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عبد الكر العبيدي في كم أكره القرن العشرين

شـاركة أكـثر من  120عمال فـنيـا من نحو  40دولة عـربية تـحركـة في دورته احلاديـة عشـرة  يـنطـلق الـيوم اخلـميس مـلتـقى القـاهرة الـدولي للـرسـوم ا
وأجنبية.

رك وسويـسرا ولـوكسـمبـورج وكرواتـيا وجـورجيا انـيا والـد ـشاركـة مصـر والسعـودية وفـرنسـا وإسبـانيـا وإيطـاليا والـبرتـغال وهـولنـدا وأ ومن الدول ا
تحدة وجنوب أفريقيا. واستونيا وروسيا والواليات ا

ـصريـة مع الـفيـلم األمريـكي (إيثل أنـد إرنست.. تـرو ستـوري) فـيمـا تسـتمـر باقي الـعروض في سـينـما الـهنـاجر تبـدأ العـروض في مركـز اإلبداع بـدار األوبرا ا
نيا. ومركز طلعت حرب الثقافي في وسط البلد ومركز إبداع الطفل في بيت العيني بحي األزهر إضافة لقصر ثقافة األقصر وقصر ثقافة ا

سلسالت. لتقى على ست مسابقات لألفالم القصيرة واألفالم الطويلة واإلبداع التجريبي والتترات والعمل األول وا شاركة في ا وتتوزع األعمال ا
صرية. لتقى قسما خاصا لعرض أفالم طلبة أقسام التحريك باجلامعات ا كما يشمل البرنامج تنظيم ورش فنية لألطفال والطلبة كما يخصص ا

تحركة حتى الثاني والعشرين من اجلاري. صرية للرسوم ا لتقى الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع اجلمعية ا ويستمر ا

رسالة القاهرة
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وحاضـره وهو نص حيـاة الكاتب في
ـديـنـته "الـبـصـرة" لـذلك رسم تـخـيـله 
إمدادته من أعـالي جبال الـعراق ليقف
عـــــلى بــــســـــيــــطـــــته اخلـــــضــــراء في
ــائــيـة أو فـي رمـلــهـا مـســطــحـاتــهـا ا
الــصـحـراوي فـهــنـاك كـانـت حـكـايـات
البلوش وهناك كـتبت معلقتهم "مضت
سـنة لـعيـنة شـديدة الـقسـوة تهـشمت
فيها نهـاراتي وليالي  وبدأت بتدوين
ســطـور هـذه االتـفــاقـيـة قــبل أن أبـحـر
مــــرغــــمــــا فـي ســــرد هــــذه الــــروايـــة"

"الرواية- ص."11
ـوجــز الـبــنــيـة الــفـنــيـة يـشــكل هــذا ا
إلطـالق ســــراح احلــــكــــايــــة الــــذاكـــرة
اإلنــســانــيــة والــورقــيــة والــســمــعــيـة
وتأسـيس حكـاية عـصر جديـد في قرن
جـديد فـقـد ارتكـز كبـنـية عـلى الدفـاتر
الـتي كـتبـهـا عـزت خان بـاالجـاني وما
ســرده من حـكــايــات في الـدفــتـر األول
والـثانـي فضال عن الـصنـدوق األول
ـا والــثـاني الــسـابــقــ لـلــدفـتــرين 
يـــكــشف مـع الــفــصـــول أو الــلــوحــات
األخـرى على استـثمار الكـاتب خملتلف
الـفـنـون ومـزجـهـا بـقـالب سـردي فـقـد
ــذكـرات بــالـســمـعــيـات مــزج كـتــابـة ا
ــرئـــيــات واســتـــحــضـــار الــتــاريخ وا

واستنطاقه في احلاضر.
" قلت لهـا أيضا: لكل أمة لـعبة شهيرة
تـستـمدهـا من تـراثهـا أو تبـتكـرها أو
تـأخــذهــا من أ أخــرى ال حــيـاة بال
ألـعاب وال ألـعـاب بال لعـبـة تسـتـحوذ
عــلى عـشق الـغــالـبـيـة وتــغـدو سـيـدة
األلــعــاب في عـــراق احلــروب ابــتــكــر
الـشـمـاريـخ لـعـبـة الـهـارب والـزنـبـور".

