 

 اأم��ث��ل��ة ت��ك��ف��ي ات���ه���امٍ خ�����ايٍف ب���ه ���ش��وء نّيه

خفي�������ّه م��ق��ادي��ٍر  اإل  الإن���ط����ق  ي���رد   م��ا 

اأوق������اٍت هنّيه ك��ل��ه��ا  ���ش��ع��اده  اأي���ام���ه   ن��ق�����ش��ي 

“ليلكّيه” بال�  يفتخر  �شاعر  فيك  واتباهى 

 اخل��ف��اي��ا اب���داع وامل��غ��زى م��ن اب��داع��ي جتّلى

تعّلى اأ�شحاري  من  والظاهر  الإ�شحار   طلة 

وتبّلى ال��ري��اي��ي��ل  ع  ح��ك��ٍر  الفكر  ي��ق��ول   م��ن 

وخّلى فيها  ك��ون��ه��ا  ت��ب��اه��ي  ح���وا  ���ِدَع���ترْ   لبرْ

 ت��ل��ك ف��ي��ه��ا م��ن ب��داي��ع رب ���ش��ّوره��ا وح��ّل��ى

ت�شّلى وّدك  الدفا  جيت  ل  الأب��ي��ات  دف��ا   هي 

ت����اٍج تغّلى ال�����ش��ع��ر  ل��ّب�����س م���وازي���ن   وال��ف��ك��ر 

وىل فات  اللي  من  وخذ  �شوف  ال��درب  رفيق   يا 

 من يقول اإّنا عجزنا؟؟؟ ل ح�شا من قال...؟ ك�

متّلى عي�ٍس  بالعمر  ع�شانا  اأوح���د   الطريق 

يت�شّلى لجل  قرا  من  ونطرب  الظامي   ن��روي 

خمـــايــل

زايد اخلري »طيب اهلل ثراه«

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

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

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

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

لوراق ب��ي�����س  ل���ش��م��ت��ه  ال�����ش��ع��ر  وب���ي���ت 

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

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

اأف�������ك�������ار غ��������ره م���ن���ه���ب���ن���ه���ن و�������ش������ّراق

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

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

ولن����ت����اق ال����ن����م����امي  ع  م���������ش����ّري  وح������د 

اأك������ت������ب اأم���������د ال���������ود ب������ال������ود م���ع����ق

ال�������ش���ع���ر ع����د لع���م���اق ل ����ش���ك م�������ش���دار 

لق م�����ا  ذوق  ب������  ������ش�����ٍي  يل  لق  م�����ا 

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

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

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

ال�����ف�����رع ف�������رٍع وال������ش�����ل م�����د ل���ع���روق

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

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

وال��ب��ع�����س ي��ك��ت��ب ل ك��ت��ب ب��ي��ت م�����ش��روق!

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

ق���ام���ه وم���ق���ام���ه ب���ني ���ش��اي��ق وم�����ش��ي��وق

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

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

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

م�����ش��ل��وق ج�����اك  ل����و  ك�����ان  ه����و  ف�����  وال 

احل�����ق ���ش��ي��ف وع������زة ال�����ش��ي��ف حل��ق��وق

الشمس

�ســهــيــل

ك����������ّل ل����ع����ي����ن����ه غ����اي����ه

ح���اي���ه يل  وال  ب�������س���ك���ت 

ال���ب�������س���ر يف  ن�������ظ�������راٍت 

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

حكمة
مّوالنصيحة

أصالة

انهار وال��دم��وع  ع��ذاب  غيابك  يف  �سار  زم��اين 

ط��اري ي�سوقها  عليك  روح���ي  غ��ا  ي��ا  وروح���ي 

امل�سوار انكّمل  اأري��د   - مت  قل   - طلبٍة  طلبتك 

ت���رى م��ن دون���ك ال��دن��ي��ا ت��زي��د ال��ه��م ب��اف��ك��اري

م�ساعر دبي

ن�سيح تبغيني  ك���ان  جت����ادل  ال 

�سوح ت�سوف  اجل���دال  تلقى  م��ا  وي��ن 

وا�سرتيح ِعقه  �سد،  يجادل  من 

اجل��ن��وح م��ن��ت��وف  م��ث��ل  ق��ا���س��ر  واال 

�سامل بن علي العوي�ض

واع���راب ���س��رد  ادر�����س  االأول 

واق���ّي�������س االأ�����س����ي����اء ت��ق��ّي��ي�����س

وال���ي���وم م��ا اف��ه��م رد ل��� ي��واب

ال��ك��ي�����س م  ال���ه���ّب���ان  اف���ّن���د  وال 

اأحمد بن حميد ال�سويدي

بقت احل�سا من مهجتي زور

الل�سافات ع��ذب  ي��ا  واق��ف��ي��ت 

وال�سور فيك  احتيايل  قل 

رواة ب���ك  ���س��اك��ي  م���ا  ح��ل��ف��ت 

روحك من اخلفرات مظهور

ال����ري����ات ك����ل  يف  حم�������روز 

�سعيد بن �سرور املزروعي

ت����ق����ول اح����ب����ك جل����ل ت���ر����س���ي غ������روري

واق������������ول م������ا اح�����ب�����ك غ������ا ه������ب ت��ك��ر

���س��ع��وري ت��ر���س��ي  ك��ي��ف  اح���ب���ك  ق��ل��ت  ان 

ك���ل���م���ة ع�����ن اح�������س���ا����س���ي اأب��������د م�����ا ت���ع���ر

ومي�ض ال�سوق
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ل����ك يف ع����ز ����ش���ي���ق���ي.. وق��ف���ّ��ي��ت ن����ادي����ت 

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

ي���اق�������ّو ق��ل��ب��ك و����ش���ط ح�������زين.. ت��خ��ل���ّ��ي��ت 

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

و�شّجيت  نف�شك..!  �شفت  غ������ك..!اأو  غ���ّرك 

الليايل ذي���ك  ع�����ش��ق  او  ج���دي���د..  ح��بٍ   ف/ 

وظن�ّيت  ف��ي��ن��ي..  ال�����������ش��وء  غ����زاك  م�������دري 

ت���ب���ايل؟! ل  ه����ك����ذا..  ان���ت�����������ه..  ان�����ك  اأو 

ك���ّزي���ت؟  ل���ي�������س..  ال���غ����  درب  ي���ام���ب���ت���دي 

�����م�����ل ال���ث���ق���ايل  ح���ت���ى ذل������ول������ك.. م�����ا حِترْ

تغن�ّيت  ب��ي  امل�����دى..  ط���ال  ان  اح�����ش��ب  ك��ن��ت 

 حت������دو ب�����غ������ي.. وت���ن���ث���ن���ي ل�����ك ظ����يل

تخط�ّيت  وان  ي�����ش��ت��درك��ك  امل�������دى..  ب�����س 

ب���رم���ايل لل  �����ش����روات  ب�������ش���ر..  ي��ك�����ش��ف   

ومّت���ي���ت  وق����ت����ك  �����ش����اق  ان  امل�����ث�����ل..  ق�����ال 

ي�شايل ���ش��ي��ق��ك..  وق����ت  ���ش��دي��ق��ك  ط���ال���ع   

تهّنيت  اإن  ح����اوط����ك..  ال���ل���ي  وال�������ش���اح���ب 

ري���ح خ��ايل ���ش��اب���َ��ق خ��ط��وت��ه  ���ش��ق��ت..  وان   

زل������ّ��ي��ت ت���ق���ول  ول  اف�����راق�����ه..  لي����ه����ّزك 

وايل اأق�����������دار  م�����ن  خ���������ره..  ي���ع���ّل��������ّ���ه���ا   

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

 وان������ا ب����ع����د.. ه�����/ال����ي����وم ف����ارق����ت غ���ايل

ت��ع��ّزي��ت امل�������ش���اف���ر  ب����اع����ذار  ذاك..  ب�������س 

ول ان����ت غ�����ايل.. ب��ع��ت��ن��ي ف�����/ ���ش��ي��ق ح��ايل

�تعال ا�شرْ ِد..؟  َب���ررْ َح��ّر..؟  م��دري:  خلط.. واجل��ّو 

مثيل م����ال����ه  ����ّي  �����شَ �����ش����دري  اأن����ف����ا�����س  ب����ني 

ِدلل وال����ِه����ب����اي����ب  ذك�������رك  ت�����ش��ّه�����ق��ت  م����ن 

ف���اح���ت اأج�������واء ح��ّب�����ك ف��ي��ن��ي ب��ال��زجن��ب��ي��ل

جبال ع���ن  اأح�����ش��ب��ه  زف�����ري  ِت���ك  زف����َ�������ررْ وان 

�������ت���ع���ادك ث��ق��ي��ل، َل������ّن ك����ل م����ا ي����ل����ّوح ب����� ابرْ

رْ�����ت������ل وي�������س ا���ش��ّم��ي��ه ح�����ش��ي: اع���ت���دال اخ���

الن�ّ�خي��ل، ان��������ك�����ش��������ار  املُ�������ح���ارب  ان��ح��ن�����اء 

ك��ن��ت م���ن ق��ب��ل ا���ش��وف��ك اأح���ت���وي األ�����ف ج��ال

�����ش����ام����ٍخ ك������� امل������ن������اره ل����ل����م����راك����ب دل���ي���ل 

اأغ�������رق يف ق���ط���رة َج���َم���ال وان������ت خ��ل��ي��ت��ن��ي 

ك���ي���ف ل����و م����ن حم����اذي����رك ِت��������َولين ���ش��ي��ل؟

ل��ل��خ��ي��ال ������َه������ةرْ رح���ل���ت���ي  ِوجرْ ي����ا دل���ي���ل���ي يف 

ح����ّط ي�����ّدك يف ي�����ّدي واط���ل���ب املُ��������ش��ت��ح��ي��ل

م�����ا ب����ك����اب����ر ول����ك����ن ����ش���ّم���ن���ي ب���ال�������ش���م���ال

ال�شبيل اب����ن  ت������اأوي  دي�����رة  ب��ال�����ش��در  ف��ي��ك 

رْ��ه ال��ل��ي��ال  �����ث���َ��رت��� ج��ي��ت ح�����ش��ن��ك غ���ري���ٍب َب�����عرْ

وان�������ت م����وط����ن ن����ه����اره ع���ق���ب ل����ي����ٍل ط��وي��ل

رْ م��ل��ح��ك ي�����َ ح��ل��م��ي وان����ال خ��ّل�����ن��ي اأغ������رق ف�����

ح�شيل  لح����ت����وائ����ي  ق���اع���ك  حم����اذي����ر  م����ن 

اخل�������ش���ال ف����ري����د  ي�����ا  ل���ق���رب���ك  اين  واهلل 

بخيل ل���غ���رك:  اأح��ا���ش��ي�����ش��ه  يف  اأج��������ودي.. 

ال�������ش���وؤال:-  ذاك  ال  ع��ن��ك  ف��ك��ري  ���ش��ل��ب  م���ا 

؟ اخل��ل��ي��ل«  ي��غ��ي��ب  ل��و  ت�شبح  رْ�����ك  »ك��ي��ف ح��ال��ت���

ب����ني ح�����ال ارت�����وائ�����ي وال���ظ���م���ا ب����� ال���و����ش���ال

�شل�شبيل  ط��ل���ّ�����ت��ك:  ورْ ���ش��ح��را  غ��ي��ب��ت��ك:  تبقى 

فارقت غالي خلط

ف
صو

 ال
ج

تي
ع

اأ�شمي وهذا منهجي وفكري عيون الرنج�شي 

يح�ش�شني النغم و ابكي نوا وقٍت نوى غدري

عمري �شقا  واآلم����ي  اأت����اأمل  اجل���رح  اأح�����س 

وا�شري امل�شا  جنح  على  غرابيلي  بي  ت�شافر 

�شربي على  تقّويني  توا�شيني  اأ���ش��ام��ره��ا 

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

خمري ولونها  جميله  ورده  الفرح  عني  ويف 

ويف دمع ال�شجن عربة حمٍب ي�شكي الع�شري

وا�شوفك يف النهر جنمه ح�شنها �شفوة احلدري

العذري الهوى  معانيها  ه  ال�شعر ق�شّ دنيا  ويف 

�شعري قلت  م��ا  غ��رام��ك  ل��ول  ملهمي  ي��ا  اأن��ا 

اأم��ري بينت  م��ا  لهم  وب��ع��دك  وّدك  ول���ول 

اآمايل قيثارة  على  واع��زف  وج��ب  ما  ادّون 

عايل وال�شدى  �شاخب  اإيقاع  الندم  واآه��ات 

اأح�����س ال��ه��م وه��م��وم��ي ك��ث��ره م��ال��ه��ا تايل

ت�شّور يل �شواري الليل طيفك يا بعد حايل

غايل عيونها  �شمار  يف  وا���ش��وف��ك  متّنيني 

ويف فجر ال�شبا ن�شنا�س مك�شيه الندى �شايل

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

يحتايل كيف  �شعيبه  دون��ه  الي�شر  وبيبان 

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

البايل املتلف  با�شم  ن�شوان  النغم  يرددها 

ع��ّذايل ح�شرات  يف  العني  دم��وع  هلت  ول 

اآم��ايل قيثارة  على  اأ�شمك  ل��ك  رّددت  ول 

النهر والنجمه

عيون الرنج�سي

خالد بن حممد
نــــورا 
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�ل�صاحة

ت�شكيل هذا النجاح من خالل جلنة حتكيم 

�شة اتخذت من امل�شداقّية �شبياًل  متخ�شّ

املتمّيز  الربنامج  هذا  يف  هدفًا  والرقي 

والرائد.

االأوىل  الت�شجيلية  احللقة  وت�شّمنت 

مقابالت اأع�شاء جلنة التحكيم لل�شعراء 

يف املحطة االأوىل »الكويت«، والتي �شهدت 

كثافة كبرية يف امل�شاركة، وقابلت خاللها 

مئات  اأيام  ثالثة  مدى  وعلى  اللجنة 

يف  املقيمني  والعرب  الكويتيني  ال�شعراء 

من  بالكثري  احللقة  ومتّيزت  الكويت. 

االإثارة واملواقف الطريفة وامل�شحكة التي 

يف  وال�شعراء  اللجنة  بني  اأحداثها  جرت 

كامريات  ور�شدتها  املقابالت  كوالي�س 

بدا وا�شحًا من خالل احللقة  الربنامج، 

لل�شعراء امل�شاركني حيث  امل�شتوى املتمّيز 

كبرية  املو�شم  هذا  يف  امل�شاركة  جاءت 

الكويت  �شعراء  من  خا�شة  ومتمّيزة 

وال�شعودية، ما يب�ّشر مبو�شم �شعري ناري 

الن�شخة  يف  البريق  على  قوية  ومناف�شة 

الثالثة،  ما يدّلل على م�شداقية الربنامج 

االأول  املقيا�س  اأ�شبح  بحيث  وريادته 

ل�شهرة ال�شاعر وانت�شاره جماهريّيًا.

الف�شائية  اأبوظبي  قناة  على  انطلقت 

وقناة �شاعر املليون موؤخرًا اأوىل احللقات 

الت�شجيلّية للربنامج اجلماهريي ال�شخم 

حلقات  جمموعة  �شمن  املليون«  »�شاعر 

اأ�شبوعّية تت�شمن مقابالت جلنة التحكيم 

لل�شعراء امل�شاركني يف الن�شخة الثالثة من 

امل�شابقة خالل جولتها يف عدد من املدن 

والريا�س  الكويت  �شملت  والتي  العربية 

خاللها  وقابلت  واأبوظبي،  وعّمان  وجدة 

اآالف  اأ�شابيع  �شتة  مدى  وعلى  اللجنة 

يف  للم�شاركة  تقّدموا  الذين  ال�شعراء 

الربنامج من خمتلف الدول العربّية.

ويف بداية احللقة االأوىل �شاهد اجلمهور 

املليون  �شاعر  برنامج  �شامال عن  تقريرا 

لل�شعر  تلفزيوين  مهرجان  واأ�شخم  كاأّول 

و�شع  من  الربنامج  غرّي  حيث  النبطي، 

�شطعت  عندما  ال�شعر  وخريطة  ال�شاحة 

الفكرة من �شماء اأبوظبي واأطلقها الفريق 

اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

ومتّيز  باقتدار  وتنتجها  امل�شلحة،  للقوات 

وتنفذها  والرتاث،  للثقافة  اأبوظبي  هيئة 

التقرير  ت�شّمن  وقد  برياميديا،  �شركة 

املو�شمني  يف  التتويج  حلقات  من  لقطات 

االأّول والثاين مل�شابقة �شاعر املليون عندما 

املري  فطي�س  بن  حممد  القطري  فاز 

باللقب والبريق يف املو�شم االأول، وكذلك 

ال�شربمي  خليل  القطري  ال�شاعر  فوز 

الثاين  للمو�شم  والبريق  باللقب  التميمي 

للم�شابقة.

كما رّكز التقرير على ا�شتمرار اجلهود 

ال�شاهقة  القّمة  نحو  ال�شعود  لتوا�شل 

مع  والنجاح،  التاأّلق  من  املزيد  وحتقيق 

يف  املوؤّثرة  النقدّية  الروؤية  على  التاأكيد 

الحلقة التسجيلّية األولى من شاعر المليون للموسم الثالث

تبّشر بموسم شعرّي ناري ومنافسة 
قوّية على مسرح شاطئ الراحة

بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

اأبوظبي  هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 

ق�شر  يف  انطلقت  والرتاث،  للثقافة 

م�شروع  فعاليات  باأبوظبي  االإمارات 

والذي  الكال�شيكية«  اأبوظبي  »مو�شيقى 

والرتاث  للثقافة  ابوظبي  هيئة  تنظمه 

الفرق  وقادة  العازفني  اأ�شهر  مب�شاركة 

وي�شتمر  العامل  م�شتوى  على  املو�شيقية 

االأول.  مو�شمه  يف    2009 مايو  حتى 

خلف  حممد  �شعادة  احلفل  و�شهد 

املزروعي مدير عام هيئة اأبوظبي للثقافة 

والرتاث، و�شعادة زكي ن�شيبة نائب رئي�س 

العربية  الدول  �شفراء  من  وعدد  الهيئة، 

كبريمن  وجمهور  الدولة  يف  واالأجنبية 

حمبي املو�شيقى الكال�شيكية. كما ح�شر 

الذين  الطلبة  من  كبري  عدد  االأم�شية 

الثقايف يف  م�شاندتهم لالزدهار  اأظهروا 

الروابط  على  ال�شوء  و�شلطوا  اأبوظبي 

»مو�شيقى  واحتفال  التعليم  بني  الثقافية 

اأبوظبي الكال�شيكية«.

�شعادة  األقى  االفتتاح  حفل  بداية  يف 

اأبوظبي  اإن  فيها  قال  كلمة  ن�شيبة  زكي 

وتوا�شل  واإ�شرارًا،  عزمية  تزداد  اليوم، 

لتاأكيد  ثقة  بكل  ا�شرتاتيجيتها  تنفيذ 

رائد.  عاملي  ثقايف  ك�شرح  موقعها 

واأ�شاف اأن هذا احلدث املو�شيقي املهم، 

وا�شتقطاب  االأخرى  ال�شعوب  ثقافات  مع 

روائع املو�شيقى العاملية.

الحتفال  الكبري  االفتتاح  وحّلق 

»مو�شيقى اأبوظبي الكال�شيكية« باحل�شور 

االأحا�شي�س  عرب  مده�شة  رحلة  يف 

وفنية  مو�شيقية  عبقرية  با�شتخدام 

الربيطاين  الفنان  واأ�شفى  راقية.  كونية 

الفائز  االأم�شية  اآيرون، م�شيف  جريميي 

الروعة  من  هالة  االأو�شكار،  بجائزة 

والعظمة على هذا العمل الفني االإبداعي 

املو�شيقى  جمازات  عرب  ف�شار  االأ�شيل، 

ا�شتطاعوا  فنانني عامليني  وقّدم  الدقيقة 

باأدائهم  امل�شرح  يف  احلياة  بعث  معًا 

والم�س  احل�شور،  اأطرب  الذي  املذهل 

�شغاف قلوبهم واأحا�شي�شهم املرهفة.

»موسيقى أبوظبي الكالسيكية« 

رحلة مدهشة عبر األحاسيس وعبقرية 
موسيقية فنية كونية راقية

�شوف  العام  مدار  على  ي�شتمر  الذي 

القادمني  والآالف  االإمارات  ل�شكان  يقدم 

من  جميلة  حلظات  الدولة  خارج  من 

اأ�شهر  مب�شاركة  العاملية  املو�شيقى  �شحر 

العازفني وقادة الفرق املو�شيقية. واأكد اأن 

الكال�شيكية«  اأبوظبي  »مو�شيقى  م�شروع 

والثقافة  املعرفة  تر�شيخ  على  يعمل 

خمتلف  يف  والعملية  النظرية  املو�شيقية 

املراحل الدرا�شية والفئات العمرية.

املدير  جان  تيل  ذلك  بعد  األقى  كما 

فيها  حتدث  كلمة  للم�شروع  الفني 

اأبوظبي  مو�شيقى  م�شروع  اأهمية  عن 

مبعدل  �شهريًا  �شتقام  التي  الكال�شيكية 

من 2 اىل 3 حفالت، م�شريًا اإىل حر�س 

والتفاعل  التحاور  موا�شلة  على  الهيئة 

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

تنظم  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

مهرجان  من  الثانية  الدورة   « والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة 

اإطار تنفيذ ا�شرتاتيجيتها للحفاظ  مزاينة الظفرة لالإبل » يف 

على الرتاث الثقايف الإمارة اأبوظبي، وذلك خالل الفرتة من 23 

دي�شمرب 2008 ولغاية 4 يناير 2009 يف مدينة زايد باملنطقة 

الغربية.

االإبل  جَلمال  نوعها  من  فريدة  م�شابقة  املهرجان  يت�شمن 

من  املرافقة  والفعاليات  االأن�شطة  من  ممتعًا  غنيًا  وبرناجمًا 

ال�شناعات  و�شوق  تغليفها،  واأ�شاليب  التمور  م�شابقة  اأبرزها 

ال�شعبية االإماراتية.

وبا�شرت اللجان املنظمة جهودًا مكثفة ا�شتعدادًا للمهرجان، 

يف  حاز  الذي  للمهرجان  النجاح  لتحقيق  يلزم  ما  كل  واتخاذ 

الظفرة  مزاينة  وتنق�شم  وا�شعة.  عاملية  �شهرة  االأوىل  دورته 

�شروط  فئة  ولكل  واملجاهيم،  االأ�شايل  هما  اأ�شا�شيتني  لفئتني 

خا�س  دليل  �شمن  بالتف�شيل  ذكرها  مت  للم�شاركة  عامة 

تخلو  واأن  اال�شرتاك،  ر�شوم  اأبرزها  من  والتي  للم�شاركني، 

واأن تكون خالية  التهجني،  اأنواع  نوع من  اأي  امل�شاركة من  االإبل 

الزمني  باجلدول  وااللتزام  املعدية،  واالأمرا�س  العيوب  من 

وبر  من  جزء  ق�س  يتم  �شوف  اأنه  اإىل  االإ�شارة  مع  لالأ�شواط، 

االإبل امل�شاركة قبل انتهاء م�شاركتها ح�شب الفئة العمرية وذلك 

ملنع دخولها يف �شوط اآخر من امل�شابقة. ويلتزم املالك باإثبات اأن 

الق�شم  وتاأدية  اأقاربه من الدرجة االأوىل  اأو الأحد  له  االإبل ملك 

اأمام جلنة التحكيم.

اأبوظبي  واأكد �شعادة حممد خلف املزروعي مدير عام هيئة 

للثقافة والرتاث اأن املهرجان يهدف اإىل احلفاظ على ال�شالالت 

بالثقافة  التعريف  واملجاهيم،  االأ�شايل  املحليات  من  االأ�شيلة 

البدوية وتفعيل ال�شياحة الرتاثية، وو�شع ا�شم منطقة الظفرة يف 

املنطقة الغربية على اخلريطة ال�شياحية العاملية، اإ�شافة لتفعيل 

احلركة االقت�شادية يف املنطقة الغربية وخلق �شوق جتاري لبيع 

وت�شجيع  االأ�شيلة،  االإماراتية  ال�شناعات  واإبراز  االإبل،  و�شراء 

تطوير اأ�شاليب تغليف التمور.

استعدادات مكثفة النطالق 
مهرجان مزاينة الظفرة لإلبل 2009

والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة  يف  الوطنية  الكتب  دار  تقّدم 

خدماتها جلميع فئات املجتمع يف دولة االإمارات على اختالف 

تخ�ش�شاتهم وجماالت البحوث التي يقومون بها، وهي االإدارة 

من  والدوريات  بالكتاب  يرتبط  ما  كل  عن  الهيئة  يف  امل�شوؤولة 

تزويد ون�شر واقتناء.

ويعترب ق�شم املخطوطات اأحد اأهم اأق�شام دار الكتب الوطنية، 

وُيعنى بكل ما يتعلق بالرتاث املخطوط النادر واملتميز، والذي مت 

جمعه على مدى عدة �شنوات من خمتلف اأنحاء العامل.

اأن  الوطنية  الكتب  القبي�شي مدير دار  واأو�شح �شعادة جمعة 

قبل  �شنة   3500 اإىل  يعود  العامل  يف  املخطوطات  اأقدم  تاريخ 

امليالد وكانت عبارة عن لفائف من الربدي، اأما اأقدم خمطوط 

ورق  على  اأي�شًا  مكتوب  وهو  884م،  عام  اإىل  فريجع  عربي 

الربدي على �شكل كرا�شة ولي�شت لفافة.

وذكر القبي�شي اأن دار الكتب الوطنية تقتني عددًا كبريًا من 

األف  وع�شرين  بخم�شة  تقدر  وامل�شورة  االأ�شلية  املخطوطات 

عنوان، بني اأ�شلي وم�شور وي�شل تاريخ بع�س هذه املخطوطات 

اإىل ما يقرب من �شبعمائة �شنة م�شت، وهي تبحث يف خمتلف 

العلوم واملعارف ومن بينها عدد من املخطوطات النفي�شة زمانًا 

ومو�شوعًا و�شكاًل، ويحتوي الق�شم على العديد من املخطوطات 

النادرة، ومنها »�شرح امللخ�س يف علم الهيئة« والتي ترجع اإىل 

اإىل  وتعود  الفلك  علم  الهجري، وخمطوطة من  الثامن  القرن 

القرن الثاين ع�شر الهجري، و)م�شكاة امل�شابيح( والتي ترجع 

اإىل القرن الثامن الهجري، وغريها.

واأنف�س  اأهم  من  العديد  الوطنية  الكتب  دار  وتعر�س 

املخطوطات التي تقتنيها، وذلك �شمن متحف خا�س يف الدار.

ُيذكر اأن كلمة خمطوط م�شتقة لغة من الفعل خط يخط اأي 

كتب اأو �شور اللفظ بحروف هجائية، اأما املخطوط ا�شطالحًا 

فهو املكتوب باليد �شواء كان على ورق اأو على اأية مادة اأخرى.

يعود تاريخ بعضها لحوالي 700 عام :

25 ألف مخطوط في دار الكتب الوطنية 
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اأكد الدكتور علي بن متيم مدير م�شروع »كلمة« الذي اأطلقته 

يف  م�شاركته  وعرب  امل�شروع  اأن  والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة 

معر�س فرانكفورت للكتاب قد �شاهم يف متثيل الثقافة املحلية 

املنفتحة على العامل، والتي تقوم على احرتام اإجنازات الثقافات 

االأخرى، وحتاول اال�شتفادة منها عن طريق الرتجمة التي تعد 

اأن لقاء م�شروع »كلمة« بدور  مفتاحًا للو�شول اإىل االآخر. واأكد 

جاءت  االأ�شعدة  �شتى  على  تعاونها  اأبدت  التي  العاملية  الن�شر 

اإيجابية من خالل ا�شتعداد هذه املوؤ�ش�شات للتعاون مع امل�شروع، 

الرتجمة  ل�شناعة  العمل  وتطوير  اخلربات  تبادل  اإطار  ويف 

�شناعة ثقافية.

واأو�شح الدكتور علي بن متيم اأن اهتمام دور الن�شر العاملية 

ل�شبب  ياأتي  ال  »كلمة«  مب�شروع  العاملية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات 

طارئ، واإمنا تاريخ الرتجمة مُماأ�ش�س منذ فرتة قدمية، وجاءت 

والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقتها  التي  »كلمة«  مبادرة 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  من  بدعم 

لتكون  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

واللقاء  التوا�شل  ثقافة  ون�شر  االأخرى  الثقافات  لدخول  بوابة 

بني الكتاب العربي والكتب يف اللغات االأخرى. وقد �شهد جناح 

الن�شر  دور  مع  متنوعة  لقاءات  والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة 

كما  والهندية،  واالإجنليزية  واالأمريكية  واالأملانية  الفرن�شية 

تباحثت »كلمة« مع عدد من دور الن�شر العاملية بغر�س التعاون 

الن�شر رغبة يف  واأبدى جميع م�شوؤويل دور  يف جمال الرتجمة، 

التعاون و�شعيًا اإىل دفع كتبهم لرتجمتها ون�شرها باللغة العربية 

وتقدميها للقارئ العربي.

اهتمام عالمي بمشروع »كلمة« 
في معرض فرانكفورت للكتاب

حوارات وتغطيات و أخبار متنّوعة في 
عدد جديد من مجلة »شاعر المليون«

افتتحت مبقر املركز الوطني للرتجمة 

للرتجمة  الدولية  الندوة  اأعمال  بتون�س 

اإطار  يف  اليوم«  تون�س  »ترجمة  بعنوان 

حتت   2008 للرتجمة  الوطنية  ال�شنة 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اإ�شراف 

م�شروع  وبح�شور  والتكنولوجيا،  العلمي 

»كلمة« الذي اأ�ش�شته هيئة اأبوظبي للثقافة 

حيث  للندوة،  �شرف  ك�شيف  والرتاث 

�شارك يف اأعمال الندوة د. علي بن متيم 

من  لعدد  اإ�شافة  »كلمة«،  م�شروع  مدير 

من  والباحثني  اجلامعية  ال�شخ�شيات 

واآليات  الرتجمة  واقع  ملناق�شة  عدة  دول 

خالل  الندوة  اأعمال  واأقيمت  تطويرها، 

اأكتوبر   25 ولغاية   22 من  الفرتة 

املا�شي.

خالل  متيم  بن  علي  الدكتور  وقّدم 

وحيثيات  »كلمة«  مل�شروع  �شرحًا  الندوة 

اأبوظبي  هيئة  مبادرة  �شمن  تاأ�شي�شه 

من  حمدود  ال  وبدعم  والرتاث  للثقافة 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  قبل 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، وركز على 

امل�شتقبلية،  براجمه  و  امل�شروع  توّجهات 

للثقافة  اأبوظبي  هيئة  دور  اإىل  ُمتطرقًا 

والثقافة  االإبداع  ن�شر  يف  والرتاث 

موؤثرة  الهيئة  اأ�شحت  حيث  الر�شينة، 

وفاعلة يف ال�شياقات العاملية واملحلية عن 

التي  امل�شاريع  من  كبرية  �شل�شلة  طريق 

يف  واالأجيال  االأطياف  كافة  ت�شتهدف 

املجتمع.

عن  متيم  بن  علي  الدكتور  اأعلن  وقد 

بالتن�شيق  الرتجمات  من  �شل�شلة  اإطالق 

مع املركز الوطني للرتجمة تتعّلق بالهوية 

الهوية  �شنة  مبنا�شبة  وذلك  والرتجمة، 

و�شنة  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة 

الرتجمة بتون�س.

مشروع »كلمة« ضيف شرف 
الندوة الدولية للترجمة بتونس

�شدر العدد الثاين والع�شرون من جملة �شاعر املليون، 

والتي ت�شدر عن اأكادميية ال�شعر يف هيئة اأبوظبي للثقافة 

احتوى  وقد  املليون«.  »�شاعر  م�شروعها  �شمن  والرتاث 

من  وعدد  املتنوعة،  املوا�شيع  من  الكثري  على  العدد 

لعدد  املتمّيزة  والق�شائد  واحلوارات  واملقاالت  التغطيات 

من جنوم برناجمي �شاعر املليون واأمري ال�شعراء.

وحمل الغالف الرئي�س للمجلة �شورة للفريق اأول �شمو 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

للمعر�س  تفقده  خالل  امل�شّلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

الدويل لل�شيد والفرو�شّية )اأبوظبي 2008( الذي اختتم 

املعر�س  اأن  على  الزيارة  خالل  �شمّوه  اأكد  حيث  موؤخرًا، 

االأفكار  لتبادل  وفر�شة  ثقافيًا  تراثيًا  مهرجانًا  اأ�شبح 

واملعلومات، كما احتوى العدد على تغطية �شاملة لفعالّيات 

املعر�ض.

وت�شمن العدد تغطيات ملجموعة من الفعاليات  الثقافية  

مع  ولقاءات  حوارات  اإىل  باالإ�شافة   . والفنية  واالأدبية 

جمموعة من ال�شعراء واملثقفني، وتقدمي اأرقام اإح�شائية 

املليون  �شاعر  برنامج  وعاملية  �شهرة  مدى  على  تدّلل 

األف خرب بح�شب  الذي ُكتب عنه اأكرث من مليونني ومئتي 

.)google( موقع

جمال  والكاتب  ال�شاعر  تناول  مفازات  باب  ويف 

ال�شق�شي بذائقته الرائعة نرج�شية االأمري ال�شاعر بدر بن 

عبد املح�شن رغم توا�شعه اجلّم. ويف باب »�شح ل�شانك« 

�شافح �شعراء املليون جمهورهم من خالل ق�شائد متاألقة، 

الرحيم  عبد  ال�شريف«،  »الوجه  يف  ال�شبيعي  بدر  ال�شاعر 

حمزة يف »اأمرية ال�شعر«، حممد احلومياين يف »البارح القلب 

الدهمان  وفالح  ابريل«  »حتفة  يف  عمرو  بن  عامر  يكتب«، 

يف«الّتزوال«.

كما احتوى العدد الثاين والع�شرون على مقاالت لعدد من 

علي  الدكتور  العميمي،  �شلطان  االأ�شتاذ  املجلة،  كتاب  اأبرز 

وم�شك  بندر،  رعد  ال�شاعر  �شفوق،  بدر  االأ�شتاذ  متيم،  بن 

املمّيز  باأ�شلوبه  معتوق  كرمي  ال�شعراء  اأمري  مع  كان  اخلتام 

ومقاله اجلميل الذي حمل عنوان »ليتني ما اأظن بنف�شي«.

