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زه�����ي�����ر ال�����ج�����زائ�����ري 

ي�����اس�����ي�����ن ال���ن���ص���ي���ر

ال��ص��ائ��غ اإلل����ه  ع��ب��د  د. 

 عالقت���ي بعريان ال�سيد خلف قدمية فقد ربطتني 
بال�ساع���ر عري���ان �سي���د خلف م���ودة عميقة وكان 
ي���زور جمل�س���ي يف �سقت���ي بالكاظمي���ة �ساح���ة 
الزهراء )ال�سو�سة( وكان �سمن الذين يح�سرون 
ال�سديق وال�ساع���ر الدكتور علي العالق! وبا�سم 
حم���ودي و�ساكر ال�سم���اوي وا�سماعي���ل الكاطع 
وعزيز ال�سماوي و�سف���اء زيني …. وحني زار 
عري���ان ال�سي���د خل���ف م�سيغ���ن كانت لن���ا لقاءات 
ا�ستعر�سن���ا فيه���ا ذكريات الزم���ن اجلميل ولوال 
الفن���ان الكبري الدكتور عبد املطلب ال�سنيد رحمه 
الل���ه ملا علمت بق���دوم عري���ان �سيد خل���ف! كانت 

لقاءاتنا وقتها لقاءات حمبة!
كان عريان ال�سيد خلف يتعاطف مع حبنا ل�سعره 
ومازال���ت ابنت���ي الربوف�سورة دكت���ورة وجدان 
ال�سائ���غ تتذك���ر زيارات���ه رغ���م انه كان���ت طفلة! 

اقول
عري���ان ال�سي���د خل���ف: �ساع���ر �سعب���ي مبتكر ذو 

�سعرية جذابة وطريقة يف االلقاء حمببة
ول���د الفقي���د الكب���ري يف قلع���ة �سكر عل���ى �سفاف 
الغ���راف، وب���داأ الن�س���ر مطل���ع �ستين���ات الق���رن 

الع�سرين
ا�س���در اكرث م���ن �ستة جماميع �سعري���ة وقد عمل 
يف ال�سحافة العراقيه ويف االذاعة والتلفزيون.
وكان���ت طريق ال�سع���ب والثقاف���ة اجلديدة اقرب 
يف  ال�سع���ر  يكت���ب  وه���و  كتابات���ه  اىل  املناب���ر 
الف�سح���ى اي�سا لكنه مقل في���ه! لن�سغ اىل كالمه 
حرفي���ا )ول���دت يف ناحي���ة قلع���ة �سكر عل���ى نهر 
الغ���راف يف املناطق اجلنوبي���ة التابعة ملحافظة 
ذي ق���ار واملدين���ة اأ�سبه باأجواء ري���ف وفيها قيم 
وخل���ق الري���ف العراق���ي ال���ذي ميت���از بالنخوة 
واالألف���ة،  احلميم���ة،  وال�سداق���ات  وال�سهام���ة 
واالأم���ان، والود، وطبع���ت يف روحي الكثري من 
ال�سمائ���ل اجلميل���ة، كما ترك���ت يف نف�س���ي اآثارًا 
منها انني �سريع الغ�س���ب من االأ�سياء اخلاطئة. 
بدايات���ي ه���ي تاأث���ري يف ه���ذه البيئ���ة الريفي���ة 
وه���ي بيئة �سعرية وتعن���ي الفالحني والفالحات 
واأغ���اين احل�س���اد، وال�سيادين واأغ���اين الرعاة 
ودبكاتهم، واأ�س���وات الناي اختزلت يف ذاكرتي 
مزيج���ًا من املو�سيقا والغن���اء وال�سعر. كان بيت 
والدي او م�سيفه يعج بال�سعراء الذين يتبادلون 
الق�سائ���د وكان وال���دي حينم���ا يتح���دث ي�سمت 
اجلميع الأن���ه دائمًا ما يحكي حكاية ويختمها اأما 
ببيت �سع���ري اأو بق�سيدة او مثل وكنت اأت�ساءل 
ع���ن هذا ال�سحر ال���ذي كان يلقيه عل���ى االآخرين. 
دخلت ال�سجن �سن���ة 1963 عندما كنت طالبًا يف 
اجلامعة والتقيت داخله باأعظم واأروع ال�سعراء 
منه���م مظف���ر الن���واب والفري���د �سمع���ان وحممد 
�سال���ح بح���ر العل���وم و�س���ادق العل���وي وجميل 
فه���د وعبدالك���رمي تعبان وعبدال���رزاق اأحمد اأبو 
ثائ���ر وكث���ري من ال�سع���راء واملبدع���ني منهم علي 
ال�سب���اين وناظم ال�سماوي واآخرين، وكنت اأنقل 

م���ن �سج���ن اىل اآخر وم���ن �سجن نق���رة ال�سلمان 
اىل احللة ث���م الرمادي وع���دت اىل املوقف العام 
وال�سج���ن املرك���زي يف بغ���داد واأطل���ق �سراحي 
لع���دم ثبوت اأدل���ة �سدي بعد خم����س �سنوات من 
االعتقال وبعدها عمل���ت يف �سركة املياه الغازية 
حتى ال�سبعينات من القرن املا�سي عندما ف�سلت 
لتج���اوزي عل���ى املدير الع���ام الذي �س���رب عاماًل 
اأمام���ي وث���اأرت للعامل ومت ف�سل���ي ثم عملت يف 
االإذاع���ة والتلفزيون يف ق�سم الربام���ج الريفية.
يف منت�سف ال�سبعين���ات اأ�سدرت اأول دواويني 
ال�سبع���ة وهو"الكم���ر والديرة"وطب���ع على نفقة 
مكتب���ة ال�سط���ري يف ب���ريوت الذي طب���ع ديوان 
ال�ساع���ر ك���رمي العراق���ي، للمط���ر واأم الظفرية،، 
بع���د ذل���ك ب�سن���ة واح���دة ث���م طب���ع دي���واين يف 
مكتبة الغري حتى تك���ررت الطبعات على ع�سرة 

اآالف ن�سخ���ة وطبع���ت ه���ذه املجموع���ة خم����س 
مرات ث���م بعده���ا اأ�سدرت"قبل ليلة"ث���م"اأوراق 
الهموم"و"تل  الثمانينات"�سياد  وموا�سم"ويف 
الورد"و"�سفاع���ة الوجد"ال���ذي �س���در ع���ن دار 
امل�س���ار وه���و ديوان م�س���رك مع ال�ساع���ر مظفر 
الن���واب. يحت���وي ديواين"القيامة"على ق�سائد 
كتب���ت ما بع���د الت�سع���ني واأولها ق�سي���دة �سميت 
با�سمه���ا املجموعة والقيامة بعد انتفا�سة 1991 
وكي���ف ا�ستب���اح النظام امل���دن اجلنوبي���ة ومدن 
الو�س���ط وه���دم البي���وت وا�ستب���اح االأعرا�س.. 
والدي���وان م���ن ثالث���ة اأج���زاء. اأول م���ن غنى يل 
يف االإذاع���ة كان املطرب ريا����س اأحمد رحمه الله 
وكان���ت اأغني���ة ))�س���ورة(( حلنها كوك���ب حمزة 
وحجب���ت بعد ف���رة من قبل النظ���ام ال�سابق. ثم 
اأغنية"اتلوحلي"وغناها �سعدون جابر، واأحلان 

حمم���د جواد اأم���وري وحجبت اأي�سًا. ث���م اأغنية 
)عين���ي عيني("وغناه���ا �سع���دون جاب���ر وبقيت 
ت���ذاع وتب���ث وه���ي م���ن اأحل���ان حم�س���ن فرحان 
وغن���ى من �سعري قحطان العط���ار )اآه يازماين( 

و)بالكيف( و)لوغيمت دنياي(..