"الرواية-ص."240
ــوت تـبـتــكـر الـكــائـنـات في سـنـوات ا
احلـيـة كـلـهـا وسـائـلـهـا لـلـحـفـاظ عـلى
احليـاة الـطـيـور احلـيـوانـات األلـيـفة
والسـائبة اإلنس واجلن واحلـيوانات
ائية فاحلرب ال تستثني أحدا لذلك ا
كانت لعبة "الهارب والزنبور" لعبة كل

كم أكره القرن العـشرين هذه العتبة
تلقي االستـفزازية قـد تنفض كـسل ا
وحتولـه إلى طـاقة إيـجـابـيـة لـلـقـيام
بــفــعل الــقـــراءة كــيــفــمــا تــكن هــذه
الــقــراءة مع أو ضــد أو مــحــايـدة أو
فـيـمـا يــسـمى بـالـقــراءة الـفـاعـلـة أو
اخلـامــلـة  إال أن خــطـاب الـكــراهـيـة
الـذي تفـصح عـنه عـتبـة الـنص قد ال
يــكــون أصال كــمـا هــو في الــظــاهـر
ـــا يـــهـــدف إلـى اســـتـــفــزاز ذات وإ
ـــتــلـــقي لـــكـن أين يـــكــون مـــرسى ا
احلقيقة? وأين تكمن بياضات النص
الـواقـعــيـة?  هل تـكـمـن في مـتـوالـيـة
ـ الـعـام احلـكـايـات الـسـرديـة في ا
ـــســرد اإليـــضــاحي لــلـــنص أم في ا

لهوامش النص?
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يعاد تثبـيت العتبة في صدر الغالف
األخـيــر مع مـقــتـبس نــصي هـو في
حــد ذاته يــكــاد يــكـون مــســتــقال عن
النص الـروائي ليـشـكل لنـفسه نـصا
إشـكـالــيـا في خـطــاب اآلخـر بـعـد أن
شاخت مـدينـته وحتـولت إلى مديـنة
شـبـحـية فـي أواخر الـقـرن الـعـشرين
"شـــاخت الـــبـــصـــرة يــا بـــاالجـــاني
غـادرت مـاضـيهـا رسـمـيـا بال رحـمة
وحتـولت نــهـاراتــهـا إلى مــتـرادفـات
مـبــهـمـة قــبـيــحـة الـوجــوه وفـاقـدة

للوضوح أيضا".
يــــقــــدّم الــــنص الــــســــابق مــــعــــطى

ـكـان مع ـكـان وا مـعــلـومـاتـيـا عـن ا
غرابة االسم "باالجاني" قد يحيل إلى
ـديـنـة كـمـا يـشـيـر إلى مـاضي هـذه ا
حـاضـرهـا وفي الـعـودة إلى الـغالف
األول نرى "مـعلقة بلـوشي" والبصرة
ـكن أن يدخل مـوطن الـبلـوش فهل 
ـهـمش هـذا الـنص فـي الـكـشف عن ا
سكوت عنه في التاريخ اإلنساني وا
ـدينـة وتعشـقيه مع حـاضرها لهذه ا
الـــذي شــــهــــد الـــويالت والــــكـــوارث
اضي واحلاضر والتي والدمار في ا

اء العذب. مازالت حتلم بشرب ا
والـــســــؤال: أين يـــقـف الـــنص? وأي
منطقـة اختار العبيـدي للوقوف فيها
من أجل إيـضــاح خــطـابه اجلــمـالي
ــر عــبــرهـا? وأي احملــطــات ســوف 
السيـما أن كل الـطرق لـلمـدينـة وعرة
تـضـاربة ومـفخـخـة في احلكـايـات ا
كــمــا أن أبــوابــهـا مــوصــدة في وجه
بـيــاض احلـقــيـقــة هل يــقـفــز عـابـرا
ـعيقات ليتكئ على باخليال كل تلك ا
" حكايات النـاس "الشطار والعياري
ويؤسس لـنصه زاوية يسـتريح فيها
من عــنـاء حــفـريــات الـتــاريخ ونـبش
مــلح طـ احلـاضــر الـذي أكل جـلـود
ــديـنــة في ســاحــات احلـرب أبــنــاء ا
ـوت وشـظــايـا الــقـصف واجلــوع وا
اجملانـي حتى إن أحالمه لم جتـد لها
فـسـحـة عـلى أرصـفـة الـشـوارع الـتي
هــاجــرتــهــا الــســيــقــان الــبــضــة في

