
يف ا�ســــتذكار  ببيت 

املتنبي �ــســارع  يف  اأ�ــســعــاره  يــقــراأ  احلــيــدري  بلند 

ملقدم  بكلمة  اال���س��ت��ذك��ار  ح��ف��ل  وب����داأ 
مرحبًا  فيها:  ج��اء  اال���س��ت��ذك��ار،  حفل 
والفنون،  للثقافة  املدى  بيت  يف  بكم 
الكبري بلند  ال�ساعر  اليوم  اذ ن�ستذكر 
يف  املتميز  ال��دور  �ساحب  احليدري، 

ال�سعر العربي احلديث.
ول��د احل��ي��دري ع��ام 1926 يف مدينة 
ار�ستقراطية  اأ�سرة  من  ال�سليمانية، 
متنعه  مل  لكنها  ال��ت��ق��ال��ي��د،  ���س��ارم��ة 
يف  وه��و  اأج��وائ��ه��ا،  على  التمرد  م��ن 
ذلك  بعد  عمره.  من  ع�سرة  ال�ساد�سة 
اأ�س�س وجماعة من الفنانني وال�سعراء 

)مقهى جماعة الوقت ال�سائع(.

خيط الدم بني اجلرح 
وال�سكني

كلمة  �سمعان  الفريد  ال�ساعر  واأل��ق��ى 
جاء فيها:

- �ساعر من رهط ال�سعراء العراقيني 
ب�سمات  وتركوا  رحلوا  الذين  الكبار 
وا�سحة على م�ستقبل ال�سعر احلديث 
جتدونه مر�سومًا فوق جباه ال�سعراء 
ال�سباب الذين يقدمون يومًا بعد يوم 

مالمح االأمل مب�ستقبل �سعري زاهر.
ك��ب��ري يف  اأث����ر  لبلند احل���ي���دري  ك���ان 
اأنه  غ��ري  العراقية  ال�سعرية  احل��رك��ة 
يف  ال  ين�سف  ومل  من�سي  ل��الأ���س��ف 
ح��ي��ات��ه وال ب��ع��د مم��ات��ه واأع��ت��ق��د ان 
م�ساهماته  ذل��ك  يف  االأ�سا�س  ال�سبب 
يف احلركة ال�سيا�سية اإذ كان له �سدى 

وا�سع بني جمهور القراء.
وللحيدري لغة �سفافة متوازنة ي�سنع 
كلماته بهدوء الواثق مما يقول يحمل 
وي��ذرف  ط��ي��ات �سلوعه  ب��ني  احل���زن 
ان  ويريد  عليه  ت�ستد  �ساخنة  اأنفا�سًا 
يغري الكون مبعادلة ح�سارية، يقول:

)اأزحف من �سنني
خيطًا من الدماء بني

اجلرح وال�سكني(
مهنة  يف  لالأ�سقياء  درو�سًا  يعطي  اأنه 
دروب  يف  ويخطو  والتعب  ال�سقاء 
تعود  لقد  بالعذاب وال�سجن،  ملغومة 
اأن ير�سم �سورة للتناق�س تتنازع فيها 
الكلمات وتتخا�سم امل�ساعر ويتالعب 
بها بحذق وذكاء وكما ي�ساء يف اإطار 
خمبوء يف اأعماقه، اأنه يفل�سف احلياة 
ويحيطها  زخرفة  بال  الوقائع  ويقدم 
امل�ساهد  وي��ت��ح��دى  غ��ن��ائ��ي  ب���اإط���ار 

الدامية، يقول:
)العدل اأ�سا�س امللك

�سه ال حتك
كذب.. كذب.. كذب.. كذب

امللك اأ�سا�س العدل
ان متلك �سكينا متلك

حقك يف قتلي(
احلرية  عن  املدافعني  اأحد  جراأة  هذه 

�سلطة  اأية  وجه  يف  االإن�سان  وكرامة 
مهما تباهت ب�سلطانها انه االإح�سا�س 
الكلمات  اأن  واال���س��ط��ه��اد،  ب��ال��وج��ع 
يف  يبحث  انه  حنجرته..  يف  تختنق 
اخليال  رف��ات  من  احلقيقة  عن  العدم 
ويتمتع  وامل��اأ���س��اة  للحزن  م�سامني 

