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شفني
نص يقحمنا بعالم الروعة لنكون قريبني من هذا الشاهق الذي أمطر علينا اجلمال والشعر 
وحلق بنا عاليا وراح يحاكي بهذا التفرد ليسقط علينا االحساس الشعري وليبرهن أنه أجاد 

في هذة الباسقة لتكون نفسا خاصا لفواز الفهيد، وأسلوبا اتخذه مييزه عن غيره.

ي�����اخ�����ي ول�������و ان�������ك رج�����ع�����ت وت�����ع�����ذرت

ت��ب��ق��ى اجل�������روح اك���ب���ر م����ن ال���ل���ي ت��ق��ول��ه

ح���ت���ى ل����و أخ����ف����ي ج������رح ح���ب���ك وك����اب����رت

ت���ل���ق���ا ج���������روح م������ن امل�����ق�����ادي�����ر ح���ول���ه

م���ان���ي م���ع���ك ش��ف��ن��ي م����ع ال����ري����ح س���اف���رت

ي����وم����ن ب����أرض����ك غ����ي����ري أع����ل����ن وص���ول���ه 

م�����ع األس��������ف أخ����ط����ي����ت ح����ي����ل وت���ن���ك���رت 

وه�����دم�����ت ك�����ل ال����ل����ي ب���ن���ي���ت ب��س��ه��ول��ة 

خ����ل����ك م������ع ال�����ل�����ي غ������ي������روك وت���غ���ي���رت

ع�����س�����اك ت���ل���ق���ا ال�����ل�����ي ت���ب���ي���ه وت���ن���ول���ه

ام��������ا ان��������ا ان�����س�����ى ل������و ان��������ك ت����ذك����رت

وح����ن����ي����ت الي���������ام ال����ص����ب����ا وال���ط���ف���ول���ة

م����ان����ي ع����ل����ى خ����ب����رك ح���ب���ي���ب���ي حت�����ررت

وال���ب���ط���ول���ة ال���ب���ط���ل  دور  ل�����ك  وخ���ل���ي���ت 

ش���ف���ن���ي ع����ن دروب��������ك ص����ب����رت وت���ص���ب���رت

وال���ص���ب���ر م����ن اس����م����ى ص����ف����ات ال���رج���ول���ة

ت����ع����ذرت م�����ا  ع����س����ا  واال  ت����ع����ت����ذر  ل�����و 

ي���ب���ق���ى ال�����ف�����راق أك����ب����ر م����ن ال����ل����ي ت��ق��ول��ه

فواز الفهيد

فواز الفهيد لـ »األنباء« سأبعد الشعر عن الهزل 
والنفاق والكذب ولن اقحمه في ما ال يليق به!

ف��واز الفهيد في اي ميناء 
مرساك؟

مازل���ت ابحث عن ميناء 
يحتضن مركبي وأنا لست 
في عجلة من أمري وسأصل 
قريبا ملتذوقي االحساس فأنا 

قادم بقوة 
أكتش��ف  م��ن  اول  م��ن 

الشاعر بفواز الفهيد؟
فواز الفهيد، وبكل ثقة هو 
من أكتشف روح الشاعر به 
هل تتبع مدرس��ة شعرية، 
أو باالحرى س��معت ان أحدا 

شبهك بشاعر؟
انا ال أشبه احدا واشباهي 
كثي���ر، والدليل م���ن بدأوا 
يسلكون نفس الطريق الذي 
الفهيد، وتبقى  سلكه فواز 
املفردة ليست ملكا الحد ولكن 
االفضل للتميز واجلمهور 

الذواق هو من يحكم.
من هو صاحب الفضل على 

اآلخر االعالم ام الشاعر؟
االعالم ثم االعالم صاحب 
الفضل، من يخدمه االعالم 
ال يحتاج خلدمة غيره فهو 
الطريق االقرب للشهرة والكل 

يسعى وراءها 
بصراح��ة، م��اذا تعني لك 

الشهرة؟
وبكل صراحة اقولها ملء 
فمي، تعني لي الكثير، النها 
متهد الكثير من الطرق في 
هذا الزمان، ومفتاح يتناسب 

مع كل االبواب 
من هم اصدقاؤك؟

كثيرون، واعذبهم الشعر، 
ان لم يكن أوفاهم 

م��ن منك��م يتغل��ب على 
اآلخر، فواز الفهيد ام انت؟

اال  بالرغم من صداقتنا، 
انه يغلبني احيانا، واحيانا 

اخرى يكتفي بصمتي 
متى تكتب القصيدة؟

عندم���ا تنته���ي هي من 
كتابتي، أبدأ أن���ا بكتابتها، 
فدائم���ا ماتعكس قصائدي 

مابداخلي 
ماذا يعني لك الوطن؟

أم لطف���ل لم يبلغ س���ن 
الفط���ام وأعظ���م، مازل���ت 

أشتاقها 
ما رأيك بالشاعر املعروف 

ابن فطيس؟
شاعر تقف خلفه دولة.

