
بداية نتكلم عن الش��عراء ومعدي الصفحات الش��عبية نالحظ عدم 
التواصل بينهم بعكس شعراء الثمانينيات؟

اخلطيم���ي: أصبحت هن���اك خيارات متعددة في طرق النش���ر 
واالنتشار وكذلك أصبحت الصفحات الشعبية في اجلرائد واملجالت 
من الطرق التقليدية إن جاز التعبير، فلذلك يفضل الشاعر التواصل 
في وسائل أخرى غير الصفحات الشعبية وهذه وجهة نظر قابلة 
للصواب واخلطأ، إذن التواصل عالقة مصلحة النتش���ار الشاعر 

فالشاعر يفضل الوسيلة األسرع في ظهوره وانتشاره.
احلربي: بالعكس أرى التواصل مازال موجودا ولكن بطرق عدة، 
وسريعة أيضا، وأصبحت هناك أيقونات عديدة للتواصل مع اجلمهور 
سواء من خالل الصحافة أو النت أو القنوات الشعرية، واجلمهور 

في هذا الوقت هو من يختار، فالعالم منطلق ال ميكن تقييده.
نالحظ االختفاء املفاجئ لكثير من الشعراء.

اخلطيمي: عني ش���خصيا لم يكن اختفاء مفاجئا بل هو غياب 
طبيعي يتواكب مع متغيرات احلياة ومع تقدم العمر الشك يتزامن 
معه نضوج في التجربة احلياتية أضف الى ذلك األشغال في األمور 

االجتماعية واملستقبلية.
احلربي: ضروري للش���اعر االختفاء من فترة ألخرى ليتعرف 

م���ا تطور به من خ���الل تواجده األخير، ليق���دم كل ما هو حديث 
وجديد.

شعراء الفضائيات وكثيرو الظهور هل يفقدهم ذلك جنوميتهم؟
اخلطيمي: الظهور الراقي في أي وقت ال يضر، والفضائيات هي 
من فتحت الباب للشعراء ولكن السؤال ما شكل الظهور، فهو الذي 

يحدد أفول جنم وصعود جنم.
احلربي: الفضائيات تزيد من حجم النجم وتعطيه بريقا إن كان 

قدم ما يليق، وتطفئ بريقه أمام الساحة ان قدم العكس.
ش��اعر املليون قدم ش��عرا حقيقيا واختصر املس��افات، ما سبب 

النجاح؟
اخلطيم���ي: أي برنامج تتوافر له اإلمكانيات والدعم الالمحدود 
سيكون مثل ش���اعر املليون وأفضل فبرنامج شاعر املليون وجد 
رجاال داعمني له لديهم أهداف عامة وكذلك خاصة وأخلصوا ألهدافهم 
ووصلوا ملا يريدون فبالتأكيد سيكون هذا البرنامج الضخم ماركة 
مسجلة ألن ذلك أمر طبيعي في ظل تلك اإلمكانيات املادية الهائلة 
وخذ على س���بيل املثال املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
أوقف مهرجان اجلهراء الثقاف���ي ومهرجان الفروانية الثقافي ولم 
يحرك أحد ساكنا وكأن األمر ال يعني مثقفني وشعراء تلك احملافظتني 

وعادة ما تكون اهتماماته في احلفالت املوسيقية وجودة البوفيهات، 
خذ ذلك املثال وقارن واستنتج ولك التعليق.

احلربي: شاعر املليون من أقوى البرامج الشعرية بصفته مدعوما 
ماديا وإعالميا أرى أنه خدم الشعر والشعراء بكل تأكيد، فهو يظهر 
الشاعر على طبق من ذهب ويختصر له مشوارا طويال جدا، ال ننسى 
االعالم الشعرية الكبيرة املتواجدة هناك، والبرنامج بدأ بشكل جديد 
على الساحة الشعبية وحرك الراكد ولفت اجلمهور لألمور غائبة 

عنه، ويكفي منهم أن جعلوا الشعر محط اهتمام اجلميع.
الش��اعرات في وقتن��ا احلالي بعضهن يكتب بأس��مائهن احلقيقية 

بعكس شاعرات بأسماء مستعارة!
اخلطيمي: يؤسفني أنني ال أعرف شيئا عن الشاعرات.

احلربي: كثرت األسماء النسائية في عالم الشعر، منها املستعار 
ومنها احلقيقي، برأيي االسم احلقيقي ال يضر كيان الشاعرة ويحفظ 
حقوقها الشعرية أيضا، أفضل من األسماء املستعارة الذي اختلط 

فيها الزائف واجلميل.
املنتديات الشعبية في الشبكة العنكبوتية أصبحت متنفسا للشعراء 

مع وجود الفضائيات واملطبوعات.
اخلطيمي: في املنتديات يكون الش���اعر هو املتحكم في ش���كل 

مش���اركته ومضمونها فيجد أبوابا واسعة من احلرية فلذلك أرى 
هذه الظاهرة أنها صحية ولكن ليست بشكل مطلق بعكس التقيد 