المرثية األخيرة

منايانه غفل والدنية غدارة
وفواحتنة اأكرثت والدمع يتجارة

و�سارتنا الكبل.. جانت مثل للنا�س
ه�سه احنه النخاف اتلوحنه ال�سارة

جنه اعله املنايا انفوت متعنني
وعله زمور التفك لو ثار نتباره

وجان امل�ستهينه اندك عليه الباب
ونخلي اعلى را�سه الف�سك كبارة

وجان املوت ي�سفن من علينه ايفوت
ومن ن�سرخ ابوجهه ايبدل افكاره

حزب جان اليم�سه اميوت كبل املوت
وعلى هاي ال�سمايل كربت زغاره

من�سي ابطولنا وبالفخر متحزمني
وي�سورب ورانه التكرث اعذاره

�سفينه ان�ساكف الطك باال�سف واحليف
وندور عالبخيت انلوذ بكتارة

ياموت العفه ارحمني بر�سا�سة موت
والعي�سن دجاجة بيت دواره

�سالم اباي�سكله ايدور الواليات
وال مي�سن وراه خم�سني �سياره

وابو كرمي ن�سري و�سعل كرد�ستان
وظلت كل رفاقه ات�سولف اخباره

وح�سن نايب عريف وغري التاريخ
وثاير ماحتمه ابنار ثواره

وابو حمي�سن ترف ويخو�س ماي الهور
وبدمه الك�سب يتعالن اك�ساره

ياحزب الفواحت ياطريق املوت
اميام املا يعور ي�ستحي الزاره

ياحزب ال�سحايا … اجمتفني اجتاف
نتنطر �سرانه يحني م�سواره

�سني فود النخل لو طال بيه الطول
واالر�س اخلبيثة احتو�س جماره

ينب �سالح وحكك.. وحك دم �سعدون
وحك ثارك الطاح وما طفت ناره

وحك �سحكة اعيونك والدعابة البيك

نحن فقدناك ياعريان ج�سدا ولكنك بيننا! �سعرك 
بينن���ا ونحف���ظ الكثري من���ه! و�سريت���ك الن�سالية 
متث���ل روؤيتك التقدمية للحي���اة والوطن والب�سر! 
كلنا �سنم�سي ياعريان ولكن م�سي املبدع الطيب 
موجع وجعا فادحا! ياحاملي نع�س عريان ترفقوا 

يف امل�سري فانتم حتملون الزمن اجلميل.

واأنا اأخط���و يف الليل اإىل بيته كي جنتمع، ا�سعر 
اأنني كنت اأخطو ذاهبا حلقل ميالأه �سوت العراق، 
كن���ت �سعي���ًدا بتل���ك ال�سحب���ة التنظيمي���ة الت���ي 
جعلتني منظًما لفرات ق�سرية خللية فيها عريان 
ال�سيد خلف، كان يقف على الباب مراقًبا ل�سو�س 
اللي���ل العفن���ني وه���م يتتبع���ون خطواتن���ا، كان 
بيًت���ا حمرو�ًسا بروح اال�سع���ب، وترنيم الق�سائد 
وا�ست���ذكار ما يحتاجه الع���راق، كنا جمموعة من 
الرف���اق الذين ياأتون الجتماعاتنا، اعني من بقايا 
الرفاق، وكانوا ين�سدون من بني ما ين�سدونه عن 
اأو�ساع احل���زب اأن ي�سمعوا عري���ان ال�سيد خلف 
وه���و ين�سد ق�سائ���ده، كنا ن�ستمع ع���رب الق�سائد 
اإىل تعليمات جديدة، واإىل �سوت عميق ملا يعانيه 
العراق، كانت ق�سيدته قيثاًرا يف �سجل حم�سرنا 
اليوم���ي، و�سوًتا �سعبًي���ا مطلبًيا يخت�سر معاناة 
العراقي���ني، عري���ان الذي على ا�سم���ة بقي الرفاق 
�سامدين يتح���دون كل خماطر ال�سلطة وزبانيتها 
كي ياأتون لالإجتماع، اأي حزن يبعث ال�سعر يا اأبا 
خل���دون، كيف يك���ون املوت قرينا للكب���ار ويهمل 
ه���وؤالء املتعفنني يف �سرقاتهم، الله ما اأ�سد حزين 
واأن���ا رفيقك الذي ما برحت ت�سي���د بتلك اللقاءات 
الليل���ة حني يجتمع رفاقك م���ن اأجل اأن يبداأوا يف 

اليوم الثاين مبوا�سلة طرقهم الن�سالية.

اذكر جي���ًدا ما ح���دث بع���د 1979، راأيتك يف عدد 
ا يف هذه  من مواقع بغ���داد، كما راأيتني اأنت اي�سً
االأمكنة، ن�سري قوًتا الأطفالنا اأو نتحاور يف الذي 
م�سى وما �سوف ياأتي، ودائًما كنت كرمًيا �سوتك 
يتقدم جيبك،"اأبو اأمني خو ما حمتاج"اتذكر اأنك 
تن�سدين ق�سيدتك اجلديدة حتى واأنا يف الغربة، 
ويوم زرت هولندا، كانت كل اجلالية تريد لقاءك، 
اأي ح���زن ينتابني هذا ال�سباح واأنا اأ�سمع �سوت 
خلدون قب���ل يومني"عمي اأنا ابن اأخوك هل تقبل 
�سداقتي"اأح�س�س���ت ب�سيء غري���ب، كان ذلك يوم 

االثنني املا�سي، اأن عريانا فيه �سيء غريب.
يف حديقت���ي ال�سغرية يف هولن���دا التي �سخرت 
م���ن م�ساحتها، كنت تتن���در عليها وتق���ول: يا اأبا 
اأم���ني، ال ت�سمي هذه حديق���ة، ففي العراق ماليني 
االمت���ار التي متنحك اأ�سم احلديق���ة، عريان، اأيها 
اجلب���ني ال�سّداح، ق���راأت ق�سائ���دًا ونحن ننت�سي 
مباء النهر وهو يرّبد لنا عطايا الزمن، اأن الغربة 
م���وت يايا�سني، كي���ف ارت�سيت الهج���رة بالرغم 
م���ن ق�سوة حياتن���ا؟، وكنت ال اأمل���ك اجلواب، بل 
كن���ا �سديقني للدم���وع التي ج���رت يف تلك البقعة 
الهولندي���ة الت���ي اأ�سميته���ا اأنا، حديق���ة ورف�ست 
اأن���ت ان ت�سفه���ا حديق���ة. رفي���ق ال���درب، يف كل 
زي���ارة لبغ���داد اأق�سد مكان���ك يف بيتن���ا الثقايف، 

وكن���ت تعيد عل���ى م�سامع اجلال�س���ني: ان يا�سني 
كان م�سوؤويل يف احل���زب لفرات معينة، كنت ال 
اأخجل اأن اأقول اأنك اأنت الذي كنت تقود خاليانا، 
اأنت ال���ذي كنت تغذيها ب�سوت���ك وق�سائدك، اأنت 
ال���ذي ا�ستعرت ل�سان ال�سعب كل���ه لتكتب ال�سعر، 
اأنت ي���ا اأبا خلدون اأحد رواف���د احلداثة ال�سعرية 
عندم���ا تك���ون الق�سي���دة ناب�سة ب���روح ال�سارع، 
وجت�سد حي���اة النا�س اليومية وتغن���ي اأنا�سيدنا 

اجلماعية.

