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الشاعرة القطرية / أنثى جموح

ء أهال بك في ملفى القصيد، نود منك تعريف الجمهور ، عمن 
تكون أنثى جموح ؟

,أنثى جموح هي روح طفلة تتأرجح بني املاضي  الله  حياكم 
, تربط الخيوط فيما بينهما وتعيد نسجها على  واملستقبل 

شكل نص شعري ، وستجدون اإلجابة في هذه األبيات :

تي أبهر عيون الحاضرين
ّ
أنثى جموح افـطل

يه احتيال
ّ
تاتي حروفي في الصميم اللي يغط

ال مْر علي شي ما يمر إال على بيٍت دفني
يخرج سراير ما غدى في ظاهره طعم احتفال

هذا قصيدي في بريدي صادٍر عني حنني
والوارد اللي كم نطرته ما وصل حتى خيال

ء ملاذا اختيارك السم « أنثى جموح « ؟
تعبيرًا عن شخصيتي , وجموحي ليس فقط في الشعر , فهو 

متالزم مع أنوثتي.

ء منذ متى بدأت هوايتك للشعر و متى كتبت أول قصيدة لك؟
كنت في سن الـ 14 اجتمعت الروح بالكلمة , وحاور كل منهما 
 , الــقــدر املكبوت مكتوبًا  ـــد 

ّ
إلــى أن ول اآلخـــر بطريقته الخاصة 

وكان ذلك في 15-6-2002 م

ء تميلني إلى النشر االلكتروني، فما هو تأثيره بنجاح وانتشار 
أنثى جموح ؟

 , اليد  , لكني أجــده في متناول  أنــا ال أميل للنشر اإللكتروني 
والشبكة العنكبوتية ماهي إال نهر جــاري يجرف معه الغث 
والسمني , والــظــامــيء على الحافة يغترف مــا يــرتــوي بــه فقط 

إلــى اآلن فهو انعكاس جزئي لصفحة  , وبالنسبة ملا نشر لي 
أولية من مكنونات النفس وأسرار األماني.

ء برأيك ما هو مفتاح الوصول لقلب القارئ ؟
أن يكتب ما يؤمن به , ويؤمن بما يكتبه.

ء الساحة الشعرية في قطر , ما رأيك بها ؟
الــفــوز ملن  مــاراثــون شعري فيه الكثير مــن أبــطــال الكلمة , لكن 

يثبت على أطرافه من البداية إلى النهاية.

ء ما تعريف الشعر بمنظار أنثى جموح ؟
انسكاب الحروف من جرة األحاسيس , بشكل متالطم كأمواج 
البحر أو متناثر كحبات املطر , ويحدث على مرحلتني , تفريغ 

الجرة وإرواء األرض القاحلة. 

ء متى ؟ وأين ؟ وكيف تأتيك حالة كتابة الشعر؟
يًا , والنهار يلقمني 

ّ
أحسن الله عزاء ليلي ... طاملا اتصل بي معز

, ولــنــا أطـــراف حــديــث نتبادلها فــي حضور  ــزات تلقيمًا 
ّ
املــحــف

ح القريحة لينبت النص , 
ّ
الورق , والهدوء ماهو إال إزعاج يلق

وإذا حضرتني القريحة فإنها تقتلع جــذوري من أرض الواقع 
وتــأخــذنــي إلـــى فــضــاء جــديــد أحــــاول أن ألــتــقــط نــجــومــه إلـــى أن 

تنتهي الرحلة .. وأعود .

ء مـــا مـــدى انــعــكــاس تــجــاربــك الــشــخــصــيــة فـــي كــتــابــاتــك , وهــل 
تجدينها أقرب للواقعية أم الخيال؟

إلــى التكعيب  أقــرب  , والخيال  الواقعية في كتاباتي سريالية 
ل إال 

ّ
, ومــا طفى على السطح ال يمث , فجميع تجاربي كامنة 

الرذاذ منها.
ء ما هي أحب قصائدك إليك؟

ال يمكنني االختيار وال أظن أن هناك درجات في حب القصائد , 
لكن هناك أجواء متزامنة تجعل النص قريبًا أو أقرب.