سنوات الشوق?
تــلك مــحــنـة الــكــاتب مـن أين يــبـدأ?
وكـيف يؤسس لـبنـاء هرمـه السردي?
ـكـونات األسـاسـيـة لـبـنـاء احلـكـاية ا
تـوفرت كـلـهـا لـكنـهـا ال تـسـتـطيع أن
تـنطق أو تـشـير أو تـدل عـلى نـفسـها
بـوصـفـهـا عالمـة  انه الزال في طـور
الــشـكــلـيـات "هــذه الـروايــة من نـسج
اخلــــيـــال وإذا اتـــفق أن تـــشـــابـــهت
حوادثـها وأشـخاصـها وأمـكنتـها مع
أشخاص حقيـقي وحوادث وأمكنة
حــــــقــــــيــــــقــــــيـــــة فــــــهــــــذا مــــــحض

ومجرد من أي قصد". مصادفة
بعـد أن نعـبر شـاهد اإلهـداء يضـعنا
الــكــاتب فـي فخ الــســيــاســة "مــوجــز
اتــفــاقـــيــة هــاولــيـــر" إذ حتــيل هــذه
الـعتـبة إلى اتـفاق  18وما تـرتب على
ذلك االتــفــاق من الـتــزامــات حـكــومـة
ــــركـــز إلى اإلقـــلـــيم إال أن مـــوجـــز ا
العـبيـدي يخـتلف اخـتالفا كـليـا فهو
إشـــاري وإيــضـــاحي إلطـالق "ســراح
فـــصـــول مــا ال يـــحـــصى من غـــرائب
ـــفــــاجـــآت" األحـــداث والــــوقــــائع وا
عنى أراد الكاتب "الرواية- ص ?"9
ــوجـز أن يــكـون مــفـتــتـحـا من هـذا ا
النــطالق الــبــنــيــة الــســرديــة لـلــنص
ؤسـسة أو التي كـونات ا وإيـضاح ا
تــرتــكــز عـلــيــهــا أسـس احلــكــايـة أو

تواليات احلكائية. ا
رتكزات هي:  هذه ا

أوال: اخليال 
ثانيا: الدفاتر 

ثــــالــــثــــا: االتــــصــــاالت واحلــــوارات
واالستفسارات 

رابعـا: الـوصـية في تـنـفـيذ الـتـكـليف
"الكتابة".

مــاذا لـو اعــتـذر الــكــاتب عن تــنـفــيـذ
الوصـية بـعد سـتة من مـخاض والدة
هـذا الـنص?تـتـبـخـر احلـكـايـة ونـفـقد
ـكن أن يكتب مـن قبل كاتب نـصا ال 
كان وتاريخه آخر فهذا نص حياة ا

يــوم لــلــحــفــاظ عــلى احلــيــاة وقـد ال
تـنـجح في بـعض األحـيـان لـسوء حظ
الـهـارب أو شـيطـنـة الـزنـبـور فـي لدغ

الهارب.
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في سفر الـتفاصيل احلـكاية ال يفصح
الـسارد عن األطـروحة اإلطـارية لـلم
ــهــمـة لــلـمــتــلـقي ـا يــتـرك تــلك ا وإ
ليـرسم ذلك اإلطار إال أنه ال يرسم ذلك
ـا هناك موجهات بعفـوية مطلقة وإ
حـدثية في مـ احلكايـة تؤثث صورة
اإلطـار لـلـنـص مـسـتـجـيـبـا لإلطـاريـة
ـعنـى أن الـسارد الـفـكـريـة لـلكـاتـب 
ا يريد من هذه ليس حرا في البوح 
ـــحــددات ـــا مــقـــيـــد  الـــزاويـــة وإ
ووظــائف تــفــصـح عن مــســبــبــات أو
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جلستان للخزعلي في بغداد

جنـد أن الـعـنـوان مـلـفت لـلـنـظر ألن
الضوء ال ألـسنة له فـاأللسنـة للنار
وهي فـعـل شـر والضـوء فـعـل خـير
إذن هنـاك تـضارب وتـضـاد في هذا
الـعـنـوان هــنـا يـجب أن نــبـحـر في
الـكـلمـة من دون شـرح يـقتل الـشـعر
ألنه إيـحاء. وبـعد ودالالت مـتجددة
مـختـلـفة ومـتنـوعة وحـرة والشـاعر
ـاضي كألـسنة يقول تـراءت صور ا
الــضــوء وهــنـا هــذه الــكــاف الــتي
يــؤكــدهـــا خــطـــيــرة في مــدلـــولــهــا
ونـسـقـهـا واجتـاهــهـا في الـتـشـبـيه
ــشـبه بـه فـنــحن نــشـبـه الـشيء وا
بــالــشيء الــقــريـب إلــيه لــكن حــ
تـفضـي التـشـبـيـهـات إلى نـافذة من
عـنى وفـضاء الـرؤيا الـتـعبـيـر في ا
التي تـمنحنا بـعداً آخر في التأويل
ـعـطـيـات الـتـي تـقـدمـها والـبـوح وا