في التواجد باملطبوعات والفضائيات.
احلربي: فعال أرى اندفاع كثير من الشعراء للمنتديات الشعبية، 
فهي باب للحرية الكتابية دون تقيد باملكان والزمان تعطي الشاعر 
حقه في كل وقت للنشر والكتابة، وتعطيه فرصة جميلة للتواصل 

مع قراء الشعر، وأسرع انتشارا.
املجالت لم تكن كتوهجها سابقا ما سبب ذلك؟

اخلطيمي: متغيرات التطور، فالراديو ثورة في علم اإلعالم وكان 
املتنفس الوحيد لألخبار والثقافة فتغيرت الوسائل واآلن هو شبه 
مهجور فاملجالت أخذت حقها من التوهج وانطفاؤها شيء طبيعي 
ولك���ن هناك خطأ في القائمني عليها ألنهم لم يواكبوا التطور ولم 
يقيموا ملجالتهم منتديات وان أقاموا لم يهتموا لذلك أضف أنهم لم 

يسخروا خبراتهم للتطوير.
احلربي: كثرة وس���ائل اإلعالم تطفئ املجالت توهجها بديهيا، 
بالس���ابق كانت هناك مجالت معينة ومحدودة في اإلعالم املقروء 
لذلك تلك املجالت أخذت حقها أما اآلن فكل الوسائل متاحة تقريبا 

لذلك تغير املسار.

الخطيمي:
 لألسف.. ال أعرف شيئًا 

عن الشاعرات

الحربي: 
االسم الحقيقي ال يضر كيان الشاعرة 

ويحفظ حقوقها الشعرية أيضًا

ش�اعر فصيح، عالوة على متكنه من الشعر الش�عبي، برز من خالل الصحف احمللية وعضو في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، كتب عن القضايا العامة، 
ومّثل الكويت في أوبريت إنس�اني عن قضية عاملية، قضية الفقر واملجاعة في يوم اجلوع العاملي »أوبريت األرض أم البش�ر« الذي تغنى به نخبة من فناني الكويت، كما 
قدم أوبريت »ليل العيون« الذي ناقش قضية الكفيف، كما مّثل الكويت في الداخل واخلارج في مهرجانات عربية، وقد برز شاعرا قدم أغنية »كلنا القدس الشريف« باللغة 
العربية الفصحى هو الشاعر خلف اخلطيمي اخلالدي، وفي الطرف اآلخر من املواجهة شاعر »غير اعتيادي« استطاع أن يحلق باجلمال، دون أجنحة، واستطاع أن يبحر 
في الشعر دون مركب، أطلق عنان فكره للسماء، وانطلق كالوميض، شاعر ال يكتب سوى عوامله، أفكاره، إحساسه الطاغي، مفرداته الراقية، شاعر صاحب فكر وصاحب 

رأي، قلما يشابهه أحد، يحترم الشعر كثيرا، ويحترم ما يكتبه، ويحترم عقل املتلقي، عاطف احلربي، باختصار »الشاعر احلقيقي«.

الخطيمي والحربي

وبس!

ش���اه���ت ع��ي��ون��ي وأرت����ف����ع ش��وف��ه��ا ف��وق
وأن�����ا أغ���م���ض غ��ص��ب وال����ش����وف ب��رف��وق
ح����دي ت��ع��ب وأس����ول����ف ال���ش���وق ل��ل��ش��وق
ع��ك��س امل���ث���ل ط��ب��ع��ي وأن�����ا راع�����ي ح��ق��وق
أم�����ا ي���ج���ي ك�����ن�����ز)ن( م��ق��ف��ل ب��ص��ن��دوق
ب��ع��ض ال��ن��خ��ل ح��ظ��ه ي��ج��ي م���ال���ه ع���ذوق
وال�����ف�����ارس ال����ل����ي ك����ل م����اه����د م��س��ب��وق
ق��ل��ب��ت ص��ف��ح��ات ال��ع��م��ر وأل�����ف م��خ��ل��وق
وع������روق دم  ل���ه���ا  أوراق���������ي  وح���س���ي���ت 
ول���ق���ي���ت ل�����ي ع���م���ر ق������دمي وم����س����روق
ح���اول���ت أن������ادي ل��ك��ن ال���ص���وت م��خ��ن��وق
الش������ك ع���ي���ن���ي وده��������ا حت���ب���س امل�����وق

رم����ش����ي ث���ق���ي���ل ول����ي����ت ج���ف���ن���ي ي��ش��ي��ل��ه
ي��ط��ف��ي أش������وي أش������وي م���ث���ل ال��ف��ت��ي��ل��ه
ق����ص����ه ق����دمي����ه ب����أل����ف ل���ي���ل���ه ول���ي���ل���ه
وال����غ����اي����ه ع���ن���دي م���ات���ب���ي���ح ال��وس��ي��ل��ه
ب���دي���ل���ه ي����ج����ي����ن����ا  خ�����ل�����ه  ف�������ال  وال 
ي������وم ال���ل���ي���ال���ي ف�����ي ع���ط���اه���ا ب��خ��ي��ل��ه
ال���ع���ي���ب ع���ي���ب اخل����ي����ل م����اه����ي أص��ي��ل��ه
م�����ر وت����غ����ي����ر وال�����س�����وال�����ف ط���وي���ل���ه
وال����ل����ي رح�����ل م���ح���ت���اج ي��ن��س��ى رح��ي��ل��ه
ن���������ادى خ���ل���ي���ل م�����اي�����ن�����ادي خ��ل��ي��ل��ه
ش����دي����ت ح���ي���ل���ي وال�����زم�����ن ش�����د ح��ي��ل��ه
وال�����ل�����ي ت����ع����ب ي�������اهلل أن�������ك وك���ي���ل���ه

