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قول في شعر حميد سعيد

تحدة. واكـتشفت اللـؤلؤة التي يبـلغ عمرها حوالي 8000 عُـثر على أقدم لـؤلؤة طبيعـية في العالم عـلى جزيرة في أبو ظـبي في اإلمارات العربـية ا
ـعماري اإلمـاراتي. وقالت السـلطات إن سنـة أثناء عـمليـات تنقـيب على جزيـرة مروح وهي العـمليـة التي كشـفت أيضا عن أقـدم عناصـر التراث ا
قـرر أن تُعـرض اللـؤلؤة في مـتحف اكـتشـاف هذه الـلؤلـؤة يُـعد دلـيال على أن اإلمـارات عرفت جتـارة اللـؤلؤ مـنذ الـعصـر احلـجري احلـديث. ومن ا
بارك رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي: (اكتشاف أقدم لؤلؤة في اللوفر أبو ظبي في وقت الحق هذا الشهر. وقال محمد خليفة ا
شع في حتديد عمر العالم يلقي الضوء إلى أن تاريخنا االقتـصادي والثقافي احلديث تمتد جذوره إلى فترة ما قبل التـاريخ) واستخدم العلماء الكربون ا
يالد. وكان اللؤلؤ في ذلك الوقت يستخدم في صناعة اجملوهرات وكانت تتم مقايضته دة ما ب  5800و 5600قبل ا اللؤلؤة التي يرجع تاريخها إلى ا
. وأسفرت عملية التنقيب التي شهدتها جزيرة مروح عن اكتشاف أطالل لبنايات مع بالد الرافدين مقابل اخلزف وغيره من السلع وفقا خلبراء إماراتي
قرر أن تُـعرض (لؤلؤة أبو حـجرية عُثر بـداخلها عـلى مشغوالت من اخلـزف والصدف واحلجارة عـالوة على رؤوس أسهم مصنـوعة من حجر الـصوان. ومن ا

اضي.. ظبي) كما أطلق عليها مكتشفوها في معرض نظمه متحف لوفر أبو ظبي بعنوان "عشرة آالف عام من الرفاهية" في  30 تشرين األول ا

رسالة ابو ظبي
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الـشـاعـر قـصـيـده من بـ تـشـابـكـات
احليـاة وشواغله وهي في صـخبها
ودوامـاتها ونـقاشاتـها ورؤاها التي
تـقابلت وتـواجهت إلى حد الـتحارب
والـطي والـتـغـيـيب ال لـيـخـلد اسـمه
ا لـيخلد القيم الزواهي فحسب وإ
التي كـادت لوال احلياء تـبطش بها
تـــغـــوالت احلـــيــاة ولـــكـي يــضـــيف
اجلديـر بالـنبل واجلـمال إلى مـدونة

الشعر العربي.. 
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ومـثـلـمـا هو قـصـيـده أنـيس رهيف
مـــنــقّـى صــاف جـــمـــيل بـــاد عــال
وبـهّار.. هي شـخصـية حـميـد سعـيد
ـثـقف الـذي قابل أحالمه الـشاعـر وا
بالصـبر علـيها مـرة وبالعـتاب مرة
وبـالــرضـا عـنـهــا مـرة أخـرى مع أن
اخلـسائر كانت كـبيرة وكـبيرة جداً
ومن يـعـرف حـمـيد سـعـيـد يـعرف كم
ريَّث غـــضـــبـه الـــشـــعـــري وغـــضـــبه
الـوطــني طـوال سـنــوات شـالت بـهـا
ـــرارة والــغـــصـــات.. ومـن يـــعــرف ا
حــمـيــد سـعــيـد  يــعـرف كم تــنـاسى
وجتـــــــــاهـل وغض الـــــــــطـــــــــرف عن
اندفـاعـات األزمنـة البـاردة علـيه وما
في هــبــوبــهــا الـشــيــطــاني مـن آثـار
رجـيـمــة  وكم آخى وحـدتـه وعـزلـته
وأسئلته الصعبة الصارخة في برية
الـله الـواسعـة: كـفى ويالت كفى دم

