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العام الجديد.. شعراء.. وأمنيات.. وتوقعات..
حسين الشمري

عام جديد طّل على الساحة الشعبية 
حامال معه مفاجآت عديدة واحادث كثيرة.. 
)الواح����ة( جتولت بني الش����عراء لرصد 
توقعاتهم وأمنياته����م بخصوص العام 
اجلديد فأتت التوقعات مختلفة واالغلبية 
اتفقت على التفاؤل وأن الساحة الشعبية 
س����تكون مختلفة هذا الع����ام.. توقعات 

وامنيات.. وشعراء... تابعوهم.

عام شعري 

توقع الشاعر محمد املسعري بحلول 
الع����ام اجلديد ازدياد مبيع����ات املجالت 
الشعبية بعد تراجعها في الفترة السابقة 
وكذلك س����تكون حالة الساحة الشعبية 
أفضل من االعوام الس����ابقة بعد ان غزتها 
البرامج »املادي����ة« والعنصرية القبلية 
وأضاف أن هذا العام سيشهد اغالق العديد 
من القنوات املختصة بالش����عر كما يقال 
وستبقى االمور في يد من يعرف الشعر 
وسيرجع الشعر ألصحابه احلقيقيني وعلى 
الصعيد الشخصي قال املسعري: أتوقع 
هذا العام يكون »شعريا« بحتا بالنسبة 
ل����ي والى اآلن لم توض����ح معالم الطريق 

بالنسبة لي.

ديوان شعري 

والشاعر فالح بن قشعم توقع رجوع 
الساحة الى خطها »الطبيعي« بعيدا عن 
الصخب واالزعاج وخاصة أن املعطيات 
جميعها تدل على ذل����ك وتوقع ايضا في 
العام اجلديد حدوث شعر كبير وسيصل 
شاعر كويتي الى املراحل النهائية من شاعر 
النسخة الرابعة من شاعر املليون وعلى 
الصعيد الش����خصي أجته إلصدار ديوان 

شعري.

أمور تجارية 

وناصر بن دهيم توقع مزيدا من املبيعات 
للمجالت الشعبية واجتاه الشعراء لهم، 
بش����كل كبير أكثر من البرامج الشعرية 
وتوقع بأن اجلمهور ف����ي العام اجلديد، 
سيرفض العديد من االسماء »املفروضة« 
سابقا.. وستكون املتابعة للشعر بشكل 
مركز أكبر، وعلى املستوى الشخصي متنى 
بن دهيم اجناز العديد من االجنازات وأولها 
صدور البوم يضم قصائده واالخرى متابعة 

أموره التجارية.

خمول وهدوء 

وسعود بن مهدي لم يتفق معهم نوعا ما 
توقع ان يكون عاما شعريا مستتبا وأخف 
وطأة وان صخب اجلماهير س����يقل جدا 
بالنس����بة لالعوام »الصاخبة« املاضية 
وسيكون الشعر في حالة خمول، وهدوء 
وهذا نتاج طبيعي لإلزعاج السابق، وعلى 
الصعيد الشخصي متنى سعود ان يكمل 
طريق����ه في وظيفته اجلدي����دة واال يأخذ 

الشعر، كل وقته.

تفاؤل 

والشاعر صالح العرجاني بدا متفائال 
بالعام اجلديد وتوقع بأنه سيكون حافال 
باالحداث الشعرية وستربح املجالت كثيرا 

هذا العام وستبرز الكويت أكثر بالنسبة ل� 
»الصحافة الشعبية« و»الشعراء« واضاف 
العرجاني ان هذا العام سيشهد صعود 
أسماء مبدعه تثير الضجة من حولها، 
وعلى الصعيد الشخصي متنى العرجاني 
ان يتخ���رج في اجلامع���ة وإكمال أحد 

مشاريعه املختصة بالشعر الشعبي.

