
ــعينيات أكثر من  ــل الثمانينيات والتس ــعراء جي  هل تعتقد ان ش
ــهرة مع انه لم تكن الفرص متاحة كما هي  ــعراء جيلنا تفردا وش ش
احلال اآلن بظهور وكثرة القنوات الفضائية التي سهلت مهمة الشاعر 

للوصول للقمة؟
  الظمني: ال شـــك ان الشاعر اجليد واملبدع يصل الى اجلمهور 
مهما كان وفي أي جيل والبقاء لألفضل وبالنســـبة للشهرة من 
يسعى لها هناك طرق كثيرة ولكن هل هي من اإلبداع لإلبداع أم 
ظهور إعالمي أجوف، أما القنوات الفضائية فصحيح انها سهلت 
وصول الشـــاعر للجمهور وهي الوسيلة األسرع للنجومية لكن 
كثرتها ظاهرة غير صحية للشـــعر والشـــعراء باملعنى األصح 

جعلت الناس ميلون الشعر. 
  احملســـن: نعم جيل الثمانينيات والتسعينيات يتفوق على 
اجليل احلالي ألنه كان يبحث عن التميز من خالل كتابة القصيدة 
التي كانت بوابة التواجد في ذلك الوقت وكان التنافس شـــعريا 
بحتا رغم قلة املنابر االعالمية، اما اجليل احلالي فقتله واضعف 

تواجده كثرة املنابر اإلعالمية.
  هل تعتقد ان كثرة الظهور للشاعر تقلل من جنوميته؟

  الظمني: ال أعتقد انها تقلل من جنوميته ولكن تقلل من متابعيه 

وتسبب امللل.
  احملسن: الشاعر الذي ال يحدد كيفية حضوره ويتخبط بحثا 
عن الظهور غير املجدي ســـيجعل امللل يســـود متابعيه ويترك 

الفرصة لآلخرين بتجاوزه دون عناء.
  الشللية في الساحة الشعبية متى تنتهي؟

  الظمني: يا أخي الشـــللية موجودة في كل مجال وأعتقد أنها 
ستنتهي بانتهاء الشعر والشعراء.

  خالد احملســـن: ال أعتقد أن لها نهاية ألن مع نهايتها ستنتهي 
الساحة الشعبية.

  من برأيك عراب الساحة الشعبية في الوقت احلالي؟
  الظمني: بال ادنى شك البرنامج األضخم شاعر املليون.

  احملســـــن: نعم عزيزي يوجد عراب للساحة الشعبية عراب 
الســـاحة في الســـابق وفي الوقت احلالي هو الشاعر اإلعالمي 
ناصر الســـبيعي ولم يأت حتى اآلن من يستطيع إعفاءه من هذا 

املسمى.
  ما سبب غياب كثير من األسماء اجلميلة عن الساحة الشعبية؟

  الظمني: هالسؤال أود توجيهه ألصحاب األسماء اجلميلة أين 
هم والساحة مفتوحة اآلن على مصارعيها ملاذا ال يتواجدون؟!

  احملسن: اإلعالم هو السبب الرئيسي لغيابهم ولو كان اإلعالم 
منصفا الستمرت األســـماء اجلميلة في تقدمي ما يثري الساحة 

الشعبية.
  شعراء القنوات الفضائية والڤيديو كليب لهم شهرة واسعة ملجرد 

الظهور مرة واحدة ما سبب ذلك؟
  الظمني: مو شــــــرط صدقنــي لو يحطـــون أصبوحـــة في 
دوار العظــــام وحتـــت رعاية اطارات دانلوب ألصبح مشهورا 
يا سيدي هناك ظهور ســـيئ وهناك ظهـــور جميـــل وشهـــرة 

سيئة وشهرة جميلة وهنا الفيصل.
  احملســن كانــت اجابـته ديبلوماسيـــة الى حـــد ما حيث قال: 
اعتقد أن الشاعر مــن خالل قصيدة او ڤيديو كليب يستطيع ان 
يحصــــد الشهـــرة وامنا يحتاج الى تواجد مثمر يقنع من خالله 
ذائقة املتابـــع مبا يطـــرح من فكر يجعـــل جتربته الشـــعرية 

محض اهتمام وإعجاب.
  الى أي مدرسة تنتمي وهل أنت راض عما قدمت للجمهور؟ 

  الظمني: أنا أنتمي الى مدرســـة فـــرح الظمني ولي الفخر أن 
أكون تلميذا بهذه املدرســـة وقدمت للجمهـــور ما يرضيني وما 

يرضي جمهوري.

