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المشـــــاعر

إشراف :عيسى السرور

صبح
آه  ..يا
ٍ
لمحت في عتمته روحي!!
طفلة تصدح :
ٍ
على خشب المسارح
يا صوتها ..الغاضب المقطوع
بعض السواد ..شموع
ومحد درى وش قلتي..
ٍ
خانتني الجوارح..
مثل القصيد...
...اللي كتبت البارح !
لـ األمير «بدر بن عبد المحسن»

ريتويت ..ريتويت..

faisal-alfahad@live.com
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متابعة وإعداد :فيصل الفهد

بح�ضور ُنخبة من ال�شعراء واملثقفني والأدباء..

منتدى الأدب ال�شعبي بالإح�ساء يحتفي بتد�شني ديوان لـ� 53شاعر ًا
�إحتفى منتدى الأدب ال�شعبي التابع جلمعية الثقافة والفنون بالإح�ساء باململكة
العربية ال�سعودية بقاعة م�سرح اجلمعية م�ؤخر ًا بتد�شني الإ�صدار الأول لديوان
ُ
ي�ضم نتاج � 53شاعر ًا من �أع�ضاء املُنتدى ،بواقع  ٢٦٥ق�صيدة تقع يف � ٤٥٩صفحة
من احلجم الكبري ،وترتاوح بني الأغرا�ض الوطنية واالجتماعية والوجدانية.
وقدم احلفل ع�ضو املنتدى ال�شاعر
ع��م��اد النعيم ،وا�شتمل على كلمة
ملدير اجلمعية الأ�ستاذ علي الغوينم
قال فيها �إن هذا الديوان هو الأول
منذ ت�أ�سي�س املنتدى ،ويعد مرجعاً
للباحثني يف جمال ال�شعر ال�شعبي،
ومي���ث���ل �إ����ض���اف���ة ن��وع��ي��ة للمكتبة
ال�شعريةُ ،مث ِّمناً هذا اجلهد الذي
بذله رئي�س منتدى الأدب ال�شعبي
ال�شاعر الإع�لام��ي را���ش��د القنا�ص
وزم�����ل�����ا�ؤه ال�������ش���ع���راء ب����دع����م م��ن
رجال الأعمال املهتمني بهذا الفن
الأ�صيل ،ومتنى التوفيق والنجاح
للمنتدى يف كل خطواته.
وا�شتمل التد�شني على كلمة لرئي�س
املنتدى �أ���ش��ار فيها �إل��ى �أن ق�صائد
هذا الديوان تمُ ثل باقة من الزهور
اليانعة ذات ال�شذى الزاكي ب�صورها
امللونة وتعابريها اجلميلة و�أخْ ِيلَتها
املُ��ج�� َّن��ح��ة ول��غ��ت��ه��ا ال��ع�����ص��ري��ة ال��ت��ي
تواكب ذائقة املتلقي املعا�صر لل�شعر
النبطي احلديث.
و�أزجى �شكره العميق وتقديره اجلم

جلميع امل�ساهمني الذين دعموا هذا
الإ�صدار ب�أريحيتهم املعهودة.
ب���ع���د ذل������ك مت ت����ك����رمي ال���داع���م�ي�ن
وال�شعراء امل�شاركني يف هذا الإ�صدار
املُتميز الذي يُرثي احلركة ال�شعرية

يف املنطقة ويخدم املهتمني بها.
ويف ن��ه��اي��ة ت��ل��ك االح��ت��ف��ال��ي��ة ج��رى
توزيع �أعداد كثرية من ن�سخ الديوان
على اجلمهور الكرمي ال��ذي تفاعل
مع هذا الإهداء بال�شكر والثناء.

فكرة الديوان
وعن فكرة الديوان ،قال �إنها
نبعت م��ن جل�سات املنتدى
ال�شعبي باجلمعية وما متخ�ض
عنها م��ن �أم�����س��ي��ات ون���دوات
لأغ���ل���ب ه������ؤالء ال�����ش��ع��راء،
ومن ثم �أحببنا �أن جتمعهم
مظلة دي���وان �شعري يجمع
�إبداعاتهم ،مبين ًا �أن هناك
����زاء �أخ���رى م��ن ال��دي��وان
�أج ً
نف�سه �ست�أتي الحق ًا ل�شعراء
�آخرين مل تن�شر ق�صائدهم.

