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الشبرمي وابن الذيب.. 
المواجهة غير المتوقعة

حسين الشمري
بعد الهدوء عاصفة، هذا ما يجري حاليا في الساحة الشعبية 
التي شهدت نوعا من الركود منذ فترة ليست بقصيرة اهتم بها 
املتابعون للشعر فقط وبعض اللقاءات لنجوم الساحة الشعبية، 
هذه العاصفة بدأت وقد اخذت املرتبة األولى في احاديث املجالس 
والشعراء واملنتديات الشعرية واملواقع املهمتة بالشعر والساحة 
وبداية هذه العاصفة كانت على يد الشاعر خليل الشبرمي )شاعر 
املليون 3( ذاك الشاعر الهادئ كما هو معروف عنه والذي فاجأه 
املتابعون بقصيدة أقرب ما يكون لها من تش���بيه )نارية( هجا 
فيه الش���اعر محمد ابن الذيب والشاعر ناصر الفراعنة بطريقة 
غير مباشرة هجاء قويا جدا بقصيدة احتوت على مفردات صعبة 

ومبطنة وغضب كبير من الشاعر.
أصداء هذه املفاجأة كبيرة جدا وأس���بابها احلقيقة لم تتضح 
اآلن ولق���د قامت )الواحة( بعدة اتصاالت مع أس���ماء مقربة من 
الشاعرين وقد ابدوا عدم علمهم، ما السبب الذي يجعل الشبرمي 
يهجو محمد بن الذيب بهذه القسوة؟ وأضافوا أن الشاعر محمد 
بن الذيب مستغربا من القصيدة وال يعلم عن اسبابها شيئا وأنه 

لم يرد على القصيدة ألسباب خاصة.
وطالب الشعراء واإلعالميني واملتابعني بضرورة كشف أسباب 
املوضوع لالبتعاد عن التفسيرات والتخمينات التي بدأت تظهر في 
احاديث املتابعني والتي رمبا تثير الكثير من اجلدل في األوساط 
اخلليجية وتزيد من مس���احة الفجوة بني الشعراء واجلمهور، 
وطال���ب أيضا باالبتعاد عن نوعية هذه القصائد التي ال تثير اال 

القبلية والبغضاء وجترد الشعر من جمالياته وعذوبته.
هذا وقد علمت )الواحة( أن هناك حتركات من كبار الشخصيات 
من كال القبيلتني لتهدئة األمور وعدم انتش���ار النار بني الطرفني 
خصوصا أن كال من الش���اعرين يتميز مبكانة كبيرة بني شعراء 

قبيلته.
اجلدير ذكره أن كثيرا من املواقع اإللكترونية تناقلت القصيدة 
الصوتية التي قالها الش���برمي ويهجو فيها بن الذيب وتناقلت 
أيضا قصائد )ردود الفعل( لبعض الشعراء من القبائل األخرى 
ترد على الش���برمي بنفس األسلوب واملس���توى الذي استنكره 

الكثير من اجلمهور في الساحة اخلليجية.

»مانشيت« توّسع خدماتها..
والمسعودي يعد بالمزيد

انهار: بعد جناحها الكبير في تقدمي اخلدمة 
اإلخبارية في الكويت وتناقل أخبارها في كثير 
من األوس���اط األدبية والسياس���ية من خالل 
ش���ركة زين بدأت »مانشيت« بتشغيل خدمة 
مانشيت اإلخبارية ملشتركي شركة الوطنية 
لالتصاالت في الكويت واعدة بتقدمي املزيد في 

القريب العاجل. 
وفي ذل���ك صرح اإلعالم���ي القطري علي 
املسعودي مدير شركة مانشيت واملشرف العام 
عل���ى اخلدمة بأن هذه اخلدمة أتت في خطوة 
للتطوير واالنتش���ار األكبر خلدمة مانشيت 
اإلخبارية التي حققت الكثير من التميز والتقدم 
اجلماهيري في الكويت وب���دأ احلديث عنها 
في دول اخلليج العربي التي ستكون محطة 

قادمة لنا.
اجلدير ذكره أن خدمة مانشيت تعد اخلدمة 
اإلخبارية األدبية األولى من خالل الرس���ائل 
القصيرة في الكويت وتعد من أنشط اخلدمات 

حاليا.

