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وافهمك عذب النبا على السجية! 28
كن روحك مزنة تسقي عروق املهمهية

مرتكي فوق السحاب وبارد االعصاب لكن..
فيك نار اجلاذبية !

وش تبي.. كلمة احبك ما احبك..!
بس اموت بكل صوت تغرده صباح وعشية!

وش تبي.. كلمة عشقتك ما عشقتك..
لكن احساسك ذبحني، وافترى بأحلى صبية.

صالح الشادي

أفهمك

الساحة الشللية.. أبكم
وشعبية المقاهي !

»مرسى مركز الشعراء اإلعالمي بـ »الفيس بوك«
األحاسيس« 

يحصد النجاح

علي لسان الصبي
يالكالم....

يالكالم كنت أشوفك
كن���ت أش���وفك... ما 

أسمعك
الكلم���ة.../  ترم���ي 

أصابع
الكلم���ة.../  وحتظ���ن 

أصابع
واملدامع....

حاير فيها حكي
آه...

آه يا كثر...../ احلكي
مزدح���م ف���ي وس���ط 

عيني
قيد الكلمة.... بشفاتي

أبجدياتي
االش���يا..../  أبس���ط 

بحياتي
كلها كانت.. تخون

صدقيني...
صدقيني أختنق

كل )وردة( في خفوقي 
حتترق

كل/ حرف
وكل/ كلمة

ودي تطلع!
تكسر )الصد( احلقير

ثم/.. تطير
ثم../ تطير
 ماني قادر

أثخنت صدري اجلراح
اتزاحم دون جدوى

دون ما تهمس شفاتي 
بأي كلمة

مسرحية صامتة...
وس���ط  اس���تلجت 

صدري
استباحت../ كل أطرافي 

وسيلة
لإلشارة....

صدقيني....
كل ما أملح عيونك/ ودي 

أبكي
مااااني قادر/ صدقيني 

حى أبكي
كل  أش���رب.../  ودي 

صوتك
كل حنينك

مااااااني قادر
كن���ت  صدقين���ي.../ 

ودي!
وكل ماحولي فراغ

ال..../ موسيقا
ال...../ ضجيج

وال )هتافات حقيرة.. 
من سخافات( البشر

صدقيني....
ماني قادر أفهمك

اتركيني....
أبقى... وحدي

اتركيني...../ للجراح
وانس���ي.. )طفل( مر 

عابر
وح��������دك/  وانت���ي 

تندهينه
ما إلتفت لك....

ألنه عاجز... يسمعك!
إن��������ك  وعاج���ز... 

تسمعينه
بدر الفرحان

موضوع الساحة شائك وكبير ومتعب ومرهق في نفس 
الوقت وال أبالغ اذا قلت إن احلديث فقط عن هذه الزوبعة 
تأتي بصداع الرأس ولكن »مجبر أخاك ال بطل في احلديث 
عن هذا املوضوع« ألهمية لدي. فحينما نتكلم عن الساحة 
الشعبية اخلليجية بالذات نعي متاما أن االنطالقة كانت من 
هنا من الكويت اعالميا وصحافيا حتى أصبحت في القمة 
وفي عصر توهجها في الس����نوات املاضية ونعلم أن وراء 
هذا التوهج أناسا شرفاء خدموا املوروث بإخالص من دون 
التحي����ز ألحد ألنهم يريدون خدمة املوروث ويبحثون عن 
اجلمال وليس كما هو احلال اآلن بتفشي ظاهرة الشلليات 
وما يدور خل����ف األروقة واحلب����كات واملؤامرات بني هذه 
العصابات التي التدري كيف وملاذا ومن أوجدها وما يدور 
من تفرقة واضحة بني ش����عراء الشمال وشعراء اجلنوب 

دون سبب ودون هدف. 
وال ننكر الفضل ملن خدموا املوروث في عصره الذهبي 
وعلى مدى سنوات طويلة في الساحات اخلليجية وهم كثر. 
وكانت الساحة الشعبية الكويتية هي املصدرة للنجوم ولم 
نس����مع يوما أن هؤالء الشرفاء حتيزوا لشخص ما وأنهم 
فقط يبحثون عن الشعر ال القبيلة. ومن كان يريد الظهور 
اإلعالمي والشهرة السريعة والطرق املؤدية للنجومية فعليه 
التوجه لهذا البلد الذي صنع جنوم الشعر واألمثلة على ذلك 
كثيرة ومن منا ينكر فضل الصفحات الش����عبية واملجالت 
وإعالمنا املرئي وحتى على املستوى الفني كنا نرى فنانني 
كبارا قصدوا الكويت للوصول للنجومية وعالم الشهرة. 

