
ما سبب غيابك الذي دام طويال عن الساحة الشعبية؟
ابوظهير: بداية اشكرك جزيل الشكر على اتاحة الفرصة لي عبر هذه 
الصفح����ة املميزة في اجلريدة اجلميلة جدا واملقربة الى قلبي »األنباء« 
شكرا الهتمامك.. شكرا جلهودك اجلبارة في تسليط االضواء على هموم 
الشعراء.. والشعر. وامتنى اكون ضيفا خفيف الظل.. وان اجد القبول 
بإذن اهلل عندك واجلميع ال اخفيك سرا اخي الكرمي.. فالساحة الشعبية 
لم تعد كما كانت في السابق وان كانت في السابق ال تختلف كثيرا عما 
هي عليه اآلن.. س����بب ابتعادي هو ان الش����عر لم يجد من ينصفه من 
املستشعرين اشباه الشعراء.. والسبب في ذلك يقع على املعدين القائمني 
على الصفحات الشعبية حيث افسحوا املجال لكل من هب ودب ليتصدر 
صفحاتهم.. رمبا ملآرب اخرى.. لكن االكيد ليس ألجل الشعر.. ناهيك عن 
اخلالفات واحلروب املستمرة بني املعدين انفسهم.. والشللية.. الخ. كل 
ما س����بق ذكره كفيل بان يجعلني ابتعد احتراما لنفسي اوال وانتصارا 

للمسكني املغلوب على امره )الشعر(.
السعيدي: من الواضح ان هذا السؤال يتنقل كثيرا بني افئدة وخواطر 
الشعراء واملتذوقني وايضا املهتمون والقائمون على الساحة الشعبية 
فهو يعكس احلال او الواقع الذي يعاني منه الشاعر الشعبي او املبدع 
في هذا املجال، وحقيقة غيابي لعدة اسباب، اهمها الوضع املزري للساحة 
الش����عبية والذي ادى الى اعاقة احلركة الش����عرية وحصرها بدائرة ال 

يدخلها اي شاعر مجتهد او مبدع وامانة هذه الدائرة اضواؤها مسلطة 
فقط على االمراء والتجار واملتطفلني على الشعر، وحقيقة اتسائل كثيرا 
هل يوجد هناك من يثق بشاعرية التاجر واالمير واملتطفل على الشعر؟ 
اضف الى ذلك ان الشعر يعتبر جزءا من حياتي وليس كل حياتي لذلك 

احتاج الى ان اهتم باجلوانب االخرى من حياتي.
اين انت االن من الس��احة الش��عبية ونالحظ كثرة ظه��ورك باملنتديات 

االدبية؟
ابوظهير: الساحة الشعبية ليست اكبر همي.. وابتعادي عنها لالسباب 
اعاله.. اما املنتديات فهي البديل الناجح للساحة الشعبية حيث ال تترجى 

احدا في نشر نتاجاتك.. واالنتشار اسرع واكبر.
الس����عيدي: حقيقة ان ظهوري باملنتديات االدبية حدث مؤخرا وانا 
كسول من هذه الناحية، اما مسألة اين انا من الساحة الشعبية، تستطيع 
ان تراني مبوضع املترقب واملتابع ألحداث الساحة وذلك إلمياني بأهمية 
الشعر في حياتنا وتأثيره علينا بأشكاله املختلفة، ومحاولة الستيعاب 

مسببات الظواهر الغريبة التي حتدث بحياتنا االدبية.
جتربتك الشعرية دامت سنوات طويلة ماذا قدمت خالل هذه السنوات؟ 
ابوظهير: هذا السؤال.. لست انا ممن يجيب عليه.. لكن الشعر اعطاني 

الكثير واعطيته الكثير ايضا.
الس����عيدي: قدمت مضحي الس����عيدي ش����عرا وفكرا واستطعت ان 

