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ال�شكل  "بطبعتيهم����ا البريوتيت����ن. ذاتي 
ترتي����ب  يف  االنيق����ة  وال�شم����ة  ال����رف 
املدخ����ل  كان  هن����ا  م����ن  ال����كالم.  مط����ارح 
ال�شع����ري اىل بلند مهي����اأ طق�شه. نار لهابة 
زرق����اء ترن����و اىل روح ال�شت����اء. و�ش����اي 
ثخ����ن يع����زز عزلت����ي ويوؤكده����ا يف كتاب 
�ش����در يف ب����ريوت ل�شاع����ر عراق����ي ابتكر 
غربت����ه باك����را . ت����اركا يل غربة م����ن نوع 
وطن����ي اكت�شفتها هناك يف غرفة احتوتها 
اريكة ومدف����اأة و�شط �شتاء مكر�س. هناك 
ن�شيج����ه  ع����ن  وتك�ش����ف  ال�شاع����ر  تب����دى 
اخلا�����س طالعا من ظلم����ة احلرير. حائكا 
خيوطه املتين����ة. ومولدا فكرته عرب روؤية 
وجودي����ة كان����ت تط����رح �ش����وؤال االن�شان 
االبدي. قلق����ه ولوعته. والدت����ه ورحيله. 
يقين����ه  وخفت����ه،  ثقل����ه  وعدم����ه،  ج����دواه 
و�شك����ه، وج����وده وعبثه، حيات����ه وحتفه، 
ا�شئل����ة فل�شفي����ة كانت تتوال����د يف �شبكته 
هي ا�شئلة ع�ش����ره، ا�شئلة ع�شر االنوار، 
ا�شئل����ة االن�ش����ان املعا�ش����ر من����ذ ديدي����را 
وفولت����ري الفرن�شين وجان ج����اك رو�شو 
االجنلي����زي وم����رورا بكان����ط وهايدغ����ر 
وج����ان بول �شارتر. ا�شئل����ة نادت بان�شان 
جديد واألغت ال�ش����ورة التقليدية الن�شان 
الق����رون الو�شطى، او ان�شان عرق حمدد. 
ل����ه ال�شلطات النافذة والطاع����ة الالنهائية 
لقي����ادة اجلموع بهوى فرداين. حتت هذا 

ال�شع����ور ودف����ق ه����ذه الروؤي����ة التنويرية 
املهجو�ش����ة مب�ش����كالت الوج����ود وان�شانه 
احلي����دري  بلن����د  يتح����رك  كان  املعا�ش����ر 

مهجو�شا مب�شري اجلماعة.
احل�����س  يت�ش����كل  ان  غراب����ة  ال  لذل����ك 
الراجيدي ل����دى بلند باكرا، ح�شا ينحدر 
م����ن املاأ�شاة متخذا مناح����ي درامية، ينمو 
فيها املونولوج واجل����دل وبزوغ اال�شئلة 
الالئب����ة دون انتظ����ار جواب عل����ى �شوؤال 
يف  احلي����دري  بلن����د  يك����ن  مل  االعم����اق، 
م�شع����اه الطوي����ل واهم����ا . ب����ل كان واعيا 
ل�شنيع����ه، يع����ي م����ا يفع����ل بخ����ربة املاهر 
وال�شناع املكن الذي اهتدت اليه املوهبة 
وه����و يف بواك����ري حيات����ه، اأي حينما كان 
فت����ى يف الع�شري����ن غ�����س ال����روؤى، طازج 
الوع����ي يف ب����دء ون�شوء وتكوي����ن ينحو 
املطل����ق  جت����اه  االوىل،  البداه����ة  جت����اه 
الحتواء م�شارفه امليتافيزيقية. ي�شتنطقه 
بقب�شت����ه الفتي����ة الت����ي كان����ت ت����دق عل����ى 
غط����اء الك����ون م�شتف�ش����رة، مت�شائل����ة عن 
كن����ه ال����ذات االن�شاني����ة يف اأ�شع����ار الفت����ة 
بروؤيته����ا الداللي����ة املومئ����ة ع����رب خفقته����ا 
الطينية الغريبة، ا�شعار مليئة باحلدو�س 
والظن����ون والت�ش����اوؤم الن����ازح ع����رب روؤى 
الفال�شف����ة واملناطقة واحلكماء. وال�شوؤال 
ال����ذي ي�شغلن����ي االآن وان����ا اق����راأ اأ�شع����ارا 
بك����را . اأوىل، لي�ش����ت �شوفية وال حكمية، 

وال تنا�ش����د تطلعات وعظي����ة، كيف واتت 
ه����ذا ال�شاع����ر الفتى، رع�ش����ة الت�شاوؤل عن 
االب����د والك����ون والوج����ود، وه����و مل����ا يزل 
فتى منطوي����ا على عقدين م����ن ال�شنوات؟ 
من اين جاء هذا اخلزين الفكري امل�شوغ 
ب����اأداة �شعري����ة، فيها ما فيها م����ن الوجازة 
واالختزال والكثافة يف التعبري وطرائقه 
اللغوية؟ هل نقول انه����ا الرباءات االوىل 
املجبول����ة على الفط����رة املدعومة مبوهبة 
حامل����ة؟ اذا انه����ا جبل����ة خا�ش����ة ال جتب����ل 
اال للقل����ة م����ن اأمث����ال بلند احلي����دري، ذي 

الومي�س املندفع على �شكل �شوؤال ملغز:
اال  جئ����ت  م����ا  كاأنن����ي/  للفن����اء  �شاأرج����ع 
ك����ي اأكون فن����اء/ وال�ش����ري كفن����ا، اأ�شم 
بجوفه/ اأدوار عم����ر قد م�شن هباء/ماذا 
جنيت الحمل الن����ري الثقيل/تيمنا ورجاء 

)خفقة الطن- 1946(.
بهج�����س رومانتيكي ميي����ل اىل الت�شفيف 
اللغوي����ة  البالغ����ة  ع����ن  وين����اأى  املع����رب، 
والتو�شي����ات واحلوا�ش����ي اللفظي����ة، قدم 
وهك����ذا  االوىل،  ال�شعري����ة  خفقت����ه  بلن����د 
تبدى، ليكون خمتلف����ا ومغايرا منذ البدء 
ملجايلي����ه، له خا�شية الفرادة، متماهيا مع 
ن�ش����ه وا�ش����راره الداخلية، موت����را نغمه، 
وم�شع����دا �شج����اه، ومقرب����ا م����ن ال�شفاء 
ال�شفي����ف ال����ذي طب����ع ا�شع����ار اليا�س ابي 
�شبك����ة يف "افاعي الفردو�����س" وعمر ابي 

ري�شة وامن نخلة، ولعل ال�شبب الرئي�شي 
املولد لهذه ال�شفافية كان م�شدره املدينة.

تغ����ل  املدين����ة/  منت�ش����ف  يف  "الق�ش����ر 
جنبي����ه روؤى حزينة/ ت����كاد ان ت�شرخ يف 
ال�شكين����ة/ وح�شته القامتة، اللعينة/تكاد 
اأن ت�شرخ: ما اأق�ش����اه/ هذا ال�شنا الغارق 

يف جنواه".

)اغاين املدينة امليتة 1950(
به���ا  حتف���ل  كان���ت  الت���ي  املدين���ة  انه���ا 
املن���ازع البغدادي���ة، اال�ش���كال وال�ش���ور 
احلدي���ث  والعم���ران  النه���ر  والتعاب���ري، 
اىل  طرازه���ا  يف  املنح���ازة  واملقاه���ي 
اللبا����س والقبوالت  الط���رز االوروبي���ة، 
رافق���ت  الت���ي  االجتماعي���ة  والتح���والت 
العق���د  منت�ش���ف  يف  الر�شي���د  عا�شم���ة 
الع�شري���ن، كل هذه اال�شي���اء م�شافا اليها 
وعيه االنيق يف معرف���ة الراث ال�شعري 
لغر����س نخل���ه وت�شفيته ومن ث���م �شهره 
ل�شال���ح التاأثريات �شتولد ع���رب تاأثرياته 
"اغ���اين  الث���اين  ديوان���ه  يف  اللبناني���ة 
املدينة امليت���ة". اذ �شرعان ما اعطت هذه 
التاأث���ريات القرائية لل�شعر اللبناين بوؤرا 
�شحري���ة لبلن���د ال تخل���و م���ن اجل���واذب 
واملحفزات والنداءات املمغنطة بالهجرة 
اليها. ملعاي�شتها باحلوا�س جميعها، حيث 
التوغل يف بطونه���ا و�شعابها وا�شتمراء 

لذة البقاء فيها، ولذلك �شارع اىل االنتقال 
م���ن احلياة النهري���ة ذات البعد ال�شيا�شي 
ذات  البحري���ة  احلي���اة  اىل  الدام���ي 
االنا�شة احل�شري���ة امل�شحوبة بف�شاءات 
ح���رة  مناب���ع  م���ن  متت���ح  متو�شطي���ة، 
متفرجنة عل���ى �شعيد الثقاف���ة وال�شلوك 
ومنط العي�س اجلانح اىل نوع من الهناء 

وال�شالم االجتماعي.
هنا قطع بلند احليدري �شوطا يف تثقيف 
نف�ش���ه وحماية ذاته لتزويده���ا وتغذيتها 
باجلديد واملعا�شر يف دنيا الكتابة. ولئن 
كان بلن���د احلي���دري املوؤ�ش����س جلماع���ة 
الوق���ت ال�شائع التي ت�شم قائمة الفنانن 
يف بغداد، احتك بها وا�شتطاع من خاللها 
ومن خالل �شهيت���ه املفتوحة لتعلم احدث 
املدار����س والتي���ارات الت���ي �شغل���ت الفن 
العراق���ي املعا�شر. اآنذاك فانه يف بريوت 
ق���د عمق ه���ذا االجت���اه وط���وره، فن�شاأت 
لديه حا�شة نقدية ت�شكيلية اولت اهتماما 
خا�شا ملدر�ش���ة الفن احلديث العراقي من 
خالل م�شاهمات���ه ومتابعاته ومالحظاته 
النقدي���ة. لق���د منح���ت ب���ريوت يف زمنها 
ومطال���ع  ال�شتيني���ات  زم���ن  الذهب���ي 
ال�شبعيني���ات فر�ش���ا نادرة للكت���اب، هي 
عبارة عن �شع���ل ال تطفاأ يف م�شار كل من 
اأوى اليه���ا واتخذها مالذا ووطنا بديال . 
وبلن���د بدماثته وطيبته وح�ش���ن مع�شره 
اعطت���ه  النوعي���ة،  وثقافت���ه  و�شلوك���ه 
ولوع���ا وم�شارك���ة والق���ا ال تعطيه اال ملن 
ميتلك���ون النفي����س ال���ذي ي�شب���ه جمالها 
وفتنتها. ومن هنا انخرط بلند احليدري 
يف ن�شي���ج حياته���ا. داخ���ال �شالوناته���ا 
و�شحافته���ا، وامن���اط عي�شه���ا، م�ش���اركا 
وم�شاهما كواحد من ابنائها، غري انه من 
جه���ة كان ينمي جذر غربت���ه ويوؤكده يف 
رويه و�شقايت���ه لي�شحى مزده���را، ناميا 
ي�شتظ���ل به هناك "بجن���ب املدفاأة" لكاأين 
به كان يعي�س حياتن، واحدة اجتماعية، 
عملية، فاعلة، واأخرى انعزالية، اغرابية 
وال���ربد  والوح�ش���ة  بالوح���دة  متوج���ة 
وال�شقي���ع. وح�ش���ة م���ن خط���ا "خطوات 
يف الغربة" حتى بات���ت عالمة دالة عليه، 
�شتظل ترافق���ه حتى �شنواته االخرية يف 

العا�شمة الربيطانية لندن.
يف لندن تعرفت عل���ى بلند احليدري هذا 
واألفت���ه،  بتوا�شع���ه  املت�شام���ي  ال�شاع���ر 
معارف���ه  ع���ن  الت�ش���اوؤل  كث���ري  احلن���ان، 
كان  ال���ذي  بلن���د  وحمبي���ه،  وا�شدقائ���ه 
منوذج���ا ال ي�شاهى الآ�شرة التعاون. كان 
متفاني���ا اىل حد بعي���د يف حبه للم�شاعدة 
ويف ولع���ه ال�شيا�ش���ي ال���ذي ازداد لدي���ه 
ليكر�ش���ه كليا ملناه�ش���ة الطاغوت اجلاثم 
يف بغ���داد لق���د ات�شع���ت غربت���ه يف لندن 
وه���و ي�شهد حمط���ات اخل���راب التي مير 
العراقي���ن  اآالف  الفظ���ة  الع���راق،  به���ا 
لتقذفه���م يف بئ���ر الغرب���ة وامل���وت وعلى 
اأر�شف���ة العامل.مل ين���ل بلند احليدري يف 
حياته خطوة املب���دع الكبري، ان كان على 
�شعي���د االحتفاء ب���ه او التك���رمي ملنجزه 
الثق���ايف، مل مين���ح جائ���زة قيم���ة، �شوى 
جائ���زة يتيمة ورمزي���ة تلقاها يف بواكري 
حيات���ه من احتاد الكت���اب اللبنانين، ومل 
يل���ق من اقران���ه �شوى االجح���اف بحقه، 
رغ���م كونه اأح���د اأربعة م���ن ال�شباقن اىل 
حق���ل التجدي���د يف ال�شع���ر العرب���ي، لكن 
بلن���د احلي���دري رغ���م رحيله امل���ادي عرب 
"اأب���واب البي���ت ال�شي���ق" ليقي���م حت���ت 
الرثى االجنبي، �شيق���راأ من جديد وتعاد 
قراءت���ه ليكون حيا بيننا مث���ل قرينه بدر 
�شاكر ال�شي���اب. وهذه ال�شفة لعمري هي 
م���ن �شفات ال�شعراء الكب���ار املوؤثرين يف 

�شياق احلياة و�شريورتها التاأريخية.
جملة نزوى العمانية 2006

بورتريه 
بلند 

احليدري

ها�شم �شفيق

بلند احليدري بري�صة الفنان في�صل لعيبي
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على  دارت  ال��ت��ي  ال��ع��الم��ة  ه���ذه  م��ن 
ار�شيتها عملية التكرار فان التجان�س 
)الطريق،  ل��ل��ع��ب��ارات  ح�����ش��ل  ال����ذي 
ال��ب��ي��وت، ال�����ش��ك��وت( ت��ن��اظ��رت مع 
العبارة) كنا نقول غدًا ميوت(، فاملوت 
اذن هو النتيجة النهائية التي يخرج 
بداية ق�شيدته، وهو  ال�شاعر من  بها 
دخول �شريع ومباغت.. وبذلك يحاور 
ال�شعري  ايقاعه  خ��الل  م��ن  ال�شاعر 
ذوات  على  املوؤثرة  املكانية  االج��واء 
اجتاهات  عدة  متخذة  وهي  النا�س.. 
املفتوح(  للمكان  عالمة  )الطريق/   ف� 
املحدود(  للمكان  عالمة  البيوت/  و) 
املكبوت(  للفعل  عالمة  ال�شكوت/  و) 
.. لتت�شح امامنا االيهامات امل�شحونة 
باحل�س االنفعايل املتمحور مع الذات 
واملعلن ب�)املوت(، والن يف الق�شيدة 
مبا�شرة،  ن�شفها  ان  ميكن  ح��واري��ة 
جاء  الذي  االه��داء  لذلك  برهاننا  فان 
حتت العنوان، اذ كتب ال�شاعر )بلند 
احل���ي���دري( ان��ه��ا - اي ال��ق�����ش��ي��دة - 
يو�شف  بالروح  �شديقي  ايل  )مهداة 
ال�شاروين( لي�شئ الن�س او ليت�شح 

امامنا علي �شكل مفتاح الدخول.
التوهج  اآل��ي��ات  ت�شاعدت  وب��ع��ده��ا، 
امل���������ش����ح����ون ب����ال���������ش����ور امل���ك���ث���ف���ة 
الق�شيدة،  ف��ق��رات  ب��ن  وامل��را���ش��ة 
ايقاعًا  حتمل  ان��ه��ا  حت�ش�شنا  لكننا 
م��و���ش��ي��ق��ي��ًا ح���زي���ن���ًا ت�����ش��ك��ل��ت مع 
كل  من  )وت�شتفيق  ذاتها:  العبارات 
يتدحرجون  ���ش��غ��ار(  )ا���ش��وات  دار 
وي�شخرون  الطريق،  على  النهار  مع 
باأنف�شنا، بن�شائنا املتاأففات، بعيوننا 

املتجمدات ، بال بريق(.
م���ن ه��ن��ا رك����ز ال�����ش��اع��ر م���ن خ��الل 
ا���ش��ت��ج��الء امل��ع��ن��ي داخ���ل امل��ك��ان يف 
امل�شهد  غ���ري  ج���دي���د  م�����ش��ه��د  اع������ادة 
 ، ال��ب��داي��ة  يف  ج���اء  ال����ذي   - االول 
املتباينة  والتحوالت  الرموز  ليوؤطر 
لفعل  املكثفة  ال��دالل��ي��ة  الناحية  م��ن 
املعني(  داخل  )من  ال�شعرية  احلركة 
�شمن  ج��اء  دار(  كل  فاال�شتفاقة)من 
املاثلة  العالمات  برموز  م�شبعة  حالة 
ال�شوري)املمنتج(،  التكوين  بطريقة 
مموه  �شعري  بتنا�شق  الن�س  لي�شري 
وم�شحون ب�شفرات جمازية وا�شحة، 
عملية  هو  النهار(  مع  التدحرج   ( ف� 
بالوقت،  مرتبطة  حركة  ذات  حياتية 
االطفال  ذوات  م��ع  تتناظر  ولكنها 
ذل���ك..  لي�شكل  ا���ش��وات��ه��م  و���ش��دى 
نف�شية  ا���ش��ارة  ذا  مم��ح��ورًا  منظورًاُ 
وكذلك  اخ���رى،  ت���ارة  وح�شية  ت���ارة 

مع  االخ��رى  ال�شعرية  املقاطع  توقظ 
وممار�شة  ال�شعرية  احلقيقة  املتلقي 
الياأ�س  فحالة  ال��واق��ع،  على  تاثريها 
ي��ق��ف ليوثق  ال����واق����ع..  ن��اجت��ة ع���ن 
بال   ، املتجمدات  )بعيوننا  اال�شياء 
علي  يعمل  ال�����ش��اع��ر  ك���اأن   .. ب��ري��ق( 
تخرج  وم��ا  املكانية  الوقائع  تنظري 
فهي  ب��احل��زن،  مفعمة  نتائج  م��ن  ب��ه 
على  ت��دل  فامنا   ، �شيء  على  دل��ت  ان 
�شعرية  ب�شورة  االخر  اح�شا�س  نقل 
الروحية  الروافد  عن  ومعربة  ناطقة 
االيقاع  خ��الل  م��ن  لتنفجر  امل��وؤث��رة، 

ال�شعري اخلال�س.
املب�شطة  اللهجة  اىل  الن�س  انتقل  ثم 

وعرب جمل ق�شرية ومرتبطة بالعبارة 
التي قبلها بن ال�شاعر )بلند( م�شهدًا 
واقعه  من  ور�شمه  م�شتلهمًا  �شعريًا 
احلياتي:) ان يفهموا ما الذكريات، لن 
يعرفوا الدرب العتيق، و�شي�شحكون 

النهم ال ي�شاألون، مل ي�شحكون..(.
حوارية  ايل  اجل��م��ل  ه��ذه  فخ�شعت 
ا�شتكملت  ان  بعد  املتاأين،  )ال��راوي( 
ع��م��ل��ي��ة ت���اأط���ري امل��ع��ن��ى  حت���ت دالل���ة 
املغيب  بالواقع  واالع���راف  االق���رار 
ما  ذل��ك  بعد  لن�شتنتج  ال��ي��ه..  للموما 
 = ي��ع��رف��وا  ل��ن   + يفهموا  )ل���ن  ي��اأت��ي 
احل�شي  االنتقاء  ان   ، �شي�شحكون( 
والداليل يف �شياق املفهوم العام رمبا 
ينقلنا اىل منطقة )ما ورائية( ، اي ان 
قبل  وتكونت  ت�شكلت  ا�شبابًا  هناك 
كتابة هذا الن�س، وال�شيما ان ال�شاعر 
خ����رج ب��ن��ت��ي��ج��ة م��ب��ي��ن��ة ووا���ش��ح��ة 
عبارة)�شي�شحكون(  م���ن  ام��ام��ن��ا 
و  لال�شتقبال  ج��اء  )ال�����ش��ن(  فحرف 
العام  التح�شيل  ه��و  )ي�����ش��ح��ك��ون( 

لفحوى الن�س ال�شعري.
اظهار  عملية  ان  تبن  وقد 
امل����ع����امل اال���ش��ا���ش��ي��ة 
ل���واق���ع امل���ع���ان���اة، 
ت��ك��ون �شمن  ق��د 
ا���ش��ت��ل��ه��ام��ات 
لها  ودالالت 
ق�������وة ب�����روز 
وهذا  املعنى، 
ي��ع��ن��ي ق����درة 
على  ال�����ش��اع��ر 
خ����ل����ق اج�������واء 
ع���ي���ان���ي���ة ب������ارزة 
خ���������الل ����ش���ي���اغ���ت���ه 
يف  جاء  وه��ذا  ال�شعرية، 
املت�شظي  ال��واق��ع  اف����رازات  ظ��ل 
املت�شاربة  ال���ع���الق���ات  ب��ان��ح�����ش��ار 
هياأ  ال�شاعر  ان  ب��رغ��م  بع�شها،  م��ع 
احليوي  بالو�شف  و�شحنها  عباراته 
املتلقي  اح�شا�شات  مثريًا  املت�شارب 
)املت�شارب(  ونقول  مبا�شر،  ب�شكل 
على  ال��ق�����ش��ي��دة  ت�شتعل  اذ   .. ه��ن��ا 
اي���ق���اع���ات ال���ن���ف�������س.. واي���ق���اع���ات 
وايقاعات   .. ال�شعرية  املو�شيقى 
باآلية  وك��ذل��ك  ذات��ه)م��ع��ن��اه(،  الن�س 
االلقائية  مبعاين  ومنهمرة  متدفقة 
والو�شفية، مع تكوين �شور امل�شاهد 
لها  اال�شتغاالت  ه��ذه  والن  االخ��رية، 
)بلند  ف���اأن  امل��ت��ج��ذر،  ال���داليل  عمقها 
احليدري( اعطى لها �شمولية وا�شحة 

املعامل من خالل االلقاء.