ر! كفى أذيّات أيها الغياب ا
ولـي أن أستـدرك وأنا أنـاقش نـفسي

حــســبك أن جتــثــو وتــأخــذ رأسك
بيـديك عـصراً إن كـنت في حـضرة
من اســتــولــدته األنــهــار وأشــجــار
النـخيل وحـسـبك أن تقف وتـتأمل
مـراراً مــا تــخــطه وصـايــا األنــهـار
مـتلئة بأنفاس والنخيل واألرض ا
األسـاطــيـر الــتي تـشـيـع شـعـراً في

قصيدة ! 
وحـسبك أن تـتمهـل وأنت تدنو من
مـدونته األدبيـة التي تشـبه األنهار
بضفتيها الشعر والنثر لكي ترى
مــا يـــســرك من إبـــداع وجتــلـــيــات
خلــــيـــــال عــــصـي طــــروب  طــــرود
كــاخلــيـــول وحــســبك أن تـــتــقــفى
الــــبـــــهــــجــــة واجلــــمــــال وأســــرار
الـنــصـوص وأنت تــتـهــجى اسـمه
حميـد سعيـد كما تـتهجى الـطيور
رحابـات البراري وما انـطوت عليه

من جمال شرود.
×

في جتـربـة الـشـاعـر حـمـيـد سـعـيـد
نـرى أنـفــسـنـا في مـرآتـ اثـنـتـ
واحــدة لــلــحـــيــاة وأخــرى لألدب

وكل منـهما حتاكي الـغابات امتالء
وســعــة وأســراراً مــثــلـمــا حتــاكي
احلـــذق في الـــتــعـــبـــيــر واجلـــمــال
الكامل والدهشة  الكاملة واخليال
الــــــــذي ال يــــــــلـــــــحـق بـه وصف أو

تصوير.. لكامله! 
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حــمـــيــد ســعــيــد شـــاعــر نــايف في
مـدونة الـشـعر الـعراقي مـثـلمـا هو
شـــاعــر نــايف في مــدونــة الــشــعــر
العربي وهذا األمر يبدو وكأنه في
موضع دهـشـة ألن حمـيـد سعـيد لم
يــكن مــفـــرَّغــاً لــكــتــابـــة الــقــصــيــد
ـا واسـتاللـه من عـالم الـغـيـوم وإ
كان مهموماً بـالصحافة وشؤونها
ومــا فـــيــهــا من صـــخب وضــجــيج
وأسـئلـة  وأخـبار وعـقابـيل مـثلـما
كـان مـهـمـومـاً بـالـتـخـطـيط لـثـقـافـة
عـراق مــا بــعـد االســتــقالل ثـقــافـة
الـنـهـوض علـى تاريخ أبي وأحالم
طوال ومع هذا كله.. جتلى شعرياً
مـــنـــذ نـــصـــوصه األولى ألنه وارث
اجـدة بأسـاطيـرها ثـقافـة العـراق ا

وعـمـرانــهـا ومـعـارفـهــا ومـعـانـيـهـا
وأهلها األعالم..

لم يــكــتب حــمـيــد ســعــيـد قــصــيـداً
مـــاضــويــاً يــرحـل بــرحــيل األيــام 
ويتوارى بتواري األحداث مثلما لم
يــكـتب قــصـيــداً يـذوب بــالـراهــنـيـة
ـا كـتب ـحـوهـا وإ فـتـمـحوه أو 
قصـيداً تشـقت به األرواح وانهمت
وقصيداً حلمت به تشوّفات العقول
فـصـار روحـاً تـعـبـيـرية عـن احلـياة
الــعـراقــيــة مـنــذ الـثــلث األخــيـر من
اثل القرن العـشرين وحتى يومنا ا
هــذا وهـو بـذلك يـنـاظــر لـقـصـيـده
قصيد أجداده األوائل الذين جلتهم
ـاضيات وإن ذهبت تلك العصور ا
الـعصـور فإن الـقصـيد بـقي حافـظاً
ا يؤيدها لنبلها وحاضراً جليالً 
من أنــبـاء ومـأثـورات  وحـكـايـات
وأســاطــيــر  وســرديــات فـيــهــا من
الــغــرائــبي والــعــجــائــبي والــذاهل

