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رفقة الطيب
اخترنا لكم بهذا العدد محاورة علها تروق لــذائقتكـــم وهي بني أعالم من 
شعراء القلطة الشـــاعر جبار السبيعي والشـــاعر املرحــوم إذن اهلل سعد 
سعــود املطيري من شـــعراء الكويت املعروفني وشـــاعر يجيـــد احملاورة 
والنظــم ومييل لشـــعر احملاورة وله محاورات كثيرة مع عدد من شعـــراء 
القلطــة في اخلليج وهنا يتناول الشـــاعران موضوعا شـــيقا ويتحاوران 

حــوله.

جبار 
جتارة أكبر  تسمى  الطيب  رفقة  ياملطيري 

عايل مــرار  بعض  لكن  بالوفا  طيبك  وأنــت 
احلجارة محذفت  نسمع  ما  فــات  زمــان  في 

مير تال الوقت صار الشد فوق الهرش مايل

جبار
حراره في  مايفرط  الصقارة  فن  عرف  من 

زايلفي  العمر  واال  دنياه  في  املجهود  يبذل 
غــاره الــفــني  لــفــاك  املعنى  ــاراعــي  ي أحــتــزم 

البرد والسيل وسط األرض سايل السما هل 

جبار
وقــاره مرفوع  العلم  يعرف  اللي  احلكيم 

صاحب العليا الوفي مدرك جميل أهل اجلمايل

سعد 
اعتباره وتزيد  عز  لطيب  الطيب  رفقة 

اخلصايل وافــني  عند  أال  مايوجد  والوفا 
ناره ضو  مطفي  اللي  بالبخيل  التطالع 

بالقوايل واال  الليل  تالي  يشب  والكيرم 

سعد 
واحلضارة هي  ماجتتمع  يارجل  الــبــداوة 

طايل مانال  وهو  يتعب  صاحبه  والتسرع 
احلجارة محفرت  لياصهل جتحر  احلصان 

داليــل مايبقى  بالليل  الســـرى  والــدلــيــلــه 

سعد 
بــاإلشــارة يفهم  احلــر  قلب  تقول  الــرجــال 

الدغايل مغشوش  بالضيق  ماينومن  والردي 
الــوزاره فيه  تعترف  مهندس  أال  الجتيب 

صمايل مامن  شغلتة  مهندس  النا  الجتيب 

ثالث سنني وعيون الليالي ما هتنت برقاد
ثالث سنني وجروح االماكن بيحت سدي

ثالث سنني اعشق غربة صارت وطن وبالد
ثالث سنني من ضيق الشوارع واصله حدي

مجرد شاعره والهم موطن واحلزن ميالد
بقديي ماهي  والسعاده  الطفوله  ايام  من 

عليك اهلل يا جرح الضماير ما بقا ميعاد
ياكود دموع عني حرقت من حرها خدي

اويتك وارتويتك نبض شاعر داخله جالد
جلد بي الف عرق وما شكيت وقلت له هدي

هويتك يوم الحساس الغال هيبه معك تزداد
سكنت بنون عيني ومادريت انك ابد ندي

عطيتك قلب ما يسمع لعينك عاذل ونقاد
جحد كل البشر يوم او قفت كل البشر ضدي

وش اسمع يا صدى جرح الغرام الثاير الوقاد
وش ادمح يا طعون جيت اعديها وال تعدي

ما عاد يفيد بي عذر الكالم ولفته بضماد
نزف عرق الشعور وسال دمه من طرف يدي

ما عاد يهزني طاري وصل واال طواري بعاد
تساوت كل هالدنيا بعيني وجاوزت مدي

لك اهلل ما نفضت ايدي من دروب الغرام.. عناد
صدمني خافق وده يخالف بالهوى ودي

ما فادت تضحياتي والعطا والصدق ال مافاد
ولو صديت عن جرح الضماير ما نفع صدي

ياليت احساس حبك الغفا جرحي غفا مانقاد
ورا طيوف االماني وصاح لك ال.. ياخلف جدي

عذرتك والعذر منك..و لو عذر الهوى سداد
ما كان ميوت بلساني قبل ال أجرحك ردي

بسافر واترك جروح الليال بال وطن وبالد
تعبت وخان بي قصر الغرام وطاح وانهدي

 وجد

مجرد شاعرة
االحتفائية بهذه الش�اعرة بلغة أخرى ألنها تستحق الكثير، تس�قط املطر، علينا عبر نفحات واحتكم، تفرد بلغة الشعر النسائي احلقيقي تناغم الكلمات 
وتدرج اجلرس املوس�يقي في النص ال يبارح عالم اجلمال، تقتنص وتس�قط ابداع وروعة مفرداتها من متكن وشاعرية فذة تأتي بالدهشة أين ما حلت. نص 
حصري لواحتكم من عمالقة الش�عر والش�عور لها طابع خاص مييزها عن غيرها.. تكتب لتدهش كل من مير بني مفرداتها متذوقا، عانقت الغيوم/ الس�حب 

الفضاءات الرحبة. ال تتكلف بنصها يأتي هكذا بروعته، لن نتكلم فهي حقا مدهشة.

