
سؤال يتداوله اجلميع.. القنوات الفضائية الى اين؟
وليد العمودي: القنوات الفضائية املتخصصة في الش����عر الشعبي 
شكلت نقلة جميلة في عالم الشعر اهتمت كثيرا بالشعراء الشباب من 
خالل نشاطهم الشعري واالعالمي ولكن لالسف هناك شعراء مبدعون 

مغمورون لم يأخذوا نصيبهم من االعالم الشعري. 
عمر اللهيميد: ارى انها صورة جميلة لالعالم الشعري لكن لالسف 
اظهرت كل نشاطها من خالل بعض االسماء الباهتة وتغاضت عن املبدعني 

احلقيقيني لكنها بخطى سليمة نوعا ما.
بشكل عام؟ وهل ترى ان القنوات واملطبوعات الشعرية قصرت في حق 

الشعر والشعراء؟
وليد العمودي: من خالل هذا النش����اط الهائل من خالل املس����ابقات 
والبرامج واللقاءات الشعرية ارى انها انصفت حق الشعر والشعراء ولم 
تقصر فنش����اطها يتزايد بشكل واضح، وبودي لو تهتم اكثر باكتشاف 

االسماء اجلديدة
عمر اللهيميد: قصرت كثيرا فهي رغم نشاطاتها بالبرامج واملسابقات 
الش����عرية اال انها لم تظهر الش����عر احلقيقي بأجمل صورة ولم تظهر 

االسماء التي تستحق ولكن مازالت بخير نوعا ما.
ماذا قدمت للعالم الشعري؟

وليد العمودي: الش����عر هو الذي قدمني فأن����ا فقط اقدم ما بداخلي 
لهذا العالم امانة راض على ما انا عليه االن وهلل احلمد وسأس����تمر في 

هذا العالم.
عمر اللهيميد: العالم الشعري اضاف لي الكثير من قيم وافكار مجتمع 
وجمهور راق واجتهادي الرضائهم وارضاء نفسي مسؤولية جدا كبيرة 

فأنا قدمت الشعر وسأقدم اكثر بإذن اهلل.
ما رأيك بشعر احلداثة؟ وهل تعتقد الشعراء اجتهوا له مؤخرا؟

وليد العمودي: احلداثة هي اسلوب حديث متحرر عن مبدأ التقليدية 
ارى انه نافذة لالبداع الش����عري واجتاه الشعراء له ال يضر الشعر فهو 

متنفس البداعهم وطرح افكارهم بحرية ان كان بحدود االدب الفكري.
عمر اللهيميد: برأيي التقليدية لو ابتعدت عن القصيدة لتش����وهت 
القصيدة، وكثير من الش����عراء االن اجتهوا للحداثة ولكن كل بأسلوبه 

وقناعاته وطريقة فكره.
ذوفي اي مدرسة تصنف نفسك التقليدية ام احلديثة؟

وليد العمودي: الش����عر احلديث يعطي الشاعر احلرية في تقدمي ما 
هو جديد ومختلف دون التجرد من الش����عر احلقيقي وانا ارى نفس����ي 

بهذا اللون وقد اجمع بينهما.
عمر اللهيميد: صحيح اميل الى التقليدية لكني ال احصر نفسي بها 

عند كتابتي الي قصيدة.
أي اجلنون عندك االجدر بالبقاء؟

وليد العمودي: اجلنون الذي ال يأتي به إال العقالء.
عمر اللهيميد: جنون االبداع.

كيف جنوت من اجلنون؟
وليد العمودي: ومن قال لك انه خطر لكي اجنو منه، وان كان خطرا 
فأن����ا مازلت في اخطر مراحل اجلن����ون، واعتقد انني لن اجنو منه، بل 

اعتقد انني ال اريد النجاة منه.
عمر اللهيميد: انا ال ادري هل جنوت منه ام ال، امتنى اال اجنو منه.

متى يفقد الشاعر ذكاءه؟
وليد العمودي: عندما يتعامل مع الشعر بذكاء.

