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تـمــضي االيـام وجــيل بـعــد جـيل يــقـوم بــأشـيـاء
وإمكانـيات تـذهل العـقل وقد تـؤلم الـقلب احـيانا
ستقبل ناضلوا ستقبل حتطموا بسبب ا جيل ا
ـدارس كل واحـد حــسب االمــكـانــيــات تـركــوا ا
ألسبـاب اسرية نـضال مستـمر وجهود مـستمرة
الـيـوم هـذه لـيـست مـقـالـة بل تـقـريـر اقـوم به عن
شـــبــاب الـــعـــراق هـــؤالء االبــطـــال جلـــوءهم إلى
ـعــيـشــة الــصـعــبـة ازدادت االنــتـرنت من أجـل ا
القنوات على اليـوتيوب بكل اجملاالت طبخ ونكت
وهــزلــيـات وتــاروت وكل شـي من أجل ال يــوجـد
عـمل أو تـعـيـ او وظـائف او امـان نـعم الـشـاب
الـعــراقي يـريــد أمـانـا اجـل نـضـرب مــثال شـاب
عيل الوحـيد لعـائلته وهو األخ مثـابر جدا وهـو ا
الــكـــبــيـــر لــوالــده الـــتي لـــيس لــهـــا احــد ســواه
ويعيشـون في جتاوز اي في اي حلظه يخرجون
من (مصـطـفى سـتـار) واحد من الـشـبـاب الذين
حتـمـلــوا األثـقـال واشـتـغل ا في كل شـغـلـة لـكي
يعيل عـائلته إخوته امه الـتي هلكت من التعب لم
ـدرسة مـستـقـبال فذهب لـتـكوين قـناة يجـد في ا
على اليـوتيوب وارد ان يجرب حـظه بعد ما ترك
ـدرسه وكــثـيـر مـن الـشـبــاب أمـثـال مــصـطـفى ا
سـتـار واالن مـاذا نـقـول بـعـد مـا أشـعـلت نـيـران
الـتـظـاهـرات وأصـبح هـنـاك شـهـداء الـتـظـاهرات
ونـسـاء واطــبـاء وخـطف وتــهـجـيــر قـسـري كـيف
ـستـقـبل ولـكـنهم ال يـصـبح الشـبـاب وهم جـيل ا
يشـعرون بـذلك هم اقويـاء ويـستـمدوا قـوتهم من
نـساء عراقـيات تفـتح لهم بـاب الوجود والـطموح
واألمل لــكي يــبــنى الــعـراق مــتى نــراك يــاعـراق
وانـت انت الـعـراق كـيف تـزهـو وانت لك دين في
رقـابـنـا ولك مـنـا حـمايـتك يـاوطـني أحـبـبـنـا ليس
ـا ألنـنا نـريـد وطـنـاً غالـيـاً وطـنـاً فيه لـثـروات وإ
األمان واالطـمـئنـان جعـلـتنـا نحـمـيك من كل شر
يـؤذيك بــلـدي وان جــارت عـلـيه عــزيـزة شـبــابـنـا
قدوتنـا شبابـنا أملـنا شـبابنـا قوتنـا أحببـنا ليس
لـثــروات الـتي بــنت االطـمـاع وال تــدري أحـبــبـنـا
لـكـونك اعـطـيــتـنـا الـكـثـيـر الـكــثـيـر تـربـتك غـالـيـة
وهـواءك ال مثـيل له لقـد دخلت إلى مـدن كثـير لم

أر مثلك ابدا ابدا..

بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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وبطفرة للوراء بقبائل نياردنتال
بالـتحـديد فـهي كانت تـؤدي نوع
من أنواع الـصالة والتواصل مع
شــيــئًــا مــا وحــتى طــرق دفــنــهـا
لألموات كانت قريبة أن تُرينا أنّ
هـنــالَّك حـيـاة اخـريـ بــأعـتـقـادهم

كما وضحت اآلثار لنا.
سـتـحـيل أن جند يـبدو إنه مـن ا
شـخـصـاً ال يـؤمن حـيث أنَّ الـفرد
الــفــرد كـررت لــلــتـوكــيــد عـلى أنَّ
ـان للـفـرد ال للـمجـتـمع حيث اإل
إنهُ يــحــتـاج إلى شـيء مـا جــبـار
وفـائق لــلـطـبـيـعـة يـذهب له عـنـد
الــضــعف والــشَّــدّة . يــحــتـاج أن
يــسـتــيــقظ من الــنــوم ويــعـلم أن
هـــنـــالـك مـــتـــدبــــر ألمـــر الـــكـــون

ــقــال ال أرغب أن من خـالل هــذا ا
أجعـله يَخـضع لكـتاب مـقدس وال
لــــشـــــخـصً مـــــرسل وال حلـــــديث
مـتــواتـر أريـدُ الـكــتـابـة من زاويـة

لَأ. أُخريـ بعيدةً عن ا
من الواجب عـلـينـا أن نلـتفت إلى
الوراء للحظةّ في التاريخ الفكري
حـتى تـسـهل لـلــقـار حـقـيـقـة مـا

أنطقه.
وهي الــصــراع الــفــكــري مــا بــ
ــــدرســــة مــــدرســـــة افالطـــــون وا
ـدرسة الـسفـسفـطـائيـة حيث أنَّ ا
االفالطـونية قـتلت وتهـجمت على
ـدرســة الـسـفـسـطـيـة كل من في ا
ألنـها كانت مـضادة لفـكرهم حيث
أنهم يـعتـقدون أن احلـقيـقة شيء
ال مـفـر مـنه يصـله فـقط الـفالسـفة
(احملب لــلـحــكـمــة) وهم الــطـبــقـة
ـقراطـية االعـظم ويحـتـقرون الـد
وينهالون لـلسيطرة على اجملتمع

وقمع احلريات.
ــدَارس وبــذلك هي خـــنــقت أهم ا
الفكريـة الذي كانت تنص على أنَّ
ـكن أن تصل احلقـيقـة نسـبية و
لـهــا من خالل الــنـقــاش واجلـدال
وتــؤمن بــتـعــداد األراء ولــو طـالَ
ـــا حـــدثت كل تـــلك بـــهـــا الـــزمن 
احلروب األجـتـمـاعـية والـثـقـافـية
وَتولـد في اإلنسـان مبـدأ التـناظر
وحريـة الرأي وتـقـبل األراء مهـما

كانت.
ومـن أبــــرز مــــا وصـــــلت لـه تــــلك
ـدرســة الــفــكـريــة هي احملــامـاة ا
ــــــبـع هــــــــذا اخلط وأبـــــــرز مـن اتـَّ
اني فـريدريك بـالنـسبـة ليّ هم األ
نيـتشه والـفرنـسي رينـيه ديكارت

والعراقي علي الوردي.
وأنـــا أكـــوْنَّ وانــــصح أن يـــكـــونَّ
درسـة الثـانية الفـرد ضمن فكـر ا
ـا لهـا أحـتيـاجات تـلـبي عصـرنا

احلاضر.

بـعد اهـمـال التـعريـف والتـسمـية
الـديـنـيــة.... والـلخ أود أن أرتـكـز
ـان)وسـأفـتـتح عـلـى مـفهـوم (اإل
شـهـد كـان مـحل تـفـسـير قـولي 
ُـفكـرين والـباحـثـ حيثُ أغـلب ا
ـان أقـدم أنـهم يــعـتـقــدون أنَّ اإل
مـنَ الــديــانــات ومـن خالل قــصــة
ــصــريــة حــيثُ أنَّ احلــضــارات ا
ـلوك الـفـراعنـة كـانـون يُـدفـنـون ا
ويضعوا مـعهم غرضهم من حلي
ومــلـبس وطـعــام حـيث يــؤمـنـون
بــأنـهُ هــنـالـك حــيــاة أخــرى بــعـد

