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االذاع���ة  لدائ���رة  كمنت�س���بني  نح���ن  نعرف���ه  م���ا 
والتلفزيون ان �س���عدي احللي فنان كبري معروف 
ذل���ك النن���ا راين���ا �س���عدي احلل���ي رحم���ه الل���ه يف 
�سبعينيات القرن املا�سي ومل نره قبل ذلك التاريخ 
وله���ذا كان �سديق اجلميع ، �سع���دي احللي يدخل 
الدائ���رة ي�سلم ويبت�سم لكل م���ن ينظر اليه برتكيز 
فهو يعرب لهم عن �س���يء ا�سمه ا�س���اعة ، لي�س فقط 
ماكنا ن�س���معه منه ب���ل من طيبة اخالقه ونور�س���ة 
قلب���ه ، كان اب���و خالد �س���ديق اجلمي���ع يجل�س يف 

كافرتيا االذاعة وجميع حمبيه حوله.
اما م���ا يتعل���ق بحيات���ه وبداياته الفني���ة فقيل انه 
كان كان يغن���ي بالفطرة متاأثرا بالفنان عبد االأمري 
الطويرج���اوي وغ���ريه … يف بداية �س���بابه عمل 
�س���كن با����س و�س���ائق با����س عل���ى خ���ط كربالء- 
طويري���ج- وكان يغني لل���ركاب، وكانوا يطربون 
ل�سوته الرائع … اول من �سجل له حفالت خا�سة 
�س���احب املقهى امل�س���هور يف طويريج املرحوم – 
عبا�س من�سي- يف املقهى واأول من كتب له �سديقه 
ال�س���اعر العامي امل�س���هور يف احلل���ة – املال حممد 
عل���ي الق�س���اب – ومل يك���ن يف ه���ذه احلفالت اي 

ال���ة مو�س���يقية، فق���ط الطبل���ة والع���ازف ويف تلك 
احلفالت املخت�س���رة كان عريف احلفل هو ال�ساعر 
املال حممد علي الق�س���اب ، يبداأ بق�س���يدة ق�سرية 
كان  – والت�س���جيل  املقه���ى  �س���احب  به���ا  ي�س���يد 
من م�س���وؤولية عبا����س من�س���ي ويف نهايتها يدعو 
�س���عدي للغناء وه���ذه واح���دة منها ، يب���داأ عريف 
احلفل موجها كالمه ل�س���احب املقه���ى بالقول:- ) 
ابو خ�س���ري تكعد بكهوتك احب���اب — الهوه يهل 
اله���وه ج���الب غ���الب — بكلبي الع�س���ك م���ن زغر 
من�س���اب — يعبا�س ال ترتك حبيبك — ن�س���يبي 
ي�س���ابهه عي���ن ن�س���يبك — ادري للول���ف ته���وه 
يعبا�س — ا�س���وف الولف خمرة كب���ايل بالكا�س 
— احب من  — هذا احلب حكم الأهله وال با�س 
زغر �س���ني — غني ي�سعدي غني( ثم يبداأ �سعدي 
بالغناء وت�س���مى احلفلة باول بيت من ال�سعر مثال 
ا�س���هر حفلة يف املقهى ل�سعدي احللي هي ا�سمها ) 
يخمري( وال�س���بب هو بيت ال�سعر يبداأ ) يخمري 
— حبيبي  يخمري  وا�سكي  الوج  انهار  — ليل 
ن�س���وتي وكا�س���ي يخمري — احبك ياحلو ي�سمر 
يخمري — عداك انت ولف ماريد اليه — وهكذا 

بقي���ة احلفالت وه���ي كث���رية بهذا يكون �س���احب 
املقه���ى عبا�س من�س���ي اول من قدم �س���عدي احللي 
للجمه���ور لكن ق�س���م من ه���ذه احلفالت �س���ببت له 
االذى دخل ال�سجن ب�س���ببها منها، حفلة )والنيابة 
— والوزارة( فيها طابع �سيا�سي مي�س احلكومة 
�س���جن عل���ى اثرها ويف ال�س���جن �س���جل حفلة من 
هذا النوع، ا�س���مها )والزعامة( ي�سيد فيها بالزعيم 
عبد الكرمي قا�س���م، ول���ه نادرة قد ال ت�س���دق، لديه 
ت�س���جيل يقراأ في���ه )لطمية لالمام احل�س���ني ع عام 
١٩٦١( بعد خروجه من ال�س���جن، انتقل اىل بغداد 
عمل يف مطعم ثم �سائق تك�سي، ثم قدم اىل االذاعة 
جنح يف اختب���ار اللجنة لكن مدي���ر االذاعة انذاك 
كان الفنان �س���ادق علي �س���اهني، مل يوافق بحجة 
ان���ه ال يعزف اي الة مو�س���يقية، فدر����س الة العود 
واتقنه���ا جي���دا فقدم م���رة اخرى اي�س���ا مل يوافق 
املدي���ر بحجة ان )وجهك مو حلو( فق���ال له الفنان 
�سعدي احللي ا�ستاذ �سادق احلفك بالله من اجمل 
وجه���ا — اأن���ا – ام املط���رب الكويت���ي – عو����س 
دوخي – فقال ال انت اجمل منه فقال ملاذا اذن … 

فوافق املدير اخريا

محمد جواد اموري اول الملحنين 
لسعدي

كان اول م���ن حل���ن له ه���و االأ�س���تاذ الراحل حممد 
جواد ام���وري اغنية — تنا�س���دين علي���ك النا�س 
— ا�س���تهرت ب�س���رعة فائق���ه ث���م اغني���ة، ع�س���ك 
اخ�س���ر — وطي���ف االم���اين ثم حلن ل���ه املرحوم 
حممد نو�س���ي اغنية — ليله ويوم — كانت اكرث 
اغانيه �س���هرة. واغنية ميته الكاك — وغريها ثم 
انهال���ت علي���ه الطلبات من ا�س���حاب الت�س���جيالت 
م���ن خمتل���ف املحافظات من الب�س���رة ت�س���جيالت 
رحيم العبودي الب�س���رة �ساحة ام الربوم — من 
الكوت احلي ت�س���جيالت �س���رهان كاطع من بغداد 
ت�سجيالت ح�سني احلمداين �سارع الر�سيد مدخل 
�س���وق الهرج من كربالء �سارع ال�سدرة ت�سجيالت 

جبار الچلوب.

متى وكيف بدأت اإلشاعات الكاذبة 
لسعدي ؟

عندما ا�ستهر �سوت �سعدي احللي و�سار اأ�سحاب 
الت�س���جيالت يت�سابقون لت�س���جيل حفالت واغاين 
�س���عدي احلل���ي ومت قبول���ه كمط���رب ر�س���مي يف 
االذاع���ة والتلفزيون اخذ بع����س املقلدين يقلدون 
�س���وت �س���عدي ولكن باغاٍن مل يغنها �سعدي وكان 
ال�س���امع ي�سعر كاأن �سعدي احللي هم مغنيها كانت 
اغ���اين املقلدي���ن فيها الكث���ري من تخدي����س للذوق 
الع���ام وم���ن تل���ك االغ���اين ) دن���ك ياحل���و ليلوحك 
القنا����س — �س���لك بالوط���ن ودوخ���ة الرا�س — 
عالوي يزحفه الرائد — ي�س���وه ال�س���عب والقائد 
— ف�سجن ب�سببها وهو منها بريء لكنها الت�سقت 
به ومل يتخل�س منها حتى بعد وفاته واتذكر جيدا 
حادثة حدثت ل�س���عدي احللي امامي اذ كان �سعدي 
يقف م���ع بع�س الزمالء يف احدى �س���احات دائرة 
االذاع���ة والتلفزي���ون وبال�س���دفة مر اح���د وزراء 
االعالم ف�سال �سعدي )ها ابو خالد اكو �سيء جديد 
فرايت ان �سعدي يتذمر ويجيب ) حتى انت �سيدي 
معه���م ( ونتيجة النت�س���ار اال�س���اعات قدم �س���كوى 
لنقاب���ة الفنانني واحلكومة لكن دون جدوى انتقل 
اىل ج���وار ربه عام ٢٠٠٥ رحمه الله فناننا الكبري 

�سعدي احللي وا�سكنه ف�سيح جناته«

اغاني سعدي الحلي
غن���ى �س���عدي احلل���ي الكثري م���ن االغ���اين وكانت 
كله���ا تاخذ الطابع االجتماعي والكلمات ال�س���عبية 
املع���ربة كم���ا ا�س���تهرت اغاني���ه و�س���ار الكثري من 
النا�س يحفظون ا�س���ماءها ومنه���ا اأحبك مو بيدي 
اأ�س���يح واألتفت م���وال + غيبي يا�س���م�س األقاك كي 
اأ�س���كو م���وال + ابتلين���ا اأنا بو�س���لك حبيبي موال 
ا�سكيلك احلال موال + تانيناك �سو ماجيت ا�سوفك 
موال االأن�ساف . بو�سه من وجنتك . الدنيا ما قدر 
عليها. الك وحدك اأغنيلك . الله يجازيك موال . الله 
ي�ساحمهم . انا وانت ظلمنا احلب + �سغري وتكرب 
�س���نة + تلف���ن ال���روح . باع���وك وخل���وك. متني���ت 
الوق���ت. متنيت الوقت ي�س���مح . تهجرين من كلمة 
. جانا و�س���د بابه . خايف علي���ك . داب قلبي . دان 
ودان . روح اإن�س���اين . روحي ياروحي . �سعلمنها 
موال_ اآخر زمن . �س���كلك يا قل���ب . لهاي موال + 
اأمري لله . �س���موعي . �سي�س���ربين . �سعن الولف 
موال + ياحبيب الروح. عا�سر �سحيًبا ويف موال 
+ خطيت���ه برقبتك . عجيب . ع�س���ت بعدك . ع�س���ت 
بعدك موال . ع�س���ق اخ�س���ر . ع�سقتك طفال . غايل 
يابوي . غري���ب اأنت موال. قط���ار . كايف يادنيانا 
. كته���ن . م���وال + اأري���د اأبجي علي���ك . كل الذنوب 
ذنوبك. كل �سي . ال تت�سور ن�سيتك . * ال يا وليدي 
. ال ياول���دي . الال ياقلبي . جلريانك موال + يروح 
ال�س���رب . ليل���ة وي���وم . ما اأ�س���دق كلم���ة عتب. ما 
تقدر تن�س���اين . من عداهم . من يقدر موال. موال 
�س���رب اأن�سان. موال حال الدنيا . موال على هموم 
الليايل . ن�سونا موال . ن�سيتك . واغان كثرية جدا 
ولهذا اطلق عليه الكثري من الفنانني وال�س���حفيني 

لقب فنان ال�سعب.