ي�شارك احتاد كتاب واأدباء االإمارات يف اجتماعات املكتب 

الدائم لالحتاد العام للكتاب واالأدباء العرب يف الفرتة من 3 

– 5 نوفمرب 2008 يف اجلمهورية العربية ال�شورية بدم�شق، 
الظاهري  حارب  االأ�شتاذ   : من  كل  االجتماع  و�شيح�شر 

رئي�س جمل�س االإدارة - االأ�شتاذ نا�شر العبودي االأمني العام 

لالحتاد و�شوف يت�شمن االجتماع تقريرا عن اأعمال االأمانة 

العامة من بعد اجتماع تون�س يف مايو املا�شي . 

العام  للموؤمتر  لالعداد  التح�شريية  اللجنة  ت�شكيل   •
الرابع والع�شرين لالحتاد العام بليبيا. 

يخ�س  وهو  احلريات،  تقرير  �شياغة  جلان  ت�شكيل   •
البند  وهذا  العربي  الوطن  يف  والكتاب  احلريات  و�شع 

هذا  يف  ي��ش�ارك  و�ش��وف  القاهرة،  موؤمتر  منذ  م�شتحدث 

االجتماع ال��دوري وف�ود م�ن االحتادات العربية املختلفة، ك�ما 

�ش��يتم ت�وق�يع ات�ف�اقية تعاون ث�ن�ائ�ي ب�ي�ن ات�ح�اد ك�ت�اب واأدب�اء 

العرب )�شوريا(  واالأدب�اء  لل�ك�تاب  ال�عام  االإم�ارات واالحتاد 

والتي �شوف تت�شمن التعاون الثقايف يف خمتلف اجلوانب من 

كل  جتربة  على  لالطالع  االآخر  للبلد  واالأدباء  الُكتَّاب  زيارة 

منهما، وتبادل املطبوعات، واال�شرتاك يف الندوات.

اأكد ال�شاعر واالعالمي علي ال�شبعان 

يف  م�شاركته  اأن  معه  هاتفي  ات�شال  يف 

�شاعر  برنامج  من  االأخرية  الن�شخة 

املليون جاءت عن قناعات هو موؤمن بها 

كان  الفرتات  من  فرتة  يف  اأنه  م�شيفا 

اإىل حتري�س  واأقرب  التنظري  اىل  اأقرب 

االأقدار  اأن  غري  الظهور  على  ال�شعراء 

على  به  ينادي  كان  ما  يج�شد  اأن  �شاءت 

و�شع  م�شاألة  عن  بعيدا  الواقع  اأر�س 

اأو  املجهر  حتت  اأو  املحك  حتت  جتربته 

ما �شابه.. 

 و�شاألنا ال�شاعر عن احتماالت التاأهل 

االحتماالت  )جميع  فاأجاب  عدمه  من 

تقدم هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث اعتبارًا من �شهر نوفمرب 

دوليون  اأكادمييون  يلقيها  التي  املحا�شرات  �شل�شلة من  احلايل 

و�شخ�شيات ثقافية بارزة حول الثقافة العربية وال�شرق اأو�شطية 

يف املا�شي واحلا�شر.

امل�شهورة  االأمريكية  االأكادميية  �شتكون  االأوىل  وال�شيفة 

نوفمرب   6 املوافق  اخلمي�س  يوم  بوث   مارلني  الربوف�شورة 

املعا�شر«،  امل�شري  االأدب  يف  البيوت  »روايات  عن  و�شتتحدث 

م�شريني  لكتاب  حديثة  روايات  ثالث  على  ال�شوء  م�شلطة 

باالنكليزية:  لها  ترجمة  وتتوفر  العربية  باللغة  كتبت  وجميعها 

»وكالة عطية« خلريي �شلبي، »عمارة يعقوبيان« لعالء اال�شواين، 

و»ل�شو�س متقاعدون« حلمدي ابو جلّيل.

اآ�شيا  جنوب  درا�شات  ملركز  مديرة  بوث  مارلني  تعمل 

العاملي  االأدب  برامج  يف  م�شاركة  وا�شتاذة  االأو�شط،  وال�شرق 

واملقارن ودرا�شات املراأة والنوع )اجلن�س( يف جامعة اإلينوي، 

ادنربه  �شتن�شم اىل جامعة   2009 يناير  اإربانا-كامبني. يف 

العربية  الدرا�شات  يف  العراق  كر�شي  لت�شغل  )ا�شكتلندا( 

واال�شالمية. األفت الكثري من الكتب ون�شرت عددا من املقاالت 

بني  الرتجمة  اجلن�شني،  بني  العالقة  ت�شمل  مو�شوعات  حول 

واالأدب،  الرقابة  العربي،  ال�شعبي  ال�شعر  والتطبيق،  النظرية 

الذكورية يف اخلطاب  اللغوية  والرتاكيب  الذاتية  ال�شرَي  كتابة 

واجلامعة  براون  جامعة  يف  اأي�شًا  دّر�شت  العربي.  اجلن�شي 

اإدارة  جمل�س  من  كل  يف  ع�شو  وهي  القاهرة،  يف  االأمريكية 

رابطة درا�شات ال�شرق االأو�شط وهيئتي حترير املجلة العاملية 

ال�شرق  يف  املراأة  درا�شات  وجملة  االو�شط  ال�شرق  لدرا�شات 

االأو�شط، وتعمل حاليا يف تنقيح الكتب وحتريرها ملجلة تاريخ 

الن�شاء.

اإلمارات تشارك في اجتماعات المكتب 
الدائم لالتحاد العام للكتاب واألدباء العرب

ضمن سلسلة محاضرات هيئة أبوظبي للثقافة والتراث:

مارلين بوث  تتحدث
في أبوظبي عن »روايات البيوت 

في األدب المصري المعاصر«

اإىل  م�شريا  مفزعا(  االأمر  ولي�س  واردة 

نهاية  يعني  ال  التاأهل  عدم  اأو  تاأهله  اأن 

املطاف و�شيحرتم راأي اللجنة الأنها كما 

من  متقدمة  مرحلة  اىل  و�شلت  يقول 

الوعي والن�شج من خالل التجربة االأمر 

ال  لل�شعر  وتنت�شر  تن�شف  جعلها   الذي 

الربنامج  جناح  حول  روؤيته  وعن  �شواه 

اأن  ا�شتطاع  الربنامج  ال�شبعان  قال 

طويلة  و�شنني  واأزمنة  م�شافات  يخت�شر 

ومثرية.. نا�شجة  جتارب  لنا  ليقدم 

الفرتة  هذه  يف  تفكريي  جل  م�شيفًا 

من�شب على اآمايل يف الو�شول اىل قائمة 

يف  �شاأفكر  ثم  ومن  واالأربعني  الثمانية 

املرحلة التي تليها  بعد ذلك يف اخلم�س  

ماليني درهم..!

علي السبعان في شاعر المليون



ال�سبت 1 ن�فمرب 2008

م�����س��ح��اب ����س���ي���ح  يف  روّح����������ن  اإن 

ال����دوال����ي����ب ����س���ب���ه  دره�����م�����ن  واإن 

اأخ�����ت�����ال�����ه�����ن وال��������دم��������ع ����س���ك���اب

ي����ري����ه �����س����رى دف������ق »امل������رازي������ب«

بن حميد ال�سويدي

ي�شنع  والذي  االأمطار  مياه  لت�شريف  اأنبوب  وهو  املرزاب هو جمع مرازيب، 

من االأخ�شاب اأو احلديد ويركب يف جانب البيت من االأعلى لتن�شرف منه مياه 

االأمطار، واللفظ عربي ف�شيح اإال اأن اللهجة االإماراتيه واخلليجيه عموما اأبدلت 

مكاين حريف الراء والزاي كما جاء يف القامو�س املحيط »املزراب او امليزاب«.
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اإعداد واإ�سراف:

فاطمة الها�سمي

»اأم خالد«

تعريف

قدميك ندميك بيت القصيد
اأ�������س������ال ع���ن���ك وع����ن����ي اإت�������س���ال 

ت�سحيح ه��ال�����س��ي  ع��ل��ى  وع���ن���دي 

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

اإم�����ري�����ح ب�����ن�����در  يف  ب����ك����م  اأن���������ا 

اأن������ت������ه املّ�����������رد وع�����ق�����د الآم�������ال

وال�������ه�������زر ف����ي����ك����م وامل�����راب�����ي�����ح

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

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

ي�������س���ج���ي م�����واط�����ي زي������ن جل���ب���ال

ارم�����������ال و�����س����ف����وح وم���ط���اي���ي���ح

عو�سة بنت خليفة ال�سويدي »فتاة العرب«

1

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

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

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

م���ن ي����وم رخ�����س ق��م��ا���س ل��ه��ي��ور

ب��ي��ع��ات م�����اب�����اع  ل������ذي  واأزم 

ع���ن���ده ق��م��ا���س ال���ع���ام م�����س��رور

2 

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

�������س������ق������را ط������وي������ل������ة م������ّ�����د

ي������������وم ال���������ع���������رب خم���ت���ل���ه

م�����ال�����ط�����������ّم�����������ت ب����ال���������ي���������د

قلة من االأبناء هي التي تعرف ماهي ال�شريعة، فال�شريعة اأعزائي هي املجرى املائي 

ال�شريعة  وتعترب  عمقًا،  واأكرث  ات�شاعًا  منه  اأكرث  ولكنها  الفلي«   - »الفلج  ي�شبه  الذي 

م�شدرًا للري وال�شرب مثل الفلج، وذلك الأنها مياه جارية نظيفة وعذبة.

وال�شريعة عادة تكون بني النخيل وعند ملتقى »�شكيك النخيل - الطرق« ويف مكان 

اأو تكون حماطة بالنخيل فقط. ويكون املاء  جتمع النا�س، ويكون حولها جدار اأحيانًا، 

فيها باردًا �شيفًا ودافئًا �شتاًء. 

و�شنورد هنا بع�س اأ�شماء لل�شريعةالتي كانت تزخر بها مدينة العني مثل: 

والتي  االمارات،  دولة  يف  ما  واأهم  اأكرب  من  وتعد  »ال�شاروي«  ال�شاروج  �شريعة 

هيلي،  �شريعة  القطارة،  �شريعة  اجليمي،  �شريعة  االآن،  حتى  متدفقه  مياهها  مازالت 

وعلى ما اعتقد اأن هذه جميعها قد جفت.

ياحافظ على وطر ال�شرايع يل م�شى وراح!!

�أماكن

الشريعة

البط�ان« عل�ى  احللق�ه  »�سك�ت  واأن  املث�ل  قول  على 

ب�ه�ا ال�س�ج�ان  ي�ه�اب  الل�ي  بالق�روم  تع�زوا 

حمدان بن حممد بن را�سد

يل »���س��ك��ت احل��ل��ق��ه« ب���دا ن���ور و���س��اح

ي���ق���دم وي���ف���ق���د م����ن ت���ع���دى ر����س���اده

خالد العي�سى

احللقه: وهي حلقة من حديد يربط بها »البطان« لتثبيت �شداد الناقة.

اأما البطان: فهو ن�شيج من ال�شوف على �شكل حبل يلف على بطن البعري ممتد 

من طرف »ال�شداد« ليثبت يف الطرف االآخر. 

وهذا الو�شف يقال دائما للتعبري عن مدى �شعوبة االأمر وا�شتداده.

القيـظ وأفعـاله 

ون�����ي�����ت وال�����������ّون�����������ه خ�����ف�����ي�����ه 

م�����اع�����او������س�����������ت ف����ي����ه����م ون�������ي���ه 

وح����ّ���ي�������ه  ت���������ي  داللٍ   ل�������ه�������م 

اإق�����������ب�����ال وال���������رم���������س����ه وط���ي���ه 

م�������ا ط�����������اوع ال����ط����ف����ق����ن ف�������ّي���ه 

�����ن ال����دار وع���ق���ب اع���رب���ي ي��ام�����سْ

م��������س�����ل������ّ��ح�����ه وت�������������رّوع ال�����ي�����ار

م�������ق�������ن�������دات اإّب�������������ن وب�������ه�����������ار

وع���ت�������ب���ار  زي�������نٍ   م�����ع  ح�������س���م���ه 

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

�شاحبنا كان هنا �شاري = متعود )يت�شبح(  ب� نا�س 

عيونهم �شود! )التلومونه تراه القلب وما يهوى!( عربه 

قبل  ال�شوع  يف�ّك  ب�س(  )ملتقاهم  هاذيال  نا�شه  اأو 

ال�دله وال�م�دخن )وتدور االأيام( ويح�شرون ع�رب�ان�ه 

حل�شام القيظ = احل�شاره هي رحلة امل�شيف.

فيحاول »ي�ق��شر ه�و�س« مع م�ن ب�قي يف ال�دار، ولكن! 

غ�ريه�م ما ي�شد عنهم )وما يّعو�س فيهم( خا�شة اذا 

كانت مثل )ونيه = ا�شم امراأة من جريان ال�شاعر(. 

وفنجان  الدله  همته  ما  �شاعرنا  اأن  اراهنكم،  لكني 

وميد  الدل�ه  وي�ق�ّند  يلقم  اللي  من  )عوقه!  لقهوه! 

ذلك  يف  يقول  بابت�شامه   م�شحوب  بال�ف��ن�ي�ال(  له 

�شاعرنا:

وصف
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من أمثالنا..

طنافيات
را�سد بن طناف

تراثنا من ال�شعر ال�شعبي

كنــــــوز

�إ�ضاءة

د. فالح حنظل

لّول خصوصي
وان�شي�ت ع��اد  عني  ا�شهيت 

البي�ت راي�����ح  يف  امل�شا  وق��ت 

�شي�ت العهد  ع  اموّقع  بيدك 

ب�ال�زي�ت ر���س  ار�شك  ت�ب�غ�ي 

زّلي�ت ط��ّن�����اف  ي�����ا  ب��ت��ق�����ول 

والتوالي�ت ال��ع��ط��اره  راع���ي 

�شلّي�ت الذنبك  م  يبل  ورْ  ني�س 

الري�ت من  ابخي�شه  تغ�شل  لو 

جّري�ت ي�وم  خ�شو�شي  ل��ّول 

وحّطي�ت جره  ل  رقم  خذته 

خّري�ت ال�شي�ج  ل��ني  القلب  م 

مّلي�ت عن�ك  ا�شراعي  تّر�س 

وّي�اك ال�شم�ل  مي��ع  وان�شيت 

�ش�رواك امليث�اق  يرف�س  م��ا 

ب�اك م�ا  احل��ني  ذاك  قلت  ما 

ف��� ح�ذاك ال��ن��ي�����ران  واآل��ب�����ق 

اع�داك ب�ه  اخل��ايف  وبا�شّمت 

ما ايفيد يوم اتق�ّرب اح�ذاك

وحا�ش�اك ذنب�ك  ينغف�ر  م��ا 

لم�اك ت��ه�����واه  م�����ا  النف��س 

واليوم تك�شي �شرت و�س ياك!

اوي�اك! ويرك�ب  يويل  واي��د 

ط�رواك ورْ ذك��رك  �شقط  معنا 

ب�اك ول  يت�ه  ق�شّ والقل�س 

راشد بن ثاني

اإنه   ..1953 عام  تويف  عجمان..  اإمارة  من 

بعباراته  �شعره  اإىل  ي�شّدك  الذي  املرح  ال�شاعر 

اهلل»  «رحمه  كان  الظريفة..  وكلماته  اللطيفة 

�شاعرًا كثريًا ما ترتدد على ل�شانه النوادر العجيبة 

االأو�شاف  هذه  و�شتجد  الطريفة..  واحلكايات 

متج�شدة يف اأ�شعاره..

ِريَنه: حمار �شغري قد يوجد به لوؤلوؤ اأحيانًا. ِعي�شرْ

ِعيَطه: الطويله، يقال »َنْخله ِعيَطه« اأي طويلة اجلذع، ويف 

اللغة هي العيطل.

ِعيَطَنه: �شمك القر�س ال�شغري.

ِعني: »الِعني« معروفة، وهي حا�شة الروؤية. ومن اأمثالنا: »ِعني 

اإل ما �َشاَفْت ما الَمت« اأي اأنك اإذا مل تَر املنكر اأو املع�شية اأو 

الفعل الذميم بعينك، فال ميكن اأن تدين مرتكبه.

باأن  وتتميز  النخيل ومتورها،  لنوع من  ت�شمية  َبَقر:  ُيونرْ  عرْ

ثمرتها �شغرية ونواتها كبرية، ولكنها حلوة املذاق.

َعّي وِعَيا وِعَيه: اأي عجز ومل يقدر، وكذلك ق�شا ومل يلن، 

ومل  عجز  اأي  الَعَمل«  عن  عّيى  »ْفالن  يقال:  َرَف�َس.  وكذلك 

مبعنى  عيي  ف�شيحة..  واملادة  العمل.  رف�س  وكذلك  يقدر، 

اأعجز  وكاأنه  له  دواء  ال  �شعب  اأي  عياء  داء  يقال:  عجز، 

االأطباء.

اَله«: رق�شة �شعبية �شهرية، وهي من رق�شات  اَله: »الَعيَّ َعيَّ

احل�شر، ذلك اأن �شبيهتها ت�شمى عند البدو »َحْرِبيَّه« و»َرْزَفه«، 

بقرع  م�شحوبًا  املغنى  والن�شيد  بال�شعر  توؤدى  العيالة  اأن  اإال 

الطبول والدفوف والطو�س.

المن والسلوى
ل������و ق�������ش���رت���ن���ا م������ن احل����ل����وى

م���ط���ل���ب���ي ام������ن امل������ن وال�������ش���ل���وى

خ���ل���وى م������ن������زٍل  يف  ن���خ���ت�������ش���ر 

دار�������س اك���ت���اب ال���ه���وى ال��ن��ح��وى

ن���غ���وى ول  ب������ه  ن����خ����رب����ط  م������ا 

ب���ل���وى ع�������ش���ق���ن���ا  ع�������ش���ق���ن���ا  ان 

ال����ق����ل����وى �����ش����ف����ة  يف  جن����ع����ل����ه 

ي���ع���ل ح�������ش���اد ال���غ�������ش���ي ف�����دوى

ي�����ا ح����م����د خ����ل����ي ����ش���ك���ن ع���ل���وى

ل����ه ث�������ث اح��������روف ب��ال��ه��ج��وى

ك��������ان ق����ب����ل ال����ل����ي����ل ب���ان���ي���ب���ه

اداوي������ب������ه ق���ل���ب���ي  م�����ر������س  يل 

ن����ه����اذي����ب����ه م��������ا  ن�������������وده  يل 

ح�شيبه ال���ن���ح�������سرْ  جن�����وم  ع����ن 

ن��ن��ت��ق��ي ام�����ن ال���ط���ي���ب ال��ط��ي��ب��ه

ن���وم���ي���ب���ه ح������د  ت����رك����ن����ا  وان 

تيبه اأو  م���ي���زان���ه  ���ح�������ش���برْ  نرْ م����ا 

ي�����د ح�������ش���ه���م ل����ي�����ه مب�����ش��ي��ب��ه

م�����ن ث��������ث اي��������ام م�����ا ادري����ب����ه

ط��ل��ي��ب��ه ع�������ش���ت  او  ح���ي���ي���ت  ان 

صناعة الِجِفير أو الِمْزماة

اجِلِفري هو ال�شلة امل�شنوعة من خو�س النخيل لي�شتخدمها اأهل البحر يف حمل 

ُت�شتخدم يف حمل  كما  الرطب،  الرب يف حمل  اأهل  ي�شتخدمها  فيما  االأ�شماك، 

امل�شرتيات من ال�شوق.

اأربعة  نحو  عر�شها  النخيل  خو�س  من  جمدولة  ة«  »�ُشفَّ من  اجِلِفري  ُي�شنع 

�شنتمرتات، وتبداأ �شناعته بالقاعدة امل�شماة ب� »البدوة« نظرًا لبداية اخلياطة 

ة ب�شكل دائري حلزوين، وبا�شتخدام خو�س النخيل  منها، وت�شتمر خياطة ال�ُشفَّ

االأخ�شر، حتى ي�شل ارتفاع اجلفري اإىل قرابة الذراع، بعدها يتم تع�شيمه، اأي 

تركيب مع�شمني اأو عروتني له لت�شهيل حمله، واإن زاد االرتفاع عن الذراع �ُشّميَّ 

اجِلِفري »ِمْزماة«)1(.

)1( �شلة يو�شع فيها ال�شمك اأو يعلقها الغوا�س يف رقبته اإذا نزل اإىل قاع البحر 

ليجمع فيها اللوؤلوؤ.

امل�شدر: كتاب اأياٍد من ذهب، نادي تراث االإمارات

العني تغزر باملغطاي وتعاف �شيٍّ دوم مك�شوف



ال�سبت 1 ن�فمرب 2008

منابر ومنافذ إعالمية

جملة جواهر: جملة �شهرية منوعة تعمل حتت �شعار �شوت ال�شعر وثقافة املكان - جملة الفن اخلليجي 

واالأدب ال�شعبي تاأ�ش�شت �شنة 2002 عن دار ال�شدى لل�شحافة والطباعة والن�شر والتوزيع واالإعالن رئي�س 

حتريرها �شيف املري ومدير حتريرها ال�شاعر �شيف ال�شعدي

عنوان املجلة : االإمارات العربية املتحدة - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج املدينة

هاتف : 3314314 - فاك�س 3322292، دبي.

ملف وهج : ي�شدر ك�شفحات �شمن جملة املراأة اليوم عن املوؤ�ش�شة العربية لل�شحافة واالإعالم

ت�شدر املجلة ب�شكل اأ�شبوعي - �شعار امللف : وهج ثقافة �شعبية 

ت�شرف على امللف ال�شاعرة مريه القا�شم 

ملف وهج ي�شم جمموعة من الكتاب على راأ�شهم الباحث اأحمد را�شد ثاين

املرا�شالت : �س.ب. 72915 اأبوظبي - اإ.ع.م. - فاك�س :   4475562  )9712( 

wahag2002@hotmail.com : بريد اإلكرتوين

ملف عذب املعاين ..�شفحات تعنى باالأدب ال�شعبي

ملف اأ�شبوعي  �شمن �شفحات من جملة زهرة اخلليج - ت�شدر عن �شركة اأبوظبي لالإعالم

ت�شرف على امللف ال�شاعرة �شيخة اجلابري. وت�شم ال�شفحات م�شاهمات ال�شعراء باالإ�شافة اإىل عمود 

خا�س مب�شرفة ال�شفحات وعمود لل�شاعر خلي القلب

للمرا�شالت : فاك�س : 037810510  - �س. ب 17111 العني - اإ.ع.م. 

qasaed@gmail.com : الربيد االإلكرتوين

جملة الظفرة - جملة ثقافية متنوعة ت�شدر عن جمموعة الظفرة ويراأ�س حتريرها نا�شر الظاهري.

02 02 - فاك�س: 6733384  للتوا�شل، هاتف: 6733555 

جملة تراث - جملة ثقافية تراثية �شهرية ت�شدر ععن نادي تراث االإمارات يف اأبوظبي، تن�شر �شفحات 

خا�شة بال�شعر ال�شعبي ي�شرف علىيها رئي�س التحرير را�شد املزروعي.

02 02، فاك�س: 4454384  نادي تراث االإمارات، هاتف: 4456456 

مركز زايد للرتاث والتاريخ - العني هاتف: 7615166 03 - فاك�س: 7615199 03

برنامج )م�شاكم �شعر( كل خمي�س من 9،00 م�شاء اإىل 12،30 على الفجرية اف ام 92،6

www.926.fm وتردد االإذاعة يف التلفزيون على 12092 عمودي 27500 )عرب �شات( وللتوا�شل 6001656 

و sms 6860 وتعاداحللقة يوم ال�شبت يف نف�س التوقيت مالحظة يف رم�شان من ال�شاعة 11،00 لياًل.

بوح القوايف : ملف �شمن جملة كل االأ�شرة 

املجلة ب�شكل اأ�شبوعي ، ي�شرف على ملف بوح القوايف  ال�شاعر علي اخلوار 

للمرا�شالت : فاك�س : 065777499 ال�شارقة . �س.ب 30 

alialkhawar@yahoo.com : الربيد االإلكرتوين

تغاريد القافلة: �شفحات �شمن جملة القافلة التي ت�شدر عن موؤ�ش�شة �شموخ لالعالم

املجلة �شهرية وي�شرف على ملف تغاريد القافلة ال�شاعر حمدان �شروخ الدرعي

العنوان: مدينة العني، االإمارات.

 

ملف هم�س الفجر : ي�شدر �شمن �شفحات جريدة فجر ال�شعراء .. ي�شرف على 

ال�شفحات ال�شاعر واالعالمي عبد اهلل املن�شوري 

02 02 - فاك�س:  4488436  اأبوظبي، هاتف: 4488300 

برنامج علوم ال�شعراء يبث عرب اإمارات اإف اإم على تردد 95:80  

ال�شبت من كل اأ�شبوع ملدة �شاعتني 

يقدم الربنامج ال�شاعر واالإعالمي عارف عمر 

للتوا�شل: 6001212 

Fujairhah

FM

�شفحة تهتم باملواهب ال�شعرية اجلادة

تركت اأنا الب�د وقلت اأهاجر..

لعل اآلقي فبعدي فوؤادي..

تركت الأحبة

وع�شيت اآلقي يف بعدي مرادي ..

العي�شه �شارت عنادي..

هادا عن مييني يهادي وينادي..

واجليب اأ�شبح ابي�س فا�شي..

واحلرمة فوق الرا�س تنادي..

يا لهوي يا لهوي تعبوين ولدي

رحلت اأنا وحطيت ع�شي

�شمن وزيت ورز ومع�قي

اأدور اأنا يف كل املواين �شورة من 

القلب تريح فوادي

ع�شى اآلقي زادي

من الغ� تعبنا يا عامل خفوا 

علينا �شويه �شويه دا كله من الغ� 

وعمايله فينا

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

واأ����ش���ق���ي���ت���ن���ي ك���ا����ش���ات م����ن ���ش��م

ي����ا�����ش����ي����دي ي������اخل������ال وال����ع����م

اأن���������ش����اك ت�����ش��ع��ف��ن��ي م����ن ال��غ��م

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

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

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

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

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

و���ش��ي��ع��ت��ن��ي و����ش���ط امل��ت��اه��ات

ي�����ا ن�������ش���ل ذرب�������ني وم�������روات

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

بالذات  ���ش��اخ��وك  اج��رح��وا  ل��و 

فات ق��د  وال�����ش��وت  م�شى  ح��ل��ٍم 

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

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

كاسات من 
سم!

هزاع املن�سوري

ثاين اأب��د  كررها  ما  الغلطه..  ذي  اوع��دك  اأن��ا 

وايتحداين بقلبي  ال��ف��رح��ه  ��ح��ط��م  ايرْ زع��ل��ك 

حتناين ���ش��وق  ذبحني  ب��ع��دك  على  م��ق��وى  ان��ا 

حرماين هالقلب  �شكر  �شاحمني  ب�س  دخيلك 

اغ�شاين ت��زه��ر  بو�شلك  دون���ك  ام��ل  م��ايل  ان��ا 

اأنا الغلطان يا عمري اأبا اتاأ�شف..  على الغلطة 

عذري يالغ�  واقبل  و�شاحمني  ان�شى  خ��س 

�شربي ال�شرب  مل  ت��رى   .. ام��ايل  وج��دد  تعال 

�شدري يف  ن��ار  وب��ع��دك  بعدك  يف  �شرب  يل  ول 

تعايل اطفي يل نار البعد.. وا�شقي بالهنا زهري

أنا الغلطان

زهرة املازمي - عجمان

له
اي

عم
 و

ال
غ

ال

�سياء الدين حممد

16
على

درب �لإبد�ع
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بالمقلوب

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

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

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

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

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

وط���ي���ده  ........ ب��ي��ن��ن��ا  وال����ع����اق����ة 

ح�����ب�����ه�����ا........ع�����ل�����ى غ�����ر ال���ع���واي���د

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

ها�شم بن �شالح ال�شريف

عي�شة بن م�شعود

eidha@hamaleel.ae

4x8أخطاء 5
ت؟

 أن
ن

أي

5 أخطاء 
حل (8x4)

ت�سبح – عقٍد – للغيد – ت�سكن – 

حّبها – جدًا – عاده - حالة

�لق�صائد �الأ�صلية ال حتتوي على �أية �أخطاء وجميعها اأُخذت من العدد رقم )7(
تنويه

ال�شطر الثاين )العجز( من البيت الأول: كلمة )�شهل( يف هذا ال�شطر غريت 

املعنى واأخلت برتكيبة هذا ال�شطر وذلك ب�شبب توظيفها اخلاطئ وعدم توافقها 

مع فكرته.. لذا لبد من تغيريها اإىل كلمة )�شعب( كما كانت يف الق�شيدة 

الأ�شا�شية. 

ال�شطر الأول )ال�شدر( من البيت الرابع: مل يتبع بحر هذا ال�شطر البحر 

العام للق�شيدة )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( ب�شبب الزيادة التي طراأت 

عليه وقد يحدث هذا اخلطاأ عند ال�شاعر اأحيانا وخا�شة يف مثل هذه البحور 

التي تعتمد على تكرار مت�شابه للتفعيالت، اأما ال�شاعر املتمكن من اأدواته الكتابية 

ل يرتكب مثل هذه الأخطاء.. وهنا وجب اإجراء بع�ض التغيريات لتعديل اخلطاأ 

والرجوع اإىل امل�شار ال�شحيح و�شيت�شح ذلك لو مت حذف كلمة )ومعاذير( التي 

مل تكن موجودة يف ال�شابق.

ال�شطر الثاين )العجز( البيت الرابع: خلل وا�شح يف قافية هذا ال�شطر 

)القارعة( ب�شبب اختالف جر�شها املو�شيقي عن باقي قوايف اأ�شطر العجز يف 

الق�شيدة وقد اأدى هذا اخللل اإىل اختالل الوزن اأي�شًا وبالرجوع لأ�شل هذه 

القافية �شنتعرف على قافية هذا ال�شطر ال�شليمة وهي )وامهله(.

ال�شطر الأول )ال�شدر( من البيت اخلام�ض: اأي�شا يوجد خلل يف قافية هذا 

ال�شطر )الناع�شة( لعدم توافق الأحرف الأخرية لهذه القافية مع الأحرف 

املكررة الأخرى يف باقي اأ�شطر ال�شدر لهذه الق�شيدة.. اأما القافية ال�شليمة فقد 

كانت )ال�شماح(.

ال�شطر الأول )ال�شدر( من البيت ال�شابع: يوجد خلل يف وزن هذا ال�شطر 

وذلك ب�شبب الزيادة يف ح�شو ال�شطر ال�شيء الذي اأدى اإىل خلل عام يف بحر 

البيت فاأ�شبح ل يتوافق ول يتبع البحر الذي ت�شري عليه باقي اأبيات الق�شيدة، لذا 

وجب تعديله، وحذف الزيادة املتمثلة يف كلمة )اإّنه( لإعادته اإىل م�شاره و�شكله 

الأ�شا�شي.

ودادك م���ن���ي  خ�����ذ  ت��������روح  ب���غ���ي���ت  ل�����و 

نفادي.....)1( ه��و  و���ص��دك  هجرانك  وك��ان 

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

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

ح��ي��ات��ي ك�����ان و����ص���ل���ك ه����و  ال����ب����داي����ه  يف 

بجادي.....)3( تعاملني  اإن���ك  واأ����ص���رط 

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

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

ح�شني خمي�س اآل علي

اإخ������ر ْل���ن���ف�������ص���ك.. اأن������ا اإخ��������رت ل��ل��ح��ب اجل�����راح

اأ���ص��ت�����ص��ه��ل��ه  ب�������س  ����ص���ه���ل!  اإخ����ت����ي����اري  اأدري  واآن�������ا 

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

م��رح��ل��ه ول������اأم������اين  ي��������وم..  ل��ل��ع��م��ر  اإن���ق�������ص���ى  ل 

�����ص����اب ق���ل���ب���ي ي�������ص���األ الأي���������ام ع�����ن: حل���ظ���ة م����راح

ل����ن م����ن ك����ر احل�������زن ���ص��ي��ب��ت را��������س الأ����ص���ئ���ل���ه!!

ب��ي��ن��ي وب���ن ال��ل��ي��ايل ال���ع���وج ت���ري���اق وم��ع��اذي��ر وق���راح

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

ط�����ال ظ���ل���م ال���ل���ي���ل وف���������وادي ي���ط���ال���ب���ه امل�������ص���ام���ح!

اأح���م���ل���ه ع����ي����وين  ف  وال����ل����ي����ل  ����ص���ن���ن  ث������اث  م�����ن 

ات��ن�����ص��د ج����روح����ي ع����ن ط��ف��ل��ه��ا وي�����ن راح؟ م����ا  ك����ل 

واج����ه����ل����ه!! اأع������رف������ه  ������ص�����دري  يف  ����ص���ي  اآت������ذك������ر 

م���ن ي���ع���رف احل����ب م���ا ظ��ن��ي��ت اإن�����ه يف ي����وم اإ����ص���راح

وم���ن���زل���ه  اإح����������رام   .. ����ص���م���ري  يف  ل�����ه  ال�����ه�����وى 

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

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

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

وات�������ه�������اوى م������ن ع�����ي�����وين ل��������اأم��������اين.. ���ص��ن��ب��ل��ه

حمدان املحرمي

الطويل  االنقطاع  هذا  وملاذا  ال�شعرية،  ال�شاحة  من  اأنَت  اأين 

عن الن�شر؟ كان هذا �شوؤايل الأحد اأ�شدقائي ال�شعراء، فاأجابني 

قائاًل: »لقد ابتعدت عن كتابة ال�شعر اأ�شاًل وخليته لك الأنه ما 

ياأكل عي�ش«.

كل  هل  يقول:  �شوؤال  واندها�شي  تركيزي  حلظة  اغتال  وهنا 

ال�شعراء يكتبون ال�شعر لل�شعر اأم لل�شهرة و)اأكل العي�ش(؟ لكنني 

تفكريي  واإ�شراكه  االجتاه  هذا  يف  معه  اخلو�ش  عدم  ف�شلت 

اأنقله  اأن  راأيه الذي ذكره م�شبقاً وف�شلت  اأعرف  و�شوؤايل الأنني 

لكم انتم اأيها ال�شعراء والقراء، مع اأنني اأتوقع اأن ُيجمع االأغلبية 

يف اإجاباتهم على االثنني معا.

