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�سيدي ال�شاعر املاطر واحلامل مظفر النواب
حمبة بفي�ض ال�شعر وطراوة العراق
نح ��ن عل ��ى يق�ي�ن ان ��ك مت�س ��ك احلي ��اة مثلم ��ا مي�سك
ال�شاعر حبّات الق�صيدة ،،وان �سنواتك البي�ض تلملم
العمر مثل (جكلي ��ت) العرو�س  ،متنحه توهج الروح
وارتعا�شة الف ��رح بني اال�صابع ،،ورمبا ت�شعل امامه
�شم ��وع القدي�سني الذين يغ�سل ��ون احلياة عند حلظة
االعرتاف وموا�سم البهجة ..
نحن عل ��ى يقني �سيدي ال�شاعر ،ان ��ك تكرب مثل البالد
،مهم ��ا ك�ث�ر الغ ��زاة عليها،وازدح ��م العاب ��رون عل ��ى
�شوارعه ��ا  ،و�ضاقت اجل ��ادات مبحاربيه ��ا واختلط
احلاف ��ر باحلاف ��ر ،وك�ث�ر ال�شامت ��ون وال�شامت ��ون!
وانف� �ّ�ض عن جمل�سه ��ا ال�س ّم ��ار املغ�شو�شون ووعاظ
ال�سالط�ي�ن ،وهرب ع ��ن دواوينه ��ا �شع ��راء االكاذيب
وا�صحاب الرايات والكوبونات ،،فهي
تفي�ض دائما باالت�ساع و البقاء ،الن اال�شياء العظيمة
الت ��ي تعلمن ��ا انا�شيده ��ا وا�سحاره ��ا وحكاياته ��ا
وا�س ��رار لياليها ودرو�سها وق�صائدها التي جرت يف
اجل�سد واوغلت يف الروح مثلما هي رع�شات عا�شقة

 ...الع ��راق ،وامل ��دن العالي ��ة ،واملنائ ��ر املتوهج ��ة
باالدعي ��ة  ،االمه ��ات الطيبات واملي ��اه التي توغل يف
اليبا� ��س واالمكنة املك�شوفة على اوجاعنا ومراراتنا
و�سنواتن ��ا الهارب ��ة ،اجلواه ��ري الكب�ي�ر ،ومظف ��ر
النواب الباذخ مثل بالد التنزع روحها  ،،،كل ه�ؤالء
يا�سيدي الي�شيخون باحلياة واملوت وال ت�ضيق بهم
ال�سب ��ل واملنايف مهما ات�سع ��ت !! والينوءون بحمل
ال�سن ��وات وجروحه ��م املك�شوف ��ة لل�سكاك�ي�ن ،النه ��ا
حتمل روح كلكام�ش العراقي ،هذا الذي ر�أى كل �شيء
فغن ��ت بذكره الب�ل�اد وعرائ�س امل ��اء وجنائن املقد�س
..نح ��ن على يقني �سيدي ال�شاعر ان قلبك الكبري الذي
انك�س ��رت عنده املنايف واملحاب� ��س واوهام الظاملني ،
يرتع� ��ش مثل قلب طفل ّ
غ�ض !! يبكي من فرط احلزن
واللوع ��ة ،لكنه يت�سع ويت�شه ��ى وينوح مثل ق�صيدة
طازج ��ة تع ّر� ��ش ا�صابعه ��ا كاحل�سن ��اوات باحل ّناء،،
مت ّده ��ا طاعنة يف ف�ضاء الغبار،تنو�ش منه مات�ستاف
ب ��ه الروح �شوقا وتذكرا وان�شدادا  ...قلبك املتوثب
يا�سي ��دي ،،ال�صائ ��ت وامل�سكوت وامل�سك ��ون باحالم
الفق ��راء والع�ش ��اق ،م ��ازال ي�شاط ��رك �شغ ��ب ال�شع ��ر
وحرائ ��ق االحتجاج و لذة االن�صات اىل الوطن وهو
يهم�س حلبيبته غزال حارا مثل غزل الليايل العراقيات
!!ورمب ��ا مي�سح بني يديك عن وجهها غبار احلروب

وعوالق ماتركت ��ه برديات الهور وج ��روح املنا�ضلني
ال ��ذي �شققوا االمكن ��ة والقلوب والق�صائ ��د لي�ضموا
الوط ��ن ب�ي�ن جوانحه ��ا مث ��ل ج ��رح غائ ��ر �...سيدي
ال�شاعر
عن ��د كل حلظ ��ة عراقية يح�ض ��ر فيها الوط ��ن وال�شعر
 ،ت�أت ��ي ايه ��ا النواب بكل احلنني والب ��كاء وال�صوت
املثل ��وج ب�ب�رد ال ��روح وبحّ ات ��ه املغلول ��ة بالوج ��ع ،
متار�س توه ��ج ال�شاعر واحتج ��اج املنا�ضل ،و�صفاء
املت�أمل الذي يحلم بوطن/بيت�/شارع/مدينة يت�شح
بالبيا� ��ض ،ويفر� ��ش امكنت ��ه وحدائق ��ه واغفاءات ��ه
واح�ضان ��ه ل�صانع ��ي البهج ��ة وال�سع ��ادات النبيل ��ة
،مثلم ��ا عودتن ��ا ان حت�ض ��ر ايه ��ا الن ��واب ال�صاخب
وال�ساخ ��ط عل ��ى الكراهي ��ة واخلن ��وع وم�شعل ��ي
احلرائ ��ق وقاتل ��ي االبن ��اء والعاطل�ي�ن عن ��د اجلمال
واللذة واالحالم ....
نعم ايها ال�شاعر االبهى ...
لق ��د ا�ضحت ق�صائدك تاريخا مي�شي بيننا  ،ومنا�شري
مل تع ��د �سري ��ة تفي�ض بح ��رارة املوقف وق ��وة الفكرة
و�سم ��و العبارة  ،تع ّلم االبن ��اء ان الطريق اىل احلياة
هو الطري ��ق اىل العراق دائما  ،الع ��راق الذي نعرف
ونع�شق ونبكي !!!!
يهب ��ط بيننا (حمد) عن (ريل ��ه) القدمي ،يفزز النائمني