بعد اأن اأو�سعت اأغاين �سعدي �سماعا، اأ�سبحت 
م�س���دودا اإلي���ه، وعندم���ا وقعُت حتت قب�س���ته، 
رح���ت اأكتب عن���ه بوحي م���ن اأغاني���ه. ما خلق 
ح�س���رة لدي، بعد جل�س���ات ال�س���ماع، م�س���ريه 
ال�سخ�س���ي الذي بات �س���ديد الوط���اأة علي مما 
جعلني اأت�س���اءل: ما الذي اأك�س���ب �س���عدي هذا 
القدر من اللغط لدرجة �س���ار بو�سعه اأن يكون 
جنم���ا يرتبع عل���ى املوق���ع االأول يف االأحاديث 
وامل���زح اليومي���ة، م���ع اأن ج���ّل م���ا كان ميتلكه 
موهب���ة اأفا����س الله علي���ه بها، لكنه���ا جلبت له 
وباال؟. ملاذا �س���ار ا�س���مه اأكرث ت���داوال رمبا يف 

مرتبة الثانية بعد حاكم البالد؟.
درا�س���تي مل�س���ريه ال�سخ�س���ي وم���ا تعّر�س له 
اأ�س���به بتربئ���ة الذم���ة ملا ح�س���ل له عل���ى اأيدي 
الكث���ري م���ن مواطني���ه. علين���ا اأال نتوان���ى عن 
التذك���ري مب�س���رية ه���ذا ال�س���خ�س، واأال نخل���د 
لل�س���مت اإزاء حال���ة مل ُتخرتع فيه���ا كذبة اإال و 
���قت به، م�س���ّببة قدرا كبريا من التعا�سة له  األ�سُ
ومانح���ة االرتي���اح مل���ن تداولها. كي ن�س���اعف 
همتن���ا يف ا�س���تعادة هذه ال�سخ�س���ية الكبرية، 
علين���ا اأن ن�س���رح ملاذا حدث له م���ا حدث؟، ومن 

الذي �سّهل حدوث ما حدث؟.
ال �س���الح الأمة عاّقة تعاقب مبدعني كّر�س���وا لها 
علمه���م واإبداعه���م. االأجدر بن���ا اأن نرفعهم اإىل 
م�س���اف القدي�س���ني، عن طريق تردي���د ماآثرهم 
ط���وال الوق���ت. التعتي���م عل���ى م�س���رية حي���اة 
م���ن قام���وا بتو�س���يع وجودن���ا وتكث���ري معناه 
باجن���ازات ابتاعوها بحياتهم، �س���لوك م�س���ني 
وا�س���تخفاف ب���نّي مب���ن �س���ّيد لن���ا مكان���ة ب���ني 

ال�سعوب. وهذا هو هدف الكتاب

 

ب���دءا نوؤك���د انحيازن���ا اىل املطرب الكب���ري فنًا 
وعم���رًا وم�س���رية �س���عدي احلل���ي ونح���ن من 
م�س���تمعيه قب���ل مرحلة الثمانيني���ات اما بعدها 
ف���ان انحيازن���ا تبخ���ر وانتحر عل���ى الرغم من 
تزكيتن���ا له يف ت�س���جيل معه ث���الث حلقات من 
براجمن���ا التلفزيوني���ة )على �س���فاف الرتاث، 

�سهرة تراثية، انغام الرافدين(.
يف ال�س���تينيات ومنت�سف ال�س���بعينيات متكن 
احلل���ي م���ن حتقي���ق ح�س���ور الم���ع يف الغناء 
م���ع تاأل���ق جنوم الط���رب العراقي من ال�س���باب 
وتقدم���ه عليهم على م�س���توى متابعة اجلمهور 
املتذوق املتوا�س���ع الذي يغري���ه الطرب الفالت 
واملك���رر يف جمل���ه اللحني���ة. وا�س���بح احللي 
مت�س���يدًا على ن�س���ر ا�س���رطته الغنائية ل�سوته 
الطرب وتلون ادائه واختياره لن�سو�س جيدة 
يف دق���ة �س���ورها ورقة دفقها املعن���وي التي مل 
تاألفه ن�سو�س �سعراء االغنية انذاك ف�سال عما 
رافق م�س���ريته من طرائف وظرائف من �س���نع 
ح�س���اده لكنها خدمته يف �سهرته ال�سعبية وهو 
بريء منها وجعلت منه مطربا مثريا يف الروؤية 
االجتماعي���ة وقريب���ا منها و�س���ديقا لها.. وظل 
احللي م�س���رورًا لهذا التوهج ال�س���معي له دون 

ان يفكر اين �س���يذهب به املط���اف وكيف يطور 
اغاني���ه ويخ���رج من �س���رنقة ا�س���لوبه الغنائي 
التقليدي.. ومتى يفكر بالراحة واالعتزال وقد 

اخذه قطار العمر بعيدًا..
ا�س���ئلة كثرية تعج يف خواطرنا وعدم االجابة 
عنه���ا ه���ي الت���ي جعل���ت انحيازن���ا ل���ه يتبخ���ر 

وينتحر ف�سال عن كونه �ساكيا وباكيا وراف�سا 
يف كل االوقات مع انه من املطربني املي�سورين 

ماال و�سهرة وا�ستقرارًا..
�س���حيح ان احلل���ي ا�س���اء له مقلدوه وعا�س���وا 
واعتا�س���وا عل���ى اغاني���ه لكنه���م �س���اهموا يف 
دميومة ح�س���وره الفني بدون���ه الن املتذوقني 
يعرف���ون اغ���اين احللي ع���ن كث���ب ورمبا اكرب 
اال�س���اءة قيامهم بت�س���جيل اغانيه على ا�سرطة 
وبيعه���ا وهذا ام���ر مرفو�س لذل���ك عانت نقابة 
الفنانني ال�سابقة الكثري من ال�سكوى احلالويه 
كما عا�س���ت ال�س���حافة معاناة احللي وبع�سها 
غ���ري مربرة.. وق���د تكون من فربك���ة املحررين 

والله اعلم..
باملقابل فان �سعدي احللي الذي ولد مطربا من 
رحم احل���ان كب���ار امللحنني منه���م حممد جواد 
ام���وري وحممد نو�س���ي وغريهم���ا مل يعرتف 
بف�سلهما وكان ي�سرح ان اغانيه من �سنعه مع 
مل�س���ات البع�س يف اجلل�س���ات اخلا�سة وحتى 
ا�س���رطته مل ت�سر اىل اي ملحن كان وراء جناح 
احللي وذات ال�س���يء ينطبق على ال�س���عراء مع 

علمنا انه احيانا يوؤلف لنف�سه..
ان ه���ذه احلالة تعطي انطباع���ا انانيًا لي�س يف 
�س���احله وت�س���هم يف ا�س���عاف العالق���ة الفنية 
بين���ه وب���ني االخري���ن ويقين���ا نق���ول بثق���ة ان 
احللي ال يدرك خطورة هذه احلالة ويعد نف�سه 
املط���رب االعل���ى مع ان���ه مطرب �س���عبي يغازل 
االذواق املخمورة ويجامل ا�س���ماء احلفلويني 
الذين يغدق���ون عليه بالدنانري نرثا ود�س���ا يف 
اجلي���وب.. ان ه���ذا النم���ط احلل���ي كان وراء 
غياب تفكريه بتقدمي اغانيه مع فرقة مو�سيقية 
متكامل���ة بعي���دة ع���ن الهو����س التج���اري لك���ي 
ي�س���مو بفنه الغنائي ويخلد تاريخه الفني كما 
فع���ل الرواد.. لكنه ظل ره���ني احل�س التجاري 

و�سجني احلفالت االنفالتية..

جمال الشرقي

س��ع��دي ال��ح��ل��ي ال��ح��ن��ج��رة ال��ن��ازف��ة

سعدي الحلي

الشاكي الباكي الرافض

رياض رمزي

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

خمسون عاما من الغناء 
وأكثر من خمسين أغنية

يحيى ادريس
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نبيل عبد األمير الربيعي

ع���ن دار �س���طور يف بغداد �س���در للكات���ب ريا�س 
رمزي كتابه املو�س���وم )�س���عدي احللي احلنجرة 
النازفة( الكتاب يقع ب�)١4٢( �س���فحة من احلجم 
املتو�س���ط، ذات طباعة راقية ونوع الورق �سامو، 
مت تبوي���ب الكت���اب عل���ى �س���كل مق���االت منفردة، 
البع�س منها يح���ل ظاهرة الفنان الغنائي الراقي 
�سعدي احللي وظاهرة االإذاء وال�سخرية من هذا 
الفنان، وبع�س املقاالت عبارة عن حتليل لظواهر 
غنائية اأخرى منها �سوت الراحلة زهور ح�سني.