اجلـهـود النـقـديـة الـتي حـاولت أن
تـســتـبـطن هــذه الـتـجــربـة الـتي ال
زالت مـثـار جـدلٍ واختالف وال زال
البعض ال يـعدهـا في خانة الـشعر
أو من جـــنـس الـــشـــعـــر ألســـبـــابٍ
عـديـدة. وبـاخملـتـصـر فـأن اجلـهود
الـنـقـديـة قـد ظـلمـت هـذه الـتـجـربة
ـا تكون قد أنصفـتها فمنذ أكثر 
انـبـثـاق قـصـيـدة الـنـثـر كـانت لـهـا
مـســارات بــدأت مع جـاك بــريـفــيـر
الـذي تـرجـمت قـصائـده إلى الـلـغة
العـربـية وسـبـبت عـاصفـة هـوجاء
ـتــحـمس بــ الـشــبـاب الــعــربي ا
لــلـــتـــجــديـــد حـــيــنـــهـــا ومــا زالت
تــأثــيــراتـــهــا حــتى اآلن ويــطــمح
الشـاعر اخلزعلي أن يـقول اجلديد
ـعـبـر عـن أفـقه الـتـأمــلي والـفـني ا
والوجـودي... وفي ألـسنـة الـضوء

ـداخلـة األخرى قـصيـدة الـنثـر.. وا
ـرسـومي كــانت لـلـشـاعــر حـسـ ا
الــذي قـال إنه لــيس نــاقــداً ولــكـنه
ـــتـــلـك رؤيـــا لـــلــــشـــعـــر من دون
تــبـريــرات جلـمــالـيــات الـشــعـر في
مــواطن مــعــيــنـة ويــخــفــضــهـا في
مواطن أخـرى واكـتفى بـالـقول انه
لـروح الــشــعــر فـقط فــلــيس هــنـاك
مـبررات فالـشاعـر ال يكتب من أجل
األدوات فـــــــنــــــصـف أن أداة هــــــذا
الـشـاعـر عالـيـة وأداة اآلخر ركـيـكة
أو بـسـيطـة فالـشعـر احلـقيـقي هو
ــتـلك رؤيـا أو فــكـرة تـكـون الـذي 
في تـــمـــاسٍ مع احلـــيـــاة ومع ذات
اإلنسـان بلـغـةٍ ليـست بسـيـطة كـما
ـا يــقــال وتـبــرر بــالــدهـشــة وكــأ
الــقــصـيــدة كــعـمل بــنــاء أو نـحت
بـيـنـمـا نـتـجـاهل أن الـقـصيـدة هي

روح تـقــدم رؤيـا واضـحــة فـنـحن
نكتب مـا نراه وماذا نريد من هذه
القـصيدة وأية فـكرة نريد أن تصل
وأي مــعــانــاة حـــيــاتــيــة نــريــد أن
ـتـلـقـ في نــوصـلـهـا إلى أذهــان ا

هذه النصوص.. 
الئـكة وفي جـلسـة مـنـتـدى نـازك ا
كــان الــشــعـــر أكــثــر حتــلـــيــقــاً في
الــــفــــضـــــاء من مــــســـــار الــــنــــقــــد
ـداخالت الــنــقـديــة حــيث فـسح وا
اجملــال أمــام الــشــاعــرين لــيــقــدمـا
نـصــوصـهــمـا الــنــثـريــة جلـمــهـور
ـسـتمـعـ الذي أبـدى الـكثـير من ا
التفـاعل مع طريـقة إلقـاء اخلزعلي
ونـــال اســـتـــحـــســـانه بـــطـــريــقـــته
الــتـمـثـيـلـيــة لـلـنـصـوص ومـخـارج
سـتـمـع احلـروف الـتي أمـتـعت ا
وكـان من أهم األشـكـال الـتي تـمـيز
بــهـا اخلـزعــلي قـصــيـدة الــومـضـة
الـــتـي اتـــســـمت لـــديه بـــاجلـــزالـــة
واألختـزال والتركـيز عـلى احلاالت
اإلنسـانـية الـتي تـخـلفـهـا احلروب
وكـأن احلــرب قـد ألـقـت بـأعـبــائـهـا
عــلى كـاهــله الـشـعــري واإلنـسـاني

