
فهد الشمري: كونك مدير مركز انهار االخباري، ما تقييمك حلضور 
الصحافة االلكترونية في الساحة الشعبية مقارنة بالصحافة الورقية؟

فهد: الصحافة االلكترونية منذ نشوئها في منتصف التسعينيات 
اصبحت املشهد االعالمي واالتصالي الدولي االكثر انفتاحا بعيدا 
عن تعقيدات الصحافة الورقية وساهمت في ارتفاع سقف احلرية 
للقارئ بعد ان أثبتت قدرتها على تخطي احلدود اجلغرافية بيسر 
وس����هولة، ولو تكلمنا عن حضورها في الس����احة الشعبية كان 
حضورها االول في مجلة انهار االدبية كونها أول مجلة الكترونية 
تعنى باالدب والش����عر في أوائل االلفي����ة الثانية ومن ثم توالت 
املواقع االدبية املهتمة ب����االدب مبنظور صحافي الى ان اصبحت 
املصدر الرئيس����ي والداعم االساسي ملعدي ومسؤولي الصفحات 
واملطبوعات الشعبية، باختصار الصحافة االلكترونية في الوقت 
الراهن تشكل الشريان االساسي وعصب الصحافة الشعبية وهذه 

حقيقة ال ميكن جتاهلها.
راض��ي الهاجري: فهد الش��مري وص��ف الصحاف��ة االلكترونية 

بشريان الساحة الشعبية.. مباذا ترد؟
مع كامل تقديري واحترامي حلضور الساحة االلكترونية وللزميل 
واالخ الغالي فهد الشمري، ولكن ارى ان هذا الوصف فيه من التطرف 

والغاء دور الصحافة الورقية وهي الرائدة في الساحة الشعبية اذا 
ما اخذنا في عني االعتبار التاريخ الذي مرت به الساحة الشعبية، 
انا ال ألغي دور الصحافة االلكترونية في اثراء اجلو العام للساحة 
الش����عبية، ولكن أجد ان الش����مري انحاز كثيرا في هذا الوصف، 
وهمش دور الصفحات واملطبوعات الش����عبية، واذا كانت املواقع 
واملراكز االخبارية شريانا، فاسمح لي ان أصف الصفحات الشعبية 

بالقلب النابض باحلياة للشعراء والشعر اجلمهور.
فه��د الش��مري: وصفك راضي بالتط��رف والغ��اء دور الصحافة 

الورقية؟ مباذا ترد؟
أنا لم ألغ دور الصحافة الورقية فهي مازالت تقدم دورها ولم 
أتطرف، ولكن لو قارنت بني عدد املتصفحني والزوار ألبسط املواقع 
االلكترونية فستجد ان عدد املتصفحني يتجاوز االلف زائر يوميا أي 
مبعدل 30 ألف زائر شهريا وهذا الرقم ال حتققه أشهر املطبوعات 

الشعبية في الوقت الراهن.
ولم ألغ ريادتها في االهتمام باملوروث واالدب، ولكن كل املؤشرات 
تدل على انها بلغت سن الشيخوخة وأصبحت تقتات على اخبار 

املواقع واملراكز االخبارية في االنترنت.
راضي الهاجري: فهد قال إن الزوار للمواقع االلكترونية في حدود 

30 ألف زائر شهريا، ما رأيك؟
يا أخ فهد بعيدا عن االنحيازية، الصحافة االلكترونية في الساحة 
الشعبية مازالت في مراحل منوها االولى، وبالنسبة لعدد الزوار 
فإحصائيات املواقع ليست دقيقة، واذا كانت تقتات ع لى االنترنت، 
ال تنفي دور املطبوعات في تصدير جنوم الساحة وتواصلهم مع 
الق����راء عبر صفحاتها، وال تزال صفحاتها حتتضن جديد النجوم 
ولقاءاتهم الشهرية بعكس املراكز والوكاالت االخبارية التي يقتصر 

عملها على التغطيات وأخبار الشعراء ولن تصدر جنما واحدا.
فهد الشمري: راضي قال إن املجالت هي من تصدر النجوم بعكس 