اقدمه بأفضل صورة رغم ان جتربتي تش����به البحار الذي ركب البحر 
دون معرفة مس����بقة برداءة االحوال اجلوية فكان صراعه مع املجهول، 
والن قدري ان اكون شاعرا كان لزاما علي ان اخوض هذه املغامرة، وان 
ادع����م وجودي بالكثير من احلرص واحل����ذر، وقد صادفت في رحلتي 
اشد االعداء ومازلت اواجههم، وهم كالقراصنة، فالغباء عدو، والتطفل 
عدو، وس����وء النية عدو، وسوء الظن عدو، وآخرون ال استطيع ذكرهم 
لتمتعهم بحماية مقص الرقابة الصحافية، عالوة على اني شاهد عيان 

على موت احلركة النقدية في هذه الرحلة.
الصفحات الشعبية كثيرة هل هذا دليل على جناحها. والبعض منها فشل 

في تقدمي املادة املطلوبة مع هذا نراها مستمرة؟
ابوظهير: االس����تمرارية سبب رئيسي للنجاح.. ولكن ليس على كل 

حال. 
السعيدي: بالعكس اس����تمراريتها دليل على متتعنا بصبر ال اعلم 
كيف حظينا به، وتلك الصفحات مبنزلة احفورات اثرية ولكن ال يقبل 

بها اي متحف بالعالم.
شعراء االنترنت كثيرون هل الشبكة العنكبوتية تصنع النجوم؟

ابوظهير: الش����بكة العنكبوتية تعج بالنجوم.. وهي الشك صانعة 
ومؤثرة تاثيرا ايجابيا في صناعة النجوم.. وان كانت ال تخلو مما علق 

من شوائب كما في الصحافة.

السعيدي: الشبكة العنكبوتية ال تصنع النجوم وهي ككوكب تنعدم 
به اجلاذبية وجل ما تصنع هو الفقاعات لذا تشاهد الشعراء يسبحون 

في فضاء هذا الكوكب بسذاجة تكاد تكون اسطورية.
الشاعرات في الساحة الشعبية ماذا قدمن وبأسمائهن املستعارة؟

ابوظهير: قدمن الكثير.. فال احد يستطيع هضم حقهن في ذلك.. هناك 
شاعرات جميالت، متزنات محافظات على عاداتهن وتقاليدهن.. لم يخرجن 
عن املألوف.. وقدمن ش����عرا يليق بذائقة املتلقي وهناك من استطاعت 

الظهور وبشكل الفت ولكنها ال متت للشعر بصلة.. لألسف.
السعيدي: هناك اسماء نسائية قدمت شعرا ال بأس به ولكن يعيقها 
طبيع����ة نظرة املجتمع للمرأة وبرأي����ي ان القصور في املجتمع وايضا 
بالشاعرات انفسهن فلو حتررت املرأة من اسمها املستعار واعلنت عن 

اسمها احلقيقي لتبدلت كثيرا من االمور.
القنوات الفضائية ماذا قدمت للموروث الشعبي؟

ابوظهير: قدمت الكثير.. شانها شان اي مطبوعة او منتدى شعبي.. 
ولكن القنوات لها تأثير حيث انها اقوى انتشارا واسرع.. وهناك ايضا 
من ظهر الجل مصالح ال تخفى على الكثير.. لكن عزاؤنا.. انه »ال يصح 

اال الصحيح«.
السعيدي: القنوات لم تقدم شيئا للموروث الشعبي بالعكس املوروث 

الشعبي هو من قدم لها االموال.

 أبوظهير:
المنتديات بديل ناجح 

وهي صانعة للنجوم

السعيدي: 
الشبكة العنكبوتية كوكب.. والشعراء 

يسبحون في فضائه

مبارك نايف ابوظهير شاعر جميل ابدع مبا قدم من خالل جتربته الشعرية التي دامت سنوات استطاع من خاللها ان يتسلق سلم االبداع مبا قدم من 
شعر حقيقي ولكنه قليل الظهور ومع ذلك له جمهور يشيد به كشاعر متميز ومن اجلانب االخر ضيفنا الشاعر مضحي السعيدي شاعر وكاتب، واعالميا 
تفرد مبدعا بأسلوبه له نصوص عدة شارك بأمس�يات كثيرة في السنوات املاضية. كاتب وناقد يتفرد بطرحه لقضايا عدة تهم الساحة الشعبية جميل 

له زاوية ثابتة في جريدة الصباح.

