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" لـبلـنـد احلـيدري وثـانـيـها- الـطـ
ديـــوان "عـــاشـــقـــة الـــلـــيل" لـــنـــازك
ـالئـكـة وثـالــثـهـا- ديـوان "أزهـار ا
ذابلة" لبدر شاكـر السيّاب وفتحت
هـذه الـدواوين صـفـحـة جـديـدة في
تـاريخ الـشـعـر الـعـراقي والـعـربي".
وقــد كــتـب عن مــجــمـــوعــته األولى
بـانـبــهـار األديب الـلــبـنـاني مـارون
عـــبــود في  الــعــام 1947 يــقــول: "
أشـهـد أن ديــوان بـلـنــد احلـيـدري-
خــفـقـة الـطــ أفـضل مـا قـرأت من
دواوين الـشـبــاب بـالـشــعـر ولـعـلّه

الشاعر الذي حتلم به بغداد". 
وقـد ظلّ بلـنـد يخـفق كل حـياته في
ـنفى والـغربـة وضمّت الضـياع وا
ـنفى" مـجـموعـته األخـيـرة "دروب ا
 1996خــفـقـته الـوداعـيـة  وحـمـلت
قصيدته األخيرة في اجملموعة  "ما
بـ ذراعي أمـي" حـنـيـنه األول إلى
"الـبـئـر األولى" حـسب روايـة جـبـرا
ابــراهـيم جـبـرا وهـو حـنـ يـشـبه
ـوت الـذي االرتـعـاش حـ يـقـابل ا
بــقـي هــاجــســاً قــائــمــًا في جــمــيع

مراحل حياته وإبداعه:
 ذات مساء ماتت أمي

وعلى مدّ ذراعيها استلقيت وكانت
عينيّ

فـانــوســاً أعـمى يــحـمــلـنـي من تـيهٍ
ولتيهٍ يبحث عنّي

في حيّ موبوء .. في حي
أخـــشى أن ال يـــبــــقى حـــتى غـــبش

الــظن.وإذا كـانت الـقــصـائـد األولى
أقرب إلـى التـجريب فـإنه بدا أكـثر
ــوجـة عــمــقـاً وشــمــوالً بــارتـفــاع ا
اجلـديـدة من الـشـعـر احلـر بـحـيث
أصـــبح جـــزءًا من مـــدرســـة أخــذت
حتفر طريقها بثقة أكبر وحتدٍّ أشد
في مواجهة القصـيدة الكالسيكية
وخـصـوصـاً بـعـد أن أصـدر ديـوانه
ـيـتـة" في ـديـنـة ا الــثـاني "أغـاني ا
العام 1951 وأعاد نشـره في العام
1957 مع قـــصــــائـــد أخـــرى" وفي
الـــعـــام 1961 نــــشـــر مـــجـــمـــوعـــة
بـعـنـوان" جـئـتم مع الـفـجـر" ضـمّت
قــصـائــد مــا بــعــد ثـورة  14تــمـوز
(يـــولــيــو) 1958 وهـــو مــا يــوحي
منها عنوانـها. وبعد جتربة سجنه
نــشــر مــجــمــوعــة جــديـدة (1965)
حتت اسم " خطوات في الغربة" ثم
" رحــلــة احلــروف الــصــفــر" 1968
ُــتــعب" 1971 و"أغــاني احلــارس ا
والـتي نالت جـائزة "احتـاد الكـتاب
" ثم نــشــر في الــعـام الــلــبــنـانــيــ
 1972بــــعـــد عـــودتـه إلى بـــغـــداد

أيضـاً بعـد انقالب شـباط (فـبراير)
العام 1963.لم يدرس بـلند الـشعر
في جـامعـة أو مـعهـد بل جـاء إليه
ـــيـــة ـــنـــاهج األكـــاد مـن خـــارج ا
واحللـقات الـدراسيـة في ح كان
أقــرانه قــد درســوا الـشــعـر واألدب
ـعــلـمـ الـعـالـيـة والـلـغـة في دار ا
وكليات اآلداب والتربـية فيما بعد
مــثل بــدر شــاكــر الــســيّــاب ونـازك
الئــكـة وعــبـد الــوهــاب الـبــيـاتي ا
يـعة عـباس عـمارة وعـبد الرزاق و
عـــبـــد الــواحـــد وســـعـــدي يــوسف
ورشـدي الــعـامل وآخـرين وحـاول
بـلـنـد تـثقـيـف نفـسـه بـنفـسـه وكان
كـتبة العـامة لسنوات يذهب إلى ا
غـيـر قــلـيـلـة ويـقـرأ بـل يـلـتـهم مـا
فيـها من الكـتب اخملتـلفة في األدب
والـشـعـر والفن والـلـغـة والفـلـسـفة
وعـلم الـنـفس وكـان يـبـقى لـسـاعة
مـتــأخــرة من الــلـيل بــاالتــفـاق مع
ـكـتـبـة الـذي عـقـد صـداقة حـارس ا

خاصة معه .
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ــغــرب) فـي مــهــرجـــان أصــيــلـــة (ا
األخـير 2018 كـان بـلـنـد احلـيدري
الغائب " احلاضـر" تأملت صورته
ـــعـــهـــودة وحـــضــوره بـــأنــاقـــته ا
الــهــاد وهـي تــتــصــدّر يــافــطــاتٍ
عُــلّــقت في أمــاكن عــديــدة في تــلك
سـتلـقـية بـغنج ـديـنة اجلـميـلـة ا ا
عــلى الـبـحـر  وكـان االسم يـتـكـرّر

