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همسة في أذن الموت !
فراشة مات حبيبها..

أبعدتني..
وتركتني أنهار في صمت مهيب..

أستل خيط اليأس من أوكار حزني
أستذكر املاضي القريب:

كانت خيوط الشمس تسري في شراييني
وكواكب احلب الكبيرة

تستريح على كياني في سكون
والشوق في قلبي عطيش للقاء

واخلوف في عمقي رهيب
اليوم كل مخاوفي صارت حقيقة

أحرقتني...
ألهبت صدق مشاعري
ومشاعري كانت رقيقة

أوهمتني ان احلياة بال دموع!
أمسيت أغرق بالدموع!

صدقت كل كالمك املجبول باألوهام
صدقت كل قصائد احلب التي وقعتها باسم احلبيب

ماذا جنيت لكي أصبح بال جذور؟
ماذا جنيت لكي تذوب عواطفي في االنتظار؟

ماذا جنيت لكي أضيع في االحتضار؟
أقصيتني...

أججت نار الشوق في قلبي بنار االنكسار
قد كنت في تابوت عمري ومضة بيضاء..

ماذا جنيت لكي يغادرني الضياء؟!
قد كنت قلبا نابضا في صمت صدري

أمسيت جسما باردا من غير قلب!
أمسيت أحتقر القلوب!

ماذا جنيت على الصباح لكي يالحقني الغروب؟
اني أموت من الضياع
ارجع إلّي لكي أراك

اني أموت من الضياع
ارجع إلّي لكي أراك

اني أموت من الضياع
وخيالك املذبوح في نومي يهاجمني...

يحاصرني!
خذني اليك لكي أراك!

ما عدت احتمل الضياع..
اني أموت من الضياع..

الشاعر حسن المقداد

العالم اإللكتروني مليء باملنتديات واملراكز االخبارية، وهنا حاولنا تسليط الضوء على املراكز االخبارية التي 
تنقل اخلبر، واملصداقية هي أساس التميز بني هذه املراكز ولعلنا حاورنا أصحاب هذه املراكز لنقف حول 

عدة نقاط تهم القارئ ونس�تضيف هذا اليوم إعالميني تشربا هذه املهنة من خبرة دامت سنوات في 
عالم الشبكة العنكبوتية التي أضافت للموروث، وبالطبع متيزا، ولكن هناك عدة أسئلة حاولنا من خاللها 

التع�رف عن قرب بطبيعة عمل املراكز االخبارية. وإميانا مّنا بأهمية هذه املواقع للمتصفحني من خالل 
»اإلنترنت« ملعرفة ما يدور بالس�احة، ولعل أخبار هذه املنتديات تؤخذ إما عن طريق الهاتف أو الفاكس، 

لذلك جتد اخلبر حلظيا، رمبا متيز البعض منها  مع كثرة هذه املراكز باآلونة األخيرة التي حتاول أن تستقطب 
أكبر ش�ريحة من املتصفحني بل تعدى ذلك لتنقل اخلبر عبر رس�الة SMS. وها نحن معكم لنقل الصورة كما 

يرويها املختصني  باملراكز االخبارية.

هيثم السويط:
 ما أهدافكم من انشاء مركز اخباري مختص باألدب؟

فهد الش����مري: الهدف هو تقدمي املادة الصحافية واألدبية من خالل 
املركز واحلمد هلل كسبنا الكثير من اشادات واقبال اجلمهور واإلعالميني 

في اخلليج والقادم أجمل.
علي الهاج����ري: الهدف هو احلفاظ على امل����وروث واعطاؤه اهمية 
حيث إننا وجدنا ان موروثنا يس����تحق ه����ذا االهتمام وكوني صاحب 
اختصاص وعاش����قا للشعر فكرت كثيرا في وسيلة مهمة نحافظ عليه 
بها وباستطاعة الكل التواصل معها فخرجت هذه الفكرة بصحبة أخي 
العزيز مطلق بن قشعم الذي كان له الفضل من بعد اهلل في إحياء تلك 

الفكرة الرائعة بشهادة اجلميع.
كيف تستنسخون أخباركم وما نوعية األخبار التي يتم نشرها؟

فهد الشمري: كلمة استنساخ تعني أنك ال تقدم بل تدور حول نفسك. 
ونحن في أنهآر نقدم اجلديد دائما وبشكل يومي ولو ألقيت نظرة بسيطة 
لعلمت أن األخبار غير مستنسخة. أما نوعية االخبار فنحن نتبع سياسة 
مجلة أنهآر األدبية وهي االخبار األدبية فقط والتي تدور في املجال األدبي 
وهنا أحب أن أشير الى عدم نشرنا ملجموعة كبيرة من األخبار كونها ال 
تتوافق مع سياس����ة املركز. علي الهاجري: يتم نشر األخبار عن طريق 
املرك����ز اخلاص باملركز أو عن طريق املوبايل وهناك رقم خاص للمركز 
يتم استقبال الرسائل عليه يوميا وعن طريق االتصال بالشعراء وكل 

