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عبداهلل اجلزالنيثامر احلمدانباسم العايذيراضي الهاجريذياب العسكرحمد الدليهي

الشاعر اإلعالمي ومدير مجلة 
حقائق السعودية حمد الدليهي 
أول املتحدثني فقال: ان الساحة 
الشعبية الكويتية هي صاحبة 
البدء والس���بق في ب���روز عدة 
جنوم ولكن في وقت ليس هناك 
وسائل إعالمية مثلما هي اآلن، 
وحاليا الس���احة اخلليجية في 
طفرة طوفانية ماعدا دولة عمان 
وتع�����ددت املنابر اإلعالمية في 
غير الساحة الكويتية وسحبت 
البساط من الس���احة الكويتية 
وأخ���ذت األض�����واء مما جعل 
اجليل احلالي ال يبحث اال عما هو 
أسرع بغض النظر عن األفضلية 
لبروزه وهذا السبب من وجهة 

نظري.

الريادة.. كويتية

م���ن جهتها أكدت الش���اعرة 
س���حايب فيصل أن  حقيقة من 
ينكر أسبقية الساحة الكويتية 
في تأسيس وتدعيم بنية الشعر 
الش���عبي فه���و مجح���ف، نعم 
كانت مطمع���ا ألنها كانت تبذل 
جهودا ديناميكية مدروسة من 
خالل برامج إذاعية في السابق 
وتلفزيونية ومن ثم تكثيف في 
الصحف واملطبوعات، ومازالت 
تصنع جنوما وتتبنى اإلبداع، 
وتراجعه���ا من بعد ما كانت في 
الصدارة أعيزه ألس���باب مادية 
حي���ث ان دولة اإلم���ارات بكل 

ثقلها دخلت ف���ي لفت االنتباه 
الحتوائها للتراث ومن ثم سوف 
ترون ذلك في توجهات دولة قطر 
مس���تقبال في تكثي���ف البرامج 
التراثية واالستقطاب ونصيحتي 
للمهتمني الضخ الدموي واملادي 
للمهرجانات والبرامج واألمسيات 
لتحفيز الش���عراء حتى يتوقف 
التجول الشعري فأنا ضد خروج 
الش���اعر من موطنه للتكس���ب 
وللمدح كما حدث من ش���عراء 
الكويت والسعودية وامتنى ان 
تكون اقليمية الشاعر وانتمائيته 
اصدق من مطامعه وحتى تكون 
الس������احة الكويت��ية مط���معا 
يجب ان تشبع مطمع شعرائها 
وكذلك النصح موجه لش���عراء 
الس���عودية وعمان والبحرين 
واس���تثني قطر واإلمارات ألنها 
بذلت، والعط���اء ميثل الصدارة 

في هذه األيام.
الش���اعر  م���ن جانبه ق���ال 
واإلعالمي عب���داهلل اجلزالني: 
نعم عندما نبحث عن األسباب 
احلقيقي���ة لتراج���ع الس���احة 
 الكويتية س���نجد أن األس���باب 
ال تخرج عن عنصرين رئيسيني 
وهما الشاعر الكويتي أوال ووسائل 
اإلعالم الكويتي ثانيا، فالشاعر 
الكويتي لم يعد يغريه الظهور 
والضوء اإلعالمي ولم يعد يسعى 
إلبراز ما لديه من طرح أدبي كما 
كان في السابق، فقل تواجده مما 

انعكس سلبا على وسائل اإلعالم 
أو  أو املسموعة  املقروءة  سواء 
املرئية، كما أن هذه الوسائل لم 
تواكب تلك املتغيرات والتطورات 
التقني���ة التي اس���تفادت منها 
مثيالتها في بقية دول اخلليج، 
فلم نشهد مؤخرا حركة شعرية أو 
نقدية أو أدبية بشكل عام تتبناها 
وسيلة إعالمية لتخلق التنافس 
في الوسط الكويتي وتكون مصدر 
جذب وإغراء للشعراء واألدباء 
الكويتيني،  أو غي���ر  الكويتيني 
ورمبا هي مرحلة طبيعية متر 
بها اآلن لتعاود االنطالقة من جديد 
وتس���تعيد وهجها وحضورها 
الس���ابق بعقول ش���ابة وفكر 
الواقع  مختلف يستطيع قراءة 
بدقة ليؤسس مسارا جديدا أكثر 