مل تنغ����س الغ���رية حيات���ي اإال م���رة واحدة.. 
كنت اأجل����س اإىل ميني عريان ال�سيد خلف يف 
مريد الب�سرة بعد ٢٠٠3، بني حلظة واأخرى 
وج���ودي،  جته���ل  اجي���ال  �ساب،م���ن  ياأت���ي 
ويطل���ب من���ي اأن اأن���زاح قلي���ال، ليجل����س يف 
مكاين وياخد �سورة مع )اأبو خلدون(. حني 
اتباط���اأ ترفعني يدان قويت���ان وتعيداين اىل 
مكاين. من�سي يف ال�س���ارع فيوقفه واحد من 
املعجب���ني لياأخذ �سورة العمر مع ال�سيد. بعد 
كل املح���ن واالأي���ام امل���رة التي عا�سه���ا عريان 
يف منف���اه داخل الوط���ن بقي �سب���ورًا، بطئ 
االإيق���اع ولكن باأحكام مث���ل ال�سيد يف القبيلة 
اجلنوبي���ة مي���د يده به���دوء واإح���كام ليقبلها 
العابرون. يغ���ادر عريان ذاك ال�سيد ويتعامل 
م���ع معجبيه باعتبارهم ر�سي���ده يف مواجهة 
�سلطة قا�سية. قبل اأن اآتي من منفاي اإىل بلدي 
ع�ست مع عريان اأياما يف بيتي بلندن، اأ�ستمع 
حلكاياته وهو ميت�س ال�سيكارة مثل عا�سق. 
ا�ستعدنا معًا مفارق���ات العمل يف ق�سم )حياة 
ال�سعب( وجل�سات ال�س���رب يف احتاد االأدباء 
اأع���رف  اأم اخلنازي���ر.  و�سفزاتن���ا جلزي���رة 
باأين كنت اآن���ذاك، اأرى ال�سعر ال�سعبي ي�سري 
ببطء وراء موجة احلداثة متم�سكًا بالعاطفة 
واحلنني. كن���ت اأمازحه قائال ما زلتم تكتبون 
بقل���م الر�سا����س و مل ت�سل���وا للمك���ري ال���ذي 

و�سله مظفر النواب قبل �سنوات وقد غادركم 
ب )الري���ل(. با�ستع���الء ال اأدري م�سدره كنت 
احت���دث م���ع عري���ان وه���و ي�سغ���ي ايل وق���د 
اأغل���ق عينه اليمن���ى ليتحا�سى غيم���ة الدخان 
بينن���ا. ليفن���دين ق���راأ اأم���ام جمع م���ن حمبيه 
ق�سي���دة )الرميثة(. مع تدف���ق ال�سور ي�سعد 
�سوته وينزل ويتم���وج وهو يرف على �سلك 
�سوته داخل قاعة حب�ست �سهقاتها.بني بيتني 
ي�سمت تاركًا للمخيلة اأن ترى انقالب القبور 
عل���ى موتاها وال�سرخات عل���ى مطلقيها. بعد 
اأن اأنهى ق�سيدته �سكت وما زال �سيل ال�سور 
يرج���ع يف خميلت���ي. َغ���ري عري���ان ت�سوري 
باملمار�س���ة  اغتن���ت  ال�سعبي���ة  متامًا..اللغ���ة 

وجتددت وهي تعك�س �سيل الفواجع. 
حدثن���ي عري���ان ع���ن حيات���ه اأي���ام احل���روب 
واحل�س���ار، و ع���ن احلي���ل الت���ي ن���اور به���ا 
ال�سلط���ة. اأ�سغيت له باهتمام الأج�سر الفجوة 
بيني وب���ني الوطن. االأحادي���ث احلبي�سة يف 
بلد احلكاي���ات املخنوقة كان���ت تتدفق، ولكن 
به���دوء النه���ر، وب���ني كل حكايت���ني ق�سي���دة 

خمباأة. 
ح���ني عدت للوط���ن وجدت عري���ان ما زال يف 
جل�ست���ه يف مكان���ه الثاب���ت، يف مدخ���ل مق���ر 
احل���زب ال�سيوع���ي. يدخ���ن وينه����س ب���ذاك 
اله���دوء العجي���ب لي�ستقب���ل الداخلني كما يف 

م�سيف اأجداده.. هذا هو مكانه، قلت لنف�سي. 
كيف جمع بني احلزب وبني م�سيف اأجداده؟

ما اأزال اتذكر وجه ال�سائق الذي يدور ِبَنا يف 
اأزق���ة الب�سرة وه���و ينظر يف م���راآة ال�سيارة 
حائرًا متكتم���ًا على فرحه، يريد اأن ي�سدق اإن 

ه���ذا الراك���ب يف املقعد اخللفي م���ن �سيارته، 
ه���و )ابو خل���دون( الذي يحف���ظ ق�سائده عن 
ظه���ر قل���ب. اأكاد ارى يف نف����س امل���راآة الدمع 
ين�س���ح م���ن عينيه وقد ع���رف ت���وًا اإن عريان 

غادر عاملنا اإىل االأبد.

الرث��اء ال��ذي يلي��ق برحي��ل 
عريان السيد خلف

ع�����ري�����ان ي��ن��ظ��م��ن��ا

ذكريات مع عريان..
حني تعرض الفقيد عريان سيد 

خلف اىل حادث سري كانت 

قلوبنا تصيل من اجله لكن 

خوفا شفيفا رافقنا عىل حياته 

الغالية علينا وعىل محبيه 

رغم انه نهض من كبوة حادث 

السري وواصل حياته انسانا 

نبيال ومبدعا كبريا ومناضال 

تقدميا! فام السبيل اىل تقبل 

خسارته التي التعوض؟ كيف 

اتخيل الثقافة العراقية دون 

عريان؟ كيف اتخيل العراق 

دون عريان؟

ت�سوير �سفيان اخلزرجي
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الزم  ال����ع����زي����ز  ع����ب����د 

 اإن احلدي���ث عن ال�ساع���ر عريان ال�سيد خلف 
البد وان يجرن���ا اإىل احلديث عن وجهني من 
الق�سي���ة اأولهما ال�سعر ال�سعبي العراقي ذاته 
والثاني���ة غياب نقد ال�سعر ال�سعبي متاما عن 
�ساح���ة النقد االأدب���ي الذي ه���و اأ�سال يعاين 
م���ن اأزمة حتدثنا عنه���ا يف منا�سبات اأخرى. 
لكن ال�سع���ر ال�سعبي العراقي متيز عن قرينه 
ال�سعر الف�سيح يف كونه مل يع�س اأزمة اإنتاج 
كمي اأو نوعي كالتي ميكن تاأ�سريها يف حالة 
ال�سع���ر الف�سي���ح. وه���ذه ميكن فهمه���ا اأي�سا 
ورده���ا اإىل طبيع���ة ال�سع���ر ال�سعب���ي نف�س���ه 
خا�سة تلك ال�سمة الت���ي تتج�سد يف ارتباطه 
ب���اأدب الق���ول اأو االأدب ال�سفاه���ي اأك���رث م���ن 
ارتباط���ه بالورق والقل���م والكتاب. وهو هنا 
ميتل���ك حرية اك���رب يف التخل����س من خمالب 
ال�سغ���ط الت���ي ميك���ن اأن ت�س���در ع���ن جهات 

اجتماعية اأو �سيا�سية �ستى.
كم���ا اأن ال�سع���ر ال�سعب���ي كان والزال اٌق���رب 
اإىل  اأدى  الرج���ال والن�س���اء مم���ا  اإىل مكن���ة 
ات�ساع قاعدة منتجي���ه وانت�سار مواويله يف 
ت�ساعي���ف التجمع���ات الب�سري���ة الظاهرة اأو 
املعزول���ة، حتى �س���ارت االأذن العراقية فائقة 
القدرة واحل�سا�سي���ة يف التقاط ما تطلقه اأي 
�سف���اه ترجت���ل ال���كالم امللحن. ب���ل اإن الباعة 
يف �س���وارع امل���دن باتوا يتفنن���ون يف دعوة 
الزبائن ل�سراء ب�ساعتهم عرب اإطالق عبارات 
الدعاي���ة املغن���اة مب���ا ي�سبه االأراجي���ز و�ساع 
موؤخرا ت�سجيل هذه االأراجيز واإطالقها عرب 

