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والنقاد  والكتاب  الشعراء  ألتمنى ألصدقائي  متفائاًل  سأكون 
المربد  مهرجان  في  للمشاركة  دعوتهم  تمت  الذين  والفنانين 
من  بها  ينهلون  حقيقية،  إبداعية  فسحة  العام،  لهذا  الشعري 
ما يرهف سمعهم ويهز مشاعرهم ويحفز  والثقافة  الشعر  منابع 
التحوالت  على  ويوقفهم  اإلبداعية،  ذاكرتهم  ويوقظ  وعيهم 
البنيوية والجمالية للشعر الحديث، ويستثمرون وقتهم في الحوار 
العشار،  والجدل وقراءة قصائدهم في أجواء سحرية على مرافئ 
الساحرة،  البصرية  المساءات  نسائم  ظل  في  الخصيب،  وأبي 
وشناشيل  النخيل،  وغابات  السيابية  السحر  ساعات  ويتأملون 
الشعرية،  الصور  أروع  السياب  ألهمت  التي  القديمة  البيوت 
المهرجان،  يدير  الذي  اإلداري  الجهاز  هفوات  تضايقهم  وأال 
فأولئك موظفون مكلفون، ال يعنيهم من تكونون، وال يأبهون 
تعلمون،  كما  وهم  األصدقاء،  أيها  بنرجسياتكم وخصوصياتكم 
نتمنى  الذي  المربد؛  بين  الفجوة  عمقوا  قصد،  بدون  أو  بقصد 
الثقافية  األواصر  تمتين  في  ودوره  أهميته  لمستوى  يرقى  أن 
الداخل  مبدعي  من  الكثير  وبين  المجتمع،  مع  التواصل  وإدامة 
والخارج، فرجائي لكم أصدقائي أن تستمتعوا بوقتكم وتتعارفوا، 
مسبقًا  تعرفون  ألنكم  وثقافة،  ومعرفة  وفكرًا  شعرًا  وتتالقحوا 
الصغيرة  التفاصيل  تدعوا  فال  وإمكانياته،  المهرجان  مستوى 
تنغص عليكم أيامكم التي سأفترضها سعيدة ونافعة، وال تعودوا 
إلينا بوابل من مقاالت النقد واالمتعاض واالستهجان واالستنكار، 
مما ال طائل منه، فعيشوا أيام مربدكم كما هي، من دون أحالم 

عريضة.
وأتمنى على إدارة المهرجان أن تراجع قوائم المدعوين جيدًا، 
سواء من داخل العراق أم من خارجه، فثمة العديد من شعرائنا 
ومثقفينا في الخارج، ينتظرون منذ سنوات فرصة المربد، أسوة 
تحول  من  سيما  ال  متتالية،  لسنوات  دعوتهم  تكررت  بالذين 
اإلمكانات المادية بينهم وبين زيارة البلد، ففي المنافي البعيدة 
وتعيق  لالجئين،  المحدودة  المساعدات  على  البعض  يعيش 
القراءات  تكون  أن  أرجو  كما  وتكاليفه،  السفر  أجور  مجيئهم 
الشعرية في قاعات مالئمة، ومنتظمة وليست ارتجالية، وأن تولى 
الدراسات النقدية اهتمامًا، ويعامل المدعوون على وفق األتكيت 
الرسمي المعمول به في مهرجانات الدول المتحضرة، بالمسكن، 
الحقائب  بتوزيع  والتنقل،  بالنقل  الطعام،  تقديم  بطريقة 
المسؤولون  يسهر  وأن  التقديرية،  والشهادات  والقرطاسية 
على راحة المدعوين!! وأال تكرس، كما في كل دورة، التمايزات 
المدعوين،  عامة  بين  األخرى،  واالمتيازات  اإلقامة  في  الطبقية 
وفرع  االتحاد)المركزي  وبعض مسؤولي  الوزارة  موظفي  وطبقة 
راجين  خاصة،  حظوة  لهم  الذين  المدعوين  وبعض  البصرة( 
السنوات  التفاؤل تجنب أخطاء  للجميع وبكل تقدير وبمزيد من 
السابقة، وإحياء روح اإلبداع الحقيقي في مربد هذا العام، الذي 
شاعرًا  حافظ(  طه  الكبير)ياسين  المبدع  باسم  دورته  سميت 
الالمع كافٍ  أصياًل وكاتبًا فذًا ومترجمًا مبدعًا، وأعتقد أن اسمه 