الكثير.. !
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حـــمـــيـــد ســـعــيـــد عـــاش فـي حــال
صخّابة يتنازعها اثنان:

األول هو روحه الشعري الذي راح
ـعـلـى بـاجلـمـال يـطــارد الـقـصـيــد ا
والــبــنــاء والــغـــني  والــثــاني هــو
روحه الــثـقـافـي الـذي وعى أهــمـيـة
رسم الــدروب الــتـي تــمــجــد الــبالد
عـمرانـاً وتاريخـاً وبشـراً ومعاني
خـالــدات. لـقـد افـتـك حـمـيــد سـعـيـد
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كاهن اخلذالن لعلي الشيَّال

ـتلقي في قـرائته...ليلـفظهـا الشاعر ا
شتم  لكـل الوقائع ومـسبـبيـها  بدءاً
من إزاحـة مفـهوم الـثابت و الـتحرش
بــالــقــنــاعــات وكل الــكــاهــنــات الــتي
قــدسـهــا االنـسـان و صــيـرهــا مـقـررة
لــوجــوده حـــتى قـــدم لــهــا  الـــشــعب
الـقـرابـ واكـباش الـفـداء ومن خالل
حــروبـهم ــقــدسـة مــنــهم  حـروبــهم ا
الـتي سـخـر منـهـا الـشـاعر في وصف
ـتوسـمـ بالـشجـاعة احـد أبطـالـها ا
فــيــهــا في الــصــورة الــشــعــريــة ذات
Tragicome- التراجيديا الكوميدية
dy... تسمة بالسخرية الغرائبية ا
 (بــاع أنـواط الــشـجــاعـة / وأوســمـة
مزقة)ص30 النصر /ليرتق حذاءه ا
حرص الـشـاعر "عـلي شـيال"عـلى شد
وايصـال الـتوتـر النـفـسي والعـاطفي
وفق تصـويـر شـعـري صادم لـلـقـار
ــا أثـار  لــلـمـتــلـقي الــرفض الـتـام و
لــلـــحــروب واســبــابـــهــا ورجــاالتــهــا
ـا للـفعل الصـانـع لـها وجتـارها و
ــــنـــــتج الــــشـــــعـــــري من تـــــركــــيـس 
ومن حــــاالت مــــفــــصــــلــــهـــا احلــــرب
كــمـا في اخــتـيـاره لــلـدالـة الالخالقي
ـا صارت عـليه في و الرفـيـعة لـلعـلم 
تـصـويـره لـلـحـالـة اخملـتـلـة لـلـسـلـوكـ

