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موقف مشهود للجواهري

ع���������دن���������ان ح���س���ي���ن

امل ��رة الأوىل الت ��ي التقيتُ فيه ��ا اجلواهري
وجه� � ًا لوج ��ه كان ��ت يف الع ��ام  1975اثناء
االحتفالية التي ّ
نظمها يف بغداد احتاد كتاب
�آ�سيا وافريقيا لت�سليمه جائزة اللوت�س .كان
لقا ًء �سريع ًا جد ًا ..كنتُ يومذاك �أعمل حمرر ًا
يف �صحيفة”طري ��ق ال�شع ��ب» ،وق ��د �سعيتُ
ال�ستنط ��اق اجلواه ��ري ع ��ن �شع ��وره وهو
يت�س ّلم اجلائزة ..قال كلمة موجزة ،فلم يكن
يف و�سعه اال�ستفا�ضة ..كان حماط ًا بالكثري
من الأدباء العراقيني واالجانب وباملعجبني
به ،ف�ض ًال عن م�س�ؤولني حكوميني.
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قب ��ل ذلك كن ��تُ ممن حف ��ظ بع� ��ض �أ�شعاره،
لك ��ن درا�ست ��ي لل�صحاف ��ة يف جامع ��ة بغداد
ح ّتم ��ت عل � ّ�ي البح ��ث يف املكتب ��ة الوطني ��ة
ومكتبة املتحف ع ��ن ال�صحف التي �أ�صدرها
اجلواهري ،وبخا�صة”ال ��ر�أي العام» ..وقد
زادتني مقاالت ��ه املُجلجلة �إعجاب ًا به وبلغته
الفخم ��ة و�شجاعته ال�سيا�سي ��ة ،وجعلتُ منه
�أحد قدوات ��ي ،فرحتُ �أحلم �أن �أكون �صحفي ًا
من طرازه.
يف الثمانيني ��ات جمعن ��ا املنف ��ى ال�سوري..
كن ��تُ �أزوره م ��ن �آن اىل �آخ ��ر م ��ع زمي�ل�ات

وزمالء م ��ن املثقفني الذي توطنوا العا�صمة
ال�سورية ،وكانت هناك زيارات عائلية �أي�ض ًا،
فقد ت�صادف �أن تك ّفلت زوجتي ،هيفاء جميل
الدايني ،مهمة تن�ضيد كتاب مذكراته.
ل ��ن �أن�سى �أب ��د ًا موقف� � ًا للجواه ��ري يف تلك
احلقب ��ة زاد م ��ن حمبت ��ي وتقدي ��ري له .يف
�أواخ ��ر الع ��ام � 1990أت�ص ��ل بن ��ا يف دم�شق
الأم�ي�ن الع ��ام مل�ؤ�س�س ��ة �سلط ��ان العوي� ��س
الثقافي ��ة االماراتي ��ة اال�ست ��اذ عب ��د احلمي ��د
�أحم ��د واملدي ��ر التنفي ��ذي جلائ ��زة �سلط ��ان
العوي� ��س اال�ست ��اذ عبدالإل ��ه عب ��د الق ��ادر

(كاتب عراق ��ي) ،وك ّنا منث ��ل رابطة املثقفني
الدميقراطي�ي�ن العراقي�ي�ن ،مبدي�ي�ن الرغبة
برت�شي ��ح اجلواه ��ري لني ��ل جائ ��زة جديدة
تق ّرر منحها لل�شخ�صي ��ات الثقافية املرموقة
ذات املنج ��ز الثق ��ايف املمي ��ز ،اعتب ��ار ًا م ��ن
ال ��دورة الثاني ��ة ( )1991 -1990الت ��ي
�ستعق ��د الحق� � ًا .اقرتحنا �أن تت ��وىل الرابطة
�أمر تر�شي ��ح اجلواهري للجائزة ،و�أخربانا
ب�أن من �شروط منح اجلائزة موافقة املر�شح
ّ
اخلطية على الرت�شيح.
ذهبن ��ا �إىل اجلواه ��ري يف دارت ��ه ب�ش ��ارع
الرو�ض ��ة يف دم�ش ��ق ،زه�ي�ر اجلزائ ��ري
وفا�ض ��ل ال�سلط ��اين و�أن ��ا ورمب ��ا كان معنا
�أي�ض� � ًا الزمي ��ل ع�صام اخلفاج ��ي ،و�أبلغناه
بن ّيتنا تر�شيحه جلائ ��زة العوي�س اجلديدة.
ب ��دا اجلواه ��ري مرتاح� � ًا ج ��د ًا وه ��و يالزم
زاويته الدائمة يف �صالون الدار قرب طاولة
�صغ�ي�رة مك ّلل ��ة دائم� � ًا بق ��دح الف ��ودكا ،لكن
عندم ��ا قد ّمنا له ا�ستم ��ارة الرت�شيح للتوقيع
موافق� � ًا ،انتف�ض وقال بقدر من الغ�ضب� :أنا
�أوقع عل ��ى تر�شيحي! ..كيف؟ ..ال �أريد هذه
اجلائزة!
�سعين ��ا ّ
كل جهدنا لإقناعه ب� ��أن الرت�شيح من
الرابطة الت ��ي اختارته عند ت�أ�سي�سها رئي�سا
فخري ��ا له ��ا ،و�أن التوقيع هو �إج ��راء �شكلي
ُم ّتب ��ع يف كل اجلوائ ��ز الدولي ��ة املرموق ��ة
للتو ّث ��ق م ��ن موافق ��ة املر�ش ��ح عل ��ى قب ��ول
اجلائ ��زة .ظ � ّ�ل ُمعان ��د ًا ،وتط ّل ��ب الأم ��ر �أن
ن�ستعني بابنته خيال وابنه كفاح اللذين كانا
ي�شاركان ��ه ال�سك ��ن يف تلك ال ��دارة ،القناعه
بالتوقيع الذي جاء �أخري ًا ولكن بعد ا�سابيع
عدة.
كان اجلواه ��ري معت� � ّد ًا بنف�س ��ه ومبكانت ��ه
الأدبي ��ة �أيمّ ��ا اعتداد”...يطلعله» ،كما يقول
ال�سوريون.

�������ري :ص�������ورة
ال��������ج��������واه�
ّ
ً
رم����زا
ال��ت��ق��ل��ي��دي
ال���ش���اع���ر
ّ
ش�������اك�������ر ل���ع���ي���ب���ي

اجلواه ��ري يف الثقاف ��ة العراقي ��ة رم ��ز
و�سيا�سي�”،أيقونة”ثقافية كما يُقال
�شعريّ
ّ
الي ��وم .مل يكن ممكن ًا ،حت ��ى العمر الذي بد�أ
جيلي ُيك� � ُّون في ��ه مواقف نقدي ��ة �شخ�صية،
و�إىل يومن ��ا ه ��ذا ،زحزحة البع ��د الأيقو ّ
ين
أحب املر ُء خياره العموديّ �أم مل
للجواهريّ َّ � ،
ُحب .يف زمن مت�أخر قلي ًال �أمكن فيه الف�صل
ي ّ
نظري� � ًا يف الأق ��ل ب�ي�ن البعدي ��ن (ال�شعريّ )
و(ال�سيا�سي) الذي ّ
تف�ض ��ل الثقافة العراقية
ّ
الدم ��ج بينهما ،اع ُت�ب�رتْ مواقف اجلواهريّ
العراقي
الوطنية امل�ؤيدة النتفا�ضات ال�شعب
ّ
امللكي ،ودخول ال�شاعر
ووثباته �أب ��ان العهد
ّ
املتك ��رر �إىل ال�سج ��ن وثبات اجلري ��دة التي
كان ير�أ�س حتريرها عل ��ى مواقفها الوطنية
وتع ّر�ضه ��ا للم�ضايق ��ات والإغ�ل�اق ،جوهر ًا
و�أ�سا�س� � ًا جلمالي ��ات �شعره .و�أثن ��اء الفرتة
وتر�سخ ��ه
الت ��ي انبث ��ق فيه ��ا ال�شع ��ر احل� � ّر
ُّ
النهائي
�اره
وم ُِ�ض ��ي اجلواه ��ري عل ��ى خي �
ّ
يف كتاب ��ة الق�صي ��دة العمودي ��ة ،وق ��ع غ�ض
احلداثي
الط ��رف وما زال عن مُفا َرقة الرجل
ّ
يف ال�سيا�س ��ة ،وال�شاعر املُحافِظ يف ال�شعر،
واع ُت�ب َ�ر اجلواهري ،وف ��ق تخريجات النقد
والعربي ،من �آخر ب ��ل �آخر �أعمدة
العراق � ّ�ي
ّ

ال�شع ��ر الكال�سيك � ّ�ي العم ��وديّ الكب ��ار ،رغم
وج ��ود �أعم ��دة مماثل ��ة ترف ��ع هي ��كل البنية
ال�شعري ��ة التقليدي ��ة بال�صالب ��ة نف�سه ��ا ،يف
الع ��راق و�سوري ��ا احلديث�ي�ن .ولعلن ��ا نتفق
م ��ع د .ج�ل�ال اخل ّي ��اط يف خال�صته�”:إ ّن ��ه
ّا�سي �أخط�أه الزم ��ن ،ووجوده يف
�شاع ��ر عب ّ
الق ��رن الع�شرين مي ّثل ظاه ��ر ًة غريب ًة” .ثمة
�شيء
ع�صي عل ��ى الو�صف جعل اجلواهريّ
ّ
ا�ستثن ��ا ًء و�ش ��ذوذ ًا ع ��ن القاع ��دة ،حت ��ى
بالن�سبة ملثقف يزع ��م �أن الدمج بني البعدين
املو�صوف�ي�ن (ال�شع ��ريّ ) و(ال�سيا�س � ّ�ي) غري
كاف لت�أ�سي� ��س جمالي ��ات �شعري ��ة معا�صرة
ٍ
ر�صينة ،ناهيك عن زعمه �أن ال�شكل ال�شعريّ
لي� ��س �أمر ًا حماي ��د ًا قليل ال�ش� ��أنّ .
كل �سجال
تقريب وم�صاحل ٍة بني الطبيعة اجلمالية
عن
ٍ
وال�شكلية التقليدية ل�شعر اجلواهري و�شعر
احلداثة ،يندرج وفق تقديرنا يف باب �إيجاد
أدبي
املخ ��ارج حل ��بٍّ مُنف ِل � ٍ�ت ع ��ن املنط ��ق ال ّ
لل�شخ�ص ،بل هو تقعيد ال�ستثنائه.
عندم ��ا �أ�ص ��در اجلواه ��ريّ ع ��ام 1971
االفرتا�ضي
عمله”�أيها الأرق» ،ال ب ّد �أن املثقف
ّ
�صاحب املتط ّلبات اجلمالية العالية واملزاعم
النقدية ،ق ��د َخ ّفف قلي ًال من غل ��واء مزاعمه.

فالق�صي ��دة ذات البح ��ور اخلفيف ��ة وال�صور
الأقرب ملخيلة م�ستحدث ��ة من غالبية �شعره،
ُت َق ِّر ُب ب�ضرب ٍة واحدة ،ورمبا يف مرة نادرة،
اجلواه ��ري� ،شاع ��ر ًا وموقف� � ًا ور�ؤي ��ة ،م ��ن
(حداثة �شعرية ما) .عندما نقر�أ:
�أنا عندي من الأ�سى جب ُل

يتم�شى معي وينتق ُل
ف�إنن ��ا �أم ��ام �ص ��ورة ال نع�ث�ر عل ��ى �ص ��ورة
حديث ��ة ،ف ��وق واقعي ��ة ،مثله ��ا يف �شع ��ره
العم ��وديّ �إال ن ��ادر ًا (جراح ال�ضحاي ��ا ف ُم).
مل ��اذا مل ُتق ِن ��ع منطلقاتُ احلداث ��ة يف ال�شعر
�شاعر ًا كاجلواهريَّ  ،كما �أقنعته يف ال�سيا�سة
واالجتماع؟ هذا ال�س�ؤال جدير بالطرح �أمام
جمهرة م ��ن ط�ل�اب الثانوي ��ات واجلامعات
العراقي�ي�ن ،ولع ��ل �إجاباتهم �ستك ��ون �أقرب
ل ��روح ع�صره ��م ،ولعله ��ا �ستح ��وز مكان� � ًا
كبري ًا جوار �إجاب ��ات �أكادمييينا .هل املزاج
العراقي العام �أك�ث�ر مي ًال لل�صوت
ال�شع ��ريّ
ّ
املو�سيق ��ي الع ��ايل واخلط ��اب ال�سيا�س ��ويّ
والتحري�ضي ،هل ثمة ان�شقاق ثقايف ج�سيم
ّ
يف فهم معن ��ى ال�شعر ووظائفه يف الطبقات
العميق ��ة الت ��ي ت�ش ��كل الثقاف ��ة العراقي ��ة،
والعربية ا�ستطراد ًا.
ّ
لعل م ��ن املُ ّ
ف�ض ��ل الي ��وم ر�ؤي ��ة اجلواهريّ
بعيد ًا ع ��ن املواقف االجتماعي ��ة والبالغات
التقليدي ��ة والتحلي ��ل ال�سو�سيولوج � ّ�ي
حليات ��ه ون�ص ��ه ،والتمعّن فيما جعل ��ه رمز ًا
لل�شاع ��ر طيلة �أكرث من ن�صف قرن يف الأدب
العراقي.
ّ
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ماذا أعطينا الجواهري؟

من زمن التوهج

ب�ين بيتنا وبيت الجواهري يف النجف ال أكرث من مائ��ة خطوة يف ذلك الزقاق الذي
ينعطف يف نهايته من محلة العامرة باتجاه محلة املرشاق .يف الطريق بني بيتنا اىل
بيت جدي يف محلة املرشاق أمر بالبيت القريب من الصحن .أقطع الزقاق اآلن يف
خيايل وأنا ممس��ك بالفانوس ألنري خطوات الوالد متس��مع ًا خطواته بسخط الصبي
الذي رسقت من��ه طفولته وتحتم عليه أن يحرض مجالس الكبار قبل أن يعرف أزقة
اللع��ب .أمر كل يوم بنف��س الزقاق متتبع ًا خطواته والدائ��رة التي ينريها الفانوس
ب��دون أن أرى الجواهري ال��ذي يتحدث عنه والدي ألنه ترك املدينة منذ س��نوات
واس��توطن بغداد ت��ارك ًا خلفه صورة زندي��ق خالف عادات املدين��ة وأعرافها وراح
يرشب الخمر هناك بني الغواين .والدي وجيله من العلامنيني كانوا يتداولون أشعاره
كمثال لتمردهم.
زه�����ي�����ر ال�����ج�����زائ�����ري

الجواهري :أنا بطبعي شخص متأزم دائم
ً
كثيرا في السياسة
التوتر وال أفهم

ح�ي�ن ك�ب�رت كان بلن ��د احلي ��دري وديوان ��ه
(خفقة الطني) �أقرب �إ ّ
يل من اجلواهري ،كنت
قد غ ��ادرت العمود ب�ل�ا رجعة ،وم ��ع جمايلي
يف املدين� � ًة ك ّن ��ا ننظ ��ر للعم ��ود على ان ��ه قيد
حري ��ة الق�صي ��دة لأك�ث�ر من ال ��ف وخم�سمائة
ع ��ام .لذلك غادرناه دون ع ��ودة .مع ذلك نعود
اىلاجلواه ��ري لنت ��داول ق�صائ ��ده املتمردة،
وهنا يتداخل الثوري والعدمي فينا.
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ع ��ام  ١٩٧٠ورمب ��ا  ١٩٦٩ر�أي ��ت اجلواهري
لأول م ��رة يف قطار ليل ��ي يتجه اىل اجلنوب.
كان ق ��د عاد تو ًا م ��ن منفاه يف براغ وهو على
ح ّذر من البعث ال ��ذي عاد لل�سلطة بقناع اكرث
مقبولية .يف القطار الذي ي�شق الليل باجتاه
اجلنوب ك ّن ��ا (ريا�ض قا�سم ور�ش ��دي العامل
و�أن ��ا) يف غرف ��ة واح ��دة .الغرف ��ة املج ��اورة
مغلقة على �سر يعرف ��ه ر�شدي العامل ويحوم
حوله بف�ضول:
كفى!قاله ��ا ر�شدي العام ��ل وهو منت� � ٍ�ش بال�صحبة
وجن ��وم اللي ��ل واخلم ��رة املبذول ��ة يف قطار
يحم ��ل كل ه ��ذا الع ��دد م ��ن ال�شع ��راء .دف ��ع
الب ��اب بيننا وبني الغرفة املج ��اورة فانك�شف
ال�شاع ��ران ،اجلواه ��ري وم�صطف ��ى جم ��ال
الدي ��ن .اجلواه ��ري ع ��رف نف�س ��ه بالزندي ��ق
وك�أ� ��س الربان ��دي بجانبه وم�صطف ��ى جمال
الدي ��ن عل ��ى الكر�س ��ي املقابل بقمي� ��ص النوم
ملتف على نف�سه بحذر ،فاخلمرة املحرمة عليه
على مبعدة ذراعني .هل �أ�شتهى اخلطيئة مرة
ام اكتف ��ى بالتغزل بها �شع ��ر ًا كما فعل ال�شاعر
احلبوب � ً�ي .ممازح ��ا ق� � ّرب ال�سي ��د م�صطف ��ى
جم ��ال الدي ��ن ك�أ�سه م ��ن �أنف ر�ش ��دي العامل
ليربئ نف�سه من معاقرة املنكر .معاقرة اخلمر
والتغزل بها كان مو�ضوع احلديث واملتكلمان
هم ��ا اجلواهري وجمال الدي ��ن .هل يحق ملن
ج ��رب اخلم ��رة وح ��ده �أن يتغ ��زل به ��ا؟ وهل
التغ ��زل به ��ا حرام مث ��ل �شربها؟ وه ��ل جربها
احلبوبي �أم ال؟ ر�شدي وريا�ض ملحا النقا�ش
بالهزل ..النقا� ��ش ا�ستمر حتى �ساعة مت�أخرة
م ��ن لي ��ل ي�شق ��ه القط ��ار .ب�ي�ن ف�ت�رة و�أخرى

تلم ��ع �أ�ضوية ونريان بعي ��دة وقرى تنا�شدنا
التمهل ،لكن القطار ي�صرخ ومي�ضي...
يف الفج ��ر الباك ��ر ،وبينما الكل ني ��ام ،ر�أيت
اجلواه ��ري مث ��ل طفل ،عال ��ق بالناف ��ذة يريد
�أن يرى الأه ��وار حني تكت�سب �شكل الطبيعة
حلظ ��ة اخلليق ��ة الأوىل� .أط ��راف الق�ص ��ب
يكت�س ��ي لون ًا بنف�سجاي ��ا ،قب ��ل �أن يطلع �أول
�ضوء وك�أن الإل ��ه ال�سومري �أنليل قال  :ليكن
ب�ي�ن امل ��اء الأعل ��ى وامل ��اء الأ�سفل جل ��د! يدير
اجلواهري ر�أ�سه ميينا وي�سارا غري قادر على
�أن يقرر ،من �أيهما يغرف اجلمال من املا�ضي،
�أم م ��ن القادم؟امل�شاه ��د مت ��ر �أمام ��ه والقطار
ي�س�ي�ر واجلواه ��ري مت�شبث بحاف ��ة النافذة
تارك ًا للريح �أن تط�ي�ر خ�صالت من �شيباته: .

