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"األمناء" خاص:
أعلنت قنــاة "الغد املرشق" عن دورتها 
الربامجيــة الرمضانية لهــذا العام بوجبة 
املحلية،  السياســية  الربامج  من  دســمة 
والربامج الرتفيهية امليدانية التي اتخذت من 
القرى واملناطق جنوبية وشــالية مواقع 
تصوير متنقلة، ســعيًا منها للوصول إىل 

املواطن يف شتى املناطق.
ومــن أبــرز الربامــج االجتاعيــة 
واالســتطالعات التي اعتمدت عىل النزول 
والتعرف  باملواطنني،  واالحتــكاك  امليداين 
عىل أمناط الحياة املختلفة، ومحاكاة حياة 
النــاس فيها عرب شاشــة "الغد املرشق"، 

الربامج اآلتية:
)دروب  برنامــج    -  
والذي  الثالثــة،  نســخته  مرشقــة( يف 
املرة حياة وتقاليد عدد من  يستعرض هذه 
املناطق والقرى، ونقل الحكايات والقصص 
واملورثات الشــعبية وتوثيقها عرب عدسة 
القناة، وهو من تقديم فاطمة إســاعيل، 

ومحمد مساعد.
)كوكــب  برنامــج   -  
سقطرى(، وهو عبارة عن مغامرة شبابية 
جزيرة  وأرسار  خصائــص  الستكشــاف 
وتقاليد  مبــوروث  والتعريف  ســقطرى، 
الجزيرة، عالوة عىل تسليط  وحياة سكان 
الضوء عىل املعامل الســياحية، واملكونات 
الطبيعية، وهو من تقديم محسن الخليفي، 

وإخراج عار بامطرف.
برنامج )هل هاللك(،   -  
وهو برنامج يطل عىل مشــاهديه كل عام 
من ليايل شهر رمضان الكريم، عىل الهواء 
مبارشة، ويســتعرض تقاريــر ومواضيع 

متعــددة ومتنوعــة يف شــتى مجاالت 
تفاعلية  وينظم مواضيــع  االجتاعيــة، 

ومسابقات وجوائز مادية يومية.
برنامج )معك ِمهرة(،   -  
وهو عبارة عن تجارب اجتاعية تستعرض 
كل يــوم مهنــة جديــدة، والصعوبــات 
والتحديات التــي تواجهه ممتهنيها، وهو 

من تقديم بكار بارشاحيل.
برنامــج  وكذلــك    -  
)باص الفلوس( وهو برنامج ترفيهي يقوم 
عىل طرح أسئلة عامة يف الشارع، ومدعا 
بالجوائز واملسابقات التفاعلية يف امليدان، 

من تقديم حسني الرشيف.
وتنوعت املسلســالت املحلية والعربية 
جمهورها  القناة  ستمتع  التي  )الحرصية( 
هذا العام، مــا بني الدرامــا والكوميدية، 
ويأيت يف مقدمة األعال املحلية الحرصية 
القناة  التي ســيتم عرضها عىل شاشــة 
خالل أيام شــهر رمضان، الجزء الثاين من 
كا  )ميمي  الكوميدي  اليومي  املسلســل 
ويوا( بعد النجاح الذي حققه يف موسمه 
األول، واملسلســل بطولة: أحمــد عبدالله 
حســن، ومحفوظ باجبري، ورويدا ربيح، 
وإخراج  "أبو ســامل"،  وأحمد محــروس 
املسلسل  إىل  باإلضافة  األشــويل،  محمد 
اليومي الســاخر )حبة يف الكرتون( وهو 
مسلســل عدين يحيك كل يوم حكاية عن 
مواطن مثايل تم إعطــاؤه منصب "عاقل 
الفســاد  ينترش فيها  الحارة" يف منطقة 
"عاقل  مثاليــة  وتصطدم  والعشــوائية، 
الحارة" مع الفوىض التي اعتاد الناس عىل 
العيش معها ُمنذ ســنني، وهــو من إنتاج 
رفعت،  مازن  وتأليف  املخرج عمرو جال، 

وإخراج نــارص العبــي، وبطولة نخبة 
مــن املمثلني من نجــوم مرسحية الرتكة 
الشــهرية، ونجوم فيلم 10 أيام قبل الزفة، 
إىل جانب عرض املسلســل العريب األردين 
)صقــار( الذي يتحدث عن حيــاة البادية 
فيها، وهو من  الحيــاة  العربية وطقوس 
بطولة رشيد عساف، وجوليت عواد، وقمر 

خلف، ونور عيل.
وقال املستشــار اإلعالمي لقناة "الغد 
املرشق" أنور التميمــي، إن ما مييز الدورة 
العام أنهــا احتوت عىل  الربامجية لهــذا 
املختلفة  الربامــج  من  كبــرية  مجموعة 
ما بــني الربامج السياســية واالجتاعية 
والتفاعليــة، إىل جانب الربامــج الدينية 
وبرامج املرأة، مشــيدًا بالجهد الكبري الذي 
قام به فريق العمــل يف القناة والرشكات 
املنتجــة من أجل الوصــول إىل هذا القدر 
واملســتوى من الكم واملحتوى، املبني عىل 
دراسات ميدانية للواقع الذي نعيشه، ومتر 
البالد من ظروف معيشية صعبة، ويف  به 
ظل انتشــار وباء كورونا، األمر الذي مثل 
تحدًيــا حقيقًيا أمــام العاملني يف القناة 
للميض قدًما نحو إعداد وتسجيل برامجها 
التي تنوعــت وتوزعت بني عدة محافظات 

ومناطق، وبلهجات شعبية مختلفة.
تنجح  أن  أمنياته  التميمي عــن  وعرب 
القناة هــذا العام يف إرضاء جميع مطالب 

جمهورها العريض يف الداخل وخارجه.
يذكر أن قناة "الغد املرشق" قد حققت 
ُمنذ تأسيســها نجاحًا غري مســبوق يف 
فرتة بســيطة، فهي نافذة إعالمية إذاعية 
تحمل  باملصداقيــة،  تتمتع  وتلفزيونيــة 

رسالة وطنية سامية.

