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ال ص���ب���روا ق��ل��ب��ي وال ودع���ون���ي

وال عطوني ص���ادق احل��ق وال���راي

ن��س��ون��ي واال ع��م��ره��م م��ان��س��ون��ي

م��ام��ره��م م��ع ص���ادق احل��ب ش��رواي

ناصر بن دهيم

ناصر بن دهيم لـ »األنباء«: استمد روح 
المنافسة من برشلونة .. و»الزين يفرض نفسه«

»مالعـب األحمـدي« ستشـهد عـودة العـب عظيـم
راحـت علـى مدريـد يـا برشـلونة.. فلوسـهم ضاعـت وراحـت بطـوالت

اآلن الشـعر يسـتوعب الجميـع وليـس لهـم فقـط

ومب��ا ان��ك متابع، ه��ل لديك 
محاوالت رياضية؟

ضاح���كا: أنا الع���ب رياضي 
الكرة،  ابتعدت عن عالم  ولكني 
ولك���ن مازالت محاوالتي العادة 
أمجاد املاضي سارية في »مالعب 

االحمدي«.
وه��ل لديك عالق��ات رياضية 

داخل الكويت ؟
لدي.. وأتش���رف مبعرفتهم 
وهم احمد عجب ومس���اعد ندا 
وفهد عوض وسأحتداهم قريبا 

بطريقتي.

الخيل

ما عالقتك.. باخليول؟
انا اعش���ق اخلي���ل العربية 
أفك���ر باقتناء  االصيلة وحاليا 

أجمل اخليول وأطيبها.
وهل لها عالقة بشاعريتك؟

منظر الفرس االصيلة.. محفز 
بالنسبة لي.. فأنا أطيل.. النظر 
أليها.. وانا مستمتع.. وفي بعض 
قصائدي اصف جمال فرس.. ألنها 
مقاربة للنساء وجمالها.. يثير 
الرجل للتغزل فيه���ا وكما قال 
جدي.. الش���اعر املرحوم: محمد 
بن عي���د يامرحبا ب���ك يامظنة 
فوادي ... بنت الكحيلة مثل ظبي 

املساييل
السمعت الصياح قامت ترادي.. 

ماهمها إال جتمع الراس والذيل
من خيل داوود لك اهلل وكادي.. 
من االربع الى قضبنها احملابيل

كلم��ة أخي��رة تقوله��ا لق��راء 
»الواحة« ؟

اوال أش���كر »الواح���ة« على 
متابعتها املس���تمرة للشعراء.. 
وهي »راعية أوله«.. وامتنى ان 
أكون خفيف ظل على القراء وأي 
مالحظة استقبلها بصدر رحب 

على موقعي االلكتروني 
www.naserdhem.net

والهواء..
و»جعل لهم ش���معة واحدة« 

وباعتقادي ستنطفئ قريبا.
وم��اذا قل��ت عن��د حضورك 
مباراة الكالسيكو بني ريال مدريد 

وبرشلونة؟
راحت على مدريد يابرشلونة... 
فلوس���هم ضاع���ت وراح���ت 

بطوالت
لو يزعل اجلمهور مانزلونا... 
ألن النجوم تشوفها بالسماوات

علمنا بأن »ميس��ي« يحتل في 
قلبك مكانة كبيرة، ما السبب؟

أنه  ميس���ي.. مبدع، ويكفي 
»مجننهم«.

عالق���ة حب ممت���دة من عام 
1994، والسبب في هذا احلب هو 

»روماريو« اهلل يذكره باخلير.
ومبا انك متابع شره لبرشلونة، 

ما رأيك مبستواهم مؤخرا ؟
هم ملوك الكرة.. و6 بطوالت.. 
كافية لتصدر العالم، وأحسن العب 
العالم لديهم وهو »ميسي«  في 
وللعلم.. أنا أستمد روح املنافسة 

من »برشلونة«.
وهل ستعتقد أن كالمك.. يثير 

»املدريديني« ؟
»شي طبيعي«.. يتنرفزون.. 
»برشلونة« هذا العام.. قطع عن 
»ريال مدري���د« الكهرباء، واملاء، 

وبالنسبة لنجوميتي.. االمر ليس 
مهما.. أعتبر نفسي شاعرا معروفا 

وكفى.
وما جديدك للعام اجلديد؟

سأقيم.. أمسية شعرية بجانب 
الشعراء، جابر البطحي وصالح 
العرجاني وسعد املطرفي ضمن 
مهرجان »ليالي فبراير« في يوم 
10/ 2/ 2010 وس���أقدم للجمهور 
قصائد جديدة حصرية وديواني 
الصوتي الشعري.. سيرى النور 

قريبا باذن اهلل.

برشلونة..

ما عالقتك بنادي برشلونة؟

والذين يستوعبون أن الشعر.. 
عالم.. يضم جميع الفئات.. وليس 

هم فقط.
برأيك هل اجلمهور يحتاج الى 
نقلة »تثقيفية« نوعية في.. تناول 

الشعر؟
الوقت احلالي، اجلمهور  في 
تشبع.. بالش���عر.. ولهذا االمر 
فوائد كثيرة وم���ن أبرزها.. أن 
»الشبعان«.. ال يرضيه اال االشياء 
املميزة املختلفة.. والتشبع »أفادنا 

كثيرا«.. نحن الشعراء.
هل صحيح أن النجوم.. أسماء 

قليلة، وهل تعتبر نفسك جنما؟
لكل مت���ذوق.. طعم يفضله، 

غب��ت فت��رة.. وع��دت محمال 
بالشعر .. ماسبب الغياب؟

لم يكن غيابا .. متعمدا.. بل 
غياب قس���ري.. بسبب.. أشياء 
خاصة.. جعلتني ابتعد عن الشعر 

والشعراء..
الغياب  وباحلقيق���ة.. ه���ذا 

القسري.. نفعني كثيرا .
كيف نفعك كثيرا ؟

ألن ف���ي هذا الغي���اب اعادة 
ترتيب لألوراق.. وكشف االمور.. 