 ولكن دعونا نقف وقفة م�شارحة مع النف�ش والفكر ونبحث 

التجارب  هذه  الإثراء  قراأناه  ما  كل  عن  جتاربنا  رفوف  فوق 

ثقافتنا  من  نقرتب  دعونا  ال�شعرية.  الكتابية  اأدواتنا  ولتطوير 

االأدبية قلياًل ونقّيمها لنعرف اأين نحن من الطريق ال�شحيح، 

اأن ال�شاعر احلقيقي هو  اأرى  فاأنا ومن وجهة نظري املتوا�شعة 

الذي يكتب الكلمة ليعانق بها م�شامع الذوق واالختالف والرقي 

ال من يعّريها من التميز وثياب ح�شنها الأنها مطلوبة من هذا 

الفنان اأو ذاك امللحن، فال بد اأن يحرتم ال�شاعر كلمته ويبحث 

عن تطويرها واالرتقاء بها ولي�ش هناك مانع من اأن ينال ال�شهرة 

ولقمة العي�ش من ورائها، ولكن دون اأن يجرح �شعورها وجمالها 

كي ال نعود مرة اأخرى لن�شاأل اأنف�شنا هل نحن نكتب ال�شعر لل�شعر 

اأم لل�شهرة اأم »للبيزات«؟  

حل (رّتب واربط)

من اليمني اإىل الي�سار: 4 – 3 – 1 – 2 

حالة – عقٍد – ت�شبح – حّبها – ت�شكن – جداً – للغيد - عاده

(رّتب واربط)
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الهوية والشارع

في الزمن األسطوري

�شامل اأبو جمهور
salem@hamaleel.ae

�أنا رجل

قصص من دفتري

لل�شارع �شورته املعربة عن الكثري 

والتاريخ  والرتاث  الآداب  من 

والأديان والفنون. 

اأنت يف �شوارع اجلزائر اأو م�شر 

�شنعاء ل ميكن  اأو  اأو اخلرطوم 

اأن حتتاج اإىل من يقول لك اأين اأنت مهما كان وعيك ك�شالنًا اأو 

يعاين ِمن انفلونزا الدولر.

لل�شارع كلمته الأخرية يف التقرير والتغيري وامل�شري.

َجة  املُتَوّ النظريات  الكثري من  تت�شاقط  ال�شارع  يتحرك  عندما 

عة اآليًا اأو اإلكرتونيًا. وامل�شلحة وامل�شَنّ

لل�شارع �شوته الذي ل ميكن اأن يرتجم اإل �شعبيًا فقط.

يتكلم ال�شارع فنقول : الأر�ض بتتكَلّم!

وي�شمت ال�شارع فتقول: خل�ض الكالم!

عي ُوُجودها وهي ل تقف على الر�شيف  ل ميكن لأَيّ هوية اأن َتَدّ

واجل�شور،  والأنفاق  املمرات  تعرب  ول  ال�شارع  يف  ت�شري  ول 

اأن  ميكننا  ل  احلواري،  يف  وتتجول  ال�شواطئ  على  وتت�شم�ض 

يف  عنها  قراأنا  مهما  ال�شارع  يف  جندها  ل  هوية  باأَيّ  ق  ن�شِدّ

الكتب و�شمعنا عنها يف الإذاعات وتفرجنا على وجهها القمري 

يف ال�شا�شات!

يف  اإل  ال�شارع  عن  مبعزٍل  تعي�ض  اأن  هوية  لأَيّ  ميكن  ل  اأبدًا 

احلمر  الهنود  واأحالم  وال�شباب  للغبار  املفتوحة  املتاحف 

وال�شرتاليني القدماء.

اأن �شعوب الأمم املتحدة تتكد�ض  يف ال�شارع الواحد  هل يعقل 

ويندر اأن ترى اأحدًا من اأهل بالد هذا ال�شارع!

بع�شهم يقول: هذه �شريبة احل�شارة!

غريه يقول: كلنا اأبناء اآدم!

ذك يقول: دعوا العن�شرية!

هذا يقول: العامل قرية �شغرية!

اآَخٌر يقول: هذا ق�شاء وقدر، وهلل يف خلقه �شوؤون!

الأخري يقول: هناك من هو اأحر�ض ِمنا واأفهم!

الذي بعد الأخري يقول: ل �شعب بدون �شارع!

اأما املعِلّق ال�شعبي فقد قال: اإذا �شنعنا الهاوية �شندفن الهوية 

فيها! 

اأما الأمم املتحدة فقالت من زمان: ال�شوت يقرر امل�شري! فمن 

قَلّ �شوته عن الآَخر فال ميلك اإل اأن يهنئه ويحمل كفنه! تلك 

العجوز عندما قالوا لها هذا انفتاح قالت: هيه انفتاح، و لكن 

ِمن َفّك اريوله طاح!

لأنه ل يزال يعي�ض يف عامل الرباءة والنقاء، مل يعتقد اأنه ل يفهم �شيئًا، اإنه طفل وهذه 

عادة يف الأطفال، فاأكرث الأطفال ل تهمهم الإجابة ال�شحيحة بقدر الكالم.

مل يكن والد �شعيد يعلم مبا �شيجيبه ابنه را�شد عندما �شاأله عن ال�شارع الفرعي الذي 

اأمام بيتهم.

مل يتلعثم را�شد ومل يفكر قلياًل ومل يتلفت ، بل قال:

بابا هذا �شبورة!

هل هذا �شبورة يا را�شد، يا �شاطر، يا ولدي الغايل؟!

نعم بابا، �شبورة!

يف مدر�شتنا كل �شف فيه لوحة كبرية �شوداء يكتب عليها املدر�ض والطالب!

ت�شدق بابا، اأكرب لوحة يف مدر�شتنا �شوداء.

مل ي�شتطع �شعيد اأن يدخل مع ابنه يف �شرٍح معريف مراعاًة لفارق العمر بينهما لكنه 

التقط من اإجابة ابنه اأ�شئلة كثرية فرتك ابنه يوا�شل كالمه واأوهامه.

معلقة على احلائط  وال�شبورة  �شبورة  ت�شمي هذا  كيف  را�شد،  يا  عليك  �شاء اهلل  ما 

وهذا كبري جدًا ولي�ض معلقًا؟!

بابا، هذا جامد ول يتحرك اأي�شًا، يعني كاأنه معلق!

�شح يا بابا؟!

اأننا  األ ترى  باأقدامنا،  نتعامل معه  باأيديكم، وهذا  تتعاملون معها  را�شد  يا  ال�شبورة 

من�شي عليه وهو حتتنا؟!

بابا، يف ال�شف دائما ن�شمع املدر�ض يقول ملن يكتب على ال�شبورة:

ل اخلط، حافظ على نظافة ال�شبورة! ام�ِض وراء العبارة، تابع الكتابة، َواآ�شِ

كل العبارات التي ن�شتعملها يف ال�شارع ن�شتعملها على ال�شبورة!

ا�شرت�شل الطفل بالكالم وا�شرت�شل الأب يف حريته ومتّنى لو اأنه مل يفتح باب ال�شوؤال 

والإجابة.

الطفل اأمام �شمت اأبيه وجد الفر�شة منا�شبة لإطالة الكالم بالكالم، ومبا اأَنّ اليوم 

املقبل اإجازة فلن يقول له اأبوه هيا للنوم، ومبا اأَنّ الليل يف بدايته فهذه فر�شة له باأن 

الأب قال: ل، ل، دعنا  اأن  اإل  النجوم،  ب�شوؤاله عن  اأباه  باغت  لهذا  ي�شاء،  يتكلم مبا 

على الر�شيف.

بابا، اأح�ض اأنك غري مقتنع باإجابتي!

اأبدًا، اإجابتك جميلة لكنها غري �شحيحة، هذا الذي اأمام بيتنا �شارع ولي�ض �شبورة، 

هذا من�شي عليه باأقدامنا و�شياراتنا وال�شبورة للتعليم فقط.

واأغلب  اإر�شادية  ولوحات  واإ�شارات  ودعايات  واإعالنات  لفتات  كله  ال�شارع  بابا، 

العناوين تعنون بال�شوارع!

عبد  »جمال  �شارع  عرفت  ما  بعد  اإل  النا�شر«  عبد  »جمال  اأعرف  كنت  ما  اأنا  بابا، 

النا�شر« وبعد ذلك �شاهدت فيلم »جمال عبد النا�شر«، ت�شور مل ير�شدين ومل يعلمني 

اأحد عن »جمال« اإل ال�شارع.

بابا، ال�شارع منذ �شنوات وهو يعلمني وير�شدين ويحدثني عن امل�شتقبل ويتكلم معي 

بلغٍة مفرداتها هذه الزحمة والنا�ض املتزاحمني يف الأ�شواق و �شوارع بالدنا!

ماذا يقول لك يا را�شد؟!

بابا، اأخاف اإذا قلت لك تزعل و ل ت�شرتي يل اللعبة التي وعدتني بها!

هذه َترِكيبُة ال�شكاِن

اأم َترِكيبُة االأكفاِن

يف �ُشوِق املَقاِبر؟!

•••
هذِه تركيبُة املوِت

فاأيَن الَكَفُن؟

َهْل َتراُهْم

نيا؟ باَدُلونا االأر�َش بالُدّ

فغاَب الوطُن!

اإَنّ ماأ�شاَة الهنوِد احُلْمِر

ُترِعُبني

فيثوُر ال�شجُن

•••
اأيـُّها النا�ُش

يل بالٌد واِحدْة

ني َخيَمْة! لي�َش يل يف ال�شِ

ال و ال اأملُك يف باري�ش ُكوخاً!

يل بالٌد واِحدْة

ا�شُمها الغايل:

)ِبالدي(

•••
اأيـُّها النا�ُش

َهْل ِمَن احُلِبّ

وتدبرِي الُعقوِل الرا�ِشَدْة

َبّ النهَر اأْن َن�شُ

يف ِكي�ش الَطِحني!

َكْي َتُعَمّ الفاِئَدْة!

ت
مو

 ال
بة

كي
تر

اأنا َرُجل اإذا اأردمت اأن تعتربوين َرُجاًل! اأنا )حمدوه(!

املهم اأنني ا�شتلمت مفتاح البيت ال�شعبي واليوم اإن �شاء 

اهلل �شاأ�شكن فيه اأنا ووالداي واإخواين.

مع ال�شالمة يا رجال!

ا�شتفزوها يف  اإذا  ( بالرجال  ال تبايل )حمدوه الطويلة 

اأي موقف من املواقف التي تتطلب اجلراأة واالإقدام.

ظل  منطقتهم  يف  ال�شعبية  البيوت  توزيع  بداأ  اأن  بعد 

العون من االأهل واالأ�شدقاء الأنه عاجز  والدها ينتظر 

من  له  فلي�ش  اأطفال،  واأوالده  �شريرة  وامراأته  �شحياً 

معني، وكرامته ال تر�شى اأن يرجتي املعونة من النا�ش.

كان هناك من يعتقد باأن املنزل الذي من حقه يف القائمة 

اجلديدة باالإمكان اإعطائه لغريه!

كان هناك من يخطط لتاأجيل �شعادته وا�شتقراره!

اأو االأعوام  اإىل العام القادم  كان هناك من قرر انتظاره 

اأو  القادمة فهو عاجز  ولي�ش هناك من �شيتبنى دعواه 

مطالبته اأمام امل�شوؤولني يف البلدية.

التي  القائمة  يف  اأبيها  ا�شم  اأن  الطويلة(  )حمدوه  َعِلَمْت 

�شدرت عن البلدية اأخرياً واأَنّ هناك من ينوي اال�شتفادة 

فبادرت  القادمة  القوائم  اإىل  والدها  ا�شم  بتاأجيل  منه 

والتعقيدات  العراقيل  كل  وجتاوزت  امل�شوؤولني  مبراجعة 

الروتينية ومل ترتك فر�شة الأ�شحاب النية ال�شيئة لكي 

يبتلعوا حق اأبيها وي�شتفيدوا من ا�شمه.

لالأ�شف اإن �شاحب النية ال�شيئة يعترب من االأقارب!

اإنه ثري ويعلم باأحوال والدها وو�شع  اأو للحزن  لالأ�شف 

االأ�شرة املزري يف بيت من ال�شعف، فلم ينظر لعجز والدها 

وال اإىل والدتها ال�شريرة وال الإخوانها ال�شغار.

ال يزال الكثري من النا�ش يف ذلك الزمن املوافق 1970م 

الرجال  على  ح�شراً  احلكومية  الدوائر  مراجعة  يعترب 

اإذا  املراأة  تخو�ش  اأن  العار  من  ورمبا  العيب  ومن  فقط 

اأو  ومزاحمتهم  الرجال  زحمة  يف  وعزباء  �شابة  كانت 

الن�شاء  اإال فيما ندر من  مناف�شتهم يف املطالبة باحلقوق 

الكبار يف ال�شن.

اأن ذلك الرجل القريب الذي نوى  لقد اأيقنت )حمدوه( 

الرجال  بع�ش  عن  ن�شخة  اإاّل  هو  ما  اأبيها  ا�شم  تاأجيل 

املر�شى نف�شياً، بل لقد اعتقدت وهي يف دوامة الغ�شب اأن 

اأكرث الرجال من اأمثاله.

عندما اأتت مبفتاح البيت الأبيها واحت�شنها باملودة والدعاء 

املطالبة  دون  االأيدي  مكتوفة  تقف  لن  اأنها  له  اأق�شمت 

بحقوقه يف اأي مكان كان.

اأخربت والدها مبا كان يحيكه ذلك القريب اإاّل اأَنّها تعجبت 

ال�شعبة  املتحدي للمواقف  اإ�شراراً على موقفها  وازدادت 

َل منذ ثالث قوائم  ِجّ
ُ
عندما اأخربها والدها باأن ا�شمه قد اأ

�شابقة بفعل ونوايا ذلك القريب اجل�شع الذي ت�شدق عدة 

ولوال  عنيدة!  الطويلة(  باأن )حمدوه  ندمائه  مرات بني 

الدفعة  منذ  البيت  على  ح�شل  قد  والدها  لكان  عنادها 

االأوىل .

نهارات
ن����ه����ار ي����ال����ي����ل امل�������������وده!، ن����ه����اري����ن !

اأ����س���ع���ار َم������ّيْ وري�������س���ة اأح������ام ج���ران

ب�����س��ات��ني ع����ي����وين  يف  جن����وم����ه  ل����ي����ٍل 

اأث���م���ار م���ن ح���ويل و م���ن ف��وق��ي اأغ�����س��ان

اي�������ش ال��ع�����س��ل ل���و َه���ّرق���ت���ه ال��ف��ن��اج��ني

ب����ني احل��������روف وب�����ني ه����ذي����ك الل�����وان

وال��ف�����س��ات��ني ال��ع��ط��ر  ن�����س��وات  اي�������ش  ال، 

ل����و م�����ات ن�������س���واٍن ع���ل���ى ����س���در ن�����س��وان

ي���ال���ي���ل َخ��������ّل ال���ل���ي���ل ل�����ي�����ٍل  ول��ي��ل��ني

ِخ�������ّان! ن�����ه�����ارات  اأو  ل����ي����ايل  اأ����س���ب���ح 



19
الشمس 
المطلة

ملك،  يحكمها  مدينة  هناك  كانت 

وكان اأهلها يختارون امللك بحيث يحكم 

فيهم �شنة واحدة فقط، ثم ُير�شل اإىل 

عمره  بقية  فيها  يكمل  بعيدة  جزيرة 

ويختار النا�ض ملكًا اآخر غريه وهكذا. 

احلكم  فرتة  امللوك  اأحد  اأنهى 

املالب�ض  النا�ض  فاألب�شه  به  اخلا�شة 

اإىل  مهيب  مبوكب  وودعوه  الغالية 

ال�شفينة التي �شتقله للجزيرة. ورجعت 

العودة  املدينة ويف طريق  اإىل  ال�شفينة 

من  بقطعة  متعلقًا  �شابًا  اكت�شفوا 

اخل�شب عائمة على املاء فاأنقذوه واأخذوه 

ملكًا  يكون  اأن  منه  وطلبوا  بلدتهم  اإىل 

عليهم ملدة �شنة واحدة، فوافق بعد تردد. 

ت�شود  التي  التعليمات  النا�ض عن  واأخربه 

�شهرًا   12 مرور  بعد  واأنه  املدينة  هذه 

�شوف يحمل اإىل تلك اجلزيرة التي تركوا 

فيها ذاك امللك الأخري.

بعد ثالثة اأيام من تويل ال�شاب للعر�ض 

يف هذه املدينة توجه امللك لزيارة اجلزيرة 

فراآها وقد تغطت بالغابات الكثيفة و�شمع 

�شوت احليوانات ال�شريرة وهي تنطلق يف 

اأنحاء اجلزيرة. ووجد فيها جثث امللوك 

اأن  فعلم  الأر�ض  على  ملقاة  ال�شابقني 

للتهامهم  �شارعت  املفرت�شة  احليوانات 

فور و�شولهم اجلزيرة.

وجمع  مدينته  اإىل  امللك  عاد  عندما 

100 عامل اأقوياء واأخذهم اإىل اجلزيرة 
جثث  واإزالة  الغابة  بتنظيف  واأمرهم 

احليوانات وامللوك ال�شابقني واإزالة قطع 

اجلزيرة  يزور  وكان  ال�شغرية  الأ�شجار 

العمل،.  �شري  على  ليطلع  ال�شهر  يف  مرة 

فبعد مرور �شهر واحد اختفت احليوانات 

الثاين  ال�شهر  ويف  الكثيفة.  والأ�شجار 

نظيفة  اأ�شبحت  قد  اجلزيرة  كانت 

متامًا. 

مطلع

الشاعرة ليالي 

طيوف

إشراقة

من ذاكرة الشمس

بين الغيوم مثل المطر
اخليل  كنه  وم�سيها  مت�سي  اأقْبلت 

حماها   ب��امل��ع��زه  واب���وه���ا  ت��رف��ل 

�سهيل  ك��ن��ه��ا  ���س��ف��اف��ة  امل��ط��ر  م��ث��ل 

�سماها   بعايل  القمرا  َوْج��َن��ْة  اأو   

مظاليل  النواع�ش  فيها  م��زي��ون��ٍة 

م�ساها  م��ن  م��اخ��ذه  ال��ل��ي��ايل  ك��ن 

متيل غنجها  يف  اخل��ّدي��ن  افْة  �سفَّ

 ك���ن ال��ن�����س��امي م��ّي��ل��ت��ه��ا م��ع��اه��ا  

االأكاليل  ورود  ت�سبه  وج��ن��ات��ه��ا 

�سذاها   وال��ب��ن��ف�����س��ج  ��ه  ن��ديَّ ورده 

موا�سيل  م��ن  لها  م��ا  ثمينه  دان���ه 

م�ستواها   ون��اي��ٍف  ال��ع��ق��ول  ت�سبي 

والت�ساهيل  بالي�سر  اْيَحِفْظَها  اهلل 

مناها   وت��ب��ل��غ  زاي����د  اب���و  ع���ز  يف   

حيل  واح��ب��ه��ا  القلب  يف  نتها  �سكَّ

مبلتقاها   ن���اظ���ري  ���ل  اك���حِّ ودي 

املوقف ال يتغري.. اأنت من يقرر اأن ي�سغر اأو يكر مع املوقف     »مطلع«

سر الغرام 
��ي خ��ط��ا ج��ي��ت��ك وق��ل��ب��ي اأْح��ِم��َل��ه  ك��نِّ

لهفتي   ت��ن��اظ��ر  وال  ���س��غ��وف  ح����ايل 

جتهله  ب��ق��ل��ب��ي  ال���ل���ي  ال����غ����رام  ���س��ر 

ومهجتي   ح�سايه  يف  غ��رام��ك  وان��ت��ه 

اأن�����ا ع��ط��ي��ت��ك م���ن غ���رام���ي اأج��م��ل��ه 

بلوعتي   حت�����ش  ح��ت��ى  وال  وان���ت���ه 

ق��ل��ب��ي يحمله  ب��لِّ��ي  ت����دري  ك���ان  ل���و 

ومنيتي   ع��م��ري  وان���ت  ���س��دوٍق  ح���ٍب 

وار����س���ل���ه اق����ول����ه  ل����ك  ويٍف  ح�����ٍب 

نظرتي   يف  وي��ن��ق��را  احل�����روف  ع���ر 

مــرت على رحيلك  ليلة  و�ــشــتــون  واربــعــمــائــة  الــف 

والدنا الغايل واجلرح هو اجلرح والفقد هو الفقد 

والعزاء اأن ماآثرك خالدة فينا وذكراك ال يعرتيها 

..و�شتبقى  الن�شيان  من  اكــرب  النها  الزمن  عامل 

اىل االأبد نهجا يحتذى وفكرا م�شيئاً.

بــفــكــرك ونــهــجــك وغر�شك  انـــك معنا حــي  ورغـــم 

.. وحنينا  زايـــد   انــنــا نفتقد جــدا  اال   .. وابــنــائــك 

اهلل  وطيب  اهلل  ..رحــمــك  الو�شف  يفوق  الأيــامــك 

ثراك .

ت����زي����د ال  وي�����ك�����ف�����ي  زاي������������د 

م���������ا ل�����ل�����غ�����ه ق��������������درة ب�����ي�����ان

ف���ري���د ع���������س����ره  يف  اإن�����������س�����ان 

ح����������ول ������س�����ح�����اري�����ن�����ا ج����ن����ان

عن  غنية  خالقه  ملهمة  مبدعة  الأول  الطراز  من  �شاعرة 

ح�ض  ورهافة  مبوهبة  تتمتع  وحرف  درب  رفيقة  التعريف.. 

لكوكبة  بان�شمامها  جدًا  �شعدت  وب�شاطة..  م�شاعر  و�شدق 

رائعة،  من  اأكرث  اإ�شافة  بالفعل  فهي  وزاوية  كقلم  »هماليل« 

نهنئ اأنف�شنا وال�شاحة عليها.. فال تزال حروفها الأوىل يف فجر 

ال�شعراء وم�شات نور ابداعية تتالألأ يف الذاكرة ل تغيب.. وها 

اأنِت تدخلينا يف »ذاكرة الورد« والتعابري العفوية الرائقة فاأهاًل 

�شاعرتنا وكاتبتنا الكبرية واأهال بهذه العودة ال�شتثنائية..

مت�����س��ي االأي�������ام واب����داع����ك ج��دي��د 

م�����ا ت����غ����ريه ال�����ظ�����روف ال���ق���اه���ره

الق�سيد   واح�����س��ا���ش  درب  رف��ي��ق��ة  ي��ا 

ع���اط���ره  ح���ي���ات���ي  يف  ذك����ري����ات����ك 

وميلك جوادًا  التالل  من  تل  فوق  يعي�ض  كان  �شيخًا  اأن  يروى 

وحيدًا حمببًا اإليه فهرب جواده وجاء اإليه جريانه يوا�شونه لهذا 

احلظ العاثر فاأجابهم بال حزن وما اأدراكم اأنه حٌظ عاثر ؟ وبعد 

اأيام قليلة عاد اإليه اجلواد م�شطحبًا معه عددًا من اخليول  الربية 

فجاء اإليه جريانه يهنئونه على هذا احلظ ال�شعيد فاأجابهم بال 

تهلل وما اأدراكم اأنه حٌظ �شعيد ؟ ومل مت�ِض اأيام حتى كان ابنه 

ال�شاب يدرب اأحد هذه اخليول الربية ف�شقط من فوقه وك�شرت 

�شاقه وجاءوا لل�شيخ يوا�شونه يف هذا احلظ ال�شيئ فاأجابهم بال 

هلع وما اأدراكم اأنه حظ �شيئ؟ وبعد اأ�شابيع قليلة اأعلنت احلرب 

وجندت  �شباب القرية والتالل واأعفت ابن ال�شيخ من القتال لك�شر 

العاثر  �شاقه فمات يف احلرب �شباٌب كثريون وهكذا ظل احلظ 

ميهد حلظ �شعيد واحلظ ال�شعيد ميهد حلظ عاثر اىل ما ل نهاية 

يف الق�شة وهذا واقع احلياة فاأهل احلكمة ل يغالون يف احلزن 

على �شيء فاتهم لأنهم ل يعرفون على وجهة اليقني اإن كان فواته 

�شرًا خال�شًا.. اأم خريًا خفيًا اأراد اهلل به اأن يجنبهم �شررًا اأكرب 

ول يغالون اأي�شًا يف البتهاج لنف�ض ال�شبب، وي�شكرون اهلل دائمًا 

باعتدال ويحزنون على مافاتهم  اأعطاهم ويفرحون  على كل ما 

ب�شرب وجتمل وهوؤلء هم ال�شعداء فاإن ال�شعيد هو ال�شخ�ض القادر 

على تطبيق مفهوم »الر�شا بالق�شاء والقدر«.

احلدائق  بزرع  العمال  امللك  اأمر  ثم 

برتبية  وقام  اجلزيرة،  اأنحاء  جميع  يف 

الدجاج  مثل  املفيدة  احليوانات  بع�ض 

بداية  ومع  الخ.  والبقر...  واملاعز  والبط 

ال�شهر الثالث اأمر العمال ببناء بيت كبري 

ومر�شى لل�شفن. ومع مرور الوقت حتولت 

اجلزيرة اإىل مكان جميل.

وقد كان امللك يلب�ض املالب�ض الب�شيطة 

وينفق القليل على حياته يف املدينة بينما 

اإعمار  يف  له  وهبت  التي  اأمواله  كر�ض 

اأ�شهر جمع   9 هذه اجلزيرة. وبعد مرور 

اأن الذهاب  اإنه يعلم  امللك الوزراء قائاًل 

من  �شهرًا   12 مرور  بعد  يتم  للجزيرة 

اإىل  الذهاب  يود  ولكنه  حكمه.  بداية 

طلبه  الوزراء  فرف�ض  حاًل.  اجلزيرة 

واإكمال  التعليمات  اتباع  يجب  اأنه  وقالوا 

املدة املتبقية.

امللك  دور  وجاء  �شهور  الثالثة  مرت 

النا�ض  فاألب�شه  اجلزيرة،  اإىل  لينتقل 

الفيل  على  وو�شعوه  الفاخرة  الثياب 

اأيها امللك. ولكن  الكبري قائلني له وداعًا 

امللك على غري عادة امللوك ال�شابقني كان 

ذلك  عن  النا�ض  و�شاأله  ويبت�شم  ي�شحك 

فاأجاب باأن احلكماء يقولون »عندما تولد 

جميع  بينما  تبكي  الدنيا  هذه  يف  طفاًل 

من حولك ي�شحكون فع�ض يف هذه الدنيا 

واعمل ما تراه حتى ياأتيك املوت وعندئذ 

ت�شحك بينما جميع من  حولك يبكون«، 

من�شغلني  كانوا  ال�شابقون  امللوك  فبينما 

واحلكم  امللك  فرتة  اأثناء  اأنف�شهم  مبتعة 

امل�شتقبل  يف  بالتفكري  م�شغوًل  اأنا  كنت 

وتعمري  باإ�شالح  وقمت  لذلك  وخططت 

اجلزيرة واأ�شبحت جنة �شغرية ميكن اأن 

اأعي�ض فيها بقية حياتي ب�شالم. والدر�ض 

املاأخوذ من هذه الق�شة الرمزية.

ويجب  لالآخرة  مزرعة  الدنيا  احلياة 

علينا األ نغم�ض اأنف�شنا يف �شهوات الدنيا 

عازفني عن الآخرة حتى ولو كنا ملوكًا. بل 

اأن نعي�ض حياة ب�شيطة مثل ر�شولنا حممد 

�شلى اهلل عليه و�شلم ونحفظ متعتنا اإىل 

الكرمي  ر�شولنا  قول  نن�شى  ول  الآخرة. 

�شلوات اهلل و�شالمه عليه » لن تزول قدما 

عبد يوم القيامة حتى ي�شاأل عن اأربع: عن 

اأباله  فيما  �شبابه  وعن  اأفناه  فيما  عمره 

اأنفقه  وفيما  اكت�شبه  اأين  من  ماله  وعن 

وعن علمه ماذا عمله به«. و�شدق ر�شولنا 

الكرمي قائاًل » كن يف الدنيا كاأنك غريب 

اأو عابر �شبيل«.

دفء

بقلم: مطلع ال�شم�س
matlaalshams@hamaleel.ae

قطره    ال�����س��وق  م���ن  ن���ويف  م���ا  واهلل 

وان���ت ال���ذي ىل غ��اب م��ا غ��اب ذكره

عام ورا  ع����اٍم  نبكيك  ل��و  اب����وي  ي��ا 

واإل���ه���ام وف���ك���رٍ   ���س��ع��رٍ   ل��ن��ا  ان���ت���ه 
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يف الثاين من نوفمر، متر الذكرى الرابعة لرحيل والدنا وقائدنا ومعلمنا ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 

التي كانت فكرة  الدولة  املتحدة، هذه  العربية  االإمارات  الغايل دولة  طيب اهلل ثراه باين وموؤ�س�ش وطننا 

االإمارات  احتاد  باأن  للعامل  ليعلن  اأر�ساها،  واالأمان  االأمن  �ساطئ  على  وباإدارته  اأ�س�سها،  وبحكمته  واأوجدها، 

العربي  امل�ستويني  على  طراأت  التي  املتغريات  ظل  يف  الوحدة  لنجاح  ملمو�سًا  واقعًا  بل  جتربة  حم�ش  لي�ش 

والعاملي، ليوؤكد »رحمه اهلل« �سعيه للّم �سمل العرب ولو بوحدة م�سغرة كاحتاد االإمارات ال�سبع، ليكون حلمه 

يف الوحدة العربية هاج�سًا يف خميلته حتى يف اأيامه االأخرية، رجل ي�سعب تكراره، رجل نذر نف�سه لوطنه 

و�سعبه، اأعطى الكثري، بادل �سعبه احلب باحلب، يكفي اأن نرى ماآثره يف كل بقعة يف العامل، تفخر با�سم زايد، 

تع�سق زايد، تتنف�ش زايد، لتهدي زايد كل هذا احلب، ولن نقول باأن زايد قد رحل، بل هو باٍق يف كل قلب ينب�ش 

با�سم زايد.

يف الثاين من نوفمر، لن نفرد م�ساحة للتعبري عن حزننا على والدنا، بل لنجدد العهد والوعد ملوا�سلة البناء 

زايد بعني  اإلينا  نظر  ونبني، هكذا  فنبني  اأ�ساعنا  االأمانة بني  لنحمل  وروؤيته،  نهجه  لنعمل على  والعطاء، 

اأو�سانا بال�سري على  اأو�سانا باأن نحمل الراية يدًا بيد قادتنا،  الر�سا، هكذا تاأمل فينا ويف جيل الغد، هكذا 

نهجه من منظور خليفته.

بني  وا�سحًا  كان  الذي  واحلزن  وال�سجن  ال�سوق  مدى  ب�سدق  تر�سد  زايد،  حب  عن  للتعبري  م�ساحة  وهذه 

احلرف واالآخر، وبني الكلمة واالأخرى، حيث طرقنا قلوب �سعراء و�ساعرات اخلليج ليعانق نب�سهم نب�ش اأهل 

االإمارات، ليكون احلزن واحدًا واحلب واحدًا، لقائد ووالد ندر وجوده يف هذا الزمان.

أنت تاريٌخٌ وفكٌر           أنت نهٌج وحياة    

متابعة: هماليل - نوال �شامل

محمد بن راشد آل مكتوم

إلى روح زايد

واآ����ص���ّم���ْك  ال��ط��ي��ف  اأ�����ص����ْم  اأيّن  حم����ال 

واآ���ص��ّم��ك                                        ال�صيف  َح���ّد  َع  ِع��ْن��ق��ي  ب���اآِح���ْط 

اآ�����ص����وف زول�����ك ول���ك���ن م���ا اْق�������َدر اآملّ����ك 

َدّم��ك                                          ال��وط��ن  واأه��دي��ت  �صعبك  واك���َرْم���ت 

د ب���ْع���ِدك وك����م ك����ان ال���دف���ا مّي��ك ال������َرْ

ْب واح�����ِرْم َع��ّم��ك ��ِك��ْت َت�����اأدَّ ل��ه ق��ل��ت اإ���صْ

�َصّمك ول��و  ��ّرك  ���صَ ال��ّت��َع��ْب  ط��ول  �صْفت  ل��و 

اإي���ِذّم���ك ��ٍي  ل��ق��ى ب��ك ���صَ ِم���َدْح���َك لأن م��ا 

ْن��ِه��ّم��ك م��ا  احل���ن  ك��ي��ف  ���ْرت  و����صِ َخليتنا 

ْوِع��ْل��ِم��ك ك  ُخ���ْرِ ْد  ين�صِ ال�َصْعب  وتلّفت 

��ّم��ك را�����س ال���ّرج���ال ال��ك��ب��ار وف��ات��ن��ي ���صَ

عزمك  ويف  �صرك  ويف  نف�صك  طْيب  يف 

ِحْلِمك                                        وي�صمله  اجل��ن��ان  يف  ِكنه  َت�صْ واأن 

الطيف حَم��ّل  اإن��ت��ه  وكنت  طيفك  �صّميت 

ال�صيف َح���ّد  م��ث��ل  وب��ي��ن��ك  بيني  ك���ان  ل��و 

�صيف واغلى  حمن  الرَّ َع  �صيف  يا  ب��وي  يا 

ْوكيف ق�صيد  ا�صمك  وك���ان  زاي���د  ��ّم��وك  ���صَ

�صيف اأو  �صتا  وج��ه��ك  ل��ق��ا  ع��ن  َرّدين  م��ا 

حيف ي��ا  ي�صبهك  اّن���ه  ق���ال  ال��َب��َح��ر  وي���وم 

ت�صريف ��ِرِف��ه  َت�����صْ اإل��ن��ا  بالعمر  يت  حَّ �صَ

د ال��ت��زي��ي��ف ح��ت��ى احل�����ص��ود ال����ذي م��ت��ع��وِّ

ْوِري���ف رب��ي��ع  اإل��ن��ا  وك��ن��ت  �صعبك  حميت 

وي����ن ال�����ذي ك����ان ل��ل��ت��وح��ي��د وال��ت��ول��ي��ف

لل�صيف م��ن  لل�صيف..  وم��ن  زاي���د  وي��ن  ي��ا 

ْيف �صِ م��ا  ��ّي��دي  ���صَ مثلك  ال��ن��ا���س  يف  عظيم 

والتخفيف ��ْر  ال�����صَ َع��ّن��ا  اأ���ص��األ��ك  رب  ي��ا 

الذكرى الــــرابعة لرحـيل الوالد املؤسس

زايد.. شمس اإلمـارات التي ال تغيـب أبدًا 
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عمٌل وِعلٌم �سالٌح وُدعاُء

هي ما ُتعنُي اإذا احتواَك فناُء

ف� الأبتدي من زايٍد .. والأنتهي من زايٍد

ول�َْي�سمع ِ االإ�سغاُء

ن�َم حيُث اأنَت ُم�َسّوٌر ِبُدعاِئنا

َحَمل�َت ِلواَءَك بعَدَك االأبناُء

اء
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بع�ش الرجال اتظن دمع عيونها ال طاح عيب

امل�سطفى النبي  عني  من  �سال  ياما  والدمع 

املغيب ع  خليفه  لبو  ب��ايل  راح  من  ليا  وان��ا 

ي��ث��ور م��ن��ي ك��ل دم��ع��ي ن���ار اب���د م��ا تنطفي

سعود المصعبي
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حتيا  اإذا  ن��ح��ي��ا  ال��������روح   ف��ي��ن��ا  الأن������ك 

ن���ه���ن���يء ب����ك ال���دن���ي���ا ون���ه���ن���اأ ب��ال��دن��ي��ا

وك����اأن����ن����ا غ����اي����ات����ن����ا  اإىل  ومن���������س����ي 

م��ل��ك��ن��ا ب���ك ال��ع��ي��ن��ني وال�������درب وال����روؤي����ا

وذكرى رحيل زايد اأكرب من ال�شعر اأو التعبري.