ء أين تجدين نفسك من طموحاتك الشعرية وما هو حلمك بشكل 
عام ؟

مــهــمــا ســبــحــت فـــي بــحــر الــكــتــابــة , فـــال زالــــت هــنــاك محيطات 
فــي داخــلــي , وطموحي يصل السماء لكنه ال يتعدى فضائي 
املــتــواضــع , وأحــلــم بعالم شــاعــري , مــتــوازن كالشعر املـــوزون 

ت بلون الضمير.
ّ
ط

ُ
ومتالطف كتفعيلة خ

لــقــراء ملفى  ء ســررنــا بلقائك جــدا و نطلب منك قصيدة إهـــداء 
القصيد. 

يسعدني ذلك , وأهديكم قصيدة «ناي»

مآ بقى للنآي في عزفي لحن ،، والقصآيد كلهآ فالقلب نآي !
ومآ بقى للعود في عطري دهن ،، والبخور اللي مآلني هو هوآي !

كيف أسولف عن تفآصيل الوهن ،، والتعب في ملمحي دآيم معآي؟
عيب أقول إن اإلشآعة تمتحن ،، والحقيقة ظآهرة حتى ف خفآي !

الظآلم أصبح لي أنوآر و وسن ،، والبكى أمسى من اصنوفي دوآي !
والليآلي يفترض إنهآ سكن ،، والغفى رّوح وخآلّلي رجآي !

والقلم يمشي على كيف املحن ،، والفرح ينظر من ابعيد لــ سوآي !
بس أنا جلدهـ شجآعه .. يوم أحّن ،، أذكر إن الصبر تآليه ارتقآي !!

واذكر ان الدمع مآ يسقي صفن ،، وابتسم في دآخلي مع من حوآي !
القدر أكبر من احروف الشجن ،، والنصيب أعظم من الحلم ب حشآي !

والسعآده غآليه وتطلب ثمن ،، والحزن والكّد هو مبلغ قوآي !
يآعسى يصحى ضميرك يآ لحن ،، تعزف ألوآن الفرح في قلب نآي !

مابني برد الشتا والوقـت وسكاتـك 
ذابت شموع السهر والليـل يحرقهـا

أجاملـك بالسهـر واعـد نظراتـك 
وانطر متى كلمتـك يالعـذب تنطقهـا

وتروح عّني وتترك ضيقـة شتاتـك
وضلوع صدري هبوب الليل تصفقها

وان جيتني قلت : تدري امس وش فاتك ؟
مـن كثرمـا قلتهـا وّدي اصدقهـا

ماطاح قدرك وال نّز لت مـن ذاتـك
وال انزلت صورتك عنـدي معلقهـا

كبر الغال حدني ماشـوف هفواتـك
نفسي تحس الخطا والعيـن مغلقهـا

ياليل لي صاحـب تخجلـه نجماتـك
علم غشيم الهوى وش لون يعشقها

واقرا عليـه القصيـد وردد احداتـك 
من غيبة الشمس حتى جات مشرقها

من يسهرك صـار وّده اّنـه أيباتـك
من طول وقت يمر العيـن يزهقهـا

ياليل قل له وداع بهمـس نسماتـك
وقل له اذا فاتت اللحظـات يلحقهـا

برد الشـتا

حرف و صورة

، والتي ال  ننتظر مشاركاتكم الشعرية بما يتناسب مع جو الصورة خالل األسبوعني القادمني 
تتجاوز أربعة أبيات أو أربعة أسطر تفعيلة

قديمك نديمك
( شيلة عرضه )

نقمع الشره

حن هل الدار ياللي ناشٍد عّنا .. نقمع الشره ال يزداد طغيانه

من قديٍم نعْدل املايله حّنا .. مايل الراس نضرب به بحيطانه

يوم كلٍّ لفّنه حن ترى فّنا .. نصرة الدين حّتى شاع برهانه

انشد اللي موّرخ مجدنا عّنا .. عز االدنني ضد الشره عدوانه

صابريٍن وشد امليل ما حّنا .. طال وقته وهو ما وقف ميحانه

رب والي السما يسمع بعد مّنا .. لني يوفي لراعي الدين 
دّيانه

للشاعر املرحوم / الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني

أنـا خـبـري بـهالورده وهــي بيضـا قـبـل مـا أجيك
و لـكـن مـن خـجـلها جـيـت أقـدمـها لــك أحـّمـرت !