ليمنح مربد هذا العام ألقًا جديدًا، ويمنحنا شيئًا من التفاؤل.
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قصـة قصيرةإضاءة

المشاركين  العرب  للضيوف  هيىء  الذي  المكان 
هو مجمع بيت الشباب الواقع على نهر النيل في شارع 
الشاعر  وجدنا  وهناك  سعود  آل  العزيز  عبد  الملك 
ان  بعد  االسدي  ضياء  ودعنا  بانتظارنا،  خضر  فارس 
اطمأن على نزولنا ومن ثم بعد ذلك ودعتنا نجاة عبد 
الى  الخاصة  الشاعر فارس خضر بسيارته  اخذنا  اهلل، 
مطعم كنتاكي انهينا عشاءنا بحوار متوتر ومبتور عن 
اعرف  ال  والشعري،  والثقافي  السياسي  العراق  وضع 
الى  الخلد  انا  ذهبت  جدا،  منهك  انني  شعرت  لماذا 
النوم وذهب نصير وفارس دون التأكد من وجهتهما 

على الرغم من انهما اخبراني بذلك.
مع  الباب  عند  اصواتا  سمعت  متاخر  وقت  في 
طرقات خفيفة كان هناك نصير غدير والشاعر السوري 
منذر المصري الذي وصل توا لينضم الينا في الغرفة 
التركيز  استطع  لم  حديث  الثالثة..جرى  االسرة  ذات 
ببضع  فيه  اشتركت  انني  الرغم  على  محتواه  على 
كلمات ثم عدت الى النوم الصحو صباحا على اصوات 
منذر  الشاعر  عن  يسأالن  الغرفة، شخصان  في  اخرى 
محمد  الشاعر  انا  فقال  احدهم  صافحت  المصري 
نبهان فعرفته بنفسي فطفق االخر يعيد اسمي بلهفة 
ويعانقني بحرارة وهو يهمس لي انا دخيل الخليفة..

ياالهي اخذت عانقه انا ايضا واستعدنا بعض ذاكرتنا 
عن لحظات تعارفنا عبر النت.

في األهرام
الى االهرامات فموعد  اتفقنا ان نذهب في رحلة 
امامه يومان وعلينا ان نستفيد  الملتقى مازال  اقامة 
مصر  عوالم  على  استطعنا  ما  للتعرف  الوقت  من 
قبل  من  مصر  نزر  لم  جميعا  اننا  سيما  وال  العجيبة 
كويتي(  شاعر   ( نبهان  ومحمد  ونصير  انا  اقصد 
وكذلك دخيل الخليفة ومنذر المصري، استقلنا سيارة 
حتى  الذي  المصرية  الى سراالعاجيب  وانطلقنا  اجرة 

اآلن لم يكشف كنهه.
افلت  ان  تمنيت  التذاكر  قطع  مدخل  امام 
شبه  االجساد  امام  تنهيدة  اخر  حتى  كلها  بدهشتي 
كان  نصير  ولكن  البشرية  االجناس  لمختلف  العارية 
لي بالمرصاد ورضيت ان اتلصص من خلف نظارتي 

المعتمة بصمت ملتاع.
سعر  فهنا  العربية(  )القومية  طابور  في  وقفنا   
دوالرات  وخمس  للدخول  الدوالر  اليتجاوز  التذكرة 
طابور  في  بينما  االكبر،  خوفو  هرم  بطن  لدخول 
االهرامات  الى  الدخول  تذكر  سعر  تصل  االجانب 
هرم  بطن  لدخول  دوالر  وعشرين  دوالرات  عشرة 
باتجاه  يدفعني  ان  كاد  الذي  هاجسي  قمعت  خوفو، 