عام حافل 

خالد سعد الدوسري توقع بأن 2010 
يحمل العديد من املفاجآت وس���تكون 
الساحة الشعبية مختلفة وأكثر احترافية 
من الس���ابق وتوقع ايضا زيادة وعي 
اجلمهور وان االعوام املاضية كفيلة بان 
تعلم املتلقني البحث عن الشعر احلقيقي 
وعلى املستوى الشخصي، قال: سيكون 
هذا العام حافال بالشعر وسأكرس وقتي 

من أجلي ومن أجل الشعر.

عام دراسة

من جانبها قالت مشاعل الدوسري: إن 
العام اجلديد سيكون مختلفا للشاعرات 
واتوقع بأن 2010 »سنة حظ« للشاعرات 
وتوقعت الدوسري ايضا ظهور العديد 
من االسماء النسائية بأسمائهم احلقيقية 
وستقل االسماء املستعارة في الساحة 
الشعبية وعلى املستوى الشخصي، متنت 

الدوسري تكريس وقتها للدراسة.

ظهور أسماء جديدة

عبدالكرمي اجلباري توقع ظهور أسماء 
جديدة مبدعة وسيكون تسليط الضوء 
عليهم وتوقع ايضا عودة اسماء اختفت 
عن الساحة منذ فترة طويلة وسيكون 
ظهورها ترتيبا لألوراق الشعر وعلى 
اجلانب الشخصي استقبلت هذا العام 
وانا في مخيمي في املطالع وجلساتي أمام 
»شبة النار« أفاضت قريحتي الشعرية 
بالشكل الكبير مما جعلني أفكر في اصدار 

ديواني الصوتي الثاني.

مانشيت 

م���ن جانب���ه توقع االعالم���ي علي 
املسعودي للساحة الشعبية االحترافية 
أكثر من السابق وستكون املجالت هي 
الرابح االساس���ي في الساحة الشعبية 
وسيش���هد هذا العام اغالق العديد من 
القنوات الش���عرية.. وعل���ى الصعيد 
الشخصي قال املسعودي إنه مازال يطور 
خدمة »مانشيت« االخبارية املختصة 
بالش���عر والش���عراء لتواكب االحداث 

والتطورات.

موقعي اإللكتروني 

وبدر الالمي توقع بأن االعالم املقروء 
سيعيد ترتيب أوراقه مع انتكاسة القنوات 
الشعبية وستختفي جنومية الكثير من 
الشعراء وستنحصر النجومية في اسماء 
معينة فقط، وستكون »املنتديات« الالعب 
االساسي في اصدار الشعر احلقيقي، وعلى 
اجلانب الشخصي قال الالمي انه مع بداية 
العام اجلديد دشن موقعه االلكتروني 
على الش���بكة العنكوبتية والذي يضم 

قصائدي ومقاالتي وأعمالي.

خابت الهقوه
الع��ازم����ي،  جمع�����ان 
ش�اع��ر مخض�رم يص��افحنا 
هنا به���ذا الن�ص الشع��ري 
بإت�ق���ان،  الرائع احملب���وك 
ال يجيده اال جمعان العازمي، 
الق����راءة،  نص يس���ت�حق 

تابعوه.

دريشة الليل الركن الهادئ
لحمدان 
الديحاني

رمى بي الشوق

مي هنااااك

ال وياك

على مدخل بحر

مدري دريشة ليل

تذكر!

كان لضلوعي

معك شباك

وكنت الناس

كنت األرض كل 

األرض

ورمشك غافي 

بحضني

أراقب في سما 

روحك

نشوئي دورة األفالك

أنا الطفل الذي

يربط سماه بخيط

ويطّير ُقمر أبيض

ويكتب شعر يشبه 

له

شعر متفرد وطاغي

مثل عيناك

هنا أبدا وال ألقاني

وال حتى بعد القاك
بدر صفوق

حزم الشنط

زهق���ت من ح���زم الش���نط.. واملطارات
أق���ول خيره، ب���س ما ش���فت خيره

أق���ول: راح الضي���ق، واث���ره ه���و اآلت
واش���د، في حبل الس���نني القصيره!

بني���ت م���ن فك���ري، لفك���ري.. قناع���ات
وال لقي���ت جلمل���ة الن���اس س���يره

م���رات، اح���ّس ان���ي مناض���ل! وم���رات
اح���س بان���ي م���ا تعدي���ت دي���ره!

