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الحـــاج زايــــر

من زمن التوهج

الح��اج زاي��ر وتأس��يس ف��ن
القصيدة الشعبية
ال�ش ��عر الديني الذي تركه هذا ال�شاعر
يك�شف ،هو اي�ض� � ًا ،حترق ًا للتمرد على
ال�س ��ائد او املوروث من اال�س ��اليب .اال
ان ��ه يتوق ��ف يف ح ��دود ه ��ذا التح ��رق
وال يتجاوزه بعي ��د ًا اال نادر ًا ومن بني
ذلك مث ًال ادخال توظيف املوال ب�ش ��كل
ملمو� ��س يف الق�ص ��يدة احل�س ��ينية،
كقوله يف مديح االمام علي:
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يا مُردي �شيبه ووليد ب�سيفك وعَتبه
لوله عتبتك الكعبة ما لها عتبه
بر�ض ��اك ي ��ا بو احل�س ��ن �ش ��يبي الدهر
عت بَه
و�سيوف االيام بك�صه ظامري الﭽن
ورماح من املر�ض مبفا�صلي الﭽن
من تعتذرين قبلتُ املعذرة الﭽن
حبك �إلبح�شاي �ش ّلك عذر من عتبه

د .حسين الهنداوي

(مظفر النواب)

نقل ��ة نوعي ��ة مث�ي�رة تل ��ك الت ��ي حققها
ال�شع ��ر ال�شعبي العراقي خالل الن�صف
الث ��اين من القرن الع�شرين؛ نقلة قفزت
ب ��ه اىل م�ص ��اف ف ��ن خا� ��ص متكام ��ل
بذات ��ه وعل ��ى درجة رفيعة م ��ن الن�ضج
والت�س ��امي عل ��ى �ص ��عيدي ال�ش ��كل
وامل�ض ��مون .ويقين ًا فان مظفر النواب
هو اال�س ��م االكرب الذي يرتب ��ط به هذا
االجناز الكبري.
ان اهمي ��ة مظف ��ر الن ��واب يف الواق ��ع
�أك�ث�ر م ��ن ا�س ��تثنائية يف هذا ال�ش� ��أن.
فهي ال تقت�ص ��ر على حتقيق هذه النقلة
وح�سب ،امنا اي�ض ًا ،وبجهد ذاتي وواع
دائم ًا ،يف �إن�ضاجها وتكري�سها م�أخوذ ًا
يف �آن واحد بهم املفاعلة غري املبت�س ��رة
م ��ا ب�ي�ن احلداث ��ة واال�ص ��الة م ��ن جهة
والعاملي ��ة والعراقي ��ة من جه ��ة �أخرى.
ومعه �س ��يجد ال�شعر ال�ش ��عبي العراقي
نف�س ��ه ولأول مرة يف الع�ص ��ر احلديث
حمط اهتمام خ ��ارج العراق .فقد جنح
هذا ال�ش ��اعر يف احداث قطيعة جمالية
حا�س ��مة م ��ع احلالة املا�ض ��ية .وبغياب
درا�س ��ة �ش ��املة ر�ص ��ينة ونقدي ��ة حول
العبقرية النوابية يف ال�ش ��عر ال�شعبي،
فان ت�أمل بع�ض ق�ص ��ائده كـ»�ش ��كد نده
نكط”�أو”ح�س ��ن ال�ش ��مو�س”�أو ”�إبن
ديرتن ��ه حم ��د” �أو”حـﭽـ ��ام الربي�س”
يكفي لوحده يف الك�ش ��ف عن اجلوانب
اخلا�ص ��ة بهذه العبقرية ال �س ��يما جلهة
ثراءاتها املتعددة واعماقها االن�س ��انية
واجلمالية .ورمب ��ا ميكن القول  -امام
ال�ص ��رح الذي ار�س ��اه هذا ال�شاعر -ان
الق�صيدة ال�شعبية النوابية من الع�سري
جتاوزه ��ا فنيا لف�ت�رة مهم ��ة قادمة كما
يبدو ،لأ�سباب مو�ضوعية كثرية ابرزها
غيابان :االول هو غياب عبقرية �شعرية
جدي ��دة تتج ��اوز فع�ل ً�ا� ،أو يف الأق ��ل
ت ��وازي ،تل ��ك التي �إقرتن ��ت ،ب�إعرتاف
وا�س ��ع ،ب�إ�س ��م ال�ش ��اعر مظفر النواب،
فيم ��ا يتمث ��ل الث ��اين با�س ��تمرار غياب
ف�س ��حة التنف� ��س -التفاعل ال�ض ��رورية
لتج ��اوز كه ��ذا نظ ��ر ًا للنزع ��ة العدائية
التي ثاب ��ر النظام البعث ��ي يف العراق،
على التلويح بها �ض ��د هذا ال�ض ��رب من
الف ��ن وهي نزعة م�س ��تمرة بع ��د انهيار
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حزن
«مــو ْ
الجن َحزين
ج��وه املطر
مث��ل م��ا ت ْنكطع ّ
شَ ّدة ياسمني
لك مو َحزن ،الجن حزين
مثل صندوك العرس
ينباع خردة عش��ك من متيض
السنني
انَه كتلك مو حزن
الجن حزين
كعد م ْتأخّ ر
مثل بلبل َ
ّلكه البستان كلهه إ ْب َل ّيه تني
مو حزن ،ال مو حزن
الج��ن احبك من جنت َي ْس��مر
جنني»

النظ ��ام البعثي وحل ��د الآن وتبدو انها
ورثت منه ا�س ��وة اي�ضا ب�صنوها الذي
�شجعه النظام ال�س ��ابق اي�ضا واملتمثل
بت�ش ��جيع الركي ��ك والرطن من ال�ش ��عر
ال�ش ��عبي امل ��داح او الب ��كاء والع ��دمي
امل�ضامني االبداعية باي قدر كان.
بي ��د ان التجرب ��ة النوابي ��ة ذاته ��ا م ��ا
كان له ��ا ان حتق ��ق كل ذل ��ك الت�ألق لوال
ت�أ�س�س ��ها على ح�ص ��يلة فنية مثرية هي
اي�ض� � ًا يف هذا امليدان� ،سبقتها ومهدت
لها .ف�شعر النواب وبالقدر الذي يعك�س
موهب ��ة غاي ��ة يف اخل�ص ��ب ،لي� ��س اال
جمرد حلظ ��ة عليا� ،س ��امية ووفية ،يف
�س�ي�رورة غاي ��ة يف اال�ص ��الة اجلمالية
ه ��ي االخرى ،متد جذورها بعيد ًا قبله.
وبغ� ��ض النظر عن ماهية ال�ض ��رورات
املو�ض ��وعية الأوىل الت ��ي اوج ��دت
ال�ش ��عر ال�ش ��عبي العراقي و�أ�س�ست له،
ف ��ان م ��ن امل�ؤك ��د ان اله ��م اجلم ��ايل مل
يفارق ال�ش ��اعر ال�ش ��عبي العراقي قط.
فهذا الهم جنده جلي ًا وواعي ًا لدى معظم
الذين �س ��بقوا النواب يف هذا ال�ض ��رب
من االبداع كم�ش ��يم�ش اال�سدي وفدعه
اخلزرج ��ي وعب ��د االم�ي�ر طويرجاوي
وابراهي ��م ال�ش ��يخ ح�س ��ون الهنداوي
و�ص ��ادق الفحام وعبد احل�س�ي�ن حمي
الدي ��ن وحممد ن�ص ��ار و�ص ��احب عبيد
احللي وعبد االمري الفتالوي وح�س�ي�ن
ق�سام وخ�صو�ص ًا وقبلهم جميعا ...ابو
ع�س ��كور احلاج زاير ب ��ن علي بن جرب
الدويجي ،امل�شهور بـ”حجّ ي زاير».
ال نعرف الكثري ع ��ن حياة حجي زاير.
نع ��رف فقط ان ��ه ول ��د يف بل ��دة بر�س،
احلا�ض ��رة البابلية العريقة ،والناحية
التابع ��ة ملحافظ ��ة النجف حالي ��ا ،التي
عا� ��ش فيه ��ا معظ ��م الوقت متنق�ل ً�ا بني
ح�ي�ن و�آخ ��ر يف زي ��ارات ق�ص�ي�رة اىل
بع� ��ض مدن الفرات االو�س ��ط ال �س ��يما
طويري ��ج او الهندي ��ة والنجف والكفل
يف ال�س ��نوات االخ�ي�رة م ��ن حيات ��ه.
ويذك ��ر ال�س ��يد جواد �ش�ب�ر عن ��ه انه مل
يك ��ن يعرف القراءة والكتابة .وت�ش�ي�ر
م�ص ��ادر اخرى انه ول ��د يف عام 1277
هجري ��ة وت ��ويف يف 1909( 1329
ميالدي ��ة) ،اي انه مل يع�ش �س ��وى اكرث

م ��ن خم�س�ي�ن عام� � ًا بقلي ��ل تنته ��ي يف
اواخر العقد االول من القرن الع�شرين.
اال ان ه ��ذه التواري ��خ تت�ض ��ارب م ��ع
معطي ��ات اخرى ت�ؤك ��د بانه عا�ش حتى
اوا�سط العقد الثاين منه او بني 1860
و .1919حي ��ث يذكر اخلطيب ال�ش ��يخ
حممد الكا�ش ��ي النجف ��ي ان حجّ ي زاير
حمل ال�س�ل�اح يف معركة ال�ش ��عيبة اىل
جانب الزعيم اال�س�ل�امي ال�س ��يد حممد
�س ��عيد احلبوب ��ي الذي ق ��اد املجاهدين
�ض ��د الق ��وات االجنليزي ��ة عندم ��ا
حا�ص ��رت الب�ص ��رة متهي ��د ًا القتحامها
يف مطل ��ع احلرب العاملية االوىل ،وانه
ف ّر هارب� � ًا اثر انك�س ��ار املقاومة ،فدخل
الكوف ��ة ليعي� ��ش فيها متخفي� � ًا فرتة من
الزم ��ن .وي�ؤك ��د هذا امل�ص ��در ان بع�ض
ا�ش ��عار حجي زاير الوطنية التي حتث
عل ��ى مقاوم ��ة االحت�ل�ال الربيط ��اين
للع ��راق كانت ت ��ردد يف املجال�س وعلى
�أل�س ��نة املقاومني العراقيني ومن بينها
ق�صيدة مطلعها:
من ج�سر والدين يرهب �سوره
وباملكنزي احدود �إله منطوره
وعل ��ى �أي ��ة ح ��ال ،ان املرج ��ح لدين ��ا
ه ��و ان حي ��اة حج ��ي زاي ��ر تزامن ��ت
م ��ع العق ��ود ال�س ��تة االخرية م ��ن عمر
الدول ��ة العثماني ��ة وهيمنته ��ا الثقيل ��ة
على الع ��راق .وبالتايل يكون انطفا�ؤه
متقارب ًا مع اللحظة ذاتها التي �ش ��هدت
�س ��قوطها .يف تلك الفرتة كانت النجف
مرك ��ز ًا ثقافي� � ًا مهم ًا بل رمب ��ا االهم يف
الب�ل�اد .اما عل ��ى ال�ص ��عيد االجتماعي
فيب ��دو –كم ��ا ت�ش�ي�ر معظ ��م امل�ص ��ادر
الت ��ي �أ ّرخت له ��ذه الف�ت�رة -ان احلياة
التقليدي ��ة املحافظ ��ة والرتيب ��ة ه ��ي
الت ��ي كان ��ت �س ��ائدة بع ��د ،وه ��ي التي
طبعت املالمح اال�سا�س ��ية للمرحلة يف
�ش ��تى املج ��االت .وبداه ��ة كان البد ان
ينعك�س ذلك يف ال�ش ��عر ال�شعبي ب�شكل
جلي حيث جنده مقت�ص ��ر ًا �آنذاك واىل
ح ��د كب�ي�ر عل ��ى الق�ص ��ائد ذات الطابع
الدين ��ي عل ��ى االخ� ��ص والرتب ��وي
واالخوانيات ب�شكل اقل .فنظم ال�شعر

�أم ��ا يف �ش ��عره الوج ��داين ف ��ان نفحة
اخ ��رى متام� � ًا ه ��ي الت ��ي تتفج ��ر كم ��ا
ل ��و اننا امام �ش ��اعر �آخر قطع ًا� ،ش ��اعر
متم ��رد اىل حد
الت�سامي
على

املكر�س ملديح �آل بيت النبي واال�ش ��ادة
مبناقبه ��م و�س ��رد ب�س ��التهم وحمنتهم
وا�ست�ش ��هادهم اثن ��اء واقع ��ة كرب�ل�اء،
واملخ�ص ���ص عادة للألقاء يف املجال�س
احل�س ��ينية واملواك ��ب العا�ش ��ورائية،
كان الهم اال�سا�س ��ي لل�ش ��اعر ال�ش ��عبي
يف امل ��دن الفراتي ��ة .ع�ب�ر ه ��ذه القناة
الطبيعي ��ة م ��رت التجرب ��ة ال�ش ��عرية
حلج ��ي زاي ��ر كم ��ا ت�ش ��هد عل ��ى ذل ��ك
الكث�ي�ر م ��ن ق�ص ��ائده .ويف اطاره ��ا،
يف االرجح ،ب ��د�أت حماوالته النظمية
االوىل ومنها ذاعت �ش ��هرته يف �ش ��تى
االو�ساط االجتماعية وراحت ق�صائده
تنتقل حت ��ى خارج النج ��ف عن طريق
املقرئ�ي�ن والردّادي ��ن .ويذكر اخلطيب
جواد �ش�ّب�ررّ  ،ان اجلمهور �صار ين�شرح
�ص ��در ًا ح�ي�ن يذك ��ر ا�س ��م حج ��ي زاير
بف�ض ��ل رقة �ش ��عره ومعاني ��ه اجلذابة
املبتك ��رة ومفردات ��ه واوزان ��ه العذبة.
وي�ضيف”وانا �شخ�صي ًا طاملا حتا�شيت
ان ا�ست�ش ��هد ببيت عامي يف خطاباتي
املنربية عدا �شعر احلاج زاير» .وي�شهد
�آخ ��رون عل ��ى �ش ��اعرية ا�س ��تثنائية
التدف ��ق لدي ��ه .اذ يق ��ول عب ��د ال ��رزاق
احل�س ��ني م�ؤلف”تاري ��خ ال ��وزارات
العراقية»”،ان احلاج زاير ا�ش ��تهر عنه

انه كان ا�س ��رع �شعراء ع�ص ��ره بديهة.
فق ��د كان ين�ش ��يء الق�ص ��يدة التي تبلغ
املائ ��ة ب�ي�ن وين�ش ��دها ارجت ��ا ًال يف �آن
واحد فيخال لل�س ��امع انه كان يحفظها
منذ مدة» .وا�ش ��تهر احلاج زاير اي�ض� � ًا
برخامة وحميمية ال�ص ��وت اثناء �إلقاء
الق�ص ��ائد .اذ كان ،يف جمال� ��س الأن�س
اخلا�ص ��ة� ،س ��يد ط ��رب م ��ن الط ��راز
االول .ويذك ��ر لن ��ا ثام ��ر العامري ،يف
كتابه”الغن ��اء العراق ��ي» ،ان ��ه كان من
ب�ي�ن املع م ��ن غ ّن ��ى االبوذي ��ة العراقية
يف ع�ص ��ره ،بل هو مبتكر لطور خا�ص
فيه ��ا يطلق علي ��ه االخت�صا�ص ��يني يف
غناء املقام ا�س ��م”طور الزايري”ن�سبة
الي ��ه ويعتق ��د العام ��ري ان حجي زاير
هو اح�سن من غ ّناه حلد الآن.
اذا انتقلن ��ا الآن اىل البع ��د الفن ��ي
املح�ض يف �ش ��عر حجي زاي ��ر فينبغي
بدء ًا االقت�ص ��ار على �ش ��عره الوجداين
فق ��ط .فال�ش ��عر الدين ��ي ،ك�أي �ش ��عر
وظيف ��ي ،ي�ض ��حي باحلري ��ة الذاتي ��ة
اىل اكرب ح ��د .بينما ،بدون احل�ض ��ور
الطاغ ��ي له ��ذه احلرية ،ال وج ��ود للفن
واملغام ��رة اجلمالية .النه ��ا ،كما يبدو
لن ��ا ،ه ��ي وحدها م�ص ��در كل عنا�ص ��ر
العم ��ل الفن ��ي اال�سا�س ��ية .بال�ش ��ك ان

كل �شيء ال �سيما على البهائم الآدميني،
اذا جاز الزعم ،حني يقول:
يا حيف نك�ضي العمر
ما بني وادِم َط ِر�ش
«وكل م ��ا ق ��د خل ��ق الل ��ه وم ��ا مل يخلق
حمتق ��ر يف همت ��ي ك�ش ��عرة يف
مفرقي”ق ��ال قبل ��ه املتنب ��ي اخلالد يف
حلظة تفج ��ر مماثلة .لك ��ن حجي زاير
لي� ��س املتنب ��ي كم ��ا ان النج ��ف يف ظل
العتم ��ة العثمانية لي�س ��ت حلب يف ظل
البهجة احلمدانية .فاملفرات م�س ��دودة
امام ��ه والتفك�ي�ر �س ��دى وكالهم ��ا ال
ي ��ورث اال ال�س ��هر العقيم كم ��ا يخربنا
احلاج زاير نف�سه:
من ِ ُكثرِ ما بايل �إ ْب َ�سهر
�شحمة عيوين ما ْيعه
وذابال وب�ل�ا غيم ��ة تبلل ظم� ��أ الروح،
مل يك ��ن امام ال�ش ��اعر �س ��وى الت�ش ��بث
بواقعي ��ة م ��ا بعده ��ا واقعي ��ة ،واقعية
ت ��كاد ت ��رادف اال�س ��تغاثة او باالحرى
اال�ست�سالم القدري:
ي ��ا �ص ��اح ع ��ودي ذب ��ل وب ��كل دوه م ��ا
ي�صح
ّ
والدمع �س ��ل او جره م ��ن ناظري ما
ي�صح
والني ��ب مثلي بحنينه لو �ص ��حت ما
ي�صح
م ��ن حي ��ث م�ض ��روب ماب�ي�ن اجلوانب
َتنب
مبعال ��ج ال ��روح �س� � ّري مل اموتن
َتنب
ال تنهظ ��م عال�س ��بع لو ﭽان
علفه تب
واليوم حتى التنب علف
ال�سبع ما ي�صح
اال ان اجلمالي ��ة
ت�س ��مو اىل
ذ ر و ته ��ا
يف

مقاطع كثرية كقوله يف هذا الزهريي:
ياكعبة النور ياعون الذي حـــاج بـــك
ويطوف َب�أ ْركان خدّك والبدر حاجبــــك
جام ��ع الأو�ص ��اف م ��ن با�س ��ل ُظ َف ��ر
حاج ِبك
چ ّتان للنا�س حلظـــك بالأ�صـــــل بابُلي
والودّك اليوم كدّرته ..و�صفــــه با ِبلي
ِ
من بوب الأو�صال ظ ّنيتك تفك باب ايل
حاجبــك
حاجبك ِ
مدريت بالباب ع ّني ِ
او هذا الزهريي:
مَّتيت �أحومي اعله �شوفك ب�س �أروحن
ورد
�أبغ ��ي و�ص ��الك وروم من املرا�ش� �ــــــف
ورد
مفرو�ض ذچ ��رك علين ��ه بالفرايــــــــ�ض
ورد
م ��ن حي ��ث ب�س ��مك تت� � ّم افرو�ض ��نه
والدعــــــه
«ر�ضوان”ح�س ��ن احل ��واري بوجنتك
ودّعه
وال ��ورد ج� �دّم لواي ��ح وا�ش ��تچه
و�إ ّدعـــــــــــه
ويك ��ول انت ��ه ال ��ورد چالي�ش ْ
ت�ش� �تــَــــم
ورد
او يف هذه االبوذية اخلالبة:

خليني �ألوذ ب�سدّها
ه ��ا نحن دفعة واحدة يف عامل �ش ��عري
زاي ��ري زاخر ال�ش ��فافية والرثاء ،عامل
تتع� � ّرى في ��ه حت ��ى اللغ ��ة اىل اق�ص ��ى
م ��ا ت�س ��تطيع لك ��ن دون الوق ��وع يف
املجاني ��ة ،ويتج ��رد معها حج ��ي زاير
من كل قيود ال�شعر الديني ،عار�ض ًا كل
قلبه بيد وكل حريته باليد االخرى:
ني�شان �إلك هال�شامه
رب اخللكها عالمه
او ّ
كلمن وكف جدامه
يتـﭽتف ومثل العبد
يل�شامة البلخدين
�سيد �صحيح اجلدين
روحي امن �أ�شمّنهن ترد
ه ��ذه املقاط ��ع وغريه ��ا الت ��ي جعله ��ا
املط ��رب الكب�ي�ر الراح ��ل يو�س ��ف عمر
ا�ش ��به باخلالدة يف الوجدان ال�ش ��عبي
العراق ��ي ،لي�س ��ت اال ج ��زء ًا ي�س�ي�ر ًا
من ال�س ��فر البدي ��ع الذي ترك ��ه لنا هذا
ال�ش ��اعر ال�ش ��عبي العراق ��ي واملجموع
بع�ض ��ه يف ديوان طبع م ��رار ًا .وكثري
من العراقيني اليوم يرتمن يف حلظات
�ش ��جنه احلقيقية بكلم ��ات حجي زاير
وان كان اغلبهم ال يعرف ذلك .فمن بني
املقاطع الذائعة مث ًال ابوذية:

بي�ش ا�سرت مياي العني هدماك اوناري
ا�س ��رجت ي ��ا مدلول هدماك ج ��ان انته
بدمع بللت
اخربك
وجّ ــن هدومي عليّــــــه

�أريد اكعـد عله دربــه وتاين
الوا�شي امن �إنهجم بيته وتاين
� ْإ�ش َردت ع ّنه يخــلك الله وتاين
لكيته ابح�ضرمــوت ايخم عليّه

