
من خالل متابعتك لوضع الساحة الشعبية كيف تصف وضع الساحة 
الكويتية مقارنة بالساحة اخلليجية؟

رعد الشمري: الساحة الكويتية مازالت تقدم عمال رياديا في خدمة 
الساحة الشعبية وال ينكر هذه احلقيقة احد، والساحة الكويتية مع 
كامل احترامي جلميع الس���احات اخلليجية هي الوحيدة التي قدمت 
وتقدم عمال صحافيا احترافيا مبعنى الكلمة من خالل املجالت الشهرية 
وقدمت اعالما مرئيا ومسموعا متميزا من خالل البرامج التلفزيونية 

واالذاعية املتخصصة باألدب والشعر والشعراء.
عيسى، تعاملت مع الساحة الشعبية منذ سنوات كشاعر وإعالمي هل 
مازلت تؤيد مقولة ان الساحة الكويتية شيخة الساحات ومحط أنظار من 

يسعى للنجومية؟
عيسى الرش���يدي: لألسف ال، الس���احة في الكويت شبه عقيمة 
واإلعالم األدبي بش���كل عام يعيش أسوأ حاالتها، صحيح انها كانت 

رائدة ومتميزة.
ومحط انظار اجلميع من شعراء وإعالميني ولكن كل هذا في الزمن 
املاضي وليس ل���ه اي مالمح اآلن اال اطالال صرنا نتغنى بها بعد ان 
سحب البس���اط من اعالمنا ومهرجاناتنا وحتى مطبوعاتنا، فكفانا 

تغن  بأمجادها.

ذكرت املهرجانات برأيك ما الس��بب في تراجع مس��توى املهرجانات 
في الكويت ؟

عيسى الرشيدي: االس���باب كثيرة ومتعددة، اولها متيز أنشطة 
ومهرجانات الدول اخلليجية من حيث الدعم والتنظيم و امليزانيات 
املادية الكبيرة املخصصة لها من قبل الشيوخ واحلكومات اخلليجية 
باملقابل فإن املهرجانات املقامة ف���ي الكويت تفتقر الى الدعم الالزم 
إلجناحها وتفتقر الى التنظيم ناهيك عن غياب االنصاف في اختيار 

الشعراء و تكرار الشعراء الذي مله اجلمهور.
رعد تبنيت فكرة ان الساحة الكويتية مازالت متميزة أين جتد مالمح 

هذا التميز؟
رعد، الش���مري: نعم، ومالمح التميز نراه���ا واضحة في تهافت 
الشعراء من جميع الدول اخلليجية للتواصل مع مطبوعاتنا وقنواتنا 
وبرامجنا، قد أوافق الرأي بان الساحة الكويتية فقدت مسألة تصدير 
النجوم وذلك بس���بب تأثير برامج املسابقات التلفزيونية ولكن الى 
اآلن هي قبلة الشعراء النجوم فبعد انحسار الضوء عنهم ال يجدونه 
اال بالكويت من خالل تواصلهم باملجالت ومش���اركاتهم في مهرجان 
ه���ال فبراير، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الس���احة الكويتية 
متميزة بكوادرها من اعالميني وصحافيني ميلكون حس���ا صحافيا 

قلما جتده في دولة اخرى اال بالكويت، وهذا ما يجعلها متربعة على 
نف���س العرش الذي بدأته منذ اكثر من ثالثني عاما فهي مازالت قبلة 

الشعراء للحصول على الضوء والنجومية.
هل أنت متشائم أم ناقم على وضع الساحة الكويتية؟

عيس���ى الرشيدي: أنا لست متش���ائما وال حتى ناقما على وضع 
الس���احة في الكويت، ولكنني أتكلم من واق���ع ال ميكننا تزييفه او 
جتاهله، اس���تطيع ان أقول لك انني متحس���ر على ما كنا عليه وما 
نحن عليه اآلن، فعجلة الس���احة الشعبية توقفت منذ سنوات حتى 
ان العامل���ني فيها من معجبني وصحافيني اصابهم نوع من امللل اوال 
لعدم توافر املردود املادي مقارنة مبا يحصلون عليه مقابل اعمالهم في 
الدول اخلليجية وتكرميهم اذا شاركوا في احد املهرجانات كصحافيني 
او كإعالميني او كش���عراء باملقابل جتد االعالم���ي في الكويت يعمل 
ليال ونهارا ويقدم مواضيع متميزة احيانا ال يجد من مرؤوسه كلمة 