هل تستطيع مجاراته؟
نعم، عندما تتخلى عنه 
الدولة س���نكون متكافئني، 
ال أج���د م���ا ميي���زه عني 

ويفضله 
رأيك بالشعر الغنائي، ومن 
هو اول ش��اعر غنائي قرأت 

له؟
الشعر الغنائي له عشاقه 
ومتابعوه، ويبقى جميال بهم 
أما أول ش���اعر فهو شهيد 
الكويت ش���اعر الغيم فائق 
عبداجللي���ل، عندما أهداني 
والدي حفظه اهلل ديوانه وانا 

بال� 16 من العمر 
ال��ى اين يريد فواز الفهيد 
ان يصل بالش��عر، والى اين 

يريد ان يصل الشعر به؟
ان كان البد من الوصول 
امتن���ى ان اصل ب���ه قلوب 
أما  الناس باحلس الصادق 
وصول���ه بي وما يريده هو 
ان ابعده عن الهزل والنفاق 
والكذب وان ال اقحمه في ما 

ال يليق به..
لون خاص  الفهي��د  لفواز 
بقصائده الش��جية، فدائما ما 
جتد الش��وق والوله واحلزن 
طاغي��ا على مالمحه��ا، وهل 
فعال فواز يعيش هذه االجواء 
ام ان��ه يندرج حت��ت مقولة 

»أعذب الشعر اكذبه«؟
الشعر هو جزء من حياة 
الش���اعر، فالتصن���ع به ال 

يدوم والبد من اظهار الوجه 
احلقيقي والصادق ملا يكون 
به الشاعر من ظروف فالشعر 
هو الوجه اآلخر للشاعر الذي 
ال يقبل التلوين والزيف. فكل 
ما تراه من مالمح في قصائد 
اخي���ك فواز ه���ي حقيقية 

بنسبة عالية جدا.
فواز  ان  البع��ض  يق��ول 
الفهي��د أفضل من عش��رات 
الش��عراء الذين سلط الضوء 
عليهم إعالمي��ا، فلم لم يكن 

فواز الفهيد من ضمنهم؟
هذا السؤال يجب ان يجيب 
عنه االعالم نفسه النني ال 
املك من هذه الوسائل شيئا 
سوى دخولي لعالم االنترنت 
وهو عاملي احلقيقي، وال أتقن 
الطرق امللتوية التي سلكها 

الكثير للوصول إليه.
أين فواز الفهيد من البرنامج 

الشعرية واملسابقات؟
انها الظروف يا صديقي 
العزيز، وال زالت، عسى اهلل 

ان يزيلها.
نحن نعلم أنك من س��كان 
االخيرة  وباآلون��ة  الكوي��ت 
ذهبت للعيش باململكة العربية 
الس��عودية ه��ل بع��دك عن 

الكويت أثر في شاعريتك؟
ال. ال. بل زاده���ا تدفقا، 
يدفعه���ا الش���وق واحلنني 
لالصدقاء االحبة وستبقى 
الكوي���ت هي اح���دى أهم 

محطاتي ونقطة البداية.
موقف مازال عالقا بذاكرة 

فواز الفهيد؟

هناك موقف لن أنساه أبدا 
وهو أسر والدي اثناء الغزو 

العراقي الغاشم.
ما مستوى الشعر النسائي 
اخلليجية  للم��رأة  ومتثيل��ه 
مبنظور الشاعر فواز الفهيد؟

امل���رأة اخلليجية تقدمت 
في كل ش���يء بصراحة اما 
في الش���عر فمازالت تعاني 
م���ن كوابح كثي���رة واهمها 
العادات والتقاليد التي تقف 
في وجه املرأة دائما ومع هذا 

جند الكثير من الشاعرات عبر 
الصحف واملجالت.

لن يصنع نجوما

جهة  العنكبوتي��ة  الش��بكة 
وواس��عة  مفتوح��ة  اعالمي��ة 
بهذه  تؤم��ن  ه��ل  االنتش��ار، 
اجلهة؟ وهل لها على الش��اعر 

فواز الفهيد فضل؟
النت شبكة عاملية عجيبة 
وايجابياتها ال حتصى ليس 
على فواز فقط بل على العالم 
كله وانا من ضمن هذا العالم، 
وكذل���ك س���يئاته اكثر وان 
حتدثن���ا عنه يطول احلديث 
انه  اال  ب���ه  وكوني متواجدا 
لن يصنع جنوما ولم نسمع 
شاعرا اشتهر عبر هذه البوابة 
العاملية ولكن يبقى عاملا مليئا 
بالشعر والشعراء وال ننكر 
وجوده فهو متنفس اوس���ع 