ب�سخرية عالية الرنني، يقول:
)فعلمت باإن ال�سراق

هم الوجه االآخر للحراب(
مرحى لك يا بلند كيف تنباأت بهذا قبل 
احلالة  ه��ذه  نعي�س  اأننا  عامًا،  �ستني 

االآن.
جفون  ي��ف��ت��ح  احل����ي����دري  ب��ل��ن��د  ان 
الكلمات لكي ترى النور وتغادر ظلمة 
كربيائهم،  اأنفا�س  ويقتل  املتع�سفني 

يقول:
)املوت الناطر يف حد ال�سيف

واملوت املرت�سد يف اجلوع
ويف اخلوف

فاأعتقني يا زمن النزف
اإنزل اأبلي�سك عن كتفي

�سادك جبالهم
�سادك كهوفهم

و�ساأوقظ يف موتهم حتفي(

واحد من فر�سان ثالثة
�سادق  لل�ساعر  كلمة  ذل��ك  اأعقبت  ث��م 

ال�سائغ جاء يف بع�س منها:
انطباعات  من  �ساأقوله  عما  اأعتذر   -
اللحظة  دعيت  فقد  م�ستتة  وذك��ري��ات 
ل��الإ���س��ه��ام مب��داخ��ل��ة ع���ن بلند  ف��ق��ط 
احليدري غري اأنني �ساأحاول مل �ستات 
بروؤيا وا�سحة  اأخرج  لعلني  اأقول  ما 

فيما بعد.
واالإن�سان  ال�����س��اع��ر  احل��ي��دري  بلند 
الكبري الذي كنت قد كتبت عنه خم�س 
كوكبة  مع  قربه  على  ووقفت  ق�سائد 
يل  العراقيني،  والكتاب  االأدب���اء  م��ن 
وهي  فنية  االأوىل  عالقتان  بلند  م��ع 
به  ارتبطت  ال��ع��الق��ات،  اأف�سل  حتمًا 
عندما قراأت وكنت اآنذاك �سغريًا جدًا 
)العاملون  جملة  يف  ن�سرها  ق�سيدة 
يف النفط( وقد كانت ق�سيدة خمتلفة 
يف  ح�����ادًا  حت����واًل  اأحت�����ول  جعلتني 
بنحو  ب��ي  اأث���رت  وق��د  لل�سعر،  فهمي 
كبري من حيث متانة اجلملة ال�سعرية 
االأبي�س،  و�سوتها  الكلمة  و�سفاء 
وقد اجتمعت فيها كل مكونات ما كان 
الرومانتيكي  بال�سعر  اآن���ذاك  يدعى 
احلديث وكان ي�سق طريقه اىل قارئ 

منتخب وال ي�سل اىل غريه من عامة 
القراء.

ف��ر���س��ان ثالثة  م��ن  بلند واح����دًا  ك��ان 
احلديث،  العراقي  ال�سعر  ركب  قادوا 
بريوت  يف  �سخ�سه  اىل  تعرفت  وقد 
عام 1982 والتقينا عرب لقاءات عابرة 
هناك، غري ان اللقاء االأعمق وامل�ستمر 
�سخ�سية  ل���ه  ل���ن���دن،  يف  ه��ن��اك  ك���ان 
يف  حتبها  ان  اال  متلك  ال  حقًا  جذابة 
اللحظة االأوىل، وطيبته كانت م�سرب 
الطيبة  بتلك  امتلكني  وق��د  الو�سف 
ال�سيدة  زوجته  وكانت  وال�سماحة، 
اأي�سًا  الطيبة  يف  ت�سبهه  املفتي  دالل 
ف�ساًل عن كونها ر�سامة اأ�سرفت ملرات 
ع���دة ع��ل��ى اإق��ام��ة م��ع��ار���س ل��ن��ا نحن 

الت�سكيليني العراقيني يف املنفى.
احلديث عن احليدري حديث ال تت�سع 
له هذه االأ�سبوحة وميكن يل ان اأقول 
يف  وف��ار���س  ال�سعر  يف  ف��ار���س  عنه: 

احلياة مل يفه االآخرون حقه.

