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تعتمد فكرة »الكارت مع بركات« على طرح ثالث مجاميع 
من االســئلة، احداها ملقدم البرنامــج، واالخرى للضيوف، 
وأســئلة من هاشــتاغ برنامج »الكارت« على »السوشيال 
ميديا«، وللضيف احلق في الرد على اسئلة مقدم البرنامج 
او الغائها، وان يعكس السؤال على الضيوف اذا اراد ذلك، 

او تغير سؤال »السوشيال ميديا« بسؤال آخر.
بدأت احللقة بسؤال بركات للشاعرة فتحية عجالن عما 
يقــال بأنها تتصنع القوة، فأجابــت: انا قوية باهلل، وعلى 
قدر ضعف مشاعري لكن املواقف احلياتية جعلتني قوية، 
وتعلمت من ضعفي واحاسيسي املرهفة ان اكون اكثر قوة.
وبسؤالها اين القوة من الرومانسية؟ ردت: القوة هي 
من صنع االنسان وتكون حسب الظروف التي يتعرض 
لها مــع قلة احليلة، اما الرومانســية فهي االحاســيس، 
مســتدركة: ما تعرضت له لم يكسر مني شيئا بل صنع 
شــيئا آخر، ووجود زوجي الشــاعر علي الشرقاوي في 
حياتي صنع فتحية العجيل، فهو لم يعطني مجاال لكي 
انكسر، سواء بكالمه او بعدم تعقيده لالمور، ما جعلني 

ال انحني ابدا.
وعــن بناتها »فّي وفيض وفوز«، قالت: كلهن قريبات 
مني، فابنتي »فّي« اقول انها امللكة، و»فيض« كأنها تكمل 
شخصيتي ألن عندها قوة وحنان دافئ، و»فوز« انسانة 
بســيطة حاملة واالمور عندها ســهلة، الفتة عند عرض 
ڤيديــو البنتهــا »فّي« وهي متثل في املســرح عام ١9٨4، 
الــى ان »فــّي« وقتها كان عمرها خمس ســنوات وكانت 
تالزمها في املســرح دائما، واكملت: كانوا يســمونها في 
البحرين »فيروز الصغيرة«، مؤكدة ان الهاجس بأن يكون 
لديهــا ولد ألنه الســند لم يكن في البــال، خصوصا انها 
تؤمن بأن »الضنى هو الســند« ســواء كان بنتا او ولدا، 
مستدركة: لم يكن بيني وبني زوجي اي اختالف في هذا 
املوضوع وسعداء ببناتنا، واحلمد هلل رب العاملني عندي 
احفاد كلهم اوالد يوسف وعلي وسيف وراشد وسعيدة 
بهم جدا، ملمحة الى ان حفيدها علي يشــبه زوجها علي 

الشرقاوي في كل شيء.
وحتدثت عجالن عن زوجها علي الشرقاوي وميوله 
السياســية وســجنه اكثر من مرة، قائلة: علي دخل في 
مجال السياســة فــي وقت كانت فيه السياســة نظيفة، 
تعلــم وال تهــدم، وخالية من أي حتريــض او تعد على 
الغيــر، وفي االخيــر ال يصح اال الصحيــح، وعرف من 
يحب الوطن، وقد تعلمت من زوجي حب الوطن وكيف 
افدي وطني، وكتبت كثيرا من القصائد للوطن، وللعلم 
اصــاب بالرعــب اذا ما احــد اقترح نطلع بــرة البحرين 
خــارج البحرين، مســتطردة: بنتي فــّي كانت صغيرة 
وقت اعتقال والدها، عمرها اقل شــهرين، ولذا اشتغلت 
رغم ان االهل كانوا معارضني، لكن اعتمدت على نفسي 
وبعض االصدقاء ســاعدوني وعرفت وقتها من يحبني 

ومن يكرهني واصقلت من الداخل.
وفي فقرة اسئلة الضيوف، وجه مدير التحرير الزميل 
محمد بسام احلسيني سؤاال للشاعرة البحرينية الكبيرة، 
قال فيه: لو في مسلســل يحكي قصة حياتك، هل هناك 
قصيــدة تصلــح الن تكون مقدمة لهذا املسلســل؟ ومن 

