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ستكشف البريطاني اللـفتنانت جيمس كوك إلى القارة ألول مرة في  تعتزم احلكومة االستراليـة بناء نصب تذكاري جديد إحياء لـلذكرى السنوية ليوم وصـول ا
 29 أبريل نيسان عام 1770 .

وسيقام النصب قبل حلول ذكرى مرور  250 عاما على وصول كوك في عام 2020 .
ـكان الذي التقى فيه أفـراد طاقم السفيـنة البريطانـية إنديفور ألول مرة مع سـكان استراليـا األصلي ليغـيروا مسار تاريخ هذا وسيشيد النـصب في بوتاني باي وهو ا
ستـعمرين االجنليز البلد. وال يشعـر اجلميع بسعادة إزاء الـنصب التذكاري لـكوك في استراليا الـتي شهدت صراعات في اآلونة األخـيرة بشأن ما إذا كان االحـتفاء با

. يؤذي مشاعر سكان البالد األصلي
وشدد رئـيس الـوزراء االسـترالي مـالـكولم تـرنـبول ووزيـر اخلـزانـة سكـوت مـوريسـون عـلى أن النـصب سـيـمثل اجلـمـيع مع طرحـهـمـا خطـة إقـامة هـذا الـنصب من أجل

. ثل مكان التقاء ثقافت وقع  التشاور اجملتمعي يوم السبت قائل إن ا
وقال ترنـبول لـقد كان أول لـقاء ب األوربـي واالسـتراليـ األصليـ هنـا على إيست كـوست. هذا يـتيح لنـا فرصـة إلثبات وجـهة نظـر من كانـوا على السـفيـنة ووجهـة نظر من

كانوا على الشاطيء .
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الـشهرة مـا ال يسـتحقـونها
 فهناك الكثير من األسماء
واألمـثـلـة  ولـعـلّي سـأثـيـر
ضـــجـــيــجـــا ال أريــده  لــو

ذكرتُ بعضا منهم .
{ شاعر تـمنـيت ان تصل الى
مسـتـواه في الـشعـر الـعـمودي

وقصيدة النثر?
- لم أسـع لـهــذه األمـنــيـة 
فـــأنـــا أعــتـــزّ بـــتـــجــربـــتي
الــــذاتــــيـــة رغـم إعـــجــــابي
بــــقـــــدرات الــــكــــثـــــيــــر من
ــبـدعـ في كل الــشـعـراء ا

لون شعريّ .
{ تــكـــتب الـــشـــعــر والـــروايــة
ـســرحــيـة ولــديك مــســلـسل وا
تلفزيوني وتـعمل في الصحافة
واالعالم هل ترى ذلك تشـتتاً
أم مـواهب مـتـعـددة.. ومـاذا لو
ركــزت عـــلى جــنـس واحــد هل
كــانت الـــنــتـــيــجـــة افــضل? مع
يقـينـي انك تعـد نـفسك شـاعراً

قبل كل شيء?
ا تـنطلق كل كـتاباتي - ر
من إحـسـاسيّ بشـعـريتي 
لكنني لم أحـدد يوما كتابة
لــون مـــحـــدد من الــفـــنــون

األدبــيّـة الـتي ذكــرتـهـا  ولــكن هـنـاك
كـنها أن تتضح كما رؤى وأفكار ال 
أريد في القصيدة  فالرؤية الفكرية 
ــوقف وا والـــرســالـــة اإلنـــســانـــيــة  
ـكن لـلـقـصـيـدة أن تـنزل اخلـاص ال 
إليه  فـهي في هـذا اخلـيـار سـتـكـون
سطـحيـة مبـاشرة فـيهـا من القـصديّة
الــكـــثــيــر  لــذلك  تـــصــاغ األحــداث
سرديّا  فأخـضعـهـا فنـا الشتـراطات
الــســرد  أو تــتــطـــلب مــنـي األفــكــار
إطـالقـــهـــا درامـــيـــا فـــأخـــضع أدوات
بنائها للمسرح أو الدراما  وفي هذا
ليس تشتتا  وضياع جهد أو طاقة 
فــأنــا أرى الــعــكس أن هــذا الـتــوزيع
ويـجــعـلـني يــنـظّم الــرؤى واألفـكـار  

