
س��بب ابتعاد جنوم الش��عر الشعبي عن الساحة الش��عبية واجتاهم الى 
الشبكة العنكبوتية؟

العسكر: إذا كنت تقصد بكلمة جنوم هم كبار الشعراء، فهؤالء حتى لو 
توجهوا للشبكة العنكبوتية فسيبقون شعراء كبارا، وإذا كنت تقصد جنوم 
إعالم فقط فهؤالء إن توجهوا إليها أو لم يتوجهوا فثق متاما أن املتلقي 
الواعي لن يهتم ألمرهم سواء كانوا بالساحة أو بالشبكة العنكبوتية، 
ثانيا: التوجه للشبكة العنكبوتية من قبل الشعراء كشمولية، فهذا ألن 
الشبكة العنكبوتية جتعل الشاعر يرى األصداء على ما ينشره بشكل 
مباش����ر، وثم يعود األمر ملسألة احلرية التي يجدها الشاعر في النشر 

متى ما أراد وكيفما أراد دون احلاجة للمعد وتعرف ماذا يعني املعد.
منصور: نعم املتلقي الواعي لن يهتم ألمرهم، ولكن اجتاههم للشبكة 
العنكبوتية شيء جديد للتواصل مع اجلمهور او املهتمني باألدب بشكل 
عام وهذا التواصل قد يفقد من الشعر بالغته وجمالياته مما يزيد بسرعة 
جماهيره ونس����يانهم له بالسرعة نفس����ها، وهذه النشوة املؤقتة التي 

يستعجلها كثير من اإلعالميني وليس الشعراء احلقيقيني.
 القنوات الفضائية أطفأت اهتمام اجلمهور باملجالت املشهورة التي كان 

يسعى وراءها كبار جنوم الشعر. فهل هذا الكالم حقيقي؟
العس����كر: نعم حقيقي ولك أن تذه����ب ألصحاب املجالت التي تقول 

انها مش����هورة وستعرف هذا األمر عن طريق مبيعاتها قبل الفضائيات 
وبعدها.

 منصور: هذا الشيء طبيعي ألن املتلقي يبحث عن غايته بكل شكل 
من األلوان بطريقه توفر عليه الكثير من البحث العشوائي، والفضائيات 
تقدم مايرضي املتذوق من كل ناحية مرئية ومباش����رة يكتشف املتلقي 
البسيط السلبيات وااليجابيات من خالل املتابعة اليومية وليس األسبوعية 

والشهرية.
ما سبب اندفاع الكثير من الشاعرات حاليا الى البحث عن الشهرة؟

العسكر: نعم رمبا بسبب توافر الشبكة العنكبوتية التي أتاحت لهن 
املجال لعرض ما لديهن من مادة شعرية، وبعدما وجدن األصداء وأقصد 
األصداء احلقيقية وليس����ت املجامالت، وأن ما يقدمنه يؤهلهن للشهرة 
أصبحن يبحثن عنها، وهذا حق مشروع لهن دون منة من أحد طاملا أنهن 

موهوبات في الشعر كالرجل فما املانع بأن يبحثن عن الشهرة؟
 منصور: بوجود الش����بكة العنكبوتية واالتصال املباشر مع املهتم 
بالشعر واملهتمني باجلمهور )وحتى الذي ال ميلك هذه املوهبة سيتعلمها 
بأسرع الطرق املبتكرة( واملجامالت والتطبيل يجيدونها الدخالء، وليس 

كل شاعرة تبحث عن الشهرة.
نالحظ في اآلونة األخيرة نش��ر الكثير من القصائد النس��ائية بأس��ماء 

حقيقية بعدما كانت تذيل باألسماء املستعارة، فما السبب وراء ذلك؟ 
العسكر: عزيزي وما الذي مينع الشاعرة من نشر قصائدها مذيلة 
باس����مها احلقيقي؟ أنا ال أرى أي س����بب يجعل الشاعرة احلقيقية أن 
تبقى مقيدة باالسم املستعار الذي سيهضم حقها الشخصي وملكيتها 
الفكرية إذا كانت القصائد من نتاجها، وأعود لإلجابة عن س����بب نشر 
الكثير منهن بأسمائهن احلقيقية، رمبا يعود إلى قناعتهن بأن هذا هو 
الصحيح، وهذا هو الصحيح فعال مادامت الش����اعرة تقدم شعرا ليس 
به تعديا على احملظور أو يخدش احلياء وال الذوق العام، وهذا ينطبق 