مقدمة :(السـماء رحيمة جداً /ألنها
تـسـمح لـلـشـهداء /بـرؤيـة اطـفـالهم

يتسولون) كاهن اخلذالن ص63
تظل الـفضـاءات الشـعريـة مفـتوحة
وقابـلـة لـتـحلـيق الـشـعـراء وسـماع
غوايـة بناءات رؤاهم الفـنية للنص
وانـتـاجهـا وفق لـزومـيـات  حتـقيق
ومـنــهـا نـهـجـهم اجلـمــال الـشـعـري
فـي اخلـروج خملــالــفــة ومـشــاكــسـة
ـألـوف والـثـابت ايـضاً وتـخـطـأت ا
فارقة فـي التجاوز حـتى صناعـة ا
ـتـفق والـعـبـور للـمـمـنـوعات على ا
والـذي يظل بـاعثا لـنقش هـجسهم
شعراً كما يرون في حتقيق جمالية
ومـنـهـا اإليـصــال الـشـعـري لـلــنص
ـتـلــقي بـعــد ان فـقـدت اســتـفــزاز ا
الـقـصـيـدةُ  حـرارتـهـا لـدى الـشـاعر
احملــاصـــر والـــبـــاحث من مـــللٍ عن
مــثــلــمـــا هــو بــاعث عن االســئــلـــة 
الـصـرخـة الـرافـضـة لـكل مـسـوغات
لـيـحقـق الشـاعـر قـنـاعته في الـقـبح
ــعــادل ــوازي ا حــرارة اخلــطــاب ا
حملـنــة اإلنـســان لـيـحــمل الــشـاعـر
مـــغــــامـــراته  حملــــاكـــات الــــيـــومي
والهامـشي واخملذول منه وهذا ما
جـعل فــعل الـتـحـوّل الــشـعـري هـنـا
قـريـبـا من لـعبـة اإلزاحـات الـكـبرى
سـتهلك و بـدءا من إزاحة الثـابت ا
الـتحرش بـالقنـاعات ومن اخلروج
من اغـواءات  األدجلة والـكشف عن
واقع االنـــســـان احلـــالم واســـبـــاب
انكـساراته و رهاب اعـتراضاته من
االعــتـــقــال والــتــعـــذيب واالحــتالل
لـتـجـرفه لـنـائـحة ـوت واحلـرب و ا
ــراثي والـفــجـائع والــسـخــريـات ا
نافي . وهـذا ما نهجه الفـادحة وا
الـشـاعر "عـلي الـشـيـال" في بـناءات
اصــداره الــشــعــري االخــيـر "كــاهن
اخلــــذالن" وهـــو أمـــام وعـي أكـــثـــر
و البـد هـنـا من جتـاوزا لـلـمـمـنـوع 
الـــتـــأكــــيـــد عـــلـى ضـــرورة  قـــراءة
الـنصـوص من مـنطـلق الـتداعـيات
ابعـد خاصيـة اللغـة في تعبـيرها ا
وتــصــويــرهــا الـشــعــري ومـن أثـر
طــبــيـــعــة فــوراتــهــا وانـــفــعــالــهــا
لنسـتشف عقالنية اللـغة االنفعالية
الـتي اشــتـغل عــلـيــهـا الـشــاعـر في

جتـاوزاته لـلـمــعـتـبـرات ذات الـشـأن
ـان اجملــتـمـع و ظـنــونه. وقـد في ا
ــكـون الــشــعـري فـي "كـائن تــشــكل ا
اخلذالن" بنصـوص قصيرة ومقاطع
ثـول ومـضات شـعـرية وبـعضـهـا 
تـعـددت وفق تـعـدد وتـنـوع و توزع
ــتـضـمــنـة ومن طــبـيــعـة الــثـيــمـة ا
ــنــتـقــاة الــتـي رصــدتــهـا الــصــور ا
عـــدســة الـــشــاعـــر من واقع احملـــنــة
والـتي تــعــبــرعن حـاالت الـعــراقــيــة
االستالب التي امتدت طوال وعرضا
عـلى حـيـاة االنسـان ومن قـبل تـغـير
وقد تمحور اخلطاب 2004 وبعده
الـشـعـري عـلى وصـفـهـا ومن حـاالت
نـتـجة لـلـقتل احلـروب الـصانـعـة وا
ـــــلك احلـــــروب الـــــتي ال واجلــــوع
الشـعب فيها  ال وطـأ له وال قدم غير
ان يــســيـر ابــنـاءه لــلـمــوت اجملـاني
لتضـع الشاعر "علي والفقـراء اولهم
ـستنفرة  منه الشيـال" عند احلافة ا
لــتـــرعب الـــهــجس ـــســتـــفــزة لـه وا
الــشــعـري الــذي ظل يــدفــعه كــثــيـرا
لـيُفـعل مرارة إحسـاسه بالـتسائالت
والــتي شـكــلت له عــقـدة ألم  ألم ال
ينفع معه الترياق الطبيعي للتعبير
ــفــهــوم ــهـــدء  الــبــارد لـــلــنص وا
روحـيـة الـشعـر. وكـان لـقـسوة وأالم
االحداث ومأساتها أثراً واضحا في
ـــنــــاخ الـــشـــعـــري خـــلق وتــــوسم ا
واألخـــر احملـــدد لـــلــغـــة الـــنص في
الـــتــــعــــبــــيــــر عن االدانه والــــرفض
واللـعنة لكل اسـباب االستالب حتى
شـتم ألوالئـك احلـكـام الــصـنــاع لـهـا
لـتــكـون هـذهِ الـلـغــة االكـثـر مالئـمـة
لـتـضمـيـنـهـا احلـزين لـهـا. وكـما في
وصــفه لــهــا) 0الــســيــاســةُ عــاهــرة
ـقـتول / /واحلـربُ نـغـلـتهـا /وأنـا ا
)ص .40وهي احلــرب بـ عـاهـرتـ
الـرخـيــصـة بـاســبـابـهــا واخلـاسـرةِ
بـــنـــتـــائـــجـــهـــا الـــفـــاقـــدة حلـــقــوق
كما مـحاربيـها والناكـرة لشهـداءها 
ثـير لـلتـساؤل في وصفه الـساخـر ا
احلـزين ايضـاً والـبـاعث لالحـساس
كـمـا في تـضـمـنه ـقـتــهـا ـنـكـسـر  ا
الذاكر للسمـاء كجهة عليا في تقرير