القنوات الفضائية..
 إلى أين؟!

اشواك الورد

إن احلديــــث عن الفضائيات ال ينتهــــي ويذكرني بأحاديث 
الصامدين إبــــان الغزو الصدامي إلى ما بعــــد التحرير بل إلى 
ما بعد ذلك بســــنني ولكن لو رجعنا إلى الواقع جند ان الغزو 
الصدامي كان كابوسا وانقشع ومرحلة أليمة ومرت بفضل من 
اهلل ســــبحانه وبرغم مما تركته من ذكــــرى حزينة في قلوبنا 
جميعا ونحن نحاول أن نتناساها فقط ملواصلة احلياة ولكن 
نرفض بيننا وبني أنفسنا النسيان النهائي لهذا اجلرح الغائر 
ولــــن آخذكم بعيــــدا عن مغزى مقالي فأعــــود إلى احلديث عن 
الفضائيات وهذا الغزو الشرس الذي فتك بفكر األمة واستطاع 
خالل فتــــرة قصيرة أن ينخر بالعقول وكأنه معول هدم حطم 
كل األسس واملبادئ العظيمة التي جبلت عليها البشرية ومن 
أجلها خلق اهلل سبحانه اإلنسان وأهمها عبادته وإعمار األرض، 
ولكن رب نعمة تتحول بفعل الشياطني إلى نقمة يبر من خاللها 
إبليس بقسمه العظيم بعزة وجاللة رب العاملني ليغوين عباد 
اهلل أجمعــــني متحديا عودة بني آدم وذريتــــه إلى اجلنة التي 
أجــــزم بأنه حرم منها ولوال جمالها الذي ال يوصف ملا كان من 
إبليــــس والعياذ باهلل منه كل هذا التحــــدي والتخريب ضدنا 

واهلل املستعان.
ومن خالل هذا احلديث عن غزو الفضائيات للفكر البشري 
عامة والقنوات الشعرية خاصة فقد تفاءلنا خيرا معتقدين نحن 
كمحبني لهذا املوروث بأن نســــتمتع بجمال هذا التراث الغالي 
ويتنافس أصحاب هذه القنوات الشعرية بتقدمي كل ما هو جميل 
ومفيــــد بنفس الوقت، بل على العكس لم تكن هذه القنوات إال 
مجرد غوغاء وصخــــب متواصل ليل نهار على أنه فن للقلطة 
وبراعة احملاورة والنقض والفتل حتى ضاعت املتعة بهذا الفن 
اجلميل والهادف أو أن بعض هذه القنوات نظمت املسابقات التي 
هضمت حق الكثير من الشعراء املبدعني وفرضت على الساحة 
الشعبية أسماء حملت بيارق الشعر التي لم تستحقها حسب 
نظرية كل شــــاعر حقيقي أو متذوق منصف، اللهم إال البيرق 
الــــذي حمله »حمد بن فطيس املري« الذي نال إعجاب الصغار 
قبل الكبار ودخل القلوب بال استثناء أو استئذان ومقابل ذلك لم 
تواصل تلك القنوات امتاعنا بشاعرية هذه الشخصية املريحة 
جلميع احلواس اإلنسانية، فهل هو عقاب لنا على حكمنا العادل 
وتقبلنا جلمال احمليط الهادي املتمثل بشخصية كالشاعر »حمد 

بن فطيس املري«؟! ال أعلم. 
ومــــن هذه القنوات أيضا من انحــــرف عن اجلادة إلى جادة 
الرقص واألغاني واملجون الــــذي ال أعلم ما نهايته أو حتى ما 
املتعة من ورائــــه وكأننا خلقنا كأمة عربية مســــلمة للرقص 
والغناء فقط ويالهذا السباق املاراثوني من سخافة وانحطاط 
وهو ما يتعارض مع وصفنا بخير أمة في قوله سبحانه )كنتم 

خير أمة اخرجت للناس(.
ومن هذه القنوات أيضا ما حتولت بقدرة قادر إلى سياسية 
بحتة وكأن عن طريقها ستحل كل مشاكل هذا البلد ألن القنوات 
الرسمية أثبتت أنها غير جديرة مبناقشة قضايانا محليا وعامليا 
فانبرت القنوات الشــــعرية لهذه املهمة علها تصلح حال األمة 
إال أنها لم تغفل شريط املسجات املتناحرة قبليا التي أيضا لم 
تغطها املســــابقات والتصويت الذي بلغ حد »الضرب بالعقل« 
من أجل »شاعر القبيلة« بعد أن كان يرمى مهانا تشجيعا حتت 