مك���ربات ال�س���وت.. لكن ه���ذا الك���م العفوي 
الهائ���ل ق���د اأول���د مع���ه م�ساكل���ه كاأي ظاه���رة 
اجتماعي���ة، فال�سع���راء ال�سعبي���ون اجلادون 
اأ�سح���اب ال�سنع���ة يرون اإن العم���ل ال�سعري 
ال�سعب���ي هو عم���ل اإبداعي ميتل���ك �سوابطه 
الت���ي ينبغ���ي اإن توؤ�س����س االإط���ار القيا�س���ي 
للجودة.وي���رون اأي�س���ا اإن اخل���روج عن تلك 
ال�سوابط اأو انعدام الدقة يف االلتزام بها اأو 
اإهمالها ين���ذر بوجود ما يهدد كي���ان الق�سيد 
باعتباره مبادرة وجدانية تن�ساأ داخل الروح 
وتبحث ع���ن اإنائها الذي ت�سك���ب نف�سها فيه. 
لكنهم يوؤ�س�سون اأي�سا رفوفًا للجودة متدرجة 
الرتيب فاحتني الب���اب اأمام املبدع كي يفّعل 
خيال���ه اخلا����س ليقتن����س ما يق���در عليه من 
اجلواه���ر وي���رك الباقي عل���ى املنتفعني بها 
من الباحث���ني عن املتعة الروحي���ة، تل املتعة 
الت���ي ه���ي م���ن �سمي���م وظائ���ف ال�سع���ر. اإن 
ال�ساع���ر ال�سعبي يف نظرن���ا ال ميتلك هام�س 
التخطي���ط ال���ذي ميتلكه زميله مب���دع ال�سعر 
غ���ري  ال�سعب���ي  ال�ساع���ر  الأن  ذل���ك  الف�سي���ح 
م�سطر كث���ريا اإىل هذا التخطي���ط، فهو يطل 
على م�ساح���ات �سا�سعة من املوروث ال�سعبي 
ال���ذي �سرع���ان ما يج���ول يف �س���دره عار�سا 
عليه مكنوناته النادرة، وعلى ال�ساعر هنا اأن 
يوظف ح�سا�سيته التي ال يوجد مثيل لها عند 
غريه م���ن ال�سع���راء يف الغو����س يف مطامر 
اجلمال ما اأمكنه ذلك. وتكمن موهبة ال�ساعر 
هنا يف اختيار الربي���ق اخلا�س الذي تطلقه 

حقائ���ق روحية ذات رن���ني �سري يحّفز خاليا 
التلقي املنتظرة يف نفو����س النا�س األباحثني 
ع���ن مفاتي���ح الب�سا�س���ة فيم���ا يطلق���ه �س���در 
ال�ساع���ر م���ن مفاحت���ات. فاأين يق���ف ال�ساعر 
عريان ال�سيد خل���ف من كل ذلك؟ اإننا بطبيعة 
احل���ال ال ن�ستطيع اأن نرى موق���ع ال�ساعر اأو 
مواط���ن اإن�ساف���ه دون ذك���ر رحلت���ه يف عاملة 
ال�سعري. فالرجل منذطفولته و�سباه اليكف 
ع���ن ال�سري ع���اري القدمني، بل ان���ه يف بحثه 
يتعمد الولوج اإىل اأ�سق���اع تغطيها االأ�سواك 
الأن���ه يعتق���د اإن االأر����س ال�سعب���ة تكتن���ز يف 
داخله���ا بحقائ���ق ال ي�ستطيع الو�س���ول اإليها 
اإال ذل���ك النمط من املغامري���ن ممن يتحملون 
الوخ���ز. اأولئ���ك الذين يتحل���ون بالغناء حني 
تدم���ى اأقدامه���م. وكاأن���ه ي�س���رب عل���ى وت���ر 
�سنوة )ناظم حكمت( حني حب�سوه يف مكان 
ق���ذر وكانت رجاله تغو�س���ان حتى الركبتني 
يف الق���ذارة، لكنه يف ذل���ك املكان اأطلق اأجمل 
اأ�سع���اره الغنائية. ويج���ب اإن ن�سري هنا اإىل 
اإن ار����س ناظم اأختلقها الطغيان الب�سري يف 
الواق���ع العياين، لك���ن ار�س عري���ان خلقتها 
خلوة �سوفية متوا�سل���ة �ساطعة االمتعا�س 
وع�سي���ة عل���ى التطوي���ق وج���دت غذائها يف 
ث���م  مع���ا  التاري���خ واجلغرافي���ة  ت�ساري����س 

متاهت معهما يف وحدة امتلكت
قوانينها اخلا�سة. فلم نر �ساعرا يف التاريخ 
االأدب���ي العربي يكره الرحي���ل اأو ال�سفر مثل 
عري���ان، لي�س الأن���ه يرف�س فك���رة ال�سفر على 

اإطالقه���ا، ب���ل الأنه يخ�سى لدرج���ة الرعب من 
اأن مواط���ن اأغانيه �سرحل مع���ه وتفقد بذلك 
اتزانه���ا، الأن عن�س���ر االت���زان يف خملوقات 
عري���ان تكمن يف موطن ال���والدة، فال هو وال 
اأغاني���ه ي�ستطيع���ان االأداء بل���ه العي����س يف 
اأحرا����س بعيده.لك���ن ال�ساع���ر يف �سوفيت���ه 

كثريا ما حتدث يف ق�سائده عن
الغرب���ة، وهي هن���ا غربة روحي���ة يف وطنه، 
حاول���ت  اإذا  )وليع���ذرين  روح���ه  فب�س���ف 
ب���ني االأقوا����س  تو�سي���ح بع����س العب���ارات 
حيثما تطلب ذل���ك اإىل الناطقني بالعربية من 

غري العراقيني(:
يا روحي الغريبة

ياملثل دله ا�ستوت...

بوجاغ.... 
ما يخمد لهيبه...

....................
وهذا طبع النا�س...

بيهم بد وفه...
اأو بيهم ويف....
اجتيبه احلليبه 
بحليب االأم"...

وانتي...
ال جف الين�سف العني..

ال دار الولف ميج جريبه 

الن����س  مف���ردات  حتلي���ل  نري���د  ال  ونح���ن 
بالتف�سي���ل لكنن���ا نريد اأن نطل عل���ى اأ�سقاع 
تق���ع خلف���ه يف حماول���ة ال�ستط���الع حقائقه 
البعي���دة التي تقذفه���ا اأمواجه علين���ا فنزعم 
اإن مكام���ن الغرب���ة عن���د ال�ساع���ر تن�س���اأ م���ن 
م�سدري���ن �سائدي���ن، اأولهم���ا فداح���ة الكب���ح 
املوج���ه �س���د حل���م ال�ساع���ر حول ع���امل قائم 
عل���ى مروءة ه���ي يف عامله الراه���ن مغت�سبة 
و ممنوع���ة م���ن التعب���ري عن نف�سه���ا وك�سف 
معدنها اجلميل وهي لذلك معاقة القدرة على 
اإ�ساعة االأن�س���اف ل�سالح االإن�س���ان املغدور، 
ان���ه حلمه بع���امل ت�س���ود في���ه العدال���ة ويعم 
الرخاء حي���اة النا�س. وثانيهما روؤيته الأخيه 
االإن�س���ان وهو يتخل���ى ب�سبب �سغ���ط القوة 
الكابحة وجربوتها ع���ن اإن�سانيته ومروءته 
ويتحول اإىل تابع م�ستكني لعوامل الت�سويه 
الت���ي تنظمها )امل�سائ���ب( النا�سئة عن حركة 
الطغي���ان. ورغ���م اإن الن����س ال���ذي اأ�ستل من 
كمث���ال  توظيف���ه  لغر����س  )غرب���ة(  ق�سي���دة 
يتح���دث ع���ن نف�سه بو�س���وح لكنن���ا نريد اأن 
اإح���داث  نتطف���ل عل���ى و�سائ���ل ال�ساع���ر يف 
التطه���ري املطلوب لدى القارئ. انه يعود اإىل 
منابته في�سع يف م���كان، دله م�ستعرة بلهيب 
الن���ار لتناظ���ر م���ا بنف�سه م���ن حرق���ة على ما 
يجري، وي�سع احلليب )حلي���ب االأم( )منبع 