فكرة الكتاب جاءت من خالل م�ساحات ال�سخرية 
التي الحقت الفنان �سعدي احللي، فكان رّد الكاتب 
رمزي بتحليل هذه الظاهرة والت�س���اوؤل ملاذا كان 
امل�س���تهدف يف تلك احلقبة الفنان �سعدي احللي، 
فق���د كان���ت لظاه���رة ح�س���ريي اأب���و عزي���ز التي 
�س���بقته وكانت لها الدور يف حقبة اخلم�س���ينيات 
وال�س���تينيات ومل ينل منُه ال املثقفني وال ال�سلطة 
ف�س���اًل عن دوره بالغناء والتغ���زل باملذكر. لكنهم 
ح�س���لوا عل���ى الدع���م م���ن �سخ�س���يات نافذة يف 
ال�س���لطة وبتوجيهه���ا نح���و ب���ريء ك���ي يعّجلوا 
م���ن خ���روج اأحقاده���م وغ�س���بهم ال���ذي ال طاق���ة 
ل���ه وانهزاميتهم يف احل���روب، ونبذه���م من قبل 
املجتمع العراقي، فكان التعبري عن ف�سلهم باالإذاء 
عالني���ة وحتوي���ل �س���خريتهم من الفنان �س���عدي 
احلل���ي وف���ق و�س���عهم الرتاجي���دي للكومي���دي 
ال�س���اخر ليخّففوا م���ن وقعها املمي���ت عليهم، عن 

طريق اإيجاد من يكون مو�سع تنّدر من قبلهم.
ندع���وا اإىل درا�س���ة ظاهرة �س���عدي احلل���ي، فهو 
�سخ�س���ية  ط���رق  منه���ا  تتف���رع  �س���احة مركزي���ة 
ووطنية، علينا اأن ال نتوانى عن التذكري مب�س���رة 
ه���ذا ال�س���خ�س، واأاّل نخلد لل�س���مت اإزاء حالة مل 
ُتخ���رتع فيها كذبة اإاّل واأل�س���قت به، م�س���ببة قدرًا 

كبريًا من التعا�سة له ومانحة االرتياح ملن قالها.

يتمث���ل اجن���ازه الغنائ���ي باإدخال كلم���ات مل تكن 
ت�س���تخدم �س���ابقًا، وبخا�س���ة اأغني���ة )بو�س���ة من 
وجنت���ك( التي متثل رج���اًل يعلن حب���ه لفتى على 
املالأ، فاملوؤلف كتبها بطريقة ُت�سم منها رائحة غزل 
خلي���ع وجمّبب، املطرب �س���عدي احللي متيز بفن 
غنائي يغن���ي احلياة الفردية وميزج اال�س���تفزاز 
���رف، لكن الت�س���ويه الذي تعّر�س له �س���عدي  بالظُّ
يك�س���ف مق���دار ت���ردي املواط���ن يف تل���ك الفرتة، 
مق���دار التدم���ري ال���ذي تعر�س ل���ه، �س���عدي الذي 
الم�س���ت اأغاني���ه عواطف الكثريين ب�س���بب جمال 
االأداء ال���ذي جع���ل ح�س���وره ال�س���عبي مرغوب���ًا 
والفتًا للنظر، يتمتع االأداء برخامة �س���وت اأج�س 
ورج���ويل، يعك�س غم���ًا مزمنًا يرتع يف �س���دره، 

فكان يخرجه على �سكل نواح واآهات.
ويف مرحل���ة احل���رب العراقي���ة االإيراني���ة كان���ت 
احلي���اة اليومي���ة خانق���ة للف���رد العراق���ي، فوجد 
اجلمهور نف�س���ه م�سغواًل بت�سلية رخي�سة، فيذكر 
رم���زي يف �س���فحة ٢٠ قائاًل : "نعن���ي بها الوباء 
الذي اأ�ساب �سريحة وا�سعة من اجلمهور واأ�سمُه 
وباء �سعدي احللي. اإبتذال جعل جمهورًا وا�سعًا 
يندفع للوقوع فري�س���ة ه���ذا الوباء، ال اأحد يعرف 
حجم امل�س���ابني به يف ذلك الوقت. جمهور غمره 
ا�ستب�س���ار بحم���ل فريو�س ذلك الوب���اء الذي م�ّس 
اجلمي���ع تقريبًا. األي�س من اجلدير ب�س���ّناع الفكر 
اأن يقوموا بتحليل اأ�س���بابه و�سرعة انت�ساره يف 
تلك الفرتة الع�سيبة من تاريخ البالد، ليكون لدى 

املواطن العادي فهم اأف�سل ملا حدث")١(؟
لوب���اء ال�س���خرية تعقي���دات كانت ل�س���لطة البعث 
يف انت�س���اره، للتقلي���ل م���ن �س���غوطات احلروب 
على نف�س���ية املجتمع العراقي، ولتحليل اأ�س���باب 
ظاه���رة هذا الوب���اء ال بد من عم���ل ميداين جلمع 
)الن���كات( بغي���ة درا�س���تها وحتلي���ل م�س���امينها 

وحتديد اخللفية الثقافية التي روجت لها وقامت 
باإنتاجه���ا. وم���ن امل�س���وؤول عن ه���ذا االأفراط من 
ال�س���خرية بح���ق الفن���ان �س���عدي احلل���ي؟ ب���داًل 
م���ن توجيه الن���كات الالذعة ل�س���خو�س ال�س���لطة 

ودونيتها.
فقد تعر�س الفنان �س���عدي احللي يف تلك احلقبة 
وما بعدها من اأذى نف�س���ي و�سخ�سي بالغ ب�سبب 
املكانة الفنية لهذا الفنان، وال�س���عبية التي ح�سل 
عليه���ا داخل وخ���ارج الوطن، لك���ن الكاتب رمزي 
يوؤكد قائاًل يف �س���فحة ١٢ : "الواقع الذي عا�س���ه 
املط���رب فر�س علّي كي ي�س���تقيم ال�س���رد، مطالب 
�سرورية. لكني مل اأجلاأ اإىل طريقة معاجلة اأ�سنان 
منخورة بتلبي�سها بالذهب، بل ركزُت جهدي على 
ع���دم التدخ���ل يف تغيري خط �س���ري واقع ر�س���مته 
ح���روب وانتهاكات يومية متوا�س���لة وج�س���يمة 
ملواطنني اأبه�س���تهم تكاليفها، نّكلت بعقولهم التي 
مل جتد يف نف�س���ها القدرة على التحليل ناهيك عن 

املقاومة".
اإذن ه���و بح���ث يف �س���لوك جمه���ور �ُس���ّلط عل���ى 
غالبيت���ه قم���ع غ���ري م�س���بوق وم���وت جماين يف 
ح���روب القائ���د ال�س���رورة العبثي���ة، لذل���ك يحلل 
الكات���ب رمزي ظاهرة ال�س���خرية قائاًل يف �س٢٢ 
:"فل���م يع���ودوا قادري���ن عل���ى معرفة الف���رق بني 
ال�س���خرية امل���ّرة وامل���زاح املريح، فانغم�س���وا يف 
اأفعال فيها م�س���توى عاٍل من ق�سوة، طي�س، غياب 
الرحمة، غلظة يف امل�ساعر، وقلة اأو انعدام مطلق 

للرقة".
كان للكب���ت اجلماهريي خالل احل���رب الدور يف 
البح���ث من قب���ل ال�س���لطة واجلماه���ري اإىل منفذ 
لتفريغه وليتم التنفي�س عنُه، كما حدَث مع الفنان 
�سعدي احللي، بداًل من توجيه االتهام وال�سخرية 
نحو موؤ�س�س���ات النظ���ام وطريقة احلك���م العبثي 

االأرعن. فكان الفنان �س���عدي احللي �سحية �ُسلط 
عليه���ا الظل���م نتيج���ة هوى ال�س���لطة، ون���زوة اأو 
مكي���دة ابتدعته���ا للتاأقلم م���ع املحنة. لك���ن اأغاين 
�سعدي قد حفرت غ�س���ونًا يف الوجدان العراقي، 
يذكر الكاتب رمزي يف �سفحة ٢4 قائاًل :"اأحطُت 
مبع���ارف عن���ُه من خ���الل ج���و االأغ���اين وكلماتها 
وطريق���ة اأدائه. اأدركت اأن الذوبان يف املو�س���وع 
يح���ل اللغ���ز. منحتن���ي تل���ك االأغ���اين نوع���ًا م���ن 
اال�ستنارة ب�سخ�سيته، جعلته ينال ا�ستحقاقه من 
االهتمام. حاولت فك �س���فرة طريق���ة تعامل اأفراد 

من اجلمهور معه، الذين اأ�سميتهم عواما".
لكن من اأ�سباب ال�سخرية وانتاج النكتة الذكورية 
بح���ق الفنان �س���عدي احللي تعود يف ج���زء منها 
اأن���ه احللقة االأدنى يف �س���لم املواجه���ة مع النظام 
البعث���ي وحروب���ه العبثي���ة، وهي حال���ة اخلوف 
والف���زع واملعاناة الت���ي متتلك البع�س، فاأف�س���ل 
خدم���ة تقدمها ال�س���لطة املتقاع�س���ة ع���ن املواجهة 

تتمثل يف اإ�سقاطها على الغري االأكرث �سعفًا.
لدرج���ة  جماهريي���ة  ق���درة  ميتل���ك  �س���عدي  كان 
كان بو�س���عه اأن يك���ون جنم���ًا يرتبع عل���ى املوقع 
االأول يف االأحادي���ث واملزح اليومي���ة، مع اأن جّل 
م���ا فعل���ه هو الغن���اء! ف�س���ق طريقه عنوة و�س���ار 
االأكرث ت���داواًل رمبا يف املرتب���ة الثانية بعد حاكم 
العراق. فكان جلمهوره العري�س االنت�سار قدر قد 
مينحه ح�سورًا اكرب من الطاغية، فحققت اأغانيه 

