14

فيــــض

المشـــــاعر

إشراف :عيسى السرور

متابعة وإعداد :فيصل الفهد

ِّ
ال�ش ْع ُرَ :ل ْف ُظهُ
نصايف الليل..
الناس ّ
عني ال غفت
في غفلة الليل..
طرشت يا ربعي لكم:
ّ
قلب حشا
سالم من
ٍ
ما قط نساكم
وعين ..مــا لـيـلـة غفت
إال :معاكم
لـ«الشيخ عيسى بن راشد»

ريتويت ..ريتويت..
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ِ�ش ْع ُر ْه «»1

امليزان :الآل���ة التي ت��وزن بها
الأ�شياء.
م���وزون��� :ش��يء م�����وزون ج��رى
على وزنٍ �أو مقدا ٍر معلوم.
ال�شعور :الإدراك ب�لا دل��ي��ل،
والإح�سا�س له ثالثة مظاهر
ه�����ي الإدراك ،وال�����وج�����دان
والنزوع.
والإدراك :العلم بال�شيء= :
لي�س له وزن.
وال���وج���دان :ي��ط��ل��ق ع��ل��ى كل
إح�سا�س �أ َّويل باللذة �أو الأمل..
�
ٍ
= لي�س له وزن.
والنزوع :الذي يحن �إلى وطنه
وي�شتاقه .ويف الرتبية :حالة
���ش��ع��وري��ة ت���رم���ي �إل�����ى ���س��ل��وك
م��ع�ين لتحقيق رغ��ب�� ٍة م���ا= ..
لي�س له وزن.
وللميزان كفتان ،وللق�صيدة
���ش��ط��ران :لذلك ج��اء تعريف
ال�شعر لديهم ت�شبيهاً؛ ال كما
يجب � ْأن يكون جامعاً مانعاً،
فعندما ت�س�ألني :ما هو الليل؟
ف�أجيبك ب���أن��ه ظ�لام ،ف���أن��ا يف
احلقيقة مل �أج��ب��ك ب��ق��در ما

و�صفت لك.
�ي�ر م���ن الأ����ش���ي���اء �أ���ص��ب��ح
وك���ث ٌ
و���ص��ف��ه��ا ت��ع��ري��ف��اً ل��ه��ا ،ول��ك��ن
مهما بلغ ه��ذا ال��و���ص��ف دقته
ي��ع��ت�بر ن���اق�������ص���اً ،وم�����ن ت��ل��ك
الأ�شياء بل �أهمها (ال�شعر).
وق���د ع���� َّرف ال���ع���رب ،وع��ن��دم��ا
�أق����ول (ع����رب) �أت���أ���س��ف ك��ث�يراً
لأن هذا التعريف ُيخرِجنا من
عروبتنا ب�شكلٍ �ساخر�،أقول:
ع َّرف العرب ال�شعر «ب�أ ّنه كال ٌم
ٌ
موزون ومقفى».
كالم :م�ضمون
موزون� :شكل
مقفى� :شكل
ومبا �أن لل�شكل كل هذه الأهمية
يف ال�������ش���ع���ر ك������ان الب������د ل���ه���ذه
الأ�شكال من مقايي�س وح��دود
متاماً كما تزن الأ�شياء ،لذلك
جاءوا بالوزن والقافية ك�أ�صول
تقعيدية لل�شعر و�أه��م��ل��وا �أول
ك��ل��م�� ٍة ب��ال��ت��ع��ري��ف (ك��ل��ام) بل
حتى ه��ذا ال��ـ(ك�لام) ق�� َّع��دوا له
القواعد والقوانني من جماز،
وا�ستعارة ،وت�شبيه ،و ..و �...إلخ.
وما جتاوز هذه القواعد املق َّننة

الكتابة

أشياء
• ُين�سقها :قايد احلربي

والقوانني املق َّعدة يعترب خارج
عامود ال�شعر ،فهناك لديهم:
م��ا َح��� ُ��س َ��ن ُ
لفظه و���س��اء معناه،
وما �ساء معناه و َح ُ�س َن ُ
لفظه،
وم��ا َق�� ُب�� َح ُ
لفظه ومعناه ،و ..و
�...إلخ من الآراء التي �أ�صبحت
ق����وان��ي�ن ُت����ل����زِم اخل�������ارج ع��ن��ه��ا
بالعودة �إليها لن�ستمر يف نف�س
الدائرة منذ الأزل!
وع��ن��دم��ا قلنا ع��ن �أل��ف��ي��ة اب��ن
م��ال��ك يف ال��ن��ح��و� :إ ّن���ه���ا ك�لا ٌم
م����وزون م��ق��ف��ى ،ق���ال���وا :نعم.
ق��ل��ن��ا �إذن ه���ي ���ش��ع��ر؟ ق��ال��وا
نعم ،ولك ّنه تعليمي ،لتهطل
الأ�سئلة :وهل يف ال�شعر ما هو
ق�سم
تعليمي؟ وهل ال�شعور ُي َّ
�إل���ى تعليمي وغ�ير تعليمي؟
وهل وهل وهل؟

