
ما سبب تواجدك الدائم في املنتديات الشعرية؟
مشعل: انقطعت عن املنتديات ملدة 4 سنوات تقريبا، وعدت لها 
االن بعد ما بدأت املطبوعات بنشر قصائدي، سبب وجودي هو ان في 
املنتديات االلكترونية مزايا يفتقدها النشر الصحافي، ففي االنترنت 
تستطيع تلمس آراء الناس وبشكل فوري وسريع، وتتواصل معهم، 
وتستجيب لطلباتهم وتستمع النتقادهم، وكذلك للصحافة ضوابط 
وحدود متنعك من تقدمي كل ما عندك، فوجدت في الش���بكة متنفسا 

ارحب من املطبوعات الشعبية.
س���عود: في املنتديات اجد متنفسا ومس���احة شعرية ال اجدها 
ف���ي املطبوعات وكذلك في املنتديات ليس هناك انتظار مثل انتظار 
املطبوعات وفوق هذا جتد ردود االفعال مباشرة من انتقادات وتواصل 

سريع واالهم عدم وجود رقابة تقتل االبداع.
وما نظرتك للصحافة الشعبية؟

مشعل: لم تتغير نظرتي بقدر ما تغيرت ظروف الساحة الشعبية 
نفس���ها، كانت الصحافة ومازالت جتارية ولكنها كان توفر للشعر 

االصيل للفكر االبداعي حيزا اكبر.
سعود: الصحافة الشعبية بدأت اآلن بالتوجه لالحترافية وهذا االمر 
جميل يسجل للصحافيني املتميزين في الساحة الشعبية باالضافة 

الى ان الصحافة الشعبية بدأت تتجه لالنتقاد املبني على اسس ادبية 
وبدأت تتجه لقراءة النصوص، وهذا االمر رائع جدا.

هل متارس املطبوعات عملها بالشكل املطلوب؟
مشعل: هناك مطبوعات مجتهدة، ولكن ال توجد مطبوعة كاملة، 
وه���ذا امر طبيعي، ولكن امتنى واتوقع ان تكون هناك قريبا حركة 
تصحيحية للساحة ككل، فالوضع احلالي ال ميكن ان يستمر، فكثرة 
البرامج، واملطبوعات، وقلة االبداع، كره املتلقني في الشعر نفسه.

سعود: املطبوعات حاليا في حالة تراجع في مبيعات وهذا االمر 
ال يخفى على اجلميع وخاصة بعد ظهور القنوات والبرامج الشعرية 
وهن���اك مطبوعات ال تصدر في الصي���ف وتصدر في اوقات معينة 
وه���ذا امر خاطئ واملطبوعات حاليا بحاج���ة الى اعادة جدولة، من 

اجل احلفاظ على اهميتها امام )الزحمة( االعالمية.
وما رأيك في الصحافة الشعبية بالكويت؟ وملاذا؟

مش���عل: الكويت متلك من املقومات ما يأهلها لتتسّيد الصحافة 
اخلليجية، فللكويت تاري���خ عريق وحافل في هذا املجال، وهامش 
احلرية كبير، وكم من الش���عراء املبدعني بامكانه ان يثري اكثر من 
س���احة خليجية في آن واحد، فالكوي���ت كانت اكبر مصدر خليجي 
لالبداع عموما، ولالبداع الش���عري خصوصا، ولكن ورغم كل تلك 

املقوم���ات، ال نرى تقدما ملموس���ا، وال نرى جناح���ات توازي تلك 
املقومات، واظن الس���بب هو ان الصحافة الش���عبية تفتقر لالبداع 
الصحافي، فلم يعد هناك اتقان واضح وال جتديد ملحوظ في الصحافة 

الشعبية الكويتية.
سعود: الكويت كانت ومازالت )هوليوود( اخلليج شعريا ولديها 
م���ن العقول الصحافية ما يجعلها في االول، وكذلك هناك مس���احة 
للتنفس للجميع وكم كبير من الشعراء املبدعني تثري بهم الساحة 
الش���عبية وكما الحظت هناك توجه للكويت من قبل كبار الشعراء 
وش���عراء البرامج الشهيرة الى الكويت وبالرغم من الكم الهائل من 
املطبوعات اخلليجية اال ان، الصحافة الشعبية في الكويت االولى.