حبيب الصايغ

ع��ل��ى ب��ع��د امل�����س��اف��ه وال��ل��ي��ايل ح��زن��ه��ا وايف

ال�سوق واحدا�سه اللي تثري  على كرث الدروب 

تطيبك اأر�ش يا )زايد( وتر�سم نب�سك الدايف

اح�سا�سه ي�ستورف  والوفا  جتذر  قد  وخريك 

معك نبقى.. معك نحلم.. معك طي العطا اليف

ودام احلب ف� بادك.. تطمن عا�ست انفا�سه

خالد الظنحاني سعد األحبابي

حياتي  يف  مرة  لأول 

التعبري  عن  عاجزا  اأجدين 

من  واحٍد  بيٍت  ت�شطري  يف 

الرجل  هذا  رثاء  يف  ال�شعر 

وجعله  اهلل  رحمه  العظيم 

ليلة   .. امني  اللهم  يف عليني 

ولو  اكتب  اأن  قررت  الأم�ض 

بيتًا لكن اق�شم لكم انني مع 

تت�شاءل  ق�شيدة  مطلع  كل 

اأمام  التعبري  الكلمات ويذبل 

احلروف  فكل  احلدث  هذا 

التعبري  تفي  ل  بالغتها  على 

جدا  حري�ض  واناأ  حقه.. 

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 

.. زايد  وال�شوطئ والأماكن والأ�شماء والأفعال   وال�شجر  الب�شر  يف عيون 

حي بفكره .. ب�شعره .. مبواقفه الكبرية وافعاله العظام .. رحمه اهلل.

واحل������زن خ��ي��م ع��ل��ى اح��ب��اب��ك

ي�����س��ك��ون م����ن وح�������س���ة غ��ي��اب��ك

ع�����س��ى امل���ط���ر ي�����س��ق��ي ت���راب���ك

ع���ن���ا رح����ل����ت ورح����ي����ل����ك غ��ري 

ح��ت��ى ال��ف�����س��ا وال�����س��ج��ر وال��ط��ري

رم�����ز ال����ك����رام����ه  ورم������ز اخل���ري

الذكرى الــــرابعة لرحـيل الوالد املؤسس

زايد.. شمس اإلمـارات التي ال تغيـب أبدًا 
هذه املنا�شبة عندما حتل علينا 

بالرجل  بتاريخنا  بالعطاء  تذكرنا 

نعطي..الرجل  كيف  علمنا  الذي 

اأن  ميكن  ل  الذي  الرجل  املوؤ�ش�ض 

منر على ا�شمه مرور الكرام

واأنا ل اأرى اأن زايدا قد رحل..

�شعبه  بنب�شه،  الوطن  كل  هو 

فينا  حي  وذاكرته..فهو  وفكره 

واإح�شا�شه  وتاريخه  باأفعاله  خالد 

اإذًا   .. اإرث  من  فينا  ترك  وما   ..

واأنا  وفي�شًا..  موقفًا  معنا  زايد 

دائمًا ما اأردد: 
سالم الخالدي
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ن�سيناك حلظه  وال  ال  ذك���ْ��رك  غ��اب  ما 

ْوم�سّيه ���س��ب��ح  ن���ْذك���رك  ودامي  دامي 

ي���ا ���س��ي��خ��ن��ا ل���و ال��ع��م��ر ك��ل��ه رث��ي��ن��اك

ال مي��ك��ن ن���ْ��و���س���ّ��ل م�����س��اع��رن��ا اْل��وف��ّي��ه

شوقي العامري ك
نا

سي
ا ن

م

اأرب�������ع ����س���ن���نٍي م����ن رح�����ل ���س��ي��خ االم����ه

ن�سيناه م���ا  ال���زم���ن  ���س��ن��ني  ط���ال���ت  ول����و 

ب���ن���ى م����ن ف�����وق االجم��������اد قمه ����س���ي���ٍخ 

ول����و ن���ذك���ر اجم������اده ق�����س��م م���ا وف��ي��ن��اه

ال����دم����ع كمه ي����ا ك����م ����س���خ�������شٍ مي�����س��ح 

م����ن ي�����وم م����ا ق����ّف����ى.. وي����ام����ا ب��ك��ي��ن��اه

جار اهلل الشدي مة
األ

خ 
شي

على الفرحه ال�سام وهاحلزن له عْمر متجذر

اغ�سانه ج���ّواي  وف��ّرع��ت  ال��رح��ي��ل  نبت  ك��ر 

حّدر ال  الدمع  القلوب..  و�سط  غا  له  ما  كرث 

ذبانه واج�ساد  اطلعت  فقده  من  ارواح  كاأنا 

ي�سكر وطن  به  ايتقهوى  �سبح  كل  مر..  رحيله 

عط�سانه ْخ��ط��اه  مل�سي  ب��ات��ت  رم��ل  ذرة  بكل 

خل�ش فينا الكام ال�سمت.. والذكرى دعا متطر

على اهلل يرحمه ويحفظ خليفه وباقي اخوانه

فهد السعدي ذر
ج

مت
ن 

حز
ال

اهلل اكر.. كيف مّرت ذي ال�سنني االأربعه

هو مات زايد؟ اأو تراه اليوم عّيا ال ميوت؟

يوّقف مدمعه عّيا ال  اإخذ اخلر من طفل 

يف �سحكته نور االأمل يا كيف ياتيه اخلفوت

ر!
كب

هلل أ
ا

راضي الهاجري

ال���ب���ن���ادم م������ال  را��������ش  واهلل  ال���ط���ي���ب 

وال�������س���ي���خ زاي�������د ����س���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����ني وك�����ن�����ه ال������ي������وم ت����وه

ب
طي

ال
علي السبعان

زاي�����د رح����ل ع��ن��ا وت��ب��ك��ي��ه اّم���ه

�ّسمه اخل���ري  زاي���د  ��ّم��ه  ِت�����سَ تبغي 

نعمه اخل��ري  زاي���د  نعمه  قلت  اأن 

ّمة
ه أ

كي
تب

حسين بن سوده

وبلدان �سعوٍب  زاي��د  على  وتبكي 

كان ما  كل  على  اأ�سمه  قليل  لكن 

ميزان اخلري  زايد  عادل  قلت  واأن 
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ه������ذي ث������اث ����س���ن���ني ت���ب���ك���ي رح��ي��ل��ك

وال����راب����ع����ه م�������ّرت وذك��������رك ق�����س��اي��د

ي�����س��ي��ل��ك ح�������س���ان���ا  يف  وف�����ان�����ا  ه�������ذا 

)زاي���د( غيبتك  رغ���م  وج�����ودك..  وه���ذا 

أميرة الجابري

الرابعه مرت

وين ال�����ق�����ي�����ف�����ان  م������ه������رة  ي�������ا 

ال�����ق�����ت�����ايل م  م�������وج�������ع  ون����������ة 

ج���ن���ي ل����ب���������ش  ب�������ي  ك�������ن  اآون 

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

ناعمة الكعبي

وّنة موجع

�سنني القلوب  وترثيك  لغيابك  متر  �سنني 

بغيابك!! ال�سوق  حنني  خفف  ما  املوت  الن 

هالعني �ساقتك  ما  كرث  زايد  و�سيخنا  اأبونا 

تظل ذكراك بالدنيا وحبك مايل احبابك!!

أصيلة السهيلي

سنين تمر

الطفوله و���س��ن  ع��م��ري  ب��داي��ة  م��ن 

خيايل وم��ن  ف�ساي  م��ن  اك��ر  وزاي���د 

ف�سوله واج��م��ل  العمر  ا�سميه  كنت 

املثايل االأب  وه��و  احل��اك��م..  وزاي���د 

رحوله �ساعة  يل  ال��ي��وم  ه���ذاك  م��ن 

ل��ني ه���ذا ال���ي���وم.. يف ع��ي��ن��ي وب��ايل

ب�سهوله ومت�����ّر  ذك������راه  جت���ي  وال 

زاي���د ال���غ���ايل.. وذك����رى ف��ق��د غايل

قمره

ال تجي ذكراه

االيام مر  على  ر�سْمه  من  مات  ما 

يحكي عن اجماده حروف وق�سايد

واالرقام التقدم  ع�سر  يف  مر  وال 

�سخ�ٍش ي�ساوي يف الب�سر قدر )زايد(

اأ�س�ش لنا التاريخ.. واخبار واعام

ال�سدايد عقب  الراحات  لنا  وّفر 

الياسية

ما يساويه بشر

اأرب���������ع ����س���ن���ني وغ���ي���ب���ت���ه ت�������س���ب���ه ال���ي���وم

ف�����رق�����ى االأع�����������ز م������وؤمل������ه ل������و ب����ع����د ح��ني

اب����ن����ه خ���ل���ي���ف���ه.. اخ���ل���ف���ه ع���ن���د ه���ال���ق���وم

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

أمل المرزوق

أربــــع سنين

اأرب����������ع ����س���ن���ني وم�������ا ن�����س��ي��ن��اه

���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����س���ف ل����ه ال�����ون�����ات وال���ن���وح

م����ث����واه رب  ي������ا  دع������وات������ن������ا 

ال���ل���وح ح����اف����ظ  ي����ا  ج���ن���ت���ك  يف 

سجايا الروح

ما نسيناه

غ�����اب ب�����ع�����د  وال  ب���������ايل  ع�������ن  راح  م�������ا 

زم�����اين ب�����ه  غ�������دا  وان  ف���ي���ن���ي  م�����وج�����ود 

ب�����ني االح����ب����اب ب����اق����يٍ   ن���ا����س���ي  ب�����ني  م�����ا 

وامل����ح����اين احل���������س����ا  و  ق���ل���ب���ي  يف  �����س����اك����ن 

جل����ل����ه ن���������س����وق م�����ن ال�������ف�������داوى ت����ط����ّاب

ف����اين ال������ي������وم  ع�����م�����ري  ل���ع���ي���ن���ه  واهلل 

ال���ك���ت���اب ل������ه يف  ق������د ح����ك����م  رب�������ي  ل����ك����ن 

ث����اين ه����ال����ن����ا�����ش  ب������ني  ل������ه  وال  غ��������ايل 

حكم ربي

موزه الدرمكي

ليلة تعب!

ماحمها اأن�ش  �سعب  ليله  بداخلي  تعي�ش 

مازحها وقام  جترا  منهو  هاحلجر  اأب�ساأل 

ا�ساحلها �سعب  ..بليله  نوفمر  اثنني  مير 

ت�سارحها جت  الليايل  وتو  االأرب��ع��ة   متر 

هاالإح�سا�ش بني  ق�سيدي  فيها  تعب  ليله  اإهي 

االأنفا�ش عنه  ت���ودع  زاي���د  نف�ش  اإن���ه  وق���ال 

تندل�ش ب��االأمل  اأرا�سي  كنها  احلزن  فيها  تعب 

تبوح ب�سوقها لزايد.. وقامت تقرع االأجرا�ش

نسايم الساده
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الفرتة  يف  ال�سعرية  ال�ساحة  يف  ن�سط  تواجد  لك  ٭ 

باخت�سار  كثب،  عن  اإليك  نتعرف  مل  ولكننا  االأخرية، 

من هو خالد بن علي الكعبي؟

اأحب  عادي  اإن�شان  الكعبي،  �شلطان  بن  علي  بن  خالد  ٭٭ 

ال�شعر وتذوقه، ل ي�شعى اإىل طرق اأبواب ال�شهرة والأ�شواء، بل 

تواجد مكثف  له  وكان  متاأنية،  وب�شورة  الوقت  مع  تاأتي  يدعها 

الظهور  قليل  اأ�شبح  ثم  الت�شعينيات وخ�شو�شًا يف مطلعها،  يف 

يطل  هو  وها  اأنواعها،  مبختلف  الإعالمية  الت�شال  قنوات  يف 

عليكم من جديد. 

فمتى  وانطاقة،  حتول  نقطة  �ساعر  كل  حياة  يف  ٭ 

كانت هذه النقطة و االنطاقة احلقيقية يف م�سوارك 

ك�ساعر.

٭٭ ل توجد نقطة حتول بهذا املفهوم، فقد كتبت �شعرًا موزونًا 

يف  الن�شر  وبداأت  العا�شرة  �شن  يف  وذلك  اأظافري  نعومة  منذ 

، و�شاركت يف   98 قنوات الت�شال الإعالمية املقروءة يف عام 

هذا،  يومنا  وحتى  الت�شعينيات  بداية  منذ  ال�شعرية  الأم�شيات 

بالتحديد  �شنوات   4 ومنذ  بالذات  الأخرية  الفرتة  ويف  اأنه  اإل 

الكثريون  عليها  يتفق  لأ�شباب  وذلك  الن�شر  يف  مقاًل  اأ�شبحت 

غريي.

ومبن  ال�سعرية  جتربتك  عن  حتدثنا  اأن  لك  هل  ٭ 

هذا  يف  بها  قمت  التي  االإ�سهامات  وما  تاأثرت... 

املجال؟

عائلة  اإىل  واأنتمي  وبطنًا،  �شاعرة ظهرًا  قبيلة  اإىل  اأنتمي  ٭٭ 

�شاعرة من جدي من ناحية الأب �شلطان بن علي الكعبي »رحمة 

وجدي  �شعره،  اأ�شهد  مل  ولكنني  �شاعرًا  كان  فقد  عليه«،  اهلل 

عمري  بن  عبداهلل  الكبري  ال�شاعر  هو  والدتي  من  اهلل«  »رحمه 

بن ح�شروم الغفلي، الذي ل زالت ق�شائده تتناقل بني العامة 

له  وحمب  لل�شعر  متذوق  بني  فجميعنا  وهناك،  هنا  واخلا�شة 

جعلتني  بي  املحيطة  ال�شاعرة  البيئية  الطبيعة  وهذه  وناظم، 

اإنها وراثة بل هي موهبة  ال�شعر يف �شن مبكرة، ل نقول  اأنطق 

كيفية  اأتعلم  فلم  كبري،  ب�شكل  ال�شعرية  �شخ�شيتي  من  �شقلت 

كتابة ق�شيدة بل اإنني اأذكر اأن اأول ق�شيدة كتبتها كانت موزونة 

�شواء  جميل  هو  ما  وكل  باملوقف  وتاأثرت   ،%100 ومقفاة 

بال�شتماع اأو بالقراءة.

اأما عن الإ�شهامات فاإنني اأكتب كما يحلو يل وكيفما �شئت، ول 

نوعية  نقلة  اأو  تغيري  اإحداث  اأ�شهمت يف  باأنني  اأ�شتطيع اجلزم 

اإنني اأحتدث �شعرا تعبريا عن ما تراه  اأقول  يف هذا املجال بل 

العني وينب�ض به القلب وي�شوره اخليال من دون تكلف اأو �شعي 

مبالغ فيه.

ما  ال�سعراء،  حياة  يف  وخ�سو�سًا  كبري  دور  لاإلهام  ٭ 

الذي يلهم �ساعرنا ويحثه على اإبداع الق�سيدة؟ وهل 

حالة  جمرد  اأنها  اأم  ال�ساعر  على  �سطوة  للق�سيدة 

عابرة؟

امل���ل���ه���م���ه ي����ا اب������ن ال����ع����رب وال���ق���ب���اي���ل 

م���و����س���وف���ٍة ب�����اج�����زال �����س����رٍف اإ�����س����ايف 

وامل���ث���اي���ل  ب���ال�������س���ع���ر  ����ف����وه����ا  و�����سّ واإن 

حل�������ذار ت���ف���ل���ت م����ن ر����س���ن���ه���ا وت��خ��������ايف 

)تاأليف  اإىل  ي�شعون  ممن  ول�شت  منا�شبات،  �شاعر  ل�شت 

بدون  ظرف  اأو  ملوقف  ال�شدفة  وليدة  فالق�شيدة  الق�شيدة( 

على  للق�شيدة  �شطوة  هناك  نعم  الزمان،  اأو  املكان  حتديد 

امل�شتبد، يهيم  الق�شيدة فهي كاملحتل  اأتت  فاإن  ال�شاعر،  حالة 

بها ال�شاعر وي�شبح اأ�شريا لها ل يعلم بوقته واإن مّر، ما�شيًا يف 

بذلك  اكتملت  قد  فيجدها  ح�شدها  يكتمل  حتى  اأبياتها  ترديد 

العقد الزاهي، �شواء اأكان ذلك احل�شد حروفًا وكلمات ومعاين 

خّطت برياع ال�شاعر، اأم مبخيلته اأم )بالكيبورد(.

وال�شعر، اأحد اأ�شاليب الكتابة الأدبية، اأو اأحد اأ�شاليب التعبري من 

جهة اأخرى ونقول اإن الإن�شان املليء بامل�شاعر ي�شتطيع التعبري 

بداخله  تدور  التي  الأ�شياء  يعرب عن خمتلف  فهو  �شّتى،  بطرق 

اأو حتيط به، ومبا اأنه كذلك فاإن البت�شامة تعبري..وم�شاعرها 

بلفتة،  بنظره،  يعرب  اأن  في�شتطيع  تعبري،   .. والدمعة  الفرح، 

باإمياءة، ب�شحكة، ببكاء، بيده وي�شتطيع اأن ي�شتخدم هذه اليد 

لالإم�شاك بفر�شاة لري�شم، باإزميٍل لينحت، بقلم ليكتب حكاية 

وق�شة ورواية، ليكتب و)يعرب( عن ملحمة ، ليكتب خاطرة ونرثًا 

و�شعرًا. فهي م�شاعر واأفكار ترجمت من خالل اأ�شلوب وو�شيلة 

لتخرج ب�شكل من الأ�شكال من حميط اإىل حميط. 

اإن�شان يوجد بداخله �شاعر، ولكن كيف ميكن  اأن كل  والنتيجة 

تكفي  املوهبة!!.. فهل  اإنها  الوجود؟  اإىل  ال�شاعر  بهذا  اخلروج 

هذه املوهبة؟ احلقيقة اإنني اأقول ل!!.. فاإذا مل تكن هذه املوهبة 

ال�شعر  لأدوات  والإدراك  واملحاولت  التجارب  ببع�ض  م�شقولة 

اأ�ش�شه  يف  ومتداعيًا  �شعيفًا  هنا  يكون  ال�شعر  فاإن  ومفاهيمه 

و�شكله وفّنه ول نقول مبعانيه ، فقد تكون املعاين جميلة موؤثرة، 

زايد عشق أبدي يعيش فينا

الحداثة في الشعر مقلب 
صدقه كثير  من الناس

بين جزالة المفردة واالحساس الصادق

خالد بن علي  الكعبي:
سأبقى أقرض الشعر

حتى الرمق االخير من عمري

تارة  تثور  خمتلفة  �سعورية  اإيقاعات  على  مفتوحة  معرفية  اآفاق  ذو  جميل  �ساعر  الكعبي  علي  بن  خالد 

وتخفت اأخرى، تتوارى خلف الكلمات و ال�سمت حينًا، وخلف ال�سخط والت�ساوؤل حينًا اآخر، طرز جتربته 

اخلا�سة بتاأثري بيئة �سعرية غزيرة وقامة اإن�سانية واثقة يف اإطار خدمة ال�سعر. ا�ستطاع اأن ير�سخ 

ا�سمه يف �سن مبكرة على �سفحات االإبداع ال�سعري االإماراتي يف ظل م�سرية �سعرية على امتداد يقارب 

من  الكثري  هناك  اأن  اإال  واخل�سو�سية،  االختاف  �سديدة  �سعرية  اأوراق��ًا  خالها  ن�سر  �سنة،  ال�20 

االأ�سئلة التي تاأتي اإجاباتها يف هذا احلوار مع ال�ساعر املبدع واملتجدد على الدوام خالد الكعبي:

حوار -    امل�شوي النقبي 

يت�شلل  الذي  والإيقاع  الرمت  ذلك  تفتقد  هنا  الق�شيدة  ولكن 

للنفو�ض ، فالوزن واملو�شيقى والبحر واللحن والقافية هي التي 

تبنى عليها الق�شيدة والأدوات التي تك�شب املعنى ذلك الزخم 

امل�شّوق للم�شامع.

٭ هل معنى ذلك اأن كل ق�سيدة تبنى على تلك االأ�س�ش 

يطلق عليها ق�سيدة اأو اأن هناك اإعتبارات اأخرى؟

ولكنها  ق�شيدة  لقب  موزونة  ق�شيدة  على  نطلق  قد  ٭٭ 

تركيب  ذلك  يثبت  وما  جمياًل،  معنى  اأو  �شورة  اأي  حتمل  ل 

الكلمات يف ن�شق معني لت�شبح جمرد ق�شيدة من دون الغو�ض 

اجلميل  الكالم  جند  اأو   ، مثال  واملرادفات  املعنى  اأعماق  يف 

واملعنى والو�شف املثري يف تركيبة غري موزونة والتي كان حريًا 

ب�شاحبها اأن ي�شيغها نرثًا ، وهنا ناأتي اإىل معنى الرتابط. اإذًا 

فاإن ال�شعر منطق، ولكل منطق موازين تبنى عليه ، فهناك من 

معادلت املنطق ما تثبت ال�شح من اخلطاأ من خالل )ما يوؤدي 

اأن  ميكن  ل  ال�شحيحة  فال�شيغة   ، والواو(  الأو  و  وعك�شه  اإىل 

ال�شحة،  اإىل  يوؤدي  قد  اخلطاأ  ولكن  خاطئة،  �شيغة  اإىل  توؤدي 

ال�شياق  ت�شاق يف معنى  اأن  املمكن  التي من  الأمثلة  وهناك من 

فاإن   ، الأول منها  البيت  الق�شيدة يعتمد على  بناء  فاإذا كان   ،

�شحة بناء البيت من خالل علم واإتقان �شيوؤدي اإىل تكامل بنيان 

الق�شيدة لتخرج للواقع كق�شيدة موزونة، اأما عك�ض ذلك وهو 

اخلطاأ، فمع تكراره ومعرفته ومعرفة موقعه �شيوؤديان اإىل املبنى 

ال�شحيح يف النهاية. 

٭ كونك �ساعرًا اأال تتفق معي اأن ال�ساعر يختلف عن 

الناظم الذي ينظم ق�سيدة ح�سب معايري معينة؟

جمل  ثالث  يعرب،  والقلب  يفكر،  والعقل  ترى،  العني  ٭٭ 

خمت�شرة تعرب عن خلجات النف�ض التي ت�شعى ل�شقي العبارات 

بها  التي جتود  باملعاين  وتلقينها  الإن�شان  م�شاعر  املختزلة من 

القرائح، وت�شمو بها اجلوارح، وللروؤيا ب�شريتان، فالعني تب�شر 

اآفاقا وا�شعة ل حدود لها لريا�شل منبع  ما تراه لتعطي اخليال 

الأحا�شي�ض وامل�شاعر ليعرب عن تلك التجربة التي بداأت بنظره، 

الوا�شع  اخليال  ذلك  اإىل  ذاهبًا  مب�شاعره  القلب  ينب�ض  قد  اأو 

في�شتب�شر بعني ل نلم�شها لي�شبح يف ذلك الف�شاء الذي ل حدود 
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حوار

٭ اأ�سرفت على �سفحة بعنوان �سفحات يف جملة �سبكة 

الكتبي االأدبية، حدثنا عن هذه التجربة؟

٭٭ مل تكن اأوىل التجارب ولن تكون اآخرها، وهي جتربة عادية 

جدًا، وكانت م�شاهمة مني اأكرث من كونها جتربة. اأما بخ�شو�ض 

الإ�شراف فلي�ض به اأية �شعوبة طاملا املادة موجودة. 

٭ هل لديك م�سروع ق�سائد غنائية؟

ت�شل  دامت  ما  غناوؤها  املمكن  من  الق�شائد  اأغلب  ٭٭ 

مع  التعامل  اأجيد  ل  احلقيقة  يف  ولكنني  املتابعني،  ذائقة  اإىل 

املطربني، ولكن اأين هم؟ فليتقدموا اإن رغبوا بذلك وق�شائدي 

جاهزة. 

�سعرية  م�سابقات  يف  �ساركت  وهل  جوائز؟  نلت  هل  ٭ 

حملية اأو خارجية ومتى؟

ال�شيخ  ٭٭ ل جوائز بل كان هناك تكرمي عام من املغفور له 

من  اآخر  عام  وتكرمي  �شنوات،  قبل  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي على م�شاركتنا يف حل 

اأحد األغاز �شموه، اأما بالن�شبة للم�شاركات فاإنني مثلت الدولة يف 

مهرجان ال�شعر والذي اأقيم يف دولة الكويت قبل 10 �شنوات. 

٭ لو �سنفت نف�سك ... اأين اأنت من قائمة ال�سعراء؟

٭٭ اأنا اأولهم ك�شاعر، واآخرهم كموؤلف.

٭ ماذا ميثل الرتاث االإماراتي يف �سعرك ؟

٭٭ لبد يل هنا اأن اأقف على معنى ال�شوؤال، واأ�شحح املعلومة، 

اإن ال�شعر هو جزء ل يتجزاأ من تراثنا، فبال�شعر ن�شف احلياة 

وال�شواطئ  وال�شحراء  اخل�شرة  ون�شور  والأمل،  والإن�شان 

والأطالل من خالل النف�ض الإن�شانية بكل ما حتمل من امل�شاعر 

والتي  الأر�ض،  هذه  على  عا�شت  التي  الإن�شان  نف�ض  والأ�شرار، 

تعتز برتاثها ال�شابق .

فال�شعر تراث وينبوع من ينابيع هذا املجتمع وهذه الأر�ض، به 

ال�شمائل  جوانبه  يف  وي�شور  والقيم  واحلكمة  العليا  املثل  من 

البالغية  ال�شور  من  وبه  والإر�شاد  الن�شح  من  به  والأخالق، 

التي ت�شف وتوؤرخ بع�ض املظاهر والقيم املتوارثة عرب الأجيال. 

وهنا لبد يل من التو�شيح باأن بع�ض ما اأكتبه وما يكتبه الآخرون 

�شي�شبح تراثًا، كون اأن ال�شعر وكما قلت )تراث(  على امتداد 

الأيام وال�شنني.

٭ اأين اأنت من الق�سيدة الوطنية؟

٭٭ قليلة هي ق�شائدي يف الوطن لأنه اأكرب من اأن اأكتب فيه 

دولة  اإنها  يكفي  �شيئًا  الوطن  يف  �شعري  �شيزيد  وهل  مدحًا، 

الإمارات العربية املتحدة. 

العامي،  ال�سعر  يف  جتربتك  من  ال�سنوات  هذه  بعد  ٭ 

ال�سعرية  احلركة  مع  تتنا�سب  اإبداع  حاالت  ترى  هل 

ال�سعبية، وامل�سهد الثقايف االإماراتي؟

هذه  اإطالق  عن  قلياًل  نتوقف  دعونا  نبطي،  �شعر  هو  ٭٭ 

امل�شطلحات )احلركة ال�شعرية، ال�شاحة، امل�شهد( لأننا بذلك 

وحفظ،  وتاريخ  تنظيم  اإىل  حتتاج  م�شاألة  هي  الأمور،  �شنعقد 

الذي  ال�شوت  وهو  ال�شاعر  به  يتنف�ض  الذي  النف�ض  هو  ال�شعر 

التي  الفنية  ال�شل�شلة  من  عن�شر  اأول  وهو  املتذوق،  له  يطرب 

اإىل  وما  ال�شعرية  واللوبيات  لالأحزاب  داعي  ول  بال�شاعر  تبداأ 

بعيدًا عن  ال�شعر �شعرًا  لندع  ذلك من  امل�شطلحات احلديثة، 

كل ذلك.

االأدبي  الت�سنيف  اإطار  خارج  ال�سعبي  ال�سعر  هل  ٭ 

االإبداعي؟

تكلف،  بدون  الطرح  للتلقائية يف  دعوها  ق�شّيه؟  ٭٭ هل هي 

وال�شعر اإذا قي�ض على احلديث وال�شرد العادي فاإنه اإبداع لأنه 

اليومي،  ال�شرد  عن  يختلف  و�شرده  وقواعده  اأ�ش�شه  له  اأ�شلوب 

فبقيا�ض ذلك مع ما ذكرت فاإن ال�شعر مبجمله يعد اإبداعًا ولو 

اختلفت امل�شتويات يف ذلك. 

٭ ما هي االإ�سافة احلقيقية لل�سعر االإماراتي التي قد 

متنحه الدميومة والبقاء؟ وما هي اإ�سافتك؟

وعرب  الزمان  قدمي  من  متوارثًا  متناقاًل  �شيبقى  ال�شعر  ٭٭ 

والأمثال  واحلكم  املعاين  يحوي  دام  ما  القادمة  الأجيال 

واملواقف، مل ولن اأ�شيف �شيئًا لأن ال�شعر له اأ�ش�شه وقواعده ول 

اأعتقد باأن يكون هناك مت�شع لو�شع اإ�شافات على هذه الأ�ش�ض 

وهي  الأخري،  الرمق  حتى  ال�شعر  �شاأقر�ض  ولكنني  واملعايري، 

بالنهاية م�شاعر واأحا�شي�ض اأبثها مبختلف قنوات الت�شال، فاإن 

كانت اإ�شافة فلتكن اإ�شافة.

٭ يف الفرتة االأخرية، طفا على �سطح ال�ساحة الثقافية 

كيف  العنكبوتية،  ال�سبكة  على  االإلكرتوين  الن�سر 

كانت جتربتك يف هذا ال�سدد؟

القناة  هذه  وظفوا  الذين  الأ�شخا�ض  اأوائل  من  اأكون  قد  ٭٭ 

الت�شالية لل�شعر، كان لدي موقع ي�شمى )الو�شمي( منذ العام 

96 ولكنني مل اأجدده بعد مرور الأعوام، وكانت لدي م�شاركات 
وموا�شع اإ�شراف على بع�ض اأق�شام ال�شعر يف املنتديات املختلفة 

بهذا ال�شم منذ تلك الأيام، وحاليًا اأ�شارك يف بع�ض املنتديات 

كديوان  اآخر  موقع  بت�شميم  حاليًا  واأفكر  ال�شعر.  ومواقع 

اإلكرتوين يل.

واأي  هي؟  ما  االآن  ُتكتب  التي  الق�سيدة  مامح  ٭ 

ال�سفات التي حتملها؟

عايزه  )النا�ض  بطريقة  الق�شيدة  تكتب  هذه  اأيامنا  يف  ٭٭ 

يتم  ما  وخا�شة  غالبيتها  ولكن  الق�شائد  كل  يف  لي�ض   ، كده( 

)تاأليفه( للغناء واأنا ل�شت من هوؤلء. 

واملرئية،  وامل�سموعة  املقروءة  االإعامية  الو�سائل  ٭ 

تفعيل  يف  فعليًا  اهتمامًا  االأخرية  االآونة  يف  اأبدت 

احلركة ال�سعرية ال�سعبية؟ اأين تواجدك منها؟

٭٭ واأين تواجدها هي مني؟ هل يجب علّي اأن اأ�شتمر يف زيارة 

لكي  بها  عالقتي  واأقوي  والقهوة  ال�شاي  لتناول  الو�شائل  هذه 

تهتم بي، ل زلت موجودًا منذ بدايتي يف الن�شر منذ 16 �شنة. 

اأمل ياأِت الوقت لكي ت�شعى هي لتواجدي بها؟.

ال�ساحة  يف  يجري  ما  خالد  ال�ساعر  يقراأ  كيف  ٭ 

الثقافية ال�سعرية يف االإمارات؟

٭٭ نادرا ما اقراأ عما يدور من اأحداث يف هذا ال�شاأن، لأنني 

ل�شت متكلفا فاجليد ناأخذ به والغث الهزيل ل نوليه اهتمامًا.

٭ طموحاتك على امل�ستوى ال�سخ�سي والعام؟

اإن�شانا جيدًا واأحيا حياة كرمية  اأكون  اأن  ٭٭ كل طموحي هو 

وراحة بال مديدة متمنيًا رفاهية العي�ض للجميع.

٭ بعد مرور اأربع �سنوات على رحيل الوالد القائد ماذا 

تقول يف مثل هذا املوقف

لي�ض هناك ما ميكن اأن يعرب عن هذا الفقد العظيم املمتد اإىل 

اأبد الآبدين..ولن اأقول �شوى

يا  اهلل  رحمك   ، الدولة  هذه  �شنعت  من  يا  اهلل  رحمك  ٭٭ 

راعي اخلري ، يا من و�شعت هموم املواطن على قائمة اأولوياتك 

، رحمك اهلل يا زايد العطاء ، اإىل جنة اخللد ورحمةٍ  من اهلل 

وا�شعة ، و�شتبقى اأبد الدهر يف قلوبنا ما حيينا .

ث���ق���ال اأجم���������ادٍ   ����س���ان���ع  الأن�������ه 

ال����زم����اين وي����ذك����ره����ا  خم����ل����دةٍ  

ك���ب���ار ق���������رومٍ   خ�����ّل�����ف  الأن���������ه 

و����س���اين ع����زٍ   ع������زوةٍ   ����س���ي���وخٍ  

الأن�������ه ح�������ّول ال�������س���ح���را جل��ّن��ه

حت�����ّدى ق���ْه���ره���ا وال�����س��خ��ر الين

الأن������ه ق�����ال ���س��ع��ب��ي ه����م ع��ي��ايل

رّب����ا و���س��اين ج����زى اهلل خ���ري م���ن 

اأ����س�������ش و���س��ي��د اأب�����و ه����ال����دار يل 

رج�����الٍ  واأرت����ق����ى ����س���رح امل��ع��اين

اإ�سافته لهذا  اأو  ٭ يف اخلتام، هل هناك ما تود قوله 

احلوار؟

٭٭ �شكرًا لكم وبالتوفيق للجميع.