الوقوف في طابور االجانب!!!
ها نحن بمواجه سحر ام الدنيا، امام ثكنة تاريخية 
والوجدان،  والخيال  للعقل  مغر  ماهو  بكل  مدججة 
االنسان  ببصر  يحتك  ظل  الفتنة  من  فذ  هاجس 
وبصيرته على مدى اكثر من خمسة آالف سنة ، انها 
واضحة  مشاعر  ثمة  ليست  لي  بالنسبة  االهرامات.. 
شيء  فكل  محدد  تركيز  او  تفكير  من  ثمة  ليس 
عمالها  وصور  االهرامات  بالفتنة،  مليء  حولي  من 
والصخور  االحجار  حمل  في  يشرعون  وهم  وبنائيها 
ورصفها، اراهم كما تصورتهم يتقاطرون بظهورهم 
الشرطة  ورجال  المهندسون  وحولهم  المحدودبة 
بمالبسهم الفرعونية، وثمة من عصرنا هذا اهرامات 
نبرات  تشيعها سحب  البضة من كل جنس  االجساد 
اللغات المتنافرة ولهجاتها والعيون الملتصقة بالقمم 
الحضارة  تاريخ  هنا  فاتن  شيء  كل  االضالع،  المثلثة 
تصيبه  ان  إال  لمثلي  اليمكن  شيء  كل  وحاضرها، 
هو  اراه  ما  ان  النكران  حد  الصمت،  حد  الدهشة 
الحقيقة وليس مجرد حلم سيأتي الصندوق السحري 
اللحاق  يمكنني  حتى  منه  لتوقظني  زوجتي  اعني 
بموعد الدوام، ياالهي هل حقا انا في االهرامات؟ قلت 
ذلك فقال الشاعر محمد النبهان: تعالوا نلتقط صورة 
االهرامات  فيه  تظهر  ستراتيجي  منظر  انه  هنا  من 
الثالثة. في مدخل هرم خوفو كان ثمة شرطي يمنع 
ادخال الكاميرا، تبرع الشاعر دخيل الخليفة بان يبقى 
هو يحتفظ بكاميراتنا ومن ثم سيدخل بعد ذلك حين 
شبه  المدخل  كان  هناك  يوجد  ماذا  نعلم  لم  نخرج، 

مظلم ،دخل نصير غدير ومن ثم محمد نبهان وبعدها 
انا ليلحق بنا متأخرًا منذر المصري، بعد خطوات قليلة 
في نفق ضيق وشبه مظلم واجهني سلم حجري قصير 
درجات  صعدت  بالحبال  مثبت  خشبي  سلم  ثم  ومن 
من  ينزلن  وهن  النساء  من  بعدد  فاصطدمت  منه 
بالكاد يكفي لشخص واحد، اخذت  الذي  السلم  ذات 
جانبًا ورحت انظر الى االعلى.. يارب ماهذا؟ انه سلم 
غريب يشبه االفعى يتلوى في بطن الهرم الى مسافة 
عالية جدا، في منتصف الطريق كدت اختنق من التعب 
وقلة الهواء ولكن لم يعد بامكاني الرجوع الن تعبي 
سيزداد سمعت صوت منذر المصري خلفي فاستعدت 
توازني وفوجئت انه استطاع ان يدخل كاميرته معه 
قلت له مبتهجًا بعد شعوري بااللفة: التقط لي صورة 
هنا  من  صورة  قلياًل،  اقترب  اخرى  صورة  اآلن،  هيا 
االليفة  القصيرة  االستراحة  هذه  بعد  ورحت  ايضا، 
ومسحورا  ومتعرقًا  الهثا  الصعود  أواصل  الموثقة 
هاهو  سأرى،  مما  والريبة  االكتشاف  لذة  من  بشيء 
بسقف  كبيرة  غرفة  انها  اين؟  الى  ينتهي..  السلم 
مرتفع جدا، ليس ثمة من ضوء سوى مصباح يحمله 
رجل موكل بانارة الطريق للضيوف ممن سيواجهون 
العمق  في  صرت  ان  بعد  تبينت  المظلمة،  الغرفة 
ضوء  منها  ينبجس  وحيدة  صغيرة  فتحة  ثمة  ان 
الصغير  المصباح  يحمل  الذي  الرجل  رأيت  الشمس، 
كان يقف عند قبر من الحجر الجرانيت وهو مفتوح من 
رأيت  خوفو  قبر  انه  اطرافه  بعض  ثلمت  وقد  االعلى 
صورة  التقاط  يحاوالن  وكانا  نبهان  ومحمد  نصير 
بالموبايل، ال اعرف ماذا قلت لهما الني كنت استمع 

الى اصوات تمتمات قريبة، ركزت النظر بعد ان بدت 
قيل  نساء  اربع  ثمة  كانت  ما،  شيئا  مكشوفة  الغرفة 
لي فيما بعد انهن يهوديات، كن يسندن ظهورهن 
مايشبه  ويرددن  للقبر  المحاذي  الغرفة  جدار  على 
التعاويذ او عبارات الصلوات، في زاوية أخرى كان ثمة 
رجل ومعه صبي هما أيضا يفعالن الشيءذاته، وصل 
تأخره هو سقوط نظارته  المصري وكان سبب  منذر 
حسب  النها  عنها  يبحث  وكان  جيبه  من  الشمسية 
وراح  حديثه  انهى  لكنه  الثمينة،  الماركات  من  قوله 
يلتقط صورًا بكاميرته، انتبه الرجل الذي يحرس القبر 
ورفض التصوير بالكاميرا وهو مندهش كيف استطاع 
منذر ادخالها، لم اعرف لماذا يقبلون التصوير بكاميرا 