ح�شور  نلم�س  اآخ���ر،  منطلق  وم��ن 
يتم�شك  وه��و  ال�شاعر(  ذات   ( ال��ذات 
م���ن خاللها  ي��ب��ن��ي  ال��ت��ي  ب��ع��ب��ارات��ه 
يوظف  ان  ب��ع��د  احل�����واري  ن�شيجه 
ن�شقًا  ل��ن��ا  يعطي  ث��م  ال��وق��ت  ال��زم��ن 

�شعريًا مو�شوعيًا:
كنا نقول �شندرك ما نقول

هنا   .. ال��ف�����ش��ول  جتمعنا  ول�����ش��وف 
�شديق

وهنا ان�شان خجول.
ان اال�شارة هنا تقدم اقرانًا م�شمونًا 
ل�شمولية )الكل( - كنا نقول -، لتوؤكد 
ال��ع��ب��ارة ان ال�����ش��اع��ر رب���ط ذات���ه مع 
للمعنى  عامًا  مفهومًا،  ليعي  االخرين 
مع  االخ��ر  يجعل  ما  وه��ذا  املق�شود، 
ف��االق��راب يف  ال�����ش��اع��ر،  م��ا يطرحه 
املقطع الوا�شح امامنا جاء بعبارتن 
بعدها  يتفرد  ثم   .. ، جتمعنا(  )نقول 
بت�شخي�س البالدة العائمة على هوية 
االن�����ش��ان ون��وازع��ه )وه��ن��اك ان�شان 
خجول(، غري ان كيان االن�شان )هنا( 
كاأن  املعنى،  انبثاق  حالة  من  ينبثق 
ت��دل��ي��ل واقعية  ي��ق��وم ع��ل��ي  ال�����ش��اع��ر 
مع  االن�شان،  لهوية  ومعا�شة  حياتية 
املتمثلة  االح�����ش��ا���س  ب��ح��االت  االخ���ذ 
بالبيئة  وتاأثريها  ال��ذات  حتديد  يف 
ان  لنكت�شف  واالجتماعية  املكانية 
ال�����ش��ورة ال�����ش��ع��ري��ة امل��ق�����ش��ودة لها 
دالل��ت��ه��ا )اإل��ي�����ش��ي��ول��وج��ي��ة(، م��ع ان 
ال�����ش��اع��ر ه��و م��وق��ف تفاعل  م��وق��ف 
الداللية  احلالة  ال  العامة  احلالة  مع 
البعيدة، لتكون هناك مقاربة �شعرية 
املكان  نتائج  م��ع  �شعرية  نتائج  م��ع 

املعني ورموزه.
احل��ا���ش��ل يف  ال��ت��ك��رار  وم���ن �شميم 
العبارات  نقراأ  عندما  الق�شيدة  نهاية 
نف�س  ال���ط���ري���ق،  )وع���ل���ى  ال��ت��ال��ي��ة: 
جهد  ي�شهدها  البيوت  نف�س  الطريق، 
املقدمة)الزمة  ه��ذه  لت�شبح  عميق(، 
كل  مبقطعن  ولربطها  الق�شيدة( 
واحد منهما يكون ايقاعًا كاماًل وراء 
ذلك، ولتتداخل اال�شياء يف حوارات 
ق��د ب��ي��ن��اه��ا.. ل��ي��ت��ح��ول ال�����ش��ع��ر اىل 
ق�شية حياتية - كما ا�شرنا - ، كما ان 
والول  ي�شخ�س  ان  ي�شتطيع  املتلقي 
باأنه  احليدري(  )بلند  ال�شاعر  وهلة 
�شيكولوجية  ابعاد  ذات  �شورًا  كون 
م����وؤث����رة، م���ن خ����الل ع��الق��ة ال��واق��ع 
خلق  ال��ذي  االم��ر  بالنكد،  امل�شحون 
ابداعًا  واالنح�شار  ال�شيق  ه��ذا  من 
مقولة  اىل  ي�شحبنا  ذلك  لعل  �شعريًا، 
يولد  ال�شراع  ان  ال�شهرية)  ف��روي��د 

االبداع(.
عالمات  ال�����ش��اع��ر  �شكل  ك��ي��ف  ول��ك��ن 
الر�شد  ظ���ل  يف  )ال���رق���ي���ب(  االآخ�����ر 
ال�شعري املتمحور يف داللة املعنى؟.. 
جند ذلك يف اآخر مقطع عندما يقول:) 
وهناك خلف النافذات املغلفات، كانت 
لتنتظر  ج��م��دت  غ���ائ���رات،  ع��ي��ون��ن��ا 
ال�شغار، وتخاف ان مي�شي ال�شغار( 
وا�شارات  مفاهيم  الن�س  لي�شكل   ،
�شورية تكونت من فعل النظر )عيون 
وهيمنتها  حركتها  لتاأخذ  غ��ائ��رات( 
علي تكوين ال�شغار، وهي يف الوقت 
ال�شغار  قمع  عملية  على  تدلنا  نف�شه 
من خالل حالة االنتظار املبينة، ولكن 
امل�شهد  تكوين  دالل��ة  يك�شف  الن�س 
تعطي  ب��ل  م��وح��د،  مو�شيقي  بايقاع 
دالالت ذلك احل�شور من خالل الف�شاء 
طرحها  لها  ق�شية  من  املت�شكل  العام 

العياين الطويل لدي ال�شاعر.
الق�شيدة  ب���داي���ة  ايل  ن���ع���ود  ول����و 
وب����ال����ذات ع���ب���ارة )ك��ن��ا ن��ق��ول غ���دًا 
الزمن  توظيف  عملية  ف��ان   ، مي��وت( 
مب�شري  مرتبطة  حياتية  ق�شية  اىل 
ال�شعري  االي��ق��اع  لي�شعد  ال���واق���ع، 
لي�شل  م��ت��اأن��ي��ة  ت��راج��ي��دي��ة  بطريقة 
مي�شي  ان  )وتخاف  مقطع  اآخ��ر  ايل 
والياأ�س  هنا  احل��زن  فحركة  النهار( 
ليظل   .. الق�شيدة  اط��ر  على  هيمنت 
مفتوحًا امام املتلقي برغم كل عوامل 
ف�)غدًا  بداخله،  امل�شحون  االح��ب��اط 
دخل  النهار(،  مي�شي  و..   .. مي��وت 
املدلوالت  بن  العالقة  امن��اط  �شمن 
وال��ع��وام��ل احل�����ش��ي��ة / ال��ع��ي��ان��ي��ة ، 
نهاية   = فاملوت   ، امللمو�شة  وامل��ادي��ة 
ملمو�شة ، والنهار = حالة حم�شو�شة 
بن  ي��ف��رق  ال  ان  لالن�شان  ومي��ك��ن   ،
الليل والنهار يف حالة فقدان ب�شره، 

وبذلك فهو ح����س عياين.
وبذلك، طرحت ق�شيدة )العقم( روؤيا 
ال�شاعر املوؤثرة وامل�شتلهمة من واقعه 
احلياتي، وهذا ما جعل الن�س عنده 
اث��م��رت ادوات���ه  بنكهة خ��ا���ش��ة، وق��د 
كهذه،  ق�شيدة  تكوين  يف  ال�شعرية 
التي  الوحيدة  الق�شيدة  لي�شت  وهي 
ر�شمها بهذه التوظيفات، وامنا كانت 
هناك العديد من الق�شائد قد اخرجها 
ك��� )���ش��اع��ي الربيد،  ب��ه��ذا اال���ش��ل��وب 
يف  خ��ط��وات  لقطات،  ارب���ع  يف  حلم 
الغربة ، �شبحانك بريوت ، حب قدمي، 

وغريها(.

 زهري اجلبوري

ن�ص العقم لبلند احليدري - الوقائع املكانية 
ودالالت احل�ص ال�شعري

لعل ما يربز العالقات املكانية لل�ساعر )بلند احليدري( يف ق�سيدة )العقم( هو الرابط ال�سيكولوجي امللح 
واملتكرر بطريقة تعبريية مكثفة، بالرغم من حدة املاأ�ساة الوا�سحة من خالل عملية املواجهة لذات 

ال�ساعر مع املتلقي، كما اأن تكرار العبارات يف فقرات الق�سيدة ياتي من ن�سوج التوهج احلا�سل يف 
دواخله من عملية االنفعال التي ادت ايل الرتكيز واالحلاح يف ذلك: 

نف�س الطريق نف�س البيوت، ي�سهدها جهد عميق 
نف�س ال�سكوت .. كنا نقول غدًا ميوت..

ان اال�شارة هنا تقدم 
اقرتانًا م�شمونًا ل�شمولية 

)الكل( - كنا نقول -، 
لتوؤكد العبارة ان ال�شاعر 

ربط ذاته مع االخرين 
ليعي مفهومًا، عامًا للمعنى 

املق�شود، وهذا ما يجعل 
االخر مع ما يطرحه 

ال�شاعر، فاالقرتاب يف 
املقطع الوا�شح امامنا 

جاء بعبارتني )نقول ، 
جتمعنا( .. ثم يتفرد 

بعدها بت�شخي�ص البالدة 
العائمة على هوية االن�شان 

ونوازعه )وهناك ان�شان 
خجول(
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ان����ط����ل����ق����ت م�������ن ل���������ش����ان����ه ت���ل���ك 
ال��ق��دح��ات))���ش��رت اأك��رث اإمي��ان��ا باأن 
اترك العائلة وّلذ يل الت�شرد مع ح�شن 
الت�شرد  رحلة  بداأت  هنا  مردان((من 
واختار  الغربة  هموم  به  وع�شفت 
،فاملقاهي  م�����ش��رح��ا  ال��ط��ري��ق  ه����ذا 
ال�شحف  امام  والوقوف  وال�شوارع 
الق�ش�س  ا�شراحته خا�شة  حمطات 
من  زواج��ه  ينه  ومل  الثمن  الزهيدة 
عام  املاأ�شاة  تلك  املفتي  دالل  ال�شيدة 
البكر)عمر( ولده  1952وال�شحكات 
تنطلق  الفكرية  منابعه  ت�شظت  حتى 
من)املعري �شاعرا كبريا،ذاك ال�شاعر 
اأبيه)هذا  على  خطيئته  األ��ق��ى  ال��ذي 
الفنان  اأب���ي((وع���ائ���ل���ة  ع��ل��ي  ج��ن��اه 
العراقي الكبري جواد �شليم،ثم �شفره 
ع�شر  اأرب��ع��ة  م��دة  فرن�شا  لبنان  اإىل 
عاما،متاأثرا بال�شاعر اللبناين الكبري 
ق�شيدته  وخا�شة  �شبكة  اآبي  اليا�س 
اأ�شبحت حياته ق�شة  �شم�شون،حتى 
حولها االأديب الرائع جربا اإىل رواية 
عنوانها )�شيادون يف �شارع �شيق(
درا�شته  يكمل  وال�شاعر احليدري مل 
مبوهبته  املبدعن  على  تفوق  ولكنه 
ال�شعري  جم��ده  �شيد  حتى  ال��رائ��دة 
ت�شتحق  �شعرية  جمموعات  بثماين 
الوقوف عندها)خفقة الطن1946م-
امليتة1951-جئتم  امل��دي��ن��ة  اأغ���اين 
م����ع ال����ف����ج����ر1960-خ����ط����وات يف 
ال����غ����رب����ة1965-رح����ل����ة احل�����روف 
ال���������ش����ف����ر1968-اأغ����اين احل���ار����س 
االأبعاد  ع��رب  امل���ت���ع���ب1971-ح���وار 
ب���ريوت1985-اأب���واب  1972-اإىل 
على  ال�����ش��ي��ق1989(زد  البيت  اإىل 

لغات)الكردية- ث��الث  معرفته  ذل��ك 
العائلة  الركية-االإجنليزية(وعل 
للحرمان  دف��ع��ه  ال���ذي  ك��ان��ت اجل���ذر 
اعرف  لهذا  العزلة  طريق  واختيار 
بعظمة ل�شانه)اخرت الت�شرد(ولكنه 
ثقافة  وك�شب  االأدب  م��ي��دان  خ��ا���س 
ع�شر  الع�شر  القائل)اإن  فهو  راقية 
فيه(وحط  للمهرجن  الم��ك��ان  ثقافة 
رحال يومه يف مقهى األواق واق وقراأ 
ال�شياب-نازك-ح�شن  الفحول  اأمام 
مردان-احل�شريي اأكرث ق�شائده وقد 
الدكتور  الكبري  ال�شاعر  اإعجاب  اأثار 
بلند  ال��وائ��ل��ي،واأ���ش��ب��ح  اإب���راه���ي���م 
واحدا من بن الفجرين الثورة �شد 
ال�شياب  اإن  التقليدية حتى  الق�شيدة 
بداية  الطن  خفاقة  جمموعته  اع��د 
جديد  عهد  و�شماها)فاحتة  احلركة 
لل�شعر العراقي(ومل يتوقف مع ال�شعر 
بل اعد موؤلفاته الثالثة)اإ�شارات على 
االأزمنة-مداخل  لكل  الطريق-زمن 
التقدمي  وه��ذا  العراقي  ال�شعر  اإىل 
ينقلنا اإىل فن بلند فان جماميعه تعد 
اخلطوات  متباعة  ع��راق��ي��ة  ن��ظ��رات 
ف��ه��و ���ش��اع��ر ي��ح��م��ل االأل����ق����اب التي 
و�شعناها نحن وال يريدها احليدري 
و�شريايل  روم��ان�����ش��ي  ���ش��اع��ر  ف��ه��و 
وواق��ع��ي وف��و���ش��وي ومل ي��ق��ف يف 
بكى  هل  م�شدود،وال�شوؤال:  طريق 
احليدري على فردو�شه املفقود؟ترى 
مدينته  احل��ي��دري؟؟ان��ه  لفردو�س  ما 
التي غادرها وهو مي�شي على بركان 

االأمل قائال:
))قلقا اأ�شري مع الوجود كاأنني ام�شي 

باأيامي على بركان

وهجرت �شبحي وهو موؤتلق ال�شنا 
اأعمى يكفنه دجى احلرمان

�شوداء  �شحابة  احلياة  تعودت  حتى 
ب���ج���ن���اين((م���ن هنا  األ���ق���ت رح��ل��ه��ا 
يرف�س  الطويلة  الغربة  رح��ل��ة  ب���داأ 

اإن�شانيته قائال:
لكن/// النا�س  كباقي  اإن�شان  )اأن��ا 
لي�س  ت��راين  اإن�شان  اأي  نف�شي  ويح 
ي��وم //ير�شم  وم��ايل غري  ما�س  يل 
اأغاين(وظل وحيدا  العمر على �شود 
يكفن �شعادته الغائبة بالظالم ووجد 
الفناء  )ي��اط��ي��وف  خ��ال���ش��ا  امل����وت 
�شئمت  فقد  حياتي//دمريها  ه��ذي 
داخله  يف  ح��ف��ر  ج���ودا((ل���ذل���ك  ال���و 
لغ�شبه  حمطة  امل����راأة  و�شخر  قلقا 
من  تخل�س  مل  ام��ي�����س  �شمري  ح��ت��ى 
هجومه وا�شفا املراأة رمزا لالثم وقد 
اأخرجت ادم االأب من اجلنة))يا اأخت 
من  باع جنان اخللد  ادم  التي  حواء 
يحمل  وج��ودي��ا  اجلها((وظل 
�����ش����ع����اره))اإن االإن�������ش���ان 
العامل  هذا  يف  مقذوف 
وح�����ي�����دا((ك�����ل ه���ذه 
جعلته  ال������������روؤى 
فردو�س  عن  باحثا 
احل��ل��م ول��ك��ن اأي���ن 
وكيف؟؟))�شاأموت 
ي��ح��ن  م�����ا������س  ال 
ل���روؤي���ت���ي//ي���وم���ا 
والخ�����ل ���ش��ي��درك ما 
اع��ي((واغ��رق ذات��ه يف 
وجودية حمرقة حتى كاد 
ال�شوت تقا�شمه االأنفا�س))اأنت 
خطاه  ه���ذا//و����ش���م���ع���ت  ي���ا  م�����دان 

ورائ��ي//ط��ق ط��ق ط��ق((وق��د �شيع 
باالأم�س القرية وجاء بخطى الوحدة 

اىل املدينة))يهتز فانو�س عتيق
فيهز قريتنا ال�شنينة

املدينة؟؟�شت�شيع  يف  �شاأفعل  م��اذا 
�شوارعها  يف  ال��غ��ب��ي��ة  خ���ط���وات���ك 
االزقات  ت�شحقك  الكثرية//ول�شوف 
�شرا  املدينة  ال�شريرة(واأ�شبحت 
موهبته  ل��ن��ج��اح  و����ش���را  ل�����ش��ي��اع��ه 
واتخذ  ال��ف��ح��ول  بال�شعراء  ول��ق��ائ��ه 
اأعود/وقريتي  ج��دي��دا))الل��ن  ق��رارا 
كره  التي  املدينة  مدينة/تلك  اأم�س 
حار�شها الليلي))امل تنم؟يا احلار�س 

احلزين؟متى تنام؟
فالنوم عند احلار�س احلزين//يظل 
مثل حافة ال�شكن((وحرم على نف�شه 
النوم واأحب ال�شهر كثريا))اأنام ومل 
برلن؟ي�شرق  حلظة  كل  حت��رق  ت��زل 
ك��ل ���ش��اع��ة ���ش��ور م��ن ال�����ش��ن يولد 
ب����ن حل���ظ���ة وحل���ظ���ة ت���ن���ن((ه���ذه 
الواقع  �شد  �شرخة  بلند  انقالبية 
راأى  لو  اليوم  يقول  الع�شري؟فماذا 

العراق حمرقا بال�شياع واجلهل؟؟
حتى �شرخ راف�شا ا�شمه))ما ا�شمك؟مل 
اعرف يل ا�شما،الاذكر ما ا�شمي؟فلقد 
ماتت اأم��ي واأن��ا مل اأول��د بعد مبعنى 
يف ا����ش���م،مل اع�����رف م���ن ك���ان���ت يل 
اأباك؟؟؟((هكذا  اأبي،قتلت  اما؟قتلت 
علت �شرخات بلند م�شتغربا وح�شة 
تداعيات جروحه  الزمن وبلغت  هذا 
هذا  من  بالرغم  ،ولكن  كبري  حد  اىل 
كله ظل احليدري جنما عراقيا تغرد 

ق�شائده يف �شماوات االبداع.

د. �شدام فهد اال�شدي

بلند احليدري والبحث عن فردو�شه املفقود

لي�ص يل ما�ص ومايل غري 
يوم //ير�شم العمر على 

�شود اأغاين(وظل وحيدا 
يكفن �شعادته الغائبة 

بالظالم ووجد املوت خال�شا 
)ياطيوف الفناء هذي 

حياتي//دمريها فقد �شئمت 
الو جودا((لذلك حفر يف 

داخله قلقا و�شخر املراأة 
حمطة لغ�شبه حتى �شمري 

امي�ص مل تخل�ص من هجومه 
وا�شفا املراأة رمزا لالثم وقد 

اأخرجت ادم االأب من اجلنة
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اجواء بريوت يف ال�صتينيات حيث جمعنا عمل ثقايف م�صرتك يف ق�صايا ثقافية عامة، رغم اننا كنا  خمتلفني �صيا�صيا 
و�صعريا، اال ان �صداقة االبداع اذابت الفروق، فان�صم بلند اىل هيئة حترير مواقف. وكان ذلك اختبارا، اذ كيف 

يلتقي  ان  مثقفون ومبدعون من م�صارب فكرية وابداعية عدة، حول حد ادنى من القوا�صم مي���ك���ن 
امل�صرتكة؟

يعود الف�صل يف ذلك التالقي اىل اميان البع�ض بالبعد االخالقي يف 
الثقافة، وبلند احليدري، ميثل ذلك البعد ا�صدق متثيل م�صيفا 
املجتمع  ينه�ض يف  �صيء  ال  ب��اأن  االعتقاد  اىل  كان مييل  انه 
على ا�صا�ض الثقافة، فيما كان بلند، مقتنعا بوظيفية الثقافة، 
وبخ�صو�ض  النظرة.  تلك  على  اج��رت��ه  ب��ظ��روف  متذرعا 
التجربة ال�صعرية لكليهما، يعرتف ادوني�ض بتاأ�صل الرتعة 
�صعر  يف  الداخلي  باالغرتاب  وال�صعور  املتمردة،  الذاتية 
بلند على الرغم من انتمائه اىل تيار جمعي. جت�صد كل ذلك 
ال�صعور يف ق�صائد متفردة، خرجت بال�صعر من القامو�ض 
ال�صائد. وجمع بلند يف �صعره، رمبا اول مرة بني لغة البيان 
والف�صاحة، واللغة اليومية االعتيادية. وهذا دور ريادي كبري.: 
مل ياأخذ بلند مكانته امل�صتحقة، ال داخل ال�صعر العراقي وال العربي. 

وهذه منا�صبة العادة قراءته ورد االعتبار اليه.

احد  تعتر  باأبيه،  ال�صاعر  عالقة  بتفا�صيل  االمل��ام  ان 
اح�صان  يف  وترعرع  ول��د  فقد  �صعره،  لفهم  املفاتيح 
ان  بعد  عليها  ما مترد  �صرعان  التي  االر�صتوقراطية، 
كلمة  تواتر  �صعره  ق��ارئ  نظر  ويلفت  ن�صجه.  اكتمل 

»ال�صريد« ومرادفاتها وتداعيات معانيها.
�صمة فنية ميزت ال�صعراء العراقيني الذين حملوا لواء 
التجديد، حني الحظ ان �صاعرا مثل ال�صياب، مل يتاأثر 
بال�صعر العربي القدمي بل نهل من معني ال�صاعر امل�صري 
علي حممود طه، فيما حذت نازك املالئكة حذو ال�صاعر 
حممود ح�صن ا�صماعيل. اما بلند وح�صني مردان فقد 
وجدا �صالتيهما الفنية يف ال�صام، حيث اختارا ال�صاعر 
االخطل  �صعر  البياتي  اآث��ر  فيما  �صبكة(،  ابي  )اليا�ض 

ال�صغري.
البياتي  ال�����ص��اع��ران:  بها  ات��ى  التي  الفنية  اال���ص��اف��ات 
واحليدري، اذ تكمن يف قدرتهما على اخراج ال�صعر 
من املكتبة اىل ال�صارع، فكانا بذلك الرائدين اللذين نقال 
الق�صيدة العربية من الزمان اىل املكان. وحت�صر نزعة 
املكانية بقوة يف �صعر بلند حيث تكرث اخلطوات التي 
ترمز اىل الرتحال والغياب والتيه او الدوران يف نف�ض 
املكان. واالح�صا�ض بوقع اخلطوات هو احدى �صمات 
ال�صعر املديني. ففي املدينة يوجد اال�صفلت الذي يجعل 

ال�صائر ي�صمع خطى من وراءه. 

حم�شن جا�شم املو�شوي

اوديني�ص

�شالح نيازي

�شهادات

ا�صدقاوؤه  يتذكره  ان  اقت�صت  املنا�صبة  لكن  املن�صي،  بال�صاعر  بلند احليدري،  لي�ض، 
م�صارا  اياه  معترا  للحيدري،  ال�صعري  امل�صار  ا�صيلة.  �صعره يف  وع�صاق  وحمبوه 
اع�صاء  العراقيني  واملثقفني  بالفنانني  واختالطه  بداياته  عند  متوقفا  بامتياز،  عراقيا 

جمعية »الوقت ال�صائع«، مركزا على فرتة ارتباط ال�صاعر 
الوثيق بالفنان الت�صكيلي »جواد �صليم واخيه نزار«.