معقول! كل هذا اجلمال وتبقون نائمني؟!
قبي ��ل الو�ص ��ول اىل حمط ��ة الب�ص ��رة توقف
القطار ل�سبب ال نعرف ��ه .توقف طوي ًال ونحن
ومعن ��ا م ��ن قي ��ادات البع ��ث عب ��د الل ��ه �سلوم
ال�سامرائي و�صالح عمر علي .توقفنا �ساعات
ل�سب ��ب مقل ��ق ال نعرف ��ه .زاد قلقنا ح�ي�ن ر�أينا
امل�س�ؤول�ي�ن قد جمع ��وا حقائبه ��م ونزلوا من
القط ��ار م ��ع حماياته ��م قلق�ي�ن .بع ��د نزولهم
مبا�ش ��رة و�صلن ��ا اخل�ب�ر  :جماه�ي�ر الب�صرة
زحف ��ت اىل املحط ��ة واجتاح ��ت كل احلواجز
لت�ستقب ��ل اجلواه ��ري .امل�س�ؤولون نزلوا من
القط ��ار لأ�سب ��اب �أمني ��ة ولكي ال تب ��دو هزالة
ال�سيا�س ��ي �أما عظم ��ة ال�شاع ��ر .القطار يلهث
ويتقدم ببطء .حني �أقرتبنا من املحطة ومعنا
ح�شد م ��ن الأدباء الع ��رب �سمعن ��ا دوي ًا ،ومن
النواف ��ذ ميزنا الهت ��اف - :جواهري �أهال بيك
�إحنه �أهل الب�صرة نحييك.
ح ��اول اجلواهري ل�ساع ��ة و�أك�ث�ر �أن يخفف
حما�س احل�شد وه ��و يحييه من النافذة ،لكن
مل ينف ��ع الأم ��ر .تق ��دم بقامت ��ه الطويل ��ة نحو
الب ��اب ،لكن اجلمهور كان يله ��ث ،يدفع حزام
ال�شرطة ب�إ�صرار،و فجاة ر�أيناه حممو ًال على

الأكتاف واحل�شد ي�سري به �:أىل �أين؟.
�أن ��ذاك عرفن ��ا ملاذا ت�سل ��ل رج ��ال ال�سلطة قبل
و�صول القطار .هربا من ف�ضيحة.
اىل جانب ��ي يف النافذة �صافين ��از كاظم َو َع َبد
املعطي حجازي ومعه ��م الده�شة ،فقد تعودنا
عل ��ى احتفاء كه ��ذا بالقائد� ،أم ��ا �أن يكون هذا
االحتف ��ال ب�شاع ��ر؟! زاد اجلواه ��ري �إمياننا
بال�شعر.
كيف تولد الق�صيدة؟
�أري ��د ان اعرف يا �أبا ف ��رات ولديك الكثري من
ق�صائ ��د اال�ستجاب ��ة ملوق ��ف �سيا�س ��ي -كي ��ف
يتطابق املوقف والق�صيدة� .أيبد�أ املوقف �أو ًال
�أم يتكوّ ن خالل الق�صيدة؟
هن ��اك �أكرث من موقف واح ��د .احيان ًا كما قلت
ل ��ك اتلقى ا�شارة ويحدث تهي� ��ؤ ولي�س تن ّزل.
و�أقول لك ،بين ��ي وبينك ،اين ال اعترب نف�سي
�سيا�سي� � ًا باملعن ��ى املُتع ��ارف علي ��ه ،وال افه ��م
كث�ي�ر ًا يف ال�سيا�سة .ما �أعرفه هو التعامل مع
النا� ��س ،ويف هذا النطاق بال ��ذات ،وب�أمكانك
ان تـُدخ ��ل م ��ا ت�ش ��اء م ��ن املف ��ردات حتت هذا
الباب .به ��ذه الب�ساطة افه ��م ال�سيا�سة .وهذه
الب�ساط ��ة وه ��ذه احل ��دود ،خملوق ��ة يل كم ��ا
انا خمل ��وق لها .يُ�ضاف اليه ��ا ح�ضور الر�ؤيا
وال�صورة التي تكمن يف �صميم االحداث وما
يراه النا�س .ولكن عندما يحدث و�ضع يتطلب
موقف ًا يبد�أ يف داخلي تهي�ؤ له ،وللحدث الذي
يرافقه واملطلوب ان يعبرّ عنه .وبعبارة ا�صح
وا�صرح تهي�ؤ النتهاز وا�ستغالل املوقف .حق ًا
اين اري ��د يف ه ��ذه احلال ��ة ان اق ��ول للنا�س.
ولك ��ن ،واعترب نف�سي من �صل ��ب النا�س ،قبل
ذل ��ك اري ��د ان يك ��ون املوقف ج ��زء ًا من ��ي انا
اجلواهري ،وافكر بان م ��ا اقوله يكون جزء ًا
م ��ن دم ��ي .وهن ��ا ت�سبقن ��ي الفك ��رة االولي ��ة،
اي املنطل ��ق .فاذا انطلقت فتع ��وذ بالله! جتر
الفك ��رة الفك ��رة كم ��ا الوح ��ي .وق ��د ي�ستغرق
البي ��ت الذي ي�سبق املوق ��ف مني ن�صف �ساعة
قب ��ل ان ام�سك القل ��م ،او قبل ان اق ��ول البيت
االول الذي ه ��و عندي عن ��وان الفكرة .ولكن
بقي ��ة الق�صي ��دة �ست�ستغ ��رق ن�ص ��ف �ساعة �أو

�ساعة ون�صف يف اكرث تقدير.
�سالم على حاقد ثائر

على الحب من دم �سائر

طبيعي ي�أتي بعدها:
�سالم على مثقل باحلديد
اقوله ��ا وادري انن ��ي و�ضع ��ت احلدي ��د يف
ي ��دي على رغ ��م ان احد ًا غري قا�س ��م ،مل ي�ضع
احلديد يف يدي ،ال ادري كيف ،ولكني عرفت
اين يج ��ب ان اق ��ول ذل ��ك ،واقوله ��ا بقوة الن
النا�س تريد ذلك .وحتى لو مل يرد النا�س ذلك
فقد اردته ان ��ا .واذا اراد النا� ��س فتلك ح�سنة
ا�ضافية .وهنا ي�أتي عن�صر التحدي الذي قلت
عنه .كانت احلرب كما قلت �سجاال بني املوقف
واملوقف والطبقة ومل يكن الن�صر هديف ،ومل
�أب ��ال بالهزمي ��ة ،اعتربت هذه احل ��رب قدري
وعل � ّ�ي ان اخو�ضه ��ا حت ��ى النهاي ��ة .هنا البد
يل م ��ن احلدي ��ث ع ��ن ق�صيدت ��ي يف م�ؤمت ��ر
املحامني ،فقد كنت عائد ًا من باري�س وو�صلت
اىل بغ ��داد يف ((ي ��وم امل�شان ��ق)) .وعلم ��ت
باخل�ب�ر االلي ��م وان ��ا يف طريق ��ي م ��ن املطار
اىل البيت .وكان ��ت ال�شوارع حزينة �صامتة.
حت ��ى النا� ��س يف املقاهي �صامت ��ون .وملأت
امل ��رارة والغ�ضب نف�س ��ي فر�أي ��ت ان �صرخة
لبغ ��داد ال ب ��د وان تنطلق يف ه ��ذه املنا�سبة،
وم ��ن داخلي ج ��اءت اال�شارة ب�أن ��ه يُراد مني
�ش ��يء ال ميك ��ن ان يك ��ون ،ال يف مفهومه وال
منطوق ��ه وال زمانه .فامل�شانق من�صوبة ،ومع
ذل ��ك �شعرت ب�أن ��ه يُراد مني م ��ا ال يُراد ا�ص ًال.

وق� �دّرت ان عقوبة م ��ا افعله لن تق ��ل ابد ًا عن
خم�س �سن ��وات من ال�سجن ح�س ��ب القوانني
العرفي ��ة ال�سائ ��دة وم ��ع ذل ��ك اع ��ددت نف�سي
للنزال فب ��د�أت ببيع املطبع ��ة ب�سعمئة دينار.
وكان ه ��ذا املبل ��غ للبي ��ت واحتفظ ��ت ب�ستني
دين ��ار ًا وقل ��ت الهل ��ي ان يح�ض ��روا انف�سهم
للذه ��اب اىل النج ��ف .وف�صل ��ت بدل ��ة جديدة
ل� �ـ ((اك�شخ))”�أتباهى”ا�ستع ��داد ًا للمنا�سبة،
وعندما �أكملت الق�صيدة قر�أتها امام �أم جناح
علي املغريات))
(زوجته) وو�صلت ((ح�شدوا ّ
قال ��ت �أم جن ��اح ((ع ��وايف!)) وتعن ��ي عن ��د
الن�ساء العربيات ((ليكن ما يكن!))...
يف مث ��ل ه ��ذه احل ��االت تتوق ��ع الق�صيدة يف
داخلك وك�أنها مقروءة على ح�شد؟
متام� � ًا( ..هواي ��ة)) فرق ب�ي�ن ان اق ��ول ((انا
حتفه ��م ال ��ج البي ��وت عليه ��م” ،و�أخذه ��ا اىل
اجلريدة ،حت ��ى ((لو ت�س ��وي)) �ضجة (ثاين
يوم)) وبني ان اقف يف املحفل واقولها و�سط
النا� ��س ،وا�صابعي يف عيون م ��ن اعنيهم من
احلاكمني.
يف كل ه ��ذه احل ��االت كن ��ت يف حاج ��ة اىل
ا�ستفزاز خارجي لكتابة الق�صيدة.....
ان ��ا بطبعي �شخ�ص مت�أزم دائم التوتر .ولهذا
كنت مث ��ار تعب لعائلتي ،دائم ��ا يقولون يل :
�ستقت ��ل نف�سك بهذه الع�صبية الدائمة ..حركة
اال�صابع املتوترة اكمل تعبري على هذا الت�أزم
الدائ ��م .وق ��د كن ��ت من ��ذ طفولت ��ي مـــــــعروف ًا
بف ��ورة ال ��روح وكان اق ��راين يناكدونن ��ي
((مه ��دي ع�صب ��ي ،يف ��ور ف ��ورة وي�ستوي))
وحت ��ى الآن تالزمني هذه الفورة واال�ستواء
وي�ص ��ادف ان يلتقي هذا الت� ��أزم مع االحداث
الت ��ي ت� ��ؤزم ب�ل�ادي .او ان ازمت ��ي الداخلية
تغذي ت� ��أزم النا�س بالق�صائ ��د .فكل من عا�ش
هذه الفرتة يعرف جيد ًا ما كان لهذه الق�صائد
م ��ن زعزعة و�إث ��ارة جلماهري كانت يف حاجة
اىل م ��ن يزعزعها ويحركه ��ا وينفث عنها .يف
مي�سني �شخ�صي ًا
احيان اخرى ا�ستفز بحدث ّ
كم ��ا حدث م ��رة حني ذهب ��ت اىل ت�شييع نيابة
ع ��ن البالط وع ��دت خا�سر ًا مت�أمل� � ًا من نف�سي؛
ملاذا ذهبت؟ وكان الأمل يغذي داخلي ق�صيدة،
واملفرو�ض ان تنفج ��ر يف �صلب الق�صة التي
حدث ��ت ،كم ��ا ه ��و امل�أل ��وف (( :قال ��ت وقل ��ت
خاطبته ��ا جاوبتني)) ولكن ابد ًا مل يكن �شيء
من ه ��ذا ،وال كلمة واحدة ع ��ن املو�ضوع ،بل
وال حرف فاالب ��داع كان ا�سم ��ى رغم الغ�ضب
الع ��ارم .وب ��د�أت بانطالق ��ة داخلي ��ة وك�أنني
�ساغادر دجلة .اتغزل به ك�أمنا اودعه مت�أمل ًا :
�س�ل�ام عل ��ى ه�ضب ��ات الع ��راق و�شطي ��ه
واجلرف واملنحنى

*مقطع من مقابلة طويلة
مع اجلواهري يف دم�شق

ف����اض����ل ال��س��ل��ط��ان��ي

ح�سن ��ا .قيل كل �ش ��يء تقريبا عن اجلواهري ،الذي م�ل��أ الدنيا و�شغل النا�س،
من ��ذ الأربعينيات يف الأق ��ل .رددوا كثريا ،وهم على ح ��ق ،ب�أنه”�شاعر العرب
الأكرب”و”�آخ ��ر الكال�سيكيني» ،و”ومتنب ��ي الق ��رن الع�شرين»�..إلخ .لكن منذ
رحيل ��ه ع ��ام  ،1997مل نع ��د ن�سم ��ع الكث�ي�ر .مل نقر�أ كتاب ��ا نقديا ج ��اد ًا واحدا
عن ��ه ،ونتمنى �أن نك ��ون خمطئني ،ومل تكتب �سرية ع ��ن �شخ�صيته الأكرب من
احلي ��اة ،ومل ت�صدر خمتارات من �شعره ميكن �أن نقدمها جليل �أو جيلني رمبا
مل يق ��ر�أوا له �شيئ ًا ،ومل ي�سمعوا �س ��وى با�سمه ،الذي كان البعثيون يخافون
حت ��ى من ذك ��ره ،وتبعهم يف ذلك اجلهل ��ة منذ  2003حل ��د الآن ،االميّون الذي
رف�ضوا”�أن تتحول”�سالم على ه�ضبات العراق”�إىل ن�شيد وطني للعراق الذي
غن ��اه كم ��ا مل يفعل �أحد قبله .ماذا �أعطينا اجلواه ��ري ،الذي ولد قبل ت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقية ب�سنني ،وو�سم �أحدهما الآخر ،وال ��ذي منحها كل �شىء حتى
ت�ستقي ��م؟ ال �ش ��يء .لق ��د بخلت عليه حل ��د الآن حتى با�سم �ش ��ارع �صغري� .أمم
كثرية تتمنى لو �أن اجلواهري ينتمي �إليها ،لأنها �سرتتفع به ،وتفاخر به بني
الأمم� ،إال نحن!
�أذك ��ر الآن ذل ��ك العظيم”املجنون”عبد الكرمي قا�سم .رمب ��ا كنت يف العا�شرة.
وكان ��ت املنا�سب ��ة ،الت ��ي نقله ��ا التلفزي ��ون ،احتف ��اال بذك ��رى رحي ��ل �صدي ��ق
اجلواه ��ري معروف الر�ص ��ايف .1959 ،ما �إن ابتد�أ اجلواه ��ري البيت الأول
من ق�صيدته»:
تراب
ألباب �أن ي�ستحيل الفكر حم�ض ِ
لغز احلياة وحيرْ ة ال ِ
حت ��ى نه� ��ض الزعي ��م واجلمه ��ور ي�ستمع ��ون وقوف� � ًا لأبي ف ��رات حت ��ى �أنهى
ق�صيدت ��ه .ورمبا هي املرة الأوىل يف التاريخ التي ي�ستمع فيها النا�س وقوفا،
ويف مقدمته ��م حاكمه ��م� ،إىل �شاعر .يق ��ال كان ذلك اقرتاح الرائ ��ع الآخر علي
جواد الطاهر .لكن هل يهم ذلك؟.
م ��ا تزال الرع�شة ذاتها تنتابني كلما ق ��ر�أت هذا الق�صيدة بالرغم من مرور هذا
الزمن الطويل ،وكلما تذكرت ذلك امل�شهد املهيب.
قر�أت مرة ،وال �أعرف دقة ذلك� ،أن فهد قال� :إعطوا اجلواهري حركة جماهريية
ي�صبح من�شدا لها .وهو كالم �صحيح وغري �صحيح يف الوقت نف�سه� .صحيح،
م ��ن ناحي ��ة ال�ش ��كل ،احلاج ��ة لدافع ،لقدح �ش ��رارة ال�شع ��ر ،كم ��ا �أي دافع �آخر
كاحل ��ب �أو ال�سع ��ادة �أو ال�شقاء .وغري �صحي ��ح ،لأن اجلواهري مل ي�ستند �إىل
�أي �شيء خارج ال�شعر .مل ي�ستند �إىل الر�صايف ليقول ق�صيدته الباقية� ،أو �إىل
�أب ��ي العالء ليطلق ذلك البي ��ت املدوي”:قف باملعرة وام�س ��ح خدها الرتبا.»..
كانوا حجة لل�شعر فقط.
انتهت الهبات ال�شعبية ،وبقي ��ت الق�صيدة ،ورمبا ن�سينا وثبة ت�شرين ،1952
ولكن ما تزال ق�صيدة”�أخي جعفرا”..ترن يف �آذاننا منذ �أكرث من ن�صف قرن.
وانتهى املنفى ،ال ��ذي كان اجلواهري ل�سان �ساكنيه حقب ًا طويلة جد ًا ،وبقيت
ق�صيدته”يا دجلة اخلري�”..ساكنة ف�ضاءاتنا.
كان �أوكتافي ��و ب ��اث يحلم �أن تبقى من ��ه �ست �أو خم�س ق�صائ ��د .ونعتقد �أن ما
يبقى من اجلواهر ي �سيكون �أكرث بكثري.
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عندم��ا اصبح الجواه��ري موظفا
في البالط الملكي
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أظفارهِ يف النضال السيايس ملا
لهذا األمر من خلفية إ ّبان مشاركة
والدهِ يف الجهاد ،كام سبق
ذكره .فقد قام بخط الشعارات
ُ
السياسية املناهضة لالحتالل
والداعية اىل الثورة واالنتفاضة
والتحرر.
ويف الذكرى األوىل لثورة
العرشين عام  1921ألقى
مجد فيها
الجواهري قصيدة ّ
الثوار وأحط من شأن املحتلني
وكان لها صدى واسع ،ليستمر
بعدها يف مهاجمة الحكام
املتسلطني واملرتبطني بعجلة
املستعمر وذلك يف قصائد
الحقة ومقاالت شتى مام أثار
حفيظة الكثري منهم وأثار
غضبهم ،وبقي الناس يتناقلونها
من جيل آلخر.
ع����ب����اس غ���ل��ام ن�����وري

