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الساحة وّدعت عصر النخبة وتأثرت بـ »كلود مونيه«

مشاعل الدوسري: أنا ضد هذه التصنيفات.. وهذه حكايتي مع الرسم
حسين الشمري

»حمامة الشعر« مشاعل الدوسري شاعرة 
ورسامة استطاعت حتقيق رقم صعب في 
الساحة الشعبية، أش����اد بقلمها الكثيرون 
وصفق لها الكثيرون كتبت الشعر بعفوية 
وبأسلوب مختلف جدا ومميز جدا، ويحمل 
بصمتها الشعرية اجلذابة، احساس مشاعل 
في القصيدة طاغ وهذا واضح في قصائدها، 
مشاعل الدوسري حتدثت هنا بكل أريحية 
وصراح����ة واعترفت بأنها مقلة بالش����عر 
واعترفت كذلك بأنها متيل لأللوان، وقالت 
الكثير عن الس����احة الشعبية والشعر، في 

هذا اللقاء املميز:
 بعد هذا الصخب في الس��نوات األخيرة، 
كيف تري��ن وضع الس��احة الش��عبية اآلن؟ 
وهل تعتقدين ان الش��اعرات حققن جناحا في 

السنوات األخيرة، وملاذا؟
 الساحة الشعرية ودعت عصر النخبة، 
وليس ذلك معناه انه ال يوجد شعراء جميلون، 
لكن طغ����ت عليها املجامالت فأصبح جميع 
من ليس له بالشعر وليس له فيه متواجدا 
وبكثرة، غير ذلك ظهر من ال يستحق واقمع 
الذي يستحق الظهور، أما بالنسبة للشاعرات 
فأنا ارى بروزا واضحا لهن في املجال الشعري 

وجناحا جميال.
 ه��ل أنت م��ع تقس��يم الش��عر »رجالي 
ونس��ائي«، ومارأي��ك ف��ي املطبوع��ات التي 

تخصص اقساما لذلك؟
 في احلقيقة بالنسبة لي الشعر هو مشاعر، 
سواء من األنثى او الرجل واملوهبة ان وجدت 
فهي موجودة بكليهما ولكن تختلف باختالف 
الشخص وممارسته ملفرداته وصياغة افكاره 
الشعرية وبيئته وطريقه حياته وال اعتقد 
للجنس عالقة بذلك، باختصار ضد هذا النوع 

من التصنيفات.
 س��نتحدث عن الش��عراء قلي��ا، هل في 
رأيك الشعراء الشباب حاليا قدموا شيئا يليق 

بالشعر وملاذا؟
 هناك ابداعات شبابية كثيرة ومختلفة، 
وال ارى تقصيرا من الشعراء فهم قدموا كل 
م����ا هو جميل.. ولك����ن القصور في طريقة 

اخراجهم للجمهور.
 وه��ل املطبوعات مازالت تؤدي دورها في 

تغذية الساحة األدبية للشعراء املميزين؟
 نعم ولكن بشكل بطيء جدا.

 مشاعل الدوس��ري معروفة انك مقلة في 
قصائدك، ما السبب؟

 نع����م مقلة جدا، بصراح����ة ال اذكر اني 
كتبت شيئا ملجرد الكتابة دائما هناك دافع 
لكتابة الشعر، وان كتبت شيئا خارج نطاق 
املزاجي����ة فلن يصبح بتلك العذوبة وكذلك 

للدراسة أثر كبير.

 هناك من يعتقد ان قلة كتابة الش��عر تفقد 
الشاعر لياقته الشعرية؟

 شاعر احلوليات زهير بن ابي سلمى.. 
سميت معلقته باحلوليات ألنه في كل عام 
يكتب قصيدة وبعد دراسة يقدمها وهو احد 

ش����عراء املعلقات، ومع ذلك لم يفقد لياقته 
الش����عرية، رمبا عن����د البعض تصبح تلك 

املقولة صحيحة ولكنها ليست قاعدة.
 مل��اذا ال نرى ل��ك تواجدا ف��ي املطبوعات 
بالرغ��م م��ن تواجد ش��اعرات كثي��رات بهذا 

مالقيت ابهت من ألوان العناد
واخلريف اللي خذا أوراقي وعاد

ليه عاد؟
ما بقا فيني من املاضي جروح

غير روح
متشائمة وباقي رماد

والغريب اني من املاضي البعيد
كنت )عيد(

وكانت أيامي على ثيابي جداد
كنت أمللمني من الفرحة وأضيع

ولكن الفرحة حداد
كانت: حداد!

هي ثالثة أيام ما عنها حديت..
ورابع أيامي لقيت املر عاد

في زوايا غرفتي الظلمة بكيت..
وصارت الظلما عوايد في البالد

وصورة الدمعة تراها في كل بيت..
بيت.. بيت..

حتى بيتك صارت أسواره جماد..

شوف قلبك صارت أوراقه جماد..
حملة عيونك.. وابتساماتك.. جماد
وانت ما تدري عن املاضي وجيت

ليه جيت؟
كانت أيامي بدت متطر بخير..
كل عام وقسوتك دامي بخير..
كل عام و»ديرتي دامي رماد«..!

قّرب الفصل األخير:
تّبت يدينك قلتلك عمري قصير..

تّبت يدين الوقت..
كافي يا بعاد..!

أنا روحي غريبة... والهموم أسفار
أدورني وال ألقى في بعدك شي يتفسر..

حزينة وخطوتي ذابت
بدونك

والوفا تذكار
رصيفي.. والبداية أمس..

وال لي بالطريق أكثر
وتعلمني حكاياتي القدمية من همومي 

درس
على طاري غيابك وانتظاري..