وفجأة بني ليلة وضحاها انقلب احلال بعد ظهور القنوات 
التي باتت واقعا مفروضا على الش����عر والشعراء دون أي 
فائدة غير زيادة الش����للية والتفرق����ة وأوهمونا أصحاب 
هذه املنابر بأن بعد ظهورهم املرئي تنخفض األضواء عن 
أصحاب الفكر املقروء وعن ساحتنا الشعبية بعدما كانت 
هي األولى حتى أصبح احل����ال ال يطاق وما زاد الطني بلة 
هذه التجمعات الشللية التي أوجدتها املقاهي الشعبية ان 
صح التعبير والتي ترى فيها العجب، جند هناك مجاميع 
كبيرة من الشعراء محسوبني على مطبوعة معينة والفئة 
األخرى كذلك جتدهم في مقهى آخر وكأنهم االخوة االعداء ال 
يلتقون وال يطيب لهم اجللوس في مكان واحد وكما يقول 

املثل الشعبي »وجيه متوالفة وقلوب متخالفة«. 
والس����ؤال املهم هنا لهم ملاذا فعل الشعر بكم هكذا ملاذا 
يص����ل احلال بكم الى ما هو علي����ه اآلن يجمعكم كثير من 

التنافر واختفت بينكم احملبة. 
وللحديث بقية حيث ان هناك نقاطا مهمة لم نتطرق لها 

سوف نتركها ألوانها عندما يحني.

»نبضة أخيرة«

نتمنى من املعنيني من أصحاب الشأن وأقصد املسؤولني 
عن املجالت والصحف واملختصني بالش����عر الش����عبي أن 
يصلحوا احلال ويعيدوا البريق لهذه الساحة وان يقطعوا 
الطريق امام »املافيا« التي حتاول بش����تى الطرق س����حب 

البساط من هذا البلد.

هيثم السويط
Zod_@hotmail.com

سمعنا انه سينطلق قريبا جدا مركز زاجل اإلخباري 
وهو متخصص بأخبار الس���احة الش���عبية فقط دون 
غيرها وسيديره مجموعة من اإلعالميني والشعراء األكفاء 
الذين بدأوا بالفعل البحث عن مراسلني لهم في الساحة 

اخلليجية.
ومنا لهم كل التوفيق خلدمة موروثنا الشعبي عبر 

هذه الشبكة العنكبوتية.

مركز الشعراء اإلعالمي بالفيس بوك يعتبر 
أول وأكبر مركز جتمع للش����عراء والصحافيني 
واإلعالميني باخللي����ج والوطن العربي باملوقع 
الش����هير الفيس بوك، وهذا املركز استطاع منذ 
انطالقته خالل مدة بسيطة اجتذاب أسماء كبيرة 
وشهيرة بالساحة الشعبية من ضمنهم الشاعر 
د.صالح الشادي ومطيع العوني واإلعالمي سعد 
املعطش وسلطان العميمي وجمال الشقصي وعايد 
اخلالد وحمود جلوي وفالح الدهمان وعايض 
الظفيري، باإلضافة الى ش����عراء النسخ األربع 

لشاعر املليون وشاعرات اخلليج وكذلك وجود كل من الشاعرات 
مستورة األحمدي وبرديس خليفة ونسامي السادة والعنود العلي 

وعيدة اجلهني ومرمي راشد، باإلضافة الى الكثير 
من األس����ماء الالمعة من إعالميني وصحافيني 
بالوطن العرب����ي، واجلدير ذكره ان هذا املركز 
ليس لتجمع الشعراء فقط امنا هو مركز إخباري 
يصل باخلبر الى أعضائه الذين تعدى عددهم 
ال� 1700 عضو عن طريق اإلمييل والرسائل عبر 
املرك����ز باإلضافة الى وضع أي قصيدة من قبل 
األعضاء على الصفحة الرئيسية للنقاش وطرح 
اآلراء ويحق للعضو ان يضع مقطع ڤيديو أو 
مقطعا صوتيا ألي قصيدة يختارها ليشاهدها 
اجلميع. واجلدير ذكره أن مؤس����س هذا املركز هو املدير العام 

والشاعر واإلعالمي خالد املويهان.

مازال برنامج »مرسى 
إذاعة  األحاس����يس« في 
الكويت الذي يقدمه الزميل 

اإلعالم����ي مطلق الدخنان يحصد النج����اح من خالل تزايد 
عدد املستمعني لهذا البرنامج الرائع والذي متيز في إذاعة 
الكويت بطرح األسئلة العفوية والصريحة جلمهور ومحبي 
الش����عر من خالل استضافته لعدد كبير من جنوم الساحة 
اخلليجية، ومّنا الى القائمني على البرنامج باقة ورد على 

استمرارية البرنامج بهذا النجاح املتميز.