خــصـوصــاً يــوم تـكــر اثــنـ من
ـبـدعـ هـمـا الـشـابان: الـشـعـراء ا
غرب ومـحمد نسـيمة الـراوي من ا
ــنــحــهــمــا ــغــربـي من تــونس  ا
"جـائــزة بـلـنــد احلـيـدري" بــصـفـته
أحـد من رمـوز احلـداثـة الـشـعـريـة
فقد كان بلند حداثيًا قبل ما نعرفه
عن زمن احلداثة حيث يعتبر أحد
أركـــان احلــركــة الـــتــجـــديــديــة في
الــشــعــر الـــعــربي احلــديث ولــعلّ
" الـصادر في ديـوانه "خـفـقة الـطـ
الـعام 1946 هو األول الـذي يؤرخ
حلـركة الـشعـر احلـر والتي أعـقبت
ـيــة األولى وامـتـدّت احلــرب الـعــا
إلـى الـفـنـون األخـرى أمـا أركـانـهـا
ـربع الذهبي" فـإضافة إلى فهي "ا
ركـنـهــا األول  بـلـنــد كـانت األركـان
ـالئـكـة وبـدر شـاكر الـثالثـة نـازك ا
الـسـيـاب وعـبـد الـوهـاب الـبـيـاتي.
وكان بـدر شاكر الـسيّـاب في العام
: " كان  1953قد اعترف بذلك قائالً
هـــنـــاك ثالثـــة دواوين صـــدرت في
الــعــراق أولــهــا - ديــوان " خــفــقـة

ـــنــــاســـبــــة الـــذكـــرى  1997وذلك 
األولى لـرحيـله والكـتاب هـو أقرب
إلى استفتـاء جديد على شـعر بلند
احلــيــدري بـعــد رحــيــله واعــتـراف
بـريـاديّتـه. وقد تـضـمّن إضـافة إلى
كـلـمـتـيْ التـقـد حملـمـد بن عـيـسى
ــدخـل لـــعـــيــسـى مـــخـــلــوف 7  وا
دراسات معمّقة لعبده وازن ومحي
الـدين اللّـاذقـاني وصبـحي حـديدي
ورفــــعت سالم وعــــابــــد خــــزنــــدار
وبــنــعــيــسى أبــو هــمــالــة وأســعـد
عـرابي إضافـة إلى شـهادات وآراء
عـددها  22لــشـعـراء ونـقّـاد بـيـنـهم
أدونــيس وســعــدي يــوسف ونــزار
عطي حجازي قباني وأحمد عـبد ا
وأدوارد اخلـــرّاط والــطـــيّب صــالح
ومـحـمـد سـعــيـد الـصـكّـار وعـبـاس
بـيـضـون وضـيـاء الـعـزاوي وجـابر
عـصفـور وآخـرين.  وجاء فـي كلـمة
مــــحــــمــــد بـن عــــيــــسـى الــــوزيــــر
ـثـقف وصـاحب والــدبـلـومـاسـي وا
مبادرة مـهرجان أصيلـة  عن بلند "
لـم يــكن بـــلــنــد احلـــيــدري شــاعــراً
ـا كـان أيـضـاً من مـجـدّداً فـقط وإ
ـبـدعــ الـذين تـآخى في قــلّـة من ا
حياتهم القول والفعل. كان ينتصر
لـلـقـيم اإلنـســانـيـة الـرفـيـعـة وكـان
مثاالً لها وهذا ما جعله في صراع
دائم مع عـالم ال يـسـتـجـيب لـرؤيته
ـرهـفـة..." وحـسـاسـيـته الـشـفـافـة ا
وسـبب غـبطـتي  عـنـد اطالعي على
كــتـاب " اغــتـراب الــورد" يـعـود إلى
الـشهـادة اجلمـاعـية بـرياديّـة بلـند
الذي لم تُـنصف جتربـته في حياته
من جـــانب الــكـــثـــيــر مـن الــنـــقّــاد
بـاســتـثــنـاءات مـحــدودة وضـاعت
أحــيــانـــاً في ســجــال الــتـــراتــبــيــة
الـزمــنـيــة واألسـبـقــيـة والـقــصـيـدة
وزونة أو النـثرية واخلروج على ا
الوزن والقافـية على عكس جتارب
الـســيـاب وعـبــد الـوهـاب الــبـيـاتي
الئــكـــة وفي بــعض هــذا ونــازك ا
الـتقـييم دور لـلسـياسـة التي تُـعلي
وتُخـفض فبمـوجبهـا مُنح عدد من
الــــشـــعـــراء ألـــقـــابــــاً بـــعـــضـــهم ال
يـــســـتـــحـــقــــهـــا وذيّـــلت أو قـــدّمت
أسـمـاءهم بـألـقـاب من خـارج دائرة
الـشعـر واإلبـداع واألمر ال يـختص
بالشعر بل بعموم مفردات الثقافة
واإلبـداع. وحـسب تـفـسـيـر سـعـدي
يــــوسـف فــــإن األمـــر يــــعــــود إلى "
الرافـعة السيـاسية" فـفي ح كان
الـــســـيّـــاب والـــبــــيـــاتي في دائـــرة
الــيـسـار وكـانـت نـازك في الـدائـرة
الـقــومـيـة الـعــربـيـة كــان بـلـنـد في
"زاويته الوجودية اجلمالية" القلقة
ــتــوتّــرة يــبـحـث عن "فــردانــيـة" وا
و"أنــاه" وسط صــخـب الــشــعــارات
وضجـيج األصـوات ألنه كان يـريد
صـــــــوتـه اخلـــــــاص إلحـــــــســـــــاسه
بـالـفـجيـعـة والتـشـتّت والـفراغ في
إطـار نــزعـته الــتـشـاؤمــيـة واألسى
الـذي انـطوى عـلـيه شعـره يـضاف
إلى ذلـك إن بـــــلــــنـــــد لـم تــــســـــوّقه
مــؤســســة وهـــو كــذلك لم يــســوّق
ـثل تلك نـفسـه بل لم يكن يـبـالي 
التصنيـفات واألوصاف والصفات
وكـان يــكـفـيه أنه مـبـدع وله صـوته
ـتـمـيّـز. وح اخلـاص وكـبـرياؤه ا
كـــان يُـــســـأل بــــلـــنـــد عن الـــريـــادة
واألولـويــة كــان يــجـيب بــشيء من
عدم االكتـراث وكأن األمر ال يـعنيه
ويـردّد أحـيانـاً ال يـحـتـاج األمر إلى
كل هـذا التـحبـير وبـقدر ما أغـفلت
أو أهـملت جتـربـته ودوره الـريادي
فــقـد عــومل في ســنــوات اغــتـرابه
ســـواء في لـــبــنـــان وعــلى امـــتــداد
ا يـسـتـحقه من الـوطن الـعربـي  
مـكــانـة وتــقـديــر أمـا شـــــــــمـوخه
الـذي كان يـتـعامل به فـهـو مسـتقى
من اســـمه الــذي يـــعـــني بـــالــلـــغــة
الـكـرديـة  "شـامخ" كـصـاحب الـشأن