االأ�سال���ة( يف م���كان اآخ���ر يتج���اذب من���ه مع 
الدلة ال�ساخنة ح���وارا مفجوعا حول فداحة 
حال االأبن���اء الذين ا�سلم���وا اأنف�سهم لعوامل 
اجلحود. وكاأننا اأم���ام امراأتني خمذولتني ال 
يتب���ادالن احلوار عن طري���ق النواح فح�سب 
)اأو  امل�ستم���ع  )اأو ينخي���ان(  ب���ل يحّر�س���ان 
القارئ( على اأن يفعل �سيئا اإزاء ال�سوء الذي 
يجري، بعد اأن يدفع���ان ب�سورة الغ�سب اإىل 
جوف���ه فيدفعان���ه بذل���ك اإىل الت���ربوؤ م���ن ذلك 

ال�سوء اأوال ثم اإي�سال ما اكت�سفه اإىل غرية.
بع���د تو�سالتن���ا تل���ك، نت�س���اءل ه���ل يركنا 
ال�ساع���ر نن���ام رغ���دا ونف���رح مب���ا لقين���ا من 
اجل���م  باأدب���ه  عري���ان  اإن  نعتق���د  كن���وزه؟ 
و�سماحة روحه ال يتخلى رغم ذلك عن �سغبه 
ال�سدي���د وم�ساك�ساته املت�ساعدة �سد واقع ال 
ت�ستطي���ع روحه الرك���ون اإليه، فحني نتحدث 
ع���ن ال�سورة ال�سعرية الت���ي تولع وتفنن يف 
ر�سمها غاية التف���نن من اأجل �سكب مكنوناته 
ال�سع���ر  وظيف���ة  اجن���از  اإىل  و�س���وال  فيه���ا 
الك���ربى، نك���ون ق���د و�سعن���ا اأنف�سن���ا اأم���ام 
عامل يقع خل���ف ال�س���ورة نف�سها،االأمر الذي 
يتطلب من���ا ح���ذرا حم�سوبا يري���ده ال�ساعر 
نف�س���ه. فحني يريد رمي �سباك���ه علينا ي�سف 
نف�س���ه اأو اأحد اأبطال ق�سائده بالناعور الذي 
)بر����س ويب���ّدي( )ميالأ وي�سك���ب(، الناعور 
�س���ورة ل�سيء مرتبط بالزراعة والري. لكنه 
اأي�س���ا دائري ال�سكل ودائم احلركة كي ينجز 
وظيفت���ه، ومعروف اأي�س���ا هند�سيا اإن حركة 
الدائ���رة ال نهائي���ة، فهي ال تتح���رك يف االأفق 
املنظ���ور، وحركة الناعور ه���ن تناظر حركة 
االأر����س الت���ي تكت�س���ب امتداده���ا الالنهائي 
م���ن دائريتها )واالأر�س مددناها اأي جعلناها 
النهائية االمتداد عن طري���ق جعلها دائرية - 
تف�س���ري االآية القراآنية، من ر�سالة جد ال�ساعر 
الكربى(. اإن الناعور ح�سب اأجواء الق�سيدة 
ي�ساهم يف تكوين حالة امتعا�س �سديد،لكنه 
ال���دوران  عل���ى  اال�ستم���رار  اإن  لن���ا  يق���ول 

والعطاء رغم عوام���ل الغي�س هو من �سميم 
طبع���ه ولي�س له خيار اآخر غري االإ�سرار على 
ذل���ك. انه حال���ة رمزية لقوة خ���رّيه تعر�ست 
با�ستم���رار لل�سغ���ط واأفع���ال االإعاق���ة لكنه���ا 
م�س���رة على اجن���از ر�سالته���ا م�ستمدة �سرب 
املطاولة مما حتمله من خري لالأر�س والنا�س 
وه���و م�سمونه���ا. ي�ستخ���دم ال�ساع���ر تقنية 
الت�سبيه ب�س���كل حمكم لر�سم �سورة ال�سراع 
الذي يخو�سه املتكل���م �ساحب الق�سية الذي 
ي�سّب���ه نف�س���ه بالناع���ور مكونا عمق���ا دراميا 
باه���را لطبيعة ال�س���راع. اإن �ساحب الق�سية 
ذاك يج���ذب نف�س���ه ويع���ود اإلين���ا ليخاطبن���ا 

بروح م�ستقرة:

اآنه مو�س اأّول زند...
ي�ستل �سلب...

ويح�سد بردي...
والنه ب�س اأتغربت... 

تغرب...
واملعتنيله...

اإي�سري �سدي 

مفردتان مهذبتان تتحكمان بكل هذا ال�سجيج 
املع���ذب ال���ذي يطلقه �ست���ل ال�سل���ب وح�ساد 
ال���ربدي والغرب���ة وذاك )املعتن���ي ل���ه(  الذي 
ي�سري )�سدي(، هم���ا )اأّول( و)ب�س(. فهاتان 
املفردت���ان تلخ�س���ان در�س���ا لتجرب���ة قا�سية 
مفاده اإن الكب���وات وحاالت الف�سل ال تعنيان 
نهاي���ة الطري���ق الذي ي�س���م من ي�س���ري نحو 
�سوء يراه هو خلف التالل التي اأمامه. لذلك 
نرى الن����س يدخلنا يف اأجواء واقعية قامتة 
ثم يجعلن���ا ن�ستم���د الطاقة املحرك���ة الالزمة 
م���ن كل احلزن النا�سئ ك���ي ن�ستعني بها على 
موا�سل���ة ال�سري نحو االأجمل واالأبهى )وهو 
و�سف للم�ستقبل يكرره ال�ساعر( عرب جتاوز 
ال�سي���م املتف�س���ي. رغ���م اإن �ستيني���ات القرن 
املا�س���ي قد �سه���دت ح�س���ور ال�ساع���ر �سمن 
دائرة املقرب���ني اأو �سف���وة املتابعني ل�سوؤون 

ال�سعر ال�سعبي
، اإال اأن���ه بدا بعد ذلك يف عيون الالحقني مثل 
جن���م بداأ رحلت���ه منذ �سن���ني �سوئي���ة غائرة 
بعي���دا يف ج�سم الزمن حتى لكاأننا نو�سك اأن 
نتوق���ع منه اأن يحك���ي لنا �سع���را عن طوفان 
نوح وق�سة اخلليقة اأو ع���ن �سراع كلكام�س 
من اأجل اخللود. ان���ه يوؤرخ لعواطف النا�س 
االأزلي���ة وهمومه���م، ويك���ره ل�س���دة ارتب���اط 
مث���ريا  �ساع���را  يك���ون  اأن  بعمق���ه  ب�ساطت���ه 
اأن  ت�ستطي���ع  ال  خطاب���ا  يق���دم  للجدل،الأن���ه 
ترف�س���ه مهم���ا كان���ت قواع���دك واإذا تاأملت���ه 
فان���ك كمن ينظر اإىل �سبكة جداول تتفرع من 
الرافدي���ن لتف���رغ حمتوياته���ا يف النهاية يف 
االأهوار املمتدة. واإذا رافقته اإىل اأعماق ابعد 
�ستج���د اإن اأه���واره تغرف اأي�س���ا من البحر 
ال�سا�سع، بل اإنه���ا ت�ستعري بع�س مياهها من 
جوف االأر����س نف�سها.لقد وجد هذا التماهي 
الن���ادر ب���ني ال�ساع���ر والوطن وجه���ا اآخر له 
ليل���ة التغي���ري الدرام���ي يف حال الب���الد عام 
٢٠٠3 فق���د راأين���ا عري���ان يظه���ر بق���وة على 
مواق���ع االنرن���ت و�سا�س���ات التلف���از وكاأنه 
عالمة مميزة للتغي���ري،اأو متنف�س للنا�س كي 
يطلع���وا على �سع���ره ويت�سلوا ب���ه بحثا عن 
ترجم���ة مطلوب���ة مل�ساعرهم بع���د اأن كان ذلك 
ممنوعا عليهم.فهل يعي�س النا�س اليوم زمن 

عريان؟ 
انه يحيط بنا ويدعونا بب�ساطه مل�ساركته يف 

بناء تالل الورد....