عمر اللهيميد: عندما يس����تنزف ش����عره وش����عوره في شيء غير 

مفيد.
أكثر الشعراء إحداثا للصخب؟

ولي����د العمودي: الش����اعر ال����ذي يلت����زم الصمت حينم����ا يصيح 
اآلخرون.

عمر اللهيميد: الش����اعر املختلف، املتجدد، الذي ال يش����به غيره وال 
غيره يش����بهه، الذي يؤس����س له جمهورا واعيا، يصن����ع جمهوره، ال 

يصنعه اجلمهور.
متى يقنعك الشاعر؟

ولي����د العمودي: عندم����ا يكتب بعي����دا عن »الش����اعر« وقريبا من 
»املشاعر«.

عمر اللهيميد: عندما يقدم شعرا مقنعا.
كلمة أخيرة تود أن تقولها جلمهورك؟

ولي����د العمودي: امتنى ان اكون عند حس����ن ظن جمهور »الواحة«، 
وشكرا يا حسني، امتنى لك اجلمال الذي عرفناه عنك دائما.

عم����ر اللهيميد: »الواحة« كما عودتنا دائما متيز وابداع، ش����كرا لها 
وشكرا لكل من قرأني هنا.

وليد العمودي:
الحداثة نافذة لإلبداع

 الشعري ومتنفس رحب 

عمر اللهيميد: 
أنا شاعر تقليدي واالبتعاد 

عن التقليدية »يشوه القصيدة«

وليد العمودي ش�اعر تتلمذ على يد والده الشاعر الكبير ذيب.. شاعر عندما يكتب الشعر يهطل املطر تبدأ االرض باالخضرار ومن اجلانب االخر من 
املواجهة الش�اعر عمر اللهيميد شاعر شاب استطاع ان يكون له جو خاص مختلف ال يشبه احدا به.. شاعر استطاع تطويع املفردة واجلزالة من اجل 

شعر جميل:

العمودي واللهيميد

ذك����������راك ض������اع������ت.. ف���������ي.. م����داه����ي����ل ذك�������راك 
م������ا ع������ادل������ك ب�����ال�����ق�����ل�����ب.. ط����������اري وذك��������رى

االش���������واك  درب  ع����ل����ى  م�������اش�������ي..  خ���ل���ي���ت���ن���ي 
وه�������زم�������ت ح�������ب�������ي.. واخل����������س����������ارات ن����ك����را

ي�������ازي�������ن ن�������ظ�������رات�������ك.. وي�������اش�������ني م�����رب�����اك 
م��������ن ع����ل����م����ك جت���������������رح.. وع�����ل�����م�����ك ت����ك����ره

ال����ط����ي����ر ع��������اف ال�������ه�������د.. م������ن ح������ر ب����ل����واك 
ق������رن������س وض��������ي��������ع.. ف�������ي م����ح����ب����ت����ك وك�������ره

ب����ال����ط����ي����ب م��������دات��������ي.. وب����ال����ط����ع����ن م���ع���ن���اك 
ول����ل����ط����ف����ل ن������غ������زات������ه.. ول�����ل�����م�����وت س���ك���ره

م������ان������ي م�������ن ال������ل������ي ي�����ت�����ب�����ع�����ك.. ث�������م خ�����الك
م�����ا ج����ي����ت ل�����ك غ�����ص�����ب.. وم�������ا ج����ي����ت ح���ك���رى

رس����م����ت����ك ب����ع����ي����ن����ي.. ع����ل����ى ك����ث����ر م�����اه�����واك 
وح����ط����ي����ت ل���������ك.. ف�����ي داخ���������ل ال����������روح ذك�����رى

ك�������ان اجل������م������ل.. ي���ت���ب���ع ح����ن����ي����ن����ك.. وم�����رع�����اك 
وك���ن���ت���ي م����ع����ه.. ف����ي ش������وط االح������ب������اب.. ب��ك��رى

ب�����ك�����رى.. اص����ي����ل����ه.. وال�����ع�����رب ت���ت���ب���ع اخ���ط���اك 
ودره�������ام�������ك ال������ل������ي.. س���������ارق ال����ل����ي����ل ع���ك���ره