بوجود تاأثري وجودي يف �صعر ال�صاعر ورمبا يف حياته 
باالغرتاب  عميق  باح�صا�ض  انطبعت  التي  ال�صخ�صية 
يف  وال�صورة  ال�صوت  بني  ال��ت��زاوج  مالحظا  الداخلي، 

ا�صعاره االوىل، كملمح جتديدي بارز.
الغربة« ما كان ليكون قائدا   فان �صاحب »خطوات يف 
طاقات  يختزن  فنانا  لكونه  التقليدي،  باملعنى  �صيا�صيا 
ابداعية، جتعله خارجا عن احلدود واملوا�صعات، ينتابه 
الداخل )ذاته( واخلارج،  باالنقطاع بني  دائما اح�صا�ض 
اىل  ت�صربت  التي  تلك  عن  تختلف  غربته  ف��ان  هنا  وم��ن 
ولكي  اجل��واه��ري.  مهدي  ام��ث��ال حممد  اآخ��ري��ن  �صعراء 
يخرج ال�صاعر من �صرنقة الغربة، ا�صتعان، بلند، بالرتعة 
اخرى،  جتديدية  �صمات  �صعره  اك�صبت  التي  الدرامية 
ان��ف��رد ب��ه��ا ع��ن جم��اي��ل��ي��ه: ب���در ���ص��اك��ر ال�����ص��ي��اب ون���ازك 

املالئكة.
العمل  اهمال  دون  من  ادوات���ه،  تطوير  اىل  ي�صعى  جتريبيا،  �صاعرا  ظل  بلند،  ان   

ال�صيا�صي غري املتحزب، لذا ميكن اعتباره �صخ�صية عامة ومثقفا ع�صويا.
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)1(

وداعًا اأيها ال�شوء ال�شتوي 

وداعًا 
يا نار املوقد 

يا حطبًا يتاأجج ما بن �شظاياه 
احلمر 

غدي 
وداعًا 

املق�شلة التّمت عرب حبال �شود 
تلتف وتلتف على عنق طالت 

تاهت 
�شارت مدًا اأبعد من مّد يدي 

وداعًا .. يا االآتون اإيل 
بال اأم�س .. وبدون غِد 

ما اأجمل موتًا 
ين�شينا ما كان لنا .. ما �شوف 

يكون لنا 
ما اأجمل موتًا يوغل يف �شمٍت 

اأبدي 
)2(

حلم 
اأنت يا من حتلمن االآن 

ماذا حتلمن ….؟ 
بالدروب الرزق 

بالغابة 
باملوت مع الكون الذي ال تفهمن 

ولعلي االآن �شيء 
غابة 

اأو ذلك الدرب 
اأو املوت الذي ال تفهمن 

ولعلي 
قب�شة تخنقك االآن 

وعن ال تلن 
اأو �شتاء قار�س يند�س يف قلبك من 

حن 
حلن 

ثم ماذا …؟ 
اأنت يا من حتلمن االآن 

ماذا حتلمن …؟ 
وغدا اإذا تدركن الفجر 

ماذا تدركن ..؟ 
كنت حلما مّر والليل بال معنى 

كاأيام �شجن 
وتال�شت مع الدروب 

مع الغابة 
واملوت الذي ال تفهمن .

)3(

اإىل مدينة …كاحلجر 
الناتئ 

اأيتها احلبيبة التي جتيء كاآخر 
الليل 
مثقلة 

بهموم الع�شاق املنبوذين اإال… 
من حلم اآت قبل ال�شبح 

اأيتها احلبيبة امل�شتيقظة يف االأمل 
كاجلرح 

اأيتها الرغبة القدمية 
يا اأر�س امللح 

ها اأنا اأ�شقط عند اأ�شوارك 

ق�شائد من بلند احليدري
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اأتعلق بنواتيء اأحجارك 
ا�شقط 

و اأقوم 
اأ�شقط 

و اأقوم 
ويظل الليل وراء االأ�شوار طويال 

مثل حكايات عجائزنا 
مثل مغازلهن تكر حكايات واأغاين 

�شودا
عن امراأة حتبل يف احلي وال تلد 

تكرب يف الوهم و ال تعد 
ها اأنا 
اأ�شقط 
اأ�شقط 

و اأقوم 
ويظل الليل طويال 

يتخرث يف احلجر الناتئ جرحا 
يتخرث يف اجلرح دما 

يا ليل …اإن �شرت فما 
خربها عن هذا املرمى وراء 

االأ�شوار 
خربها اأن دمي ما زال على 

االأ�شوار 
 *

�شاأجيء اإليك كاآخر ليلك 
مثقلة 

بب�شائر �شبح 
بالربء املتململ خلف اجلرح 

�شاأجيء اإليك كاآخر 
ليلى ال اآخر له 

مقطوع يف الغربة من يع�شق ظله 
 *

و مددنا كفينا 
مد بها اأكرث 

مدي بها اأكرث 
ال…ما التقينا ..ها نحن نعود 

ل�شمتينا 
 *

�شاأجيء اإليك ..اأجيء اإليك 
- ولكن …لن ت�شلي 

فاأنا ممحو يف ظلي …ظلي ال 
يعرف �شيئا عني 

فلماذا تاأتن …ولن ت�شلي 
 *

و مددنا كفينا 
- مد بها اأكرث …اأكرث 

لن ت�شلي ..اأكرث …اأكرث ..لن 

ت�شلي 
ها نحن نعود ل�شمتينا 
ن�شقط يف عتمة عيننا 

ال �شيء �شوى الليل يلملم ظلي 
 *

االأ�شوار  خلف  طويل  …والليل 
الليل طويل 

اأطول من برد �شتانا 
اأبرد من عن امراأة ال متلك �شرا 

يا اأنت 
الليل البارد خلف االأ�شوار 

يا اأنت احلجر الناتئ بن االأحجار 
يا اأر�س امللح 

يا حبا كاجلرح 
هل يل … اأن اأ�شاأل ليلك اأن ي�شر 

عاري 
هل يل …اأن اأغ�شل يف الظلمة 

اأوزاري 
هل يل … 

 *
يا وجه امراأة اأق�شى من وطني 

�شيجيء ال�شبح 
و�شتعرب بي مرميا خلف االأ�شوار 

ومدميا خلف االأ�شوار 
ولكن …لن تعرفيني 

لن تعرفيني 
فاأنا ممحو يف ظلي …ظلي ال 

يذكر �شيئا عني 
لن تعرفني .

)4(

بني م�شافتني 

الريح لن تخيفنا 
اإن اأعولت 

اأو ولولت مزجمرة 
والليل خلف بابنا امل�شكرة 

تظل اأر�شنا مقمرة 
ما دام يل عرب دروب اأم�شي 

املبعرثة 
م�شافة ت�شاألني عن موعد 
وموعد ميتد يف األف غد 

ما دام يل 
يف كل عرق يف يدي امل�شمرة 

حكاية مل تولد 

ومل اأزل يف عتمها املوؤبد 
اأحلم اأن اأ�شري بع�س �شندل 

حمرق .
� حقا لقد كان الحراقات احليدرى 

و نزف م�شاعره و الطحن الغائل 
الأع�شابه مثار ل�شالالت هادرة ، 
اأغنت ذائقتنا و اأعيت حيلنا فى 

الفرار منها 
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مو�شوعة اال�شلوب اذار 2010
يقول املفكر الفرن�شي بيفون: ان اال�شلوب 
ه���و الرج���ل، ولق���د اوىل النق���اد اهتمام���ا 
ل ال�شكل  ا�شتثنائيا لال�شلوب فبع�شهم ف�شّ
���ل  عل���ى امل�شم���ون، وبع�شه���م االخ���ر ف�شّ
امل�شمون علي ال�ش���كل، وكان اجلاحظ من 
الكتاب الذين ف�شلوا ال�شكل على امل�شمون، 
يقول: املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها 
العجم���ي والعرب���ي والب���دوي والق���روي 
وامل���دين، امن���ا ال�ش���اأن يف اقام���ة ال���وزن 
وتخري اللفظ و�شهولة املخرج وكرثة املاء 
ويف �شح���ة الطب���ع وجودة ال�شب���ك، فامنا 
ال�شعر �شناعة و�شرب من الن�شيج وجن�س 
من الت�شوي���ر "احليوان للجاحظ 131/3 
اللفظ  "وكان بلند من �شعراء امل�شمون ال 
فهو حتي ح���ن يوظف اللغ���ة املحكية، اي 
)اللغة الو�شطى ب���ن العامية والف�شيحة( 
ن���راه متمكن���ا م���ن اال�شتفادة م���ن توظيف 
اللغة املحكية بل طوعها يف �شعره، وكاأنها 

جزء من موهبته ال�شعرية. 
مناذج من توظيفه 

اللغة املحكية
يقول بلند:كم متنت

لو انها بنت راٍع
ت�شج���ر اللي���ل يف لظ���ى تن���ور )املجموعة 
الكامل���ة، ����س: 83( والعام���ة تق���ول للت���ي 
توؤج���ج نار التن���ور باحلطب، انه���ا ت�شجر 
التن���ور وا�شل كلم���ة �شجر م���ن الف�شيحة 
ج���اء يف خمت���ار ال�شحاح، ����س: 287 يف 
ب���اب ال�ش���ن )�شج���ر( التن���ور احم���اه وقد 
حرف���ت ه���ذه املف���ردة م���ن الف�شيح���ة ايل 

العامية فا�شبحت �شجر.
ويقول بلند:

انت... ما انت 
غري كومة طن 

فيك
ما يف الراب من ا�شياء

.)90 �س:  الكاملة،  "املجموعة 
ج���اء يف خمت���ار ال�شح���اح، ����س:583 يف 

باب كون:
كوم: )كوم( كوم���ة بال�شم، اذا جمع قطعة 
م���ن تراب ورفع راأ�شه���ا، والعامة تقول ملن 
ي���راد التقليل من قوت���ه )ا�شويك كومة حلم 

او عظام(
ويقول: يا�شمعتي

ماتت عهود الهوى 
دفنتها يف ليل اوهامية

 "802 �س  الكاملة،  "املجموعة 
واف���راد العائل���ة يقول���ون للمحبوب:)انت 

�شمعتي(.
ب���اب  يف  ال�شح���اح  خمت���ار  يف  ج���اء 
�شمع:)ال�شم���ع بفتحت���ن ال���ذي ي�شت�شبح 
به، قال الفراء ه���ذا كالم العرب واملولدون 

ي�شكنونه.
ويقول:

احزنتني 
وهي يف ارجومة الراحة نامت 

�شه.. فما ت�شتطيع ان ت�شمع للقيثار حلنا 
ه���ا هن���ا.. فج���ر حياتي حتت ثق���ل االر�س 

ي�شني 
 "  111 �س:  الكاملة،  " املجموعة 

جاء يف املعج���م الو�شيط، باب رجح، �س: 
342، ح�: 1.

االرجوح���ة: م���ا ترج���ح براكبه���ا، وه���ي 
حب���ل ي�شد راأ�شاه يف م���كان مرتفع، ويقعد 
في���ه �شبيان واحد بعد واح���د ومييلون به 

ويذهب معلقا يف الهواء.
ويقال للف���الة: ارجوحة، كامن���ا ترجع من 
�ش���ار فيه���ا، او تط���وح ب���ه. )ج( اراجي���ح 
والعام���ة تق���ول مرجوح���ة )ج( مراجي���ح 
وق���د وظف بلن���د هذه املف���ردة مبعني االلة 
املعروفة اذ ف�شحتها العامة عن مرجوحة 

ويقول بلند:
�شديقي  يا  الفنجان  نقلب  "لن 

الننا 
نوؤمن ان االر�س لالن�شان 

بليلها و�شبحها
مبلحها امل�شفر كالبهتان

"  508 �س:  الكاملة،  "املجموعة 
وخرية الفنجان معروفة لدى العامة وهي 
ان يك���ب فنج���ان القهوة عل���ي فوهته وهو 
فارغ اال من بقاي���ا قامتة تت�شكل على �شكل 
خي���وط داخل الفنجان يع���رف منها ال�شعد 
والنح����س كم���ا يت�ش���ور العام���ة، ويق���ول 

بلند:
العدل ا�شا�س امللك

ماذا... ؟
امللك" ا�شا�س  " العدل 

- �شه... ال حتك 
كذب... كذب... كذب

امللك ا�شا�س العدل 
ان متلك �شكينا متلك حقك يف قتلي 
"  665 �س:  الكاملة،  " املجموعة 

ويقول بلند: كررت 
الف مرة 

باننا زائفون... زائفة ايامنا وزائف اإلهنا
وان ثقب بابنا 
لي�س له مفتاح

"701 �س  الكاملة،  " املجموعة 
والعامة تقول لغ���ري امللتزم " كررت الكالم 
علي���ه الف م���رة " اال ان بلن���دا ا�شتطاع ان 
يطوع اجلمل���ة با�شلوب ادب���ي رائع ف�شال 

عن ان عبارة 
بابنا  ثقب  " وان 
مفتاح له  " لي�س 

غري بعي���دة يف ا�شتعمال العامة لها ويقول 
بلند:

طن  "نحن 
واي طن حقري 

فلم اخلوف من خوالج طينك 
�شيدب الغ�شون 

�شيئا... ف�شيئا
�س192-191" الكاملة،  "املجموعة 

وكث���ريا ما ت�شتعم���ل العامة جمل���ة " نحن 
طن" ا�شارة اىل التاثريات الدينية ال�شيما 

من القراآن الكرمي ويقول بلند:
عندي  الليل  "وت�شاوي 

وال�شحى 
رب ليل فجره مل يفق 
اجرع احلزن كوؤو�شا

كلما
افرغت اترعتها من ارقي 

�شوبت من كل �شوب ا�شهم 
ل�شت ادري 

اي �شهم اتقي
"115 �س:  الكاملة،  "املجموعة 

عن���دي  اللي���ل  )ت�ش���اوى  مث���ل  جم���ال  ان 
كوؤو�شا/كلما  احل���زن  وال�شحى/واج���رع 
افرغت/اترعته���ا من ارقي/�شوبت من كل 
�شوب ا�شهم/ل�ش���ت ادري/اي �شهم اتقي( 
مما ت�شيع عل���ى ال�شنة العامة وان اختلفت 

عنها يف ال�شعر فلل�شعر احكامه.
ويقول:

تخيفنا  لن  " الريح 
اعولت " ان 

مزجمره  من  ولولت  " او 
املك�شرة بابنا  خلف  " والليل 

مقمرة ار�شا  " يظل 
"616 �س  الكاملة،  "املجموعة 

وعبارة بابنا املك�ش���رة هو حتريف لعبارة 
باْبَن مك�شوره 

ويقول:
�شاجيء اليك كاآخر الليل

مثقلة 
بب�شائر �شبح 

�شاجيء اليك كاآخر 
ليلي ال اخر له

املجموعة الكاملة، �س 634"
والعام���ة تق���ول: ليل���ي طوي���ل الول له وال 

اآخر له.
ويقول بلند:

"فاتركينا
تقويل: "ال 

علينا  تكرّبت  "قد 
انت تدرين 

وادري 
هكذا نحن انتهينا.. باباء

وغدا
القاك يف دربي 

كاأنا ما التقينا
هكذا نحن انتهينا 

باباء
فاتركينا

"297-296 �س  الكاملة،  "املجموعة 
تدري���ن  تك���رّبت علينا/وان���ت  ق���د  فقول���ه 
دربي/كله���ا  يف  الق���اك  وادري/وغ���دا 
مف�شحة عن العامية فكثريًا مايقول العامة 
)ان���ت تك���رّبت وما اأت�شور �ش���وف نتالكه( 

ويقول بلند:
ومددت يدي....ما زال���ت ع�شر هويات يف 

جيبي
هذا ا�شمي
هذا ر�شمي

هذا ختم مدير ال�شرطة يف بلدي
ه���ذا توقي���ع وزير الع���دل وقد م���ر به زهو 

حّز فمي
واطاح ب�شن من ا�شناين

خد�شت بع�شًا من عنواين
وخ�شيت باأن... فبلغت ل�شاين

ومعي �شبع هويات اخرى 
اق�ش���م لو مّر به���ا جبل احن���ي قامته ولقال 

هي الكربي 
من �شعري 

فف���ي ه���ذا املقط���ع وظ���ف بلن���د الكثري من 
اجلم���ل والعبارات التي يتحدث بها العامة 
كقوله: ه���ذا توقي���ع وزي���ر العدل/واطاح 
ب�شن م���ن ا�شناين/فبلغ���ت ل�شاين/ومعي 
�شبع هويات اخري/فيقول بلند هذا توقيع 
وزير العدل مطابق ملا يقوله العامة وكذلك 
جملة واطاح ب�شن من ا�شناين هي حتريف 
للجملة التي ينطق به���ا العامة "تره اك�شر 

�شنك"... الخ.
وقال:

انا من عائلة معروفة 
وانا مل اقتل احدا 

وانا مل ا�شرق احدا
وبجيبي ع�شر هويات ت�شهد يل 

وباأين.. فلماذا ؟
"643 �س:  الكاملة،  "املجموعة 

�شحكا مني .. من كل هوياتي الع�شر 
فقول���ه: انا من عائلة معروفة، وانا مل اقتل 
احدا، وانا مل ا�شرق احدا، كلها قد اقتب�شها 

بلند من اللغة املحكية.
ا�شتنتاج

وال ب���د م���ن الق���ول ان "بلن���د احلي���دري" 
املحكي���ة  اللغ���ة  توظي���ف  اىل  م���ال  ق���د 
ال�شب���اب منها �شيوع االجت���اه الواقعي يف 
ال�شع���ر والق�ش���ة والنق���د.. يف اب���ان م���دة 
اخلم�شينيات وال�شتينيات واعتناقه الفكر 

الوجودي حتي عام 1958 م.
مت���رده  منه���ا  اخ���ري  عوام���ل  وهن���اك 

وت�شرده.
فكان ين���ام حتت اجل�ش���ور، ويف احلدائق 
العامة، متم���ردا على ا�شرته االر�شتقراطية 
وموؤمن���ا مبجتمعه العراق���ي فال عجب بان 
يوظ���ف بلن���د اللغ���ة املحكية الن���ه يريد ان 
يك���ون اليفا ملجتمع���ه و�شعبه م�ش���اركا لهم 
يف افراحه���م واتراحهم، يقول عبد اجلبار 

عبا�س:
وال �ش���ك ان �شع���ر بلن���د كان يرتب���ط اوثق 
االرتب���اط بنتائ���ج االحت���كاك املبا�ش���ر بن 
املجتم���ع ال�شاعر كف���رد يحيا تل���ك املرحلة 

بوعي وم�شوؤولية..
 " �س:30  الكاملة،  "املجموعة 

ان احت���كاك ال�شاع���ر باملجتم���ع وحت�ش�شه 
اي���اه قد انزل ال�شعر من االر�شتقراطية ايل 
الواقعية ورغم ما قيل عن الراث ال�شعبي 
من ان���ه جتربة مفرو�شة عل���ى ال�شاعر من 
اخلارج اال ان بلند ا�شتطاع ان يطوعها يف 
�شعره عن طريق تف�شيحها ف�شارت وكانها 

جزء من خياله وعاطفته.

بلند احليدري ف�شل امل�شمون على اآلية الكلمات

التمرد والت�شرد يقودان ال�شاعر اإىل لغة ال�شارع
جناح هادي كبه

ولد بلند احليدري عام 1926م. مبدينة ال�سليمانية من عائلة عراقية، و�سليل ا�سرة ار�ستقراطية كبرية 
قطن اغلبها ما بني اربيل وال�سليمانية وبحكم عمل والده ال�سابط يف اجلِي�س العراقي، عا�س بلند منذ 

البدء متنقال بني هاتني املدينتني، متمردا على اجواء العائلة وحميطها ال�سارم معلنا ت�سرده يف 
�سن مبكرة وهو يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمره.. وكان لل�ساعر ح�سني مردان بع�س االثر يف تعزيز 
توجه بلند الرامبوي ونزعته الت�سردية.. وافتتح مقهي )جماعة الوقت ال�سائع ( كملتقى ال�سدقائه 

من ال�سعراء واالدباء والفنانني املتمردين علي املاألوف منهم: جواد �سليم ونزار �سليم واخرون.
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))احلري��ة مل تكن كذبة كبرية((، 
حت����ت هذا العنوان، ي����رد )بلند احليدري( 
زوجه����ا  ا�شت�شه����د  عراقي����ة  �شي����دة  عل����ى 
ودخل����ت ال�شج����ن بنف�شه����ا، وب����رت �شاق 
ابنها، فكل ذل����ك – براأيها – ب�شبب هوؤالء 
الكذابن واأ�شحاب ال�شعر الذين خدعونا 
باإن )احلري����ة ( واجب وطني. فيكتب لها: 
اإذا كان ثم����ة رهط م����ن النا�س يف التاريخ 
الق����دمي، ا�شتطاع����وا اأن يعطل����وا م�ش����رية 
احلري����ة، لف����رة م����ن الزم����ن كم����ا عطله����ا 
و)جنكيزخ����ان(  و)ك�ش����رى(  )ن����ريون( 
كان  اإذا  اأق����ول  و)هتل����ر(،  و)هوالك����و( 
التاري����خ قد ع����رف مثل ه����وؤالء املتجربين 
عل����ى �شعوبهم، فق����د عرفت تل����ك ال�شعوب 
وال�شع����راء  املفكري����ن  م����ن  الكثريي����ن... 
للت�ش����دي  همتن����ا  ي�شح����ذ  م����ا  واالأبط����ال 
جلربوتهم، و يعم����ق اإح�شا�شنا ب�شرورة 

الت�شحية.
ولد )بلند احليدري( يف 26 اأيلول 1926 
يف مدين����ة ال�شليماني����ة، و)بلن����د( يعن����ي 
)�شام����خ( باللغ����ة الكوردي����ة. ه����و �شلي����ل 
عائل����ة ار�شتقراطية، فوالدت����ه فاطمة بنت 
ابراهيم اأفندي احليدري الذي كان ي�شغل 
من�ش����ب �شيخ اال�ش����الم يف اإ�شطنبول، اأما 
والده فكان �شابط����ًا يف اجلي�س العراقي، 
م����ن عائلة كب����رية اأغلبها معروف����ة ب�شغف 
اأبنائها بالعلم. فمن هذه العائلة برز جمال 
احلي����دري الزعي����م ال�شيوع����ي املع����روف، 
ال����ذي قتل يف انقالب 8 �شب����اط 1963 مع 

اأخيه مهيب احليدري.
تاأثر )بلند( باأخيه االأكرب �شفاء احليدري، 
وه����و �شاع����ر ل����ه دواوي����ن �شعري����ة عديدة 
مطبوع����ة يف الع����راق. و�شف����اء ه����ذا كان 
يت�ش����ف بنزع����ة وجودية متم����ردة، ذهبت 
به للقيام بن�شب خيمة �شوداء يف ب�شاتن 
بعقوبة لل�شكن����ى فيها. وهناك يف بعقوبة 
تع����ّرف عل����ى ال�شاع����ر الوج����ودي امل�ش����رد 
)ح�ش����ن م����ردان( الذي ب����دوره عّرفه على 

)بلند(. 
بحكم عمل والده ك�شابط يف اجلي�س كان 
على بلند اأن يتنقل بن ال�شيلمانية واأربيل 
وكرك����وك قبل اأن ي�شتقر املقام باأ�شرته يف 
بغ����داد. و يف الع����ام 1940اإنف�شل والداه 
عن بع�شهما. ث����م توفيت والدته التي كان 
متعلقًا بها كثريا يف العام 1942، فانتقلت 
العائل����ة اىل بي����ت جدته����م وال����دة اأبيه.اإال 