واذا كان ادخ ��ال امل ��وال يف ال�ش ��عر
الدين ��ي هو اللحظة االوىل يف التعبري
عن”غربة”حج ��ي زاي ��ر ،ف ��ان اللحظة
ّ
هذه �س ��رعان ما ك�شفت عن حمدوديتها
وعقمه ��ا .وكان البد له م ��ن البحث عن
مناف ��ذ اخ ��رى لروح ��ه اخلائف ��ة القلقة
الت ��ي اخ ��ذت ت�أن ��ف اك�ث�ر فاك�ث�ر م ��ن
ا�س ��تقبال رتاب ��ة وافتعالي ��ة ال�ش ��عر
الدين ��ي بع ��د ان اكت�ش ��فت ب ��ان هذا ال
يزيده ��ا اال غرب ��ة ومتزق ًا ،و»يا �ص ��اح
جرح الكلب مايو�س من طيبة”�سيقول
حج ��ي زاي ��ر متلوي ًا من االمل .ال�ص�ب�ر
ه ��و امل�ل�اذ املتبق ��ي للوهل ��ة االوىل.
وعنما ن�ض ��ب �صربه �ص ��ار ي�ستجديه
م ��ن االخرين”ما زال �ص�ب�ري خل�ص
وعل ��ه ال�ص�ب�ر كديت”..لك ��ن ب�ل�ا
ج ��دوى .والب ��د اذن م ��ن البح ��ث
عن”حمى”تلج� ��أ له ه ��ذه الروح
وت�س�ت�ريح الي ��ه؛ وه ��ذا امل�ل�اذ
�سيجده احلاج زاير يف احلياة
احل�س ��ي
ذاته ��ا ،يف اجلم ��ال
ّ
اال�سمى ،يف املر�أة ،و�سيتوجه
لها دون تردد الهث ًا بالرجاء:
ازلوف ��ك حم ��ه وروح ��ي اتخ ��اف

لك ��ن يبق ��ى الق�س ��م االعظ ��م من �ش ��عر
حج ��ي زاير حبي� ��س دائرة �ض ��يقة من
املهتم�ي�ن تتقل� ��ص اك�ث�ر فاك�ث�ر اليوم.
كما تفتقر املكتبة حلد الآن اىل درا�س ��ة
وافي ��ة ع ��ن ه ��ذا ال�ش ��اعر الالم ��ع رغم
مرور زم ��ن طويل عل ��ى وفاته .ونحن
يف هذه ال�ص ��فحات ال�سريعة ال نطمح
اك�ث�ر من تق ��دمي بع�ض اال�س ��تنتاجات
العام ��ة ح ��ول �ش ��عره الوج ��داين عرب
قراءة اوىل ملا و�صلنا منه.
اال�س ��تنتاج االول ال ��ذي ن�س ��جله ه ��و
ان حج ��ي زاير ينقل ال�ش ��عر ال�ش ��عبي
العراق ��ي ،عل ��ى �ص ��عيد اال�س ��لوب،
من مرحل ��ة العفوي ��ة ،مبعن � َّ�ى ما ،اىل
مرحل ��ة الف ��ن .وه ��ذا التط ��ور يتحقق
جلي� � ًا يف ثالث جوانب �أ�سا�س ��ية :فمن
جه ��ة هناك التقنية العاملي ��ة يف البناء،
حي ��ث يت�ض ��اءل احل�ش ��و والتزوي ��ق
اىل �أق�ص ��ى م ��ا ميكن لت�أخ ��ذ كل مفردة
مكانه ��ا املطل ��وب ووظيفته ��ا املح ��ددة
دون �أي تطف ��ل او جمانية ،الأمر الذي
يفج ��ر وي�ث�ري الطاقات الكب�ي�رة التي
تت�ض ��منها اللغ ��ة ال�ش ��عبية العراقي ��ة.
وم ��ن احلري ان نذكر هنا ان ا�س ��لوبي

االبوذي ��ة وامل ��وال الذي ��ن يب ��دع فيهما
حج ��ي زاي ��ر اك�ث�ر م ��ن غريهم ��ا م ��ن
ا�س ��اليب ال�ش ��عر ال�ش ��عبي االخ ��رى
(كامليم ��ر والناي ��ل واملرب ��ع) يتطلب ��ان
احاط ��ة قوية بتلك الطاق ��ات .نظر ًا لأن
ال�شاعر يلزم نف�سه فيهما بقافية ثالثية
(يف االبوذي ��ة) او رباعية (يف املوال)
تتك ��رر كلفظ ��ة �ص ��وتية لكنه ��ا تختلف
كمعنى .مم ��ا يلقي على ال�ش ��اعر مهمة
البحث واال�ش ��تقاق والرتكي ��ب لتلبية
هذه ال�ض ��رورة ب�أي�س ��ر و�أدق ما ميكن
دون الت�ض ��حية بالبع ��د اجلم ��ايل كم ��ا
يف قوله:
يالمي كف مالمـــــك و�إنت�صــاحي
ﭽذب من �شاف خـدك وانت�صاحي
وحك َ�س ْكرة عيونك وانته �صاحي
ر�ضابك �سل�سبيـــل وعــــذب ميّه
اجلان ��ب الثاين ال ��ذي مييز اال�س ��لوب
ال�ش ��عري الزاي ��ري ه ��و االعتن ��اء
الواع ��ي بال�ص ��ورة ال�ش ��عرية حي ��ث
تتالح ��ق اللقط ��ات واللوح ��ات ،ونكاد
نق ��ول الت�ش ��كيلية ،يف حرك ��ة جمالي ��ة
«معا�ص ��رة”مبع َّنى م ��ا؛ وه ��ي حالة ال
نعتقد ان ال�شعر ال�شعبي العراقي عرفها
لدى من �سبق هذا ال�شاعر ممن و�صلتنا
بع�ض نتاجاتهم ،كما يف قوله:
فتلنه حبل و�صلك وانته فا ّله
واملْتيّم برالك وانتفاله
انا الكطان يدعـﭻ وانته فاله
تبعت اهواك و�آنه الرك�ش بيّه
وغنائيـ ��ة نا�ض ��جة ال تخ ��ل بالبن ��اء
املو�ض ��وعي للمقط ��ع لكنه ��ا ال تقع يف
�أ�س ��ره يف ذات الوقت .ونعتقد عموم ًا
بان ال�شعر الوجداين الذي كتبه احلاج
زاي ��ر ه ��و �ش ��عر غنائ ��ي كل ��ه وب ��دون
ا�س ��تثناء .وهذا ما يف�س ��ر رمبا �ش ��غف
امللحنني واملغنني العراقيني به.
�أم ��ا اال�س ��تنتاج الث ��اين ،ويخ� ��ص
امل�ض ��مون ،فهو ان �ش ��عر احل ��اج زاير
يتميز بالربوز الواع ��ي للذات الفردية
لل�ش ��اعر ب�ش ��كل تبدو معه كم ��ا لو انها
وحده ��ا املح ��ور ال ��ذي ي ��دور حول ��ه
املو�ض ��وع .ولع ��ل ال�ش ��حنة االنفعالية
والتوت ��ر الداخل ��ي املفع ��م بال�ش ��جن
والعاطف ��ة ،الل ��ذان يطبعان الق�ص ��يدة
الزائري ��ة هم ��ا م ��ن ب�ي�ن التعب�ي�رات
احلميم ��ة الت ��ي تعك� ��س ه ��ذا التطور.
كم ��ا ان االبتع ��اد امل ��زدوج عن ال�ش ��عر
الديني نحو الوجدانية من جهة ،وعن
النظم الكال�سيكي االطنابي (للق�صيدة
احل�س ��ينية) نحو الأبوذية واملوال من
جه ��ة �أخ ��رى ،ه ��و ،اىل ه ��ذا احل ��د �أو
ذاك ،املعطى ال�ض ��روري الذي اقت�ضاه
التط ��ور املذكور .وه ��ذا اجلانب ميكن
تلم�سه يف معظم �شعر احلاج زاير.
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من زمن التوهج

ولد الحاج زاير بن عس��كورة بن عيل بن جرب املس��لاموي س��نة 1860م يف قصبة برس – بورس��يبا -
املحاذية لبابل
واملقارب��ة للنجف وهي منطقة عميق��ة القدم ،حيث جاء به اب��وه اىل النجف االرشف ليدرس يف
مدارسها الدينية (مدرسة القوام يف محلة املرشاق).
عندما اصطحب عس��كورة صغريه (زاير) اىل النجف وفتح عينه يف جنتها ،كانت ذروة املسافة التي
بلغه��ا بع��د جفنيه يف تلك اللحظ��ة ،لريى مدينة ال تكل م��ن االحتفاالت وال مت��ل فتبتكر افراحها
واتراحها ،وحتى املآتم الحس��ينية كانت تعد ش��يئ ًا من املباهج للصبي ،فريقب املعامل الش��اهقة
والشناشيل واالزقة الضيقة ،والرثيات املتدلية من الصحن واملساجد واالسواق.

كاظم السيد علي

وسام البصري
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مم ��ا جعل ��ه
يتعل ��ق به ��ا وه ��و
يف حال ��ة املقارن ��ة ب�ي�ن
(بر�س) و(النجف) ،حيث كان
يع ��اين من ج�ش ��ع الريفيني ال�س ��اكنني يف بر�س
وتخلفه ��م م ��ن خ�ل�ال نب�ش القب ��ور والق�ص ��ور
للعثور عل ��ى النقود واحللي ،دون االهتمام اىل
ارثه ��ا التاريخي واقام ��ة مردوك الذي انت�ص ��ر
عل ��ى تيام ��ا يف ملحمة التكوين ،كم ��ا ان النا�س
فيه ��ا يتحدثون ع ��ن النمرود ال ��ذي مترد ورمى
ال�س ��ماء باملنجنيق من زقورته ف�ص ��عق وغارت
ق�صوره حتت االر�ض.
ولك ��ن م ��وت وال ��ده جعل ��ه ي�ت�رك الدرا�س ��ة
ويلتج ��ئ اىل العم ��ل ليعني عائلت ��ه ،فابرز مهنة
كان ��ت ا�س ��تخراج املاء م ��ن االبار ،وم ��ن القابه
(زاي ��ر الرب�س ��ي) و(زاي ��ر الدوي ��ج) ،وبعده ��ا
التزم باحل�ض ��ور اىل جمال� ��س العلم واملجال�س
الديني ��ة ،ف ��كان له ��ا الف�ض ��ل الكب�ي�ر يف �ص ��قل
موهبته ال�ش ��عرية ف�ض�ل�ا عن تزوي ��ده بالثقافة
الديني ��ة ،ف ��كان يرجتل ال�ش ��عر ارجت ��اال ،وذلك
ما اث ��ار ال�ش ��كوك يف نفو�س االخري ��ن ،فقاموا
ب�أختبار تلك املوهبة عدة مرات من خالل الطلب
من ��ه بكتاب ��ة مو�ض ��وع مع�ي�ن او قافي ��ة معينة،
ولكن ��ه دائما ما كان يثبت لهم ان ال�ش ��عر ا�س ��هل
لديه من الكالم العادي.
ونظرا للبداهة واالرجتال ودقة الت�صوير ،كان
للحاج زاير الكثري م ��ن املباريات االدبية والتي
يك�س ��بها دون منازع ،ما جعل �ش ��يوخ الع�ش ��ائر
يفخ ��رون بان ندميه ��م احلاج زاير ،كما ا�ص ��بح
بع ��د ذلك مهواال لع�ش�ي�رة ال فتلة يف جتمعاتهم
وعرا�ض ��اتهم ،فاه ��دي قطع ��ة ار� ��ض خ�ص ��بة
ا�س ��تطاع الدوي ��ج ان يقت ��ات منه ��ا ،كم ��ا تزوج
ارمل ��ة اح ��د ال�س ��ادة ولها بن ��ت وحي ��دة ،فرزق
منها ببنت لتكون لديه بنتان احداهما من �صلبه
واالخرى بالتبني.
ام ��ا يف ع ��ام  1869وعن ��د �ص ��دور قان ��ون
التجني ��د االلزامي،اك ��ره ال�ش ��اعر عل ��ى �س ��وقه
للخدمة الع�س ��كرية و�س�ي�ر اىل اخللي ��ج العربي

وبالتحدي ��د اىل قط ��ر حالي ��ا وخ ��دم يف قلعتها،
فكان كلما ي�ص ��عد �سور القلعة املكلف بحرا�ستها
يتوجه اىل الع ��راق فيبث �ش ��جونه اليه ،ليبكي
بذلك جميع رفاقه ،حتى قيل انه ا�ص ��يب مبر�ض
احلنني ،ويف اثناء مروره باحلجاز ادى مرا�سم
احلج ليلحق به لقب احلاج منذ ذلك الوقت.
ول�ش ��دة حنين ��ه اىل وطن ��ه تو�س ��ط ل ��ه بع� ��ض
ال�ض ��باط الع ��رب لنقل ��ه اىل الع ��راق ف ��كان له ��م
م ��ا طلب ��وا ،فرج ��ع اىل بغ ��داد لأكم ��ال خدمت ��ه
الع�س ��كرية ،ويف ع ��ام  1914وبع ��د االحت�ل�ال
االنكلي ��زي �س ��يق للخدم ��ة الع�س ��كرية ثاني ��ة
بو�صفه جندي احتياط ،ولكنه مل يقبل بالتنكيل
العثم ��اين ب�أه ��ايل النج ��ف واحلل ��ة ل ��ذا فر من
اخلدمة الع�سكرية.
وبع ��د اعالن احلوزة يف النجف اال�ش ��رف حالة
اجله ��اد لط ��رد املحتل�ي�ن ،ق ��ام ليلتح ��ق مبحمد
�س ��عيد احلبوب ��ي ال ��ذي ق ��اد املجاهدي ��ن اىل
ال�شعيبة مرورا بال�سماوة والنا�صرية ،فاختفى
م ��ع بع� ��ض رفاق ��ه عندم ��ا انهزمت تل ��ك احلملة
لي�صاب ب�ضعف ب�صره،
نظم الدويج بكل ا�شكال ال�شعر ال�شعبي العراقي
منه ��ا االبوذي ��ة والدارمي والق�ص ��يدة والطرفة
واالبوذي ��ة بالقري� ��ض والزه�ي�ري بالقري� ��ض
واقتبا� ��س من الق ��ر�آن الكرمي وال�ش ��عر العربي
وت�ض ��مينه يف �ش ��عره وملا يتميز به من �س ��رعة
بديهة وجتربة خ�صبة ون�ضوج املفردة اللغوية
وابداعه يف ا�ستخدام اجلن�س ��ات وثقافته التي
التعك�س حاله االمي و�ش ��عره املت�ش ��ح بالطرافة

ور�س ��م ال�ص ��ورة املليئ ��ة باالعجاب وتو�ض ��يفه
املثل بال�صورة الذكية جدا،
وكذل ��ك اجادت ��ه لل�ش ��عر احل�ض ��ري والريف ��ي،
ما جعله يح�ص ��د �ش ��هرة وا�س ��عة مقارنة بغريه
من ال�ش ��عراء ال�ش ��عبيني وحظى بعناي ��ة النقاد
والباحث�ي�ن كدرا�س ��ة الدكت ��ور ال�ص ��ائغ ع ��ن
التنا� ��ص واالغرتاب يف �ش ��عره ،ومنحوه لقب
متنبي ال�شعر ال�ش ��عبي ،ومن اجلدير بالذكر ان
العالمة ح�سني حمفوظ قال بحق الدويج:
(لو ا�ستمع ابو الطيب املتنبي لروائع و�إبداعات
احل ��اج زاي ��ر ،لأنتف� ��ض قائما من ق�ب�ره ينف�ض
ال�ت�راب ع ��ن ج�س ��مه ،لي� ��ؤدي حتي ��ة الإعج ��اب
والتقدير لهذا ال�شاعر ال�شعبي الأمي امللهم)
كما قال امل�ست�ش ��رق الفرن�س ��ي ج ��اك بريك بحق
احلاج زاير يف كتابه (العرب تاريخ وم�ستقبل)
:
(�إن احل ��اج زاي ��ر ه ��و اك�ب�ر �ش ��اعر �ش ��عبي يف
العراق ،و�شك�س ��بري ال�ش ��عر ال�ش ��عبي العراقي،
وق�ص ��ائده تدوي على كل ال�ش ��فاه منذ جيل يف
بيئ ��ة تلهبها حمبة �أهل البي ��ت ،حدث بعد وفاته
�أن ظه ��ر يف احلل ��م وح�ي�ن �س� ��ألوه كان خمتبئا
وراء �صمته لكي يحافظ على ال�سر،
وكان التوافق بني �إميانه اجلماعي ومغامرات
حياته اخلا�صة مع دوي ا�شعاره يعك�س اندماج
املكان والزمان ،وكان �إلهام ال�شاعر احلاج زاير
يهبط عليه يف اي مكان حتى لو كان بني اخوانه
وبالطبع كان يرجتل املقاطع ال�ص ��وفية يف حب
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الحاج زاير الدويج ش��اعر عراقي
بنكهة نجفية

الحاج زاير الدويج بش��عره شغل
الشعراء والناس

اه ��ل البي ��ت بالدفق ال ��ذي يوجه في ��ه النداءات
الأنيقة اىل فتاة عابرة).
�أم ��ا كبري م�ؤرخ ��ي العراق ال�س ��يد عب ��د الرزاق
احل�سني فيقول:
(احل ��اج زاي ��ر �أ�س ��رع �ش ��عراء ع�ص ��ره بديه ��ة،
وين�ش ��د الق�ص ��يدة التي تبلغ املئ ��ة بيت ارجتاال
ويف �آن واح ��د فيخال ال�س ��امع �أنه كان يحفظها
منذ م ��دة دون �إعمال فكره ،وله اليد الطوىل يف
املوال والأبوذية واملربع وامليمر).
ويرى الأ�س ��تاذ �شاكر ال�س ��ماوي �أن احلاج زاير
مثاب ��ة امام ال�ش ��عر ،وال�ش ��عراء لي�س ��وا �س ��وى
زوار يف �صحن زاير.
وقال ال�سيد حممد جمال الها�شمي:
وزاير يف ال�ش ��عر �أن�ش ��ودة غنى به ��ا البادي مع
احلا�ضر
هلهل يف قيثاره مطربا �أيامه يف حلنه ال�ساحر
ورث ��اه �ص ��ديقه وحاف ��ظ �ش ��عره ال�س ��يد عل ��ي
الق�صري املرعبي قائال:
�إذا امعن ��ت يف ل ��وح امل�ص ��اير وج ��دت اخلل ��ق
للمجهول �ساير
و�آية قولنا علم ف َِط ْح ٌل ب�سبك ال�شعر يدعى حجي
زاير
بات و�أب ��كار ًا خوالد يف
فقد وهب الق�ص ��يد مذهَّ ٍ
ال�ضماير
فه ��و من ورث الرواد الذين ظهروا اواخر العهد
العثم ��اين امث ��ال ال�ش ��اعرة فدع ��ة الزيرجاوية
وال�شاعر حممد ن�صار وال�شاعر عبا�س اجلاحي
وارتباطهم بجيل الو�سط امثال هتلو�ش وكَنني
اخلزاعي وولده حميد.
وكان ��ت تربط ��ه عالق ��ة حميم ��ة م ��ع ال�ش ��اعر
احل�سيني عبود غفلة وال�شاعر الكوميدي ح�سني
ق�ص ��ام فكان ه� ��ؤالء ال�ش ��عراء الثالث ��ة كثريا ما
يتناق�ش ��ون ويتطاردون يف ال�شعر او يرجتلون
ليجدوا جمهور ًا غفريا قد ا�صبح حولهم.
فكر� ��س الباق ��ي م ��ن عم ��ره يف خدم ��ة �آل البيت
عليه ��م ال�س�ل�ام،فذكر م�ص ��ائبهم وكراماته ��م
وتو�سل بهم راجيا �ش ��فاعتهم ،فراحت حنجرته
تقذف بالدرر يف هذا اخل�صو�ص.

ماتعلم بهمي اشلون
شيبت واصفر اللون
والناس كالوا مجنون
ابعكيل اقنعت بس انه
هذا املقطع من قصيدة
من قصيدة (للهم
ماتصح عوانه) للشاعر
الكبري الخالد الحاج زاير
الدويج اكتب عنه وفاء
لعبقريته النه استحق
التقدير ،لكونه علام من
اعالم الشعر الشعبي
العراقي وقمة شامخة من
قممه الشامء .فالحديث
عنه طويل ولكني اسلط
الضوء عىل الجزء القليل
من تجربته الشعرية.

