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ناصر الفراعنة

خارج حدود الشعر 

تكتبها: شيرين الرفاعي

بائعة الحنة 

على الكرس���ي...ونورا تس���اعد 
أختها...

واحلمد هلل البسطة موجودة 
واحلنة موجودة... وماحد ميت 

جوع...
وأطلقت أم مفرح العنان لصوتها 

من جديد حنة... حنة...
عندما انتصف الظهر وارتفع 
أكبر- اهلل  ص���وت االذان )اهلل 

أكبر(
وبدأت أش���عة الشمس تغزو 
بس���طة ام مف���رح وتصبح أكثر 
متوحشة... تضرب رأس أم مفرح 
بال رحمة... أو هوادة... معلنة انها 

األقوى واألشد واألعنف...
مف���رح  أم  أخ���ذت  ومل���ا 
تس���تعد للنهوض ث���م الوضوء 

والصالة...
باهتها صوت عالي رجولي لم 
تعتد أن يباهتها من قبل فأذنها 
النساء...  اعتادت سماع اصوات 
رفعت راسها ببطء بطيء لتعرف 
من هو الداعي...فهاجمت أش���عة 
الشمس عيناها املجهدة... حاجبة 

عنها معرفة هوية املنادي...
من انت؟

ليش متش���وفني... متعرفني 

حنة... حنة... جئت اليوم ابيع 
احلنة للنساء والبنات... العذارى 

واملتزوجات
ابيع كل ماهو جميل...احالم... 

كالم...بقايا أوهام
أن���ا... للفرح  أبي���ع احلن���ا 
ولألعياد...قربوا يا بنات... قربوا 

يا بنات
على صوت أم مفرح في سوق 
النس���اء الش���عبي...على صوت 
دعواتها للشراء...بصوتها األجش 

العميق...
لبست قفازا مجعدا خشنا على 
يديها... او... حلظة...لعل القفاز 
هو جلد يديه���ا... غريبة هي... 
ملا التس���تخدم مرطبا لهذا اجللد 

املريض...
غطى نق���اب ام مفرح وجهها 
الضاحك...وحتت نقابها وفوق جلد 
وجهها سكن ألف ألف سر دفني... 
هي في اخلمس���ني من عمرها او 

الستني... أو السبعني...اليهم
املهم أنها هي بائعة احلنة في 

السوق الشعبي
تبيع احلنة للفرح... وبنقود 
ماتبي���ع تش���تري مايجعله���ا 

تعيش...
هي معادلة صعبة هل تساوى 
بضع رياالت س���عر انسان وهل 

وتساوي حياة
لكن املعادلة املستحيلة عند ام 

مفرح متعادلة الطرفني...
نق���ود ماتبيع م���ن حنة هي 
لسداد ايجار بيت الطني...ولسداد 

فواتير)الكهرب واملاء(
وشراء ما تس���ميه هي )حب 
اللعني(...)حب���وب  الس���كر 

الضغط(...
وألف اه من الضغط... فالولد 
تخرج ولم يلق وظيفة... والبنتني 
مالهم البزواج والبدراسة... نوف 

انك مخالفة هنا... خربتي املنظر 
احلض���اري للمدين���ة بصوتك 

وشكلك...يلى من هنا 
وين أروح؟

معرف...ش���يلي اغراضك... 
يلى... على وجه السرعة...

وين اروح؟
مو شغلي... واهلل انت والي زيك 
ماتس����تحون... وين أهلك... وين 

زوجك... وين عيالك......يلى...
وين اروح؟

الغض���ب رأس املوظف  على 
ووصل منه ماوصل... 

ش���مس حارقة على رأسه... 
)والرجل لسه بعد مافطر(

الش���هر بااخ���ره... والزوجة 
عند أهلها... أقس���اط الس���يارة 

واملدرسة... 
فأمس���ك بأكي���اس احلنة... 
القدمي بها... الش���ارع  ورصيف 

حنة...
وسحب البساط الذي افترشته 
ام مف���رح... وبعيد.... رماه...ثم 
هرب مس���رعا الى سيارته كأنه 
رأى ملك املوت متجسدا في تلك 
أمامه...ركب سيارته...  اللحظة 

ورحل...
طبع���ا ام مفرح لم ترى وجه 
املوظ���ف العصبي اجلائع... ولم 

تعرف اسمه
جلست على األرض مكان ماكان 

من بسطة احلنة...
خدها على يده���ا ذات القفاز 

املجعد اخلشن...
متأل عيناها حتى الش���بع من 
مابقي من احلن���ة... تتذكر وجه 
أبو العيال...هو االن حتت التراب 
مدفون... كرس���ي نوف... عيون 

نورا...
انتظ���ار مف���رح للوظيفة... 