وت. ا
وبـالـعـودة خــطـوة لـلـخـلف نـفس
األمـور ستشـاهدهـا في حضارات

بالد الرافدين.
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ياسـيدي الـقـانون اعـلم لقـد جئت
بــشيء مــنــكــر من وجــهــة نــظـرك
..ولــكن لم يـعـد لي الـسـبـيل لـنـيل
حــقـوقي سـوى ان اهــتف لـقـد بح
صــــــوتي ونــــــصــــــبت اخلــــــيـــــام
ـدة ثالثـة اشـهر دون لالعـتـصـام 
رد عـلى مطـلبي فـقررت ان احاول
الــضــغط بــطــريــقــة اخــرى حــتى

يسمع صوتي
القانون :وهل االن اخذت مطالبك
االنــسـانــيـة :اليــاسـيــدي ..مـازلت
اجـهاد لـنيـلهـا ..مـازلت استـنشق
الــــدخـــــان وتـــــغــــرز فـي صــــدري

رصاص الباطل
القانون :هذه تسمى فوضى ليس
طـريـقــة حـضـاريــة لـنـيـل حـقـوقك
يجب ايجاد طرق بديلة غيرها

االنـسانـيـة :يـاسيـدي انـا لم اكمل
دراستي بـسـبب الظـروف احلـياة
الـــقــاســـيــة.. لـم يــكن لـــدى اهــلي
االمــكـانـيـة لـلـســتـمـرار بـدراسـتي
..وال اعـــرف كــيـف امــارس حـــقي

الدستوري
هل لك ياسيدي ان تعلمني ..

القـانون:نعـم لديك احلق الـتعـبير
ان تـهــتف بــصـوت اليــسـمع وفي

داخل بيتك
االنــسـانـيــة :لـكن يـاســيـدي لـيس

لدي بيت !!!
الــقــانــون:اهــتف في اي بــيت في

منطقتك
االنسانية :دور مـنطقتي قد هدمة
لــسـبب الـتــجـاوز بـاسم الــقـانـون
..هل لي حـق ان يـــكـــون لي بـــيت
كوطن صـغيـر اعيش به فـانا مـنذ
عرفت احلـياة لم املك شـبر واحد

من هذه االرض ..
الــقــانــون :نــعم لــكي احلق ولــكن
يـــجـب ان افـــرض نـــفـــسي حـــتى
الحتــدث فــوضى ..انــتــفــضي في
ساحة عامة مثل ساحة التحرير
االنسانـية :نـعم هكـذا فعـلت ولقد

حرقوا اخليام
ا كان الـقانـون: ال غير مـعقـول ر

هناك مندس
االنسانية :وما ذنبي انا اال يكفي
البرد الذي يغزو جسدي واجلوع
الـذي يعـصف معـدتي اخلاوية اال
يـكــفي تــمــزق قــلـبـي عـلـى وطـني
الــضـائع يــاسـيــدي اليـوجــد لـدي
سند حتى يؤازرني في محنتي
الـقــانــون :ال انـتي مــتــوهـمــة انـا

معك
االنـسـانـيـة :كيـف وانت اصـبحت
ضـــدي انـــا االن بــأمس احلـــاجــة
الــيك فـبــكى الــقــانــون عــلى حـال
االنـسانية وقـال لكني كـنت اعتقد
لــو اطــبق في الــغـابــات لــكـان عم
ـكان وال احـترمـني االسد الـعدل ا
قـبل الـقـبض عـلى فـريـسـته ..لـكن
طــــبــــقـت في وطــــنـي فــــقط عــــلى
الـفـقـراء الـقـوي به يـسـرق ويـقتل
واصــبـــحت قـــاسي وغــيـــر عــادل
..ونحنى القانون وقبل االنسانية

وصمت.
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هـو يؤمن بشيء مـا لكنـها ليست
الــــقـــوة اإللــــهـــيــــة فـــهــــو يـــؤمن
بـالصَـدفة والـطَبـيعـة والنـظريات
كـثيـرة وال يـجب أن نضـعـها مـعا
في النص حـتى ال يَـشـعر الـقار
ــلـل وهــذا مــا يــســـتــحــيل أن بــا
يـحــصل عـنـــــدمـا يــكـون الـكـاتب