ود�شن تتويج الأمري في�صل الأول يوم الثالث
والع�شري ��ن م ��ن �آب ع ��ام  1921مل ��ك ًا عل ��ى
الع ��راق يف بداي ��ة العه ��د امللكي عل ��ى العراق
ذل ��ك العهد الذي كانَ حاف ًال بالأحداث لأنه عهد
ت�أ�سي�س الدولة العراقية احلديثة ،ولأنه زامن
�سنوات الأنتداب الربيطاين على العراق لذا
كان العهد اجلديد �أحوج ما يكون اىل اجلهود
من �أهل العراق املخل�صني الذين ب�أ�ستطاعتهم
�أن يرفع ��وا من �ش�أن ��ه ويوجه ��وا البالد نحو
اال�ستق ��رار ،فف ��ي بداي ��ة ع ��ام � 1927أ�ص ��در
الأ�ستاذ �أني�س الن�صويل ،وهو مدر�س ثانوي
�س ��وري ،كتاب� � ًا ب�أ�سم”الدول ��ة الأموي ��ة يف
ال�شام”وقد �أث ��ار هذا الكتاب �سخط الأو�ساط
ال�شيعي ��ة يف الع ��راق وغ�ضبه ��ا و�أمتعا�ضها،
وال�سيم ��ا الو�س ��ط النجف ��ي ملرك ��ز النج ��ف
الدين ��ي لل�شيع ��ة يف العراق ،وكذل ��ك البلدان
التي يقطنها �أبن ��اء املذهب اجلعفري ،اذ اتهم
امل�ؤل ��ف بالإ�س ��اءة اىل �س�ي�رة �سيدنا احل�سني
ب ��ن علي”علي ��ه ال�سالم”فكان ��ت النتيج ��ة �أن
ف�صل ُه وزير املع ��ارف عبد املهدي املنتفكي من
عمله يف مهنة التدري�س يف العراق.
ا�ستغل اجلواهري ه ��ذهِ الفر�صة �أو املنا�سبة
فكت ��ب ق�صي ��دة �سماها”حتية الوزي ��ر» �أثنى
فيها عل ��ى خطوة الوزير عبد املهدي وذم فيها
الن�ص ��ويل ورفاق ��ه ال�سوري�ي�ن ،وكان الدافع
لذلك هو اعتقاد اجلواهري �أن الكتاب �أُري َد به
�أث ��ارة الفتنة الطائفية ل ��ذا مل يقف اىل جانب
كثري من املثقفني الطلبة الذين خالفوا الوزير
وخرج ��وا مبظاه ��رات �ضد ق ��رارهِ معار�ضني
الوزير عم َال بحرية الفكر والن�شر.
كان له ��ذه الق�صي ��دة �أث ��ر بال ��غ يف تقري ��ب
ال�شاع ��ر م ��ن الوزي ��ر عبداملهدي م ��ن ناحية،
واخلالف ال ��ذي ن�شب ب�ي�ن اجلواهري املعلم

ومدي ��ر املعارف �ساطع احل�ص ��ري من ناحية
�أخرى ذلك الرجل الذي ع َ
ُرف بنزعتهِ القومية
واجتاه ��هِ العلماين .ويف �ضوء تلك الق�صيدة
ا�ستدع ��ى الوزي ��ر اجلواه ��ريّ للعم ��ل يف
املدار� ��س الثانوي ��ة يف بغ ��داد ،لكن ��ه فوجىء
بان عمل� � ُه �سيكون معلم ًا يف �إح ��دى املدار�س
االبتدائي ��ة يف بغ ��داد ،وبه ��ذا ال�ص ��دد يق ��ول
اجلواهري”ق�ص ��دتُ الوزير عبد املهدي الذي
ا�ستدع ��اين للعمل يف املدار� ��س الثانوية واذا
بي �أُفاج�أ بعمل ��ي يف �إحدى االبتدائيات ،بعد
خ�ل�اف م ��ع مدي ��ر املع ��ارف احل�ص ��ري حول
�ضرورة ح�ص ��ول اجلواهري عل ��ى اجلن�سية
العراقية بو�صفها �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للتعيني مما
دفع بال�شاعر اىل �أخذ اجلن�سية العراقية ومت
ل ُه التعيني.
زاول اجلواهري عمل� � ُه يف الو�سط التعليمي
واذا ب ��ه يفاج�أ ب�أمر �ساط ��ع احل�صري بف�صله
ب�سبب ق�صيدت ��ه القا ّفية”بري ��د الغربة”التي
ن�شره ��ا يف جريدة الفيح ��اء ل�صاحبها ال�سيد
عب ��د الرزاق احل�سن ��ي اذ �أثريت عن ��د ن�شرها
�ضج ��ة كب�ي�رة و�أ ُته ��م ب ��ذم الع ��راق وال ��والء
لإي ��ران و”ال�شعوبية» وقد ج ��اء بقرار ف�صلهِ
ما ن�صهُ”�أرجو �أن تبلغوا اجلواهري بانتهاء
خدمات ��ه بنا ًء عل ��ى تظاهر ع ��دم حيازته على
الأو�صاف امل�ؤهلة للتدري�س».
�س ��ارع اجلواه ��ري اىل اب�ل�اغ الوزي ��ر عب ��د
امله ��دي ب�أم ��ر ف�صلهِ م ��ن احل�ص ��ري والرجاء
ب�إعادت ��ه اىل الوظيف ��ة ،وج ��رت �سل�سل ��ة م ��ن
الكت ��ب املتبادلة ب�ي�ن الوزير ومدي ��ر املعارف
لي� ��س ح ��ول ق�ضي ��ة اجلواه ��ري فح�س ��ب بل
تو�سعت دائرة اخلالفات لت�شمل ال�صالحيات
�كل من الوزير ومدير املعارف ٍّ
كل من موقعهِ
ل� ٍ
وغريه ��ا من الأم ��ور التي كان ��ت مطروقة يف

وزارة املعارف �آنذاك قب ��ل ق�ضية اجلواهري
تل ��ك الإجراءات الت ��ي �صارت حدي ��ث النا�س
وال�ش ��ارع العراق ��ي وكتب ��تْ املق ��االت تل ��و
املق ��االت يف ال�صحف ،وفيها م ��ن انت�صر اىل
الوزير واجلواهري يف ه ��ذهِ املعركة وغريهِ
من انت�صر اىل مدير املعارف احل�صري.
ع ّد احل�صري هذا الإج ��راء حتدي ًا ل ُه فاعتكف
والزم منزل ��هِ �شه ��ر ًا تقريب� � ًا حت ��ى انته ��ت
الأزم ��ة التي كادت ان ت�ص ��ل اىل ازمة وزارية
بع ��د �أن تدخل رئي� ��س ال ��وزراء ال�سيد جعفر
الع�سك ��ري ،وكذل ��ك املل ��ك في�ص ��ل الأول ,
و�إزاء تل ��ك التقارير واملواق ��ف املتباينة كتب
احل�صري الكتاب الآتي يعتذر فيه من الوزير
فقد قال”مع ��ايل الوزير  :بلغن ��ي �أن معاليكم
ت�أملتم م ��ن التقارير التي قدمته ��ا حول م�س�ألة
اجلواه ��ري واعتربمتوه ��ا ما�س ��ة بكرامتكم
ومقامكم الكرمي� ،إنن ��ي � ُ
أ�سف كل الأ�سف على
حدوث هذا الظن ،و�أوكد لكم كل الت�أكيد �أنني
مل �أق�ص ��د من تلك الكتابات غري �إظهار قناعتي
ال�صميمة يف هذا الأم ��ر و�صيانة املعارف من
�أ�ض ��رار الت�سام ��ح يف امل�سائ ��ل القومي ��ة ،لذا
�أرجو منكم رجا ًء خا�ص ًا �أن تعيدوا النظر يف
هذهِ الق�ضية من اولها اىل �آخرها وت�أمرون ما
ترون� � ُه الزم ًا للم�صلحة العام ��ة هذا وملعاليكم
الإحرتام».
انته ��ى ه ��ذا اخل�ل�اف بالغ ��اء الأم ��ر الإداري
بالف�ص ��ل و�إع ��ادة اجلواه ��ري اىل التعلي ��م،
وبعد �أ�سبوعني تقريب ًا امر الوزير عبد املهدي
ب�أقال ��ة اجلواه ��ري ح�ل� ًا للأزم ��ة امل�ستع�صية
وبه ��ذا يق ��ول اجلواهري”ج ��اءين باق ��ر
ال�شبيب ��ي من قب ��ل الوزير عب ��د املهدي ليقول
يل باحل ��رف الواح ��د ،ي ��ا �أخي ق ��د انت�صرت
يف املعرك ��ة و�أخذت ح�صتك منه ��ا واالن وقد

في�ص ��ل من علم ��اء الدين ،فا�ستدع ��ا ُه امللك يف
�ض ��وء الر�سائ ��ل والربقيات الت ��ي جاءت اىل
املل ��ك م ��ن �شخ�صيات جنفي ��ة وعلم ��اء الدين
يف �ش ��ان هذهِ الق�صي ��دة والذي يبدو �أنه كان
م�ص ��ر ًا على موقفهِ وم�ؤمن� � ًا مبا ذهب اليه يف
ق�صيدته هذه.
وعندم ��ا �ألفت ال ��وزارة ال�سعيدية الأوىل يف
الثالث والع�شرين من �آذار �سنة  ،1930وبعد
ي ��وم واح ��د من ه ��ذا الت�ألي ��ف �أ�ص ��در نوري
ال�سعي ��د الإرادة امللكية من امللك بحل جمل�س
النواب لأن ��ه”�أي نوري ال�سعيد”كان يخ�شى
�أن الي�ستطيع مواجهت ُه يف مو�ضوع املعاهدة
اجلديدة م ��ع بريطاني ��ا التي َتق� � َر َر املبا�شرة
بالتفاو� ��ض لعقدها منذ الأي ��ام الأخرية لعهد
ال ��وزارة ال�سعدوني ��ة الرابع ��ة الت ��ي �أنته ��ى
وجودها بانتحار عبد املح�سن ال�سعدون.
ب ��د�أت ال ��وزارة ال�سعيدي ��ة الأوىل تعد العدة

لعقد املعاه ��دة اجلديدة �أ�ستم ��رار ًا للمعاهدة
ال�سابق ��ة م ��ع بريطاني ��ا ،ويب ��دو �أن ن ��وري
ال�سعي ��د كان حمب ��ذ ًا لأ�صدار جري ��دة يتوىل
اجلواه ��ري رئا�س ��ة �إدارته ��ا وحتريره ��ا
ب�أ�سم”الفرات”لتق ��ف اىل جان ��ب ال ��وزارة
وتدعم موقفها يف عقد املعاهدة اجلديدة (�أي
معاهدة  1930املعروفة) ،ويروي اجلواهري
�أنه التقى رئي�س الوزراء ال�سعيد يف املنتدى
الأدب ��ي لل�سيد”حمم ��ود الدفرتي”و�شجع� � ُه
ال�سعي ��د عل ��ى �إ�ص ��دار اجلري ��دة وماهي ��ة
الإجراءات التي �ستتخذ لهذا الغر�ض و�أنهُ”:
ر�أى اجلواهري”قد اقتن ��ع بذلك رغم حتذير
يا�سني الها�شمي املعار�ض لل�سعيد له من هذهِ
اخلط ��وة وحتذيره من خداع رئي�س الوزراء
ل ��ه ،واعتق ��د �أن موافق ��ة اجلواه ��ري جاءت
لأ�سباب ذاتية وهي ال�شهرة والربوز يف عامل
ال�صحافة م ��ن جهة ،و�أن وج ��ودهِ على ر�أ�س

عن ر�سالة (حممد مهدي اجلواهري
ودوره ال�سيا�سي)
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دخل الجواهري النشاط السيايس
يف مرحلة مبكرة من حياته بحكم
وجود نشاط سيايس واسع يف
مدينة النجف ،والسيام عندما
دخل الربيطانيون املدينة عام
 ،1917وكان الجواهري أبن
الخامسة عرشة من عمرهِ عندما
قام بتوزيع املنشورات الرسية
املناوئة لالحتالل الربيطاين
صداه
للعراق ،وكان لهذا العمل
ُ
آنذاك ملا لهذهِ املدينة من أهمية
دينية وسياسية() إذ كان يقوم
بإلصاق املنشورات عىل أبواب
الصحن العلوي وأزقة املدينة.
انغمس الجواهري منذ نعومة

و�صلت الأمور اىل حدوده ��ا (يق�صد �أعتكاف
احل�صري) لي�س �أمامنا غري حل و�سط م�شرف
وهو ان ت�ستقيل».
ا�ستق ��ال اجلواهري حال للأزم ��ة امل�ستع�صية
يف الثال ��ث من ماي�س ع ��ام  1927ملا القا ُه من
م�شاكل من جراء تعيين ��هِ يف التعليم والأزمة
الت ��ي ن�شب ��ت ب�ي�ن الوزي ��ر ومدي ��ر املعارف،
فكان ��ت حمطتهِ القادمة يف ب�ل�اط امللك في�صل
الأول ،فق ��د تو�س ��ط ال�سي ��د حمم ��د ال�صدر()
ل ��دى املل ��ك ،اذ �صحبهُ”اجلواه ��ري” اىل
البالط ليعّرف ُه به وبعد ا�سبوع �أو �أكرث بقليل
ا�ستدع ��ى املل ��ك اجلواه ��ري ليعين� � ُه موظف� � ًا
يف دائ ��رة الت�شريف ��ات للبالط امللك ��ي وهكذا
�أنته ��ت ف�ص ��ول االزم ��ة التي عك�س ��ت �صراع ًا
�سيا�سي� � ًا ب�ي�ن اجلواهري واحل�ص ��ري وهي
لي�س ��ت �أزم ��ة وظيفة كم ��ا يب ��دو ،فاحل�صري
ميثل تيار ًا قومي ًا مت�شدد ًا واجلواهري ميتلك
نزعة وطنية م�شوب ��ة بالتقدمية وهذا ماجعَل
اخلالف حاد ًا ومزمن ًا بني كليهما.
ً
�رح اجلواه ��ري فرح� � ًا عظيم� �ا بالوظيف ��ة
ف� َ
اجلدي ��دة بع ��د الذي ج ��رى ل ُه م ��ع احل�صري
وحمل ��هِ على اال�ستقالة من التعليم �آخر الأمر،
يق ��ول اجلواهري”ففي تلك ال�ساعة �أح�س�ستُ
�أن الأر� ��ض تهتز حتتي فرح� � ًا ،الحب ًا مبال �أو
ج ��اه �أو مبن�ص ��ب ب ��ل �شع ��ور ًا بالكرام ��ة ،ها
ه ��و الرج ��ل ال ��ذي كانَ �صاح ��ب الي ��د الأوىل
يف ا�س�ت�رداد كرامت ��ي الت ��ي �أرادت الذئ ��اب
جتريحها».
مم ��ا ال�شك في ��ه ان اجلواهري يف بداية عملهِ
يف البالط الذي مل ي�ألف ُه �سابق ًا ومل يخطر على
بال ��هِ  ،ف�ض ًال عن قلة خربت ��ه يف العمل املنوط
ب ��ه وهو مع ��اون مدي ��ر الت�شريف ��ات والتقائهِ
ب�أكرب نخبة �سيا�سية م ��رت على العراق وهي
الدول ��ة الفتيةُ ،ع � َ
�رف من قبل املل ��ك بـ”�شاعر
البالط”و�أغدق عليه م ��ن النعم بقدر ما كانت
ت�سم ��ح به الأمور املالية للدولة الفتية يف تلك
امل ��دة و�أحاط ��ه بالتك ��رمي والتبجي ��ل وقال ل ُه
�أكرث من م ��رة وهو يحث ُه عل ��ى ممار�سة عملهِ
ب�شكل جيد”ولدي حممد وظيفتك ج�سر تعرب
عليه اىل ما هو �أح�سن و�أف�ضل.
�ألتق ��ى اجلواه ��ري يف بالط املل ��ك بال�سيا�سة
ورجاله ��ا �أول مرة وجه ًا لوجه ور�أى”الدجل
والتز ّلف والنفاق من املرتادينَ للبالط”ولكن
هل ير�ضى طموح ال�شاعر بهذهِ الوظيفة مهما
بل ��غ من مكانة لدى املل ��ك ،كان اجلواهري يف
ذلك الوقت يطم ��ح اىل النيابة والوزارة ،فهل
ي�ستطيع �أن يوا�ص ��ل وظيفت ُه يف الت�شريفات
را�ضي� � ًا قانع ًا ،م ��ع ان وظيفته يف الت�شريفات
تقي ��د ل�سانه يف له ��وهِ وجدهِ على ح ��دٍ �سواء
فكيف التوفيق بني طموحهِ ووظيفتهِ هذهِ .
وعلى �صعيد �آخر وخ�ل�ال مدة دخولهِ البالط
ال ��ذي ظ ��ل فيه ث�ل�اث �سن ��وات تغ�ي�رت حياة
اجلواه ��ري ،وبد�أ بالتغي�ي�ر يف ملب�سهِ فخلع
لبا�سهِ الديني و�أرتدى الزي الإفرجني”لبا�س
الأفن ��دي �آنذاك”وت ��زوج من �أبن ��ة عمهِ جعفر
اجلواهري ع ��ام  1928كما �سب ��ق ذكره ،ومل
يذكر ب�أ�سمهِ ال�صريح عند ن�شر الق�صائد التي
تخرج من حميط البالط واحلكومة وما يت�صل
به ��ا ان�سجام� � ًا مع طبيعة وظيفت ��ه ،ولكن هذا
المين ��ع اجلواهري عن الولوج يف املعرتكات
ال�صعب ��ة اذ تواف ��رت لديهِ القناع ��ات الكافية،
فعند افتت ��اح اول مدر�سة للبن ��ات يف النجف
الت ��ي عار�ضها بع�ض علم ��اء النجف بو�صفها
�إنقالب ًا اجتماعي� � ًا ل ُه �صدى اجتاح املدينة فقد
كت ��ب اجلواه ��ري ق�صيدته”الرجعي ��ون”يف
�إحدى ال�صحف اليومية �صب فيه جام غ�ضبهِ
عل ��ى املعار�ض�ي�ن فتوالت الربقي ��ات اىل امللك