مظفر النواب ..قصيدة "للريل وحمد"
ريسان الخزعلي

()1
* ..كُتب ��ت ق�صيدة /للريل وحم ��د /بني عامي
 ،1958 – 1956ون�ش ��رت يف ال�ستينيات يف
جمل ��ة املثق ��ف العراقي ��ة ،وق ��د لفت ��ت االنتباه
بقوة ح ��ال ن�شرها ،وذاع �صيته ��ا يف العراق،
وا�صبح ��ت يف ت ��داول الأو�س ��اط الثقافي ��ة
واالجتماعي ��ة �شفاهي� � ًا وحتريري ًا حتى يومنا
ه ��ذا ،وجتذرت اكرث يف تلقيه ��ا بعد ان ُحولت
اىل اغنية.
()2
* ..الق�صي ��دة تق ��وم على التماه ��ي مع جتربة
حب حقيقي ��ة ،كان ال�شاعر طرف ًا يف اال�ستماع
اىل بع� ��ض تفا�صيلها يف رحل ��ة القطار النازل
اىل الب�صرة ،حيث جمعته امل�صادفة مع �إمر�أة،
جتل� ��س عل ��ى مقرب ��ة من ��ه يف العرب ��ة نف�سها
(الفارك ��ون) من القط ��ار ،وا�ستط ��اع بفرا�سة
الناب ��ه �أن يتلم� ��س حزنه ��ا ويف ��ك �أ�ساري ��ره،
وا�ستمع اىل ق�صة الهجر التي تعر�ضت لها تك
املر�أة مع حبيبها ال�ساك ��ن يف (منطقة /قرية)
�أب ��و �شامات

الواقع ��ة على مقرب ��ة من �سكة القط ��ار .تفاعل
ال�شاعر مع الق�صة بح�سا�سية ان�سانية� /شعرية
عالي ��ة ومتث ��ل التجرب ��ة ،وجعله ��ا جتربت ��ه،
رغم ان امل ��ر�أة هي املتحدث ��ة يف الق�صيدة عن
جتربته ��ا اىل القطار يف معظم املقاطع؟ �إال ان
ال�شاعر هو املتحدث �إبداعي ًا ،ومبهارة ،بحيث
مل يجعل احلوار بينه واملر�أة ،ولو ح�صل مثل
ه ��ذا االفرتا�ض لآلت الق�صيدة اىل غري ما �آلت
اليه ،فني ��ا� .إذن ق�صيدة للري ��ل وحمد ق�صيدة
جتربة واقعية ،جتربة واقعية بالن�سبة للمر�أة
وال�شاع ��ر عل ��ى ال�س ��واء ،ولذل ��ك غ ��اب عنه ��ا
امل�صور.
التجريد ،و�ش ّعت بالت�شخي�ص
ّ
()3
* ..جترب ��ة واقعي ��ة ،عل ��ى مقربة م ��ن موهبة
وثقاف ��ة و�إح�سا�س ان�س ��اين مرهف ،و�إن�صات
دقيق ،كانت ق�صيدة للريل وحمد تتقدم بثياب
جديدة ،وعطر جديد ،وم�صافحات جديدة.
()4
*� ..أين تكمن �سرية التجديد يف هذه الق�صيدة
ال�شاغلة؟ بعد ان ت�ضحت �سرية جتربتها؟
�أ  -الق�صي ��دة مكتوب ��ة بال�ش ��كل املقطع ��ي،
وبت�شكي ��ل رباع ��ي يف كل مقط ��ع ،وه ��و �شكل
م�ألوف يف ال�شعر ال�شعبي العراقي.
ب – الق�صي ��دة تعتم ��د – يف بنائها املو�سيقى
ال�شع ��ري – البح ��ر الب�سي ��ط وحتوالت ��ه
التفعيلي ��ة م ��ع بع� ��ض احلي ��ودات ،وهو بحر
كُتب فيه الكثري من ال�شعر ال�شعبي.
ج – الق�صي ��دة تعتم ��د تك ��رار البي ��ت
الراب ��ع كالزم ��ة يف نهاي ��ة كل مقط ��ع،
وهو ا�سلوب معتمد يف ال�شعر ال�شعبي
العراقي.
د – ا�سل ��وب املن ��اداة ،ويف الق�صي ��دة
كان الن ��داء /ي ��ا ري ��ل ،/وه ��و ا�سلوب
لي�س بجديد.
()5
* ..ان الرباع ��ة الفني ��ة /النوابي ��ة ..قد
جاءت باجلديد الآتي:
�أ – اجلدي ��د اللغ ��وي وطريق ��ة ا�ستثمار
الطاقة االيحائية يف املفردات وتو�شجها
اخلف ��ي م ��ع ال�ص ��وت والل ��ون واحلركة

وال�شم.
ب – توليف الت�شكيل اللغوي مع حالة احلزن
و�صبابات الع�شق ،ومرارة الهجران.
ج – امل�شاغل ��ة اجل�سدية /اجلن�سي ��ة الدافئة،
ايحائي ًا و�صوري ًا ،وهي م�شاغلة غري فا�ضحة،
وذلك بانطاق مفاتن اجل�سد وما يزينه َ
(ال�شعر،
النهد ،الكذلة ،العيون ،اللرية ،خزامة� ،شامة)،
ا�ضافة اىل الهم�س اجلن�سي اخلفي:
* ..حدر ال�سنابل كطه.
* ..ما ون�سونه.
* ..ما يطفه عطابي.
*� ..إتلجلج اللريه.
*� ..إم�شله �إ�شليله.
* ..ك�ضبة دفو يا نهد ،مللمك برد ال�صبح.
* ..نهودي زمن.
د – براع ��ة ا�ستخدام الن ��داء بـ/يا ريل /الذي
جاء بطريقة هند�سية دقيقة ال تثري امللل ،كونه
ال يثبت يف موقع واحد من املقطع:
فف ��ي �سبع ��ة مقاط ��ع ،يك ��ون الن ��داء يف بداية
البي ��ت ال�شع ��ري الثال ��ث ،ويف مقط ��ع واح ��د
يك ��ون يف بداي ��ة البيت ال�شع ��ري االول ،ويف
مقطع واح ��د يكون يف بداي ��ة البيت ال�شعري
الثاين ،يف حني خال مقطع واحد من النداء.
ان النداء عندما يك ��ون يف البيت الثالث ،ف�إنه
يجيء بعد التو�صيف و�شرح (احلالة) ،وك�أنه
حمط ��ة حت�سر عل ��ى م ��ا ح�ص ��ل يف الو�صف،
و ُثب ��ت اىل الري ��ل ،وال�شاع ��ر �أراد ه ��و الآخر
�أن ين�ص ��ت له ��ذه االو�صاف! قب ��ل �أن يخاطب
الري ��ل يف نداء �إ�ستغاثة م�ش�ت�رك� ،أما املقاطع
االخرى ،ف�ل�ا وجود لو�صف حال ��ة ،و�إمنا كل
النداء اىل الريل.
ه� �ـ  -براع ��ة التنوي ��ع يف ا�سل ��وب تك ��رار /
الالزم ��ة ،../فبع ��د �أن ك�ث�ر ا�ستخ ��دام /هودر
هواه ��م ول ��ك ،ح ��در ال�سناب ��ل كط ��ه /وجتنب ًا
للملل ،اخذت هذه الالزمة تنويعات اخرى:
* ..ميكن اناغي بحزن منغه ..ويحن الكطه.
* ..خليهن ايهودرن ..حدر احلراير كطه.
* ..بطول ال�شعر والهوى البارد ينيم الكطه.
* ..ق�صي ��دة /للري ��ل وحمد /مقطعي ��ة البناء
كما ا�سلفت ولي�ست تراكمية الت�سل�سل ،ظهرت