مخلصا للشعر أكثر .
{ ما هي الـبوابـة التي تـفـتحـها الـقصـيدة
لك عـند عـنـاقك لـهـا لـلـوهلـة االولى هل هي
ــرأة أم بـــوابـــة الــطـــفـــولـــة أم احلـب أم ا

الذكرى... ?
- بـــصــراحــة  عــنـــدمــا أتـــعــاملُ مع
الـشـحــنـة األولى لـلــقـصـيـدة  أشـعـر
بـأنـنـي أمـتـلك الـعـالم كـلّه  وعليّ أن
أجتـــول في مــــا أخـــتـــاره من أنـــصع
وأجمل األشياء  وال أعني بالنصاعة
واجلــمـــال هــنــا  الـــبــعـــد الــهــاديء
ا ـستـرخي في هذه األشـياء  بل  ا

أنـا احاور الـشـاعر مـنـذر عبـد احلر
ــــاذا تـــبـــادر الـى ذهـــني ال اعـــرف 
خـاطــر مــفــاده مــا أحــلى ان تــكـون
شـاعـراً وإنــسـانـا في آن واحـد هل
ــست من خـالل اجـابــاته ان ألنــني 
ـــكن ان يــــكـــون شــــاعـــراً ــــرء ال ا
ـعنى حـقـيقـيـاً إن لم يـكن إنسـانـاً 
الــكــلــمــة  ألن الــشــاعــر البــد له ان
يـتعـامل بصـدق مع الشـحنة األولى
لــلــقـصــيـدة  عــلى رأي عـبــد احلـر
فـكـيف له ان يـتـسم بـالـصـدق إن لم
ـعنى الكلمة . وألنني يكن إنساناً 
اعـــرف شــاعــرنـــا عن قــرب وأعــرف
مـدى انـسـانـيــته فـأنـني اقـد ادركت
مـــبـــكـــراً ان انـــســـانـــيـــته هي ســـر
ــبــكــرة فــقــد كــان اول شــاعــريــته ا
مقـصيـدة له قد نـشرت في صـحيـفة
عـربـية لـبـنـانيـة حتـديدا مع مـقـدمة
لـهــا من احملـرر الــقـفــافي وهـو امـر
نــادر كــمــا ان شــاعـريــتـه الــفــائــقـة
تــرتـبط بــإنــسـانــيـتـه فـهــا هـو رغم
الــسـنــوات الــطـويــلــة الزال يـتــذكـر
مـراتع صـباه في الـبـصـرة العـتـيدة
زيد من نسي  ويذكر شعرائها ا
الفخر والتبجيل . وفي هذا احلوار
تيقنت من انسانـية شاعرنا عندمتا
سـألتـه عن اجلمـلـة الـنثـريـة التي ال
ينساها فذكر لي مقطعاً من قصيدة
تتـحدث عن احلرب وهـذا دليل على
ان فــواجع احلــرب ومــآســيــهــا قــد
ــلــفت في هـذا حــركت انــسـانــيـته.ا
احلـوار الـذي اقـدمه بـفـخـر لـقـارىء
(الـزمان) لـم يكن اعـتـداد عـبـد احلر
ــا اعــتــداده بـــنــفــسه فــحـــسب وا
بقـصيـدة النـثر الـعراقـية  الـتي قال
عـنها انـها( ذات خصـوصية وتـميز
تـتـقدّم بـهـما عـن النـمـاذج األخرى 
ـيّــة) .. لـكي ال عــربـيّــة كـانت أم عــا
اطـيل هـاهـي مـحـصــلـة حـواري مع

