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في خطوة اعتبرها متابعو الساحة الشعبية، ايجابية للطرفني، 24
تسلمت الشاعرة والكاتبة دانة الظفيري مهام اعداد الصفحات 
الشعبية مبجلة النهضة، وجاءت هذه اخلطوة بعد ان عرضت 
عليها من قبل ادارة املجلة ان تتولى عملية االشراف الكامل على 
صفحات الشعر كرئيس���ة لها، ووصف بعض النقاد والشعراء 
هذه اخلطوة باملمتازة للطرفني حيث س���تضيف للمجلة بريقا 
الى بريق خاص وس���يحقق لدانة الظفيري طموحا تس���تحقه 

ومنا لها كل التوفيق.

دانة ومجلة النهضة

ستاند باي.. أكشن!

الصورة

اختفى الشاعر الشعبي 
في اآلون����ة األخيرة عن 
الساحة اختفاء ملحوظا، 
افتقدنا كثيرا  أننا  حتى 
الكوميدية  تلك األجواء 
التي تصدر من غالبيتهم، 
هذا وبع����د عملية بحث 
النطاق، تبني لنا  واسع 
أنه يقضي وقته كله على 
صفحة الفيس بوك، وذلك 
حرصا منه على التواصل 
مع املعجبني واملعجبات، 
أن  بالذك����ر  واجلدي����ر 
القائمني على الفيس بوك 
وبعد معرفتهم أن الشاعر 
الشعبي قد دخل إلى هذا 
العالم، بدأوا يفكرون مليا 
في بيعه خشية اخلسارة، 
أو  أزمات  وتفادي����ا ألي 
ك����وارث ق����د تنجم عن 

الشعراء الشعبيني.
> > >

 هن����اك العدي����د من 
الشعراء قد متكنت منهم 
الظهور ورغبة  ش����هوة 
التواجد والتي ارتبطت 
إلى حد م����ا باملغامرات 
الالواعي����ة م����ا أدى بهم 
إلى اخلروج عن املستوى 
املأل����وف وتق����دمي ما ال 
يليق، بينما الشاعر الذي 
ميتلك موروثا زاخرا على 
مستوى االطالع والتجربة 
سيشفع له هذا األمر في 
عملي����ة قص����ر احلاجز 

الزمني وذلك عن طريق 
الوعي الفني الذي يضفي 
على مادته األدبية األناقة 
واجلمال وامتدادا شاسعا 
ملا في جتربته من أبعاد 
عميقة، فنج����ده عندما 
يوظف قضية معينة في 
نصه أو حتى مفردة ما 
يقوم بإخراجها من إطار 
التقليدية اململة وينزع 
عنها ه����ذه العباءة التي 
أكل الدهر عليها وشرب، 
توظيفه����ا  ويح����اول 
بطريق����ة أنيقة وجديدة 

ومبتكرة. 
> > >

 يعد الشاعر الشعبي 
الشاعر الشعبي  )وغير 
كي ال أته����م مبعاداتهم( 
من أكثر الناس ممارسة 
للهرول����ة واللهث خلف 
الشهرة واألضواء بصورة 
تكاد تكون الفتة لألنظار، 
إلى درجة إميانه وتطبيقه 
للمثل املص����ري »يارب 
اشهرني ولو بفضيحة«.. 
الشهرة  فمن يبحث عن 
واألضواء فس����يجد أن 
هنالك العديد من املجاالت 
التي حتقق له نتائج أفضل 
وأسرع بكثير من الساحة 
الشعبية وال حتتاج إال 