اجنذابًا من قبل اجلمهور.
يذك���ر الكات���ب رمزي يف �س���فحة ٢٦ م���ن الكتاب 
قائ���اًل :"ال �س���ك اأن املوؤل���ف م���ن و�س���ع الكلم���ات 
ولي����س املط���رب، فه���ل ي�س���ح توجي���ه دّف���ة اللوم 
نح���و املطرب؟. نع���م عندم���ا يجد ال�س���اعر حرجًا 
عل���ى  يعلنه���ا  فاأن���ه  دخيلت���ه  ع���ن  االإف�س���اح  يف 
ل�س���ان املط���رب نيابة عن���ُه. يجد املوؤل���ف وامللحن 
�سالتيهما يف مطرب يي�ّس���ر لهما الكلمة واللحن: 
يتخيل���ون �س���وته، �س���معته، عالق���ة اجلمهور به 
نف�س���يهما  فيج���دون  ح�س���وره،  في�ستح�س���رون 
منقادين ل�سخ�س���ه، فتاأتيهم كلمات واأحلان متتان 

ب�سلة قرابة لُه".
كم���ا يعق���ب الكات���ب رم���زي يف �س���فحة ٢٩ قائاًل 
:"لكتابة ن�س عن �س���عدي احللي ال نحتاج ملعرفة 
مكان والدته ومثواه. من ي�س���عى لعمل ناجز عنه 
عليه االكتفاء بالف���رتة بني والدته وموته: الفرتة 

التي اأ�سيئت بلمع ومي�س حياته".
تق���دمي درا�س���ة وافية ع���ن ظاهرة �س���عدي احللي 
ت�س���تحق االلتف���ات له���ا عندم���ا تعمره���ا ال���ورود 
بروائحها ون�س���اطها حني تزه���ر، وتنتهي عندما 
تنح�س���ر قواها وي�سبح اأريجها �سحيحًا، فالفنان 
�سعدي احللي حقق اجنازًا فنيًا م�ستحقًا، لكنه مل 
يرفل بنعمائه، بل كان بادرة �سوؤم عليه، هو لي�س 
جناح���ًا ما دام هذا النجاح اأورث���ه اأذى ال طاقة له 
عل���ى حتم���ل وزرها، جن���اح ا�س���تفحل اأذاه وبات 
م�س���در رع���ٍب ل���ُه ومدعاة ح���رية بنف����س الوقت. 
فعلينا اأن ن�س���عى ال�س���رتداد ن�س���تعيد ب���ه مرتبته 
ب���ني العظام م���ن الفنان يف البالد، حال���ه حال اأي 
ف���رد تعر����س ط���وال حياته اإىل �س���وء ح���ظ ونكد 
رافقاه وكاأن���ه جاء اإىل هذه الدني���ا بدون موافقة 
من اخلالق الذي مل ي�س���تطع م�س���ك مزاج غ�س���ب 
ال�سلطات عليه، جراء عقوق مور�س بحق مهنته.

الكاتب من خالل كتابه هذا يذكر قائاًل يف �س���فحة 
3٢ :"ي�س���عى الكتاب لفهم �س���بب ا�ست�س���راء وباء 
النك���ت الذي ع���م الب���الد يف وقت كان���ت تخو�س 
في���ه واح���دة م���ن اأ�س���ر�س احل���روب يف الع�س���ر 
احلديث... وبنف�س الوق���ت حماولة لرد االعتبار 
ملطرب كبري ما اأحوجن���ا اأن نتفوه باعتذار له عن 
طريق تخلي�س���ه من حيف �س���بب له مرارات، لكي 

ي�ستنري تراثه وتظهر حقيقته كمطرب كبري".
الكات���ب رمزي من خالل كتابه هذا در�س اأ�س���باب 
وحتليل �س���لوك جمموعة غ���ري قليلة م���ن االأفراد 
نحو مبدع ك�س���عدي احللي واإل�س���اق م���ا ال يليق 
به من مطاعن. ففي �سفحة 34 يذكر الكاتب قائاًل 
:"ه���و يف جوهره و�س���ع اليد عل���ى نوعية العقل 

الذي اأنتج ذلك ال�س���لوك. تفكيكه ومعرفة اأ�سبابه، 
هو فعل نقدي هدفه فهم ما حدث ومعرفة املعايري 
التي ت�ستند عليها مرجعيات اجلمهور االأخالقية. 
ح���ني نفهم م���ا حدث يف املا�س���ي ملبدع ه���و ثروة 
وطنية، �س���نفهم ما يحدث االآن من �سلوك تدمريي 

جتاه ثروات الوطن".
لذل���ك باالإم���كان للمخت�س���ني تفكي���ك ال�س���لوكيات 
املا�سية الإعادة حتليل ما حدث، ع�سى اأن ي�سطلع 
من هو اأكرث كفاءة يف الت�س���دي مل�س���اكل املا�سي 
واالأ�س���باب احلقيقية لالإ�س���اءة من الفانان �سعدي 
احللي. فاالأفراد يف جمتمع يقوده جهلة م�ستبدون 
واخل���ارج  الداخ���ل  يف  ح���روب  يف  منخرط���ون 

يتحولون اإىل ما ي�س���به اأ�س���جارًا تختار لنف�س���ها 
قامات ق�سرية تفاديًا ملواجهة احلر والعوا�سف، 
ب�س���بب ارتفاع درجة احلرارة و�سدة الرياح، وما 

يجلباه من جدٍب وجفاٍف وموت.
يف بع�س االأحي���ان تتلب�س العق���ل عافية ظاهرية 
حني يبحث عن مت���ٍع تريحه، كاأن ينفق وقته على 
نكات ومزح توّفر لُه �سرورًا مفتعاًل خا�سة عندما 
ال يطاله جّرئها الق�س���ا�س، وال حتدث له ب�س���ببها 
رم���زي يف �س���فحة  الكات���ب  يوؤك���د  م�س���اعفات. 
3٥ قائ���اًل :"مزٌح جتد �س���التها يف مب���دع وفنان، 
وب�س���لوك ي�سبه من يح�سل على راحة من متزيق 
مل�سقات ال�سينما اجلميلة اأو رميها يف الوحل... 
اندف���ع الفرد يف البحث عن م�س���ادر للرتويح عن 
النف�س، يف ظل غياب منافذ لت�س���ريف كبته وكي 
ال تتعر�س عافيته النف�سية الختالل فتكون حدود 
عقل���ه مفتوحة على اجلن���ون، مت النظر اإىل االآخر 

كم�سدر للت�سلية".
ما يثري االأ�س���ى اأن ال�س���خرية اتخذت منحى �ساذًا 
و�س���هوانيًا، واالأ�س���واأ اأن التعر����س لالآخ���ر ه���و 
ابداع رخي����س يف جوهره، االأمر له عالقة بتغرّي 
ح�سا�س���ية الف���رد التي تنج���م عن عدم ر�س���ى عن 
حيات���ه، حني ي�س���بح جم���ربًا على تقبل االإ�س���اءة 
حت���ى اإن مل يك���ن ميار�س���ها فه���و ال يدينه���ا. ث���م 
يت�س���اءل الكاتب رمزي يف كتابه �سفحة 37 قائاًل 
:"م���ن اأين جاءت، يف ظل خ���راٍب وموٍت جماين، 
ه���ذه القريحة وه���ذا الهو����س يف التاأليف الهابط 
للن���كات؟ ال ت�س���ي طبيع���ة وجوه���ر تل���ك الن���كات 
بوج���ود عق���ل خمط���ط اأو اإك���راه يف فع���ل ذل���ك. 
ي�س���به االأمر حالة اأولئك االأطفال الذين ي�س���فقون 
مبتهجني ل�س���ماع دوي �سفارات االإنذار يف نف�س 
اللحظ���ة التي ميوت فيه���ا اأخوانه���م واآبائهم يف 

�ساحات القتال".
يف جمتمع يخ�س���ع حلروب متوا�سلة ولنزاعات 
داخلي���ة تتح���ول القي���م احلار�س���ة للمجتم���ع اإىل 
�س���وٍر متداٍع، فتده���ُم املجتمع ممار�س���ات مفّرغة 
م���ن القيم، ال متتلك بعدًا اإن�س���انيًا. مبا اأن املوارد 
اللغوية ال�سحيحة ال تنتج فكرًا، يتم الرتكيز على 
االآخر وال�س���خرية منه، فهو لي�س �س���وى ق�س���ور 

واإعاقة فكرية م�سدرهما الفقر الفكري واخليبات 
وع���دم القدرة على املواجهة، ففي �س���فحة 38 من 
الكت���اب يذك���ر رمزي قائ���اًل :"مل يك���ن النظام من 
هند����س وخطط لذل���ك الوب���اء، بل هو من �س���مح 
وغ����سّ النظ���ر عن انت�س���اره، الإدخال �س���رور يف 
جمتم���ع حتكم���ه قوانني ال�س���اأم، وال يوجد فيه ما 
ي�س���يع ال�سرور، مما �س���مح للممار�سات ال حتتكم 