»شكرا« او »قواك اهلل«.
تكلم عيس��ى عن مس��ألة مهمة وهي املردود املادي، اال توافقه الرأي 
بأن الس��احات اخلليجية اس��تقطبت الش��عراء من خ��الل الدعم املادي 
الذي يحصلون عليه عند مش��اركاتهم في أمس��يات ومهرجانات بعكس 

مشاركاتهم املجانية في الكويت؟

رعد الشمري: هذه النقطة بحد ذاتها تثبت كالمي وتؤكد ان الساحة 
الكويتية هي سيدة الساحات على االطالق، فلو فكرنا باملوضوع من 
زاوية أخرى جتد ان الشعراء يهتمون باملشاركة في مهرجانات الكويت 
وأمسياتها وال يرفضون دعواتها بالرغم من غياب الدعم املادي وهذا 
يجعلنا نتأكد ان بالس���احة الكويتية فيها ما مييزها عن غيرها وان 
اجلمهور الكويتي مختلف ومحفز للنجومية، اما غالبية املهرجانات 
االخرى فال جتذب الشعراء اال مبا حتمله من شيكات موقعة وليس 
لها قيمة اعالمية او أدبية وتفتقر ملا يحتاجه الشاعر واجلمهور وانا 

ال أعمم ولكن كما اسلفت غالبيتها كذلك.
ومباذا ترد على كلمة عيسى الرشيدي عندما وصف مهرجاناتنا بغير 

املنصفة للشعراء؟
رعد الش���مري: انا ال أدافع عن املهرجانات وعن سياساتها ولكن 
احتدث بشكل عام عن ان الساحة الكويتية بكل ما حتتويه من عاملني 
ونشطني وشعراء وجمهور وأنشطة واحداث تعتبر األولى بال منازع 
خليجي���ا، فمن غير املعقول ان تلغي دور س���احة بأكملها وذلك ألن 
هناك برنامجا استقطب الشعراء او ألن هناك مهرجانا دفع للشعراء 
مبالغ طائلة، الساحة الكويتية مازالت بخير وفيها من اخلير الشيء 

الكثير للشعر والشعراء.

 رعد الشمري: 
الساحة الكويتية كانت ومازالت قبلة

 الشعر والشعراء

عيسى الرشيدي:
 أنظار جميع الشعراء متجهة للساحة لكويتية.. 

ولكن كل هذا في الزمن الماضي

رعد الشمري، مدير حترير مجلة »الوجد« إعالمي استطاع أن يكّون أكبر قدر ممكن من العالقات على املستوى الشعري، ميتلك موهبة إعالمية فذة، تنقل من 
مكان الى مكان، حامال معه قلما وفكرا نيرا استطاع من خالله ان يوصل املعلومات األدبية بشكل صحيح الى أذن املتلقي. رعد يعتبر أحد أهم األسماء اإلعالمية 
في اخلليج، تواجده مهم جدا، لديه أرشيف اعالمي هائل، وهو اليوم في مواجهة مختلفة مع شاعر اختلطت لديه مفاهيم البادية، وحضارة الشعر، واستطاع أن 
يحلق في س�ماء اجلزالة وهو الشاعر عيسى عيد املهيمزي الرشيدي، شاعر قلطه، وشاهر نظم، قليل التواجد باالعالم، يكتب النصوص بعبق املاضي اجلميل 

وبروحانية، ال يجيدها إال هو، رغم قلة تواجده باإلعالم إال ان عيد حضر هذه املواجهة مع رعد، وحضرت معه الصراحة، ومواجهة مختلفة جدا.

الشمري والرشيدي

 قلتله يا صاحبي كل جرح وله طبيب
ال����ل����ي����ال����ي ط���ب���ع���ه���ا م������ا ت���غ���ي���ر ي������ا األدي��������ب

ان����ت����ب����ه ل����ل����وق����ت واح�����������ذر ت�����ق�����ول اب���ق���ط���ع���ه
زل��������ت ال�������رج�������ال م��������رة ت������راه������ا م������ا ت��ع��ي��ب

ل������زم������ان ظ����������روف وال�������وق�������ت م�����ح�����دن مي��ن��ع��ه
ي��ج��ي��ب وال  مي������د  ال�����ل�����ي  ك����ل����م����ة  ت�����غ�����رك  ال 

ض��ي��ع��ه وامل��������راج��������ل  ال������وف������ا  درب  واح�����������دن 
ري����ب وب��������ني  ش������ك  ب������ني  اف�����ك�����ارك�����م  ي����ح����ط  ال 

واق����ل����ع����ه ي����ه����م����ك  ال  واق�����ل�����ع�����ه  ي����ه����م����ك  ال 
ج��ي��ب ش������ق  ق�����رب�����ه  ل������ن  ت����ق����رب����ه  حت���������اول  وال 