 حكاية راعي البنيان
بدر الضمني شاعر استطاع أن يجسد معاناته بهذا النص األكثر من رائع الذي استنزف 
قواه كما فعل به البناء ليذهب صباح كل يوم على هذا احلال حتى مل وهاضت قريحته 
بهذا النص الفاخر الذي خص به »الواحة« ليكون على موعد مع محبيه لكي نكون معه 

بهذا الهم:

البنيان وم��ع��اب��ل  ال��ب��ن��ي��ان  ط����اري  ع��ل��ى 
ب��ش��ي��ك��ات��ي أوق�����ع  اهلل  م���ن ص���ب���اح  أن����ا 

امل��ع��ارض وات��ش��رى وأن���ا عجالن أح���وف 
معاناتي ح��ك��اي��ة  ال��س��ادس  ع��ل��ى  وأغ��ن��ي 

أك���ود م��ن أل���واح اخل��ش��ب واحل��دي��د أطنان
مخباتي ج��وف  من  الطابوق  هل  وأح��اس��ب 

العمدان وأش��ب��ر  بالنظر  ال��زواي��ا  وأق��ي��س 
ومحاتي ح��ري��ف  اخل��ل��ط��ات  ه��ل  وأراق�����ب 

وسليمان ع��ب��اس  ال��ع��م��ال  على  وأح����ورف 
وجباتي كيما  ال��ص��ب��ح  ال��ف��ط��ور  وأج��ي��ب 

تعبان ح��ج��رت��ي  أج���ي  امل���غ���رب  والخ���ي���م 
أدق�����ق وص���والت���ي وأراج������ع ح��س��اب��ات��ي

بأثمان أس��داس��ه��ا  وأض����رب  ال��ل��ي��ال��ي  أع���د 
بأبياتي غ��ن��اوي  ف��ي  ه��م��وم��ي  وأف��ض��ف��ض 

السيسان م��ن  فبيته  ي��ب��ال  المي���ي  ع��س��ى 
ي����ذب ال���ع���واف���ي ب���ني روح�����ة وج��ي��ات��ي

البنيان م��ن  مابنينا  ي��ب��ارك  اهلل  وع��س��ى 
وت���ه���ن���ا ع���ي���ال���ي وأت���ه���ن���ى ب��ن��ي��ات��ي

 بدر الضمني

موقع إخباري جديد

خطوة نجاح لـ .. مريم راشد
ما لفت انتباهي في اآلونة األخيرة توهج 
إعالمي واضح للشاعرة واإلعالمية اإلماراتية 
مرمي راشد، منذ انطالقتها في الصحافة 

الكويتية وحتديدا في واحة »األنباء«، 
حني نشرت العديد من قصائدها 

الرائعة والتي أخذت أصداء 
واس���عة بني القراء ثم 

توهج���ت مرة أخرى 
من خالل جرأتها في 
كتابة عامود خاص 
ف���ي الزميلة عالم 

اليوم.
أيضا  والت���ي 
حصدت من خالل 
مقاالتها األسبوعية 

وإعجاب  تصفي���ق 
الكثير م���ن النقاد ملا 

متتلك���ه من ج���رأة في 
الطرح وأس���لوب راق في 

التوهج  ث���م زاد ه���ذا  الكتابة 
والنجاح من خالل تس���لمها ملف قوافي 
ناعمة وهو ملف نس���ائي متخصص في 
الزميلة قطوف واليوم نرى ازدياد توهجها 

من خالل اإلعالم املرئي وتقدميها الرائع 
بإطاللته���ا الصباحية في برنامج صباح 
اخلير يا دبي والذي يبث يوميا على قناة 
دبي الفضائية وهذا بفضل طموحها 
املتميز وال���ذي جعلها تضع 
بصمته���ا ف���ي كل مكان 
تتبوأ به مع العلم انها 
كاتبة قصة متميزة، 
حيث أصدرت مؤخرا 
كتابا خاصا بها ومت 
عرضه في معرض 
أبوظب���ي، وأيضا 
كانت س���باقة في 
إص���دار ديوانه���ا 
األول  الصوت���ي 
حيث كان اإلصرارا 
النجاح واضحا  على 

من خالل هذا اإلصدار.
 ومن هنا نبارك لها هذا 
النجاح والطموح الذي أوصلها 
ملا هي عليه اآلن وهي تعتبر مثال يحتذى 
أمام زميالتها ولها منا كل التوفيق ومزيد 

من االزدهار.

تفعيلةنبطي
لو للسحايب ياطويل الهدب سوق

شريت لك برق رهيف وسحابه
هتانها ياصاحبي لو هطل فوق

أخضرت أطراف السما من عتابه
شاعر عيونك الكتب فيك طاروق

الزهر في ثيابه تختال أسارير 
والفرقا ماتنبت بختري ورقروق

والتشرح الصدر احلزين الربابه
 نايف صقر

انت كل ليلة بعيني. 
تطرد النوم وتسامر نور عيني..!

ال مر طيفك على بالي وجيت !
اشعر اني فوق هالعالم رقيت..
وعن غالتك.. آه ياليتك دريت.

كل هذا وتعتقد اني نسيتك خاف ربك.. 
روحي كل ليلة تناجي باب بيتك وما لقيتك
مطيع العوني

مريم راشد