أنا.
واجلــديـر بـالـذكـر عــنـدمـا يـحـدث
شيء مــا في الــكــون أو اجملـتــمع
وال يـوجــد له تـفــســيـر عــلـمي أو
مــنـطــقي تــبــدء وجـوه الــعــلــمـاء
باألنـخراط وعـالم يـنظـر إلى أخر

ويقول له ماذا يحدث.?
فـيـقولـون أنَّ تـلك قـوة أو طبـيـعة
مــجـهـولـة كـمــا حـدث مع الـطـاقـة

ـتــدين يـقـول إن ــظـلـمــة . أمـا ا ا
تـــلك الـــقـــوة هـي الـــله. وأالن من
يـرغـب أن يـعـرف مـوقـفي أنـا أين

ب شتان األمرين .?
أنا ال زِلْت أنظر إلى التصارع من

نفس الزاوية.
وقـــبل األنـــتـــهـــاء عـــلـيَّ أن انــوّه
ـا حتــتـاجه إذا أردت بــشيء لــر
الـبـحـث أبـدأ بـالـبــحث عن الـدين
ـفـكرين والـقـراء والبـاحـث من ا
ــشـــايخ ورجــال في الــتـــاريخ ال 

دين النهم شوهوا الدين .
وال تـبـحث عن الـله ألنك لن جتده

فهو في القلوب ال في العقول.

błU - البصرة  bLŠ√

ــعــيـشــة والــنــظـام وإســتـمــرار ا
عايـير الثـابتـة التي لم تتـغير وا
مـنذ االزل بفـضلع وتسـاعده على
الـنـمــو والـتــكـاثــر واحلـيـاة وفي
كـــثــيــر من األحــيـــان يــتــدخل في

حياته ويحديد مصيره أيضاً.
ـقابل فـأنه يـزهي بالـتعـبد أمـا با

والتشكر واالخالص له.
أمـــا اجلـــانب اآلخـــر هــو أيـــضــاً
يــؤمن لــكن يــخــتــلف مع احلــزب
ـاذا ـان بل  ـاضي لــيس بـاإل ا

يؤمن.?
ـــنـــظـــومـــة إذ إنه لـم تـــعـــجـــبه ا
الــــدَّيــــنــــيــــة واحملــــيط الــــدَّيــــني
األجــتــمــاعـي وقــرر أنْ يــتــركــهــا

وينتقل لشيء آخر .!

يـاايـتـهـا االنـسـانـيـة انت مـتـهـمـة
بجـمع اطارات السيـارات حلرقها
وقـطع الــطـرق ومـنع الــطـلـبـة من

الدوام
- نعم سيدي 

الـقـانـون: انت تــعـتـرفـ بـجـرمك
شهود ا

- نعم سيدي
القانون: اال تعلم مااحلكم على

هذه فعلتك? ..
- اعلم ياسيدي

 ســـــوف انـــــزل عـــــلـــــيك اقـــــصى
ا تستحق جعلك العقوبات ..ر

اربعة ارهاب ..
اذا قمتي بهذا العمل  }

- يـاسـيـدي مـرت سـنـوات كـثـيـرة
وانـا صابـرة واحتـسب امري الى
الــلـه مــرت ايــام لــيس لــدي قــوت
يـومي والبـيت يأويـني ونـال مني
ـرض وبـدأت اتسـول حـتى اسد ا
جــوعي وهــانت كــرامــتي بــسـبب