اأن )بلن����د( مل ين�شجم م����ع حميطه اجلديد 
وقوانين����ه ال�شارم����ة فح����اول االنتح����ار، 
وت����رك درا�شته قب����ل ان يكم����ل املتو�شطة، 
ت�ش����رده يف  البي����ت مبتدئ����ًا  م����ن  وخ����رج 
ال�شاد�ش����ة ع�ش����رة م����ن عم����ره، اال اأنه كان 
حري�ش����ًا على تثقيف نف�ش����ه، فظل مواظبًا 
عل����ى الذه����اب اىل املكتب����ة العام����ة ل�شنن 
ليبقى فيها حتى �شاعات متاأخرة من الليل، 
اذ كّون �شداقة مع حار�س املكتبة الذي كان 
ي�شمح له بالبقاء بعد اقفالها. كانت ثقافته 
انتقائي����ة، فدر�س االدب العرب����ي، والنقد، 
وال����راث، وعل����م النف�����س، وكان معجب����ًا 
بفرويد، وق����راأ الفل�شفة وتبنى الوجودية 

لفرة ثم املارك�شية والدميقراطية.
كان )بلند( يرى نف�شه منذ نعومة اأظفاره، 
خمتلفًا عن �شواه، م�شاك�شًا، غري قادر على 
االإن�شواء حت����ت �شلطة االأب البطريركية. 
فعل����ى الرغ����م م����ن اأن كل اأ�شن����اف الرف 
كان����ت مهياأة يف ق�ش����ور اأبيه، اإال اأنه مترد 
عل����ى اأعرافه، واآثر االنف�شال عنه كما فعل 
اأخ����وه �شفاء، والعي�س على غ����رار العامة 
والب�شط����اء. ومن اأطرف ما يروى عنه انه 
عم����ل مبهنة )العر�شحاجل����ي(، اأمام مبنى 
وزارة الع����دل الت����ي كان خال����ه داود با�شا 

احليدري قد تراأ�شها. 
عا�����س بلن����د اأي����ام �شباب����ه االأول يف مدينة 
الثاني����ة يف  بغ����داد، وه����ي تع����د املحط����ة 
التاأ�شي�����س  مرحل����ة  �شه����دت  اإذ  جتربت����ه، 
ملوهبت����ه يف الر�شم، والكتاب����ة باللغة االم 
الت����ي نظ����م ال�شعر م����ن خالله����ا الأول مرة، 
وفيه����ا تع����رف عل����ى املبدع����ن واملثقف����ن 
االأوائل كجواد �شليم، وفائق ح�شن، وعبد 
املل����ك نوري، وفوؤاد التك����ريل. اما بريوت 
فتع����د املحطة الثالثة يف جتربته احلياتية 
وال�شعري����ة، اإذ ا�شتمر فيها ف����رة طويلة، 
وا�شه����م هن����اك يف اإر�شاء اللبن����ات االأوىل 
جمل����ة  يف  ال�شعري����ة  احلداث����ة  مل�ش����روع 
)�شع����ر( اإىل جانب اأدوني�����س وغريه ممن 
كان ال�شاعر قد �شبقهم اأ�شاًل عرب م�شروعه 

البلندي.
اأ�شدر )بلند( يف العام 1946 ديوانه االأول 
)خفق����ة الط����ن( قب����ل اأن ي�ش����در ال�شياب، 
دواوينه����م  والبيات����ي  املالئك����ة،  ون����ازك 
االأوىل، غ����ري اأن الدرا�ش����ات التي تناولت 
ال�شع����ر عراقي����ًا وعربي����ًا كان����ت تتجاه����ل 
لالأ�ش����ف اإ�شمه، مكتفية بذكر اأ�شماء اأنداده 

الذي����ن كان����وا اأنف�شه����م ي�شي����دون ب����دوره 
كاأول ال����رواد، اإذ يق����ول ال�شي����اب: ))هناك 
عدد م����ن ال�شع����راء، اأك����نُّ له����م كل التقدير 
واالإعجاب وعلى راأ�شهم بلند احليدري((. 
وعلى الرغم من ان ق�شائد بلند ذات هوية 
�شمولي����ة، اذ كان وطني����ًا وان�شانيًا يف اآٍن 
واحد عرب معادلة يجيد هو موازنتها على 
طريقت����ه، اال اأنه دفع �شريبة كونه كورديًا 
ب����اأن جتاهله النقاد الع����رب، ومل ُي�شر اليه 
بو�شفه رائ����دًا للحداثة، ب����ل وكاأول �شلٍع 
يف رباعي احلداث����ة ال�شعرية عمومًا. فقد 
ن�شر ل����ه طه ح�شن ق�شائ����ده يف " الكاتب 
امل�شري" منذ تلك املرحلة املبكرة، بعد اأن 
وج����د فيه �شاح����ب موهبٍة يث����ري االهتمام 
�شال����ح  عبا�����س  اأحم����د  يق����ول  بابداع����ه. 
ع����ن ذلك: ))لق����د اأ�ش����ارت املجل����ة اىل بلند 
باعتب����اره �شاعرًا ثوريًا، وانه ينظم �شعرًا 
حديثًا يعرب عن تي����ار جديد بالغ االهمية، 
ب����ل ان ق�شيدته خمتلفٌة متام����ًا عن ال�شعر 

املتداول((. 
اإن ق�شي����دة )بلن����د(، مل تك����ن يف حقيقته����ا 
ن�شخ����ًة مكرورًة ع����ن ن�شو�����س جمايليه، 
بل كانت ن�شي����ج نف�شه فقط،، اإذ كان يعمل 
اأزميله الربونزي يف عاج املفردة، ليقدمها 
�شبيه����ة بروح����ه ه����و، وبه����ذا ف����اإن )بلند( 
اأي ))الع����ايل(( بالكوردي����ة اإ�ش����م ي�شفع له 

امل�شمى الذي ي�شم جتربته الفنية.
واإذا اعتربنا )خفقة الطن( اأوراق اعتماد 
ه����ذا العمالق يف عامل ال�شع����ر، فان اأعماله 
املتتالي����ة: )اأغ����اين املدينة امليت����ة( 1951 
بغداد، و)جئتم م����ع الفجر( 1960 بغداد، 
و)خط����وات يف الغرب����ة( 1965 ب����ريوت، 
)حوار عرب االأبعاد الثالثة ( 1972بغداد، 
جاءت تاأكيدًا على ابداعه، وتفرده ك�شوت 
دواوين����ه،  تتال����ت  ث����م  خ�شو�شي����ة.  ذي 
ومنه����ا: )اإىل بريوت مع حتياتي( 1985، 
 ،1990 ال�شي����ق(  البي����ت  اإىل  و)اأب����واب 

و)دروب يف املنفى( 1996.
توق����ف )بلند احليدري( من����ذ بداية ت�شكل 
وعي����ه املبك����ر، عن����د ق�شاي����ا تن����م ع����ن فهم 
عال لق�شية تهمي�����س االإن�شان، وهدر ذاته 
ووقته بفعل اآلي����ة منظمة، لذلك فلقد نادى 
بتاأ�شي�����س جمعية )الوق����ت ال�شائع( التي 
�شمت����ه م����ع عدد م����ن اأترابه الذي����ن اأتفقوا 
واياه عل����ى ه����ذه الفك����رة، و�شاطروه يف 
ال�شغ����ف بالثقاف����ة. ودخل )بلن����د( ال�شجن 

م����ن  موقف����ه  ب�شب����ب   1963 الع����ام  من����ذ 
االإنقالبي����ن، الذين ا�شت�شه����د على اأيديهم 
جم����ال احلي����دري اآن����ذاك. ب����ل  اإن����ه مم����ن 
اأ�شهموا يف تاأ�شي�س اإحتاد الدميقراطين 
نائ����ب  واأ�شب����ح  املنف����ى،  يف  العراقي����ن 

رئي�شه. فكتب يف ق�شيدته )بغداد(:
بغداد

تلك الفاتنة ال�شمراء..
ملاذا ما عدت اأراها

اإاليف ثوب حداد
اإال يف ظهر منحني

اأو جلد مهري
اأو �شهقة اأمراأة ثكلي

اأو دود يتوالد ما بن عيون القتلي
و خرائب �شود يت�شكع فيها املوت

و لي�س فيها �شمت رماد )...(
بغداد

ماعدت اأراها
ك����ّف  يف  يقهق����ه  زال  م����ا  �ش����وٍط  يف  اإال 

اجلالد....
وعل����ى الرغم من اإن )بلن����د( قد بخ�س حقه 
اإن  اإال  ال�شعري����ة،  احلداث����ة  رواد  كاأح����د 
اإ�شمه عرف عل����ى نطاق وا�شع لدى قرائه، 
و حمب����ي �شعره. ويظه����ر اأن هذه ال�شهرة 
ق����د طغ����ت علي����ه كناق����د ت�شكيل����ي ور�شام 
مه����م، اإذ كان ل�شداقت����ه لعدد م����ن الفنانن 
الت�شكيلين، مثل: نزار�شليم وجواد �شليم 
وفائ����ق ح�ش����ن اأثر ب����ارز يف تن�شئ����ة هذه 
املوهبة و تكوين مالحمه االأوىل. كما يعد 
)بلن����د( رائدًا اأي�شًا يف جم����ال النقد الفني 
اإىل جان����ب جربا اإبراهي����م جربا، وقد كان 
جربا ياأخذ علي����ه انه مل يطّور جتربته يف 
الفن الت�شكيلي بالدرجة نف�شها التي طّور 
فيه����ا جتربت����ه ال�شعري����ة، اإال ان����ه ق����د ترك 
عل����ى اأ ي حاٍل درا�شات يف الفن الت�شكيلي 
طبعت �شمن كتابه النقدي املهم )زمن لكل 
االأزمن����ة( ب����ريوت 1979، واأي�ش����ًا كتاب����ه 
)نق����اط �شوء( ب����ريوت 1979. كما تراأ�س 
حتري����ر جمل����ة )فن����ون عربي����ة( يف لندن، 
وعمل مع����ه فيها جربا و�شي����اء العزاوي، 
والت����ي تعد حدثًا فريدًا على �شعيد درا�شة 
وتوثي����ق الف����ن ال�شرق����ي، والعناي����ة ب����ه. 
وظل يح����رر �شفحت����ه يف جمل����ة )املجلة( 
اللندني����ة، ف�ش����اًل ع����ن مكاتبت����ه كربي����ات 
املجالت العربية، ومنها: )املدى( و)الناقد 
العربي(، اىل تلك اللحظة التي �شاق فيها 

قلب����ه ذرع����ًا باملتاع����ب التي حتا�ش����ره من 
ح����دب و �ش����وب، فوافاه االأج����ل يف لندن 

بتاريخ 9 اآب 1996 .
و�شرع����ان ما انت�شر خ����رب رحيل احليدري 
كم����ا ال����ربق يف كل مكان و�ش����رى االأمل يف 
نفو�����س قّرائ����ه وحمبي����ه اأينم����ا كان����وا، اإذ 
اأُقيم����ت اأما�����س اأدبي����ة ون�شاط����ات خمتلفة 
االأم�شي����ة  تل����ك  منه����ا  تاأبين����ه،  مبنا�شب����ة 
التاأبينية التي اأقامها احتاد الكتاب العرب 
يف االم����ارات العربي����ة، و�ش����ارك فيها عدد 
كبري م����ن املبدعن الع����رب كجمعة الالمي 
وف�شل النقيب وحمم����ود مرزوق. كما ان 
ال�شي����د حمم����د بن عي�ش����ى رئي�����س جمعية 
املحي����ط الثقافي����ة اأعل����ن ع����ن تخ�شي�����س 
جائزة �شنوية حتم����ل ا�شم بلند احليدري 
تخلي����دًا لذكراه ودوره الريادي الكبري يف 

جمال حركة احلداثةال�شعرية. 
مل تك����ن حي����اة )بلن����د( اأكرث م����ن )خطوات 
يف الغرب����ة( ر�شمها بوجوديت����ه الراف�شة 

للعدمية:
ه����ذا اأن�ا

- ملقى- هن�اك حقيبتان
وخطى جتو�س عل����ى ر�شيف ال يعود اىل 

مكان
من األف مين������اء اأتيت
والألف مين�����اء اأ�شار

وبن���اظري األف اأنتظار
ال..

ما انتهيت
ال..مانتهيت فلم تزل

حبلى كرومك يا طريق ومل تزل
عط�شى الدنان

واأن��ا اخاف 
ال�شموت����ات  لي����ايّل  ت�شح����و  ان  اخ����اف 

احلزان
فاذا احلياة، كما تقول لن��ا احلياة :

يد تلوح يف ر�شيف ال يعود اىل مك��ان
ال..ما انتهيت

ف����وراء كل لي����ايل ه����ذي االر�����س يل ح��ب 
وبي��ت

ويظل يل حب وبي���ت
وبرغم كل �شكونها القلق املم�س

وبرغم ما يف اجلرح من حقد وبغ�س
�شيظل يل ح���ب وبي���ت
وقد يعود بي الزم���ان.

عن موقع كلكام�ص االلكرتوين

نارين �شديق مام كاك

بلند احليدري: وراء كل ليايل االر�ص يل حـب وبيت
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اإىل  الن�ظر  تت�وخى  الق�راءة  ه�ذه  اإن 
اأف�رغ  لغ�وّي�ًا  بن�اًء  ب�و�شفه  الن��س 
م�ا  ك�����ّل   - وع�����ي  ع�ن   - ال�ش�اعر  في�ه 
اللغ�ة،  بو�شاطة  مع�رفة  م������ن  عنده 
ف�ش�ال  ومعجم�ها  و�ش�رفها  نحوها 
واالجت�ماعية  الث�قافية  معارف�����ه  ع����ن 
وال��ف��ن��ي�����ة. ���ش�����اأع��ر���س ل��ن�����م��اذج م�ن 
الق�راءة  حم�����ور  ل��ت�����ك��ون  ق�����ش�����ائ��ده، 

اللغ�وية الت�ي يق�وم علي�ها البح�ث:

)�شم�ريامي�س(  ق�ش�يدة  م�ن   : اأوال 
يق�ول ال�ش��اع�ر:

�شك�ر اللي�ل ُ 
باللظى املخ�مورِ 

واق�ش�عرت مع�امل ال�ديجورِ 
َو�َش�رْت ن�ش�مة ٌ

ف�َه�ّس �شت�ار ٌ 
وا�شتخفته ُ �شحك�ة ُ التغ�رير

فتن�ّزى ع�ن غ�رف�ة
و�ش�ريرٍ  ك�ان يجثو ف�ي ق�لبها املح�ذور 

)1( ِ

اجل�مل  عل�ى  مبن�ي  الن��س  اأن  يالح�ظ 
ببع��س  بع��شها  املت��شلة  الف�علية 
)ال�واو والف�اء(. كم�ا  الع�طف  بح�ريف 
)�شكر  االفتتاحي�ّة  جم�لت�ه  ف�ي  ي�الحظ 
اللي�ل  اإىل  ال�ش�كر  ن�ش�ب  اأن��ه  الليُل( 
)الل���ظى  ك�ان ب�ش�بب  ال�ش�كر  اأن  مبّين�ًا 

املخم�ور( ب�داللة ح�رف اجل�ر )الب�اء(. 
وي�الحظ اأي�ش�ًا اأن الف�عل )�شك�ر( ج��اء 
ي�وؤدي  مم�ا  بال�ش�كل.  �شب�ط  بغي��ر 
يج�وز  اإذ  ال�����وه��م،  ف�ي  ال�وق�وع  اإىل 
�ر(  ين�شُ )ن�َ��شر-  ب�اب  م���ن  ي�كون  اأن 
)ف�َت�َر  معن�اه  في�كون  ي�ش�ْك�ُر،  �شك�َر   ،
م�ن  ي�كون  اأن  ويج�وز   )2( و�ش�ك�ن( 
ي�ش�ْ�ك�َْر  �ش�ِك�َر-  ح(  ي�ف�ر َ َح  )ف�رِ  ب�اب 
�ش�ِك�َر  ومن�ه  )امت�الأ(،  معن�اه  في�كون 
واإدرا  عق�ل�ُه  غ�اب  ال�ش�رب،  م�ن  ف�الن 
ك��ُه)3( وي���الحظ ف�ي الن��س اأن )اللي�ل 
والدي�ج�ور( م�ن حق�ل دالل�ي واح�د اإذ 
ت�قول:  ال�ظلمة.  معن�اه:  ال�ديجور  اإن 
ل�يٌل ي�جور)4( وق�د ا�ش�تعمله ال�ش�اع�ر 
وذل�ك  الظلم�ة  اأو  للظ�الم  )ا�شم�ا(  هن�ا 

باإ�ش�افة )مع�امل( اإلي�ه .
اأم�ا اجلم�ل الف�علية :

و�ش�رت ْ ن�ش�مة ٌ
فه�َ�����ّس �شت�ار ٌ

وا�شتحف�ته �شحك�ة ُ الت�غري�رِ 
فتن�ّزى ع�ن غ�رف�ةٍ 

قل�بها  ف�����ي  ي��ب��ح�����ث��و  ك�����ان  و���ش�����ري��ٍر 
املخ��دورِ  

عل�ى  مبن�ّية  املتتابع�ة  اجلم�ل  فه�ذه 
)زم�نًا(  ال  )�شي�غة(  امل�ا�شي  الف�عل 
وه�ي م�ت�شلة بوا�ش�طة ح�ريف العطف 
اأن  اأي  الت�وايل.  )ال�واو والف�اء( عل�ى 

ه�ش�ا�شة ال�ش�تار ج�اءت ب�ش�بب �ش�ريان 
بال�فاء،  الع�طف  ج�اء  ول�ذلك  الن��شمة، 
وف�ي ا�ش�ناد الف�عل )ه��س( اإىل )�شت�ار( 
)ان�شرح(  و  )رّق(  معنى  عل�ى  دالل�����ة 

وتق�ول :
ج�ّف)5(  رّق،  تك��ّشر،  ال��ع�����وُد:  ه��ّس 
اإىل  ت�رمز  )�شت�اٌر(  لف�ظة  اأن  ويب�دو 
ف�ي  نف�ش�ه  يظه�ر  ل�م  ال�����ذي  ال�ش�اعر 
م�ا  اإن  اإذ  قن�اعًا  ف�اتخذُه  كل�ّه،  الن��س 
اأي  اإلي�ه.  ت�ش�ند  ك�ل�ّها  اأفع�ال  م�ن  بق�ي 
ف�ا�شتخفت�ه  ق�وله:  فف�ي  )�شت�اٌر(،  اإىل 
�شحكة الت�غرير. فاإن ال�هاء تع�ود عل�ى 
)�شت�اٌر( ومعنى ا�شتخ�ّف: اأي ا�شتف�ّز، 
تغ�ري�رًا  ب�ه  غ�ّر  م�ن  الت�غرير  ومعنى 
فا�ش���تفزت�ه  اأي  لله��لكة)6(  ع�ّر�ش�ه  اأي 

�شح�كة الت�غرير.
الت�غرير،  اإىل  )ال�ش�حكة(  واأ�شاف�ة 
ول�ذلك  وخبث�ها.  مك�رها  عل�ى  للدالل�ة 
معطوفة  بع�دها  الت�ي  اجلم�لة  ج�اءت 
بالف�اء الدال�ة عل�ى التع�قيب وال�شب�بية 
فيه  اإذ  غ�رفٍة(،  ع�ن  )ف�تنّزى  ق�وله  ف�ي 
�شم�ري ي�عود عل�ى )�شت�اٌر( الذي يرمز 
والتن�ّزي  ذك�رن�ا،  كم�ا  ال�ش�اعر  اإىل 
وق�د   )7( والت��شّرع  الت�وث��ّب  مع�ناه 
اجل�ر)ع�ن(  بح�رف  ال�ش�اعر  ع����ّداه 
�شّمن�ه  اإذ  املج�اوزة  على  ي�دل  ال�ذي 
االأ�ش�ل  ف�����ي  الأن����ه  ��ف(  )ت��ك�����شّ م��ع��ن��ى 
اإلي�ه  تن�ّزى  ي�ق�ال:  )اإىل(،  ب�  يت�عدى 

وي�الحظ  وت�شّرع)8(  ت�وث��ّب  مبع�نى 
الغ�الب  ه��و  التن�كري  اأن  الن��س  ف�ي 
اإذ  و�ش�ريٍر(  ع�رف�ٍة  �شت�اٌر،  )ن�شم�ة، 
 .)9( للتخ��شي�س  جاءت  وظي�فت�ه  اإن 
وغ�رف�ة  و�شت�ار،  )ن�شم�ة،  ب�  امل�راد  اإذ 
و�ش�رير( ن�شم�ة مع�روفة عن�د ال�ش�اعر 
وغ�رفة  م��ع�����روف  ���ش�����ت��اٌر  وم��ث�����ل��ه��ا 
مبن�ّي  كل�ّه  ال�ش�عري  فالن��س  و�شريٌر 
ب�دالل�ة  وت��������ش��اع��ده��ا  احل�����رك��ة  عل�ى 
)اق�ش�ع�ّر-  لالف�عال  ال�ش�اع�ر  ا�شت�عمال 
تن�ّزى(   - ا�شت�خّف   - ه��ّس   - �ش�َرْت 
ت�بدو  ف�هي  ت�شاعد  يف  احلركة  اإن  اإذ 
ث�م  و�ش�رْت(   - )اق�ش�عرْت  ف�ي  ه�ادئة 
ت�شاعد يف )ه��ّس( و )ا�شتخّف( ح�تى 
تنت�هي  ث�م  )ت��ن��ّزى(  ف�ي  م�داه�ا  تب�لغ 
الف��عل  ف�ي  وت��راج��ع��ه��ا  بانك�ش�ارها 
الت�وقف  ع��ل��ى  ي�����دل  ال�����ذي  )ي��ج�����ث��و( 
)ق�لبها  يف  ت�ال�شيها  ث�م  احل�ركة  ع�ن 
اإذ اإن )خ�َ�َدَر( معن�اه ان�عدام  املخدور( 

احل�ركة والف�تور واال�شت�رخاء)10(.
لل��يل مق�ابل  لي��س  اأْن  اأي�ش�ًا  وي�الح�ظ 
اإال  للن�ور  اأث�����ر  ف�ال  لف�ظي،  اأو  دالل�����ي 
ل�ي�س  ال����ذي  )ب��ال��ل��ظ��ى(،  ق�����ول��ه  ف�����ي 
الذي  ب��اخُل�����م��ار  الأن���ه م�شاب  ن���وٌر  ل��ه 
املغ�ّيب  الن�ور  يحا�شره. وب�شبب هذا 
باالق�شعرار  الديجور  معامل  اأ�شيبت 
امل�طر،  ان�����ق��ط��اع  مع�انيه  م�����ن  ال�����ذي 
عل�يها  ين�زل  ل�م  االأر����س:  )اق�شع�رت 

مط�ر، واق�شع�ر النبات ل�م ي�ُ�ش��ب ِري�ّا، 
واق�ش�عرت ال�ش�نة ُ: ق�َح�َل�ْت()11( 

اجل�دب  معن�ى  يجم�عها  املع�اين  ف�هذه 
واجلم�لة  واالن�����ق��ط�����اع.  وال��ق�����ح��ط 
املع�اين  ه�����ذه  حتتم�ل  ق�د  ال�ش�عري�ة 
الق��شي�دة  م�ن  اآخ�ر  مق�طع  ف�ي  كل�ّه�ا. 

نف�ش�ها، ي�ق�ول ال�ش�اعر:
وراأى الل����يُل �ش�مع�ة ً 

تت�ال�شى
ف�ي دم�وع مت�رغت بال�نور 

اأط�ل�قت �ش�وءه�ا الك�ئيب. ف�اأغ�فى
ف�وق ظل�ن

ه�ّوم�ا ف�ي ال�ش�رير .