حيوية.
أما الش���اعر ذياب العس���كر 
فكانت له وجه���ة نظر مغايرة 
قائال: أوال يع���ود األمر الى من 
اليهم مهام هذه الساحة  أوكلت 
ومن ثم وجود حرية للنشر أكبر 

وذلك عب���ر املواقع اإللكترونية 
إضافة إلى الس���احة الش���عبية 
الس���عودية واإلماراتية والتي 
أبدت اهتماما أكثر باملادة الشعرية 
مما كانت عليه الساحة الشعبية 
الكويتية وكذلك أضف الى ذلك 
وبسبب ظهور القنوات الفضائية 
واملسابقات الشعرية ببرامجها 
املتنوعة والتي اهتمت باملوروث 
الش���عبي وكل هذا من شأنه أن 
يجعل الساحة الشعبية الكويتية 
في تدن مستمر وما لم يتم إنقاذها 

ستتالشى.

الكسب المادي

بدوره قال الشاعر واإلعالمي 
راضي الهاجري مش���رف ملحق 
مزون الش���رق بصحيفة الشرق 
القطرية: أرى فيما يراه الكثيرون 
التراجع الذي ذكرمتوه في مقدمة 
التحقيق من التوجه إلى الساحة 
الظهور  الكويتية كقبلة لراغبي 
إعالمي���ا للعديد من األس���باب 
والعوامل التي قد يأتي في مقدمتها 

تقدم الساحات األخرى بعوامل 
جذب مختلف���ة لترضي جوانب 
عديدة من تطلعات هذه األمواج 
املتالطمة من الشعراء سابقا. كانت 
الشهرة هي الهدف األساسي ألولئك 
نظرا لترك���ز الثقل اإلعالمي في 
الساحة الكويتية ووجود البرامج 
اإلعالمية ذات املتابعة واملطبوعات 
الرائدة مم���ا كان يعطي لراغبي 
الش���هرة ذلك الش���عور بالزهو 
ملجرد معرفة العامة بهم وتقدميهم 
كش���عراء مميزين، هذه الشهرة 
التي تس���اوى فيه���ا العديدون 
وحظي بها، واليزال، الرعيل األول 
من الش���عراء والذين لم يتركوا 
للقادمني اجلدد متنفسا فتوجهوا 
إلى مغريات أخرى كالكسب املادي 
والظهور املكثف الذي لم تستوعبه 
الس���احة الكويتية مبهرجاناتها 
فبدأ االنحسار سعيا وراء القنوات 
الفضائية واألمس���يات املدفوعة 
واملسابقات الشعرية التي لم تنتبه 
الساحة الكويتية إلى خطرها )في 
مسألة الصدارة بعوامل اجلذب( 

فانسابت املياه من بني األصابع، 
األم���ر اآلخر مس���ألة املجامالت 
التي أصبحت سمة واضحة لتلك 
الساحة حتديدا وعدم السعي وراء 
تقص���ي مس���تجدات وتطورات 
الوضع األدب���ي واإلعالمي لدول 
املنطقة حتى أصبح من الشائع 
أن نس���مع عن توجيه الدعوات 
جلهات متوقفة عن املشاركة في 
النت���اج اإلعالمي واحلرص على 
دعوة ش���عراء راحلني حرفيا أو 
من حيث املعن���ى عوامل عديدة 
منعت استمرار التواصل بني تلك 
الكويتية،  الساحات والس���احة 
واألم���ر األخير هو ما نلمس���ه 
من حالة تش���بع شعري أصابت 
املنط�قة، ومن املنطقي أن تصاب به 
الساحة األعرق بالدرجة األكبر.