ول ��د يف منطقة (بر�س) الواقع ��ة بني مدينة احللة
والكف ��ل ع ��ام  1860وانتقل م ��ع ابي ��ه اىل مدينة
النج ��ف من ��ذ �ص ��باه طم ��ح ليك ��ون ابن ��ه عاملا او
اديبا ،فتعلم القر�أة والكتابة يف مدر�س ��ة (القوام)
�آنذاك يف حملة (امل�ش ��راق) بعدها تركها للظروف
ال�ص ��عبة التي مر بها بعد وفاة والده فحالت دون
موا�صلة الدرا�سة.
فالعام ��ل الدين ��ي وح�ض ��وره امل�س ��تمر ومالزمته
للمجال� ��س االدبي ��ة والدينية كان له ��ا االثر الكبري
يف تفجري �ش ��اعريته ،مما ااك�سبته قابلية �شعرية
فذة اهلته ان يكون يف اعداد ال�شعراء الذين ي�شار
لهم بالبنان .فكان ميتلك موهبة منفردة دون غريه
فه ��و الميل ع ��ن الندامة وامل�س ��امرة حمب ��ا للنكته
واملداعبة الربيئة،فكان �سريع اجلواب والبديهية
فكان ��ت اك�ث�ر ق�ص ��ائده يقوله ��ا ارجتاال مم ��ا اخذ
ا�س ��مه ي�ت�ردد يف املجال� ��س االدبي ��ة وم�ض ��ايف
ال�سادة و�شيوخ الفرات �آنذاك.
ذبيتني ابجور وظلم
والروح ماحتمل هظم
من كرث ما ابجي ب�سكم
ذوبت �شحمة عيني
وللح ��اج زاي ��ر مواق ��ف وطني ��ة اجتاه بل ��ده و مل
ين�س ��ى هموم �ش ��عبه ووطنه �آنذاك عندما حو�صر
العراق وهدد باخلطر واكدوا االنكليز يف احلرب
العاملي ��ة االوىل وكادوا ان يقتحم ��وا احلدود من
جه ��ة الفاوفت�أه ��ب العراقي ��ون للدف ��اع واعلن ��وا
اجله ��اد عن الدين والوطن،فح�ش ��دوا جي�ش ��ا اىل

جه ��ة الفاوللمحافظ ��ة عل ��ى العراق ف�أخ ��ذ احلاج
زاير ين�شد عندما كان جنديا يف اجلي�ش لي�شد من
عزمي ��ة اخوان ��ه املقاتلني للدفاع ع ��ن تربة الوطن
الغايل :
لعلوم الدين ا�شتدينه
وعفنه الدور الكل وجينه
وين يروح معادينه
احنه املوت املا بيه ظنه
كان ميتلك موهبة �ش ��عرية مده�شة لي�س لها نظري
رغم ان ع�ص ��ره كان مزدحما بكبار ال�شعراء امثال
عب ��و د غفلة وح�س�ي�ن ق�س ��ام وعبد الل ��ه الروازق
وابراهي ��م ابو �ش ��بع وال�س ��يد م ��رزة احللي ،فهو
ال ��ذي ابتكر ف ��ن (ال�ش ��بكها) كتبها عن ق�ص ��ة حب
فتاة ا�س ��مها (�ص ��بحة) مع زمالئه ال�شعراء كل من
ال�س ��يد مرزة احللي واملله كام ��ل العذاري وداخل
الفرات ��ي فارج ��ل احل ��اج زاير املطلع ال�ش ��هري من
الق�ص ��يدة (دادة خي عون ال�ش ��بكها) اعقبه ال�سيد
مرزة احللي مرجتال يف احلال قائال :
من متر بال�سوك �صبحه ت�صري بالدالل فرحه
جيت اعامله الوكحه غطت الروبه بطبكها
فتاله احلاج زاير قائال :
من تطب ال�سوك ت�صدع واحلجل بال�ساك يلمع
ياجماعة ا�شلون ت�شبع دورة املحب�س حلكها
والخ الق�ص ��يدة حتى ا�ص ��بح بحرا مميزا جلميع
ال�شعراء يف كل ع�صر حتى يومنا هذا.
كان الدويج �سريع البديهية واالرجتال يف كتاباته
ال�ش ��عرية لي�س يف االبوذية والق�ص ��يدة فح�س ��ب

بل حت ��ى يف فن الزه�ي�ري (املوال) فعن ��د زيارته
ملرق ��د االمام علي كانت الرو�ض ��ة احليدرية تغ�ص
بالزائرين ول�ش ��دة االزدحام وكرثة النا�س �س ��قط
(عقال ��ه) م ��ن على ر�أ�س ��ه و�ض ��اع ب�ي�ن النا�س ومل
يع�ث�ر عليه فارجت ��ل يف احلال بيتا م ��ن الزهريي
قائال :
يامن ابابك مراجب الكا�صدين عكال
وبيوم”حطني”�سيفك للجيو�ش عكال
الزال جفك لعد التايهات عكل
جيت ا�شتكي احلال واطلب من كنز مالك
واللي يحبك فال مي�سه لظه مالك
اليوم يا ابا احل�سن من يعتذر مالك
وال�سبب �شنهو ابابك راح اعكال
لق ��د اج ��اد بقريحته يف �ش ��تى املنا�س ��بات وفنون
ادبن ��ا ال�ش ��عبي وب ��كل االغرا� ��ض كت ��ب االبوذية
املباراة باملثل ال�شعبي واملجارات لل�شعر القري�ض
واملوال بالقري�ض كذلك مما جعله �ش ��اعرا متجددا
يف هذا امل�ض ��مار النه خرج من الو�صف التقليدي
الذي كان �سائدا عند بع�ض ال�شعراء :
و�ضبي �شبهوا خديه وردا
لقد اثموا مبا قد �شبهوه
فان الورد يذبل عند مل�س
وذا يحمر مهما قبلوه
فباراه يف هذا البيت من املوال قائال :
جم دوب نقره لعد جيت احلبيب اورود
و�سهام حلظاك وردن بال�ضمري اورود
ياجلذبتني د�صل رو�ض احلبيب اورود

الفخر لليوم........ماهو ياعاذيل مل�س
اوب�صياخ اال�شواك بيديه ال�ضمري مل�س
الورد يذبل ي�صاحب من جثري اللم�س
وخدود ولفي يزودن باحمرار اورود
فاكرث كتاباته مع�ب�رة لواقع احلياة اليومية الذي
كان حممال بالب�ؤ�س واالالم وما يدور يف �ص ��دره
من خلجات وعاطفة واح�س ��ا�س مره ��ف .فمفردة
احل ��اج زاير ر�ص ��ينة معن ��ا وم�ض ��مونا ت�ؤثر عند
�س ��امعيها وحترك الكثري من ال�شجون يف داخله،
فكان �ش ��عره �سجال حافال باحداث ع�صره وتقاليد
جمتمعه :
الهوه ايفرد ابكلبي وانه داوي
تذل نريان هبهب وانه داوي
كلمن لعب ح�صل وانه داوي
خ�سر واهل الهوه ايلومون بيه
فل ��م تقت�ص ��ر جترب ��ة احل ��اج زاي ��ر الدوي ��ج على
ال�شعر ال�شعبي بل تعداه فكان حمبا للغناء لكونه
كان ميتلك �صوتا �شجيا يف الغناء .فاخذ له طورا
خا�ص ��ا ماي ��زال يغن ��ى اىل يومن ��ا ه ��ذا وي�س ��مى
بطور (الزايري) ن�سبة للحاج زاير ومن اطوارنا
الغنائي ��ة اجلميلة ومن املطربني الذين ا�ش ��تهر به
واب ��دع فيه ،هو املطرب الريف ��ي الكبري جعفوري
حممد وبع�ض مطربي النجف �آنذاك.
واخ�ي�را يف ع ��ام � 1919س ��كت القل ��ب الناب� ��ض
باحل ��ب وال�ش ��وق وال�ص ��دق قل ��ب ال�ش ��اعر زاير
الدويج ال ��ذي مازال حيا ب�إنتاج ��ه الغزير الرائع
ومازال �شاغل ال�شعراء والنا�س.
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من مذكرات الشاعر زاير الدويج
ولد الش��اعر الح��اج زاير الدويج يف (برس) ع��ام  1860وتويف يف مدينة
النجف االرشف عام  1919ميالدية ،وأسمه زاير بن عسكوره بن عيل بن جرب
من عشرية (بنو مسلم) نسبة إىل جدهم األمري رشف الدولة أبو املكارم
(مس��لم بن قريش بن بدران بن مقلد العبادي) وتسمى (الرشيفات) وهي
فخذ من قبيلة طفيل العربية املنتس��بة إىل طفيل بن عامر القييس ..جاء
ب��ه أبوه صبي ًا إىل النجف وهو يطمح ان يكون أبنه عامل ًا أو خطيب ًا أس��وة
بأقربائه آل حرز الدين وهم بيت علم..
حياته
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تعلم مبادئ القراءة والكتابة يف مدر�سة (القوام)
يف حملة امل�شراق ،لكن بعد وفاة �أبيه انقطعت عنه
املعونة فحالت دون موا�ص ��لته الدرا�سة ..لكنه مل
ي�ت�رك املدينة لتعلقه به ��ا ،بل عمل فيها عدة اعوام
عامل بناء خمت�ص ًا يف اخراج املاء من الآبار للعمل
و�شهرته �آنذاك زاير الرب�سي �أما لقب الدويج فهو
ت�صغري ديك ..ويف تلك احلقبة مل يفارق املجال�س
الأدبية واحل�س ��ينية اللتني كان لهم ��ا الأثر الكبري
يف تفجري �ش ��اعريته مبكر ًا ..لق ��د نظم الكثري من
ال�ش ��عر اجليد غري الق�ص ��ائد (املنربي ��ة) التي كان
يقولها ارجتا ًال يف كل املنا�س ��بات بني ح�ش ��د كبري
من الزائرين ..كان ملجرد ان ي�ضع يده على جبينه
ويقول( :ها خويه) ي�سرت�س ��ل بع�ش ��رات االبيات
مم ��ا يخي ��ل ل�س ��امعيه انه قد اع ��د هذه الق�ص ��يدة
م ��ن قب ��ل واج ��رى عليه ��ا تغي�ي�رات عدي ��دة لقوة
�س ��بكها ووح ��دة معانيه ��ا ..لكنهم اكت�ش ��فوا هذه
املوهبة املده�ش ��ة لأنهم �أخذوا يطالبونه ان ينظم

لهم ق�ص ��يدة مطلعها على حرف ه ��م يختارونه �أو
مو�ض ��وع جديد مل يخط ��ر يف باله من قبل ..وقال
رحمه الله عن ذلك (�أن نظم املقفى املوزون �أ�س ��هل
علي من الكالم العادي).
َّ
م ��ن ه ��ذا املنطلق ال ��ذي انفرد ب ��ه دون ال�ش ��عراء
الآخري ��ن طبقت �ش ��هرته الآفاق و�أخ ��ذ الكثري من
ال�شعراء ي�س ��اجلونه و�صار �أ�سمه يرتدد باعجاب
يف املجال� ��س الأدبي ��ة وم�ض ��ايف زعم ��اء الفرات
الأو�س ��ط الرجتاله ال�ش ��عر به ��ذه الطريقة املميزة
وبهذه اجلزالة والأ�سلوب ال�شيق ..كما كان حمب ًا
للغناء ويجيد ال�ض ��رب على الرق ويغني �أ�شعاره
م ��ع ارجتاله ��ا بطريقة خا�ص ��ة م ��ا ي ��زال البع�ض
ي�سميها بالطور (الزايري).
عاد اىل م�س ��قط ر�أ�س ��ه ليزاول مهن ��ة الزراعة مع
باقي افراد ع�شريته لكنه مل ي�ستقر بينهم طوي ًال..
كان زعم ��اء الع�ش ��ائر يبعث ��ون الي ��ه يف افراحهم
لي�س ��تمعوا اىل �شعره و�ص ��وته ال�شجي ،وعقدت
يف م�ض ��ايفهم الكثري من املباريات ال�ش ��عرية بينه

وبني �شعراء كانت لهم مكانة مرموقة �آنذاك لكنهم
عج ��زوا امام مقدرته النادرة النهم مل ي�ص ��لوا اىل
�س ��رعة بديهيت ��ه واي�ص ��ال املعنى ب�ص ��ورة دقيقة
و�ص ��ادقة اىل ال�س ��امع ..له ��ذه املق ��درة اتخ ��ذه
�ص ��ديقه جمهول �آل �ش ��نته (مهوا ًال) – هو �ش ��اعر
القبيل ��ة  -لآل فتل ��ه ،كم ��ا م ��دح ورث ��ى الكثري من
ه�ؤالء الزعماء.
حي ��ث رث ��ى املرح ��وم (مب ��در �آل فرع ��ون) به ��ذه
الأبوذية:
يروحي من زفري اح�شاي ورثي  /ا�شتعلي
اوبكه �سهمي اال�سم والنوح ورثي  /ارثه
اجابل دار ابو تكليف ورثي  /ارثيه
رثه ال�شامي اعله دار الربمكيه
ورثى �ص ��ديقه املرحوم عبا�س ال�شكرچي النجفي
بق�ص ��يدة يخاط ��ب فيها �ص ��ديقه جا�س ��م الكدي�ش
قائ ًال:
يجا�سم الهوه العذري او �سناويه

صادق حمودي
بعد للكو�س مدفع ما بكه بيه
***
بيه ما بكه مدفع بعد للكو�س
ومن البني را�سي ا�شكر يحمل دو�س
مل جي�شه عليه او ال رجع متعو�س
�صكني او �صرت ني�شان املراميه
ورث ��ى املرحوم ال ��رادود خليل ال�ش ��ماع النجفي،
وقد ارخ وفاته بهذا الزهريي:
ح ��زين اعله ولف ��اي دامي يا فاركه حل ��د  /لي�س له
حد
وح ��دي ان ��وح اكتف ��ي ماري ��د نا�س او حل ��د  /وال
واحد
�سيفي فكدته او غريه ما يفيد اله حلد  /ي�سن
ا�شما چنت اكله حظر ما بني اديه ولف  /اطوي
يا الميي لو ملتني ا�شلون فاجد ولف  /حبيب
(بالثلث مي هاو ثالثني او ثالثة ولف)  /الف
(ا�س ��باطع�ش رم�ض ��ان ارخ ب ��ي خلي ��ل ان حلد) /
قرب

م ��ن خ�ل�ال ات�ص ��اله به� ��ؤالء ال�س ��ادة والزعم ��اء
منح ��ه بع�ض ��هم �أر�ض� � ًا واخذ يزرعه ��ا وتزوج من
�أرمل ��ة لديه ��ا بن ��ت يف الرابع ��ة وقد �أجن ��ب منها
بنت ًا واحدة فقط وا�س ��تقر معها يف امل�ش ��خاب يف
(�أبو ذهب) وق�صده �ص ��ديقه �صادق الهاليل بهذه
املنا�سبة ،فقالوا له قد غادرها مع زوجته �إىل (�أبو
�صفرة) وهي قريبة من املنطقة ذاتها فرتك له هذا
الزهريي:
�أبات ليلي �أو روحي امن اله�ضم والنده  /تعبة
و�أ�صبح بهم بثكل جبالها والنده  /ندها
كا�صرت جي�ش فال بيهم يجيب النده  /النداء
من حيث لن الدهر ل�شمولنا �شتت  /فرق
و�أهل اجلمايع علي بچالبها �شتت  /طاردته
اوالد املدا�س بك�صور او حجر �شتت  /ال�شتاء
و�آن ��ه بر� ��ض موح�ش ��ه حت ��ت ال�ش ��م�س والنده /
الرطوبة
وحت ��ول اىل �ض ��مانة الب�س ��اتني ث ��م �س ��يق �إىل
الع�س ��كرية مبوج ��ب ق ��رار التجني ��د الإجب ��اري
ال�ص ��ادر ع ��ام  1869ميالدية وبع ��ث �إىل اخلليج
العرب ��ي �ض ��من احلمالت الت ��ي كانت تر�س ��ل �إىل
هن ��اك وكان يف توديع ��ه جم ��ع غف�ي�ر م ��ن الأه ��ل
والأ�ص ��دقاء م ��ن بينه ��م �ص ��ديقه احلمي ��م ه ��ادي
اخلياط فخاطبه قائ ًال:
هيهات يحكم بعد ملكانه
من حيث �صار (الكطر) مم�شانه
***
مم�شانه حاكم واملكدر كدرك
انته امغرب ونا رحت الكطر
عنك (هادي) عرب �سابع بحر
و(الرخ) منه تچل جنحانه
وكان معروف� � ًا بني افراد اجلي�ش با�س ��م زاير علي
وعند م ��روره يف الديار احلجازية حج وا�ش ��تهر
بعدها با�س ��م احلاج زاير ..و�ش ��اهد اثناء ذلك كل
اقط ��ار اخللي ��ج العرب ��ي ،ولك ��ن ا�ش ��تياقه للوطن
وااله ��ل واال�ص ��دقاء جعله كاملجنون ي�ص ��عد اىل
�سور القلعة كل م�ساء ويتجه بوجهه نحو العراق
باكي ًا مناجي ًا �صديقه هادي ب�أمل وحرقة وهو يردد
ب�صوت عايل:
يهب ريح ال�صبه واتكدر
***
جربيل كرب وي�شوف
مالك ال�سمه ا�صفوف ا�صفوف
***
احاه ماين �سليت
عندي عكل ما خليت
تدري يهادي ظليت مطروح الك واتفكر
بع ��د ه ��ذه احلالة م ��ن اللهف ��ة التي اخ ��ذت تنتابه
تو�سط له بع�ض ال�ضباط العرب والعراقيني واعيد
اىل بغداد الكمال اخلدمة فيها ..وعند عودته وجد
�ص ��ديقه هادي قد قتل يف حادث غام�ض واتهموه
بقتله على ا�سا�س كان غالمه وهجره النهم وجدوا
لدى القتيل ثالث ق�صائد بخط احلاج زاير جعلوا
منها ذريع ��ة الثبات هذه التهم ��ة ،االوىل بعثها له
من قطر ي�ش ��رح فيه ��ا �أمل الفراق حي ��ث كان يحبه
ك�أبنه النه حرم من االبناء ،من ابياتها:
يالت�ص ��ل ه ��ادي دروح اوكله ج ��رح البكلبي كلف
�شي�شله
***
ما �ش ��ل ج ��رح الذي ابكلب ��ي خزن �ص ��بنا دموعي

�شبه �صب املزن
ذي ��چ الليايل ال ��ذي اوياكم جزن ما ظ ��ن تعود او
بعد نت�سله
�سفره يف احد االفراح مطلعها:
الغرامك ما منت ليلي
على فراكك نحل حيلي
والق�ص ��يدة الثالث ��ة لها حكاي ��ة كان له ��ادي وابن
عم ��ه حمل خلياط ��ة (العبي) يف ال�ش ��امية جاءهم
م ��رة احل ��اج زاير وخي ��ط عندهم عب ��اءة وتعرف
علي ��ه ه ��ادي الن ��ه كان يح ��ب ال�ش ��عر وال�ش ��عراء
و�ص ��ار كلما ي�أتي اىل ال�ش ��امية يتابعه كالظل يف
كل جمال�س ��ه وازدادت اوا�ص ��ر ال�ص ��داقة بينهم ��ا
وراح ينتظ ��ر قدوم ��ه بتلهف وي�ض ��يفه يف دارهم
ويعتني ب�ض ��يافته مم ��ا كان احلاج زاير يف�ض ��لها
عل ��ى غريها ..وغدا �ش ��به راوية ال�ش ��عاره ،وجاء
ذات يوم اىل ال�شامية ومل يجد (هادي) على عادته
يف انتظاره ،وامنا اخفى نف�س ��ه عنه ..وقد اخذه
العجب من ذلك و�س�أل بع�ض اال�صدقاء عنه ،فكان
جوابه ��م انه غادر املدينة يف عمل طارئ ..لكنه مل
ي�ص ��دق ذلك الن لهجتهم كان فيها �شيء من التربم
الذي جعله ي�شك يف �صدقهم ..وبعد احلاح قالوا:
ان احد اال�ش ��خا�ص قال له انك قد قلت نلت منه ما
ي�سيئه.
ت�أمل عنذاك وت�أ�س ��ف على �صداقته ملثل هذا ال�شاب
الغرير الذي ي�س ��مع قول زي ��د وعمر دون ان مييز
بني اال�ص ��دقاء واالع ��داء ،وقبل ان يغ ��ادر املدينة
ترك له هذه الق�صيدة:
�شت�صري روحي اب�سكم داليل
من �شفت ولفي يود ابدايل
***
ابدايل يولفي تود �شنهو ال�سبب
ناوي اعلة چتلي وال تخ�شه العتب
الچن ح�سافة على ذاك التعب
وياك يطلع ولك باخلايل
***
باخلايل تعبي طلع ماي وملح
توين عرفتك وفه �سز �أو جبح
واللي يريد ال�شنيعة او يفت�ضح
يرفچ املثلك يخون التايل
***
لكنه ��م مل ي�س ��تطيعوا ان يثبت ��وا التهمة عليه رغم
كل حم ��اوالت اعدائ ��ه النه يف تاري ��خ احلادثة مل
يكن موجود ًا يف العراق ،لذلك بريء منها واطلق
�سراحه.
لك ��ن ه ��ذه احلادثة ق ��د اثرت علي ��ه نف�س ��ي ًا ،وقال
يف ه ��ذا ال�ص ��ديق الذي يعت�ب�ره ابن ��ه الكثري من
االبوذيات والق�صائد منها هذا املطلع مع مقطع:
بكواي هادي �سحك واذاين
ليلي او نهاري اه�س خالين
***
�شكواي لله ت�شب �سابع �سمه
او للحجه حيدر علي حامي احلمه
روحي يحيدر عليك احمتمه
وتريد منك عهد رباين
وملا �س ��رح م ��ن اجلي�ش مل يكن ذلك املرح ال�س ��اخر
كم ��ا كان ،وامن ��ا انطوى على نف�س ��ه وراح يعذلها
بق�صيدة طويلة منها:
كلما اعذل النف�س وانهاها
واعله املعا�صى زايد اعناها

