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فيــــض

المشـــــاعر

يعي�ش ال�صمت!..
و�أنا ال�صامت ..الأول
و�أنا ال�صامت ..الثاين
و�آ�آ�آنا� ..صامت ويكفي!!
�أ�شيل البحر ..يف �صدري
و�أ�شيل الأر�ض ...يف ك ّفي
مت ّر الكلمة من �صوبي
�أغ�ض طريف..
و�أ�شوف ال�صمت..
ب�س ال�صمت يف �صفي!..
لـ «فايق عبداجلليل» رحمه اهلل

ريتويت ..ريتويت..
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جمهري اليوم ي�سلط ال�ضوء على مدر�سة �شعرية و�شاعر
ت�شكيلي ر�سم �أع��ذب اللوحات ال�شعريةَّ ،
و�سطر للقارىء
�أعذب الق�صائد يف �شتى املجاالت بتنوع �أبعادها على م�ستوى
الر�ؤية والت�شكيل وتعدُّ د طرائق توظيف اللغة والرتاث،
وا�سرتفاد املوروث ب�أ�سلوب متجدد وغري م�ألوف.

�إلى �أن يقول يف ختام الق�صيدة:
ُ
«اهلل �أكرب..
كيف عنه ما دريتي؟!
ا�ستويتي..
وبان يل وجه احل�صاد..
�آه يا وجه احل�صاد..
�آه يا ذاك اجلحود..
اللي تالطم بال�سواد..
�آه يا ذيك اخلدود..
اللي ي�صفّعها الرماد..
ما وفت! �أو ما وفيتي! ما يهم..
ومن يقول �إن الوفا ه ّمي وه ّمك؟
�إرحلي ماين بي ّمك..
�إرحلي ك�أنك تبني واليه ّمك..
ومن متى كانت �سواليفي ته ّمك؟
ومن متى كانت عباراتي ته ّمك؟
ومن متى كان ال�شعر..
و�إ ّال �أنا حتى� ..أه ّمك؟!»
�إن من يتعمق يف قراءة ق�صائد �صالح
ال�����ش��ادي�( :أبي�ض الن ّية ،م��ا يه ّمك،
ال�شيب- ،وينك يا الفرج ،م ّد الهجر،
دقائق �صمت ،على العتبه) ،يكت�شف

�أنه �أمام الإح�سا�س نف�سه والت�صوير
ذات��ه! ق�صائد تقر�أها وك�أنك تعي�ش
ذل�����ك احل���ل���م ب����وج����ود ا���س��ت��ف��ه��ام��ات
ك��ث�يرة ،و�أم���اك���ن من��ر ب��ه��ا يف حياتنا
الواقعية وهي( :الذكريات).
لقد �أجاد �صالح ال�شادي يف ا�ستخدام
مر�آته ال�شعرية ليخلق �صوراً مُمتدة
�شديدة العذوبة ..عظيمة الت�أثري..
هذه ال�صور ق ْو َل َبها على �شكل �شعري
ع��ايل البنية الإي��ق��اع��ي��ة واللغوية.
يقول يف ق�صيدة (ناموا الأطفال):
«ناموا الأطفال..
والوح�شه �صحت فيني..
و�شد البال!
يا ريح املطر بالهون..
الي�صحون..
يا ريح املطر بالهون
يا ريح املطر
يا ريح:
ما �صدقت �أنا ..يغفون!
كفي ..وارفقي فينا..
كفي وارفقي..

شاعر ..أنا!!
لـ بركات ال�شمري

���ش��اع��ر �أن�������ا ..ي���ا ح��ن�ين الأم���������س حم��ت��اج��ك
�أب�������غ�������اك ال م������ن ط�����رق�����ت ال������ب������اب ت����ف����ت����ح يل
م�����ش��ت��اق واهلل ك����ث��ي�ر ..ل����ـ راح������ة �إزع����اج����ك
م�������ش���ت���اق �أح������ ّ�����س�����ك م����ث����ل م�����ا ك����ن����ت ت����ف����رح يل
م���ا ت���ذك���ر احل����ل����م ..ي����وم ي���ن���ام ب���ـ �أدراج������ك
ت�������ع�������ال ...ف����� ّ����س����ر غ����ي����اب����ه ل����ي����ه ؟ وا�������ش������رح يل
م�����ش��ت��اق �أداع�������ب ب���ح���رك و�أمل���������س �أم���واج���ك
م�������ش���ت���اق �أالم�����������س ع��م��ي��ق��ك و�أن��������ت ت�����س��ب��ح يل
ت���ع���ال و�إ����ش���ع���ل ب����ـ ���ص��م��ت��ي ك��ل��م��ة ���س��راج��ك
ت�������ع�������ال ...ل����ك����ن �إذا م�����ا ج����ي����ت ل��������ك ..رح يل
م��ا ج��ي��ت �أج�� ّم��ع ج��روح��ي ق��ا���ص��د �إح��راج��ك
ج���ي���ت���ك �أب����ب����ك����ي ..و�أب�����ي�����ك �أحل���ي���ن ت�����س��م��ح يل
ب��ـ ب��ك��ي ع��ل��ى ال��ن��ا���س والإح�����س��ا���س ال ماجك
ب������ـ ب����ك����ي ع����ل����ى امل���������وت ي�������وم �إن������������ه ..ي����ل���� ّم����ح يل
ب���ـ ب��ك��ي ع��ل��ى اجل������وع ..وامل����وج����وع ال داج���ك
ب������ـ ب����ك����ي ع����ل����ى ال������ك������ون وامل�������دف�������ون يف وح���ل���ي
ب����ـ ب���ك���ي ع���ل���ى ال�������روح وامل�����ج�����روح ال ه��اج��ك
ب������ـ ب����ك����ي ع����ل����ى احل�������ب ي�������وم احل�������ب ي������ل������ ّوح يل
ي��ا خ��ط��وة احل���ل���م ...ن��ام��ي و���س��ط دي��ب��اج��ك
����ي ال��������درب و�إرحت����ل����ي
و�إال �إت����رك����ي����ن����ي ...وخ����ل ّ
امل������وت ...ال م���ن ب��ك��ي��ت وج���ي���ت ..حمتاجك
وط�����رق�����ت ب������اب������ك ...وال ب�����ه ن�����ا������س :ت���ف���ت���ح يل