لقوانني اأخالقية حتكم العالقة بني االأفراد".
انت�سرت ظاهرة االإ�ساءة للفنان �سعدي احللي يف 
ظ���ل حكم بلغ تردي���ه درجة بات معه���ا موت الفرد 
فع���اًل عاديًا، واأجهزة الدولة التي كانت تراقب كل 
ناأمة �س���محت لهذا الوباء باال�ست�س���راء كو�س���يلة 
لت�س���كني ال���روع بتوجيه النظر �س���وب �س���يل من 
النكات هدفها ت�س���لية هابطة بحق الفنان �سعدي، 
اأ�سبه برتياق م�سكر يخفف االأمل، ويجلب انعتاقًا 
يجرد العقل من حتديد م���ن تقع عليه االإدانة فيما 
يحدث. ففي �س���فحة 4٢ م���ن الكتاب يذكر الكاتب 
رم���زي قائ���اًل :"نح���اول هن���ا رد اعتب���ار وكذل���ك 
حت�سني طرق التعامل مع االآخر، حماربة ال�سلوك 
املرتدي املتمثل يف جعل االآخرين مو�سع �سخرية 
وازدراء يت�سببان يف �س���قاء من يقع �سحية لذلك 
واأعقب���ت  �س���بقت  الت���ي  الف���رتة  ال�س���لوك... يف 
احل���رب عا�س���ت االأغلبي���ة حت���ت ظل خ���وف راح 
يت�س���اعد وتتفاقم تاأثرياته عليها... لهذا ال�س���بب 
يف  فاع���اًل  اجتاه���ًا  ال�س���وداء  ال�س���خرية  بات���ت 
الثقافة ال�س���عبية. تنامي القدرات ال�س���اخرة التي 
تفج���رت، جعلت اجلمه���ور يعجب م���ن اإمكانياته 

على التاأليف".
ال بد من درا�س���ة بنية النكات واملزاح وال�س���خرية 
بح���ق �س���عدي احللي وتفكي���ك مراميه���ا والواقع 
املختف���ي فيه���ا ال���ذي مت التعب���ري عن���ه م���ن خالل 
النكات، االإ�سفاف والبذاءات التي ال بد من ك�سف 
معناها االأعمق، ف�س���اًل اأن �س���عدي منح القدر من 
جماهريي���ة لدرج���ة كان بو�س���عه اأن يك���ون جنمًا 
يرتب���ع عل���ى املوق���ع االأول يف االأحادي���ث واملزح 

اليومية مع اأن جّل ما فعله هو الغناء.
ففي �س���فحة ٥٢ وم���ا بعدها يذك���ر الكاتب رمزي 
حول �س���وت املطرب �س���عدي قائاًل :"حفرت فرتة 
احلرم���ان يف �س���وت مطربن���ا جوًا ي�س���به غروبًا 
كئيب���ًا يطب���ق على اجل���و، حتّل يف ذهن ال�س���امع 
اإ�سراقة مفاجئة تفتح العواطف على كامل كداها، 
فيجيء الغناء احلزين معرّبًا عن تاريخ هو اأ�سبه 
بتن���ور اأوجر طوال الوقت... مط���رب مل يكن من 
�س���عيه ت�س���لية الب�سر بل �س���دمهم وزيادة بلواهم 
عن طري���ق ترتيل كلمة من حرف���ني )اآه( ال جتدي 
كتابتها، بل ال بد �سماعها كي تتملك �سامعها رعدة 
فتغ���دو عميقة الغور في���ه... كي يعربوا عما حلق 
به���م من رزايا بعيدًا عن اإظه���ار البكاء احلر الذي 
ينجم عادة عن �سعف خمجل... عند �سماع االآهات 
ينزاح االأ�سى في�س���كن الرحمن اجل�سد املم�سو�س 
بال�س���يطان... كذلك هو احلال مع مفردات العذاب 
الت���ي ترجتل بعد امل���واالت )اآه، اآخ، اأوياله( كلها 
ت�سبه م�ستح�س���رات التجميل الذي يظل �سميمها 
راب�س���ًا يف االأن���ف... كاأن يجعله���ا )االآهات( مثل 
ورق���ة ن�س���اف متت����س اأحزان���ه يجعله���ا م�س���در 
�س���رور، وكاأنه ُي�س���قط منها ترخي����س الهموم... 
بداًل من الظهور ك�س���خ�س مه���زوم وباٍك، منزوع 

احلياة غارق يف ال�سقام".
لدى �سكان بالد الرافدين ِع�سرة قدمية مع االآهات 
لوجود تاريخ موغل البعد يف الرفقة مع االأحزان، 
واالآهات متنع �سّل اأيدينا عن العمل، جتعلنا نبلغ 
احل���د الذي تتحول اأحزاننا عن���د بلوغه اإىل طاقة 
حتركنا. فعندما اأ�س���بح �س���عدي �سخ�س���ًا �سعيفًا 
و�س���بحًا متهاويًا كان يقت�س���د باجله���د كي يخرج 
االآهات كما كان يفعل اأيام مقتبل �سبابه. لكنه مثل 
التنور امل�س���نوع قدميًا واملت�سقق اجلوانب يظل 
قادرًا على �سنع �سل�سال يعتمد على ما يف جوفه 
من حطب يدمي ا�ستعال النار. كانت اآهاته احلّرى 
تنبثق من تعا�س���ة روح خمذول���ة تعرب عن حنقها 

بنياح متوعٍد جراء اإهانات حلقت به.

سعدي الحلي
الحنجرة النازفة

ظاهرة االستهزاء والثأر 

من اآلخرين كانت 

مسترشية يف حقبة 

مثانينات القرن املايض 

وفرتة الحرب العراقية 

اإليرانية, فحينام يكون 

الفرد متأملًا فأنُه يبل 

بإنزال األمل باآلخر عن 

طريق تسليات رخيصة, 

وهو عبارة عن رغبة بالثأر 

يك يطفأ الشعور بالهزمية 

والهوان يف معركة غري 

متكافأة بينه وبني اآلخر. 

فضاًل عن من ُيستهزأ به 

هو صاحب الحنجرة 

النازفة الفنان سعدي 

الحيل, صاحب األغاين 

التي تخلق إحساسًا مفعاًم 

بالطرب التي يرتنم بها 

السائر مبفرده.

 بد من دراسة بنية النكات 

واملزاح والسخرية بحق سعدي 

الحيل وتفكيك مراميها والواقع 

املختفي فيها الذي تم التعبري 

عنه من خالل النكات, اإلسفاف 

والبذاءات التي ال بد من كشف 

معناها األعمق, فضاًل أن سعدي 

منح القدر من جامهريية لدرجة 

كان بوسعه أن يكون نجاًم يرتبع 

عىل املوقع األول يف األحاديث 

واملزح اليومية مع أن جّل ما 

فعله هو الغناء..
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بال�سرورة  تقود  �سعدي احللي  قراءة  nbsp;اإن 
الكت�ساف جمال وا�سع من الن�ساط الثقايف يتداخل 
في���ه ال�س���عبي بالر�س���مي، وت�س���تبك داخل���ه حقول 
املمار�س���ة الثقافية، فالفنان، على العموم، ال ُي�سّكل 
ظاهرة اإال مبا ُيحدث من تاأثري ال ينغلق داخل حقل 

واحد بل ينفتح ويت�س���ع وميتد مع امتداد ظاهرته 
وتع���دد جماالت���ه التعبريي���ة، والق���راءة، بذل���ك، ال 
تتوّجه لفح����س املطرب الفرد وال ترتّكز عنده على 
ما حتمله ال�س���مات ال�سخ�سية للمطربني من اأهمية 
وهي ت�س���هم باإنتاج اأمناطهم اخلا�سة، لكن القراءة 
تت�س���ع لت�س���مل ال���دور والوظيفة و�س���واّل لفاعلية 
املطرب ب�س���ياغة املزاج العام وا�س���هامه بت�س���كيل 
ال�سخ�س���ية الراهنة ببعدها ال�س���عبي . اإن درا�س���ة 
متاأني���ة ميكن اأن ت�س���اعد اإىل جانب درا�س���ات اأُخر 
بفهم طبيعة ال�سخ�س���ية العراقي���ة وتاأويل اأفعالها، 
االأمر الذي ظل غائبًا) اأو مغيبًا ( عن ميدان البحث 
اجل���اد، عل���ى الرغ���م م���ن احلاج���ة االأ�سا�س���ية لهذا 
الفهم مع توّرط الع���راق مبواجهات خطرة داخلية 
وخارجّية وحروب طويلة �سر�س���ة اإقليمية ودولية 
وح�س���ار قا�س خّلفت جميعها اأث���رًا عميقًا يف بنية 

املجتمع وعّر�ست نف�سيات اأفراده لهزات كبرية .
nbsp;هل تكون وفاة �س���عدي احللي، بناء على 
ذلك، �س���هادة �س���ريحة عل���ى اأر�س���تقراطية الثقافة 
الر�س���مية واإميانها بنق���اوة جوهره���ا وهي تعمل 
على اإق�ساء كل ما هو غري ) ثقايف (، يف فهم قا�سر 
للثقافة، ومبالغتها يف النظر اإىل اأنواع كتابية دون 
اأخرى، وان�س���غالها باأفكار ومقوالت مل توؤِت ثمارًا 
معقول���ة عل���ى اإمت���داد ما يتج���اوز ن�س���ف قرن من 
الزم���ان ؟ وهل توؤ�س���ر وفاته قطيعة ب���ني الثقافتني 
)املعياري���ة( يف توجهه���ا نح���و الفن���ون الراقية و 
) الالمعياري���ة ( يف توجهه���ا الإب���داع الطبقة الدنيا 
من املجتم���ع من اأغاٍن وحكايات �س���عبّية ور�س���وم 

