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تذاكر و�أ�سواق!

«قدوع العيد» يجمع ال�شعراء من جديد يف جمعية ال�شعر البحرينية
كتب :حممد �آل مبارك:
�أقامت جمعية ال�شعر ال�شعبي م�ساء الأربعاء 29
يوليو  2015يف مقرها الكائن بالرفاع فعالية حتت
عنوان (قدوع العيد) والتي �أعلن من خاللها جمل�س
الإدارة عودة فعاليات املو�سم الثقايف للجمعية و�سط
ح�ضور متكامل من قبل ال�شعراء وال�شاعرات بالإ�ضافة
�إىل ال�ضيوف من دولة الكويت ال�شقيقة ال�شاعر
والإعالمي خالد املويهان والدكتور �صالح ال�شمري،
جاءت االفتتاحية بعمل لقاءات تلفزيونية مع ال�شعراء

وال�شاعرات تتعلق بالفعالية لربنامج «هال بحرين»
الذي يعر�ض �صباح كل يوم ما عدا اجلمعة وال�سبت،
ثم بد�أت القراءات ال�شعرية لل�شعراء والتي قدمها
ال�شاعر والإعالمي يو�سف �شويطر حيث ا�ستهل ال�شاعر
حممد امل�ضحي القراءة بالأبيات التي تتحدث عن العيد
والبهجة ومن ثم �ألقى البع�ض من ق�صائده ،بعدها �ألقى
ال�شاعر حممد �آل مبارك بع�ض الأبيات املتعلقة بالعيد
ثم �أ�سدل �ستارة العاطفة عندما قر�أ ال�شاعر ق�صيدة
(فتيل الذاكرة) التي ا�شتهرت م�ؤخرا ً له وهي غزيرة
ورقيقة تفاعلت معها عواطف اجلمهور وردد ابياتها

�شــرفــــة االحـــالم

عبداهلل اخلالدي

ت�����ض��ي��ع ك���ل ال�����س��وال��ف يف ح�����ض��ور الق�صيد
وال���ل���ي ه��م��وم��ه ت�����ش��دّه دوم اي����� ٍد ب���إي��د
وان�����ا ي���ا ح����زن ال���ل���ي���ايل ق��ل��ت ه���ل م���ن م��زي��د
ل���و ال��ر���س��اي��ل جت���ي م���ن دون ���س��اع��ي ب��ري��د
ٍ
ول���ي���ف بعيد
ق���ان���ون اال�����ش����واق يف رج�����وى
ي���ا اب��ع��د م���ن ال�����ش��م�����س واق�����رب م���ن ْظ��ل�ال ووري���د
غ���نّ���ا ع��ل��ى راي�����ة احل�����ب ال�����س��ق��ي��م الن�شيد
ق���ل���بٍ وف����ا ل����ك ح�����رام ان�����ك ت��ب��ي��ع��ه زه��ي��د
م�����ات احل�����س�ين ب���غ���در واهلل ْ ي��ح��ا���س��ب ي��زي��د
وان�����ا رج�����ل ادري ان امل�����وت ح����قٍ �أك��ي��د
اخ������اف ال م�����تّ يف ح���ب���ك ف��ل�ا اح�������س���ب ���ش��ه��ي��د
م����ا ���س��اف��ر ال�����ض��ح��ك م���ن وج���ه���ي لأَ ِ يّن وح��ي��د
م����ا ج��ي��ت ادو ْرك ب����اك����وره وع���زم���ي ح��دي��د
م���ا ج���ي���ت اداوي ق����دمي اجل�����رح دون اجل��دي��د
���ص��ح��ي��ح يف غ��ي��ب��ت��ك ���ض��ح��ك��ي م��ث��ل ي����وم عيد
وال���ل���ي م���ف���ارق ح��ب��اي��ب �أ����ش���ه���د ان�����ه ط��ري��د
ال���ل���ي ي��ج��ي��د ال���ه���وى م���ا �آظ�����ن ك���ره���ك يجيد
����س���رق���ت ق��ل��ب��ي وان�����ا م���ا ج��ي��ت ل���ك جل���ل اك��ي��د

الكثري من احل�ضور ،بعده �صدحت ال�شاعرتان نادية
دعيب�س وهيام العجالن اللتان قامتا ب�إلقاء بع�ض
الق�صائد املليئة باحل�س الأنثوي ثم ا�ستمرت القراءات
متنقل ًة بني ال�شعراء حم�سن احلمري ورا�شد الديحاين
وعبداهلل اخلالدي �إىل �أن مت اختتام الفعالية بامل�سك مع
ال�شاعر يون�س العيد.
عب ال�شعراء بعد الفعالية عن �شكرهم وامتنانهم
رّ
ملجل�س الإدارة املوقر على هذه البادرة التي تعد نقلة
نوعية يف فعاليات اجلمعية ،متمنني �أن ال تنقطع هذه
مثل هذه الفعاليات.