حالة حب
شاللي صاير؟

الني فوق األرض 
أمشي..

والني. .طاير
أنا مدري شاللي صاير
أنا كني.. يوم عادي
فجأة جاه العيد.. 

وحول..
صمته الداكن.. أغاني

ونبضه الساكن.. أماني
وامتلى قلب الثواني

باحلمام
وبالبشاير

وال أدري.. شاللي 
صاير

جيتي في موكب لغه
وارفه.. خضرا.. غنيه..

وأنا قلبي..
كان بور

داهمتني حروفك 
العذبة الشهية

بسرب نور
صار عمري

ممتلي.. شعر وشعور
من هذاك اليوم وقتي

أدمن السكر
وجتنيح العطور

من هذاك اليوم. .أقرا..
كل يوم شيقول برجي
من هذاك اليوم.. أفتح..

للوله.. كل الستاير
وال أدري.. شاللي 

صاير
انتي صرتيلي خطاوي

أتبعك.. كلي فرح
مثل درويش املدينة

ما سألتك
ما عرفتك

ما تبينت املالمح
أمشي مدري وين رايح
مدري بستوطن حنينك

وال بس.. مبر زاير
أنا مدري.. شاللي 

صاير
أسألك تكفني قولي

شاللي بس وياي.. 
صاير؟

مسفر الدوسري

حر الكويت..
ماهو انا بس/ بغيابك تضايقني

الكويت من رحت/ مرتفعه حرارتها 
احلر.. لدى )حمدان الديحاني( ال مير مرور الكرام.. حمدان.. شاعر 
شاب.. من الطراز الفخم النادر.. يكتب من الشعر اجمله.. قصائده.. 
ال يش�بهها احد.. روحه الشعرية مختلفة وقوافيه جتبر الذائقة على 
الوقوف تصفيقا.. وش�عرا.. حمدان بداياته في )الواحة( وكما عودنا 

دائما نص شعري.. معشوشب.. رغم حر اجلو.. وحر الكويت.

ال����ل����ي غ�����اله�����ا، م�����ع اش�����واق�����ي م��ع��ل��ق��ن��ي
ل���دي���رت���ه���ا؟  وال  ل����ه����ا؟  م�������دري  اش�����ت�����اق/ 

ي��س��اب��ق��ن��ي ل���رض���اه���ا  وال����ش����وق  ج��ي��ت  وان 
حت�����زم ل�����)ب����ي����روت( واالح���������زان ش��ن��ط��ت��ه��ا 

ت���ف���ارق���ن���ي  )7( ب���ش���ه���ر  ع��������ام/  ك�����ل  م�����ن 
ش��وف��ت��ه��ا  ش����ه����ور،   )3( ع���ي���ون���ي،  وحت������رم 

ت����س����اف����ر، وت�����ت�����رك ال���ض���ي���ق���ة ت��ع��ان��ق��ن��ي
وع���ي���ن���ي ل���ه���ا ش����ه����ور، م��ش��ت��اق��ة ل��ض��م��ت��ه��ا 

تعتقني واالح��������زان  وال���ض���ي���ق،  ول���ل���ش���وق، 
جرميتها  وش  ادري  وال  ع��ي��ون��ي،  وحت��ب��س 

ي��ال��ل��ي م���ن ال���ن���اس وم����ن ال����ن����وم/ س��ارق��ن��ي
ب��ض��ي��ق��ت��ه��ا  م���رت���اح���ة  ال���ن���ف���س،  ال حت���س���ب 

م�������ادام ح����ب����ري، ع���ل���ى اوراق���������ي م��وث��ق��ن��ي
ب������ق������ول ب����ي����ت����ني واالق���������������الم ق���ال���ت���ه���ا 

ت��ص��دق��ن��ي ال   / غ���ي���اب���ك  ع������ادي  ق���ل���ت:  ل����و 
م���ع���ك/ اغ���ل���ب ال���ن���اس م���اه���ي ق���د ك��ل��م��ت��ه��ا.. 