مصير البشر في احلياة..
(السمـاء رحيـمة جـداً /ألنهـا تسمح

للشـهداء /برؤية اطفـالهم يتسولون
)ص23

التي ـتعددة احلقب هذهِ احلروب اا
ــســهــا  في أَحـــســهــا الـــشــاعــر وقَــيـَّ
الـــــــــــــوصـف الـــــــــــــغــــــــــــرائـــــــــــــبـي
والـظــاهــر لـقــسـوتــهـا في ـفــارق وا

قوله
(احلــرب الــســابــقــة جــمــيــلـة / فــلم
اخــســر فــيــهــا/غــيــر ســاق واربــعـة
اصــدقـاء مق  .39ويــذهب الــشــاعـر
"عـلي الـشـيـال"كـذات فـاقـدة لألشـياء
اجلـميـلـة من حلـم وحقـوق حـياتـية
لــتـأكـيــد فـقـدان احلـروب الســبـابـهـا
وفق مــعــادلــة الــوطـــنــيــة الــعــادلـــة
ـغـلـوب عـلى امره ـقـاتل ا ـواطن ا ا
حتـت الــقـــوة  وكـــمـــا في الـــكـــشف
خلــسـارات احلــرب وهي خــسـارات
مـتـعـددة وراهبـة لالنـسـان اجملـلوب
وتـصــبح خـسـارات فــيـهـا كـمــقـاتل 
معجزة له منهـا النفسية واجلسدية
ومــا صــار عــلــيــهــا لــتــســخــر مــنه
اكــذوبــة احلـرب وريــائـهــا  كــمـا في
ـيـتـالـغة) قـراءة الـلـغة الـوصـفـيـة (ا

لها...
(ذات رجـــولـــة فـــاشـــلـــة/قـــالت لي :
تدلية/كانت سابصقُ على خـرقتك ا
احلـــرب حتت الـــســريـــر/تــراقـــبــني

وتضحك النتصارها) مقطع39
ـكن اتــضـاح ســبـبـيــة الـتــقـطـيع و
الـشعـري وتعـدده وتنـوعه الى تعدد
حـاالت االسـتالب وكـثـرة حـصـولـهـا
لتـزدحم في ذاكرة  الـشـاعر  وتـطبع
لــهـذا نـهج الــشـاعـر "عـلي مــخـيـاله 
الـشـيـال " للـتـعـبيـر الـداللي اخملـتزل
لتـتـشكل ـعـنى ـفـتوح عـلى سـعة ا ا
ـــقــاطع  بـــروح الــومـــضــة بـــعض ا
الشعرية وبناءها االكثر اختزال كما

في ...
Èdš« WC Ë

(انتَ يــامن في الــســمــاء هل كــانت
ـدلـلــة ...لـتـجـعـلـهـا احلــرب ابـنـتك ا