فكرس معظم نصوصه لها. 
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ا تمـيز به الـشاعـر أنه يحرص و
على أن يـجعل عنـوان ومضاته في
مؤخرة النص وكأنه يريد أن يقول
أن الـنص هـو الـذي يولـد الـعـنوان
ولـــيس الــعــكس.. عــارفــاً بــأســرار
االشـــــتـــــغـــــال ضــــمـن مـــــحــــدداتٍ
ــتـاز بــثـراء وضــوابط واضــحـة 
اللغة يـحلق في فضاءٍ من التخيل
ـتـاز بـعـناوين بـحـرفـيةٍ وخـبـر. و
قـــصــائـــده  مـــثل كــابـــوس وربــوة
االنـــتـــظــــار وغـــيــــرهـــا. مــــتـــعـــدد
ـواضـيع إذ يـنـتـزع مـوضـوعـاته ا
من جــســد احلـيــاة لــتــمــثل الــوتـر
احلـساس في الـهـاجس اإلنـساني.
وقـــد تـــمـــكن الـــشـــاعـــر من أدواته
ومـــعــرفـــته الــواضـــحــة بـــجــوهــر
الـــشـــعـــر فـــهـــو شـــاعـــر ذو قــدرة
حــقـــيـــقـــيـــة فـي أداء نص مـــهم له
وقعه. وفي معرض رده على سؤال
مـديــرة اجلــلــســة الــكــاتــبـة زيــنب

ـــاذا اخــتـــار (ألــســـنــة فــخـــري 
الضـوء) عنـواناً جملـموعـته قال:
إنـه أراد أن يـــقــــول أن الـــضـــوء
ـا الـذي هــو فـعل خـيــر يـنـطق 
في لــواعج الــشـاعــر بــعــيـداً عن
ألــســنــة الــنـــار الــتي حتــمل في
مـضـمونـهـا االحتـراق.. وحـينـما
ـاذا اخـتار قـصـيدة الـنـثر سـئل 
بـديالً عن الــشـكل الــعـمـودي في
الــشـعــر بــعـد أن كــانت بــدايـاته
فــيــهــا قــال: أنه وجــد أن الــنــثـر
أوسع مــجــاالً ومــدى وأغــزر في
ـشاعر الهادرة في التـعبير عن ا
لــواعج الـــشـــاعــر.. بـــعـــيــداً عن
الــتــقـــيــيـــدات الــتي تــفـــرضــهــا
الـضرورات الشـكليـة في قصيدة
ـا قــرأه اخلـزعـلي الـعــمـود.. و

خالل اجللسة نختار:
كــيـف لي أن أرسم وجـــهي عــلى

اء  ا
وأنا كلي نهر 

(حيرة) 
 ×××             

عاجل 
سأؤجل ميتتي لقيامة أخرى 

فـــقـــد حـــصـــلت عـــلى تـــصـــريح
مجاني 
حسناً 

سأفعل ما يحلو لي 
أسب العنب األسود 

أغازل اجلميالت وألعن آباءهن 
 ×××××          

الـنوافـذ الـتي استـقـبلت الـضوء
طويالً 

مدينة للفراغ وحسب 
(حقيقة) 

 ××××       
وت  أمي ال تدرك معنى ا
فقط ترسم الدموع سلماً 

كلما استنزفت ساعات البقاء 
(إحساس) 

 ×××           
أثداؤها كبيرة: 

وال حـــمــالــة لـــهــا غــيـــر أكــتــاف
اجلنود.. 