الليونة فقط.
 فيصل الرحّيل
Faisal.r@msn.com

تقول حتبني قل لي
دخيلك وين هذا 

احلب؟
انا في غيبت من 

لي؟
يا أروع من سكن 

هالقلب
دخيل أعيونك 

أشرح لي
وضح لي

كفاية هجر
تشوف الدمع في 

عيني؟
تشوف الرعشة 

بأيديني؟
تشوف العالم 

أبعدك غدا مثل السؤال 
الصعب

تذكرت املكان اللي 
جمعنا من ثالث أسنني
ورحت أستحضر 

الصوره
وغرامي اللي انتهى 

دوره
وقصايدنا
وأغانينا
وسوالفنا
وحكاوينا

وش الذنب اللي من 
شانه؟

هجرت ف بعدك 
انسانه

لها كنت النفس 
والروح

ومن بعدك غدت كل 
الليالي نوح

وكنت الغيم 
واملسرى

وكنت احللم 
والذكرى

وكنت الشوف
وكنت أنت األماني 

والبشر والكون
كل الكون

يا أروع من سكن 
روحي

وزاد أبعده أجروحي

الجفول

 مي المراهيش 
الشاعر العذب مشعل الضويلي يتميز بالسهل املمتنع له حكايات مع الشعر والعشق 
ليخبرنا بها عبر واحة »األنباء«، هذا الشاعر أتى محماًل بغيوم من االحساس لنكون على 
موعد مع مفردة تستحق التصفيق لذلك يجبرنا هذا الشاهق على النظر بتعجب حول 
ما يرتكبه من ش�عر مبهر حتى آخر حرف بهذا النص، نتمنى ان يكون هذا النتاج االول 
عبر »الواحة« وننتظر اجلديد بفارغ الصبر لنمتع ذوائقنا بهذا النفس الش�عري املتميز 

واجلديد على ساحتنا الشعبية فانتظروه:

غ���رغ���رت ب��ال��ف��رق��ا ع���ي���ون ع��ي��وف��ه
ح��روف و)ا(  ص��وت  لها  بنت  وتشكلت 

ال��ش��اع��ر ال��ل��ي ص���ار ف��ال��ب��ع��د ط��وف��ه
الصوف م��ن  اره��ف  ك���ان..  اللي  كنه  م��ا 

ال���ع���ام ش��ف��ت ال�����ورد ي��زه��ى ك��ف��وف��ه
ملهوف م��ع��ال��ي��ق  ن��اش��ت  دم���ع���ٍة  م���ن 

تشوفه ليتك  ال��ن��اس  ب��ن  ي��ا  وال��ي��وم 
معسوف امل��غ��ال��ي��س  ط���ول  ع��ل��ى  قلبه 

راح����ت ق��ب��ل ف���رق���اك ب��ص��ره وك��وف��ه
مخلوف امل��راه��ي��ش..  م��ي  ي��ا  ان��ت  واال 

امل���ي م���ا ي���روي���ك.. ص���ووت���ه وش��وف��ه
الشوف اشفاهك  عن  يرويني  ان��ت  واال 

اع���ووف���ه؟ ح���ب���ك..  وش���ل���ون  علمتني 
ب��االح��ب��اب.. مكلوف ق��ل��ب  ل��ي  م��ا ع���اد 

حت��وووف��ه م��ه��م��ا  امل����ال  إن  علمتك  و 
اخلوف عنك   - الشتا  ليل  في   - رد  ما 

م���ا ه��م��ن��ي زول�������ك.. وه���م���ن ط��ي��وف��ه
مكشوف ل��ل��ع��ني  ال��ل��ي��ل  ب���در  ص���ار  ال 

ون���ام���وا ضيوفه راح�����وا  ل���و  ن���ام  م���ا 
إضيوف إدي��ارك  من  يرقب  مجلسه  في 

م��رب��اع��ه��م ج��م��ل��ة م��ع��ال��ي��ق.. ج��وف��ه
م��ع��روف امل��ع��اط��ي��ش  ع��ن��د  ومقيضهم 

ص��غ��ي��ره��م ت��ل��ه��ي��ه.. آه�����ه.. واووف����ه
اوف او  آآه..  ت��ق��ن��ع��ه..  م��ا  وك��ب��ي��ره��م 

