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أنا مني20 أغار  عليك  مجنون غيرة.. 

واسأل عالمي أنا وش في وشجاني؟

ش���ف ك���ل ش���ي ح��وال��ي��ه يجنني

أزي���د بجناني ل��ذك��رك م��ج��ال  الج��ا 

أش��وف��ك أح��ي��ان م��ا تهتم.. م��ا كني

شفقاني تقول  عليه  اللي  حبيبك 
أغني واقعد  تطري  أبيات  وأت��ذك��ر 

ما هي على القاف بس توافق أوزاني
مبارك نايف أبوظهير

مجنون غيرة

شاغرات!
يقول شكسبير: أعطاك 
اهلل وجه����ا فلم����اذا تصنع 

لنفسك وجها آخر؟!
اهلل  أعطاك����م  وأردد: 
مناصب، مواه����ب.. فلماذا 
تصنعون ألنفسكم مناصب، 

مواهب أخرى؟!
ف����ي الس����ابق كنا جند 
الش����اعرات يرتدين لباس 
األسماء املستعارة ويبدأن 
بأبيات متعثرة، ورغم ذلك 
التعثر  جندهن يتحدي����ن 
وميارس����ن كتابة الش����عر 
حتى تتقن كل واحدة منهن 
قي����ود الش����عر وتصل إلى 
القراء أبي����ات باذخة ولدت 

من قريحة امرأة.
فيبدأ احلديث في الصحف 
عن ق����وة أبياته����ا وجزالة 
معانيه����ا واأله����م من ذلك 
متسكها بأصولها وانهاحني 
ظهرت باسم مستعار كانت 
ترغب بذلك الوصول ملتذوقي 
الشعر فقط، رامية الشهرة 
عمق سلة املهمالت بصحبة 
أبياتها التي تعثرت لتمارس 

احملاولة وتظفر بالنجاح.
أم����ا اآلن فبالرغ����م من 
وجود شاعرات قديرات، إال 
أن هناك إناثا أحبنب الظهور 
من خالل األبيات وأول أمنية 
لهن ه����ي حديث القراء عن 
فالن����ة آل فالن، وقصائدها 
وصورتها احملتلة للصفحة 

األولى ملجلة الشعر.
صح����ت  إن  وأولئ����ك 
تسميتهن فهن »شاغرات« 
التي  وأش����كال ظهوره����ن 
سأس����تعرضها تدمي قلب 

كل متذوق للقصيد.
1 � تتناول صفحة الشعر 
وتخلق لنفسك جوا يالئم 
القصيدة والصورة  عنوان 
املصاحبة لها وتبدأ بالقراءة 
لتصعق ذائقتك بأن ثالثة 
أرباع األبيات قد تلوته أنت 
سابقا لشاعر قدير، لتكتشف 
أن تلك ما هي اال مستشعرة 
شاغرة أحبت الظهور وولدت 
في نفسها محبة اإلطراء وإن 
كان كاذب����ا فأخذت تبحث 
عن قصيدة تروق لذائقتها 
لتم����ارس عليه����ا التعديل 
واإلضافة واحلذف ومن ثم 
تنسبها لشخصها احلافي 

من املشاعر.
� حني تتناول املجهر   2
وتقترب أكثر لعالم الشعر 
جتد أنث����ى فضلت أن جتد 
لنفسها شاعرا قيد االنتظار 
لتبثه كتاباتها املتكسرة ليبدأ 
بالفك والرب����ط واإلصالح 
أبياتا  لتك����ون احلصيل����ة 
أساس����ها فكرة املستشعرة 
ومن تركيب ذلك السمكري، 
الباكر  لنجدها في الصباح 
تعانق الصحف بحس شاعر 
قيد االنتظار ويذيلها اسم 

األنثى الشاغرة.
� املستشعرات كارثة   3
حلت على الش����عر وإني ال 
أبحث عن املس����ؤول عنها، 
ابتدعن  فالش����اغرات م����ن 
الفك����رة ويتبعهن في ذلك 
أصح����اب قي����د االنتظ����ار 
)اإلعالمي����ون( حني قدموا 
خدماتهم لإلناث املستشعرات 
ألغراض عاطفية، وجعلوا 
من أنفسهم ساللم تتسلق 
عليها اإلناث نحو الشهرة 
الباطل����ة، وليضعوا نصب 
أعينهم أن الش����عر سيبقى 
محفوظا وستكشف األيام 
عن احلقائق كما كشفت لنا 
عن سقوط املستشعرة حنني 
الشمال، حني سرقت قصيدة 
الشاعر نايف املطيري املسماة 
ب����� »يا صاب����رة« لتحولها 
املستشعرة إلى »يا عابرة« 
وتبثها ب����كل جرأة مخزية 
نحو القراء وتقع في حفرة 
نصبتها لنفسها وينكشف 
للجمهور قناع ش����اعريتها 

