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اعداد :المويهان

نبض

ومض

ع��ل��ى ذاك ال��ط��ري��ق ال���ل���ي ي��س��م��ون��ه غ���ـ���رام أح��ب��ـ��اب
وط����ت رج���ل���ي ع��ل��ى درب�����ه وال أدري وش ن����وى فيني
ت��ب��ع��ت��ه آلخ����ر دروب�����ه  ..أل���ي���ن أن ال��ق��م��ر ق��ـ��د غ��ـ��اب
��ات ت��ودي��ن��ـ��ي
ت��ع��ـ��ب ق��ل��ب��ـ��ي  ،وال ت��ع��ب��ـ��ت م���س���اف���ـ� ٍ

الدعوه عامة لحضور االمسية الشعرية (غدا االربعاء)
التي تنظمها منتديات اوزان االدبية في الجامعة العربية
المفتوحه في تمام الساعة السابعة مساء.

الشاعر :حامد زيد

الشاعر محمد بن راشد املنّاعي

الشاعر خالد حميد الذيايب

غدا أمسية منتديات «أوزان» بالجامعة العربية

اكتب على
اسمي قصيده !

ف���ي م��ث��ل ه���ذا ال���ي���وم ج��ت��ن��ي ا ْوح���ي���ده
ح�����روف ف��راي��د
وال���ل���ي ح����دث ت��ب��غ��ي
ٍ
وات��ق��ول  :اك��ت��ب ل��ي على اس��م��ي قصيده
ق���ص���ي���د ٍة م����ا م��ث��ل��ه��ا م����ن ق��ص��اي��د
وت���ف��� ّن���ن اب���رس���م���ي وح��س��ن��ي وج��ي��ده
ع��ل��ي ال��ح��س��اي��د !
وش���ع���اد ل���و ك���ث���روا
ّ
ق���ص���ي���د ٍة آخ�����ر م����ودي����ل وج���دي���ده
أح����ر ف��ي��ه��ا ه��ن��د واخ���ت���ي ع��ن��اي��د !
واك����ت����ب ب���أن���ي ل��ل��ح�لا س���ي���د س��ي��ده
ري�����م خ��اب��ه��ا ك���ل ص��اي��د
واك��ت��ب��ن��ي
ٍ
واط���ل���ب ول����ك أم�����وال وال���ل���ي ت��ري��ده
ب���س ال��م��ه��م ت��ن��ش��ر ع��ل��ى اش��ه��ر ج �راي��د
وآق�������ول :ح���اض���ر اب���ش���ري ي���ا س��ع��ي��ده
��وم س��داي��د
�
��ل
�
ع
واخ�����ذي م���ن ح���روف���ي
ٍ
ت�������راك م���ن���ت���ي ي����ا ف��ل�ان����ه وح���ي���ده
ق��ب��ل��ك ط��ل��ب��ن��ي ح����ور ك��ث��ر وع���داي���د
ال����م����ال س������ ّوا خ���ل���ق آدم ع��ب��ي��ده
ل���ك���ن ان�����ا م���ان���ي ع���ل���ى ه��ال��ع��واي��د
م��ا غ��ي��ر أب��ك��ت��ب ش��ع��ري الح��ل��ى ف��ري��ده
م���ا ب��ك��ت��ب إال ل��ل��ي ب���ال���زي���ن ك��اي��د
م��ا غ��ي��ر (ش��ي��خ��ه) وال��ح�لا ه��ي تصيده
م��اغ��ي��ر (ش��ي��خ��ه) ل��و ب��غ��ى ال��ري��م قايد
ول����ي����د ٍة ل��ل��ح��س��ن ْو ص�����ارت ع��م��ي��ده
ل��و ه��ي ح�لاه��ا اف���ـ ْب��ن��ك ح � ّق��ق ف��واي��د !
د ّرة ح��س��ن  ..ق��م��ره وت���وه���ا ول��ي��ده
ل��و ش��اف��ه��ا ال��ص��اي��م ي��ص � ّب��ح  ..ي��ع��اي��د !
ي��ض��ي��ف ف��ي��ه��ا ال���زي���ن ط��ب��ع ال��ع��ن��ي��ده
ع��ج��اي��ب ال���دن���ي���ا ل��ه��ا ال���ي���وم راي���د
وال���ش���ي���ن و ّي����اه����ا ض���دي���د وض���دي���ده
ش��وف��ي ح�لاه��ا اي���زي���د ب��ي��ن ال��ض��داي��د
م���ن ح � ّب��ه��ا ي��ج��ري اف���دم���ي واف���وري���ده
م���ن ح��ك��م��ه��ا ف��ال��ق��ل��ب ن���اف���ذ وس��اي��د
ف���ي ش��وف��ه��ا غ��� ّن���ي ي���ا أس���ع���د ن��ش��ي��ده
وف�����ي ظ���م���اه���ا ج����ر ي����ا ح�����زن زاي����د
وف����ي وص��ل��ه��ا أح���ظ���ى ب��ن��وم��ه رغ��ي��ده
ب���ف���راق���ه���ا آودّع���������ك ي����ا ال���وس���اي���د
إح��ت��ل��ـّ��ت اف����ـْ����وادي وص�����ارت ت��س��ي��ده
ج��ي��وش ش��داي��د !
س��ي��ف أو
م��ن دون
ٍ
ٍ
(ش��ي��خ��ه) تطيح إل��ـْ��ه��ا ال��ن��ج��وم البعيده
ك��ل��م��ا ّ
ت���أش���ر ل��ل��س��م��ا ط���اح���وا واي���د
ب�� ّي��ح��ت م��ك��ن��ون��ي اب��ق��ص��ي��ده م��ف��ي��ده
����م ش���ع���ري ْب����أد ّل����ه وش��ه��اي��د
ِوام�����د ّع� ٍ
ف��ق��ط ل��ـ(ش��ي��خ��ه) بكتب أح��ل��ى قصيده
م��ت��أل��ـّ��ق��ـّ��ه ب���ازه���ى ال��م��ع��ان��ي ال��ف �راي��د