له ليعمل كالوارد على ذلك النب�ض ليبدع ما مل ي�شتطع القلب 

ترجمته مبعان جديدة خ�شبة ل يعهدها .. لتخرج عرب اأ�شلوب 

من اأ�شاليب التعبري الأدبي، والتي لبد اأن تتواجد يف من يخو�ض 

غمار التعبري، فتجدها لدى ال�شاعر ولدى املوؤلف، وهنا لبد اأن 

نفرق بني الثنني، فقد جند �شاعرًا، وجند �شاعرًا موؤلفًا، فالأول 

واأ�شباب  اإذا ما طراأت عليه معطيات  هو الذي تتحرك حروفه 

ت�شتدعيه للكتابة، فتاأتي الق�شيدة بدون ا�شتئذان ويف اأي مكان 

ومهما اختلفت الظروف، اأما الثاين فهو �شاعر موؤلف، يخطط 

ويبحث ويهيئ الظروف كاأن ي�شعل ال�شمعة بعد منت�شف الليل 

لقد  ..؟  اأكتب ق�شيدة يف..؟ يف  �شوف  فيقول:  بالقلم  ومي�شك 

على  قافيتها  تكون  �شوف  )الفالنية(،  الفكرة  يف   .. وجدتها 

البيت  ويكتب  وكذا،  كذا  وحلنها  وبحرها  ووزنها  النحو  هذا 

لي�شتمر  واحد،  ببيت  ليخرج  وي�شهر  الكلمات  تعجبه  فال  الأول 

اأياما واأ�شابيع و�شهورا ثم تبداأ عملية التمحي�ض و)التحمي�ض( 

ليخرج بق�شيدة متكاملة جميلة جدا ذات معان وكلمات قوية ، 

وباإنتاج جديد، هو �شاعر لأن لديه القدرة على الكتابة ال�شعرية 

ولديه املوهبة واملعرفة الالزمة، ولكنه موؤلف، واأقول هو موؤلف 

�شاعر .. لي�شبح يف النهاية جمرد موؤلف.

٭ من اأي االأبواب تدخل ق�سيدتك؟ وكيف تنهيها؟

٭٭ اأنا ل اأدخل للق�شيدة من باب ولكنها هي التي تاأتي متطفلة 

على القلب والعني واخليال.

ق�سائده  اأن  يرى  وهل  النقد؟  الكعبي  ينتظر  ممن  ٭ 

حتتاجه؟

موؤلف!!..  من  اأنتظره  ول  �شاعر،  من  بّناء  نقدا  اأنتظره  ٭٭ 

يف  النتقاد  كان  فاإن  لالنتقاد؟  الفر�شة  اأدع  اأن  يل  هل  ولكن 

ماآرب  له  كانت  اإن  ولكن  و�شهاًل  فاأهاًل  �شادقًا،  موِجهًا  مكانه 

اأخرى كالتقليل من �شاأن ق�شيدتي هاجيًا لها، فاإنني �شاأجلاأ اإىل 

اأبغ�ض ال�شعر للرد عليه. 

٭ يف اأغلب االأحيان يكتب ال�ساعر عن تاأثره بالواقع 

الذي يعي�سه، فما هي الق�سيدة التي ت�سعر اأنك عرت 

من خالها عن اأحداث ع�ستها يف وقت ما؟

٭٭ نعم، هو التاأثر بالواقع وقد يكون اخليال واقعًا اأحيانًا وهذا 

ينطبق على جميع ما نظمت.

�سبغة  ال�سعري،  واإنتاجك  مل�ساتك  اأغلب  يف  نرى  ٭ 

هو  فما  القدمي،  ال�سعر  ملدر�سة  الكا�سيكي  ال�سعر 

ال�سبب؟

٭٭ هذا �شحيح، ولكنني يف املقابل نظمت على اأغلب الأحلان 

وبقوٍل  نظريًا،  الفنون  كثريًا يف هذه  اأفقه  ل  اأنني  ولو  والبحور 

�شريح اأنا ل اأحدد كيف �شاأكتب الق�شيدة ول اأحدد القافية اأو 

اأو قدمية،  تاأتي كيفما �شاءت وتاأتي كلماتها حديثة  الوزن، هي 

من  اأحيانا  وممتنعة  �شهلة  �شعبة،  اأو  واحلروف  املفردة  �شهلة 

كيفما  واملعاين  بال�شور  حمملة  غريبها،  اأو  الألفاظ  متوارد 

اأرادت، ففي النهاية حمتوى الق�شيدة من الكلمات واملعاين هو 

�شياغتي واأ�شلوب كتابتي ولهجتي.

٭ هل اأنت مع جتديد الق�سيدة ال�سعرية، باإدماجها يف 

اأ�سكال �سعرية معا�سرة؟

٭٭ ل ..!! وكفى. 

٭  ما هي روؤيتك للحداثة ... وعلى ماذا ا�ستندت يف 

ت�سورك للحداثة؟

٭٭ احلداثة يف ال�شعر مقلب �شدقه كثري من النا�ض، لديهم 

وجدوها  ولكنهم  الأدوات،  بع�ض  الأدبي  التعبري  اأ�شاليب  من 

�شهلة مي�شرة حني يتم ح�شد الكلمات و�شفها واملبالغة يف ال�شور 

البيانية ليخرج الناجت كالمًا منمقًا ل ميت لل�شعر ب�شلة. 

ونرثية  عمودية  باأنواعها  الق�سيدة  تكتب  هل  ٭ 

وتفعيلة؟ وهل تكتب الق�سيدة الف�سحى؟

خالل  فمن  النرثية،  عدا  ما  باأنواعها  الق�شيدة  اأكتب  ٭٭ 

يكتبون  الكثري ممن  والتي �شيعار�شني  املتوا�شعة  وجهة نظري 

يف هذا النوع، فهي لي�شت ق�شيدة، بل هي نرث ل وزن له ول طعم 

جميل  كالم  جمرد  كذلك،  الق�شيدة  روح  به  ولي�ض  قافية  ول 

معرب. اأما عن الق�شيدة الف�شحى، نعم كتبت ولها ح�شور بني 

ق�شائدي ولكن ظهورها موؤجل.
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؟ �صّح  �صورته  يف  ال��ذّل  ت�صوف  وّدك 

رّج��ال  خ��ّد  الفرقا..على  دمعة  �صف 

؟ او�صح  �صوره  يف  ال��ذّل  ت�صوف  واّل 

قّتال وج��ه  يف  امل��ق��ت��ول  ب�صمة  �صف 

من�شور اخلنفري 

�صحابك ح��ن��ان��ك  م��ن  ل��غ��ري  مي��ط��ر 

ومي����وت ق��ل��ب��ي ���ص��ام��ٍي ب��ن اي��ادي��ك

بك ال��رج��ا  ط��ال  م��ر  عطفك  رجيت 

فيك ال��رج��ا  ك��ل  بالياأ�س  انقطع  ل��ن 

�شليمان ال�شالمه

العزوم

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

وال���ط���ي���ب ك���اي�������د وح�������ّزات امل���واق�������ف  حم�������ّك

اح��دٍ  ع��ل��ى اط��رف ���ص��ب��ب م��ا ع��اد ي��ق�����در ي��ق�����وم

واح��دٍ  ل��و ت�����ص��ّك�����ر ال��دن��ي�����ا ب��وج��ه�����ه  ���ص��ح�����ك

واح��دٍ  ي��ع�����ص��ّم�����ك وت��ظ��ن�����ه ع�����زومٍ   ج�����زوم

لج��ي�����ت ���ص�����ّراك ف�����ي ح��ك��ي�����ه ول���ص�����ّرح�����ك

���ص��ي��خ امل��راك��ي.. ج��م��ي��ل ال��ه��رج .. ذي��ب ال��ع��ل��وم

ان م�����ا خ�����ص�����رت ب��ج��ل��و���ص�����ك م��ع�����ه  م��ا رّب��ح�����ك

ط��ل��ب��ت يل اث��ن��ن يف م��ك��ت��ب ب��ن��ف��������س  ال��ل�����زوم

ول��ق��ي�����ت م��ا ي��زع��ل�����ك م��ن��ه�����م ..وم��اي��ف�����رح�����ك

واح��د ي��خ��ل��ي ل��زوم��ك ���ص��ع��ب ..ف�����وق ال��ن��ج�����وم

وواح�����د ق��ب�����ل ل ت��ب�����ّدي ح��اج��ت�����ك ي��ن��ط�����ح�����ك

اب�����ص��ر .. وح��ا���ص��ر .. وي��وم جت��ي��ن��ي اع��ز ي�����وم

و����س لزم���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�����ن ال��رخ�����وم

م��اه��وب ن��اه�����س م��ع�����ك .. ل��ك�����ّن  لي��ط��رح�����ك

وال ان��ت ل��ول ان��ك ���ص��ع��ّي��ف .. وم��ن رو���س ق��وم

واهلل لح��ّرج ع��ل��ى ف��ع��ل�����ك م��ع�����ي واف�����ص��ح�����ك

ت��رى ال��ك��را���ص�����ي ل�����و ت��ط�����ّول ب��ه�����ا م��ا ت�������دوم

ج��ا م��ك��ان��ك رج��ل .. خ�����ل ال��ب�����ص�����ر  مت��دح�����ك ل 

خ��ل��ك ب�����ص��و���س ال��وج��ه ل��ل��ن��ا���س وان�����ت ْم�����دوم

ب�������دال م���ا ي��ا���ص��ل�����ك م��ن��ه�����م ح��ك�����ي  ي��ج��رح�����ك

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

وال���ط���ي���ب ك���اي�������د وح�������ّزات امل���واق�������ف  حم�������ّك

اح��دٍ  ع��ل��ى اط��رف ���ص��ب��ب م��ا ع��اد ي��ق�����در ي��ق�����وم

واح��دٍ  ل��و ت�����ص��ّك�����ر ال��دن��ي�����ا ب��وج��ه�����ه  ���ص��ح�����ك

قنبلة ذرية

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

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

ف���دي���ت ر����ص���م ال�������ص���ح�������ر ب���الح���داق�������ي

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

و����ص���ل���ون ب���اهلل م���ا ت�������ص���ي���ق اخ���اق�������ي

واأن�������ا ب���ق���ل���ب�������ي ت���رت���ك�������ز ����ص���ري�������ه

اأن����ا ادري ان����ك م����ا ت����ط����ي����ق اف����راق���������ي

ب�������س ال���زم���ن ل���ه ط���ع���ن���ٍة  ح�������ص���ري�������ه

ي���ال���ل���ي ����ص���ك���ن���ت م���ن ال���غ���ا  ب���اع���م���اق���ي

اأن���ت ال�������ص���ب���ب ب���اخ���اق�������ي ال�������ص���ري�������ه

ي����اع����ل���������ة ف���������وادي وي���������ا ت����ري����اق���������ي

حل����ظ����ة وداع����ك �����ص����اق���������ت  ال����ري���������ه

ت�������ص���ي���ق م���ن غ���ي���ب���ت���ك ك�������ل  اآف���اق�������ي

ع���اده���ا اهلل ج���د م�������ن ع�������ص���ري�������ه ل 

ك���ت���م���ت دم���ع���ات���ي و����س ال���ل���ي ب���اق�������ي

م���������ا دام ح���ت�������ى دم���ع���ت�������ي ����ص���ري�������ه

�����ص����ح ال����زم����ن ب���������ك واهلل ال����رزاق���������ي

ي���ال���ل���ي ك���ام�������ك م���وي�������ٍة م���ق���ري�������ه

ي���اهلل ع�������ص���ي ل���ك ع���ن ه���م���وم���ك واق���ي

وغ����ر ال���������ص����ع����اده ت���������رزق ال����ذري���������ه

ي���ال���ل���ي ب���ح���ب�������ك م���اخ�������ٍذ  م���ي���ث���اق�������ي

ح���ب���ك م���ع���ي ك���احل���ال�������ه  ال�������ص���ع���ري�������ه

ودي اأع����ر ع����ن ع����ظ����ي����م ا�����ص����واق���������ي

ب�������س احل���ي���ا ل�������ه ح���ال�������ٍة ج���ري�������ه

وال وداع����ك م���������ر م���������ا ي����ن����ط����اق���������ي

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

دام�����ك ت��ب��ي��ن��ا ن�����ص��ر ف���ع���ًا م��وال��ي��ف

امل�����ص��اف��ه ب��ح��ج��م  ت�����ص��ع��ر  م���ا  دون  م���ن 

ت��ك��ال��ي��ف ع��ل��ي��ك��م  م��اف��ي��ه��ا  ك�����ان  اإن 

ا�صافه ا���ص��غ��ط  و  الإمي��ي��ل  اك��ت��ب  ب�����س 

 م�شاري الك�شاب 

احل��ْك��ي واج����د م��ر م����دري و����س اآق���ول

فيه�ا رح����ت  م��ع��ك  اين  ال����وك����اد  ب�����س 

م�شحي الرويلي

املليون:  �ساعر 

الن�شخة  انطالقة  مع 

امل�شابقة  من  الثالثة 

للربنامج  نتمنى 

كل  عليه  والقائمني 

وال�شداد،   التوفيق 

كذلك  وبالتوفيق 

املت�شابقني  لل�شعراء 

�شعيد  مب�شاركتهم:  علمنا  الذين  املبدعني  خا�شة 

جابر  املا�ض،  جا�شم  املحرمي،  حمدان  احلفيتي، 

حمد  نامي،  بن  جمعة  حيي،  عبداهلل  نا�شر، 

الهاجري، ماجد املنهايل، حممد بن طناف، ريانة 

العود..وكل التوفيق لل�شاعر والإعالمي القدير علي 

ال�شبعان يف م�شابقة قد ت�شتعيده �شعريًا ملحبيه من 

بعد الأ�شر الطويل يف بالط �شاحبة اجلاللة.

جميلة  تكرميية  م�شابقة  العرب:  �ساعر 

وال�شعر،  الفرو�شية  اأعالم  من  علم  ا�شم  حملت 

و�شارك  ال�شديري  الأحمد  حممد  الأمري  الراحل 

الأخطاء  ورغم  ال�شعبي  الأدب  )اأركان(  بها 

حري  كان  ح�شلت،  التي  والن�شحابات  التنظيمية 

باأ�شرة املرحوم ال�شديري العرتا�ض على امل�شابقة 

كان  والتي  و�شروطهم  روؤيتهم  وفر�ض  تبداأ  اأن  قبل 

خالل  من  جتاريًا  )ال�شم(  ا�شتغالل  عدم  اأهمها 

رميا  ال�شاعرة  باعرتا�ض  لحقًا  عرفنا  الت�شويت، 

�شلمان  د.  بت�شريحات  و�شمعنا  ال�شديري)رهب( 

يعلن  �شوف  باأنه  الأخرية  ال�شديري  الأحمد  حممد 

و�شخ�شيًا  قريبًا،  والده  ا�شم  حتمل  م�شابقة  عن 

لاأعتقد باأنها فكرة �شائبة من حيث التوقيت وتكرار 

الفكرة، ويبقى ال�شديري هو من ي�شتحق لقب �شاعر 

العرب.

�شبكة  على  راجت  الفرتة  خالل  ا�ستفتاءات: 

حول  ال�شتبيان  اأو  ال�شتفتاءات  فكرة  الإنرتنت 

ال�شعبية  ال�شاحة  و�شعراء  الإعالم  وو�شائل  برامج 

ومن خالل متابعتنا لهذه النتائج ن�شتنتج بدورنا اأن 

وليعتد  دقيقة  وغري  علمية  غري  ال�شتفتاءات  هذه 

وجهل  ال�شمولية  عدم  منها  عديدة  لأ�شباب  بها  

يف  والدميغرايف  الثقايف  بالبعد  بها  يقومون  من 

املنطقة.

للم�شاركة يف م�شابقة  الرت�شح  الف�شائية عن فتح باب  امل�شتقلة  اأعلنت قناة 

وقد  القناة  تبنتها  �شعرية  م�شابقات  �شل�شلة  �شمن  تقع  التي  ال�شعودية  �شاعر 

اأو�شح القائمون على امل�شابقة اأن الهدف منها هو الحتفال بالفن الراقي الأ�شيل 

واأكت�شاف املواهب ال�شعرية باململكة العربية ال�شعودية وتكرمي ال�شعراء املبدعني 

الراغبني  ال�شعراء  من  امل�شابقة  اأدارة  طلبت  وقد  الف�شحى  العربية  باللغة 

بامل�شاركة اإر�شال ثالثة ق�شائد من �شمنها ق�شيدة ت�شتمد مو�شوعها من قول 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق.

اأن  جميع الق�شائد امل�شاركة �شتعر�ض على اللجنة  وقد متت الإ�شارة اإىل   

املراحل  عن  اإعالن   يتم  ثم  ومن  املتقدمني  ال�شعراء  اأف�شل  لختيار  املخت�شة 

الالحقة وتبلغ جائزة امل�شابقة مئة األف ريال �شعودي.

»وكالة اأنباء ال�شعر العربي«
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يثور بركاني

... راح  حبيبي  واأن���ا   .. البلد  رج��ع��ت  ان��ت��ه 

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

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

ب���رك���اين وي����ث����ور  اأمل  اأع�������اين  وان��������������������ا   

 .. و���ص��اح  ال��دم��وع  ه��ذي   .. غربته  يف  �صيلت 

���ص��اين  ع���ل���ى  وال  ال���ب���ع���د  ع�������ص���ان  م������دري 

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

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

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

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

اأن����ا اأ����ص���رة ت��ع��ب وال�����ص��ب��ح ���ص��ار اج����راح 

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

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

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

ع�����ص��ري��ن ع���ام و���ص��ن��ه وق��ل��ب��ي اأب����د م���ا ب��اح 

اأرج���������وك اإرج��������ع اأن������ا م��ل��ي��ت اأ����ص���ج���اين

���ص��اح  ي���ا  اأن�����ا  ح��ب��ك  دن��ي��ت��ك  اإىل  اإرج������ع 

اإرج�����ع وخ���ل���ي ال�����ص��ف��ر ه�����ذا  ال��ع��م��ر ف��اين 

ط��اح  قليبي  تكفى  ب�صجن  اأج��ي��ك  و  تكفى 

وان�����ص��اين! اح�����ص��ن��ه  ورد   ق��ل��ي��ب��ي  اإرح�����م 

أمجاد زايد

زيزوم ذكر  يف  الفكر  بنات  زان�ت  

بطرياه مزايا  اخلاطر  وا�صر�صل 

اأجم��اد زاي��د ك��ل اب�����ون��ا ل��ه ن�����ق�����وم

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

م��س والي�وم اأ ينتابني كل ال�صع�د 

وا�ص�وف نهجه باملدي�ده اإل�ى اق�صاه

دارج على �صي�خٍ  حت�ّدر م�ن ق�روم

ع��صى الإله الف�رد يغ�ف�ر خ�ط�اي�اه

احلرف عّروالق�واف�ي له ت�دوم

اب�ونا نه�ج�ن�اه ع�اي��س بنهجٍ  كل 

م ق�ّي�و د  ف��ر  ٍ حد ا و ج�ي  نا اأ ليلي 

ربٍ  كري�مٍ  حم�ي�ي الأر�س من ماه

ن�صاألك ربي فار�س احلج وال�ص�وم

اإن��ك ت��غ��ْف��ر ال�����ذن��ب ي��اهلل ي��اهلل

اإغفرل�صغموم الدع�اء يارب  هذا 

اإنت الوحيد وداي��م ال��دوم ن�ن��صاه

ياللي كفل�ت ال�رزق ل�صغاروتع�وم

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

اأن��ك ت��وّن�����س وح��دت��ه دامي ال��دوم

م��زاياه رو���سٍ ت��ع��دد  وان ال��ق��ر 

من�صي على اأر�صك غيوم نطلبك يا 

ه ملفا ب  ر ي�ا خللد  ا ن  جنا ع��صى 

م���ا ب���ن ����ص���دري وامل���ق���اب���ر ع��اق��ات

ب��ال���ص��م وامل��ع��ن��ى ودف�����ن ال�����ص��ح��ي��ه

ام����وات حت�����ص��ن  امل���ق���ره  اأن  ال���ف���رق   

ا���ص��ي��اء ب��ال�����ص��در حيه وان����ا دف��ن��ت 

ال�صخافات ه���روج  ع��ن  حبك  دف��ن��ت   

ودف���ن���ت ���ص��وق��ي ع���ن ع��ي��ون ال��ري��ه

 ودف��ن��ت يف ���ص��دري غ��راب��ي��ل واآه���ات

�صقيه  زم��ن��ه��ا  م���ن  ن��ف�����سٍ  وا�����ص����رار 

ب��ع��د را�����س الب��ي��ات ي���ا  اأم��ن��ت��ك اهلل 

ي���ام���ل���ه���ٍم  ق�����ايف ����ص���ب���اح وع�����ص��ي��ه

ب�صكات وق��ف��ت  ط��اري��ك  ب��ي  ح��ل  ان   

حتيه  ع��ط��ي��ت��ه  ط��ي��ف��ك  زارين  وان 

امل�����ص��اف��ات م��اح�����ص��ب��ت  ح��ب��ك  زود  م��ن 

امل��ن��ي��ه  ت���ه���م  م����ا  ����ص���وق���ي  زود  وم�����ن 

م���دري ع���ام ال��ق��ل��ب ي��ه��واك ب��ال��ذات

ب��اأر���س ح��ب��ك نديه ���ص��وق��ه  وع����روق 

���ص��ام��ات ل��ه   ان ق��اب��ل��ك ���ص��م��ه وق���ل 

�صظيه ���ص��اب��ه  ي��وم��ي��������ن  ق��ب��ل  لن��������ه 

 ت��ذك��رك وان���ه���ار وال���ن���زف ح�����ص��رات

ع���ل���ى زم����ان����ك وال���ع���ل�����������وم ال��ن��ق��ي��ه 

ومل��ل��م ���ص��ت��ات��ه ح���زن وه��م��وم واآه����ات

ث����ٍم دف��ن��ه��ا ب��ال�����ص��در ي���ا زي����ن حيه

في�شل الوعيلي

صدري والمقابر

)ز(

)ا(

)ي(

)د(

)ا(

)ل(

)ن(

)ه�(

)ي(

)ا(

)ن(

خالد احل�صن :-

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

البعر اللي حل�س .. بّده .. وق�ّرط  ب�ه تعاين يف 

بعٍر �صامر .. وخّفه خفيف .. وكن مال�ه را�س

ل��و ان��ه يف ���ص��ب��اق ال��ه��ج��ن .. واهلل م��ا ِي��ف�����ّرط ب�����ه!

نا�صر النفيعي :-

البا�س الثمامه من ورى الكري بعيد  على خط 

 ي�����ص��ل��ي ب��اجل��م��وع م���ط���وٍع م���ا ي��ت��ق��ن اخل��ط��ب��ه!

ب��ع��ر ال��ق��وم را���ص��ه ب��ن ح��د امل��ق��ر���ص��ه وال��ف�����ا���س

ت��ورط ف��ي��ه خ��ال��د وال��ن��ف��ي��ع�����ي م��ات�����ورط ب�����ه  !

خالد احل�صن :-

ع�صى اللي معمي عيونك .. ي�صّكر �صدقك  اللحا�س

ويقطع من طرف ذاك الل�صان .. اللي توطوط ب�ه

لو انك عاقل وعندك �صعور .. و�صّي من الح�صا�س

ما �صاق الكون كّله فيك .. من قطبه لي�ا قطب�ه!

نا�صر النفيعي :-

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

ال��رط��ب��ه   وال��ت��ف��اح��ه  امل�صمو�س  ت��زق��ع  ل  ق��ب��ل 

الك وزعة ويل وزعة ولك جمل�س ويل جما�س

وللك �صرط وا�صح مع رجال العرف ت�صرط ب�ه

خالد احل�صن:-

�س نا فر بن  �س  عبا يا   . . ي�س  ر لك  نبت  منه  ليا 

ب�ه ي�ط  تها للي  ا ط  لهيا با ِقنعنا  و  . . ك  نا ر عذ

�س ا يند ل  و  . . حليله  با يهتز  ما  ل�صلع  ا �صحيح 

! به ط   ت�صلو ل   . . ه  تكّر للي  ا لهبك  خمد  ا لكن 

نا�صر النفيعي :-

ب��ن��وك اخل��ار وامل��ي��ان م��اه��ي ���ص��رك��ة  الف�����ا���س

راع احلبل جبت احلبل وانح�س قبل تربط به يا 

القرطا�س يف  وت�صب  الغ�صا  حيد  من  النار  ن�صب 

لعطب�ه ا يحة   ر �صك  ا ر خ  ا د حتى  عمتك  ا لن  يا

خالد احل�صن :-

تقوله بعد ما جاك ال�صموم .. وقرن�س القرن�ا�س

�صحيح ان فتخة �صليويح .. ماهي خامت اخلطب�ه

بني عمك .. هل اجلوخ املجّوخ والقنا  والطا�س

اهل تاريخ .. والتاريخ جيت .. وقمت ت�صخط به!

نا�صر النفيعي :-

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

ل��ي��اب��ان ال�����ص��وي��ب��ع ل��ل��م��ت��اب��ع ك��ي��ف ي��غ��ل�����ط ب�����ه!!

ب��ن��ي ع��م��ي وان��ا م��ن دون��ه��م ���ص��ر وغ��ط��ا وال��ب��ا���س

وانا التاريخ ا�صونه واحفظ فنونه مااخلبط به

خالد احل�صن :-

اخذ بندقك .. واترك �صرهة الطلقه على الرب�ا�س

ب�ه تغب�ط    . . �ص�ي  تلق�ى  م  يا ل ا مع  نك  ا ز  يجو

املحما�س اعرف انك .. من اللي يحرقون النب .. يف 

! منعطب�ه  . . ك  ا ي�ص�ر م�ن  ك  مين�ا مل�صكله  ا لكن 

خالد الحصين x ناصر النفيعي 
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 مايل ..

 اأراين كّلما تعبت دروبي من م�ساراتي

 تخّطفني احلنني اليِك

 اأنِت ..

 التي ن�سبت بحلق ق�سيدتي ..

 ويراعي

 ي�سكو .. 

 وحمرة التنائي يف يديِك

 عط�ٌش ..

 كاأين كلما نازعت غ�سته

 رواين

 والعنا من طبعه مي�سي ..

 ولكن .....

 ماعليِك

 هّذبت اأجنحة امل�سافة يف م�سري الروح

 والريح ا�ستمالت �ساعديِك

 اأ�ستحلف النجوى ..

 اذا هم�ست بغري ال�سوق ؟

 ال نامت لها عنٌي

 وال هنئت لها نف�ٌش

 اإال ...

 وتلثَم دمعًة �سكبت �ساأبيَب الوفا

 يف راحتيِك

 يا رحلتي ..

 اأالآخر البوح ا�سرتاحة

 �سابت عواري�ش ال�سباح باال�سطباحة

 والقاف ..

 لاأّمي مباحة

 وال اإباحة

 ُكرث ال�سجيج مب�سمعي ...

 �سحٌك يخالطه نياحة

 هّزفت ..

 اأ�سرحة الكام ..

ومل اجد اإال الوقاحة

يا�شر الغالبي

مل تاأِت الليلة اأي�سًا

لَن ْتَفعل اأبدًا

َخرُج للبَحِث عنها.. حتى الْظَماأ �َساأْ

ممتها  �سَ ب��روازي،  يف  ال�ساكنة  ورَتها  �سُ اأَُطالُع 

بقوِة، فَبكى الرواُز واندلقِت الُدموع. 

ْقد  ال�سهوِر  ج��وارَح  ِخلُت  اأَن�ساها!!  ُكدت  ياااه 

اِقَتلعَت الَيا�سمنَي . �َسْهُقت حتى اأو�سَك قلبي اأَن 

َيتوقف عن اخلفقاِن. 

االأَفْئدَة  َقاْطن  َووع��ُد  ذكرياُت  وَزادي  �ْسرُت 

اليا�سمنُي  هاْهي   .. الكرياِء  اأ�سوار  خلف   ....

ُت�َساومّني يف حَلظِة قاطعِة.. َعا�سفِة. َتْقر�ُش 

ب  ُت�سّ اأَمل  ���ت!  مَتْ اأمل  امل��َف��ج��وع��ة!  اأّط�����رايَف 

الَر�سا�سُة قلبَك!

اأخريًا اقتنعَت، كم كانت م�ساألُة االإقناِع ُمَكلفة 

اإىل هذا احلِد!! َبْدت يل َعّيناها كاأنهما َدوامُة 

ُمرعبة تَبتلُع االأ�سياًء َحولها. 

املتكاثرُة  الظاُل  ُتاَحقني  اأَْج��ري..  اأخ��ذُت 

َحتى تعبُت، التقطُت اأَنفا�ّسَي واأمُل َحارُق َيْتغلغُل 

يف َج�سدي املُرتعِد.

كا .. لَن َتكوَن هي التي تردُم الرتاَب علّي؟

�ساأموُت َكما اأ�ْسَتهي 

ليلتَي الثكلَى..... 

زَف القمُر 

ن�سَج ال�سباُب

و�َسْكنِت ال�سياطنُي

َنّف�سي  الأدفَع  اأو  عّني،،الأَبكي  ُرغمًا  ا�ْستَيقظُت 

َترف�ُش  واأَح���ام  الأَْج��ف��اِن  َكوابي�ُش  للُبكاء.. 

االأرَحام املُ�ستاأَجرة ! 

تّت�سع َحدقتا عينني اأنهكهما واأ�سناهما ال�سوُق 

الكر�سي  اآيُة  ُترافقني  َج�سدي  اأحمُل  القاين. 

احُلزن  اْمتطى  �سريّي.  يف  ُمني  ي�سُ طرِي  وَجناح 

اليا�سمنِي  اأخاديِد  َعلى  ُي�سقطني  لرهِة  َعقلي 

خور كزجاِج ُمتهالك  العميقِة الأته�سَم على ال�سُ

درّي  �سَ يف  لَت�ستقَر  الُهموم  َتَت�سلُقْني  خيبة... 

ْبني لها اأَع�سا�سًا.. الْت�سُق بالزاويِة ..اأعلُم  ثَم َتَ

ُل الهوَى  اأَنها ُتْعاوُد الْنَقر يف داِخلّي وما َزال َن�سْ

رة احَلْننِي.  َمْغرُو�سًا يف َخا�سِ

ُرمَبا  تختنُق.  وكلمات   .. ُهْطوله  اأجاهد  بكاُء 

ُحبي لها.. َعْجزي.. �سمتي.. ا�ِست�سامي؟

االأم�ِش  ��رداب  ���سِ من  الَطالُع  ال�سوؤاُل  َت��ْط��اول 

اإىل  َجنبًا  وي�سدين.  ثَوبي  بطرِف  فيتم�سُك 

َنحيِب..  َبقايا  خَمفُي..  وج��ُه  مَن�سي..  َجنِب 

ُمْقفر.  ُحب  وُحْطام  الذكرياِت  اأَ���س��راِب  اآْخ��ُر 

َيْجتاُحّني الَندُم يف مدائِن الَع�سِق. 

َغ���ادْرين  َم��ن  اإىل  َي�سفُعني..  ال�سدى  رْج���َع 

فجاأة:

اِنتهاء..  نقطُة   .. اإليَك  اأ�سَل  لن  اإيّن  اأع��رُف 

�ساأكتنُز ال�سمَت بعدها واأدفُن الرواَز.

مري الرميثيأرحام الياسميـن المستأجرة

اهلل  ك��ان  اإن  اأ�سنع  وم��اذا  ذنبك  وم��ا  ماذنبي 

اأرادك �سم�سا ال حتجب ونورا ال يخبو، وقب�سا 

ال ينطفئ، و�سهدا يزداد حاوة؟.

قافلتك  كانت  اإن  جنيته؟،  ال��ذي  الذنب  وما 

قد اأناخت مطاياها يف م�ساربي، و ريح هواكم 

اأن�ست يف ريا�ش  �سّرقت نحو مرابعي وقد  قد 

روحي.

وهل كان ذنبك اأنت اأنك �سم�ش ال تختفي مهما 

حاولت اأن اأخفيك يف حناياي؟.

وماذا ع�ساي اأن اأ�سنع لهم اإن كانوا غياهب ال 

ت�سع نورا وال تعطي �سرورا؟.

بينك  الفرق  فات�سع  وِفقت�َهم،  َبَززت�َهم  وقد 

وبينهم، فاعتليَت ونزلوا، وت�َوَهْجَت وَخَفتوا، 

ف�ََعّيت حيلتهم وعجزت مطاياهم، فا رحالهم 

املُ�سطنعة  عزائمهم  وال  للم�سري  باملُطيقة 

بالتي تروم ذلك.

بقدرما  اأن  ي��درون  وليتهم  عليك،  يح�سدوين 

ما  بقدر  حيث  مغرمي،  كان  منك  مغنمي  كان 

حاولت  ما  بقدر  وبيان  وروح  فكر  من  اعتليت 

اأن اأ�ستبق ع�سري ودهري الأُجاريك، وما ذاك 

يل بقدر ما اأحببته اأن يكون لك، حتى اإذا وقع 

نظرك علي وجدتني مثلك ولو باملُجاراة، واأن 

جتدين يّف �سدى �سوتك ورجعه الذي يرتدد 

يف اأرجائي، هلل ما اأجمل مغنمك ومغرمك.

اأوت���ار  على  ي��ع��زف  بهم�سك  حينها  فت�سعر 

جيدي  على  ينتظم  كامك  وبثمني  اأ�سلعي، 

ما  لكل  انعكا�سا  عيني  يف  وترى  يتيما،  عقدا 

فيك.

اأريد اأن ان�ساب فيك مثل ما ين�ساب املاء بع�سه 

يُز بينهما. ببع�ش فا مَنِ

واأن تن�ساب روحي يف حرم روحكم الطاهرة، 

حتى  اأُع��رف  وال  ُتذكر  حتى  اأب��دا  ُاذك��ر  فا 

الوريد  الدموية من  فاأدور مع دورتك  ُتعرف، 

اأتراق�ش  ذات���ه،  ال��وري��د  اإىل  اأع���ود  حتى 

كال�سمك الذي راق له ما ء نهر يا نهري العذب، 

اأنت  نوديت  واإذا  اأنت،  اأجبت  اأنا  ُنوديت  فاإذا 

روحا  بل  وج��ودا  اأع��د  مل  الأين  اأن��ت؛  جتيب 

حّلت فيك، فا اأ برُحَك حية وال ميتة.

