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طالل الشعالن

مشعل دهيم

فهد دوحان

تأخر انطالق 
املسابقة جاء 

لإلعداد إلخراجها 
بالشكل املناسب

واالستراتيجية 
املطلوبة

املسابقة أقيمت 
وفاء خلادم احلرمني 

الشريفني

دخول املرأة 
في املسابقة ضمن 

معايير العادات 
والتقاليد العربية 

واخلليجية 

األدبية من حيث جوائزها املادية 
واملعنوية«. واجلدير بالذكر كانت 
ملنتدى س����حايب أدبية أنشطة 
متعددة ومختلف����ة من ضمنها 
التي  املسابقة الشعرية األولى 
وصل����ت جوائزها 90.000 ألف 
درهم اضافة ألمسيات شعرية 
املنتدى واملش����اركة في  رعاها 
مع����رض أبوظبي للكتاب كأول 
إلكتروني يش����ارك في  منتدى 

املعارض الدولية.
ae.s7aib.www رابط املنتدى

حرص منتدى س���حايب أدبية 
على االختالف والتميز وتكرميا 
ألعضائه املبدعني ومتاشيا مع 
اقامة  املنتدى في  استراتيجية 
املس���ابقات األدبية واألنشطة 
املختلفة على صفحات املنتدى 
وعلى أرض الواقع وبدعم مباشر 
من الشاعر الكبير علي بن سالم 
الكعبي ورعاية كرمية من موقعه 
الرس����مي على الش����بكة نعلن 
انطالق املسابقة الشعرية الثانية 
كأكبر مسابقة في تاريخ املنتديات 

أعلن منتدى سحايب أدبية عن 
انطالق مسابقته الشعرية الثانية 
من 15 مايو إلى 15 يونيو 2011م 
يرعاها الش���اعر علي بن سالم 
الكعبي وتعد املسابقة األكبر في 
تاريخ املنتديات عبر الش���بكة 
العنكبوتية والتي رصدت لها 
جوائز نقدية ومعنوية قيمة وفي 
هذا الصدد ذكر الشاعر واإلعالمي 
حسني بن سوده املشرف العام 
عل���ى املس���ابقة واملنت���دى أن 
املس���ابقة تأتي »م���ن منطلق 

أوال: مت بحم����د اهلل افتتاح »اذاعة بطحة وانفضخت 
املقروءة« واالولى على جميع مستويات نشرات االخبار 
والتي مت تأسيسها على نشر االخبار اخلفية واالحداث 
املكروهة مع مراعاتنا على عدم ذكر االسماء التي حتمل 
اصحابها واعطائهم أسماءهم التي هي بافتراضية مطلقة 
اسماءهم التي البد أن يحملوها بدال من اسمائهم احلالية 
وغاي����ة هذه االذاعة اصطياد ما يكون بعيدا عن الظاهر 
أو اخلافي في مكان ما وبأسلوب »السخرية احلقيقية« 
في لغة فصيحة عامية متداخلة »لزوم االكشن« وفضخ 
بطحة محسوس����ة بهم ومن ذلك ننصح في عدم اقحام 
النفس شك او مالمسة النقص الذاتي بني اخللجات كي 

التسقط القهقهة على اي احد.
ثانيا: نق��دم حت��ية عط��رة لكم اعزائي القراء لنق��ول 
»اس��عد اهلل مساءكم بك���ل خي���ر ونق����دم لك���م اخبار 

»العابسة مساء« من محدثكم بودبالن
ونكبس على البلوة االولى. الى مقاطعة: كعب داير.

أبدت مثيرة منتدى »اش مالك على الولد« انها تعاني 
من تقحيصات من اكثر من هكرز مازالوا، وأشهرهم الهكرز 
املخفي اللي يعمل لصالح هذه االذاعة ويأخذ كروته مما 
ادى الى خس����اير صبيكية لديه����ا حيث اجنكت مؤخرا 
بأن غاية انشاء منتداها مو ادبي وامنا تسويقي لبعض 
منتجاتها اللحمي����ة لكم واحد »ازكمبي« اليث علما بأن 
اكثرية اوادم هذا املنتدى من البنصر النسائي اللي فكن 
اعمارهن والذن بالنحشة حفاظا على قيمتهن.. ونهرول 

