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حميد سعيد شاعر احلداثة

لتقى العراقي لـلثقافة والفنون امسية يقيم ا
فنية غنائية. 

وقـالت رسـالـة دعـوة تلـقـتـهـا (الـزمان) امس
لـتقى يقيم االمـسية مسـاء اليوم الثالثاء 21 ان (ا
ـطـرب ايــار اجلـاري ويـحـيــيـهـا كـروان الــرافـدين ا
ــنــشــد وذلك في بــيت الــثــقــافــة الــعــراقـي عــائــد ا
والـفـنـون في عـمان - جـبل احلـس شـارع الـرازي قرب

التوليدو دار رقم (20) .
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رواية محـطات لـلكـاتب والشـاعر واحمللل الـسيـاسي والنـاقد االدبي حـميد احلـريزي تـتشـكل في اسلـوبها
تـلكهـا ويتعـامل بها ثـقافيـا وعليـنا من هنـا اخذ كل هذه ـا لهذه الـصفات الـتي  وما تطـرحه من افكار 
احملمـوالت بـاالعـتـبار قـبل الـشـروع في قـراءة روايته الـتي جـاءت بـثالث اجـزاء وهي (العـربـة) و (كـفاح) و
ـا لـهـذه العـالمات واالنـسـحـاق الـفـكريـة من اهـمـيـة في بـنـاء اسلـوب الـروايـة ومـجرى (الـبيـاض الـدامي ) 
( مـحطات ) داللة السرد فيـها وتقسـيماتهـا وحركة الشـخوص واالفكـار التي طرحتـها. العنـوان الرئيسي
ر بـها الـبطل او واشارة تـتطـابق مع ما سـتقـدمه الروايـة من احـداث تأخـذ ابعـادا مخـتلـفة في كل حـقبـة 
ـبطن الـذي يـبد من بـدايـة احتالل الـعـراق من قبل ابطـال الـرواية عـلى الـرغم من تـسلـسلـهـا التـاريـخي ا
بريـطـانـيا فـي بدايـة الـقـرن العـشـرين ويـنتـهي بـعـودة االحتـالل في بدايـة الـقـرن الواحـد وعـشـرون من قبل
ـتحـدة االمريـكـية. والـعـنوان داللـة عـلى احلركـة الـتاريـخيـة الـتي اتسم بـهـا بنـاء الـرواية وحـركة الواليـات ا
السـرد ومـا انـطوت عـلـيه كـأرشيـف ثقـافي ال حـصـاء احلوادث ورصـدهـا ومـناقـشـتـها ومـعـرفـة اسبـابـها
واهـدافـهـا ومن ثم طـرح نـتـائـجـهـا  ودرس حـركـة اجملـتمـع وسـلـوكيـات افـراده و مـؤسـسـاته وكـانه اراد
ت بـصلة حلركة ابطـاله ووقائع احلياة التـي تمت لهم بصلـة او التي اثرت او ستؤثر في االحاطة بكل ما 
تفسير الواقع الذي ناقشه عـبر تصورات عامة وخاصة. واخـضع السرد جلميع وقائع احلياة وهي رواية

ـلـحـمـيـة الـتي كـتـبت عن تـاريخ تـتـقـارب مع الـروايـات ا
الــشــعــوب والــتــحــوالت في حــيــاتــهــا من خالل تــاريخ
االشخـاص كـما فـي ثالثيـة جنـيب مـحفـوظ وحـياة سي
السيـد وابناءه. او مـلحمة تـولستـوي (احلرب والسالم)
والكـثـير من االعـمـال التي تـنـاولت حيـاة الـشعـوب عـبر
شـخصـيـاتـهـا خالل حـقب تـاريـخـيـة اثـرت عـلى مـجمل
البـنـاء والـتكـوين لـهـذه اال كمـا حتـدث احلـريزي عن
مــجـمـل الـتــحــوالت في تــاريخ الــعــراق من االحــتالل (
الـعــثــمــاني ) لــيـحـل مـحــله بــأفــكـار الــعــصــر احلـديث
االحـتالل االنـكـلـيـزي وكـيف صـارع الـشـعب الـعـراقي
االحـتالل اجلـديـد مــا بـعـد الـعــثـمـاني بـقــواه الـوطـنـيـة
ـــنـــقــوصـــة وصــوال إلـى االحــتالل وأنــتـــزع ســـيــادته ا
االمـريـكي االجـد عـام  .2003مـكـرسـا الـروايـة لـسـرد
تاريخ نضال احلزب الشيوعـي كقوة نضالية تدافع عن
عـدم بـقيـادة العمـال والفالحـ لبـناء دولة الفقـراء وا
ــســاواة حــسب الــفــكــر الــشــيــوعي الــذي جــاءت به ا

اركسية. النظرية ا
اللغة التي استعملها في السرد...