ذاته. 
l³²¹

إلى بلند 
وتُ? نولدُ في الغربة أم 

هل تعرف األشجار والبيوت?
وجوهنا 

وإننا 
نولد كل ساعة 

وت كل  ساعة 
وحولنا تولد أو تموت 

الناس واألشجار والبيوت 
 nÝu¹ ÍbFÝ

ح أهداني ديوانه األخير " دروب
سيح نفى" كتب لي: ... فأنا ا في ا
نـفى صـلـيبه"  والـفـقرة يـجـرّ في ا
هي مقـطع من قصيـدة " غريب على
اخلليج" لبدر شـاكر السيّاب وعلّق
بلـند قـائالً: وهكذا نـنتـقل من منفى
قـطع الذي إلى منـفى واسـتعدنـا ا

قبله وأكملنا :
"حـتى الــظالم- هـنــاك أجـمـل فـهـو

يحتضن العراق 
وا حسرتاه متى أنام?

فأحسّ أن على الوسادة 
من ليلك طلّاً فيه عطرك يا عراق

دن تهيّـبات خطاي وا ب القـرى ا
الغريبة

غنيّت تربتك احلبيبة 
ـسـيح يـجـرّ في وحـمـلـتهـا  فـأنـا ا

نفى صليبه".  ا
وردّدت عـليه وأنـا أتـصفّح الـديوان

ب يدي: 
أهرب من منفى إلى منفى

وأنـــــا ال أحـــــــمل فـي صـــــدري إلّــــا
رمسي ...

لكنـني إنْ متُ هنا في الـغربة .. في
نفى ا

إنْ متُ غداً فـسيـحمـل شاهـد قبري:
هذا وطني

هذا من أجلك يا وطني..
نفى) (من ديوان دروب في ا

ـناسـبـة فـهذه األبـيـات وضعت وبـا
عـلى شـاهــد قـبـره في مــقـبـرة هـاي
غيت في لنـدن بالقـرب من قبر كارل
ــنـفــيـ مــاركس وقـبــور عــدد من ا

. اليساري العراقي
ودار بــيـنــنــا حــديث حـول الــغــربـة
والـوطن والـهـويّـة واسـتـذكـر بـلـند
الـشاعـر اليـمـني عبـدالله الـبردوني

وردّد على مسامعي:
بالدي من يدي طاغ 

إلى أطغى إلى أجفـى
ومن سجن إلى سجن

ومن منفى إلى منفى
ومن مستعمر بـــــادٍ

إلى مستعمر أخفــى
ومن وحش إلى وحش

وهي النّاقة العجفــا
ولـــعلّ ذلك مـــا كــان يـــنــطـــبق عــلى
ـنافي أكـثر من حـالنـا حيث أكـلت ا
نــصف عــمــرنـا الــبــيــولــوجي ومـا
يقارب ثلثي عمرنا اإلبداعي وكنتُ
قــد اتــصــلت به بــعــد وصــولي إلى
لـــنــدن الــعــام 1990 وكــان هــو قــد
اسـتــقـرّ فــيـهـا بــعـد ســنـوات ثالثـة
عشر عـاشها في بيـروت لكن منفى
بلـند الفعـلي كان قبـل هذا التاريخ
حـ تـمـرّد عـلى مـجـتـمـعه  وعاش
حـالـة من االغـتراب فـتـرك الـدراسة
في سن مبكّرة وهجر العائلة ليس
هــــذا فـــــحـــــسب بل انـــــشقّ عـــــلى
القـصـيـدة الـعـمـوديـة الـتي عـاشـها
ــئــات الــســنـ الــشــعــر الــعــربي 
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بـاألمس شاركت في زيـارة رسـميـة يـرأسهـا السـيـد رئيس الـوزراء الى تـركيـا  وقد
أحببت ان اعرض لكم بعض مشاهداتي غير الرسمية والصاحلة للنشر : 

1- الـزيـارة سـريـعـة لم تـسـتغـرق اكـثـر من ست سـاعـات ذهـبـنـا في الـواحـدة ظـهرا
ووصلـنا بـغداد الـواحدة ليال  وسـتسـألون لـكنهـا اثنـتا عـشر ساعـة فاقـول لكم بان
اذا الواحدة الزمن البـاقي هو الوقت الذي قضـته الطائرة في الـرحلة  وستسـألون 
ظـهـرا فـسأجـيب لـكي يـبقى الـصـائمـون صـيـاما واليـضـطروا لـإلفطـار حـسب بعض
أدبـة افطار يقيمهـا الرئييس اردوغان على شرف ذاهب خصـوصا واننا مدعوون  ا