فل�سف العامل من حوله
ويف مداخلة للناقد علي ح�سن الفواز 

قال فيها:

تقليدًا  ي��ك��ر���س  ك���ه���ذا  حم��ف��ل  يف   -
�سكرًا  اأقول  اأن  علي  متقدمًا  ح�ساريًا 
حا�سنة  باتت  التي  املوؤ�س�سة  بهذه 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل�����س��ت��ى ���س��ن��وف االإب������داع 

العراقي.
يف احلديث عن بلند احليدري يتبادر 
من�سي(  )�ساعر  ع��ب��ارة  اأن  ظني  اىل 
دقيقة  لي�ست  البع�س  عليه  يطلق  كما 

م�سلل  لن�سق  �سحية  ف��ه��و  مت���ام���ًا، 
االيديولوجي  ف��ي��ه  اخ��ت��ل��ط  ون�����س��ق 
الع�سابي،  ال�سيا�سي  مع  الع�سابي 
وك����ذا م���ع ال��ث��ق��ايف ال��ع�����س��اب��ي وقد 
لتحوالت  غائمة  خارطة  لنا  ا�سطنع 
ال�سعر يف اأبرز نتوءاته واأحيانًا اأبرز 
يفل�سف  ان  دائمًا  ح��اول  اإذ  بطوالته، 

العامل من حوله، يقول احليدري:

)�سكر الليل
بالظماأ املخمور

واق�سعرت معامل الديجور(
وهو  ط��ني(  )خفقة   1946 ع��ام  كتب 
م�سبع بروح بودلريية متمردة وتاثره 
اأبو �سبكة  جاء من خالل تاأثر اليا�س 
الوجودية  مرحلته  اب��ت��داأ  فيما  ب��ه، 
امليتة(  املدينة  )اأغ��اين  جمموعته  مع 
االغ�����رتاب  ح��ي��ث   ،1951 ع����ام  يف 
وطفح نزوعه الفل�سفي االأ�سيل نحو 
يف  تاأثر  قد  احليدري  وكان  احلرية، 
اإ�سماعيل  ح�سن  مبحمود  مبكر  وقت 
�سيما  عقل  و�سعيد  ري�سة  اأب��و  وعمر 
املهجر  ب�سعراء  تاأثر  مثلما  رمزياته 

ن�سيم عري�سة واأيليا اأبو ما�سي.
نوع  اىل  ان��ح��از  م��رح��ل��ة الح��ق��ة  يف 
دفعه  ال���ذي  الفل�سفي  ال��ت��ج��ري��د  م��ن 
ب�ساأن  االأ�سئلة  من  املزيد  اقرتاح  اىل 
اإ���س��ك��االت ال��ف��ن��اء وامل����وت وال���روح 

واخللود والعدم.
للتحوالت  مك�سوفًا  �ساعرًا  ك��ان  لقد 
وال�����س��دم��ات اأك����ر م��ن غ���ريه وك��ان 
ق��ري��ب��ًا م��ن ال�����س��ي��ا���س��ة غ��ري ان���ه كان 
حريته  ويع�سق  القلق  ي�سكنه  ح��ذرًا 
اىل  ينحاز  ال��ذي جعله  االأم���ر  ك��ث��ريًا 
ح�سني  و�سداقة  والتمرد  الوجودية 
الزاوية  حجر  القلق  و�سكل  م��ردان، 
املهم الذي انطلق منه بلند يف �سعره 

وكذا يف حياته.
االأبعاد  )ح��وار  ال�سعري  كتابه  ويف 
التجديد،  م��ن  الكثري  ثمة  ال��ث��الث��ة( 
ح��ي��ث ال��ب��ن��اء ال����درام����ي واخ���ت���زال 
الكتابة والتعدد ال�سوتي، ورمبا يف 
الديالكتيك  اىل  ان��ح��از  ال��ك��ت��اب  ه��ذا 
الهيغلي، كما يقول ح�سني الهنداوي.