بت�سع ��ة مقاط ��ع يف الطبع ��ة االوىل ،وبع�شرة
مقاطع يف الطبعة الثانية.
والق�صي ��دة ح�ي�ن با�ش ��ر ال�شاع ��ر بكتابتها ،مل
تكتمل على دفعة كتابية واحدة ،و�إمنا اكتملت
على مراح ��ل ،ومثل هذه الطريق ��ة يف الكتابة
املقطعي ��ة ،جتع ��ل الق�صيدة تق�ص ��ر او تطول،
وحتتمل اال�ضافة الالحقة دون خلل وبخا�صة
عندم ��ا يكون املو�ضوع ذا زواي ��ا نظر متعددة
و�شاع ��ره عل ��ى دراي ��ة كافي ��ة بال ��ذي يفعل ��ه.
من هن ��ا جاء ح ��ذف املقطع الآتي م ��ن الطبعة
االوىل ،ومت تثبيت ��ه يف الطبع ��ة الثانية .وقد
ناق�شت هذه املالحظ ��ة بتف�صيل يف مكان �آخر
من الكتاب.
* �أرد �أ�شري جنجل
والب�س الليل خزامه
وار�سم بدمع ال�ضحچ
جنمه
وهوه
و�شامه
ويا حلوه بني النجم
طباكه حلزامه
وهودر هواهم
ولك..
حدر ال�سنابل كطع
.............
و�أرى ان ه ��ذا املقطع مل يكن على ل�سان �إمر�أة،
بل كان على ل�سان ال�شاعر ،كما ان املقطع الآتي
هو االقرب اىل �صوت الرجل منه اىل املر�أة:
* ..چن كذلتك..
وال�شم�س..
والهوه
�شاليل بري�سم..
والربي�سم �إلك �سوه
واذري ذهب يا م�شط
يلخلكك� ..إ�شطوله!
بطول ال�شعر..
والهوى البارد..
ينيم الكطه
م ��ع املالحظ ��ة ان ال�شاع ��ر يف الطبع ��ة الأوىل
كان ق ��د ث ّب ��ت البيت الث ��اين من املقط ��ع اعاله
على ال�شكل الآتي:
*� ..شاليل بري�سم
والربي�سم �إله �سوله.
اي �أن (�إله) �أ�صبحت (�إلك).
()6
*� ..إ�ستخدم ال�شاعر مفردتي (الريل والقطار)
ع�شر م ��رات� ،أي بع ��دد املقاطع ،ورغ ��م تكرار
هات�ي�ن املفردت�ي�ن ،اال �أن ��ه تك ��رار الع ��ارف،
التكرار الذي ال ي�ؤ�شر االرتكاز البنائي املقحم
ال ��ذي يولد املل ��ل ،و�إمنا تك ��رار االن�سياب مع
حركة الريل الوحيدة ،وتوقفه يف حمطاته.
�إن ال�شاع ��ر يف ا�ستهالل الق�صيدة مل ي�ستخدم
مفردة الري ��ل ،و�إمنا ا�ستخ ��دم القطار ،وبلغة
امل ��ر�أة الريفية كان ��ت (غط ��ار) ،وكان بامكانه
ان يقول:
مرينه بيكم حمد..
و�إحنه بريل الليل.
بدال عن:
مرينه بيكم حمد..
و�إحنه �إبغطار الليل.
�إال ان ال�شائ ��ع يف الت ��داول كان ��ت الت�سمي ��ة
لنوب ��ات القطار :قط ��ار ال�صبح ،قط ��ار الليل،
ومل تكن الت�سمية بالريل.
()7
ق�صي ��دة /للري ��ل وحم ��د ../ق�صي ��دة التجديد
الأول يف ال�شع ��ر ال�شعب ��ي العراق ��ي ،يف
اخلال�صة النهائية.