على الشاعر أيضا وليس على الشاعرة فقط.
منصور: من وجهة نظري ان ه����ذه الظاهرة من أخطاء املعدين في 
الساحة ومن عيوب هذه الساحة السعي وراء املادة عن طريق الشاعرة 
مبقصد انها طريقة جريئة وسريعة لالنتشار، اما كثرة القصائد املذيلة 

بأسماء حقيقية فتدل على كثرة األسماء املستعارة غير احلقيقية.
هل وصلت الى ذائقة اجلمهور مبا قدمت من نصوص على مدى سنوات 

طويلة من النشر والتواجد بالساحة؟
العس����كر: ال أدري كم بالضبط ولكن طيلة 18 عاما لم أنشر أكثر من 
20 قصي����دة وإن زاد العدد على هذا فل����ن يكون كبير، فلم يكن ومازال 
أمر النش����ر غير مهم عندي، وما كنت من كثيري التواجد بالساحة وأنا 

أحمل بيدي قصائدي أطرق بها أبواب الصحافة، وبالنسبة لوصول ما 
كتبته لذائقة اجلمهور، فهذا يتوقف على اجلمهور نفس����ه، وما ملسته 
من املطلعني على ذائقة اجلمهور بني معدين ونقاد وش����عراء يترك أثرا 

طيبا في نفسي.
منصور: أنا قدمت فكرا وهذا ليس غرورا او تزكية لوجودي صحيح 
اني قدمت ما يرضيني بالشعر ولكني لم اقدم ما يرضي محبي الشعر 
ويرجع الس����بب هذا الى سوء الس����احة الشعرية وما تقترفه من عبث 

الهاوين بال غايات شخصية، واعتقد بأن هذا لصاحلي. 
هل هناك فكر معني حتمله واردت إيصاله عبر نشرك الشعر؟

العسكر: نعم في بداية الكتابة لم أنتبه لهذا، لكن حني توقفت مؤخرا 
مع نفسي، وجدت أن الفكر الذي اردت إيصاله هو أني »حّشمت« املتلقي 
وقبل ذلك نفسي وكتاباتي عن البذاءة وقصائد املجون والفحش، وهذا 

بحد ذاته اعتبره رسالة.
 منصور: بل احمل احساسا معينا اريد ان يصل بفكري وليس الفكر 
هذا هو عبث بإحساسي فقط ولكن »ارضاء الناس غاية ال تدرك« حتى 
بالش����عر ألن احلكم على جماليات اإلحساس يحتاج الى ذوق والذوق 
يحتاج الى ضمير والقليل ميلك الضمير فكيف يحكم بذوقه باملرواغة 

او باملجاملة.

العسكر:
الفكر الذي أردت إيصاله هو أني حّشمت 

المتلقي وقبل ذلك نفسي وكتاباتي عن البذاءة

منصور:
الحكم على جماليات اإلحساس يحتاج إلى ذوق 

والذوق يحتاج إلى ضمير والقليل يملك الضمير

كان لنا هذا احلوار مع شاعر استطاع الوصول لذائقة محبي الشعر بطريقة مغايرة بكتابة نصوصه بخلطته اخلاصة التي متيز بها وأخذ طريقه بالظهور 
اإلعالمي عبر منابر عدة منها الصفحات الش�عبية وله مشاركات عدة في الشبكة العنكبوتية، الشاعر ذياب العسكر، ومن اجلهة األخرى حاورنا الشاعر 
منصور عزارة شاعر متكن من جلب األضواء لزاويته ووصل حملبيه عبر الصفحات احمللية واألمسيات الشعرية العديدة وعمل الكثير من اللقاءات وتفرد 

في كتابة نصوصه؟ 

العسكر ومنصور

حلمي تجيني حلمحزن النواعير
ح���زن���ي ان���خ���ل���ق ي���اب���ن���ت ح�����زن )ال���ن���واع���ي���ر(

و)اب���������دي( ي�����غ�����رف..  رد  أف����������رغ..  م�����ا  ك�����ل 
ط���ي���ش ال���ص���ب���ا.. ق����ف����ى.. وط�����ش )امل���غ���ات���ي���ر(

جن���دي ص���ي���ف  ف����ي  غ���ص���ن  ذاوي  اص���ب���ح���ت 
خ��ي��ر ع���ي���ن���ي  ب�������األل�������م..  ت���ش���اب���ه���ي���ن���ي  ال 