من يأثر اكثر حاليا املطبوعات ام القنوات الفضائية؟ وما السبب؟
مشعل: لكل منهما مزايا، فالقنوات توصل النجم الى اكبر عدد من 
املتابعني � متابعي التلفزيون عموما � وهذا ال شك سيزيد من شهرته، 
اما املطبوعات فهي تضمن للشاعر وصول نصوصه الهل هذا الفن، 
وستبقى هذه النصوص في ايديهم اكثر وقت ممكن، واثبات الوجود 

الشعري ال يكون اال عبر املطبوعات.
سعود: انا مع اخي مشعل فيما قاله بخصوص القنوات الشعبية 
فهي توصل الكبر شريحة ممكنة وكذلك تصل جلميع االعمار والعقول 

بعكس املطبوعات التي ال تصل الى اصحاب الشأن واملهتمني فقط، 
ولكن تبقى املطبوع���ات الوصول االول وه���ي اثبات وصك جمال 

وشاعرية.
وما رأيك في االسماء املوجودة حاليا بالساحة؟

مشعل: فيهم من يستحق الظهور، وفيهم ايضا من يستحق اكثر 
من الهالة االعالمية املسلطة عليه، وفيهم نسبة كبيرة ال يستحقون 
ربع هذا الظهور، واسعدني كثيرا ظهور بعض املبدعني الشباب في 

الساحة الشعبية.
س���عود: هناك من يسلط عليهم الضوء، الس���باب غير شعرية 
واحلمداهلل هؤالء قلة رغم كبر الضوء االعالمي وبالنسبة لالسماء 
املوجودة اجلميلة هناك اس���ماء برزت خالل العامني الفائتني اسماء 

قوية، شعرية من النوع الفخم تستحق الضوء.
من ال يستحق الظهور برأيك؟

مشعل: كل من يعتمد على اش���ياء اخرى غير الشعر في سبيل 
الظهور، فهناك من يعتمد على وس���امته، وهناك من يجير عالقاته 

الشخصية لنشر قصائده، وهناك من يشتري الظهور باملال.
سعود: هو الذي يعتمد على االثارة السخيفة والعزف على اوتار 

مقززة كاملوضوعات االباحية، او اثارة النعرات القبلية.

سعود بن مهدي:
 المطبوعات في حالة تراجع وهناك 

مطبوعات )تحتجب( في الصيف 

مشعل الزعبي:
 أتمنى أن تكون هناك قريبًا حركة تصحيحية 

للساحة ككل

اليوم املواجهة ممتلئة ش�عرا، فكرا، احاديث، ال تخص اال املتذوقني املنتقني جدا، اليوم مش�عل الزعبي هذا الشاعر الذي استطاع حصر اجلمال في 
قصائده وحصر الروعة في قوافيه ش�اعر س�رق ألباب القلوب وصفقت له االذان قبل االيدي ش�اعر باختصار مبدع وأحد جنوم الساحة الشعبية ومن الطرف 
االخر ش�اعر يجيد االختفاء )صوريا( ولكن قصائده ال تشبهه تأبى االختفاء، جماليتها طاغية شاعر صاحب ادوات احترافية ال يجيدها اال هو سعود بن مهدي 

املتخمة قصائده بروعة افكاره والعذوبة املمتدة لالرض وقصائده عشبها اليوم سعود والزعبي ومواجهة ممتلئة فكر:

بن مهدي والزعبي

دع����ه وال  خ��������وف  ي�����داخ�����ل�����ك  ال  س������ع������ادة  ي������ا 
ارف�����ع�����ي ث����وب����ك ع�����ن ان�����ه�����ار دم�����ع�����ي، واع����ب����ري

وال����ط����ري����ق ال����ل����ي ف���ش���ل���ت ك�����ل خ����ط����وات����ي م��ع��ه
ات����ع����ب اق��������دام ال����ط����م����وح����ات، واس����ه����ر م��ح��ج��ري

وال�����س�����ؤال اجل����وه����ري م����ا ه����و )ش����ل����ون اق���ط���ع���ه؟(
)ان������ا ل���ي���ش اق����ط����ع����ه؟( ه�����ذا ال�����س�����ؤال اجل���وه���ري

س��ع��ه اهلل  وف�����������أرض  ظ������الم������ه،  م������ن  ب������آجت������رد 
خ����ي����ر م������ن ذل��������ة ب������������الدي، م�����ع�����زة م���ه���ج���ري

وب�������آجت�������رأ ل������و م�����������ره.. واخ�����������وض امل���ع���م���ع���ه
ج����ري اال  ال����ن����ج����اح  م���������ذاق  ي�����ع�����رف  م������ا  الن 

مم��ت��ع��ه  - ن���ك���ده���ا  ت�����زاي�����د  ول������و   - واحل������ي������اة 
ث�������ري.. اهلل  ح����ب����اك  مب�����ا  ان�������ك  وت����ل����ق����ا  ف����ك����ر، 

وك������ل ض�����ر ي�����واج�����ه�����ك.. ف�����ي امل����ق����اب����ل م��ن��ف��ع��ه
وال����ع����م����ر س���������وق.. ول�����������وادم ت���ب���ي���ع وت���ش���ت���ري

ام���ن���ع���ه؟ ل���ي���ه  ال����ع����م����ر..  ب������اب  دق  ال  وال�����ف�����رح 
ب����ري م������دات������ك  ج�����واح�����ي�����د  م������ن  ان�������ي  اهلل  ي������ا 

اق���ن���ع���ه.. ال����ت����ذم����ر..  وج���ي���ه  ان  ي��ث��ب��ت  و)ام��������س( 
م���ف���ت���ري اال  رب��������ه  ع����ط����ا  ي����ن����ك����ر  م������ا  وان 

ي�����وم واح���������د.. ب����س ف���ي���ه ام�����ن االف�����ض�����ال ارب���ع���ه
ل����ي����ل.. وجن���������وم.. ون�����س�����امي.. وص������وت ال���ب���ن���دري

صوت البندري جفاك المر
شاعر استطاع ان يتفرد بامتياز، لديه اسلوب عذب في صياغة النص كيفما يشاء ليظهر بهذا البهاء يتصارع مع املفردات 

امام هذا العلو فهو قادر على االدهاش.
شاعر يطير... شعراً... واخالقاً... هنا الزعبي يعتب شعراً... للذوائق الدافية... كما عودنا.