الشاعر منذر عبد احلر:
{ ( قالدة األخــطــاء ) هي مـــجــمــوعــتك
الشعرية األولى وقد صدرت عام 1992

فــهل ثــمــة اخــطـــاء في مــســيــرتك أديــبــاً
وانساناً وهل استفاد منذر عبد احلر من

اخطائه?
- اخلـطـأ فـكرة  وأنـا أرى أنه يـبدأ
مع اإلنـسـان منـذ يوم والدته األول 
ألن الـــبــــيـــاض يــــبـــدأ بــــالــــرحـــيل
التدريجيّ من ورقة العمر . واخلطأ
تداول  بل هو عناه ا هنا  ليس 
رؤية وموقف جماليّ  وخيار فكريّ
أيــــضـــا  لــــذلـك وضـــعـت قالدة في
عـنـقـي أسـمـيـتــهـا " قالدة األخـطـاء"
وأنــا أرى أنـــهــا أخــطـــاء في غــايــة

العذوبة واجلمال واإلنسانية.
{ بعد هـذه السـنوات الـطويـلة لـو طلبت
مـنك تـشــذيب ومـراجـعــة قالدة االخـطـاء
فـهل تـقـوم بـذلك ام انــهـا لـيـست بـحـاجـة

الى ذلك?
- لن أشـــذّب  بـل ســـأضـــيـف لـــهـــا
شذرات أخرى  ألن ما منـحتنا إياه
حـــيــاتــنــا  مـن خــســارات وفــقــدان
ومـواجع وآالم جتـعـلــنـا مـتـشـبـثـ
بـتدوين ما نـراه بكل إصـرار وحرقة

وحتدٍّ أيضا.
{ بـ مــجـمــوعــتك االولى ومــجـمــوعـتك
األخــيــرة ( صـــديــقي األمـل ) الــصــادرة
في 2015ست مجـامـيع شـعـريـة اخرى
كـيف تـفــاضل بـ هـذه اجملــامـيع وكـيف

تصور لنا البارومتر الفني لها?
- للـعلم يا صديـقي العزيز  إن لكلّ
مجموعـة نكهـتها وطـابعهـا وزمنها
ولـذة قـصـائـدها  وهن مـثل بـنـاتي
ـدلالت  الالئي أنــتـمي احلـلــوات ا
فال فرق بينهن .  لهن وينتم لي 
{ كتـبت الـشـعـر العـمـودي والـنـثر  اين

اذا? جتد نفسك و
- لـكلّ قـصـيدة شـحـنة انـطالقـتـها 
وفي كل مـا كـتـبت لـم أحـدد مـسـبـقا
ضي شكل الـقصيدة  لكـنني بـعد ا
في بنـائهـا أشعـر بطبـيعـة شكـلها 
ألحـرص بـعـد ذلك عــلى مـعـاجلـتـهـا
فــنــيّــا  وتــدارك أدوات إجنــازهــا 
لـتـكــون ضـمن الـنــسق الـفـني الـذي

جاءت به  لـذلك فـإن الـقـصيـدة هي
الـتي تـخـتـار شـكـلـهـا  ومـا عـلي إال

اإلستجابة .
{ مـا اجـمـل بـيت شــعـري قـلــته ومـاهي
اجلـمـلـة الـشـعـريــة الـنـثـريـة الـتي تـراودك

اكثر من غيرها ?
- ســـأقـــول أنــنـي أحبّ بـــيــتـــ من
الـشعر الـعمودي كتـبتهـما في بداية

طريقي الشعري وهما :
تبقى الوجوه وإن شطّت بها السبلُ
قلُ   والشوقُ ينخرُ ما قد ضمّت ا
هذي احلياةُ فدعها في جذاذتها    

وت ال نصلُ  نسعى إليها وغير ا
أما اجلمـلة الـنثريـة التي ال أنـساها
فـهي من قــصـيـدة اعـتـراف كـتـبـتـهـا
اضي مـنـتصـف تسـعـينـات الـقـرن ا

