
في البداية هل من الضروري ان يكون املعد شاعرا؟
مساعد بن جبران: بكل تأكيد هذا أمر مهم وضروري ألداء عمله 
بالشكل املطلوب، وأبسط مهام املعد هي إملامه بالشعر من حيث 
بنائه الصحيح وأهم لبناته وهو الوزن، الشاعر وحده هو القادر 
على متييز القصي���دة املوزونة، وهو الوحيد القادر على حتديد 
القصائد اخلارجة عن دائرة الوزن السليم، خصوصا في االوزان 

الصعبة وغير املطروقة كالهاللي والهجيني واحلان القلطة.
محمد ساري: بالتأكيد لي وجهة نظر مخالفة بشدة، في البداية 
يج���ب ان نحدد اولويات العمل كمعد للصفحة الش���عبية وهي 
التواصل مع الش���عراء وانتقاء القصيدة املتميزة من بني مئات 
القصائ���د التي تصل في البريد االلكتروني باالضافة الى البحث 
عن الشاعر املبدع وعدم االكتفاء مبعاينة قصائد البريد التي يندر 

ان جتد بها قصيدة ابداعية.
أما بخصوص مسألة معرفة االوزان فهذا االمر ليس مقصورا 
ع لى الشعراء، القصيدة سليمة الوزن يعرفها املتذوق ايضا، وهناك 
جتارب ناجحة للعمل االعدادي من قبل شخصيات لم يعرف عنهم 
انهم ش���عراء وعلى سبيل املثال أذكر الشهيد محمد املطيري في 
جريدة »األنباء« في أوائل الثمانينيات الذي مازالت جتربته مثاال 

للعمل االعدادي الرائع في الساحة الشعبية.
مازلت تش��رف على صفحة مواس��م الراي، م��ا الذي اختلف في 

رؤيتك للساحة الشعبية قبل وبعد تسلمك مهام االعداد؟
مساعد بن جبران: ال شك أنها اختلفت بشكل كبير، خصوصا 
نظرتي للعمل االعدادي ومعرفتي بأدواته بعد مزاولتي له، وهذا 
ما جعلني ال ألوم أي معد ال يتسنى له أن يرضي جميع الشعراء 
وجميع االذواق ألنه مقيد مبس���احة ضيق���ة مقارنة بالكم الذي 
ينتظره للنش���ر من قصائد ومواضيع، وهن���ا تأتي ذائقة املعد 
ورؤيت���ه لتغطية اكبر قدر ممكن من ش���رائح اجلمهور، هذا من 
جانب ومن جانب آخر ال ش���ك ان التعامل مع الشعراء كمسؤول 
صفحة يختلف اختالفا كليا عن التعامل معهم كزميل في الساحة، 

وهذا يستوجب مني التواصل معهم بشكل مستمر.
ما رأيك في أداء الصفحات الش��عبية، خصوصا بعد اقرار قانون 

املطبوعات الذي ادى الى زيادة عددها في السنتني املاضيتني؟
محمد س���اري: التنوع دائما يخلق مناخا صحيا للمنافس���ة 
واملنافس���ة بحد ذاتها كفيلة بأن ترتقي بالعمل، في السابق كان 
العم���ل االعدادي في الصفحات الش���عبية أقرب ما يكون للقص 
واللزق وأعني بهذه الكلمة اقتصار عمل املعد على تسلم ونشر 

القصيدة فقط، ولكن في اآلونة االخيرة انش����ئت صفحات شعبية من 
معدين شباب استطاعوا أن يغيروا هذا املفهوم ومارسوا العمل الصحافي 
ف����ي صفحاتهم، ومن ذلك اجراء احل����وارات واالهتمام بالكتاب واجراء 
التحقيقات الصحافية، وهذا ما يسمى بالصحافة الشعبية التي تختلف 

اختالفا كليا عن مفهوم االعداد الشعبي.
هل لك أي تعليق على رأي محمد ساري بخصوص التغييرات التي طرأت 