استعـملت الـلغة الـشعـبية الـدارجة في اعـمال قلـيلة في
ا لها من وقع االدب العراقي ولعل كتاب فترة االربعينـيات واخلمسينيات هم االكثر كتـابة باللغة الدارجة 
عبرة عن احاسيس عفـوية  وهي محاولة لنقل مشاعر ابطاله بصدق وعمق حسي في موسيقى السماع ا
االحساس فجـاءت الرواية ب الـلغة الـعربية الـفصحى مسـتخدما الـسالسة وب الـلغة الشـعبية الـعراقية
تلقي وقد تكـون بعض الكلمات صعبة الدارجة ليجعل العمل واقـعة تقترب في مشاعرهـا من احاسيس ا

تعلمة... تون للمجتمع من الطبقة غير ا التحول وانت تتحدث عن افراد 
حتوالت البطل من حتوالت الواقع...

انـنـا ازاء عـمل مـلـحمـي قـاده احلريـزي حتـت عنـوان بـطـله ( مـظـلـوم ) الـذي حتـولت حـيـاته من الـريف الى
ديـنـة وحتول اسـمه مع التـحـوالت الدرامـاتـيكـية في حـيـاته وحيـاة اجملـتمع وهي فـتـرة حتول الـعراق من ا
ـدينـة وترسـيخ العالقـات التـجاريـة ( الكـمبـردورية ) الـتي ثبـتهـا االنكـليـز بعد االقطـاع والريف الى حـياة ا
ا يـعني انه اختط بناء روايته على احتاللهم العراق لتشـكل بناءات جديدة للمجـتمع واالنسان العراقي 
ضوء احلركة التاريـخية في التحـوالت االقتصادية واالجتـماعية والفكـرية التي حدثت للـشعب العراقي بعد
ط حـياة البـطل على ضـوء التـحوالت الـكبرى احتالله من قـبل بريـطانيـا وهذا مـا جنده في حتـول وتغـير 
التي وقع فيـها العـراق من نهايـة االقطاع في  14تموز  1958على ضوء قانـون االصالح الزراعي الذي
وقع بـ معـاداة الـقـوى الرجـعـيـة له واالخطـاء الـتي ارتـكـبت في تطـبـيـقه عـلى ارض الواقع  وبـدايـة حـياة
ا خطط له االستعمار الـبريطاني بدمج السـوق العراقية  بالـسوق الرأسمالية جديدة على ضوء خضـوعه 
عـدوم بعض االحـيان في واجتـياح الـعقـليـة الكـمبـردورية في حـياة الـشعب الـعراقي والـتحـول البـطيء او ا
ا دن أننا أجزاء تاريخ ولكـنه لم يكتب كتاريخ وا حياة الريف والباديـة نحو التمدن وزحف الريف الـى ا
على ضوء قيم الـسرد وحكايـة حياة ونضـال ابطاله مع االخذ بـنظر االعتـبار  محاوالت احلـريزي االبتعاد
ـسـار في حـركـة ـبـاشـر ولم يـخل هـذا ا ـبـاشـرة في الـسـرد اال ان االحـداث كـانت جتـره لـلـحـديث ا عن ا
ـبـاشـرة في سـرد بـعض الـسـرد الـتي اخـتـطـهـا مـن بـقـاء جـمـالـيـة الـسـرد ضـمن حـدوده عـلـى الـرغم من ا