و�سواها من اإبداعات ظلت من�سية يف املنطقة الظل 
من حياتنا ؟ اإنها توؤ�س���ر عرب ن�س���يانها، غياب حلقة 
مهم���ة يف �سل�س���لة ) الدرا�س���ات الثقافية ( ال �س���يما 
يف اأمنوذجه���ا االجتماعي الذي ُتعّد ) الثقافة ( فيه 
و�س���فًا لطريقة حياة خا�س���ة تعرّب ع���ن معاٍن وقيم 
حم���دودة، لي�س فق���ط يف الفن والتعلي���م، بل كذلك 
يف املوؤ�س�س���ات العادية وال�س���لوك العادي، ح�سب 
تعب���ري راميوند وليمز )١( . مثلما يك�س���ف �س���عفًا 
ي���كاد يك���ون مر�س���يًا يف فه���م ) الثقافة ال�س���عبية ( 
وتلقيها والتعامل معها بو�سفها " املظاهر الثقافية 
) احلا�س���رة ( يف هذه املجتمع���ات، مبا اأنها طريقة 
حياة و�س���لوك م���ن فنون وطريقة اإعالن وو�س���ائل 
اإع���الم وحياة جن�س���ية واأغ���اٍن ورق�س و�س���حافة 
و�س���ينما وريا�س���ة…" )٢( وه���ي ت�س���عى الإنتاج 
مقاومته���ا الداللية برف�س املع���اين املنتجة من قبل 
�س���لطة �س���ناعة املعنى لتعمل، باملقاب���ل، على بناء 
م���ا يخ���دم م�س���احلها ويعرّب ع���ن اإرادته���ا وينطق 

بل�سانها .
 ( و   ) الثقافي���ة  الدرا�س���ات   ( كان���ت  nbsp;واإذا 
الثقافة ال�س���عبية ( ولي���دة املجتمعات الراأ�س���مالية 
ال�س���ناعية الت���ي عملت على ر�س���د خمتلف مظاهر 
حياته���ا اخلا�س���ة والعام���ة، واالنتق���ال مب���ا ه���و 
ع���ام ومت���دٍن اإىل مرك���ز العناية الثقافي���ة لالإحاطة 
ب���ه والوق���وف على م���ا ي�س���تغل داخله م���ن اأمناط 
اجتماعية اأو نف�سية اأو �سيا�سية، فاإن ثقافتنا بقيت 
حم���دودة يف حركته���ا، حم���دودة يف حقولها، واإن 
انفتحت يف جانب منها على ) الفلكلور ( و ) الرتاث 

ال�س���عبي ( وهم���ا يتوجهان لروا�س���ب ) املا�س���ي ( 
وموروثاته مقابل انفتاح ) الثقافة ال�س���عّبية ( على 
) الراهن (، لي�س���يف ح�س���ور ) املا�سي ( وغياب ) 
احلا�سر ( بعدًا اإ�سكاليًا جديدًا يف فهمنا للثقافتني، 
ه���ذا البع���د الذي ما ي���زال ينظر اإىل االأثر بو�س���فه 
خال�س���ة ويتجاه���ل الراه���ن يف جانبيه ال�س���عبي 
والفط���ري، واإذا م���ا اهتمت ثقافتنا الر�س���مية باأي 
منهم���ا ف�س���يكون اهتمامها اآني���ًا ال يتطّور وال ميتد 
اإىل ماع���داه و�س���واًل الأنت���اج برام���ج وموؤ�س�س���ات 
تكون م�سوؤولة على نحو مبا�سر عن هذا النمط من 
االإب���داع . ميكن اأن نتخذ من الفن الفطري العراقي 
مث���اًل يف هذا املج���ال، عرب اأمنوذج���ه ) منعم فرات 
( " خامت���ة الف���ن ال�س���اذج يف العامل " وق���د اإنتهت 
حياته يف الثاين من �س���هر اآب ع���ام ١٩7٢ بحادثة 
ر على اكت�س���اف اأهميته اأكرث  ده�س، ومل يكن، قد مَّ
م���ن اأثني ع�س���ر عامًا بع���د اأن ّنبه ل���ه فنانون ونقاد 
اأجانب اأده�س���تهم اأعماله مثل ) الربتو ت�س���انيني ( 
ال���ذي اأعت���ربه " ممثاًل ل���كل االجتاه���ات الفّنية يف 
كل القارات " اأو امل�ست�س���رق البلجيكي الربف�س���ور 
) اآرم���ن اآبيل ( ال���ذي حتّدث عن " العالق���ة الكائنة 
بني املادة وو�س���ائل معاجلة هذه املادة وال�س���ورة 
التي ُتنتج عنها " يف اأعمال منعم فرات، واإن كنا ال 
ننكر كتابة الفنان حممد غني حكمت عنه يف مطلع 
ال�س���تينات )3(، لكنن���ا نتح���دث ع���ن ن�س���يان االأثر 
بغياب االإن�س���ان، ون�س���يان االإن�سان نف�سه حتى يف 
ح���ال ح�س���وره، فالثقافة التي انتبه���ت ملنعم فرات 
مبحف���زات معظمه���ا خارّجي���ة، كما ح���دث ويحدث 
م���ع الكثري من رموزنا الثقافي���ة، تعود وترتكة، ما 
اأن يرحل، اإىل الن�س���يان . لن نن�سى بدورنا قراءات 
وا�س���تعادات �س���عت لتاأمل ه���ذا الفن وا�س���تنها�س 
مبدعي���ه، مثل قراءة ) بديعة اأمني ( املعنونة) خيط 
من ال�سم�س من �س���ومر الأيامنا ( التي تناولت فيها 
اإىل جانب منعم فرات فنانني فطريني اآخرين اأمثال 
حيدر �س���امل وطالل �س���امي وحممد �س���ايف وكاغد 
زيبك)4(، وا�س���تعادة القا�س حممد خ�سري للفنان 
يف ق�س���ته ) اأطياف الغ�سق ()٥(، لكننا نتحدث عن 
ن�سيان ناجت عن قطيعة، وجتاهل نابع من اإنف�سال 
م���ا زال���ت ثقافتنا الر�س���مية ُتغ���رق في���ه الكثري من 
رموز الثقافة ال�س���عّبية، والفطري���ة منها، باإبداعها 
ومبدعيه���ا، مثلم���ا ح���دث ويح���دث م���ع كثريين لن 

يكون �سعدي احللي غري واحد منهم .
nbsp;اإن هيمن���ة م���ا تعي���د تنظي���م ال�س���لة بني 
�سعدي احللي وبني م�س���تمعيه من عراقيي الطبقة 
الدنيا، خ�سو�س���ًا يف حفالته اخلا�س���ة التي ت�سهد 
بعد ت�س���جيلها اإقبااًل �س���عبيًا وا�س���عًا، فالكلمة غري 
املتحفظ���ة واللح���ن غ���ري امل���وّزع توزيع���ًا دقيق���ًا، 
والفرق���ة املو�س���يقية �س���به املرجتل���ة وه���ي تعاين 
م���ن فجوات ب�س���بب غياب بع�س االآالت وح�س���ور 
وا�س���ح الآالت اأُخ���ر حت���اول �س���د النق����س فتمن���ح 
االأغني���ة اأثرًا طاغيًا، كاآل���ة الكمان التي حتولت اإىل 
فرقة مو�سيقية لوحدها ودخلت هي االأخرى جمال 
االإعج���از لُينقل عن عازفها ) فالح ح�س���ن ( ما يوؤكد 
قدرته غري املحدودة للتعامل مع االآلة كل ذلك ُي�سبح 

من �سمات امل�سهد الغنائي ال�سعبي ومزاياه التي ال 
ترتك م�س���افة ب���ني االأغنية واجلمه���ور، فاجلمهور 
حا�س���ر يف االأغنية، متوحد معها، داخل م�س���هدها 
بكل ما ي�س���احبها من فعالي���ات تعبريية، اإنها بذلك 
تعمل على اإطالق معانيها اخلا�س���ة بو�سفها جزءًا 
من ثقافة �س���راع " تقحمه من اأجل �س���ناعة معاين 
اجتماعي���ة ت�س���ب يف م�س���لحة الثان���وي، ولكنه���ا 
ال حتظ���ى بتاأيي���د اأيدلوجي���ا املهيمن، واالنت�س���ار 
يف هذا ال�س���راع مهما كان �س���ئياًل وحم���دودًا فاإنه 
ينت���ج متع���ة �س���عبية، وه���ي باالأ�س���ا�س اجتماعية 

و�سيا�سية" )٦( .
�س���عدي احللي  اإطاللة  تك���ن  nbsp;م���ن هن���ا مل 
م���ن التلفزي���ون العراق���ي خالل ) قاد�س���ية �س���دام 
( مرتدي���ًا بدل���ة العري���ف بعد من���ع طويل لت�س���بق 
حركت���ه يف جم���ال النكت���ة وق���د لب����س فيه���ا البدلة 
الع�س���كرية اأي�س���ًا، يف حركته بني جمالني ر�س���مي 
و�س���عبي، غنائ���ي و�س���اخر . كان���ت النكت���ة، عل���ى 
ال���دوام، ت�س���بق االأغني���ة يف �س���راع الهيمن���ة بني 
الثقافت���ني، فما حت���اول الثقافة الر�س���مية اأن تقوله 
بتبنيه���ا اجلدي���د ل�س���عدي احللي مبا يتما�س���ى مع 
اأهداف وغايات تقت�س���يها حرب ال�سلطة الر�سمية، 
اأبطاله���ا  متن���ح  وه���ي  ال�س���عبية  الثقاف���ة  تهدم���ه 
ح�سورًا اأو�سع، فال �سيء ي�سبق النكتة اأو يتجاوز 
ح�س���ورها على امتداد �س���نوات احل���رب، لذلك فقد 
اإنقطع �س���عدي عن الظهور على �سا�سة التلفزيون، 
رة اأخرى  على الرغم من ا�س���تمرار احلرب، ُمن���ع مَّ
اأو متَّ جتاهله لتوا�س���ل النكتة �سريانها . اأال يوؤ�سر 
ذلك اآليات دفاع متّيز الثقافة ال�س���عّبية، مثلما ي�سري 
لقدرات عقلية تدير املواجهة من جانبها وتوا�س���ل 
ال�س���راع ؟ فالثقافة ال�سعّبية " ت�س���نعها ت�سكيالت 
 Subordinate متع���ددة م���ن اأنا����س ثانوي���ني
منزوع���ي ال�س���لطة disempower بعي���دًا عن 
امل�س���ادر، املادية منها واملعنوي���ة تلك التي يوفرها 
نف����س النظ���ام االجتماع���ي الذي هم�س���هم، لذا فهي 