الى البلوة الثانية.. الى منطقة: دفعة مردي... 
وحتديدا الى »ضغيب الضغيبي« الذي حده ميارس 
طنني النقد في منت����دى »طلحة الكذاذي« بصورة جزر 
هادئ مما أو همتة اعشاب املنتدى التي »لها اهلل« بأنهم 
في قرارة انفسهم يدورون الستر وانهم »بدنا نعيش يا 
خيي« على انه ناقد قذ.. وهو باالصل »ذبانة مو راضية 
تكربن« والسبب في هذا انه قد عاش الدور الصبي بعد 
اش����تراكه في جلنة »البونتي اجلديد« لصالح ش����ركة 
»عرمشني« مع الشاغرة »س����وداء« وانه يستحق هذه 

الدعاية.. ومازال.. يخثرج..

ونداحم البلوة االثالثة..
الى مفرق: جلاجة سردين....

ضاقت كش���ة »املتصمصمة« )انتي شلون عمتي( 
من طلب���ات طي��ور منت��دى »ابيهاااا« التي ماتخلص 
حيث انها تؤك���د أن درزن ه����ذه الط���لبات جتي لها 
بشكل وهم��ي وعلى قي���افة رم���وز وبتلميخات غير 
متربية يقش���عر لها ح���ياء الف����يل وخصوصا من 
االع����ضاء املش�����وربني والتي التف����همها غير قطة 
الوجه املت��كررة عل��يها من معظ���مهم مما يش���عرها 
بأنها محب��وبة املغ��ات���ير وانها تش������عر مع ثوارة 
نفس���ها بانه��ا عن���صر مهم له���م وه���ي باالص����ل 
ث��ولة ف��ي نظ��ر اع��يال املن��تدى وه���ي التدري، هذا 
وانتهت نشرة االخب���ار لهذا االس��بوع وإلى ملت���قى 

آخ��ر مع اخبار جديدة، محدثكم بودبالن.
 ٭ حسين الرويلي

نعم جيت أمد ايدين األحالم، وش يعني
مت��د ال��ي��دي��ن والب���ه ان��س��ان م��د إي��ده

يسمعني ب��ه��االرض  أح��د  مالقيت  ول��و 
تغريدة ال��ص��در  غابة  م��ن  رف��رف��ت  اذا 

وضاق الفضا االرحب، واالنفاس توجعني
تنهيدة حزن  مثل  الواسع  املدى  وصار 

واجمعني االي��ام  وج��ه  في  ال��ورق  اه��د 
قيده قفل  م��ن  حريته  صنع  م��ن  أن��ا 

اذبحي من وقتك الغالي
 دقايق وابعثيني

من رميم
القاف شعرن 

القراه الناس قالو
كان حالم 

وده يطول الغمام 
ومري فبالي غيوم وأمطري 

تعشب أوراقي 

ال��ف��رح »ح��ال��ي« ت��ب��دل ل��أح��زان عقب 
أب��دي��ك علمني  ك��ي��ف  ال��ن��ه��اي��ة  ع��ق��ب 

عنوان ال��ي��وم  غ��دا  فيني  التعب  ان��ا 
شبابيك ع��ي��ون��ي  ف��ي  ف��ت��ح  وال��س��ه��ر 

االحيان بعض  بالقهر  لك  اعترف  اب��ي 
واب���ي اع��ت��رف ل��ك اك��ره��ك ب��س أغليك

انسان ذك���رك  الط���رى  أت��ع��ب  صدقني 
ماابغيك اق��ول  اذا  احتاجك  وصدقني 

أخبار 
الساحة 

من إذاعة 
بودبالن  فضاء 

غيمة

اعتراف
حسني بن سوده

صفحات الواحة هي منكم ولكم وبكم.
لنستقبل قصائدكم، وكتاباتكم وخواطركم 
وآراءكم وانتقاداتكم لنكون رئتكم الثالثة 

لتتنفسوا معنا شعرا.
تواصلكم معنا يصل عبر فاكس التحرير: 24831217 ٭  

  alwaha@alanba.com.kw أو عن طريق البريد االلكتروني
إعداد: هيثم السويط - حسين الشمري  ٭

للتواصل

الفوز سيكون بالكفاءة الشعرية ولن نستخدم التصويت في االختيار

 23 مليون شخص تفاعلوا مع مسابقة »شاعر امللك« واجلائزة مليون ريال
كثرة القنوات الفضائية 
وخاصة الشعرية، كيف 

تراه من وجهة نظرك؟
٭ الكم كبير ولكن ان لم يكن لديها 
من يشاهدها فس����تنتهي تلقائيا 
والنجاح ه����و الوصول الى اكبر 

نسبة من املتابعني.