االحداث.
تعدد الصفات...  البطل ا

ـتعـدد الصـفات ؤلف ان يـقدمه لـنا الـبطل ا عنـدما نـقر حـركة سـير الـشخـوص يقف امـامنـا ما حـاول ا
خـتـلف االشكـال التي ظـهـرت في تاريخ عـالم الـسيـاسـة العـراقيـة وهـذا ما يـجـعلـنا نـدعي بـانهـا رواية و
سيـاسـية اكـثـر منـهـا اجتـمـاعيـة عـلى الرغم من اخـتالط الـسـياسي بـاالجـتمـاعي  فـإبطـاله عـلى الرغم من
تسليط الـضوء على حيـاتهم السيـاسية بالـذات اال ان احلياة االجتـماعية والـفكرية كانـت حاضرة ولو باقل
ـهم الـسـيـاسي والـتحـوالت الـتي رافـقت هـذه احلـياة أن كـانت عـلى الـصـعـيد ـا تتـحـدث الـروايـة عن عا
العاطفي او االجتـماعي او االقتصادي تـشكل جزء مهم في بحث مـسار السرد في حيـاة البطل (مظلوم )
أن اختـيـار احلريـزي بـطله من قـاع اجملـتمع مـن الطـبـقة الـرثـة (على قـول مـاو ) التي خـرجت من اجملـتمع
ديـنة الفرد دينـة لتقع وسط الـبراءة التي يـحملهـا أبناء الريـف واخملاتلة الـتي يعيـشها أبن ا الزراعي الى ا
غـريات التي بروح الربح واخلـسارة  ولـكنه يـبقي بطـله محـافظا عـلى نقـاءه النضـالي على الـرغم من كل ا
صاحـبـته مـظلـوم هـو صـورة لعـشـرات من ابـناء الـعـراق الذيـن رزحوا ومـا زالـوا حتت خط الـفقـر والـعوز
ـتعاقـبة علـى احلكم في العـراق والتي كانت واحلرمان ويـنتظـرون الفـرج الذي لم يأتي بـسبب احلـكومات ا
تعمل لذاتها ودائـرة محيطها قبل ابـناء شعبها ونـقل لنا ببساطـة حركة احلياة لهـذه الشريحة من اجملتمع
والـتي تـمـثل االكـثـريـة واوضح الـفـرق بـ اخالصـهـا لـلـوطن وبـ الـنفـس الـبرجـوازي الـذي سـلم الـوطن
للمحتل في مجمل الـتحوالت التي حترك ضمنهـا البطل والشخصيـات االخرى كان احلريزي يؤشر على
بادئهم ونضالهم من اجل الشعب وب من باع ضميره وارتضى وامتهن العالمات الفارقة ب اخمللص 
ـؤلف ان يضعـنا بشكل او الدعارة بأشـكالهـا السياسـية واالجتـماعية واجلـنسية لـيحقق مـآربه. استطاع ا
آخر على النـبض الذي يتحـرك به الشارع العـراقي على الرغم من كونه مـحصورا بفـئة معيـنة دون الفئات
االخرى ( سـناتي علـى ذلك في النـهاية ) من خـالل حركة ابـطاله مـستـخدمـا التـضمـ واالعادة ( الفالش
سـحوقة باك ) والذكـريات من اجل ايـصال الـفكرة الـرئيـسيـة التي حمـلتـها الروايـة وهي معـاناة الـطبقـة ا
ونضالها الذي ذهب دون ان يقدم نتيجة نظرا للصراعات ب الفئات السياسية وفشل القيادات السياسية
ختـلف افكارهـا وبالـذات القيـادات الشيـوعيـة في قيادة الـعمل النـضالي عـلى اساس الكـفاح لبـناء دولة
هـادنة لـلـوصول الى سـدة احلـكم حتى لـو كـان مشـاركـة مع احملتل واالحـزاب الـرجعـية سـاواة ولـيس ا ا
لحمي كما تاسلمة واعداء حزب الـطبقة العاملة. . تـعتبر رواية ( محطات ) من الروايـات ذات النفس ا وا
اسلفـنا حتمل تـاريخ نضال شـعب ولكن من وجـهة نظـر واحدة  هي وجهـة نظر نـضال احلزب الـشيوعي
العـراقي بـيـنـما اغـفل الـراوي حـركة الـنـضـال لبـقـيـة احلركـات الـسـياسـيـة التـي شاركـته الـنـضال في كل
العهـود بغض النـظر عن شكل هـذا النضـال هل هو مـتسق مع ما نـؤمن به او نخالـفه وهذا ما يـؤخذ على
وضوعـية من احلـركات االخرى الـتي هي احدى صفـات الراوي كمـا جندها الرواية في عـدم احلياديـة وا
مـثـاال ولـيس حـصـرا في روايـة كـازنـتـزاكي ( االخـوة االعـداء )الـصـراع بـ الـبـيـريـات احلـمـر والـبـيـريـات
الحم السـود او (احلرب والـسالم ) لتـولسـتـوي واعجـاب أحد أبـطاله بـاحملتـل نابـليـون بونـابرت  وفي ا
ؤلـفـ لفـئـة معـينـة لـكنـهم تخـلـوا عن السـباب التـاريـخيـة وفي كل هذه الـروايـات على الـرغم من انـحيـاز ا
شيـنة على غـرمائـهم في عالم الـسياسـة وترك االمر لـلقـار ليحـكم واعطاءه واطالق االلقاب والـصفـات ا
الدور الـذي ينحـاز به ويحـكم وهو مـا يجـعلنـا القـول لوال هـذا االنحـياز الفـئوي لـشكـلت رواية (مـحطات )
الحم في تاريخ الروايـة العراقيـة والعربيـة. خصوصا وقـد اتخذت موقفـا رائعا من االحتالل ومن احدى ا