للكل.
بيت يحضرك اآلن؟

مش���تاق ل� اجلهرا واهلها 
وتيماء وأمي وأبوي وما مضى 

من حياتي.
الفهيد ش��اعر ومن  ف��واز 
املؤك��د ان��ه متاب��ع للش��عراء 
مفضل  شاعر  وله  والشاعرات 
او ش��اعرة، من هم ش��عراؤك 
ان  اجلنس��ن  من  املفضل��ون 

امكن؟
الش���اعرات الشاعرة  من 
عابرة س���بيل، ومن الشعراء 
ال اس���تطيع اختيار احد ألن 
الشعراء املفضلني عندي كثير 

بصراحة.
اي��ن تقضي اغل��ب اوقاتك، 
واين جندك في التاسعة مساء؟
املنزل  ف���ي  اغلب اوقاتي 
وخاصة في التاس���عة مساء 

)بيتوتي(.
فواز الفهيد، من الش��خص 
ال��ذي اثر في ش��خصية فواز 

الفهيد في الشعر؟
والدي اس���أل اهلل ان ميد 
بعمره ويحفظه، الشاعر »فهيد 
العنزي«، له الفضل بعد اهلل 

في كل ما وصلت له.
روز من هي روز؟

روز ه���ي الش���معة التي 
اضاءت لي الدنيا وغيرت في 
فواز الفهي���د الكثير والكثير 

ايجابا ان شاء اهلل.
كلمة أخيرة؟

شكرا لكم، شكرا، وعذرا 
لق���راء الواح���ة ان اخطأت 
على احد او أسأت الحد دون 

قصد. 

ابـن فطيـس شـاعر تقـف خلفـه دولـة!

هيثم السويط

واحة األنباء ولقاؤها اليوم مختلف مع شاعر عذب أثبت من خالل ما يقدمه أنه قادر على قطف اجلمال 

واالبداع كتب الشـعر وهو في سن مبكرة أسـتطاع أن يلفت االنتباه بقوة مستمدا ذلك من جزالة القصيدة 

والتي أبرزها كما يريد هو أن تكون لتليق بحضوره كشـاعر أمام محبيه ومعجبيه، دخل عالم االنترنت ليقول 

انه عامله احلقيقي الذي لن ينصفه كشاعر وأن االعالم هو القادر على أبراز مثل هذه الطاقات التي تستحق 

املتابعة شاعرنا هو فواز الفهيد من اململكة العربية السعودية.

التــي  الملتويـة  الطــرق  أتقــن  ال 
إليـــه للوصــول  الكثيــر  سـلكــها 

عبدالجليــل  فائــق  الغيـم  شـاعر 
لـــه قــرأت  غنائــي  شــاعر  أول 

قصيدتي هي الوجه الحقيقي لي

أهـم  إحــدى  هــي  الكويت 
البدايــة ونقطـــة  محطاتــي 

روز
اب�������ش�������رك ق����ل����ب����ي غ���������دا ك�����ل�����ه ل�������روز

ون���س���ي���ت ك�����ل ال����ل����ي رم���ي���ت���ه وراه������ا

م���ك���ح���ول���ة ال���ع���ي���ن���ني وامل����ب����س����م ال���ل���وز

س����ب����ح����ان م�����ن م����ي����ز ب���ق���ل���ب���ي غ���اله���ا

ازك������ى م����ن ال���ري���ح���ان واط����ي����ب م����ن اجل����وز

وأل���������ذ م������ن ري��������ح اخل�������زام�������ي ش����ذاه����ا

ن���ظ���رات���ه���ا غ����اي����ة وف������ي ص���وت���ه���ا ك���ن���وز

وف�������ي ق����رب����ه����ا امل����ن����ف����ى ب��������الده ن���س���اه���ا

ان����ع����م م����ن األمل��������اس واغ����ل����ى م����ن ال���ف���وز

ح���اله���ا ت�����الق�����ي  م������ا  واج������م������ل  وارق 

ه������ذا وان��������ا ف�����ي ق���ل���ب���ه���ا ش���ب���ه م��ح��ج��وز

والب��������ي م�����ن ال����دن����ي����ا واه����ل����ه����ا س���واه���ا

روز ل  ك���ل���ه  غ������دا  ق���ل���ب���ي  ل�����ك  م���اق���ل���ت 

اط����ي����ر ب س��م��اه��ا رم���ي���ت���ك ألج������ل  وان�������ي 

 فواز الفهيد

النت عالم مليء بالشعر والشعراء وال ننكر وجوده
روز هي الشمعة التي أضاءت لي الدنيا

الش���وق واملنفى واالط���الل والوقت!
 وطعنة صديقي/ واختناقي/ ودمعي!

جتمعوبي ي���ا صديق���ي/ وال ضقت!
 لو ضاق صدر الليل من ضو شمعي!

وان مرت الذكرى على البال واشتقت!
 ارخي���ت ل أه���ات احملبني س���معي!
 فواز الفهيد

طعنة صديقي