  احملســـن: نعم أنا أنتمي إلى املدرسة التقليدية احلداثية وأنا 
راض كل الرضـــا عما قدمته خالل مســـيرتي أما رضا اجلمهور 

فمتروك لهم.
ــه خطا يعرفه به اجلمهور فبماذا عرفك  ــم لنفس ــاعر يرس   أي ش

اجلمهور برأيك؟
  الظمنــــــي: نعم جمهوري عرفني بأننـــي بدر مفرح الظمني 

وهذا يكفيني.
  احملســـن: أنا قصيدتــي هي بطاقتــــي التي فتحت لي اآلفاق 
وعرفـــت اجلمهور فينـــي وال أنكر دور البرامج الشـــعرية التي 

أعددتها.
  متى برأيك تنتهي ظاهره األسماء املستعارة؟

  الظمني: نعــــم ســـتنتهــــي هذه الظاهــــرة ألن ما نراه من 
الشعـــر النسائـــي يستحـــق أن تظهــــر باسمها احلقيقي وليس 
اســـما مســـتعــــارا ونحن نصفق لها ألنها ظهرت مبا يستحق 

الظهور.
  احملســـن: إذا اختفت األسماء املســـتعارة اختفى معها الشعر 
النســـائي ألن أغلب األسماء املســـتعارة تختبئ خلفها شاعرات 

حقيقيات ومبدعات.

 الظمني: الظمني:
  الشاعر الجيد يصل إلى الجمهور مهما كان   الشاعر الجيد يصل إلى الجمهور مهما كان 

وفي أي جيل والبقاء لألفضل وفي أي جيل والبقاء لألفضل 

 المحسن: المحسن:
  جيل الثمانينيات يتفوق على الجيل  جيل الثمانينيات يتفوق على الجيل

   الحالي ألنه يبحث عن التميز    الحالي ألنه يبحث عن التميز 

 الشاعر اجلميل بدر الظمني أحد أبرز جنوم «شاعر املليون» النسخة الثالثة.
  كتب السهل املمتنع وأجاده ويعتبر من الشعراء الذين نالوا إعجاب املاليني من جمهور الشعر في الوطن العربي، وفي اجلانب اآلخر الشاعر واإلعالمي 
خالد احملسن شـاعر عذب تفرد في صياغة املفردة بتلقائية ومن الناشطني في الساحة الشـعبية والذي قدم الكثير من البرامج الشعرية في اإلذاعة 

وكثير من القنوات الفضائية املهتمة باملوروث الشعبي.. وكانت لنا معهما هذه املواجهة:
 

 الظمني والمحسن  الظمني والمحسن 

ــوب  ــل اق ــت  ــك ــل ـــو م ل ـــوى  ـــه ال ــر  ــح ـــا س ي ــا اهللا  ــن  ل

ـــاهـــي  ـــن ــــــــر ال ـــضـــه كــــنــــك اآلم ـــب ـــــل ن ــــــــع ك   ..م

ـــالهـــوب  ـــك ال ـــاس ـــف ـــح الـــشـــوق وان ـــري ــهــب ب ــب ــه   ت

ــــي  ـــت اوســـــادتـــــي جــيــتــنــي راه ـــي ـــن ــــــــا الث   ..أن

ــي وآجـــــوب  ــت ــف ــه ـــش ابـــخـــيـــالـــي واعـــتـــنـــق ل ـــي   أع

ــي  ــاه س ـــعـــك  م ذكــــريــــاتــــي  ــــر  ــــات دف أفــــتــــش   ..  

وأذوب نـــشـــوتـــي  ـــي  ـــل ـــت واع ـــر  ـــشـــاع امل ــــــذوب    ت

ــي  ــشــاه ـــــذوب الــغــنــد فــــ بــيــالــة ال   ..مـــثـــل مـــا ي

ــوب  ـــرف ص ـــرف ــور األمـــانـــي ي ــف ــص ـــشـــوق ع ـــن ال   م

ــي  ــاه ــــع ن ــــول ــــــذر ال ـــك حــجــرتــهــا وع ـــي ـــاب   ..شـــب

ــعــرقــوب  ــل ـــســـرق الـــنـــظـــره مـــن الــــــراس ل   يــبــا ي

ــاهــي  ــب ال حــســنــهــا  ــا  ــب ن ـــي  ل يــتــمــتــم  يـــرجـــع    ..و 

  أملــــلــــم مــــالمــــح طــيــفــهــا واجـــمـــعـــه بـــأســـلـــوب 

ــي  ــاه ـــــه: ك ـــــر الــــولــــه قـــلـــت ل   ..عــــلــــى شـــــان الم

ـــي املـــنـــكـــوب  ـــظ ــــم والــــتــــحــــف ح ـــــــزاي احتــــل   ع

الـــواهـــي  ــمــي  ــــذب حــل ك ـــو  ل ــي  ــون ــي   .. واصــــــدق ع

وادروب  ارصــفــه  ــســنــني  وال ـــــدري..  م ويــــن؟    عــلــى 

ـــي  ـــي بــــالــــولــــه اله ـــت ـــرب ـــــب خــــطــــاوي غ ـــــل   ..اق

ــوب  ــث ال ــــق  واش ــــرخ  اص ودي  ـــــي  دروب بـــــ     أذوب 

ــي  ــاه ــف ـــض اش ـــرف ـــن صـــرخـــتـــي ت ـــك   ..أحـــــــــاول ول

ــوب  ــح ـــا كـــفـــاك اش ــر م ــج ــه ال ـــا وجــــه    خـــف اهللا ي

ــي  ــاه ــف ال وجـــهـــك  والـــســـبـــب  املــــرايــــا  كـــســـرت   ..  

