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اليوم األربعاء.. الساعة تشير إلى السابعة مساء.. وأنا 
كالعادة جالس أمام شاش����ة التلف����از أقوم مبحاوالت عدة 
عقيمة إليجاد قناة شعرية شعبية تقدم ما يستحق املتابعة 
ش����عرا وأدبا، وأثناء عملية البحث وقف أمام الشاشة أخي 
خالد وكأنه أشفق على حالي قائال: ما رأيك في الذهاب إلى 
أمسية شعرية هذا املساء؟ فنظرت إليه مبتسما وقلت: أهي 

دعابة؟ فقال: ال يا عزيزي.
ليقطع حديثنا أشقائي الصغار وهم يشتكون من امللل 
ويرغبون في متضية هذا املس����اء في اخلارج وقضاء وقت 
ممتع، فقلت لهم: ما رأيكم في الذهاب إلى خيمة الس����يرك؟ 
فإذا بخالد يقول: وماذا عن األمس����ية الشعرية يا فيصل؟ 
فأفاجأ باإلجابة تخرج من بني أش����قائي الصغار وبصوت 
واحد: نعم.. نعم.. لنذهب إلى األمسية الشعرية فهي أكثر 
متعة ومرحا من خيمة السيرك فما كان مني إال أن انفجرت 
ضاحكا وقلت: جميلة هذه الدعابة.. ليجيبوا: ولكن هي ليست 
دعابة، فعال هي ليس����ت دعابة، ففي السابق حينما يعانق 
مسامعنا مسمى »أمسية شعرية« نهيم بخيالنا نحو عالم 
خاص، نحو قاعة ساحرة ومنصة رائعة وكراسي مريحة 
على أمل قضاء أمسية ممتعة وشيقة نهرب الحضانها من 
متاعب احلياة، فبالنسبة لنا كانت األمسية احلقيقية وما 
جتود به من ش����عر عالم آخر ال يفصل بيننا وبني املنصة 
التي يعتليها الشاعر كفارس شجاع سوى مئات احلشود 
من املتابعني وهذا فاصل م����ادي ال معنوي وذلك ألننا كنا 
نستمتع حينما نعانق النص سواء كان دينيا أو اجتماعيا 
أو وجدانيا... إلخ، فجميع التوجهات تخدم بعضها البعض 
وليس منها ما ينطلق وحده، ففي السابق كان الهدف املنشود 
هو رؤية ش����اعر ال يلتفت لصغائر األمور وال يلهث خلف 
البهرجة والتس����لية والتصفيق والتصفير وما يتبعه من 

حذف للعقل واملسابيح والسراويل.
املتلقي العاقل، أكرر العاقل، يرغب في أن يشاطر الشاعر 
أفكاره وجتاربه ويستمتع بأصالة التفكير وجودة التعبير 
وينساب رويدا رويدا مع األحداث املترابطة واللغة احلسية 

الفارطة.
أما اآلن.. فالغالبية العظمى من األمسيات تتميز بطقوس 
غريبة وشطحات عجيبة وجتاوزات واضحة حلدود األدب 
والذوق، وال ننس����ى الفواصل الغنائية من بعض الشعراء 
وغزل خايب من شايب عايب.. وآخر »يشفط بقدميه« على 
املس����رح معتقدا أنه »مايكل شوماخر« في حلبة الفورموال 
وان لس����باق السيارات، وفي املقابل اختلط احلابل بالنابل 
واملتلقي تتقاذفه املفاجآت كريشة في مهب الريح، أما كان 
من األحرى أن يلم الشاعر إملاما كافيا بالشعر وفنونه، أما 
كان من األحرى أن يتعرف على تاريخ الشعر وآدابه وعمق 
أصالته؟! فتاريخ الشعر مرجع زاخر بالفائدة للجميع فال 
شك أن الشاعر بحاجة ماسة إلى الثقافة الشعرية التي تؤهله 
ليصبح ش����اعرا جيدا يعرف كيف يدير األمسية الشعرية 
من اجلانبني األخالقي واألدبي، فهو كقائد األوركسترا الذي 
يوجه مفرداته لعزف ودندنة أجمل األبيات وأعذب الكلمات 
فلو نظرنا ملن تربوا في أحضان الشعر وكيف كانوا يكتبون 
ليعبروا عما يدور في خواطرهم لوجدنا أنهم كانوا حريصني 
عل����ى ما تخطه أقالمه����م وما تنهل به مواردهم، فالش����عر 
بالنسبة لهم أدب وخلق وهو الوسيلة الرائعة التي يعبر 
بها اإلنسان عما يدور في داخله فقيرا كان أم غنيا، صغيرا 
كان أم كبي����را، كالهما كان يجد ضالته في الش����عر ليطلق 
العنان ملش����اعره الدفينة لتحكي حاله وتبيح محظوراته، 
فحينما يعانق املتلق����ي هذا اجلمال تنجذب جوارحه نحو 
عذوبة االحساس ورقة املشاعر واألفكار والصور اجلمالية، 
لكن يا ترى هل تعتقد أن املتلقي سوف ينجذب نحو مهرج 
يقف على املس����رح؟! إن كنت أبحث عن ذلك فسوف أذهب 
إلى خيمة السيرك وليس ألمسية شعرية أم أن القدر كتب 
علينا رؤية »األرجوزات« في الس����يرك واملسرح واألمسية 
وكل م����كان، فما كان مني في نهاية املطاف إال أن أعتذر من 
أشقائي عن اخلروج في هذا املساء ألعاود محاوالتي اليائسة 