جري ��دة تدعمها الوزارة �سيحق ��ق له مكا�سب
مادية من جهة ثانية.
�أ�ش ��ار اجلواه ��ري يف �أك�ث�ر م ��ن منا�سبة يف
امل ��دة الت ��ي �سبقت �إ�ص ��دارهِ جري ��دة الفرات
اىل رئي� ��س الوزراء ب�ش� ��أن امل�ساع ��دة املالية
ليتمكن م ��ن �أ�صدار جريدته مم ��ا دفع رئي�س
ال ��وزراء اىل �إتخ ��اذ موقف يع ُد م ��ن املواقف
الغريب ��ة بعه ��ده م ��ن رئي� ��س �ساب ��ق وهو �أن
نوري ال�سعيد �أ�صدر كتاب ًا اىل املت�صرفني يف
الألوي ��ة العراقية  :مب�ساعدة جريدة الفرات،
فانهال ��ت عليه من الأ�ش�ت�راكات والتحويالت
الت ��ي ازدادت عل ��ى احل ��د املطل ��وب حت ��ى
بع ��د �إغ�ل�اق اجلري ��دة �إذ بق ��ي يعي� ��ش منه ��ا
اجلواه ��ري م ��ع �أهل بيت ��ه .وف�ض�ل ً�ا عن هذا
الدع ��م املتوا�ص ��ل ابت ��داء مبنح ��هِ �أمتي ��از ًا
ب�إ�صدار اجلريدة ،كانت هناك مبالغ قد تلقاها
اجلواهري من وزارة ال�سعيد ويفيد هنا �أحد
املقرب�ي�ن للجواهري يف ال�سل ��ك ال�صحفي �أن
ال ��وزارة ق ��د منح ��ت اجلواه ��ري مبلغ� � ًا قبل
الإ�ص ��دار يربو عن اربعمائ ��ة روبية وعدتها
دفعة �أوىل.
تقدم اجلواهري بطل ��ب اىل وزارة الداخلية
لإ�ص ��دار جريدة الف ��رات فلم متان ��ع الوزارة
م ��ن �إجابة هذا الطلب بيد �أنها ا�شرتطت عليه
�أن اليكون موظف� � ًا و�صاحب جريدة �سيا�سية
يف �آن واح ��د ،ف�س ��ارع اجلواهري اىل تقدمي
ا�ستقالت� � ُه م ��ن الب�ل�اط وكان �آنذاك ق ��د �شغل
من�صب مع ��اون ملدير الت�شريف ��ات امللكية يف
الب�ل�اط امللكي كم ��ا �سبق ذك ��رهُ ،وعندما علم
امللك بذلك �أر�سل عليه م�شري ًا �إىل �أنّ ال�صحافة
لي�ست بعيدة عنه و�أنه راغب بار�سالهِ يف بعثة
اىل باري�س للدرا�سة نا�صح ًا �إيا ُه بالرتيث اذ
دار ح ��وار بين ُه وبني امللك في�صل الأول بقول
الأخريم�ش�ي�ر ًا باللهجة العامي ��ة الدارجةاىل
نوري ال�سعي ��د رئي�س ال ��وزراء الذي �شجع ُه
عل ��ى اال�ستقالة ،فكان جواب اجلواهري ب�أنه
يحب العمل ال�صحفي.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر يف ه ��ذا ال�سي ��اق �أن
اجلواهري منذ ت�شكيل نوري ال�سعيد الوزارة
كان تواق� � ًا للتعاون مع ُه اذ يجد فيه ال�شخ�ص
املنا�سب لتحقيق طموح ��ات مادية و�سيا�سية
فكت ��ب ق�صي ��دة يف م ��دح رئي� ��س ال ��وزراء
ن ��وري ال�سعي ��د مبنا�سب ��ة ت�شكيل ��هِ الوزارة،
والق�صيدة من �أوله ��ا اىل �آخرها مدح لنوري
ال�سعيد وثناء عل ��ى جهودهِ و�شجاعت ٍه ونعي
على معار�ضيهِ  ،ومل ي�شر اجلواهري اىل تلك
الق�صيدة يف دواوينهِ الكاملة التي �أ�صدرتها
وزارة الأعالم بناء على طلبهِ ال�شخ�صي التي
ت َع� � ّد واحدة من �إح ��دى ثوراته وتقلباته غري
املح�سوبة يف مدح رجاالت الدولة ،وكالعادة
ومثلم ��ا كان قد مدح وزي ��ر املعارف يف وقت
من الأوقات وع�ي�ن معلم ًا ،واليوم يطمح اىل
من�صب �سيا�سي مرموق يف الوزارة اجلديدة
وه ��و طم ��وح م�ش ��روع ،يف حني ي ��ورد �آخر
ثالث ��ة �أبيات للمو�ض ��وع نف�سه داعي� � ًا نوري
ال�سعيد اىل العمل يف �سبيل رقي ال�شعب.
دخ ��ل اجلواهري مي ��دان ال�صحاف ��ة بو�صفه
�صاحب امتياز ح َ
ني �أ�ص ��در جريدته اليومية
ال�سيا�سية”الفرات”بعد ا�ستقالته من البالط
بقلي ��ل فكان ��ت �أول جريدة ي�صدره ��ا ال�شاعر
وغ ��دت النتائ ��ج مر�ضي ��ة ب�ش�أن املل ��ك ،اال �أن
الواق ��ع �أن اجلري ��دة كان ��ت م�ؤي ��دة للوزارة
و�سيا�ستها ،تتلقى من ُه الدعم املايل والت�شجيع
حتى عدّتها املعار�ضة جريدة الوزارة.
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مل يتف ��ق معظ ��م ال�شع ��راء
العراقي ��ون عل ��ى �شاعر كما
�إتفقواعل ��ى ال�شاع ��ر الكبري
حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري
ودوره امل�ؤث ��ر يف احلي ��اة
وال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق
ا لأ د بي ��ة
والوط ��ن العرب ��ي .كم ��ا ان ع�ضويت ��ه يف جمل� ��س ال�سلم
العامل ��ي ويف �سكرتاريت ��ه ي�ضيف بعد ًا �آخ ��ر لهذا الدور،
حي ��ث مت تزكيت ��ه م ��ن قب ��ل كل الق ��وى الدميقراطي ��ة
والتقدمية والي�سارية يف العراق لهذا املوقع.
عندما بد�أ جنم”�أب ��و فرات”يعلو كان طه ح�سني قد تنبه
”:رب ال�شعر» ،لكن
ل ��ه وقبله �أطلق عليه الر�صايف لق ��ب ُ
اجلواه ��ري يف ب ��روزه هذا وجد امام ��ه عقبات و قامات
�شعري ��ة را�سخة،اهمه ��ا �أم�ي�ر ال�شع ��راء �أحم ��د �شوقي و
جماع ��ة املهجر اللبناني�ي�ن وال�شامي�ي�ن ويف العراق كان
الزهاوي والر�صايف� ،إ�ضافة اىل �أن الق�صيدة العمودية،
ق ��د تعر�ضت له ّزات من ��ذ ع�شرينيات الق ��رن املا�ضي على
ي ��د العديد من ال�شع ��راء العرب الذين ت�أث ��روا يف موجة
احلداثة حلركة ال�شعر يف الغرب الأوربي ،والذي متثلت
يف العديد من التجارب التي التتما�شى مع �إيقاع الق�صيدة
العربي ��ة التقليدية ،مثل جتربة رفائي ��ل بطي يف العراق
وعل ��ي حممود طه وجماعة الدي ��وان وغريهم يف م�صر،
�إ�ضافة اىل بروز ق�صيدة التفعيلة او ما ي�سمى بــ (ال�شعر
احل ��ر) ،يف منت�صف الأربعينيات من القرن املا�ضي ويف
الع ��راق بالتحديد على يد ال�سياب ون ��ازك املالئكة وبلند
احلي ��دري و عبد الوهاب البياتي .لك ��ن رغم كل هذا كان
اجلواه ��ري يختل ��ف عنه ��م يف خا�صي ��ة ن ��ادرة مل يك ��ن

ميلكها معظم الذين ميكن ان يكونوا عقبة ك�أداء يف طرق
�صع ��ودة املدوي وتربعه على ري ��ادة الق�صيدة العمودية
عل ��ى �إمت ��داد �أك�ث�ر من ن�ص ��ف الق ��رن املا�ض ��ي� ،أال وهي
ق�صيدت ��ه املوجهة اىل اجلماه�ي�ر مبا�شر ًة .فحتى �شوقي
مل يكن ميل ��ك ح�ضور ًا كح�ضور اجلواهري الطاغي امام
اجلمه ��ور وال كذلك طريقة �إلقائ ��ه �أوحركات ج�سدة التي
تعط ��ي للكلمات وقع ًا عميق ًا يف نفو�س �سامعيه .لهذا كان
اجلواه ��ري وب�سب ��ب تربيته الديني ��ة واملنربية بالذات،
ميتلك موهبة املمثل واخلطيب واملر�شد مع ًا.
وم ��ن ميزاته التي ب ّز بها غ�ي�ره �أي�ض ًا ،مواكبته للأحداث
التي م ّر بها العراق والعامل العربي وحتى احداث العامل،
وهو هنا يقرتب من �شوقي يف هذا املجال وقد يت�ساوان
يف �شدة مالحقتهم للأحداث عموم ًا .لكنه كان ي�ضفي على
ق�صيدته تلك امل�سح ��ة الرتاجيدية والعاطفية،التي تهيج
اجلمور وجتعله يتعاطف مع الق�صيدة وال�شاعر مع ًا.
كان �أب ��و مت ��ام واملتنبي �أه ��م ال�شع ��راء الذي ��ن ت�أثر بهم
اجلواهري ،وهو ب�سبب م ��ن تناوله للأحداث ال�سيا�سية
والإجتماعي ��ة الهام ��ة يف ع�ص ��ره ،قد �ساه ��م يف مد عمر
الق�صي ��دة العمودية و�أعطى له ��ا مو�ضوع ًا مميز ًا و نكه ًة
خمتلف ��ة ،ف�أك ��د على �إمكاني ��ة عي�شها حتى بع ��د ان تخلى
عنها معظم ال�شعراء العرب املعا�صرين.
واجلواه ��ري ك�شوق ��ي ميل ��ك قامو� ��س كلم ��ات و�ص ��ور
ودالالت جعلت ��ه يح ��وز عل ��ى �إح�ت�رام حت ��ى املعار�ضني
لنهجه وطريقة كتابت ��ه للق�صيدة .والحاجة لنا اليوم يف
�إعطاء امثل ��ة على �شاعريته وموا�ضيع ��ه املميزة ودرجة
دقته ��ا وحرارته العاطفية والفكري ��ة وموقعها الإن�ساين
الرفيع.

باسم عبد الحميد حمودي

ابو فرات في أتحاد االدباء
ال ��كل يع ��رف ان اجلواهري ه ��و �أول رئي�س
منتخ ��ب  ,وبالتزكي ��ة ل(�أحت ��اد االدب ��اء
العراقيني) منذ ع ��ام  ,1959ف�أذن ماذا يعني
�أن يك ��ون عن ��وان املقالةع ��ن �أب ��ي ف ��رات يف
الأحتاد؟
الذي اليعرفه كثريون �أن ت�أ�سي�س هذا ااحتاد
العتيد مت بعد عدة اجتماعات متفرقةالن�صار
احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي واع�ض ��اء م ��ن
احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي يف مكات ��ب
املرحومني ذو النون ايوب وحممود العبطة
وعل ��ي جلي ��ل ال ��وردي ال�شاع ��ر و�صاح ��ب
ق�صيدة(م ��ن �أجل هذا ياع�ص ��ام –انا نطالب
بال�س�ل�ام) املوجه ��ة اىل املرح ��وم ع�صام عبد
علي والتيارات القومية.
اجتماع ��ات اخ ��رى حدث ��ت يف مق ��ر جريدة
اجلمهوري ��ة (الت ��ي كان ي�ش ��رف عليه ��ا عب ��د
ال�س�ل�ام حممد عارف ر�سمي ��ا ويديرها عمليا
�صحفي ��ون م ��ن ح ��زب البعث .,للت ��داول يف
ت�أ�سي�س �أحتاد للأدباء العراقيني ومنهم علي
احلل ��ي وعب ��د الوه ��اب الغريري وعب ��د الله
نيازي و�سواهم.
كل ه ��ذه االجتماع ��ات مل جتد نفع ��ا حتى مت
عق ��د االجتم ��اع الكبري يف مطلع ع ��ام 1959
يف دار ال�شاع ��ر اجلواهري وبدعوة منه يف
االعظمي ��ة ,وكنت واحدا مم ��ن ح�ضروا هذا
االجتماع من االدباء ال�شباب ,وكنت �أ�صاحب
ال�سادة:ب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب ون ��زار عبا�س

وف� ��ؤاد قزاجن ��ي ور�ش ��دي العام ��ل وماج ��د
العامل و�سلمان اجلب ��وري وحممود الريفي
وغرين ��ا كثري,عل ��ى اخت�ل�اف االجتاه ��ات
ال�سيا�سية.
كان يف مقدم ��ة احلا�ضري ��ن (م ��ع حف ��ظ
االلقاب):ن ��ازك املالئك ��ة ومقبول ��ة احلل ��ي
وعاتك ��ة وهب ��ي اخلزرجي و�ص�ل�اح خال�ص
ومه ��دي املخزوم ��ي وعل ��ي ج ��واد الطاه ��ر
وف� ��ؤاد التكريل وعدنان ال ��راوي وعز الدين
م�صطفى ر�س ��ول وانور املائي وعبد اللطيف
�أوغل ��و و�سع ��دي يو�س ��ف وع�ش ��رات م ��ن
االدباءوالباحثني.
كان ��ت كلم ��ة اجلواه ��ري الكبري الم ��ة �شاملة
دع ��ت اىل وحدة االدب ��اء العراقيني مبختلف
تياراته ��م الفكري ��ة وال�سيا�سي ��ة لبن ��اء �أول
منظم ��ة لهم,وطرح ��ت يف الأجتم ��اع ع ��دة
مقرتح ��ات انته ��ت بت�أليف جلن ��ة حت�ضريية
لو�ض ��ع النظ ��ام الداخل ��ي واخ ��ذ اج ��ازة
الت�أ�سي�س...الخ
الزعي ��م عب ��د الك ��رمي قا�سم رئي� ��س الوزراء
التقى اجلواهري رئي�س اللجنة التح�ضريية
ومنح ��ه االج ��ازة والبن ��اء احل ��ايل لالحت ��اد
,ا�ضافة �أىل بناء �آخر يف اجلهة املقابلة لبناء
االحتاد كمقر لنقابة ال�صحفيني العراقيني.
انتخ ��ب اجلواه ��ري رئي�س ��ا لالحتادونقيبا
لل�صحفي�ي�ن العراقي�ي�ن مع ��ا ,ولكن ��ه كان
يف�ض ��ل املكوث يف االحت ��اد وحتى ان معظم

اجتماعات الهيئة االدارية لنقابة ال�صحفيني
كان يعقدها يف حدائق االحتاد الف�سيحة.
وكان �سكرت�ي�ر ع ��ام االحت ��اد االول الدكتور
�ص�ل�اح خال� ��ص اعقب ��ه الدكتور عل ��ي جواد
الطاه ��ر مطلع ع ��ام ,1962وكان اجلواهري
يدي ��ر االحت ��اد بهيبت ��ه الكب�ي�رة وبوج ��ود
رجال يعملون بهمة خلدمة امل�شروع الثقايف
العراقي اجلديد.
كانت ام�سي ��ات االحتاد ال�شه�ي�رة كل اربعاء
ت ��دار ا�سبوعي ��ا م ��ن قب ��ل واحدم ��ن اب ��رز
االدب ��اء وكان ال�شعر يلقى واملادة الق�ص�صية
والنقدية,ويجري التعقيب احلر املبا�شر على
ما يقدم ,وكان الطاهربوجه عام هو الفي�صل
�أذا �أحتدم نزاع ال�شبان من الأدباء.
كان ح�ض ��ور اجلواهري الكبري �شبه اليومي
مفتاح ��ا لنج ��اح االحت ��اد يف عمل ��ه حي ��ث
ت�أ�س�س ��ت مطبع ��ة االحت ��اد بدعم م ��ن الدولة
وبجهد اجلواهري املبا�شر �أيام ح�سن عالقته
بالزعيم ,فلما �ساءت نتيجة احتدام االو�ضاع
ال�سيا�سي ��ة و�أبتعادعب ��د الك ��رمي قا�س ��م ع ��ن
البنية ال�شعبي ��ة ,قلت املنح ��ة ال�سنوية التي
كانت تقدمها وزارة املالية لالحتاد.
كان ��ت املطبع ��ة ال�صغ�ي�رة التابع ��ة لالحت ��اد
ت ��دار من قبل ال�شاعر الفري ��د �سمعان وتطبع
جمل ��ة االحت ��اد املركزي ��ة (الأدي ��ب العراقي)
و�سل�سلة(�أما�سي االحتاد)
و�سل�سلت ��ي (مق ��االت خمتارة)و(ق�ص� ��ص