األقدام بدل أن يرفع.
ولم تغفل شريط املعاكسات الذي أيضا لم يغطه االنترنت 
أو أجهزة الالب توب املتنقلــــة حتى مع املراهقني وأينما حلوا 
وارحتلوا وآه لو تعلمون ما جنته أشــــرطة املســــجات القبلية 
أو املعاكسة من أرباح وكم جنت تلك القنوات من أموال طائلة 
كان األولى بها واألجدر هو »العالم« الذي اخترع أول وســــيلة 
اتصال كما أخبرتكم في مقال سابق حني تطرقت للحديث عنه 
مبقالي »مســــج جراهام بل«، ولو سخرت تلك األموال ملساعدة 
فقراء العالم أجمع أو بناء مفاعل نووي للعالم العربي خاصة، 

لكفت وزيادة.
ولكن أين العقول املفكرة والقلوب الرحيمة من هذا؟!

وعلى اخلير دائما نلتقي في ظالل واحتنا اجلميلة. ودمتم 
إخوة أعزاء بال أشواك.

وردة أخيرة:
ال تستغربوا إذا قلت لكم انني حتى اآلن أتابع برامج ديوانية 
شعراء النبط في تلفزيون الكويت القناة األولى باإلضافة لبرنامج 
املتألقة دائما اإلعالمية »منى طالب« من خالل إذاعة الكويت أيضا 
كل يوم اثنني احلادية عشــــرة مساء، أو إذاعة جدة بعد الثانية 
عشرة كل مساء أو برنامج الشــــاعر املخضرم والقدير بإذاعة 
قطر أو الفضائية القطرية األخ حمد النعيمي إذا كنت في املنزل 
فقط، أما من خالل الزيارات العائلية فلن يســــمح لي مبتابعة 
أي قناة شعرية ألن جميع من حولي طفح كيل متعتهم كما هو 
حال جميع أصحاب هذا املوروث األصيل الذي شــــوهته كثرة 

الفضائيات الشعرية حتى فقد بريقه ومللناه مع األسف.

نادية الصرعاوي

هناك بعض املخلوقات التي تتميز 
بخصوصيات خلقية جتعلها قريبة 
من حياة اإلنسان، وبشكل آخر صارت 
من وسائل الترفيه واللهو، فالببغاء 
يحمـــل جمـــال األلوان فـــي مظهره 
اخلارجي، وكذلك قدرته على ترديد 
بعض الكلمات املفهومة التي يلتقطها 
من البشر احمليطني به، وكذلك القرد 
من احليوانات اخلفيفة والرشـــيقة 
ولديه القدرة علـــى تأدية احلركات 
البهلوانية التـــي يتعلمها ويتلقاها 
من البشر وميارسها بكل إتقان، وهذا 
ليس موضوعي، لكن ال أدري كيف 
قفزت صورة القـــرد والببغاء دون 
سواهما في مخيلتي حني كنت أفكر 
في ظاهرة قبيحة نتنة تفشـــت في 
ساحتنا الشـــعرية اخلليجية، وهي 
وجود أولئك الذين يبتاعون القصائد 
الشعرية وينســـبونها إلى أنفسهم، 
وبكل يهلوانية وتلقائية جتده يؤدي 

دور الشاعر.
فمـــن الطبيعي أن نتشـــابه في 
امللبس واملركب واحمليط االجتماعي، 
ورمبا يصل أمر التشابه حتى باملأكل 
والتفكير، ومن الطبيعي كذلك أن يكون 
هناك طبقات متفاوتة باملجتمع من 
كل نواحي احلياة، ولكن لكل إنسان 
حيز جغرافي واجتماعي وعملي خاص 
به في حياته ميتاز به عن اإلنســـان 
اآلخر، فال نســـتطيع أن نأتي بنجار 
ليقوم بعمل الطبيب، وال نأتي بعامل 
بناء ليكـــون وزيرا للتربية، وليس 
من العقل واملنطق أن نضع ســـارية 
السفينة فوق ظهر البرذون، ليس فقط 
املعنى ولكن حتى الصورة الفعلية 