وأقول فيها : 
كالنا يحملُ زهوراً ذابلةً 

خذي كفّي 
منحتها احلربُ ندما

واختفت فيها الوصايا 
ولوّحت

لوّحت كثيرا للغائب 
{ هل تتذكر اولى خطواتك في النشر ?
-  نعم  كانت محاوالتي األولى ب
بـاقـة من أجـمل وأروع الـشـعـراء في
مــحـلــة اجلـمــهـوريــة الـشــعـبــيـة في
مــديـنــتي الــغـالــيــة الـبــصـرة  كــنـا
نــتــعــاطى الــشــعــر بــهــوس وعــشق
وجـمـال  وكـنـا نــتـبـارى في احلـفظ
واإلنـشـاد  وكـنتُ عـلى حـيـاء أرسل
بــعض نـــصــوصي الــبــســيــطــة إلى
تـخصـصة  وقد نـشرت الـصـحف ا
لي نـصـوصـاً قـصـيـرة فـي صـفـحات
القراء  حتى نشرتُ نصي األول في
مـجـلــة" ألـوان" الـلـبـنـانـيـة وقـد أخـذ
ـتازة  مع مـقـدمـة حملرر مـسـاحـة 
الصفحة  حينها دخلتُ عالم النشر

 كان ذلك منتصف عام . 1979
{ شــاعــر عــراقي تــعــتــقــد انه لم يــأخــذ
اســتــحـــقــاقـه من الــشـــهــرة واالعالم ولم
ينصـفه النقـاد? وهل هناك شـعراء اخذوا
ـــا ــــتـــابــــعـــة اكــــثـــر  من الــــشـــهـــرة وا

يستحقون?
- نـــعم هــنـــاك شــعــراء رائـــعــون لم
يــأخــذوا فـرصــتــهم احلــقـيــقــيـة في
الـــــــنـــــــشـــــــر  وهـم مـن زمالئـي في
حيث إعداديـة اجلمـهـورية لـلبـن  
كـانت مـنـجـما لـإلبداع  ومن هؤالء
الشـعراء  تـوفيق حـنتـاو ومنـصور
مـذكــور ورعــد الــســيــفي وغــيـرهم 
وهـــنـــاك من ظــلـم شــعـــريــتـه وبــقي
منـزويا مـثل الشـاعر الـدكتـور مديح
الـسـويـعـدي  أمــا الـذين أخـذوا من
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االجـتــمـاعـيـة  الحظ كـيف رسم الـروائي
عالقة مسعود بزوجة ابنه (سهير) (وجد
رسالـة في بريده االلـكتروني ورأى مـعها
صــورة ســـهـــيــر وهـي حتــمـل مــســـعــود
الـصـغـيـر عـلى صـدرهـا وتقـف الى جوار
وائل وقـد امـتأل جـسـده بـعض الـشيء ..
ورأى صورة اخـرى لوحدهـا وهي بكامل
انـاقـتهـا وزينـتـها قـرأ حتـتهـا (مع حبي)
فــضـحك ان هــذه الـصــورة خـاصـة به) /

ص: . 91
3- كـــســـر افق الــــتـــوقع : افـق الـــتـــوقع
مفهوم جمـالي له عالقة بعملـية استقبال
ــكن ان يــشــعــر الــنـص وتــلــقــيه وهــو 
القار بالـرضا او يترك عنـده اثراً سيئاً
ألن الـــنص يـــصـــدم تـــوقـــعـــات الـــقــار
ويــــعـــاكـــســــهـــا . وفي روايــــة بـــســـتـــان
الـيـاسـمـ يـنتـشـر كـسـر افق الـتوقع في
اثـــنــــاء الــــســـرد مـن خالل الــــصـــراع او
احلــبــكـــة الــدرامـــيــة او الــتـــداعي احلــر
للراوي الـعليم ويتـرك عالمة رضا او اثر
تـلقي  فـعالقـة سهـير وهي سـيئـاً لـدى ا
زوجة وائل بـوالده مسـعود حـ همّ بها
او هــــمت بـه لــــوال دعــــاء ربك لم حتــــقق
اهدافها ما كسـر افق التوقع لدى القار
كـذلك فـاجــأ الـروائي الـقــار حـ جـعل
سـهـيــر زوجـة نـائل تــمـارس اجلـنس مع
نـبـيل مع انه زوج ابـنـة مـسـعـود (رفيف)
قــال عن مــســعــود في عالقــته مـع زوجـة
ابــنه (ســـهــيــر) (كـــان صــوتــهـــا الــعــذب
يـتـرقـرق فـي سـمـعه ويـتــسـلل هـنـاك الى