�سبق لهذه املادة ان ن�سرت يف �سحيفة
 طريق ال�سعب وهي من اآخر مقاالت 
الراحل عبدالعزيز الزم

زم��ن عريان...حول بع��ض مواطئ 
الشاعر عريان سيد خلف

)معاينة في قصيدتي"غربه 1965" و “ردي...ردي 1967"(

نش��ا م��ع مناب��ت القصب وتنش��ق رائحة مواس��م 

الحصاد واس��تمع إىل حكايات املجالس ثم استوى 

عىل الدكه يحدثنا عن الشوق إىل اآليت. إن اسمه قد 

ارتب��ط بالندرة  فهو النادر يف عائلته لذلك مطلوب 

من��ه أن يكون عريانا باالس��م يك يبقى بينهم أثريا 

ومحبوبا وعصيا عىل العواصف.

 أما هو ف��أراد أن يكون عريانا ألنه يكره 

الكتامن وال ي��رى يف حقائق الروح إال 

أن تس��يح يف رحاب البوح، ألن البوح 

عنده هو هويته الحقيقية.
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ع�����ل�����وان ال���س���ل���م���ان

العبيدي ع��ب��دال��ك��ري��م   

ال�سع���ر ت�سكي���ل لغ���وي فني  
م�سح���ون بعاطف���ة متوارية 
ق���درة  يف  تتجل���ى  خلف���ه 
اللغة..العن�سر الذي ي�سه���م يف التوا�سل الفكري 
والقادرعلى امت�سا�س الوجدان..كونه تعبري عن 
فل�سف���ة الوجود االن�س���اين وموقف اجتماعي عرب 
ا�سارات تفر����س ح�سورها بتفتحها على م�سامني 
ان�سانية ي�سغل وجودها الذات واملو�سوع بوحدة 
مو�سوعية حاملة �سورا يخلقها ال�ساعر بو�ساطة 
خيال���ه ولغت���ه ال�ساع���رة.. ال�سفيف���ة البعي���دة عن 

التقعر وال�سبابية..
وال�ساعرعري���ان ال�سيد خلف ال���ذي ي�سكل)واحدا 
من اال�سوات ال�سعرية املتميزة يف �سعرنا العراقي 
املعا�سر..(عل���ى ح���د تعب���ري ال�ساع���ر عبدال���رزاق 
عبدالواحد..كون���ه يعد من�سورا �سيا�سيا وعاطفيا 
وان�سانيا مع اطاللته االوىل التي �سكلت امتدادها 
ال�سرع���ي للتجرب���ة النوابي���ة يف )الري���ل وحم���د( 
1956 � 1958..والت���ي تع���د نقل���ة نوعية يف عامل 
الق�سي���دة ال�سعبي���ة �س���كال وم�سمون���ا فت�سي���دت 
م�س���رية التجدي���د واحلداث���ة ال�سعري���ة.. فهو يف 
جمموعت���ه ال�سعري���ة الكاملة التي يق���ول عنها)ان 
ه���ذه الق�سائد مقاطع م���ن الغن���اء املوجع احلميم 
احمله عرب ليايل الرحيل الب���اردة واملليئة بالريح 

واملحطات والتعب ال�ساق..(�س1٠..
همت…

من غري راحة بال..
ب�س طرواك تربايل

على جروحي اجلروح تنوح
�س٢6

ف�سال ع���ن جتاوز القوالب اجلاهزة بحكم امتالكه 
معجما لفظيا متفاعال والبيئة بنب�س جمايل ولغة 
�سفيف���ة ي�سكل الوع���ي احد ركائزه���ا الثابتة وهي 

تعرب عن مناخ نف�سي واجتماعي..
وكحة النف�س ما تفعل تلني
منبت حزن وخمالف �سنني

والليل لو �سد الروازين
�سم�سني حمرة يخ�سر الطني /�س99

فالن����س عند ال�ساعر مين���ح نف�سه للتاأم���ل الفكري 
من اج���ل الك�سف عن هواج�سه من جهة واجلمايل 
والفني والروحي من جهة اخرى بتوظيف االلفاظ 
املتناغم���ة ال�سفيف���ة يف خل���ق �س���وره ال�سعري���ة 
احل�سي���ة والذهني���ة التي ي�سجلها ع���رب م�ساهداته 
والتقاطاته ال�سورية التي حققت ما يثري الده�سة 
ويح���رك اخلزانة الفكرية ملتلقيها من خالل الوعي 
التجديدي الذي جت�س���ده مغامراته ال�سعرية التي 
خلق���ت ن�سا يدغ���دغ الفكر بحفره���ا يف افق الذات 
املتج���اوزه واقعها �سوب عوامل احلداثة ال�سعرية 
الت���ي تعتمد وح���دة املو�سوع مع مت���اوج االيقاع 

الداخلي واخلارجي وتداخلهما بناءا �سكليا..
وكتلي ع�سك املاي..

ع�سك املاي زخة
وع�سك البنادم نف�س

و�سيعاين مباي �سوكك
�سوك باجر
�سيعاين..

وما لكتني جفوف ام�س

اوردت ا�سيح كبال جرحك
ردت اكلك..

ها..
وجاين ال�سوت ا�س /�س81 � �س8٢

فال�ساع���ر يق���دم �س���ورة متحركة ناب�س���ة باحلياة 
خ���الل  م���ن  الت�ساع���دي  والتفاع���ل  واالنفع���ال 
توظيف���ه تقني���ات فنية يف مقدمته���ا الرمز املزدحم 
املوروث���ة  بداللت���ه  ال�ساع���ر  ذاك���رة  يف  وج���وده 
املرتك���زة يف الوج���دان والت���ي ا�سهم���ت يف تنوع 
ف�ساءات اخلطاب ال�سعري عرب مكوناتها املتعددة 
وت�سكيالتها املتمثلة يف الرمز الديني والتاريخي 
والت���ي حتق���ق اهداف���ا معنوية من خ���الل التمثيل 
وامل�سابهة بالداللة..ف�سال عن انها ت�سهم يف البنية 

املو�سوعية للن�س..
وعذابه…

او ال عذاب )ايوب(
مر..مرة اعله بيبانه /�س49

وقوله:
دفك عينك زمانك ليل
ليل ايريدله انطاره

مو كل�سي اجلليته ايطيح زجناره
وال كلمن ميوت اي�سيع تذكاره

هلبت مات جيفارا
او هلبت

هو�سي منه
انكطعت اخباره /�س39

الزمن���ي  االرت���داد  تعتم���د  ال�ساع���ر  فن�سو����س 
با�ستح�س���ار ال�سخ�سي���ة الرامزة الت���ي ت�سهم يف 
تنام���ي املعنى وتكثيف ال�س���ورة ال�سعرية..ف�سال 
عن عن���اق االزمان..اذ يتعان���ق احلا�سر واملا�سي 
م���ن اجل ت�سكي���ل ن�س �سع���ري ت�سكي���ال جماليا..

بواقعي���ة  احليات���ي  القامو����س  معرفيا..يعتم���د 
في�ستنب���ط مفرداته م���ن عمق امل�ساه���د واالحداث 

الت���ي يكتنز بها ه���ذا الواقع وه���ي تتمتع بحرارة 
الكلمة املوؤطرة بدفئها..