ثل وجهة نظر اغلبية الشعب الرافض لالحتالل.. ا  وقف  ايد وناصر االحتالل وحللت ا

يشكل  الشـعر العراقي احلديث
ظـاهرة تـستلـزم الوقـوف علـيها
ورصد جوانب الوجه الفني في
الـقصـيـدة بـاشكـالـهـا اجلمـالـية
اي دراسـة كل توابـعـهـا الـفـنـية
سـالـكـ تـتـبع اغـلب شـعـرائـها
شـهد الـذين تركـوا بـصمـة في ا
الـشعـري من جيـلهـا االول حتى
االن وســيــكــون لــزامال عــلــيــنـا
القاء نـظرة سريعـة على الرعيل
االول من جـيل  شــعـر احلــداثـة
حـــتـى ال يـــتــــشـــتـت مـــوضـــوع
الـبـحث الـذي نـريـد وضـعه بـ
يدي القـاريء عن شاعر تواصل
بـنـسق واقـتـدار عالـي في صنع
الـظـاهـرة الفـنـيـة في الـقـصـيدة
احلـــديــــثـــة عـــلـى مـــدى زاد عن
ستـ عامـا انه الشاعـراالنسان

حميد سعيد 
وتنـاول حـمـيـد سعـيـد االنـسان
والـشاعـر ليس سـهال فقـد عاش
الـشاعـر بازمـان كان من الـسهل
ان يكون شـاعرا تابعـا لسيد او
جـدا لـشـخصـنـة حـاضرة في
مـحـفل حيـاته وتابـعا لـرمز كـما
فـعل عدد من الـشعراء مـن جيله
اال ان حــــــمـــــيـــــدا كـــــان بـــــارزا
انه ـبدئـية ا وحـاضراوتابـعا 
ـعـتــقـداته الـتـي نـشـا عــلـيـهـا
ــشــهـــد الــعــروبي حــيـث كــان ا

سبيال في ثقافته ..
دينه بابل : والدته وعشقه  

ولــد الــشــاعــر حـــمــيــد ســعــيــد
ــديـنــة احلــلــة ( بــابل )  تــلك
ـــــديـــــنـــــة الـــــتي حتـــــمل ارث ا
حــضـارة مــهـمــة انـهــا حـضـارة
بابل احدى اهم حضارات اال

وفـي اجلـــــانب الـــــصـــــغـــــيــــر (
الصـوب الصـغير ) في مـحلة  (
الـوردية )  في اجلـانب الـشرقي
من مـديـنـة احلـلـة وحتـديـدا في
الـــســابـع والــعـــشــريـن من عــام
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وللحـديث عن مدينـة احللة هذه
ــديـنـة الـتي تـنــام مـسـتـرسـلـة ا
بـهـدوء عـلى ضـفـتي شط احلـلة
يــسـتـلـزم بـنــا الـعـودة لـلـتـاريخ
ا ه وحديـثه فهي مـدينـة  قـد
حتـــــــتــــــــوي من اثــــــــار واطالل
واضـرحة تـعتـبر ( اقلـيم ) وهو
مـن اقـــــــدم االقـــــــالـــــــيـم الـــــــتي
اســتـوطــنــهــا االنــسـان ..لــذالك
ســنــجــد الحــقــا انــعــكــاس هـذا
دن االرث مـاء الـفرات ونـخـيل ا
رمـية عـلى شاطئـيه  في شعر ا
حـمــيــد سـعــيـد حــيث اعــتـزازه
ببـابل احلـضارة ومـلـوكهـا فـقد

كانت حلما في اغلب
اسـرتـني حـروف الـبـدايـة .. هل

انا وحدي 
الذي اسرته حروف البداية 

اســألـــوا جـــيـــلـــكم وانـــا اســأل
القادم 

اسـألـوا كل ذي جنـة وانـا اسأل
الواهب 

بــغض الــنــظـر عـن زمن كــتــابـة
هذه الـقصيـدة ( عودة الى مرفأ
الـبـدايـة ) وفـيـهـا يـطلـق سهـمه
عن جـمال الـنخل الـذي علق في
تـكـويـنه وعن احـاديث الـعـشـية
ازل ) ..  في ( شرفات سطوح ا
االحــاديث بـعــد الـعــشـيــة انـثى

تضاجع في كبر 
                               

لغة االقوياء
حملتني االحاديث طفال 

ـر طـعم حــمـلــتـني .. ولــلـهـلـع ا
اسطوانة 

في ليالي اجلنوب .
واذا مـا جتاززنـا احلان قـصائد
حـميد سـعيد مـنذ بـداياته حتى
غــربـته الـقــسـريــة الـعـراق وعن
مـدينـته  واحالمه وانتـقلـنا الى
ط قـصـائـده في الـغـربة الـتي
امــــتـــدت حــــتى االن اكــــثـــر من
خـمـسـة عـشـر عـامـا سـنـقف من
دون شك عــلى فــيض مــشــاعـره
وانـــ نــــبـــضـــات قـــلــــبه فـــفي
قصيدة مهداة الى زوجنه نفيلة
وابـنـيه بــاديـة ومـصـعب  (  مـا

يـشـبه اخلــراب .. بل هـو اخلـراب
رارة ..  )  يتسائل 

هل اعرف هذه الوجوه 
هل مررت من هنا 

وهـل اقمت حـيث تـظـهـر االشـجار
في نهاية الطريق ?