�سليل اأ�سرة مرموقة
ل��ل��ق��ا���س ح�سني  ت��ل��ت ذل���ك م��داخ��ل��ة 

اجلاف قال فيها:
- ولد بلند احليدري يف اأربيل ولي�س 
يف ال�سليمانية كما قيل مبكرا يف عهد 
الثالثينيات من اأ�سرة كردية معروفة، 
ال�سويف  ال�سيخ  ه��و  االأك���رب  ج��ده��ا 
وكان  االأرب��ي��ل��ي،  حيدر  امل��ال  ال�سهري 
فريد ع�سره ووحيد زمانه يف علوم 
وال�سريعة  والت�سوف  والفقه  اللغة 
الرابع  القرن  منت�سف  االإ�سالمية يف 
ع�سر امليالدي، ن�ساأ هذا ال�ساعر و�سط 
باالأفكار  اأ�سرة كردية تقدمية وت�سبع 
ال�سعرية  موهبته  لتتفتق  العلمية.. 
يف اأجواء معرفية منكبًا على القراءة 
واأخوته  جده  مكتبة  يف  �سديد  بنهم 
االأ�سرة  ه��ذه  وم��ن  عمومته،  واأب��ن��اء 
ال��ك��رمي��ة ب���رزت جم��م��وع��ة م��ن اأب���رز 
ال�سيا�سية  كرد�ستان  منطقة  وج��وه 
احليدري(  )�سالح  مثل  وال��ع��راق��ي��ة 
والثقافية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية 
املعروفة �ساحب املذكرات ال�سيا�سية 
ال�سهرية التي غطت نحو �ستني عامًا 
احليدري  وغ��امن  العراق،  تاريخ  من 

وال�سهيد جمال احليدري، ومن اأبناء 
املعروف  االأك���ادمي���ي  االأ����س���رة  ه���ذه 
وال�سحفي  احل���ي���دري  جم�سيد  د. 

املخ�سرم ممتاز احليدري.
ويف مقابلة مبجلة االأقالم عام 1989 
حتدث عن بداياته االأدبية وعن تاأثري 
وال�سيا�سي  االج��ت��م��اع��ي  حم��ي��ط��ه 
ال�سعرية  والعائلي يف تفتق موهبته 
باللغة  الكتابة  "بداأت  فقال:  املتميزة 
خواطري  خاللها  من  اأ�سطر  الكردية 
بعد  الكرد  بال�سعراء  متاأثرًا  ال�سعرية 
فائق  اأم��ث��ال  الثانية  ال��ك��وي��ت  ح��رب 
ك�����وران وكذلك  ال��ل��ه  ب��ي��ك�����س وع��ب��د 
احلاج  امل��ع��روف  ال��ك��ردي  بال�ساعر 
ادوات��ي  متكنت  ث��م  توفيق،  حممود 
يف اللغة العربية من خالل مطالعاتي 
خمتلف  يف  وال���وا����س���ع���ة  ال���ك���ث���رية 
االإن�ساين  واالإب����داع  الفكر  ���س��روب 

لتنطلق موهبتي يف كتابة ال�سعر.