الشاعرة :سمية الظبي «أم فيصل»

احترت
احـتـرت ياسـيـد الـمـال فـيـك واحـتــرت
مــدري غــالك الـلـي خـذانــي وجـبـتـه
علـى يدينـي ضمـك الشـوق وازه��ـ��رت
تنـبـت شـرايـيـن الـغــال شـــوف نـبـتـه
افرطت فـي شـرب الغـال منـك واكثـرت
حـتــى البـقـايـا مـــن مـــراره شـربـتـه
م��ـ��اودي اظهـر حــب جــواي واظـهـرت
يـفــداك قـلــب (ن) فـــي يـديـنـي نكـبـتـه
جـيــت بـصـالتـي التـولـمـت واجـهــرت
خشـوعـي الـلـي فــي صـالتــي نهـبـتـه
سـويـت لــك تـاريـخ مـيـالد واشـهــرت
فــي لـوحــة عـيـونـي غـالتــك نسـبـتـه
فـي يــوم مـيـالدك تضنـيـت واعـسـرت
صيحه ورى صيحـه علـى القلـب ربتـه
ي��وم انتشقت م��ن الغال شـوق واجمـرت
حسـيـت باحـسـاس المسيـحـي لسـبـتـه
شـفـت التجـلـي والخـيـاالت وابـصــرت
اتــقــنــت دوري بـالـخــيــال ولـعـبــتــه
حلقت ف��ي ليل (ن) م��ن ال��ش��وق واسهرت
غـيــم (ن) تـوشــح بـالـظــالم وحـلـبـتـه
واقـع حياتـي ماعـتـرف فـيـه وانـكـرت
اعـتــز فـــي واقـــع حـيـاتــك رغـبـتــه
تـركـت لجـلـك بـاقـي الـنـاس واحـقـرت
مــن هــو بغـانـي فــي طريـقـي عقبـتـه

كوكو شانيل

عمر اللهيميد

سعود الجوفان

غد األربعاء الموافق  23م��ارس 2011م
سوف تقام أمسية شعرية في الجامعة العربية
المفتوحة في تمام الساعة (  7مساء ) تقيمها
منتديات أوزان األدبية كعادتها كل عام للشعراء

فارس الشمري

األعضاء المنضمين لعضوية المنتدى وهي
األمسية السادسة لهم منذ انطالقة المنتدى
وسوف يكون فرسان األمسية غدا الشاعر عادل
عوض الرشيدي والشاعر عمر اللهيميد والشاعر

عادل الرشيدي

سعود الجوفان وسوف يدير األمسية اإلعالمي
المذيع فارس الشمري والدعوة عامة للجمهور
وسوف يخصص منظمي األمسية (مكانا خاصا
للحضور النسائي).