ويظلون يف غّيهم امل�ساكني َيَتذاكُرون مع�سوقة 

قلبك  على  وختمت  عر�سك،  على  تربعت  لك 

عني،  يت�ساءلون  بع�ش  على  بع�سهم  فيقبل 

قلبه  �سيدة  كانت  »قد  ويقولون:  فيتذاكرون 

اأث��را،  لها  جند  ال  اأننا  اإال  �سدره  وح�سا�سة 

�سحرهم  �سمر  ويق�سون  رك��زا«،  لها  ن�سمع  وال 

بذكري وتعجبهم من متكني منك، وت�ساوؤلهم 

اإىل اأي حال �سرت فا يعرفون اإيّل �سبيا.

االحتماالت،  بفر�ش  تلك  ليلتهم  وتنق�سي 

وو�سع الفر�سيات، حتى اإذا ما انفلق ال�سباح، 

اأن  تعاهدوا  وقد  ناديهم،  يف  امل�سباح  وانطفاأ 

يعودوا يف الليلة التالية ليبحثوا عن وجودي 

اإيّل  اأ�سبح يف نظرهم حمااًل، فطريقهم  الذي 

يف �سال اإىل �سال .

�سق قلبك  زاوي���ة يف  م��ن  اإل��ي��ه��م  اأن���ا  وان��ظ��ر 

زفراتك،  م��ن  زف��رة  ك��ل  م��ع  اأراه���م  و  الكبري 

اأكتافك - حيث ال ج�سد  فاأ�سحك حتى تهتز 

يل اإال ج�سدك - فيا ليتهم يعلمون وُيِرُيحوَن 

وَيرت�َاُحون؛ليعلموا حال فنائي فيك وذوباين 

بيني  االأث��ر  قطع  من  عينا  لَيَقُروا  دم��ك؛  يف 

وبينك، واأن ي�ستيئ�سوا من اأن تخلو ذرات دمك 

من ال�سمو وطهره.

�شمو الكعبي

وم�ا ذنب�ي .. وما ذن�ب�ك؟

تنوه اأ�شرة حترير �شحيفة هماليل  اأنه قد �شقط �شهوا ا�شم  االأديبة �شمو الكعبي عن ن�شيها اللذين ن�شرا تباعا 

يف العددين االأول والثاين   حتت عنوان امل�شتفز »1« واأي�شا  ن�شها الذي حمل عنوانا »امل�شتفز 2 « وكان يفرت�ش اأن 

يحمل عنوان »وما ذنبي وما ذنبك« ووجبت اال�شارة لهذا االأمر من باب احلق االأدبي.

تنويه
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��ِق��ي��ْم ���سَ اأم�����ي  َي����ا  ال���َه���ْج���ر  يِف  ����ِن����ي  اإنَّ

ِعيْم النَّ َرْو������شِ  يِف  ��ْل��َواَن  ال�����سُّ ��ُد  اأْن�����سُ

���َت���ِك���ي ���وِق���ي اأ����سْ ُك���لَّ���َم���ا َي����ْه����َت����اُج ����سَ

ْم����َع ال��َع��م��ي��ْم َوُع����ي����ويِن َت������ْذرف ال����دَّ

َه��َف��ا ���ْوُق  ال�������سَّ اإَذا  َوْج������ِدي  اأ���س��ت��ِك��ي 

َرْف�����َرَف�����ا َح��������ْويِل  ����وُن  احَل���������سُ واإذا 

�����ِذي َع��ّن��ي اْخ��َت��َف��ى اأْذُك������ُر ال���َوْج���ه الَّ

َواأِه����ي����ْم ���ي  اأْم�������سِ احُل��������ْزِن  يِف  واأَن�������ا 

���اَق���ِن���ي َط���ي���ُف���ِك  َي����ا اأم�����ي َوَق�����ْد ����سَ

���َوى ُق���ْرب���ي َرَق����ْد ���ْدري وال���نَّ ���اَق ����سَ ����سَ

���م���ِع���ي َق�����ْد َف���َق���ْد َف���َب���َك���ْت َع��ي��ِن��ي َو����سَ

خيْم الرَّ ال��ّع��ذْب  ��وَت��َه��ا  ���سَ اأم���ي  ��ْوَت  ���سَ

��َه��ْر ال�����سَ يِف  جَن���م���ًا  َن���اج���ي���ُت  َف���َل���َك���ْم 

����اءل����ُت اأن�����������َواَر ال���َق���َم���ْر َول�����َك�����ْم �����سَ

َع����ْن����ِك   َي���ا اأم����ي َف��م��ا اأْع����َط����وا َخ���َرْ

ميْم ال�سَ َم��ط��ُع��وَن  ب���اخُل���ذالِن  ُع�����ْدُت 

ال��ُدج��ى ����ِط  َو�����سَ يِف  َن���اج���ي���ُت  َوَل����َك����ْم 

����ايل َع����َرَج����ا ���ْت َع����ِن����ي ال����ل����يَّ َف���م�������سَ

َج����ا َوَت����رَج����ي����ُت َوَم�������ا اأْج���������َدى ال����رَّ

الَن�ِسيْم َه���َف  َوَم����ا  ال���َب���دُر  َواخ��َت��َف��ى 

���َت�������س���ِق���ي َن���َب���ا ���َم���اِر اأ����سْ ُع��������ْدُت ل���ل�������سُ

اأَب������ا اأو  اأَم�����������ًا  َف������������اَرَق  ُك����ل����ِل����ِه����م 

����َم����اُر م���ث���ِل���ي ُغ�����َرَب�����ا َف����������اإذا ال���������سُ

َرِح����ْي����ْم َرٍب  م���ن  ال����َع����ون  َي���ط���ل���ُب���وَن 

����ْح����ُروُر َب���اب���ي َوَح���َك���ى َط�������َرَق ال���������سَّ

���وٍق َب��ك��ى؟ ُق���ْل���ُت َط�����رْيُ احُل�����بِّ م���ْن ����سَ

���َك���ا ����ى و����سَ َوم���������َن ال����َه����ْج����ر َت����َغ����نَّ

َك��ال��َي��ت��ي��ْم الأيِنِّ  اأْب����ِك����ي  َب����ل  َق������اَل 

رســالــة 
إلى أمي

اأر�شلها  �شعرية  ر�شالة 

من  اأمه  اإىل  ال�شاعر 

معربًا   .. غربته  مقر 

عن ق�شوة الغربة ومدى 

ا�شتياقه اإليها.

أبعاد ..

ahmed@hamaleel.ae

الكبري  ال�شوري  العربي  لل�شاعر  �شدر 

وحده  املاء  »لي�ض  بعنوان  كتاب  اأدوني�ض 

ال�شدى  دار  عن  العط�ض«  عن  جوابًا 

لل�شحافة والن�شر والتوزيع.

كل  اأول  جمانا  يوزع  الذي  الكتاب 

�شهر عرب جملة دبي الثقافية التي يراأ�ض 

ويدير  املري  �شيف  الأديب  حتريرها 

يكن  مل  عراق  نا�شر  الأ�شتاذ  حتريرها 

الأول ولكنه بال �شك خمتلف كونه �شادرًا 

من موؤ�ش�شة ن�شر.

وقدم الأديب املري الإ�شدار بالإ�شارة 

اأن توجه جملة »دبي الثقافية« مبني  اإىل 

الكبار  ا�شتكتاب  على  �شدورها  منذ 

هذا  اأن  اإىل  م�شريا  بهم  والحتفاء 

للمجلة  ثقايف  انتاج  باكورة  يعد  الإ�شدار 

معربا عن عظيم تقديره لتجربة ال�شاعر 

اأن  ا�شتطاع  عربيًا  مثقفًا  كونه  اأدوني�ض 

ي�شل اإىل العاملية من خالل نتاجه الأدبي 

وال�شعري.

قررت  الثقافية  دبي  جملة  اأن  يذكر 

النمطية  عن  اخلروج  اجتاه  يف  ال�شري 

الأدبية  الن�شو�ض  تقدمي  يف  التقليدية 

وال�شعرية وذلك بالإعالن عن ال�شروع يف 

اأعداد  �شمن  املرفق  الكتاب  فكرة  تنفيذ 

املجلة ب�شرط اأن ل يكون الإ�شدار قد مت 

ا�شداره من قبل..

هماليل بدورها تتمنى لالإخوة الزمالء 

يف  التوفيق  كل  الثقافية«  »دبي  جملة  يف 

الأدب  خدمة  نحو  وم�شاعيها  م�شريتها 

كما  الكبري  العربي  الوطن  يف  والثقافة 

اأن  الكتاب  م�شروع  على  للقائمني  تتمنى 

املحلي  العن�شر  على  اأي�شًا  الرتكيز  يتم 

من �شعرائنا واأدبائنا يف الإمارات.

لي�ش املاء وحده

ج��وابا ع�ن الع�ط��ش  

ينقُد َما حوله ينقد العامل.

عليه، اإذًا، اأن يبداأ دائمًا 

بنقد نف�سه، 

واأاّل يُكفَّ عن هذا الّنقد.

رُخ اأحيانًاَ لغايٍة واحدة: َي�سْ

اأن ُيَطْمِئَن َوْحدَته

ي�سغُل اأفكارهم، كما لو اأنّه 

�سيطاٌن اآخر:

يرف�سونه

لكّنه ُيقيم يف عمق اأعماقهم

مَن العمل جتيء �سعادُته،

ال ِمَن احلّظ. 

ل االإقامة يف االأمكنة  يف�سّ

البعيدة عن م�سقط راأ�سه:

اأالأّنه يف هذه االأمكنة،

ُيح�سُن روؤية نف�سه، وُيح�سُن 

معرفتها؟

َتبنَّى اأفكارًا اعتقَد اأَّنها ُتعّمُق 

فهمه للعامل،

وجتعل حياته اأف�سل 

واأجمل.

لكن، �ُسْرعاَن ما حتّولت هذه 

االأفكار

اإىل اأَْنفاٍق َت�سدُّ االآفاق.

عا�ِسٌق لنف�سه،

وعا�ِسُق يظّل مطمئنًا:

ال اأحٌد يغاُر  منه،

ال اأَحٌد يناف�سه.

، اإن كان له بيٌت فهو احلبُّ

اإن كان له َوطٌن فهو ال�ّسعر.

ُيحَب املعجَم لغاية واحدة:

يذّكره بالكلماِت التي ال َيذكرها.

يد َحْقٌل يف راأ�سه منذوٌر لل�سّ

َحْقٌل يف ج�سده منذوٌر لطيور االأفكار 

املهاجرة.

ماء على اأر�سِه ُب ال�سَّ َنَزل َغ�سَ

َفاخ�سّرت حقوُلها

يعرف الغيَم َحّقًا،

لهذا َيعي�ش م�سكونًا، بالقَلق.

ًا عظيمًا عندما يقراأ َن�سّ

ي�سعر كاأنَّ هذا الَن�شَّ »ينت�سر« عليه:

ما اأَْغَنى، وما اأجمل هذه »الهزمية«!

ف
طـا

ق
�سخ�سية  بقيود  تقييد  عملية  ولي�ش  حرية  ممار�سة  الفكر 

وجودها  �سرورة  على  اتفق  وقوانني  نوامي�ش  اإىل  اإخ�ساع  اإمنا 

من  نهائيا  حتد  وال  نهاية  ال  ما  اإىل  �سا�سعة  م�ساحة  وجود  مع 

اإىل  وج��ود  وال  للمنطق  تخ�سع  منهجية،  مو�سوعية  ممار�سة 

حالة ا�ستثناء اإذا خ�سع االأمر اإىل ا�ستناد تاأ�سي�ش حقيقي.

والقدرة  ال�سريورة  يف  يتجلى  الكامن  الوعي  احلالة  هذه  ويف   

االنعتاق  خ��ال  من  الفكري.  الن�سج  توافق  اآلية  خلق  على 

واملمار�سة يف حقل التجارب املتجددة بعيدا عن عملية التنظري 

وكذلك النهل من ح�سيلة جتارب االآخرين ونتاج اختمار م�سرية 

البحث والتنقيب الخ.. كل ذلك يوؤدي اإىل االإثبات ثم االنعتاق 

والتحرر وحتقيق الذات واالرتقاء والت�سامي عر �سّلم تدرجي 

يف اجتاه علوي والبحث عن العن�سر املفقود يف ال�سيء املوجود 

العراقيل  ..وجت��اوز  التاأطري  مع  �سواء  حد  على  مرحلة  كل  يف 

والعقبات التي هي من نوامي�ش الكون يف اأي عمل ناجح..  

االآخراأفرزت منوذجا جديدا يف  ومع  الفكري بني  ال�سراع  لغة 

تكري�ش مفاهيم جديدة يف احلياة ب�سكل عام، مفاهيم خ�سعت 

املزدوجة  الروؤية  وبني  الثاقبة  النظرة  بني  التهجني  لعملية 

احلوار  مظلة  حتت  االآراء  تبادل  على  املبني  التعامل  ملنطق 

البناء.. االأمر لي�ش باأزمة قد تعيق م�سري عجلة التعامل الثنائي 

اآرائنا  مع االآخرين لكنها تك�سف لنا الطريقة املثلى يف اإخ�ساع 

اإىل قيمة املُحاور من حيث موازين الوعي لديه وحدود االأفق 

ومراحل اال�ستيعاب  اذ اأن الكل ي�ستلهم من حميطه اإ�سارات دون 

حتديد كنهها والكل ي�ستطيع اأن يحمل معول النقد ولكن ال�سوؤال 

الذي لن جند له اإجابة على مدار الع�سور »من ينقد من!« .

االأحادية  الروؤية  اإ�سكالية  متثل  عليه  االإجابة  ال�سوؤال  هذا 

لاأمور فحيثما وجد من ميار�ش الدور املنوط به حتققت املعادلة، 

االأنا ومن عقدة �سخ�سنة  �سوائب  الراأي من  املناداة بتحرر  مع 

االأنف�ش..وكذلك  عليها  جبلت  التي  الرنج�سية  وتلك  الق�سايا 

بال�سرورة  ولي�ش  والقومي  ال�سليم  املنهج  اإىل  �سرورة االحتكام 

للعقل  يخ�سع  اأن  البد  ولكن  اأكادمييا  ال�سليم  املنهج  يكون  اأن 

هذه  تكون  حتى  الثابتة  باالأمور  االإخ��ال  دون  كامل  بتجرد 

االأخرية هي املظلة التي يتم اال�ستناد اإليها يف ت�سريف االأمور 

دون االجنراف نحو منطق االنفعاالت وردات الفعل االرجتالية 

بطبيعة  رهني  وذل��ك  والق�سية  بالفكرة  االإمي��ان  على  حر�سا 

احلال مبدى اإمياننا بفكرة ما وحر�سنا على امتاك زمام االأمر 

الروؤية ب�سكل جلي ووا�سح  لنا  فيها، فقد تدور االأيام وتك�سف 

واجناء ال�سبابية رهني بالعملية الزمنية.. املطلوب ك�سر حيز 

باملوقف وتبقى لكل فعل،  املوقف  الغمو�ش حتى عند جمابهة 

ردة فعل و�سيء بديهي اأن يكون هناك توازن من خال االختاف 

اأمور ال  املثالية  اأو  الكمال  اأو  القدا�سة  اأن  الرحمة.. فالغرابة 

حدود لها وبديهيا اأنها تزيد امتدادا مع عدمية الو�سول.. ولكن 

عجلة ال�سعي مطلوبة وباإحلاح!.

حممد ..
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عفراء ال�شويدي

afra@hamaleel.ae

ها اأنا وامل�شاء..

اأنطفاأ مع غروب كل �شم�ض.. واأتبعرث يف مدى اأحزاين..

مل تّلم يومًا �شتاتي..

تركتني لل�شقيع واأورثتني عذاباتي..

مل اأكن اأدري واأنا اأخطو خطواتي اإليك..

اإين �شاأفقد قدمي.. 

و�شاأبقى يف عراء اللحظة.. اأ�شتجدي وقتك..

خالية الوفا�ض من كل �شيء.. ممتلئة بك..!

اأطرق اأبوابك بعنف ويتعبني �شمتك.. 

اأقف عند حدود ب�شمتَك واأت�شاقط اأمام اآ�شاك،

وكم  روحك  اأنهكت  التي  التجارب  عن  عيناك  وتخربين 

اأوجاعك،

تتحدث واأنا اأن�شت كراهب اأذهلته احلقيقة فعاف دنياه،

واتوارى عنك ودموعي.. وتتقّو�ض اأ�شابعي

واأتدثر ح�شراتك..

فيت�شاعف بردي..!

جئتَك وق�شائدي وروٌح مفعمة بالأمل.. / الع�شق..

اإمتزجُت بحروفك حّد التوحد..

ونرثُت لك م�شاعري وكلي..

مل تقبلني / مل ترف�شني..

اأبقيتني يف املنطقة الو�شطى.. 

لموطاأ قدم يل يف حياتك..

وكان لبد من قرار..

ع�شُت يف ظلك..

ونذرُت نف�شي لك.. ومل تدري / لن تدري..!

نفة مطر..

يف املنطقة الو�شطى.. نتمزق يف ظالل الرمادي.. ونفقد 

بهجة الألوان..!

دمية..

لغادة ال�شمان:

لأن غيابك هو احل�شور

رمبا ل �شفاء من اإدماين اإياك،

اإل بجرعات كبرية من اللقاء داخل ال�شريان!

أنياب الخوف

)1(
يف ُكل مرة ..

ُيدندن احلنني اإليك 

يغني حلن البقاء مبزامري ال�شدق

ي�شاطر القمر باكتماله ..

و....اأغادرين ذاَت ليلة

عجز الليل بو�شف كل �شي 

ترك اأحداق الروح ُمتمعنة فيَك اأنَت

ُمرتقة قواي العقلية 

ُم�شخرة لل�شوق جنوى الوفاء

و�شمفونية اْلقرب.. وماذا بعد ..؟

مل يرتك ال�شجن يل ِمنَكَ �شوى

وقٌت ارتخت تفا�شيله بذاكرة الفقد

وبع�ٌش منَك ارحتل  .. و�شيئاً منى.

تال�شى .. ففي كل ورقة �شوء 

و�شنبلة لقاء 

اأنياُب خوٌف حُتاول نه�ش قلبي 

اأجُهُل اأمرها 

واأخفي ِظُلها ..

اأمنية .. هي ..

اأن اأبكي حني ي�شاألَك البع�ُش عني 

وقَت اإحت�شاري االأخري ..

واأن ..

ال اأجدَك حني يغ�شاين الليل البارد 

وانتهاك الظالم ..

اأنياب اخلوف 

تنه�ش �شلوع احلرف..

متزق ثوب الفرح 

جترت اأوتار احلديث ب�شوتي 

فال ..اآخر مني  وال اأول باقي 

ثرى  ال�شخور  ق�شوة  َتفرت�ُش  حني 

االأر�ش وارتعا�شات ج�شدَك هنا ..

بات االأمر م�شربال على حائط الن�شيان  

وومي�ش اختفى للحظة جفاء منك

حني كان لالأنثى �شدى بداخل قمي�شَك 

ووقُت تعُلقها بالهواء..

اليوم فقط 

 ُكنت رهُن اأ�شارتَك

ال�شتن�شاق  القلب  يطاوعني  مل  حني 

ِعطرك 

وهدهدة اأجفان الليل بيديَك

هربُت من حيث ال يعلمون  ..

فكان البحر اأمامي  واملوت خلفي 

يطم�ش اأحالم املا�شي 

وُيفلُت من ذاكرة ال�شنوات

بهذياٌن مل ين�ش

وقب�شة .. اجل�شد

وتعرثات الوجع

وقت ذروة ال�شوق  .. لوفاء الكلمة ..

)2(
�َشِريعْة اْلفْقد

حلما عاجزاً اأن يفقاأ عني احلقيقة

بُت ..بني اأهزوجة امْل�شى واالأنا 

تاركة اخليال مت�شفحاً جريدة االأم�ش 

تت�شاقط اأوجاع البوؤ�ش 

تتكئ على حافة هاوية 

لها اأعمدة البوح تنهمر ..

ِتلك اآهات حترتق 

ُفقد الكل �شيء 

وتلك االآمال املعّلقة على ِحبال الوقت .

ن�شمت ..وال زلنا خائفني

نهرب ..كذبذبة الروح وماأوها 

وحدها ت�شتهل م�شروعية الفقد �شمري 

اآخر

مرهون بت�شكع احلرف وما يطمرون ..

�شوٌت بوتر جمهوٌل اأمره 

م�ٌش من احلنني يخلق للروح و�شو�شتها 

هو جنوٌن يقرتف حماقة احلب 

�شوته بدمدمة ال�شاخرين ..

اأتخيُل ..الزهُر يبكي 

والنهر له حار�ش 

واحلديث يتوكاأ العجز 

اأتخيُل ..احلب ُمبعرث

واجلمال منفي ُهناك

واأ�شوار الزمن خارجة عن احلياة ..

�شاأدو�ُش قلياًل على قلبي

وا�شتمع اىل اأنني القبور 

وحلظات الفقد االأوىل 

قد تفوتني اأحالمي العاجزة 

وقد .. اأم�شى بذراعي املمدودة حواجز 

ال�شمت

وّنة اأمل

هل د�َشّ اأنفها يف جيبِه اأم يف عر�شِه؟

كنُت  لكم  واأيقظني،  غفلتي  وجِه  يف  ال�شوؤال  �شرخ  وفجاأة 

التي  احلرية  ة  َغ�َشّ َيقيني  »احللم«  يف  جواباً  األقى  اأن  اأمتنى 

التي  الكون  هذا  يف  الوحيدة  وكاأيِنّ  و�َشاأين  َتركي  الُتريد 

ماَزالْت َت�شعر..!!

لُتحلق  االأجنحة  كّل  منحتك  وقد  ياهذا  مني  تريُد  ماذا 

بعيداً وندمت 

يف  اآخر  َديناً  فكان   ، ماالاأملك  منحتك  الأيِنّ  اإال  الل�شىء 

رقبتي 

ووجعاً اأعظم يف خا�شرتي

وفقد وندم وحرية...!!

ال�شفراء  ات  امللَفّ جميع  فتَق  اأعادْت  واأرقام  ورقة  جُمرد 

واحلمراء وفتقتني واأنا اأحاول اأْن اأجد لَك َمرجاً ما، لتبقى 

ْت ِبحربها  َل َمرة، جُمرد ورقة كغريها مَرّ �َشامقاً كما بداأنا اأَوّ

غري  ومَت�شي  ومني  منه  لَت�شخر  العمر  جفاف  على  املَُعلقم 

عابئة بالتفا�شيل املُوجعة التي ُتخّلفها بني ال�شطور، والرواية 

مازالت َما�شية يف عروقي دماً اأ�شوداً، وجعاً بعد وجع، وال�شىء 

اىل  الو�شول  حتاول  َهدة،  جُمْ هم�شاٍت  ب�شِع  من  اإال  تغرَيّ 

ـكينة..!! ال�َشّ

الت�شاأل كثرياً عن الوجوم يا�شديقي فمازلُت اأحاول ِاِبتالع 

اخِلنجر، خنجرك ُمّر، َمازاَل ُي�شاوُم َحلقي على االإختناق رغم 

ر على ترك االأمور مت�شي على عاّلتها جتاهلي املُ�شِّ

وكاأَنُّه بذلك حَلّ امل�شكلة..!!

به ذاَت امل�شاء ،الأيّن وبكل ب�شاطة قررُت  غت�شِ
َ
اأ َنَف�شاً عميقاً 

احلياة ، رغم اأنفها الذي د�َش�ْشَتُه ِغيلًة يف جيبي اأنا ، يف قلبي اأنا 

لي�شرتق ال�شمع اىل نب�شاِت قلبي التي كانْت لك و»لوحدك« 

حيُث  اىل  بعيداً  وم�شى  بي  فغ�َشّ  باأنفا�شها  ث  تلَوّ اأن  لوال 

الَتعلم - والاأعلم

هذا  ملن  اأ�شاأل  اأعد  فلم  ماتريد  لها  وقل  ماتريد  ِامنحها 

ت�شّكل  اأحداثك معها  احلرف وال ملن تلك احلقيقة، فلْم تعد 

اأكره  اأيِنّ  خربك قباًل 
ُ
اأ اأمل  لها،  اأرقام المعنى  يف عاملي �شوى 

احِل�شاب؟

يف  واأبت�شم  ذلك  اأعلم  وكنُت  االأذكى،  اأَنَّك  دائماً  تظن  كنَت 

ق، اأتفوق  قرارة �شربي، الأين وللمرة االأوىل يف تاريخنا املُ�َشِوّ

احر  عليك، فتخَيّل مدى فرحتي حني َينقلُب ال�شحر على ال�َشّ

ومتوت االأفعى الكربى باأفعى م�شكينٍة مثلي، لننتهي بتفاحة 

للب�شرية  ُمِلّفا  ثم م�شى  ومن  �شدفة،  التي وجدها  نيوتن 

ين. علماً ُينتفع به وحتى يوم الِدّ

والمن  الهواء،  من  ماجاءين  الذي  يا�شيدي  ِعلمي  اليَك 

اأوك�شيد  بثاين  اأوردتي  من  الهارب  االأوك�شجني  تفاعالت 

منُذ  ِاحتوائي  فَنّ  اأتقن  يامن  ِعلمي  اليَك  والرياء،  الكذب 

الغباء  من  اجَلنب  نف�ش  على  نهايتي  وحتى  اأظافري  نعومِة 

اأخ�شى احلاء واألفظ  بُتّ  بِه احلّب حتى  اأغرقني  املُدقع الذي 

مام�شى،  بكِلّ  رين  ُتذِكّ الأنها  فقط  كالوباء،  عني  بعيداً  الباء 

ومالذي م�شى؟ 

الاأحد يعلم �شوى اأنا

أمازلت تسأل
نفس السؤال؟

ملاذا ياحبيب العمر مل يبَق �شوايا؟

ملاذا اأراك يف كل �شيٍء بقايا؟

وعطرك ين�شاب بني احلنايا؟

ملـــــــاذا؟..اأ�شعر بك حويل فال اأراك 

اأجري اإليك فتاأبى خطايا..ملــــــــاذا؟

ملاذا هروبي منك اليك؟

اأغم�ض عينّي كي ل اأراك ..اأراك

فاألقاك نب�شاً  �شرى يف دمائي

مَل اخلوف؟.. والرتباك 

�شمعتك �شوتًا... فبت �شظايا

�شعرت ب�شوقي ت�شاقط مني 

وي�شرع اليك بلهفتي عني وعيني...

بعيني يبيت التمّني فكيف؟

واين.. لأدرك اين... اأود اخلطى �شوب اخلطايا

ملــــــــاذا؟..فان بكيت اأراك ابت�شامه.

وان �شاق بي دربي... اأنت ال�شالمه.

وان لح يف الفق ليل طويل 

ت�شيء يل بدرا خلف الغمامه

ملـــــــاذا؟.. ملاذا اأجدك كلي... وكلي 

وا�شعر باين فتاة ال�شياع؟!

وكلما زارين دفئك... عطفك 

�شعرت بعيني دموع الوداع؟!

ملــــاذا؟ كفاك يابذور اخلوف ويل

واتركيني كي اغني واحفر يف الياأ�ض نهر التمني

فين�شاب �شوتي... وايام عمري غناوي ال�شفر

ويف القلب وكُر...حلب َكرب

اأبى ان يدفن ويبقى... كـ�شر

فبداأ يجول ب�شد الرحال... بنف�شي وفكري 

ويبقى ال�شوؤال!.. ملاذا احلقيقة �شيء ثقيل؟

ملاذا الهروب من امل�شتحيل؟

�شئمت... هلكت ...مللت... هربت ...

فكلُ  حمال...حُمال البقاء... حُمال حُمال

حُمال الو�شال... حُمال حُمال..تعبت فيكفي لهذا ال�شوؤال

فما اجلدوى مما... كل ما يقال

يئ�شت فهيا ن�شد الرحال

وان جئت ت�شاأل اأين الرحال؟! �شتلقى جوابـًا...

وتلقى حبَا لقيط ال�شعاع

وقلبًا  بدونك اأخاف ال�شياع

وعمرًا  �شنينه باتت جياع

فع�شقك... حبك... فيه املتاع

وفيه قلبي... ميد ال�شراع

ليبحر فرحا... ميد الذراع

لنن�شى احلزن ونن�شى الوداع

اأمــــــــــا زلت ت�شاأل نف�ض ال�شوؤال؟

اإذاً  فتعال... هيــا تعال انظر لقلبي 

وكيف احلال به قد اآل..فوجد املاأوى بقلبك هـــــــذا

فهــــذا اجلواب لذاك ال�شـــــــــــــــــــــوؤال

دينا املعيني

هل دس أنفها جيبه؟

واأنت

وهي.... والزمن

بعد  األعب  لن  املكان،  بنا  �شَجّ  حتى  يارفيق،  ُكرث  اأ�شبحنا 

هو  من  َيعنيني  يعد  فلم  والفاأر«،  »القط  لعبة  معكم  اليوم 

اأجنو بطهري  ان  هو  مااأريده  الفاّر جل  هو  هنا، ومن  القّط 

الطحالب  اأ�شكال  كافة  جنبيِه  على  تنبت  عقيم  م�شتنقع  من 

بو�شاو�ش الحتمل �شوى قىء الوجع وفجيعة القهر وماوف 

الم اال االأ�شباح،  اأْن ال�شىَء يرتع يف الَظّ ر جيداً  الرذيلة، وتذَكّ

ل�شوَف  ف�شول،  ذاَت  بي  َينطُق  الذي  بالنور  التقائهم  وعند 

اأبت�شم،  ول�شوَف  َخطيئة  ذات  قاربتني،  اأْن  جميعها  َتدمع 

ديقة، ول�شان حايل ُيتمتُم  َكَعادتي، وعلى َمالِمي َمغفرة ال�َشّ

اً »قول احُلَطْيئة«  َترُنّ

م����اٍل  ج���م���َع  ال�������س���ع���ادة  اأرى  ول�������س���ت 

���ع���ي���ُد  ول������ك������ّن ال�����ت�����ق�����ّي ه������و ال�������سّ

ذخ������رًا  ال����������ّزاد  خ�����ري  اهلل  وت�����ق�����وى 

م�����زي�����ُد  ل������اأت������ق������ى  اهلل  وع������ن������د 

ق���ري���ب  ي������اأت������ي  اأن  ب��������ّد  ال  وم��������ا 

ول�������ك�������ّن ال������������ذي مي���������س����ي ب���ع���ي���د

منى خمل�س



قناعة

حوار

حد من الناس!

الوجع هنا الزال!!

هــو: لي�ش تبكني؟ )دموعج تقتلني(

هــي: )هذي( حقيقة م�ساعرك؟ �أو كالم لال�ستهالك 

�ليومي؟

هــو: )هذي �إهانه منج( و�أ�ستهز�ء مب�ساعري )يبغيلها 

�عتذ�ر( �أنا فعال )ما �أحتمل دموعج( �أح�ش �ين 

�سغري �أمامها، �أو �إين �سبب مبا�سر فيها.

هــي: )تبغي تكون( م�سوؤول )حتى عن دموعي( ال... 

ترى )زودتها(

مني  �أحق  ومن  �إنزين  م�سوؤوليتي،  تكرب  وهنا  هــو: 

مب�سحها.

)حد من النا�س( )ثقيل طينه( وجوده مثل الهم على 

القلب، اأول ماتراه العني )يّعود ال�شوف جمروح( رمبا 

كان يتوقع روؤية)غايل( )وان�شدم بروؤية الثقيل(، يف 

ح�شوره اأ�شعر اأين اأختنق من �شدة �شيقي وياأ�شي من 

ان�شرافه.

اأ�شرخ  اأكاد   كالمه، حركاته، وجوده نف�شه ال يطاق، 

حتى(  ا�شمع  م���اودي   .. :)ف����ارق  �شوتي  ب��اأع��ل��ى  فيه 

طاريك من بعيد لكن اأخاف اأجرح اخلاطر اهلل يعني 

من باله اهلل مبثل هذي البالوي.

ال���روح وال  وج����وده  يقبل  م��ا  ال��ق��ل��ب 

�ضيقه مب��ل��ي��ون  ق���رب���ه  يف  واأح���������س 

م��زوح ق��ول��ه  احل��ك��ي يف  م��اه��ب لطيف 

ث��ق��ي��ل  دم�����ه  حل���ظ���ٍة  م���ا اأط��ي��ق��ه

ج��ا���ض��ي  ف����واده م��ا ت��ّع��ل��م ع��ل��ى النوح

الرقيقه ال��ق��ل��وب  ب��اإح�����ض��ا���س  ج��اه��ل 

ج���روح ق��ل��ب��ي  يف  اإن  وي��ع��ل��م  ي�����دري 

ل���ك���ن ي��ت��ج��اه��ل و�����ض����وح احل��ق��ي��ق��ه

ي�ضوح ع��ن��ه  دامٍي  ق��ل��ب��ي  ان  ل����وال 

م��ث��ل��ه دقيقه ب��ق��رب  م��ا ك��ن��ت ع�����ض��ت 

وصف

عزف القلوب

تهاويممبالغة

 سؤال؟!

مصادفة         

احتياج

رم����ان����ه دوك  غ����ن����ات����ي  ي������ا 

ه�������اي م����ن����ي ح����ق����ك م���ع���ون���ه

ح�����د ل�����و ت����ر�����س ل�����ه ث��ب��ان��ه

ي����ي����ح����ده وي�����ق�����ول ط�����ض��ون��ه

وح�������د ل�����و ت���ع���ط���ي���ه ب����االآن����ه

امل�������زاه�������د ه��������وب ف���ع���ي���ون���ه

�شعر قدمي

و�  �سحيح �أن �أهلنا �ل�سابقني مل يرتكو� لنا �سيئا لنقوله، لقد عربرّ

عن كل �الأمور �ملتعلقة بحياتهم ومعي�ستهم، هذه �الأبيات �جلميلة 

هذه  على  وعينا  )منذ  نرددها  �أ�سبحنا  �إمنا  قائلها  نعرف  مل 

�لدنيا( كموروث �سعبي عن �لقناعة وهي كنز ال يفنى.