في البحث عن قناة تخدم األدب واملوروث.
ومضة: رمبا أن تلك الفئة هي القادرة على اجناح أشباه 
األمس����يات الشعرية وجذب اجلماهير كما أفتى أحد معدي 

هذه األمسية.
بقلم: فيصل الرحيل
Faisal.r@msn.com

بقايا 
أمسية..

صدر العدد اجلديد من مجلة »قطوف« حيث تناول 
عدة مواضيع مثيرة جدا، حي���ث كتب الزميل اجللوي 
في زاويته »بدون مجاملة« موضوع س���قوط مس���اعد 
الرش���يدي. ماهو البيت الذي وضع احلسن والعميمي 
في ورطة وكذلك في هذا العدد ميساء مغربي وعالقتها 
بفيصل اليامي ومن خالل مواضيع أثارت جدال كبير في 

الساحة الشعبية.

»قطوف« وعددها  الجديد 

اجلفول وحديث خاص بهذا النص الذي يحملنا معه لفضاءات بعيدة. وقصيدة حتكي حالها على طريقتها اخلاصه التي لن يجيدها غيرها بهذا التفرد. أيه بدويه
وهنا جند عذوبة امتازت بها اجلفول في سالسة املفردة التي أبدعت بها وأتقنتها. وبهذا اإلحساس حملتنا دون أن نعلم الى عالم اجلمال والروعة.. ونص 

مختلف عانق السحب لذا هو مدهش..

وأدور أل��������ف  أع����������رف  م������ا  أب�������دوي�������ه  أي��������ه 

ب��ي��ت��ه امل����خ����ال����ي����ق  أي وال������������ذي ت����ن����ص����ى 

أك�����ب�����ر ع�����ذاري�����ب�����ي م���ج���ي���د أض�����ب�����ط ال�������دور

ص�����������دوق وال�������ل�������ي ب�����اع�����ن�����ي م�������ا ش���ري���ت���ه

ف�����ي�����ا ط�����ن�����اخ�����ه م�������ع ح����م����ي����ا ب�������ال ج�����ور

ول������ي������ا زه�����م�����ن�����ي امل����ن����ت����خ����ي م���اع���ص���ي���ت���ه

م�����ن ض���ل���ع���ك األع����������وج ظ����ه����رن����ا إل�������ى ال����ن����ور

وس����ك����ن����ت ف������ي وس�������ط احل�����ش�����ا وأح���ت���وي���ت���ه

إذا ج�����ان�����ي خ����ب����ر ش����خ����ص م���ق���ه���ور أح���������زن 

وأف�����������زع ول��������و ح����ت����ى احل�����م�����ل م������ا ق���وي���ت���ه

أح����������ب أع������ي������ش ب�������ال ت����ك����ل����ف وج����م����ه����ور

ص��ي��ت��ه الذاع  ال����ن����ف����س  ك��������رمي  وأع������ش������ق 

ي����ح����ب����ن����ي وي�������ش�������وف ف�����ي�����ا س�����ن�����ا احل�������ور

وأب���������ادل���������ه ن�����ف�����س ال�����ش�����ع�����ور وع���ط���ي���ت���ه

م������ع ورد وع����ط����ور ق����ص����اي����د ح������ب  أج�����م�����ل 

وش������ال������ن ك���ت���ب���ت أس�����م�����ي ع���ل���ي���ه وه���دي���ت���ه

أح���������الم ع�����م�����ري ب����ي����ت م�����ن ع�������رض ه�����ال�����دور

ب���غ���ي���ت���ه ال�������������ردا م�������ا  ال�����ن�����ق�����ا وال  ع�����ل�����ى 

أس�����ه�����ر م����ع����ه ل����ي����ل ال������ه������وا ل���ف���ج���ة ال����ن����ور