روحه وقد صارت تنتقل من 
اغنـيـة الى اخرى  قـالت وهي تشـير الى
بـطـنـهـا  –لــوال حـفـيـدك الــذي في بـطـني
لــرقـــصـت لك ايـــضــاً  –رد وهـــو يالمس

يــتــصف اســلـوب نــاطق خــلــوصي في
اعـمــاله الــروائــيــة عــمـومــاً بــاخــتــيـار
ضام الهادفـة وليدة الواقع وببناء ا
فني محكم والسيما في روايته (بستان
ـنـاورة ) فــله الـقـدرة عــلى ا الـيــاسـمـ
لـلـوصـول الى الـهـدف ولم يـكـن الـهدف
مـا يشـد القـار فحـسب بل تلك الـقدرة
السـردية التي تـكسر افق تـوقع القار
ا ا حتمل من وحدات سـردية وتشده 
سـيــحـدث ولــعل ابـرز ثــيـمــات الـسـرد
الــــقــــصــــصي فـي روايــــته (بــــســــتـــان

) ما يلي : الياسم
1- الواقعية في السرد : صوّرت رواية
) آالم الــعــائــلــة (بــســتـــان الــيــاســمـــ
العـراقـيـة وافـراحـها ومـا جـرى عـلـيـها
بـعـد الـتـغـيـيـر 2013م وحـمل الـروائي
فـخـخات كـامـيـرته ليـصـوّر ما فـعـلـته ا
ثل وشخوص ابطال الرواية كانوا 
لـشرائح اصـابهـا احلـيف بعـد التـغيـير
2013م كاألطـباء فوائل الـطبـيب هاجر

ــارس عــمـله في وعـائــلــته الى لــنـدن 
احـدى مـسـتـشـفـيـاتـهـا خـوفـاً من الـثـأر
العشـائري خلطأ اصاب مـريضاً عاجله
وقـد رسمت هـجـرة وائل شعـور زوجته
سهيـر بالفراغ الـعاطفي إذ ارتبط وائل
ــرضــة هـنــديــة مــا جـعل بــعالقــة مع 
ســهــيــر تــقــتـــرب عــاطــفــيــاً الى والــده
مـســعـود الــشـاعـر الــبـطل الــرئـيس في
ــثـــقــفــ الــروايـــة إذ مــثلّ شــريـــحــة ا
واسـتــبــطن الـروائي شــخــصـيــته عـلى
لــســانــهـم وكــاد يــخــون مــبــادئه إذ همّ
بـزوجـة ابـنه وائل وهـمّت بـه لـوال دعاء
ربك وســالي مـــثّــلت شـــريــحــة حـــمــلــة
الشهادات العـليا فهي طالبـة ماجستير
ــشــرفــهــا (اشــرف) عالقــة تــربــطــهــا 
جنـسيـة مريبـة وكاد (مـسعود) الـشاعر
ــصــادر من مــكــتــبـته الــذي وفــر لــهـا ا
اخلـاصـة ان يـسـقط في فـخـهـا وامـتدت
الـسـمــسـرة اجلـنـســيـة من الـعـراق الى
بيروت على لسان بـطلة الروائي ربيعة