ي�سدقها  ال  قد  ب�سورة  لتظهر  معاناتي  ت�سوير  يف  �أبالغ  ال 

بـ)فلرت  �أمررها  فاأنا  �ل�سحيح،  هو  �لعك�ش  �إن(  )مع  �لبع�ش، 

�أ�سفق عليكم من ق�سوتها  �إليكم،،،  فاأنا  �أن تخرج  خا�ش( قبل 

)ترى مب كل �َسْي ينقال(

عنوانه    اجل��رح  حديث  لعينك  ي�ضكي 

جمنونه ك��ف  يف  االأم���ل  بقايا  وينقل 

مو�شى مرزوق عبداهلل

)كان يف �لهند عي�ش هبابه ي�سدرّ در�وي�سها( يقال هذ� �لو�سف 

للذي يطلب حاجة من �سخ�ش هو نف�سه يف �أ�سد �حلاجه ل�سيء 

ما وال ي�ستطيع �أن ي�سد حاجة نف�سه ليعطي غريه.

و�حدة  معزوفة  تعزف  زمن  �أي  ويف  كانت  و�أينما  �لقلوب  كل 

التتغري هي معزوفة �ملحبة و�الأ�سو�ق، طبعًا باختالف �لنغمات، 

فكل يغني على لياله .

ال����ه����وى م����ا ب����ن ع���ا����ض���ق وم��ع�����ض��وق      

اكتمل ي��ال��غ��ايل  ال�����ض��وق  دف���ع���ه  ال 

خالد الوايل

ون�����ّ����ت����ي ي�����ا م���ث���ق���ل ال�����ّون�����ه

ي����وم ����ض���اع »ال����ه����زر« يف ال����وايف

خم��ّف��ن��ه  االأدن������ظ������ار  ع����ن  يل 

واأي����ح����د اأم������ا ب����ي ع����ن ي�����ض��ايف 

بقلم: ليالي

�شئل اأحد احلكماء عن احلب فقال: �شجرة اأ�شلها 

الفكر، وعروقها الذكر، واأغ�شانها ال�شهر، اأوراقها 

االإ�شقام وثمرتها املنيه )�شدقه واهلل ما قال عيله(.

عزيزي )ال تخلرّي( حياتنا للم�سادفة تلعب فيها دورها �لكبري، 

فوجودنا معًا �أهم و�أغلى من �أي �سي. �سي جديد

منطق جديد هذ� �لذي حتدثني به،،، و�سع غريب عليك )وما 

�أحيدك  )لهجتك()�إنته  يف  �أعهدها  مل  وق�سوه  فيك(  عرفته 

يل  ()عرّ )عليرّه جذيه  تق�سو  عليك(  �أهون  )وما حيدين  حنون( 

خلني( �أقول �نها �سحابة �سيف وتعدي.

يا مالك القلب يف بخلك وتبذيرك    

ديوين كاهل  تثقل  منك  وف��ا  هم�ضة   

فالح الهاجري

كما  تعاملني  و�أن  و�حلنان  �لطيبة،  �لكلمة  �إال  منك  �أحتاج  ال 

�أعاملك، حتبني كمحبتي لك، تكون قريبًا مني عندما �أحتاجك، 

)وقبل كل �سيء( يهمني �حرت�مك.

اح���ت���ي���اج���ي ل����ك ي��ط��ال��ب��ن��ي اأه�����ون     

وال�����������ردد ب�����ن اأب�����ع�����د واأق��������رب

حب غير

حبي لك يا وطن �لنور لي�ش وليد موقف طارئ،،، 

مقايي�ش  حتدده  وال  معينة،،،  لفرت�ت  يخ�سع  وال 

بدقات  يرتبط  وهاج�ٌش  د�ئمًا  نب�ٌش  �إنه  خا�سة،،، 

الأن  بحبك  �أنعم  فاإنني  باحلياة  و�أنعم  موجودة  �أنا  فطاملا  قلبي 

قلبي الينب�ش �إال بك.

����ض���وق���ي وح����ب����ي ل��������داري غري      

�ضانه ع��ل��ى  ب��ع��م��ري  واأرخ���������س 

ح������ٍب م�����ن�����ّزه ع�����ن ال��ت��ق�����ض��ري      

خ���ان���ه ح������ب  ع������ادل������ه  وال 

هي فا�ضله من فوا�ضل اآالمي

و�ضاأ�ضتاق اليه !!

و�ضتاأخذين الذكرى الأيام م�ضت

مل يركني 

مل يجرحني 

مل يهجر موانئ الفوؤاد 

ومل يعبث مب�ضاعري 

مل يرث مواجعي

يا اهلل لقد كان م�ضاملًا 

نعم كان لطيفًا 

لقد �ضرقني )من�ّي( 

طيبًا كان 

همه فقط اأنا 

لقد قالها اإنتي اأنا 

فلم خوفك ؟!

وهل اأنا؟؟ 

�ضاأظلم )اأنا؟؟( 

هل اأجروؤ على تعذيبك

يا )اأنا ؟؟(

وماذا بعد ؟؟؟

مازلت اأنا اأرتقب وعوده 

بينما تغلبت عليه هو )االأنا(!!

واأ�ضبحت اأنا 

جمرد حلم مل يكتمل 

يا اأعذب واأجمل اأحا�ضي�ضي

ال اأدري مَل كلما زرتك 

كلما اقربت من )هنا( 

اأ�ضعر )بالوجع هنا(

نعم اأح�ضه كالن�ضل احلاد

عندما مير على جرحي الطري

فينكاأ اجلرح من جديد 

ويعود لينغر�س مرة اأخرى يف قلبي

ما اأجمل اإح�ضا�ضك 

وما اأ�ضدق اإح�ضا�ضي بك

تعلم اأين اأتيه حبًا بك 

واأ�ضعرك هناااا نعم 

فهل تتقبلني كما اأنا ؟؟

ت�ضمعني باأي لهجة قلت ؟

وباأي لغة كتبت ؟؟

بالتاأكيد تقراأين 

تفهم معناي 

لغة �ضهلة بالن�ضبه لك 

�ضواء كنت عامية اأم ف�ضيحة ؟؟

األي�س كذلك ؟؟

فكل ما اأريد 

ان اأ�ضل باأح�ضا�ضي 

اإىل قلبك اإىل 

�ضمو 

الغايل قلبي             

 اأنت....واأنت!

اأمور  بعدة  التفكري  اأعيد  اأبغي(  اين  )اأح�س 

واأ�ضياء )اأولها اأنت ! واأنت! واأنت...مابقى �ضي 

ثاين(

أوراق الورد
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متر �ملو�قف و�الأحد�ث علينا جميعًا فن�سمع �أخبارً� عن �أنا�ش 

نعرفهم وال نعرفهم ون�ساأل عن �أحو�لهم حتى يتجمع لدى معظمنا 

�لعديد من �الأخبار و�حلكايات و�ملو�قف ولكن من منا ��ستفاد من 

هذه فاذ� �ساألت عن �أ�سباب �نحر�ف �لبع�ش ووقوعهم يف �خلطاأ 

�نت�سار بع�ش �الأمر��ش �الجتماعية ف�ستجد  �أ�سباب  �أو بحثت يف 

�ل�سبب ب�سيطًا للغاية وهو عدم �لتفكري فيما يدور حو�لهم ! وذلك 

�أنهم مل يعتربو� �حلياة لعبة ذكاء بحاجة �إىل �لتخطيط و�لدهاء 

فلو �أنهم فكرو� يف هذه �لدنياء ومتعنو� يف هذ� �لوجود �ل�ساحر 

لعرفو� �حلق �سبحانه وتعاىل ولو �أنهم �تعظو� مبا حل بكل ظامل 

جبار البتعدو� عن �لظلم و�جلربوت.

قدر  حلاولو�  �الآخرين  �أخطاء  �إىل  تفكريهم  وجهو�  �أنهم  ولو 

ويرى  �ل�سلوكيات  بع�ش  ينتقد  فجميعنا  يتجنبوها  �أن  �مل�ستطاع 

�الآثار �ل�سلبية �لتي ترتب عليها وجمعينا ي�سمع �أخبارً� عن �ملعارف 

و�الأقارب، ولكن من نظر �إىل تلك �الأحد�ث نظرة حتليلية؟ ومن 

ما  وكل  �لنظر  نعيد  �أن  �إىل  بحاجة  نحن  فكم  تعلمة؟  ما  طبق 

يجري حولنا فابد�أ من �الآن وال تدع حدثا مير عليك من دون �أن 

ت�ساأل ما �لذي �أدى �إليه وماذ� كانت �لنتائج فكر فيما يدور حولك 

مل�سرحية  �أدبيًا  ناقدً�  نف�سك  من  و�أجعل  عربً�  تفي�ش  فاحلياه 

فيما هم  �الآخرين  ر�سا  لينال  ويتملق  ينافق  ف�ستجد من  حياتنا 

متفجرون. من �أحادثيه �لكاذبةعندها تكون �أخذت در�سًا عمليًا 

ك�سلوك  لت�سلكه  �ل�سدق  على  نف�سك  وعود  �لنفاق  م�ساوئ  يف 

�لكذ�ب  وعندها جتد  نف�سك يف ذلك  �أن جتهد  دون  فطري من 

�لكذب وال  ل�سانك يخ�ش  لها ف�ستجد  يقع يف م�سكالت ال ح�سر 

بذلك،  �الأو�مر  تعطيه  �أن  دون  وعداًل من  و�سدقًا  �إال حقًا  ينطق 

ومن جهه �أخرى �ستجد ت�سرفات حكيمة للبع�ش �أخرجتهم من 

ماآزق خطرية فتتعلم منهم، هذه دعوة لكي يبقى ذهنك متفتحا 

ملا يدور حولك من �أحد�ث متفهما لالأ�سباب و�لنتائج الأن �لتفكري 

و�لتعليم  و�لدر��سة  فقط  �مل�ستقبلية  للم�ساريع  لي�سا  و�لتخطيط 

�لتي نحياها مدر�سة  ولكن �حلياه  �لكتاب وح�سب  يكونان من  ال 

و��سعة رحبه ملن �أرد �أن يتعلم فيها.

ال�شايل

مواهب
وراء القضبان

كاريكاتير

الحياة تجارب
الحب دوري مسرح الدنيا

وافام م�ضرحي  اأ�ضاهد  الدنيا  مب�ضرح  اأجول 

ت���ك���درين ت��ب��ك��ي��ن��ي ت�����ض��ح��ك��ن��ي ���ض��وال��ف��ه��ا 

باوهام معك  توهمني  ت��واع��دين  تخادعني 

فيها  راي������ٍح  يل  واأن������ا  ت��ب��ن��ج��ن��ي  ت���خ���درين 

تعبت ا�ضبح وكم ا�ضبح واأجنو من بحر االوهام

�ضواطيها ع��ن  وي��ب��ع��دين  يقربني  يوهمني 

تعب ا�ضرب وكم ب�ضرب و�ضربي قد نفذ من العام

ر�ضايلها ت��ر���ض��ل  وال  ت���ويف  وال  ت���واع���دين 

االأق��ام جّفت  ولكن  اأع��رب  واأن���ا  اك��ت��ب   تعب 

م�ضقيها  روح��ي  من  يا  عيني  دم��ع  من  حربها 

االأري����ام �ضيد  ي��ا  م��ت��ى  بتفهمني  ق��ّل��ي  م��ت��ى 

بتوفيها   وع��ودك  متى  وقلي  بي  روف  دخيلك 

ال�شنافـي

�متامه؟  قبل  �حلمل  �إجها�ش  �أتريد  �الأحد�ث،  ت�ستبق  ال 

له،  حقيقة  ال  مفقود  غدً�  �إن  �لن�سج؟  قبل  �لثمرة  وقطف 

�أنف�سنا  ن�سغل  فلماذ�  لون،  وال  طعم،   وال  وجود،   له  لي�ش 

به، ونتوج�ش من م�سائبه، ونهتم حلو�دثه. نتوقع كو�رثه، 

�أو نلقاه،  فاإذ� هو �سرور  وال ندري هل يحال بيننا وبينه،  

وحبور؟ �ملهم �أنه يف عامل �لغيب مل ي�سل �إىل �الأر�ش بعد، 

لعلنا  يدري؟  ومن  ناأتيه،  حتى  ج�سرً�  نعرب  ال  �أن  علينا  �إن 

نقف قبل و�سول �جل�سر، �أو لعل �جل�سر ينهار قبل و�سولنا 

ورمبا و�سلنا �جل�سر ومررنا عليه ب�سالم.

كثريون هم �لذين يبكون الأنهم �سيجوعون غدً�، و�سيمر�سون 

�لذي  �إن  عام.  مائة  بعد  �لعامل  ينتهي  و�سوف  �سنة،   بعد 

عمره يف يد غريه ال ينبغي له �أن ير�هن على �لعمر و�لذي 

ب�سيء مفقود ال  له �الن�سغال  ال يدري متى ميوت، ال يجوز 

حقيقة له.

�أترك غدً� حتى ياأتيك، ال ت�ساأل عن �أخباره، ال تنتظر قدومه 

الأنك م�سغول باليوم.  

م. م عنرب 9

اترك المستقبل
حتى يأتي

ع����ط����ن����ي م�������ن اي�������ام�������ك ول���������و ي�����وم

واأق��������������ول ع�����م�����ري ب����ال����غ����ا ج����اك

روم م������ا  زي��������ن  ي������ا  ن����ف����د  ������ض�����ربي 

اأحت�������م�������ل اه������م������وم������ي وف������رق������اك

ع����زوم ال����ه����وى  يف  ع����ن����دك  ك������ان  ان 

ت�������ع�������ال �������ض������ارك������ن������ي ب�����دن�����ي�����اك

جت�������ي ب������ف������رح وت��������������روح ب����ه����م����وم

وارت�����������اح اأن��������ا ب����ق����رب����ك وروؤي����������اك

ف������ري������د ب�������ن ال������ن������ا�������س م�����ع�����دوم

رب������������ي ب������ك������ل احل�������������ض������ن ح������اك

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

 ي�����ا زي�������ن ف�������وق االر�����������س مم�������ض���اك 

 حممد �شهيل املن�شوري

الوثبه ب�ضجن  ع��ن��دي  ���ض��ي  ك��ل 

وال����درا�����ض����ه ج���ام���ع���ي���ه ذرب����ه

االأك���������ل وال�����ن�����ت وال�������ض���ربي���ه

ب�������س ان�����ا ت��ن��ق�����ض��ن��ي احل���ري���ه

بو نوره - الوثبه
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�أ �لوقت و�ل�سيف

مواهب
وراء القضبان

من أدب السجون

برعاية إدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية - أبوظبي

والق�ضبان ال�ضور  خارج  يف 

طفلي م���ع  ت��رك��ت��ه  ح��ل��ٍم 

يا وح�ضة ال�ضجن وال�ضجان

مطلي بالذهب  هو  ك��ان  لو 

من قصص الصادقين
�هلل  ر�سول  قال  قال:  م�سعود  بن  عبد�هلل  عن 

فاإن  بال�سدق  عليكم  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى 

�إىل  يهدي  �لرب  و�إن  �لرب  �إىل  يهدي  �ل�سدق 

�جلنة وما يز�ل �لرجل ي�سدق ويتحرى �ل�سدق 

حتى يكتب عند �هلل �سديقا. و�إياكم و�لكذب فاإن 

�لكذب يهدي �إىل �لفجور و�إن �لفجور يهدي �إىل 

�لكذب  ويتحرى  يكذب  �لرجل  يز�ل  وما  �لنار 

حتى يكتب عند �هلل كذ�با.. متفق عليه.

�ل�سدق: جاء يف ترجمة  �لرجال  خري خ�سال 

�الإمام �لفقيه �لبارع �لقا�سي �إيا�ش بن معاوية بن 

قرة �ملزين �لب�سري - رحمه �هلل تعاىل - ما ن�سه: 

عن �الأ�سمعي - رحمه �هلل تعاىل -: قال �إيا�ش بن 

خ�سال  »�متحنت  تعاىل:  �هلل  رحمه   - معاوية 

ومن  �لل�سان،  �سدق  �أ�سرفها  فوجدت  �لرجال، 

عدم ف�سيلة �ل�سدق فقد فجع باأكرم �أخالقه«.

يف  جاء  لرب�أ:  �جلرح  على  �ل�سدق  و�سع  لو 

�أحد  �سدقًا،  �الإ�سالم  و�سيخ  حقًا  �الإمام  ترجمة 

�الأئمة �الأعالم، �إمام �أهل �ل�سنة، �حلافظ �لقدوة 

 - تعاىل  �هلل  رحمه   - �ل�سيباين  حنبل  بن  �أحمد 

ما ن�سه: عن متيم �لر�زي: قال �سمعت �أبا زرعة 

�لر�زي - رحمه �هلل تعاىل -: يقول: قلت الأحمد 

بن حنبل - رحمه �هلل تعاىل-: كيف تخل�ست من 

و�سعو�  لو  فقال:  �لو�ثق؟  و�سوط  �ملعت�سم  �سيف 

�ل�سدق على جرح لرب�أ.

يف  جاء  �لدعاء:  ��ستجابة  يف  �أثر  لل�سدق 

بن  ب�سر  �لقدوة  �لعابد  �لرباين  �الإمام  ترجمة 

تعاىل  �هلل  رحمه   - �حل�سرمي  �ملدين  �سعيد 

�أبي  بن  �سفو�ن  بن  �حلجاج  »عن  ن�سه:  ما   -

�لوليد  �إىل  �سعيد  بن  بب�سر  رجل  و�سى  يزيد: 

بني  ويعيب  �الأمر�ء  عن  يطعن  �أنه  عبد�مللك  بن 

فجيء  قال:  عنده،  و�لرجل  �إليه  فاأر�سل  مرو�ن، 

فاأدخل  فر�ئ�سه،  ترعد  �لو��سي  و�لرجل  بب�سر 

وقال:  ب�سر  فاأنكر  ذلك،  عن  ف�ساأله  �لوليد،  على 

فقال:  �لرجل  �إىل  �لوليد  فالتفت  قال:  فعلت،  ما 

ب�سر وقال:  �إليه  ي�سهد عليك، فنظر  ب�سر هذ�  يا 

هكذ�؟ فقال: نعم، فنك�ش ر�أ�سه، وجعل ينكت يف 

�سهد مبا  قد  �للهم  فقال:  ر�أ�سه  رفع  ثم  �الأر�ش، 

فاأرين  �سادقًا،  كنت  فاإن  �أقله،  �أين مل  علمت  قد 

�آية. قال: فانكب �لرجل على وجهه، فلم يزل  به 

ي�سطرب حتى مات«.

لالأمام،  و�حدة  بخطوة  تبد�أ  ميل  �الألف  رحلة 

ما  لنحقق  باأول  �أواًل  �خلطوة  بهذه  �لبدء  فعلينا 

ت�سبو �إليه �أنف�سنا.

عالية،  همم  �إىل  حتتاج  �ل�سامية  �الهد�ف  �إن 

وهذه ال تاأتي �إال بالتخطيط �ل�سليم و�ملثابرة و�جلد 

ملو�جهة  �لت�سرف  وح�سن  و�التز�ن  و�ملحاولة 

�لعقبات وحتدي �ل�سعاب.

ال تزعم �لكمال ولكن ��سع �إىل حتقيقة.  �الإجابة 

من  �جعل  �النت�سار،  هي  �لهزمية  عن  �لوحيدة 

�لعقبات �سلمًا للرقي، �إن �لنجاح ال يقا�ش باملرتبة 

بالعر�قيل  بل   �الإن�سان يف حياته  �ليها  �لتي و�سل 

حتقيق  حماولته  �أثناء  ويتحد�ها  يجتازها.  �لتي 

�لنجاح وبلوغ �الآمال �مل�ستهدفة. �إن للقلوب ن�ساطًا 

ولكي   ن�ساطًا،  ولنحَيي  فتورها   فلنعالج  و�قبااًل 

بعده  ت�ستعيد  ترويج  من  لها  بد  ال  �لقلوب  تقبل 

�لقوة و�الندفاع.

عندما ن�سعى لنيل �لهدف �لنبيل �ملر�د حتقيقة 

علينا �أن نبذل ق�سارى جهدنا من �أجل حتقيق هذ� 

�لهدف،  هذ�  نبل  نن�سى  �أال  علينا  ولكن  �لهدف، 

وعلينا �أن نحاول جادين حتقيقه من دون �أن جنعل 

�أهو�ءنا حتول دون تنفيذه.

نحاول  بل  باحل�سن  نقتنع  ال  �أن  يقيننا  ليكن 

�لو�سول �إىل ما هو �أح�سن ولتكن لنا وقفة تاأمل ثم 

جندد �النطالق من  جديد.     

اجلوهر

العطف هو اأن حتب النا�س اأكرث مما ي�ضتحقون ...

مادامت الكلمة احللوة ال تل�ضع الل�ضان فلماذا النكرث منها.

اأهم ما يف التعليم اأنه يجعلك تعرف فائدته لك.

النبيه لي�س الذي يقول كل ما يعرف واإمنا الذي يعرف كل ما يقول 

ثاث مراحل يف حياة كل رجل: 

الطفولة وال�ضباب والكهولة.

املمثلون هم اأ�ضدق الكذابن.

اأذا كنت را�ضيًا عن نف�ضك متامًا فل�ضت يف حاجة اإىل قدوة.

النحلة التي ت�ضنع الع�ضل لي�س لديها وقت للت�ضكع حول اخللية.

من مل يقتله القلق قت�له االإرهاق.

جهلك احلقيقي : جهلك باهلل.

لَون حياتك من لون خيالك.

اأبو حممد

العطف رحلة األلف ميل
اأن تلتقي اخليل بالقنا كفى حَزنًا 

وثاقيا ع��ل��ي  م�����ض��دودًا  واأت�����رك 

وُغلقت احلديد  عّناين  قمت  اإذا 

املناديا ُت�ضُمّ  دوين  من  م�ضاريع 

�ضارق كل  اأنني  ج�ضمي  �ضّف  وقد 

برانيا ق��د  م�ضمتًا  ك��ب��ًا  اأع��ال��ج 

اأبو حمجن الثقفي

بعدهم اأين  الفتيان  مبلغ  فمن 

م��ق��ي��م ب�����دار ال���ظ���امل���ن وح��ي��ُد 

االأذى م��ن  �ضاكنوها  ب���دار  مقيم 

احِل���م���ام قعوُد ع��ل��ى ج��م��ر  ق��ي��ام 

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

ون�ضيد ال�����ض��دى  كرجيع  فحيح 

اإال تفّطرت ال�ضجن  باب  اهتز  وما 

ق��ل��وب ل��ن��ا خ���وف ال����ردى وك��ب��وُد

ابن �ُشهيد »�شاعر اأندل�شي 

صورة
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كارت أصــــــــــــفر

كارت أحـــــــــــــمر

منتخب اإلمارات للناشئين

شعر ياضي

نا�شر اجلنيبي
aljenaibi@hamaleel.ae

اأجمل الأهداف

لسعات رياضية

حممد اليافعي - الإمارات

طبيعي جدًا!
�أي مبار�ة جيدة منذ مبار�ة �سوريا و�لتي خ�سرناها بالثالثة فلماذ� ال  يوؤِد  �ملنتخب مل 

نرى خ�سارتنا �ليوم �سيئًا طبيعيًا و��ستمر�رً� ملا �سبق!

طبيعي جدا!
عندما يكون لديك دفاع مهمتهم هي �لتفرج و�لتفنن بدل من �لقتال و�إرهاب �خل�سم 

فمن �لطبيعي �أن ت�ستقبل �سباكك �الأهد�ف بكل حب و�سوق وحنان!

وعندما يكون لديك العب �ساحر يتفنن كـ»ب�سري« يجابه »بارك جي �سون« بفنيات �لدوري 

�الجنليزي ومِلَ ال فنحن حمرتفون �أي�سًا و�سعارنا متاما ك�سعار �لدوري �الجنليزي... و�لفرق 

�أن �سعارنا فيه كورة و�سعارهم به �أ�سد بثالث روؤو�ش!

وعندما يكون لديك »فار�ش« بال جو�د قليل �خلربة، و حتاول �الت�سال »باألو« بدون �إجابة 

فلماذ� ال نتوقع �خل�سارة؟!

 طبيعي جدا!                                                                                                            
ال يوجد لديك �سانع لعب موؤثر، ال يوجد لعب جماعي، يوجد لديك  »و�أخري�« العب مت »حلبه« بت�سكني 

�لالم على جميع �الأ�سعدة و�لذي يكنى ب�سمعة! 

 و�ملطلوب منه �أن ي�سحب 10 العبني خلفه باجتاه �ملرمى �خل�سم، هو نف�سه مل يعد يتحمل �ل�سغط!

  طبيعي جدًا!             
ميت�سو ال يرتك فريقًا �إال �إذ� �آمن باإفال�سه كرويا، ترك �لعني.. و�نهار، ترك �لغر�فة �لقطري و�نهار، 

ترك �الحتاد �ل�سعودي و�نهار، و�الآن ترك �الأبي�ش... و�نهار! فلماذ� �الآن نريد �أمرً� جديدً�!! 

ليس باألمر الطبيعي!
نعرتف باأننا متو��سعون من حيث �لقوة �لبدنية و�ملهارية يف العبينا! ولكن �أن تنعدم �لروح �لقتالية 

العقل يا 
صديقي... خلك 

طبيعي!

�خل�سونة �ملتعمدة من بع�ش 

يربرها  ما  لها  لي�ش  �لالعبني 

و�أخالق  �سخ�سية  عن  وتنم 

�إفال�سهم  عن  وتعلن  �لالعبني  هوؤالء 

�لفني.

بالرغم من وجود �ستة �أندية 

يف �إمارة ر�أ�ش �خليمة �إىل �أنها 

جميعًا تقبع يف دوري �ملظاليم. 

فاملو�سوع يحتاج �إىل وقفه وعمل.

�لقر�ر  ذلك  �سجاع  هو  كم 

�ل�سعب  �إد�رة  �تخذته  �لذي 

�لبطولة  يف  �مل�ساركة  بعدم 

م�ستوى  لتو��سع  وذلك  �لعربية 

�لكومتندوز يف �جلوالت �ملا�سية.

�ملحلية  �لكروية  �لظاهرة 

مع  يبدع  ماز�ل  عمر  حممد 

ليثبت  )�خلام�ش(  ناديه 

�سر  و�الإ�سر�ر هما  باأن �جلهد  للجميع 

�لعطاء و�لتاألق.

و�حلب�ش  �ل�سجن  مو��سيع 

�لعديد  تطال  بد�أت  و�الإيقاف 

فوقفة  �ملو�طنني.  العبينا  من 

مع �لنف�ش يا �سباب.

اجن�������ازك�������م ي������ا ه������و ك��ب��ري

ي��ك��ف��ي م���ع���ك ع�����ض��ن��ا ال���ف���رح 

ن���ب���غ���ي ت����ع����ي����دوا امل��ن��ت��خ��ب

ع�������ض���ك���رن���ا ����ض���ي���ف ف���ل���ن���دن

ومل����������������ا ه��������ن��������ا ردي��������ن��������ا

ح��������ر ورط���������وب���������ه ت����ذب����ح

م���������ات احل������ل������م ي����اح���������ض����ره

و�������س اخ����رت����ه����ا ي�����ا اب��ي�����س

ارج�����������وك ع����ي����د ح�������ض���اب���ك

بد�أت  �الإعالمية...  �لريا�سية  �لقنو�ت  باأن  �لقول  �أ�ستطيع 

ت�سحب �لب�ساط بل �سيطرت عليه من حتت قنو�ت �لعري و�لفيديو 

كليبات �ملعلبة. حيث وجد فيها �مل�ساهد ب�سكل عام و�ل�ساب ب�سكل 

خا�ش متنزها ميكن �للجوء �إليه يف �أوقات �لفر�غ و�لر�حة.

ما دفعني �إىل �حلديث هنا هو حال قنو�تنا �لريا�سية وخ�سو�سا 

�لقنو�ت يلحظ  لهذه  مع تد�سني دوري �ملحرتفني. فاملتابع �جليد 

هذه  �أ�سو�ر  د�خل  �ملبذول  �جلهد  وحجم  �حلا�سل  �لتطور  مدى 

�لقنو�ت لت�سل �إلينا �ل�سورة بهذ� �ل�سكل �لو��سح وهذ� �ملحتوى 

ال  لكي  تد�ركها  �ملمكن  من  �سلبية  نقطة  هنالك  لكن  �ملتميز. 

بع�ش  �أن  حيث  �جلميلة.  �ملنظومة  هذه  يف  �لن�ساز  �ل�سوت  متثل 

�حلمر�ء.  �خلطوط  تتجاوز  بد�أت  �ملبا�سرة  �حلو�رية  �لرب�مج 

تارة  بال�سر�خ  �الإثارة  يبحثون عن  �لرب�مج  هذه  �أع�ساء  و�أ�سبح 

وبالتجريح و�لتنابز باالألقاب تارة �أخرى. ظنا منهم باأنهم وبهذه 

�لفو�سى قادرون على جذب و�سد �نتباه �ملتابع. جميل �أن نختلف 

بالر�أي و�الأ�سلوب. لكن �الأجمل �أن يكون �لطرح و�لنقا�ش باأ�سلوب 

ر�ٍق بعيد عن �لغوغائية و�النفعال �ملفربك. لكي ال نف�سد ما و�سلنا 

�إليه من مكانة �إعالمية �أجربت �جلميع على �حرت�منا ومتابعتنا. 

و�أمتنى �أن ال تف�سر هذه �لكلمات باأنها توجيه بقدر ما هي بوكيه 

ورد من حمب ومتابع يحمل توقيع »�لعتب من �ملحبة«.

لكم �لتحية

�ضغري ي���االب���ي�������س  ك���ن���ت  ل����و 

ن�������ض���ي���ت���ن���ا ج�����������رٍح م����ري����ر

اي������������ام ع��������دن��������ان وزه��������ري

وب�����ع�����دي�����ن رح������ن������ا دب����ل����ن

ق���ل���ن���ا ح�������ض���ا م���������س مم��ك��ن

ي�����اخ�����ي اوروب�������������ا اح�������ض���ن

وق������ل������وب������ن������ا م����ن����ك���������ض����ره

ب������ك������ره وب�������ك�������ره وب�����ك�����ره

خ������ذ م������ن ر������ض�����وب�����ك ع����ربه

العتب من المحبة
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شعرياضي

خالد هزاع القحطاين
alqa7tani 83@hotmail.com

خواطر رياضية

��سبـــح  �لدفاع  يقولون   -

�سو�رع .. و�زيد �نه على 

ما قيل »�سالك«

�جلنوبية  كوريا  منتخب   -

منتخب  بد�أه  ما  يكمل 

بالدهم �ل�سمايل ويلقن 

در�سا  �لوطني  منتخبنا 

جترعنا  بل  �ل�سمايل،  �ملنتخب  بثنائية  نكتِف  مل  قا�سيا. 

وباعتقادي  �أهد�ف  �أربعة  �جلنوبي.  �ملنتخب  من  �سعفها 

كانت كفيلة باإنهاء �حللم �لطويل و�إن كان هناك ب�سي�ش 

�أمل فهو بال �سك ال ي�سمن وال يغني من جوع ونحن بهذ� 

�مل�ستوى. �سباح �خلري !

- ميت�سو ودومينك وجهان لعملة و�حدة، وخ�سارة كل منهما 

�أن �الختيار مل يكن موفقا،  لتوؤكد  �أهد�ف جاءت  باأربعة 

خلونا بالدوري �أح�سن!

- �إ�سماعيل �حلمادي موهبة كروية ت�ستحق �الإ�سادة، العب 

بعد  هدفا  �سجل  باأد�ئه،  �الألباب  ي�سحر  وفنان  منا�سل 

عالقة  بد�ية  �لهدف  هذ�  يكون  �أن  �أمتنى  طويل،  �سيام 

وطيدة مع �ملرمى.

- ريا�سة �الإمار�ت �إىل �أين؟! منتخب م�ستو�ه »تعبان«، ق�سية 

�سعوذة و�سحر، ق�سية خطف باالإكر�ه و�ل�سروع بالتهديد، 

وماذ� بعد!

يف  �أبدع  �لذي  �الأجنبي  فالديفيا،  فالديفيا،  فالديفيا،   -

�لعني،  جمهور  فاأمتع  �لعني  نادي  مع  �سيمفونياته  عزف 

خويف عليك من �لعني!

تو��سله  على  عادل  �لكاريكاتريي  و�لر�سام  للمبدع  �سكر�   -

معنا وت�سليطه �ل�سوء على ما يدور يف �ل�سارع �لريا�سي 

بفنه �جلميل.

- تعليقات ريا�ضية من ال�ضبكة العنكبوتية:

- كل مبار�ة و�أنتم بخري !

- لو كل العبينا ن�سميهم �إ�سماعيل كنا فلحنا!

- دومينك ع�سا ميت�سو!

- من �أمن �لعقوبة �أ�ساء �الأدب!

- بال كاأ�ش �لعامل بال عو�ر �لر��ش!

- هذ� �لالعب لو يعدمونه بال�سنق �أح�سن من �أن نخ�سر فيه 

ر�سا�سه!

دعوة  �إنها  �خت�سار  بكل  �ملنتخب؟  خ�سارة  �سبب  ما   -

�ملظلومني من �لريا�سات �الأخرى!

يجر  �لالعب  ترى  �أنك  لدرجة  �لقلب  على  ثقيلة  مهمة  �ملنتخب  با�سم  �للعب  ويبقى 

نف�سه جر� يف �مللعب! 

ما �ملتوقع �إذ�؟ غري �خل�سارة !

طبيعي جدا!
مفل�سون  نحن  �ملليان  بالفم  نقولها  و�أن  مرة،  و�ساد�ش  وخام�ش  لر�بع  نخ�سر  �أن 

كرويا الأن تثقيفنا للالعبني خاطئ، �لكرة م�سدر زيادة للرزق لدينا ولي�ست م�سدر� 

حقيقيا للرزق،  �لكرة هنا ترفيه و متعة العمل و و�جب، و�ملحا�سبة مقت�سرة على كاأ�ش 

�خلليج، �إذ� طبيعي جد� ما يحدث!

عزيزي �لقارئ، �أترك �أي �سبب يجعلك تغ�سب الأننا مل ننت�سر.. حتى تقنعني قبل 

�جلميع بهذ� �ل�سوؤ�ل: ملاذ� خ�سرنا؟  

لكم �لتحية

فريد علي محمد حسن المرزوقي :

- تاريخ �لدخول يف جمال �لتحكيم : 1990/5/11م .

- تاريخ �حل�سول على �ل�سارة �لدولية : 2000/1/1م .

- �لدرجة : دويل �ساحة .