( تنتصر علينا في كل ح
 وايـــضــاً فـي ومــضـــته االخــرى في
مـحكيـها عن احلبـيبة الـتي التمر إال
ــتــزجــة في ألم احلــرب (حــيــنــمـا
اكـتــفــيت بــدمــعـة). ســالــوني عـنـكِ 
وحرص الـشـاعر عـلى تـكوين لـغوي
خـــاص ومالئم لـــثـــيـــمـــة اخلـــطــاب
ـــا اثـــار ومــــوضـــوعه الـــفـــاجع و
الـشــاعـر وهـو يــقـلب الــواقع حـيث
ــــوتـى ونـــواح اجلــــيـــاع رائــــحـــة ا
ــنــفـعل لـتــصــنع مــنه ذلك الــكـائن ا
ستشاط الـباحت عن تفريغ لعناته ا
عـــــلى رجـــــاالت الـــــفـــــعل الـــــظـــــالم
وهي  لــغــة والــكــســوف االنـــســاني
ـفـارقة مـؤهلـة لـلـتـعبـيـر عن حـجم ا
اخملالفة والغرابـة الصانعة لتحريك

وهو تـصويـر شـعري يـحمل دالـت
ا في تـضمـ صـورته الـشعـريـة و
ـوقف االخالقـي الـغـائـر في يـخـل بـا
ومن دالالت ذات السـفلـية الـساقـطة 
العالقة العليا لقادة رجاالت احلرب
تمـثلـة بالعـلم العـراقي والرئيس وا
ومــا فـي زوجـتـه وهــذا مــا تـضــمــنه

القول ...
»d(« …UÝQ

(الــعَــلمْ الــذي اســتــشــهــد/من اجــله
نـصف الشـعب/كانت زوجـة الرئيس
/تـســتـخـدمه ألغـراض خـاصـة / في

سرير/ السائق الشخصي)ص.58
ولشمولية مأساة احلرب وقسوتها 
جـمـيع مـفـاصل احلـيـاة حـتى راحت
لتحـاصر االنـسان في رؤيـة حبـيبته
رعب وتلـزمه عبـر ثقب الـرصاصـة ا
والـــصــــغـــيــــر الـــذي اليــــسع شـــوق
االنسـان واليـلبي لـهـفة ذلك اجلـندي

بتلى في احلروب... ا
 (انـــا الـــعــاشـق/الــوحـــيـــد في هــذا
الـعـالم /الـذي يـنـظـر حلـبـيـبـته /من

ثقب رصاصة)ص.47
لـــقـــد كــانـت الـــة احلــرب وكـــمـــا في
وصـفـيـة  نـصـوص "كاهـن اخلذالن "
ألة حـادة التعـرف الرحـمة والـتوقف

لـذا راحت تبـتلع مـاتراه بل وتـطلب
ــــزيــــد ومـن عــــد  الــــقــــتــــيل االول ا
لتـتسـارع لـترقـيم  االالف من القـتلى

كما  يراها الشاعر ...
(الـكـأس االولـى/في صـحـة اجلـنـدي
االول / الـكـأس الـثـاني / في صـحـة
اجلــنـدي الـثـانـي/ الـكـأس االلف في
في صـحـة اجلـنـدي الـثـالث/ الـكأس
ال...في صـحـة اجلنـدي/نـفـذ النـبـيذ
في العالم/ولم ينتهي الثمل /من عد

طع 97 أسماء القتلى ) وفي ا
ومن كــــثــــرة االمـــوات فـي احلـــروب
عتقالت ميت ايضاً في ا والتغيب ا
يـذهب الـشـاعـر في رفـضـة الـسـريـة 
ـوته  وفق اوامـر (الـرئيس) اجلـازم 
ــوته وهـو واعــوانه وصــنــاعــتــهم 
كــمــا في مــســروق الــفـعـل والــقـرار 
تـضمـينه وهو يـكره مـوته مقاتل في
بل راح في تـــمــني مــوته حــروبـــهم 
ـــوت وهـــو خـــارج قـــراراتـــهـم  بل 
مسـتـرخي حتيـطه أشـياءه اجلـميـلة
من موسيقى ولفـافة تبغ عند شفتيه