ومتى ستنطلق املسابقة 
الشعرية؟

٭ ف����ي االيام املقبلة فقد حضرنا 
طواقم وجلانا كي تكون املنافسة 
شريفة دون تدخل من اي وساطات 

بالنسبة للمتسابقني.

ما جوائز شاعر» امللك«؟
٭ جوائ����ز ضخمة النها يجب ان 
تتناسب مع االسم الذي انطلقت به 
فقد وضعنا للمركز االول »ڤيال« 
فاخرة باالضافة الى مليون ريال 
سعودي وسيارة من نوع بانوراما 
مع احلصول على لقب »شاعر امللك« 
اما املركز الثاني ف� 500 ألف ريال 
وسيارة أملانية، اما املركز الثالث 
فيحصل على 300 ألف وس����يارة 
لكزس، ومن املركز الرابع الى املركز 
العاشر فسيحصل على سيارة نوع 
اما بالنسبة للجمهور في  فورد، 
املسرح فسيحصلون على جوائز 
وضعت لها ميزانية بخمسني ألف 

ريال في كل حلقة.

كم استغرقت الترتيبات من 
اجل تنظيم املسابقة؟

٭ عملنا ضمن خطة واستراتيجية 
معين����ة من اجل ذل����ك منذ ثالثة 
ش����هور فتم العم����ل بنجاح من 
العاملني على  خالل االش����خاص 

هذه املسابقة الشعرية.
هاني الظفيري  ٭

املشاركة في املسابقة.

تصوركم للمسابقة؟
٭ حصلنا عل����ى تفاعل ايجابي 
حسب احصائيات »غوغل« تعدى 
ح����دود 23 مليون ش����خص قبل 
االنطالقة وبالتالي فان االنطالقة 
الفعلية ستتجاوز حدود اي مسابقة 

اخرى.

ما الدور الذي تقوم به قناة 
املرقاب ومشاركتها في هذا 

احلدث؟
٭ قن����اة املرق����اب قن����اة ثقافية 
اجتماعية ش����عرية وحتتاج الى 
مثل هذه املس����ابقات لرفع نسبة 
عدد املشاهدين كي تكون في مقدمة 
القنوات وعدد مشاهديها وهذا هو 

النجاح بالنسبة الي قناة.

هناك نقطة جديدة يعيشها الشارع 
السعودي في عملية دخول املرأة 

في املنافسة مع الرجل في مسابقة 
شاعر امللك فحدثنا عن ذلك؟

٭ هن����اك العديد من الش����اعرات 
السعوديات البارزات في الساحة 
الشعرية اال ان التعاليم االسالمية 
والع����ادات متنع نوعا م����ا ابراز 
الش����اعرة وبالتالي عدم ظهورها 
اال اننا من خالل املسابقة ادخلنا 
املرأة في املسابقة بشروط تتوافق 
مع تقاليدنا وه����ي وجود صالة 
مخصصة للنس����اء تربطهن مع 
اللجنة دائ����رة تلفزيونية بحيث 
تؤدي قصيدتها من خالل التلفزيون 
دون اطالع الرجال عليها، فبذلك 
حتافظ املرأة على نفسها وعاداتها 
وتؤدي الواجب املناط بها من خالل 

الوقت  املسابقات الشعرية كذلك 
مناسب اثر عودة خادم احلرمني 
الشريفني وتتميز املسابقة بانها 

حتمل اسمه.