الشيخة سعاد الصباح وهل تتواصل معها او تقرأ لها اجابت: 
لم يحدث لقــاء معها، لكن انا تعلمت منها ألنني كنت متابعة 

لها ومعجبة بشخصيتها وجرأة الكتابة عندها.
وحتدثت الشاعرة فتحية عجالن عن احملرق، عندما سألها 
الشــاعر القدير ســامي العلي عن حياتها فيه وماذا يعني لها، 
قائلة: احملرق هو العشــق احلقيقي فــي حياتي ومنه تعلمت 
كيف احــب اآلخرين وما هي املبادئ الصحيحة، هو مدرســة 
كبيرة مفتوحة وتعطي الكثير للكل، مؤكدة ان القيم واملبادئ 
واحلب بني الناس في احملرق موجودة حتى اليوم ولم تندثر.

وعن سبب عدم وجود شاعرات اخريات في البحرين يكتنب 
بالعاميــة مثلها، اوضحت: هناك شــاعرات دائما لكن بعضهن 
يربطــن كل ظروفهن بالقلم ويتوقفن، اما انا فقد اســتمررت 
في الكتابة، مشــددة على انــه ال يوجد احد مييزها، لكنها هي 
من متيز نفسها بنفسها. وحول »اللوك« الذي تعتمد فيه على 
ارتداء العباءة بصفة مســتمرة، قالت: العبــاءة رفيقتي التي 
تالزمني ومتسح دمعتي وتتحدث معي، هي هوية خاصة بي 

ومتيزني عن االخريات واصبحت جزءا مني.
وفي فقرة اســئلة »السوشــيال ميديــا« وردا على ما يقال 
بأن »حكي اهل احملرق شــعر«، ألقت الشــاعرة الكبيرة بعض 

االبيات الشعرية، جاء فيها:
هاحملرق

اذا مريــــــت غنتلــــــك شـــراييني 
وردتنــــي اليامـــــي وفـــرح عينـــي
وقالتلـــــي تـــرا كل الوفــــــا فينـــي

هاحملرق
واقـــول الليـــل باحالمـــي ينادينـــي
فـــراش انتـــي وازهـــاري البســـاتيني
وانـــا صغيـــر اراكـــم فـــي وســـط حضنـــج
تواســـيني الدنيـــا  بـــي  ضاقـــت  اذا 

هاحملرق
ــنيني ــة سـ ــري وفرحـ ــام عمـ ــدد ايـ عـ
امســـيج مبحبـــة يـــا نظـــر عينـــي

وبسؤالها عن الطباخ، قالت انها تطبخ لبيتها بنفسها، 
مؤكــدة في جانــب آخر ان تغريدة نبيل احلمر املستشــار 
االعالمــي جلاللــة امللك حمد بن عيســى آل خليفة بكلمات 

قصائدها شرف لها.
وختمت اللقاء املمتع الذي مر سريعا ببعض كلمات من 

قصائدها، قالت فيها:
ناديلـــك مـــا  شـــفتك  ال  شـــلون 
ـــك ـــي ومناديل ـــي بعيون ـــي الل ـــت ضحكات وان
ــرك ــدل غيـ ــا بـ ــن مـ ــان ذاك الوطـ نيشـ
ــك ــارت تناديلـ ــجر صـ ــى اوراق الشـ وحتـ
صـــار القمـــر للقمـــر يتبـــع مووايلـــك
يضـــوي طريـــق االلـــم عنـــك ويناجيلـــك
ــك ــا اجيلـ ــرة وانـ ــال.. مـ ــرة بالغـ ــر مـ مـ