غير متراكبة نهائيا.
هناك شعراء يصلون إلى درجة 
االحتراف في كتابة الشعر، والفارق 
التـــي يريدها  الفكرة  الوحيد هـــو 
الشـــاعر، ومع ذلك ال يســـتطيع أن 
يكتب القصيدة دون أن يكون هناك 
إحســـاس فعلي فيما يكتبه، ودون 
أن تكون لديـــه رؤية خاصة به في 
اختيار املفردات والصور الشـــعرية 
التي يختارها للقصيدة وبحســـبما 
يكون عمق اخليال وحسب معرفته 
مبا لديه من مخزون لغوي، وخبرته 
التي تؤهله الختيار أدوات القصيدة 
كالوزن والقافية، ويكون مبنيا على 
كل هذه األمور مسألة التنقيح، ورمبا 
يصل األمر في بعض األحيان الى أن 
صاحب القصيدة يستطيع أن يتالعب 
بها أثناء إلقائهـــا على اجلمهور في 

تقدمي أو تأخير شيء على شيء آخر، 
أو تبديل شيء بشيء آخر فيها، وهذا 
أمر طبيعي ألنـــه صاحب القصيدة 

ويعرفها كما يعرف اسمه.
وأعـــود وإياكم إلى بيع وشـــراء 
القصائـــد، فهناك شـــاعر فقير جدا 
وبحاجة للمال لتيسير أموره احلياتية، 
وليس لديه عمل أو مصدر رزق، وال 
ميتلك إال موهبة الشعر ولديه فائض 
من القصائد، فال لوم عليه في كثير 
من األحيان لو فكر أو قام ببيع شيء 
مما لديه من القصائد، أو حسب طلب 
الزبون وهو الشـــخص الذي ميتلك 
املال الوفير ويفتقر للشاعرية على 

عكس الشاعر الفقير.
فحديثي عمن يبتاع الشعر وكيف 
له أن يتبنى ما ال يستطيع أن يشعر 
جتاهـــه باألبوة؟ وكيف يســـتطيع 
اإلحساس بالقصيدة حني قراءتها أو 
حني يلقيها على اجلمهور وهو يعلم 
أنها ليست من عصارة فكره وال من 
مكنون أعماقه، إن هو إال شخص يردد 
فقط. ويثق أكثر من ثقته في نفسه 
أن شاعرها احلقيقي الذي ابتاعها منه 
ينظر إليه ويسمعه. سحقا فأصدقكم 
القول إن الصورة التي أرى بها هذا 
املبتاع، صـــورة ال تريدون رؤيتها 

وأترفع عن كتابتها.
طيب: ماذا لو أنك اشتريت قصيدة 
من شـــاعر ما وكان هذا الشاعر أحد 
الدهاة شـــعريا، وعلى سبيل املثال 
قام ببيعك قصيـــدة يكون ظاهرها 
مديحا في شخصية ما، وباطنها يكون 
هجاء بالشخصية نفسها، ومت فيما 
بعد تفسيرها وعرفوا أنها هجائية، 
)هتعمل ايه يا بطل(؟ سيكون منظرك 
أكثر قبحـــا مما تخيلته عندما تلقي 
القصيدة ويكون شاعرها احلقيقي 

ينظر إليك وتراه. 
ولكن دعنـــا من كل هـــذا، رمبا 
)تعدي على خير يابن برمان(، اريد 
أن اسألك سؤاال عاديا جدا وبسيطا، 
وهو: هل تشـــعر بإحساس النشوة 
التي يشـــعر بها أي شاعر حني يرى 
ردة فعل اجلمهور واإلشادة والتصفيق 
واإلعجاب بقصائده التي تعب وسهر 
من أجل كتابتها، وهذا ما كان يريده 
كمردود من كتابة الشعر؟! فهل أنت 
أيها املبتاع تشعر بهذه النشوة؟! ولكن 
لآلن ال أدري مـــا الذي أتى بالببغاء 
والقرد في مخيلتي حني كنت أفكر في 

هذا؟! رمبا لهما عالقة به.. رمبا.
ذياب العسكر

ذياب العسكر

بّياع من يشتري؟!

الى الشاعر واالعالمي خالد املويهان الذي 
غاب طويال عن الشعر وانشغل باإلعالم كان 
ومازال يغذي الساحة الشعبية بأفكاره التي 
يتميز بها من عمل مهرجانات وأمسيات كبرى 
في اخلليج وكذلك تفانيه وحبه لعمله كإعالمي 
ناجـــح حيث تفرد بطرح كثيـــر من األفكار 
للفضائيات واالذاعة من برامج أثرت الساحة 

الشـــعبية وخالد املويهان من الدماء الشابة 
والذي عرف عنه أن لديه مصادر خفية جتعله 
يعرف كل ما يدور بالساحة أوال بأول قبل الكل 
كيف ال وهو ملقب بقوقل الساحة الشعبية 
جتد لديه كل جديد يهم الشـــعر والشعراء.. 
املويهان إنسان راق بتعامله بطيبته وابتسامته 

املعهودة فمنا له واحة شوق.

واحة شوق