نعلم ان املسابقة هي االولى 
التي تنطلق في السعودية 

التي هي منبع الشعراء، 
فلماذا التأخير؟

٭ لم يكن الهدف من املسابقة ابراز 
الش����عراء وامنا ابراز احملبة بني 
الشعب وقائدهم واظهار شعراء 
لم يعرفوا في الساحة الشعرية، 
وستس����هم املس����ابقة في تفنيد 
الوقائع احلاصلة حولنا من مشاكل 
محيطة في العديد من دول العالم 
العربي بحيث يطلعون على مدى 
احلب بني الشعب وقيادته فاالحداث 

فرضت نفسها.

وذلك ما يؤكد نزاهة املسابقة وعليه 
رفضنا استخدام التصويت حتى ال 
يؤثر ذلك في الكفاءة وقد وضعت 
عدة جل����ان في جمي����ع املناطق 
الش����مالية والشرقية واجلنوبية 
هي التي تقوم بترش����يح الشاعر 
بعد اجتي����ازه االختبار، ومن ثم 
الوصول الى املراحل النهائية في 
الرياض وما بني اللجنة التمهيدية 
والرئيسية هناك جلنة اسمها جلنة 
الفرز جتمع نتائج جميع املناطق 

وتفرز منها من يستحق الفرز.

كثرت املسابقات الشعرية 
في اآلونة االخيرة فما 
مييزكم عن غيركم من 

املسابقات؟
٭ نح����ن نتمي����ز بع����دم وجود 
تصويت عل����ى خالف العديد من 

٭ اثر عودة خ����ادم احلرمني من 
رحلة العالج تشاورنا مع مجموعة 
كبيرة قبل تنفيذ املسابقة ووجدنا 
جتاوبا كبيرا ورغبة في التعبير 
عن حب هذا القائد احلريص على 
منح شعبه كل ما يسهم في توفير 

سبل الراحة.

وماذا عن قناة املرقاب؟
٭ مت انشاء القناة من اجل املسابقة 
والكش����ف عن املواهب الشعرية 
واالس����تفادة منهم من خالل هذا 

املنبر.

وكيف يتم اختيار الشعراء 
في مسابقة »شاعر امللك«؟

٭ »التصويت« لن يستخدم في 
املسابقة اذ ان االختيار يعتمد على 
كفاءة الشاعر من خالل قصائده 

كشف رئيس مجلس ادارة قناة 
املرقاب السعودية السيد مسعد 
بن س����عود بن س����مار العتيبي 
عن احلرص على مش����اركة املرأة 
السعودية في مس����ابقة »شاعر 
امللك« وهي املس����ابقة الشعرية 
التي ستنطلق حاملة اسم خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز آل سعود مبناسبة 
عودته م����ن رحلة العالج تعبيرا 
عن حب الشعب لقائده، مشيرا في 
الوقت ذاته الى ان مشاركة املرأة 
ستكون من خالل دائرة تلفزيونية 
مغلقة التزاما بالعادات والتقاليد 
وان عدد املتفاعلني مع مش����روع 
املس����ابقة بلغ عبر االنترنت 23 

مليون شخص.
العتيبي اشراك  ولم يستبعد 
قنوات فضائية اخ����رى في نقل 
املسابقة التي س����تكون جائزتها 
االول����ى »ڤيال« س����كنية فاخرة 
ومليون ريال س����عودي وسيارة 
بانوراما باالضافة الى لقب »شاعر 

امللك«.

في البداية نريد ان حتدثنا 
عن مسابقة »امللك«؟

٭ هي املسابقة االولى من نوعها 
التي تش����هدها اململك����ة العربية 
السعودية والتي تنطلق عبر قناة 
املرقاب الفضائية وتعبر عن رأي 
جميع املواطنني من داخل اململكة 
وخارجها لقائد احلرمني الشريفني 
ومبادرته باملكارم التي اطلقها بعد 
عودته من رحلة العالج التي تكللت 

بالنجاح.