الشاعرة البحرينية فتحية عجالن: 
قوية ولم أنكسر.. ووجود زوجي الشاعر 

علي الشرقاوي في حياتي صنعني

حلّت ضيفة على »الكارت مع بركات« على »الراي«

 عبدالحميد الخطيب

من عطور احملرق جاءت زهرة البحرين لتنثر شذاها 
بكلماتها الشــعرية التي تغنى بها الكثير من األلسن، 
ونزلت على قصائدها الدمعات، امتعت اجلمهور بأعمالها 
واســتحقت التقدير لعطائها ووفائها لوطنها وزوجها 
وبناتها واحفادها ومحبيها في كل مكان.  الشــاعرة 
الكبيرة فتحية عجالن حلت ضيفة على برنامج »الكارت 
مع بركات«مع االعالمي املتميز د.بركات الوقيان على 
شاشة تلفزيون »الراي«، وامتعتنا بحضورها وثقافتها 
العالية، فكان لقاء مختلفا اداره الوقيان بحرفية عالية 
وباقتــدار كبير، جعل الضيفة تخــرج ما في مكنون 

صدرها بأريحية، واســهبت في الكالم، كاشــفة عن 
جوانب جديدة في حياتها الشــخصية والعملية. ولم 
تخل احللقة من بعض املواقف االنســانية التي اثارت 

الشجون في نفس الشاعرة الكبيرة، فقد بكت عندما 
شاهدت ڤيديو البنتها »فّي« وهي تتحدث عن فترة 

غياب والدها عنهن، وانها لم تعرفه عندما فتحت له 
باب البيت عند عودته. وحّل ضيوفا على احللقة 
كل مــن: مدير حترير »األنباء« الزميل محمد 
بسام احلسيني والشاعر القدير سامي العلي 
والناشط بـ »السوشيال ميديا« عبداملطلب نذر.

هنـــاك شـــاعرات لكن بعضهن يربطـــن كل ظروفهـــن بالقلـــم ويتوقفن أما أنا فقد اســـتمررت فـــي الكتابة
العباءة رفيقتي التي تالزمني ومتسح دمعتي وتتحدث معيلم ألتق الشاعرة د.سعاد الصباح لكنني تعلمت منها

هي الفنانة التي تصلح ان تؤدي دورك؟ فأجابت: اذا ما مت 
تقدمي قصة حياتي، فسأكتب قصيدة حديثة تواكب احلدث 
والسيناريو، وبالنســبة ملن تصلح ان تؤدي دوري اعتقد 
انهن بناتي، خصوصا في مرحلة بداياتي، ألنهن قريبات من 
شــخصيتي، اما مرحلة الكبر فكثير من املمثالت يستطعن 

ان يقدمن شخصيتي.
وتوجه الناشط على »السوشيال ميديا« عبداملطلب بسؤال 
عن كيف كانت عالقتها بأسرتها عندما سافرت برفقة زوجها 
للعالج، قالت: انا ال اســتغني عن اســرتي، ومهما ابتعدت 
املســافات يكون هناك تواصل دائم مــن خالل الهاتف، كما 
انني اكثر من مرة اخذتهم معي في السفر ألني »ما اسالهم 
واســوي اللي يبونه وانا بعيدة«، ورغم صعوبة املوضوع 
اال انني تغلبت عليه، وهم جميعا قريبون من قلبي، وكتبت 

معاناتي مع علي في الغربة، وقصدت:

ــان ــا عـ ــون ومـ ــب العـ ــي تطلـ ــزت حروفـ فـ
ايدينـــي فـــي  املواجـــع  كل  جتمعـــت 
ــالن؟ ــا فـ ــتقول يـ ــوت شـ ــت رد الصـ ناديـ
مـــن يســـمعك فـــي وقـــت مـــا فـــي نعينـــي
قالـــت حروفـــي اكتفـــي بســـكر البـــاب
واللـــي نخيتـــي يبتســـم مـــن شـــجوني
ــاب ــا كتـ ــي وانـ ــوق كفـ ــي فـ ــت حروفـ نامـ
ــي ــن عيونـ ــل مـ ــة تطـ ــا دمعـ ــوح يـ مفتـ
ـــاب ـــب االحب ـــن ح ـــر م ـــدك خب ـــا بع ـــي ان قلب
ــعوري ــر شـ ــن غيـ ــر السـ ــال كبـ ــن قـ مـ

وفي سؤال آخر وجهه الزميل احلسيني عن عالقتها بالشاعرة 
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 انتقاد

ممثل شاب خليجي طلب من احد النشطاء 
في موقع »تويتر« ان يروج لعمله 

التلفزيوني في حسابه علشان متابعينه 
يشوفون هالعمل ويحقق نسبة كبيرة من 

املشاهدة في رمضان..طاح حظك!