من زمن التوهج

مظفر النواب

وير� ��ش على وجوههم م ��اء ال ��ورد  ،مينحهم �صحوة
امل ��كان مثلم ��ا مينحه ��م �صح ��وة البق ��اء والثب ��ات
...يح�ض ��ر (�صويح ��ب) املدج ��ج بذاك ��رة الق ��وة
وف�صاحة املوقف االبي� ��ض دون دغ�ش او غوايات ،،،
ويح�ض ��ر (حجام الربي� ��س) بكل قلق ��ه النبيل يتعاىل
عل ��ى ع�س� ��س اللي ��ل وع�س� ��س الفك ��ر  ،يفرت� ��ش وطنا
يح ��اول ان ي�صح ��و  ،يحاول ان مي�س ��ك احللم  ،يحلم
ان يحفظ ع� ��ش الطيور وع�ش االه ��ل ،،،،وطنا يطرد
القب ��ح ويطرد الرملي�ي�ن الذي مل� ��ؤوا حياتنا �شحوبا
وعط�ش ��ا و�ضالل ��ة ...ويح�ضر اي�ض ��ا (املعلم) االنيق
من متو�سطة (الكمي ��ت) يف الكاظمية ليفر�ش درو�سه
يف النح ��و والبالغة وال�صوت ،وليق ��ل لطالبه ،هكذا
نكت�ش ��ف الع ��امل وكروي ��ة االر� ��ض وكروي ��ة الفك ��رة
�..سي ��دي ال�شاع ��ر ..ال �أعتق ��د ان ��ك واح ��د عاب ��ر يف
ذاكرتن ��ا ! �أو حم ��ارب علق ��ت خطواته عن ��د اجلنوب
واه ��واره او عن ��د �سجون املدن الدائخ ��ة بابنائها ،،،
املحارب ��ون القدامى واجلدد �سريكب ��ون البنادق على
اكتافه ��م حني ت�أتي !! فال اظ ��ن ان احدا يخون ذاكرته
ويرم ��ى حجرا على تاريخ مدننا واهوارنا و�شواظ
حنينن ��ا ورومان�سيتن ��ا ولوعاتن ��ا النبيل ��ة ،،ولعل ��ك
يا�سي ��دي املح ��ارب اك�ث�ر ا�سمائنا �ضجيج ��ا وحياة
وان ��ت متار� ��س وجع التذك ��ر ووج ��ع االن�صات اىل
ذاك ��رة املدن واالمكنة وهي ت�سي ��ل مثل جرح مفتوح
!! يا�سيدي نحن بحاجة اىل �صوتك الفائر فينا لكي
نتلم� ��س جروجن ��ا التي مل تندمل بع ��د  ،ولكي نعاود
اجللو� ��س اىل مواقد ال ��كالم املب ��اح ،وفي�ض الفكرة
وه ��ي ت�صح ��و مثل ثائ ��ر نام عل ��ى خمدة م ��ن ماء ،،
نح ��ن بحاج ��ة حقا اىل حلظة نوابي ��ة عا�صفة ،مثلما
احت ��اج اللبنانيون اىل حلظة فريوزية حني حا�صرت
احل ��رب من اجله ��ات اخلم� ��س وقاتل االه ��ل بع�ضهم
بع� ��ض !!!العراقي ��ون يبحث ��ون عن �شع ��راء بامتياز
امل�صلح�ي�ن !!! يبحث ��ون ع ��ن �شع ��راء بامتي ��از االباء
،،،فقد اكلت حروب الهوي ��ات وال�شوارع وال�سيارات
ن�ص ��ف احالمنا  ،تركت اوالدنا عند احالمهم القدمية
يبحث ��ون ع ��ن ابط ��ال املثيولوجي ��ات ،انه ��م ير�شون
ال�سم ��اء واملخ ��دات واح�ض ��ان االمه ��ات باالمني ��ات؟
فكي ��ف ال نبحث عن يقظة يانع ��ة ؟ وعن ا�سماء تفر�ش
ذاكرتنا باالطمئنان ؟ .
ولعل ��ي هن ��ا ي ��ا �سي ��دي ال�شاع ��ر ا�ستميح ��ك املحب ��ة
بالدع ��وة م ��ع كل �شع ��راء الدنيا لكي نطل ��ق ع�صافري
ال�س�ل�ام للع ��راق  ،ه ��ذا الع ��راق ال ��ذي �أخذته حروب
االباط ��رة اىل االف امليت ��ات  ،نزعت ثياب ��ه وعرائ�ش
حكمت ��ه  ،وثي ��اب ملوك ��ه  ،نفر� ��ش لك ار� ��ض العراق
مبحبتنا ،وندعوك اىل بيت ��ك البهي  ،لتعمره بال�شعر
واحلكايات ،ولتغ�سل ��ه مثل �سنواتك باملاء الزالل من
براث ��ن البغاة والغالة ...فعراقك رغم كل املحن ورغم
كل اخلرابات امل�صنوعة مازال ع�صيا وبهيا ،ومازالت
قل ��وب حمبيه ومريديه عامرة باميان الفكرة ،وعظيم
ال�شكيم ��ة ،وارتعا�شة الع�ش ��ق ،ينتظرون فجرا مللموا
ل�ضوئ ��ه (ال�صيني ��ات) والهالهل من ��ذ زمانات بعيدة،
رمب ��ا يت�أخ ��ر كعادت ��ه مث ��ل هالل الف ��رح ،لكن ��ه ي�أتي
ويفر� ��ش �ض ��وءه لالبناء الطيب�ي�ن الذي ��ن مازلوا هم
كم ��ا عرفته ��م من ��ذ �سن ��وات اال�س ��ى و الرك� ��ض عل ��ى
اجلمر �...سي ��دي ال�شاعر..اخوان ��ك وابنا�ؤك االدباء
يف عراقك اجلميل رغ ��م كل يوميات الفخاخ وحروب
الطوائ ��ف ورغم كل م ��ا يقال عنهم !! م ��ن غ�ش القول
وعطال ��ة الوع ��ي وامل�س�ؤولي ��ة  ،يدعون ��ك اىل حلظ ��ة
الوط ��ن الذي حت ��ب ،،،تتملكهم دائم ��ا م�شاعر احلب
والدع ��اء ب ��ان تكون املعاف ��ى ابدا  ،وامل�ت�رع باحلياة
،وال�صائ ��ت بعلو الكالم  ،الن �صوت ��ك �سيدي ال�شاعر
ذاكرة حي ��ة للوطن  ،ذاكرة وخارطة لالمكنة ولن�ضال
احلاملني من اجل غد اجمل ووطن اكرث بهاء..
ندع ��وك �سيدي ال�شاع ��ر دون طقو�س ودون مواعيد ،
ندع ��وك مثل (خيط العافية) مير على االمكنة لتنو�ش
من ��ه الي�سر يف البوح ..ال�صح ��ة وال�سالمة لك �سيدي
ال�شاع ��ر ول�سنواتك ال�سبعني توهج ��ا وغنى  ،ودمت
لن ��ا في�ضا مازلنا ننهل منه روح ��ا تتوهج فيها ق�صائد
مت�شي مع اطفالنا اىل مدار�سهم والع�شاق عند ح�ضرة
حمبيهم واحلاملني مع حلظات توثبهم اىل وطن يكرب
ويعلو رغم كل اوهام املحاربني ال�صغار..
ودمت �سيدي ال�شاعر.
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 اجلنوبي ��ة حتدي ��د ًا حل�سا�سيته ��ا،العراقي ��ة
 لي�س هناك م ��ن يختلف على..و�شجنه ��ا العميق
ان (الري ��ل وحمد) املكتوبة بالعامية كانت معينه
 (الريل..لالنط�ل�اق يف �شه ��رة �شع ��ره الف�صي ��ح
وحم ��د) التي يقول عنها انه عا� ��ش �سنني طويلة
عل ��ى مردودها املادي يف وقت كان البع�ض يغمز
.كيف للنواب ان يتدبر معي�شته
يقول النواب (البع�ض يقول انه يتدبرها من منح
.) �أنا �أب�صق على هذه الأنظمة..بع�ض الأنظمة
 ان ��ه يف الف�صحى ينحت بال�صخر ويف،قال مرة
.العامية ي�شتغل على الطني
أنا ابن نخبك يا عراق وليس ذي
 كنا �صغ ��ار ًا نت�سلق ال�س ��درة التي عند:�أق ��ول له
 ابن محالتها،أمل كليل بغداد
ج ��دار بيتك ��م يف ك ��رادة م ��رمي بالك ��رخ لنحظى
:بر�ؤية �آلة البيانو
 من، من درابينها، الشعبية
، هذا �صحي ��ح �أنا ابن الك ��رخ يف بغداد،يبت�س ��م
: يستدرك قائ ًال يل..دكاكينها
�أ�س�أل ��ه مرة �أخرى كي ��ف متكنت �إذ ًا م ��ن العامية
انتبه كيف هو لفظ الضمري
بلهجة �أهل اجلنوب لتنظم بها �أجمل ق�صائدك؟
: قالها يقول النواب،)الغائب الـ(هه) وليس (ها
 لك ��ن دعني �أقول،كث�ي�ر ًا م ��ا �سئلت ه ��ذا ال�س�ؤال
.بالعامية
 اللهج ��ة العامية متام� � ًا مثل ام ��ر�أة منحتني:لك
 امل ��ر�أة ال ت�ستطيع..ه ��ي نف�سه ��ا ومكنتني منه ��ا
 العامية �سل�سة..ان تع�شقه ��ا دون ان متكنك منها
 ال ت�ستع�صي على النح ��ت واال�شتقاق،مطواع ��ة
..ال�ص ��ورة عنه ��ا �أجم ��ل و�أك�ث�ر و�ضوح ًا..منها
رمبا ال يعرف الكثري �إنني ل�ست من اجلنوب ومل
 ذهبت منت�ص ��ف اخلم�سينات..�أ�سك ��ن اجلن ��وب
 حي ��ث ع�شائر،�إىل العم ��ارة عن طري ��ق الكحالء
) منهم (حممد ال�شمو�س،(البو حممد وال�شمو�س
.الذي كتبت عنه ق�صيدة �أعت ّز بها
 هن ��اك ع�شق ��ت،ع�ش ��ت بااله ��وار مل ��دة �أ�سب ��وع
 كل.. هناك ال�ص ��ورة مائية..لهجته ��م ومتلكتني
 بد�أت مع ال�شعر بالعامية وك�أين..ي ��روج له �أعداء احلياة الآن بل هو �أكرث �إن�سانية �ش ��يء فيه ماء
.من �أي �شيء �آخر
.من �أهلها
كتب النواب �شعره الف�صيح الذي جتلت عنه نربة �أ�س�أل ��ه �إن كان ال�شع ��ر العام ��ي بالن�سب ��ة ل ��ه ق ��د
 لكنه �أي�ض� � ًا كتب بالعامية ا�ستنفد �أغرا�ضه؟،الغ�ض ��ب واالحتجاج