خمت ��ارة) ا�ضاف ��ة اىل كت ��ب االع�ض ��اء حيث
كان ��ت االدارة تتقا�ض ��ى م ��ن الع�ض ��و نفقات
كتابه وبالتق�سيط..م�ساع ��دة وتع�ضيدا,ومل
تك ��ن وزارة (االر�ش ��اد) تطب ��ع �شيئ ��ا لالدباء
ومل تكن هناك وزارة للثقافة!
كان اجلواه ��ري االداري ورئي� ��س االحت ��اد
ونقيب ال�صحفي�ي�ن و�صاحب جريدة (الر�أي
الع ��ام) اليومي ��ة كتلة ن�ش ��اط وحيوية ,اذ مل
يكن اجلواهري �شاعر العرب االكرب فقط ,بل
كان اجلوهرة الالمع ��ة يف احتادنا العتيد..
حتى غادر الع ��راق متوج�سا ع ��ام , 1962اذ
رحل ج�سما لكن ت�أثريه ظل قائما حتى يومنا
هذا.
ان حكاي ��ة رحلت ��ه و�سواه ��ا م ��ن عذابات قد
ترويها اقالم اخرى لكن ��ي اردت الت�أكيدعلى
دور ا�ستاذن ��ا اجلواه ��ري يف ت�أ�سي�س احتاد
االدب ��اء وادارت ��ه املثل ��ى وجناح ��ه يف ح�شد
الرج ��ال املرموقني مع ��ه يف ادارة هذا املرفق
الثقايف الكبري.
انن ��ا ن�ستذكر اليوم رحيل اجلواهري الكبري
عن ��ا منذ عقدي ��ن ,لكن مه ��دي اجلواهري ما
زال مقيما يف الوجدان ويف حقل االبداع فال
قامة �شعري ��ة تعلو عليه اليف العراق فح�سب
ب ��ل يف عم ��وم الع ��امل العربي ,اذه ��و متنبي
الع�صروهو رب ال�شعر كما ان�شد له الر�صايف
يوما ,وهو ختام م�سك القرن الع�شرين الذي
عا�شه كله �إال عامني.
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ُيع ��رف عن
ال�شاع ��ر حممد
مه ��دي اجلواهري
ت�صدي ��ه الدائ ��م ل ��كل
لرقي جمتمعنا
املحاوالت املعيق ��ة ّ
و�إبقائه متخلفا تابعا ذلي ًال �سواء �صدرت من
اجله ��ات الرجعية وال�سلفي ��ة او من خ�صومه
غالة الليرباليني املنزلقني نحو الهوى الغربي
واملن�سلخني كلي ��ا عن قيم وعادات جمتمعهم،
فقد م ��ال �شاعرنا اىل الي�سار الذي طغى على
احلياة وقت ��ذاك بعد جناح الث ��ورة البل�شفية
يف رو�سي ��ا ووظف غالب �شع ��ره يف متجيد
رم ��وز الثوري ��ة الالب�س ��ة لبو� ��س املارك�سية
وه ��و بع ُد �شابا فتيا يعتمر العمامة مثلما كان
كب ��ار عائلته م ��ن مف ّكري النج ��ف يعتمرونها
يف ر�ؤو�سه ��م عل ��ى ع ��ادة رج ��ال الدين ذوي
االجت ��اه االثن ��ي .وال�ش�أن لل ��ورع او التقوى
به ��ذا اللبا�س بقدر ماكان اتباعا ملا كان يلب�سه
الآباء واالجداد من ع�شريهم و�أهلهم.
وكم من معتمري العمائم – ب�ضمنهم �شاعرنا
اجلواه ��ري  --م ��ن كان ندّا وخ�صم ��ا �شر�س ًا
لأحابيل رجال الدي ��ن املرتزقة الذين اتخذوا
م ��ن العقيدة م ��ورد رزق وف�ي�ر ومك�سب جاهٍ
وحظوة عل ��ى ح�س ��اب ال�سذج والفق ��راء من
م�شاركي عقائدهم.
اذكر حادثة تع ّد اوىل خ�صومات هذا ال�شاعر
�ض ��د غ�ل�اة املتدين�ي�ن يف مدينت ��ه وزم ��رة
الرجعي�ي�ن الذين اليري ��دون لبني جلدتهم ان
يت�س ��ع افق عقولهم ليُبق ��وا �أهليهم يف �سبات
اجله ��ل والظالم ��ة ؛ فبع ��د ت�شكي ��ل احلكومة
العراقية برئا�س ��ة ال�سيد عبد الرحمن النقيب
وتن�صي ��ب املل ��ك في�ص ��ل االول ب ��ن احل�سني
ملكا على العراق يف �ض ��وء معاهدة �سايك�س
بيك ��و �سن ��ة  ،1921/وقته ��ا ق ��ررت وزارة
املع ��ارف الت ��ي كان ي�ستوزره ��ا ال�سيد عزت
با�ش ��ا الكرك ��ويل ان يق ��وم بافتت ��اح مدر�س ��ة
ابتدائي ��ة للبنات يف مدينته املحافظة النجف
�أ�س ��وة بالبن�ي�ن الذين ان�ض ��ووا يف املدار�س
احلديث ��ة على ق ّلتها بعد ان �شعروا ان الفائدة
علمية ترج ��ى من االن�ضمام اىل الكتاتيب يف
اجلوام ��ع وتعلي ��م م�شاي ��خ الدي ��ن التقليدي
املقت�صر على تلقني االيات القرانية واحلديث
ال�شري ��ف و�شيء مي�سر من الفقه دون متابعة
اخ ��ر اال�ساليب العلمي ��ة التي ب ��د�أت ترت�سخ
منذ اول ظهور ع�صر النه�ضة.
هن ��ا ث ��ارت ثائ ��رة رج ��ال الدي ��ن التقليدي�ي�ن
و�أعلن ��وا بح ��دة معار�ضته ��م له ��ذا امل�ش ��روع
التعليم ��ي احليوي باعتب ��ار ان الفتاة مكانها
البي ��ت وت�ستطيع ان ت�أخذ ن�صيبها القليل من

العلوم الدينية بحيث يكفيها ان تع ّلم اوالدها
مب ��ادئ الدي ��ن و�أ�صول ��ه واركان اال�س�ل�ام
ح�ص ��را فم ��ا حاجته ��ا اىل العلم والت ��زود به
طاملا ه ��ي قعيدة البيت ب�ي�ن اوالدها وخادمة
مطيعة لزوجها لتلبي حاجاته كراعية للرجل
لت�شبع نزواته ومعدته وتربّي �أطفالها.
كان اول م ��ن ت�صدى لرج ��ال الدين املمانعني
لت�شيي ��د مدر�س ��ة للبن ��ات يف النج ��ف ه ��و
�شاعرن ��ا الفت ��ى حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري
وه ��و �ش ��اب مندف ��ع متط ّل ��ع اىل املدني ��ة يف
ريعان الع�شرين من العمر مليئا بالنقمة على
ه�ؤالء املتحجرين من معممي التخلف وذوي
املناف ��ع اخلا�ص ��ة والذي ��ن اليهمه ��م ان ترقى
جمتمعاتهم اىل مدارج التح�ضر و�سعة االفق
؛ اذ نظ ��م ق�صي ��دة ع�صم ��اء ذك ��ر فيه ��ا اهمية
اال�صالح وارتق ��اء امم و�شعوب اخرى بينما
بالده تتعرث و�سا�سته من ي�ضع العقبات امام
م�ساره نحو النهو�ض والتطوّ ر والنماء.
�سـتـبـقى طويال هـذه الأزمـاتُ
اذا مل تق�ص ْر عم َرها ال�صدمات
اذا مل ين ْلـها م�صلحون بوا�سـ ٌل
جــريـ ُئـون فـيـما َيـدّعون ُكــفــاة
ال�شعب مكرها
�سيبقى طويال يحمل
ُ

م�ساوئ من قـد �أ ْبـقت الفرتات
امل تر ان ال�شعب ّ
جل حقوقــهِ
هـي اليوم للأفراد ممتلكات
عجب ان الذين تك ّفلوا
ومن ٍ
ب�إنقـاذ �أهليه ه ُم العـرثات
ي�ستم ��ر ال�شاع ��ر يف �إدان ��ة ر�ؤو� ��س ال�سلطة
وب ��دال م ��ن ان يكون ��وا هم احل ��ل واخلال�ص
تراه ��م م�صدر البالي ��ا و�أ�ص ��ل امل�شاكل وهم
م ��ن يخلقها عامدا لإبط ��اء النهو�ض وتعطيل
العل ��م وبث اجلهل وا�شاعة الف ��روق الطبقية
ب�ي�ن النا� ��س حتى يع ��رج على ا�ص ��ل امل�شكلة
الت ��ي تتمثل يف �إ�شاعة اجلهل وتعطيل عقول
ال�شبيبة من الفتي ��ان والفتيات الالئي يطلنب
العلم ليتكفلن بناء البالد على �أ�س�س �صحيحة
مع �أقرانهن الفتيان املتعلمني.
غدا يمُ نع الفتيانُ ان يتع ّلموا
كما اليوم ظلما تمُ نع الفتياتُ
هذه الق�صي ��دة قيلت يف اوائ ��ل العقد الثاين
م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن يومه ��ا رف� ��ض رج ��ال
الدي ��ن وكث�ي�ر م ��ن علي ��ة الق ��وم املا�شني يف
ركاب التخل ��ف ممن يخاف ��ون على م�صاحلهم
الفردي ��ة اذا نه� ��ض العل ��م وخف ��ق بجناحي ��ه
وا�ستق ّر يف عق ��ول الفتي ��ة والفتيات،حقا ان

العلم كائن خميف مل ��ن بنى جمتمعه من ركام
اجله ��ل والتخلف واحكم �سطوته على النا�س
بالقوة.
�روف ُت ُ
ياندميي حتى احل � ُ
خيف  ------يف
ُ
ال�سيوف (اجلواهري �أي�ضا
ري �ش ّرعتها
د�سات َ
يف ق�صيدة �أخرى)
فم ��ا ال ��ذي يعمل ��ه اجلواه ��ري �س ��وى رم ��ي
العمام ��ة جانبا ونزعِ ها م ��ن ر�أ�سه ال�سليم يف
ر�ؤاه وتفكريه وقذفها بعيدا يف اقرب حاوية
للنفاي ��ات طامل ��ا بقي ��ت تو�ص ��ف بانه ��ا لبا�س
الثعال ��ب املاكرة التي التليق به وبعقله املنري
ونف�س ��ه التي خلقت تواقة لل�صعود اىل القمم
وامل ��دارج العلي ��ا مثلم ��ا ان�شد يوم ��ا ما وهو
يهج ��ر العمام ��ة ويعتم ��ر طاقي ��ة الر�أ�س بدال
عنها والتي ظ ّلت مالزمة لعقله حتى وفاته :
لبا�س الثعلبيني مكرها  ----وخالفتُ
لب�ستُ
َ
نف�س ًا �إمنا ُخلقتْ ن�سرا.
�شاعرن ��ا اجلواه ��ري ا�ستغ ��ل حادث ��ة افتتاح
مدر�س ��ة ابتدائي ��ة للبنات يف النج ��ف اوائل
الع�شريني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي والت ��ي مل
يكت ��ب له ��ا النج ��اح بفع ��ل الق ��وى املعار�ضة
للحداث ��ة والتنوي ��ر املتمثل ��ة يف رجال الدين
ولفيفهم من ان�ص ��ار العتيق من الفكر املعوج
املائ ��ل لل�سلفية واملا�ض ��ي املدلهم وهم ث ّلة من
ر�ؤ�ساء الع�شائر والنفعيني مِ ن ت�سيّد اجلهالة
ومنغلقي الفكر واملوتورين من اية نه�ضة قد
تطيح بهم وب�أحالمهم يف ابقاء ال�شعب واهنا
متخلف ��ا ك�سيح ��ا وق ��د ا�ستغل ه ��ذه احلادثة
ليك�ش ��ف ع ��ن ف�ضائحه ��م ويع� � ّري نواياه ��م
ال�شريرة كما نقر�أ يف االبيات التالية :
ِــقوم يحمدون �أناتـهــم
�أقـول ل ٍ
وما حمدت يف الواجبات �أنا ُة
�أ�أ�سرع من هذي اخلطى تدرك املنى
بطا ًء لعمري تدرك اخلطواتُ
وما �أدّعي ان التهوّ ر �صال ٌِـح
متى �صلحت للناه�ض النزوات
ارجي ان تقوم جريئة
ولكن ّ
ل�ص ّد � ِّ
أكف الهادمني بُــناة
علي مقالتي
فان ين َع �أقوام ّ
وماهي ا ّال لوعة و�شكاة
َ
فقد ايقنت نف�سي ولي�س ب�ضائري
ب�أ َ
ين يف تلك العيون قذاة
وما النقد باملر�ضى نفو�سا �ضعيفةً
ته ّد قواها هذه احلمالتُ
علي معا�ش ٌر
وهبني ما �ص ّلتْ ّ
تباع وت�شرى منهم ال�صلوات
فلو كنت ممن يطعمون مبالهِ
لعادت قدا�سا تلك ُم اللعنات
ث ��م ي�صب ال�شاع ��ر جام غ�ضبه عل ��ى �أو�صياء
الدين و�أدعيائهِ املاكرين قائال :

فما كان هذا الدين لوال ادعا�ؤه ْم
لتمتاز يف �أحكامه الطبقات
ني لفر ٍد وحول ُه
�أجتبى مالي ٌ
�ألوف عليهم خ ّلت ال�صدقات
و�أعجب منها �أنهم ينكرونها
عليهم وهم لو ين�صفون ُجـباة
ويف تلك مبطانون �صغ ٌر نفو�سهم
ويف هذه غرثى البطون �أباة
ولو كان حك ٌم عاد ٌل لتهدّمت
على �أهلها هاتيكم ال�شرفات
على باب �شيخ امل�سلمني تكد�ست
جياعٌ علته ْم ذ ّلة وعراة
هم القوم �أحيا ٌء تقول ك�أنهم
على باب �شيخ امل�سلمني موات
يلم فتات اخلبز يف الرتب �ضائعا
مت�ص نواة
هناك و�أحيانا ّ
بيوت على �أبوابها الب�ؤ�س طافح
وداخلهنّ الأن�س وال�شهوات
حت ّكم با�سم الدين ّ
مذمم
كل ٍ
ٌ
ومرتبك ح ّفت به ال�شبهات
ّ
وما الدين اال �آلة ي�شهرونها
غر�ض يق�ضونها و�أداة
اىل ٍ
وخلفهم الأ�سباط ترتى ومنهمو
ل�صو�ص ومنهم الط ٌة وزناة
فهل ق�ضت االديان ا ّال تذيعها
على النا�س ا ّال هذه النكرات
يدي بيد امل�ست�ضعفني �أريهمو
من الظلم ما تعيا به الكلمات
�أريهم على قلب الفرات �شواهقا
ثقا ًال ت�ش ّكى وط�أهنّ فرات
بنتهن �أموال اليتامى وحولها
يكاد َيبني الدمع واحل�سرات
فما ا�شب ��ه الليلة بالبارحة وم ��ا �أقرب االم�س
بالي ��وم فال�ص ��ورة نف� ��س ال�ص ��ورة وامل�شهد
ذات امل�شه ��د

وك�أن ��ك ياع ��راق من ��ذ ت�أ�س�س ��ت كدول ��ة ذات
�سي ��ادة مفتعل ��ة يف اوائ ��ل الع�شرين ��ات م ��ن
الق ��رن املا�ض ��ي يتح ّك ��م في ��ك الل� ��ص واالبله
والعقي ��م م ��ن االب ��داع واالجن ��از وال�ض ّي ��ق
االف ��ق واالثن ��ي املبع�ث�ر العق ��ل وم�شع ��ل
احلرائ ��ق وال ��كاره واحلقري املمق ��وت وكما
ينعتهم ال�شاعر من ذوي البطنة الغارقني يف
ال�شراهة والنج�سني م ��ن الزناة واللواطيني
والنكرات وجباة املال من الفقراء واملعوزين
دون وجه ّ
حق.
ك ّن ��ا قب�ل�ا جن ��د املثق ��ف الع�ض ��وي وال�شاعر
الراف� ��ض املكاب ��ر ونخب ��ة الفك ��ر يف طليع ��ة
من يحت � ّ�ج ويعار� ��ض وميتزج م ��ع ال�شغيلة
واملتظاهري ��ن الناقم�ي�ن من عم ��ال وفالحني
وحرفي�ي�ن �أ�صابه ��م الع ��وز واحلي ��ف وطلبة
متنوري ��ن و�شب ��اب عاطل عن العم ��ل والأمل
ويكون ��ون ر�أ� ��س حرب ��ة �أمام امل�ل��أ العري�ض
وق ��ادة اوفي ��اء للم�سحوق�ي�ن وال يرتكونه ��م
حت ��ى ينال ��وا مطاليبه ��م ؛ لي� ��س يف بالدن ��ا
وحده ��ا امن ��ا كان ه ��ذا دي ��دن مثقف ��ي العامل
و�شعرائه ��م ومنا�ضليهم كم ��ا كان يفعل جان
ب ��ول �سارت ��ر ورفيقت ��ه �سيم ��ون دو بوفوار
والفيل�سوف مي�شيل فوكو و�شخو�ص الي�سار
عام ��ة ايام انتفا�ضة الطلب ��ة اواخر �ستينيات
القرن املا�ضي وبداية ال�سبعينيات يف فرن�سا
وغالبي ��ة دول اوروب ��ا حي ��ث االحتجاج ��ات
تت�صدره ��ا االنتلجن�سي ��ا املثقف ��ة حت ��ى يف
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية يق ��ف املثقفون
يف ال�ص ��دارة حمتجني معار�ض�ي�ن كما ر�أينا
بي ��ل كلنت ��ون ورفيقت ��ه هي�ل�اري وغريهم ��ا
وه ��م يرفعون ال�شع ��ارات �ضد ح ��رب فيتنام
والتدخ�ل�ات االمريكية �ضد ال�شعوب الفقرية
املقهورة ،فهذه االمثل ��ة التي �أذكرها هي نز ٌر
م ��ن ك�ث ٍ�ر وغي�ض م ��ن في� ��ض مثقف ��ي العامل
والتحامه ��م مع �شعوبه ��م املقه ��ورة املطالبة
بحقوقها.
لك ��ن هن ��ا يف ب�ل�ادي ف ��ان
اخف ��ت اال�ص ��وات ل�ص ��وت
املثق ��ف وال�شاع ��ر واملفك ��ر
وم ��ن ال�سه ��ل جدا �ش ��را�ؤه
بالبخ� ��س من امل ��ال والدبق
م ��ن مغري ��ات العم ��ل ليكون
بوق ��ا حل ��زب �إثن ��ي وثرثارا
لقن ��اة تلفزيوني ��ة م�شبوه ��ة
ول�سان ��ا ناطق ��ا ر�سمي ��ا با�سم
كتل ومكون ��ات عِ رقية �سقيمة
او تي ��ارات �سيا�سي ��ة نفعي ��ة
التعرف �س ��وى اثارة النعرات
الطائفية والقومية ذات الطابع
ال�شوفيني.
وم ��ا �أرخ�صن ��ا وما �أبع ��د منانا
يف حتقي ��ق مايري ��د �شعبن ��ا لو
�أ�ضعن ��ا ي ��د الث ��وريّ ال�ضارب ��ة
بق�س ��وة ول�س ��ان املثق ��ف احل � ّ�ق
ذي ال�ضم�ي�ر احل � ّ�ي ال ��ذي يع ّري
ف�ضائح ال�سلطة الغا�شمة العارية
من ال�شرف.
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أول��ى مع��ارك الجواه��ري م��ع
الراديكالية الدينية وحلفائها