عبداهلل خالد اخلالدي
م���ث���ل ال����ف����رح يف م���ت���اه���ات احل�����زن ال ف��رق
اّ
ول حمق
�أب������دا ً ال ت��اخ��ذ ع��ل��ي��ه ان ���ض��اق
����ص���دري وط����ن وال���وط���ن م���ا ه����اب خ��م�����ش ال��ت��ف��ق
م�����ا م����ات م�����ض��م��ون��ه��ا ل���ك���نّ ���ش��ب��ه ان��خ��رق
ي���رق���ب ع���ل���ى ���ش��رف��ة اي���ام���ه ب��ح��ل�� ٍم ب�سق
����ش���ف ���ص��اح��ب��ك يف غ���ي���اب���ك ك����م ب�����ابٍ ط��رق
و�����ص����دوف االي�������ام ت��ل��ع��ب ب����ه وط��ي��ف��ك ب��رق
����ش���وف ال�����ص��ح��اري ول����و ت��ق�����س��ى جت��ي��ب ال��ع��ب��ق
واهلل ي���ع�ي�ن ال���ط���ل���ق م�����ن رام����ي��ي�ن ال��ط��ل��ق
ال���ع���م���ر حم�������س���وب واخل�����فّ�����اق دامي ���ص��دق
وام�������س���ي ���ض��ح��ي��ة ع�����ش��ق وال���ل���ي ���س��ب��ق��ن��ي لبق
وال ت�����س��اق��ط ث���م���ر وج������دي وب����اق����ي ورق
وال جت���نّ���ب���ت ب���ح���ر ال���ي���ا����س جل�����ل �آغ����رق
وال م�������د ّور دف������ى الن اخل����ف����وق اح�ت�رق
ع����رف����ت و�������ش ق��ي��م��ة االح���ل���ام ع��ق��ب الأرق
وع����رف����ت يف ع��ت��م��ة االي��������ام وي�������ش ال�����ش��ف��ق
وال����ل����ي ر����ش���ق���ه امل���ط���ر م���ا ه����و مي�����ش ال��ع��رق
وب���ح���ك���م اال�����س��ل�ام ت��ق��ط��ع ي���� ّد م����ن ه���و ���س��رق

اح�ســا�س طفـلــة
يـا عيـون اللـيـل من هو اختـلـ�س احـ�سـا�س طفـلـه؟
�شــابــت هــمــوم الـلـيـالـي فــالــدروب وعانـقـتـهـا
مـن �سرابـه مـن يديهـا وفاملحانـي مـن هـتـف لــه؟
لـيـن احـا�سـيـ�س الـبـريـه بـعــد مـــده خالفـتـهـا!..
�شـــ َّرع ابـــواب املـحـبـة بـيــن �شـــوق وبــيــن غـفـلــه
وا�ستقـر و�سـط ال�ضـلـوع و�صــار يـجـري فاوردتـهـا
ٍ
نبـ�ض مــن حنيـنـه فــي دجــى ليـلـه وقــف لــه
كـل
اثــر �أحـا�سـيـ�س املـحـبـة كـــل ابـوهــا خـــا ينـتـهـا
ليـن �سـوى احلـزن فـي �صـدر الوجـع للعـمـر حفـلـه
كــــل لــيــل وكــــل دمــعـــة حمـيـيـتـهـا حمـيـيـتـهـا
يوووه �صدمه واي �صدمه؟ حالها �أ�صبح ينو�سف له
كـــل طـعـنــه مــــن يـديـهــا �صايـبـتـهـا �صايـبـتـهـا
بـ�س كيـف ان امل�صـاب مـن الهـوى مـا تعـتـرف لــه
ونف�سـهـا عــن نف�سـهـا مــن دون تـــدري راودتـهــا
هم كذا اللي يع�شقون اطفال باح�سا�سـك ياطفلـه؟
�أو احا�سـيـ�سـك بـ�صــدق الـــود عـنـهــم مـيـزتـهـا؟
روز العبداهلل
(النجــالء)

مركز ال�شعر الإعالمي يتعاون مع املركز الثقايف العربي يف ال�سويد
�صرح ال�شاعر والإعالمي الكويتي خالد
املويهان رئي�س مركز ال�شعر الإعالمي ب�أن املركز
عقد تعاونا ثقافيا لتبادل �أخبار ال�شعراء واملثقفني
بينه وبني املركز الثقايف العربي يف ال�سويد ،وهذه
تعد البادرة الأوىل من نوعها بني املراكز الإعالمية
الثقافية يف املنطقة.
كما قال ب�أن هذا التعاون �سوف تتخلله �أم�سيات
�شعرية لل�شعر ال�شعبي والف�صيح وندوات
�أدبية للكتاب واملثقفني اخلليجيني والعرب ،كما
�سترتجم الق�صائد �إىل اللغة ال�سويدية وتن�شر يف
دواوين �شعرية باللهجتني العربية وال�سويدية.
ويف ختام ت�صريحه قال املويهان �أن املركزين