)1(
يف لحظــة يرتــاب فيهــا صمت 

األصابع
أغلقت تجاعيد بهجتي،

واختبأت يف تفاصيل أورديت
املشبوهة،

يف زوايا مرايا احتضاري
انحدرت عىل وجه قاتلتي

ابتهاال
معلنا متردي الكسيح

)2(
يرمم ما تبقى من ذاكرة النسيان
يرمم ما تبقى من تكاتف الهذيان

ليصوغ من ساء شتاته
أغنية منزوية

ملقعد شاحب يف حديقة عيناك

)3(
ال يتذكر شيئا من أساء فحولته

ســقطت كلها يف ميناء شــهوته 
القارصة

وحذقات  الفجيعة  طلقات  تتقاذفه 
الجنون

يف بهو النشوة رسا
هو ذا يف ارتباك تكاثره

هو ذا يف حموضة أيامه التي تكتظ 
بها طرائد العالقة بني

إعالن كربيائه
وملوحة رصاخه

)4(
يل ظيل .. ولآلخرين ظنون موتاهم

يتبادلون من األشياء التي ابحها
حزن حيائهم،

نعاس فحولتهم،
ومتجيد هزامئهم،

)5(
متوجسا كنت يف بعض هذا الرماد

منزويا كنت يف بعض هذه الغيبوبة
متوهجا يف هذا الحداد

)6(
بسقوطه املندفع كالرصاص

نتشبث بفوىض مفخخة
مل تخرج من دهشة أجسادنا

)7(
يف وعاء الخطيئة املؤجلة

يف أعايل دهاليز نشوته املارقة

يرتب ما تبقى،
من أشالء صمته،

صوب انعدام الخصوبة
)8(

ال ميانع،
أن ترتكب حاقاته نزوات عانسة

أن تفتقد روحه لخطايا مبذولة
)9(

إن القصائد تبدأ دامئا بنرش
كآبتها عىل حافة املقصلة

تنتفض أحيانا،
يف انشطار جنونها

من وحي جنونها
من انكسار شجونها

من تخاذل فراستها
ولكنها ما تزال ترى
ما ال يراه شعرائها

)10(
أصدقايئ املنبودين كثريون

ال أستطيع استعادتهم
سأفتح دفرت أرواحهم

واخرج ما تركوه يل
من فنون حيلهم،
وأساليب مكرهم

)11(
ما زال لديك ما يكفي

من هباء مواجعي
لتهيأ مرثية فاخرة

وضمري فائض

أبني حبيبة ورسها           يف القلب محفوظ يا ناس
واليل يفكر بأبني           وناسها أحىل ناس

أبني عروس البحر        عروسة زهرة الجالس
أما الكود والرواء          ففيها الصدق واإلحساس

والصرب من طبع أهلها         وفيها مختلف األجناس
وانا مع ابني عروس        بأدق بالهاجر وباملرواس
يف صبح واال غالس       بانسنس القلب نسناس

باسيب فريش والجاش        باهب يل أنا مع الناس
باقيم لك أعراس          ياغصن يا مياس

يا نبض يف األنفاس       يا تاج فوق الرأس

هنالَك بعيض وبعيض هنا 
 وبعيض ُيساِءل أين أنا؟!
 وبعيض سفرٌي لدى حبها
 وبعيَض يلهو هنا وهنا

 وبعيض سجنٌي وبعيض طليٌق
 وبعيض ُيشاغُب يك ُيسَجنا

 بعقيل بقلبي بُكيلِّ لها
 فمنها وفيها يفيُض الَهنا
 ولو ِملُت عنها إليها أميل
 وهل يرتُك القلُب ما أدَمَنا

 ستبقى بقلبي وتفنى النساء
 ويفنى الشباُب وأبقى أنا

 فإن كنت بالعني أهوى الجال 
 فإين عشقُت بقلبي ).....(

رجم يب وقفى، رجم يب صاحب األرض الخميلة
رجم يب يف صحراء قفراء، فطر قلبي وضيع دليله
هاجي البارحة تعطل، من فرط األحال الثقيلة

أمسيت ويا النجوم الليل كله، وال ظهرت يل حليلة*
خليل الروح ليه قلبه تحّجـر؟ وانا ساهن منه وصيلة

هل يشء برص؟ هل يشء نظر؟ هل عاد يشء للوصل حيلة؟
قالوا يل العزال عوفه قلت، فؤادي غلب ما طاع يبدل بديله!

لو طوف الكون كله، حرام ما ألقى مثيله!
ليس الجحود من طباعي، روحي وهبتها له من غري قيمة

وقلبي املسكني مرهون عنده، رفض يخيل سبيله
صدى صوته باذين موسيقى، تذكرين بأيامي الجميلة

وطيفه يف خيايل معزز، مير كأنه نسمة عليلة
اسمه وسط قلبي مخبى، والعني تناجيه بالدموع األصيلة

ليته يحن ويرحم، يرد الصوت حتى يف الشهر ليلة

*الـ "حليلة" هي ملكة الشعر.
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