متناق�سة ويف حالة �سراع مع مركزها ")7( .
يف  ُتالح���ظ  اأن  ميك���ن  اأخ���رى  nbsp;مفارق���ة 
العالق���ة ب���ني الثقافتني وهي ت�س���هد �س���لوكًا معقدًا 
ال يخل���و م���ن جتاه���ل ناجت ع���ن ترّف���ع اأو خجل اأو 
اإدع���اء من قب���ل الثقافة الر�س���مية وممثليها للثقافة 
اأمن���وذج  احلل���ي  ف�س���عدي  ورموزه���ا،  ال�س���عّبية 
الثقافة ال�س���عبية و�س���وت الطبقة الدنيا ميثل، يف 
���رح به، من  اأحيان كثرية اإختيارًا خا�س���ًا، غري م�سّ
قبل مناذج تنتمي يف مظهرها وممار�س���تها للثقافة 
الر�س���مية، داخ���ل ال�س���لطة وخارجه���ا، وتتعداه���ا 
اإىل الكث���ري م���ن ) الفئ���ات الواعي���ة ( الت���ي تعت���رب 
�سعدي مطربها املف�س���ل ورديف اأوقاتها احلميمة، 
لكنه���ا، وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك، تكت���م اإختياره���ا 
وتتج���اوز اعتباره���ا يف ن���وع من اال�س���تهالك ] اأو 
 nbsp; ) Conspicuousاالإدعاء [ املظه���ري
منه���ا  الكث���ري  يدف���ع   )8(  )Consumption
ل���ه  اال�س���تماع  يف  برغبته���ا  الت�س���ريح  لع���دم 
واالق���رتاب م���ن اأجوائ���ه احلياتي���ة . اإن نوع���ًا من 
الرّتف���ع واخلجل يبدوان م�س���وؤولني ع���ن مثل هذا 
املوقف اإذ ي�س���تنكر بع����س اأبناء الثقافة الر�س���مية 
التعّلق باأمنوذج �سعبي هو من �سمن ُملكية الطبقة 
الدني���ا مثلم���ا ه���و اأمنوذجه���ا الذوقي، اإنه���م بذلك 
يتن�س���لون م���ن �س���بهة ) املط���رب ال�س���عبي (، فكما 
ي�س���ّكل الذوق العام طابعًا رمزيًا لفئة مّعينة ي�سهم 
بتج�سد هويتها ويفرت�س ح�سانتها . مثلما ي�سّكل 
اخلجل م�س���ّوغًا اأخر للتكتم، فما ت�س���بغه ) النكتة ( 
على �س���عدي احللي من دور ُيّعد وازع���ًا قويًا لعدم 
ت�سريح اأبناء الثقافة الر�سمية بامليول واالهتمام، 
فالنكت���ة الت���ي ت�س���هم يف اأحي���ان كث���ريه مبقارعة 
ال�س���عبي  املط���رب  وا�س���تثمار  ال�سيا�س���ية  االإرادة 
للتعبري عن املقموع االجتماعي واجلن�س���ي الأفراد 
الطبق���ة الدني���ا ت�س���عى، ول���و ع���رب ال�س���لوك غ���ري 
ال�س���وي، للحفاظ على مطربها، والدفاع عن واحد 

من امتيازاتها الطبقّية النادرة.

يق���ف �س���عدي احلّل���ي عل���ى دعامتني م���ن ال�س���فافية ال 
ي���كاد يقف عليهما مط���رب غريه، وهما �س���فافية االأداء 
و�س���فافية الكالم ال���ذي غناه، وعلى الرغم من �س���دود 
النق���د املو�س���يقي عن���ه وتاأّخ���ر العناية ب���ه يف االذاعة 
والتلفزيون اإاّل اأّنه اتخذ و�سيلتني لل�سهرة عاملا بذلك اأو 
غري عامل، اأما الو�سيلة االأوىل فتتجلى يف “الكا�سيت” 
انت�س���ار  نتيج���ة  ال�س���بعينيات  يف  تداول���ه  مّت  ال���ذي 
امل�س���ّجل، فكان و�س���يلته لطرق باب الذائقة ال�س���معّية، 
�س���اعده على ذلك اأ�س���حاب مكاتب الت�س���جيالت الذين 
كانوا يتخذون من مكاتبهم ما ي�س���به االأ�س���توديو هذه 
االأيام، في�س���جلون اأغاين �سعدي ويقّدمون لها موثقني 
املنا�س���بة والتاريخ ومكان الت�سجيل والفرقة املرافقة، 
ولعل هذه الت�س���جيالت هي الوحيدة التي كانت تعلن 
اأ�س���ماء العازفني ور�س���خت اأ�س���ماء فنانني مثل عازف 
الكمان فالح ح�سن، العازف االأ�سطورة/ال�سفاف الذي 
راف���ق جّل املطربني الريفيني وال�س���عبيني وترك نكهته 
اخلا�س���ة ومل�سات اأ�سابعه ال�ساحرة على االأغاين التي 
ا�س���رتك يف عزفه���ا، اأم���ا الو�س���يلة الثاني���ة التي كانت 
نتيج���ة عن �س���فافية االأداء فتتجّل���ى يف دعامة واأهمية 
ال�س���عراء الذي���ن تعامل���وا مع���ه وعل���ى راأ����س القائمة 
ياأتي ال�س���اعر كاظم الرويعي، وناظم ال�سماوي ف�سال 
عن دعام���ة واأهمية امللحنني مثل حمم���د جواد اأموري 

وحم�سن فرحان. 
ف���كان عن طري���ق تلك���م الو�س���يلتني يفر�س ح�س���وره 
عراقّي���ا ويتقدم اىل االذاعة والتلفزيون �س���يئًا ف�س���يئًا 
حت���ى هيم���ن عل���ى الذائق���ة ال�س���معية يف الثمانينيات 
�س���عودا حت���ى وفات���ه وه���ي امل���ّدة الت���ي ع�س���فت بها 
احل���روب واحل�س���ار والتغ���ريات ال�سيا�س���ية يف حني 
كان �س���عدي احلل���ي يعّمق الطرب والل���ون اخلا�س به 

من خالل �سوت فريد يغني الكالم الذي يحب.
اأغنيته “تنا�س���دين علي���ك النا�س وحترّي �س���جاوبهه” 
توؤكد اأن �س���عدي احلل���ي مطرب مديني بنكهة �س���عبّية 
يتذوقه���ا املدني���ون، فلغ���ة ال���كالم املغنى لغ���ة مدينية 
وه���ي لغة تق���وم على جترب���ة متثل العام���ة املدينيني، 
و “ميت���ه ال���َكاك” كلمات كاظ���م الرويعي احلان حممد 
جواد اأموري مثاٌل لتلك االأغاين التي ا�ستلهمت الغناء 
نف�س���ه، وال�س���وق للق���اء: )ميته الكاك مي�س���ّيع �س���نني 
العم���ر بف���راكك/ ميت���ه ال���كاك اأغنيلك واجمع �س���وكي 
ب�سواكك/ يا واحة ورد وتفوح/ يا اأول ع�سك للروح/ 
�س���الفتي طويل���ه اوي���اك ميت���ه ال���كاك(، فف���ي املقطع: 
)لنتظ���رك و�س���د اعي���وين لهالل���ك/ و�س���ملك جلمه ما 
م���رت على بالك/ وط�س���ن �س���حجتي بوج���وه عذالك/ 
ي���ا واحة ورد وتفوح/ يااأول ع�س���ك للروح/ �س���الفتي 
طويل���ه اوي���اك ميته الكاك( ت�س���مو �س���فافية احلب عن 
طريق �سور �سعرّية �سفيفة ومبتكرة وعميقة ومعي�سة 
يف اآن واح���د لرتتقي الكلمات بالغناء ال�س���عبي لتزجه 
مبديني���ة املعاجلة والروؤية ولتفت���ح اأمامه اآفاق التلقي 
رحبة ل�سفافية روح �س���عدي احللي وتلقائيته و�سدقه 
وطرقه على روح اأداء وطور �س���ار ال ميثل اإاّل �س���عدي 
وال يقرتب منه مطرب �س���واه لقدرته على متثل الكالم 
ال���ذي اأذاب العتاب بال�س���وق، والق�س���وة بال�س���فافية: 
)يا حنظل فراكك يا ع�س���ل �س���وفك/ تظل عط�س���انه كل 
روح���ي لطيوف���ك/ ذبل���ت وردت���ي وامل���اي بجف���وكك/ 
ي���ا واح���ة ورد وتفوح يا اأول ع�س���ك للروح/ �س���الفتي 
طويله اوياك ميته الكاك( وال ميكن اإغفال ما مفاده اأن 
�س���وت �سعدي يحمل دائمًا حزنًا �سفيفًا يت�سادى حتى 
يف تلك الكلمات التي تخو�س يف ال�سفافية وتناأى عن 

الق�سوة.