السيد رئيس الوزراء  اما انا فقد افطرت وساضطر لقضاء هذا اليوم . 
2-  تبـليغ الـوفد بـكـافة الـتفـاصيل اين يـقفـون  تسـلسـلهم  امـاكن جلـوسهم في
الطائـرة حيث وضع اسم كل منا على مقـعده اخملصص  رقم سيارة كل منا  اسم
رافق من سفارتـنا مع كل سيـارة  اين يقف رئيس الـوزراء  ماذا يقول الشخـص ا
لـلـحرس الـشـرف الـتركي اين يـتم الـتقـاط الـصـور  وغيـرهـا وغيـرهـا من التـفـاصيل
الدقيـقة بتـوقيتات مـحددة وقد دون كل ذلـك في كتيب صـغير وزع عـلى الوفد  وهو
راسم البروتـوكولية قد حتسنت حلـد كبير وان الفريق احمليط ماجعلـني أشعر بان ا

برئيس الوزراء يعرف عمله جيدا .
ـجاملة اعضـاء الوفد واحدا واحدا 3- في اثناء الـرحلة قام السـيد رئيس الوزراء 
ـوظـفـ وعـقـد اجـتـمـاعات . مـر عـلى مـقـاعـدهم ودردش مع اجلـمـيع حـتـى صـغـار ا

لفات من الوزراء . قصيرة طوال الرحلة مع مسؤولي ا
4- جـرى لـرئـيس الـوزراء اسـتـقـبـال رسـمي مـهـيب من الـدرجـة A والـذي يـتـضـمن
موكب اخليـول واالطالقات الواحدة والعشرين  علما ان االتراك عادة اليقيمون هذه
ـا تـكـون مـن الـدرجة B ولـكـنه حـدث  ذلك مع الـعـراق ـراسم لـرؤسـاء الـوزراء وا ا
سؤول االتراك بـأن الشيخ خمـيس اخلنجر هو استثـناء  وقال لي اصدقـائي من ا
من لعب هذا الـدور في تغييـر مراسم االستـقبال  فـتأكدت من ان الدبـلوماسـية غير

الرسمية احيانا تلعب دوراً اليقل عن اجلهود الرسمية .
انية العراقـية التركية 5- مشاركتي في الـوفد كانت ألني رئيس جلنـة الصداقة البـر
وقـد وجدت بـانتظـاري اعضـاء جلنـة الصـداقة من اجلـانب الـتركي وعـقدنـا اجتـماعا
غـيــر رســمي عــلى هــامش الــزيـارة كــان من بــعض ثــمــاره مـنـح عـدد مـن الـبــعــثـاث
ـانية و الدراسـية لـلعـراقيـ في اجلامـعات الـتركيـة من خالل جلنـة الصـداقة الـبر
ذلك بحضور الـسيد رئيس هيأة الـتعليم اجلامـعي والسفير الذكي صـاحب الشعبية

فاحت يلماز .
6- أطـول اجتـماع كـان منفـردا ب الـرئيـس ولـم يحضـره أحد  وقـد اطلـعنـا على

وسع . بعض نتائجه في االجتماع ا
7- كــان الـرئـيس اردوغــان ودوداً مع الـوفــد الـعـراقـي  وصـريـحــا جـدا في عـرض
قـضـايـا بالده واهـتـمـامـاتـهـا حلـد الـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة وكـذلك كـان الـسـيـد رئـيس

الوزراء العراقي . 
8- استغـربت ان تركيا تسـتخدم سجـادا تركوازيا وليس احـمرا على خالف العادة
ا سألت عن السبب فقالوا الن العلم التركي بلون أحمر ية  و في البروتوكالت العا

بالغة .   فأكبرت فيهم هذه الروح القومية حتى وان كان فيها قدرا قليال من ا
ا فـيها 9- وكجـزء من الثـقافـة العصـملـية راعى االتـراك قواعد الـليـاقة والـضيافـة 
وسع وقد حفروا عليه اننا وجدنـا قلما انيقا موضـوعا على طاوالتنا في االجتـماع ا
اسم كل منا بشـكل انيق كهدية تذكارية احتفظنـا بها .. االشياء الصغيرة تترك اثرا

طيبا في النفس واحيانا هي أثمن من القضايا الكبيرة .
pkk وقف من الـ 10- طرح العـراق قضـايا مـهمة ومن بـينـها : اجلانـب االمني وا
ـطـار كمـا كـان سابـقا  ـائي  إطالق الـفيـزا لـكل العـراقـي في ا مسـألـة التـعاون ا
تذليل مـشاكل العراقـي في تركيـا  رفع مديات التـبادل التجـاري  دعوة الشركات
ـنطـقة وتـأثيـره على التـركيـة الكـبرى لالسـتـثمـار في العـراق  التـوتر االقـليـمي في ا

البلدين .
ـهدي 11-  االتفـاق على تـفـعيل جلـنة الـتـنسـيق العـليـا بـرئاسـة اردوغان وعـبد ا
ـتوقـفـة مـنـذ سـنوات وسـتـعـقـد جلـسـتـهـا الـرابعـة في بـغـداد في غـضـون شـهرين وا

لتوقيع االتفاقيات التي سيتم االعداد لها . 
12- مـأدبـة االفـطـار كـانت أنـيـقـة وبـســيـطـة  واالكل الـتـركي لـذيـذ جـدا  وطـريـقـة

التقد جتري بنسق واحد كأن النادل اعضاء في فرقة عسكرية .
13- بـعـد االفـطـار جـاءت فـرقـة فـنـيـة لـلـمـوشـحـات الـديـنـيـة واسـتـمـعنـا لـلـتـهـلـيالت
الصوفيـة التي خلقت جواً روحـانيا قدسيا جـعلت رؤوسنا تميل كـأننا في ذكر نبوي
نشدين وجاملوهم  وبعد االنتـهاء التقط الرئيسان الصور التذكارية مع العازف وا

بكل ودية .
14- حينـما وصلـنا بغداد نـزل السيـد رئيس الوزراء قـبلنا
ووقف بانـتـظـارنـا عـند مـدرج الـطـائـرة لـيصـافـحـنـا واحدا

سة انسانية وتهذيب عال . واحدا  لتعكس منه 
15- أكـثـر مـا أعـجـبـنـي في الـزيـارة انـهـا بال حـقـائب
مزعجة فقد ذهبنا خفافا وعدنا خفافاً  صياما مقبوال

وافطارا شهيا بإذن الله .