شوف داري:
وهي تداري دمعتي، والباب يتسكر

وتبتعد أكثر؟!
ابتعد أكثر

انا لوال بعادك
ما أهاب الغياب،
ودمعتي تذكر!
وأبيك تعرف:

ما تغير غيبتك رقة نهاري..
لو دموعي ذرف..!

ابتعد أكثر..!

ليه جيت؟ وتبتعد أكثر؟!

الجهات األدبية بالكويت مقصرة بحق الشعر واألدب والمطبوعات تؤدي دورها ولكن ببطء شديد

اكتب على كفي انجنت..
بكت����ب عل����ى كف����ك: أحب����ك

واكت����ب على كف����ي: اجننت
بروح����ي ي����ا مش����اركني  اي 

ال�ن����اس عاب����ت وال ه�ن����ت
وان كان مان����ي عل����ى خب����رك!

ال����غي����د خ��طواته����ا رنت

ت����رى غ�ن��ت داوي جروح����ي 
)...والتني( س����يقانها دن�ت

يا س����يدي ق����ول به غي����رك؟!
... واخلل��ق في نف����سها منت!

دين����ك تواف����ق عل����ى دين����ي،
...وارواق م����ن عمرنا ثنت..

تردن����ي وال  يدي����ك  عطن����ي 
خ�������ل املخ��الي����ق ال ظنت

املجال؟
 رمبا ألني لم أسع للتواجد في املطبوعات 
ولم اهتم بذلك لألمانة فتواجدي بالشبكة 
العنكبوتية يشكل لي حرية اكبر، وان وجهت 

لي دعوة قريبا او بعيدا ال ضير في ذلك.
 في رأيك هل يحتاج الش��اعر لدعوة أم انه 

املفروض يسعى للظهور اإلعامي بنفسه؟
 نعم باعتقادي يحتاج الش����اعر لدعوة 
بالغال����ب، وباألخص هذا الش����يء هو دور 
اإلعالم����ي الذي يهتم بابراز ش����عراء ذوي 

موهبة ومتيز.
 ه��ل تعتقدين أن اجلهات املختصة باألدب 

مقصرة جتاه األدب والشعر؟
 نع����م اعالميا جدا مقص����رة، فنادرا ما 
الثقافية للكتاب والشعراء  تلتفت اجلهات 
بالكويت.. هناك قمع ألس����ماء كثيرة، وان 
تواجدت مناسبة ثقافية فال تتغلف اعالميا 

بشكل مطلوب للجمهور.
 س��بق ان علمن��ا أن��ك تهتم��ن بالف��ن 

والرسم؟
 نعم جدا فأنا مهتمة باأللوان وباستمتاع 
كذلك، ولكن لألسف املزاجية هي التي حتكمني 

باألغلب.
 إلى اي مدرس��ة متيلن بالرسم؟ ومن من 

الفنانن الذين تأثرت بهم؟
 املدرسة التجريدية واملدرسة التأثيرية 
االنطباعية هما باألغلب ميولي، وحقيقة انا 
مطلعة على فنانني كثر وهناك الكثير ممن 
تأثرت به����م واعجبت بهم من بينهم الفنان 

الفرنسي كلود مونيه.
 هل أثر الرسم على اجتاهك الشعري؟

 رمبا ابعدن����ي عن الش����عر قليال، فأنا 
باستمتاع اكثر بني األلوان، وان كنت تقصد 
تأثيره على اس����لوبي الشعري من ناحية 
احلداث����ة مثال فنعم فأنا اآلن اكتب بطريقة 

مختلفة عما كتبته بالسابق. 
 هل عدد لوحاتك اكثر من عدد قصائد؟

 ألكون صريحة معك انا انسانة كسولة 
جدا وحتكمني مزاجيتي ولكن ليس معنى هذا 
اني ال استطيع الكتابة او الرسم بأي وقت، 
عدد لوحاتي قليل جدا فهي لوحات شخصية 

لم تغادر غرفتي، ولكنهما قريبان مني.
 ما طموحاتك كشاعرة وماهي كرسامة؟ اي 
هل هناك مشاريع مزج بن األلوان والرسم في 

الوقت القريب او البعيد؟
 رمبا نعم هناك جمع بني الشعر واأللوان 
في كتاب وهو مشروع قريب جدا، وانا اآلن 
بصدد انشاء موقع خاص مبشاعل الدوسري 

وكل ما يخص مشاعل سيكون هناك.
 كلمة أخيرة للواحة؟

 اشكر الواحة الستضافتي واشكرك انت 
اخي جلهودك ولهذا اللقاء اجلميل.

أطلقت وكالة أنباء الشعر العربي النسخة 
 en.alapn.com اإلجنليزية التجريبية من موقعها
وجاءت هذه الفكرة امتدادا فاعال ملا حققته الوكالة 
من جناحات كان لها أصداء واسعة في الساحة 
الثقافي���ة العربية، لتكون حاضرة في احمليط 
العاملي، والوكالة بهذا اإلجناز ستواصل سعيها 
باجتاه مواكبة كل األنشطة الثقافية واألدبية، 

وتأتي هذه اخلطوة في إطار استراتيجية الوكالة 
إلقامة عمل ثقافي مؤسسي وفق منهجية مواكبة 
للتكنولوجيا والتطور العاملي، في تشكيل جسر 
بني الثقافة العربي���ة والعاملية، وبذلك يصبح 
متوافرا لكل املؤسسات اإلعالمية العربية نقل 
األخبار واالستفادة من اخلدمات اإلعالمية للوكالة 

باللغتني العربية واإلجنليزية.

وكالة أنباء الشعر العربي تطلق نسختها اإلنجليزية