عوزي وقلة حيلتي
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مقولة شهيـرة تعود الى ( ونستون جرجل ) ولو
قولـة نرى انه فعال ال يوجد صديق في دققت با
حـيـاتك العـاديـة اال اذا كـانت لـديـة مصـلـحـة لذا
جتـده يـتمـلق ويـضـحك ضـحـكة كـاذبـة ويـشارك
معه بالصغيرة والكبيرة ولكن اذا اقتضى االمر
وتـنـتـهي مـصـلـحـته مع ذلك الـشـخص يـسـتـطيع
حتى ان يكشف كل االوراق خلـيانته .. وهذا ما
يـــحــدث في ارض الــواقع الن ال يــوجــد صــديق
حقيقي للوطن مهـما تفعل الن الواقع يريد هكذا
سـناه في حـربنا ضـد اخلليج وحـربنا وهـذا ما 
ضـــد ايـــران فــهـــنــاك مـن وقف ضـــدنــا رغم ان
تــربـطـنـا مــعه اتـفـاقــيـة وخـاصـة الــدول الـعـربـيـة
والتي دائمـا ما تتداول كـلمة الدولـة الصديقة او
الـشـقـيـقـة وبـالـنـسـبـة الى بـلـدنـا الـعـراق وجـدنـا
ن كــانــوا يــقــولـون الــعــراق الــشــقـيق كــثــيـراً 
والـعـراق الـصـديق لـكـن عـنـدمـا داهـمـنـا الـقـتـال
صلحة واحلصار والطائفية كلهم اختفوا وذلك 
بــلــدهم وعــدم جــرهم في مــشــاكل هم في غــنى

عنها .. 
ونـحن الـيوم نـرى الـكل تـريـد حتطـيم هـذا الـبـلد
وعـــدم اســـتـــقـــراره حـــتـى تـــبـــنى مـــصـــاحلـــهم
الــشــخـصــيــة والـدولــيــة وانــا مـتــأكــد والــشـعب
الـعـراقي ايـضـا يـعـرف ان لـو جـرى شيء اكـثـر
من هذا يضرب مصـاحلهم ال جتد من ينادي يا
عراق سـوى ابن البلـد احلقيـقي الذي عاش معه
ـرة .. وصـدقوني ان اصـدقـائـنا من باحلـلـوة وا
الدول الـعـربـيـة واألجـنـبيـة مـا يـتـكـلـمون بـه ليس
ـصلـحتهـم الن خيـر العراق ال حبـا بالعـراق بل 
ـلك ثـاني اكـبـر احـتـيـاطي نـفطي يـنـقـطع  وهـو 
بـالــعـالم وهــذا الـسـبـب الـذي جـعـل الـدول تـأتي
وتــســتـقــر مع قــواعــدهــا وجــنـودهــا واحــزابــهـا
لزعـزعت الـوضع بالـعـراق حتى نـنـجبـر على ان
نقـول لهم تـعالـوا أنقـذونا  وهم انـفسـهم متـفق
مـع زعزعـت البـلـد مـثـلـمـا يـقـول الـقـائل ( سـبني
وسبك ) والـوضع ماشي تـمام .. ونحن من وقع
في الـفخ االسـتــعـمـاري فــالـكل تــريـد حـصه من
سك تركيا تريد  –السعودية تريد هذا البلد ا
االردن تريد.. –الكويت تريد –ايران تريد  –
وحـتى نـاسك وابن بـلـدك يـريد فـقـد خـلـقت ايـها
العراق في وسط هؤالء الدول وكلما امددت يدك
الـيهم طـعنوك بـظهـرك وهذا من اجل مـصاحلهم

... فـكن عزيـزا شامـخا ايـها
الـعـراق وتــرك قـلـوب الـنـاس
نــحــوك صــافـــيــة الن الــله ال

تخفى عليه خافية. 

wFOÐd « ‰œUŽ

5Ð«dI «
في إطارِ التقصير

على أنّ شبابي سيعود 
أنتظرُ صحبتي الذين ماتوا

 قبلَ تلبيةِ الوعود  
خانوا الوعدَ 

ونكثوا البراءةَ 
مع األكفانِ دفنوا العهود .. 

أمهلني يا هذا …

في خطوةٍ جريئة 
َ عكازتي  أردتُ أن أر

لكنها أنحنت حتتَ ظروفِ البوصلة 
كأن الشمالَ أقوى من اليم 

والعكس صحيح .
خذلتني احلقيقةُ 

حينما دخلت دهاليزَ احللم 
ونامت على سريرِ  التأويل 

تفكر في نهارٍ بعيد.
لم يكن ظهري شاطراً 

كانِ الرشيد  ويحملني إلى ا
وال الرجالن تسعيان إلى ما أريد .