ما يتعلق باألدب ويعني ذلك ان املوروث يتم نشره واستقباله.
هل تعتبرون مركزكم االخباري متميزا عن غيره وكيف يكون متيزكم؟

فهد الشمري: لكل مجتهد نصيب كما يقال. واحلمد هلل التميز يأتي 
من خالل العمل ورأي اآلخر فيك وليس رأيك في نفس����ك هذا هو األهم. 

ورمبا تعلم كونك أحد املتابعني للمركز كيف يسير منذ تأسيسه حتى 
اآلن. ومتيزنا يكون دائما بتقدمي األعمال احلصرية لنا وتقدمي ما يرضي 

اجلميع قدر املستطاع.
علي الهاجري: بوجهة نظري وعن طريق اإلشادات فان مركزنا مميز 
وهلل احلمد والدليل حديث الصحافة احمللية واخلليجية والعربية وهو 
ما جعله مميزا وآخر رسالة وصلتني من استراليا تشيد باملركز وكانت 
من قبل د.فهد العنزي وأسعدتني كثيرا عندما قال فيها: أصبحنا نتعايش 
مع الشعراء عن قرب والسبب مركز وقفات اإلعالمي الذي قام بنشر خبر 
تقليص جلنة التحكيم وهو أول مركز نشر اخلبر وهذا بحد ذاته جناح 

واملصداقية تكون لها دور وآخر النجاحات هو تواجدي اآلن معكم.
 ه��ل املجامالت مطلوبة في نش��ر اخلبر لديكم وكي��ف يتم التعامل مع 

األصدقاء؟
فهد الش����مري: املجاملة مطلوبة في حدود معين����ة. هناك كثير من 
األخبار ال تستحق النشر من وجهة نظرنا كونها ال تتوافق مع سياستنا 
في العمل. ولكن املش����كلة هي ان صاحب اخلبر ال يعرف هذا العمل أو 
ال يقدر هذا األمر. واحلمد هلل أس����تطيع القول بان الكثير من املتابعني 
فهم����وا ووعوا وجهة نظرنا واحترموها وكلهم أصدقاء ولكننا نعوض 

صاحب اخلبر في أمور أخرى ترضيه.
 علي الهاجري: مطلوبة بنس����بة بس����يطة لكن في نفس الوقت البد 
من جتاهلها مع العلم انه صعب جدا لكن هناك من يستخدمها في غير 

غرضها أما بخصوص مركز وقفات فلم ولن يجامل بتاتا.
هل تطمعون في الربح املادي من وراء املركز؟

فهد الش����مري: مسألة الربح املادي مسألة إدارية واإلدارة بشكل عام 
لدى أسرة حترير مجلة أنهآر فهي اجلهة املتخصصة في مسائل الربح 

امل����ادي واألمور املادية األخرى مثل أج����ور العاملني في املجلة واملركز 
واملنتديات وال يحق لنا التدخل في شؤون أسرة التحرير لكننا كإدارة 

مستقلة في املركز لدينا أمورنا املهنية التي يقوم عليها املركز.
علي الهاجري: هذا يعتبر ثانويا وإن جاء الربح املادي فلن نرفضه 
والبد أن يكون هناك ربح مادي مقابل اخلدمات التي نقدمها وهي املسجات 
واإلعالنات وهذا حق مكتسب وهناك عدة أفكار منها إصدار كتب ودواوين 

صوتية خاصة وسترى النور قريبا.
نرى أنكم أعطيتم مس��احة كبيرة ملسابقة ش��اعر املليون فلماذا كل هذا 

التجيير من قبلكم؟
فهد الشمري: شاعر املليون عمل كبير وأحد مشاريع هيئة أبوظبي 
للثقاف���ة والتراث واحلمد هلل تربطنا بها عالقات كبيرة مع االخوة 
هناك ولألمانة هم يس���تحقون أكثر ولكنن���ا دائما نحاول الوقوف 
مع اجلانب املثمر ولعلك تعلم أننا ألغينا الكثير من التعاونات مع 
جهات اخرى ألنها ال تريد العمل بل تريد الكالم فقط. نحن نرى في 
ش���اعر املليون أمورا كبيرة ال يراه���ا الغير لذلك لنا فكرنا اخلاص 