وي�الحظ ف�ي الن��س م�ا ياأتي:
)اللي�ل(  اإىل  ال�روؤي�ة  ال�ش�اع�ُر  َن�ش�َب 
ل�����ه  م�����ازال  الن�ور  اأن  عل�ى  لل�دالل�ة 
ح�ش��ور مت�مثل ب� )�ش�م�ع�ة(، اإذ ك�ش��ف 
ه�ذا الن��ور ع���ن )د م�وٍع( مت�رغت ف�يه 
)للظ�ل(  الث�قيل  االنت�ظار  اأمل  تكابد 
الك�ئيب  ال�ش����وء  جن�ح  ف�ي  االآت�����ي 
ت�هومية  ف�����ي  ال��ظ�����الن  �شيت�الق�ى  اإذ 
ال�ش�رير. بن�اء الن��س ق���ائم عل��ى جم�ل 
ف�علي�ة ت�رتب�ط ب�رباط الت�ابع )الن�عت( 
اإىل املن�عوت. اال�ش�م الن��كرة )�ش�مع�ًة( 
)لل�شم�عة(  نع�ت  )تت�ال�شى(  فجم�لة   .
النكرة  لال�شم  نعت  )مترغْت(  وجم�لة 

قراءة لغوية يف �شعر بلند احليدري ...
اأحمد جواد العتابي

بلنـد احليــدري �سـاعر ا�ستقـل مب�ساحة ال ميكــن جتـاهلها فـي 
خـارطــة �سعـرنــا املعـا�سر، وح�ســوره ال�سـعــري ال يقـل عـن 
ح�ســـور غيــره مـن �سعراء جيـله، اإذ يبـدو ذلـك وا�سحـًا خالل 
طـريقتــه واأ�سـلوبه فـــي بناء ق�سيدته، بدءًا مـــن بنـاء جمـتله 
ال�سـعريــة وانتـهــاًء مبو�سـوعاتــه ونظـرته اإىل احلـيــاة واملوت 

وموقفـه مـن العـامل والـكون.
ت�سعـــى هـــذه القـــراءة اإىل النظـر اإىل النـ�ــس علـى اأنـــه ليـ�س 
جمـموعــة مــــــن االألفـــاظ والكلمات، اإمنـا تنظـــر اإليـه علـى اأنه 
جمـموعة تـراكيب مـوؤلفة مـــــن األفـاظ تـربطها عـالقات معيـنة 
وان�سـاق متنـوعة قـائمـة علـى نظـام لغــوي عـام قـوامه ال�سـرف 
والنـحــو وال�سـوت والـداللة ترتـبــط جمـيعها ب�سبكـة مـن 
العالقــات الـداخليــة التـــي ال تتقبـل الف�ســـل اإال علـى 
ح�ساب وحـــدة النــــ�س وبنـائه ومتا�سـك عنـا�سره 
اإذ اإن الفـ�سل بيـن امل�سـتويات �سـاع فـي ال�ســنوات 
االأخـرية وال �سيـما فـــي الـدرا�سات االأكـادميية 
التـي تت�سـدى لـدرا�سـة النــــ�س ال�سـعري اأو 

النـ�س القـراآين. 
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�ش�وءها(  )اأطلقت  وجملة  )دم����وٍع(. 
نع�ت ث��ان ل� )�ش�مع�ة(، وجم�لة )هّوم�ا( 
هذه  )ظلي�ن(.  الن�كرة  لال�ش�م  نع�ت 
اأغن�ت  النعتي�ة  ال��ت�����اب��ع��ي��ة  ال��ع��الق��ة 
ال�ش�اع�ر ع�ن ا�شت�عمال ح�روف الع�طف 
ل�ربط جمله، ول�ذلك ال جن�د ف�ي الن��س 
)ف�اأغف���ى(  ق�وله  ف�ي  واح��د،  ح�رف  اإال 
وال�شببي�ة.  التعق�يب  عل�ى  لل�دالل���ة 
ت�و�شيح  هي  هنا  الن�عت  وظي�فة  اإن 
واإبرازه�ا  املنعوت  �شفات  من  �شفة 
عل�ى  اأفعاله�ا  دل�ت  اإذ  علي�ها.  والت�اأكيد 
بي�ن  ف�شي�ئ�ًا  �شي�ئ�ًا  احل��دث  تق�ش�ي 

اال�ش�تمرار والتج�دد.
لف�ظة  اأن  اأي��ش�ًا  الن��س  ف�ي  وي�الحظ 
)الل�يل( ول�دت جمم�وعتن م�ن االألفاظ 
تق�ابل�ية.  عالق�ات  ف�ي  مع�ها  دخل�ت 
)�ش�معة،  االأول�����ى  املجم�وع�ة  ف�األف�اظ 
املج�موعة  واألف�اظ  ال��شوء(  الن�ور، 
الك�ئيب،  مت�رغت،  )تت�ال�شى،  ال�ثانية 
الن��س  اأن  اأي  ه�ّوم�ا(.  ظ�لي�ن،  اأغ�ف�ى 
نف�ش�ه، عل�ى نح�و حقل�ن  ينق�شم عل�ى 
وم�ا  الل�يل  ميث�له  اأح�دهم�ا  داللي�ن 
مت�ثل�ه  واالآخ�ر  األ�فاظ،  م�ن  ب�ه  ات��شل 
األ�فاظ.  )ال�شم�عة( وما ات��شل به�ا م�ن 
عل�ى  ي�دل  لل�ن�س  الل�غوي  الب�ناء  اإن 
وانقط�اع  وال�شم�ت  ال�ش�كون  �شي�وع 
ق�ول  ف�����ي  ذل�����ك  جت�����ش�����د  اإذ  احل�����رك��ة 
ه�ّوم�ا  ظل�ن،  ف����وق  )ف�اأغف�ى  ال�ش�اعر 
ف�ي ال�ش�رير( ف�االإغف�اءة وه�ي الن�وم�ة 
التهومي،  ومث�لها   ،)12( اخل�فيفة 
خفي�ف�ًا  ن�ومًا  ن��ام  اأي  ه�����ّوم:  يقال  اإذ 
وه��ّز راأ���ش��ه م��ن ال��ن��ع��ا���س)13( ف��شال 
ت�راٍخ  م�ن  )الظ�ل(  ل�فظة  ت�وحيه  عم�ا 
لف�ظ�ة  عل�يه  دل�ت  ال�راح�ة،  اإىل  ومي�ٍل 
ظ�رف�ًا  اأ���ش��ب�����ح��ت  ال��ت�����ي  )ال�����ش�����ري��ر( 
ح�رف  بوا�ش��طة  الظ�لن،  الح��ت�����واء 
اأخ�رى  ق��شيدة  وف�����ي  )ف�����ي(.  اجل�����ر 

بعن�وان )ن�ش�يج(، ي�قول ال�ش�اعر:
ي�ا دمعت�ي

اللي�ل ق�د خي�مْت اأ�شب�اح�ُه
ف�ي غ�رفت�ي الب�اليه

لله
خلي�ني اإىل وح�دتي

اأب�ث لل�ش�معة اأ�شج�انيه
ف�ش�معتي �ش�اعرة ط�املا 

غن�ت ل�ي ال�نور ب�اأجوائ�يه
ت�شكو ل�ي الن�ار 

واأ�شك�و له�ا
ن�ارا ً

م�ن احل�ب بخ�افق�يه 
ت�ش�ارع اللي�ل فم�ا ينت�هي 

ك�اإمنا الظ�لماء ُ
اأياميه

.............
ي�ا �شمعت�ي م�اتت عه�ود اله�وى 

ودفن�تها ف�ي لي�لِ  اأوه�امي�ه 
.............

الن��س مبن�ّي عل�ى الن�داء )ي�ا دمعت�ي(، 
اإن  اإذ  اإف�����ش�����اح��ي،  اأ���ش�����ل��وب  وه�����و 
املق��شود ه�و اخلب�ر ال�ذي ي�لي الن�داء 
ف�ي  اأ�شب�احه  ق�د خي�مت  )اللي�ل   .)14(
معن�ى  في�ه  يظ�هر  اإذ  الب�اليه(،  غ�رفتي 
اأ�ش�ّده  ب�لغ  وق�د  والراج�ع،  االنك�ش�ار 
ف�ي  واخل��شوع  الت�و�شل  اأ�ش�لوب  ف�ي 
اإىل وح�دتي( وه�ي  ق�وله )لله خلين�ي 
عب�ارة تق�رب م�ن اال�شت�عمال الع�امي 
ج�اء  له�ا  ال�ش�اعر  وا�شت�عمال  كث�ريًا، 
ل��شرورة نف�شي�ة. وي�الحظ ف�ي الن��س 

تك�رار لف�ظة )ال�شم�عة( ف�ي ق�وله:
اأب�ّث لل�ش�معة اأ�شج�انيه

ف�شم�عتي �ش�اعره

ي�ا �شمعت�ي م�اتت عه�ود اله�وى 
كم�ا يالح�ظ عودة ال�شمي�ر ف�ي اأكرث م�ن 
)ت�شكويل  الن�ور(،  ل�ي  )غن�ْت  م�و�ش�ع 
الن�ار(، )اأ�شك�و له�ا(، )ت�ش�ارع الل�يل(، 
اإذ اإن ال�ش�معة ف�ي الن��س حتم�ل دالل���ة 
وق�وعه  ين�در  ال�����ذي  الب�عيد  االأم��������ل 
ب�داللة �ش�وئها املت�وا�شع ال�ذي ي�شف�ي 
عل�ى االأ�ش�ياء هي�ئة االإ�شب�اع وال �شي�ما 
ب�الية،  الغ�رف�ة  ت�كون  حي�ن  اللي�ل  ف�ي 
فق�د اتخ�ذ م�ن ال�شمعة اأني��شًا وجلي��شًا 
واأحيان�ًا  حمن�ته،  يف  اأحيان�ًا  ي�ش�عفه 
ف�هي  اأ�شج�ان�ه  له�ا  ال ي�شعفه فهو يب�ث 
اأجوائ�ه.  ف�ي  الن�ور  ل�ه  اأ�ش�اعت  التي 
جع�ل  ال�����ش�����اع��ر  اأن  اأي�����ش��ًا  وي��الح��ظ 
فق�د  الت�ركيبي،  بن�ائ�ه  حم�ور  ال�شم�عة 

احت�لت م�كان )العم���دة( ف�ي ق�وله: 
ال�ش�مري  وب�عودة  �ش�اع�رٌة.  ف�ش�معتي 

امل�شتر علي�ها ف�ي ق�وله:
ل�ي  ت�ش�كو  وق�ول�ه:  الن�ور.  ل�ي  غن�ْت 

الن�اَر. وق�ول�ه: ت�ش�ارُع اللي�َل.
ف�هي  الن��س  ف�ي  )الل�يل(  دالل�����ة  اأم�����ا 
اق�رنت  اإذ  ت�شاوؤمي�ّة،  �ش�لبّية  دالل�ة 
ب�األف�اظ م�ثل )خّي�مْت اأ�ش�باح�ُه( و )فم�ا 
ينته�ي( و )ك�اأمن�ا ال�ظلم�اء اأي�امي�ه( و 
)دفنتها ف�ي لي�ل اأوه�امي�ه(، ف�اللي�ل ق�د 
ي�ش�تطع  ول�م  ال�ق�امتة،  ب�ظالل�ِه  األ�قى 
حت�ول  اإذ  �ش�دول�ه،  �ش�ّق  ال�ش�معة  ن�ور 
دف�ن  م��ق�����ربة  اإىل  الن��س  نه�اية  ف�����ي 
في�ها ال�ش�اعر ع�هود ه�واه الت�ي مات�ت 
ب�ش�بب حم�ا�شرة الل�يل لل�ش�معة وخن�ق 

ن�وره�ا ف�ا�شت�حالت اأي�ام�ه ظ�الم�ًا.
اأ�ش�ج�ان،  )اأ�ش�باح،  م�ثل  األ�ف�اظ�ًا  اإن 
ف�ي  ت�����رددت  ال�تي  اأوه�������ام(  اأج�������واء، 
�ش�ورٍة  ب�ر�ش�م  كفي�لة  الن��س،  ف�ش�اء 
يح�لم  ب��غ�����ٍد  متف�ائلة  غ��ي�����ر  ح�����زي��ن�����ٍة 
ب�لند  ال�ش�اعر  وي�����ق��ول  ال�ش�اعر.  ب�ه 
)الطبي�عة  ق�شي�دته  ف�����ي  احل�����ي��دري 

الغ�ا�شبة(:

اللي�ل ُ ج�اثٍ 
والظ�الم مك�ش�ّر ع�ن ن�ابه ْ 

ال�ش�ناُء  هت�ف  كل�ّما  ُي�رع�ُد  وال�رع�د 
بب�اب�ه 

ف�ك�اأن ّ خ�لف الل�يل 
قل�با ً م�ل ّ ط�ول ع�ذاب�ه

�ش�ِئم ال�دج�ى ، وال�وح�ش�ة ُ ال�رعن�اء ُ 
م�لُء

اإه�اب�ه

لف�ظة  ا�شت�عمال  ف�ي  ال�ش�اعر  ي�كرث 
)ج�اٍث( اإذ تك�ررت م�رات ف�ي ق�ش�ائ�ده 
واجل�ملة االإ�ش�مية )اللي�ُل ج�اٍث( الت�ي 
ا�شت�هل ب�ها الق��شيدة ت��دل عل�ى ثب�ات 
يف  زاد  وق�����د  ودوام�������ه،  اللي�ل  ج�ثو 
االإ�شم�ية  اجلم�لة  وثباته  اجل�ثو  هذا 
ناب�ه(  املع�طوف�ة )والظ�الم مك�ش�ّر ع�ن 
ال�ظالم  ه�����ذا  وح�شي�ة  ت�ر�شم  ال��ت�����ي 
االإ�شم�ية  اجل�ملة  تاأتي  ثم  وق��شوت�ه 
هت�ف  كل�ما  ي�ُرع�ُد  )وال�����رع��ُد  امل�ركب�ّة 
ال�ش�ناء بب�ابه( اإذ اإن�ها ج�ملة م�ركبة م�ن 
جم�لة اإ�شم���ية واأخ�رى ظ�رفية �ش�رطية 
ت�دل عل��ى ت�كرار احل�دث ب�داللة االأداة 
امل�ت�شلة بع�القة  )كل�ّم�ا(، ه�ذه اجل�ملة 
الع�طف  ح�����رف  ب�����وا���ش��ط��ة  ال��ع�����ط��ف 
ال�واو، �ش�كلت ن�ش�يج�ًا ل�غ�وي�ًا ل��ش�ورة 
اخل�وف  األ�����وان  ف�يها  ب�رزت  �ش�ع�ري�ة 
وال�����وح�����ش�����ة وال�����وح��دة وي�����ربز ف�ي 
ال�ش�اعر  ب�داأه  ل�غوي.  ن�شي�ج  الن��س 
الت��شبيه  واأداة  ال�فاء  الع�طف  بح�رف 
وال�شب�بية  التعقيب  ودالل�ة  )ف�كاأن(. 
فل�م  )ك�����اأن(  اأم��ا  )الف�اء(  ف�ي  وا�شح�ة 
تتمح��س للت��شبيه واإمن�ا اأف�ادت معنى 
االن�كار والت�عجب)15( من هذا القلب 
والوح�شة  ال��ع��ذاب  لطول  حتمله  يف 
ي�دل  )قل�بًا(  ف�ي  الت�نكري  اإن  الرعناء. 
ع�ن  وانف��شاله  القل�ب  ه�ذا  ق�ّوة  عل�ى 
حمي�ط�ه )اللي�ل وال�وح�شة والع�ذاب(.

اأي��������ش�����ًا كث�رة  ال��ن��������س  ف�����ي  ي�����الح��ظ 
فهناك  )الل����يل(  ول�ّده�ا  الت�ي  االأل�فاظ 
وال�وح�ش�ة.  )ال�دج�ى(  و  )ال��ظ�����الم( 
ف�لم  )اللي�ل(  ي�قابل  ال�ذي  الن�ور  اأم�ا 
ال�ذي  )ال�ش�ناء(  ل�فظة  ف�ي  اإال  ي��رد 
ال�رعد  �ش�طوة  ب�ش��بب  من�زوي�ًا  ب�دا 
ه�ذه  )ي�ُرع�ُد(.  ق�وله  ف�ي  ب�رزت  الت�ي 
ال�ش�ورة الغ�ارقة ف�ي الظ�لمة انع�كا�س 
الت�ي  ال�ش�اعر  علي�ها  الت�ي  للح�الة 
لغ�وي  ن�ش�يج  نح�و  عل�ى  لن�ا  اأظه�رها 
النحوية  ال��ع�����الق��ات  عل�����ى  مبن�ي ّ 
اخت�ارها  الت�ي  واملعجمية  وال�شرفية 
ال�ش�اعر ب�وعي عل�ى وف�ق ن�ظام اللغة 

وم�شت�وياتها.

اإن منه�جنا اللغ�وي ف�ي ق�راءة الن��س 
االآدب�ي �ش�عرًا اأو نث�رًا اأو ن�ش�ًا ق�راآنيًا 
حت�ش�ب  كث�رية  اأ�شي�اء  ع�ن  يك��شف 
بن�اء �شي�ّده من�ش�ئ�ُه  ال�ذي ه�و  للن��س 
الن�ظام  بطب�يعة  وع��ي  ع����ن 
عل�ى  ودقائقه  اللغ�وي 
م�شت�ويات  وف�������ق 
املع�روف���ة،  اللغ�ة 
ه�������ذا  اإن  اإذ 
ي�ُرجع  املن�هج 
اإىل  ال���ن�������س 
اأح���������ش���������ان 
ب�����ي�����ئ�����ت�����������ه 
الت�ي  اللغ�وية 
من���ا وت�����رع��رع 
مت�ثل  فه�ي  في�ها 
م�ادة بن�ائه ورك�ائز 

هي�كل�ه.

الن��ص مبن�ّي عل�ى الن�داء 
)ي�ا دمعت�ي(، وه�و اأ�ش�لوب 

اإف�ش�احي، اإذ اإن املق��شود ه�و 
اخلب�ر ال�ذي ي�لي الن�داء 

)14(. )اللي�ل ق�د خي�مت 
اأ�شب�احه ف�ي غ�رفتي 

الب�اليه(، اإذ يظ�هر في�ه 
معن�ى االنك�ش�ار والرتاج�ع، 

وق�د ب�لغ اأ�ش�ّده ف�ي اأ�ش�لوب 
الت�و�شل واخل��شوع ف�ي 
ق�وله )هلل خلين�ي اإىل 
وح�دتي( وه�ي عب�ارة 

تق�رتب م�ن اال�شت�عمال 
الع�امي كث�رياً، وا�شت�عمال 

ال�ش�اعر له�ا ج�اء ل��شرورة 
نف�شي�ة

مقول���ة الفيل�ش���وف االغريقي، الت���ي كان يرددها دائم���ا ال�شغار يرون 
م���ا بالكبار، بق���در ما بانف�شهم م���ن �شغر، ولكن كيف ينظ���ر الكبار اىل 
بع�شهم، او اىل اال�شغر منهم �شنًا يف اقل تقدير، هذه املقولة اعادتني 
اىل اك���رث م���ن من ثالث���ن عام���ا، فبينما كن���ت ابحث عما تبق���ى يل من 

ار�شيف، 
ع���رثت على �شورت���ي معه التي جمعتن���ي واياه اب���ان هجرتي االوىل 
ع���ام 1975 اىل بريوت، مل اتردد ومل ا�شعر بالرهبة من ا�شمه وموقعه 
العتب���ارات عدي���دة منه���ا انن���ي قراأت���ه جي���دَا، وق���راأت �ش���رية حياته، 
و�شعلكت���ه يف �ش���وارع بغ���داد وب���ريوت ومنه���ا م���ا �شمعت���ه عن���ه من 
ا�شتاذنا ال�شاعر الكبري مظفر النواب، وكذلك ما رواه يل ال�شاعر ناجي 
احلازب الذي �شكنت معه يف بيته وقتذاك، ولعل العامل االهم، ا�شادته 
واعجاب���ه باح���دى ق�ش�ش���ي الت���ي ن�شرته���ا يف الع���دد االول من جملة 
الطليع���ة االدبية مببادرة م���ن الناقد �شليم ال�شامرائ���ي، حيث اعتربها 
من الق�ش�س املهم���ة.. التي تب�شر مبيالد كاتب مبدع كان ذاك يف جملة 
)بريوت امل�ش���اء( التي كان ي�شغل فيها من�شب مدي���ر للتحرير.. عندما 
وجلت ب���اب املجلة، �شاألت احد العاملن عن اال�شتاذ احليدري، فقادين 
اىل مكت���ب فخ���م تزينه اللوحات الن���ادرة، وخلفه جتل����س فتاة ح�شناء 
ب�ش���كل الفت للنظر، ا�شتقبلتني بابت�شام���ة رقيقة، وبكل لطف �شاألتني، 
ه���ل لديك موع���د م�شبق معه.. اجبته���ا كال، ولكن بامكان���ك ان ت�شجلي 
ا�شم���ي و�شاع���ود غ���دا او بعد غد اعطتن���ي ورقة وقلم���ا، فكتبت اال�شم 
وقب���ل ان ا�شتاأذنه���ا باملغ���ادرة، خاطبتني بلهجته���ا اللبنانية، )يا عيب 
ال�ش���وم، ارتاح ن�شقيك �ش���اي او قهوة(.. وعندما �شع���رت بانها م�شرة 
جل�ش���ت بانتظار القهوة خرج اال�شتاذ احلي���دري ي�شاأل ال�شكرترية عن 
مو�ش���وع م���ا.. وحاملا ملحن���ي �شلم عل���ي بتوا�شع الكب���ار و�شاألني عن 
ا�شم���ي اجبته ومازلت واقفا، واحراما له اجبته ب�شوت خاف�س.. فما 
كان من���ه اال و�شد على يدي، وكاأن���ه يعرفني منذ زمن بعيد، ثم ادخلني 
اىل مكتبه، وطلب من ال�شكرترية ان تلحق بنا.. وبال مقدمات دخل يف 
املو�شوع ال�شيا�شي ال�شائك، كان يتحدث بحزن عميق عن اجلبهة، وعن 
التحالفات، ثم ر�شني ب�شيل من اال�شئلة، ماذا يفعل فالن � وفالن، �شاألني 
ع���ن العديد من ال�شعراء واالدباء، وعن االحت���اد والثقافة فكنت اجيبه 
عل���ى �شوء املعلومات املتوفرة يل من خالل ت���رددي على االحتاد، كان 
ي�شدد عل���ى ا�شماء بعينها، وكان يخ�شى عليهم، من ال�شقوط يف دوامة 
ال�شلطة، فه���ي من وجهة نظره )جهنم( واذا ما فتحت ابوابها �شتحرق 
الياب����س واالخ�ش���ر، كن���ت ا�شتمع اليه بانتب���اه �شدي���د وكاأين انا�شده 
ااّل ي�شك���ت لكي ا�شتفيد م���ن جتاربه ال�شيا�شية الكب���رية وحتوالته من 
الوجودي���ة اىل املارك�شية ونظرياته حول �ش���رورة ان يطالب النا�س، 
واالحزاب املتحالفة انذاك، ب�شرورة انتخاب جمل�س برملان، و�شياغة 
د�شتور لك���ي يحتمون به ثم ا�شتدرك فجاأة، وكاأن���ه �شعر باالحراج لقد 
اثقل���ت علي���ك.. اخربين هل لديك النية يف البق���اء هنا.. اجبته ال ادري 
ولكن يف الوقت احلا�شر نعم، ولو لبع�س الوقت، اريد ان اتعلم اكرث، 
منك���م ومن غريك���م، كانت ال�شكرت���رية تتدخل بن فين���ة واخرى، دون 
ان تفق���د ابت�شامته���ا، وبعد ان م�ش���ى الوقت بنا، حاول���ت اال�شتئذان، 
الين اخ���ذت الكثري من وقته، وفجاة اطلق �شحكته امل�شهورة.. وطلب 
م���ن �شكرتريت���ه ان تاأت���ي بالكامريا.. ولك���ي ناأخذ �ش���ورة تذكارية ثم 
خاطبها بالقول تذكري.. �شيكون له �شان كبري بعد ذلك طلب مني ق�شة� 
وفع���ال كانت مع���ي النني من املحال، ا�شتطيع ن�شره���ا يف بغداد ا�شمها 
)ال�ش���ارة( فار�شله���ا على الف���ور اىل الطبع دون ان يقراأه���ا.. وقبل ان 
اب���دي وجهة نظري ق���ال: �شتقراأها يف اال�شبوع الق���ادم.. وفعال حدث 
ذل���ك.. ثم خاط���ب ال�شكرترية.. اي���ن �شنتغدى يالله هي���ا بنا اىل مطعم 
االم���ن، الين �شب���اح غد �شا�شاف���ر اىل لندن ملدة ا�شب���وع، �شاأراك طبعا 
اري���دك ان تعمل مع���ي.. وبعد الغ���داء و�شع بيدي مظروف���ا فيه )مائة 
ل���رية لبناني���ة( خذ هذه مكاف���اة الق�شة رحم���ك الله يا بلن���د احليدري، 
ورح���م الذكريات التي توا�شلنا بها منذ ذل���ك الوقت وحتى وفاتك فاذا 
كانت روحك حا�شرة ف�شع���رك باق يف حنايانا حتى نلتقيك، و�شدقني 
قاله���ا عبدالوهاب البياتي عندما كنا نتغدى مع بع�س بح�شور ال�شاعر 