اسئلة تغير الصورة 
ــضي نـحــو حـتـمــيـة صـورة ثم 
رسـمهـا كان االرض انـقطـعت عنه
ولم يعد هناك امل في العودة .. 
ـوت في انتـظار كل حي عـند كل ا

باب 
ال فـرق بـ مـيـتـة ومـيـتـة .. وبـ

مقتول ومقتول 
الــوقع الـــقــصــصـي الــســردي في

قصائده :  
خلق حميد سعيد متعته الشعرية
ـقـدرته بــعـد ان صـنع مــزاجـهــا 
ــهـارة الـتي يـتـمــتع بـهـا ولـقـد وا
كــان واضــحــا مــدى تــنــقـلـه عــبـر
وسيقى ترويضه لغة قصائده وا
الـتي يعـزف بهـا حيث تـقوم لـغته
الــشـعــريــة بــشــكل مــنــظم طــبــقـا
البـداعات قـصائـده خصوصـا تلك
الـتي ظهـرت في قـصائـد السـردية
بـرغم الـيـتـهـا والـتي اشـتـهـر بـها
قــبـــله شـــعــراء احلـــداثــة امـــثــال
سـعدي يـوسف حيث قـادته كتـابة
ـــضي الـــقــصـــة الـــنـــثــريـــة الى ا
القصص الشعرية وشاركه بنفس
االهـتمـام الشـاعر يوسـف الصائغ
وسـامي مـهـدي وقـد اطـلق بـعض
الـنقـاد على هـذا النـوع  ( اللـمحة
الـــقـــصــصـــيـــة )  عـــلـى ان رمــوز
الــشـاعـر في مــثل هـذه الــقـصـائـد
غـالــبـا مــا تـكــون رمـوز ( عــابـري

سبيل ) 
رجل في الـسـبـعـ .. وسـيـدة في

? ....
يلتقيان ... 

شفى في عمان 
اتعرفني ... ?

يفترقان 
في شـارع فـيـصل فـرحـان اجلـربا

... حيث يقيم 
رآها 

يتعقبها كلب جبلي حذر 
اسرع 

فابتسمت 
وهي تقول ... أحقا اليتذكرني ..?

ضي في السرد الشعري  ثم 
في دائرة الهجرة 

فـاجــأه صــوت امـرأة  ,,يــاتي من
زمن جد بعيد 

أأنت ? 
بلى 

كـان حلـميـد سـعيـد وقع مـتواصل
فـي الشـعـر الـقـصصـي في ديوانه
االخــيــر ( مــا تــأخــر من الــقــول )
ــطــبــوع  فـي شــبــاط من الــعــام ا
احلـــالـي ..ولم تـــخــــلـــو دواويـــنه
الــسـابـقــة من الـشـعــر الـقـصـصي
ـرور في شوارع فـفي قصـيدة  ( ا

سلفادور دالي اخللفية ) 
تبدا اللعبة 

ـــسـح عن ذاكـــرة يــــاتي رجـل .. 
الليل خطاياه 

يــكــون الــرجل االتي عــلى هــيــئــة
ثعبان 

على هيئة بغل قادر 
نح الصورة لون الوقت  ان 

كن القول ان الوصف الذي هنا 
اعـطاه لـلـرجل يكـاد يـكـون تهـيـئة
ـــســـرح وهــذا لـــرجـل ســيـــدخـل ا
الـوصف يـهـييء لـلـمـخـرج صورة

رجل تلزم اضهارها للمتلقي ..
الـصــورة الــشـعــريـة لــدى حـمــيـد
سعيد ايضـا  لم تختلف عن غيره
من شــــعـــراء احلـــداثــــة بل يـــحق
ـيــزهـا فـي كـثــيـر من الــقــول ان 
قـــصـــائـــده حـــيث الـــنـــخل ومـــاء
الـفرات والـبـسـاتـ وقـرى الـط

تـلك التـي تطل عـليـها ( الـوردية )
مسـقط راس الشـاعر في محـافظة
بابل وسط احللة حـيث تمتد على
ثالثة اطراف مـنها قـرى وبسات
ـقـابلـة نـهر وفي اجلـهـة االخرى ا
الــفــرات ..  اي انــهــا من مــوروث
حياته ومـجتمعه وقـد ابدع حميد
سعيد بوصف الصورة الشعرية.

..ِ قرأنا على رُقُمِ الط

ُ.. فاتِحَةَ إنَّ قُرىً عَلَّمتها البسات
اءِ ا

رُّ بها.. كانَ الفراتُ 
ُ فيضيِّفهُ النخلُ والت

.. ْ جاءَ عن األوَّل
إن أبهى النساءْ

تُـخـرِجُ األخــضـرَ الـذي اخـتـطـفـتهُ
ليالي الشتاءْ
يُدفِّئُ ليلتها..
وتُدَفِّئُ ليلته..