أنا أحبك

رب���ك بي���د  ه���ذي  والك���ره(  )الغ���ال، 
بالتعام���ل إال  احل���ب،  يب���ني  وم���ا 

احب���ك أن���ا  أق���ول:  ل���و  أجام���ل،  م���ا 
لو ب/اجام���ل.. مو على نفس���ي اجامل!

آخر الحلقة

تفكي���رك فالبش���ر/ويتوه  تنخ���دع  ال 
وعلى س���نني الف���راق يب���ان تعبيرك!

ه���ذا ه���و الل���ي يصي���ر بآخ���ر احللقه!
الل���ي حتبه/ي���روح.. وياخ���ذه غيرك

حمدان الديحاني

المسـعـودي: تطـوير خدمـة »مانشــيت« للعـــام الجديــد

العرجانـي: التخـرج فـي الجامعـة مـن أولوياتي وأنـا متفائـل جدًا

الجباري: المطالع.. و»شـبة النـار«.. وعالقتهما بإصـدار ديواني الجديد

ناصر بن دهيم

صالح العرجاني

فالح بن قشعم

عبدالكرمي اجلباري

علي املسعودي

محمد املسعري سعود بن مهدي بدر الالمي

خالد سعد الدوسري

أوراق قديمة

توتة المرج

أكره غيابك

عندما يقال: نريد شعرا.. تتجه.. االصابع مهرولة.. الى نوعية هذه القصائد.
هنا..

شعر.. وورقة شعرية قدمية واصحابها مختفون عن الساحة ولكن نصوصهم 
مازالت تتنقل ألنها .. متميزة.. ومتيزها.. يجعلها.. متجددة دائما.

في عيون.. عشاق الشعر ومحبيه..
باختصار.. هنا.. شعر.. يستحق القراءة.

البحري يالنورس  ساحلك  على  وحدي 
املا سباحه وارضي جنوني اقطع  جيت 

صغري من  البحار  ان��ي  اق��ول  احيان 
ردوني تطرق  تعجز  الريح  قامت  وإن 

كثري يا  وتقول  وهنا  هناك  بعضي 
وشلوني؟ صدق  وكلي  بعضي  ياكثر 

عذري البحر  برمل  ادف��ن  الغياب  بعد 
واشعل مدى ساحلك واضوي سما كوني

الزهري فستانه  لبس  فجر  واه��دي��ك 
فجر سرق ضحكتي واهدى البحر لوني

اكسر حلمي بصدري أب  يا فجر سامح 
عيوني تبكي  لو  ع��زا  قصيدة  واكتب 

مبطي وانا فاضي اهدي واعبث بعمري
هوني  على  احالمي  ايامي  من  واغ��زل 

بدري الورق  حت  الندى  وجف  فجأة.. 
مزوني ساقت  والهبايب  اخضري  سال 

كبري ورق  يتساقط  ق��ال:...  من  كذاب 
ب��ال��ورق واق���ول حتوني ي��دي  وام���ال 

فجري وث��رث��رة:  والنخيل،  مدينتي، 
تناسوني م��ن  وذك���رى  بسيطة  أشيا 

جتري ندى  بقطرة  أشبه  »مها«  واذك��ر 
غصوني عصفورة  ف��ززت  ورق��ة  ف��وق 

كبري ويستحي  الصباح،  ثياب  تلبس 
حت��رون��ي اط��ف��ال  ضحكة  واح��س��ن��ي 

القمري صفصافة  ي��ا..  امل��رج  توتة  يا 
يغنوني؟ والقمري  العصافير  متى 

دن��ا ه��دي��ل، وغ��ن��ا م��ر ل��ه��ن��ا... يغري
شجوني ح��وري��ة  دغ��دغ��ت  حقيقته 

