
 ماذا تعني لكما احلداثة؟
  اجلباري: أنا شخصيا ال أرفضها إذا كانت حداثة مفردة أما حداثة 
التصوير واخليال واألسلوب واإلتيان بجمل مبهمة فأنا أرفضها متاما، 
فال ميكن لشاعر ان يأتي الى منبر ويلقي قصيدة ال يفهمها سواه.

  اخلالدي: احلداثة هي التجديد في كل شيء وهو املطلب الرئيسي 
واألول في الشـــعر الشـــعبي ليتحرك الى األمام فال يعقل ان نكون 
أسرى ملفردات وأســـاليب وصيغ عمرها جتاوز الـ ٥٠٠ عام، لذا أنا 
مع التجديد في كل شيء املشكلة انه البد من فهم احلداثة حتى ميكن 

ان نحكم عليها واستغرب رفض التقليديني لها.
  ولكن املميزين في كل مرحلة كانوا من شعراء احلداثة؟

  اخلالدي: هذا صحيح، ميكن ان تأتي بأســـلوب الشعر القدمي وال 
يعرف عنك أحد أي شيء، والدليل آالف الشعراء متواجدون باالسم 
فقط ولكن ال حضور شـــعريا حقيقيا لهم، هذا حقيقي كل شـــاعر 

حداثي أصبح جنم مرحلته.
  اجلباري: ال ليس شرطا ان يكون الشاعر املميز في كل مرحلة حداثيا 
فالشاعر سعد بن جدالن األكلبي شاعر تقليدي وجتاوز اجلميع رغم 
انه يستخدم مفردات عمرها ٥٠٠ عام ألنه شاعر وكفى، دون تصنيف 
أنا عامة ضد تصنيف الشـــعراء وفق مدارسهم بان هذا حداثي وهذا 

تقليدي، فالشاعر شاعر حتى لو كان يكتب بلهجة قدمية.
  هل خدمت القنوات الشعرية املتعددة الشعر؟

  اجلباري: لكل شـــيء سلبيات وإيجابيات، ولكنها نشرت الشعر 
وأعادت تعريف الناس بالشـــعر، وعلى األقل قدمت شعرنا وتراثنا 
من جديد وأعادت إحياءه، وســـلبياتها رمبا ألنها في البدايات فقط 

ولكن أجد إيجابياتها أكثر من سلبياتها.
  اخلالدي: لألســـف معظمها يعتمد على الشـــعر التقليدي، ولم 
تفعل شيئا سوى ان أعادت الشعر التقليدي مرة أخرى وأعادت لنا 
التقليديني، فلألسف أغلبها ينتصر للشعر التقليدي اململ، وأنا أرى 
انه لكي تنجح قناة شـــعرية شعبية عليها ان تخاطب اجلميع بكل 

فئاتهم وال تخاطب محبي وعشاق التقليدية فقط.
ــاط من حتت أقدام الصفحات  ــحبت القنوات الفضائية البس   وهل س

الشعبية؟
  اخلالدي: ال يوجد شيء اسمه مجال جديد يلغي مجاال آخر، وعليه 
فالفضائيات مجال مرئي والصفحات الشعبية مجال مقروء، فالتلفزيون 
لم يلغ الكتاب، واإلنترنت لم يلغ التلفزيون، هذه مجاالت ووسائط 
إعالم يكمل بعضها بعضا، وإن كنت أرى ان الصفحات الشعبية أكثر 

اتزانا من الفضائيات التي تعنى بالشعر الشعبي.

  اجلباري: نعم، كل منها يكمل اآلخر، وكلها تخدم انتشار الشعر، 
واعتقد ان الفضائيات أضافت شيئا جديدا للشعر وانها فتحت األبواب 
ملزيد من الشعراء، بعد ان كانت املساحات ضيقة سواء في املجالت 

الشعرية أو صفحات الشعر الشعبي.
ــا ميتلك موقعه  ــي خاصة ان كال منكم ــاذا يفيد املوقع اإللكترون   مب

الشعري اخلاص؟
  اجلباري: املوقع الشعري بالنسبة لي منحني التواصل املباشر 
مع جمهوري وقرائي واملعجبني بي، فهم يراســـلونني على الدوام، 
وفائدته األولى واألخيرة انك تســـمع وترى وتقرأ نقد جمهورك أو 

إعجابهم مبا تكتب.
  اخلالدي: كما قـــال أخي عبدالكرمي، املوقع اإللكتروني وســـيلة 
للتواصل املباشر بني الشعر وقرائه وجمهوره، بل بينه وبني جمهور 
الشعر الشعبي بشكل عام، وأي شاعر يلتمس ردود األفعال مباشرة 

على أي قصيدة يقوم بنشرها ويقرأها.
  وهل تردان على قرائكما أم تكتفيان بقراءة ما يصلكما من رسائل؟