شعر رأسمالي 

من جانبه جاءت إجابة الشاعر 
ثامر احلمدان حادة بعض الشيئ 
وعدم رضاه عن سؤالنا قال: ان 
الشعر قبل 7 سنوات في الساحة 

الكويتية هو شعر رأسمالي يتلقى 
الدعم من خارج الكويت ويعاد 
تصريفة في الس���احة الكويتية 
وكان مركزا في مكان واحد ومحدد 
ويدعون أنهم يصنعون النجوم. 
ولكنهم أخطأوا ألن النجم يصنع 
وال ميرر ويظنون انهم صنعوهم 
ولكنهم كانوا ميررون في كل فترة 
ش���اعرا وان انتهوا منه مرروا 
الشاعر الثاني. فالشاعر ال ميرر 
كجملة ملغومة في مقال سيئ، 
لو انهم يصنعون النجوم فلماذا 
توقفوا؟! سأقول لك السبب، لقد مت 
سحب البساط من حتتهم في هذه 
الفترة واجتهت رؤوس األموال 
الى دولة أخرى اس���تطاعت ان 
تصنع الكثير من النجوم في ظل 
هذا التطور التكنولوجي أصبح 
الشعر اآلن كعملية غسيل أموال 

مع األسف.

شعراء البالونات

أما الكاتبة رمي التركي فقالت: 
م���ن وجهة نظ���ري ان البرامج 
الشعرية واملسابقات هي السبب 
الرئيسي وراء كل التغيرات التي 
ظهرت واحلاصلة في الس���احة 
الشعرية ككل، في السابق كانت 
الكويتية هي  الساحة الشعبية 
املتصدرة لعدم وج���ود برامج 
شعرية، وهذا بحد ذاته أدى الى 
كشف شعراء البالونات اإلعالمية، 
وعن طريقه ظهر الشعر احلقيقي 

وتالشى املستشعرون والدليل 
على ذلك ظهور أس���ماء شعرية 
جديدة على الس���احة لم نسمع 

بها من قبل. 
ونتأمل عودة التألق لساحتنا 
الش���عبية كما كانت في سابق 

عهدها صانعة للنجوم.
الش���اعر باسم  وختاما قال 
الش���عبية  الس���احة  العايذي: 
الكويتية نعم مطمع لكل شاعر 
ولكن سبب ابتعاد الكثير عنها هو 
العنصريات والشللية الواضحة 
أمام أعني اجلميع والكثير يحاول 
االبتعاد عن هذه العنصريات لكي 
يبتعد عن األحقاد واملشاحنات 
التي ال تسمن وال تغني من جوع 
ولكن الشيء الواقعي دائما يتواجد 
بصورة جميلة والشيء السيئ 
الس���يئة  دائما يظهر بصورته 
أما بخص���وص انخفات الضوء 
فهناك عدة أسباب وأهمها البرامج 
الشعرية واملسابقات بالفضائيات 
التي اختصرت للشعراء املسافات 
والوق���ت مع���ا إال أن الس���احة 
الش���عبية الكويتية هي األولى 
بش���هادة كل شاعر، وأعي متاما 
أنها األفضل وسوف تعود لسابق 
عهدها وقريبا إن شاء اهلل بهمة 
الش���عراء الذين يحملون الفكر 
اجلديد والثقافة، ومرور سنوات 
كفيل بهذا التغيير الذي سيعيد 
املجد لس���احتنا الشعبية التي 

تصدرت وستتصدر قريبا.
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»األنباء« تفتح ملف أسباب تراجع الساحة الشعبية الكويتية