وابـنـتـهـا ميس ان يـتـسـتـر علـى عالقته
ارس اجلنس في بيت اجلنسيـة وهو 
الـدعـارة مع ربـيـعـة وابـنـتـهـا مـيس في
بيروت وكان بإمـكانه ان يقضي حاجته
اجلنسية مع سالي التي رغبت فيه وما
دامت تتـردد عليه في بـستان الـياسم
لـتـسـتعـيـر منه الـكـتب كـمصـادر الكـمال
دراستـها العـليا  لـقد رسم الروائي من
خالل شخصـية مسعـود (الشاعر) واقع
ـثـقـف  –كـمـا ارى- انـهـا عـلى طـبـقـة ا
حافة السـقوط او تتستـر على سقوطها
ـال العام) كـما انـها خائـفة مـن (حوت ا
ـثـقـف إذ رسم الـروائي ضـعف طـبـقة ا
ح اصـاب مسـعود اخلـوف من سميح
ــال الــعـام) إذ اراد ان الــوادي (حــوت ا
يـسـتولي عـلى بـستـان الـياسـمـ موئل

مسعود وبؤرة جتمع عائلته .
2- الصدق الـفني : الصـدق الفني : هو
تـمــثـيل الــواقع ورسـمـه بـأسـلــوب فـني
يـعبـر عن ذلك الواقـع ويعـكسه بـطريـقة
تـشـد الــقـار الـيه فـهــو اسـلـوب يـهـيئ
الـواقع ويـؤهـله لـيــصـبح فـنـيـاً (حـسب
ماركيز) لـه سماته اجلمـالية من اخليال
ا ـضمـون فـهـو ارهـاص  والـعـاطـفـة وا
يـحـدث وفي روايــة بـسـتـان الــيـاسـمـ
حتـــركت الــشـــخــصــيـــات وهي حتــاكي
الــواقع وتـتــوفق عــلـيـه حـ يــرسـمــهـا
الــروائي بــريــشـته الــفــنــيـة فــلــقـد رسم
الروائي أدوار ابطـاله كمسعـود الشاعر
وســهـــيـــر زوجـــة ابـــنه وائل وســـمـــيح
ــال الــعــام) وغــيــرهم الــوادي (حــوت ا
بأسلوب يـنم عن قدرة فنية بـلغة عربية
فـصيـحة مـعـربة او لـغة وسـطى اتاحت
لـه االنــــــشـــــــداد الى دفء الـــــــعالقــــــات

خدها برؤوس اصابعه  –صوتك 
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ويـسـتـمــر الـروائي بـأســلـوب شـائق في
وصف الـعالقـة الـغــرامـيـة بـ مـسـعـود
وسهير فيوقن القار ان سيقع احملذور
بـيـنـهـمـا  لـكن الـروائي كـسر افـق توقع
الـقـار حـ ابـتـعـد مـسـعـود عن زوجـة

باد . ابنه بداعي ا
4- االســتـــرجـــاع : يــوظف الـــروائي فن
ـعلـومات لـيـصل الى ترابط اسـترجـاع ا
سـلـسـلـة احـداث الـروايـة ويـحـافظ عـلى
ــــوضــــوعـــــيــــة لــــلــــروايــــة الـــــوحــــدة ا
واالســتــرجــاع في بــســتــان الــيــاســمـ
يـنـشط ذاكرة الـقـار لالحداث الـسـردية
الــتي ذكــرهـا الــروائي ســابــقـاً لــيــحـقق
اهـدافه ويـقتـرن االسـتـرجاع في بـسـتان
الياسمـ باالدهاش ويظـهر االسترجاع
عـن مـصـيـر كل شـخـص من شـخـصـيـات
الــروائي وحتــركــهــا في اثــنـاء الــلــعــبـة
ـــســـعـــود : الـــســـرديـــة  قـــالـت ســـالي 
(ســيــؤدي ســـفــرك الى تـــأخــيـــر اكــمــال
االطــروحــة  وجم قــلــيالً ثم قــال : مــعك
حق دعــــيـــني افـــكـــر بـــحل) / ص: 102
وبـــعـــد انــــقـــطـــاع االحــــداث عن ســـالي
وتـوالي ســرود قـصــصـيــة اخـرى يــذكّـر
الـروائي بـسـالي مـرة اخـرى (ضـحك في
سـره وردد مع نــفــسه : تـتــدبـر امــرهـا ?
ـكـنـهــا ان تـتـدبـر امـرهـا وهي ال كـيف 
جتـيــد كـتــابـة بــحث ? ال يـدري مــا الـذي
سـيــحــدث عــنــد مــنــاقــشــة االطــروحـة :
يـخشى ان تـكون هـناك فـضيـحة) / ص:
 . 134ثم يتـابع األحـداث مع سالي بـعد
انقـطـاع غـيـر قصـيـر لـيـخبـر عن انـهـيار
شرف. ناقشة وغياب ا سالي في قاعة ا