أبوظهير والسعيدي

وفتن���ي؟ اش���وف  الل���ي  س���حاب  ه���و  او 
وجتن���ي؟ ع���دل  ش���لون  ادري  وال  حل���م 

وطن���ي  او..  اطرافه���ن،  وطي���ت  يام���ا 
ماكن���ت اع���رف ش���لون.. ابضح���ك واغني؟

ظن���ي  كان  لالس���ف  عذول���ي  ان���ا 
طعن���ي؟ ضعف���ك  ق���ال  م���ن  صاحب���ي:  ا 
من���ي؟ الق���رب  تطل���ب  الل���ي  ماكن���ك 

مال���ه وط���ن.. وان ع���اش/ ع���اش امتمن���ي 
وصع���ب ودي..  احلباي���ب،  مث���ل 
طع���ت اجلن���ون، وغب���ت.. من غب���ت عني

ه���و اختف���ى ف���ي زم���زم عيون���ك الصيف
طي���ف وجمل���ه  باي���خ  حل���م  اوحل���م/ 
التخاري���ف لذي���ذ  م���ن  يس���تر:  اهلل 
س���واليف او  له���و..  بالني���ه  م���اكان 
ي���ا صاحب���ي وان كان يط���رب ل���ك الكي���ف
الس���يف ف���ي ي���دك.. ترى م���ا هو الس���يف
ضيف���ك مع���زب.. ال غ���دى معزب���ه ضي���ف
م���ن ق���ال ل���ك عش���ق تب���رج ب���ه الزي���ف
ري���ف ضحكت���ه  والغ���ال..  اال  ماجيت���ك 
ان���ي مث���ل الش���مال، ونخ���وة ما به���ا حيف

وال ودي ارج���ع خاط���ري يصع���ب اقناع���ه
جزاع���ه ال���روح  لك���ن  احب���ك  احب���ك؟؟ 
ان���ا تب���ت ل���و روح���ي م���ن البع���د ملتاعه
اح���ن لغ���ال.. قلب���ي ش���بعه وعق���ب جاعه
ابرض���ي غ���روره في���ك واح���اول اش���باعه
ت���رى ذك���رك الغالي ه���وى القل���ب وامتاعه
الع���ه الغ���ال  ذك���ر  والقل���ب  مع���ه  اردد 
ابس���هر معك في ن���ور اخوك القمر س���اعه(

اقاس���ي من فراق���ك/ م���ن البع���د واحلرمان
الن���ك جرح���ت القل���ب ياس���اكن الوج���دان
م���ن الل���ي عملته مع���ي واللي س���معته اذان
كان الل���ي  تذكرت���ه  ال  ان���ي  مين���ع  وال 
ل���ك اهلل قلب���ي م���ن فراق���ك يج���ر احل���ان
باالوط���ان وبعي���د  بعي���د ش���عور  لوان���ك 
ان���ا البارحة جال���س واغني مع مش���عان)1(
)متنيت���ك الب���ارح عل���ى هجع���ة العرب���ان

أحبك مثل الشمال
الشاعر مبارك ابوظهير من الشعراء الذين لهم باع طويل في الساحة الشعبية من سنوات مقل جدا بالنشر ولكن حني 
ينوى كتابه نص أجزم انه قادر على جذب االنتباه لذا فهو شاعر يستحق الظهور الذي يليق بشاعرية فذة استطاع على مر 

سنوات حفر اسمه في قائمة الشعراء املميزين في اخلليج. ونص جديد وتفرد يليق مببارك ابوظهير.

مضحي السعيدي شاعر عذب قادر ومميز يقطف اجلمال ويلون فضاءات الشعر بلون خاص ال يرسمه سواه وحضوره 
يشرع اجنحة الدهشة مربك ويبعثر حروف االبداع ويجمعها لتكون بهذه الروعة.

مبارك نايف ابوظهير مضحي السعيدي
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