الذك��رى العش��رون لرحيل ش��اعر
الع��رب األكب��ر محم��د مه��دي
الجواهري

ش������اك������ر األن�������ب�������اري

قب ��ل ع�شرين عاما م ��ات ال�شاع ��ر ،وكنت
واح ��دا م ��ن امل�شارك�ي�ن يف توديع ��ه �إىل
مثواه الأخري يف مقربة الغرباء الواقعة
يف م ��دار ال�سي ��دة زين ��ب ،مع ع ��دد كبري
م ��ن اجلالية العراقي ��ة املقيمة يف دم�شق،
وكان يوم ��ا غريب ��ا ،مميزا ،يحف ��ر عميقا
يف الذاك ��رة ،مل �أر مثل ��ه يف حياتي .لقد
�أب ��ن ال�شاعر ح�ش ��د هائل م ��ن ال�سوريني
والعراقي�ي�ن والع ��رب� ،إذ ج ��رى له ت�أبني
ر�سم ��ي و�شعب ��ي ،وقطع ��ت ال�ش ��وارع
الت ��ي ي�سري فيه ��ا املوك ��ب ،وكان املوكب
مه ��وال ،مثلم ��ا �أ�ستح�ض ��ره الي ��وم ،امتد
م ��ن امل�ست�شف ��ى وحت ��ى تخ ��وم ال�سي ��دة
زين ��ب ،وق ��د تك ��ون امل ��رة الأوىل الت ��ي
ي�ؤبن فه ��ا �شاع ��ر عربي به ��ذه ال�صورة،
وك�أن امل�شيع�ي�ن يودعون قرن ��ا كامال من
ال�شعر ،وقمة �أخرية يف ال�شعر العمودي
منذ املتنبي وحتى تلك اللحظات احلزينة
املرت�سمة يف الوجوه.
ورغ ��م �أن اجلواه ��ري ينت�س ��ب �إىل
�أر�ض الرافدي ��ن ،مولدا ون�ش� ��أة� ،إال �أنه،
ويف ذل ��ك الي ��وم ،ج�سد املقول ��ة ال�شائعة
ب�ص ��دق ،وه ��ي �أنه �شاعر الع ��رب الأكرب،
ال يخ� ��ص العراقي�ي�ن فق ��ط� ،إذ تناق ��ل
معظ ��م القن ��وات التلفزيوني ��ة العربي ��ة،
وو�سائل الإع�ل�ام امل�سموع ��ة واملكتوبة،
خرب وفات ��ه ،وكان اخل�ب�ر يف بع�ض تلك
القنوات احتل احلي ��ز الأول منها ،وبهذا
�أكم ��ل اجلواه ��ري �أ�سطورت ��ه احلياتي ��ة
وال�شعري ��ة ،هو ال ��ذي كاد يبلغ القرن من
احلي ��اة ،وعا�صر مع ��ارك العراق والدول
العربي ��ة كله ��ا ،له ما ل ��ه وعليه م ��ا عليه،
و�س ّلم ��ه التاري ��خ �إىل �أي ��دي الدار�س�ي�ن
والباحث�ي�ن ،املنقب�ي�ن يف تالفي ��ف تل ��ك
الأ�سط ��ورة احلي ��ة كعالقت ��ه بال�سلط ��ات
العراقي ��ة املتعاقب ��ة ،واملع ��ارك الت ��ي
خا�ضها ال�شع ��ب �ضد االحتالل االنكليزي
واحلكوم ��ات التابعة له ،و�سنوات املنفى
بعيدا عن دجلة والفرات.
احلقيق ��ة الت ��ي رافق ��ت م�س�ي�رة ال�شاعر

هي �أنه مل يبق �أح ��د� ،سواء كان مثقفا �أو
فردا عاديا� ،إال وتغنى بق�صائده ال�شهرية
مث ��ل �أخي جعف ��ر ،و يا �أم ع ��وف ،ودجلة
اخل�ي�ر ،وتنومي ��ة اجلي ��اع ،وغريه ��ا
الكث�ي�ر م ��ن روائعه التي داعب ��ت م�شاعر
العراقي�ي�ن ،خا�صة يف �سن ��وات الن�ضال،
و�سن ��وات املنفى ،ومقارع ��ة الطغاة .قر�أ
املهتم ��ون لديه �شاعري ��ة مل ميتلكها �أحدا
من جمايليه� ،شعراء الق�صيدة العمودية،
ووجد في ��ه النقاد تلك القدرة املتفردة يف
تطوي ��ع �أح ��داث الواق ��ع املعا�ص ��ر داخل
الق�صي ��دة الكال�سيكية ،مم ��ا توجه حمط
�إعج ��اب ،ال �شع ��راء العم ��ود فق ��ط ،ب ��ل
�شعراء املوجة اجلدي ��دة امل�سماة بال�شعر
احل ��ر �أي�ضا ،وهذا ما جع ��ل اجلميع يقر�أ
اجلواه ��ري وي�ت�رمن ب ��ه ،اجلواه ��ري
املتجدد مع كل جيل يولد.
ج�س ��دت م ��واراة اجلواه ��ري يف مقربة
الغرباء بدم�شق ف�ضيحة �أخالقية للنظام
العراق ��ي �آن ��ذاك ،ف� ��أن يدفن �شاع ��ر بهذا
احلج ��م بعيدا ع ��ن وطنه ،ح ��ال ع�شرات
املبدع�ي�ن ،كان وحده كافي ��ا للت�أ�شري على
اخلل ��ل الف ��ادح يف الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي
لعراق تلك احلقب ��ة املظلمة ودكتاتورها،
وحزبه ��ا ،وبيئته ��ا الإعالمي ��ة والثقافية
الدائ ��رة يف فلك ��ه ،وك�أن ��ه بذل ��ك خل� ��ص
م�أ�ساوية الثقاف ��ة املغرتبة التي مل تر�ض
العي� ��ش يف ظ ��ل الع�س ��ف ،واال�ضطه ��اد،
وتكميم الأفواه.
طوال حياته املديدة ظل اجلواهري رمزا
لعراق الرافدي ��ن ،ذلك الع ��راق املتعاي�ش
مبذاهب ��ه وقوميات ��ه و�أديان ��ه ،بع ��د �أن
ت�سام ��ى ،حي ��اة و�شع ��را ،عل ��ى النعرات
الظالمي ��ة وال�شوفيني ��ة ،وله ��ذا ال�سب ��ب
اجلواه ��ري ،وغ�ي�ره ،تغن ��ى بق�صائ ��ده
اجلمي ��ع ،عرب ��ا و�أك ��رادا ،م�سلم�ي�ن
وم�سيحي�ي�ن ،وحظ ��ي بتك ��رمي واحرتام
حت ��ى م ��ن اختل ��ف مع ��ه فك ��را وه ��وى
ول�سانا ،و�أ�صبح عن جدارة النهر الثالث
يف بالد الرافدين.
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الجواهري..
ماذا تفعل
الجبال في عصر
كعصرنا؟
ل���������ؤي ع�����ب�����د اإلل�������ه

بع ��د �سبع ��ة �أو ثمانية قرون ،ل ��و �أراد ناقد
�أدب ��ي� ،إع ��داد درا�س ��ة جدي ��دة ع ��ن ال�شعر
العربي الكال�سيكي ،ف�إنه �سيكت�شف ظاهرة
غريبة تتمثل بظهور �شاعر يف �أوائل القرن
الع�شري ��ن ،ميتلك نتاج ��ه ال�شعري ال�ضخم
كل �سم ��ات ما �أبدعه �شع ��راء الطبقة الأوىل
يف الع�ص ��ر العبا�س ��ي ،ولعل ��ه يتفوق على
بع�ضه ��م .هذه الطبقة الت ��ي ظهر �شعرا�ؤها
خ�ل�ال عم ��ر الدول ��ة العبا�سي ��ة ال ��ذي امتد
�إىل خم�سة ق ��رون تقريبا ،ما بني منت�صفي
القرن�ي�ن الثام ��ن والثال ��ث ع�ش ��ر ،و�أغلبهم
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عا�ش يف بغداد .من بني ه�ؤالء هناك املتنبي
والبح�ت�ري و�أب ��و مت ��ام الذي ��ن اعتربه ��م
املع ��ري �أعظ ��م �شع ��راء ذلك الع�ص ��ر ،وبني
ه� ��ؤالء يقف �شاعر الق ��رن الع�شرين ،حممد
مه ��دي اجلواه ��ري ،ب�ص ��وره وجمازات ��ه
وقامو�س ��ه وبح ��وره و�سال�ست ��ه �أق ��رب
للبح�ت�ري م ��ن غ�ي�ره .ولعل احل�ي�رة التي
�ست�صي ��ب ذلك الناق ��د القادم م ��ن امل�ستقبل
تكمن يف الفج ��وة الزمنية التي تف�صل بني
�شاعرن ��ا و�شعراء الع�ص ��ر العبا�سي :هناك
�سبعة ق ��رون تف�صل ب�ي�ن العهدين ،وهناك

ع�ص ��ور مظلمة �س ��ادت خاللها م ��ع �سقوط
بغداد عل ��ى يد املغول ع ��ام  ،1258فما عاد
هن ��اك فال�سف ��ة و�أدب ��اء وعلم ��اء يجول ��ون
�ش ��وارع عا�صم ��ة الر�شي ��د ،وما ع ��اد هناك
�سوق حافل للوراقني واملرتجمني .ومل تعد
بغداد باري�س ذلك الع�صر ب�آدابها وفل�سفتها
ومل تعد لندنَ الع�ص ��ر الفيكتوري بعلومها
الطبيعية وابتكاراتها.
مع ذلك ،يظهر �شاعرنا كا�سرا قوانني املكان
والزم ��ان ،بتلب�سه عبقرية �شاعرين من ذلك
الع�ص ��ر الذهب ��ي البعي ��د :املتنب ��ي بحكمِ ه

والبحرتي ب�صوره وجزالته وان�سيابيته.
�أتوق ��ف عن ��د هذي ��ن البيت�ي�ن م ��ن ق�صيدة
يخاط ��ب اجلواه ��ري فيه ��ا ،اب ��ن الكوف ��ة،
�شاغل نحوي ��ي ولغويي ع�ص ��ره ،املتنبي.
يقول اجلواهري خماطب ًا ابن بلده:
فيا”اب ��ن الرافدين”و ِنع� � َم فخ� � ٌر ب� ��أن فتى
بني الدنيا فتانا
حبتك النف� ��س �أعظم ما حتلت به نف�س مع
امل َِحن امتحانا
وك�أن �شاعرين ��ا ا�ش�ت�ركا ب َق� � َدر واح ��د رغم
فا�صلة الزمن الكبرية :كالهما عا�شا اجلزء
الأك�ب�ر م ��ن حياتهم ��ا بعي ��دا ع ��ن وطنهم ��ا
العراق ،وكالهما ماتا يف �أر�ض غريبة.
يف ق�صيدة عنوانها”�ساعة مع البحرتي يف
�سام ��راء» ،يقارع اجلواهري فيه ��ا �أ�ستاذه
ون ��ده يف الو�ص ��ف واجلزال ��ة واجلري ��ان
الطلق:
ووقف ��تُ حي ��ث البحرتي ترقرق ��ت �أنفا�سه
ف�شفع ُتهُنَّ دموعا
ولئ ��ن ت�شابهت املَنا�س � ُ�ب� ،أو حكى مطبوع
�شعري �شعره املطبوعا
فكم تخا َل ��ف يف امل�سري جداو ٌل فا�ضت مع ًا
وتفجرت ينبوعا
لعل ��ي �أت�س ��اءل هن ��ا :ه ��ل ج ��اء �شاعرن ��ا
اجلواه ��ري يف الق ��رن اخلط� ��أ ،يف ق ��رن
ي�شب ��ه ذل ��ك ال ��ذي عا�ش ��ه النا� ��س في ��ه قبل
�سقوط بغداد بيد املغ ��ول حيث االنقالبات
وامل�ؤام ��رات والفظائ ��ع ت�شب ��ه م ��ا ج ��رى
ويجري الي ��وم يف الع ��راق ،فان�شغلنا عنه
بال�سيا�سة والتحزبات؟
�أم �إن ��ه بيتهوف ��ن �آخ ��ر ول ��د يف ع�صر خط�أ
حي ��ث املو�سيق ��ى ال�سائ ��دة ه ��ي الب ��وب
وال ��روك وال ��راب ،وحي ��ث ال م ��كان في ��ه
للمو�سيقيني العباقرة.
يف زم ��ن �سي ��ادة م ��ا ه ��و ع ��ادي ومتو�سط
وا�ستهالك ��ي م ��اذا تفع ��ل اجلب ��ال قب ��ل �أن
تعيدها البحار �إىل �أعماقها؟
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صفح��ات مطوي��ة م��ن ذكري��ات
الجواهري

فوجئت يف أحد األيام بالشاعر الكبري محمد
الهاشمي يرد عيل قائ ًال« :إىل نابغة النجف»
وذلك بقصيدة مطلعها« :أيها البلبل غرد –
وانظم اآلالم شعرا» (…) .قرأت قصيدة
الهاشمي مرات ومرات وذهلت ،أصحيح أنني
اإلنسان الذي استطاع أن يهز هذا الشاعر
الكبري ،فريد عيل شعرا عىل القافية نفسها؟
إذن ،أنا إنسان مهم .األرض مل تعد تحملني..
وبدأت األحقاد تنمو يف مجتمع النجف ،ضد
إنسان صاعد يف بلد التناقضات ،النجف ،بلد
الفقر املدقع والغنى الفاحش ،جنبا إىل جنب.
باختصار ،بدأت أعي لعبة الحياة ،بدأت أحس
أن بلدي مع أدب ومجمع دين ومجمع فقر.
وخالصة املوضوع كانت أن سيئاتها أكرث من
حسناتها.
�أول الدرب
لنعد �إىل بداياتي ال�شعرية .لنعد �إىل الوراء.
على ما قبل �ستني عاما �أو �أكرث فبعدما ن�شرت
يل الق�صائ ��د حت ��ت توقي ��ع «نابغ ��ة النج ��ف»
ت�شجع ��ت كثريا ،وق ��د �أعطتني تل ��ك الق�صائد
زخما وانطالقا يف بحور النظم .لذلك� ،أنا من
�أن�صار ت�شجيع املبتدئني يف عامل ال�شعر.
كما �أن طموحي تع ��دى حدود العراق ف�صرت
�أر�س ��ل ق�صائ ��دي �إىل جمل ��ة «العرف ��ان”يف
�صي ��دا (لبن ��ان) وكان �صاحبه ��ا �أحم ��د عارف
الزي ��ن .ف�صارت ق�صائدي تن�ش ��ر ،واحدة يف
بغداد و�أخرى يف لبنان.
وب ��د�أت �أ�شع ��اري تب ��دو وك�أن ناظمه ��ا �أك�ب�ر
من ��ي �سن ��ا .ومبعن ��ى الكلمة �أنه ��ا كانت تبدو
لإن�س ��ان نا�ض ��ج .ومث ��ال على ذل ��ك؛ ففي �أول
زيارة قم ��ت بها لبغداد .كان م ��ن الطبيعي �أن
�أزور ال�صحف التي تن�شر ق�صائدي .وفوجئ
�أ�صحابه ��ا ب�صغ ��ر �سني ،خ�صو�ص ��ا �أنني يف
ذلك العه ��د ،كان �شكلي م�ضح ًكا� .إذ كان وزين
ال يتعدى خم�سة وثالث�ي�ن كليوغراما .وكنت
يومه ��ا ارت ��دي اجللب ��اب والعب ��اءة العربي ��ة
(الزي النجف ��ي) وعمامة �صغ�ي�رة .كنت مثل
�شب ��ح� .أنا نف�س ��ي مل �أكن �أع ��رف �شكلي� .إذ مل
يخطر على بايل مطلقا �أن �أنظر �إىل وجهي �أو
قامتي يف املر�آة.
و�أ�ستطيع الق ��ول �إنني بلغ ��ت الع�شرين دون
�أن �أرى وجه ��ي يف املر�آة .و�أول مرة �شاهدت
وجهي فيه ��ا كانت عندما ت�ص ��ورت يف بغداد

وفوجئت ب�صورتي.
رمب ��ا ت�س�ألينني متى �صرت «�أب ��اوع» (انظر)
امل ��ر�آة؟ �ص ��ارت نظرات ��ي تلتق ��ي امل ��ر�آة يوم
عرف ��ت �أن هناك �شيئا ا�سم ��ه الأناقة يف حياة
الإن�سان �أي بعد بلوغي عامي الع�شرين بفرتة
طويلة .و�سبب ذلك �أن بيوتات النجف مل تكن
ت�ضم ب�ي�ن �أثاثه ��ا املراي ��ا الكب�ي�رة املوجودة
حالي ��ا يف كل منزل بل كانت امل ��ر�آة ال�صغرية
ه ��ي املنت�ش ��رة يف الع�شريني ��ات .لذلك عندما
ر�أيت �صورتي فوجئت وك�أنها ال تخ�صني� ،أو
بالأحرى ك�أنها لي�ست وجه مهدي اجلواهري.
عندها تذكرت �أن هناك مر�آة ويجب �أن �أعتني
ب�شكل ��ي ،ولو قليال .كنت �أب ��دو وك�أنني �شبح
يدب على الأر�ض.وكن ��ت يف ال�سابق �أتعجب
م ��ن بع� ��ض الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يخرجون من
منازله ��م وك�أنهم ن�س ��اء متربج ��ات� ،أو ك�أنهم
ي�ستعدون للذهاب �إىل املراق�ص.
اكت�شفت بغداد
بغداد كانت بالن�سبة �إيل عاملًا جمهوال .ذهبت
�إليه ��ا الكت�شاف ه ��ذا العامل اجلدي ��د .زيارتي
�إليها كانت �أ�شبه بعربي ملهوف يزور باري�س
لأول م ��رة .ورغ ��م بقائ ��ي يوم�ي�ن ال غ�ي�ر يف
بغداد بقي ��ت �أ�شهرا �أحت ��دث �إىل حميطي عن
اكت�شافات ��ي فيها.وب�ل�ا مبالغ ��ة ،كن ��ت �أروي
الق�ص�ص كما كان ي ��روي كولومب�س اكت�شافه
لأمريكا.
�أن ��ا «كولومب� ��س النجفي”ي ��روي مغامرات ��ه