  لـــك اعــــــوام امـــــرك مــغــفــره وامــتــلــيــك اذنــــوب 

ــــــرك تــضــاهــي  ــتــشــي واث ــن   ..تـــهـــقـــويـــت عـــــذرك ي

ــوب  ــت ــك ـــــي: م ــــــج.. وتــــقــــول ل ـــا ف ـــاي   تـــفـــج احلـــن

ــي  ــاه ــط ال وتــــوصــــي  ـــوق  املـــعـــل ــع  ــل ــش ت بـــقـــي   ..  

ــك ــاب ــي ــغ ــــوت ب ــــص ـــت أجــــــر ال ـــم ـــي ق ـــاصـــاحـــب  ي

ــي ــن ــي ــاس ـــــــت ن ـــك وان ـــن ــــــــــذار ع   وأســـــــــوق األع

ـــك ـــاب ـــــــاب الـــــوصـــــل وتـــــصـــــك لـــــي ب ـــــــك ب   أف

ــي ــن ــي ــل ــخ ــــشــــم أنــــــــك ت ــــع   مــــــاكــــــان هــــــــذا ال

ـــــــوم يـــنـــتـــابـــك ـــي ي ـــب ـــل ـــق ـــــــوق ب ــــيــــت ش ــــال   ي

ــي ــن ــي ــن ــع   عــــشــــان تــــعــــرف غـــــــالك شــــلــــون ي

ــــت لـــعـــتـــابـــك ــــق ــــت ــــدك وأش ــــان ــــع   أشــــتــــقــــت مل

ـــح أيـــديـــنـــي ـــصـــاف ـــك يــــــوم ت ـــدي ـــي   وأشـــتـــقـــت ل

ـــت آوتـــــــر أعـــصـــابـــك ـــن ــــــوم ك ـــك ي ـــع   أمـــــــزح م

ـــد ســكــيــنــي ـــح   وأثـــــــــري جــــرحــــت اخلـــــفـــــوق ب

ـــــك ــــي والجـــــاب ــــن ـــــــــذاك الــــــزعــــــل م ــــى خ   حــــت

ــي ــن ــي ــرض ـــك عــــشــــان ت ـــت ـــع ـــر رج ـــظ ـــت ـــــــا أن   وأن

  آخـــــــــذك مـــــن عـــــالـــــم األحــــــــــــزان وأرقـــــابـــــك

ـــق بـــيـــعـــونـــك عــنــاويــنــي ـــضـــي ــــن ال ــــى ع ــــق   وأل

ـــــــن قـــفـــابـــك ـــــــر أحــــــبــــــاب خـــــالـــــد وي   يــــــا آخ

ــي ــن ــي ـــي راحـــــــــت ســن ـــغ ـــل   وقـــــتـــــك وخـــــــــالك ت

ـــي ومـــغـــتـــابـــك ـــاب ـــت ـــغ ـــت أنــــــت م ـــع ـــم ـــاس ـــوم   ل

ـــــرق بـــيـــنـــك وبـــيـــنـــي ـــــف ـــــدر ي ـــــق   مــــــاكــــــان ي

ــــي أقـــفـــابـــك ــــض املـــــشـــــاعـــــر عــــن   الكـــــــن غــــي

ــي ــن ــي ــن ــث ـــــن املــــقــــفــــني ت   وأنــــــــا الـــــكـــــرامـــــه ع

ـــك ـــاب ـــــن كـــت ـــــزي ــــــه ي ــــــي ــــه وأب ــــول ــــق ــــنت ب ــــي   ب

ـــي ـــن ـــري ـــط ــــي أت ـــك عــــن ـــت ـــب ـــي   عـــــشـــــان فــــــي غ

ــك ــاب ــج ـــب أع ـــاس ـــي بـــشـــعـــره ك ـــل ـــري ال ـــي   مــــن غ

ــــوم مــــن غـــبـــت طـــــاح الـــشـــعـــر مــــن عــيــنــي ــــي   وال

 كاسب إعجابك سحر العيون 
 يعانق الظمني هذا الشوق ليبرهن أنه قادر على اإلرباك، حني يكتب بهذه الطريقة نعلم متاما أننا أمام عمالق 

شعر وبصوت فيروزي ينشد هذه الرائعة من أغانيه الشـوقية التي تالمس الوجدان وبهذا اإلحساس املرهف 

يأخذنا بعيدا لعالم الدهشة.

 العشـق والوله والشـعور معا اجتمعا في هذا النص الذي يباغتنا به احملسـن وبه لوعة فراق وأي فراق. 

يتفرد بتلقائيته املعتادة في نصوصه التي ترضي كل ذائقة عطشـى لهذا كاملطر الذي تستبشـر به األرض 

حني هطوله.

  بدر الظمني
 

  خالد المحسن 

 واحة 
 االثنين 

 إعداد:  هيثم السويط 

 22  ٢٤  اغسطس ٢٠٠٩ 