ي�����ا ش�������اع�������ره.. ب����ع����ض امل������واج������ع ت���ع���دي
أن����ت����ي: م���ث���ل رق������ص ال����ه����وا ب����ع����رس ن��وي��ر

وأن���������ا: م���ث���ل ص���م���ت ال�����ع�����زى ل������ون خ���دي
أن�����ت�����ي: م���ث���ل ض���ح���ك���ة ط���ف���ل الع����ب����ه ط��ي��ر

وأن���������ا: م���ث���ل ن���������اي.. وم������واوي������ل )ب�������ردي(
أن����ت����ي: س���م���ا زرق���������ا.. وش�����م�����س.. وأغ����ادي����ر

وأن�����ا: وش أح����ك����ي..؟/.. ح��ت��ى أن���ا ص���رت ض��دي
م����ا ض��م��ن��ي ص�����در ال����س����ع����اده وأن������ا اص��غ��ي��ر

م������ا أظ��������ن ي���ح���ض���ن���ي وأن���������ا ك����ب����ر ج����دي
ق���ب���ل ش����ه����ر.. ق����ل����ت: ال����زم����ن مي���ك���ن اي���دي���ر

مي���ك���ن ت�����واف�����ق ب������رج س����ع����دي و)ن���������ردي(
ج��ي��ت��ي��ن��ي إع�����ج�����اب.. وغ����������رام.. وت��ب��اش��ي��ر

ودي واحل������ل������م:  ع�����ل�����م..  اع�����رف�����ك  ق���ل���ت���ي: 
م����ن أق����ص����اي أح���ف���ظ���ك ش����اع����ري آلخ������رك غ��ي��ر

ع��ن��دي ان�����ت  إال  ت��ش��ب��ه  م����ا  أش���ت���ب���ه..  م  ب����ك 
ق���ل���ت: امل�����دى ت����رح����ال.. م���و )ح���ذف���ة إع��ص��ي��ر(

غ�����ري�����اف ع����م����رك ع����ش����رة ش����ط����وط ب���ع���دي
وك������ذا أع���ت���ق���د/ ق���ل���ت���ي: ان��ت��ش��ي��ت��ك أس���اري���ر

م����ا ع����اده����ا ب���ك���ي���ف���ي.. م����ن أم�����س ان�����ت غ���دي
ع����ن����دك ق����ط����ع ق���ل���ب���ي س���ب���ي���ل ال���ت���ف���اك���ي���ر

س����دي اب�����ي�����ح  ال  اهلل  دخ�����ي�����ل  خ�����ذن�����ي 
ورح�����ن�����ا )ن���ن���اغ���ي���ن���ا( ري�������اض وع���ص���اف���ي���ر

م���ن���دي أخ����ض����ر  ط���ي���ف  ادري  م  رب������ي������ع.. 
ص����رت����ي ب���ت���ف���اص���ي���ل���ك م����س����ام����ر غ���ن���ادي���ر

وأودي أج�������ي�������ب..  مل������واع������ي������دك  وأن����������ا 
)ه�����ن�����اك( اس���ت���ث���ي���ر ب��غ��ي��رت��ي��ن��ك أع���اص���ي���ر

ون����ش����رب رواف��������د رش���ف/ت���ي���ن���ك و)ق����ن����دي(
و)ه������ن������ا( أه�����ي�����م ب���س���ل���ه���م���ات امل����خ����ادي����ر

وردي وح�����س  خ����اف����ت����ه..  وس�����وال�����ف  ل����ي����ل.. 
ج���ب���ن���ا اخل�����ي�����ال )ال����ش����م����ع����دان����ي( ت��ع��اب��ي��ر

إل���������ني ق������ص������دك س�����ي�����ل أل�������������وان ج����ه����دي
وف������ج������أه.. غ����ي����اب����ك.. إرت����ك����ب����ي م���ش���اوي���ر

ح����دي م����ي����ه����اف  األرض  ح���������دود  أرب���������ك 
غ���ب���ت���ي.. وت���رك���ت���ي وس����ط ق��ل��ب��ي ن���واط���ي���ر ..