المباريات الدولية :
2000/7/1�إير�ن،  �إىل   6/13 من  �لتا�سعة  �سنة   16 حتت  �آ�سيا  • بطولة 

حكم �ساحة .

 2002/1/30 16 �إىل  • دورة كاأ�ش �خلليج �لعربي )15( بال�سعودية ، من 
، حكم �ساحة .

. �ساحة  حكم   ،  2002/7/31 �إىل   27 من   ) �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة   ( �سنة   17 حتت  �آ�سيا  كاأ�ش  • ت�سفيات 

. �ساحة  حكم   ،  2002/11/26  ،  ) �إير�ن   ( × �ال�ستقالل   ) �أوزبك�ستان   ( • نفيت�سي 

�ساحة. حكم   ،  2003/7/20 �إىل   6 من   ،  ) �لقاهرة   ( فهد  بن  في�سل  �الأمري  كاأ�ش  على  �لعربية  �الأندية  بطولة  • نهائيات 

. �ساحة  حكم   ،  2004/3/27  ، × �إير�ن  • �ل�سني 

. �ساحة  حكم   ،  2004/4/17 ـ   13 من  �لفرتة  خالل  �لقطري  �لدوري  يف  • مباريات 

. ر�بع  حكم   ،  2004/5/12  ، × عمان  • �لكويت 

�ساحة. حكم   ،  2004/6/13  ،  ) �ل�سعودية   ( × �الأهلي   ) م�سر   ( • �الإ�سماعيلي 

. �ساحة  حكم   ،  2004/8/7 �إىل   7/17 من  �ل�سني   / �آ�سيا  كاأ�ش  • نهائيات 

. ر�بع  حكم   ،2004/9/15  ،  ) �سنغافورة   ( ينايتد  × هوم   ) لبنان   ( �الأوملبي  • بريوت 

. �ساحة  حكم   ،  2004/10/27  ،  ) �جلنوبية  كوريا   ( × �سينجنام   ) �الأوزبك�ستان   ( • باختكور 

. ر�بع  حكم   ،  2005/3/9  ، �الأوزبك�ستان(   ( × باختكور   ) �سوريا   ( • �جلي�ش 

. �ساحة  حكم   ،  2005/3/16  ،  ) بنغالدي�ش   ( × برذرزيونيون   ) لبنان   ( • �لنجمة 

. �ساحة  حكم   ،  2005/4/20  ،  ) �لهند   ( × دميبو   ) �الأردن   ( • �حل�سني 

. �ساحة  حكم   ،  2005/5/11  ،  ) بنغالدي�ش   ( × برذرزيونيون   ) تركم�ستان   ( • بينا 

المباريات المحلية المهمة :
. �ساحة  حكم   ،  99/98 مو�سم   ، × �ل�سباب  �لعني   ، �لدولة  رئي�ش  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�ش  • نهائي 

. �ساحة  حكم   ،  2002/2001 مو�سم   ، × �الأهلي  �جلزيرة   ، �لدولة  رئي�ش  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�ش  • نهائي 

. �ساحة  حكم   ،  2005/2004 مو�سم   ، × �لوحدة  �لعني   ، �لدولة  رئي�ش  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�ش  • نهائي 

�لدور�ت يف جمال �لتحكيم :

.  2005/1/29 �إىل   27 من   ، ماليزيا  ـ  كو�الملبور   ، �ل�سفوة  للحكام  در��سية  �إنعا�ش  • دورة 

كأس صاحب السمو 
رئيس الدولة

Dil-piero-10 :كتب
انطالقة  ورعاه«  اهلل  »حفظه  الدولة  رئي�س  كاأ�س  انطلق 

جديدة، وكلنا يعرف معنى الكاأ�س بل اأنه لي�س كاأي كاأ�س .. كاأ�س 

جميعاً  االإماراتية  لالأندية  بالن�شبة  يعني  وماذا  الدولة  رئي�س 

التي تتناف�س عليه و�شرف اأن يناله اأي نادي بالدولة .. قد ن�شاهد 

هناك دورياً و فيه الكثري من اجلوالت، ويف النهاية يك�شبه نادي 

وهناك الكا�س كذالك بالنهايه يك�شبه واحد، و التاريخ ال يذكر 

اأريد احلديث  اأن هذا الفريق فاز بكاأ�س رئي�س الدولة .. ما  اإال 

ولنطالع  باجلديد  لي�س  ال�سء  وهذا  البطوالت  �شباق  هو  عنه 

بع�س االإح�شائيات لالأندية االأكرث تتويجاً

الشارقه
 8 بطوالت
االهلي

  7 بطوالت
العين

 4 بطوالت
الشباب
 4 بطوالت

النصر
 3 بطوالت
الوصل
بطولتان
الوحده

 بطولة واحدة
الشعب

 بطولة واحدة
عجمان

 بطولة واحدة
بني ياس

 بطولة واحدة
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ر�شوم 

ورْم����������������ت ع�����ي�����ن�����ي م��������ن امل�������غ�������ازل

واك������������رث ت������اث������ر ب������������رد  ل���ي�������ض���ار 

ع����ل����ى ال���������ض����ري  ط�����ال�����ع ل�����ك ون�������ازل

وب�����ن�����ه�����ار يل  ب�������اق�������ي  و����������ض���������وي 

م�������اه�������م�������ن�������ي ك������������رث امل����������ه����������ازل

دم��������ي خ����ف����ي����ف وع������ن������دي ا������ض�����رار

م�����ن�����ك ت����ع����ل����م����ت ال����ن����ح����ا�����ض����ه

ي�����ا ل�����ن ع���ل���ى ط���ب���ع���ك ت��ف��وق��ت 

وا����ض���ب���ح���ت ����ض���اط���ر ف��ال��ب��ه��ا���ض��ه

ت�����ض��اي��ق��ت ���ض��ف��ت��ك  ال  وارت����������اح 

ح����ال����ك غ�������دا ف����ي����ه ان���ت���ك���ا����ض���ه

درب�������ت�������ن�������ي وان��������������ا ت���ع���ل���م���ت 

ال�����و������ض�����ع م����اي����ب����غ����ي درا������ض�����ه

����ض���ك���ل���ك ت���ل���ي���ع���ن���ت وت����وه����ق����ت 

ف���را����ض���ه حت�������ض���ب���ه���ا  ك��������ان  ان 

ان��������ا ف�������ض���ي���ت ول��������ك ت��ف��ي��ق��ت 

ب���������ض����ل م������ن ج����ف����ن����ك ن���ع���ا����ض���ه

اح��ل��م��ت ب���ف���ع���ل���ي  غ���ف���ي���ت  واذا 

مغازل

دعمني!

وزني زايد!

نحاسه!

ب�����ن ع�����م راج���������و ت�������وه ي�������س���وق

ك�����ن ار�����س����ل����وه اجل������ن م�����ن ف���وق

ي����ع����ل ي����ل����ه����د ك�����ب�����ده ال����ع����وق

رح���م���ن���ي وال  ع����ل����ي  ري�����و������س 

م������وق������ف������ه ل������ك������ن دع����م����ن����ي

ب����اغ����م����ت ل����ك����ن م���ا����س���م���ع���ن���ي

ق���ل���ب���ي ي���ن���ات���ع ل�����ك م�����ن ال�������ض���وق

وام���������ض����ي ع���ل���ى درب��������ك وا������ض�����اوح

ل������و ك��������ان ت���ط���ل���ع ل���ل�������ض���م���ا ف����وق

م���������������راوح الرك�������������������ب  واهلل 

وم�����ط�����ف�����وق ب��������ه  م�������ول�������ع  الين 

وادم���������������وع ع����ي����ن����ي ل�������ه ت�����ن�����اوح

خم���ل���وق ال������ك������ون  يف  م����اه����م����ن����ي 

ان����������ا م���������ض����اف����ر ب�������ك و�������ض������اوح

وات����������وق اف����������ز  ط�������������روك  اذا 

م����ث����ل ال����وح���������س وق�������ت امل�����ت�����اوح 

مثل الوحش

ورم���ت م��ن ك��رث ال�����ض��ري��ط ال��واي��د

مايكفيني ال�ضرط  وك��رث  ا���ض��رط 

وبايد �ضبعت  اين  اح�����س  اح��ي��ان 

عيني مات�ضوفه  ك��ل  اب��ا  واح��ي��ان 

ف��اي��د م��ا���ض��ي  ال���دك���ت���ور  ودوين 

ن�����ض��اي��ح��ه ي���ا ه��ال��ع��رب ت��اذي��ن��ي

زاي���د وزين  زاد  وزين  ق����ال  ان 

ه��ذي م��ن اف��ع��ايل و���ض��رب ايديني

تكتبها لكم

عم�شه
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اح���ب���ه اين  واع����������رف  اح����ب����ه 

ذليله ل��ع��ي��ون��ه  ال��ن��ف�����س  خ�����س��ع��ت 

جرحني ي���دري  م��ا  دون  ج��رح��ن��ي 

م��ث��ل غابه ال��دن��ي��ا ���س��ارت  ا���س��وف 

رخي�سه ا�سحت  الب�سر  واحا�سي�س 

ول��ك��ن ط���ي���ب  ان������ا  اين  ���س��ح��ي��ح 

ك��ت��ب��ت ون���ي���ت���ي ���س��م��ح��ه وب��ي�����س��ا

ق��ل��ب��ه  ي��خ��ف��ي��ه  مب����ا  ادري  وال 

يحبه  ���س��خ�����سٍ  يف  ي��ح�����س  ع�����س��اه 

اح��ت��اج قربه  وان����ا  ال�����س��د  ج����زاين 

ت�����س��اب ال��ن��ف�����س ب��ال��ت��ف��ك��ر ره��ب��ه 

لعبه  ال��ن��ا���س  ع��ن��د  احل����ب  و����س���ار 

اف����ن����د �����س����ادق امل���ع���ن���ى وك���ذب���ه 

م�سبه  ال��ط��ي��ب��ه  ����س���ارت  ح�����س��اف��ه 

ب���اك���ر ا����س���ارك واخ���ط���ف ال��ك��ح��ل م ال��ع��ن

واك����ت����ب ق�����س��ي��ده ت��ن��ت��ق��ل ع����ر الزم�����ان

ت���ب���ه���ر م�����ن ال����ع����رب����ان ق���ا����س���ي ودان������ن

ي����ط����رب ل���ه���ا ت����رك����ي امل���ري���خ���ي وغ�������س���ان

وب�������در ال�������س���ف���وق اي����وق����ع ال����ه����ا ب��ك��ف��ن

���س��ل��ط��ان رادار  وح���ب���ك  ب�����س��ب��ك  ت��ك�����س��ر 

وا������س�����ل ����س���ي���ٍك ف���ي���ه خ���م�������س���ة م���اي���ن

اح����ي����ا ب����ه����ن م�����ا ب�����ن ل����ن����دن ول���ب���ن���ان

م���زاي���ن امل���ح���اف���ل  يف  وج�������ودي  وي���ح���ظ���ن 

وا�����س����ر ا����س���ه���ر ����س���اع���ٍر ب����ن الوط�������ان !

جنونه زود  م��ط��وع��ي  ي��ا  اال 

عيونه  مكّحل  ال�ساعر  جناب 

»ب�سبانه« ال�سانه  ت�سكر  اباك 

ظنونه كل  بالهقاوي  وتخلف 

رم�سه غر  يحرك  يقوى  وال 

ي�سورونه وال�سحافه  يغامز 

وظيفه ويدور  ال�سعر  وين�سى 

زبونه  وياقي  الهو�س  ب�سوق 

طلبتك .. تكفى يا مطوع اأمانه

)اأبو قذله( تق�سق�س له ل�سانه

يتعتع ال��راح��ه  ب�ساطي  ابيه 

ويبكي مثل طفلٍ  يف احل�سانه 

له يفتهم  حد  وال  غم  يباغم 

بنانه  يف  ي��اأ���س��ر  ب�س  وي���رح 

ويقوله ال�سعر  ينظم  ي��ح��ّرم 

يروح يبيع يف اجلره )بنانه( 
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واحة الشعراء

الــنــــبـــططاقتم ةع

1

12345678

2

3

4

5

6

7

8

أفقي

ي
ود

عم

حل العدد السابق

1- �ساعر �إمار�تي قدم �لكثري لل�ساحة �ل�سعرية �الإمار�تية، كان له مع هماليل لقاء يف 
�لعدد �ل�سابق.

2- �لغيم و�ل�سحاب.
3- �ساأن – مرتفع �أو ه�سبة.

4- وحدة نقدية قدمية – قط، معكو�سة.
5- خلق خالف �الإن�ش ، معكو�سة – �أمر مبعنى ��سكت.

6- من طرق تعليم �الأبجدية يف �ملا�سي وذلك باإعطاء �الأ�سماء للحروف.
7- من م�سميات �سرطان �لبحر قدميًا.

فيه  توجد  و  عليه  ي�سرب  جلد  بدون  ولكن  �لطار  م�سمى   – عطف  مبعنى  فعل   -8
�سناجات معدنية لالإيقاع ي�ستخدم يف �الحتفاالت.

 – عبد�هلل  �حلقيقي  و��سمه  �ل�سالت  باأد�ء  ��ستهر  �إمار�تي  �ساب  لقب   -1
عاطفة.

2- �سرب من �الأ�ساور و�حللي �لن�سائية تكون ذ�ت نتوء�ت جانبية مقببة.
يح�سى  و  �لدعن  �أغ�سان  من  �أو  �لنخل  جريد  من  ي�سنع  �سغري  زورق   -3
– �سفة  �ل�سحلة  و�الأهو�ر  �ملاء  �سح�ساح  يف  لي�ستعمل  يطفو   حتى  بالكرب 

لل�سيء �لذي �أ�سابه �ل�سد�أ، معكو�سة.

4- لقب �ل�ساعر �ملتوفى علي بن حممد �ل�سام�سي.
5- م�سمى قدمي للتلقيح �سد �الأوبئة و�الأمر��ش – حرف متكرر.

6- نوع من �الأ�سجار كانت موجودة يف و�سط مدينة �ل�سارقة ، كان عمرها �أكرث 
من 100 �سنة  ويب�ست وماتت و�أ�سمو� قربًا من مكانها ميد�نا با�سمها �سنعو� فيه 

ن�سبا تذكاريا وهي م�سمى ملنطقة يف �ل�سارقة �ليوم �أي�سًا – حرف متكرر.

7-  معنى �لتل �ملرتفع.
و  �لف�سول  من  �لعديد  على  حتتوي  �لق�س�ش،  �سرد  �نو�ع  من  نوع   -8

�ل�سخ�سيات لكل منها �ختالجاتها وتد�خالتها و�نفعاالتها �خلا�سة.

تكتبها هذا العدد: �شارة املري أبراج الشعراء
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جد�  غام�ش  �ل�سعري  م�ستقبلك  �أن  يقول  برجك  �ستوب  �ستوب 

وحمفوف مبخاطر جمة.. ن�سيحة ال ت�سمع كالم برجك و��ستمر 

لكن ب�سرط حاول تتقبل �لنقد.

برجك �لثور �سح ؟ ب�ش تفكريك ذكي  هاهاها..فهمت ؟! برجك 

يقول �أن �ملغامرة غري �ملح�سوبة ر�ح توهقك .. عاد ��نته ع قولتهم 

عقلك بر��سك تعرف خال�سك.

ونتي ونات خمتله  يل ولدها طايح �ل�سوفه  ماخذه يومني معتله   

و�تذكر يف �خلال �سوفه .. خلها ع ربك ما �ساقت �ال وتفرج .

بيني وبينك برجك و�يد متفائل هال�سهر و�سيا�ستك يف �ل�سرف 

حلوه  ب�ش  ن�سيحه عن تتهور وت�سرتي �سيارة ثانية ترى �لبطره 

هب زينه.

�لديايه  ��سمه  برج  ليت يف   ... �سوب  برجك  و��سم  ب�سوب  �نته 

�لرياييل يف  ع  ي�سلم  ي�ستحي يحدر  .. عيل حد  له  كان �سميناك 

ميل�ش �بوه ؟ 

معاك  روحي  تبت�سم  �بت�سم يل   .. زعل   وجهك  وعلى  تكلمني  ال 

...حط هالبيت �سعار لك وخل عنك �لكدر .. ترى زعلك يزعل 

غاليك.

متعاونًا   د�ئما  يكون  �لربج  هذ�  �ساحب  �ن  تقول  معلومة  يف 

ومهذبًا، ي�سهل عليه �الت�سال  باالآخرين.. لكن من يعرفك يقول 

�لعك�ش متامًا �سي حلو تكت�سف كذب �ملنجمني وت�سدق �لو�قع. 

�ل�سعر و�لر�سم وجهان الإبد�ع و�حد و�نته ال �سعر وال فن وال حتى 

فالح  يف �لدر��سة ..قويل �سو موهبتك �قولك من �نت !

موعدك  وخلفت  �الأم�سية  وطوفت  �رم�سان  بثياب  �لفطر  معيد 

ويا�لربع هذي حالة من ياأخر �أ�سغاله الآخر حلظه  .. عاد �سو يف 

نف�سك خري وجرب تكون �أول و�حد يف�سل لعيد ال�سحى على �هلل 

حت�ش بروعة �الإجناز.

 وال �أروع و�ح�سن عنك لو تودر عنك �لو�سو��ش .. ياخي  �أنت �ساعر 

متميز وثقتك بنف�سك �أهم عن�سر ياأهلك ملن�سات �الأما�سي فال 

تخلي نقد عابر ياأثر على م�سريتك �ل�سعرية .. �تفقنا ؟

ويل  ..يا  ؟  ودبلوما�سي  كبري  �ساعر  ر،  م�سهو  �ن�سان  �أكون  ودي   

حايل عْنك..فالن: ال حتاتي بتحقق �للي يف بالك ب�ش الزم تعرف 

و�الأحالم  ومتابعة  وجهد  لعزم  حمتاجه  �لكبرية  �الجناز�ت  �أن 

�سم  �ل�سارب  ! و�الأماين ما �درّ

 �نتبه د�خلك قنبلة من �الإح�سا�ش على و�سك �الإنفجار ...لي�ش ما 

تكتب و تريح قلبك؟
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جلديه          و  مف�ض�ضة  ���ض��و(  )ج��ي��م��ي��ْت  �ضنطة 

اإي��ط��ال��ي��ه ���ض��ل��ع��ه  و  و����ض���اع���ة )روِل����ك���������س( 

)ف��ن��دي(  م��ن  �ضيلٍة  ..و  )دي����ور(  و  )ب�����رادا( 

)ال���������ض����رق����ي�����ّ����ه( ����ض���ي���ل���ة  ي�����رح�����م  اهلل 

ال���ن���ظ���اره  ل����ك  وم����زخ����رف   .. و)����ض���ان���ي���ل( 

ال���ط���ب���ي���ه ال����ك���������ض����م����ه  زم�����������ان  رّوح   

َب����������ِري( ط����اي����ح ع��ل��ي��ه��م ط��ي��ح��ه  و)اْل����������رَبْ

 االط������ف������ال ح����ت����ى �������ض������اروا ازق����رت����ي����ه

واغ���را����ض���ه ون��ع��ل��ت��ه   .. ف����وت����ون(  )ِوْل���������ِوي 

)���ض��ل��ب��ي��ه( وظ�����اه�����ره   .. خ����ي����ايل  �����ض����ٍي   

ع�����ق�����دة زم����������ان ال������ي������وم ه��������ذا امل�����ارك�����ه

االأ�����ض����ل����ي����ه! وامل��������ارك��������ه   .. امل�������ارك�������ه 

ع�������ض���ق امل����ظ����اه����ر.. ف�������ض���خ���ره  وت�����ض��اي��ه

وال�������ض���خ�������ض���ي���ه ب���ال���ف���ك���ر  اأم�����زع�����زع�����ه   

ت����ل����ق����ى ب���ع�������ض���ه���م ب������ال������دي������ون اي����ت����ايل

م���ال���ي���ه م�����رع�����ب�����ه  اأزم��������������ه  وي�������ع�������اين   

ح����ايف  ه������و  ل������و  اآالف  ع�������ض���ر  وي�������دف�������ع  

اإل������������ حم����ف����ظ����ه م�������ن م�������ارك�������ه غ���رب���ي���ه

م���ث���ل���ه  امل�����ت�����اج�����ر  يف  ي�������������ّدور  وغ�����������ريه 

�������ض������وق االي������ران������ي������ه م�����ت�����اج�����ر  ل�����ك�����ن   

����ض���ع���ره وع���������ايل   ) ون  )من�������رب  ت���ق���ل���ي���د 

ت�����ق�����ل�����ي�����د م�����ت�����م�����ي�����ز وم���������ّي���������ه م�����ّي�����ه

ي��ع��ر���س ه����ّم����ه  ب�������س   .. وي����ك����ذب  ي��ل��ب�����س 

امل���������ارك���������ه ل��������و ه��������ي غ����������دت وه����م����ي����ه

ي�����ك�����ذب ع����ل����ى ن���ف�������ض���ه ق����ب����ل م�����ا ي��ل��ب�����س

الأن�����������ه ي������ع������اين اأزم��������������ة ال�������ض���ط���ح���ي���ه

الفطينه

عشق المظاهر
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بحضور فاطمة بنت زايد

رابطة مشاعر  األدبية تنظم فعالية ادبية كبرى

»الحركة واالتِّصال«

معرض فني خاص لفنانين عرب في معرض آرت باريس- أبوظبي
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أقوال خالدةدانة غزر
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خالد العيسى

فنون

صوت الشعب
ر��سد  بـــن  حممـــد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  دعا 

�آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 

�لتي  حاكم دبي »رعاه �هلل« يف �جلل�سة �ال�ستثنائية 

ق�سر  يف  �ملا�سي  �لثالثاء  �لوزر�ء  جمل�ش  عقدها 

�لرئا�سة  .. دعا �أع�ساء حكومته �إىل �ملثابرة وعدم 

وز�ر�تهم  و�سوؤون  �أمور  دفة  ت�سيري  على  �العتماد 

�أعمال  �سري  متابعة  عليهم  بل  مكاتبهم،  د�خل  من 

�حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  و�أي�سًا  �لوز�ر�ت 

�إ�سالح  لهم  يت�سنى  حتى  يومية  ميد�نية  متابعة 

�خللل �إذ� ما وجد يف �أي �أمر و�ساأن يخ�ش �مل�سلحة 

�لوطنية �لعليا لدولتنا و�سعبنا.

واث��ب��ت��وا ل���ل���دار واج��ب��ه��ا

م��ط��ال��ب��ه��ا يف  ت��ه��ي��ن��وا  ال 

م��رات��ب��ه��ا يف  وامل�����ع�����ايل 

�ساحبها  ف���ال  وال���ن���واي���ا 

من اأقوال ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه:

»اإن بع�س النا�س يظنون اأن هذا املجتمع مل يعرف النظام الدميقراطي 

من قبل. وهذا خطاأ. الأن االآباء واالأجداد عرفوا ال�شورى. واآمنوا بها من 

قبلنا· لقد فعلوا ما نفعله نحن االآن. لكن كل بطريقته ومفاهيم ع�شره. 

و�شوف يظل مبداأ ال�شورى من اأهم اأ�ش�س حياتنا واإىل االأبد. واأنا اأتطلع 

مبا  امل��ب��داأ  ه��ذا  تطبيق  يف  وي�شتمرون  االأب��ن��اء  ياأتي  عندما  امل�شتقبل  اإىل 

يتالءم وحياتهم وع�شرهم ونظمهم«.

اإلك   ال حت����اول يف حل���م م���ا ه���و 

تنملك ب����ال����ت����ج����ارب  وامل�����ع�����اين 

�شللك ع��رف��ك  وِق���ل  جهلت  وان 

الهلك درب  يف  ب��ل��ي��ل  ت�����ش��ري  ال 

وال متد ايديك �شروات ال�شرير

وح���د م��ن��ه��ا م��غ��ت��ن��ي وح����ٍد فقري

لي�س عيبٍ  يف العرب اأن ت�شت�شري

وال تظن الزين يفر�س لك حرير

محمد بن راشد المكتوم

الهّمه ���س��ّدوا  اْوزران�����ا  ي��ا 

ال���وط���ن ك��ل��ف��ك��م ْم��ه��ّم��ه

واالأّمه ال�سعب  �سوت  اإنتوا 

ب��ال��ّذم��ه م��ق��رون  فعلكم 

ق���ال���وا ه��م��ال��ي��ل ال�����س��ع��ر وال��ث��ق��اف��ه

وقناديل �سموع  ه��ّل��ت  اب�����س��روا  قلت 

خ��راف��ه  .. ل��ك��ن  االإ�����س����دار  ق��ل��ي��ل��ة 

اجليل  ح��ا���س��ر  ل��ه��ا  ي�سهد  م��ا  ب��د  ال 

ل��ط��اف��ه م����ْع  اأدب  م����ْع  ذراب�����ه  ف��ي��ه��ا 

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�����س��اف��ه

مرا�سيل  بعدها  م��ن  وجتني   .. فيها 

كافه ه��ي  م��ا  وح���ب  بطيب  جتني 

ن���ور يل م��ن ب��ع��د ليل  ك��ن��ه��ا ب�����س��ارة 

ال�سحافه يف  ال�ساميه  احل���روف  ك��ل 

ه��م��ال��ي��ل ت�����س��م��ى  ج��م��ع��ن��اه��ا  اإذا 

ق���ال���وا ه��م��ال��ي��ل ال�����س��ع��ر وال��ث��ق��اف��ه

وقناديل �سموع  ه��ّل��ت  اب�����س��روا  قلت 

شهادة حق

هماليل 

راشد شرار

�لعدد  يف  �لر�ئعة  �للقاء  �أ�سد�ء  وبعد  �سر�ر  ر��سد  �ل�ساعر  �ال�ستاذ 

�ل�سابق، بعث لنا بر�سالة �سكر ملوؤها �لذوق و�لتقدير ونحن يف هماليل 

نعتز مبثل هذه �ل�سهادة �ل�سادقة �لعفوية ون�ساأل �هلل �أن نكون عند ح�سن 

ظن قر�ئنا د�ئمًا.

كتبت : عذابة املن�شوري
ز�يد  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  وح�سور  برعاية 

�آل نهيان حرم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد 

�إمارة عجمان،  �الأعلى حاكم  �ملجل�ش  �لنعيمي ع�سو 

تنظم ر�بطة م�ساعر�الأدبية فعالية كربى تعترب �حدى 

�هم خطو�تها �لتنظيمية يف مقر  جمعية �أم �ملوؤمنني 

2008/11/4م   بعجمان وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 

يف متام �ل�ساعة �ل�سابعة م�ساء.

وتتنوع �لفعالية من �م�سية �سعرية ومعر�ش ت�سوير 

�لوطنية  و�لهوية  و�لوطن  �ملر�أة  حماور  ي�ستعر�ش  فني 

�إىل جانب عرو�ش خمتلفة جميعها تتمركز حول �الإبد�ع 

حملة  تنظم  �الطار  ذ�ت  يف  �لر�بطة  �ن  �لن�سائي..كما 

للوقاية من �سرطان �لثدي  بالتعاون مع �الحتاد �لوطني 

لطلبة �الإمار�ت فرع �لطالبات �إىل جانب م�ساركات من 

ع�سو�ت جمعية م�سوري �الإمار�ت، كما وتتاألق على ر�أ�ش 

�لقائمة ن�ساطات د�ئرة �لثقافة و�الإعالم بعجمان. 

�ل�ساعر�ت  �لن�سائية كل من  �ل�سعرية  �الأم�سية  حتيي 

تنهات جند - رمي �لنعيم - علياء جوهر

في القلب زايد

�لزو�يا  يف  طرية  عاطرة  وذكر�ك  �لر�بعة  �ل�سنة  هي 

حلظة  تفارقنا  ال  طيبك  ب�سذ�  عابقة  و�سورتك  و�الأمكنة 

و�حدة وحبك ميالأ قلوبنا ووجد�ننا وكلماتك قب�ش من �لنور 

نتهجها يف حياتنا ون�ستلهمها فكر� و�دبا وق�سائد حب

وكل يوم مير بنا نزد�د �ميانا وقناعة باأنك رجل �ملو�قف 

�لكبرية و�ملعاين �لرفيعة و�الحا�سي�ش �ل�سامية زرعت �حلب 

فاأثمر وطنًا من �الإخال�ش و�لعطاء و�لتاآخي و�أخل�ست هلل 

ف�سعبك   .. �سدى  ل�سعبك  ت�سحياتك   تذهب  فلم  جهودك 

 .. الحتاده  ووالء  وحبًا  �قرت�بًا  يوم  كل  يف  يزد�د  ز�يد  يا 

و�بناوؤك ما�سون على �لنهج وخليفتك و�إخو�نه �حلكام على 

�لعهد و�لوعد.

ال تفريط يف ذرة من تر�بنا �لغايل بل نفديه باأرو�حنا 

و�أمو�لنا و�أبنائنا دون تردد.

يف  مو�طن  بني  فرق  ال  د�ئما  وعلمتنا  �أو�سيتنا  وكما   

�أخوة و��سقاء ننتمي لوطن  �ق�سى �الإمار�ت و�أدناها، كلنا 

�ثنني.  على  �لق�سمة  وال  و�لتفرقة  �لتجزئة  يقبل  ال  و�حد 

»�الإمار�ت« وطن �حلب و�لدين و�الأ�سالة و�لعروبة وطنك يا 

ز�يد وال ف�سل ملو�طن على مو�طن �إال بالعطاء و�الإخال�ش 

وتقاليده  وعاد�ته  بثقافته  �ل�سعب  وهذ�  �الأر�ش  لهذه 

�أو ي�سعى خالفه فقد  وفكره وموروثه ومن يفعل غري ذلك 

نبقى  �أن  ز�يد  يا  نعدك   .. مبينًا  �سالًل  و�سل  نف�سه  ظلم 

�لعظيم وعاد�تنا  �الإرث  و�أن نحافظ على  �أوفياء ما حيينا 

تغرنا  وال  بركبها  �حل�سار�ت  تغرينا  ال  �الأ�سيلة  �لعربية 

�لدين  خلدمة  معاها  ونتطور  نو�كبها  بل  بزخرفها  �لدنيا 

و�الإن�سان .. ن�سهد �هلل على ما يف قلوبنا باأنك �أخل�ست فينا 

وعدلت و�أوفيت وكنت �لقلب �لكبري و�الأب �لرحيم و�لنب�ش 

�ل�سادق مل�ساعرنا يف كل �ملو�قف وقدمت �لغايل و�لنفي�ش 

�لعليا  �ملر�تب  يف  وجعلك  �هلل  رحمك   .. ووطنك  ل�سعبك 

وغفر لك و�أثابك عنا خري �جلز�ء.

�ل�سيــخ  �ســمـــو  �أول  �لفــريق  رعــايــة  حتــت 

نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  حممد 

من  وبتنظيم  �مل�سلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 

�لتطوير  و�سركة  و�لرت�ث  للثقافة  �أبوظبي  هيئة 

و�ال�ستثمار �ل�سياحي، تنطلق فعاليات معر�ش �آرت 

باري�ش- �أبوظبي خالل �لفرتة من 17–21 نوفمرب 

2008 يف ق�سر �الإمار�ت باأبوظبي.
»�حلركة  معر�ش  �حلدث  فعاليات  �أبرز  ومن 

و�لبحر«:  �ل�سحر�ء  عرب  �ل�سفر  و�التِّ�سال.. 

�أمل  وتنظمه  �سباب،  عرب  بفنانني  �خلا�ش 

ع�سر  خلم�سة  �أعمااًل  �ختارت  �لتي  طر�بل�سي 

فنانًا ـ �لكثري منهم من �ل�سباب ـ يجمعها مو�سوع 

�ل�سحر�ء و�لبحر.

�خلم�سة  �مل�ساركني  �أ�سهر  �سمعون  �سوقي  ويعدُّ 

�أكرب  من  و�حدة  جتاوزت  وقد  �ملعر�ش،  يف  ع�سر 

2004م(  �أبي�ش،  يوم  يف  )�النتظار  لوحاته 

مز�د  يف  دوالر  �ألف  بثمانني  لتباع  �لتقدير�ت 

2008م  �أبريل/ني�سان  يف  �ملقام  كري�ستي 

باأبوظبي.

و��سرتك ر�سيد قري�سي وحممد رو��ش يف �ملز�د 

نف�سه، فح�سل �الأول على خم�سني �ألف دوالر لقاء 

وح�سل  1980م  عام  �ملر�سومة  لوحاته  �إحدى 

�لثاين على ثمانية ع�سر �ألف دوالر لقاء لوحة تعود 

�إىل عام 1971م.

جناحات  ف�سهدت  �سمرة  في�سل  �أعمال  �أما 

�سل�سلته  �إىل  يعود  ذلك  يف  و�لف�سل  �ملز�د�ت  يف 

»روؤو�ش«. ومرة �أخرى، كانت كري�ستي يف دبي هي 

من �سمح ببيع �إحدى منحوتاته ليبلغ �سعرها ثالثة 

ع�سر �ألف دوالر.

ومن بني �لفنانني �لذين يتمتعون ب�سهرة و��سعة 

عبد�لكرمي جمدل �لبيك، و�إيه ماتو، و�أمل د�غر، 

مبارخو،  وريكاردو  و�كيم،  وبول  �أوفريد،  وناديا 

و�سامل دباغ، ومايا عيد، وعبد�هلل �كر، وجو�سلني 

�سعب، وجوزيف �بي ياغي.

�لعام  هذ�  �أبوظبي  باري�ش  �آرت  ��ستحدث 

ق�سمًا جديدً� مكر�سًا ملعار�ش �ل�سباب ومو�هبهم 

ثمانية  م  وتقدِّ لها.  يروجون  �لتي  �لفنية 

معار�ش فنية الأعمال ثمانية فنانني �سباب من 

ثمانية بلد�ن  الإبقاء �لعني مفتوحة على فناين 

�لعظماء. �لغد 

�أعمال  كذلك  �ل�سباب  مو�سوع  ويت�سمن 

�مللونة،  �ل�سورية  مبونتاجاتها  زكريا  كامي 

ويزيد  �ملختزلة،  بلوحاته  نحا�ش  مارك  وجان 

�أوالب برتكيبه لالأقنعة، ونانو و�ر�سونو بلوحاته 

�مليالة لل�سيا�سة، وبارتيما نيثاين ب�سورها ذ�ت 

بلوحاتها  فيدروفا  ومارينا  �لهندية،  �لدو�فع 

نيكوال  بجائزة  �الأخرية  ظفرت  وقد  �ملتالألئة. 

فيوليت يف �لدورة �ملا�سية الآرت باري�ش.