ضلعين من صدر عنزه
ليست رثاء انما هي وصف لحال عيون لم تجف دموعها يعبر بها الشاعر خلف المشعان
بين فجيعتنا بالشيخ غازي الحريميس ثم فجيعتنا بالشيخ ثامر النوري المهيد

ك��وك��و ش��ان��ي��ل أن ه���ب زاك����ي نسيمه
ي��أخ��ذن��ي ب��ري��ح��ه إل���ى ح���رب االع��ص��اب
أه�����ب ي����ا ه��ال��ع��ط��ر ي���اه���و ص��ت��ي��م��ه
ري��ح��ه س����وات ال��س��ح��ر ودا وال ج��اب
ج�������روح أل��ي��م��ه
ري���ح���ه ي���ج���دد ب����ي
ٍ
خ���ص ل��ي��ا رددت ف���ي ب��ال��ي (أغ�����راب)
ٍ
أغ�����وص ف���ي ب��ح��ر ال����غ����رام وج��ح��ي��م��ه
ل��ل��م��ه��ره ال���ل���ي وق��ت��ه��ا دوم ب��غ��ي��اب
أم ال���ع���ي���ون ال���ل���ى ن��ظ��ره��ا ظليمه
م���ن ش��اف��ه��ا ي��ح��س ط��ع��ن��ات االه����داب
س�����و ٍد ن��ظ��ره��ا ي��رت��ك��ب ل���ه ج��ري��م��ه
الس��ل��ه��م��ت ب��ش��وي��ش م��ن ب���اب االع��ج��اب
ي���ا ف��ات��ن��ه وال���ص���ب���ر م����اش ل���ه قيمه
أن��ت��ي ن��ك��ب��ت��ي ع��ف��ش ع��ك��ف��ان االش��ن��اب
وان�����ا ض��ح��ي��ة وج���ه���ك ال���ل���ي ن��دي��م��ه
ك���ن���ه ي���ن���اظ���ر ل��ل��ق��م��ر م���اب���ع���د غ���اب
ل���ب���ي���ه ي���اخ���ص��� ٍر ردوف��������ه ت��ض��ي��م��ه
وج��س��م ج��م��ال��ه ض��ي��ع أص��ح��اب االل��ب��اب
ٍ
��م ي��زي��ن��ه ال���ت���رف وال��ح��ش��ي��م��ه
ج���س� ٍ
وس��ت��اي��ل م��ج��ن��ون ي��ح��س��ب ل��ه أح��س��اب
ٍ
واص�������ل ح����د ت��ي��م��ه
ال�������ذوق ف��ي��ه��ا
ٍ
وال���زي���ن ف��ي��ه��ا ق��ط��ع ق��ل��وب االح��ب��اب
ق���ل���وب فهيمه
إل���ي���ا ح��ك��ت ت��س��ح��ر
ٍ
وإل���ي���ا س��ك��ت��ت ب��أداب��ه��ا ت��ف��ت��ح أب���واب
ع���ذروب���ه���ا ب���ال���ص���وت ب���ح���ه م��ق��ي��م��ه
وأق����ول أن���ا (ه����ذا ب�لا أب����وك ي��اع��ق��اب)
ف��ي��ه��ا دل�����ع ط��ف��ل��ه وف���ي���ه���ا ع��زي��م��ه
ط��ف��ل��ه أن���وث���ت���ه���ا ت��س��ت��ر ب��ج��ل��ب��اب
��وب هشيمه
وإل���ي���ا ض��ح��ك��ت ت��زه��ر ق���ل� ٍ
وإل���ي���ا ب��ك��ت ي���ذب���ل زه����ر ك���ل ع��ن��اب
وإل���ي���ا م��ش��ت ي���ق���ال ه�����اذي عظيمه
وإل���ي���ا وق��ف��ت ه��ي��ب��ه وس��ك��ب��ه وت��رت��اب
م��ج��ن��ون�� ٍة ب���أف���ك���اره���ا ال��م��س��ت��دي��م��ه
م��ت��ح��ض��ره وأح���ي���ان ت��ن��س��ب ل�ل�اع���راب
م���ه���ره ب��ه��ا ك���ل ال���ع���واق���ب وخ��ي��م��ه
وم���ن ش��اف��ه��ا ي��ع��ي��ش االح��ل��ام منصاب
خ���ط���راٍ ع��ل��ى ال��ع��اق��ل ي��ط��ل��ق ح��ري��م��ه
ب��أس��ب��اب��ه��ا ( وال��ش��ي ي��ؤخ��ذ ب��االس��ب��اب )
م��ع��ه��ا ال���ن���س���اء ت���ق���ول دق����ه ق��دي��م��ه
والأل���وم���ه���ا ل���و س��ب��ب��ت ح���رق االع��ص��اب

الشاعر :خلف المشعان
البارحه ياطولها  -عندي من  -الحزن االكيد
وال��ي��وم مثل البارحه  ..عند القبايل كلها
عقب الفجيعه  -بالعضيد اليوم  ..نفجع بالعقيد
جيش من بعد (غ��ازي) (بثامر) صلها
الحزن ٍ
ضلعين من صدر عنزه مابينهم وقت زهيد
من خيرة سيوف العرب يوم السيوف تسلها
الموقف اكبر من (رثا) كفكف دموعك ياقصيد
ان كان بك دمعة حزن  -بيني وبينك خـلهــا
مابيك تفقد سطوتك قدامهم خلك شديد
احزم ضلوعك  -وافهق العبرات  ..التفطن لها
ان ظل فكرك منشغل فيها مع الزفره تزيد
الين ترقى للجفون  ...وتنحشر  ..وتهلها