ويـعـودُ إلى رحِمِ األرض.. مـا كـان
من شَجَرٍ طيِّبٍ

احلـــنــــ والــــشــــوق فـي صـــوره
الشعرية :

ويتسامق شكل الصورة الشعرية
لدى حـمـيد سـعـيد كـلـما اشـتد به
الــشـوق واحلــنـ  ,كــلــمـا جــلس
وحـــيـــدا حتـــضـــره صــورة بـــابل
الـتاريـخ واحلـضـارة ووحدانـيـته
كــثــرت بــعــد ان تــقــدم به الــعــمــر
ويـجب الـقـول ان اغـلب الـشـعـراء
لـم يـجـرؤ ان يـصل لـوصف صـور
شعريـة عن مدينة حـضارية وهذا
االعـتزاز الـنفـسي لم يكن حـاضرا
في صـوره الـشعـريـة  لوال اعـتزاز
الـشاعـر باحلـضارة ..كمـا في هذا

النص القصير
.. كُلَّما زارني الشجرُ البابليُ

.. ثمَّ أدخـــلــتُـهُ ساللــةَ الـــعــواصفِ
انتسبتُ إليهْ

ومضيتُ ألبحث عنهُ..
في كــتبٍ.. لم أعــدْ أتـذكَّــرُ أين هي

اآلنَ..
مُذْ فارقتها عناوينُها

وسأسأل عنهُ بالداً جفتهُ
وأسألهُ..

.. عن بالدٍ إذا ما رَحلْنا إليها معاً
أتراها ستعرفنا?

قصائده الوطنية والعربية :
ــواقف الـــوطــنــيــة كـــثــيــرة هـي ا
قطريا وعربيـا في قصائد الشاعر
حــمــيـــد ولــقــد زخـــرت قــصــائــده
االولى بظـاهرة االنتـماء العروبي
فــهــو يــنـتــمي لــلــجــيل الــذي بـدا
باالدب الثوري ( وهو التعبير عن
ــشــاركــة في تــغــيــيــر الـــثــورة وا
االوضـاع الـسيـاسـية ) ومـثل هذا
ـــنــاخ والى االدب كــان يـــحــتــاج 
فــــتــــرة يـــعــــايش فــــيــــهـــا االديب
االحداث .. لقد عاش حميد سعيد
بــدايــاته احـداثــا كــثـيــرة من هـذا
النـوع وتـفاعل مـعـها وخـصـوصا
مــحـلـتي الـصـبــا والـشـبـاب  فـفي
قــصـيــدته الـفــتى وصـوت االرض
هداة الى شهيد فلسطيني مازن ا

ابو غزالة يقول 
اما الفتى العربي فقد اوقد 

الشمس 
والسيف

والنار 
دى في طريق العبور  الغى ا

عتقت كل دالية فالرياح ..
    ابنت عطرها 

ولــلــمــدن الــعــربــيــة في قــصــائــد
الــشــاعـــر حــمــيــد ســـعــيــد صــور
لــــلـــعـــشق واحلب  وخـــصـــوصـــا
غـرناطـة حـيث امضى هـناك فـترة
لـــلـــعـــمـل طـــبـــعت فـــيـــهـــا مالمح
شـاعـرية تـاريـخـيـة اقـترنـت بحب
احلـيــاة الـبـسـيـطـة الـتي تـعـمـقت

صور االحياء الشعبية فيها 
غرناطة 

ـقانق الـكوبي يـسال عـنهـا بائع ا
.. حارس العمارة

رسمت وجها في مصطبة البحر 
طار لم يالحظ الشرطي  وفي ا

     ان حزنها معي 
نع : قرات في دفتره قائمة با

•وجهها 
•احلشيش

•الثورة واحلزن .. 
كتاب ونقاد يكتبون عن الشاعر:
ســاهم نـــقــاط كـــثــيـــرون وكــتــاب
مــبــدعــون بــالــكــتــابــة عن حــيــاة
ومسيرة وابداعـات الشاعر حميد
سـعـيـد حـيث كـان حـضـوره زاخر
ـاذج مـخـتلـف من الـنـقادغ لـدي 
عـــراقـــيـــا وعـــربـــيـــا فــفـي كـــتــاب
دراسـات في ادبـيات عـزيـز السـيد
جـاسم لـالديب والـنــاقــد الـكــبــيـر
رزاق ابـراهـيم حسن حـيث يـسلط
الـضوء في فصـل منه عن كـتابات
عــزيــز الــســيــد جـاسـم الــذي كـان
صـديـقـا حـمـيـمـا لـلـشـاعـر حـمـيـد
سعـيد ومن جيـله الستـيني وكانا
معـا ( حميـد سعيـد وعزيز الـسيد
جـــاسم ) وهــــمـــا الـــقــــادمـــان من
مدين مختلفت في العراق كانا
يــجـــوبــان الـــشــوارع الـــتــراثـــيــة
والثقافية ( شارع الرشيد وشارع
ـــتـــفـــرع مـــنه ) وقـــد ـــتـــنــــبي ا ا
خـــصص عـــزيــز الـــســيـــد جــاسم
دراســة مـسـتـفـيــضـة عن الـشـاعـر