***
اعناها يزود او حتملني خطه
وابلي�س غرها او علي جدمه خطه
دهري رماين او فال �سهم خطه
�صاب الدليل او �سعه امباذاها
وال يفوتن ��ا ان ن�ش�ي�ر بع ��د ه ��ذه احلادث ��ة اىل ان
الق�ص ��ائد الت ��ي ا�ش ��ار فيه ��ا اىل يع� ��ض اال�س ��ماء
املذك ��رة ،ه ��ي ك�أي ق�ص ��يدة ل�ش ��اعر �آخ ��ر يتغ ��زل
باملذك ��ر ،الن امل ��راة يف ذلك الوق ��ت حمجوبة عن
انظ ��ار الرج ��ل واذا اراد ان يتغزل به ��ا جاء غزله
اي�ض� � ًا باملذكر ..وهذه اال�س ��ماء التي ذكرها تعود
اىل بع� ��ض راق�ص ��ي اخل�ش ��ابة او مطرب�ي�ن له ��م
�ص ��وت �س ��احر ..التقى يف احد االف ��راح باملطرب
خيون ال�سعداوي وكان هذا ال�شاب ي�سمع باحلاج
زاير لكنه مل يتعرف عليه ،فغنى له ب�صوته العذب
احدى ابوذياته ثم اعقبها بهذه االغنية:
خط املعاتب جاك كوم ا�ستلم له
روحي امن االهدانات �شبعت مذله
فغنى له مرجتال:
امنني اجتني هل اذيه
***
جبت حركك الكلب بيدي
بطلي يا روحي او هيدي
�آه من نار ال�سعيدي
هو هذبني ابهل بليه
ان م ��ن يعتق ��د ب�أن غزله ه ��ذا كان حقيق ًا ،ما هو �إال
اته ��ام باطل ..الن الرج ��ل كانت تتمث ��ل فيه معامل
التقوى والنزاهة ،كما كان ورع ًا را�سخ الإميان.
ثم �س ��يق مرة اخ ��رى يف النفري الع ��ام عام 1914
كجن ��دي احتياط وكان معه �ص ��ديقه عبداحل�س�ي�ن
احللي يحر�ض ��ه على الهروب بع ��د ان نكل االتراك
ب�أهل احللة.
اال انه فر بع ��د االعتداءات املماثلة التي حدثت يف
النج ��ف واختفى يف الكوفة لدى بني ح�س ��ن حتى
اعلن اجلهاد اال�سالمي وا�شرتك مع املجاهدين يف
احلملة التي قادها ال�س ��يد حممد �س ��عيد احلبوبي
اىل ال�ش ��عيبة عرب ال�س ��ماوة والنا�صرية للت�صدي
للق ��وات االنكليزي ��ة الت ��ي دخلت الفاو مب�س ��اعدة
ال�س ��يد خزع ��ل ،وكان ي ��ردد ه ��ذه الق�ص ��يدة ب�ي�ن
املجاهدين ليبعث فيهم احلما�س:
وين ايروح اللي امعادينه
احنه املوت املا بي ظنه
***
للموت انـود ام�شهايـة
او متعنني اعليه اعنايه
غم خزعل كل عكل ورايه
يتمهل بالب�صرة او يتهنه
وعن ��د تراج ��ع اجلي� ��ش العثم ��اين ام ��ام املحتلني
ت�ش ��تت تلك احلملة واختفى مرة اخرى يف الكوفة
م ��ع الكثري م ��ن الهارب�ي�ن م ��ن اجلي�ش .ث ��م اخذه
ال�ش ��يخ حمم ��د الكا�ش ��ى اىل ال�س ��يد حمم ��د كاظم
اليزدي وطلب منه ان يعفو عنه عند احلاكم العام،
وفع�ل�ا مت ذلك ..اعطاه ال�س ��يد �ص ��ك االم ��ان امام
جمع غفري من املتجمهرين يف ال�ص ��حن احليدري
فارجتل ق�صيدة منها هذا املقطع:
(د�سكره) ابيمناي �سلمني او مهر
ري�س اهل الدين بالرب والبحر
ما ابايل بعد بدروب اخلطر
او ال اخاف امن الزمان او جوره

قد م ��ر النجف ب�أح ��داث عديدة بعد ذل ��ك ،ولكن مل
نع�ث�ر يف خ�ض ��مها على ن�ص �ش ��عري عن ��د احلاج
زاير ي�ش�ي�ر اىل تلك االح ��داث ال من قريب او بعيد
�سوى بيت االبوذية الذي رثى فيه مبدر �آل فرعون
وهذه املحاورة التي جرت يف اوا�سط عام 1917
ميالدية كان ال�ش ��اعر عبود غفله ق ��د عاد من بغداد
توا وجل�س يف احل�ضرة احليدرية على دكة احدى
(اللواوين) مع بع�ض اال�صدقاء من بينهم ال�شاعر
ح�س�ي�ن ق�س ��ام يحدثهم عن قوات االحتالل ..واذا
باحلاج زاير يقبل عليهم ويف �ص ��در عباءته يحمل
مق ��دار ًا م ��ن الطح�ي�ن ،ف�س ��لم ووقف ي�س ��تمع اىل
احلديث ..ثم انهوا جمل�س ��هم يف ذلك امل�س ��اء بهذه
االبيات وهي على مطلع كان م�شهور ًا �آنذاك:
اجمع افكارك قزموز
قال عبود غفله:
ببالدنه �سكنت كفر
ووجوهها بر�س و�سمر
تابعه ح�سني ق�سام قائال:
روحي تفور من الچاي
�شنهو الب�صر �شنهو الراي
ن�صيت اريد ا�شرب ماي
والكيت مك�سور الكوز
ف�أجابهم على البديهة م�شري ًا �إىل الطحني:
�شلت الطحني اب�ضبني
اهلي اعجنوا وانه ابني
كالت العجبه يبني
اطحني الب�ضبنك خمبوز
كان �آخر ايامه قد كل نظره ومل يخرج من بيته اال
قلي�ل�ا واجته كلي� � ًا اىل النظم يف ح ��ق (�آل البيت)
(ع) طالب� � ًا منه ��م ال�ش ��فاعة عن ��د الل ��ه يف العدي ��د
م ��ن الق�ص ��ائد واملواوي ��ل والزهريي ��ات منها هذا
الزهريي يخاطب فيه االمام علي ًا (ع) قائ ًال:
يا باحل�سن �ضاك �صدري واحل�شه حامي  /حار
من جور دهري عليه اب�سطرته حامي  /م�سرع
ما من جمري �سواكم للدخيل حامي  /حتميه
هل يوم كلت يحيدر حرفتي واحليل  /احليلة
وال�سمع مني ذهب بعد الظهر واحليل  /القوة
عني توانوا او اجفوا خلتي واحليل  /احلبيب
(وام�سيت (چتان) يا حامي احلمه حامي  /ركيك
وه ��ذه االبوذي ��ة رثى بها نف�س ��ه قبل وفات ��ه ب�أيام
قالئل:
وحكك التني والزيتون واملن  /املن وال�سلوى
اجروحي الطابن امن ا�سنني وملن  /عادن
ال�سدر والچفن والكافور واملن  /ح�ضرن
كبل طرت الفجر ي�سرون بيه
وت ��ويف يف النج ��ف يف ع ��ام  1919ميالدية قبل
وفاة املجتهد ال�س ��يد اليزدي ب�ش ��هر وعا�ش ت�سعة
وخم�س�ي�ن عاما ،ولي�س كما ذكر حمود ال�س ��اعدي
ت ��ويف يف الكوفة بعد انتهاء ثورة الع�ش ��رين عام
 1338هجري ��ة ،وق ��د رث ��اه الكث�ي�ر من ال�ش ��عراء
ومنه ��م �ص ��ديقه ال�ش ��اعر حمي ��د ال�س ��داوي بهذه
االبوذية:
يزاير ما بعد بجفاك خليت  /اخللة
الدليلي اخالل يوم اجفاك خليت  /اذيت
مبچانك ما بعد للنظم خليت  /ابقيت
انـدفن ويــاك بتـــراب الوطيـــه

عن كتاب (احلاج زاير)
للباحث الراحل �صادق حمودي
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من زمن التوهج

قصائ���د الحاج زاي���ر الدويج أداه���ا كبار أهل
الط���رب ف���ي الع���راق وقرأها ق���راء المقام
وكان على رأس���هم القبنجي ويوس���ف عمر
وآخرون.

الحاج زاير الدويج
صوت ما يزال ينادي
من أرض العراق
(يا صاح عودي ذبل)
إبراهيم الجبين
يكفي �أن تذكر ا�س ��مه �أمام متذوقي ال�ش ��عر ،حتى
تتداع ��ى �سل�س ��لة طويلة م ��ن الق�ص ��ائد الرقراقة
متنوعة الأوزان واالهتمامات ،يظنها النا�س من
�س ��حيق الرتاث ال�شعري ال�شعبي العراقي ،ولكن
�صاحبها مل يكن �سوى احلاج زاير.
وكان لتل ��ك الهال ��ة الوهاج ��ة من ال�ض ��وء املمتدة
م ��ن الب�ص ��رة جنوب� � ًا �إىل م ��ا كان ��ت ت�س ��مى
بـ”احل�سجة”�ش ��ما ًال على �ض ��فاف نهر اخلابور،
عب ��ور ًا بحو� ��ض الف ��رات العظي ��م ،دو ٌر كبري يف
خل ��ق و�إنت ��اج �ش ��عراء م�ؤثرين ،مل يك ��ن عدد من
كتب منهم بالف�صحى �إال القليل ،وغالبيتهم كتبت
بالعاميات العربية املنت�شرة واملختلفة يف بيئات
تلك املنطقة ،مئات من ال�س ��نني ،عا�ش هذا الإقليم
مبذاهبه وطوائف ��ه ،دون �أن يختل توازنه ،وكان
مما يحفظ توازنه ذاك �شاعرية احلب واحلياة.

العدد ()3950

السنة الرابعة عشرة
الخميس ()15
حزيران 2017

8

احلاج زاير الدويج ،واحد من �شعراء عا�شوا يف
الف�ضاء ذاته ،ورغم ظهور التيار القومي العربي
يف ع�ش ��رات ال�سنني التي �شكلت �شطر ًا كبري ًا من
القرن الع�شرين� ،إال �أن العراق كان من بني بلدان
عربي ��ة قليلة قدّرت عالي ًا قيمة ال�ش ��عر ال�ش ��عبي،
و�س ��محت بكتابته بحروف خا�صة ،بينما �أهملت
بل ��دان �أخ ��رى ه ��ذا الف ��ن ،وع ّدت ��ه عدوان� � ًا على
العربي ��ة ،حتى عا�ش بني النا�س ويف �ص ��دورهم
مثله مث ��ل كل املكبوتات التي �س ��حقها وطم�س ��ها
النظ ��ام الر�س ��مي هن ��ا �أو هن ��اك ،ليرتك م�ش ��اعر
�أخ ��رى حت � ّ�ل حمله ��ا م ��ن بدائي ��ات االنتم ��اءات
الطائفية والعرقية املتع�صبة.

عامل القرن التا�سع ع�شر

زاير ب ��ن علي بن جرب الدويج امل�س ��لماوي ،زاير
الرب�س ��ي �أو زاير الديك ،ولد يف بر�س يف الفرات
الأو�س ��ط املحاذية لباب ��ل والقريبة من احللة ،يف
العام  1860و�س ��ط ع�ش�ي�رة ال�شريفات من طفيل
القي�س ��ية ،ودر�س يف النجف يف مدر�سة القوام،
ع ��رف اليتم الحق� � ًا فحرمه م ��ن متابعة درا�س ��ته،
ليدخل �س ��وق احلياة والعمل حف ��ار ًا لآبار املياه،
ولك ��ن ه ��ذا مل يجعل ��ه ينقطع ع ��ن كن ��ف العلماء
وجمال� ��س الذكر واحل�س ��ينيات ،وه ��ي من كانت
تق ��وم برعاية املجتمع يف ظل مرحلة من التخلف
امل�ؤ�س�س ��اتي �ضربت امل�شرق العربي ،بعد ازدهار
وانحطاط.
القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،مل يكن كثري االختالف عن
القرن الع�ش ��رين وقرننا ه ��ذا ،كان الوافدون من
�أ�ص ��حاب امل�ص ��الح الك�ب�رى يقرتبون ،بع�ض ��هم
ي�ش ��تغل يف املجتمع ،وبع�ض ��هم يطال ��ب بحماية
الأقلي ��ات ،بع�ض ��هم ير�س ��ل اجليو� ��ش ،كم ��ا يف
�أح ��داث طو�ش ��ة الن�ص ��ارى يف ب�ل�اد ال�ش ��ام،
وبع�ض ��هم يحفر قنوات على الأنهار لن�شر املذهب
الذي يرغب بن�ش ��ره ،وكان النا�س يف جمال�س ��هم
يحفظ ��ون ذاكرتهم املعرفي ��ة وهوياتهم الثقافية،
فكانت ع�صيّة على التغيري واالختطاف ،فلم يكن
لدى �أيّ من مثقفي ال�ش ��يعة موقف من �أي �ش ��اعر
عربي �س ��ني من �أي زمن ،كما مل يكن لدى ال�س ��نة
موقف م ��ن املتنب ��ي ال�ش ��يعي ،كان ال ��كل حمولة
ثقافي ��ة لل ��كل ،وكان زاي ��ر �أح ��د حافظي ال�ش ��عر

العربي الف�ص ��يح وال�ش ��عبي� ،إ�ض ��افة �إىل قدرته
عل ��ى �أداء ذل ��ك ال�ش ��عر غن ��اءً ،ويق ��ال �إن ��ه ابتكر
حلن ًا خا�ص� � ًا به يف �أو�س ��اط النجف ،عرف الحق ًا
با�سم”الزايري”.
وحتى هذا العهد تعرف جمال�س امللوك وال�شيوخ
والر�ؤ�ساء ،مناخ ال�ش ��عر والق�صائد عرب زوارها
ومرتاديه ��ا ،كم ��ا عرفت ��ه يف املا�ض ��ي ،يف زم ��ن
زاي ��ر ،الذي �أ�ص ��بح معروف� � ًا يف تلك الأو�س ��اط،
بف�ضل ق�صائده التي كانت قد بد�أت تتميز وتظهر
عليه ��ا ب�ص ��مات خا�ص ��ة مل يع ��رف له ��ا مثيل من
املوال والق�ص ��يدة املربعة والأبوذي ��ة والدارمي
والق�ص ��يدة والطرف ��ة وامل�س ��اجلة وامل ��وازرة
والزهريي وغريها.

رحلة زاير �إىل اخلليج

طب ��ق قان ��ون اخلدم ��ة الع�س ��كرية الإلزامي ��ة يف
العراق ،ومت �س ��وق زاير مع ال�سوقيات اجلندية
�إىل حامي ��ات العثماني�ي�ن يف اخللي ��ج العرب ��ي،
ويف طريق ��ه تل ��ك زار مك ��ة وح ��جّ �إليه ��ا ،فحم ��ل
لق ��ب احلاج ،قبل �أن ي�س ��تقر يف قطر ،حيث كانت
مهمت ��ه كجندي حرا�س ��ة قلع ��ة عالية ،ف ��كان كلما
حان ��ت مناوبت ��ه �ص ��عد �إىل بروجها ،ناظ ��ر ًا �إىل
الأفق الذي يف�ص ��له اخلليج عن العراق ،لي�ش ��تعل
حنين� � ًا لأر�ض ��ه وجمال�س ��ه ،ويتدفق �ش ��عر ًا حار ًا
حي� � ًا ،م ��ن �ش ��عره ذاك على �ض ��فاف اخلليج”هب
ريح ال�صبه واتكدر/جربيل كرب وي�شوف /مالك
ال�س ��مه ا�ص ��فوف ا�ص ��فوف�/أحاه ماين �سليت/
عن ��دي ع ��كل م ��ا خليت/ت ��دري يه ��ادي ظلي ��ت/

مط ��روح ال ��ك واتفك ��ر” ،وب ��ه وح ��ده متك ��ن من
�إقن ��اع ال�ض ��باط بنقله م ��ن اخللي ��ج �إىل العراق،
بع ��د �أن ت ��زوّ د بلهج ��ات وبيئ ��ات وثقاف ��ات على
�ضفاف تلك البحرية العربية املتنوعة التي عا�ش
فيه ��ا زمن� � ًا ،ليع ��ود �إىل بغ ��داد موا�ص�ل ً�ا خدمته
الع�س ��كرية يف بالده .ويف العام  1914مت �سوقه
م ��ن جدي ��د ،ولكنه ه ��رب وت ��وارى ع ��ن الأنظار
خمتبئ� � ًا يف الكوفة ،بعد �أن هاج ��م الربيطانيون
الب�ص ��رة ،ثم التج�أ �إىل بغداد ثانية ليبد�أ ن�ض ��اله
�ض ��د الغزاة من جام ��ع احليدرخانة ،وليوا�ص ��ل
رحلته ال�ش ��عرية ،حتى �أ�صبح ظاهرة يف العراق
كل ��ه ،دفع ��ت امل�ؤرخ�ي�ن �إىل اعتب ��اره واحد ًا ممن
حملوا ثقافة ووعي القرن التا�سع ع�شر وبدايات
الق ��رن الع�ش ��رين ،من الري ��ف �إىل املدين ��ة ،فقال
عن ��ه امل�ست�ش ��رق الفرن�س ��ي جاك ب�ي�رك يف كتابه
(الع ��رب تاري ��خ وم�س ��تقبل)”احلاج زاي ��ر ه ��و
�أكرب �ش ��اعر �ش ��عبي يف العراق ،بل يعد �شك�سبري
ال�ش ��عر ال�شعبي العراقي ،وق�ص ��ائده تدوي على
كل ال�شفاه”.
احلاج زاير الدويج يع ّد واحدا من �أعظم �ش ��عراء
الف�ض ��اء العرب ��ي يف الع ��راق ال ��ذي كان من بني
بل ��دان عربي ��ة قليل ��ة ق ��درت عالي ��ا قيمة ال�ش ��عر
ال�شعبي ،و�سمحت بكتابته بحروف خا�صة

دار امللوك

رح ��ل احل ��اج زاي ��ر يف الع ��ام  ،1919يف ذروة
احت ��دام الأح ��داث واملتغ�ي�رات يف الع ��راق
وامل�ش ��رق ،باقي� � ًا يف قل ��وب النا� ��س ،مثل ��ه مث ��ل

ر�أى احل ��اج زاي ��ر يف الع ��راق� ،إن�س ��انه وتراب ��ه
وثقافت ��ه ،ما ال ي ��راه كثريون اليوم ،فدار ال�س�ل�ام
الت ��ي �س� �مّاها دار املل ��وك ،كان ��ت ق ��د �ش ��حبت يف
زمنه ،ومل يكن يُ�سرجها �سوى تلك الأً�صوات التي
حفظت الهوية ور�س ��ختها ،يقول احلاج زاير”دار
امللوك �أظلمت عكب ال�ض ��يا ب�س ��روج/ومتيت اكت
الدم ��ع اعل ��ه الوج ��ن ب�س ��روج/و�أخيل مل ��ن تردت
وا�ضلت ب�س ��روج/والكد�ش �أ�صبح لها عزم �شديـد
وبا�س/والزي ��ن دن ��ك على ج ��ف الزنيـ ��م �أوبا�س/
وال�ش ��هم لو عا�ش ��ر الأنـ ��ذال ما هوبا� ��س /من جلة
اخليل �شدوا عل جالب �سروج”.
ي�ص ��ف زاي ��ر عامل ��ه ،و�ص ��ف ًا ينظر يف التفا�ص ��يل،
ف�ي�رى الإن�س ��ان �إىل ج ��وار املتغ�ي�ر م ��ن البيئات
والأح ��داث ،وي ��رى القي ��م �إىل جان ��ب العواطف،
تنظ ��م ه ��ذا مو�س ��يقى خا�ص ��ة عل ��ى الإيقاع ��ات
ال�ش ��عبية الت ��ي ت�ألفه ��ا الأذن يف ال�ش ��ارع ،بن�ب�رة
متعالي ��ة على االنحط ��اط الذي كان قد بد�أ ي�س ��ري
يف ج�سد الأمة.
و�ص ��ف من در�س ��وا ظاهرة احلاج زاير ال�شعرية،
وعلى ر�أ�س ��هم الباحث عبدالإله ال�صائغ �شعر زاير
ب�أن ��ه امتداد حتمي لل�ش ��عراء القدامى من مالك بن
الري ��ب �إىل �أب ��ي فرا�س احلم ��داين ،فها ه ��و زاير
يقول ما عدّه ال�ص ��ائغ تنا�ص� � ًا مع ق�ص ��يدة �شهرية
لأبي فرا� ��س قال فيها”�أيا جارتا ما �أن�ص ��ف الدهر
بينن ��ا /تع ��ايل �أقا�س ��مك الهموم تع ��ايل” ،ويقول
زاير”نحل ج�س ��مي وتظل روح ��ي تعايل/هبطنه
والن ��ذل بين ��ه تع ��ايل /يا ج ��اره الدهر ما ان�ص ��ف
تعايل/نخل ��ط همومن ��ا وجن�س ��م �س ��وية”� ،أم ��ا
تنا�ص ��ه مع مالك ب ��ن الريب فال يخفي نف�س ��ه حني
يق ��ول مالك”خذاين فج ��راين ب�ب�ردي �إليكما/فقد
كن ��ت قب ��ل الي ��وم �ص ��عبا قياديا/وخط ��ا ب�أطراف
عيني ف�ضل ردائيا”،
الأ�سنة م�ضجعي /وردا على ّ
�إذ يقول احلاج زاير”وحك التني والزيتون واملن/
اجروحي الطابن امن ا�سنني وملن/ال�سدر واجلفن
والكافور واملنَ /كبل طرت الفجر ي�سرون بيه”.