م����اه����و ان������ا ب������س/ ب���غ���ي���اب���ك ت��ض��اي��ق��ن��ي
ال���ك���وي���ت م����ن رح������ت/ م��رت��ف��ع��ه ح���رارت���ه���ا 

حمدان الديحاني

شوي أخالقتبي تشوف الضياع
تبي تش���وف الضي���اع بصورته ش���فني

ش���ف ياعيوني.. عيوني.. تعرف أوضاعي
م���ن دون داع���ي تعان���ق دمعت���ي جفني

وش���لون ال ص���ار ي���وم وداع���ك الداعي؟!
عبداهلل الكايد

وإن كان ما فيهم شوي أخالق أنا أخالق ومقام
وإن كان هم احتالفوا ف� أنا مع نفسي.. حليف!

واحل��رام اهلل..  ب�  علي  ك��ذا  اآلخ��ر  من  يعني 
ألبقى شريف إن عشت يا محمد وإذا مت ف� شريف
تأبط شعرا

خليل الشبرمي

غالف ديوان »ليلة فراق«ثامر شبيب الدقباسي

محمد ابن الذيب

ناصر الفراعنة

علي املسعودي

انتهت قناة املختلف من تسجيل معظم 
حلقات - تقريبا - البرنامج اجلديد »ليل 
وشعر« وقد استضافت اكثر من 20 شاعرا 
من جنوم الساحة الشعبية وابرزهم محمد 
جاراهلل، س����عد اخلالوي، سعد املويهي، 
صالح العرجاني، عطا اهلل فرحان، ثامر 
شبيب، بدر الالمي، بدر الظمني ونخبة 
كبي����رة من جنوم الس����احة وفي اتصال 

هاتفي م����ع االعالمي محمد العتيبي قال: 
البرنامج سيكون نقلة نوعية لفكر مشاهد 
واحلوارات مختلفة جدا وجريئة والشعراء 
قالوا ما لم يقله مسبقا وتوقع ردود الفعل 

الكبيرة بسبب حدة اآلراء املطروحة.
واجلدير بالذكر برنامج »ليل وشعر« من 
اعداد وتقدمي االعالمي محمد صالح العتيبي 

ويعرض خالل الشهرين القادمني.

»ليل وشعر« مع العتيبي

ديوان ثامر الدقباسي.. مفاجأة الصيف
حسين الشمري

أصدر النجم الشاعر ثامر شبيب الدقباسي ديوانه 
الصوتي االول قبل أس���بوع والذي حمل اسم »ليلة 
فراق«، ورغم ان الديوان لم يدخل س���وق الكاسيت 
سوى أليام معدودة، اال أنه نفد في فترة قياسية لم 
يحققها أي ديوان صوتي آخر، وكانت شركة روتانا 
قد قامت بإنتاج وتوزيع الديوان ورغم أنها شرعت 
في توزيعه صيفا، اال أنه وبحسب نقاط البيع اكتسح 
جميع األلبومات االخرى ومن بينها ألبومات مطربني 
جنوم وتفوق عليهم سواء في أرقام التوزيع أو في 

سرعة نفاده.
الديوان الصوتي ال���ذي احتوى على 21 قصيدة 
وبحسب بائعي محالت كاسيت، نفد من بعض النقاط 
في اليوم الثاني لتوزيعه، وعزا الباعة السبب للشعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها ثامر شبيب الدقباسي سواء 

في الكويت أو في اخلليج العربي.
والتقت »األنباء« بالش���اعر ثامر الدقباسي الذي 
فّج���ر مفاجأة جميلة لهذا الصيف بديوانه الصوتي 
االول قائال: حتى أنا فشلت في احلصول على نسخة، 
حقيقة لم أتوقع أن تقوم شركة روتانا بتوزيعه في 
هذه الفترة، وكنت أعتق���د أنها فترة ركود، خاصة 
أنها فترة صيف، ولكن شركة روتانا خدمت ديواني 
ايضا بإعالناتها املكثفة عنه سواء في قنواتها أو عبر 

وسائل االعالم االخرى.
وعن تعاونه مع روتانا قال الدقباسي: في احلقيقة 
ان التعاون مع ش���ركة إنتاج عمالقة كشركة روتانا 
ه���و أمر رائع، ولن يكون هذا تعاوني األخير معها، 
خاصة انني قد ملست منهم االهتمام باإلعالن عن أي 

جنم من جنومهم.

نفد من األسواق وتفّوق على مطربي روتانا


