
كتبت قبل شاعر املليون ولكن كنت بعيدا عن األضواء ما االسباب؟
الدهمان: قبل ش���اعر املليون كانت مس���احة النشر املتاحة في 
الصحافة الشعبية واملطبوعات مقتصرة واجهتها على شلة معينة 
وزبانيتها يقدمون الش���عراء حسب املصالح التي يقدمونها لهم او 
حس���ب حجم الواسطة ومازال أغلبهم يسير في هذه السياسة التي 
جعلتهم يتقوقعون وينقص حجمهم الى حجمه الطبيعي منبوذين 
على هامش احلركة األدبية الثقافية الش���عبية التي يقودها شاعر 
املليون الذي قدمني في واجهة االعالم الش���عبي وعلى قمته وكلمة 
احلق التي أريد أن أقولها هنا هي ان الصحافة الش���عبية الكويتية 

املقروءة هي األفضل كصحافة مقروءة. 
آل حي���در: هذه املرحلة بصدق مخجلة ول���و كان األمر بيدي ملا 
اخترت ان أكون منها وال من ش���عرائها لكنه القدر صدمنا بحقيقته 

فآثرنا السكوت. 
هل شاعر املليون يصنع النجوم أو يسلط األضواء فقط؟

الدهمان: ش���اعر املليون هو قمة االعالم الشعبي واجللوس على 
هذه القمة حتت أضوائها سيف ذو حدين ولو كان كل من دخل شاعر 
املليون أصبح جنما ملا تذكرنا من النس���خ الثالث ش���عراء يعدون 
على أصابع اليد وش���اعر املليون ال يصنع الشعراء بل يقدمهم الى 
األضواء ومينحهم الش���هرة وقد تكون هذه الشهرة مؤقتة لبعضهم 
اال أن الش���اعر احلقيقي يبقى جنما في قلوب اجلماهير ويثبت بها 

ألنه المس مشاعرهم وعبر عنها.
آل حيدر: شاعر املليون جمع االثنتني:

فرض على الساحة جنوما وسلط الضوء على آخرين.
ما رأيك بالساحة الشعبية بوقتنا الراهن؟

 الدهمان: الساحة الشعبية في الوقت الراهن مثل املولد مطبوعات 
وصحف وفضائيات ومس���ابقات ومهرجانات وأمس���يات ودواوين 
صوتية وش���الت وقلطات ومنتديات ونواد وبه���ا الرديء واجليد 
وال تفرق بني الشاعر االبتدائي من الشاعر صاحب التجربة ويبقى 
شاعر املليون هو املشروع األهم الذي أنصف املبدعني وأغناهم عن 

حمص الساحة الشعبية.
آل حيدر: اتوقع أن الطوفان قادم وعليها أن تبحث عن س���فينة 

نوح.
كثي��رة ه��ي الفضائي��ات املختصة بامل��وروث الش��عبي هل خدمت 

الشعر؟
الدهمان: بخصوص الفضائيات والش���عر، الشعر ال يحتاج من 
يخدمه فهو اخلبز اليومي لش���عوب املنطقة منذ االزل، وسيبقى ما 
بقي الناس واغلب الفضائيات ترفع ش���عار خدمة الشعر واملوروث 
واحلقيقة أنها تستغل الشعر واملوروث بشكل مادي، خدمة الشعر 
في نظرهم هي أن يتواجدوا في كل عرس لتغطية أمسيات لكل من 

هب ودب من الشعراء الذين اغلبهم ال يرتقي ملستوى الشعر.
هل هذه هي خدمة الش���عر وامل���وروث؟ أم خدمة االعراس؟! من 
وجهة نظري وهو اقتراح على ه���ذه القنوات الفضائية املعنية أن 
تستبدل شعارها من خدمة الشعر واملوروث الى خدمة تغطية االفراح 
والليالي املالح لكي نحترمها فهي تفتقر الى املادة والرؤية احلقيقية 

الدهمان:
 »شاعر المليون« أنصف المبدعين وأغناهم 

عن »حمص« الساحة الشعبية 

آل حيدر:
 أتوقع أن الطوفان قادم وعلى  الساحة

 الشعبية أن تبحث عن سفينة نوح!

الشاعران فالح الدهمان ومهدي آل حيدر من أبرز الشعراء الذين شاركوا في برنامج شاعر املليون في نسخه الثالث، فآل حيدر يكتب بنفس مختلف 
وصوت مغاير ألي صوت تعرفه الس�احة وأما فالح الدهمان فأعاد للشعر نبل الفرس�ان وقوة الكلمة، ال نعتبر لقاءهما املشترك وجها لوجه مواجهة، بل 

نعتبرهما شاعرين رائعني اتفقا في املواجهة.