ال�صيحات القدمية

عرفت عوامل ال�شعب ،وكذا طبقات املثقفني �أ�صوات
زاير يف كل مراحلها ،فكان حا�ضر ًا يف كل جتديد،
وا�س ��تند �إليه كل �شاعر كتب بالعامية بعده ،وعلى
ر�أ�س ��هم ال�ش ��اعر الكب�ي�ر مظف ��ر الن ��واب ،الذي مل
يتوق ��ف يوم� � ًا عن ذك ��ر احل ��اج زاير ال �س ��يما تلك
ال�ص ��يحات التي كانت ت�صل من زاير مثل قوله”يا
�ص ��اح ع ��ودي ذب ��ل وبكل دوا م ��ا ي�ص ��ح /والدمع
�س ��ال وجره من ناظري م ��ا ي�ص ��ح/والنيب مثلي
ابحنينه لو �صحت ما ي�صح/من حيث م�ضروب ما
بني اجلوانح تنب/مبعالج الروح �س ��ري مل اموتن
تنب/ال تنه�ض ��م لل�سبع لو �ص ��ار علفه تنب/واليوم
حتى التنب علف ال�سبع ما ي�صح”.
احل ��اج زاير رحل عن الع ��امل يف العام  ،1919يف
ذروة احت ��دام الأح ��داث واملتغ�ي�رات يف الع ��راق
وامل�شرق ،ال يزال باقيا يف قلوب النا�س ،مثله مثل
كل عالمات فارق ��ة خالدة كالنهرين واملدن العريقة
والنخ ��ل والأبالم .وق ��د متت درا�س ��ته بعناية من
قب ��ل املثقف�ي�ن والباحث�ي�ن ،فظهر له ديوان �ش ��هري
ع ��رف با�س ��م”ديوان احل ��اج زاير”حققه ون�ش ��ره
ال�شيخ حممد باقر الأيرواين
و�أولئ ��ك الذين ع�ب�روا املم ��ر العراقي م ��ن الدولة
القدمي ��ة� ،إىل اجلمهوري ��ة ،والكف ��اح امل�س ��لح،
والأيديولوجيات ،ثم البعث وال�صراع واحلروب
واملن ��ايف واالغ�ت�راب ،حملوا معهم زاي ��ر ،حيثما
ذهبوا ،و�ص ��ارت رباعياته وخما�س ��ياته تنهيدات

كان زاي ��ر ،واعي� � ًا �أو غري واع لذلك ال ��دور ،بحكم
�ش ��عبويته ،لكنه فعل هذا يوم ًا ،فكان يخلط احلب
الإلهي ال�ص ��ويف والع�ش ��ق الب�ش ��ري واحلكمة يف
قالب واحد ،ويف قطع ��ة واحدة ،فتخرج مثل هذه
الق�ص ��يدة”من ي ��وم فركاك ج�س ��مي من �ص ��دودك
عود/هيه ��ات عكب ��ك ي�س ��ليني ن ��دمي وعود/كلم ��ا
اع ��دل النف� ��س روحي تكلي عود/يل �ص ��احنب كط
حم ��د كال اله لول ��ه /وحياة من بامله ��د جربيل اله
لوله /لو ما يكولون واعرف باحلجي لوله /جنت
احج ��ي وياك ال جن بالزبيبة عود” ،فعل هذا ،وما
يزال يفعله من خالل ق�ص ��ائده احلية يف املجال�س
احل�س ��ينية وامل�سريات ،ال �سيما ق�صيدته ال�شهرية
التي ترتدد اليوم”جينا نن�شد كربال م�ضيعينها”،
وق�ص ��يدته الت ��ي يق ��ول فيها”ي ��ا بلح�س ��ن �ض ��اك
علي
�ص ��دري واحل�ش ��ه حامي ..م ��ن جور ده ��ري َّ
اب�س ��طرته حام ��ي /مام ��ن جمرين �س ��واكم للدخل
حامي/ه ��ل يوم كل ��ت يحي ��در حرفت ��ي واحليل/
وال�س ��مع من ��ي ذه ��ب بع ��د الظه ��ر واحليل/عن ��ي
توان ��و جف ��وين خ ِّلت ��ي واحليل/وام�س ��يت ج َّتان
ياحامي احلمة حامي”.
ال�ص ��ورة اجلمالية التي يقدمها احلاج زاير فائقة
الدقة ،مليئة بالتفا�ص ��يل� ،أ�ش ��به بلوحة م�سرحية
�أو �س ��ينمائية ،كما يف قوله”جم دوب �أهج هاج ما
جن ال ��ذرى ولفاي/امهجول وال عاود الديرة هلي
ولفاي/ما اطلب اديارهم طاري الفال ولفاي /هامي
بالوهاد من ي ��وم النوى بال ��راح /مذهول مذعور
حاي ��ر ب�س اد َك� �ـ بالراح /جنه وجان ��وا وجان �إلنه
الهنا والراح/ال جنه جنه وال جنهم َكبل ولفاي”.
ال تنته ��ي ق�ص ��ائده عميق ��ة املعاين ر�ش ��يقة البناء
والر�ص ��ف والرتاكي ��ب ،ال �س ��يما تل ��ك التي حاكى
فيها احلاج زاير العتابا واملواويل القدمية لل�شيخ
عبدالله الفا�ض ��ل و�أ�س ��اطري الب ��دو والأعراب”من
يـوم فـر َكـاك مـا لـ ّذن جفـوين ب�ســنـــه/ياللـّي جبيــنك
ي�ش� �ــع �أعلـه البــدور ب�سـنه�/صم�ص ��ام حلظك طعن
منـّي ال�ض� �ـمـري ب�سـنــه /وخمـار �شـو َكـك علي �سيف
املـ ��ودة �ش� �ـهـر/ملـّـن �ش� �هـرين بحــ ��االت الـتجــ ��ايف
�ش� �ـهــــر�/إنتَ عليـك ال�سـنه مت�ضي بحـ�سـبة �شهــــر/
و�آنا علي ال�شهـر كل يـوم منـّـه ب�ســـنه”.
وكذل ��ك ق�ص ��يدته التي �أُ ّدي ��ت كم ��ا ُ�أدّي غريها من
مواوي ��ل ومقطوع ��ات بحناجر كبار �أه ��ل الطرب
من القبنجي �إىل يو�س ��ف عمر وحتى �س ��عدون”ما
يوم جوي من غيوم الأ�س ��ى منجلي/دوّ رت منجى
لغريي وما�ش ��فت منجى يل/الين لهلي والحبيبي
والن ��ه املنجل ��ي/والين عرف ��ت ياخلك م�س ��كن لهم
ب ��اي دار/وم ��ن كل االركان ه ��م تكاثر وب ��ي دار/
�أين زرعت وح�صدت وغريي احل�صد بيدر/ا�سمي
بح�صادي والجن منك�سر منجلي”.

من قال الحاج زاي اميا
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الحاج زاير الدويج أيقونة الشعب
العراقي الشعرية الحية

كل �أيقون ��ات الع ��راق ،كالنهري ��ن وامل ��دن العريقة
والنخ ��ل والأبالم .وق ��د متت درا�س ��ته بعناية من
قب ��ل املثقف�ي�ن والباحث�ي�ن ،فظهر له ديوان �ش ��هري
ع ��رف با�س ��م”ديوان احل ��اج زاير”حققه ون�ش ��ره
ال�شيخ حممد باقر الأيرواين.

طويلة تخرج عفوية ،يف حلظات احلنني الطويلة،
وطامل ��ا ردد املتناث ��رون يف الع ��امل كالم زاير”�آنه
ال ��ذي الي ��وم عودي م ��ن احلج ��ي منجلي/يا مالك
ال ��روح �أب َك ��ه الياوك ��ت منجلي/وما ب�ي�ن الأنذال
�أ�ص ��بح ما هو كوتي اي�ص�ي�ر /والل ��ي ع َكبناه عنه
ميتن ��ع وي�ص�ي�ر�/آنه الذي دوم ا�س ��مي باحل�ص ��اد
اي�ص�ي�ر /وم ��ن ج ��ور الأي ��ام �أ�ص ��بح منج�س ��ر
منجلي”.
وك ��ذا رائعت ��ه م ��ن الزه�ي�ري ،وهو منط �ش ��عري
خا�ص ،يتكون من �س ��بعة �أ�شطر� ،أول ثالثة �أبيات
تنته ��ي بنف�س القافي ��ة ،و�آخر ثالث ��ة �أبيات تنتهي
بنف� ��س القافية ،والأخري يرجع عل ��ى وزن القافية
الأوىل ،يقول زاير”متيت �أحوم �أعلى �شوفك ب�س
اروح ��ن ورد�/أبغي و�ص ��الك وروم من املرا�ش ��ف
ورد/ي ��ا �ص ��اح ذجرك عل ��ي �أب ��كل فري�ض ��ه ورد/
من حيث ب�س ��مك تت ��م �أورودنــا والدعا/ر�ض ��وان
ح�سن احلواري �أبوجنتك ودعا/الورد قدم لوايح
و�أ�ش ��تكا ودعـا /وي َكول �أنت الورد جا لي�ش ت�شتم
ورد”.

ح����م����زة ال��ح��ل��ف��ي
يناهي ال حتث اجلدم تنعاد
خذت روحي وبعد هيهات تنعاد
وحك الليلة الربم�ضان تنعاد
بالف وانته بالف ليلة عليه
هذا النموذج من بيت االبوذية خلالد الذكر ال�شاعر الكبري احلاج زاير الدويج (1860
–  ،)1919وينتمي هذا البيت اىل جن�س الغزل الذي كان ي�سيطر على معظم ا�شعاره
من الدارمي والزهريي وحتى الق�ص ��يدة بكل اوزانها التي غالبا ما حتمل بني ابياتها
روح الدعابة والطرفة املك�شوفة او العارية
ولو قر�أنا بتمعن البيت اعاله ،وحللنا جنا�س (تنعاد) كما يلي :يف االول (انتظر عاد)،
والث ��اين (ارجاع الروح) ،اما الثالث – كما هو وا�ض ��ح – هو (اعادة الليلة �س ��نويا)،
لوجدنا ان الدويج اغرق يف ا�س ��تخدام اال�ستعا�ض ��ة ال�ش ��عرية و�س ��مى اال�شياء بغري
م�س ��مياتها ،وخا�ص ��ة يف ال�ش ��طر الثالث والقفلة التي ق�ص ��د بها ليلة القدر ب�أعتبارها
الليل ��ة ت�أتي مرة يف كل �س ��نة من رم�ض ��ان .وق ��ارن بهذه املدة الزمني ��ة بر�ؤية حبيبته
التي ت�ش ��ح عليه بو�ص ��الها حيث اعترب ان لقاءه املرتقب بها ،يعد بالف ليلة من ليايل
الهجر والفراق.
وهذا اال�س ��تخدام ال�شعري يف ال�س ��مو على اللغة املعتادة او الكالم اليومي املتداول،
يعطي لهذا الرجل �ص ��فة ال�ش ��اعر املوهوب احلقيقي ،اذ انه ير�س ��م منجزه ب�س ��حرية
بالغي ��ة جميل ��ة ت�ض ��يف علمية واعية رغم ما ا�ش ��يع عن ه ��ذا الرجل ان ��ه �أمي ال يجيد
القراءة والكتابة با�سانيد اجتهادية م�شكوك بها .كون ما اجنزه هذا العمالق من ارث
�شعري ال يتفق �ضمنا مع ما ا�شيع عنه.
وقد قال عنه امل�ست�شرق جاك بريك:
“وكان الهام ال�ش ��اعر احلاج زاير الدويج يهبط عليه الوحي يف اي مكان حتى لو
كان ب�ي�ن اخوت ��ه ،وبالطبع يرجتل املقاطع ال�ص ��وفية يف حب �آل البي ��ت بالدفق الذي
يرويه يف النداءات االنيقة اىل فتاة عابرة».
كما قال عنه ال�سيد عبد الرزاق احل�سني ،كبري م�ؤرخي العراق:
“احلاج زاير ا�س ��رع �ش ��عراء ع�ص ��ره بديهة .وين�شر الق�ص ��يدة التي تبلغ املئة بيت
ارجت ��اال ويف �آن واح ��د ،فيخال لل�س ��امع انه كان يحفظها منذ م ��دة دون اعمال فكر’..
وله اليد الطوىل يف املوال واالبوذية واملربع وامليمر».
وكما حتدث الكثري من العارفني عن جتربة هذا الرمز ال�ش ��عري حتى توج بلقب امري
ال�ش ��عراء ال�ش ��عبيني .ويكاد الدويج يكون اول �شاعر يف ع�ص ��رنا هذا رثى نف�سه قبل
موته بايام ،حيث قال:
وحك التني والزيتون واملن
اجروحي الطابن من �سنني واملن
ال�سدر واجلفن والكافور واملن
كبل طرت الفجر ي�سرون بيه
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اليحتاج الشعر الشعبي لدى األمم كافة اىل شهادة ليك يدخل
وج��دان التلق��ي ومي��دان الش��عرية! فلقد اس��س مبدعو هذا
الرضب شعرية قصائدهم من تراب ارضهم واغنيات شعبهم
وذائقة متلقيهم! وبخصوصية الشعر الشعبي العراقي الجزل
فق��د ظل منه�لا عذبا لش��عراء الفصحى! ومن يظ��ن ان اللغة
العربية س��تكون يف خطر من نس��ائم الش��عر الشعبي وعبقه
فهو ميينا اليفقه ش��يئا عن اللغة العربية وال الش��عر الش��عبي!
فهذه اللغة التي نتكلمها ونسميها الفصحى مل تكن فصحى يف
وهلته��ا األوىل ب��ل كانت لهجة محلية تتكلمها قريش حس��ب!
ومثة لغ��ات عربية اىل جانبها التقل خط��را عنها وال تقل عىل
راي عل�ماء اللغات عن الثالثني! واملعلقات الس��بع او التس��ع
التي زعم انها علقت عىل استار الكعبة وكتبت بالذهب األبريز
كانت علميا قصائد من الشعر الشعبي عهد ذاك! محاولتي هذه
تنطوي عىل حميمية لشعر اهلنا! وتوكيد عىل ان الشعر الشعبي
كان ومازال متفوقا عىل شعر الفصحى
(كذا) بش��عريته العالي��ة املؤثلة عىل
الص��ورة الح��ارة والعب��ارة املوحية
والنغم الخالب! واملجاز املعجز!!
د .عبد اإلله الصائغ

الحاج زاير وشعرية االغتراب
مدخل اول :
من يوم فر َكاك ج�سمي من �صدودك عود
هيهات ع َكبك ي�س ّليني ندمي وعود
كلما �أع ْذل النف�س روحي ت َكـ ِّلي عود
حمد َكال �إله لوله
يل �صاحنب َكط َّ
وحياة من باملهد جربيل �إله لوله
لو ما ي َكولون واعرف باحلجي لوله
جنت احجي و َّياك ال جن بالزبيبه عود.
/2
* يقول امل�ست�شرق جاك بريك :
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((احلاج زاير وهو �أكرب �ش ��اعر �شعبي يف العراق
وق�صائده تدوي على كل ال�شفاه منذ جيل يف بيئة
تلهبها حمبة �أهل البيت!! حدث بعد وفاته �أن ظهر
يف احللم وحني �س� ��ألوه كان خمتبئا وراء �ص ��مته
لكي يحافظ على ال�سر!! وكان التوافق بني �إميانه
اجلماع ��ي ومغام ��رات حياته اخلا�ص ��ة م ��ع دوي
ا�ش ��عاره يعك� ��س اندماج امل ��كان والزم ��ان!! وكان
�إلهام ال�ش ��اعر احلاج زاير يهبط عليه يف اي مكان
حت ��ى لو كان ب�ي�ن اخوان ��ه وبالطب ��ع كان يرجتل
املقاطع ال�ص ��وفية يف حب اهل البيت بالدفق الذي
يوجه فيه النداءات الأنيقة اىل فتاة عابرة!!)) �إ.
* ويق ��ول الأ�س ��تاذ ح�س ��ن الأ�س ��دي  .:هو �أ�ش� �ـعر
�ش� �عـراء احل�س ��كة على الإطالق و�ش ��عره �ص ��ورة
ناطقة حلوادث ع�ص ��ره وتقاليد جمتمعه و�س� �يـرة
مواطني ��ه! واجلي ��ل ال ��ذي عا�ص ��ره واجليل الذي
ت�ل�اه يردد ب�إعجاب وفخر �أ�ش ��عاره التي يجد فيها

كل �ش ��خ�ص ما يوافق طبعه ويالئم غر�ض ��ه وهذه
ه ��ي مي ��زة اخللود الت ��ي متتع به ��ا �س ��لفه املتنبي
�إ.هـ.
* �أم ��ا كب�ي�ر م�ؤرخ ��ي العراق ال�س ��يد عب ��د الرزاق
احل�سني فيقول :
احلاج زاير�أ�س ��رع �شعراء ع�ص ��ره بديهة! وين�شد
الق�ص ��يدة الت ��ي تبلغ املئ ��ة بيت ارجت ��اال ويف �آن
واح ��د فيخال ال�س ��امع �أن ��ه كان يحفظه ��ا منذ مدة
دون �إعم ��ال فك ��ره! ول ��ه الي ��د الط ��وىل يف املوال
والأبوذية واملربع وامليمر �إ.هـ
وكان ال�ش ��اعر ال�شهيد رائد حداثة ال�شعر ال�شعبي
العراق ��ي ابو خمل� ��ص الأ�س ��تاذ عزيز ال�س ��ماوي
طي ��ب الله ث ��راه جمذوبا باحلاج زاي ��ر! فهو حني
يط ��رب يغن ��ي زهريي ��ات احل ��اج زاي ��ر! ويفر�ض
علين ��ا نح ��ن ا�ص ��دقاءه ان ن�ص ��غي بخ�ش ��وع حني
يج ��ود الزهريي ��ات واالبوذي ��ات الزايري ��ة! م ��رة
قال احد ا�س ��اتذتنا يف كلية الرتبية امل�س ��ائية (دار
املعلم�ي�ن العالية �س ��ابقا) وكان ا�س ��تاذا �س ��لطوي ًا
متغطر�س ��ا � :شعر احلاج زاير ع�س ��كورة ال�شعبي
منوذج للتخلف واالنحط ��اط! فنه�ض ابو خمل�ص
وه ��و يرتع� ��ش وكن ��ت هم�س ��ت له  :عزي ��ز عربها
م ��ن اجلي ا َكع ��د! فلم ي�ص ��غ عزي ��ز لرجائ ��ي فقال
لال�ستاذ اوال ينبغي ان نعرف ان م�صطلح التخلف
الي�س ��اعدك على اتهامك هذا! فهل اتفق الدرا�سون
على م�ص ��طلح التخلف وعن دالل ��ة االنحطاط! هل
نحن متخلفون مثال ام متح�ض ��رون؟ هذا ال�ص ��ف
الذي نحن فيه يا ا�س ��تاذي �ش ��هد عمالقة الأ�ساتذة

وكبار املنا�ض ��لني املتح�ض ��رين مث ��ل حممد مهدي
الب�ص�ي�ر وم�ص ��طفى ج ��واد وطه ال ��راوي وكانوا
يكلف ��ون الطلب ��ة لك ��ي يبحث ��وا ع ��ن خمطوط ��ات
ال�ش ��عر ال�ش ��عبي كم ��ا يبحث ��ون ع ��ن خمطوط ��ات
ال�شعر الف�ص ��يح فتخرج على ايديهم كبار املبدعني
نازك املالئكة وبدر �ش ��اكر ال�س ��ياب وعبد الوهاب
البيات ��ي! فه ��ل �س ��يتخرج منا جيل كذل ��ك اجليل؟
ومل ينتظر عزيز ال�س ��ماوي ج ��واب الدكتور الذي
انبهر بثقافة عزيز ال�س ��ماوي وق ��وة حجته فحمل
كتبه وخرج وقال يل �ص ��ائغ خل�ص درو�س ��ك و�آنة
انتظرك يف �سرجون.
اما �صديقي ال�شاعر الكبري الأ�ستاذ �شاكر ال�سماوي
فقد اهدى �أنف�س دواوينه – �إحجاية جرح – مطلع
�ستينات القرن الع�شرين اىل ال�شاعر احلاج زاير!!
وكان ال�س ��ماوي معجب� � ًا �أمي ��ا اعج ��اب باعت ��داد
احل ��اج زاي ��ر بنف�س ��ه يف قول ��ه  :والنا� ��س َكال ��ت
جمن ��ون ابع َكلي اقنعت ب�س �آن ��ه ولهذا فقد اهدى
ال�شاعر �شاكر ال�سماوي ديوانه ال�شهري – �إحجاية
جرح – اىل احلاج زاير!! .ويرى الأ�س ��تاذ �ش ��اكر
ال�س ��ماوي �أن احل ��اج زاير مثابة �إمام ال�ش ��عر!! و
ال�شعراء لي�سوا �سوى زوار يف �صحن زاير �إ .هـ
وقال ال�سيد حممد جمال الها�شمي :
وزاير يف ال�شعر �أن�شودة
غنى بها البادي مع احلا�ضر
هلهل يف قيثاره مطربا
�أيامه يف حلنه ال�ساحر

ورثاه �ص ��ديقه وتربه وحافظ �ش ��عره ال�س ��يد علي
الق�صري بن ال�سيد حممد بن ال�سيد عبودي املرعبي
احل�س ��يني م ��ن قري ��ة ال�س ��ادة �آل ب ��و اذبحك قرب
مركز احللة (والق�ص�ي�ر جدي رحم ��ه الله فوالدي
هو ال�سيد علي بن حمود بن علي الق�صري).
�إذا امعنت يف لوح امل�صائر
وجدت اخللق للمجهول �سائر
و�آية قولنا علم ف َِط ْح ٌل
ب�سبك ال�شعر يدعى حجي زائر
بات
فقد وهب الق�صيد مذهَّ ٍ
و�أبكار ًا خوالد يف ال�ضمائر
..نعم هو احلاج زايربن احلاج ع�س ��كورة بن علي
بن جرب من قبيلة بني م�سلم ن�سبة اىل ابي املكارم
م�س ��لم ب ��ن قري�ش ب ��ن بدران ب ��ن مقل ��د العبادي!!
وبنو م�س ��لم فخذ من قبيلة طفيل العربية املنت�سبة
اىل طفيل بن عامر القي�سي وتقطن بنو م�سلم على
�ض ��فاف الفرات فرع الهندية �ضمن منطقة نبي الله
ذي الكف ��ل!! وق ��د زار وال ��ده مدين ��ة النجف التي
كانت وما لبث ��ت قبلة كل قروي طموح!! هذه املرة
ا�ص ��طحب ع�س ��كورة معه �ص ��غريه (زاي ��ر) وزاير
فيه عبق التيمن بزي ��ارة مرقد علي كرم الله وجهه
 ,فمعنى ا�س ��م زاير عند اهل الف ��رات هو الذي زار
العتب ��ات املقد�س ��ة او انه موع ��ود بزيارتها!! زاير
ال�ص ��بي الذي يرى النجف اول م ��رة فيفتح عينيه
على و�س ��عهما منده�ش ��ا من مدينة تبتك ��ر �أفراحها
و�أتراحه ��ا وال ت ��كل م ��ن االحتف ��االت وال مت ��ل!!