عطري انكرت  واحلدايق  شي..  ظل  ما 
جوني وال  ابطوا  عزمت  اللي  وضيوفي 

حبري ويخطني  انكسر  قبل...  رحلت 
وس��وال��ف وك���ان ي��ام��ا ك��ان ي��روون��ي

كيف اجرح الغيم ويسيل املطر شعري.
ويقروني واكتبني  الشعر  اجرح  كيف 

صبري.. نزف  وال  نزفت  املا  نورس  يا 
متوني على  تتركي  األرض  مالت  لو 

وادري املوجعة،  الذكريات  هي  ه��ذي 
يبكوني ل��ني  عليها  اب��ك��ي  اب  إن���ي 

عدوان السرحاني

شكيتي لي السهر لكن رغم ما باجلفن من جدب

اب� اغرس عنف����وان الهملجة في تربة أهدابك

واب اسقيها صباح شال عن خده خمار عذب

ترى في عذق االحالم اس����تلذ مداعب اعنابك

تسوق النود عطر مشرهف نزوته من غرب

وانا اسأل ليه ما حاصر سياج القمح جلبابك

سألتك كيف نورستي على املرفا مالمح قلب؟

سكتي بس أشرتي ل� فوق وقلت: وش صابك

انا ما اشوف في صدر السما غير ارتعاشة سرب

وقلتي: لك عروق، وقلت: مصطفه مع اسرابك

بذرتي طيش شرفه لكن اخطيتي الهديل اخلصب

ومع هذا تالقني الن����دى مغصوصن اف� بابك

شفاه الغيم تتهجى نسيمك في سطور العشب 

إلى طاح املط����ر يحتار كيف تبله اعش����ابك

بالذنب كحلتها  بقت  اللي  الغيمتني  جفون 

دخيل الكحل الجيتك تقولي: اكره غيابك

عبدالعزيز فهد الودعاني

الفزع����ه الل����ي تنتظره����ا العني فقل����وب الرجال
عيت تس����اعدني وعيا يتضح مضمونها

ل����و ان هقوات����ي ضعيف����ة م����ا تس����لقت اجلبال
أرقا ش����وامخها واعديها وال أرضا دونها

ما أخفيت حزني لكن إن����ي ما أظهره في كل حال
إال على اللي يعرف أوضاعي ويفهم شؤونها

ما ش����حت أمواج األمان����ي دون طلع����ات احملال
املوج عاتي واحلب����ال من الظفر يرمونها

م����ا قلت يا حبل الرجا وينك وأن����ا أنتظرك تعال
أجيك في ق����و وعزمية ما ب����رد غليونها

ترى احلقيقة عند بعض الناس ضرب من اخليال
يجه����ل دوافعها وينكره����ا ويخفي لونها

مج����ال جال����ي  لي����ا  وأعاينه����ا  الفرص����ة  أدور 
اللي عليها النفس فاضت شوقها وشجونها

ما ع����اد فيها حل ي����ا غصن الندى جت����ك النبال
الناس تقطف حسب رغبتها جميل أغصونها

م����ا هنت لك����ن خاب����ت الهقوه وال به وس����ع بال
ضاقت عليك إمن املساعي وسطها وركونها

أبحرت في بح����ر ألوفا وأغرقك طيش����ك والدالل
ما عاد تقدرها وال تبك����ي عليك أعيونها

ان م����ا تعبت لغايت����ك ما نلت م����ن صعب املنال
بعض األمور اصعاب لكن بالعمل يا هونها

الل����ي طموح����ه ما ي����ورده الق����راح م����ن الزالل
يندم على الفرصة وينعاها ويقصر دونها

الع����ز م����ا ياتي س����وا م����ن فع����ل وإال راس مال
هذي قناعاتي وه����ذي فكرتي مضمونها
جمعان مجبل العازمي

عل���ى هون���ك.. ترف���ق يا ش���تاي الب���ارد الكذاب
تراه���ا.. قفلت���ني.. الطعنت���ني ان قل���ت ذباح���ه

بش���وفك.. بلمح���ك.. بتذك���رك ال غاب���و الغي���اب
وأب���ا أصرخ من حش���اي ورحله الغف���ران تفاحه

أال ي���ا كبره���ا وان���ت وان���ا واثنين���ا االغ���راب
عل���ى قل���ب خس���اير غيرت���ه ف���ي ذم���ه ارباحه
نايف صقر

رحلة الغفران