الدهمان وآل حيدر

ي��ق��ول أش��ف��ي��ك ت��ل��ع��ب ف���ي خ��ف��وق��ي وت��ن��رف��ز أع��ص��اب��ي 
ض��ح��ك��ت وق��ل��ت أن���ا ف���ي ح��ض��رت��ك م����دري وش أس���وي 

ض��م��ي��ت وف��ل��ت أب��ش��رب��ك م��ن غ��دي��رك ي��ا أع����ذب أح��ب��اب��ي
أن�����ا ال م����ن ض��م��ي��ت أح�����س مل�����اك ي��غ��ي��ب م����ن ت���وي

ي���ق���ول أن����ا أح��س��ب��ك ه�����ادي ل��ق��ي��ت��ك وح����ش واره���اب���ي 
س���ك���ت وق���ل���ت ال ت��ش��ب��ح ل����ن����وري وأش����ب����ح ل��ض��وي 

ت����رى م���ا ش��ف��ت ش���ي م���ن ال��ض��م��ي ال ت��ك��ث��ر ع��ت��اب��ي 
أن�����ا ل��ل��ح��ني ت�����وي م����ا روي������ت م����ن ال���ض���م���ي ت���وي

م�����دام ال���ش���وق ي���ذب���ح وأن�����ت ع���ن ح���د ال��ن��ظ��ر غ��اب��ي
أج����ل وش���ل���ون اص���اف���ح ه���ا ال��ب��ه��ا وأك������ون م��ت��روي

جت����ي ل��ل��ب��ع��د ح���رق���ة وأن������ت ح������اول ت��ف��ه��م أس��ب��اب��ي
ت�����رى ب���ال���ي ي��ض��ي��ق ل���ي���ا زع���ل���ت وي���ن���ك���ت���م ج���وي

ت����ع����ال أط����ل����ق ب����ه����اك وع��������ودك امل���ت���ف���رع ال���ن���اب���ي 
أن�����ا اح�����ب ال�������ورق ب����س اك����ره����ه ال ص�����ار م��ت��ل��وي 

ي���ق���ول اهلل ل���و م���ا ك��ن��ت ف���ي وس����ط احل���ش���ي راب���ي 
ت��س��وي  ودك  اش  ض��م��ي��ت  ال  ط��ي��ب  وق���ل���ت  ض��ح��ك��ت 

وش��������ل��������ون م�����اح�����ب�����ك وأن�������������ا م�����ي�����ن ف���ي���ك
أح����ب����ك ت����ك����ف����ي  م��������ا  أح������ب������ك  ق�����ل�����ت  وان 

أخ����ل����ي����ك ي������������وم  اذا  ي�������اخ�������ذن�������ي  اهلل 
ق���ل���ب���ك ي�����������وم  خ�����������ذا  غ�������ي�������ري  اذا  اال 

ش�����ف ك����ي����ف ت���زع���ل���ن���ي وش�������ف ك����ي����ف أراض����ي����ك
ب����ذن����ب����ك م�������اه�������و  ال��������ذن��������ب  ان  واق���������������ول 

أص������������د ع������ن������ك وامل��������ش��������اع��������ر ت�����راع�����ي�����ك
واخل��������اف��������ي أع������ظ������م م�������ن ش�������ع�������وري ب���ح���ب���ك

م������������رات أس�������ول�������ف ف�����ي�����ك م������������رات أغ����ن����ي����ك
وات�����خ�����ي�����ل�����ك ش�����م�����ع�����ة ب����ق����ل����ب����ي واش�����ب�����ك

ي�������اط�������ول ل����ي����ل����ي ك���������ان ط������ال������ت ل���ي���ال���ي���ك
ال�����ب�����ع�����د ب������ع������دك واش�������ه�������د ال�������ق�������رب ق����رب����ك

ه�����������ذا م������س������ج م������ن������ي ع������ل������ش������ان ي���ن���ب���ي���ك
ان�����������ك أح�����������ب ال���������ن���������اس وان��������������ي م���ح���ب���ك

اح�����اك�����ي�����ك ودي  اجل������������������وال  الت������ق������ف������ل 
أح����ب����ك ق�����ل�����ت  اذا  ت�����ك�����ف�����ي  م��������ا  ب�������ق�������ول 

مسج
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خلدمة الش���عر وفي املقابل هناك فضائيات أحترمها لسعيها اجلاد 
الى املستوى املطلوب.

آل حيدر: ال أظنها خدمت الش���عر مبعنى الشعر لكنها علمت من 
ال يفقه الشعر بعضا منه.

املنتدي��ات األدبية بالش��بكة العنكبوتية كثيرة ج��دا هل هي ظاهرة 
صحية وما سلبياتها؟

الدهمان: املنتديات في الشبكة العكبوتية ال تعد وال حتصى وفي 
الفترة احلالية أصبح لكل ش���اعر منتدى تقريبا حتى ان الشعراء 
االبتدائيني اصبح لهم منتديات خاصة وجمهور وال تعلم ان كان هذا 

اجلمهور حقيقيا أم الكترونيا وحتى االرقام ال تس���تطيع أن تؤكد 
صحتها وال تخلو املنتديات من التطبيل لشاعر ضد آخر والتواجد في 
الشبكة العنكبوتية ضروري للشاعر في املنتديات اجلادة وأحرص 
على أن يكون لي موقع رس���مي خاص ملصافحة جمهور الشعر من 
خالله مع العلم أن املواقع واملنتديات التي باس���مي ليس لي عالقة 

بها وهي من عمل جمهور أحترمه وأقدره على اهتمامه.
 آل حيدر: هي ظاهرة تكشف لنا حقيقة الفراغ الذي نعيشه وليت 
الناس يهتمون بشيء يأكلون منه عيشا ويبنون منه حضارة واني 

أتساءل كيف هو حال الساحة الشعبية في الصني واليابان؟