زاي ��ر يرقب املباهج التي تفتقدها ق�ص ��بة بري�س!!
حتى امل�آمت احل�س ��ينية بالن�سبة للقروي هي �شيء
من املباه ��ج!! يرقب املعامل املبني ��ة بالطابوق كما
بهرت ��ه ال�شنا�ش ��يل والأزق ��ة املفرط ��ة يف ال�ض ��يق
و�أ�ض ��واء الرثيات املتدلية يف ال�ص ��حن وامل�ساجد
واحل�سينيات وال�س ��وق الكبري!! وا�صوات الباعة
يف �س ��وق اخل�ض ��ار تل ��ك الت ��ي حتاك ��ي الغن ��اء!
وحركة الن�س ��اء يف الأ�سواق او الأزقة او العتبات
بعباء�آته ��ن ال�س ��ود (العراقي ��ات) وامللون ��ة (غ�ي�ر
العراقيات)!! تعلق ال�ص ��بي زاي ��ر بالنجف املدينة
العبق ��ة بالعل ��م وال�ش ��عر واجله ��اد وهو ي�ص ��طنع
مقارن ��ة بينها وبني قري ��ة بر�س التي تن ��ام مبكرة
وت�ص ��حو مت�أخرة!! بري�س او بور�س ��يبا الق�ص ��بة
الزراعي ��ة الآيل ��ة الأط�ل�ال وق ��د عان ��ت زقورته ��ا
وق�ص ��ورها وكنوزها م ��ن جهل الريفيني وج�ش ��ع
جتار الآثار الذين كانوا ينب�ش ��ون القبور والتالل
والق�ص ��ور للعث ��ور عل ��ى قط ��ع النق ��ود والأواين
واحللى الذهبية والف�ض ��ية والنحا�سية �أما �آجرها
فيبن ��ون من ��ه البي ��وت وزرائب احليوان! نا�س�ي�ن
انه ��ا كان ��ت مو�ض ��ع اقام ��ة م ��ردوك الذي انت�ص ��ر
على تياما يف ملحم ��ة التكوين وكان طعامة ي�أتيه
�س ��اخنا لأن النا� ��س ت�ص ��طف خط ��ا م ��ن بابل اىل
بور�س ��يبا وكل �سابق ي�س ��لم الالحق طعام مردوك
في�ص ��ل بهذا الربيد الب�شري بوقت قيا�سي!! ف�ضال
ع ��ن ان النا�س يتحدثون عن ملك ا�س ��طوري مترد
عل ��ى الله ورم ��ى ال�س ��ماء باملنجنيق م ��ن زقورته
ف�ص ��عق وغارت ق�ص ��وره حت ��ت الأر� ��ض والنا�س
تدعوه النم ��رود!!! يف هذه القرية املن�س ��ية اطلق
احل ��اج زاير �ص ��رخته الأوىل واب�ص ��ر النور لأول
وهلة ذات �ش ��تاء من ع ��ام  1860ويبدو ان خمايل
موهب ��ة قول ال�ش ��عر ب ��د�أت مبك ��رة يف حياته فقد
كان وه ��و طف ��ل ي�أخ ��ذ �ألأحل ��ان القروي ��ة وي�ؤلف
عليه ��ا كلمات م ��ن عنده فيج ��ن جنون ال�س ��امعني
له ��ذا الطف ��ل املعجزة!يعطون ��ه حلن ��ا ليمتحن ��وه
في�ص ��وغ كلم ��ات م ��ن عنده وعل ��ى البديه ��ة!! وقد
�ص ��قلت النجف مواهبه وعمقت �إح�سا�س ��ه ب�أهمية
موهبت ��ه!! يقول جاك بريك  ....( :وكان التوافق
امل�ؤث ��ر ب�ي�ن الأمي ��ان اجلماع ��ي ومغام ��رة حياته
اخلا�ص ��ة ودوي ا�ش ��عاره يحق ��ق له حت ��ى النهاية
اندماج ��ا ي ��دل عل ��ى امل ��كان والزم ��ان!وكان الهام
ال�ش ��اعر يهبط على احلاج زاير وهو بني اخوانه!
ويف اح ��دى اجلل�س ��ات البكائي ��ة الت ��ي يتفجعون
به ��ا على امل�ص ��ائب التي توالت عل ��ى علي بن ابي
طال ��ب و�أوالده قام زاير وارجتل �ش ��عرا م�ؤثرا ثم
القى مقاطع �صوفية .........وها هو احلاج زاير
وق ��د ا�ض ��حى جنديا يف نهاي ��ة العه ��د العثماين!!

ال تتب ��ع احلوا�س يف �س ��لوك ي�س ��مى الأن�س ��نة �أو
التج�سيد كما انه ا�ستعمل القناع وا�ستثمر طاقات
التنا�ص ب�شكل مبهر حقا!!

داللة الإغرتاب

ف�أر�س ��ل اىل حامي ��ة قط ��ر! وهن ��اك كان ينف�س عن
حزنه بتنهدات بلغ من تنا�س ��قها وعمقها ان جعلت
رفاقه املجندين يتحلق ��ون حوله مما حمل القيادة
على الإ�ش ��فاق عليه و�ص ��رفه اىل منزل ��ه .....وها
ه ��و يعود اىل ال�س ��فر ع ��ام  1914وكان ��ت العودة
منا�س ��بة لنظم الأغ ��اين حول موا�ض ��يع بطولية!!
ول�س ��وء احلظ يهاج ��م الأنكلي ��ز الب�ص ��رة فيتقدم
العلماء ال�ص ��فوف عل ��ى را�س معركة الدفاع �ض ��د
اعداء الدين وي�ض ��طر احلاج زاير بعد ا�س ��تنكاره
لإن�س ��حاب العثماني�ي�ن ...ي�ض ��طر اىل الإختب ��اء
يف الكوف ��ة ث ��م يع ��ود للظه ��ور يف بغ ��داد! ويراه
النا� ��س يف جامع احليدر خانة حي ��ث يدعوه احد
ال�س ��ادة اىل احلرب املقد�سة وكان ذلك كافيا لإثارة
قريح ��ة ال�ش ��عر عند احل ��اج زاير! فه ��و يتهيج من
هياج النا�س فريجتل مرة اخ ��رى عواطفه النبيلة
يف �ش ��عر م�ؤثر .....ولكن �ص ��ورة احل ��اج زاير ال
تقت�صر على املالمح املثالية فقط فهو ا�سري رغبات
ذات خ�صو�ص ��ية!!! فعن ��د عودته م ��ن حامية قطر
اىل بل ��ده وه ��و يعي� ��ش يف وئام مع الفت ��ى اليافع
الو�س ��يم وا�س ��مه ه ��ادي!! وقد مات ه ��ذا احلبيب
غيلة فحامت ال�ش ��كوك ح ��ول احلاج زاير ووجهت
الي ��ه تهمة قتل �ص ��ديقه الفتي هادي!! وكانت هذه
املفارقة املا�س ��اوية منا�سبة لو�ض ��ع ا�شعار جميلة
تقارن ��ه بال�ش ��اعر ديك اجلن احلم�ص ��ي فهو الآخر
متهم بجرمية قتل مزدوجة ارتكبها بحق �صديقته
وحبيبت ��ه عندم ��ا فاج�أهم ��ا يخونان ��ه فقتلهم ��ا
واحرقهم ��ا و�ص ��نع م ��ن رمادهما ك�أ�س�ي�ن ي�ش ��رب
منهما بالتناوب مغنيا عواطغه.......

�شعرية احلاج زاير :

ال�شعرية هي ب�ؤرة اجلمال يف ال�شيء!! �أي �شيء
العم ��ارة واللوح ��ة والديك ��ور والوجه واجل�س ��د
واملو�سيقا وال�شعر ...الخ هي لي�ست مقت�صرة على
ال�ش ��عر و�إن هي�أ متاثل احلروف لنا ذلك!وال�شاعر
ل ��ن يكون �ش ��اعرا ذا متيي ��ز ما مل يكت�ش ��ف مكامن

ال�شعرية يف قدراته! ومكامن ال�شعرية عهد احلاج
زاي ��ر يحدده ��ا اجلمه ��ور!! لق ��د رفع احل ��اج زاير
الذائق ��ة ال�ش ��عرية ال�ش ��عبية وارتفع به ��ا ثم ارغم
�ش ��عراء ع�صره على تر�سم خطاه لكي ينالوا مثلما
نال ��ه زاير!! مل نعد نتلم�س الرتهل وال�س ��ذاجة يف
ال�شعر ال�شعبي قارن :
يا �صاح عودي ذبل وبكل دوا ماي�صح
والدمع �سال وجره من ناظري ما ي�صح
والنيب مثلي ابحنينه لو �صحت ما ي�صح
من حيث م�ضروب مابني اجلوانح تنب
مبعالج الروح �سري مل اموتن تنب
ال تنه�ضم عل �سبع لو �صار علفة تنب
واليوم حتى التنب علف ال�سبع ماي�صح
وم ��ا كانت ايقاع ��ات الزه�ي�ري لرتتفع م�س ��لة يف
ذاك ��رة النا� ��س ل ��و مل ي�ؤ�س ���س له ��ا احل ��اج زاي ��ر
تقالي ��د ثابت ��ة حلمته ��ا الإبت ��كار و�س ��داها البهجة
يف اط ��ار م ��ن اللوعة العميق ��ة ..تلك الت ��ي ينزفها
وع ��ي الإغ�ت�راب الذي امت م�ش ��واره رواد ال�ش ��عر
العراقي احلديث مظفر النواب و�ش ��اكر ال�سماوي
وعزيز ال�س ��ماوي وطارق يا�س�ي�ن وعريان ال�سيد
خلف وا�س ��ماعيل كاظ ��م الكاطع وزه�ي�ر الدجيلي
وها�شم العقابي وا�سماعيل حممد ا�سماعيل وفالح
ح�سون الدراجي!! معطف احلاج زاير مثل معطف
كو َكول!! فقد طلع من معطف احلاج زاير ا�ساطني
ال�شعر ال�شعبي قارن احلاج زاير.
ان البح ��ث ع ��ن �ش ��عرية احل ��اج زاي ��ر يحيلنا اىل
�شعره كافة فهو كما قال جاك بريك �شك�سبري ال�شعر
ال�ش ��عبي العراقي ف�أنت مثال قبالة ال�ص ��ور الفنية
املتدفق ��ة احل ��ارة واملو�س ��يقا التي ت�س ��اعد املعنى
على ال�سطوع وجتمله ف�ض�ل�ا عن ولعه با�ستعمال
احلوا� ��س اىل اق�ص ��ى �ش ��حناتها!! و�س�ن�رى ان ��ه
ي�ستعمل حا�سة مكان اخرى وهو ما يدعوه النقاد
ترا�س ��ل احلوا�س! و�س�ن�رى ان ��ه ي�ؤن�س ��ن النبات
واحلي ��وان واجلماد بل وي�ؤن�س ��ن املجردات التي

يفاج�أ الباحث يف الأغرتاب بح�ش ��د من املفهومات
ت�أتل ��ف ت ��ارة وتختل ��ف �أخ ��رى وتتج ��اوز ثالث ��ة
وتنفت ��ح عل ��ى النظ ��ر الت�أ�سي�س ��ي رابع ��ة!! نح ��ن
نح ��اول ايج ��از دالالت الإغرتاب يف اط ��ار اخللق
االبداعي!! :
الإغ�ت�راب ه ��و ع�ش ��ق التجدي ��د  /تغري ��ب املتلقي
وابق ��ا�ؤه منف�ص�ل�ا حي ��ث ال يح ��دث الإندم ��اج
الإنفع ��ايل بالن� ��ص  /الإغ�ت�راب عن ال ��ذات حلظة
ت�ش ��كيلها �ص ��ورة للعامل  /نقد الآخ ��ر الذي يعي�ش
خارج اجللد  /يجعل �شيئا ما ملكا للآخر � /إنعكا�س
لزيادة الوعي على ال�سلوك والهيئة � /شعور بخلل
ما  /نق� ��ص يف املغرتب يقابله اكتفاء او زيادة يف
الآخ ��ر  /الإغرتاب ا�س ��ئلة غام�ض ��ة ب�ل�ا اجوبة /
الإغ�ت�راب طغيان احلرية على منظومة ا�س ��تيعاب
املب ��دع  /فقدان احلرية نتيجة القناعات الفيزيقية
او امليت ��ا فيزيقية اجلمالية وامليتا جمالية  /خوف
من املوت او رغبة فيه  /نهم للحياة اوزهد فيها!!.
يق ��ول هرياقليد� ��س  :الإغرتاب يعن ��ي البحث عن
النف�س!! يقول ريلكة � :إننا ال نح�س بالألفة ب�ش ��كل
وثيق يف هذا العامل امل�ض ��طرب واملبدعون الكبار
هم عل ��ى وجه التحديد رج ��ال ال ميثلون غريهم!!
وق ��د امر غوت ��ه فريت ��ر بالإنتحار وه ��و بطل اول
ق�صة كتبها!! اما �صيحة فاو�ست لغوته فقد وردت
يف رواي ��ة �س ��تيبان وول ��ف لهريم ��ن ه�س ��ه (ثم ��ة
روح ��ان يقطنان ويا للح�س ��رة ج�س ��دي وينا�ض ��ل
كل روح منهم ��ا للتخل� ��ص من تو�أم ��ه)!! دانتي يف
الكوميدي ��ا الأ لهي ��ة ع�ب�ر ع ��ن اغرتاب ��ه ومرارت ��ه
ف�أدخ ��ل اولئ ��ك الذي ��ن يحتقره ��م يف اجلحيم رغم
انه ��م يحتل ��ون ال�ص ��دارة يف جمتمعه ��م!! اجاث ��ا
كري�س ��تي يف جزيرة املوت �س ��لطت القا�ض ��ي لكي
يقت ��ل كل جم ��رم افل ��ت م ��ن العقاب م�س ��تغال ثغرة
يف القان ��ون!! القا�ض ��ي قتلهم كله ��م ليتخل�ص من
اح�سا�س ��ه الف ��ادح بالإغ�ت�راب وان ��ه يعي� ��ش ب�ي�ن
جمرم�ي�ن مل يقدر القانون على �إدانتهم  /الإغرتاب
موت ال�ص�ب�ر وانبعاث احللم امل�ستحيل  /احلنني
اىل املا�ض ��ي  /الن� ��ص املغ�ت�رب عم ��ل �ش ��اذ كتب ��ه
�ش ��اذ ملجتمع �ش ��اذ  /الغربة عن الطبيعة واملجتمع
والأ�ص ��حاب والذات  /جزء من ت�صاعد املبدع يف
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◄◄
من زمن التوهج

اما احلاج زاير فكان ي�شكو بتعبري هذا الزمان من
ك�آبة حادة عرب عنها ب�ض ��يق ال�صدر اي عجزه عن
الإحتمال ب�س ��بب من اح�سا�سه اجلاحم ب�أنه غريب
ال يجد يف النا�س املوا�سي والنا�صر او امل�شفق!!
يا بلح�سن �ضا َكـ �صدري واحل�شه حامي
علي اب�سطرته حامي
من جور دهري َّ
مامن جمرين �سواكم للدخل حامي
هل يوم َكـ َّلتْ يحيدر حرفتي واحليل
وال�سمع مني ذهب بعد الظهر واحليل
العدد ()3950
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عني توانو جفوين خ ِّلتي واحليل
وام�سيت ج َّتان ياحامي احلمة حامي.
رمبا مل يجد يف مدينته الفا�ضلة النجف الأ�شرف
ذل ��ك املث ��ال ال ��ذي ر�س ��مه يف خمياله ايام �ص ��باه
وفتوته!! فمجتم ��ع املدينة يهز�أ من القروي مهما
كان م ��ن �ش� ��أنه!! واملناف�س ��ة ب�ي�ن ال�ش ��عراء على

ملتقطات من بحث طويل بعنوان (احلاج زاير
ع�سكورة و�شعرية االغرتاب)
عن مدونة الدكتور عبد االمري ال�صائغ االلكرتونية

من زمن التوهج

مع ��راج النم ��و  /الإغ�ت�راب كام ��ن يف كل الأزمنة
والأمكنة واحل�ض ��ارات ولكن تعبرياته املختلفة /
للإ�س ��تعمار اثر كبري يف خلق الإغرتاب عند املبدع
 /املب ��دع ي�ش ��عر انه غريب عن ار�ض ��ه وح�ض ��ارته
ولغته وذاته ويجد نف�س ��ه �سل�سلة من الإ�ستالبات
تب ��دا با�س ��تالب احلري ��ة  /ه ��و مت ��رد عل ��ى املكان
والزم ��ان والأه ��ل!! عنرتة مر�ض ��ت نف�س ��ه ل�ش ��دة
�إح�سا�س ��ه بالأغرتاب ومل ي�ش � ِ�ف نف�سه اال اعرتاف
الفوار�س به.

النجومية تنحدر اىل احل�ضي�ض فهل اكرث من ان
يتهمه خ�ص ��ومه ومن خ�صومه �س ��وى ال�شعراء!
يتهمونه بالإنحراف اجلن�سي مع �صديقه هادي!!
ب ��ل ويتهمونه بقتله ويحر�ض ��ون اهل هادي لكي
يقتل ��وا احلاج زاير بدم ه ��ادي!! ولكن الله اظهر
ب ��راءة زاير قب ��ل ان يهدر دمه!! وهناك ع�ش ��رات
امل�آ�س ��ي التي تعر�ض لها احلاج زاير من الغوغاء
الذي ��ن حارب ��وه يف رزق ��ه وجمهوره وعر�ض ��ه!
انت�ص ��ر احل ��اج زاي ��ر على خ�ص ��ومه اخ�ي�را بعد
ان ت�س ��اقط �شعره واع�شو�ش ��ت عيناه واحدودب
ظهره ومات قبل ال�ستني معدما!! وقد ا�ضطر اىل
الغناء يف جمال�س الأعرا�س والنواح يف جمال�س
العزاء وهو الذي عرف عنه �إجادته يف ال�ض ��رب
عل ��ى �آل ��ة ال ��رق خ�ل�ال غنائه مم ��ا يبع ��ث الطرب
و�شدة الأنفعال و�سط �سامعيه!! بل غنى ا�شعاره
مبق ��ام خا�ص ب ��ه ابتكره لنف�س ��ه ع ��رف فيما بعد
مبقام الزايري النا�س الطيبون يع�ش ��قون احلاج
زاير ولكنهم ال مينحونه �سوى الدعم املعنوي ما
املادي فك�أنهم �صم بكم عمي!! وخ�صومه ي�سرقون
القوت من فمه والفرح من قلبه! اية معادلة هذه؟؟
وبعد ان �س ��اء حاله رغم ماليني الع�ش ��اق ل�ش ��عره
التف ��ت اليه �ص ��ديقه احل ��اج جمهول �ش ��نتة زعيم
�آل فتل ��ة وطلب الي ��ه ان يكون مه ��وال �آل فتلة اي
�ش ��اعرهم اخلا� ��ص بهم الذي ال ميتدح �س ��واهم!!
�ش ��رط قا� ��س ولكن ��ه ي�ض ��من للح ��اج زاي ��ر حياة
منا�س ��بة تغنيه عن �س�ؤال الغوغاء!! ور�ضي زاير
بطل ��ب احلاج جمهول فح�ص ��ل عل ��ى قطعة ار�ض
زراعية خ�ص ��بة هدية من �آل فتلة ل�ش ��اعرهم الذي
�ستحرم من موهبته القبائل الأخرى!! وكان كثري
ال�ت�ردد على قري ��ة ال�س ��ادة البو اذبح ��ك واملبيت
يف بيت زعيمها وقتذاك ال�س ��يد علي الق�ص�ي�ر بن
ال�سيد حممد بن ال�سيد عبودي املرعبي احل�سيني
(والد جد عبدالإله ال�صائغ) ثم مال قلبه اىل ارملة

ح�س ��ناء فتية كانت حتب �ش ��عره وحتنو عليه بل
وحتب ��ه!! فهي تع ��اين وابنتها ال�ص ��بية من عزلة
قاتلة واغرتاب مدمر فالأرملة تقر يف بيتها اىل ان
متوت و�إال �سلقتها الن�ساء ب�أل�سنة حداد واتهمنها
م ��ع الرج ��ال!! فبادلها احل ��اج زاي ��ر احلب بحب
جارف اغلق عليه الف�ض ��اء فبات ال يطيق فراقها!!
فتزوجه ��ا مب�س ��اعدة وهب ��ة م ��ن ال�س ��يد املرعبي
وعط ��ف على ابن ��ة زوجته من زوجه ��ا الأول كما
ل ��و انه ابوه ��ا احلقيقي ولي� ��س زوج امها!وما ذا
نتوقع م ��ن طيبة وحنو و�إن�س ��انية احلاج زاير؟!
وق ��د اجنبت له الأرملة �إبنته الوحيدة التي تعلق
بها بيد انه مل يقل ��ل من حنوه على ابنة زوجته!!
فهم ��ا بنتاه معا وقررا ال�س ��كن يف قرية ابو ذهب
التابعة للم�ش ��خاب! ولي�س بيدنا معلومات كافية
م ��ع الأ�س ��ف ع ��ن زوج ��ة زاي ��ر وابنت ��ه الوحيدة
وابنت ��ه بالتبن ��ي!! ب ��ل نح ��ن ال منل ��ك معلومات
كافي ��ة ع ��ن ام احل ��اج زاي ��ر وا�ش ��قائه! م ��ع انني
زرت الأماكن يف النجف والكوفة وقرية ال�س ��ادة
وامل�شخاب امال يف العثور على وثائق عن احلاج
زاير كما �ش ��افهت كبار ال�سن الذين قاربوا ع�صره
وزع ��م احدهم ان ��ه ر�أه وهو يقوم ب ��دور الرادود
يف عا�شوراء! لكن �ش ��يخوخته الطاعنة وذاكرته
املم�س ��وحة وهذيان ��ه احيان ��ا ف ��وت علي فر�ص ��ة
الأف ��ادة من ��ه بله ت�ص ��ديقه!! كم ��ا �ش ��افهت قريبه
العامل الكبري الربوف�س ��ور �س ��امي �س ��عيد الأحمد
اول من ترج ��م ملحمة جلجام�ش عن ال�س ��ومرية
وه ��و يف الثمانين ��ات من عمره وقت امل�ش ��افهة!!
و�ش ��افهت ال�ش ��اعرين الكبريين �ش ��اكر ال�سماوي
واملغف ��ور ل ��ه عزيز ال�س ��ماوي و�ش ��افهت الزمالء
ر�شاد علي عودة وجواد ال�شم�س وال�شيخ �صادق
اخلاقاين وال�ش ��يخ احمد ال�شيخ حممد ال�سماوي
وهم معنيون باحلاج زاي ��ر ولكن معلوماتهم عن
ا�س ��رته لي�س ��ت ذات بال ومما اغل ��ق الأمر هو ان