صفحات العمر

هنا نص يعانق النجوم 
بجمالية املفردة له طريقة 
خاصة في جذب كل متذوق 
للشعر هنا شاعر حقيقي من 
القلة الذين حصدوا حب 
اجلماهير ألنه يكتب النص 

بنفس شاعرحقيقي.

خلف اخلطيمي ش�اعر يتقن النص بطريقة ال يكتبها س�واه قادر على لفت االنتباه جتاه ما يكتب، ش�اعر جميل استطاع 
الصعود للقمة وعرف بنصوصه.

هنا نص شعري يعتبر من أبرز النصوص الشعرية حتدث فيه 
الصالل عن الوطن وعن السياسة وعن أفكار.. كعادته بأسلوب 

متميز فخيم..

ع����س����اك س����ال����م ب�����س ه������ذي ظ���روف���ي
ازري�������ت اب��ي��ن��ه��ا ل���غ���ي���رك م����ن ال���ن���اس

وان����ا ل���و ان��ه��ا ط��اي��ع��ت��ن��ي ح��روف��ي
محتاس باحلييييل  )ال��ل��ح��ني(  مثل  كنت  م��ا 

ق���ل���ت: اك���س���ر ال���روت���ني الب����د ت��وف��ي
ك���م ل���ل���ورق ذاب������ل، مت����ره ب���ال اح��س��اس

ل��ك��ن ش���وف���ي م���و ع��ل��ى ق���د ش��وف��ي
م��رم��ي ع��ل��ى ش��ط ال��س��ه��ر، واط����رد ان��ع��اس!

كفوفي: اب���  اختنقت  كيف  شفتني  م��ا 
ح���ب���ر ي���ع���ري���ه ال���س���ط���ر/ ي���زف���ر ال���ب���اس

وقوفي اب���  كيف  الوقت  ذاك  شفت  وم��ا 
دم���ع ال���ش���وارع س���ال ف���ي دف��ت��ر ال��ي��اس؟

)س���ي���وف���ي( ه�����ذي  ح����ي  دام������ك  هلل 
وان��ف��اس ارض  ل���ي  وه����ات  م��ع��اك  خ��ذه��ا 

ول���ألرض ن��اس مت��وت، وال��ي��وم خوفي
ن��اس!  ب��ع��ده��ا  م��ن  وع����اش  ارض  م��ات��ت  ال 

خلف الخطيمي

هزاع الصاللعاطف الحربي

واحة
االحد
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هيثم السويط � حسين الشمري

ضحكت من الفؤاد ألن عقلي 
جهلي لفرط  باألمور  يفكر 

أفكر في بالد ال أراها تسير
مثلي يهواها  م��ن  مسار   

أمانينا وصارت فقد خابت 
رمل  فوق  تأسس  كبنيان   

نفاجأ بعد أن كشفت خفايا
كلي اليوم  يشل  بإحباط   

طالس���م ال ترينا أي شيء 
سوى فكر من األوهام يعلي

برؤياها وضوح ال  أناس���ا 
 فتحفظ دربنا عن كل ميل 

ولكني أرى يا قوم )رمية( 
بجذل  لعادتها  ع��ادت  وقد 

فال التغيير يشفي ما نعاني
 وال من جاء يحمل ثقل حملي

ألن همومن���ا ذا اليوم زادت
 ستبقى هكذا من غير حل

حسين الشمري
تتقدم »األنباء« بأحر التعازي لذوي الشاعر الكبير 
هزاع الصالل الذي وافته املنية في مدينة الضباب 
لندن مساء أول من امس بعد صراع مرير مع مرض 
عضال لتفقد الكويت برحيله احد أهرام الشعر وأحد 

أهم روافد الساحة األدبية في الكويت.
وكان الشاعر هزاع الصالل ابرز االسماء الشعرية 
واهمها في اخلليج العربي وقد انتش���رت قصائده 
كالنار في الهشيم حتى ان املسرحيني استوحوا من 
قصيدته »فرسان الكالم« عمال مسرحيا ضخما نال 

اعجاب االعالميني والفنانني.
 وللصالل اس���لوب شعري مختلف جدا.. يكتب 
الكلمة بتمعن.. يعانق اللغة بفصاحة مختلفة اصيلة.. 
ميطر ش���عرا على حب الوطن.. يعبر عن رأيه بكل 
أدب... ش���اعر أوصل ما يريد للن���اس فوصل الى 

قلوبهم.

هزاع الصالل.. في ذمة اهلل

وعادت ريمة

الراحل الشاعر هزاع الصالل

الشاعر في احدى األمسيات