ماهو بهذا وقتها ياصاحب ال��راي السديد
ربعك تحرى  ......وقفتك باليوم  ....هذا .قلها
الشيخ ثامر م��ارح��ل بقلوبنا عمره مديد
مابه مساحة بالقلوب اال وه��و محـــتلها
رد المنايا  -ليتها دي��رة  ..وتذكر من بعيد
ربعك ((يبوجون ال��دي��ار)) الين ماتاصلها
م��ار المنيه مالنا  -عنها  -والن��ق��در نحيد
لو ماهي من الله يجوز  ..نقول وشو  ..حلها ؟؟
يرجعه  ..دمعة عيون اهل الفقيد
ولو الفقيد ّ
نكفي عيون (ان��ور) عن الدمعه ونشفي غلها
ان غاب ثامر مايغيب الصيت يبدا من جديد
غيم  ..يظلل ظلـها
على يد اللي (خنصره) ٍ ..

الشاعرة :امللتاعة

شفني

ش��ف��ن��ي س��ه��ي��ر ال��ل��ي��ل ب��ال��ح��زن مغشي
شفني ع��ل��ى ح��ال��ي م��ع ال��ع��س��ر واليسر
شفني وان��ا اللي م��ن عنا ال��وق��ت مسجي
ونفسي على م��اه��ي م��ن الحمد والشكر
ش���ف ك��ي��ف ح���ل ال���ي���اس ي��اص��اح��ب��ي بي
وال���ي���وم اس���ي��� ٍر ع��ق��ب م��اك��ن��ت ان���ا حر
ش��ف��ن��ي وان����ا م��ان��ي م��ن ال��م��ي��ت وال��ح��ي
ش��ف ح��ال��ت��ي ع��ق��ب ال��ه��ن��ا ك��ي��ف منّضر
م��ث��ل ال��ش��ج��ر ل��ل��م��ي وال���ل���ي���ل للضي
وم��ث��ل اح���ت���واء ال��ب��ح��ر ل��ل��م��اس وال���در
وم��ث��ل ال��غ��ص��ون ال��ل��ي ت��ل��واب��ه��ا ال��ف��ي
وم��ث��ل س��م��وم ال��ق��ي��ض م��ع واه����ج الحر
وم��ث��ل ال��ح��روف ال��ل��ي كتبت نصها يدي
وص����ارت م��ث��ل م��ص��ف��وف ع��ق � ٍد م��ن الحر
وم��ث��ل ال��ن��خ��ل ي��م��وت واق����ف وه���و حي
وم��ث��ل ال��م��ط��ر الم���ن روى ي��اب��س ال��ب��ر
وم��ث��ل ال��غ��ري��ق ال��ل��ي ي����دور ع��ل��ى شي
ح���ت���ى ول�����و ق���ش���ه ت��ع��ل��ق ب���ه���ا ج��ر
وم��ث��ل ال��رض��ي��ع ال��ل��ي ب��ك��ى وان��ط��وى طي
ع��ل��ى رح���ي���ل ال���ص���در وك���ف���اي���ة ال����دّر
وم��ث��ل ال��ي��ت��ي��م ال��ل��ي ت��ب��اط��اب��ه ال��غ��ي
وف���اض���ت دم���وع���ه ك��ن��ه��ا س��ي��ل منجر
وم��ث��ل ال��وح��ي��د ال��ل��ي ف��ق��د خ���وة الخي
ي��ب��ك��ي ع��ل��ى ق��ب��ر االخ�����و ك���ل م��ام��ر
ه����ذه م��ع��ان��ي ش��وق��ه��ا م��ج��ت��م��ع في
س��ط��رت��ه��ا م���ن ف��ك��ر وال����ج����وف محتر
ف��ك�� ٍر غ���داب���ي ع��م��ر ب��ال��ح��س��ن وال��س��ي
ح���اول���ت ي��ص��ف��ال��ي ول���ك���ن غ����دى مر
ع��ط��ش��ان ط���ول ال��ع��م��ر وم���ج���اور ال��م��ي
م��ث��ل ال��ض��ري��ر ال��ل��ي م��ش��ى وح����ده وغ��ر
ال���م���س ق��س��ى وق���ت���ي وب��اق��ي��ه مخفي
ت��ع��ب��ت ف��ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال���ك���ر وال��ف��ر