بــاحــثــاً عن مــعــنى جــديـد وشــكل
جديد ورسالة جديدة.  

أسّـس بـلـنــد مع ثـلّــة من أصـحـابه
جـماعـة أدبـيـة فـنّـيـة أطـلق عـلـيـها
اسم " جـــمــاعـــة الــوقت الـــضــائع"
وهو فـي بدايـة مشـواره اإلبداعي
لــتـكـون مــقـهىً ومــلـتــقىً ومـبــيـتـاً
أحــيــانــاً كــمــا يــقــول وأصــدرت "
اجلماعـة" مجلـة باالسم ذاته  وقد
أغلـقـتـها الـشـرطـة حـ اعتـبـرتـها
مالذاً لـــلـــمـــتـــشـــرّدين مـن أمـــثــال
الـشـاعـر حـسـ مـردان. في فـتوّته
مارس بلـند أنواع الـرياضة ورغب
أن يــكـون مالكــمـاً مــقـلّــداً شـقــيـقه
صـفاء الـذي كان هـو اآلخر شـاعراً
ومـــتــمـــرداً حــيث نـــصب خـــيــمــة
ســـــوداء فـي بـــــســـــاتــــــ ديـــــالى
(بــعــقــوبــة) وقــرر الــعــيـش فــيــهـا

حتـدّيــاً لــلــتـقــالــيــد االجـتــمــاعــيـة
الـسـائـدة وكـان صـفـاء قـد انـشغل
بـالـشـعـر واللـغـة الـعربـيـة وهـو ما
فـعـله بـلــنـد أيـضـاً عـلـمـاً بـأنـهـمـا
يــنـتــمـيـان إلـى عـائــلـة بــرجـوازيـة
حـــسب تـــوصــيـــفــات تـــلك األيــام
فوالده أكـرم كان ضابـطاً باجليش
الــــعـــراقـي وتـــوفي الــــعـــام 1945
ووالـدته فــاطــمـة ابــراهـيم أفــنـدي
احليدري الـتي كان  والدهـا يشغل
مـــــــــنـــــــــصب شـــــــــيـخ اإلسـالم في
اسـطـنـبـول (تـوفـيت الـعـام 1942)
وخاله داود كان وزيراً لـلعدل لكن
بلنـد قرر إحراجه وإحراج الـعائلة
ح نـصب طاولة مـنهكـة وكرسياً
بــالـــيــاً لــيــعــمـل " كــاتب عــرائض"
(عرضـحاجلي) أمـام الوزارة وفي
الــوقت الـــذي كــان عـــدد من أفــراد
عـائـلـته يـتـولى مـنـاصب رسـمـية 
كـان عـدد آخـر مـنـهم قـد انـخـرطوا
في احلـــركــة الـــشـــــــــيــوعـــيــة من
أبـرزهم جمـال احلـيدري الـذي قتل
حتت الـتعـذيب  وشقــــــيقه مـهيب

مـواطن بريـطـاني اقـتـحم موكب رئـيس الـوزراء ونـسـتون تـشـيـرشل وهـتف في وجهه
قائال (انت غبي احمق)

واطن وقادته للسجن .... فاعتقلت الشرطة  ا
ـان استدعـي تشيـرشل وسأله  احـد االعضـاء الغاضـب ..هل يـجوز ان تـعتقل الـبر

الشرطة مواطنآ وتضعه   في السجن جملرد  انه قام بسبك ?
اجاب تشيرشل بان الشرطة لم تعتقله النه سبني ....

بل النه افشي سرآ من اسرار الدولة
ضجت القاعة بالضحك والتصفيق للسياسي الداهية تشرشل ...  

اذا  اليوجد سياسو ن هل يوجد تشرشل في دولنا العربية او في عراقنا احلبيب  
دهاة قادرين على قيادة الدَفَّة الى بر األمان ?

اذا قـياداتـنـا السـياسـية مـترسـخة لـديهـم قنـاعة  انـهم األذكى واألفهم واألقـدر على
مجـاراة االحـداث وفـهـمـها وبـالـنـتـيـجـة  نخـرج مـثـخـنـ باجلـراح بـعـد الـسـيـر خلف

لكون ال الرأي وال  الرؤية ? ن ال مجموعة 
مـتى يـعــتـرفــون انـهم اليـجــيـدون  الــتـعـامل مـع ادوات الـلـعــبـة الـســيـاســيـة   وانـهم

غا   ناصب وا منشغلون  بتقاسم ا
شاركة في االنـتخابات اللـعبة الوحـيدة التي يجيـدونها وغش اجلماهـير  بشعارات ا
رنـانـة ووعـود يصـعب  تـنـفيـذهـا وان أمكن تـنـفـيذهـا فال أحـد يـسعى لـذلك  ألن عـند