المحمول ويمنع استخدام الكاميرا االعتيادية.
ايضا  رحت  بكثير،  اسهل  النزول  عملية  كانت 
التقط بعض الصور بكاميرا المحمول واسجل بالفيديو 

الجدران الموازية للسلم وعمقه اثناء النزول،
بعد استراحة قصيرة انطلقنا في اجواء االهرامات 
مع  يصورونهم  راحوا  وآخرون  الجمال  بعضنا  ركب 
الهول،  ابو  تمثال  الى  وصلنا  األخرى  االماكن  بقية 
لم نستطع االقتراب كثيرًا بسبب التعب اوال ومن ثم 
اعمال  هناك  ان  ويبدو  المنافذ  بعض  اغالق  بسبب 
الباذخة  اللحظات  لكننا وثقنا تلك  او ماشابه،  صيانة 
اكثر  المدهش،  التاريخي  عبقها  وفتنة  بسحرها 
الخليفة  دخيل  هو  الهول  ابو  عند  الصور  التقط  من 
ان  قال  خوفو  قبر  الى  الصعود  قدرته  عدم  ليعوض 
ظهره يؤلمه واليستطيع الصعود ولكني أشك بعذره 

المتواضع هذا!.

اجلس كل يوم مثل امير خلعته مؤامرة دنيئة، فأسمع »ام 
كلثوم« تغني في المقهى )االمل( لمن فقدوه, ثالث فتيات 
اقـــداح  في  )شرابا(  مهل  على  ويرتشفن  يدخنّ  سائحات 
كبيرة, يضحكن من عجوز ثمل يعابثهن اذ يسمعهن شعرا 
بلغة العرب االقحاح, ترنح العجوز في مشيته  اليهن، وانكفأ 
وكادت حافة مائدتهن ان تشج رأسه، أسرع النادل وانهضه 
نســاء  يعرض  المقهى  تلفاز   . الخارج  الى  وقاده  متذمرا, 
اوربيات يأخذن دروسا في الرقص الشرقي! فأهمس ضاحكا: 
للغرب  يصدرونه  ما  لديهم  ليس  العرب  ان  قال  من  اذن, 
بارت  وفنانين  كتاب  من  الالجئين  وطوابير  البترول,  غير 
يتباهون  كانوا  التي  دكاكينهم  اغلقــوا  بضاعتهم, وساسة 
بها حتـــى وقت قريب, وولوا هاربين!؟ اهــــــــرب من جو 
اسراب  تحتي  من  تمر  حيث  شرفتيها  احدى  الى  المقهى, 
السائحات, الالئي جئن من بلدان شتى, يخطرن شبه عرايا, 
على بضاضة  الدافئة  عمان  مـــــن شمس  ذوائب  تنعكس 
يشبـه  مــــا  الى  فتحيلهن  البياض,  فائق  االوربي  لحمهن 
الجنيـــات المشتعالت من شعر رؤوسهـــن الناري, وحتـــى 
وتمر  البسيطة..  النسيجية  باخفافـــها  الصغيرة  اقدامهن 
باصباغ  معالجته  اثارته  من  زادت  ممتلئ  بفم  جريئة  فتاة 
الشفاه الفضية البراقة, واحاطته بخيط غليظ بلون الكاكاو.. 
جسدها  ثراء  جدا,  الضيقة  مالبسها  تعرض  عملية,  وثانية 
الشرس في رشاقة باهرة, وحيوية مرحة. وثالثـــــة واقعية 
التي توقف  االعناق  النها تتلفت حواليها وهي تحصي عدد 
متملين,  باتجاهها  صراحة,  والتفتوا,  السير  عن  اصحابها 
العارية  التلعاء  والعنق  النافر,  الصدر  في حسرات مسموعة: 
التي زاد من طولها تسريحتها القصيرة المشاكسة.. فجأة, 
وتوقف  القريب,  المروري  التقاطع  عند  السير  حركة  توقفت 
المتمثلة باطالق  المؤذية  اول مرة عن عاداتهم  السائقون 
ابواق سياراتهم عاليا البسط االسباب لتعبر, فـــي ال مباالة 
طريقها,  واخذت  االولمبياد,  شعلة  مهيبة,  بمشية  مطلقة, 
قلوبهم  على  ايديهم  المـــارة  فوضع  ذاتها,  بالمهابة 
مترحمين, مقدما, على مصير الرجل السعيد الذاهبة لحرقه. 
ترتدي  كانت  وشراييني،  اوردتي  من  الدم  نشّفت  وعاشرة 
كنزة الصوف الحمراء اشبه بقنبلة موقوتة، تتجول الهية من 
مدار  على   !! امرها  حقيقة  االمنية  السلطات  تعرف  ان  دون 
الساعة تتوهج عمان باالضوية الملونة، يأتي المساء سريعا 
الهادر  االنوثة  بدوي  واالسواق  والساحات  الشوارع  فتمتلئ 
في كرنفال مستحيل، التم على نفسي واهمس كالممسوس: 
الثمينة،  بالعطور  مستحمات  دائما  الرحيم،هن  ياآلهي 
حمام  من  اسراب  باهرة,  اطياف  كافة:  الجهات  من  يأتين 
االضرحة, صفوف من اشجار الســرو والصفصاف والصنوبر, 
من  مزهريات  واالبواق  والطبول  بالبيارق  مكتظة  مسيرات 
الفيروز, باقات من الليلك والقرنفل وعبّاد الشمس, مشاعل 
مستعرة, حانات على شطآن مفتوحة, موائدها مثقلة بنبـيذ 
وفاكهة  الصيف  بفاكهة  مليئة  اطباق  المعتق,  الكنائس 
الملوّن,   والشقراق  الحســـــون  طائر  من  دوامات  الشتاء, 