يف بغ ��داد .ر�سم ��ت لهم �صورة ع ��ن الأ�سواق
الكب�ي�رة ،وم ��ا حتوي ��ه املح�ل�ات ،وكي ��ف �أن
البن ��ات مي�شني �سافرات يف ال�شوارع وك�أنهن
حوري ��ات .يا �سبحان الله! �أك�ث�ر من � 60سنة
م ��رت على ه ��ذه الأحداث لك ��ن بع�ضها ما زال
عالق ��ا يف ذهني.ما زلت �أذك ��ر �أول مرة نزلت
فيه ��ا �إىل ال�س ��وق ،وكي ��ف بهرتن ��ي الأ�شي ��اء
املعرو�ض ��ة يف الواجه ��ات .بع�ضه ��ا مل �أك ��ن
�أعرف ما هو.
وقف ��ت �أم ��ام حمل يعر� ��ض احلل ��وى و�أ�شياء
�أخ ��رى� .أق�سم بالل ��ه� ،أن ال ��ذي ا�ستوقفني مل
يك ��ن الب�ضائ ��ع املعرو�ضة ،و�إمن ��ا كان وجها
جمي�ل�ا لفت ��اة يف عم ��ر ال ��ورود ،تتح ��دث مع
�صاح ��ب احلان ��وت ،رمب ��ا كان يغازله ��ا ،ال
�أدري!.
كل م ��ا �أعرف ��ه �أنني وقفت يف م ��كاين مبهورا
بجماله ��ا رغ ��م العب ��اءة الت ��ي كن ��ت �أرتديه ��ا
والعمام ��ة التي كن ��ت �أعتمرها .ه ��ذا «ال�شبح
النجفي”مل ي�ستطع مغادرة املكان .يا �سبحان
اخلالق� .إىل الآن �صورته ��ا ما زالت مطبوعة
يف ذاكرت ��ي .وكذلك نظ ��رة �صاحب احلانوت
ال ��ذي بدا وك�أن ��ه يق ��ول يل« :ماذا تري ��د �أيها
املتطفل؟ اذه ��ب بعيدا ودعن ��ا و�ش�أننا» .ومع
ذلك بقيت مكاين.
�أن ��ا املتطف ��ل املع ��دم ،ت�سم ��رت قدم ��اي داخل
احلان ��وت .حاول ��ت �ش ��راء �أي �ش ��يء مقاب ��ل
بقائ ��ي ،فما ا�ستطع ��ت �أن �أدف ��ع �أكرث من ثمن
�صورت�ي�ن �صغريتني لبع�ض املمثالت اللواتي

كانت �صورهن معرو�ضة.
مفارقة طريفة
�شي ��خ ذو حلي ��ة وعب ��اءة وعمام ��ة ي�ش�ت�ري
�ص ��ورا ملمثالت كن م�شهورات يف ذلك الزمن!
والأك�ث�ر م ��ن ذلك� ،أنن ��ي حملت ه ��ذه ال�صور
�إىل النج ��ف وك�أنن ��ي ا�شرتيت هدي ��ة كبرية.
كم ��ا �أنن ��ي مل �أن� ��س �أن �أحدث �أه ��ل ع�شريتي
ع ��ن العربات الت ��ي ت�سري يف �ش ��وارع بغداد،
وكي ��ف �أنني دخل ��ت دور ال�صحف وا�ستقبلت
ا�ستقب ��اال كبريا .وكانت ليايل طويلة ق�ضيتها
و�أن ��ا ال � ّ
أمل احلديث عن بغ ��داد .كما �أعطتني
تلك الرحلة �شحنة من االندفاع ،وكرب غروري
بنف�سي.
�أول �سيارة
وعلى �سرية ال�سي ��ارات ،ال �أن�سى �أول �سيارة
ر�أيتها يف النجف .كان ذلك �أثناء درا�ستي يف
«املدر�س ��ة العثمانية”رمبا كن ��ت يف العا�شرة
م ��ن عمري �آن ��ذاك ،فقد خرجنا م ��ن ال�صفوف
ال�ستقبال جاويد با�شا وزير املالية يف الدولة
العثماني ��ة .وطبع ��ا ال ميكن �أن ت ��زور العراق
�أي �شخ�صي ��ة مهمة م ��ا مل حت�ضر �إىل النجف،
وتق ��وم بزيارة مرقد الإمام علي – ر�ضي الله
عن ��ه – يومها ح�ضر جاويد با�ش ��ا يف �سيارة
�ضخم ��ة ظل ��ت حديث النا� ��س لف�ت�رة طويلة.

◄
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◄◄
من زمن التوهج

�س ��يارة مت�ش ��ي وحدها؟ كانت تعت�ب�ر ظاهرة
فلكي ��ة ال ت�ص ��دق .وك�أنه ��ا املركب ��ة الف�ضائية
الأوىل.
كي ��ف كن ��ت �أنظ ��م ق�صائ ��دي؟ يف �أول عه ��دي
كنت �أنظم� ،أحيان ��ا ،يف املقهى الأر�ستقراطي
اله ��ادئ .يومئ ��ذ ،كان با�ستطاعت ��ي �أن �أدون
بع�ض الأبيات كي ال تهرب مني الق�صيدة.
ذل ��ك املقه ��ى كان �صاحب ��ه ذا م ��زاج خا�ص� ،إذ
كان يح ��ب ال�شع ��ر والأدب .ومل يك ��ن املقه ��ى
باب رزقه بل �إقامة من �أجل مزاجه .وقد زينه
ب�أحلى و�أفخر �أنواع ال�سجاد العجمي� .إذ كان
�صاحب املقهى تاجر �سجاد مي�سور احلال.
وكيف كنت �أنظم خارج املنزل؟ فقد كنت �أكتب
�أول كلم ��ة يف كل بي ��ت وقافيت ��ه .حتى عندما
�ألق ��ي ق�صائدي يف الأماك ��ن العامة ال �أ�ستعني
بها مكتوبة بل �أدون بع�ض كلماتها على ورقة
�صغ�ي�رة �أو علبة ال�سجائ ��ر �أو �أي �شيء �آخر.
امله ��م� ،أنني منذ �أكرث من �أربع�ي�ن عاما مل �أعد
�أ�ستطيع النظم �سوى يف املنزل ..ووحدي.
ف�أن ��ا �أقف ��ل الب ��اب على نف�س ��ي و�أب ��د�أ بالنظم
ب�صوت عال ،ف�أثبت البيت الأول على الورق،
وبعده ��ا ي�صبح ذهن ��ي كامل�سجل :م ��ا �إن �أبد�أ
بالكتاب ��ة حتى تك ��ر الكلمات وك�أنه ��ا م�سجلة
يف ذاكرت ��ي .ونظم ��ي الق�صائ ��د جترب ��ة تتم
بال�صدى وال�صوت والنغم.
وعندم ��ا كان �أطفايل �صغ ��ارا ،وي�أتي هيجان
ال�شع ��ر يف داخلي ،كانت زوجتي تعرف �أنني
تبدل ��ت ،و�أ�صبح ��ت �إن�سان ��ا �آخ ��ر .ل ��ذا متنع
الأوالد من الدخول �إىل الغرفة التي �أنا فيها.
و�ساع ��ة جن ��وين ال�شع ��ري ال �أع ��ي �شيئا مما
يدور حويل.
ومن ��ذ فرتة زارتني �شقيقتي يف براغ ،مذكرة
�إياي بحادثة مر عليها �أكرث من خم�سني �سنة.
يومها جاءت تزورنا بعد غيبة طويلة .وطبعا
�س�ألت عني زوجت ��ي ،فقالت لها الأخرية �إنني
يف الغرفة املجاورة.
واجته ��ت �شقيقتي نحو ب ��اب غرفتي وفتحته
لتحيت ��ي و�إلقاء ال�سالم عل ��ي ،و�إذا بي �أدفعها
�إىل خارج الغرفة و�أقفل دونها الباب .ووقفت
امل�سكينة يف اخلارج مذهولة لفرتة.
�أم ��ا �سبب دفعي له ��ا فلكونها قطعت علي حبل
�أفكاري ،و�أنا �أنغم �إحدى ق�صائدي التي بد�أت
تولد يف تلك اللحظات.
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جر�س الإنذار
وحلظ ��ة النظ ��م ي ��دق جر� ��س الإن ��ذار يف
املنزل .فكل م ��ن يف البيت حذر ،يتكلم بهدوء
علي �صفو ت�سل�سل
ويت�صرف بروية كيال يعكر ّ
�أفكاري وال�سجائر �أدخنها بال ح�ساب .ت�صبح
الغرفة وك�أنها مدخن ��ة .وال�شعر بالن�سبة �إيل
هو نوع من اجلنون.
تت�ساءل�ي�ن عن �أوالدي ،وهل هن ��اك بينهم من
ينظم ال�شعر؟
حت ��ى ل ��و كان �أحده ��م ينظ ��م �شع ��را ف�إن ��ه ال
يج ��ر�ؤ عل ��ى عر�ض ��ه� ،إذ يخ ��اف �أن ي�شت ��م �أو
يق ��ال عن ��ه «�أي ��ن �شع ��ره م ��ن �شعر وال ��ده؟».
و�أح ��د �أوالدي (جن ��اح) يق ��ول يل« :نكبتن ��ا
�أنن ��ا �أبن ��اء اجلواهري .فمهم ��ا فعلنا ال ميكن
�أن نك ��ون مب�ست ��وى الوال ��د .ا�سم ��ك يطغ ��ى
عل ��ى كل �ش ��يء .حتى يف اجلل�س ��ات اخلا�صة
ال ن�ستطي ��ع ال ��كالم يف ح�ض ��ورك» .وجن ��اح
ي ��ردد دائما عل ��ى م�سمعي قول ��ه� :إنه «معجب
ب ��ي كجواهري� ،أي ك�صديق �أكرث مني كوالد»
ويعترب «ال�شعر الكال�سيكي من ال�صعب فهمه»
وه ��و مت�أث ��ر ب�آرائي يف احلي ��اة� .إذ يعتربين
�أ�صور التناق�ضات ال بل �أجمع بينها.
�أحيان ��ا �أجت ��اذب �أط ��راف احلديث م ��ع ابني
جن ��اح لكون ��ه قريبا من ��ي ومقيم ��ا يف براغ.
فيقول�« :أنت حتريين ،فمن جهة جندك لطيفا
رقيقا معنا ،ومن جهة �أخرى نراك متحررا من
كل قيد ومن كل تقاليد املجتمع .مل نفهم معنى
اجلواهري �إال بعد م ��ا تزوجنا ف�صرنا نح�س
بك �أن ��ك �إن�س ��ان كبري وخمتلف ع ��ن الآخرين
رغ ��م �أنن ��ي – جن ��اح – ال �أفهم معن ��ى �أ�شعار
والدي حني �أقر�أها».
********
�أن ��ا حممد مهدي اجلواهري ،اجلال�س �أمامك،
م ��اذا فعل ��ت بنف�س ��ي؟ كان يتملكن ��ي هو� ��س
�صح ��ايف الظاه ��ر �أن م ��رده كان �إىل ال�شع ��ر
والأدب وكتاب ��ة الكلمة.وال�صحاف ��ة �أعتربها
م ��ن الأغ�ل�اط الكب�ي�رة الت ��ي بدل ��ت جم ��رى
حيات ��ي� .إذ كان ال�س ��م ال�صحيف ��ة رنة تختلف
عن كل �شيء.
م ��اذا �أري ��د؟ ال�صحاف ��ة .وتنا�سي ��ت �أنني عند
املل ��ك في�صل الأول ،و�أنه ال ميكن اخلروج من
باب الت�شريف ��ات �إال �إىل مرتبة نائب �أو وزير

�أو وكيل وزارة.
وكلم ��ة املل ��ك في�ص ��ل الأول ما زال ��ت ترن يف
�أذين حت ��ى الآن .في ��وم مت تعيين ��ي ()1927
قال يل« :ابني حممد ،هذه الوظيفة هي ج�سر
تعرب عليه �إىل �أعل ��ى املراكز» .حتى (احلمار)
يفهم معنى ذلك.
قر�أت منذ �أي ��ام ،يف �إحدى مفكراتي القدمية،
هذه العبارات الت ��ي خاطبني بها امللك في�صل
الأول�« :أن ��ت ،غ ��دا� ،ستكون �شاع ��ر العراق».
وللحقيق ��ة والتاري ��خ لق ��د حتم ��ل من ��ي امللك
في�صل ما مل يتحمله �أحد غريه.
م�شكالت مع ال�شعر
م�شاكل كثرية عانى منها امللك ب�سبب �أ�شعاري.
وم ��ع ذل ��ك كان يتحملن ��ي .فهن ��اك ق�صائد يل
�أقام ��ت الدنيا ومل تقعده ��ا� ،أوالها كانت يوم
نظم ��ي ق�صي ��دة �أنتقد فيها العلم ��اء ،علما ب�أن
عائلت ��ي تنتم ��ي �إىل ه ��ذه الفئة .فق ��د انتقدت
فيهم الأنانية والبورجوازية التي تتحكم بهم
وباحلا�شية ال�سيئة الت ��ي حتيطهم ،متنا�سني
الفقراء امل�ساكني الذين يق�ضون جوعً ا.
ورغ ��م �أنني كنت يف مركز ح�سا�س ويجب �أن
�أفكر يف كل ما �أكتبه لئال �أتخطى حدودي ،فقد
�ضرب ��ت بكل ه ��ذه املقايي�س عر� ��ض احلائط،
ونظم ��ت م ��ا نظم ��ت .وب ��د�أت االحتجاج ��ات
ت�صل �إىل امللك في�صل الأول« :هذا الذي ينتقد
العلماء ،يعمل يف حماك».
وللحقيقة والتاريخ .كن ��ت متوقعا ذلك .ويف
الي ��وم الث ��اين ن ��اداين املل ��ك قائال« :م ��ا هذه
الق�صي ��دة الت ��ي ن�شرتها قبل �أي ��ام؟ هل فكرت
ب�إحراج ��ي قب ��ل ن�شره ��ا؟» .ف�أجبت ��ه :العف ��و
�سي ��دي ..ال بد �أنني �أحرجتك .قال�« :أتعلم �أن
مئات الربقيات والر�سائل و�صلتني احتجاجا
عليك؟”فقل ��ت له :نعم .كنت متوقعا ذلك .لكن،
هك ��ذا كان يجب �أن �أق ��ول .وللحقيقة ،ال �أريد
�إحراج ��ك �أكرث .ق ��ال« :ما معنى ذل ��ك؟» .قلت:
معنى ذلك..
وفه ��م املل ��ك ق�ص ��دي ،ف�أجابني« :ال ي ��ا بني..
لي�س �إىل هذا احلد .عد �إىل عملك».
وكانت هناك ق�صائد �أخرى �سببت له الإحراج.
مثال ق�صائدي الغزلية التي مل ي�سبق لها �سابق
يف الأدب املك�ش ��وف .وهذا �شيء غري مقبول،
لي� ��س يف العراق وحده بل يف الوطن العربي
كل ��ه .بع�ضها ال ين�شر اليوم ،فكيف قبل ن�صف