اهواك ياموطني لو جنتك ناري
وانزفلك الدم �سعر واهديلك ا�سعاري

كل يوم نكعد �سوه واحجيلك ا�سراري
تفكدين من ابتعد وتزورين بداري

وابجيلك بال دمع وا�سرحلك اجلاري
معذور من �سرين

ومعذور من المني
كلبي على موطني /�س164

فالن����س يحيل متلقي���ه اىل ال�سيئي���ة وعواملها..اذ 
تعامل���ه مع اال�سي���اء وان�سنتها م���ع مناجاة نف�سية 
ت�سه���م يف توال���د ال�سور حتى نهاي���ة التوتر بلغة 
�ساعرة تفي�س بانثياالت روحية تغلف مفرداتها..

كون ال�ساعر يعي لهجته امل�سيئة فنيا با�ستح�سار 
مف���ردات البيئ���ة وتراكيبها..وهو ي�س���ور احداثه 
واحل���دث  احلرك���ة  يعتم���د  �سردي���ا  ت�سوي���را 
�س���وره  ع���رب  الداخلي)املونولوج���ي(  واحل���وار 
الفني���ة املثقلة باالف���كار وامل�سامني الت���ي تقت�سي 
املنطق والعقالنية التي تف�س���ي اىل ان�سانية هذه 

امل�سامني..
ام���ا تقانة التك���رار التي ت�سكل دالل���ة نف�سية حيث 
)يف���رغ ال�ساعر حاجاته وم�ساع���ره املكبوتة ليعيد 
الت���وازن اىل حالت���ه الطبيعي���ة( عل���ى ح���د تعبري 
ال�ساع���رة ن���ازك املالئكة..ا�ساف���ة اىل ان���ه من���ط 
�سوت���ي يت�سل بالذات ال�ساعرة وي�سهم يف تالحم 
البن���اء ال�سع���ري وترابط���ه ع���رب نغم���ة مو�سيقية 
منتظمة..وه���ذا يعن���ي ان التك���رار عن���د ال�ساع���ر 
يحق���ق هدف���ني ا�سا�سي���ني :اولهم���ا ايقاع���ي اذ انه 
ي�سه���م يف تطوي���ر ايق���اع الن����س وتعمي���ق طاقته 

املو�سيقية..وثانيهما داليل..
وبذل���ك فاملجموعة العريانية ه���ذه �سكلت حلظات 
خ�سبة امتازت بعمقها الفكري و�سياغتهاالفنية.. 
ال���ذي  وبعده���ا اجلم���ايل ون�سجه���ا املو�سوع���ي 
تراث���ي وق���درة متج���اوزة  ت�سكي���ل  ع���ن  يك�س���ف 
للماألوف..وهي تنب����س بوعي الع�سر..ف�سال عن 
متا�سكه���ا ووحدتها املو�سوعي���ة ومتيزها ب�سدق 
جتربته���ا وغلب���ة افكاره���ا الواقعي���ة م���ع تلقائية 
والقي���م  ال�ساعري���ة  جمله���ا  ت�سكي���ل  يف  التعب���ري 
الع�سرية والغو�س يف اعم���اق الذات وم�سكالتها 
بعمق ابداع���ي متفرد بامتياز ع���رب خطاب �سعري 
مت�س���ام بح�سور جمالياته الفني���ة املتكاأة على لغه 
و�سيط���ة متزج ما بني لغ���ة )املدين���ة والريف( كي 
حتقق تفاعال مع داللة الن�س ومنوه الفني..وهذا 
يك�س���ف عن امت���الك ال�ساعر قدرة تطوي���ع املفردة 
املتداول���ة وخلق لغ���ة مت�سكلة من خزي���ن الذاكرة 
الريفي���ة واملعا�س���رة املدني���ة وتقدميه���ا بن�سي���ج 
بريقه���ا  الت���ي حتت�س���ن  ن�سو�س���ه  متما�س���ك يف 

اللفظي ومو�سقة جر�سها االيقاعي املتناغم..
دك علي الباب كلبي

كبل ما جاوب يجاوب
وابت�سملي الدنية حتلة

واح�س كل النا�س يحبيب حبايب
وتدري

من تكرب على ا�سفافك ب�سمتك
يكرب بكلبي الهوى

وجمبور اعاتب /�س19٢

و�سلُت اىل مبنى احتاد االأدباء يف العا�سرة �سباحًا. 
جل�س���ة االحتف���اء ب���ي تب���داأ بع���د �ساع���ة. �ساأنتظر، 
م�سافح���ة  اأول  اأن  اأدر  مل  القادم���ني.  و�ساأ�ستقب���ل 

تنتظرين �ستزف يل خرب الفاجعة!
ًا بك���ف، وهم�ست لنف�س���ي: عريان مات..  �سرب���ُت كفَّ
مات.."بالي���ه وداع... مث���ل املاي م���ن ين�سف باليه 

وداع«.
قب���ل ال�ساع���ة احلادية ع�س���رة بقليل، و�س���ل العزيز 
االأ�ستاذ مفيد اجلزائري، رئي����س اجلمعية العراقية 
لدع���م الثقاف���ة، املوؤ�س�س���ة الراعي���ة لالحتف���اء. ب���دا 
فرح���ًا و�سعي���دًا كعادت���ه. ج���رى ح���واٌر اطمئن���ايٌن 
بينن���ا. �ساألن���ي عن مالم���ح احل�س���ور، وعن جمرى 
اال�ستع���دادات. قل���ت ل���ه: كل �س���يء عل���ى م���ا يرام، 
ولك���ن اجلو ممط���ر اىل حد ما، و..."خ���رب عريان«. 
ب نظره  ظل���ت االبت�سام���ة تل���وح ب���ني �سفتيه، �س���وَّ
نح���و مقاعد قاع���ة اجلواه���ري، ث���م ع���اد و�ساألني: 
�سة:  هل هذا ه���و كل احل�س���ور؟ رددُت بن���ربة م�سوَّ
ح�سوٌر هن���ا، والكثري قرب الباب، وكما تعرف الكل 
من�سغ���ل ب�..."عري���ان«.. التف���ت نح���وي ه���ذه املرة 

م�ستفهمًا:«ا�سبيه عريان«!؟

يا الهي....
�سم���ُت.. متتم���ُت بكلمات مبع���رثة.. وبلع���ُت ريقي 
وتنحنح���ت. ال ج���دوى م���ن كل ذل���ك. فاجلزائري ال 

يدري، وما زال ينتظر جوابا.
طاأطاأُت راأ�سي وقلت ب�سعوبة: عريان.... مات.

انكم�س���ت االبت�سامة قلياًل، كاأنها طف���ل وديع الم�سه 
ال���ربد. ثم اأخذت تنخف�س بب���طء، حتى و�سلت اىل 

درجة ال�سفر، ثم تال�ست....
- قب���ل يوم���ني كان بينن���ا يف البي���ت الثق���ايف، كان 

مفعمًا باحلياة.
نع���م كان كامل���اء ي���ا اأب���ا ني�سان، م���اء الفرات���ني، ماء 
عراقي،"دهل���ه«، وامل���اء كما اأخربن���ا عريان"ين�سف 

باليه وداع«!
»بالي���ه وداع اذن«. ب���ال وداع م���ات، ومات���ت الزمته 
اخلا�س���ة بي، بكل لقاء كان يجمعنا، ومن اأول نظرة 

يل، كان يهتف مت�سائال:"وينهه«؟

تل���ك ق�سة قدمي���ة، لكنني كنت اأرد بقهقه���ة دائمًا، ثم 
اأهرع نحوه واأعانق���ه. نتحاور قلياًل، نلتقط �سورة 
جدي���دة، واألق���ي له نكت���ة عراقي���ة جدي���دة. ي�سحك 
�سحكة خافتة. مل اأ�سم���ع منه قهقهة قط. قلبه املليء 
بهمومن���ا، املكتظ بال�سعر، املوج���وع... ال يتكرم اال 

ب�سحكة خافتة.