ح��رووووف��ه ليلة  ك��ل  ب��ص��وت��ه  ي��رف��ع 
ح��ت��ى غ����دا ص��وت��ه ل��الق��م��ار م��أل��وف

 مشعل الضويلي

»الواحة« تفتح ملف مسلسالت »عمي الشيخ يُبه«

العسكر: المسلسالت البدوية تثير النعرات القبلية
زاوية جديدة نقوم من خاللها بتسليط الضوء على بعض املوضوعات التي تتصل 
باملوروث الشعبي، ونحاول التعرف على آراء مجموعة من املهتمني بالساحة الشعبية 

ونترك املجال مفتوح�ا للضيف ليدلي بدلوه حول موض�وع النقاش، وبدايتنا هذا 
األسبوع مع موضوع شائك أال وهو »املسلسالت البدوية والى أين تتجه؟«:

هيثم السويط
لم تكن اإلسقاطات الساخرة في 
املسلسالت الكوميدية جتاه احلياة 
البدوية موجعة وان كانت حادة 
بعض الشيء اال أنها تعكس الواقع 
بالفعل مثلما كانت سخرية الفنان 
ناصر القصبي في أحد مسلسالته 
التي عرضت قدميا بقوله لشيخ 
القبيلة »عمي الشيخ يبه«. مبينا 
وبشكل ساخر أن ممثلي املسلسالت 
ال يدرك���ون ما هي البداوة.. وهذا 
هو واقع احل���ال! إال أن األمر هو 

تشويه لهذه الصورة بشكل مزعج.. وهذا ما سعت 
واحة »األنباء« لتوضيح اإلشكالية الكبيرة بشأنه 

من عدم اإلدراك.
تنقلت واحة »األنباء« في األوس���اط الشعبية 
واإلعالمية املهتمة باملوروث الشعبي وقامت بطرح 
السؤال على مجموعة من شعراء الساحة الشعبية 
حول عدم التزام القنوات العربية الرسمية واخلاصة 
بإنتاج مسلسالت تعنى بالتراث بالشكل الصحيح 
دون اللجوء الى تش���ويه العادات واللغة والشعر 
والتي تؤرخ األحداث املهمة س���واء في الكويت أو 

في اخلليج. 
وبدأت دردشتنا حول هذا املوضوع مع الشاعر 
ذياب العس���كر الذي أجاب برفضه الكثير من هذه 
النوعية من املسلسالت وقال ان املسلسالت البدوية 
ال جتني الكثير من األموال في هذا الوقت والسبب أن 
املشاهد لم يعد يحرص على متابعة هذه املسلسالت 
البدوية التراثية وخاصة تلك املنتجة في بالد الشام 
كونها غير قريبة من تراثنا وموروثنا في اجلزيرة 
العربية وهذا ما جعل شريحة كبيرة من املشاهدين 
في خليجنا العرب���ي ال يهتمون بها وهذا ينعكس 

على أصحاب القنوات الفضائية 
الشعبية اخلاصة الذين يخشون 
أن يقدموا على خوض غمار انتاج 
مثل هذه املسلسالت والحظنا 
كذلك وجود مسلسالت ساخرة 
ال بأس بها ولكنها أفضل بكثير 
من املستوردة التي غزتنا، واألهم 
عدم وجود كاتب جيد يستطيع 
أن يؤلف مثل هذه املسلسالت 
وان كان موج���ودا فهو ال يجد 
الداف���ع أو لم يج���د من يطلب 
منه كتابة وتأليف مسلس���ل، 
وال ننسى كذلك خوف البعض من تأليف مسلسل 
بدوي قد يخوض به شيئا من واقع تراثنا بالتطرق 
الى بعض أسماء القبائل أو الشخصيات التاريخية 
البدوية ولعل ه���ذا األمر قد يثير حفيظة البعض 
أو يعيد بعض النعرات القبائلية أو بعض العادات 