ع�����ارف�����ي�����ن م����رج����ع����ك م������ا ي����ش����اب����ه م���رج���ع���ه
ال���ق���ري���ب م���ن���ك  زع������ل  ل�����و  م���وق���ف���ك  ت���غ���ي���ر  وال 

ال����ب����ع����ي����د ال�����ل�����ي م����ع����ك م������ا ص����ف����ال����ك ودع������ه
رق���ي���ب خ���ل���ق���ه  ع���ل���ى  ال����ل����ي  واهلل  ت���ض���اي���ق  وال 

م������ن ت������واض������ع ف������ي ح����ي����ات����ه ل�����رب�����ه ي���رف���ع���ه
وان����ت����ب����ه ي�����ا ج���ع���ل ض���ن���ى مب���ث���ل���ك م�����ا ي��خ��ي��ب

ان�������ت س����ب����ع اس�����ب�����اع م����اك����ل س���ب���ع���ن ي��س��ب��ع��ه
ق���ري���ب وال  ب���ع���ي���د  ه�����ي  ال  ب����������دروب  ان�������ا  ق�������ال 

ل�����ي ث����م����ان س����ن����ني م�����ن م���ق���ط���ع���ه ف�����ي م��ق��ط��ع��ه
ع���اي���ش���ن ف����ي غ����رب����ة اف����ك����ار ه���ال���وق���ت ال��ع��ص��ي��ب

م���ول���ع���ه االم�������������ور  واال  ع������ج������اف  ال�����س�����ن�����ني 
الم�����ت�����ى وال����ي����ام����ت����ى واجل��������������وارح م�����ا ت��ط��ي��ب

والم�����ت�����ى وال������ص������وت م�����ا ف���ي���ه واح��������د ي��س��م��ع��ه
والم������ت������ى وال������ه������م ق���������دام ع���ي���ن���ي م������ا ي��غ��ي��ب

والم�����ت�����ى وال������ن������اس جت����ه����ل ح����������وادث م���ف���زع���ه
والم����ت����ى وال���س���ال���ف���ه ذي������ب ف����ي وس������ط اجل��ل��ي��ب

م���وق���ع���ه ال�����ط�����ي�����ور  واال  ط�����ي�����ار  وال�����ط�����ي�����ور 
والم����ت����ى وال�����ع�����ذر ع���ن���د ال����ع����رب ب����س ال��ن��ص��ي��ب

واخل�����ط�����ا م����ث����ل ال�����ع�����ذر ب�����س غ���ل���ط���ة م��ط��ب��ع��ه
ق���ل���ت���ل���ه ي�����ا ص����اح����ب����ي ك�����ل ج�������رح ول�������ه ط��ب��ي��ب

وال�����ع�����ل�����وم ال����ط����ي����ب����ه م������ن ك���س���ب���ه���ا م��ن��ف��ع��ه
وف����ك����رو ب���ال���ل���ي ح���ص���ل ق�����ال ج���اس���ي���ل ال��ش��ع��ي��ب

وال����ش����ع����ي����ب ل�����ي�����اح�����در م������ا غ������داب������ه م��ط��ل��ع��ه
غ���ري���ب ف����ي����ه����ا  وال  امل������الم������ح  ك������ل  واض������ح������ه 

م���ص���رع���ه اال  م����ال����ق����ى  ل���ش���ق���ى  ي���������دور  وم��������ن 
ص��ع��ي��ب وال  الس����ه����ل  درب��������ن  م���خ���ت���ار  ان������ا  ب�����س 

ل�����و ي����ق����ول����ون اك�����ث�����ر ال�����ن�����اس ه�������ذي ق���رق���ع���ه
ق�����رق�����ع�����ة ب����ع����ق����ول����ه����م ل�������ني خ������اله������ا ع���ط���ي���ب

وان�����ت�����ه�����ى م�����ش�����واره�����ا وال�����ع�����ق�����ول م����روع����ه
ل��ص��ح��ي��ب م������وال������ي  ي���اص���ح���ي���ب���ي  ان�������ك  ادري 

ب�����س خ����������اواك ال�����وه�����ن وال������وه������ن م�����ن ي��ب��ل��ع��ه
ي������اح������دا االم�������ري�������ن ي������ام������اب������رد واالل����ه����ي����ب

م��ط��م��ع��ه االوادم  ب����ع����ض  ع����ن����د  روح���������ي  دام 

عيسى الرشيدي
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إعداد: حسين الشمري 

رعد الشمري والزميل حسني الشمري مع مجموعة من شعراء املليون

رعد الشمري مع الشاعر فهد مساعد