في هذا األمر.
 علي الهاجري: برنامج شاعر املليون برنامج ناجح وكان البد من 
مكافأته بهذه املساحة التي خصصناها لهذا البرنامج الرائع وهي %50 
مت تخصيصه���ا ولن نتهاون في دعمه مهما كلفنا األمر ليس حلاجة 
الى تكرمي أو غيره ولكن حرصا على إعالء كلمة احلق واعطاء احلق 
ألصحابه وهنا أكرر الدعم اخلاص لهذا البرنامج وهلل احلمد وصلتنا 
إشادة وشكر ملا نقوم به وأخص هنا االخوة جمال الشقصي والقبالن 

وعارف عمر على ما يقومون به من جهد واضح.
ال يخفى على املتابعني في الس��احة الشعبية اختالفكم مع أحد املراكز 

االخبارية املنافسة لكم فهل األسباب تنافسية أم أن هناك أسبابا أخرى؟
فهد الش���مري: االخت���الف في وجهات النظر امر صحي لكش���ف 
الحقائق دائما والوصول إلى حقيقة واحدة لعل اجلمهور أدركها من 
خالل االختالفات، ال أرى في ذلك بأس���ا، لك���ن من وجهة نظري أننا 

ننافس فقط وهو حق مشروع لكل جهة. 
عل���ي الهاجري: ال توجد هناك أي خالفات ش���خصية وإمنا كانت 
خالفات في سياسة عمل وأفكار وإن كنت تقصد مركز انهار فقد نشروا 
خبرا عن مركز وقفات وكان البد من رد وكما تعلم فان لكل فعل ردة 
فعل تساويه أو تعاكسه في االجتاه وصدقني أنه ال يوجد اي خالف 
بيننا فالدول توجد بينها خالفات ويتم الصلح ونحن أبناء وطن واحد 
فالكويت معروف عنها التسامح والدليل العراق والكويت ولذلك أعلنها 

هنا انه ال يوجد أي خالف لكن من طرق الباب سمع اجلواب.
ك��م عدد الزوار املتصفحني ملوقعكم وهل يوجد عدد يبني ذلك أس��وة 

باملراكز األخرى؟
فهد الشمري: مبا أنك قلت أسوة باملراكز األخرى فإنن��ا منلك عددا 
يجعلن���ا في مصاف املواقع اإلخبارية وه���ذه األمور اإلدارية خاصة 
بأس���رة التحرير ولكن إن كنت تتكلم عن املركز فيكفي أنه وصل إلى 
11 ألف زائر يوميا في وقت قياس���ي واحلمد هلل مازلنا نحاول دراسة 

األمور بعقالنية أكثر والوصول إلى أرقام أكبر.
علي الهاجري: عدد املتصفحني بكثرة وفي تزايد وفي كل يوم نكسب 
العديد من الزوار وال يوجد تساو بيننا وبني املراكز األخرى ألن لكل 
مركز زواره واكثر املواقع زوارا هما أبيات وموفن ومن بعدهما تأتي 
باقي املراكز ونسأل اهلل العزيز القدير التوفيق لنا ولزمالئنا في املواقع 

األخرى وكل منا مكمل لآلخر واهلل يقدرنا على ما يحب ويرضى.

انساك مقدر  وان��ا  تنساني  ماابيك 

جميلك ي��اع��زي��زي  ت��ك��م��ل  أب���ي 

جاك مب��ا  تغير  ق��د  راي��ك  ك��ان  ان 

لك انتمي  وابي  اخ��وان  نكون  نبي 

األفالك ي��دورن  باامره  من  وبحيل 

وكيلك اهلل  آطيب  معك  بالطيب 

مبداك كان  ان  وهمي  وض��وح  كلي 

سبيلك واض��ح  بيكون  معي  ان��ه 

بالقاك كنت  اذا  م��دري  وان��ا  جيتك 

لك واج��ي  عرفتك  ما  لقيك  صدفة 

)فز اخلفوق( بعذب االشعار ناجاك

بحصيلك التشح  اهتنابك  ما  تو 

يصبح علي الصبح ياخوي وارجاك

ليلك وال��ل��ي��ل  ليل  ك��ل  ان��ا  اس��ه��ر 

م��ن��ك شباك ل��الم��ل  ت��ف��ت��ح  أب��ي��ك 

دليلك واتبع  ن��ور  منك  يوصلني 

لوهو سطابي حزن لي مطلب رضاك

دخيلك تعذب  ال  صوتك  غاب  وان 

يرعاك ال��رب  عسى  لك  ألبي  لبيه 

رحيلك ي��ق��رب  قبل  تفهم  واب��ي��ك 

آمتناك بصدق  أن��ي  صحيح  أول 

لك أعني  وآن��ا  آخ��وي  انت  واحل��ني 

عمري معك ياخوي عمري ترى فداك

اشيلك ابقى  احلي  اخلفوق  وسط 

ن���ص ب���اذخ اجلمال 
وعب���ق ش���عري يأخذنا 
لعال���م البهجة تقدمه لنا 
الشاعرة شموخ املعنقية 
عبر بوابة اإلبداع والتفرد. 
مليء باجلمال. له جرس 
موس���يقي وكت���ب بترو 
الراقي.  لتقاس���منا هذا. 
لن نكتب مقدمات طويلة 
ف���ي هذا الن���ص كيف ال 
نفقده ه���ذا بريقه ولكن 
للتنويه اننا مذهولون بهذا 
احلضور املبهر من شاعرة 

قادرة على اإلدهاش.