حممد مظلوم.. يل وقفة معها يف وقت اخر.  
هذا املقال كتبه القا�ص الراحل مهدي علي الرا�شي 
ون�شر يف بغداد عام 2004 يف جريدة ال�شباح نعيد 
ن�شره الهميته

بلند احليدري
الذي مات مرتني

  مهدي علي الرا�شي
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ن�ص الق�شيدة
حلم يف اربع لقطات) (

لقطة اأوىل
تفرت�ض ال�صا�صة عينان

انفرجت �صفتان
ابت�صمت

ملعت عدة ا�صنان
ويغور اللون االأخ�صر يف كل االألوان 

لقطة ثانية
رجالن جتو�صان الليل بال �صوت

الظلمة توحي باملوت
تلتمع ال�صكني

تتجمع يف الن�صل روؤى ل�صنني و�صنني
10. وبال �صوت

11. تنطبق ال�صفتان
12. ما من اثر للقبلة يف الفم
13. ال �صيء �صوى قطرة دم

14. ويغور اللون االأحمر يف كل االألوان

لقطة ثالثة
15. ا�صم املخرج... اأنت... انا... هم

16. ا�صم املنتج... انت... انا... هم
17. ا�صم املتفرج... انت... انا... هم

18. وال�صا�صة ف�صحة حلم
19. والقاتل واملقتول، انا

20. ال �صيء �صوى انا
21. معنى

22. يتململ يف قطرة دم

لقطة رابعة ت�شوير من اخلارج
23. �صقط الفلم

24. فر املخرج من باب خلفي
25. ب�صق املتفرج يف كفي

26. �صقط الفلم
27. اربع لقطات غرقت يف نقطة دم

..... .28
29. لكني وانا املخرج

30. واملنتج
31. واملتفرج

32. ال املك من كل الدنيا اال.. ف�صحة حلم
33. ال املك بيتا حلنيني،

34. �صدرا ياأويني
35. ال املك ماأوى يف اأي مكان

36. والأين
37. ال املك ماأوى

38. ال اعرف مقهى
39. ملهى

40. مبغى يلقاين... وال امراأة يف حان
41. �صاأظل هنا،

42. و�صانتظر الدور الثاين
ال�صالة خالية اإال من رجل نائم

ما اأي�شر حتديد اأزم����ة االإن�شان املعا�شر، ولكن 
م����ا اأ�شعب اإيج����اد حل لها. اإنها تب����داأ من �شوق 
اأو �ش����ارع م����ن �ش����وارع امل����دن الكب����رية، حيث 
تواجهن����ا اأعداد هائلة من االإعالنات والالفتات 
الت����ي ال نقراأ عليها �شوى االأمر والنهي: ا�شرب 
وانتع�س، ا�شتعمل، �ش����ارع، ال تفتكم الفر�شة، 
اق����ن، احجز، قف.... وما اأن ندخ����ل اأية بناية 
كبرية من بنايات املدينة حتى تاأخذ االإعالنات 
والعالم����ات بنوا�شينا، فكل خط����وة بح�شاب: 
ادف����ع، ادخل، ا�شعد، التدخ����ن ممنوع، حافظ 
عل����ى اله����دوء، ال ت����رم االو�ش����اخ، عن����د حدوث 

حريق حطم الزجاجة...
مل����اذا يو�ش����ع ه����ذا الربنام����ج الدقي����ق حلرك����ة 
االإن�ش����ان املعا�شر؟ اأهو االنبه����ار باالآلة؟ هناك 
رافعات عمالقة ترف����ع ع�شرات االأطنان بحركة 
ر�شيق����ة دقيق����ة، �شاحبات عمالق����ة، اآالت حتفر 
وتدف����ن، اآالت ت�شح����ب وت�ش����خ، اآالت ت�شور، 

ت�شج����ل االأ�شوات، وتبث وتذي����ع، اآالت ت�شري 
وتطري وت�شبح، واأخريا هناك �شرعة الع�شر، 
اآالت تفك����ر نياب����ة عن����ا وتر�شم لن����ا خطواتنا. 
االآل����ة تقوم بكل هذه االأعم����ال اجلبارة دون اأن 

تخطئ، ف�شال عن اأنها متتاز بالدقة املثالية.
بندول ال�شاعة اب�شط اآلة ميكن اأن ن�شري اإليها، 
يتح����رك ميين����ا وي�ش����ارا بزمن حم�ش����وب، وال 
ميك����ن اأن يخطئ بن����اء على قوان����ن اجلاذبية 
الطبيعي����ة التي اكت�شفه����ا نيوتن وقانون حفظ 
الطاق����ة، والبن����دول يقطع امل�شاف����ة عينها التي 
يقطعه����ا يف كل ذبذب����ة من ذبذبات����ه. فاإذا كانت 
احلرك����ة املثالية، هي احلركة الت����ي تقطع فيها 
م�شاف����ة حم����ددة يف زم����ن حم����دد وت����ردد عل����ى 
فرات مت�شاوية يكون على االإن�شان املعا�شر، 
ليك����ون مثايل احلرك����ة، اأن يت�شب����ه باالآلة، وقد 
يك����ون ه����ذا ه����و ال�شب����ب ال����ذي يدف����ع اإىل اأن 
يك����ون اإن�شان الع�شر كائن����ا مربجما بالالفتات 

بلند احليدري واأزمة االإن�شان املعا�شر
د. ثائر العذاري  تزخ����ر مرحل����ة �صعر رواد ال�صعر احلر يف الع����راق باجنازات حافلة ملا تزل متثل حقال خ�صبا 

للدر�����ض واالكت�ص����اف، وبلن����د احليدري �صاعر مل ينل ما ي�صتحق م����ن الدر�ض واالهتمام، وقد 
اخرتنا واحدة من ق�صائده املهمة لتكون مو�صوعا لدرا�صة ق�صرية عنه:
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واالأنظمة التي تر�شم حركاته.
واإذا كان����ت احلركة غ����ري املنتظمة هي احلركة 
املثالي����ة، فه����ذا يعن����ي اأن االأ�شا�س ال����ذي تعمل 
علي����ه االآل����ة الع�شري����ة لي�����س نهاي����ة املط����اف 
واإنه����ا ميك����ن اأن تك����ون بح����ال اأف�ش����ل اإذا م����ا 
نب����ذت نظامها، بي����د اأن ه����ذا االأم����ر م�شتحيل، 
الأنه يعن����ي اإلق����اء كل املكائ����ن واحلا�شبات يف 
عر�����س البح����ر، والعودة اإىل العتل����ة واملطرقة 
واملجرفة اليدوي����ة. وهكذا تنبع اأزمة االإن�شان 
املعا�شر من �شي����اع املثال واملثايل، مما يوؤدي 
اإىل ال�شق����وط يف الالج����دوى وحت����ت ال�شغط 

النف�شي الهائل ل�شلطة الع�شر احلديث.
ه����ذه االأزمة ه����ي الق�شية الك����ربى التي ت�شغل 
بلند احليدري، لي�س يف هذه الق�شيدة ح�شب، 
بل يف جمموع����ة كبرية من ق�شائده نذكر منها 
)خيب����ة االإن�شان الق����دمي( و )دع����وة للحذر( و 
)ثرث����رة يف ال�ش����ارع الطوي����ل( و )اعراف����ات 
م����ن عام 1961() (. ولي�����س بلند اأول ال�شعراء 
الذين ت�شغلهم هذه الق�شية، اإذ ما اأن تثار حتى 
يقف����ز اإىل اأذهانن����ا عدد م����ن الق�شائ����د ل�شعراء 
خمتلف����ن، لعل اأبرزها ق�شيدة اليوت )االأر�س 
اليباب(. لكن احليدري يتن����اأول املو�شوع من 

زاوية خا�شة. هذا مقطع من ق�شيدة اليوت:
يف ال�شباب البني لفجر �شتائي،

تدفق ح�شد على ج�شر لندن، ح�شد غفري
ما خطر يل اأن املوت قد اأباد مثل هذه 

الكرثة
ق�ش����رية  تاأوه����ات  و�شع����دت 

ومتقطعة،
و�شّم����ر كل ام����رئ عيني����ه اأمام 

قدميه) (
�ش����وت  هن����ا،  املتح����دث  اإن 
خارجي، ال يقف مع االأموات، 

بل ي�ش����ع نف�شه مو�ش����ع العامل 
امل�شف����ق. اأم����ا بلن����د يف ق�شيدته 

ندر�شه����ا  الت����ي 
يف  و

 ، ه����ا غري
يتكل����م عل����ى فاإن����ه يجع����ل اأبطال����ه الذين 

األ�شنتهم اأنا�شا مم����ن �شحقتهم عجالت الع�شر 
مث����ل غريهم، ولي�شوا اأنبي����اء اأو خَمّل�شن. اإن 
كل ما يحدث يف )ال�شالة( اإمنا يحدث، واقعيا، 

يف نف�س بطل الق�شيدة.
تق����وم الق�شي����دة عل����ى ارتب����اك حي����اة االإن�شان 
املعا�شر واإح�شا�شه بالالجدوى، ويت�شح هذا 
االرتب����اك يف بنائها الفني، ف����كاأن احلدث غائم 
ال ميكن حتديده، الن العنوان ير�شدنا اإىل انه 
حل����م، لكن اجلملة االأخرية من الق�شيدة تخلط 
االأوراق، فعل����ى الرغ����م م����ن اأنه����ا ت�شور رجال 
نائم����ا فاإنه����ا ت�شع����ه يف ال�شال����ة الت����ي ظهرت 

اأ�شال يف حلمه.
ال�شاعر  اختي����ار  ويف 
العر�����س  �شال����ة 
ال�شينم����ي مغ����زى 
فال�شال����ة  كب����ري، 
قواع����د  ه����ي 
لع�ش����ر  ا
علبة  وحدوده، 
يتي����ة  نكر كو
يح�ش����ر  مقفل����ة 
اآالف  فيه����ا 
و�شا�شة  النا�س. 
توح����ي  العر�����س 
احلقائ����ق  ب�شي����اع 
الن  وارتباكه����ا، 
م����ا يظه����ر عليه����ا لي�س 
حلم����ا، بل ح����دث يقوم به 
لكن����ه  حقيقي����ون،  اأ�شخا�����س 
لي�س واقع����ا الأنه دور مر�شوم لهم 

وعليهم تنفيذه باحلرف الواحد.
تكت����ظ  االرتب����اك  ثيم����ة  اإظه����ار  يف  واإمعان����ا 
الق�شي����دة بالثنائي����ات ال�شدي����ة، التي جتتمع 
يف مادة واحدة.. االبت�شامة وال�شكن، القاتل 
والقتيل، املخرج واملتفرج، االأخ�شر واالأحمر، 
ف�ش����ال عن املفارقة التي عم����د اإليها ال�شاعر يف 
خمطط الق�شي����دة، اإذ ي�شري العن����وان اإىل اأنها 

موؤلفة من اأربع لقطات، بينما تعر�س خم�شا.
***

ا�شتخدم����ت االأفع����ال ا�شتخدام����ا اإيقاعيا فعاال 
يف ه����ذه الق�شيدة. فقي )لقط����ة اأوىل( يالحظ 
احلا�ش����ر  الزم����ن  يف  بفع����ل  ال�شاع����ر  ابت����داء 
)تفر�����س( ث����م يهم����ل ه����ذا الزم����ن يف االأ�شطر 
الثالثة التالي����ة لي�شتبدل باملا�ش����ي )انفرجت، 

ابت�شم����ت، ملع����ت(، ويف ال�شط����ر االأخ����ري م����ن 
املقط����ع يع����ود ال�شاع����ر اإىل احلا�ش����ر )يغور(. 
وهذه االأفعال اخلم�ش����ة تزودنا بالقاعدة التي 
يعتمدها ال�شاعر الختيار زمن الفعل، فاملتحدث 
ينق����ل لنا ما يرى امامه عل����ى ال�شا�شة، وما دام 
هذا النقل مبا�ش����را اآنيا، ميكننا اأن ن�شتنتج اأن 
اجلمل����ة �شتك����ون يف الزمن احلا�ش����ر وعندما 
يكون الفع����ل املو�شوف ممتدا يف الزمن حتى 
اللحظة التي يو�شف فيها، وتكون اجلملة يف 
الزمن املا�شي حيث يك����ون احلدث املو�شوف 
خاطف����ا ال ي�شتغرق زمنا طويال، فما اأن يحاول 
املتح����دث و�شفه حتى يكون قد انتهى ومل يبق 
اإال اث����ره اأو نتيجة حدوثه. فاالأفع����ال املا�شية 
يف ق�شي����دة بلن����د لي�ش����ت �شادق����ة الداللة على 
املا�ش����ي، بل اأفع����ال انتهى حدوثه����ا للتو. ولو 
كان����ت الق�شي����دة باللغ����ة الفرن�شي����ة، مث����ال، ملا 
ج����از لل�شاع����ر ا�شتخ����دام �شيغ����ة املا�شي، الن 
الفرن�شي����ة تف����رق بن ه����ذا النوع م����ن االأفعال 
وبن االحداث التي وقعت يف املا�شي البعيد، 
وتعرب عنه����ا ب�شيغة فعلية خا�شة يطلق عليها 
ت�شمي����ة )املا�شي القري����ب(. وباالإمكان و�شف 
حرك����ة االأفعال يف مقاطع الق�شيدة على النحو 

االآتي:
املقط����ع  ه����ذا  يت�شم����ن  اأوىل(:  )لقط��ة 
تابع����ا اإيقاعيا موؤلفا من تك����رار �شيغة املا�شي 
ثالث م����رات، ليعرب عن ثالث ح����ركات �شريعة 
متالحق����ة حتلها احلرك����ة الطويل����ة االأمد التي 

يعر�شها الفعل امل�شارع )يغور(.
)لقط��ة ثاني��ة(: يع����رب ه����ذا املقط����ع عن 
املعا�ش����ر الزمت����ه وفقدان����ه  االإن�ش����ان  ت�شلي����م 
احلول والقوة. اأن ما يحدث جرمية قتل لكنها 
تت����م به����دوء كاأنها احلال����ة الطبيعي����ة احلتمية 
الوق����وع. وقد بن����ي املقطع من �شت����ة اأفعال يف 
الزم����ن احلا�ش����ر للدالل����ة عل����ى اأن احلركة تتم 
مليا، اأما انحالل هذا التتابع فيتم اعتمادا على 
اثر الفع����ل )يغور( يف املقطع ال�شابق، وتكرار 
ه����ذا االأثر مرة اأخرى هن����ا، اإذ اأن ال�شطر )14( 

ي�شتمد فاعليته من موقع ال�شطر )5(.
�ش����وت  يف�ش����ح  هن����ا  ثالث��ة(:  )لقط��ة 
املتحدث بوؤ�شه و�شياعه، فهو يحاول اأن يلغي 
احلركة ويخل����ق نوعا من الثب����ات والر�شوخ، 
اأن كل �ش����يء يخت�ش����ر يف )الذات( التي مثلتها 
ال�شمائ����ر )ان����ت، ان����ا، ه����م(، وعل����ى االخ�����س 
ال�شم����ري )ان����ا( ال����ذي يتك����رر خم�����س م����رات. 
ول����ذا ج����اء املقطع خالي����ا من االأفع����ال. وخاليا 
م����ن احلرك����ة بالت����ايل. لكن هذا ثب����ات خادع ال 
ي����دوم طويال، ف�شرعان ما ياتي ال�شطر االأخري 
ال����ذي يت�شم����ن فعال حا�ش����را يف�ش����ح اكذوبة 
الثبات هذه. ولن����ا اأن نفهم بوؤ�س احلركة التي 

ي�شورها الفعل )يتململ(.
)لقط����ة رابع����ة ت�شوي����ر م����ن اخل����ارج(: ح����ن 
ينك�ش����ف زي����ف الثبات ال����ذي ي�ش����وره املقطع 
ال�شابق، ياتي ه����ذا املقطع لي�شور النهاية. اأن 
كل �شيء و�شفه املتحدث لي�س اإال وهما م�شلال، 
وي�ش����ع ال�شاعر نظاما اإيقاعيا يعرب عن تداعي 
وج����وده و�شقوط����ه، يتال����ف من تك����رار �شيغة 
املا�شي يف التتابع )�شق����ط، فر، ب�شق، �شقط، 
غرق����ت( وكل ه����ذه ال�شيغ تعرب ع����ن ال�شقوط 
واالختفاء. وعندم����ا ي�شقط كل �شيء ويختفي 
بتجرد املتح����دث من ملكية اال�شي����اء املفقودة، 
وهك����ذا يخرج من ه����ذا النظ����ام اإىل نظام اآخر 
مبن����ي على التكرار اجلزئ����ي للركيب، وحدته 
اال�شا�شي����ة )ال املك + مفعول به(. لذا فاإن بطل 
الق�شي����دة، عل����ى الرغم من اكت�شاف����ه زيف هذا 
الع����امل وارتباكه، )ال ميل����ك( يف النهاية �شوى 
اأن يبقى يف ال�شالة يف انتظار )الدور الثاين( 
فهذا ه����و عامله االوحد. اأما هو خ����ارج ال�شالة 

فمجهول ال يعنيه امره، انه املوت. 
هن����اك حركتان �شاهمت ال�ش����ورة ال�شعرية يف 
خلقهم����ا، اأوالهم����ا االزدواجي����ة ال�شدية التي 
تبدا مع اأول كلمة يف الق�شيدة، فاملقطع االأول 
يعر�س وجه����ا مبت�شم����ا على �شع����ة )ال�شا�شة( 
اإال اأن م����ا تتطلب����ه ه����ذه احلرك����ة م����ن حيوية، 

ي�شتعا�����س عن����ه باجلم����ود واالآلي����ة، فالعينان 
م�شطحت����ان لي�س لهما عم����ق بداللة )تفر�س(. 
واالبت�شام����ة جام����دة ميت����ة و�شف����ت حركته����ا 
بكلم����ة )انفرج����ت( الدال����ة عل����ى اآلي����ة احلركة، 
وهن����اك ا�شن����ان )تلتم����ع(، ول����وال اأن ال�شاع����ر 
ا�شتخدم كلم����ة )ابت�شمت( التف�شريية لتوهمنا 
انه ي�ش����ف تك�شرية حيوان مفر�����س. واللون 
االخ�ش����ر الذي يفر�����س انه يرم����ز اإىل النماء 
والعطاء يوحي هنا بالرقب واخلوف نتيجة 
ال�شتخدام����ه مرتبط����ا بكلم����ة )يغ����ور( وانتهاء 
املقطع االأول عنده. ويف املقطع الثاين ت�شور 
جرمي����ة القت����ل اإال انها ال ُتدان، ب����ل تقبل كاأنها 
قبل����ة، اإذ )تنطبق ال�شفتان ب����ال �شوت( كما لو 
كان����ت ُتقّبل، وتختتم ال�ش����ورة باللون االحمر 
ال����ذي يوح����ي بال�شدي����ن، احل����ب واخلطيئة. 
وت�شتم����ر ه����ذه االزدواجية يف املقط����ع الثالث 
اإذ يجتمع القات����ل واملقتول يف )انا(، ويجتمع 
احلل����م والواق����ع يف قط����رة دم. ويف املقط����ع 
الرابع يعر�س ال�شاعر �شورا تدل على الرف�س، 
بداللة الكلمات )فر، ب�شق، �شقط( وتكرار اداة 
النف����ي، اإال انها تدل على القب����ول واال�شت�شالم 
اأي�ش����ا بدالل����ة )�شاأظل، �شاأنتظ����ر( ويف ال�شطر 
االأخ����ري م����ن الق�شيدة تق����دم الثنائي����ة ال�شدية 
اأي�شا، اأن ما نقله املتحدث كان حلما الن الرجل 
نائم. وكان واقعا الأنه نائم يف �شالة العر�س.

ام����ا احلركة الثانية فهي بناء ال�شورة بطريقة 
ال�شرائع ال�شينمية، فالق�شيدة كلها تدور حول 
�شورة واحدة هي )�شالة العر�س ال�شينمي(، 
اإال انه����ا �ش����ورة متحرك����ة. وال�شاع����ر ي�شتعري 
الكث����ري من لغة ال�شيناري����و ال�شينمي، فاملقطع 
االأول ي�شب����ه اللقمة الكبرية الت����ي يطلق عليها 
واملقط����ع   .Zoom ال�شينم����ي  اال�شط����الح 
الثاين ي�شور حركة كثريا ما تظهر يف االفالم 
البولي�شي����ة، اإذ تظه����ر رجال القات����ل فقط وهما 
ث����م تنق����ل الكام����ريا اإىل  ت�ش����ريان بتوج�����س، 
ال�ش����الح وتتابع حركت����ه، وتتوا�ش����ل احلركة 
نهاي����ة  حت����ى  نف�شه����ا  بالوت����رية  ال�شينمي����ة 

الق�شيدة.
بق����ي اأن ن�شري اإىل حرك����ة اإيقاعية غري معتادة 
ا�شتخدمه����ا ال�شاع����ر يف ه����ذه الق�شي����دة فق����د 
و�شع عنوانا لكل م����ن مقاطعها، وو�شع حتته 
خط����ًا، وكان املتوق����ع اأن تنته����ي الق�شيدة عند 
نهاي����ة املقط����ع الراب����ع ل�شبب����ن، االأول ا�شارة 
عنوانه����ا اإىل اربع لقطات، والث����اين انتماوؤها 
الراب����ع عندم����ا يق����رر  عملي����ا بنهاي����ة املقط����ع 
بطله����ا اأن )يظ����ل وينتظ����ر ال����دور الث����اين( اإال 
انن����ا نفاج����اأ بالعن����وان اخلام�����س املختلف عن 
�شوابقه، ولننظ����ر اإىل الطريقة التي كتبت بها 

العنوانات:
لقطة اأوىل
..........