قرن تنظم وتن�شر؟ تن�ش ��ر �أيام كانت العادات
والتقاليد الع�شائرية �سائدة.
يومها �أثريت ال�ضجة حول ق�صيدة "جربيني"
التي ن�شرت يف جريدة "العراق"(.)1927
مل �أك ��ن �آنذاك مغف�ل�ا� ،أو متنا�سيا مركزي يف
الدي ��وان امللكي .بل كن ��ت مت�أكدا مما �ستجره
عل ��ي تل ��ك الق�صيدة م ��ن م�صائب .لك ��ن الذي
�شجعن ��ي عل ��ى ن�شره ��ا ه ��و رئي� ��س الديوان
امللك ��ي ر�ستم حيدر� .إذ ح�ض ��ر يف �أحد الأيام
و�س�ألني عن جديدي يف النظم فقلت .ال �شيء.
ف�أجاب« :ال �أعتقد ذلك» .عندها ،قلت له :ر�ستم
بك عن ��دي جديد .لكن ��ي �أتهيب مقام ��ك .فكان
رده« :ال مقام ��ات يف ال�شعر ..اق ��ر�أ» .وقر�أت
له نحو خم�سة �أبيات م ��ن «جربيني”ف�أعجب
برقته ��ا وبالغته ��ا .ون�شرت الق�صي ��دة ،ويف
ذهن ��ي �أنه ��ا �ستث�ي�ر �ضج ��ة .حت ��ى اجلرائد،
كان بع�ضه ��ا م�ؤيدا وبع�ضه ��ا الآخر معار�ضا.
وو�صلت �أ�صداء احلكاية �إىل الديوان امللكي.
ومثل ��ت يف ح�ض ��رة املل ��ك في�ص ��ل الأول و�أنا
مت�أكد مما يريده مني .قال« :مرحبا� ..أن�شرت
ق�صيدة جديدة يف ال�صحف؟» .وحل�سن احلظ
�أن «جربيني”ن�ش ��رت با�سم م�ستعار هو «ابن
�سه ��ل”�إذ كن ��ت يومها �أن�شر حت ��ت هذا اال�سم
وا�سم �آخر هو «طرفة».
وكان جواب ��ي عل ��ى املل ��ك الت ��ايل� :سي ��دي.
ل ��و �س�ألني �إن�س ��ان �آخ ��ر لقل ��ت ال .فالق�صيدة
من�شورة با�سم م�ستعار� .أما �أنت ،فال �أ�ستطيع
�إال �أن �أ�صدقك احلقيقة.
كانت الق�صيدة �أمامه .نظر �إليها ثم التفت �إيل
وق ��ال�« :إنها رائع ��ة .لكن �أتعلم مل ��اذا ناديتك؟
�أخ ��ي امللك علي ات�صل بي هاتفيا وقال� :أتعلم
م ��اذا فعل (ابنك حممد اليوم؟) ف ��كل ما �أطلبه
منك الآن ،هو الذهاب �إليه واالعتذار منه».
ويف امل�س ��اء اجته ��ت نح ��و ق�صر املل ��ك علي،
فا�ستقبلني هو مع مفتي بغداد يو�سف العبد.
ت�ص ��وري موقف ��ي وق�صي ��دة «جربيني”ب�ي�ن
امللك علي املتدين ورجل الدين مفتي بغداد.
التف ��ت �إيل امللك عل ��ي وقال« :احلم ��د لله �أننا
ر�أين ��اك» .وكان ردي �أنن ��ي �أقدر ظروفه لذا ال
�أحب �إزعاجه .قال« :وما الذي �أتى بك الآن؟».
قل ��ت :جئ ��ت طال ًب ��ا االعت ��ذار منك رغ ��م �أنني
ب ��ريء يا �سي ��دي ..وكل م ��ا كتبت ��ه ال يتعدى
ال ��كالم ..كالم �شع ��راء ،ال �أك�ث�ر وال �أقل .و�أنا
ينطبق علي املثل ال�شائع« :عفة النف�س وف�سق
الأل�سن» .عندها قال يل« :احلقيقة �أنني ل�ست
را�ضيا عنك� .أن�سي ��ت �أنك ابن ال�شيخ �صاحب
اجلواه ��ر؟ ابن املرجع الأعلى يف الدين ينظم
�أمثال هذه الق�صائد؟» .ودار حوار بيني وبينه
قال يف نهايته« :عذرتك على �أال تعود �إىل ذلك
ثانية» .فقلت �سمعًا وطاعة .لكن ما �إن تخطيت
العتب ��ة حتى قل ��ت يف �سري� .س�أع ��ود و�أعود
و�أع ��ود �إىل ذلك .وبالفعل كتب ��ت عدة ق�صائد
من امل�ستوى نف�سه .مثل «انيتا» و«�أفروديت»،
واكتمل الن�ص ��اب عندما نظمت «النزغة!� ..أو
ليلة من ليايل ال�شباب”ومعناها اخلروج عن
امل�ألوف.
ه ��ل ت�صدق�ي�ن �أن ه ��ذه الق�صائ ��د ن�ش ��رت منذ
ن�ص ��ف قرن؟ علم ��ا ب�أن بع�ضه ��ا ال ين�شر حتى
يف �أواخر القرن الع�شرين.
بعد كل هذه الق�صائد ،ح�ضرت نف�سي للرحيل
يف �أي حلظة .وامللك مل ي�س�ألني على الإطالق
ع ��ن ه ��ذه الق�صائ ��د ،رغ ��م �أنن ��ي تخطيت كل
الربوتوكوالت .وبكل براءة وطفولة ،تقدمت
بطلب ترخي�ص جريدة م ��ن وزارة الداخلية،
دون ا�ستئ ��ذان املل ��ك في�ص ��ل الأول متنا�سي ��ا
�أنني �أعمل يف الديوان امللكي.
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�إ�صدار �صحيفة
بعد ف�ت�رة ،ح�ضر وزير الداخلية �إىل الديوان
امللك ��ي ملقابلة امللك .وم ��ا �إن اقرتب مني حتى
ق ��ال يل« :كيف تطلب ترخي� ��ص جريدة و�أنت
ما زلت موظفا يف الدي ��وان امللكي؟ �أال تعرف
�أن امتي ��از �صحيف ��ة ال يعط ��ى �إال ل�شخ� ��ص
م�ستق ��ل وال يعم ��ل يف �أي دائ ��رة ر�سمي ��ة؟»
عندها قررت اال�ستقالة.
ودخل ��ت عل ��ى املل ��ك �أ�ست�أذنه بذل ��ك .وقال يل
بلهج ��ة بدوي ��ة �صرف ��ة�« :صديق ��ك م ��ا يقولك
به ��ذا» �أي �أن �صديق ��ك ال�ص ��دوق ال ين�صح ��ك
بذل ��ك .ث ��م تابع حديث ��ة قائال« :ابن ��ي حممد،
�أت�ت�رك الديوان �إىل ال�صحافة؟ نوري ال�سعيد
ن�صحك بذلك؟» .قلت :ال �سيدي.
وكان املل ��ك ق ��د �أدرك �أن ه ��ذا الواق ��ف �أمامه،
حمم ��د مهدي اجلواه ��ري ،ال ميكن بقا�ؤه يف
ه ��ذا املكان مع كل ما ميلك من �إمكانيات �أدبية
و�شعري ��ة .وعرف �أن م�ستقبلي يجب �أن يبنى
خارج الت�شريفات.
ثم تابع املل ��ك حواره معي فق ��ال« :هناك �أول
بعث ��ة عراقي ��ة �سرت�س ��ل قريب ��ا �إىل باري� ��س.
فلم ��اذا ال تك ��ون �أن ��ت يف عداده ��ا .ومعل ��وم
لدي ��ك �أن باري�س هي عامل الأدب والفن .و�أنت
�شاعر ل ��ك م�ستقبل .و�ستتقا�ض ��ى راتبا �أثناء
�سفرك يف البعثة .كما �أن راتبك هنا لن ينقطع
و�سيبق ��ى للعائل ��ة .ا�سم ��ع ن�صيحت ��ي .ولدى
عودتك �ستجد �أن ال�صحافة ما زالت موجودة
يف انتظارك».
ومن ب ��اب اخلج ��ل قلت ل ��ه �أن ميهلن ��ي فرتة
للتفكري .لكن يف اليوم الثاين قدمت ا�ستقالتي
لرئي�س الدي ��وان امللكي �صفوت با�شا العوى.
وبقي ��ت ا�ستقالت ��ي معلقة مدة طويل ��ة قبل �أن
تقبل.
الي ��وم ،عرف ��ت فداح ��ة غلطت ��ي� .أن ��ا �شاع ��ر
«جربيني”و«النزغة”و«�أفرودي ��ت» �أرف� ��ض
الذه ��اب �إىل باري�س رغ ��م �أن مكاين الطبيعي
كان يجب �أن يكون هناك .وحتى الآن� ،أح�سد
كل م ��ن يتكل ��م الفرن�سية ،هذه اللغ ��ة الناعمة
الغنية يف عامل الأدب وال�شعر ،وعندي هو�س
فيه ��ا .وقد ق ��ر�أت كتبًا فرن�سية كث�ي�رة ،ولكن
للأ�سف ال �أ�ستطيع التحدث بها.
خال�ص ��ة املو�ض ��وع� ،أن ��ه بع ��د اال�ستقال ��ة

ح�صلت على ترخي� ��ص اجلريدة وكان ا�سمها
«الف ��رات”يف نف� ��س الأ�سب ��وع ال ��ذي ولد فيه
ابن ��ي البك ��ر ف ��رات .وتاري ��خ �أول ع ��دد كان
الثامن من مايو (�أيار) .1930
�صحي ��ح �أن ف�ت�رة �صدورها مل تط ��ل �أكرث من
�شه ��ر ،لكنها كانت تعترب وثائ ��ق تاريخية� .إذ
كان يكت ��ب فيه ��ا جعف ��ر با�شا الع�سك ��ري �أحد
ر�ؤ�س ��اء ال ��وزارة ال�سابق�ي�ن يف الع ��راق ردا
عل ��ى مزاحم الباججي .والأخري �أي�ضا رئي�س
وزراء �ساب ��ق ،وه ��و حي حت ��ى الآن ويعي�ش
يف �سوي�سرا.
�أم ��ا ع ��دم ا�ستم ��رار «الفرات”ف ��كان لأ�سب ��اب
يط ��ول �شرحه ��ا .وباخت�ص ��ار :فم ��ع �ص ��دور
اجلري ��دة كانت امل ��رة الأوىل التي يتوىل فيها
رئا�س ��ة ال ��وزارة ن ��وري ال�سعي ��د .وبالطب ��ع
كان ل ��كل زعيم �أ�شخا� ��ص ي�ؤيدونه من طليعة
ال�شباب املثقف .مث�ل�ا يا�سني الها�شمي كان له
جماعة من التقدميني يحت�ضنهم .وكذلك نوري
ال�سعي ��د .وق ��د نظمت ل ��ه ق�صيدة حت ��ت ا�سم
«لتك ��ن حازمة� ..إنه ��ا وزارة املفاو�ضات”ومل
يك ��ن الق�ص ��د منها مدح ن ��وري ال�سعي ��د� ،إمنا
حثه على العمل من �أجل وطننا العراق.
وكان ن ��وري ال�سعي ��د مقربًا من املل ��ك في�صل
كث�ي�را .وما �إن �صدرت جريدتي حتى تبناها.
لك ��ن اجلمه ��ور اعتربها جري ��دة امللك لكوين
كنت يف الدي ��وان امللكي وباعتب ��ار �أن نوري
ال�سعيد يع ��د الرج ��ل الأول بالن�سبة �إىل امللك
في�صل الأول .ولعله كان كامت �أ�سرار امللك.
جريدة «الأفندي»
�أثن ��اء تل ��ك الف�ت�رة ،كان ��ت هن ��اك جري ��دة
«الأفن ��دي» مم�سوخة ،هزلي ��ة ووظيفتها �شتم
النا�س بطريق ��ة مبتذلة وغري الئقة ،فاعتربت
جريدت ��ي حجر ع�ث�رة يف طريقه ��ا .وللأمانة
والتاري ��خ �أقول �إن �أ�صحابه ��ا كانوا من بقايا
ع�صاب ��ة �ساط ��ع احل�ص ��ري يف ذل ��ك الوق ��ت.
وكان ��ت كلما �ص ��درت «الأفن ��دي» وجدت فيها
بع� ��ض االنتق ��ادات املوجه ��ة �ض ��دي وموقعة
با�س ��م «حبزبوز”�إىل �أن طف ��ح الكيل ومل �أعد
�أحتم ��ل ،فكتبت مق ��اال �ضد �ساط ��ع احل�صري
وع�صابت ��ه مل �أترك فيه �س�ت�را مغطى ،ف�سبب
كارث ��ة رهيبة .وحت ��ى الآن �أعت�ب�ر املقال �أحد
�أخطائي الرهيب ��ة� ،إذ كان با�ستطاعتي يومها

جعل ن ��وري ال�سعيد مينع �ص ��دور «الأفندي»
لكني ف�ضلت الإجابة عرب «الفرات».
وقام ��ت الدني ��ا ومل تقع ��د ،وا�ستغل ��ت املقالة
�ض ��دي .وب ��دل �أن �أ�صط ��اد تل ��ك الع�صاب ��ة
ا�صطادتني� ،إذ بد�أت اجلرائد املوجودة تكيل
�إيل التهم يوميا.
ويف اليوم الثاين لن�ش ��ري املقال� ،صدر قرار
من جممع الوزراء ب�إقفال جريدتي لأجل غري
م�سم ��ى� .إنه �أح ��د �أخطائي .يومه ��ا كتبت بال
ح�ساب مق ��اال بعن ��وان «ي ��ا وزارة املعارف..
ي ��ا وزارة احلباب ��زة والقزام ��زة» .و�صحوت
بعدما انقلبت الدنيا كلها �ضدي.
بعد ه ��ذه ال�ضجة التي �أثارتها مقالتي ،ذهبت
�إىل امللك في�صل الأول لأ�شكو له هذه احلمالت
التي تدار �ضدي ،وما �إن ر�آين حتى ا�ستقبلني
قائ�ل�ا« :ابني حممد! ..م ��اذا تريد؟”�أجبته :ال
�شيء �سوى حكمك العادل .عندها التفت �إيل،
ف�أح�س�ست ال�شماتة يف عينيه.
ورغ ��م كل حما�سن املل ��ك ،كان يحقد كالبعري.
ق ��ال�« :أتتذكر املا�ضي ،وم ��اذا قلت لك؟ اليوم،
املحكمة هي الف�صل يف ق�ضيتك».
�أم ��ا ن ��وري ال�سعي ��د ،فق ��د كان ��ت تركيبته من
نوع �آخ ��ر� .إذ حاول �أن يفع ��ل �شيئا من �أجلي
لكن ��ه مل ي�ستطع.وحاول ��ت �أن �أج ��رب حظ ��ي
مع ر�ست ��م حيدر رئي�س الدي ��وان امللكي .وقد
كان ي�صدقن ��ي الق ��ول ومعجب ��ا ب ��ي ك�شاعر.
فا�ستقبلن ��ي بالرتحاب ثم بادرين قائال�« :أنت
تعرف ه�ؤالء الأ�شخا�ص (يق�صد امللك) وكيف
يتعامل ��ون .و�أن لديه ��م قوائ ��م �س ��وداء .ف�إذا
ا�ستطع ��ت اخلال� ��ص م ��ن ه ��ذه الورطة خالل
ث�ل�اث �سن ��وات ،ف�أن ��ت الرابح».وهك ��ذا كان،
بقيت ثالث �سنوات ال �أ�ستطيع حتى التنف�س،
بعده ��ا عين ��ت يف نف�س وظيفت ��ي الأوىل� ،أي
عدت �إىل التدري�س يف املدار�س االبتدائية.
هكذا نفذ يف حكم االنتقام .فقد قال امللك في�صل
الأول« :ليع ��د �إىل وظيفت ��ه الأ�سا�سي ��ة”�أي
مدر� ��س ابتدائي .وكنت جم�ب�را على العودة،
بع ��د تعطي ��ل ثالث �سن ��وات ،م ��ن �أج ��ل لقمة
الأوالد.

م ��ن مذك ��رات اال�س ��تاذ اجلواه ��ري الت ��ي ن�ش ��رتها
ال�صحفي ��ة ه ��دى امل ��ر يف جملة املجل ��ة اللندني ��ة �سنة
1982
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في ذكرى رحيل
الجواهري
ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

متر الي ��وم ذكرى
 20عام ��ا عل ��ى رحيل
�شاع ��ر الع ��راق الأك�ب�ر حمم ��د
مه ��دي اجلواه ��ري ،الرم ��ز الوطن ��ي ال ��ذي
�أرخ للب�ل�اد و�أحداثها فكان ه ��و العراق ل�سان ًا
ودم� � ًا وكيان� � ًا� ..صاحب ي ��وم ال�شهيد و�آمنت
باحل�س�ي�ن وقلب ��ي لكرد�ست ��ان ..م ��رت ذكرى
رحيل ��ه ب�صم ��ت مثلما مرت اي�ض ��ا وقبل ايام
ذك ��رى املفك ��ر الكب�ي�ر عل ��ي ال ��وردي ،م ��رت
ذكراهم ��ا و�س ��ط �صم ��ت حكوم ��ي بامتي ��از.
ف ��كان التجاه ��ل ،ونكران اجلمي ��ل والن�سيان
الثن�ي�ن من بن ��اة النه�ضة العراقي ��ة احلديثة،
اللذي ��ن امتنى عليهم ��ا ان ال يغ�ضبا او يحزنا
لأنن ��ا الي ��وم نعي� ��ش ع�ص ��ر �أم ��راء الطوائف
واملحا�ص�ص ��ة البغي�ضة والبحث عن الغنائم،
ع�ص ��ر املح�سوبي ��ة واالنتهازي ��ة ،والن ��واب
الذي ��ن يتهالك ��ون عل ��ى االمتي ��ازات اكرث من
تهالكهم عل ��ى ح�ضور جل�سات الربملان ،ع�صر
وزعت فيه رواتب تقاعدية ل�سيا�سيني ام�ضوا
ت�سعة ا�شهر يف اخلدمة ق�ضوها بني م�صايف
لبنان وابراج دبي!
ايه ��ا ال�شاع ��ر املكاف ��ح يف �سبي ��ل ع ��راق ح ��ر
ودميقراط ��ي ،وايها املفكر الذي حذرتنا دوما
م ��ن زم ��ن ال�سالط�ي�ن وطالبتن ��ا ب ��ان نعي� ��ش
زمانن ��ا ونخرج م ��ن كهف الق ��رون الو�سطى،
انتم ��ا ال تنتمي ��ان اىل حزب م ��ن احزاب هذا
الزم ��ان ،يج�ب�ر م�ؤ�س�سات الدول ��ة على اقامة
االحتف ��االت واملوائ ��د ..ول�ستم ��ا م ��ن دع ��اة
القبلية حتى تطالبا بـ"�ضرورة ت�شريع قانون
املجل�س الوطن ��ي للع�شائر لتهذي ��ب الأعراف
الطارئة على املجتمع العراقي ،كما ان ذكرى
رحيلكم ��ا تزامن ��ت ون ��واب جمل�سن ��ا املوق ��ر
يخو�ضون حرب اجها� ��ض احلريات وا�شاعة
دولة الف�س ��اد واال�ستب ��داد .و�إذا كانت بع�ض

�شع ��وب الع ��امل حتتف ��ل مبفكريه ��ا و�أدبائه ��ا
الكب ��ار ،فه ��ذا لأنهم �شعوب عاطفي ��ة اكرث من
الالزم ،وميلكون وقت� � ًا فارغ ًا ال يعرفون ماذا
يفعلون به ،فال ت�صدق ايها ال�شاعر الذي مات
منفي ًا من اجل وطنه ،ان هناك من يهتم بذكرى
رحيلك ،فالوطن الي ��وم م�شغول مبا هو اهم،
ف�أنت ال تنتمي ل�شلة حزل حكومي وال ترتبط
ب�صل ��ة قرابة مع احد ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية
وان ��ت مل تكتب ق�صي ��دة مديح يف االجنازات
العمالق ��ة الت ��ي حققه ��ا النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
اجلدي ��د ..وخطيئت ��ك الكربى ان ��ك مل ت�ؤجل
موت ��ك لتلتح ��ق بركب”�سيا�سي ��ي ال�صدفة”،
فت�صب ��ح ع�ضوا يف جمل�س الن ��واب .اما انت
يا �صاحب مهزلة العقل الب�شري ،ايها املن�سي،
ف�إن مدينتك احلبيبة”بغداد”يريد لها البع�ض
ان تعي�ش زمن القرون الو�سطى ..وان تغرق
يف بح ��ور من التخل ��ف والقمام ��ة والن�سيان
و�س ��ط �ضجي ��ج �سيا�سيني �أدخل ��وا كل غرباء
االر�ض اىل خمدعها..
عف ��و ًا ايه ��ا الراحالن ه ��ذا لي� ��س زمانكما ،و
بالتاىل ال حتزنا منا على هذا التجاهل ،فنحن
ّ
النائب”الر�شا�ش”حمم ��ود
نعي� ��ش ع�ص ��ر
احل�س ��ن ،ال ��ذي دخل جمل� ��س الن ��واب ب�ستة
ا�صوات فقط الغري.
من قري ��ر العني ابا فرات ،ف ��ان ن�سيانك ،انت،
م ��ن ح ��كام اكل ال�سح ��ت � ,أم ��راء الطوائ ��ف،
�شرف لك ،ما دمت ،وكل عظماء �شعبنا ،حتتل
مكان ًا اثري ًا يف قلب كل عراقي وطني �شريف،
ويف �ضمائرن ��ا .وه ��ل ميك ��ن ان تغي ��ب ع ��ن
امل�شهد ،وها انت ت�صف ما نحن فيه من هوان
يف رائعتك ..يا طرطرا:
�أي طرطرا ،تطرطري ..تقدمي ،ت�أخري
تن�صري
ت�ش ّيعي ،ت�س ّننيّ ..
تهوديّ ،
تعممي ،تربنطي ..تعقلي ،ت�سدري
يف زمن الذ ّر �إىل بداوة تقهقري
الغبي واالحمق ،ثوب عبقر
و�ألب�سي
َّ
وافرغي على املخانيث دروع عنرت
�أكاد �أ�سم ��ع �ص ��وت اجلواه ��ري يف ذك ��رى
رحيله ي�سخر من الذين يعتقدون ان احلكومة
بو�ضعه ��ا احل ��ايل م�شغول ��ة �أ�ص�ل�ا بالإبداع
والثقاف ��ة ويق ��ول� :إن خط ��وات �أقطعه ��ا ف ��ى
اعت�صام الب�ص ��رة� ،أو م�ساهمة فى تظاهرات
االنبار ب�ألف مهرجان مما تعدّون..