يا حلزنك!
ق���ررُت اأن يب���داأ ف���رح االحتف���اء ب���ي بدقيق���ة حداد! 
دقيق���ة حداد يا"عريان«. ال بد م���ن طق�س اأويل يليق 
ب���ك. ه���و احتفاوؤن���ا معا ي���ا اأبا خل���دون. اأن���ا واأنت 

و«كتارا"وفاجعة الفقدان.
اأف....

ارتب���ك حمم���د عل���وان، مدي���ر جل�سة االحتف���اء. ظل 
ث���م  بح���ر،  يف  كغري���ق  واجلم���ل  الكلم���ات  يق���ارع 
�س���رب بكف���ه عل���ى الطاول���ة، ونه����س اىل"الدقيقة 

احلدادية"ب�سعوبة.
فاجعة!

امت���زج رحيلك مع التقدمي، مع احل�سور، مع كلمات 
امل�ساركني، ثم نب���ت ب�سرامة على مالمح االحتفاء.. 
وب���ني فين���ة واأخ���رى، ظل���ت ت���ردين ق�سا�س���ة م���ن 
العزيز"اأب���ي ني�سان"ومن غ���ريه.. �ست�سل اجلنازة 
قريب���ا.. اجلنازة يف طريقه���ا اىل مقر"ال�سيوعي«.. 
اجلن���ازة و�سلت اىل"بيتنا الثق���ايف«.. اجلنازة يف 

طريقها اىل مبنى االحتاد!
اأت���رى يا"اأب���ا خلدون"كي���ف كنت مع���ي؟ كنت معي 
يف جل�س���ة االحتف���اء، كنت جنازة ت�س���ري فوق املاء. 
امل���اء الذي"ين�سف بالي���ه وداع«، وكنا معا اأنا واأنت 
يف �س���ريورة ت�سعنا وحدن���ا، وكان اجلميع يحتفي 
بنا، اأن���ا وكتارا، واأنت ونع�س���ك املهيب و...."باليه 

وداع«.

 كنا معًا نعيد �سريط �سحبتنا، ولقاءاتنا، ونهاراتنا 
يف طريق ال�سعب، و�سفراتنا اىل"املربد"و.....

و�سل���َت اأخ���ريًا يا"عري���ان«. و�سل���َت جن���ازة حّية، 
مو�سحة بكربيائك وعنفوانك، ترق�س حولك اأ�سعارك 
اللذيذة العامرة بالع�سق واجلمال، بينما كنَت تبدو 
من داخل النع����س كماء دجلة،"ين�س���ف باليه وداع، 
بالي���ه وداع«. وحاملا التفت نح���وي ووجدتني اأقف 
عل���ى قدم���ني مرجتفتني،"تدرين���ي هر����س ووجرت 
���ه ال���كاع«، �سمعُت الزمت���ك اخلا�سة ب���ي تتماوج  بيَّ
اأرد  يا"عري���ان"مل  م���رة  والأول  �ساخرة:"وينه���ه«؟ 
بقهقه���ة، ومل اأه���رع نح���وك الأعانق���ك، ومل اأ�سمع���ك 
نكتة عراقية. اكتفي���ت بالوقوف وال�سمت، وبدمعة 
انح���درت �ساخن���ة، لكنه���ا مل جتف، ظل���ت تلوح لك، 

تودعك، تودع املاء الذي....

عريان السيد خلف والعاطفة 
المتوارية

ثالث أيام األسبوع.. عريان.. مات! 



ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

رحل عري���ان ال�سي���د خلف لي�س���دل ال�ستار 
عل���ى مرحلة م�سيئ���ة من تاري���خ الق�سيدة 
ال�سعبية.ب���داأ الفت���ى القادم م���ن قرية على 
�سف���اف نهر الغ���ّراف يكتب للح���ّب واالأمل 
:"اأدك  معاف���ى  بوط���ن  الب�س���ارة  ينتظ���ر 
روح���ي.. ن���ذر للجايب اب�س���اره"، ويطرح 
االأ�سئل���ة عن اأحوال النا�س والوطن :"متى 
اطواره..ومت���ى  ايب���دل  ال���رده،  الوك���ت 
العاي����س غري���ب، اياأّمن اب���داره«، وانتهى 
بعذابات املر�س واخل���وف على بالد تنظر 
الف���رج ال���ذي تاأخ���ر موع���ده، من اأج���ل اأن 
يجل�س ال�س���راق على الكرا�س���ي. لن يكتب 
اأحد من بعده ل���دروب احلّب التي ت�سابكت 

مع دروب ال�سيا�سة. 

ومثلم���ا نتاأم���ل يف مرارات �سّي���د الق�سيدة 
تل���ك  نتذك���ر  الن���واب،  مظف���ر  ال�سعبي���ة 
اجلواهر من الق�سائد التي زّين بها عريان 
ال�سي���د خلف حياتن���ا اليومي���ة، نتذكر ذلك 
الفت���ى ال���ذي ح���ّط الرح���ال م���ن النا�سرية 
قا�س���دًا بيت احلزب ال�سيوع���ي يف بغداد، 
ال�س���اب الذي جاء يحمل هموم اأهله، يكتب 
الق�سي���دة لي�س���وغ منه���ا �س���ورة لوط���ن 
جدي���د، راف�س���ًا اخلن���وع، فهو مث���ل حزبه 
:"نخل���ة الربحي الرف�س���ت تطيح..اتطول 

�سما تك�س بيَه املنا�سري".
عري���ان كان مغرم���ًا مب���ا يكت���ب، يعتق���د اأّن 
الق�سي���دة واالأغنية �ست�سنع���ان بلدًا يكون 
ملكًا للجميع، وجمتمعًا اآمنًا ال تقّيد حركته 

وال  و�سعارات"اميانية"زائف���ة،  ُخط���ب 
يحر����س ا�ستق���راره �سا�س���ة يرب�س���ون به 
كل ليل���ة، دميقراطي���ة، تنح���از للمواطن ال 
للطائفة، وتنح���از للبالد ال للع�سرية، عا�س 
عريان ال�سيد خلف اأ�سري اأحالمه ببلد اأهله 
�سع���داء، لينتهي على �سرير امل�ست�سفى يئّن 
عل���ى ب���الد تتالع���ب فيه���ا تغري���دات اأحمد 
اجلبوري"اأب���و مازن"ال���ذي قرر يف حلظة 

اأن"يهجم الربملان". 
ع���رف عري���ان ال�سيد خل���ف تقنّي���ات كتابة 
الق�سي���دة العامي���ة م���ن خ���الل جتواله يف 
والب�س���رة  وبغ���داد  النا�سري���ة  �س���وارع 
واملو�س���ل واأربي���ل، اخت���ار حيات���ه عل���ى 
حكم���ة  م���ن  موزايي���ك  ال�سع���ر،  طريق���ة 

العراقيني وولعه���م بالع�سق ومعاناتهم من 
االأمل وخوفه���م م���ن املجه���ول،، يكت���ب عن 
جيفارا وهو�سي منه، مثلما يتغزل باملراأة، 
م���ن هم���وم  القري���ب  ال�سع���ر  يبح���ر وراء 
النا����س،. كاأنه يغّني جلمي���ع العراقيني. مل 
يكتب �سع���ارات باردة جوف���اء بل ا�ستطاع 
اأن يغو����س يف اأعم���اق االإن�س���ان العراق���ي 
املتطل���ع اإىل ع���امل اأف�س���ل، لي�ستخرج منها 
بكلم���ات ب�سيط���ة وعميق���ة، اأجمل م���ا فيها 
م���ن ق�سائد راح ينرث بها الدعوة اإىل احلّب 
ورف����س الظل���م، وكان مث���ل كل العراقي���ني 
ي���درك ان ال�سا�سة �سرقوا حلمه بوطن حر، 
لكن���ه لن ين�س���ى :"�سما يط���ول اجلرح بينا 

يطيب ب�س ما مينحي"

يموت عريان ويعيش سّراق األوطان 