الحظة والتحليل شهران عزّتا عليّ  ا
شهران لن يكفيا صوتي  ..

حينما جترّهُ أوتارُ التحرير 
أبتليت  بالءً حسناً بهمةٍ

خـالل مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصل
االجـــتــمــاعي قـــرر مــصــطــفى ان
يـــنــــشئ صــــفـــحــــة عـــلـى مـــوقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي الــفــيس
بــوك و يـبـحث عـن كل مـا يـخص
ـــــــــرض مـن عـالجــــــــات هـــــــــذا ا
واخـتراعات ليوصلها الى هوالء
رضى ليعطي لهم بصيص أمل ا

في احلـيــاة وبـالـفــعل  اصـبح له
مـتــابــعـون عــلى مــخـتــلف بــقـاع
الـعالم  لـيحيـا ذلك بضمـيره لكي
يـــوصل رســـالـــته الى مـن غــابت
ضــمـائــرهم واصــبـحــوا يـبــنـون
جتــارتــهـم عــلى حــســـاب حــيــاة

البشر.
w½UMJ - ديالى « bLŠ«

أكمل  29 ربـيـعاً مـن عمـره و هو
يـصــارع مــرضه الـهــيــمـوفــيـلــيـا
(مـصــطـفـى) تـمـلـك أرادة احلـيـاة
ليصنع من مرضه صديقاً يالزمه
رغم ان هـذا الـصـديق قـد يـخونه
بأي حلـظة لـكنه يـحاول ان يـفيد
ــرض من هم مــصــابــون بــهــذا ا
لـيـعـطي لـهم أمالً في احلـيـاة من

dOLC « UOKO uLO¼

 …dOB  WB

هابيل أولُ قربان لألرض 
أمهلني حلظةً …

لعلّني اجتازُ  وعورةَ الوصول 
ألكون أولَ الواقف 
في طابورِ التضحية 

ألنني في وطنٍ يعيشُ على القراب
ما همّه اجلوع وال الرجوع  ..

b -البصرة  Uš …d¼e « b³Ž

والسارح في البالد وحتى البعيد
عــنــهـا. وكــمــا أعـلـن عن احلـروف
الــتي ايــقــظــته ومــنــهــا اجلــمـوع
بـصورة تضـاد ب العـشق والنار
/يترّبع العـاشقون على جمرة نار
اضي ـاضي وقريـة ا / وصورة ا
عـنــد الـشـاعـر هـو ضــمن أسـئـلـته
ُحّبون معززة باخليبة واليأس /ا
يتـسلّون على انـهار قراهم/حتمل
خــيــبــاتــهم مــنــذ سـالالت الــعــهـد
الـــقــد /ويـــســـتــدعـي الــشـــاعــر
االمـكـنـة يـحـوطـهـا الـبـسـطـاء ب
الـــفـــقـــر واجلـــوع. /الـــبـــســـطـــاء
يـلتـقـطون أنـفـاسهم /يـلـفظـون ما
في بطـونـهم /ومفـارقـة أخرى من
مـقارقات الـتداعي قـوله/ اجملان
والـفـاسدون يـتـربعـون عـلى قـبور
أحــفــاد هـــوالكــو /وســوط الــنــدم
يـــــحــــكـي بـــــؤســـــنــــا فـي لـــــيــــالٍ
قـاتـمه/ويـسـتمـر الـشـاعـر في تلك
اجلـموع الـلـغـويّـة وهي في نـظره
هم حتت سطوة الـقناعة وهي في
إعـتــبـار الـشـاعـر مــزّيـفـة من عـهـد

الـسالالت إلى أحــفـاد
هـــــوالكـــــو. ويــــخـــــتم
ا الشـاعـر قصـيـدته 
وصـف به الّــــشــــاعــــر
الــــــرّصـــــــافي قـــــــومه
وميزة النوم ومع ذلك
يـــعـــطي الـــنـــتـــيـــجــة
َنْ خلـد للنوم بالـفوز 
ا مـتـثـاقالً مـتـجاهـالً 
يـــجـــري وخــــتـــمـــهـــا
بالنـداء وأبدية النوم