وباقي اشتهاءاته ...
ــــقـــتـــول ســــلـــفـــاً / اريـــد ان (أنـــا ا
امـوت/بـطـريـقـتي /هـادئـاً وفي يـدي
سـجـارة/ وعـلى شــفـتي أثـار قـبـلـة/
...وانا اسمع بتـهوفن/مرتدياً اجمل
ثـيابي...)ويحـصرهـا في ختم ( أريدُ
ان أمـوت علـى طريـقتي /ألنـني أكره

موتكم) ص133
ــوت او الــقــتل الــذي حــاصـر هــذا ا
ايامه والدخان والصراخ حتى ذهب
ـنـادات مــا في الـسـمــاء  في انـشـاد

وجودي في عتابه االليم ...
rO ô« »U²Ž

(انتَ يــامن فـي الــســمــاء هل كــانت
ــدلـلـة ...لـتــجـعـلـهـا احلـرب ابـنـتك ا
) ص126 تنتصر علينا في كل ح
هـنـا البـد من الــقـراءة الـثـانـيـة وهي
أي راءة مـابعـد السـطع و مسـموعه 
ـتـأمـلـة لـلـمـكـون الـشـعري الـقـراءة ا
هـذا وامــتـيـازه اخملـالف  في عـبـوره
ــمــنــوعــة احملــرمـة و لــلــمــنــطـقــة ا
مراجعة صدمـتها لغرض العبور من
شــكـالنــيــة الـــتــعــبـــيــر الى وضــوح
ومــنح الــسالمــة الــفــكــريـة اســبــابه
لـتعـبـيـرات اللـغـة ونـوعهـا الـشـعري
ـوقن في صـنـع اخلـطـاب الـشـعـري ا
بقراءة وسماع هذه الدرجة من لعنة
الـدمـار الـنـصــوص السـبـاب الــدمـار
الـــبـــاقي  لـــدمــار بـــقـــايـــا وجــودات
ونـــــحـن نــــرى االنــــســـــان و وطـــــنه
ـتـوسـدين بـقـايـا حبـهم الـضـحـايـا ا
البعـيد ومن تذكر واشتـهاء احلبيبة
ــــــــــعـــــــــارك او مـن خـالل دخـــــــــان ا
التفجيرات التي اجتاحت وجوديات
هـــذه الـــوجــوديـــات الــتي االنـــســان

شغلت وامتدت على جميع شعرية
ــكـــون الــرافـض لــتـــقـــبــيح هـــذا ا

احلياة وقتلها.
ونــبــقى في إقــتــراح قـراءة "كــاهن
اخلــذالن" مـن مــنـطــلـق تــداعــيـات
مـضــامــيــنــهـا و مـن أثـر طــبــيــعـة
فــوراتـهــا الـلــغـويــة في الـتــعـبــيـر
والتصوير الشعري. كما في قراءة
(شتم االب الشهـيد) والبصق على
ضــريح اجلــنــدي اجملــهــول) وهي
تـمثل عـبور الشـاعر "علي الـشيًّال"
لــلـمــنـاطق احملـرمــة عـلى الــشـاعـر
ــعــنــاهــا بــعـــبــورهــا شــعــريــاً و
ـــمـــيـــته في ـــنـــاطق اخلـــطـــرة ا ا
ـشـهد وهذا مـا نـراه في ا احلـرب 
ــعـلــمـة: مـا ــصـور  (ا الـشــعـري ا
ــسـتــقــبل?/ تــريــد ان تــكـون فـي ا
اذا?/ علـمة: و الـتلمـيذ: جنـدي/ ا
ـعـلـمة: الـتلـمـيـذ: كي اسـتـشهـد/ ا
ـاذا?/ الـتلـمـيذ: كي ارى ابي في و