.يرى انها يجب ان تقال
:يقول النواب
،لق ��د عاودين كل ذل ��ك العنفوان ال ��ذي �أعرفه بي
ويعرف ��ه الرعي ��ل ال ��ذي عا�ص ��ر الكف ��اح من اجل
 حلظة و�صويل التقيت (الأخ..حرية هذا الوطن
 فبين ��ي وبني هذا الرج ��ل تاريخ من،)م ��ام جالل
 ا�ستعدت مع ��ه �سنوات مليئة،ال�صداق ��ة والوفاء
 ب�سمرتهم، �صادف ��ت �أطفا ًال �صغ ��ار ًا..بالأح ��داث
 الطفل العراقي يختلف، الت ��ي تزيل كل الأو�ساخ
ع ��ن كل �أطف ��ال الع ��امل انه ع ��امل م ��ن التموجات
، وج ��وه الأطف ��ال تنط ��ق باحلياة،واجلمالي ��ات
�سمرته ��م �أي�ض ًا تنطق يتوقف قلي�ل� ًا ثم ي�ست�أنف
:قائ ًال
لأذك ��ر لك حادث ��ة عاي�شتها قبل �أك�ث�ر من خم�سني
عام� � ًا عندم ��ا تعر� ��ض عبد الك ��رمي قا�س ��م رحمه
 كان اجلميع بانتظار..الل ��ه اىل حماولة اغتي ��ال
املرحوم فا�ضل عبا�س امله ��داوي الذي �سيرت�أ�س
 كان..يف م ��ا بعد حماكمة املتهمني بهذه املحاولة
 وحال و�صوله اىل،املهداوي يف حينه يف ال�صني
املط ��ار ا�ستقل �سريت ��ه اىل امل�ست�شف ��ى الذي كان
 ويف الطريق �إليه كانت جموع،يعالج في ��ه قا�سم
 (جاهم اب ��و العبا�س) وكان من..النا� ��س ت�صرخ
بينه ��م طفل �صغري م ��د يديه داخ ��ل ال�سيارة عند
:وجه املهداوي و�صاح
 فم�سك الأخري يده وقبّلها..)(جاه ��م ابو العبا�س
 ��اه
�ا ان نن�س�
 ه ��ذا تاري ��خ يريدونن: ي�ضي ��ف..
 