في الصفحات الشعبية؟
مس����اعد بن جبران: انا ال ارى اي جتدي����د أو تطوير في الصفحات 
الشعبية، مازالت ادوات العمل االعدادي في الصفحات الشعبية لم تتغير، 
وبكل صراحة معد الصفحة الشعبية ال يستطيع مزاولة العمل الصحافي 
القائم ع لى مفاهيم الصحافة الشاملة وهذه حقيقة البد من االعتراف بها، 
مهما حاولنا انكارها ولكن هناك من يحد ومينع من حتقيق ذلك، الصفحة 
الشعبية ال تستوعب العمل الصحافي االحترافي بعكس املجالت الشعبية 
التي يس����اعدها عامل الوقت واملساحة املخصصة باالضافة الى اهتمام 
الش����عراء النجوم بالتواصل معها وهذه االمور ال تتوافر في الصفحات 
الش����عبية، أغلب املعدين يحاولون ان يقدم����وا عمال صحافيا احترافيا 

ولكنها تظل محاوالت على استحياء وال تستمر لفترة طويلة.
ولكنها في يوم من االيام كانت البوابة الوحيدة للنجوم؟

مساعد بن جبران: لم تكن بوابة للنجومية، ولم تكن هناك جنومية 
باملفهوم الذي نعرفه اآلن، الصفحة الش����عبية كان����ت بوابة للمبدعني 
ألنها املتنفس الوحي����د آن ذاك، اما اآلن فقنوات االعالم اصبحت كثيرة 
وباستطاعتها ان جتعل من »الشويعر« جنما من خالل تكثيف الضوء عليه 
وجعله وجها مألوفا للجميع، فتجد اجلميع يعرفون اسمه ويتداولونه، 
ولكن ال يحفظون له بيتا واحدا، وهذه من املخرجات الس����لبية لتعدد 

وسائل االعالم.
ه��ل مازالت الصفح��ة الش��عبية قادرة عل ��ى تصدير جنوم للس��احة 

الشعبية؟
محمد ساري: أنا كلي ثقة بأن الصفحة الشعبية هي الوسيلة االعالمية 
املستمرة في عطائها بنفس االداء الذي بدأته دون التأثر بالظروف االخرى، 
فلو الحظنا فسنجد ان املجالت الشعبية وصلت الذروة واصبحت بوابة 
النجوم الوحيدة في الس����احة الش����عبية، ولكن اي����ن هي اآلن؟ وايضا 
القن����وات الفضائية كان����ت في بدايتها محط اهتمام الش����عراء النجوم 
ولكن اين هي القنوات الفضائية اآلن مقارنة باهتمام الش����عراء عموما 
باملسابقات الش����عرية والبرامج التسابقية، اذن فالصفحة الشعبية ما 
زالت محط اهتمام الشعراء جميعا بشتى مستوياتهم، فتجد النجم 

يهتم بتواجده مثله مثل الشاعر املبتدئ.

محمد ساري:
القص واللصق أهم سمات عمل

 المعد الشعبي

مساعد بن جبران:
اإلعالم قادر على جعل

 »الشويعر« نجمًا

مس�اعد بن جبران اعالمي وشاعر قلطة، وأحد جنوم شاعر املليون، ش�اعر من الطراز النادر، استطاع التحليق في عالم النجومية منفردا، سواء في القلطة 
التي اشتهر بها أو »املليون«، مساعد الهادئ جدا اليوم في مواجهة االعالمي محمد ساري رئيس حترير مجلة »أصالة اخلليج« الذي عبر عن آرائه كما عهدناه بجرأة 

وصراحة تامة، و»ساري« يعتبر أحد جنوم االعالم الشعبي وقد قدم لالعالم الشيء الكثير، ومازالت بصماته واضحة في الساحة الشعبية.

ساري وبن جبران

الباقيات الصالحات
ي�������ا م�������ن ت�������ش�������اورن�������ي وب�����ي�����ن�����ت خ����اف����ي����ك

اح���ت���م���ل���ه���ا ص����ح����ي����ح  ك����ل����م����ة  ق����ل����ت����ل����ك  ان 
ح����ال����ي����ك ذق����������ت  وال  م����������رك  ط�����ال�����ن�����ي  ال 

خ�����������ّوة ص���������دف وق������ت������ك ج�������دي�������را ب���أج���ل���ه���ا
وم���������ن واج�����������ب اخل�����������وه اب�����������رك واداري�������������ك

واض������غ������ط ع����ل����ى ن����ف����س����ي واخ������ف������ي زع���ل���ه���ا
والب������������د م�������ا ت����ق����ف����ي وغ�������ي�������ري ي����خ����اوي����ك