ــوضـوعــيـة : 5- االهــتـمــام بـالــوحـدة ا
ــوضـوعــيـة يــهـتم الــروائي بــالـوحــدة ا
وتـــســـلـــسل االحـــداث عن طـــريـق رصــد
كان حتركات الشخصيات في الزمان وا
احملـددين فـهو يـهـتم بـالـربط اجلزئي ثم
الـكـلي لالحـداث مــا جـعل الـروايـة بـنـاء
فنيا محكـماً فشريط االحداث على لسان
الشخصـيات ينتـهي معظمهـا قبل نهاية
الرواية وتكـون النهاية جـزء ملتحماً مع
ســـيــاق االحــداث ولــيس فـــقط نــتــيــجــة
وحيـدة عنـها فالـروائي مثالً رسم نـهاية

وت تراجدية لسميح الوادي (حوت ا
العام) قبـيل الرواية كمـا اعطى نهاية
تراجـيـديـة لـسـالي في قـاعـة مـنـاقـشة
ــشـــرف عــلى اطـــروحــتـــهــا وحـــتى ا
رســـالــــتـــهـــا (اشــــرف) غـــاب واغـــلق
محمـوله وبقي الكـثير من شـخصيات
الـروايـة كـمـسـعـود وابـنه وائل وزوج
ابــنـــته نـــبـــيل لم يـــتـــطـــرق الــروائي
ــثــلــون واقــعــاً لــنــهـــايــتــهم النــهـم 
اجـتـماعـيـاً فـي بلـده الـعـراق لم يـنـته

بعد .

تــوفّــره من تــنــاقــضــات وتــبــاعــدات
ّـهـا بـجـمـلـة أو مـفـردة أو أسـتـطـيـع 
مـقـطع شـعـريّ  لـتـجـتـمع حـولي كل
فردات الـتي ذكرتها في سؤالك من ا

طفولة وحب وذكرى .
{ هل يلج مـنذر عـبد احلـر الى القـصيدة

ك?  أم القصيدة هي من تلج الى عوا
- ال أقسر نفـسي على الكتابة  لذلك
فـإن القصـيدة هي الـتي تسعى إليّ 
وأحـيانا أنـتظـرها طويالً حـدّ اليأس
 لــذلك فــأنـا ال أراهـن عـلى قــصــيـدة
قادمة  ألنـني ال أدري هل تأتي أم ال
 وعـلـيه فــإنـني أرى أن كل قــصـيـدة
أنـتــهي من كــتـابــتـهــا قـد تــكـون هي

قصيدتي األخيرة .
{ تقنيات القصيدة?