حمـيد سـعـيد وهـو كـتاب ( ايـقاع
بــابـلـي : قـراءة فـي شـعــر حــمــيـد
سـعـيـد ) حـيث ذكـر عـزيـز الـسـيـد
جــاسم عن قــيـام الـشــاعـر حــمـيـد
ــقـاومـة بــزيـارة بــعض فـصــائل ا
ـدة مـعـيـنـة قرب الـفـلـسـطـيـنيـة ( 
حـــزام االرض احملـــتـــلـــة ) وهـــذه
ـعـلـومـة تـؤكــد انـتـمـاء الـشـاعـر ا
الــصـمــيــمـي مع قــضــيــة عــربــيـة
ـــشــهــد االول مـــركــزيــة شـــكــلت ا

لعشق الشاعر حميد سعيد .. 
ويـسمـي د. مصـصـفى الـكـيالاني
في كــتـــابه عن الــشـــاعــر حـــمــيــد
سـعـيد ( شـاعـر الـبـدايـات ) يـلقي
مــقــاربـــة تــاويـــلــيـــة في الــدالالت
ـرجــعـيـة ويـســمي الـشـاعـر ب ( ا
شــــاعــــر الــــبــــدايــــات ) ويــــقــــول
الكيالاني ان حميدا شاعر طفولة
ــــاء وهـــو فــــيض من ذكــــريـــات ا
ـدن متل ( احللة تسـتعيـد ازمنة ا
ــنـازل ) حــيث اعــالي الــشـجــر وا
وعن بـــيــروت حــيث حتــمل ذكــرة
ـدن وحـلم الـشـاعـر يــنـقل عـشق ا

الشاعر 
في كـل يــــــوم كـــــنـت اضــــــرب في

شوارعك القصية 
من يرافقني اليك االن ?
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وفي كتـابه ( الشمـعة والدراويش
) يـقــول الـكـاتب هــشـام عـودة في
حـوار شــامل بـدأ في مــقـهى بـيت
الـــقـــمح ( ان الـــدخـــول الى عـــالم
حـمـيـد ســعـيـد لـيس سـهال  ,فـكل
بـاب تلـجه تـهف من حولك روائح
الـيــاسـمــ والـفــرنـفل والــنـارجن
والــبـربـ وحتــنـو عـلــيك شـجـرة
الصـفصـاف ) هذا القـول يؤكد ان
احملـاور هـاشم عـودة قـد نـفـذ الى
مـشـهــد حـمـيــد سـعــيـد من ضـوع
حروفه الشـعرية او النـثرية حيث
تـقف بغـداد بنـارها ولـهيـبهـا وما
خــلــفه االحــتالل مـن دمــار وحـزن
كـثـير في " غـابة الـرمـاد " لقـد كان
الشـاعـر حـميـد سـعيـد ولـد عصي
ي نام في احلـلم العـصي وينـتظر
ــصــابــيح حتــمل في ســرهــا مـا ا

يخبيء الطريق . 
وتـــكــثــر الـــصــور االبـــداعــيــة عن
حميـد سعيد عنـد ( نضال القاسم
) في كــــتـــاب جــــدلــــيــــة الـــشــــكل
ـضـمون .. حـفـريات نـقـدية في وا
مـ حـمـيـد سعـيـد الـشـعـري فـهو
اي حميد ( صـوت شعري متوهج
صـادق احلس رهيف الـتعـبير عن
خلـجـات نـفسه وهـو نـاقد ومـفـكر
متـمـيـز في االبـداع وهـو االنـسان
ــــعـــطـــاء .. الـــعــــراقي االصــــيل ا
والشعـر لدى حميد سـعيد ظاهرة
شعرية متميزة في الشعر العربي
ــــا في كــــتــــابـــــاته من احلــــديـث 
عذب قهور ا احساس باإلنسان ا
ــا الــذي يــتـــطــلع الى اخلالص 
هــو فـيه ويـســعى لـيــحس بـاالمن
والـسالم . وفي دراسـة في حـداثة
الــشــعــريــة  يــقــدم لــنــا الـكــاتب (
عـصــام شـرحت ) بـكــتـابه الـصـادر
في ســوريــا بــعــنــوان ( مــفــاتــيح
الشعريـة في قصائد حـميد سعيد
) مـفــاتــيح االسـلــوبــيـة اخلــاصـة
ميزة بالشاعر ومثيراتها الفنية ا
ـتـاز بـها هـذا الـشـاعر عن الذي 
سـواه ويقف الـناقـد شرحت بـاحثا
بـــدقـــة عن قـــصـــائـــد حـــمــيـــد من
الــنـــاحــيــة الــلــغـــويــة والــداللــيــة