لقطة ثانية
..........

لقطة ثالثة
.........

لقطة رابعة ت�شوير من اخلارج
..............

ال�شالة خالية اإال من رجل نائم 
ان العنوان����ات االربعة االأوىل لي�شت جزءا من 
ج�ش����د الق�شيدة النها لي�ش����ت خا�شعة لت�شكلها 
ال����وزين. وم����ع ذل����ك ت����وؤدي اإىل انت����اج حركة 
اإيقاعي����ة ب�شب����ب احتوائه����ا على �شف����ة عددية 
مت�شاع����دة، وحت����ل ه����ذه احلرك����ة بالعن����وان 

اخلام�س الذي خال من هذه ال�شفة.
والق����ارئ يعت����اد ق����راءة عن����وان غ����ري خا�ش����ع 
للت�ش����كل الوزين حتته خط وحتت اخلط ن�س 
م����وزون، اإال اأن ه����ذا النظ����ام غ����ري مطلوب ما 
دام����ت الق�شيدة تتحدث عن ع����امل مرتبك ولذا 
كان ال بد من �شدم القارئ بالعنوان اخلام�س. 
ان����ه عب����ارة موزونة، لكنه يقع ف����وق اخلط اأما 
حتت اخلط فلي�س اإال ما تبقى من ال�شفحة من 
فراغ. لق����د ا�شبح ال�شطر االأخري عنوانا ليعرب 

مرة اأخرى عن اجتماع اال�شداد.

هذه االأزمة هي الق�شية 
الكربى التي ت�شغل 

بلند احليدري، لي�ص يف 
هذه الق�شيدة ح�شب، 

بل يف جمموعة كبرية 
من ق�شائده نذكر منها 

)خيبة االإن�شان القدمي( و 
)دعوة للحذر( و )ثرثرة 

يف ال�شارع الطويل( و 
)اعرتافات من عام 1961() 
(. ولي�ص بلند اأول ال�شعراء 

الذين ت�شغلهم هذه 
الق�شية، اإذ ما اأن تثار حتى 

يقفز اإىل اأذهاننا عدد من 
الق�شائد ل�شعراء خمتلفني، 

لعل اأبرزها ق�شيدة اليوت 
)االأر�ص اليباب(
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ظ���������������ل 
ر�شالة  ال�شعر 
موجهة من ال�شاعر 
كان  الن��ه  امل�شتمع  اىل 
ي��ن�����ش��د اأن���������ش����ادًا، وي��وج��ه 
بو�شفه  امل��ت��ل��ق��ي  اىل  م��ب��ا���ش��رة 
منتميًا ثانيًا للن�س بطريقة جديدة، الن 
ال�شاعر يطمح ايل ا�شتمرار العالقة بينه 
امل�شرحي  ال�شعر  كان  وقد  االخ��ر،  وبن 
ج�����زءًا م���ن ع��م��ل��ي��ة ال��ل��ق��اء ب���ن جانبن 
ا�شا�س  ب��و���ش��ف��ه  بينهما  ال��ن�����س  ي��ق��ف 
ي��ع��د نوعًا  ال��ع��الق��ة وج��وه��ره��ا، وه���و 
روؤية  ذو  بالتايل  فهو  اال�شتق�شاء،  من 
املنتج  ب��ن  اجلمع  علي  ق���ادرة  �شمولية 
�شفراتها  حت��م��ل  ر���ش��ال��ة  الن���ه  وامل��ت��ل��ق��ي 
الر�شالة  ه��ذه  ت��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��ًا  معها، 
)ق�شدية، يوجهها �شخ�س ما ويعني بها 
موجه  بال  ال�شفرة  بينهما  �شيئًامعينًا، 
وبهذا  ق�شد.  ايل  تهدف  وال  مر�شل،  او 
هذه  تن�شجم   ، �شعورية  ال  فهي  املعنى 
النها   ، احل����واري  االدب  م��ع  الق�شدية 
حتمل معها موجهاتها ايل االخر، �شمن 
يف  الكامن  الوعي  ال�شتنها�س  حماولة 
االل��ت��ح��ام مع  م��ن  يتمكن  ح��ت��ي  ال��ن�����س 
نوعيًا  ح����وارًا  معه  وال��ت��ح��اور  املتلقي 
خا�شًا، الن الوعي هو نوع من االكت�شاف 
جوانب  ب��ن  متينة  لعالقة  والتاأ�شي�س 
العملية التو�شيلية : ال�شاعر / الن�س / 
املتلقي، وذلك الن تبادل املقا�شد هنا )هو 
الواقعة  ه��ذه  وحا�شل  احل���وار  واق��ع��ة 
املعني  يف  املت�شمنة  التعرف  هو)قواعد 
الق�شدية هي جزء من  ،وهذه  املق�شود( 
االفكار  بناء  على  ال��ق��ادر  ال��وع��ي  حركة 
واعادة  الواقع  فهم  خالل  من  جديد،  من 
اأنتاجيه، وال�شاعر املعا�شر �شاعر مغرق 
وت�شابكاتها  الواقع  ا�شتق�شاء حركة  يف 
املتعددة، وقد كان ال�شعراء الرواد �شعراء 
وكذلك  واملجتمع،  احلياة  بهموم  مثقلن 
والبياتي  املالئكة  ون���ازك  ال�شياب  ك��ان 

وك�����ذل�����ك 
ب��������ل��������ن��������د 
احل������������ي������������دري 
يف  التفل�شف  ال�شاعر 
�شكلت  ف��ق��د  اال���ش��ي��اء،  ف��ه��م 
ن�شًا موحدًا يف )حوار  ق�شائده 
ي�شتند اىل وعي  الثالثة(  االبعاد  عرب 
وبعث  الفكر  متثل  علي  وق��درة  متفوق، 
نتيجة  ومراميه،  ال�شعر  بقوة  منطلقاته 
ال��وع��ي )ي��ت��م��ي��ز بحركة  ب���ان  االع��ت��ق��اد 
خروجية او تخارجية يكمن ا�شا�شها يف 
التوجهي بحيث ي�شبح  الق�شدي  طابعه 
داخل  بن  التمييز  امكانية  عد  باالمكان 
وخروق،  بطون  بن  او  اطالقًا،  وخارج 
ثمرة  جم���رد  وم��و���ش��وع،  ذات  ب��ن  او 
يتبدي  اذ  ال��وع��ي..  ق�شيدة  اث��م��ار  م��ن 
ذاتيًا  وتعلياًل  ذاتية  مفارقة  الوعي  لنا 
ولذاته،  ذاته  دائمًا يف  فهو  نهاية  بدون 
وه��و دائ��م��ًا م��ع اال���ش��ي��اء. ه��ذه املفارقة 
 ... ت�شميتها   ... ميكننا  املباطنة،  يف   -
لكونه  ال��وع��ي..  لفاعلية  االخ��ر  ال��وج��ه 
حكمًا  ل�شيء،  ادراك��ًا  ل�شيء،  فعاًل  دائمًا 
ب�شيء، توقعًا ل�شيء تذكرًا ال�شيء، حبًا 

ل�شيء(.
حتمل هذه الق�شدية التخارجية املنبعثة 
ال�شعري  احل����وار  ق�����ش��دي��ة  خ���الل  م��ن 
ال�شاعر  ب��ن  املفارقة  روح  ثناياها  يف 
وامل��ت��ل��ق��ي ، ب��و���ش��ف ال�����ش��اع��ر داخ����اًل، 
وامل��ت��ل��ق��ي خ���ارج���ًا، ب��ن ال��وع��ي ال��ذي 
يظهره  الذي  والوعي  الن�س،  ي�شتبطن 
فوق  تتم�شرح  ذات����ًا  ب��و���ش��ف��ه  امل��ت��ل��ق��ي 
علي  الفاعل  وجودها  وتفر�س  اال�شياء 

�شاحة الواقع .
اىل  الق�شدية  ام��ربت��واي��ك��و(   ( ومي��ي��ل 
الذي  الن�شي(  التعا�شد  ب���)  يعنيه  م��ا 
نحو)التعا�شد( وا���ش��ع��ًا  االف���ق  يفتح 

الزمن(  )يف  يح�شل  )ال��ت��اأوي��ل��ي(ال��ذي 
بان يقراأ الن�س خطوة اأثر خطوة، بغية 
الو�شول ايل امل�شداقية، اي املنطقية او 
العميق  احلكاية  بناء  اط��ار  يف  �شببية 
الذي ميكن من خالله ك�شف مدي الوعي 
الق�شيدة  م�شرحة  الن   ، الن�س  الكامن 
التي  احل��ك��اي��ة  م���ن  ن���وع  ايل  حت��ي��ل��ه��ا 
ت�شرد عرب خطاب ال�شخ�شيات ، وحركة 
ذاتها  الق�شدية  يجعل  مما  االحداث، 
حمملة باالفكار التي ت�شتنه�س البعد 
للقارئ  وتتيح  الن�س  يف  العميق 
ال�شرد  اىل  حتتكم  بطريقة  بتاأويله 

ب��و���ش��ف��ه ب��ن��ي��ة ق�����ادرة على 
بدرجات  الن�س  تقريب 
ان  م����ع   ، م���ت���ت���ال���ي���ة 
احليدري  بلند  �شعر 
ذات  �شمولية  روؤي��ة  ميتلك 
وعي  ايل  ت�شتند  حكائية  اأف��اق 
ال�شخ�شيات  ح��وار  علي  يقوم  فاعل 
جميعًا  تتمازج  التي  ال�شردية  وامل�شاهد 
ت�شورًا  م��ع��ه��ا  حت��م��ل  ق�����ش��ي��دة  ل��ب��ن��اء 
ذهن  كيانًا مفر�شًا يف  بو�شفه  للمتلقي 

ال�شاعراملنتج للن�س. 

ا�شكالية احل�شور والغياب
يوؤ�ش�س بلند احليدري خطابه يف)حوار 
لقاء احل�شور  الثالثة( وفق  عرب االبعاد 
اأنتم،  ال�شرد)اأنا،  �شمائر  عرب  والغياب 
والغياب  انتم(   ، )اأن��ا  يف  احل�شور  هم( 
يف ) هم، هو( وهذه احلوارية تتمو�شع 
والظاهر،  الباطن  ال��وع��ي  جدلية  وف��ق 
يبداأها ال�شاعر باأثارة �شدمة املتلقي التي 
تاأ�ش�شت علي حقيقة قدمية هي اخلطاب 
حن   ، وجمهوره  ال�شاعر  بن  ال�شفاهي 

يقول: 
ياكلكم

ي�����������ا غ����ي����ب����ة 
احلا�شرين

يا اأنتم املارون كل حلظة ببيتي املنكفيء 
اال�شواء

�شمتكم  يف  الثقيل  ليلي  واحلا�شلون 
املرائي

انا .. هنا .. اموت من �شنن
اأزحف من �شنن

خيط من الدماء بن اجلرح وال�شكن
مغيب  النه  احلا�شر  حتى  الغياب  يطول 
الوعي، مهمل الفاعلية، لهذا يلجاأ ال�شاعر 
ايل تاأ�شي�س حوارية م�شرحية من خالل 
التي  املجموعة  او  )الكور�س(  ا�شتخدام 
بحثه  خالل  من  االخرين،  با�شم  تتحدث 
)العدل  املفقودة  واملقولة  العدالة،  عن 
ميلك  �شكينًا  ميلك  من  الن  امللك(  ا�شا�س 
االداة  ه��ي  فال�شكن  ال��ق��ت��ل،  يف  احل���ق 
علي  ال��ق��ادرة  القوة  حتديث  يف  الفاعلة 
متازجية  احدثت  االخ��ري��ن،  جماح  كبح 
بن الذات الواعي وبن ال�شكن املتمثلة 
ليوؤكد  احلواجز  يخرق  الذي  باخلارج 

ح�شوره.
االندماج  ا�شكالية  م��ن  ال�����ش��اع��ر  ع��ان��ى 
ال�شامت،  الغائب  ب��االآخ��ر  او  بالقطيع، 
بق�شدية  وع��ي��ه  ي�شتنه�س  ان  ف��ح��اول 
م��ل��ح��وظ��ة ل��ي��ج��ع��ل م��ن��ه م��ت��ل��ق��ي��ًا واع��ي��ًا 
ال�شاعر  الن  الواقع،  �شغط  من  متحررًا 
ي��وؤ���ش�����س خ��ط��اب��ه ب��و���ش��ف��ه ج�����زءًا من 
�شريورة الفكر ومدياته املتوثبة يف خلق 

وعي متقدم .

نزعة الرف�ص
يحمل ال�شاعر رف�شه للكثري من املقد�شات 
القتل،  ال���ش��اع��ة  و�شيلة  ا�شبحت  ال��ت��ي 
وبا�شم  ال��رب  با�شم  يقتلون:  القتلة  الن 
ال�شعب، من هنا ي�شبح الوعي جزءًا من 
نبوءة ال�شاعر يف ك�شف اال�شباب اخلفية 
لهيمنة القوة ، الن الق�شدية تك�شف لعبة 
ال�شاعر  والن  ال��وع��ي،  متييع  يف  القوة 
فاأن   ، يو�شلها  ان  يريد  ر�شالة  �شاحب 
الدخول ايل  االلفاظ هو نوع من  تثوير 
مفارقة )انا ، هم( الن)اأنتم( ا�شبحت 
القوة،  هيمنة  ب�شبب  غائبة 
 / ال���وع���ي  م��ف��ارق��ة  الن 
مفارقة  هي  ال��الوع��ي 
 ، الظاهر   / الباطن 
نوع من تخارجية 
ال�������������ش������اع������ر / 
بو�شف  املتلقي 
ال�������ش���اع���ر ق���وة 
اأخ�������ري حت����اول 
بن  اال�شتباك  ف��ك 
الغا�شمة  ال����ق����وة 

واال�شت�شالم 
امل�����ش��ت��ك��ن ل�����)ه����و(، الن 
النظر  وجهة  يف  ه��ي  املفارقة 
التي  ال���واق���ع  ت��ف�����ش��ري  يف  امل���ط���روح���ة 
حتتمل تف�شريات عدة( ترى يف متجاوز 
لكي  الوجود(  بنية  من  جزءًا  املتنافرات 

املو�شوعية  م��ن  ن��وع��ًا  لل�شاعر  ت��وف��ر 
الفجة.  الوعظية  عن  بعيدًا  واال�شتقالل 
ق�شدية  الن��ه��ا  امل��ف��ت��ع��ل��ة،  ال��ق�����ش��دي��ة  او 
التاأويل واالنطالق  واعية حتتمل فكرة، 
من الداخل/ الباطن الذي يفر�س تعدد 
تقل  ان احلقيقة مل  تعني  الداللة، والتي 

مرة واحدة.
بلند يتحدث عرب)كور�س م�شرك(  فكان 
ميثل ال�شواد االعظم، واجلمهورال�شامع 
يحاوره  ان  فيحاول  اليه،  يتوجه  ال��ذي 

وي�شتنه�شه فيقول:
ربنا ... ربنا ... ربنا

نحن  وال   ، ه���وؤالء  وال  ه���وؤالء  م��ن  ل�شنا 
�شهداوؤك

وال نحن من جماهديك
اال  ل�شنا   ، ال�����ش��ام��ع  احل����رف  اال  ل�شنا 

احلرف الرائي
عرب  اأن�شانك  خطوة  يف  بعدك  اال  ل�شنا 

االر�س
االر�س  ان�شان  با�شم  ي�شتنه�س  فالوعي 
الذي ي�شمع ويري ، ونعني بذلك االن�شان 
الذي يعي موقفه ووجوده بو�شفه عاماًل 
للمعني حيث يحمل الفعل اوجه العالقة 
بن املتكلم وامل�شتمع حن يرتبط احلوار 
يعمل  وج���واب  م�شمر  ���ش��وؤال  ب��وج��ود 
الن   ، وفاعليته  ال��ك��الم  ح��رك��ة  يف  عمله 
اال�شئلة  من  �شرب  هو  متريري  فعل  كل 
، الن احل��وار واقعة تربط بن واقعن، 
بن  �شلة  خللق  فعل  هي  املواقعة  وهذه 
اليه  يتوجه  م�شتمع   / للخطاب  املتلقي 
عن  ل��الف�����ش��اح  ق�شدية  ب�����ش��ورة  ���ش��ائ��ل 
وترى  ت�شمع  بو�شفها  ال����ذات  حقيقة 
االف�شاح  وهذا  االن�شان،  حقيقة  ومتثل 
ال��ذي ينطلق  ال��وع��ي  مي��د ج���ذوره نحو 
من ذات ال�شائل اىل ذات االخر املجيب، 
مفارقة  يف  الكامن  اللقاء  �شورة  لتوليد 
احل��ق��ي��ق��ة وه���ي حت��م��ل م��ع��ه��ا اك���رث من 
وج���ه، وج���ه احل��اك��م ووج���ه امل��ح��ك��وم ، 
نوعًا  املفارقة  هذه  تثري  املراقب  ووج��ه 
من اجلدل الذي ينبثق من حوار الوعي، 
وعي  نف�شه،  الوعي  م�شتويات  تعدد  او 
ال��ذات / وع��ي االخ��ر، وع��ي احلا�شر /
الغائب.. وهكذا مما ي�شي بوجود  وعي 
بغي�شة م�شمرة وعميقة يف جوهر حركة 
الن�س تخفي �شراعات القوى فيه ، قوى 
ق���وى احلقيقة  ال��ه��دم،  ق���وى   ، ال��ت��دم��ري 
الباطل،  وق���وى  احل���ق،  ق���وى  نف�شها، 
والو�شاية وقوى احلق  االدعاء  اوقوى 
املتنافرات  ب���ن  ل��ل��ج��م��ع  حم���اول���ة  ع���رب 
او متنافرين، ال  لعقد �شلة )بن غربينب 
ما تنطوي  غالبًا  بينهما .وهي  جتان�س( 
لدي بلند احليدري )على روؤية ماأ �شاوية 
ترى  احلياة،  يف  املتناق�شة  اال�شياء  عن 
ادوني�س  يفعله  ما  وه��و  موحد(  كل  يف 
املفارقة.  �شكل  النقي�شة  يف  ي��رى  ال��ذي 
وهي تقوم علي ا�شكالية الف�شل الوا�شح 
لدي  تعددها  من  بالرغم  امل�شميات  بن 

د. قي�ص كاظم اجلنابي

)حوار االبعاد الثالثة ( لبلند احليدري 
 التلقي الق�شدي ووعي ال�شاعر 

عانى ال�شاعر من ا�شكالية 
االندماج بالقطيع، او باالآخر 

الغائب ال�شامت، فحاول ان 
ي�شتنه�ص وعيه بق�شدية 

ملحوظة ليجعل منه متلقيًا 
واعيًا متحرراً من �شغط 

الواقع، الن ال�شاعر يوؤ�ش�ص 
خطابه بو�شفه جزءاً من 

�شريورة الفكر ومدياته 
املتوثبة يف خلق وعي متقدم 
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بلند النها توؤدي به ايل يد اجلالد.
التحرر من الروؤية اليومية

فان  حت��ررًا  النا�س  اكرث  ال�شاعر  كان  اذا 
للعامل،  اليومية  الروؤية  كالمه متحرر من 
والن  ت��اأوي��ل،  عملية  لديه  اخل��ط��اب  وان 
فان  الن�س  فهم  حاالت  من  حالة  التاأويل 
فانه  واق��ع��ة،  بو�شفه  انتج  اذا  اخلطاب 
اكرث  ال��ف��ه��م  وان  م��ع��ن��ى،  بو�شفه  يفهم 
للخطاب،  الق�شدية  الوحدة  نحو  اجتاهًا 
املكتوبة  للغة  املكافئ  هو  اخلطاب  وان 
اللغة  ايل  بالن�شبة  الظاهرية  االحالة  يف 

املنطوقة.
م�شامينه  ع��ن  يف�شح  ال�شعر  ف���ان  ل���ذا 
اكرث من كونه  ايحائية  ومراميه بطريقة 
فا�شبح  امل��ت��ل��ق��ي،  ايل  م��ب��ا���ش��رًا  خ��ط��اب��ًا 
التفكري باملعنى جزءًا من م�شاألة افرا�شية 
هنا  وال�شاعر  حم���ددة،  كونها  م��ن  اك��رث 
يجعل خطابه مرهونًا بوقائع غري معلنة 
بواقعة معينة، اي ان ال�شاعر متلك ادواته 
اخلا�شة به، وهي غري ادوات الناثر ، مليل 
ال�شاعر نحو التكثيف واال�شتعارة والرمز 
ق�شدية  املعنى هي  ق�شدية  ان  يعني  مما 
غري نرثية، هنا ، الن النرث اكرث ا�شتجابة 
مل��ت��ط��ل��ب��ات احل���دي���ث ال��ي��وم��ي واالف���ك���ار 
ج��زءًا  املتلقي  ي��ب��دو  بحيث   ، امل��ت��داول��ة 
، بو�شفها  الن�س نف�شها  انتاج  من عملية 
روؤي  وفق  على  يتاأ�ش�س  خلطاب  ت�شكياًل 
ومنطلقات خا�شة ، ولكنها جزء من حوار 
وا�شح بن ح�شور ال�شاعر واالخر الذي 
يق�شده ، او ي�شمره، واال�شمار هو نوع 
من الرتيب لروؤي او�شع اكرث قدرة علي 
التعبري عن هم جماعي ي�شمل)انا( املتكلم 
والقوي االخري، ولكنه يكتنز احللم يف 
النه  التاأويل  اط��ار  يدخل  واحللم  ذات��ه، 

لي�س واقعًا، وبلند يقول:
واننا ... �شائعون 

واننا ال اأر�س، ال �شم�س لنا
واننا ... حاملون

هال علمت اننا 
ال�شم�س التي تدفئنا

واننا االر�س التي حتملنا
واننا ال�شبح الذي نريد ان يكون

بني احللم واحلقيقة
احلقيقة  ب��ن  قائمة  امل��ف��ارق��ة  يجعل  مم��ا 
خمارجة  يف  قائمة  ه��ي  مثلما  واحل��ل��م، 
بو�شفها  امل��ف��ارق��ة  وال���الوع���ي،  ال��وع��ي 
ورمبا   ، منطقتن  بن  وم�شافة  هاج�شًا 
ت�شبح نوعا من امل�شافة بن الن�س، وما 
وراء الن�س عرب �شريورة التاأويل للمعني، 
خا�شعة  التلقي  ق�شدية  ت�شبح  هنا  ومن 
املغايرة بن  ، منطق  املفارقة،ذاته  ملنطق 
الداخل واخلارج، بن احلقيقة والتاأويل 
فهوؤالء  الن�س،  وراء  وم��ا  الن�س  ب��ن   ،
 ، �شم�س  وال  ار����س  لهم  لي�س  احل��امل��ون 
وهذا  ال�شبح،  وه��و  االر���س  وه��م  النهم 
االلفاظ  ا�شتعال  م�شاحة  م��ن  االن��ت��ق��ال 
ودالالت���ه���ا ه��و ان��ت��ق��ال م��ن ال���داخ���ل ايل 
الذين يعي�شون علي  اخل��ارج، الن هوؤالء 
موا�شع  اتخذوا  ال�شم�س  وحتت  االر�س 
ي�شبح  االختالف حيث  دائ��رة  عديدة يف 
البحث  م��ن  ن��وع��ًا  ال��ت��اأوي��ل��ي(  )التعا�شد 
او  ن�شي،  غري  ب�شيء  الن�س  )معني  عن 
الهاج�س  هذا  ياأخذ  حيث  الن�س(  خ��ارج 
بعدًا روؤيويًا، فل�شفيًا لدي بلند احليدري، 
النه ينطلق من روؤيا حد�شية حتمل معها 
وهوحممل  بالعامل،  ال�شاعر  وعي  حقيقة 
والذي  ب��ه،  امل�شرح  غري  الكالم  بفائ�س 
مكتنزة  فكرية  مواقعة  من  ينطلق  رمب��ا 
غري خا�شعة للق�شدية ، الن ال�شعر يحمل 
هم  من  كجزء  م�شافة  فكرية  ق��درات  معه 
ال�شاعر املتوطن يف جوهر االمل ،واملوغل 
يعي  حداثوي  فهم  وهو  الواقع،  فهم  يف 

منطق احلياة من زاوية خا�شة.