- الـتـقــنـيـات تــأتي الحـقـا  أي بـعـد
مـــعـــايــنـــة الـــنص وإعـــادة قــراءته 
فمـوضـوعة الـقـصيـدة الـتي تـطلـقـها
الـــشـــحــنـــة األولى هـي الــتـي حتــدد
طـبيـعـة اإلحسـاس والـبعـد اجلـمالي
الــذي حتــتــمه مــســارات الــقــصــيـدة
عـنـدي  لـذلك فـأنـا أكــتب الـقـصـيـدة
كــتـــابــات عــدة الــكـــتـــابــة األولى ال

أتدخل بها إطالقاً .
كن لـلقـصـيدة ان تـدخل الشـاعر في  }
دهاليز وكمائن  كيف لـلشاعر ان يتفادى

مطبات القصيدة وغوايتها?
- عـــلى الـــشــاعـــر أن يــكـــون صــادق
الــتــجــربــة في مــا يــكــتب  لــذلك لن
تـــكــون هـــنـــاك مــطـــبّــات أو كـــمــائن
حـــقـــيــقـــيــة  ألن الــصـــدق الـــفــني 
واحلــريـة الــتي تــتـيــحــهـا مــجـازات
وآفاق الشعر  جتعل الـشاعر بـعيدا
ــــطــــبـــات  عن هــــذه الــــكـــمــــائن وا
تـاحة فـيـجتـازها بـالـبدائل الـفنـيـة ا

دائما .
{ هل تـرى أن الـشـعـر قـادر عـلى تـغـيـيـر
ــكن ان يــتــفــوق مــفــعـول الــعــالم  وهل 

الكلمة عى شراسة السالح?
- نعم  الشـاعر احلـقـيقي قـادر على
مواجهة العالم وتغييره  ولكن على
تلك أدوات العصر هذا الشاعـر أن 
الـذي يـعــيش صـراعـاته  وبــالـتـالي
ـــقــــدرة عـــلى امــــتالك األســــلـــحـــة ا
ــنـــاســبــة لــلــتــعـــامل مع الــنــاس  ا
وبــالــتــالي جــعـلــهم ضــمن بــوصــلـة

الشاعر وجغرافية قصيدته.
{ هل تـرى  ان لـقـصـيـدة الـنـثـر الـعـربـيـة
خـصـوصــيـة مـا عن نــظـيـرتــهـا في امـاكن

اخرى?
- قصيـدة النثر هي الشـعر خالصاً 
ـفـتـرى عـليه من رهف ا وهي الـفنُّ ا
ن قــبل الـنــقـد والــنــقـاد والــكـثــيـر 

يحـسبـون في خانـة الشـعراء  إن
قـصـيـدة النـثـر الـعراقـيـة حتـديدا
ذات خصـوصية وتـميز تتـقدّم بها
عن النماذج األخرى  عربيّة كانت
يّة  ولي شخـصيا دراسات أم عا
ـوضـوع وبـحــوث تـتــنـاول هــذه ا
بــعــلــمــيّــة ودرايّــة ومــوضــوعــيّــة

وتشخيص .
{ هناك من يعتقد ان الشعر في غفوة
وان الروايـة تتـجـاوزه بكـثـير بـرأيك ما

كن ان يتغير احلال? االسباب وهل 
- قـضيـة جتـاوز الروايـة لـلشـعر 
فـهــذا أمـر اقــتـصـاديّ تــسـويـقيّ 
يــــتـــمــــاهى مـع حـــركــــة احلــــيـــاة
ـــعـــاصــرة  والــقـــصـــد من هــذا ا
ـبـيـعـات األكـثر  الـتـجاوز  هـو ا
وهـــو أمــر يــتــعــلّق بــالــرغــبــة في
االقتـناء  وكـذلك االستـرخاء الذي
لكن يـحمـله فن الـسـرد لـلمـتـلقي  
الـشـعـر  بـتـوتــراته وتـقـدمه عـلى
الذائقة الـتقليدية  ال يستطيع أن
ينافس كبضاعة  وال يستطيع أن
ـبــيـعـات الــتي حتـقــقـهـا يـحــقق ا
الـرواية  وهـذا جدل  قـد يـفضي
بـــنـــا إلى الـــتــوسع فـي ســيـــاســة
تـــــســـــويـق األدب وأزمـــــات هـــــذه

السياسة.
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