مداهم ��ة
 �أي تفك�ي�ر يف.. لإر�ض ��اء الرجعي ��ة

ح�ساب
الرجعية وحماولة �إر�ضائها �سيكون على

.ال�شعب كله


ي�ستل
 وك�أنه،ل ��هق�صيدة
ي�صمت قلي�ل� ًا لي�ستعيد

:وثيقة توثق زمن ًا و�أحداث ًا عا�شها

بحزامك مفاتيح ال�سوالف


وانته تدري

�ضيعينه الباب واملفتاح

�سالفة القداح
وانته الليل حتجي لل�سمج

�سولف يلحبيب ال يجينه فراك ويبوكك


أو�صافك�
�أم�س باكوك ون�شدوين على

مفتاح
عليه
يرهم
حرت راويتهم قلبي وقلت


 مهما
، �شع ��ب بهذه املوا�صفات ال ينك�سر:ي�ضيف

 �أنا..�ر
�  البد م ��ن �أن ينت�ص،تراكم ��ت علي ��ه املحن

رقيق كما
فخ ��ور ب� ��أين من �شعب ح ��اد كال�شف ��رة

.املاء


،عا�شهما
يب ��ادره كاظم غيالن ب�س�ؤال ع ��ن زمنني

من
عقود
عودته بعدوزمن
زم ��ن مغادرته الوطن

.الغربة والنفي الق�سري

 :يقول النواب

،)ح�سني
غادرت العراق بعد مقابلتني مع (�صدام
 
�ساعة
�ق والثاني ��ة� ئ
أوىل ع�ش ��ر دقا
 ا�ستغرق ��ت ال
 ان ه ��ذا اللقاء كان
 �أعلم جيد ًا..ون�ص ��ف ال�ساعة
 لك ��ن يب ��دو انه فق ��د مثلما فق ��دت الكثري،موثق� � ًا
م ��ن الوثائق املهمة ب�سبب انق�ل�اب الأو�ضاع بعد
.�سقوط الدكتاتورية
 يف املط ��ار كان هن ��اك �أهل ��ي وبع� ��ض:ي�ضي ��ف
 ما زالت تل ��ك ال�صورة..م ��ن �أ�صدقائي لوداع ��ي
 وبعد كل هذه ال�سنني من..وا�ضحة يف خميلتي
 مل يكن ما يخيفني من العودة،الغربة عن الوطن
 بل ان �أجد كت ًال من،ه ��و ال�سيا�سة او ال�صراعات
..الفراغ بدل النا�س الذين فارقتهم حلظة وداعي
�أق�سى ما يعانيه ال�شاعر �أو الكاتب ب�شكل عام هو
 �أ�شع ��ر الآن وبعد.. الإح�سا� ��س بالفراغ،الف ��راغ
 �أنا بحاجة �إىل..يومني من عودت ��ي ب�أنهم �أحياء
.�أيام �أخرى لأكت�شف طبيعة هذين الزمنني
ي�س� ��أل (عل ��ي ح�س�ي�ن) �إن كان الن ��واب ي ��رى
باالنتفا�ض ��ات العربي ��ة املتالحق ��ة حتقيق� � ًا
لنبوءته؟
:يعرت�ض النواب قائ ًال
 املاء الراكد..�إنه ��ا نبوءة ال�شعوب العربية كله ��ا
 نح ��ن �إزاء ع�ص ��ر جديد ل ��ه دماء،مل يع ��د راك ��د ًا
 انه زمن..و�ضحايا وطريق يف�ض ��ي اىل احلرية
العنف الثوري لي�س العنف مبعناه الدموي الذي

من زمن التوهج

من زمن التوهج


 


          











     
          

:يقول النواب




ي�ساورين �شع ��ور غريب ان ال�شع ��ر العامي �أدى
     


ل ��ى �أب ��واب مرحل ��ة
 ونح ��ن ع،ت ��ه العظيم ��ةمهم


 رمب ��ا �ستظه ��ر،جدي ��دة يف ال�شع ��ر العام ��ي


إرها�صاتها ال�
.آن
 


ً �دد
،الق�صائد
�ن
�
م
ا
�
ع
�رة
ي
�
خ
ل
أ
ا
�رة
كتب ��ت يف الف�ت

 �أ�صبحت..)مر�ضي(باركن�سون
العائ ��ق كان
لكن
 

       
من
 هذا،املعنى

 �أكتب �سطر ًا وي�ضيّع الثاين علي
 
وحتى �أتغلب عليه بد�أت
،املر�ض
خ�صائ� ��ص هذا
        



،أ�ستطيع�
أق�صى ما
� أك ّثف
� ، بكتابة ق�صائد ق�صرية

حتى
 �أ�ضع،�أكتب و�أحفظ
    
للق�صيدة
   البناء الكامل

      
: �إليك منها،�أحفظها
      

باجلباي�ش
مثل متطر
     
يبجي قلبي
     

مثلانها
� فالع�ص
ق�صي ��دة (خلوةأو�


  خلوة

 ..)�ور
 �ا

 
   ،�ق
� ل

مبع�شوق
اخلا
�ا
�
ه
�
ه
ولقائ
��ة
العدوي
 ��ة
رابع
 

 
 
املبدع هنا �أحتدث عن الهور وع�صفور بني �أعواد
        

      ..الق�صب
 
 خلوة
 أ�سمع
  �
 الع�صفور
ونقطة
 ري�ش
 
         نور
جنة
    
 
.الحق ًا
عدد من الق�صائد الق�صرية رمبا �ستن�شر

   
الكبري
ال�شاعر
يتحدث
��س
 غريمن
 
 ؤال

 
    �شاعره
 عن


   هذا
    �اذا
 
 ولكن
  ،)�ذيل
�
مل
�
ه
ال
�ر
�
خ
�ص
�و
�
ب
�
أ
(
�ل
�
ض
�املف
 
    لبني
وحياته
 �ره
� ال�شاع ��ر الأم ��وي الذي نذر �شع
  
-أت�ساءل
� -لهممتع�صب ًا
مروان
 
 

  
  
:يقول النواب
  


تاريخ
 يف
العربية
أهم �شاع ��ر
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الشاعر مـظفر الـنـواب
ً بغداد في مخيلتي
 تقاوم اإلمحاء..أبدا
وكنت أستعيدها في كل لحظة
 عالء المفرجي:حوار
�أرادت بع�ض الأنظم ��ة العربية ان جتعلها قمامة
 �أنظ ��ر الآن ه ��م ذاهب ��ون �إىل القمامة..التاري ��خ
 �إنها مثل،  بينما بغ ��داد ت�ستعيد بهاءه ��ا،تباع� � ًا
 الطريق.. طائ ��ر الفيني ��ق تنه� ��ض م ��ن رماده ��ا
 االنتقام الوحيد للخراب الذي �أحدثوه،الوحي ��د
 �أ�ستعيد..هو �أن نقيم لبغداد �أعرا�س ًا وكرنفاالت
:هنا بع�ض ما قاله يف ق�صيدته الرحيل
�إين �أرى يوم انت�صار النا�س
رغم �صعوبة الر�ؤيا
و�أ�سمع من هتايف يف ال�شوارع
�سيما يف �ساحة التحرير
 �أن ��ا ابن نخبك ي ��ا عراق ولي� ��س ذي �أمل: يق ��ول
، من درابينها،  ابن حمالتها ال�شعبية،كليل بغداد
 انتبه كيف هو: ي�ستدرك قائ ًال يل..م ��ن دكاكينها
 قالها،)لف ��ظ ال�ضمري الغائب الـ(هه) ولي� ��س (ها
.بالعامية
�أب ��ادره ب�س� ��ؤال ق�صدت من ��ه �أن �أق ��ف عند روح
�شاعر حمل الوطن مث ��ل �صليب يف رحلة ال�شعر
. وكان الوطن امامه حيث ما يقف.والن�ضال
�أ�س�أل ��ه ع ��ن تل ��ك اللحظة الت ��ي وطئت به ��ا قدمه
 وان كنت �أعرف ان ��ه �سي�ستطرد،ار� ��ض الوط ��ن
م ��رة �أخ ��رى ليحيل املو�ض ��وع �إىل فك ��رة �أخرى