عا�س غريبًا يف بالده ومنفّيًا منها، مرحاًل، وحيدًا، 
م�شلوب����ًا من كل يق����ن اال يقن ال�شع����ر الذي اتخذه 
�شاح����ب )خطوات يف الغرب����ة( �شالحًا يف مواجهة 

الغربة التي جاوزت اكرث من ربع قرن،
بعي����دًا ع����ن منف����اه االول بع����د ان غ����ادره يف اوائل 
ال�شتيني����ات ابان ف����رة بغداد احلر�����س القومي او 
احلقب����ة البعثي����ة االأوىل ليواج����ه بعده����ا ب����ريوت 
وحربها االهلية ال�شر�شة، خائبًا تتنازعه العذابات، 
عائ����دًا اىل بغ����داد ثاني����ة لكن����ه هذه امل����رة مل ميكث 
طوياًل ومل يحتمل ماحدث من جتاوزات وانتهاكات 
ارتكبها النظام ال�شابق بحق ال�شعب العراقي، ف�شد 
الرح����ال لينتهي ب����ه املطاف اىل اآخ����ر املنايف لندن، 
ويتخذ من العا�شمة الربيطاني����ة منطلقًا مل�شاريعه 
الثقافي����ة واجنازات����ه االبداعية قراب����ة اربعة ع�شر 
عام����ًا ليط����وي اخ����ريًا �شبع����ن عام����ًا م����ن املعان����اة 
واالأ�ش����ى وحي����اة حافلة باملن����ايف وق�شائد الوجود 
والقل����ق االن�شاني����ن وا�شئل����ة العق����ل واحلرية، ثم 
ودعنا على اثر ازمة قلبية حادة يف ال�شاد�س من اآب 
ع����ام 1996 مب�شت�شفى برومتون بلن����دن، متواريًا 
)كم����ا ميوت الن�شر يف منفاه، ومل تتبق غري خطوة 

غر�شها يف الرمل كي حتلم باملياه(.
ريادة مغّيبة 

ال يقل بلند احلي����دري اأهمية �شعرية وتاريخية عن 
�ش����واه م����ن رواد احلداث����ة يف الق�شي����دة العربي����ة، 
اذ كان راب����ع الثالث����ة الكب����ار: ال�شي����اب، املالئك����ة، 
البياتي، ومن يعول اواًل يف هذه الكوكبة ال�شعرية 
املج����ددة رغم موقعه �شم����ن مربع الريادة، او حجر 
اال�شا�����س فيه، اال ان����ه مل يحظ مب����ا ي�شتحق �شعره 
املمي����ز و�شوت����ه املختلف من درا�ش����ة وتتبع نقدي، 
كم����ا نال جمايل����وه االآخرون من ال����رواد خطاأ اأوفر 
وق����درًا كافي����ًا م����ن احلظ����وة والتتب����ع والتقدير، اذ 
غ����نب هذا ال�شاع����ر وغيبت ريادته، وق����د م�شى على 
رحيل����ه اكرث من عقد ومل يحتف ب����ه او ي�شتذكر يف 
تقليد �شن����وي او يطلق مهرجان����ًا �شعريًا او جائزة 
ابداعية با�شمه يف بالده، يف وقت كرمه امل�شريون 

والفرن�شيون وغريهم.
مل ين�شغ����ل �شاح����ب )خفق����ة الط����ن( ال�ش����ادر ع����ام 
1946 وال�شاب����ق لغريه م����ن دواوين �شعر احلداثة 
االوىل مب����ا دار م����ن �شجاالت ومع����ارك ادبية حول 
اال�شبقي����ة يف الري����ادة وبال�شوؤال املم����ل: من �شبق 
من؟ بل ان�شرف اىل ما راه مهمًا اال وهو التوا�شل 

يف الكتابة واالبداع والك�شف اخلالق.
�شرية الفتى الرامبوي

ولد ع����ام 1926 مبدين����ة ال�شليماني����ة، منحدرًا من 
عائل����ة عراقية كردي����ة، و�شليل ا�ش����رة ار�شتقراطية 
كب����رية، قط����ن اغلبه����ا ماب����ن اربي����ل وال�شليمانية، 
وبحكم عم����ل والده ال�شاب����ط يف اجلي�س العراقي 
فقد عا�س بلند منذ البدء متنقال بن هاتن املدينتن، 
متمردًا على اجواء العائلة وحميطها ال�شارم، معلنًا 
ت�شرده يف �شن مبكرة وهو يف ال�شاد�شة ع�شرة من 
عم����ره، اذ يقول بهذا ال�شدد: “مل اأكن افهم ابي ومل 

يكن يفهمني، فركت الق�شور”.
وكان لل�شاعر ح�ش����ن مردان بع�س االثر يف تعزيز 
توجه بلن����د الرامبوي ونزعته الت�شردية يف مقتبل 
حيات����ه ال�شعري����ة، اذ ت����رك مظاهر ال����رف العائلي 
ومباه����ج ال����رثاء ون����ام يف الع����راء، ويف احلدائق 
العام����ة وحت����ت اجل�ش����ور، ومل ميكث طوي����اًل على 
مقاعد الدرا�شة التي مل يكمل فيها تعليمه الثانوي، 
كما عمل كاتب عرائ�س امام وزارة العدل، حيث كان 
خال����ه داود احليدري وزيرًا لها وكاأنه بذلك ميار�س 
حتديًا �ش����د العائلة الغنية، وافتت����ح مقهى )جماعة 
الوق����ت ال�شائ����ع( كملتق����ى ال�شدقائه م����ن ال�شعراء 
واالدب����اء والفنانن املتمردين عل����ى املاألوف، منهم 

جواد �شليم ونزار �شليم، واآخرون..
 املثقف وال�شيا�شي

مثلم����ا عرف بلن����د احلي����دري �شاعر فهو يع����د فنانًا 
ت�شكيلي����ًا وناقدًا فنّيًا، م����ن االوائل الذين كتبوا يف 
ه����ذا املجال، متي����ز بذائقة فني����ة خمتلفة، وعمل يف 
امليدان ال�شحف����ي الذي يرى البع�����س بانه ا�شتنفد 
ذات����ه ال�شعري����ة، اذ تراأ�س حترير ع����دد من املجالت 
العربية يف بغداد وبريوت ولندن منها اآفاق عربية، 
املجل����ة، فنون عربي����ة، ويف اعوام تفاق����م االحداث 
ال�شيا�شي����ة اإبان الثمانيني����ات وماتالها انخرط يف 
العمل ال�شيا�شي اىلجانب واجبه الثقايف، اذ ان�شم 
اىل �شفوف املعار�شة العراقية وكّون مع جمموعة 
م����ن املثقفن تنظيم����ًا دميقراطي����ًا يف املنفى )احتاد 
الدميقراطين العراقين( مت�شدّيًا بكتاباته للعنف 
واالرهاب و�شفح����ات الهزائم واحلروب، اذ يتكرر 
ال�ش����وؤال القدمي اجلديد على ل�شانه دومًا وهو: اين 
املثق����ف العربي؟ الذي ي����راه مقموع����ًا اليفعل �شيئًا 
و�ش����ط حميط �شلطوي قه����ري وا�شتبدادي، نتيجة 

ثالوث القومية واحلزبية والطائفية.
وبع����د ان خا�����س غم����ار ال�شع����ر ومع����رك احلي����اة 
وال�شيا�ش����ة الت����ي اغنتها مدينة ب����ريوت التي يرى 
فيه����ا جترب����ة مهم����ة اث����رت عل����ى موقف����ه ال�شيا�شي 
وعلمت����ه كيف يك����ون دميقراطي����ًا وان يفهم االآخر.. 

اذ يق����ول يف ه����ذا ال�ش����دد )يف ب����ريوت وقف����ت يف 
ذي االب����واب البعي����دة، كان لكل من����ا اأن يجد نف�شه 
يف الب����اب التي يري����د عبوره����ا... طريقي اىل بيت 
يو�ش����ف اخلال مفتوح����ًا وطريق����ي اىل بيت ح�شن 
م����روه مفتوحًا وطريقي اىل بيت اودني�س مفتوحًا 

ومن خالل بيتنا خرجنا )مواقف(.
 بغداد.. احلب والرماد

ظل بلند احليدري وفّيًا وحمّبًا لكل املدن واالمكنة، 
الت����ي تنتقل بينه����ا وخطر يف خط����وات الغربة يف 
حواريه����ا و�شوارعه����ا وازقتها وعا�����س تفا�شيلها، 
فكت����ب ع����ن �شنعاء وج����راح بريوت وحربه����ا التي 
ات����ت على ابنائها يف قتال �شار‘ الطائل منه، وغنى 
تلك املدين����ة املنكوبة يف ق�شائد وا�شعار كثرية، اال 
اإن هذا الوفاء واحلب يزداد لوعة اكرث فاكرث عندما 
يتعل����ق ببغ����داد حا�شن����ة ابداع����ه االوىل ومنطلق����ه 
الكب����ري نحو افق احلري����ة والكتابة، فهو اليكف عن 
احلنن واالكتواء بذكراه����ا، فقد كتب العديد عنها، 
�شع����رًا ونرثًا، يقول يف احدى الق�شائد، كما لو اأنه 
ي�شت�ش����رق ماتوؤول اليه هذه املدينة التي الترباأ من 
جراحها يومًا )... بغداد / تلك الفاتنة/ ملاذا ماعدت 
اراه����ا اال يف ثوب ح����داد؟!/ اال يف ظهر منحني او 
جل����د مهري؟! او �شهقة امراأة ثكلى.. او دود يتوالد 
ماب����ن عي����ون القتلى وخرائ����ب �شود يت�شك����ع فيها 

املوت/ ولي�س فيها �شمت رماد/ 
بغداد/ ماعدت اراها اال يف �شوط

مازال يقهقهه يف كف اجلالد. 
�شهادات

على الرغم مما حلق يف �شعر بلند من غنب واغفال، 
اال انه ن����ال ال�شهادة من ال����رواد االوائل وما تالهم 
م����ن ال�شع����راء الكبار وه����و اإق����رار مه����م ب�شاعريته 
واع����راف بابداعه اذ كتب عن����ه البياتي الذي لي�س 
من ال�شهول����ة ان ينال اعجابه احد ع����ام 1952 )اإن 
بلند �شاعر مب����دع يف ا�شاليبه اجلديدة التي حققها 
ويف طريقته التي اليقف فيها معه اال �شعراء قالئل 
م����ن العراق( كما قال عنه ال�شي����اب عام 1956 )هذا 
ال�شاع����ر املمت����از ال����ذي اعت����رب العديد م����ن ق�شائده 
الرائع����ة اك����رث واقعي����ة م����ن مئ����ات الق�شائ����د التي 
يري����د منا املفه����وم ال�شطحي للواقعي����ة ان نعتربها 

واقعية(.
ام����ا ديزمون����د �شتي����وارت املرج����م ال�شع����اره اىل 
النظ����ري  منقط����ع  اعجاب����ًا  اظه����ر  فق����د  االنكليزي����ة 
بق�شائ����ده دون �ش����واه، اذ قال: ان �شع����ر بلند يعرب 
عن ال�شعور باخليبة الذي يكتنف الع�شر احلديث، 
وه����ذا التعب����ري هو ا�ش����دق م����ن ق�شائ����د احلما�شة 
املتعمدة الت����ي ينظمها ال�شعراء ال�شيا�شيون، حيث 

يهاجمون جميع النا�س جلميع اال�شباب(..
كم����ا قال فيه كب����ار ال�شعراء م����ن كالم موؤثر وي�شكل 
دون �ش����ك �شهادة ثبوتية عل����ى اهمية بلند ال�شعرية 
يف خارط����ة الق�شي����دة العربي����ة احلديث����ة وف����رادة 
�شوته، وبع����د ان �شمع ادوني�س بخ����رب رحيله قال 
عن����ه )ب����دءًا من ه����ذه اللحظة �شاح����اول ان انرث كل 
ي����وم يف اث����ري ق����ربه وردت����ن، وردة با�ش����م ال�شعر 

واخرى با�شم ال�شداقة(.

* * *
يف ذك����رى رحيل بلند الي�شعنا اال القول بان �شاعرًا 
مث����ل بلن����د ي�شتح����ق اك����رث م����ن ا�شتع����ادة وك�ش����ف 
يف �شف����ره االبداع����ي، والب����د م����ن ت�شلي����ط ال�شوء 
وت�شخي�س مالمح الق�شيدة ال�شعرية وا�شتغاالتها 
الدرا�ش����ات  بع�����س  يف  ذل����ك  تن����اول  واإن  عن����ده، 
االكادميية، اإال ان هناك الكثري من نتاجه ال�شعري مل 
يزل مطّويًا، ينتظر الدر�س واملتابعة واال�شتق�شاء 

البحثي والنقدي.

�شهيل يا�شني

بلند احليدري.. �شوت الريادة والتجديد



م��ل��ح��ق أس��ب��وع��ي ي��ص��در ع���ن م��ؤس��س��ة 
ال���م���دى ل���إع���ام وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
فخري كريم

اال�شراف اللغوي : يون�ص اخلطيب الت�شميم : ن�شري �شليمالتحرير : علي ح�شني

بلند احليدري اأحد رواد الق�شيدة احلديثة

 يف الوطن العربي 

املحرر

يع���د ال�شاع���ر الكبري بلند احلي���دري واحدا من مربع احلداث���ة ال�شعريه يف 
الع���راق والوط���ن العربي فقد كان���ت ق�شائ���دة وق�شائد ال�شي���اب والبياتي 

ونازك املالئكة تعد فتحا ومرحلة جديدة خطتها الق�شيدة العربية 
ولد ال�شاع���ر يف اأيلول 1926 يف مدينة ال�شليمانية، وهو يتحدر من اأ�شرة 
كردي���ة عريقة وكان���ت هذه االأ�ش���رة اأر�شتقراطي���ة معروفة ب�شغ���ف اأبنائها 
بالعل���م والفن واالأدب، اأ�ش���در ال�شاعر ديوانه االأول »خفق���ة الطن« قبل ان 
ي�ش���در كل من ال�شياب ونازك املالئكة وعب���د الوهاب البياتي ممن اعتربوا 
م���ن الرواد دواوينه���م االأوىل، اإال اأن الدرا�شات الت���ي تناولت ريادة ال�شعر 
عراقيًا وعربيًا كانت تتجاهل ا�شمه العتبارات �شتى، يقول ال�شاعر ال�شوري 
ممدوح �شكاف: »يخيل اإيل اأن الراحل اجلديد عن دنيانا من �شعراء احلداثة 
)بلند احليدري( قد مات ويف قلبه غ�شة دقيقة اأو �شريحة، وح�شرة مكتومة 
اأو معلنة، قد يكون من اأ�شبابها عدم اعتباره من قبل نقاد ال�شعر احلديث اأو 
�شعر التفعيلة ودار�شيه الرائد االأول لهذا النوع من النهج الفني يف م�شمار 
جتدي���د �شكل الق�شي���دة العربية وم�شمونه���ا على الرغم م���ن اأن جمموعته 
ال�شعري���ة االأوىل »خفقة الطن« قد �شدرت يف بغ���داد عام 1946«، واإعتقاد 
هوؤالء النقاد اأن ال�شبق يف م�شاألة الريادة لل�شياب ونازك املالئكة، وي�شيف 
بع�شهم عبد الوهاب البياتي على قلق واإحراز، ولكنه ال يطول »احليدري« 
وه���وؤالء النقاد امل�شار اإليهم يف كالم ممدوح ال�شكاف � املذكور اآنفا � لالأ�شف 
ال�شدي���د كانوا يكتفون بذك���ر اأ�شماء اأنداد احليدري بالرغ���م من اأنهم كانوا 

اأنف�شهم ي�شيدون بدوره باعتباره الرائد االأول.
ويقول ال�شياب يف هذا ال�شدد : »هناك �شعراء اأكن لهم كل تقدير واإعجاب، 
وعل���ى راأ�شهم بلن���د احليدري ال���ذي كان ديوانه »خفقة الط���ن« اأول ديوان 
�ش���در من ثالث���ة دواوين كان���ت فاحتة عهد جدي���د يف ال�شع���ر العراقي هي 

»عا�شقة الليل« لنازك احلريري، و»اأزهار ذابلة« لل�شياب«.
ولق���د داف���ع بلند احليدري ع���ن اأ�شبقيته يف الريادة لل�شع���ر احلديث، ولكن 
دون ج���دوى اإذ اأن���ه مل تت���م له فر�ش���ة اجللو�س يف ال�ش���ف االأول من قائمة 
النق���د العربي احلديث واملعا�شر، وي���رى الناقد اأن »خفقة الطن« للحيدري 
ق�شيدة �شابقة لتجرب���ة احلداثة.اذن ميكن القول باأن احليدري كان مبثابة 

�شلع احلداثة ال�شعرية الرابع الذي مل يتم اإن�شافه. 
مل���ع ا�شم بلند احليدري من���ذ �شبابه الباكر بو�شفه �شاع���رًا وفنانًا ت�شكيليًا، 
و�ش���ارك مع رفيقيه الراحلن جواد �شليم وج���ربا اإبراهيم يف تاأ�شي�س تيار 
فن���ي اأثر يف فن من ج���اء بعدهم من اأجيال، وان�شب ج���ل اهتمام احليدري 
عل���ى تثقيف نف�ش���ه ثقافة �شعرية، فاأخذ يقراأ بنهم م���ا كانت تن�شره املجالت 
وال�شح���ف اللبنانية، وبخا�شة جملة االأدي���ب بن عامي )1940�1947من( 
فتاأث���ر برمزية �شعيد عقل، ورومان�شية اليا�س اأب���ي �شبكة، كما فن باأ�شعار 
عم���ر اأبي ري�شة وحممد ح�ش���ن اإ�شماعيل، وراح ين�شج �شع���ره متاأثرًا بهذه 
الطائف���ة م���ن ال�شع���راء، ويف اأواخ���ر اخلم�شيني���ات واأوائ���ل ال�شتيني���ات 
امليالدي���ة انتق���ل بلند احلي���دري اإىل ب���ريوت ليعمل اأ�شت���اذًا للغ���ة العربية 
ورئي�ش���ًا لتحري���ر جمل���ة »العل���وم اللبنانية« ومدي���رًا لتحرير جمل���ة »اآفاق 
عربي���ة« وبعد ذلك غادر بريوت اإىل لندن واأ�شدر جملة »فنون عربية« حتى 
ع���ام 1982، ثم انتقل بعدها للكتابة يف جملة »املجلة« ب�شفة م�شتمرة حتى 
رحيل���ه، ح�شل على جائزة اإحتاد الكتاب اللبناني���ن عام 1972، وترجم له 
ديوان���ان اإىل االإجنليزي���ة، وترجمت العدي���د من ق�شائ���ده اإىل لغات عاملية 
اأخ���رى، ويف الف���رة االأخرية من حيات���ه انتقل اهتمامه اأك���رث اإىل املجالت 
ال�شيا�شي���ة، و�شارك يف تاأ�شي�س احت���اد الدميقراطين العراقين يف املنفى 

و�شغل من�شب نائب الرئي�س له.
وقفة مع �شعره:

تتمي���ز فنية »اأغاين يف املدينة امليتة« بالبدء بتوزيع ال�شوت الواحد، وهو 
غالبًا �شوت ال�شاعر، اإىل اأ�شوات عدة، ولكن من داخل بنية الق�شيدة، فهو 
مل ي�شتع���د بع���د فنيًا الأن ي���وزع احلدث درامي���ًا، واإمنا تعامل م���ع التعددية 
م���ن خالل توزيعات هارمونية لل�شوت، وما حماولت���ه اللعب بال�شمائر اإال 
طريق���ة لتاأكيد هذا االن�شطار الداخلي للن����س، اأما هوية هذه االأ�شوات فقد 
اتخ���ذت اأ�شماء مث���ل القرية، املدينة، الليل، الفت���اة... وكلها ت�شتعري �شمري 

االأنا وتوؤكده.
وبلن���د احلي���دري الذي ع���رف بانتمائه الوطن���ي لق�شايا املجتم���ع والثورة 
والتق���دم، يج���د نف�شه اأمام تناق�شات ال حد الأبعاده���ا، فوقف فنيًا � كما وقف 

فكريًا � وديوانه »خطوات يف الغربة« حمل كل هذه الوقفات.
وجت���در االإ�شارة اإىل اأن فكرة العماء قد �شيط���رت على اأجواء هذا الديوان، 
وتقا�شمته���ا ق�شائ���د عدة، وميكننا اأن نقراأ �شورًا منه���ا )امل�شابيح املطفاأة � 
االأر�س ال�شماء كال�شخرة � العي�س بال ظل � ال�شكوت الناعب � البيت الغارق 

يف الظلمة... اإلخ(.
لقد اأثار رحيل ال�شاعر العراقي الكبري بلند احليدري يف عام 1996 اهتمام 
العدي���د من ال�شعراء والكتاب واالأو�ش���اط الثقافية وال�شعرية، وميكننا هنا 

اأن نورد بع�س االأقوال يف رحيله املوجع واملوؤثر:
� البياتي: »رائد اأ�شيل ومهم يف بداية الثورة ال�شعرية يف العراق«.

� اأدوني����س: »ب���دءًا من هذه اللحظة �شاأح���اول اأن اأنرث كل يوم يف اأثري قربه 
وردتن: وردة با�شم ال�شعر، ووردة با�شم ال�شداقة«.

� عبا����س بي�شون: »بلن���د احليدري من رواد الق�شيدة احلديثة، واإىل االآن ال 
يزال يف ح�شاب الرواد مطويًا«.

نتاجه ال�شعري:
كان بلن���د احليدري زاخ���رًا بال�شعر، ومن اأهم ما اأنتج: خفقة الطن 1946م 
� اأغ���اين املدين���ة امليت���ة 1952م � ق�شائ���د اأخ���رى 1957م � جئتم م���ع الفجر 
1961م � خطوات يف الغربة 1956م � رحلة احلروف ال�شفر 1968م � حوار 
االأبع���اد الثالثة 1972م � املجموعة الكاملة 1975م � اأغاين احلار�س املتعب 
1997م � اإىل بريوت مع حتياتي 1985م � اأبواب اإىل البيت ال�شيق 1990م 

� دروب يف املنفى 1996م.
 ملح���ق عراقي���ون يحتف���ي بال�شاع���ر الكب���ري ال���ذي ق���دم خال�ش���ة جتربته 
االن�شاني���ة يف ق�شائ���د وكتاب���ات الت���زال ت�شكل ج���زءا من وج���دان الثقافة 

العربية املعا�شرة