(حرب)
  

  

غالف الرواية

خطاب الكراهيـة للقرن العشرين قرن
الكوارث واحلـروب والويالت والدمار
عـــلى مــســتـــوى الــعــالـم كــكل ولــيس
الــبــصــرة أو الـعــراق فــقط فــإذا كـان
خطـاب الكراهـية لـلقـرن العـشرين هو
السائـد في احلكـاية فهـذا هو الـظاهر
ـوارب لــلـنص اخملــادع أو اخلـطــاب ا
الذي يـتـيح خلـطاب اجلـمـال والسالم
ليسود من خالل الكشف عن الكراهية
ودحرهـا بـاحملبـة مثـلـما هـو األمر في
ـنفى دفن مـولود الـبـلـوشي في بالد ا
وإخـراجـه بـعـد عــشـر سـنــوات لـدفـنه
على عـمق أكثـر متـيحا آلخـر أن يحل

في موقعه األول.
ـــ يــكـــشف عن وإذا كــان خـــطــاب ا
ـسـرد ـعـادلــة فـإن خـطــاب ا وجـهَـي ا

اإليــضـاحي اخلـتــامي واضـحـا من
حـيث الـداللــة الـنـصــيـة اجلـمــالـيـة
ـهيـمـنات الـعـامة الـذي كـشف عن ا
التاريـخية واالجتماعـية واحلياتية
والـسـلـوكـيـة لـلـمـ الـنـصي وهـو
اخلـطاب الـشمـولي اإلنسـاني الذي
يـقــفـز عــلى مـحــلـيــة احلـكــايـة إلى
شـــمـــولـــيـــة اخلــــطـــاب اجلـــمـــالي

اإلنساني.
هـذا اإليـجاز يـحـفـزنـا إلى الـوقوف
عــلى شــفـرات هــذا الـنص مــثـلــمـا
يحفزنـا على إضاءة اجلوانب التي
ـت وشـــكــــلت أصـل حـــكــــايـــات ر
البـلـوش وقدرات الـتـخيل الـسردي
التي حافظت عـلى إيقاع السرد في

هدوئه وتدفقه. 

جـلسـتـان احـتـفـائـيـتـان ومـكـانان
منفصالن والـشاعر واحد كان قد
حل ضـــيــفـــاً عـــلى أهم صـــرحــ
ثــقــافــيــ خالل األيــام الــقــلــيــلـة
ــاضـيــة لــلــحــديث عن جتــربــته ا
األدبــيــة ومــنــجــزه األدبي فــقــدم
عــرضــاً مــوجـزاً ومــجــمــوعــة من
قــصــائــده حــيث ضــيف االحتــاد
العام لألدبـاء والكتاب في العراق
- نــــادي الــــشــــعـــر عــــلـى قــــاعـــة
اجلواهـري الـشـاعـر أحمـد حـمـيد
اخلـزعــلي في أصـبـوحــة شـعـريـة
مع الشـاعر سعد عـودة وبعد أيامٍ
الئكة قـليلة ضـيف منتـدى نازك ا
ـتنـبي الـشاعـر اخلـزعلي مع في ا
ــا قـــاله الــشـــاعـــر مـــيـــمـــون. و
اخلزعـلي في جلسـة االحتاد التي
أدارهـا الـشـاعـر زيـد الـقـريشي أن
مـوهـبـة الـكـتـابـة بـدأت لـديه سـنة
 1996حيـنما كـان طالـباً جامـعياً
وتـأثر بالكـثير من الشـعراء أمثال
الــــســـيــــاب والـــنــــواب وقــــبـــاني
وبـودلـيـر. تـمـيـز بـقـصـيـدة الـنـثـر
والـومـضــة ألن مـسـاحـتـهـا أوسع
من شــعــر الـعــمـود.. لــذا تـمــيـزت
ومـضـاته بـالـدهــشـة الـكـامـنـة في

نهاياتها..
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ـيل إلى السـوريـاليـة لـكنه وهـو 
يجد نفسه فـي الرمزية. تستهويه
الــطـبــيــعــة في أغــلب قــصــائـده..
ويـتـسم بـكـونه ثـائـراً سـاخـراً في
بـــعـض قـــصــــائـــده. × وفـي بـــاب
ـداخالت التي تقـدم بها جـمهور ا
احلاضـرين قال الشاعـر منذر عبد
احلـر في مــداخـلـتـه أنه كـان عـلى

اطالع جــيـد عـلى جتـربــة الـشـاعـر
أحـمد حـمـيد اخلـزعـلي في ديوانه
(ألـــســنـــة الـــضــوء) وهي جتـــربــة
ـثـلـة تـسـتـحق الــوقـوف عـنـدهـا 
ـــاذج األدب لـــنـــمـــوذجٍ مـــهم من 
اجلـديـد وأضـاف احلــر في الـبـدء
أود القول أن قصـيدة النثر ستظل
فـي خـــصــــامٍ مـع الــــنــــقــــد مع كل

جانب من جلسات احتاد االدباء في بغداد