واالسلوبية واجلمالية . 
يكتب بتفصيل ايضا عن االستاذ
عصام شرحت عن شـعرية الوحدة
الــنــصــيــة ( شــعــريــة اجلــمــلــة )
وشعرية اجلملة الفعلية وشعرية
الوحـدة النـصية  ,ان الشـاعر اي
شاعـر هو ربـيب اللغـة وهو الذي
يـخلق مـتـعتـهـا ويـصنع مـزاجـها
ـقـدرته ومـدى ما في داخل تـبـعـا 
الـــشــاعـــر من احـــســاســـات عــلى
ــمــوســقــة اجــنــحــة الـــكــلــمــات ا
ويـخـلص الى الــقـول ان الـشـاعـر
الـكـبيـر حـمـيـد سعـيـد كـان بـارعا
في عـمـوم قـصائـده في خـلق هذه
الـصــوروان احلـرفــنـة الــنـســقـيـة
لـديه ال ترتقـي باالنسـاق اللـغوية
ـا تـرتـقي بـالفـاعـلـية فـحسب وا
الـتـاثــيـريـة لــلـصـور من تــنـشـيط
الدالالت بـبالغـتـهـا واحداثـيـاتـها
ـنـتـجة لـلـمـعـاني اجلـديـدة على ا
الــدوام .. كـمــا في ديـوان من ورد

الكتابة الى غابة الرماد ..
( وانــتــظــرتك .. قــبــرة الــصــحــو

تنكرني .. وتطارد ضوئي 
وتنقر ورد النهار) .

امـا الـفـنــان الـتـشـكــيـلي والـنـاقـد
حمدي مخلف احلديثي فقد بحث
عن القصيدة التـشكيلية في شعر
حــمـيـد ســعـيــد  وذلك في حـواره
مـــــعه عــــام   2013وقـــــد حــــاول
احلديثي الى الوصول ان ببعض
قـصــائـد الــشـاعـر حــمـيـد ســعـيـد
مالمح لـــلـــوحـــات تـــشـــكـــيـــلـــيــة
امــتـزجــتــهــا االلــوان وكـيـف كـان
لـلـشـاعـر مـقـدرة في  الـوقـوف مع
لــــوحــــات مــــحــــددة لــــرســــامـــ
معـروفـ عـرب واجـانب كـمـا هو
احلـــال في تــوقف الـــشــاعــر مع "
ثـــور بــيــكــاســو " و " غــراب عالء
بشير " و" نساء غوغان التائهات
" اما فـيمـا يـتعـلق بالـتـركيـز على
لـون اخـر فذلك النـي ال اصف تلك

اللوحة بل اتمثلها .
يقف الرسام امام مربع لوحته 
يـدفع عـنــهـا االبـيض .. بـخـطـوط

متشابكة 
وبالوان متداخلة 

ويــشــكـل مــنــهــا .. مــا يـــتــخــيــله
فردوس طفولته .. 

يـقول الـناقـد حمـدي ان القـصيدة
عـنـد حــمـيـد سـعـيـد  تـتـوصل في
تـــداخـل بـــ الــــشـــعــــر والـــرسم
والـغـناء وهي جتـربـة متـفردة في
ه وحديثه .  الشعر العربي  ,قد
لو مضينا في الكتابة عن الشاعر
حمـيـد سعـيـد لتـجـاوزنا مـسـاحة
احملدود فـيمـا يكـتب في الصحف
ــــوضـــوع الـــنــــقـــدي عن وهـــذا ا
الــشــاعــر الــذي اراه مــتــواضــعــا
ارجـو ان اكـون قـد وفـقت به عـلى
اني اقـــر انه كــانت لـي رغــبــة في
مــواصــلـــة الــكــتــابـــة عن شــاعــر
اســتـطــاع االنـتــقـال بــجـدارة الى
مصاف الـشعراء العـرب كما كتب
عــنه نـقـاد كــبـار عـرب وعــراقـيـ
ورغم ان هــنــاك من حــاول انــكـار
االبـــداع الــشـــعــري لــدى حـــمــيــد
سعيد في فترة انتقاله الى فجاج
الغـربة بعـد احتالل العـراق لكني
اقــول ان مـثل هــذا الـنــوع قـاصـر
في الـبـحث والــتـقـصي ومـجـاراة
احلقيقة .. حتيـة للشاعر الفراتي
البـايلي حـمـيد سـعيـد كمـا يحـلو

لي ان اسميه ..

حميد سعيد 

حميد احلريزي