.�أكرث من �أربعني عام ًا
:يقول النواب
، الإبداع لي� ��س للأ�شخا�ص،بغداد مدين ��ة مبدعة
..املدن هي املبدعة
 بع ��د �أربعني عام ًا:يقاطع ��ه كاظم غي�ل�ان لي�س�أله
هل تال�شت �صورة بغداد يف خميلتك؟
 وك�أن ��ه يهي ��ئ للرد عل ��ى تهمة،ي�صم ��ت الن ��واب
: يقول..ولي�س على �س�ؤال
 مل تتال� ��ش �صورتها.. بغ ��داد يف خميلت ��ي �أب ��د ًا
 عل ��ى العك�س كان ��ت تقاوم الإحم ��اء وكنت �أنا..
�أ�ستعيده ��ا يف كل حلظة على م ��دى هذه ال�سنني
 بغ ��داد ع ��امل.. وك�أين مل �أفارقه ��ا،الطويل ��ة
 حت ��ى الزواي ��ا املهملة فيه ��ا ت�ضج،م ��ن اجلم ��ال
 مدين ��ة متنح ��ك �ألوان� � ًا ال تعرفه ��ا من،باجلم ��ال
 �ألوان ًا،  لديه ��ا طيفها ال�شم�س ��ي اخلا� ��ص..قب ��ل
 خذ مث ًال،�أخرى غري تلك التي ي�ضمها قو�س قزح
 �أنا زرت..منائرها امللونة وامل�شغول ��ة بالقا�شان
�أكرث م ��ن عا�صمة عربية منائره ��ا جميعها كانت
. لون اال�سمنت مث ًال،ب�ألوان كابية
ً:ي�ستدرك بعد ان يكفكف دموعه قائال
 لي� ��س املهم،�أول ق ��درة عل ��ى اخلل ��ق كان ��ت هن ��ا
 رمبا لهذا ال�سبب.اخللق بل القدرة عل ��ى اخللق

 ف�أمام،يف ح�ض ��رة الن ��واب تال�شت هذه الفك ��رة
احل�ض ��ور الطاغ ��ي لل�شاعر ب ��ل �أم ��ام تاريخ من
 لي�س ان ��ت من يب ��ادر او يقرر،الكف ��اح وال�شع ��ر
.�شكل اللقاء
بع ��د ان قدمت نف�س ��ي �إليه وزميل ��ي علي ح�سني
 مبنا�سب ��ة،)�شك ��رين عل ��ى حتيت ��ه يف (امل ��دى
عودت ��ه اىل بغداد وهو ما �شجعني على �أن �أبادر
 اعتذر ب�سبب حالته..بطلب �إجراء احل ��وار معه
ال�صحي ��ة ووع ��دين بح ��وار مط ��ول يف م ��ا بعد
 ان ��ه بحاج ��ة اىل ان يرى الع ��راق لتكتمل،قائ�ل� ًا
 وهذا �أي�ض ًا.. ) لكنه اقرتح ان (ن�سولف..الر�ؤية
 تواط�أ مع خبثي ال�شاعر كاظم..ير�ضي ف�ضويل
غيالن الذي كان حا�ضر ًا وكان �أول من التقاه من
 يف ان نقتن� ��ص م ��ا �سوف،�أ�صدقائ ��ه يف بغ ��داد
. )(ن�سولف به
كان م ��ن الطبيع ��ي �أن يكون مبت ��د�أ احلديث عن
بغ ��داد (ديرت ��ه) وهو ال ��ذي غادرها �شاب� � ًا ي�ضج
 وعاد �إليها �شيخ ًا كه ًال ي�ستعني بابن،بالعنف ��وان
�أخيه (�ضرغام) ال ��ذي �سرين ان النواب انتف�ض
م ��ن غفوته يف الطائرة ما ان �سم ��ع نداء طاقمها
معلن ًا دخ ��ول �أجواء بغ ��داد ليتطلع م ��ن النافذة
م�ستطلع� � ًا مالمح املدينة التي غادرها مرغم ًا منذ

يف الطريق اىل مكان إقامته مع
معب ًأ
ّ  كنت،زمييل عيل حسني
بفكرة واحدة تغذيها طبيعة
 وهي أن أستأثر بحوار، مهنتي
مع الشاعر الذي لطاملا مأل
الدنيا وشغل الناس باألسلوب
 وبشعره،الذي اختاره لحياته
الذي متاهى يف مالحم الثورات
..ونزيف املحرومني
 (انه من منطقة شعرية:قيل عنه
 خمسة عقود من..)محظورة
الرفض واملكاشفة والقصائد
.املهربة مثل منشور سيايس
مظفر النواب هبط بالشعر من
علياء االوملب إىل حيث مزاج
 أولئك الذين وجدوا،العامة
..يف شعره انعكاس ًا آلالمهم
هو مل يكتف بذلك بل حمل
روحه الشعرية عىل راحتيه
وانغمس معهم يف الكفاح
..من اجل خبزهم وحريتهم
إنه التجسيد الحقيقي ملقولة
الشاعر والسيناميئ االيطايل
بيري بازوليني ((الشاعر الذي ال
يخيف من األفضل له ان يهجر
 هو إذ ًا الشاعر الذي..))العامل
مل يكن يأمل من شعره الخلود
 بل مبا ميكن لهذا،املرتجل
الشعر يف ان يكون سالح ًا مثل ما
ميمون جباههم
ّ هو أغنية للذين
.شطر الحرية
)4562( العدد
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من زمن التوهج

ّ
مظفر ّ
النواب
تأمالت وذكريات

ضيت ِسوى ُّ
الذ ّل،
" ُك ُّل األشّ َياء َر ُ
وض َع َق ِلب َي يف َقفَ ٍص ،يف
وأن ُي َ
ْ
لطان".
الس ْ
َب ْي ِت ُ
الحب والنضال الثوري ،توأمان
ُّ
هم
يف شعر ُمظفّ ر ّ
النواب ،بينام ّ
الحرية والعدالة والجامل ،هو
األسمى واالقوى يف كل ما سطره
من قصائد رائعة ونضال سيايس
ومواقف وطنية وأممية ،وما
وحياة
قاساه من سجون واضطهاد
ٍ
زاهدة وغربة وحرمان ،هذا
الشاعر الرائد والفنان الكبري الذي
أن
إن نجح مبدع كبري واحد ْ
يندر ْ
يجمع كل ما جمعه من مواهب
أصيلة وطاقات متنوعة.