ومحاسبة للذات.
برأيك هل يحتاج الش��اعر الى 

محاسبة الذات؟
ونعم.. الشاعر.. معرض.. لكل 
ال�»عوامل« التي تصيب االنسان.. 

وانا كنت في الفترة السابقة..
أحاسب نفسي.. »ورب كلمة 
صغيرة تودي صاحبها للنار«.

في آخر لقاء ل��ك في »الواحة« 
قلت إن الشعر.. يأخذ من وقتك.. 

الكثير.. هل مازال كذلك؟
الشعراء »مشكلتنا مشكلة«.. 
البد أن تهذي بالكلمات.. واالبيات 

الى ماقبل النوم.. بلحظات..
نعم … أعترف ومازلت - رغم 
ابتعادي السابق – أن الشعر يأخذ 
الكثي���ر من وقت���ي.. ومبا أنني 

شاعر..
هذا االمر طبيعي.

م��ا رأي��ك حاليا في الس��احة 
الشعبية؟

مازال���ت كما ه���ي.. »حابل 
ونابل«.. والنبيه هو من يفرق بني 
االثنني.. وأنا لست من املستائني 
في الساحة الشعبية.. »والزين 

يفرض نفسه«
والشعر.. هل مازال كما كان؟

العامني  هناك موجة خ���الل 
الش���عر..  املاضيني على اغالق 
واختزاله في »صح لس���انك«.. 
و»ياهال ومرحب���ا« ولكن.. هذه 
املوجة بدأت في  االنحدار.. بسبب 
بعض الشعراء املبدعني.. املثقفني.. 

تشـبع الجمهـور من الشـعر أفـاد السـاحة الشـعبية

  حسين الشمري
البرشـلوني ناصر بن دهيم.. أحد أبرز االسـماء في الساحة الشـعبية اخلليجية و أبرزهم في الساحة الشعبية 
الكويتية على وجه اخلصوص.. اليوم كان في ضيافة »الواحة«.. في حوار مختلف جدا.. حتدث فيه ناصر.. بكل حرية.. 
عن.. شـاعريته.. وعن.. غيابه.. وعن.. الساحة.. وعن.. ناديه املفضل برشـلونة.. بن دهيم... قال في لقائه.. »مازلت 
أتعلم من ميسي«.. واخليول.. »مشروعي القادم«.. وقال ايضا ان اجلمهور يستطيع ان يفرق... كما عهدناه.. ناصر بن 

دهيم.. يأتي محمال.. باجلرأة.. واجلمال.. واالختالف.. والشعر.. في هذا اللقاء املشوق:

الغلطة القديمة

خالل حضوره إحدى مباريات فريقه املفضل برشلونة في اسبانيا

جدي قال في وصف الفرس: »بنت الكحيلة مثل ظبي املساييل« الشعر يجعلني اهذي بالكلمات الى ما قبل النوم

 . . نة شـلو بر
عنهـم..  قطـع 
الماء والكهـرباء 
ء ا لهـــــو ا و

ناصر بن دهيم

النـار« إلـى  بصاحبهـا  تـودي  صغيـرة  كلمـة  »ورب  نفسـي  سأحاسـب 

وشيمه نخوة  استحت  اللي  العيون 
خسرها منهو  ال��واف��ي��ة  وال��ق��ل��وب 

قيمه أي  م���ال���ه  أح���ي���ان  ال���ع���ذر 
ماجبرها ب��ال��م��ش��اع��ر  يكسر  وم���ن 

ديمه رش  المحبة  وإح��س��اس  جيت 
مطرها م��ن  العطاشا  ق��ل��وب  ت���روي 

بالغنيمه وأب���ش���ر  ق����دام  األم�����ل  
ع��اش��ق��ك ل��و ف��ي��ه دم��ع��ة م��اذخ��ره��ا

جريمه الغلطة  ص���ارت  أك��ب��ر  اهلل 
ب��ال��م��ح��ب��ة تختصرها وال��م��ش��اع��ر 

خ��ل��ه��ا ي���اخ���ي م��ث��ل ك���ف ك��ري��م��ه
أم���ره���ا إذا رب�����ك  داي������م ت��ع��ط��ي 

ان��ت��ص��ارك والهزيمه ص��رت م��ا بين 
القصيدة ال جرها م��ن ح��رف  ح��زن 

ال���ن���واي���ا ي��اب��ع��د راس�����ي سليمه
قمرها وال  ال��ن��ج��وم  ال  ي��غ��رك  وال 

الظليمه اال  ف��ال��زم��ان  م��ا ج��رح��ن��ي 
وقدرها النفس  على  وج��دي  يا  بس 

ص��ار قلبي ج��رح وضلوعي هشيمه
وال���ص���دور ال��ع��اش��ق��ة ح��ظ��ي دم��ره��ا

عظيمه قصة  حصل  اللي  إن  واهلل 
خبرها ب��آخ��ر  ال��ح��زن  ألن  تنتهي 

اع��ت��ب��ره��ا ي��اض��ن��ا ق��ل��ب��ي يتيمه
ل��ي��ت��ه م��ا خطرها ال��ش��ي��ط��ان  ل��ك��ن 

ال ت��ع��ات��ب��ن��ي ع��ل��ى غ��ل��ط��ة قديمه 
ال��وق��ت عنها م��ا ذكرها ل��و ن��ش��دت 
ناصر بن دهيم