ستائر من الرمان وقد شقت حالوته القشرة السميكة فبانت 
من  آه  وعيون,  فاتحة   سمر  بشرات  كالجمر..  حمرا  حباته 
عيون االردنيات. فتيات يعذبهن حليب الحياة الجيّاش تحت 
القمصان..تثقل خطاهن حقول اجسادهن وقد نضجت على 
بـ  نحو مبكر، وليس هناك من حاصدين قادمين، مزنّرين 
»المصاري«! فأخذهن االمر مأخذا عسيرا ! اواصل هذياني: 
يا  مرحبا  فنار,  يا  السعادة  مساء  قرنفلة,  يا  الخير  صبــاح 
يا شمام  عــــذوق موز مقاديشو, سالما  يا  اهال  تفاح حيفا, 

رطب  سالل  يا  معذرة  العراق,  اهوار  طيور  يا  مرحى  الزبير, 
او  المزاج  او  الوقت،  لديها  منهن  واحدة  ال  لكن  البصرة، 
برصد  مولع  حالم،  رجل  تضرعات  لتسمع  فتتوقف  الشفقة 
في  السادرة  نفسي  اعنف  وتقديسها،اتوقف  الحقة  االنوثة 
غير  المكدود،  على بصري  حفاظا  عينيّ  واغمض  خياالتها، 
اني اظل ارمقهن من زوايا عينيّ حتى يغبن عني، عند دكان، 
المرتعدة  قلبي  على عصفورة  قابضا  او سيارة،  منعطف،  او 

كأتعس خلق اهلل !. 

لوحة للفنانة رامية ماهود احمد

تأمل في قبور الفراعنة

أدباء في سياحة االهرامات

حسن الكعبي

السياب

الشباب  المثقفين  تفكير  في  االنترنت  يحتل 
الكتاب ويبرر هؤالء الشباب ان الحصول  بديال عن 
على المعلومة تتيحها الثورة المعلوماتية بيسر دون 
الكد المعرفي الذي يمكن استحصاله عن الكتاب ، 
وتنطوي هذه الرؤية على دعوة للقطعية مع الكتاب 
العزوف  و  االستغناء  لعدم  واهنة  دعوة  وجود  مع   ،

عن الكتاب واالقبال على االنترنت.  
توفير  على  القدرة  يمتلك  االخير  بان  وذلك 
التي  المعلومة  من  بكثير  واكبر  ايسر  المعلومة 
من  نوعا  كونها  التعدو  والتي  الكتاب  يوفرها 
المحاباة للمؤمنين بالكتاب رغم ان اصحاب الدعوة 
على  للمقبلين  سخرية  سرا  يضمرون  لالنترنت 