وج���دي و..  وظ����ن����ي..  وال����غ����ي����ره..  غ������الك..   ..
غ���ب���ت���ي.. وأغ����ن����ي: )ع����ل����الن����ي(.. و)م���ق���ادي���ر(

ص����دي ب����ال����ه����م  ذوق  ت����غ����ن����ي:  وأن������ت������ي 
زرع��������ت ل�����ك ح������رف������ي.. وح�����زن�����ي ن���واع���ي���ر

ي�����ام�����ا غ�����رف�����ت أع������������ذار ف������رق������اك ض����دي
ش����وق����ي م����ن غ����ي����اب����ك.. غ�����دى ن����اف����خ ال��ك��ي��ر

ردي   )..( ال�����غ�����ال  م����س����ك  ح����ام����ل����ه  ي������ا 

وغ����ي����وم  ب�������رق  ال�������ذاك�������ره  ب����ش����م����ال  الح 

واس���ت���ب���ش���رت ع��ي��ن��ي ع���ل���ى ش�����وف االم���ط���ار 

ي��������وم ال�����غ�����ال الف��������ي وب����ي����دي����ن����ه س���ل���وم 

ك������ن امل������ع������زب ان��������ت وض�����ي�����وف�����ك ال��������دار 

م���ع���زوم  ان������ت  إال  م����ام����ن  ب�����ص�����دري  اق����ل����ط 

االش���ع���ار  م���س���ب���اح  ه�����اك  ف��ي��ن��ي  ض���ق���ت  وان 

اب�����ي�����ك ت���ق���ص���د ع������ن غ����ي����اب����ك ب���ه���ال���ي���وم 

ال���ن���ار  اش����ع����ل  اب������ي  ش����وق����ي  احل����ط����ب  دام 

ع����ش����ان اس����ن����ع ب����ال����ه����وى )ق�����ه�����وة ال����ل����وم(

واص������ب ل����ك ف���ن���ج���ال.. م����ن ك���ي���ف االخ����ب����ار؟؟

اش��������رب واج�����ب�����ر خ������اط������ري/ ب���ع���ده���ا ق���وم 

ع���ط���ن���ي م�����ن ذن�����وب�����ك ث����م����ر ك�����ل االع��������ذار 

اجل��������رح واض��������ح وان��������ت خ���ن���ج���رك م��ف��ه��وم 

ل���ك���ن س������ؤال������ي.. ل���ي���ه ط���ع���ن���ات���ك اك����ث����ار؟؟ 

ك�����ن ب����ش����ع����ورك ح����ق����د وي����دي����ن����ك ال�������روم 

وال������رم������ح م������اي������اوي م������ن اي������دي������ن ك���ف���ار 

وح���������ده م������ن ال���ث���ن���ت���ني الص���������رت م����ل����زوم 

ت���خ���ت���ار  ان��������ت  واال  اخ������ت������ار  ان��������ا  ام��������ا 

احل��������ق ح������ق وك��������ل م������ن������ا.. ل������ه ع���ل���وم 

ث���ار  او  س���ل���م  ال�����ه�����وى  ح���ك���م  ف�����ي  م���������ادام 

م��ظ��ل��وم  ع���ن���د  راح�����ت�����ك  م����اخ����ذ  ك������ان  وان 

ان�������ا خ�����ذي�����ت ب������راح������ة ال����ت����ع����ب م����ش����وار 

مي����ك����ن خ����ط����ا ج���ي���ت���ك ب�����ال ع�������رف م���ك���ت���وم 

اس�����اب�����ق ان����ف����اس����ي ع����ل����ى ب�������وح االس��������رار 

ق���ب���ل اع����ت����رف ل����ك ش������وف م����اك����ان م��ق��س��وم 

الح�������ظ ب���ع���ي���ن���ي ص����م����ت وال������دم������ع ث����رث����ار 

ال���ق���ل���ب ص������ح������را.. وال�����غ�����ال داخ�����ل�����ي ق���وم 

وم������ن������ني م�������اش�������دد رك������اي������ب������ه م���ح���ت���ار 

م�����������ادام ف�����اق�����دن�����ي/ ان�������ا م����ن����ك م����ح����روم 

ي�������وم االم�������ان�������ي ت���س���ه���ر ب����ع����ني االق�����م�����ار 

ح���ل���م���ي جت���ي���ن���ي ح����ل����م ف�����ي ح�������زة ال����ن����وم 

 ي���ل���ع���ن اب������و ه����احل����ل����م.. ت����اف����ه والص������ار 

 منصور عذاره ذياب العسكر

إعداد:  هيثم السويط 
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