بــعــد اسـتــنــفــاد الــشــاعـر ألدوات
ـاضي; ويــحــثـنــا عـلـى الـنــظـرة ا
ــــســـتــــجـــدات احلــــيـــاة اآلنــــيّـــة
وتـــوصـــيـــات لــآلخـــرة من عـــصم
الـلـيالي /يـنـامـون على سـجـيـتهم
كـنـهـرٍ جفّ مـاؤه/جـلـودهم حتّـتك
مـزقة /يطـوف حولهم بـاكتافـهم ا
منكر ونكير / إنّ صورة الهلع من
مـشــهـد احلــيـاة ودخـول الــشـاعـر
حلـــظــة هـــول احلـــســاب لـــكل من
ايـــقـــظــهـم الــوطن. هـي من صــور
اإللــغــاء وقــد تــداعـت جــمــيــعــهــا
/يــاقــوم نــامــوا وال تـســتــفــيــقـوا
ولــتــكـن نــومــتــكـم أبــديّــة. يــقــول
ــــاني جــــون بــــول الــــشــــاعــــر األ
ريختر.’احلُمـيا الشعـرّية ال تكون
دائـمـاً حتت تصّـرف الـكاتب 'ولـنا
أن نــقــول إنّ األحــرف ضــاعت من
الـكثافـة اللـغويةعـلى خارج حدود
ـوثـقـة لـلـماضي وهي الـقـصـيدة ا
حتـاول بـصعـوبـة إلـغاء تـداعـيات

احلاضر في ال أحد يتكلم.
œu³Ž rO¼«dÐ≈ vKŽ- البصرة

كّل مِـــنّــــا قـــرأ وســـمـع قـــصـــيـــدة
الـرصـافيّ /يـاقـوم ال تـتـكّـلـموا إنّ
الــــــكالم ُمــــــحّـــــرم /وهـي تـــــبـــــدأ
بــــالـــنــــداءمـــشــــفــــوعـــة بــــجـــنس
اخملـاطـبـ وتـنـتـهي بـالنـهي عن
صـفـة الــكالم ومـســوغـات الـكالم
احملّـــرم بـــخـــطــــاب ثـــوري تـــمس
الـبـشر وهي جتـنح إلى الـصمت.
ّا كـان لكل قـصيـدة ظروفـها في و
ــكـان والــزمـان تـداخـل بـيـنــهـمـا ا
احلدث السيـاسيّ من فهم الشاعر
ومـعـرفـته بـالـسـياسـة. ومن خالل
ناصير ذلك يدخل الشاعـر ناظم ا
حــالــة اإللـغــاء في عــصــر يــشــهـد
ة; وإتساع جغرافية تقّلبات العـو
قصـيـدة الـنـثـر لـكن لـيس بـالـنداء
ــا لــنـــفي اجلــنـس عن صــفــة وإ
الــتــكـلّـم لـلــمــتـلــقي في قــصــيـدته
ـنــشـور في أحــرفك ايـقــظـتــني وا
جـريـدة األضـواء عـدد /483ايـلول
/ 2019ويبدأ لعبته بالغاء التكلم

تداخلة معه. وت ا عن شبهة ا
من شبه مـوتي/أل أحد يتـكلّم/كما
يلـغي الشـاعر اإلبتـسامـة بصـيغة
الـزمن احلــاضـر/ال أحـد يـبـتـسم/
لـــتــوّفـــر اخلــطــيـــئــة فـي احلــيــاة
; ويـتجـاوب الـشـاعر مع الـيـوميّـة
داللة األسماء والصفات /من ب
حــــــمــــــاقــــــاتــــــنــــــا ولــــــعــــــنــــــات
الزاهدين/نـظراتنا تـنّم عن هيمنة

األسئلة/
إنّ مـا يريـده الـشـاعر من األسـئـلة
واضح من عــنــوان قـصــيــدته هي
أسئـلة الـوطن الّـتي توقظ الـنائم
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