 جهة أمنية في دولة خليجية طلبت من 
احدى املمثالت بياناتها الشخصية للتأكد 
من صحيفتها اجلنائية بعد ظهورها في 

مقطع ڤيديو متدح فيه أشخاصا بطريقة 
غريبة.. اللي ما يطيع يضيع!

 مطربة مستاءة من التعليقات اللي كتبها 
متابعينها بعدما انتقدوا ظهورها في مسلسل 

كوميدي يعرض حاليا على شاشة عربية 
ووصفت هالتعليقات باحلاقدة واحلاسدة ألنها 

جنحت على قولتها.. خير ان شاء اهلل!

الشاعر القدير سامي العلي

جانب من اللقاء مع الشاعرة فتحية عجالن ضمن برنامج »الكارت مع بركات« 

اإلعالمي د.بركات الوقيانالناشط بـ»السوشيال ميديا« عبداملطلب نذرمدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني

محمد فؤاد يصدم اجلميع بزيادة وزنه
أثار الفنان محمد فؤاد ضجة 
كبيــرة بوزنه الزائد الذي وصل 
إليــه، وذلــك خــالل تواجده في 
حفل ســحور في إحــدى اخليام 
الرمضانية مبنطقة الشيخ زايد 

في اجليزة.
واختــار »فــؤش« احلضور 
بإطاللة »كاجوال« أظهرت زيادة 
الوزن امللحوظة التي وصل إليها، 
وهي أكثر املرات التي ظهر فيها 
بهذا الوزن، األمر الذي شكل صدمة 
جلمهوره ومتابعيه الذين طالبوه 
باإلســراع في العودة إلى وزنه 

الطبيعي واالهتمام بصحته. 
املصــري  النجــم  وحضــر 
بصحبة مســاعده ومدير فرقته 
خالد شهدي، ثم صعد إلى خشبة 
املسرح وسط تصفيق احلضور، 
وقدم عــددا من أغانيــه املميزة 
منها: »أنا لو حبيبك«، »فاكرك يا 
ناسيني«، »روحي فيه«، وغيرها 
مــن األغاني التــي تراقص على 

أنغامها احلضور.

كشفت الفنانة أمينة عن مفاجأة 
مشــاركتها في برنامج رامز جالل 
في املوسم الرمضاني ٢٠١5، حيث 
قالت، خالل اســتضافتها في أحد 
البرامج التلفزيونية، انها شاركت 
فــي البرنامج، أثناء حملها، ولكن 
لم تخبر فريق العمل بأنها حامل. 
وتابعــت أمينــة: »كذبــت عليهم 
علشان الســبوبة متضيعش، لو 
كانوا عرفوا كانت هتضيع السبوبة 
مني«، واستطردت: »مش علشان 
الفلوس أقسم باهلل.. بس أي حد 
بيعرف إن الفنانة حامل بيقطعوا 
رزقهــا«. وكان الفنان رامز جالل، 
استضاف املطربة أمينة في برنامجه 
»رامــز واكل اجلو« خالل موســم 

رمضان ٢٠١5.

ر مفاجأة  أمينة ُتَفجِّ
مبشاركتها في برنامج رامز: 
من أجل املال!

فكرة وتقدمي: د.بركات الوقيان.
إخراج: د.علي حسن

إعداد: علي العلي، صالح الدويخ
 سلطان املناع.

منتج البرنامج: ماريان داكسيان.
املنتج املساعد: علي حسني.

إنتاج مشترك: مجموعة »الراي« 
االعالمية وشركة »قلم« للدعاية واالعالن. 

قناة العرض: تلفزيون »الراي«.
موعد العرض: يوميا مساء خالل 

شهر رمضان.

فريق عمل »الكارت مع بركات«