يـفـّز العـشـب مـن صحرا لها جــاب الـبـدو طاريك
ومـن يـقدر يـلــوم أرٍض وطيـتيـها لـو أخـّضـرت  ؟

حـبـيبي والـجبل ((  وادي )) .. وقـــف بــقـدومـك يحييك !
حـبـيـبي والـكـالم أطـفـال هـابـت حـسـنك وفـّرت  !!

أحـبـك والسما بحـٍر .. (( ســما )) يـومه غـسـل رجـليك
ولو مانك لـمـست الـشمس مأشتعلت وال أحتّرت

أحـسـب أن الضحى ظــلـك ، وأعـرف أن القمر باقيك
وخـدك عذر ألحـلى البيض لـيـن أقبلتي وأسمـّرت

وأنـــا الاشتـقـتـلي وّجــه ســـواد العـيـن يـم يـديـك
وإذا مـاني بهـا فـأعرف تــرى أهدابك علي مّرت

وإذا إن الـشـمس طاف ابها كـواكب فـأنـت ما يكـفـيك
تطـوف ابك الـمـجــرات وكــواكـبـهــا ومـا جــّرت

حبيبي مأنت األحلى ! أنت األحلى خذ بعض مافيك !!
حـبـيـبي والليالي لـــو تــناثر شـعــرك اشـقـّرت  !!

وأنا مدري ورا الـورده مـعـك حـمـرا بـال تـشـكـيك
ولـكــن خـذتهــا مّنك بـأشـم العـطـر وأصـفـّرت !!

انا خبري بهالورده

يا سالم الله على أهل الدار، والّزوار ، عّد :
صوت رعد، ومزن سعد، وعّد ماطارت حمامه

مرحبا... باقولها / والله على قولي شهد !
ضيف فالّدوحه، وأحس إّني وسط حضن املنامه

جيت من داري بلد ، رايح قطر.. نفس البلد !
ماش فرق، وماش عرق.. اال مبلل في هيامه !

شعب واحد، عزم ساعد.. فالوغى عّز وسند
فنا: املسافه، والكالفه، واملالمه !!

ّ
ماتوق

البحر غّدار.. وأمواج البحر تحتاج حد !
ترفع الهقوات، والفزعات تمطر كّل هامه !

من حمدنا جات يّد، ومن حمدكم جات يّد ،
وإنولد جسر املحّبه بيننا وّد وسالمه  !

لو نشدت املجد، والطوالت.. التاريخ رّد :
درعنا صامل، عالقتنا مثل: ظهر وحزامه !

نا من نسل جد ّ !
ّ
نا أوالد عّم... وكل

ّ
كل

الخليج.. اللي نموت وال يطيح اعلى سنامه

والسعودي والعماني واإلماراتي بعد ،
نا فخر املراجل والكرامه 

ّ
والكويتي.. كل

الله يديم املحّبه، والله يعّم السعد !
والله يعّزج ( قطر ) دار الكرم وأّم الشهامه

جسر املحبة

الشاعر البحريني / عبدالله خالد الجودر 

للشاعر القطري / حمد عبدالله النعيمي (وجـــه الشمال ) للشاعر السعودي / عبداملحسن بن سعيد (العاشق)

بسم الله نبدأ
نرحب بجميع محبي الشعر في صفحتهم ملفى القصيد. ستجدون بإذن الله التنوع في الطرح, وحرصنا على تفاعلكم معنا 

بإبداعتكم الشعرية.  وأيضًا سيكون املجال مفتوحًا لهواة الشعر للمشاركة والتفاعل من خالل فقرات ملفى القصيد املتنوعة.
وبسم الله نبدا....
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