الزائفة.
وبالرغم م����ن مرور ما 
يقارب الست سنوات على 
س����قوط حنني الشمال، إال 
أن املستش����عرات ولألسف 

الشديد لم يرتدعن.
»مخرج«

حسنا يا عابرات.
أنثى  أجزم بأن هن����اك 
اتخذت الفشل جناحا وبرزت 
وأخ����رى اتخ����ذت النجاح 
لتبرز وستفشل وأن الشعر 
سيجعلك تعبرين وتسعدين 
بالظهور حتى يكشف عن 
الع����اري م����ن  إحساس����ك 
الشعر فتسقطني والعاقبة 

ملستشعرة أخرى.
حفصة السبع
hafsah@hawamail.com

فات الحب يشهد اهلل
قصيدة للش���اعر فهد محمد احلقان 
الذي اراد بقصيدته ان يورد حقيقة في 
من يستحق فكانت هذه القصيدة بهذه 

احلروف املضيئة.

وال جيت توعد  ليش  شدعوى حبيبي 

الصبح طلعة  ق��وى  م��ا  ليلك  ليكون 

ل��و ف��ي ح��ق��ك أخطيت واهلل ع����ادي 

اب���ك اخل��ط��ا ال ج���اك م��ن��ي ي��ج��ي صح

ال���ذي ف��ي ص���در ع��م��ره تشافيت ان���ا 

ال��ذي في ص��در عمرك شفا جرح وان��ا 

أع��ال��ج ك��ل ج��روح��ك ومشيت ي��وم��ن 

ك��ل ال��ت��ع��ب ال ق��ل��ت ل��ي ص��اح��ي أح

واحل��ني ف��ات احل��ب وال��ش��وق والصيت

وم��ا تنفع الصيحة ول��و قلت لك صح

ل��ي بيت م��ن شفت فعلك قلت م��ا ع��اد 

الرمح الوله ال يجيب صدري على  قبل 

ان�����ا ك���ره���ت���ك ج����د واهلل ت��خ��ل��ي��ت

ل��و ك��ان ب��ه صلح ال���ذي بالقلب  ع��ن 

ب��اق��ي بالغال ش���ي... وأحيت م��ا ع��اد 

ك��ل امل��ذم��ة ل��و اج���ي واق���ص���دك م��دح

ليت ي��ا  ح��ي��ل  م��ع��ي  تفكر  تقعد  ل��و 

ل��ك رح ق��ل��ت  اذا  ت��ب��ع��د  ت����روح  ان���ك 

ب��أن��ك ش��ف��ت ف��ي��ن��ي ت��واب��ي��ت أدري 

ال��ق��ب��ر ب��ني م��ع��ك صح وادري ت��ق��ول 

امل��وض��وع ط���ول ومليت ت���رى  اس��م��ع 

وال��س��ال��ف��ة ه����ذي ت����رى ك��ل��ه��ا م��زح

وس��وي��ت مقلب  ف��ي��ك  اس���وي  جيتك 

رب��ح اب���ي  م��ا  بالعتب  احلقيقة  واال 

ان���ا ابطيت دامي جت��ي زع���الن ال م��ن 

ال��زع��ل م��ن وجهك السمح ب��ذوق  وان��ا 

ت��ق��ول اج��ي��ك وان���ت وال جيت ي��وم��ن 

للصبح من��ت  م��ا  س��ه��ران  خليتني 

عبداحملسن املشاري

م����رح����ب����ا واه���������ال ه������ال ب���احل���اض���ري���ن

ع�����د م�����ا غ������رد ع���ل���ى ال���غ���ص���ن احل���م���ام

ج���ي���ت اب��������ارك ل����ك وأه����ن����ي ال���ف���ائ���زي���ن

ال���ف���رح���ة دوام ي����ا ع���س���ى  ب������ال������وزارة 

ال���ي���م���ني ذرب  ش���ي���خ���ن���ا  راي��������ة  حت�����ت 

ح�����اك�����م ك�����وي�����ت احمل�����ب�����ة وال�����س�����الم

ي���ح���ف���ظ���ه رب�������ي ل����ن����ا ط�������ول ال���س���ن���ني

اب�����ون�����اص�����ر ع����ن����دن����ا ع�����ال�����ي امل����ق����ام

اب������ون������واف ص����اح����ب ال���ق���ل���ب ال����رزي����ن

ك�����ل واح���������د ي���ل���ت���ف���ت ل�����ه ب����اح����ت����رام

ج��������اره اهلل م�����ن ع����ي����ون احل���اس���دي���ن

اع�����ي�����ال احل�������رام وي����ب����ع����د اهلل ع����ن����ه 

وال����������������وزارة ف����ي����ه وب����ح����س����ه ت���زي���ن

ك�������ل ي���������وم وس������ن������ة ف����ي����ه����ا ن����ظ����ام

ي�����ب�����ذل امل�����ج�����ه�����ود ومي��������د ال����ي����دي����ن

ال���ظ���الم ال���ص���ب���ح ال ح�����د  م�����ن ش�������روق 