وكيف جاءت هذه الفكرة 
اخلاصة بالشعر في 

السعودية؟

املشرف العام على املسابقة مسعد العتيبي خالل لقائه مع الزميل هاني الظفيري رئيس قناة املرقاب الشيخ مسعد بن سمار العتيبي

غالف الكتابعبداهلل البصيص

»سحايب أدبية« وانطالقة املسابقة الكبرى
عبر الشبكة العنكبوتية

صدر حديثا مجموعة قصصية 
للكاتب عبداهلل البصيص بعنوان 
»الديوانية«، عن مؤسسة الدوسري 
للثقافة وتقع املجموعة في 105 
صفحات من القطع املتوس���ط، 
وتشمل 9 نصوص قصصية هي: 
»مشاري الصاحي.. املجنون )1(، 
مشاري الصاحي.. املجنون )2(، 
علي الهبان، في السياسة، املوظف، 
كالم الصاحلني، الذكريات ال تكبر، 
القرية، كان إرهابيا« وتأتي هذه 
املجموع���ة القصصية رصدا ملا 
يدور في الدواوين على اعتبارها 

صالونات أدبية عامة.
»الديواني���ة« ه���و عن���وان 
املجموع���ة القصصي���ة للكاتب 
عبداهلل البصي���ص يحيلنا إلى 
فض���اء مجتمعي خ���اص بنقل 
األخبار والقص���ص.. إنه فضاء 
يشبه قناة إعالمية متنوعة حتمل 
بني طياتها املاضي واحلاضر.. بل 
مكان للتقاضي أحيانا وإنصاف 
بعض األطراف املتنازعة.. أو هي 
»أكادمييات شعبية« كما وصفها 
البصيص. ومن هنا قرر أن ينقل 
على الورق بعض ما يجري فيها، 
وأن يضع ثقافتنا اخلليجية في 
كتاب يحمل أب���رز عواملها. هي 
مالمح للمجتم���ع اخلليجي كما 

وصفه.
الق���اص اس���تلهم حكايات 
مجموعت���ه م���ن رح���م ه���ذه 
الديواني���ات، إنه���ا ذكريات في 

مجملها ممزوجة مع بعض أحداث 
الس���اعة ذات الطابع السياسي، 
ولم يش���أ القاص أن يستحضر 
الطابع األيديولوجي، فترك احلكم 
للقارئ باعتباره مشاركا في نبض 

املجتمع وقضاياه.
ف���ي ثنائية مش���اري.. أراد 
»البصيص« أن يؤكد أن اجلنون 
حالة نبوة، وانه حياة عاقلة، ترى 
اآلخرين مجانني.. وان لها مبرراتها 
في عالم الباراسيكولوجي.. غير 
أنه���ا ناجتة أحيان���ا عن اندفاع 
إنساني يفضي إلى نتائج عكسية.. 
ومشاري هذا يحمل في إجاباته 
فلسفة اجلنون.. ويرى أن املوت 
هو سر جمال احلياة. أما في قصة 
»عل���ي الهبان« فتبدو س���ذاجة 
العربي ال���ذي يتعرض للمقالب 
في بالد الغرب من أشقائه العرب 

قبل األجانب الذين ال يفهم سر 
تعلقهم ببعض احليوانات لكونها 

مكروهة في بلداننا.
وفي قصة »في السياسة« يرى 
أن األشياء في فضائياتنا العربية 
تب���دو مقلوب���ة.. وان انحطاط 
األغاني نوع من سياسة الترويج 
للسوء.. الذي يشبع جوع العامة، 

ويلهيهم عن وضعهم السيئ.
فيما تشكل قصة »املوظف« 
انعكاسا حلال كثير ممن يفنون 
أعمارهم في إخالصهم بالعمل ثم 
يجدون أنفسهم مطرودين في 
النهاية لكونهم اكتشفوا أسلوب 
اللف والدوران أو السرقات في 
محيط الشركة أو املؤسسة. قصة 
القرية كانت مؤملة، فيها أصالة 
معدن »الب���دوي« وتضحيته 
في س���بيل جناة صديقه.. كما 
توضح حالة الضيم واملجاعات 
التي تطل برأسها، وتبرر حالة 
الغزو والسرقة في سبيل اللقمة. 
مجموعة »الديوانية« حتمل 9 
قصص، طويلة نسبيا، وتتفرع 
أحيانا إلى أكثر من فكرة.. لذا 
تطول.. غير أنها حتمل بعض 
اللذة في حواراتها البس���يطة 
التي أخ���ذت طابعا فلس���فيا 
مستمدا من احلياة، كما أن لغتها 
سلسة وس���احرة وإن شابتها 
بعض األخطاء النحوية نتيجة 
ع���دم مراجعة البروڤة على ما 

يبدو. 
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