الطويل.

ناصر السبيعي 

حامد زيد

نايف الرشيدي

اإلنترنت يدمر الشعر الشعبي..
وشعراء المنتديات يكتبون »عصائد« 

حسين الشمري 
يوجد على اإلنترنت أكثر من 300 موقع للشعر الشعبي، وال 
نتكلم عن املواقع املختصة بأخبار الش���عر واملعروفة ك� »أنهار« 
و»أبيات« و»وكالة أخب���ار األدب« و»موفن« وغيرها بل نتحدث 
عن مواقع املنتديات التي يخصصها أصحابها للشعر ويضعون 
فيها قصائد لش���عراء معروفني جلذب اجلمهور، ومعها ينش���ر 
فيها قصائد.. بل »عصائد« ال متت إلى الشعر بصلة، فماذا يقول 
الشعراء النجوم عن شعراء اإلنترنت اجلدد الذين يظهرون فقط 
عبر مواقع املنتديات التي تأخذ ش���كل الش���عر ولكنها ال تنشر 
سوى القصائد املكسورة وغير املستوفية لألوزان وال الشروط 

وال القافية؟
»األنباء« أجرت اس���تطالعا مع عدد من جنوم الش���عر حول 
ظاهرة انتش���ار ش���عراء اإلنترنت )وهم ممن ال تنطبق عليهم 
شروط الشعر( وال نقصد الشعراء الذين ينشرون عبر اإلنترنت 
بل نقصد األش���خاص الذين يكتبون ما يعتقدون انه ش���عر ثم 
ينشرونه في منتديات مراهقني مدعني أنهم شعراء، هؤالء وغيرهم 

كيف يراهم الشعراء؟
الشاعر النجم واملعروف ناصر الفراعنة تناول طرف املوضوع 
من سؤالنا األخير حول ش���عر اإلنترنت وقال: »اإلنترنت حاله 

كحال أي نافذة إعالمية يخرج منها الغث والسمني ولكن اجلمهور 
الذواق أكثر من اجلمهور سيئ الذوق في اخلليج وميكنه أن يحكم 
وبش���كل أكثر من جيد على هذه النوعية من القصائد التي متأل 

فضاءات اإلنترنت«.
وأضاف الفراعنة: »ال ميكن أن نحجر على أحد فدعوهم يكتبون 
وينش���رون حروفهم، اجليد س���يصل أما غي���ر اجليد فمصيره 

النسيان«.
وخت���م حديثه قائال: »لم أطلع على كل ما يبث على اإلنترنت 
ولكن يصادف أن أمر مبوق���ع أو موقعني وهي محاوالت لكتابة 

الشعر ولكنها ال ترقى ملستوى الشعر«.
أما الش���اعر الكويتي النجم حامد زي���د فكان له رأي مختلف 
حول س���ؤالنا قائال: »اعتبروا اإلنترنت دفتر محاوالت ش���عرية 
لبعض من يريدون كتابة الشعر، لنمنحهم فرصة، ولكن حقيقة 
اإلنترن���ت به الكثير م���ن احملاوالت التي ال ترقى إلى مس���توى 
الش���عر ولكن عامة ال ميكن أن نهملها أو نسقطها من حساباتنا 

ألنها تبقى محاوالت«.
وأضاف زيد: »هي كما تقولون مجرد محاوالت، ولكن الشعراء 
معروفني فهؤالء حتى وإن كتبوا ألف محاولة ال ميكن أن يظهروا 
عل���ى الفضائيات أو برامج الش���عر املعروفة ألنهم ال ميكنهم أن 

ميتلكوا مقومات الشاعر احلقيقي«.
عراب الساحة صاحب ورئيس حترير املختلف الشاعر ناصر 
السبيعي بدأ حديثه بأريحية حول ما يراه من محاوالت شعرية 
على اإلنترنت قائال: »دعوهم يكتبون، هذا نوع من أنواع التعبير، 
هم يعتقدون أنه شعر، هو حتما ليس شعرا، ولكنه محاولة، وأنا 
شخصيا ال أمانع في وجود مثل هذا النوع من احملاوالت الكتابية 

ولكنه ليس شعرا«.
وعما إذا كان الس���بيعي س���يقبل بنش���ر مثل هذه احملاوالت 
الشعرية كما أسماها في مجلته الشهيرة قال: »ال بالطبع، حدود 
النش���ر للش���عراء محكومة وفق ضوابط محددة أبسطها الوزن 
والقافي���ة والترتيب واملعنى واألهم م���ن هذا كله هو اجلديد في 
القصيدة وهو م���ا حرصنا عليه في املختلف منذ نش���أتها قبل 