واطن ولم يعد السياسي بحاجة لهُ !! نهاية موسم  االنتخابات تنتهي صالحية ا
هذه حـقـيـقـتـنـا التـي يخـشى الـبـعض افـشـاءهـا  ويـبقـى متـمـسـكـاً بـعـروة غبـائه الى
مـاالنهايـة  ظروفنا الـداخلية كـارثية ومـحيطنـا األقليـمي ملتهب ودول اخلـليج الجتيد
ناسبة  وساسة  العراق يعيشون حالة االنقسام استخدام طـوق النجاة في اوقاته ا
ثلها  صغار القوم احلا والواهم بأنهم قادرون منهج وفق عـقليات متخندقة  ا
عـلى قيادة الـعراق وشعـبة  وفعالً هـنا اقولـها بصـوت عال هيـهات فالـعراقي صعب
راس  ولن يـقـبل اال بالـفـرسان الـنبـالء الوطـنيـ اصـحاب الـقـيم العـلـيا والـشرف ا
تـنافسون وكـأنهُ بال ثقافة  الرفيع لقـيادته   لن يقـبل العراقي اليـوم يتنافس عـليه ا
بال درايـة واليـعـرف مـايــدور حـوله  لـقـد غـفل سـاسـة الــصـدفـة عـلى قـراءة الـتـاريخ
ـرحـوم  على وغـفـلـوا قـراءة كتب عـلم االجـتـمـاع العـراقي لـعـالم االجـتمـاع الـراحل ا
ـرير ـواطن الـعـراقي  وتمـرده عـلى الـواقع ا الـوردي لـيـطـلعـوا عـلى حـجم مـزاجيـة ا
مهمـا طال او قصر الـزمن   نحن امام امتـحان نهائي لـقدرة ساسة الـعراق إيصال
ـتـصاعـدة لـلـتـهديـدات االمـريـكـية سـفيـنـة الـبـلـد الى برَّ األمـان  من خالل الـوتـيـرة ا
واإليـرانـية والـسـبل الـكفـيـلـة بـالتـعـامل مع هـذه االزمـة بطـريـقـة حتفظ حـقـوق الـعراق
وشعبه والتـسمح باستـخدام ارض العـراق للعدوان ضـد اي بلد جار   واذا تـمكنوا
من اطفاء تـلك الفتنـة من خالل لعب دور دبلوماسي كـوسيط  ب الدولـت (امريكا 
ايران )  وخـاصـة ان العـراق يعـتـبر  جـزءاً من سـاحة الـتهـديـد والصـراع  كمـا يراه

تصارعان  سيعطي أسبقية واهمية ومكانة راقية للدبلوماسية العراقية . البلدان ا
ماب احلق والباطل خيط رفيع !

وماب الظلم واالنصاف عدلْ وحكمة 
ومـاب الـعقل والـغبـاء فعلُ حـكيم ودور  مـحوري  اتـمنى ان يـكون لـنا دور مـحوري

تصاعدة . ا يهم هذه االزمة ا مَبنَّي على حكمة ومشورة خاصة 
سؤولـية السـياسية تميـز اننا عـلى قدر ا نـحاول ان نُثـبت للعـالم من خاللها أداءنـا ا
واالخالقــيـة وانـنـا عــلى قـدر حـمل اسـم الـعـراق وتـمــثـيـله بــاحملـافل  وبـقــدر حـكـمـة
تشرشل الذي عـاقب الشخص  الذي تـهجم عليه لـكن بطريقـة جعلت اجلمـيع منبهراً
بحكـمته وقوة ادائه وعـدم انهياره امـام التجـاوز الذي حصل عـليه  بعـكس كثير من

سـاسـتـنـا الـذين تـهـزمـهم  عـبـارات بـسـيـطـة تكـتب عـلى مـواقع
التواصل االجـتماعي  وتـثير شجـونهم لتـفتح لديـهم قريحة
السب والـشتم متـناس انـهم قادة مبـتعدون عن احلـكمة

واحلُلم بهكذا تصرف .
ارجوكم ساسـتنا العظام كونـوا بحجم العراق وتصرفوا

ُبتلى . بحجم عراقة وتاريخ وتضحية هذا الشعب ا
ـسـتـوى وعـقل ودهـاء تـشـرشل وهـذا نـريـد ان تـكـونـوا 

قليل بحقكم ان احسنتم التصرف .

مـجـموعـة بـعـنوان "حـوار األبـعاد
األربـعــة" وبـعــد مـنــفـاه الـلــنـدني
نشـر في الـعام 1984 إلى بيروت
مع حتــيـــاتي" وفي الـــعــام 1990
أبـواب إلى البـيت الـضـيق" وكان
آخــــر مـــجــــمـــوعــــة له " دروب في
ـــنـــفى" 1996.لـــقـــيت احلـــركـــة ا
الـتـجـديـديـة فـي الـشـعـر تـشـجـيع
ــبــدعــ ودعم وتـــأيــيــد بــعـض ا
الـذين كان يُـنظـر إليـهم كمـرجعـية
لــلـــحــداثـــة وكــان مـن أبــرزهم في
الـــــــعــــــراق الـــــــنـــــــاقـــــــد واألديب
الفـلسطـيني جـبرا ابراهـيم جبرا
الــذي يـقـول عـنه بــلـنـد في حـديث
مع الــكـاتب (1991) أنه أكــثـر من
اســـتــــقـــبل نــــتـــاجـــهـم اإلبـــداعي
بــإعـجــاب وتــشــجــيع حــيث كـان
يرى في بلـند وبدر شاكـر السيّاب
شــاعــرين مــجــدّدين وإن اخــتــلف
أسـلـوبـهـمـا فـي كـتـابـة الـقـصـيـدة
احلـديـثــة  وكـان يـؤكــد عـلى بـدر
االســتـمـرار في أســلـوبه مـا دامت
الصور تومي كل واحدة منها إلى
األخــــرى فــــبـــدر " عــــ وذاكـــرة"
مـرهفـة ملـيـئة بـالصـور ويعـترف
بـلـند أن مـفـرداته كـانت "أغنى من
مــفــرداتـي". أمــا عن شــعــر بــلــنــد
فـيـقــول جـبـرا ابـراهــيم جـبـرا في
الــعـام 1951 أنه " شــعــر صُــور"
فــهــو كــالــفــنــان احلــاذق ال يـلــقي
بــاأللـوان عــلى لـوحــته جـزافـاً وال