الكتب بشغف.
من  تصدر  التصريحات  من  النوعية  هذه  ان 
رؤساء اتحادات ونواد ثقافية وأدبية وشعرية اسست 
على  من  اجري  الذي  اللقاءات  احدى  ففي  مؤخرا، 
قناة احد الفضائيات العراقية وكانت الحلقة موقوفة 
للقاء بأحد رؤساء  هذه النوادي وفي معرض سؤاله 
الثقافي وتحديدا الشعري في  عن تقييمه للمشهد 

العراق راهنا.
لكثرة  خيرا  يبشر  الشبابي  المنجز  ان  اشار   
االسماء الشبابية الكبيرة بعطائها االبداعي الشعري 
وذلك نتاج اتصالها باالنترنت خالفا لألجيال السابقة 
الكتب  طريق  عن  المعلومة  تستحصل  كانت  التي 
الميديا وسعت رقعة المعارف  والن االنترنت وثورة 

فقد اصبح الحصول على المعلومة سهال. 
الشباب  المبدعين  انتشار  يفسر  ما  وهذا 
الكبار  انحسار  ظاهرة  حساب  على  بعطائهم  الكبار 

باعمارهم فالشعر كما اشار هو الكبير وحده .
قد يبدو هذا الكالم مقبوال على الصعيد النظري 
يختبروا  لم  الذين  للكسالى  بالنسبة  ايضا  ومقبوال 
لنجومية  السهلة  الطرق  وسلك  القراءة  متعة 
شعارا  له  اتخذ  الذي  االنترنت  يوفرها  مزعومة 
ام  للنشر  كانت مقبولة  مادة سواء  أية  عدم رفض 
الدوريات  لفظتهم  من  بأسماء  تطول  والقائمة  ال، 
والصحف  االنترنت  في  ليجدوا  المقروءة  والصحافة 

االلكترونية عزاء لخيبتهم الثقافية .
للجيل  المفاضلة  نوع  من  مجانية  اطالقات  ان 
الشبابي على االجيال السابقة هو نوع من التجاهل 

للتاريخ الثقافي العراقي  واستهانة بأهمية الكتاب.
هو  كبيرا  ثقافيا  ارثا  يغفل  انه  جهة  من 
والسبعيني  والستيني  الخمسيني  التحديث  ارث 
بتطور  بقوة  اثر  والذي  والتسعيني  والثمانيني 
الفضل  اليها  يرجع  التي  العراقية  الثقافية  المسيرة 

النقدي  للبحث  مادة  كانت  كبرى  اسئلة  اثارة  في 
والنظري باشكال الثقافة العراقية. 

والتي كان الفاعل فيها والمسهم االكبر عملية 
وانه   ، الكتب  بمطالعة  اال  تكتمل  ال  التي  القراءة 
لنوع من المجانية هذا النزوع الى تفضيل االنتريت 

على الكتاب .
حضورها  اثبتت  شبابية  اسماء  هنالك  طبعا 
والثقافية  الشعرية  الثقافية  المساحة  في  الفاعل 
والنريد الوقوف عندها فهي معروفة من جهة ومن 
دون  ألسماء  بالمحاباة  نوصم  ان  النريد  اننا  جهة 
ان يكشف عنها  النادي  ، وكان حريا برئيس  غيرها 
وان  سقتها  التي  الذريعة  بذات  تذرع  قد  كان  وان 
بالنسبة  مسوغة  غير  لكنها  مسوغة  حالي  كانت 
لرئيس النادي الذي ألح عليه المحاور بايراد اسماء 
تؤكد ادعاء تفوق الشعراء الشباب على سابقيهم ، 
اال  السؤال  اال وفي سياق تهربه من هذا  فما كان 

االستشهاد بالسياب الذي مات في عمر مبكر. 
المحاور  بصالح  يكن  لم  االستشهاد  وهذا 
من  وهو  االنترنت  شعراء  من  يكن  لم  فالسياب 
اللحظة ال ادري ما  الكتب، وحتى هذه  شعراء رعيل 
الذي اتى على ذكر السياب، والذي كان ذكره بمثابة 
تشتيت وتقطيع الحديث الى موتيفات ال تجتمع في 

سياق واحد، 
وهذا انما هو دليل على ان الشاعر عندما يفارق 
انما  شاعرا  كان  المحاور  وان  خصوصا  الشعر  بيت 
المعنى  هذا  الى  اشار  كما  النثر  بيت  في  يغترب 

الشاعر احمد عبد الحسين في احدى مقاالته .
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