املالئكة تتغافل عن بلند
اآخر مداخلة كانت للناقد ب�سري حاجم 

جاء فيها:
�سل�سلة  م��ن  حلقة  امل��داخ��ل��ة  ه���ذه   -
م��راج��ع��ات ل��ن��ازك امل��الئ��ك��ة ال اأق���ول 
املالئكة  ل��ه  ن��ظ��رت  م��ا  اأ�سحح  اأن��ن��ي 
و�سمن  قالته  ما  اأناق�س  اأق��ول  لكنني 
احليدري،  بلند  يخ�س  م��ا  قالته  م��ا 
املعا�سر(  ال�سعر  )ق�سايا  كتابها  ففي 
كانت  تقول:   1962 ع��ام  �سدر  ال��ذي 
عام  يف  احل���ر  ال�سعر  ح��رك��ة  ب��داي��ة 
الوطن  غ��ادرت  حتى  وامتدت   1947
ق�سيدتها  ت��ذك��ر  ث��م  وم���ن  ال��ع��رب��ي، 
ن�سرت  انها  تقول  التي  )ال��ك��ول��ريا( 
يف جريدة العروبة البريوتية قبل ان 
تتحدث  ثم  االأول،  ديوانها  يف  تن�سر 
ديوانها  تذكر  ثم  لل�سياب،  ن�س  عن 
)�سظايا ورم��اد(، وتعرج من ثم على 
عام 1951 حيث �سدر ديوان للبياتي 
)مالئكة و�سياطني(، وتعدد الدواوين 
اأن  اآنذاك من دون  ال�سعرية ال�سادرة 
احليدري  بلند  ل��دي��وان  ذك��ر  اأي  ي��رد 
يف الوقت الذي اأ�سدر فيه، وحتديدًا 
يف عام 1950 ديوانه الثاين )اأغاين 
اأن  ذل��ك  من  واالأن��ك��ى  امليتة(،  املدينة 
نازك وهي تتحدث عن بدايات ال�سعر 
احل���ر يف ال���ع���راق ت��ت��غ��اف��ل ع��ن ذكر 
ال��ذي �سدر يف  دي���وان )خفقة ط��ني( 

عام 1946.
الذين  االأدب  وم��وؤرخ��و  النقاد  فيما 
رددوا  ذات�����ه  امل���و����س���وع  ت���ن���اول���وا 
يف  املالئكة  �سطرته  ما  كالببغاوات 
ما  واأخ����ذوا  احل���ر(  ال�سعر  )ق�سايا 
قالته على عواهنه من دون متحي�س 
اأو حماكمة تاريخية او اأدبية واأحدهم 
ال��ن��اق��د ال���راح���ل ع��ب��د اجل���ب���ار داود 
الب�سري يف كتابه ال�سادر عام 1971 

)نازك املالئكة ال�سعر والنظرية(.
ومن تال املالئكة وحذا حذوها وبقي 

حتت تاأثري هذه النظرة القا�سرة.
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املتنبي �����س����ارع  يف  احل����ي����دري  ب��ل��ن��د  �����س����ورة 

 ال������ف������ري������د
 ����س���م���ع���ان
 ي�������ل�������ق�������ي
حما�سرته

متعدد املواهب 
اح��ت��ف��اء امل���دى ب��ي��ت ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون برموز 
اأ�سجل  ت��ك��رمي  م��ن  اأك���ر  يعني  وال��ف��ن  الثقافة 
ببلند  حتتفي  وه��ي  امل���دى  اللتفاتة  اع��ت��زازي 
وقفت  التي  الكبرية  االبداعية  القامة  احليدري 
وكان  ال�سعرية  احلداثة  �ساحة  يف  عالية  بثقة 
واحليدري  ال�ساحة،  ه��ذه  ري��ادة  يف  دور  لبلند 
جانب  اىل  وناقد  ت�سكيلي  فهو  املواهب  متعدد 
وي��وارى  املنفى  يختار  ان  امل���وؤمل  وم��ن  ال�سعر 
هناك جراء ممار�سات القمع الفا�سي التي اأحلقت 

االأذى مبثقفي العراق.