والتقاليد السيئة.
وعاتب العسكر بعض القنوات الفضائية حيث 
قال: إنها جهة من جهات التوعية وحتضير النشء، 
ان مضمونها سيئ وهابط جدا والتصوير يخدش 
احلياء ومناف ألخالقنا وقيمنا اإلسالمية وطبيعة 
حياتنا االجتماعية احملافظة والتي نحاول دوما أن 

نغذي بها أنفسنا وأبناءنا. 
لذا نود من أصحاب هذه القنوات والقائمني عليها 
أن يكونوا سالحنا املرئي ضد كل من يحاول النيل 
من ديننا ومجتمعنا احملافظ بطبيعته. ونود أخيرا 
كذلك من أصحاب القنوات اخلاصة أن يبينوا للمشاهد 
العربي أنهم حريصون على هذا املوروث بان يقوموا 
بعمل وإنتاج املسلسالت الهادفة والقصص اجلميلة 
ملوروثنا الغني بها في البادية وكذلك في احلاضرة 

ونتمنى أن يوفقوا في االختيار اجليد.

نبض
في آخر عصير عند آخر نفس للغروب

أدخل مع الكون في حالة جتلي جليل
أطالع الشمس ميقات املجرة تذوب

وأطالع الليل فأبراج الوسيعة يسيل
يطريلي إن النجوم مشيعة كل صوب

وإن الشفق دم حلضتها وضلي قتيل
عبداهلل البصيص

قناة »قطوف 
الفضائية« 
نهاية العام

أعلن الشاعر واإلعالمي حمود جلوي رئيس حترير 
مجلة قطوف الكويتية، أن طاقم املجلة بصدد إطالق 
قناة فضائية حتت اسم »قطوف« مشيرا إلى أن هناك 
ش���خصية معروفة ستدعم القناة، وأوضح أن القناة 

ستعنى بالشعر الشعبي والتراث بشكل عام.
وحول توجهات القناة، وخطة س���ير عملها، أفاد 
بأن القناة ستكون مثل باقي مثيالتها من الفضائيات 
التي تعنى بالشعر واملوروث، لكن مع شيء من اإلثارة 
أكثر من غيرها. واش���ار إلى أنه سيتولى إدارتها مع 
اإلعالمي س���لطان الزبني، وأنها ستدخل حيز البث 

نهاية العام احلالي.
من جانب آخر كشف رئيس حترير مجلة قطوف أنه 
أنهى كامل فصول كتابه اجلديد »انكسارات في الشعر 
الشعبي« الفتا إلى أن الكتاب يتحدث عن أهم سقطات 
الشعراء فيما يخص الوزن وقواعد الشعر، وأضاف 
أنه أورد أمثلة ألبيات وقصائد للشعراء، واستند الى 

مرجعيات وآراء وقواعد معترف بها.

حمود جلوي

ذياب العسكر

مشعل الضويلي

فيصل الرحّيل

عبداهلل البصيص

صدى
خ���ل املالم ين���ام بعي���ون األفواه

قلب���ي إلي���ا منه نوى م���ا يراوي
مؤم���ن ب���ان املس���كنه غي���ر هلل

ذل���ه.. وعمر األدمي ما يس���اوي
حلظه.. يوطي راس���ه لغير مواله

وإن اهلل الق���اوي على كل قاوي
نواف التركي

نواف التركي

صوت
هيفا واحس بحرارة شي في عيني

مدري هو النوم واال شكلها دمعه؟ 

كنتي فعصرية اجلمعة تس���ليني

واليوم مدري متى عصرية اجلمعة 
 عبدالمجيد الزهراني

عبدالمجيد الزهراني

أبيات قديمة تتجدد بكم
اهلل م���ن كث���ر الهواجي���س بالبال

الهواجيس س���اعة بف���راق  يا ليت 

اعرف ترى بامل���ال تصليح األحوال

واال الفق���ر م���ا فيه كود الش���ناعة

رج���ل ب���ال م���ال ف���ال ه���و برجال

لو هو على اجلس���رة طويل ذراعة

شاعر الكويت: محمد الفوزان