نزف

لـ عبدالرحمن ال�شعيبي

َ����ج����ع ط��رف��ك
ت��������دارك ����ص���اح���ب���ك ق����ب����لِ ْي����ه ْ
ت���������ض����ي����ق �إرج����������������اه م�������ا ق�������د ب���������اح يف رج���������واه
ه������������دو�ؤك �����ش����ي ب�����ع�����ده ي����ب����ت����دي ع�����ص��ف��ك
وه���������������دوءه ب������ع������ده ال�����ف�����رق�����ا وط�����������ول خ����ط����اه
ج����ف����اك �أق���������ص����ى م�������داك وم����ب����ت����دا ح��ت��ف��ك
وه�������������و يف رح������ل������ت������ه غ������� َّن�������ى ع�������ل�������ى ل����ي��ل�اه
جت������ي ل�����ي�����ل�����ى ..ول�����ك�����ن م������ن ب����ع����د ن���زف���ك
�أال ي��������ا م��������ن رح����������ل ك��������� ّل���������ه ..ق�����ب�����ل ل����ق����ي����اه
ج���ه���ل���ك ال����ل����ي ع����رف����ك وم�����ن ق���ب���ل ع���ر ّف���ك
ي�����ع�����رف�����ك ك��������ل م��������ن ي���������س����ه����ر ع�����ل�����ى م����ع����ن����اه
و�إ�����ش����ارات����ك ج���م���ل و�أن�������ت اجل������دل ن�����ص��ف��ك
وت����خ����ي����ل����ك ال�������ه�������وى ������ض����� َّم�����ة وح������م������ر ����ش���ف���اه
والي�����������دري ل���ي���ا ت���ب���� ِّ���س���م���ت ..م���ـ���ن ل��ط��ف��ك
�أو �إ ّن�������������ك م�������ا ت�����ب�����ي ق��������رب��������ه ..وال ال م�����اه

وب�َّي�نَّ را�شد القنَّا�ص �أن هذا
الديوان هو الأول بالن�سبة
للمنتدى منذ ت�أ�سي�سه ،وقد
ج��اء ل ُيثيت �إمياننا الرا�سخ
مب���ا ت���زخ���ر ب���ه الإح�����س��اء
م���ن ���ش��ع��راء ك���ب���ار يف ه��ذا
�يرا �إل��ى
ال��ف��ن اجل��م��ي��لُ ،م�����ش ً
�أن ق�صائد ال�����ش��ع��راء التي
ت َ
�����ض�� َّم��ن��ه��ا ال����دي����وان متثل
�أغرا�ض ًا متعددة ما بني الغزل
والرثاء واملديح والعتاب.

مكتوب
لـ خالد الطاهر

امل����وال ..ف��ن م��ن الفنون القولية ي��ن��درج حتته :املربع
وال�سباعي .ويطلق عليه يف بغداد
واخلما�سي وال�سدا�سي ّ
واخلليج عموم ًا الـ(زهريى) ،واملوال ال�سبعاوي �أو امل�سبوع �أو
ال�سباعي يتكون من �سبعة �أبيات .تتفق الثالثة الأولى فى
ُّ
وحدة القافية ،وتتفق الثالثة الثانية يف قافية �أخرى..
وي�أتي البيت ال�سابع م�شتم ًال على قافية الأولى والثانية.
وفيما يلي �أمنوذج منه:

يا دنيا ..رغم الأمل جاي يل يف الربيد :مكتوب
ك�شف ال�سعادة �إنكتب و�إ�سمي بالعري�ض مكتوب
�ساعتهـا� ..أرح���ل �أن���ا ولبيت احل��ب��ي��ب ..مكتوب
ي��ا م��ا ���ص��اح��ب��ت ك��ث�ير وال م��ن��ه��م رف���ي���ق ..م��ايل
�أك��ل��وا يف خ�يري �سنني وع�� َّب��ا ْل��ه��م ..جيوب مايل
مل���ا ال����زم����ان �إن���ق���ل���ب ..ول���ك���وم ال���ه���م���وم ..م��ايل
ال�صحاب :مايل ..مني يوقف ق�صاد مكتوب؟!
قال ِّ