اجلنة/ وابصقُ عليه)ص.62
والى عبور اخر في قوله ( في 
لـيـلــة وال دتي قـتل ابي/ في حـرب
مـــا /ولـــذلك كـــلـــمـــا زرت /نـــصب
اجلــــنــــدي اجملــــهــــول / بـــصــــقُت
عليه)ص 72وهي مرورات شعرية
كمـا اشـرنا تـصدم الـقـاريء كثـيـرا
لـــــهـــــا ومـن حتـــــرش الـــــشـــــاعـــــر
بــالـقـنـاعـات االجـتـمـاعـيـة الـثـابـته
ـوروثـة كـمـا في دالـة والـتـقـالـيـد ا
االب واالب الـذي قــتل شـهــيـداً في
وفي الــــصــــورة االخــــرى احلــــرب
ـتـمـثـلـة فـي الـبـصق عـلى نـصب ا
(اجلــــنـــدي اجملـــهـــول) ذو الـــقـــدر
ومنه والقـيمة االجتـماعية الـعالية
ابعد وكما ذكرنا بضرورة الفهم ا
الــقـرائي لــتـداعــيـات هـذا الــعـبـور
ــمـــنـــوع في الــتـــعــبـــيــر احملـــرم ا
اذوية هذا الشعري والكشف عن 
الـنـهج الـصـانـع لـسـخـونـة الـنص
والـــكـــامن لـــدى وفــــورن مـــنـــاخه 
من عـدم تلـبـيت الـضـماد الـشـاعـر 
ألوف اليقاف والشريط الشـعري ا
الـنـزيف ومـعـاجلـته حـتى حتـقـيق
احللـم في جماليـة احلياة الـبعيدة
عن االســتالب من احلـرب الــقـاتـله
ـغــربـة لـلـحــبـيـبـة في لـالنـسـان وا
وصـــــــــــــــــــــفــه ...( وحــــــــــــــــــــدي و
وحــــدي/والــــلــــيـل طــــويل/ وأنــــا
وحــــدي/ أهـــمسُ لــــصـــورتك/ في
وميض الرصـاص/ أينك ِ فاحلرب

تمضغتي)ص.118
ال" لـقـد بـصم الـشـاعـر "عـلي الـشـيـَّ
تــفـــرد مــكــونـه الــشـــعــري هــذا و
بـتـوصـيــفه ...الـبـصـمــة الـصـعـبـة
ؤهـلة لـتلـبيـة اخلطاب وايـصاله ا

الصعب.

وأحــاورهــا فــأقــول: لـــيس حــمــيــد
سـعـيـد وحـيـداً حـتى وال في عـزلـته
وقصـيـده ليس وحـيـداً حتى وال في
ـنادى من أهل الـطيب عـزلته فـهو ا
كرجل وسم احلياة بطابعه وشعره
ـــنــادى حـــ تــعـــلـــو هــتـــفــة هـــو ا
الـقـائـلـ أين هـو الـشـعر اجلـمـيل
فحـميد سـعيـد شقيق أسـئلـة الناس
 شقيق نـداءاتهم وأحالمهم في آن
وهــو إن احــتـاج الــوحــدة والـعــزلـة
فـهو يـشـتقـهـا بنـفـسه شأنه في ذلك
شـأن البراري التي تـشتق ينابـيعها
وحتـافظ عـلـى صـفـائـهـا وجـمـالـهـا
فــحــمـــيــد ســيــعــيــد كـــثــيــر الــغــنى
واحلـضـور بشـعره وفـنه مـثـلمـا هو
ــواقـفه كـثــيــر الـغــنى واحلــضـور 
وسيرة حـياته الـتي جعـلهـا تماشي
أشــــــواق اجلـــــمـــــال وأشـــــواق أهل
القضـايا الكبـرى وأحالمهم وللمرء
أن يــعـجـب الـعــجب كــله النــضــبـاط
إيـــقـــاع قـــصــيـــد حـــمـــيــد ســـعـــيــد
وانــضـبــاط إيــقــاع حـيــاته الــتي لم
ـيالن واحلـيـدة عـلى الـرغم تـعـرف ا
من كثـرة أشراك احلـياة وأفـخاخـها

وما فيها من ومض كذوب.
بــلى وحــدهــا مــراكب الــبــحــر
الثمينة هي التي تعرف ما

إن كـان هــذا الـومض..
ومض مـنـارات أم ال !
يــلـحق به وصف أو

تصوير لكامله!

حميد سعيد

غالف اجملموعة الشعرية