كفي..
�أبو�س �إيدك ..تفكينا!
ترى هالبعد يكفينا..
ويكفينا� ..شقا الأحوال!
�إلهي� ..إحفظ الأطفال..
�شاقول ال�صبح..
ال قالوا� :صباح اخلري يا بابا..
وبا�ص املدر�سة بالباب..
�شاقول �إنْ جيت �أعانقهم ب�صمتي..
واحلروف غياب!
و�شاقول �إنْ طالت الغربه عليهم..
وال�سفر ما طاب..
و�ش �أكذب..
والكذب خيبة..
و�ش �أ�صدق..
والزمن كذاب!
ن�شف �صوتي..
وال جف ال�س�ؤال الدامي احلرية!
متى نرحم بع�ضنا بع�ض؟
ومتى ن�سلم من �أهل البغ�ض؟
ومتى ها الأر�ض..
نغ�سلها من الو�سوا�س والغريه؟

تحت مجهري
بقلم� :أحالم الغامدي

د� .صالح ال�شادي «»3

�أعوذ بخالق الدنيا..
من الدنيا..
همه الدنيا»..
ومن اللي ِّ
ل��ع��ل ه���ذه ال��ق�����ص��ي��دة ه���ي ���ض��رب من
التجديد يف الت�صوير ال�شعري ،وما
�أ�شبه ه��ذه النغمات الت�أملية ب�إيقاع
(ال�صدق)� .صور و�أ�ساليب ومفردات
لغوية غاية يف اجلمال الأدبي الراقي؟
وبعد ..فما قر�أمتوه هو ق��راءة من
قارئة ت�ستمتع كثرياً بالن�ص الراقي
يف ه���ذا ال���ع���امل ال�����ش��ع��ري امل�����ض��يء.
وك����ن����ت �آم�������ل �أن �أت��������رك ال����ق����ارىء
يكت�شف بنف�سه ت�����ض��اري�����س احلقل
�����ص��ب ،ول��ك��ن��ن��ي �آث���رت
ال�����ش��ع��ري اخل ْ
�أنْ �أ���ش��ارك ال��ق��ارىء متعته وذائقته
الفنية .فكانت ه��ذه الإ���ض��اءة حتية
مني لل�شاعر امل�ضيء �أ َوج��اً وت�أ ُّلقاً..
ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح ال�������ش���ادي ،و�أرج����و
مب�شيئة اهلل �أال يكون ما قدمه نق�شاً
على املاء ولكنه �أثر بارز النقو�ش يف
�صرح حياتنا الثقافية وال�شعرية.
متت

أحالم ..الحياة
لـ فهد دوحان

كم هالعمر فاتت معاه:
فـ بيوت مليانة بدفا الأحالم
حياة ما..
واجلرية القدمية..
حلبيب ماء
وامل�ساجد احل ّية ب�صوت:
معنى �شعور الإنتماء..
الذاكرين ..الذاكرات!.
اللمعة..
والكثري اللي فقدنا ريحته
 النور الوحيد اللي يطوقنا
فقدنا قيمته ملا كربنا
قبل ال منتلي يف هال�سواد
وما بقى ملالحمه فينا
وتنحب�س فينا الأغاين
�سوى الواهن من البيوت
وال�شعر ..واحلب..
لـ عنكبوت الذكريات
وبع�ض الناجي من �أ�شياء!
ويوه يا كرث �إ�ستخرت �أحباب
احللم يورق ع�شب...
وتب ّللت مبطرهم
...يف وجه اليباب
والأماين ال�صافنات ..العاديات
�إقتات به ع�شب ال�صرب
الغايبات بـ عمري ..املتواريات
�أعي�ش ما �أ�شعر بخوف
ترفرف بجنحانها
وال تبللت �إرتواء!.
كانها تزرع بـ روحي
••••••••••••
ري�ش من ع�ش الطيور الغافيات
قلت لك �إخرتت ياما
�أجمل �أحالم احلياة
لكن �إخرتتك معاي
اللي جتي مت�أخرة
و�إخرتتك لنا..
متقدمة عن غريها من
غيب يتماهى باحلياة وفات:
املا�ضيات!..
من وجه نقرا يف تفا�صيله حياة اللي تفت�ش يف دفاتر عمرنا
واغنية ن�سمع معاها..
تقرا القلوب..
�صوت فريوز وجناة
ومت�سح بـ �إيدينها...
غيمة تبلل يبا�س الع�شب
...املرتاكم من احلزن
�أطفال و َفرا�ش ،وامهات
مثل :الأمهات!!