يـــرسل اخلـــطــــوط عـــلـــيـــهـــا أنّى
اجتــــهت إنه يـــورد تــــفـــاصـــيـــله
مــرتــبــطــة مــتــمــاســكــة فــتــنــمــو
ــوّاً من الـــقـــصــيـــدة بـــ يــديـه 
الداخل ككل األعـضاء احليّة وإذا
بــهــا وحــدة مــتــكــامــلــة لــهــا أول
ووسط ونهـاية كمـا يقـول أرسطو
في وصف العمل الفني الصحيح
ويــضـيـف جـبــرا: إن شــعـر بــلــنـد
كـــالــصـــور ذات األعــمــاق فـــيــهــا
أضـــواء وظالل فـــيـــهـــا الــقـــريب
وفـيـها الـبـعـيـد وكـلّـهـا تـسـتـهدف
ـــوضــوع وقـــوته وبــروز وحــدة ا

جماله.
 } } }

كم كنتُ سـعيـداً ح اطّـلعت على
ــنــتــدى الــكــتــاب الــذي أصــدره ا
الــثـــقـــافي الـــعـــربي - األفـــريـــقي
ـــوســـوم " بـــلـــنـــد احلـــيــدري- وا
اغـــتـــراب الـــورد" وأشـــرف عـــلى
إعـــــداده عـــــيـــــسى مـــــخـــــلـــــوف
مـــنـــشـــورات جــــمـــعـــيـــة احملـــيط
ـغرب ط/1  الـثـقافـيـة أصـيلـة  ا
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بيروت

بلند احليدري نزار قباني ادونيس  سعدي يوسف من اليم احمد مطر 
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فجر اجلـمعة 17/من أيار/ مايو
وانــا اتـــصـــفح الـــصــحف 2019
الــــعـــــربــــيــــة الـــــصـــــــــــادرة في
هــــزنـي نـــــعي األديــــــب لـــــنـــــدن
الـعــراقي الـبـاذخ فـوزي كـر في
االديـب الـذي مــغــتــربه الــلــنــدني
عــرفـــته مــنــذ ســنــوات بــعــيــدات
كـنا نـرتـاد مـقهى (1964-1963)
لــغــرض فــاضل فـي كــرادة مـــر
الـقـراءة حتــضـيـرا لالمــتـحـانـات
وكنت ارى مـجموعة من الوزارية
ولــقــدعــجــبت األدبــاء من زمالئـه
كـيف انـعـقـدت اصـرةصـداقـة بـ
ـــشـــاكس الـــصــاخـب الــشـــاعــر ا
وبــ احلــيي شــريف الــربـــيــعي
الدمث الذي ال يكاد يسمع صوته
?! وبــقــيت أتــابـع مـا فــوزي كـر

يــنــشــره عــلى مـســتــوى الــشــعـر
والبـحث ومازلـت محـتفـظا بأول
كـــتـــبه (من الـــغـــربــة حـــتى وعي
الغربة) الـصادر سنة 1972وكان
الــعـــنــوان نــبــؤة بــحــيــاته الــتي
فضال عن كتابه أمضاهـا متغربـا
(ثياب اإلمـبراطور.الشـعر ومرايا
احلـــداثـــة اخلـــادعـــة) أدرت عـــنه
حــديــثــا نــقــديــا نــشــرته جــريـدة
كــمــا (الـــزمــان) في 2007/2/20
تــــولـى جـــمـع نــــتـــاجــــات األديب
الـــعــراقـي الــذي بــخـــسه الـــنــقــد
الذي االدبي شأنه; ادمون صبري
رحل إثــــر حــــادث اصـــطــــدام في
ـــوصل الـــطــــريق الـــرابـط بـــ ا
كــــمـــا وبــــغـــداد في 1979/3/25
قــــــــرأت كـــــــتــــــــابـه ( تـــــــهــــــــافت

ـــثـــقف .اهــواء ا الـــســـتـــيـــنـــيـــ
ومخاطر الفعل السياسي).

لقد اقـتنيت مـؤخرا كتـابه (مدينة
ـثل حـديـثا في الـذي  الـنـحاس)
يـنـحو السـيـرة الـذاتـيـة لـلـمـؤلف
مــنـــحـــا الــســـرد الـــقـــصــصي أو
وبـيـنه وبـ الـقـصـة أو الـروائـي
الـروايــة أكـثــر من وشـيــجـة.لــغـة
فـهو جـمـيلـة ومكـثـفة فـوزي كر
عــلـى الــرغم مـن عــيــشـه في بــلــد
االغــتــراب مــنـذ نــهــايــة ســنـوات
الـــــــســـــــبـــــــعـــــــ مـن الـــــــقـــــــرن
ظـلـت لــغــته جــمــيــلـة الــعــشــريـن
فــــــــضـال مــــــــزيـــــــة رقــــــــيــــــــقـــــــة
فكتابته مختزلة من غير التكثيف

إخالل بعملية التوصيل.
يـحـدثــنـا فـوزي كــر عن حـيـاته
فـي تـلك احملـلـة الـهـادئـة الـغـافـية
وبـيـتـهم عـلى كـتـف دجـلـة اخليـر
طل عـلى حقل الـنخيل البـسيط ا
ظلت ـمتـد نـحـو النـهـر الـواسع ا
احملـلـة هـادئـة حــتى طـرأ عـلـيـهـا
هؤالء طـارىء نـهـايـة الـسـتـيـنـات
األغــراب الـذين جـاءوا مــدجـجـ
بــالـريـبــة والـشك ودس األنف في
حـــتى في أمــور الـــنـــاس كـــلـــهـــا
قصيدة يكتبها وعنوانها ( وجه)
فـي صـديـقه الـشـاعـر عـبـد األمـيـر
يــــــظل أحــــــدهم احلــــــصــــــيــــــري
يـسـتــوقـفه وعـلى وجـهه يــطـارده
ابتسامة إبتسامة من يخفي سرا
كـانت تبـعث الـريبـة واخلوف في