وأع������ش������ق������ه ع����ش����ق����ن الح������ش������ا م���اك���م���ي���ت���ه

م�����ع�����ه أح����������س اجل����������و روع������������ه ومم�����ط�����ور

م������ع������ه أح�����������س أن�����������ي أم��������ي��������رة أب����ي����ت����ه

وب�����ل�����ور ف�����ض�����ة  األرض  ت������ك������ون  م�����ع�����ه 

م�����ع�����ه أن������������وش ط������وي������ق ل�������و م����ارق����ي����ت����ه

وم����س����ح����ور وردي  ال������ك������ون  اح��������س  م����ع����ه 

وجل�����ل�����ه ي�����ه�����ون ال����ص����ع����ب ل��������وي م��ش��ي��ت��ه

م����ع����ه ف�����ال أق�����ب�����ط س����ي����د ال����ق����ص����ر وال�����س�����ور

وحل����ظ����ة م���ع���ه ت����س����وى ال�����ع�����م�����ر... الب��ك��ي��ت��ه

الجفول

هيثم السويط
أقيمت يوم السبت املاضي أمسية شعرية بجمعية املكفوفني 
الكويتية ونظمتها جلنة األنشطة الثقافية برئاسة السيد صنيتان 
املطيري وبالتعاون مع قناة املختلف الفضائية وش���ارك بها كل 
من الشعراء مطلق النومس���ي والشاعر نصار السويط وقدمها 
املذيع املميز خالد العضيلة وقد بدأت األمسية في متام الساعة 
8 مس���اء وحضرها جمهور غفير من اجلنسني اكتظ به مسرح 
اجلمعية وقد بدأ عريف األمسية بالترحيب باحلضور والشكر 

إلدارة اجلمعية على تنظيمهم مثل هذه األمسيات.
 وبعدها قدم العريف شعراء األمسية وكانت البداية مع الشاعر 
مطلق النومس���ي الذي بدأ ينشد بحب الوطن ما دل على الروح 
الوطنية التي يحملها الشاعر جتاه وطنه وبعدها انتقل »املايك« 

الى الشاعر السويط الذي بدأ بقصيدة وطنية حيث رسم خارطة 
احلب املمتدة للكويت وحكامه���ا آل الصباح مما جعل اجلمهور 
احلاضر يتفاعل معه من أول قصيدة ومن بعد حب الوطن تناوب 
الشعراء على إدهاش احلضور بالشعر الذي يؤكد مقدرة الشعراء 
على متيزهم في جميع أغراض الش���عر هذا وقد طالب اجلمهور 
الشاعر مطلق النومسي بقصيدة احلداثة التي تفاعل معها احلضور 

من اجلنسني بالتصفيق لشاعرها الذي متيز بها.
وكذلك طالب اجلمهور الشاعر نصار السويط بقصائد غزلية 
اال أنه فاجأهم بقصيدة كتبت خصيصا لهذه األمسية وهي قصيدة 
املكفوفني التي خاطب بها شريحة كبيرة من املجتمع القت أعجاب 
اجلمه���ور مما أدى الى توقف الش���اعر أكثر من مرة عند القائها 
حيث صفق احلضور لتميز شاعرها في حبكه لألبيات التي تنم 

عن الفكر الذي يحمله شاعرها. ومتيزت هذه األمسية باجلمهور 
الواعي واملدرك الذي تفاعل مع قصائد الشعراء وأعطى األمسية 
بطاقة النجاح، وفي ختام األمس���ية طالب اجلمهور الش���عراء 
باالستمرار اال أن الش���عراء اكتفوا مبا قدموا وشكروا اجلمهور 
احلاضر واللجنة املنظمة وعلى رأسها السيد صنيتان املطيري 
وقد قام قائد هذه األمس���ية املذيع خال���د العضيلة بالطلب من 
رئيس جمعية املكفوفني الكويتية السيد فايز العازمي ورئيس 
اللجنة بالصعود للمس���رح لتكرمي الشعراء املشاركني وتوزيع 
الدروع عليهم هذا وقد قامت قناة املختلف الفضائية وتلفزيون 
الكويت � القن���اة العامة بتغطية األمس���ية كما حازت حضورا 
إعالمي���ا وصحافيا كبيرا عبر عن س���عادته بحضور مثل هذه 

األمسيات املميزة.

جمهور الشعر الحقيقي أضفى البهجة
على أمسية جمعية المكفوفين الكويتية

عريف األمسية املذيع خالد العضيلة يتوسط الشعراء

الشاعر نصار السويطجانب من اجلمهور

الشاعر مطلق النومسي