ظما.. ظما.. ظما
قلبي ظما

والشوق غافلني سبقني وارمتى
خلف السراب

اللي يشوفه ما بس ما هو مبا
مثل احلبيب

اللي وعدني بجيته وما جا وما
رجع لي عيوني
عقل بي جنوني

واحتجت أنا قطرة من دموع السما
حبيبي اللي غاب عيني ودته

ما جاتني وال ردته
إن قلت أبي بعده قربت
إن قلت أبي قربه كذبت

كان العصا لدربي وأنا كنت العمى
يا غيمة الروح أمطري 

وحني علّي
حسي بقلبي وانطري

وعدي اخللي
شفاف أنا شفاف والدنيا خريف

الريح تلعب بي وأنا فوق الرصيف
ما من ذرا حولي وال حولي بشر

ظامي وأشوف الغيم فارق وانتشر
يا غيمة عودي وارجعي

إبكي عليا وادمعي
بس اسمعي صوتي قبل موتي يجي 

بس اسمعي
أنا حبيبي سيب عيوني وخالني بعماي
ما رق به قلبه وال جابه من غيابه وفاي

الظاهر ان مو بس قلبي اللي ظما
روحي ظمت 
عيني انعمت

واحساسي ظامي وكل شي فيني ظما
عوض نفاع

مريم ونتاجها األول 

كلمة محب

أهدتنا الشاعرة االماراتية مرمي راشد ديوانها الصوتي 
وهو باكورة انتاجها االول، والذي يتضمن 13 قصيدة 
أخرج���ت بطريقة مميزة مما اضفى على هذا الديوان 
اللمسة اجلمالية الراقية 
باالضاف���ه الى خلفية 
هذه القصائد اخلاصة 
التي كانت بعزف العود 
ال���ذي اعطاها  الرائع 
س���مة جمالية اخرى، 
وقد مت تسجيل الديوان 
في استديوهات فنون 
االمارات في دبي، وتركز 
ذكاء الش���اعرة عل���ى 
ارضاء جميع االذواق 
من خالل طرحها للقصائد، واجلدير بالذكر ان الشاعرة 
مرمي راشد هي اعالمية تتميز بالذكاء وصحافية وكاتبة 
قصة من الطراز الفريد تتمنى اسرة الواحة كل التوفيق 

للشاعرة.

دعونا نتكاتف ونبعد 
اخلالفات التي قس����مت 
الى  الكويتية  الس����احة 
ساحات شمالية وجنوبية 
وساحات وسط ولتوحدوا 
نبض قلوبكم حتى تعود 

هذه الساحة من جديد.
التي تنتقي  األم  هي 
منها الساحات اخلليجية 
عب����ق األدب والثقاف����ة 

معا.
هيثم

هيثم السويط
من منا ال يعرف أن الساحة الشعبية الكويتية هي مطمع الكثير من الشعراء في اخلليج العربي منذ فترة ليست بالقريبة وكذلك كانت صانعة النجوم 
قبل سنوات مضت والكل كان يسعى وراءها ولو بجزء من مساحة للنشر في الصحف واملجالت الكويتية حتديدا دون سواها وهذا ما أثار التساؤالت 
أمام مجموعة كبيرة من اإلعالميني والش�عراء ومتذوقي الشعر لنبني ما الس�بب وراء انخفات الضوء في الساحة الكويتية واالنعكاسة احلقيقية التي 

أدت الى ذلك بعكس ما كانت بالسابق.

ري
حص

ياعمري والشتا ليله طويل يكدر احملزون

على ش���اني يلّو مافيك برد احلق تدفابي

ذبحك البعد.. يبست من مطالع هالغياب عيون

قسم باهلل.. من حلظة وداعك اهلل ادرابي

عقاب الربع

خلنا منهم
ما علينا دام انا وياك يا 

عمري نبينا 
ليه نتعبنا بسوالفهم علينا

خلنا منهم ترى
مافيه احد يستاهل

نضيع عشانه
حلظة من هذا العمر

خلنا منهم تعال نطفي نار 
الشوق فينا

او تعال منوت فينا

مشعل دهيم