يا اهلل ..يا ُي ّمه

وبليا أطفال
ُأم..
َّ

• لـ فاروق عبداهلل

• لـ هيفاء خالد «الكرز»

الذنوب ا�ستوطنتني
ارجموين بقلوب..
وما يفيد!
ُ
ما �سوى دمعك يا �أ ّمي
� ّ
أتو�ضا به و�أتوب
•••

ما بقى غريي وظ ّلي
ير�سمه لون انك�ساري
ربا
بات َّ
من جلودي
من حدودي
ترتع�ش فيني احلوا�س
ّ
ال�ضيا الأعمى مير من
ال�شقوق

�أ�سمع ال�صامت رعود
و�ألفظ الغام�ض بروق
ترجف �ضلوعي
�أد ِّور عن وطنْ
ميه:
يا اهلل يا ّ
يا اللي �صدرك يل َ�س َكنْ
اخل�شوع اجتاحني ك ّلي وبكيت
ال�سما بروحي تِه ّلي
ميه:
يا اهلل يا ّ
�إفر�شي
�أح�ضانك
با�ص ّلي

•••

�إفر�شي �أح�ضانك با�ص ّلي

• لـ علي ال�ضوي
�صمت و�أوراق ومهابة
كلما م ِّريت ْبهَم وفا�ض �صدري
�صارت �أوراقي �سماي
و�صارت همومي� :سحابة
•••
الكتابة..
زحمة حروف ومعان
كلما حاولت �أن �أرتبها:
�سطر ي�شبه �سطراً
ع َّيت ت�شابه!
•••
الكتابة..
كل معنى يف يدي
ما ي�شبه الثاين
ولكن بينها دم ..وقرابة!
•••
الكتابة
ليل غابة
وان كتبت �أتخيل الظلما �س�ؤالٍ
وينك�شف �صبح الإجابة!
•••
الكتابة:
يعني �شاعر لو تعذب
يعرف �شلون يتلذذ يف عذابه

«مكتوب ..ما �أجيب عيال»
هذه ال�صرخة التي ما يزال �صداها ُ
ي�ضج حا�ضر ًا يف �أرجاء ال�ساحة
ال�شعبية /الثقافية يف اخلليج رغم ال�سنني التي يف ط َّياتها� ..صرخة
ـ«عقم» الفكري لدى
ُعب عن ال ُ
الت�سليم بالقدر بقلب م�ؤمن والتي ت رّ
البع�ض ..واحلالة التي اختزلت ال�شاعرة /املر�أة!

ع��� ِّي���ب ع��ل��ى ط��ي��ب��ت��ي ي���ا خ��ال
ق���ل���بٍ ن��ث�رين ع��ل��ي��ه ..هْ ��ب��ال
وال��دم��ع وال�����ش��ال وال�سل�سال
م��ك��ت��وب يل م��ا �أج��ي��ب ْع��ي��ال
�صدر ايتك�سر على الأطفال
وال من رحمني على هاحلال
ك�������لٍ ي�����ن�����ادي يل الأغ����ل����ال
و�آن�������ا �أن��������ادي ْف ب���ك���ا امل�����وال
مايل �سوى :هالطهر وال�شال

ع�����ّي����رّ ين ْب����ق���� ْل����ب����ي ال����ط���� ّي����ب
ي������روح ل������ه ..ل��ي�ن م����ا �آغ��� ِّي���ب
وربٍ م����ن �أح����������زاين ْق����ر ِّي����ب
ب������ ْك������ر ..وت���ك���ف���ن���ت ب���ـ���ال���ث��� ِّي���ب
وح�ضن �إيتهادى على ْ�شو ِّيب
ال ب��ع��ي��د ي���ا خ�����ال ..ال ق��ر ِّي��ب
و�أغ��ل�ال����ه����م ج����اوب����ت :ط�� ِّي��ب
ال ح���ب ..ال �أط��ف��ال ال حب ِّيب
وخ����ل ال���ل���ي ب��ي��ع�� ِّي��ب ..ي��ع�� ِّي��ب