املواقع، ما رأيك؟
يا عزيزي بالنسبة ملسألة تصدير النجوم أنا أخالف الهاجري، 
فصناعة النجم كانت آلية تستخدمها احدى املطبوعات في السابق 
ونهج انتهجته من خالله عدد ضئيل من الش���عراء وظلمت عددا 
كبيرا من اخلامات الرائعة واملبدعة في انتقائيتها ومحسوبيتها، 
وفي الوقت الراهن س���حب البس���اط من املطبوعات وأصبحت 
املس���ابقات والبرامج التلفزيونية هي املصدر الوحيد للنجوم، 
وحتى جنوم هذه املطبوعات جلأوا الى تلك املسابقات بحثا عن 
الضوء وأنش���أوا املواقع االلكترونية اخلاص���ة اميانا منهم بأن 

الزم���ن تغير ولم تعد املطبوعات متارس نفس الدور التي كانت 
متارسه في السابق.

راض��ي الهاجري: ه��ل تعتقد يا راضي ان الصحاف��ة االلكترونية 
جاءت لتلغي دور املطبوعات أم هي مجرد منافس جديد في الساحة؟

برأيي ان الصحافة االلكترونية جاءت لتكمل دور الصحافة الورقية 
وتشغل الفراغ الذي سببته بعض السلبيات في الصحافة الورقية، 
أذكر منها على س����بيل املثال بطء نشر اخلبر مقارنة باالنترنت، 
وارتف����اع تكاليف العمل الصحافي ف����ي الصحف واملطبوعات، ال 
ش����ك أن هذه االسباب شكلت فراغا وبيئة جيدة لدخول الصحافة 
االلكترونية كداع����م للقارئ واملتابع، هذا اذا تكلمنا عن الصحافة 
بشكل عام، ولكن بالنس����بة للصحافة الشعبية ال أرى ان غالبية 
املواقع االلكترونية قدمت مفهوم الصحافة بأسس����ه وقواعده، بل 
اصبحت مجرد أرشيف ملواضيع وقصائد ولكي أكون موضوعيا 
أستثني بعض املواقع وهما مجلة أنهار االدبية ومركزها االخباري، 
باالضاف����ة الى موقع وكالة الش����عر واللذان يش����كالن بكل تأكيد 
عمال متكامال ومنوذجا للعمل الصحافي االلكتروني، ولكن مجرد 
موقعني الكترونيني ال يشكالن أي نسبة تذكر مقارنة بآالف املواقع 

االلكترونية االخرى والتي لم تقدم عمال صحافيا احترافيا.

فهد الشمري:
 المطبوعات بلغت سن الشيخوخة وتقتات 

على اإلنترنت

راضي الهاجري: 
الصحافة اإللكترونية لم ولن تصدر

 نجومًا للساحة

اإلعالمي الش�اعر فهد مضيان الشمري، مدير مركز انهار االخباري وشاعر من الزمن اجلميل ميزج أصالة الش�عر بحداثة فكره، واعالمي ال يشق له غبار، له 
العديد من القفشات االعالمية املتميزة، وبصمته في تطوير الساحة الشعبية واضحة، وال يحبذ »الصحافة الورقية«، ويعتقد ان الشبكة العنكبوتية هي املستقبل 
ومن اجلانب اآلخر الشاعر واالعالمي القطري راضي الهاجري الذي استطاع من خالل اسلوبه الشعري ان يترك له بصمة في عالم الرائعني، ومن خالل قلمه ان 

يتميز في الصحافة الشعبية، واليوم من خالل هذه املساحة، الهاجري والشمري في مواجهة جريئة جدا.