أكثر من 22 عاما«.
واختتم الس���بيعي حديثه قائال: »ال ميكن أن نحجر على أحد 
محاولته ولكن في النهاية ما يكتبه أغلب من نراهم على اإلنترنت ال 

عالقة له بالشعر حتى وإن حاولوا أن يضعوه بشكل الشعر«.
مدير حترير املختلف والش���اعر املعروف نايف الرشيدي بدأ 
بهجوم صاعق على من أس���ماهم مبستش���عري اإلنترنت قائال: 
»هؤالء هم من سيدمر الشعر، فاإلنترنت سنة بعد سنة يتحول 

إلى ذاكرة، وبعد سنوات س���تصبح كتابات هؤالء املستشعرين 
موجودة حتى ولو بعد 20 عاما، هم مجرد مستشعرين أو أناس 
معقدين، لهم محاوالتهم الكتابية التي يلصقونها غصبا بالشعر 

وهي ال متت إلى الشعر بأي صلة«.
وأضاف الرش���يدي: »كيف نس���مح بأن نترك هؤالء يدمرون 
الشعر أمام اآلخرين؟ ولكن في النهاية أعتقد أن الشعر احلقيقي 
هو الذي س���يصل أما ش���عر أطفال اإلنترنت فسيبقى محصورا 
في دائرة اإلنترنت وزوار املوقع الذي نش���رت فيه تلك الكتابات 

السيئة«.
الكاتب واإلعالمي املعروف وأحد أعضاء جلنة شاعر املليون علي 
املسعودي رفض اتهامنا لهؤالء بأنهم أطفال اإلنترنت املستشعرين 
وق���ال: »ال ميكن أن نحجر على أح���د محاوالته، أنا معكم انها ال 
متت إلى الش���عر بصلة ولكن انتظروا رمبا يخرج من بني هؤالء 

ممن ال يعجبونكم شاعرا عظيما«.
وحول سؤالنا له عما إذا كان يتوقع أن يظهر متنبي من خالل 
تلك احملاوالت الس���اذجة قال: »رمبا 90% منها ساذجة وال ترقى 
للشعر ورمبا كان 99% أيضا ال ترقى، ولكن هناك 1% البد أن نرى 
بقعة ضوء تفاؤل في آخر نفق اإلنترنت، هناك الكثير من السيئ 

ولكن هناك اجليد بل والرائع«.

تاخذني
الذكرى 

عالية عبداهلل، لها من اسمها نصيب شعريا، فال حتلق بأحرف قصيدتها إال في سموات البوح الشعري التي تتناثر أحرفا من 
ذهب على صفحات القصيدة. عالية عبداهلل ومشاركة أولى معنا في صفحة الواحة بنص فاخر... عال.... جميل:

زاده ال����ه����م  ع���ل���ى  ط���اري���ه���ا  ه����ب  وان 
ت���ب���ك���ي زم�������ان ط�������اري ال�����ش�����وق ع�����اده
وي����رج����ي ع���س���ى ي��ل��ق��ى س���ن���ن ال���س���ع���ادة
وال�����ي�����وم ح���ظ���ي م����ا ي���ن���وم���س ه������داده
مي������وت ق���ب���ل أن���������ذوق ل������ذة ح���ص���اده
واجل�����م�����ر م�����ا حت���ي���ي���ه ح����رث����ة رم������اده
وج���ح���د اجل���م���اي���ل ب����ن األص�����ح�����اب ع����اده
ورج��������اي ب���ال���ل���ي م����ا غ���ف���ل ع����ن ع���ب���اده
عالية عبداهلل

ت���اخ���ذن���ي ال����ذك����رى ع���ل���ى دي������ار األح���ب���اب
ال����ع����ن م����ن ك���ث���ر ال���ب���ك���ا ج��ف��ن��ه��ا ذاب
ح������زن ي����ن����ادي وق������ت واف�������ن األص����ح����اب
م���رق���اب ك�����ل  ع���ل���ى  ح���ظ���ي  أول  م�����ن 
ات�����راب م��ح��ص��ول��ه  ال����ي����وم  ال���س���ن���ن  زرع 
غ���اب أح���الم���ن���ا  وب��������ارق  ال�����زم�����ان  دار 
ال����ي����وم ل���ل���م���ع���روف م����ا ي��ح��س��ب ح��س��اب
أب����ع����دت ن��ف��س��ي ع����ن غ���ث���ا ل�����وم و أع���ت���اب

علي املسعودي