كاظم غيالن

امتطى �سهوة احلداثة مبكرًا
العراقي  ال�سعر  قامات  من  قامة  احليدري  بلند 
مبكرًا  احل��داث��ة  �سهوة  امتطت  ال��ت��ي  امل��ج��ددة 

بلند  ا�ستحق  لهذا  التقليدية  االأطر  كل  متجاوزة 
ونازك  ال�سياب  زمالئه  حال  هو  كما  احليدري، 
املالئكة وعبد الوهاب البياتي، لقب الرائد لل�سعر 

احلديث.
االحتفاء بهذه ال�سخ�سية الفذة اأراه اليوم بادرة 
جميلة الأنها رمبا حتفز القراء الإعادة قراءة هذا 
ال�ساعر املبدع ملا ك�سفت موهبته عن اأ�سكال وقيم 
�سعرية دفعت بالتجربة العراقية يف ال�سعر اىل 

اآفاق اأكر رحابة.

�سهيل جنم

اأحد رواد احلداثة
احليدري  ال�ساعر  ياأخذ  ال  اأن  ال�سديد  لالأ�سف 
بعدد  مقارنة  والدرا�سة  النقد  من  كاملة  ح�سته 

غري قليل من جمايليه من ال�سعراء وعلى الرغم 
يف  املجددين  ال�سعراء  من  واح���دًا  يعد  ان��ه  من 
يف  احل��داث��ة  رواد  واأح���د  احل��دي��ث��ة،  الق�سيدة 
املا�سي  القرن  خم�سينيات  منذ  العراقي  ال�سعر 
امل�سهد  اأث�����رًا وا���س��ح��ًا يف  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  وت����رك 
ال�سعري العربي اأقتفى اأثره العديد من ال�سعراء 

�سكرًا للذي اأعادنا اإىل تلك االأجواء.

جمال العتابي

�ساعر وت�سكيلي 
العراقي  ال�سعر  اأعمدة  اأحد  احليدري  بلند  يعد 
ينتمي  فهو  احلديثة  الق�سيدة  رواد  من  ورائ��دًا 
ال�سعرية  للق�سيدة  اأ�س�س  عراقي  �سعري  جليل 
ال�سائغ،  يو�سف  يو�سف،  �سعدي  منهم  ريادتها 
يدر�س  ومل  ا�ستحقاقه  ياأخذ  مل  احل��ي��دري  لكن 
ب�سكل جيد ف�ساًل عن كونه فنانًا ت�سكيليًا، ير�سم 

لوحاته مبوازاة �سعره.

مازن لطيف

النف�س القومي وراء عزلته
االحتفاء ببلند احليدري احتفاء برائد وعلم من 
القومي  النف�س  اأن  اأال  احلديث..  ال�سعر  اأع��الم 
املتع�سب الذي كان �سائدًا يف فرتة اخلم�سينيات 
وغربته  عزلته  وراء  كان  الذي  وال�ستينيات هو 
كان  امللتزمة  ال�سعرية  ر�سالته  اىل  واإ���س��اف��ة 
العراقيني  ال�����س��ع��راء  اأك���ر  م��ن  احل��ي��دري  بلند 
املعا�سرين ثورية ورف�سًا للنهج الديكتاتوري.. 
ومعاناته  ال�سعب  ق�سية  و�سع  معار�سًا  فكان 
وطنيًا  �ساعرًا  بحق  فكان  عاليًا  ارتفعت  كفه  يف 

ومبدعًا متميزًا.

ح�سني عالوي

متا�سيًا مع نهجها باالحتفاء بالرموز الثقافية والفنية وال�سيا�سية ا�ستذكرت 
املدى بيت الثقافة والفنون، �سباح اأم�س يف �سارع املتنبي، ال�ساعر الكبري 

بلند احليدري احد جمددي ال�سعر احلديث، وح�سر حفل اال�ستذكار الذي 
اأداره الناقد كاظم مر�سد ال�سلوم، عدد كبري من املثقفني وقراء ال�سعر.

احلـــيـــدري بــلــنــد  ـــــول  ح اآراء 
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