الشمري والهاجري

أنا الوحيدعساه يحس في شي من الحرمان حسيته
م��ش��ي��ت��ه ال�����ه�����ق�����وات  ع����ل����ى  ق����ل����ب  ي�����ا  اهلل  ي����ع����ني 

ت���خ���ال���ف���ه ال����ف����ع����ول ال����ل����ي ت���ه���ق���وت ف���ي���ه ه���ق���وات���ي
ص���ح���ي���ح احل������ب م�����ا ي����رح����م ول������و ان������ي ت��ن��اس��ي��ت��ه

م���������دام ال����ل����ي����ل ي����اخ����ذن����ي ب�����روح�����ات�����ي وج���ي���ات���ي
ح���������روف ص���ب���ه���ا ش�����اع�����ر ف���ب���ي���ت���ه وام�����ت�����ال ب��ي��ت��ه

م����ن ه����م����وم ال�����ف�����راق ال����ل����ي ع��ل��ي��ه��ا ف����اض����ت أب���ي���ات���ي
مت���ن���ي���ت���ه ب����ع����د ط��������ول ال�����غ�����ي�����اب وك��������م مت��ن��ي��ت��ه

ع��ل��ي��ه اش���ك���ي ع����ذاب����ي واح����ك����ي اح�����زان�����ي ول���وع���ات���ي
ت���ط���ري���ت���ه م����ن����ي  ال  امل�������ع�������روف  س����ل����م����ي  أض�����ي�����ع 

ح����االت����ي ي���ع���ي���ش  ع�����س�����اه  مي����ن����ي  ال  اهلل  ي�����ل�����وم 
ع����س����اه ي����ح����س ف�����ي ش�����ي م�����ن احل������رم������ان ح��س��ي��ت��ه

ع����ش����ان ي���ح���س ف�����ي ش�����ي م�����ن احل�����رم�����ان ف�����ي ذات�����ي
م����ا ج��ي��ت��ه ول���ي���ت  ب��س��ي��ط  درب������ه  ال����ه����وى  ان  ح��س��ي��ت 

ت���ك���س���ر ف���ي���ه ك�����ل ال����ل����ي ح���س���ب���ت���ه م�����ن ح���س���اب���ات���ي
ان����س����ى ف�������راق م���ن���ه ع��ان��ي��ت��ه وان�������ا ال م�����ن ب���غ���ي���ت 

ت���ع���ج���ل ب�����ي ج��������روح ال�����وق�����ت ف�����ي جت����دي����د ون���ات���ي
خ���اوي���ت���ه احل�������رم�������ان  م������ع  ق����ل����ب  ي������ا  اهلل  ي����ع����ني 

ت���خ���ال���ف���ه ال����ف����ع����ول ال����ل����ي ت���ه���ق���وت ف���ي���ه ه���ق���وات���ي

يا ليل عجل بالرحيل.. انهكني ذا الهم الثقيل
املستحيل دليل  أن��ا  دليل..  بال  الوحيد  ان��ا 
ما همني اخلد األسيل.. ما شدني الطرف الكحيل
كم شفت انالي من هبيل.. يخلط عسل باحلنظليل
ما مييل عدل  كل  وما  تخيل..  لك  كل خيل  ما 
يا سائلي هل من سبيل.. أو موت يوصف بالنبيل
صدري مثل صخر صليل.. في وجه نكار اجلميل
مدمى الظهر لو هو قليل.. دليل طعنات الذليل
ما راح يومي بالشليل.. او يطعن جذوع النخيل
عيا يسل له الصقيل.. واقفى مع شمس االصيل
يا صاحب الظل الطويل.. يا ماشي ودمك يسيل
الثقيل الهم  ذا  انهكني  الوحيد بال دليل..  فانا 

منهكه ع��ذاب  رحلة  برحلتي..  الوحيد  ان��ا 
الصعلكه يعرف  ال  من  علتي..  ي��درك  محال 
أسلكه ما  اخلنا  درب  قبلتي..  وقدمي  أمشي 
عنتر ينادي »عبلتي«.. في وسط أرض املعركه
مشركه عقول  أنهت  وملتي..  رب��ي  ال��ع��دل 
وتهلكه ع��دو  تفني  ونبلتي..  النبيل  ان��ا 
مفبركه بغفلتي.. طعنة جبان  ان طعني  بس 
وائل درى عن فعلتي.. يوم ان جساس ادركه
ما قال هزوا نخلتي.. وحتى اجلفن ما يفركه
مجبول مثلي وجبلتي.. تسري مع الليل احلكه
تدركه يقينا..  كانت  ب��ال��ذي..  جهينه  خبر 
وائل سبقني برحلتي.. يوم اني عفت الصعلكه

راضي الهاجريفهد مضيان الشمري
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