ال����ع����امل����ني ك�������ل  رب  اهلل  ي����ش����ه����د 

إن����ك����م ت������اج ال�����ش�����رف وي������ا ال����وس����ام

وم����رح����ب����ا وأه��������ال ه�����ال ب���احل���اض���ري���ن

واق����ب����ل����و م����ن����ي ال���ت���ح���ي���ة ب���اخل���ت���ام

فهد محمد احلقان

ضمن أمسيات قناة فواصل الفضائية

المرحلة الثانية من »األمسية الكبرى« انطلقت من الكويت

أقيمت مساء األحد املاضي ويوم االثنني على مسرح 
محمد عبداحملسن اخلرافي )مسرح الكشافة( في منطقة 
حولي في الكويت األمسية األولى من املرحلة الثانية 
لالمسية الكبرى التي ترعاها قناة »فواصل« الفضائية 
وبحضور شخصي من مسؤول عام القناة السيد ممدوح 
سلطان الذي كان حلضوره دعم خاص للشعراء. وكذلك 
الدعم الالمحدود للبرنامج على مدار الساعة من رئيس 
ادارة قن���اة فواصل الس���يد خالد البطح���ي الذي كان 
بجهودة ومتابعته الفضل بنجاح البرنامج   وبحضور 
جماهيري وإعالمي كبير حيث أحيى األمس���ية األولى 
كل من الشعراء محمد العزام )الكويت(، سعد عبداهلل 
الرشيدي )السعودية(، بدر فهد الظفيري )الكويت(، فهد 

نهار اخلالدي )الكويت(، فرج خلف األسلمي الشمري 
)قطر(، مشعل الغريب )الكويت(.

 وشعراء األمسية الثانية كالتالي: غازي مشخص 
العصيمي )السعودية( أحمد بن عدلة الرشيدي )الكويت( 
عبداهلل محمد األهدل )السعودية( نايف عايد الشمري 
)الس���عودية( عايض معيض القحطاني )السعودية( 

سعود فهد املطيري )الكويت(.
وشعراء األمس���ية الثالثة: محمد سلمان الدوسري 
)السعودية( ضاري بن شافعة املري )الكويت( سعود 
اجلوفان )الكويت( احمد الرس���الني )الكويت( خالد 
رجب )الس���عودية( موسى املجدوب الفلداني )ليبيا( 

وقد تخلف عن احلضور لظروف شخصية.

بدأت األمسية األولى في متام الساعة التاسعة مساء 
وعريف األمسية املتألق أحمد املانع الذي فاجأ اجلمهور 
بتقدميه لألمسية. قدم الشعراء املتسابقون عدة نصوص 
وتألقوا بحضور اجلمهور وسط التفاعل والتصفيق مع 
قصائدهم التي تنوعت بني الوطنيات والفخر والغزل وأما 
األمسية الثانية والثالثة فكانتا مع عريف األمسية املذيع 

الكويتي صقر البصمان الوجه اإلعالمي املتألق.
واجلدير ذكره أن املس���ابقة ش���ملت ثالث أمسيات 
يحيي كل منها ستة شعراء ويتم اختيار شاعرين من 
كل أمسية للمرحلة القادمة التي ستكون في جمهورية 
مصر العربية في شهر أغسطس املقبل لألمسية الكبرى 
وبهده الطريقة فقط ميزت قناة »فواصل« هذا البرنامج 

عن باقي البرامج بأن الفائز ليس ش���اعرا واحدا فقط، 
بل نخبة من الشعراء يتم تصفيتهم عن طريق املرحلة 
األولى والثانية كما أن لهذه املسابقة ميزة أخرى منذ 
بدايتها حتى نهايتها لم يتجاوز عمر البرنامج بجميع 
مراحلها ال� 45 يوما. كما أن األمس���ية حتت إش���راف 
وتنظيم الش���اعر واإلعالمي الكويت���ي خالد املويهان. 
وكانت جداول األمسيات اخلاصة باملرحلة الثانية كما 
جاءت بتقس���يمة قناة »فواصل« والالفت لالنتباه أن 
جميع املراكز اإلخبارية املهمة مثل مركز موفن اإلخباري 
ومرك���ز وقفات ومركز أنه���ار، باإلضافة إلى أصحاب 
املنتديات األدبية كانوا شديدي احلرص على التواجد 

والتغطية لهذه األمسيات.

املشاركون من الشعراء في االمسية الثانية

عريف االمسية صقر البصمانمسؤول عام قناة فواصل ممدوح السلطان متوسطا احلضور عريف االمسية أحمد املانع

الشعراء املشاركون في االمسية االولى