قلـبه يسأل بـلهـجة هامـسة التنم
لــهــجــة عـن حــسن طــويــة ونـــيــة
خالـية تمـاماً من الود الـذي نالفه

في الصوت الواضح الصريح.
لقد قالها;قـصيدته في عبد األمير
لــــــكن صــــــاحب احلــــــصــــــيــــــري
يظل رتابة اإلبتسامة الشـاحبة ا
يــطـارده بـالـســؤال عن الـشـخص
هــذا اإلحلــاح في الــذي يــقـصــده
يـدخل الـذعـر الحــقـة والـسـؤال ا
إلى قــلــبه وألن الــدنـيــا تــغــيـرت
فقـدقرر ومـوازين احليـاة اخـتلـت

الرحيل وعبور احلدود.
ا اهمله التاريخ يقف إنه يؤرخ 
عــــــنـــــد األمــــــور احلـــــيــــــاتـــــيـــــة
الـتي كــانت جـزءا من الــصـغــيـرة
احلــيـــاة الــثـــقــافـــيــة في عـــقــدي

 . الست
والـــــــســــــبـــــــعــــــ مـن الــــــقــــــرن
يسـتـعيـد ذكرى (مـقهى الـعشـرين
الـذي يــصــر الـشــاعـر ــعـقــدبن) ا
ـشـهــداني) عـلى ولـيــد جـمـعــة (ا
كان تـسـمـيتـهـا (كهـوة ابـراهـيم)!
يــفـضل اجلــلــوس عـلـى مـقــاعـده
قهى بعـيدا عن لـغط ا اخلارجـية
ــارة ومـحــتــســيــا عـلى  يــرقب ا
كـما ـتـمـيـز مـهل شـاي ابـراهـيم ا
يـسـتذكـر مـشرب (كـارديـنيـا)الذي
خـــصه بــــكـــتـــاب حــــمل عـــنـــوان

(العودة إلى كاردينيا). 
وإذ نقـرأ كتـابه (مراعي الـصبار)
الــصــادرة طــبــعــته األولى ســنــة

وقـــــد أهـــــداه (إلى عـــــبــــد 2015
الــســتــار نــاصــر.الـصــديـق الـذي
رحل) فـــإن الـــفــصـل الــذي حـــمل
الكتاب عنوانه ( مراعي الصبار)
هــو يــســتــوقف الــقــارىء طــويال
حــــديث شــــفــــيف مــــداف بــــاأللم
واألسـى عن صـــديـــقـه الـــشـــاعـــر
ـــشـــاكـس شـــريف الــــربـــيـــعي ا
ـرض الـوبـيل الذي وارهـاصات ا
تمـثلة بـالقيء وإحساس ا ألم به
ســــريع الــــزوال بــــالــــعــــجــــز عن

احلركة.
لـقدافـصح عن إمـكانـات تعـبيـرية
وقدم لـنا صـورا مؤثرة عن عالـية
وحــتى مــرض شـريـف الـربــيــعي
النزع األخير ومغادرة احلياة في
الــعــاشـر مـن ايـلــول/ ســبـتــمــبـر
1997وكـان آخـر مـاصـدر لـفـوزي

كــــــــر كـــــــــتـــــــــابه (الـــــــــقـــــــــلب
ـفـكـر.الـقـصـيـدة تـغـني ولـكـنـها ا
الــصـادرة طـبــعـته تـفــكـر أيــضـاً)
ـيالنو ـتـوسط  األولى عن دار ا
يدرس فيه اإليطـاليـة سنة 2017
ــفـــكــرة; قـــصــيــدة الــقـــصــيـــدة ا
وهـــو يـــرى فـــقـــر اإلرث األفـــكـــار
الـــشـــعـــري الـــعــربـي مـــنـــذ أيــام
اجلـــاهــــلـــيـــة بـــهــــذا الـــلـــون من
وحــــتـى ايــــامــــنــــا الــــقــــصـــــيــــد
واحــتـفــاء الــقـصــيـدة احلــاضـرة
ـهـارة الـلـفـظـيـة على الـعربـيـة بـا
ــضــمــون حــســاب احملــتــوى وا
وهــو الــذي أفـــاض فــيه نــقــادنــا
حـــتى إن الـــقـــدامى واحملـــدثـــون
اجلـاحظ إنـحـاز إلى إلى قـصـيدة
ـعاني--كـما الشـكل والـلفظ ألن ا
يــرى-- مـــطــروحــة فـي الــطــريق
يــعـــرفـــهــا الـــعــجـــمي والـــعــربي
ا وا دني والبدوي والـقروي وا
الــشـأن في إقـامــة الـوزن وتـخـيـر
الـلــفظ وســهـولــة اخملـرج وكــثـرة
ــاء وفي صـحـة الــطـبع وجـودة ا

السبك.
وهذا الكتـاب الذي قلت في شأنه
ال يــقـــدم عــلى قـــراءته إال قــارىء
فـــهــذا الـــنــاثـــر من طــراز يــفـــكــر
جتـلي وجتلـو نـثره وتـزينه فـريد
ويـنـمـاز بـأسـلوب ثـقـافـة واسـعـة
اسـر- كمـا يصـفه الـدكتـور حسن
نـــاظم- بـــحـــاجــة إلـى مــثـل هــذا

; قارىء يفكر. القار
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