احلاج زاير مل يذكر احدا من عائلته يف �ش ��عره!!
نعم هناك خرب متواتر م�ؤداه ان والد احلاج زاير
متن ��ى على ول ��ده ان يكون عاملا ديني ��ا او خطيبا
ح�سينيا ف�أدخله مدر�سة القوام يف حملة امل�شراق
بالنجف ليتعلم مقدمات القراءة والكتابة و�ش ��يئا
م ��ن الأجرومي ��ة والفيتي اب ��ن معط واب ��ن مالك
واملنطق ومقتل احل�س�ي�ن واهل بيت ��ه (مقتل ابي
خمنف)!! والدرا�س ��ة وقتذاك تتطل ��ب تفرغا تاما
ف�إذا مات ابوه ترك زاير املدر�س ��ة والدرا�س ��ة معا
وا�شتغل عتاال وحفارا ينقب عن الآبار وهو عمل
�شاق وخماطر املوت بالأختناق فيه معروفة!!
!! واخ�ي�را وبع ��د عي ��اط و�ش ��ياط و�ش ��فاعة م ��ن
قري�ش اكت�ش ��ف يف نف�س ��ه موهبة ال�ش ��عر وعرف
اثر كلماته يف نفو�س النجفيني خا�صة والفراتيني
عام ��ة!! واحل ��اج زاير �س ��ليل ا�س ��رة ح ��رز الدين
ووارث اجم ��اد جيل الرواد الذي ��ن ظهروا اواخر
العه ��د العثم ��اين امثال ال�ش ��اعرة الكب�ي�رة فدعة
الزيرجاوي ��ة وال�ش ��اعرين حممد ن�ص ��ار وعبا�س
اجلاحي وبينه وبني جيل الو�س ��ط مثله ال�شعراء
 :هتلو�ش و َكنني اخلزاعي وولده حميد!
يب ��دو ان منطقة الفرات الأو�س ��ط مما يبعث على
ق ��ول ال�ش ��عر ومن ��اء اخلي ��ال فظهرت ال ��وان من
ال�ش ��عر! �أه ��ل املدن اخت�ص ��وا بال�ش ��عر ال�ش ��عبي
والعامي واخت�ص اهل القرى والأرياف بال�ش ��عر
العامي واخت�ص ال�س ��اكنون يف منطقة احل�س ��كة
(احل�ي�رة – الديواني ��ة – ال�س ��ماوة) ب�ش ��عر
احل�س ��كة وتلفظ كاف احل�سكة جيما بهيئة CH
وبرع احلاج زاير بكتابة الأمناط الثالثة!! بل انه
كتب �شعرا نبطيا اقتب�س �صوره ومفرداته ونربه
واوزان ��ه من اع ��راب باديتي النجف وال�س ��ماوة
املتاخمت�ي�ن لبادي ��ة احلج ��از حا�ض ��نة ال�ش ��عر
النبط ��ي!! وهناك مالحظ �أُخ ��ر قوامها ان دار�س
�ش ��عر احل ��اج زاي ��ر ال يكاد يج ��د اثرا يف �ش ��عره
للأحداث ال�سيا�س ��ية والإجتماعي ��ة الدامية التي
حدثت يف ع�صره وهو ابن النجف بالتبني الذي
احب النجف هذه املدينة التي قادت بكفاءة عالية
الن�ض ��ال �ض ��د امل�س ��تعمر والن�ضال �ض ��د التخلف
واجلهل! هذه املدينة التي �ش ��كلت اول جمهورية
يف الع�ص ��ر احلدي ��ث!! ونرج ��ح ا�س ��تنادا اىل
معاي�ش ��تنا ملف ��ردات هموم احلاج زاي ��ر من خالل
البح ��ث وامل�ش ��افهة والتنقي ��ب املي ��داين!! نرجح
ان ي ��دا حا�س ��دة ظالمي ��ة امت ��دت اىل جل �ش ��عره
واتلفته واىل الأبد ب�س ��بب ان �ش ��هرة احلاج زاير
وجنوميت ��ه مل متوت ��ا معه ومل تدفن ��ا يف قربه!!
ب ��ل ظل وه ��و ميت يقود حداثة ال�ش ��عر ال�ش ��عبي
وموواوي ��ل الإغ�ت�راب الت ��ي راج �س ��وقها بع ��د
النك�س ��ات التي منيت بها احلركة الوطنية بعامة
والنج ��ف بخا�ص ��ة! ب ��ل ان طبيع ��ة الرتاجيدي ��ا
الكربالئية متوحدة م ��ع ايقاعات الإغرتاب وذلك
ما �سرناه ال حقا! لله در احل�سد بني املبدعني!! قتل
املبدعون ال�صغار موهبة احلاج زاير مبحا�صرته
وب ��ث روح الي�أ�س يف قراراته!! وحني مات لبثت
تركته من ال�شعر املدون والذي ملأ الدفاتر الكبار
لبث ��ت يف بيته ومبتناول كل يد عابثة!! فال�ش ��عر
الذي و�صلنا من احلاج زاير ال يزيد ب�أي حال من
الأحوال عن ربع �شعره!! ف�أين بقية �شعره!!؟

بعض أس��اليب اإلنتاج الزراعي في
شعر الحاج زاير
كـــامـــــل داود

لق ��د تبو�أ احلاج زاي ��ر ( )1919–1860مكانة
�شاخ�ص ��ة يف وج ��دان حمبي ال�ش ��عر ال�ش ��عبي
العراق ��ي ومل يح ��ظ �ش ��اعر م ��ن جمايليه مبثل
ال ��ذي حظي به ،والذي ق ��ال عنه جاك بريك انه
�شك�سبري ال�شعر ال�شعبي العراقي،
فق ��د امت ��دت �ش ��هرته على م ��دى �أكرث م ��ن قرن
والنا�س تتداول �إ�ش ��عاره �شفاها وتتمثل بغزله
وتهكم ��ه ومراثي ��ه كم ��ا ه ��و احل ��ال يف الأدب
ال�شعبي اال�صيل لكل مبدعي ال�شعوب.
وق ��د ال يجان ��ب ال�ص ��واب من يزع ��م �إن الن�ص
ال�ش ��عبي جمرد ج�س ��م يرتبط ب�آ�ص ��رة وعالقة
بال�ت�راث وباملجتم ��ع ،وان هذا الن� ��ص ال بد له
يوما من التواري يف ركام التاريخ  ،حتى وان
راو مي�س ��ح عن ��ه ما غ�ش ��يه من تراب
ق ّي� ��ض له ٍِ
ال�سنني ويجلي عنه �صد�أ الأيام ويك�سو الرميم
م ��ن عظامه بعنف ��وان احلياة ،ولك ��ن هذا يبقى
جم ��رد زعم عن ��د مقابلت ��ه برتاث (احل ��اج زاير
الدويج) وذلك بب�س ��اطة �أن املتداول منه يحمل
�أهمي ��ة كربى ،فلي�س من ال�س ��هل عل ��ى املخيال
ال�شعبي �أن يحتفظ بالغث وال�سمني معا� ،سيما
وان ال�ش ��اعر قد نبغ يف مدينة النجف املعروفة
ب�صرامة و�صعوبة �شروط
(�إجازتها) ل�ش ��عرائها ،فما بالك ب�ش ��اعر قروي
مع ��دم نزح ب ��ه والده م ��ن (بر�س) تل ��ك القرية
الهام ��دة ب�ي�ن احلل ��ة والنج ��ف �إىل املجتم ��ع
النجف ��ي ال ��ذي كان يهز�أ من الق ��روي وال يراه
�إال م�شروعا للتندر واالنتفاع .
وم ��ن اجلانب االخر كان الوال ��د مزهوا بطفله
املعج ��زة �س ��واء بحافظت ��ه املذهلة اوب�ص ��وته
الرخيم،االم ��ر ال ��ذي جعله يت�س ��اءل يف قرارة
نف�سه هل ي�ص ��لح موهوب مثل هذا لغري قراءة
التعازي احل�سينية؟ وكان اجلميع ي�شاطرونه
ال ��ر�أي فذه ��ب ب ��ه للتعل ��م يف كتاتي ��ب النجف
الديني ��ة .ومل يلب ��ث الوال ��د قلي�ل�ا حت ��ى فارق
حيات ��ه وعندها فارق (زاي ��ر) كتاتيبه لينغم�س
يف رحل ��ة العم ��ل وال�ش ��قاء.وتقلب يف خمتلف
املهن يف املدينة فلم تزده اال �ضياعا و�سغبا ومل
يت�س ��طع ان يقاوم نداء الري ��ف فقرر ان يجرب
حظ ��ه يف العم ��ل الزراع ��ي مبختل ��ف �أ�س ��اليبه
املعروفة والتي ر�س ��مت حدودها الت�ش ��ريعات
العثمانية يف قانون الأرا�ضي عام  1858حيث
جه ��د مدح ��ت با�ش ��ا يف تطبيق ��ه به ��دف تفكيك
املنظومة االجتماعية الع�ش ��ائرية وك�سر �شوكة
ال�ش ��يوخ كثريي التم ��رد يف الع ��راق وكان يف
ذلك مدعاة لأولئك ال�ش ��يوخ �أن ي�ض ��موا احلاج
زاير اىل �ص ��فوفهم ويكون (مهوال) الع�شرية،
وان كان احل ��اج زاي ��ر ي ��رى يف ذلك غ�ضا�ض ��ة
و�ش ��رطا قا�س ��يا ولك ��ن ال بدي ��ل يغني ��ه عن ذلك
حتى وان يتن�ص ��ل ال�ش ��يخ ع ��ن منحته فهو يف
و�ضع يتطلب الرتوي واملناورة (كالويل دبّرت
العٍ َ�ش ��ة كلتله ��م الدٍ هَ ن ��ة تعوز) ويب ��دو ان لذلك
حدود ،فغالبا ما تثور ثائرة ال�ش ��اعر وين�س ��اب
ال�ش ��عر م ��ن فمه متهكم ��ا وجارحا كم ��ا يف هذه
الق�صيدة :
ديرة عبادي �صدك مي�شومة

حجي زاير باع بيها هدومة
والت ��ي يذك ��ر فيها (ال�ش ��كارة) وه ��ي هدية من
ال�ش ��يخ اىل �ش ��خ�ص ما لق ��اء منفع ��ة عينية او
معنوي ��ة و(ال�ش ��كارة) متثل الن ��اجت الزراعي
مل�ساحة حمددة فيقول احلاج زاير يف ذلك :
ال الك خيطني عندي بهل �ش ��لب وباملحلة كال
الك هالچومة
ومن الوا�ض ��ح هن ��ا ان احلاج زاير ي�س ��خر من
مكرمة ال�ش ��يخ ال ��ذي وعده بوفرة من ال�ش ��لب
حيث يكني عن تلك الوعود قائال:
(تايل طلعت كفتي مثلومة)
وال ي�ش ��ط بنا الظ ��ن اىل ان ال�ش ��يوخ على هذا
الدي ��دن م ��ن الت�س ��ويف واملراوغة،فق ��د تكون
منحه ��م �س ��خية خا�ص ��ة عندما يك ��ون املمنوح
�س ��يدا (يرجع ن�سبه اىل الر�س ��ول الكرمي �ص)
فاحلالة ه ��ذه نكون ازاء حنكة �سيا�س ��ية يروم
من خاللها ذلك ال�ش ��يخ الظهور ب�ص ��ورة الورع
املرتجي (�شفاعة الر�سول واله �ص) االمر الذي
يزيد من �س ��طوته ونفوذه ويعزز م�شيخته يف
الع�شرية :
كاع �سيد ارحيم هاملطيها
غري بحرك ما �سكه بعاليها
وق ��د تتطلب بع� ��ض االعم ��ال الزراعية احلاجة
اىل ع ��دد كبري من االيدي العامل ��ة فيلج�أ امللاّ ك
اىل طل ��ب (العوانة) وهي جه ��ود جمانية تقدم
ب�أ�س ��لوب ال�سخرة (من غري اجور) كما يف هذا
املقط ��ع والذي يهزء به احل ��اج زاير من رداءة
قطعة من االر�ض الزراعية :
لو مرزت هاي الكاع ازرعلك ام �سبع ذراع
افالليحنة هواي �سباع وما يحوج العوانة
وال مندوح ��ة م ��ن الق ��ول ان احل ��اج زاي ��ر ق ��د
ج ��رب �ص ��نوف العم ��ل الزراع ��ي االخ ��رى
وم ��ن ذلك ا�س ��لوب (ال�ض ��مان) واحلقيقة
ان ه ��ذا اال�س ��لوب اكرث وجاه ��ة وعزا
ولكنه ي�ش ��تمل على خماطرة كثرية لأن
ال�ض ��امن يدفع مبلغ من املال لقاء جني
املح�صول لذلك املو�سم ،ويبقى حتت
رحمة الظ ��روف الطبيعي ��ة امل�ؤثرة
عل ��ى كمي ��ة املح�ص ��ول ونوعيت ��ه،
ويظهر ان ال�ش ��اعر مل يجني �سوى
اخليب ��ة م ��ن (�ض ��مانته) فيق ��ول
م�ؤنبا �ش ��ريكه الذي ورطه فيها
:
ل�ص ��ل مه ��دي و�أجرن ��ه م ��ن
�إذان ��ه واذچرنـ ��ه عل ��ى
هاي املهانه
واكلهالل ��ي عك� ��س وياه
يخ�س ��ر ل ��و
زمان ��ه
�ضمنله الفني ب�ستان
ام ��ا يف ه ��ذه الق�ص ��يدة
فيق ��ول خماطبا احد �س ��ائليه عن
ارباحه يف عمله هذا :
اظمانتي كل�ش خو�ش
حم�صولها تر�س احلو�ش
مليتلك حالنه
لو جايني وكت الطو�ش

ومل يختل ��ف احل ��اج زاي ��ر عن بقية ال�ض ��امنني
والذين يبحثون عن الربح من تلك ال�ض ��مانات
في�ستغلون االيدي العاملة املو�سمية الرخي�صة
والت ��ي غالب ��ا ما تك ��ون م ��ن الن�س ��اء الفقريات
اللواتي يعملن يف ب�ساتني النخيل ،وقت جني
التمر ويطلق عليهن ا�سم الطوا�شات ومفردها
(طوّ ا�ش ��ة) ويبدو ان احداهن ق ��د (احدثت)
ب�ص ��وت م�س ��موع فاثار ذلك خماوف احلاج
زاي ��ر من اخل�س ��ارة املرتتبة على ه ��ذا الف�أل
ال�سئ فقال متهكما:
يزاير كوم مترك كرب افرا�شة
زادت بركته مبدفع الطوا�شة
ان �س ��وء حظه ��ا او (�س ��وء غذائها) ق ��د اوقعها
يف �ش ��باك ل�س ��انه ،ومثلم ��ا افرغ ��ت ريحه ��ا،
اف ��رغ احل ��اج زاي ��ر لواعجه ونف ��ث احزان
خ�س ��اراته املتالحقة خماطبا بل فا�ضحا
تلك الطوا�شة البائ�سة :
اكعدي اكعود مي طنه
اكعدي كعود ونهابچ
نعلت امچ عله اجلابچ
حركتي البيت ب�أطوابچ
املاي منني اجيبنه
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من زمن التوهج

الحـ��اج زايـر وإش��كاالت المـوال
العراقي!..

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ما نسـب إليه وما هـو لـــه..

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

.د .خيـرهللا سـعيـد
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ك� � � �ن � � ��ت ق���د
اط �ـ �ل �ع��ت على
دي�� � � � ��وان احل� � ��اج
زاي� � � ��ر .ج �م �ـ��ع حم�م��د
باقر النجفي الأيرواين .جملد
واحد يف خم�سة اجزاء .الطبعة الرابعة 1972
مطبعة الغري يف النجف الأ�شرف ،للمرة الأوىل
عام  1980بدم�شق ،وقتها كنت ميـّا ًال اىل حفظ
�أ��ش�ع��اره �أك�ثر منـّي للتحقق منها� ،إذ كنت يف
بداية عهـدي يف الكتابة ،وبحكم املنفى اجلد
يـد علي ،ف�إن مـواويـــل احلـاج زايـر كانت �أ�سكن
للـروح عندي ،وقد �أجد فيها �سـلوة �أكرث من باقي
فــنون الأدب ال�شعبي العراقي ،وح�ين انتقلت
اىل مـو�سـكو عــام  1993لإكــــمال درا�ساتي
العلـيا يف ال�ـ�تراث العبا�سي �صادفت الأ�ستاذ
ال�صديق”طـارق الهـيدان”وهو دبلــوما�سي
بارز يف دولــة الإمــارات العربية املتحـدة ،ومن
ع�شـّاق �شعر احلـاج زاير،بد�أنا نلتقي �إ�سبوعيا
ونبد�أ بقراءة �أ�شعاره ونحللها وننقـدها ،ونعرف
ت��أث�يره��ا على بقية جيل ال�شعراء املعا�صرين
ل�ـ��ه،وال�لاح�ق�ين ع�ل�ي��ه ،ب��ل ن���ص��ادف ال�ك�ث�ير من
الباحثني وال�شعراء وحتى بع�ض امل�ؤرخني للأدب
ال�شعبي العراقي قـد �أهـملوا حتـقــيق �شعر احلـاج
زاي��ر ال��دوي�ـ��ج ،نظرا لطغيان �سمعته و�أ�صالة
نظمه ،وقـوة ح�ضوره يف نظم املـوال العراقي،
وخ�صو�ص ًا الـزهيـري منـه ،فـهو مل يكتب مـوا ًال
ا ّال من هذا النمط ،مبعنى �أنـّه مل يكتب املـوال
الرباعي وال الأعـرج وال النعماين وال امل�شـط وال
النايل القريب منـه ،بـل حافظ على نظم املوال ذى
البنـدين ،ذى ال�سبعة �أبيات� ،أي الـزهـريي ،وقـد
�أجاد فيه �أكرث من بقية الفـنون ال�شعبية الأخرة
كالأبوذية واملربــّع والق�صيدة ،ومن هـنا نفهـم
�إرتـباط امل�ـ��وال ب�إ�سم احلـاج زاي�ـ��ر ،ه��ذا الأم��ر
�أ�شكل على الكثريين من النقـاد والباحثني لأن
يتمحـّ�صوا ن�صو�ص الـديوان ،و�إع�ـ��ادة النظـر
ف�ي�ه��ا ،ن �ظ��را لوجـود”مـواالت مقحمـة”على
الـديوان ،فقط واحد من �أبـرز الباحثني يف نظم
املـوال �إنتـبه اىل ذلك ،وهـو ال�شيخ املحقق الكبري
حممد �صـادق الكربا�سي يف كتـابه”ديـوان املـوال
الزهـريي»ال�صادر يف لندن -ط 1422- 1هـ/
 2001م �صـ  395وم��ا بعـدها ،ا ّال �أنـّه مل يعـد
بتحقيق ن�صو�ص الـديوان ،بل �أ�شار اىل بع�ض
هـذه الن�صو�ص املقحمة على ديوان احلـاج زايـر.
ونحن �أي�ضا مل نقم بهذه املهـمـة نظر ًا لوجـودنا
يف املنفى ،حتى هذه ال�ساعة ،وكنت وا ّد ًا لـو �أن
ال�شيخ على اخلاقاين قد ت�صدى للمهمة� ،أثناء
كتابته ملو�سوعة”فـنون الأدب ال�شعبي» .على
العـموم� ،سوف ن�شري اىل تلك الن�صو�ص املقحمة
على ال��دي��وان� ،إع �ت �م��اد ًا على �إ� �ش��ارات ال�شيـخ

رئيس التحرير التنفيذي

مـوال احلـــاج زايــر
من يوم فر َكـاك ما ل ّذن عـيـوين ب�ســـنه
ولكـرث �شـو َكـي ،ت�سـعـّـر هالدليل ب�ســنه
يامن جبينك يــزود،اعلى البـدور ب�سنـه
من دون كـل اخلـل َكـ �سـيفه علينه �شهـــر
من دون �أهـل الهـوه�،سيفـه علينه �شهـر
انت عليك ال�سـنة ،مت�ضي بح�سبة �شهــــر
علي ال�شـهر ،كـل يـوم منـّـه ب�ســنه
و�آنا ّ

الكربا�سي يف كتابه املذكور �أعـاله ،مع الإ�شارة
اىل ت �ك��رار ورود ه ��ذه ال�ن���ص��و���ص يف بع�ض
امل�صادر العراقية وغريها.
تعريف �أويل ب�شخ�ص ��ية احلـاج زايـر :هو احلاج
زايربن احلاج ع�س ��كورة بن علي بن جرب الدويج
من قبيلة بني م�س ��لم ن�سبة اىل ابي املكارم م�سلم
ب ��ن قري�ش ب ��ن بدران ب ��ن مقلد العب ��ادي!! وبنو
م�س ��لم فخذ م ��ن قبيل ��ة طفي ��ل العربية املنت�س ��بة
اىل طفي ��ل ب ��ن عامر القي�س ��ي ويقطن بنو م�س ��لم
على �ض ��فاف الفرات ف ��رع الهندية �ض ��من منطقة
اجلـفل”ن�س ��بة اىل النب ��ي”ذو الكفل”.جمت ��زا
من درا�س ��ة �أ د .عبد الإله ال�ص ��ايغ -الإغرتاب يف
ال�ش ��عر ال�ش ��عبي -ن�ص ��و�ص احلاج زاير� -ضمن
درا�س ��ته الهامة”اخلط ��اب ال�ش ��عري احلداث ��وي
وال�صورة الفنية» .احلداثة وحتليل الن�ص،طبعة
املركز الثقايف العرب ��ي بريوت كازابالنكا 1999
الف�صل الرابع �ص  295وما بعدها.
وقـ ��د �أثـ ��ار �ش� �عـر احل ��اج زاي ��ر -املـ ��وال ب�ش ��كل
خا� ��ص -اهـتمام الكث�ي�ر مـــن الباحــث�ي�ن العرب،
وامل�ست�ش ��رقني الأجان ��ب ،فـهــ ��ذا امل�ست�ش ��رق
الفرن�سي الكبري جــاك بيـرك يقــــــــول عنـه:
يف كتاب ��ه» .الع ��رب من الأم� ��س اىل الغد .ترجمة