يف �صدد و�ضع جدول الإتفاق ب�أفكار جديدة
ت�ساهم يف ن�شر ال�شعر ال�شعبي من اخلليج
والوطن العربي �إىل الدول الإ�سكندنافية بجميع
الطرق املتاحة لن�شره.
و�إذ تنتهز �صفحة ن�سيم الربايح الفر�صة ب�أن
تبارك ملركز ال�شعر الإعالمي مثل هذه التعاونات
وت�شيد مبثل هذه الأفكار اجلبارة التي ت�ساهم يف
ن�شر الثقافة العربية واخلليجية باخل�صو�ص �إىل
الدول الغربية� ،سائلني املوىل عز وجل �أن يوفقهم
ملا يحب وير�ضى ،و�أن يفتح لهم �آفاقا ً وا�سعة يف
املجال الثقايف وخدمة ال�شعر وال�شعراء يف الوطن
العربي.

حممد املناعي
البارحه �صدري من ال�ضيق ما فاق
و�صفحات اال�ستقرام زادت بي ال�ضيق
م��ن وي��ن م��ا اط��ال��ع ت��ذاك��ر و�أ���س��واق
ومقاطع ال��ط��ي��ارة ب��وق��ت حتليق
والدب الأ�صفر ال ابت�سم �صرت م�شتاق
ي��ودع ال��رك��اب وابلع ل��ه الريق
بي الأ�شواق
‹باري�س› ‹وايفل› حركوا ّ
و ‹هارودز› و ‹�إدجوار رود› تلوا املعاليق
و ‹لـ ايطاليا› ‹ ،ولـ تركيا› القلب خفاق
طروادة الرومان و �أفكار الإغريق
ٍ
ن��ا���س هناها معانقة �سقف الآف���اق
وان���ا م��ع معانق خم��دات��ي �آفيق
يا رب �سفره ت��روي ْيبا�س الأري��اق
و�أف��رح كما تفرح جموع املخاليق
البارحه �صدري من ال�ضيق ما فاق
و�صفحات اال�ستقرام �ش ّبت بي ال�ضيق

ريح اجلنوب
زهرة �آل ظافر
يالبيه ياريح اجلنوب وه��واه الزين
ّ
توجدت بك  ...و الروح ملعانقك خفت
يقولون ماي�شبه بهاها �سوى ثنتني
ّ
و�أنا �أقول غري  ..ولو ديار العرب �صفت
�أغيب ال�سّ بوع وك��ن غيبتك يل عامني
وكني غريب  ..وبع�ض �سلواه ماك ّفت
�سقى اهلل زمانك و�أكرمك لني ماتر�ضني
ولون الثمن روحي لك الروح ماوفت
على وين ياللي تطلبون ال�سياحة وين
تل ّفون ...والدنيا �صغرية وما ِل ّفت
�أنا الطرى يل بعدها يف ال�شديد ال�شني
لعنت الغياب ،ودمعة العني ما ج ّفت

كفيف الليل

�سعد العبدالهادي
ا�سافر يف هدبك وال لقيت لها لطريق عيون
كفيف الليل يحجب خطوتي ويتوه اقدامي
يهون الكون بعيوين ورم�شك ما يعرف الهون
�سماه الذكريات وتربته من با�سق احالمي
ا�سافر يف هدبك وميتزج لون ال�شفق بالكون
وينب�ض كل عرق فاخلفوق وترجف عظامي
وا�سافر بك وات�سال اال يا كيف هل وا�شلون
متازج ح�سنك الفاتن و�سطر ق�صه الهامي
انا لك يا حنني الناي ال حرك بكاه �شجون
انا لك يا دواء روحي ويا نب�ضي وان�سامي
انا �شم�سك انا الب�ستان انا غيمه تهل مزون
ترا�شق دمعها فوق اليبا�س و ما برح ظامي
انا لك حلم وا�شواق وحنني وعا�شق جمنون
تر�شف دمعتني من اال�سى وا�ستنفذ االمي
انا �شمع اللقى حرب ال��ورق واملوعد املركون
على وجه الزمن ورد ذبل يف زحمه ايامي
بكى ذاك الغريب اللى �سرى يف داخلي مطعون
تبع جنح الظالم و�ضاع يف همي واوهامي
ب�سافر يف هدبك ولو لقيت لها الطريق عيون
بعجل يف الرحيل وابحزم الباقي من احالمي