  اخلالدي: احرص شديد احلرص على الرد على أي رسالة كانت، 
وهـــذا واجب فمن كلف نفســـه قراءة قصيدتي وكلف نفســـه عناء 
كتابة رسالته من حقه ان أرد عليه، وأنا أحرص على جمهوري كما 

يحرصون علي.
  اجلباري: أنا نادرا ما «أشبك على اإلنترنت» ولكنني ال أهمل أي 
رســـالة وأرى كما يرى زميلي اخلالدي أنه من واجب الشـــاعر الرد 

على أي رسالة وهذا ما افعله.
  أال تصلكما رسائل انتقاد عبر مواقعكما؟

  اجلباري: كثيرة ولكن رسالة مديح واحدة أو رسالة إعجاب واحدة 
تعادل ألف رسالة انتقاد، ولكن هذا ال مينع من ان احترم النقد الذي 

كتبه قارئ في موقعي أو أرسل لي رسالة انتقاد.
  اخلالدي: «أوووووه» كثيرة، ولكن هذا دليل على التفاعل وليس 
دليال سلبيا، معناه ان من يقرأ لك وينتقدك كلف نفسه وقتا لقراءتك 
ومـــن ثم حتليل قصيدتك واألهم انه كتـــب نقدا، وأنا احترم كل ما 

يكتب عني وعن قصائدي سواء بالسلب أو باإليجاب.
  ماذا عن األمسيات هل أصبحت حقا غطاء لفزعة قبلية؟

  اخلالدي: ال شك ان هذا األمر صحيح ١٠٠٪، ولكن الشاعر يفرض 
نفسه في أي أمسية يشارك فيها.

  اجلباري: حقيقي ولكن الشاعر هو من يكون جمهوره من قبيلته 
ومن خـــارج قبيلته واعتقد ان زمن الفزعة القبلية في الشـــعر قد 

انتهى، أو انه بدأ ينتهي.

 الخالدي:  الخالدي: 
  جمهور األمسيـات فزعة..   جمهور األمسيـات فزعة.. 
وأرفض شعراء التقليدية تمامًاوأرفض شعراء التقليدية تمامًا

 الجباري: الجباري:
   التقليدي أفضل من الحداثي   التقليدي أفضل من الحداثي
  وزمن الفـــزعة انتهـــى  وزمن الفـــزعة انتهـــى

 عبدالكرمي اجلباري أحد جنوم النسخة األولى من «شاعر املليون» وقد حقق مركزا متقدما للكويت في هذه املسابقة الشعرية األضخم ويعد أحد أبرز 
الشـعراء التقليديني الشباب في الفترة املاضية له أسـلوب مميز في اإللقاء وخصوصية في املفردات، وفي مواجهته على الطرف اآلخر الشاعر املميز 
ماجد اخلالدي صاحب املدرسـة اجلديدة في الشعر واألسـلوب املختلف واملثير للجدل الذي اقتحم عالم الشعر الشعبي من الفصيح ليثير الراكد 
في الساحة ويقدم أسلوبا جديدا ال يشبه سواه، شاعر فصيح مميز وشاعر شعبي مثير للجدل، يقتسمان اليوم معنا لقاء املواجهة الشعرية لنعرف مدى 

االختالف بينهما في الرؤى والذائقة.
 

للكويت متقدما مركزا حقق وقد املليون» «شاعر من األولى النسخة جنوم أحد اجلباري عبدالكرمي

 الخالدي و الجباري  الخالدي و الجباري 

 بنت الرماد
  فلسـفة مفردات خاصة وتركيبة لغوية مختلفة ونفس شعري متميز، هكذا نختصر قراءتنا 

لقصيدة ماجد اخلالدي اجلميلة التي ال تشبه أحدا سواه وال يشبه أحدا سواها.

 شرقها وغربها
  لعبدالكرمي اجلباري نفس مميز في القصائد التي يكتبها، يتنفسها، يعيشها، ليتفاعل معها 

اجلمهور، ملك السهل املمتنع بتقليدية رائعة.

بــــاملــــهــــاد ــــي  ــــك ــــب الـــــدنـــــيـــــا ون ـــــض  ـــــرف ن انـــــولـــــدنـــــا   إذا 
ـــون ـــح ـــذاب ـــت ـــــن أجــــلــــهــــا ي ـــفـــســـهـــم م ــــا ن ــــوه ــــض ـــــي رف ـــــل   وال

  صـــــادفـــــت بــــنــــت عـــيـــونـــهـــا أوســـــــــع مـــــن حـــــــــدود الــــبــــالد
ـــســـكـــون ـــا ال ـــشـــاه ـــغ ــــــا ي ــــــزن املــــــوانــــــي ّمل ــــــي وجـــهـــهـــا ح   وف