د .علي �س ��عد .طبعة دار الكــتاب اللبناين بريوت
1982
ال�صفحات  : 273 - 270 - 29 - 28احلاج زاير
�شك�س ��بري ال�ش ��عر ال�ش ��عبي العراق ��ي ،ف�أنت مثال
قبالة ال�ص ��ور الفنية املتدفقة احلارة واملو�سيقى
الت ��ي ت�س ��اعـد املعن ��ى عل ��ى ال�س ��طوع وجتمل ��ه
ف�ض�ل�ا عن ولعه با�س ��تعمال احلوا�س اىل اق�صى
�شحناتها”وي�ضيف اىل ذلك بالقول:
احلاج زاير وهو �أكرب �ش ��اعر �ش ��عبي يف العراق،
وق�ص ��ائده ت ��دوي على كل ال�ش ��فاه من ��ذ جيل يف
بيئ ��ة تلهبها حمبة �أهـل البي ��ت!! حدث بعد وفاته
�أن ظه ��ر يف احلـل ��م وح�ي�ن �س� ��ألـوه كان خمتبئ ��ا
وراء �ص ��مته لك ��ي يحاف ��ظ عل ��ى ال�س ��ر!! وكــ ��ان
التواف ��ق ب�ي�ن �إميانــــــ ��ه اجلماع ��ي ومغام ��رات
حياته اخلا�ص ��ة مع دوي ا�ش ��عاره يعك�س اندماج
املكان والزمان!! وكان �إلهــام ال�شاعر احلاج زاير
يهب ��ط عليه يف اي مكان حتى لو كان بني اخوانه
وبالطب ��ع كان يرجتل املقاطع ال�ص ��وفية يف حـب
اهــ ��ل البي ��ت بالدف ��ق ال ��ذي يوجه في ��ه النداءات
الأنيق ��ة اىل فـــتاة عابرة!!”نقـ ًال عن ال�ص� �ـايغ يف
مقاله �أعــاله»
ويقول الأ�س ��تاذ ح�سن الأ�س ��دي  ............:هو

�أ�ش� �ـعر �ش� �عـراء احل�س ��جة على الإطالق و�ش ��عره
�ص ��ورة ناطقة حلوادث ع�ص ��ره وتقاليد جمتمعه
و�س� �يـرة مواطني ��ه! واجلي ��ل الــ ��ذي عا�ص� �ــره
واجليل الذي تاله يردد ب�إعجاب وفخـر �أ�ش ��عاره
الت ��ي يجــ ��د فيه ��ا كل �ش ��خ�ص م ��ا يواف ��ق طبعه
ويالئم غر�ضه وهذه هي ميزة اخللود التي متتع
بها �سلفه املتنبي”نق ًال عن ال�صايغ»...
* �أم ��ا كب�ي�ر م�ؤرخي العراق ال�س ��يد عب ��د الرزاق
احل�سني فيقول :
احلاج زاير�أ�س ��رع �شعراء ع�ص ��ره بديهة! وين�شد
الق�ص ��يدة التي تبــلغ املئة بيــــت ارجتـا ًال ويف �آن
واح ��د فيخال ال�س ��امع �أنه كان يحفظه ��ا منذ مدة
دون �إعم ��ال فك ��ره! ول ��ه اليد الط ��وىل يف املوال
والأبوذية واملربع
نق ًال عن ال�صـايغ.»..
وامليمر”
وقال ال�سيد حممد جمال الها�شمي :
وزاي ��ر يف ال�ش ��عر �أن�ش ��ودة غنى به ��ا البادي مع
احلا�ضر
هله ��ل يف قيث ��اره مطرب ��ا �أيام ��ه يف حلن ��ه
ال�ساحر»”.نق ًال عن ال�صايغ»
املـواالت املقحـمة على الـديــوان:
م ��ن املالحـ ��ظ �أن احلـ ��اج زايـر ،مل ي�ض ��ع ديـوانه

بنف�س� �ـه وهــ ��ذا يعن ��ي �أن جام ��ع �ش ��عر ديوانـ ��ه
الأ�س ��تاذ حممد باقـر الإي ��رواين ،مل يقم بالتدقيق
�أو التحقيق ،يف ن�صو�ص ��ه التي جمعها وو�ضعها
يف الديوان ،وقد يلحظ على جامعي �أ�ش ��عار تلك
الف�ت�رة ،ب� ��أن الغال ��ب الأع ��م،مل يهـتموا مب�س� ��ألة
التحقي ��ق بال�ش ��كل املع ��ريف املتع ��ارف علي ��ه يف
مث ��ل هذه الأعم ��ال اجلليلة ،ومل تك ��ن مطابع ذلك
الوق ��ت تهـتم هي الأخرى يف �ش� ��أن تلك امل�س� ��ألة،
�إذ نالح ��ظ عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن مطبوع ��ات تل ��ك
الف�ت�رة املن�صرمة”ع�ش ��رينات وثالتينات القرن
املا�ض ��ي”�أنها تهت ��م باجلم ��ع والن�شر،وتك�ش ��ف
لن ��ا �أغلب الكتب املطبوع ��ة -وقتذاك� -أن التوجد
�إ�ش ��ارات لإ�س ��م املحقق ،بل نك�ش ��ف �إ�سم اجلامع
�أو امل�ؤل ��ف!! مبعنى �آخ ��ر� ،أن احلـاج زاير مل يكن
الإ�س ��تثناء من تلك الظاه ��رة ،بل غريه الكثري من
الكت ��اب وامل�ؤلف�ي�ن ،قد تعر�ض ��وا لنف� ��س احلالة،
وخ�صو�ص� � ًا الذين مل ي�ضعوا م�ؤلفاتهم ب�أنف�سهم،
وهذا �إ�ش ��كال معريف يحتاج اىل جهـد كبري يقوم
به فريق عمل من الإخت�صا�صيني والنقـاد.
ومن هــذه املـواالت،التي ن�سبت اىل احلاج زاير،
�سـذكر املواالت التالية:
 -1تت�سـامه عالنـا�س...حمـّـد يلحـ َكـك بال�سـّمـا
وهـذا املـ ��وال اىل احلـاج جـاب ��ر الكاظـمي� :أنظر
�أبوذي ��ة جـاب ��ر الكاظمي�،ص� �ـ  139ط ،2وراج ��ع
كذلك ،ديوان املوال الزهـريي ،لل�ش ��يخ الكربا�سي
�صــ  -395.2يـانبـعــة الـروح ...ياطيـّب ي�صاحب
َكــدر.
وهذا املوال� ،أي�ضا ن�سب له� ،إ ّال �أنـه من منظومات
احلاج جابر الكاظمي �أي�ض ��ا� ،أنظر �أبوذية جابر
الكاظم ��ي� ،ص� �ـ  139ط ،2والكربا�س ��ي ،نف� ��س
املكان.
َ -3كــلبي بف ّكـد خـ ّلـتي ...بخري النحـب مـالـفن.

علــي حســين

مـــوال �إبـراهيم �أبو �شبع

سكرتير التحرير

من يـوم فر َكـاك ،ما لـ ّذن جفوين ب�سـنه
كرث ا�شتياقي انطـعن منـّي ال�ضمري ب�سنه
ياترف ح�سـنك يفـو َكـ �أعلى البدور ب�سـنه
حتى �شهـرنه بعـرفان املـودة �شـهـــــــر
حني رمــاين ،ولآ�سـرار املـودة �شهـــــر
يامــن عليك ال�سنة ،مت�ضي بح�سبة �شـهـر
علي ال�شهــر ،كل يـــوم منـّه ب�سـنـه
و�آنا ّ

وهذا �أي�ض ًا من منظومات احلاج جابر الكاظمي،
�أنظر� :أبوذية جابر الكاظمي �صـ 141ط 2وراجع
�أي�ض� � ًا :روائع الأمثـال �صــ  ،232ملعني بن خ�ضـر
اخلي ��اط ،من�ش ��ورات الر�ض� �ـي ،قـم‘-يـ ��راان.
والكربا�سي� ،صـ .396
وهـن ��اك مـواالت ن�س� �ـبت اىل احلــاج زايـر وكذلك
ن�سبت اىل غريه ،منهــا املواالت التالية:
 -1يـا�صاح عـودي ذبـل ...وبـكل دوه مـاي�صـح.
وردت يف ديوان احلاج زاير� :صـ  ،62فيما ن�سـب
ال�ش ��يخ علي اخلـاق ��اين ،هـذا املـ ��وال اىل :حممد
عل ��ي الطلق ��اين امل�ش ��لهـب�،أنظر :فـن ��ون الأدب
ال�شعبي  ..65/2طـ .3
 -2ويـن الـرفـا َكـه الذي ...عـد نخـوتي فــرعــون.
ورد يف ديـ ��وان احل ��اج زاي ��ر �ص� �ـ  64ون�س ��به
اخلاق ��اين اىل عب ��د احل�س�ي�ن املال علي ��وي �أنظر
فـنون الأدب ال�شعبي .60/2
 -3ابـا ت ليلي �سهري اجل�ســـد عظــّــني.
ورد يف ديوان احلـاج زاير �ص� �ــ  , 67فيما ن�س ��به
عام ��ر ر�ش ��يد ال�س ��امرائي اىل عبـّا� ��س الأع�س� �ـم،
�أنظ ��ر :مـ ��واالت بغـدادية �ص� �ــ  ،374من�ش ��ورات
وزارة الإعـ�ل�ام العراقي ��ة ،بغ ��داد  ،1974فيم ��ا
�أورده الكربا�سي بال�شكل التايل:
“البـ ��ات ليل ��ي نحـيل اجل�س� �ـد ع�ض� �ـّـني”راجع
ديوان املـوال الزهريي� :صــ .396
 -4تـمـّي ��ت �أحـومي �أعله�...ش ��وفك ب� ��س �أروحن
ورد.
ورد يف ديوان احلاج زاير� ،ص� �ــ  ،158فيما ن�سبه
اخلـاق ��اين اىل حمم ��د �آل غ�ض� �ـب ،راجـ ��ع ،فـنون
الأدب ال�شعبي .52 /1
 -5مـا يـوم جــوّ ي من ...غيـوم الأ�سه منجـلي.
مل يذك ��ر يف دي ��وان احل ��اج زاي ��ر ،ون�س ��به
ال�س ��امرائي”مواالت بغداي ��ة� -ص� �ـ ”324اىل

رفعة عبد الرزاق

جبــّوري النجـار ،فيما ن�س ��به اخلـاقاين يف فنون
الأدب ال�ش ��عبي  26 /5اىل حـنف ��ي عبد العبا�س،
ونقل الكربا�س ��ي ذلك دون التـعـليق� ،أنظر ديوان
املوال الزهريي �صــ .396
*�أورد الكربا�س ��ي� /صـ  ،397مـوّ ا ًال مـن�سوب اىل
احلـاج زاير ،كما ورد يف ديوانه� ،ص� �ـ ،157و�إىل
�إبراهيم �أبو �ش ��بع ،وفق رواية �صاحب”روائـــع
الأمثــال� -صـ ”189ب�شئ من الإخــتالف الب�سيط،
يف �إبـ ��دال بع� ��ض املف ��ردات عن �أمكنته ��ا ،يف كال
املـوال�ي�ن ،ولـ ��ذا نـوردهـم ��ا ،ليق ��ف الق ��ارئ على
مقدار اخللط والتداخل والن�سبة اىل احلاج زاير
وغريه.
(اجلدول اعاله يو�ضح ذلك)
فيم ��ا �أورد الكربا�سي�/ص� �ـ  / 397ن�ص� �ـ ًّا �أخـ ��ر ًا،
فيه مزاوجـة وا�ض ��حة بني الن�ص� �ـّني للمـوال على
النحــو التايل:
من يـوم فـر َكـاك ...مـا لـ ّذن جفـوين ب�ســنـــه
ياللـّي جبيــنك ....ي�شــع �أعلـه البــدور ب�سـنه
�صم�صام حلظك طعن ...منـّي ال�ضـمـري ب�سـنــه
وخمـار �شـو َكـك علي� ...سيف املـودة �شـهـر
ملـّـن �شهـرين ،بحــاالت الـتجــايف �شـهــــر
�إنتَ عليـك ال�سـنه ...مت�ضي بحـ�سـبة �شهــــر
و�آنا علي ال�شهـر ...كل يـوم منـّـه ب�ســهـنه.
تلك بع�ض املفارقـات التي �أمكـنَ احل�ص ��ول عليها
ور�صدهـا فيما هـو �أ�صلي �أو من�سوب اىل احلـاج
زايـر ،فيما هناك الكثري من �ش ��عره يتوجب �إعادة
القراءة والتمحي�ص بها بغية ت�ش ��ذيب ن�صو�ص ��ه
و�إخراجه ��ا بال�ش ��كل ال ّالئق الذي ي�س ��تحقه �أحـد
�أبرز �شعراء العامية يف العــراق.

عن موقع احلوار املتمدن

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة
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راصد مثالي لمآسي المجتمع
كريم حنش

احل ��اج زاي ��ر مرحل ��ة ا�سا�س ��ية يف ال�ش ��عر
ال�ش ��عبي العراقي متوافقة اىل حد ما مع منط
النتاج ال�شعري الف�صيح ال�سائد �آنذاك ،لتكون
النجف وق�صباتها باذخة بظهور مبدعني كبار
ام ��دوا احلي ��اة بنم ��اذج وفنون ادبي ��ة ،كانت
مو�ضع اهتمام جمال�س الثقافة واالدب �آنذاك،
دخ ��ل احل ��اج زاير م ��ن ب ��اب املله ��م املوهوب
الق ��ادر عل ��ى �ص ��ياغة جمي ��ع اب ��واب ال�ش ��عر
املتداولة با�سلوب ا�ستطاع ان يت�صدر الريادة
اجلمالي ��ة يف املو�ش ��ح والزه�ي�ري (امل ��وال)
واالبوذية وغريها من فنون االدب ال�ش ��عبي،
فاجم ��ل الزهريي ب�ص ��ورة عامة ن�س ��ب وقام
بتحقيقه وجمعه ال�شيخ حممد باقر االيرواين
النجفي.
ردتك الك�ص ��ر املوده لو تهدم ت�ب�ن ،،،،،رحمك
الكلبي يجي مكبل وكولن تنب ،،،،،،،ان خلتها
عاجللك تخفه تراهي تنب
 ،،وتبعت دربك وعن درب الهوه �ض ��ليت،،،،،،
مذه ��ب وراكم وال عن دربكم �ض ��ليت ،،،،،يهل
املثل والعرف حمتار �ضليت،،
الثور ياكل حلم وال�سبع علفه تنب
ام ��ا الزه�ي�ري االخ ��ر املح�س ��وب م ��ن ب ��اب
احلكم ��ة واملث ��ل امل�أث ��ور بعن ��وان ي ��ا حي ��ف
نك�ض ��ني العم ��ر ،،،،چ ��م دوب اداف ��ع ع ��واذل
ي ��ا خل ��ك بالهو� ��ش ،،،،حت ��ه دع ��وين �ش ��بيه
ال�س ��ارحه بالهو�ش ،،،ما چان هذه اب�ضمريي
ال وال بالهو� ��ش ،،،من حيث اذاين دعوهن من
حجيه ��م طر� ��ش ،،،،ال خ ��ط لف ��اين وال جدمي
عليهم طر�ش ،،،،يا حيف نك�ضني العمر ما بني
وادم ،،طر� ��ش ،،،لو نلزم اذن ��ه لزم لو ما يكف
بالهو�ش.
ما مييز احلاج زاير تناوله موا�ض ��يع �س ��ائدة
يف املجتم ��ع ،حوله ��ا �ش ��عريا بح�س ��چة بليغة
اح�س ��نها واج ��اد لتكون ن�ش ��يد النا�س ومثلهم
املق ��ارن لعوار�ض و�س ��لبيات املجتم ��ع �آنذاك،
تغن ��ى به ��ا املطرب ��ون يف بغ ��داد بع ��د حني،،،
دني ��اي حيف انك�ض ��ت م ��ا بني خام و�ش ��ال،،،
وتهلب ��ت ما يفي ��د اكفاف بيها و�ش ��ال ،،،،،دمع
البيابي جره او�ض ��ل بالعيون او�ش ��ال ،،،،من
هالزم ��ان امل�ض ��ه م ��ا �ش ��فت اىل طب �ش ��ي،،،،
غ ��ركان ما ف ��ادين فوجي وال طب�ش ��ي ،،،،بعنه
ا�ش�ت�رينه وكلن ��ه العي� ��ش والطب�ش ��ي ،،،ب ��اع

الزبل ،،،،وا�شرته او حمل اعدول و�شال،،
للحكمة اثرها بني �س ��وء حال جمتمعي عا�شه
الدويچ لي�ص ��ب قوال م�أثورا ويف�سح للمخيلة
م ��ا يجعل ان�ص ��هار املعان ��اة االن�س ��انيه جزءا
من توحد الهم وتف�س�ي�ره هو ال�س ��ر بدميومة
مواويل ��ه و�ش ��عره ب�ص ��ورة عامة،،وه ��ذا
الزه�ي�ري بعنوان يالطال ��ب اكرون،،،،يا تايه
الراي دوالب الزمان ايدور ،،،،اي�ش ��يد احلنيه
او يهدم چم دور ابدو ر ،،،ال�شطن لو عاب كلي
امنني اجاه الدور ،،،،ا�س ��مع كالمي ي�ص ��احب
وامتث ��ل مل ��ره ،،،،،،من حيث ن�س ��جي ال�ش ��ره
وللخا�ص ��مك وم ��ره� ،،،،،ص ��ادج تكل ��ي تري ��د
ام�ش ��يده وم ��ره ،،،،،،يالطال ��ب اك ��رون خاف
اذنك تروح ادور،،،
يخت ��زل الدوي ��ج موا�ض ��يعه العام ��ة يغو�ص
يف اوج املثالب االن�س ��انية ومنغ�ص ��اتها التي
تعكر �صفو العي�ش من قبل ال�ضالني واجلهلة،
ويقدم ن�ص ��ا �ش ��عريا مكتمال بكثافته املعهودة

كتح�ص ��يل للم ��وال امل�أث ��ور اخل�ص ��ب للحكمة
واملث ��ل( ،،،،من ج ��ور االيام) ،،لهم ��وم كلبي
ي�ص ��احب ماي�ص ��ح من جلي�،،،أنه الذي اليوم
ع ��ودي امن احلچي منجل ��ي ،،،يا مالك الروح
ابك ��ه الي ��ا وك ��ت منجل ��ي ،،،ماب�ي�ن االن ��ذال
ا�ص ��بح ما هكوتي اي�ص�ي�ر ،،،،والل ��ي عكبناه
عنه ميتن ��ع وي�ص�ي�ر� ،،،أنه الذي دوم ا�س ��مي
باحل�ص ��اد اي�صري ،،،او من جور االيام ا�صبح
منك�سر منجلي،،،
ب�س ��بب االي ��ام وم ��ا تفعل ��ه م ��ع واق ��ع مري ��ر
و�ص ��عوبة وا�ض ��حة للعي� ��ش جتل ��ى الدوي ��چ
باح�س ��ا�س يائ�س وزم ��ن تع�س خل�ص ��ه ب�أنني
الذات و�شجنها ليكون �شاعرنا الرا�صد املثايل
مل�ص� � ًائب املجتم ��ع وانينه الدائ ��م ،،،ترجم لنا
املطرب املرح ��وم ريا�ض احم ��د زهرييا يفوح
بزهو احل ��زن املخ�ض ��ب بالآالم،،،عجزت اهل
النجم،،،،
�ض ��عن الول ��ف �ش ��ال ع ��ن امتيمه ونوح ��ه،،،،

والكل ��ب حزن ��ان يلعه وما بط ��ل نوحه ،،،راح
ال ��ذي بيه چنه امن املها نوح ��ه ،،،عجزت اهل
النج ��م والياخذون الف ��ال ،،،،كل ي ��وم اكولن
يف ��ل همي والهو فال ،،،كطان چني �ص ��رت ما
بني عچلة فال ،،،واحدايكل لالخر هو ولك
نوحه،،
نوح ��ه اي ا�ض ��ربه بالفال ��ة تل ��ك ه ��ي الدني ��ا
وردائ ��ف الزم ��ان ،الدوي ��چ دخ ��ل بهواج� ��س
النا�س وم�ش ��اعرهم وانينهم وج�س ��د �ش ��كوى
جمتمعي ��ة مت�أ�ص ��لة م ��ن خ�ل�ال الف ��وارق
االجتماعية وطغيان بظل �سيطرتني اجنبيتني
الدول ��ة العثمانية واالنكليز ،جت�س ��يد الب�ؤ�س
االجتماع ��ي انف ��رد به �ش ��اعرنا بلغة مب�س ��طة
بو�ض ��وحها قوي ��ة مبعانيه ��ا الكامن ��ة بامتداد
�س ��رمدي تغنى به ابناء الع ��راق ليكون املوال
قد تخ�ص ���ص ب ��ه الدويج مبث ��ل وحكمة دائمة
مع مر ال�س ��نني ،رمبا للحدي ��ث بقية عن حكمة
ومثل للدويچ مبجال االبوذية.