فز الخفوق

بقاياك من  بقي  ما  أمسح  إسمحلي 
مصمل قلبي  وك��ن  اق��ول��ه،،  نعم 

زواي��اك.. أك��ره  لكني  أعشقك  صح 
إل��ني ص��رت أك��ره��ك، ي��ا هلل جتمل

ه��داي��اك: أول  إذك���ر  لكن  م��اب��ي��ك! 
مهمل وق��ل��ب  إي��دي��ن��ك  م��ن  طعنه 
خالد السويط

إحساس

دي
غام

ض ال
نب

قطوف تتوهج بعودة جلوي
نزف التباريك والتهاني ألسرة مجلة قطوف 
على عودة األستاذ حمود جلوي ليتسلم منصب 
نائب رئيس التحرير وهذا س��وف تقطف ثماره 
مجل��ة قطوف خالل األع��داد القادمة ملا يتمتع به 
أبومساعد من عالقات رائعة في الساحة الشعبية 
الساحة الكويتية خاصة واخلليجية عامة. وميتلك 
حس��ا صحافيا مييل الى اإلثارة واجلرأة الناقدة 
بعي��دا عن التجري��ح لذلك س��وف نترقب عودة 
مجلة قطوف ال��ى عهدها الس��ابق وتكون رقما 
صعب��ا بني املجالت الش��عبية ألنن��ا نعرف جيدا 
العقلية الواعية ألس��رة التحري��ر املوقرة بقيادة 

رئيس التحرير األستاذ سلطان الزبني.

صحيفة »األنباء« الكويتية تعد من 
الصحف الرائدة ليس في الكويت وحسب 
وإمنا على مستوى منطقة اخلليج العربي، 
وبصفتي شاعرة سأتكلم هنا عن صفحات 
الشعر في صحيفة »األنباء« والتي تعد 
أول صحيفة فتحت ابوابها للشعر الشعبي 
واستقبلت رواده ومحبيه في وقت كان 
الشعر الشعبي يعاني اجحافا وعدم تقبل 
من وس���ائل اإلعالم، وما هذه النهضة 
الكبيرة للشعر الشعبي التي نشاهدها 

اليوم على مستوى اخلليج كافة سوى 
امتداد لصفحات »الواحة« في »األنباء« 
الكويتية التي كانت تعد إشعاعا ساهم 
في نشر أهمية الشعر الشعبي ودوره 
في املجتمع وساهم اكثر في عدم اندثاره، 
ورمبا لو لم تكن صحيفة األنباء ملا وصل 
الشعر الشعبي إلى ما وصل إليه اليوم 
من مستوى رفيع تستقبل رواده ورموزه 
ومحبيه احملافل الثقافية في العواصم 

اخلليجية.

شموخ المعنقية

أمس����يات هال 
فبراي����ر وليالي 
عل����ى  الوط����ن 
األبواب نتمنى من 
املنظمني أن يكونوا 

عند حس����ن ظن اجلمهور وأن يبعدوا 
في اختيارهم عن املزاجية والعنصرية 
والشللية حتى ترقى هذه املهرجانات الى 
ما نطمح اليه وندعو من خالل هذه الكلمة 
اجلمهور الكرمي الى حضور هذه األمسيات 

دون االلتفات الى 
الفزعة وش����اعر 
القبيل����ة ألنه����ا 
متثل  أمس����يات 
أم����ام  الكوي����ت 
الدول املجاورة ويجب أن يكون اجلمهور 
موجودا لدعم هذه األنشطة واملساهمة في 
جناحها حتى تعود الكويت الى ازدهارها 
وتكون منبع الشعر اخلليجي كسابق 

هيثمعهدها.

كلمة محب

أحالم الغامدي

األستاذ حمود جلوياألستاذ سلطان الزبني

 علي الهاجري: لكل فع�ل ردة فع�ل  
وَمن ط�َرق الب�اب سمع الج�واب

فهد الشم�ري: اختالف�اتنا لكشف
الحق��ائق ولعل الجمه�ور أدركها 