ـــاد ـــم ــــــن ض ــــل جــــــــرح يــــــــــــدّور ع ــــث ـــــت شـــفـــايـــفـــهـــا م ـــــان   ك
ـــر الــــزيــــزفــــون ـــط ـــشـــعـــرهـــا يــــتــــحــــّدى ع   وكــــــــان الــــبــــخــــور ب

ـــوا عـــنـــهـــا الـــعـــبـــاد ـــل ـــف ـــى الــــعــــيــــون الــــلــــي غ ـــل   يــــا حــــســــرٍة ع
ـــــــون زب أّول  ونــــــظــــــرتــــــي  ورد..  مـــــحـــــل    كـــــأنـــــهـــــا 

ــــاد) ــــرم ال ــــي (بــــنــــت  ــــادن ن ــــك؟ وقـــــالـــــت:    ســـألـــتـــهـــا ش.. اســــم
ــــت لـــــي (بــــــــــدون..) ــــال ــــــذا الـــــهـــــم؟ ق ــــــن ه ـــا مـــــن وي ـــه ـــت   ســـأل

ـــا (الـــســـنـــدبـــاد) ـــاي ــــن حـــك ـــــرة م ـــة األخـــــي ـــق   يـــعـــنـــي أنــــــا احلـــل
ـــا هـــــم يـــــولـــــدون ـــم ـــل ـــب ـــــــاس مـــــاتـــــوا ق ـــــــا مـــــن ن ـــي أن ـــن ـــع   ي

ـــــــوب احلـــــــداد ـــي مـــــرتـــــدي ث ـــب ـــل ــــا أضـــــحـــــك بـــــس ق ــــان ــــي   أح
ــون ــضــحــك الــــلــــي ي ــــم  ــــــا.. ه ــــــزان أهــــــل األرض أح أكــــثــــر  ــــم    ه

ـــاد ـــم ـــس ـــال ك ــــه ضــــــــــــروري  ــــن ــــك ـــــرف ول ـــــق م   ألن احلــــــــــزن 
ــــخــــون! نــــــداريــــــه وي ــــي  ــــل ال الـــــفـــــرح مـــثـــل احلـــبـــيـــب    وألن 

 

تــــخــــلــــيــــنــــي تــــــكــــــفــــــى  ــــــــــك خــــــلــــــنــــــي  ل قـــــــلـــــــت   ال 
ـــا ـــه ـــق ـــي ـــض ـــــــــعـــــــــرف مـــــــــن م ــــــس ضــــــــاقــــــــت وت ــــــف ــــــن   ال

ــــــــي بــــــحــــــاجــــــة عــــــلــــــومــــــك لـــــــــو تـــســـلـــيـــنـــي ــــــــان   م
ـــــــني وأحـــــــــســـــــــن لـــــــــو تـــــفـــــارقـــــهـــــا ـــــــع ــــــعــــــد عـــــــــن ال   ب

ــــي ــــن ــــي ــــدان ت مــــــــا  أنــــــــــا حـــــتـــــى روحـــــــــــــي    ال ضـــــقـــــت 
ـــــا ـــــه ـــــرق ــــــا وش ــــــه ــــــرب ـــــــــال غ ـــــــــب ـــــــــا هــــــــــــدى ال ـــــــــي   وإل

ــــــــــــــرام إنـــــــــــه يــــحــــاكــــيــــنــــي   لـــــــــو كـــــــــــان غـــــــيـــــــرك ح
ــــــــــــــــــدروب الــــــبــــــيــــــض يــــطــــرقــــهــــا ــــــــل ال ــــــــو كـــــــــــان ك   ل

ـــي ـــن ـــي ف ــــــــبــــــــال  الـــــــلـــــــي ذبـــــحـــــنـــــي وال   تـــــــــــــدري وش 
ـــــــال وشـــــــــلـــــــــون تــــســــرقــــهــــا ـــــــغ ـــــــرف عــــــــــــــروق ال ـــــــع   ب

ـــــــــن شـــــرايـــــيـــــنـــــي ـــــــه م ـــــــان ـــــــي ــــــن تــــــــكــــــــون اخل ــــــك   مي
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ــق ــوف ـــه م ــــ ـــل ال يـــجـــــــــــــــــــوز  ــك  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوظ ــظ   وإال ح

  مـــــــا قـــــلـــــت حلـــــــــدن ســـــــــوى (أمـــــــــــــي) يـــــــا بـــــعـــــد عـــيـــنـــي
ــــيــــتــــنــــي لـــــعـــــيـــــونـــــك أنـــطـــقـــهـــا ـــــــــــوووون خــــل ـــــــــــل   وش

بـــســـاتـــيـــنـــي يــــــــا  قـــــلـــــبـــــي  يــــــــا  روحـــــــــــــي  روح    يــــــــا 
ــــا  ــــه ــــرهــــق ــــــه الـــــــعـــــــني ت ــــــي ـــــة الـــــــعـــــــني ل ـــــســـــم   يـــــــــا ب
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