وي��������ب��������ني ل���������ك جن������اح������ه������ا م���������ن ف���ش���ل���ه���ا
م�������ن خ�����ب�����رت�����ي ت������������ّوك جت����������رب م���س���اع���ي���ك

وج�������دي�������ده�������ا م�������ا ي�����خ�����ب�����رك ع�������ن س���م���ل���ه���ا
ت�����وري�����ك ال�����ل�����ي�����ال�����ي  ودورات  اص������ب������ر 

وت��������اخ��������ذ ع�����ب�����ر ب�����ح�����داث�����ه�����ا وت���ع���ق���ل���ه���ا
ل�����ك�����ن ان����������ا ب����ع����ط����ي����ك ن�������ب�������ذه ووص�����ي�����ك

ك���ف���ل���ه���ا ب����غ����ي����ب����ه  اهلل  وال�������ب�������اق�������ي�������ات 
م����ب����ادي����ك اال  ت����ب����ن����ي  ال  واق��������ع��������ك  م��������ن 

ال�������ل�������ي ي����ج����ن����ب����ك ال������ن������ف������وس وج����ه����ل����ه����ا
وم���������ن اخل�������ي�������ال اب���������ن امل��������داي��������ن ي����ب����ادي����ك

وب�������ع�������د ال�����ب�����ن�����ا ه��������د امل���������داي���������ن ب���ه���ل���ه���ا
ت��ش��ك��ي��ك ف����ي����ك  ي����ج����ي  ال  م����ق����ام����ك  وارف������������ع 

ث�����ق�����ت�����ك ف���������ي ن�����ف�����س�����ك ي�����ق�����ل�����ل زل����ل����ه����ا
واح���������������ذر جت������ام������ل واح������������د م��������ا ي����دان����ي����ك

ل��������و ح�����اج�����ت�����ك دون�������������ه ض�����ع�����ي�����ف أم����ل����ه����ا
ت���������رى ال������دس������ائ������س ب����ال����ع����م����ل م�������ا ت���ع���ل���ي���ك

اخ������ت������ر ج������������زال س�����م�����ان�����ه�����ا ع��������ن ه����زل����ه����ا
ع����م����ل����ك ب�����ع�����ي�����ون ال������رج������اج������ي������ل ي���ح���ي���ي���ك

ق���ل���ه���ا احل�����������ق  ب����ك����ل����م����ة  ك������ل������ف������وك  وان 
ل���ي���ال���ي���ك م�������ن  م�����ض�����ى  ل�����ل�����ي  ت����ل����ت����ف����ت  وال 

م��������ا ف����������ات م����������ات وق������ول������ت������ك ل��������و زل����ه����ا
ال������ل������ي ي�����ف�����وت�����ك ف���������ات غ������ي������رك وق����اف����ي����ك

ب����دل����ه����ا دّور  ف������ات������ت������ك  وان  ام�������������ور 
وت���ن���ب���ي���ك ع�������������دّوك  دامي  ال�����ط�����م�����ع  وخ���������ل 

دن��������ي��������اك ع��������ن ن����������اس ط����م����ع����ه����ا خ����ذل����ه����ا
رزق��������ك م���س���ج���ل وان��������ت ف�����ي ال�����رح�����م وي���ج���ي���ك

اه���ل���ه���ا غ�����ي�����ر  جت�������ي  م�������ا  غ������ي������رك  وارزاق 
ك��������ل األم����������������ور م����ث����ب����ت����ه ع������ن������د وال������ي������ك

وص���ل���ه���ا م������ن  خ�����ل�����دت  م������ا  ال����ق����م����م  وروس 
دن�������ي�������اك ل�������و ت����ض����ح����ك ب�����وج�����ه�����ك ت���ب���ك���ي���ك

وال�����ن�����ف�����س م������ا ت����������دري م����ت����ى وق��������ت اج���ل���ه���ا
وت����غ����ري����ك وراه�������������ا  ت������رك������ض  ال  ان�����ص�����ح�����ك 

ه������������ذا رح������������ل ع�����ن�����ه�����ا وه���������������ذا ن����زل����ه����ا
ال�������ل�������ي مي������ش������ي رك�����������ب غ�������ي�������رك مي���ش���ي���ك

وال�������ب�������اق�������ي�������ات ال�������ص�������احل�������ات وع����م����ل����ه����ا

مساعد بن جبران
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