سعدي الحلي.. الكالم 
الشفيف والحزن العذب

الثقافة وشعبيتها
في ذكرى الحلي

هل ُتطوى بوفاة سعدي الحيل 

واحدة من الصفحات املؤثرة 

يف الثقافة الشعّبية العراقية؟ 

وهل تغيب هذه الصفحة عىل 

مرأى ومسمع من الثقافة الرسمية 

املمثلة، باستجابتها للسلطة 

الثقافية وبتعبريها عن أرادتها 

ونظمها ومؤسساتها، لسلطة 

)صناعة املعنى( وهي التي مل 

تبادر منذ أن ملع نجم سعدي 

الحيل ملكًا غري مّتوج لألغنية 

الشعبية، وناطقًا غري رسمي 

باسم الطبقات الدنيا من املجتمع 

العراقي، بقراءة املطرب – 

الظاهرة – ودراسة مجاالت 

حضوره يف الوعي واملامرسة 

الجامهريية، وقد تجاوزت ـ 

هذه الظاهرة ـ حدودها وحقول 

تلقّيها املحتملة لتدخل إىل حقول 

أوسع، أبعد مدًى من املؤدى 

العاطفي ألغنيته وتسهم بإنتاج 

منط خاص من الغناء أصبح خري 

ُمعّب عن املدينة العراقية التي 

مل تتخّلص كّلية من املكونات 

الريفّية، مثلام متكنت برمزية 

صاحبها من التوغل عميقًا يف 

الحدثني العراقيني السيايس 

واالجتامعي، مع ترّكز سعدي 

الحيل بطاًل متّوجًا هذه امّلرة 

للنكتة التي جعلت منه، يف 

حّدتها وذكائها ودّقة بنائها، قيمة 

داللية تتحّرك يف بعدها التداويل 

فيتّحرك معها شعور جمعي 

مضمر، وتنطلق فُتطَلق من خاللها 

مكبوتات سياسية واجتامعية 

وجنسية مل تتمكن الثقافة 

الرسمية عىل إختالف مظاهرها 

ونظم إبداعها من التقاطها 

والتعبري عنها، ناهيك عن إطالقها 

والتعبري من خاللها عن مقموعات 

جّمة.

د. لؤي حمزة عباس

د. رشيد هارون



) حاير ممتحن �سرتكب يا راي .. فكري كله مّيك ( 
مْل يبَق �سيٌء يف الربايا ..

اجلنود � وهذا هو حظ اأوالد امللحة � ميتون
واجلرناالت االأ�سوُد على ابناء جلدتهم

اأ�سحاَب ال�سيوف املتقاطعة
والتيجان الراجفة على االكتاف

يلب�سون الد�سادي�َس
وي�سوقون �سياراتهم الرباعية الّدفع

منذ الطلقة االأوىل ..
تاركنَي اجلمَل مبا حمْل ،

َنهَب ال�سكاكني التي يغر�سها الوحو�س امللتحون
بعيدًا يف حلمه ، فت�سيل دماء العراقيني

بواِد غري ذي زرع
ونف�سك ت�ّساقُط ، ويداك على جمرة قلِق ترتع�سان

والندامى غرقوا يف الريح..
ماتوا ظماأً ..

والروُح ترك�ُس ، ثّم ترك�ُس ..
اأيَن ترك�ُس ..؟

)الوين ناكل حملك اأبهّليل ركد روحك (
فال اآن وال ودان ..

واأ�سراب من االأرواح املغدورة
تطرق اأبواب ال�سموات ..

وما من جميب ..!!
والقلوب التي جتل�س على العتبات ..

فار�سًة �سليلها..
هي قلوب اأمهاتهم

عّل روحًا تهبط .. وال تهبط ،
ركب دهري امل�سايب وردمني

واإله بكل احلدايق ورد مني
�س�سرب الروح بعدك وردمني

واأنه اإكبور النجف تزحف علّيه
ياااااااا اإلهي ..

اأي�سّل �سوت املوت يف اأرحامهّنه
وهل �سّكت الريح ا�سماعهّنه

اأتقول ويح ثواكل بوحيدهّنه
)حمّلنه ت�سعًا وخطن عليه �سمر جلودهًنه(

فاأطحن زرنيخك يا �سعدي
واألهمه ممزوجًا مع ما تبقى من نواٍح

يوقظ املوتى
يف �سدورهًنه
وغِن يل االآن :

لطمهه .. كلت باملوت هلغربة لطمهه
بجه منها و�سكه وردها علّيه ..
واأ�سرب ب�سوتك بطن االأر�س

فاأن�سقت من القتلى ال�سماء
ومّدت �سّلمًا تت�سلقه االأرواح امل�سوية

يف جحيم الّلحى وجحيم الوحو�س
التي تخبط املودة �سافية يف رقابنا

وت�سلي .. والّرب يرى ..
وال�سماء ت�سيء.

قويل �سيئًا ايتها ال�سماء
فهل هي حرب بني األهني

اأم انه األه واحد ..
قويل �سيئًا ليطمئن قلبي ،

فِمَم تخافني اأَيتها ال�سماء
وا�ستبديل جنومك املطفاأة

من فتاوى املتاأ�سلمني
بدموع العراقيني

لتكوين اأكرث اإ�سراقة ورحمة ..
فاأندْف يا �سعدي

اإندف قلبك جبل الهّم
فال اأحد غري �سوتك

بعينيه الع�سليتني ، ورقته التي ال تن�سب ،
ويديه الواثقتني ، و�سدره الرحيب ، يعيد لالأ�سجار

خ�ّمرتها ، فت�سّل البالبل يانعة يف ثمارها ،
الغي���وم  فتاأتل���ق   ، م���ن مناقريه���ا  الغن���اء  وي�س���يل 

باأقوا�س قزح
م���ن العّمات واخل���االت ، ومتط���ر راق�س���ة باالألوان 

كّلها
وباالأديان كّلها ، و�سوتك هو الرتجمان الوحيد
اىل حيث ينب�س القلب ، فتفي�س املحبة مب�سملًة

من �سدورهم .. فريق�س يف البيدر ال�سنبل
فال منقَذ االآك واأعني غيمتك التي تطري

باالآف االأجنحة مبلّلة بدموع الفرح
يف عيون العمات واخلاالت القادمات

من عكد املفتي وعكد البو�س ،

وبينهما �سمرُة ناي ت�سّر الناظرين ..
ومن عكد اليهود وعكد العجم ، وبينهما قو�س كمان

) واأجناب نزلو بالطرف يا مّية اأحبهم (  ،
ومن عكد ليلى وعكد كمرة وبينهما نافورة نور

و�سبايا ومري حديثات وفخاتي
وكمنجات وبرتقال وطا�سات ومنا�سف

وحمام ن�سوان ..
وم���ن عك���د الك���رد وعك���د البي���ات ، وبينهم���ا �س���رب 

كناري
وثياب خ�سر وا�ستربق ورباب ومنا�سري

و�سالم ..
) اآنه وحيد واننت بنات هوايه (

فت�سج االأزقة يف حنجرتك
)اأ�سيحن وال�سده ال�سوتي ينابي

طحت وارماحهم عجله ينابي (
وتفوح برائحة الرحمة

والّلبوُة تزاأر يف �سوتك
واأنت ترّو�سها ،

تفلرُت هذا االأمل النازف يف قلبها
وت�سرب مّرها ، فيغفو الع�سل على �سفتيك

وتتلون وردة الباكلة يف راحتيك ..
)اأمك طاغية يا زين االو�ساف تتباها بجمالك (

فاأي قطاة هذه االأم التي تقفز من �ساقية ل�ساقية
لُتدَل الغيوم على ال�سواقي الّر�سع ،

)وخاالتك عليك اإتخاف وتغار حته من خيالك (
واأنى لنا ان نلمح خيالك

واأنت يا من ال اأحد يراه ، وتر�سمه اخلواطر
)متعنه الله بجمالك قبل نامه

ولهذا جعلتك قبل نامه(
) وعماتك يلقبنك ي�سفاف

بالن�سبة جلمالك
واآنه راح األقبنك وا�سميك

روحي معلكه بيك ( ..
وروحي معلقة بالنخلة التي يغفو يف ظلها االأنبياء

وترتُل مباليني البالبل ،
اآيًا يطرُي به احلمام اىل ال�سالم

والتي �سمتها ال�سم�س عراقًا
وعمدتها بالذهب اخلال�س

يف قلوب العراقيات ال�سابرات املوؤمنات ..
مّيه عود من تو�سل احلرب خلي عينك بعني الّله ،

ودير بالك على ولد اجلريان ..
فاأ�سرقت يف نخيلها رطبًا

واأو�ست قمرها ااّل يفطم ر�سيعًا من حليبه
فال غرابة من هذا احلمام املتطاير

من اأكف احلليني وهم ينامون �سيفًا
فوق �سطوح منازلهم

فال جائع وال ديك ينبه الزعالنة..
بطلت ما نامي�س باحللة وحدي

اأزعل وكول اتطول ويردين �سعدي ..
ف�سوتك ياأتيني من تيغة اىل تيغة

�ساجًا بع�سافري الّلذة ..
واأنا اأتاأرجح بني احللم وبني اليقظة فاأقفز

كال�سائر يف نومه فوق �سطوح اجلريان
وادخل كّلته التي تهدر بالفحولة ..

فلقد خ�سَّ الّله �سوتك
بخمر اجلنة وحالوة احلور العني ..

وبالدلّلول يلوطن يبني
دلّلول ونذره قربانا للعراقيني

و�سيمهم اىل يوم قيام ال�ساعة ،
لينام الفقوؤاء اآمنني قانعني

مبا اآتاهم الّله يف اأنهارهم ونخيلهم ،
وهم ي�سّبحون يف بيوتهم الطينية

فلْم يعرفوا غري ال�سموع
التي ي�سيئون بها اجلبال وال�سهول

واالأنهار �سالحًا ..
ليكون العراق بردًا و�سالمًا ..
وهم يزورون بع�سهم البع�س
متبادلني ما جتود به تنانريهم

من خبز العبا�س ومن كعكة عيد امليالد ..
فمن اأيَن جاءت كّل هذه اخلناجر وال�سكاكني

وال�سيوف والقاذفات الراجمات ال�سادقات
املوؤمنات ..

اأكانت خمباأة بني العمائم والّلحى ..
)كّلها اتريد ترمي ال�سهم بح�سايه

اآنه وحيد وننت بنات هوايه (
******

موفق محمد

سعدي الحلي.. في جنائنه