وش����������رواك م����ث����ل����ك  ح������ب  واح��������س��������اف��������ه...  ال 
م������ع ال������س������الم������ه.. وم������رس������ل ال����ق����ل����ب ش���ك���ره

ب�����ك�����رى جت�����ي�����ن�����ي.. مت����س����ح ال������دم������ع مي���ن���اك 
أق����������ول ان��������ا م������ش������غ������ول.. »ت������ع������ال ب����ك����ره«

ت��ع��ب ق��ل��ب��ي م���ن اج���راح���ه ت��ع��ب��ت وم����ا ل��ق��ي��ت ان��س��ان
اب�����ي ق���ل���ب ع���ل���ى ق���ل���ب���ي واب�������ي دي�����ن ع���ل���ى دي��ن��ي 

ت��ع��ب��ت م����ن ال���ط���ري���ق امل���ظ���ل���م امل���ه���ج���ور ب����االح����زان
ت��ع��ب��ت م���ن ال��س��ف��ر ف���ي دي�����رة احل����رم����ان وس��ن��ي��ن��ي 

ت��ع��ب��ت م���ن ال��ف��ك��ر وال����ش����وق ي��رج��ع��ن��ي زم�����ان ك��ان
ت���ع���ب ص���وت���ي ب���ص���دق احل�����ب م���اك���ن���ك س��م��ع��ت��ي��ن��ي 

ت��ع��ب دم��ع��ي ت��ع��ب ج��رح��ي ت��ع��ب��ت ان����زف م���ن االحل���ان
م���ن ض��ل��وع��ي ع���زف���ت ج�����روح ك���ل ال���ن���اس ب��ي��دي��ن��ي 

ت��ع��ب��ت اح����ب ب��اح��س��اس��ي ب���ص���دق ال��ع��اط��ف��ة ول��ه��ان
اح���ب���ك ح������ب.. م����ا ت���ق���در ع���ل���ى ك�����ث�����ره.. حت��ب��ي��ن��ي 

ت��ع��ب��ت ان��ط��ق ك����الم احل����ب ف���ي ق��ل��ب��ك م����ن.. ال���وج���دان
عيني  ن��ظ��ر  ي���ا  وص����ال����ك..  واهلل  وغ���اي���ت���ي  ت��ع��ب��ت 

ت��ع��ب ك���ل ال�������دروب ال���ل���ي ت�����ودي ل���ك وان�����ا ت��ع��ب��ان
اج�����ل وش����ل����ون ال ش��ف��ت��ك ج����واب����ك م������ا.. ي��ك��ف��ي��ن��ي 

ان���ا غلطان ال��ع��م��ر ف��ي��ن��ي.. رح�����ل.. ح��س��ي��ت  ت��ع��ب ه���م 
ت���أس���ف.. ل����ه.. ف���رح ع��م��ري ال��ي��ت��ي��م وث���م رج���ع فيني 

غ��رق��ان ان����ا  وادري  ال���ك���ذب  ب��ح��ر  ع��ل��ى  اس��ب��ح  ت��ع��ب��ت 
صدقتيني  م���ا  واس���ول���ف  م���وت���ي  ب��ع��د  اح���ي���ا  واخ�����اف 

ت��ع��ب��ت اع�����دد اج����راح����ي م���ن ال��ت��ج��ري��ح وال��ن��س��ي��ان
فهمتيني  وم����ا  ت��ع��ب��ت  ف��ي��ن��ي  ال��ت��ع��ب  ك��ث��ر  وع���ل���ى 

ت��ع��ب ق��ل��ب��ي م���ن ه���م���وم���ه..واب���ي ارح����ل ب����دون ان��س��ان
ب�����ال ق���ل���ب ع���ل���ى ق����ل����ب����ي..ب����ال دي������ن ع���ل���ى دي���ن���ي

تعال بكرهتعب

عمر اللهيميدوليد العمودي

االربعاء

1629  سبتمبر 2009 واحة
إعداد: حسين الشمري