سعود بن مهدي

مشعل الزعبي

ال������ص������ورة ال����ل����ي )ب�����ج�����وال�����ي( ت��ع��ذب��ن��ي
ي�����ا ك���ث���ر م�����ا ج���ي���ت امب���س���ح���ه���ا! واخ���ل���ي���ه���ا

ي���ال���ل���ي ج���ف���ي���ت وج�����ف�����اك امل���������ر.. ذاب���ح���ن���ي
ع���ق���ب���ك وج����ي����ه ال����ب����ش����ر.. م����ان����ي ب��دان��ي��ه��ا

م����ن ي�����وم ح����ب����ك.. غ�����زى ال���ق���ل���ب ومت��ل��ك��ن��ي
ق����ط����ع����ت ك������ل ال������ع������الق������ات وط�����واري�����ه�����ا

اق���������رى رس����اي����ل����ك ودم������وع������ي ت��س��اب��ق��ن��ي
ف��ي��ه��ا واح���ت���ف���ظ  ال����رس����اي����ل..  واق�������رى  وارد! 

ان������ت آخ������ر ان����س����ان ه����اق����ي م���ن���ه ي��ص��دم��ن��ي
م���واري���ه���ا ب����ان����ت  ه���ق���وت���ي  ان  وال����ظ����اه����ر 

ل�����و ال����وص����اي����ا ل���ي���ا اح����ت����دي����ت! ت��ن��ف��ع��ن��ي
ب���وص���ي���ه���ا ذودي  ع����ل����ى  ن�������اس  ك����ث����ر  ي�����ا 

ل���ي���ت ال�����ف�����رح )ب�����ن�����ك( الج���ي���ت���ه ي��س��ل��ف��ن��ي
واق������اص������ده )راح������ت������ي( وح����ق����وق����ه اوف���ي���ه���ا

م�����ن ك���ث���ر م�����ا ك����ن����ت! ج����ارح����ن����ي وظ���امل���ن���ي
ق���م���ت اع�������زل ج�����روح�����ك ب���ق���ل���ب���ي واس���م���ي���ه���ا

وي��ض��ح��ك��ن��ي ي��ب��ك��ي��ن��ي  ال����ل����ي  وش  ت�������دري 
ان��������ك م����ح����ام����ي ق���ض���ي���ت���ن���ا وق���اض���ي���ه���ا

ت�������دري م����ت����اك؟ ت����ع����رف ق�������دري وت��ف��ق��دن��ي
الرخ�����ص�����ت ن���ف���س���ك ل���ش���خ���ص م�����ا ي���راع���ي���ه���ا

ت���ذك���رن���ي ال������ن������اس  ه����م����ل����وك  اال  ي�����ك�����ره 
وت�����ق�����ول ع����������زاه: ع���ي���ن���ي م�����ن ي����داري����ه����ا؟

م���������ادام غ�����ي�����ري؟ ع���ل���ى ق���ل���ب���ك م���ش���ارك���ن���ي
واب���ن���ي���ه���ا اآلم����������ال  اع����ل����ق  ل�������ه؟  ه�����و  وش 

ي���ك���ف���ي���ن���ي ان������ك رح����ل����ت وم����ن����ت ع��اي��ف��ن��ي
ه�������ذا ع�������زا ال����ن����ف����س م�����ن ك����ث����رة ب���الوي���ه���ا

اه����دي����ت����ك: دم��������وع م�����ن ط���ع���ن���ت���ك حت��رق��ن��ي
وان������ت ال���ل���ي ت���س���ت���اه���ل ال���دن���ي���ا وم�����ا ف��ي��ه��ا

واه���دي���ت���ن���ي ج������رح.. م��وج��ع��ن��ي؟ وع��اج��ب��ن��ي؟
ل������ن ال�����ه�����داي�����ا ع����ل����ى م������ق������دار م���ه���دي���ه���ا

ص���ح���ي���ح! )ح���ن���ا ان���ت���ه���ي���ن���ا(.. ب����س ص��دق��ن��ي!
وغ��ال��ي��ه��ا روح�������ي(  )ه������وى  ت��ب��ق��ى  ان  واهلل 

ت��غ��ن��ي ون���ظ���رت���ه!  ال����ه����ي����ام..  راع  م���ف���ض���وح؟ 
م����الم����ح����ه واض������ح������ه! ف�����ي وج�������ه راع���ي���ه���ا

واحة
الثالثاء
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