د .حسين الهنداوي
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وبالفع ��ل ،مل جتم ��ع عبقرية مظف ��ر النواب بني
�شع ��ر �شعب ��ي يتدف ��ق م ��ن اجل�سد ك�ش�ل�ال عذب
عراق ��ي ال ��روح واجل ��وى ،وب�ي�ن �شع ��ر باللغة
العربي ��ة الف�صحى ري ��ادي وحداثوي وملحمي
ت�سام ��ى غالب� � ًا عل ��ى كل حم ��اكاة وتقلي ��د وكل
تع�ص ��ب وكل ح ��دود وح�س ��ب ،بل �إمتل ��ك �أي�ض ًا
طاق ��ة غنائية خالبة ومه ��ارات المعة يف الر�سم
(ال ��ذي ل ��ه فيه ع ��دة معار� ��ض) وامل�س ��رح (عرب
كتابة م�سرحيات مثل "على كد الربي�سم" و"ابو
�سكيو" او اخ ��راج عدد �آخر مثل "را�س ال�شليلة
مع يو�سف العاين) ،وكذلك يف املو�سيقى ،ف�ضال
ع ��ن ثقافة وا�سعة وعميقة وطبع دمث وتوا�ضع

ج ��م ،وكل ذلك اىل جانب تاريخ �صمود �سيا�سي
وث ��وري يكاد يك ��ون تاريخ �شعب ��ه العراقي كله
للن�صف الثاين من الق ��رن الع�شرين على الأقل.
وح َم ��د» الت ��ي ن�شرتها
ق�صيدت ��ه البك ��ر «للري ��ل َ
جملة "املثقف" يف  ،1956وغدت على كل ل�سان
منذئ ��ذ واىل الآن ،كانت �أول �إعالن عن عبقريته
ال�شعرية بالعامية العراقية التي ،وعرب ن�صو�ص
�شعري ��ة مل تعد حت�ص ��ى� ،أبدعت �سلف� � ًا ما ي�شبه
ملحمة وجداني ��ة وان�سانية فريدة بذاتها �سواء
ل�ص ��دق و�شفافي ��ة العاطف ��ة و�شجاع ��ة املوق ��ف
ال�سيا�س ��ي والإن�س ��اين �أو جلمالي ��ة ال�ص ��ورة
ال�شعري ��ة وكذل ��ك الغنائي ��ة املمو�سق ��ة الواعية
املنقطعة عن التقليد والرتابة واحلداء.
ومظف ��ر الن ��واب بال ري ��ب الرائد الأه ��م وقطع ًا
الأول ،و�أكاد �أق ��ول الأجم ��ل اىل الآن ،حلرك ��ة
التجدي ��د يف �شع ��ر اللغ ��ة العامي ��ة العراق ��ي
احلدي ��ث ،وه ��ي موج ��ة انبثق ��ت بت�أث�ي�ر حركة
ال�شع ��ر العربي احلديث جليل ال ��رواد وخا�صة
ق�صائ ��د بلن ��د احلي ��دري وب ��در �شاك ��ر ال�سياب
وح�س�ي�ن مردان كم ��ا ا�ستفادت من تي ��ار الر�سم
العراق ��ي احلدي ��ث جل ��واد �سليم وفائ ��ق ح�سن

وحاف ��ظ الدروب ��ي ومو�سيق ��ى �سلم ��ان �شك ��ر
وجمي ��ل ب�شري وه ��ي بالت ��ايل ال متث ��ل امتداد ًا
لل�شعر ال�شعبي املكت ��وب باللغة العامية الريفية
جلنوب ��ي الع ��راق �أو و�سط ��ه برغ ��م �أن مظف ��ر
الن ��واب ا�ستفاد من ��ه ا�ستفادة ق�ص ��وى من هذا
ال�شع ��ر وانتق ��ى من ��ه مئ ��ات املع ��اين الروحية
وال�شعري ��ة والتعبريات واملف ��ردات واحلركات
وال�صور والت�شكيالت مبه ��ارة و�شغف مذهلني
مع بقائه بغدادي ال ��روح والأ�سلوب والنزوات
وبقاء �شعره ال�شعبي �شعر ًا مدينيا يف اجلوهر
برغ ��م ان ��ه مكت ��وب بلغ ��ة و�أج ��واء جنوبية ما
يجعل ��ه �أق ��رب اىل روحي ��ة ابناء امل ��دن وبينهم
انت�ش ��ر ب�ش ��كل خا� ��ص (ال �سيما فئ ��ات املثقفني
والي�ساريني والطالب واملهاجرين من حمافظات
جنوبي ��ة اىل العا�صم ��ة) �أكرث م ��ن انت�شاره بني
ابن ��اء الريف �أو الع�شائ ��ر �أو الفالحني �أو �سكان
االه ��وار رغ ��م انه ميج ��د معاناته ��م وخلجاتهم
ب�صدق
وتعب�ي�رات ع�شقه ��م و�إبائهم ون�ضاله ��م
ٍ
وحب اعظم متجيد يف واقع احلال.
ٍّ
ومتثل ال�سنوات الع�شر ما بني  1958و،1968
الف�ت�رة الأخ�ص ��ب رمب ��ا يف االنت ��اج ال�شع ��ري

باللغ ��ة العامي ��ة العراقي ��ة ملظف ��ر الن ��واب كم ��ا
ت ��دل على ذل ��ك التواريخ التي حتمله ��ا ق�صائده
املن�ش ��ورة يف ديوان ��ه (للري ��ل وحم ��د) وغ�ي�ر
املن�ش ��ورة فيه وعدده ��ا كبري ا�شهره ��ا "براءة"
و"ح�س ��ن ال�شمو� ��س" و"اب ��ن ديرتن ��ه حم ��د"
و"حجام الرب ٍي�س" وغريها.
�أم ��ا �شع ��ره بالف�صح ��ى ب ��دء ًا بق�صي ��دة "قراءة
يف دف�ت�ر املط ��ر" واملنتمي اىل الف�ت�رة الالحقة
عل ��ى  ،1968فال ي�ستوقفن ��ا بقطيعته التامة مع
الرومان�سي ��ة الغنائي ��ة وبغزارت ��ه وح�س ��ب بل
وعم ��ق التزام ��ه مب�ضام�ي�ن �سيا�سي ��ة و�صوفية
وان�ساني ��ة اىل جان ��ب نزعت ��ه التجديدي ��ة
والتحرري ��ة يف �إط ��ار حرك ��ة ال�شع ��ر العرب ��ي
احلديث لفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ما
يجعل �شعره ككل� ،أقرب اىل �سفر انت�صار للعدل
على الظلم ،وللحق عل ��ى الباطل ،وللجمال على
الدمام ��ة ،مب ��وازاة دوره كم ��ر�آة �صادق ��ة حلالة
وطني ��ة عراقي ��ة وعربي ��ة وملواق ��ف احتجاجية
ون�ضالي ��ة جريئة مع كل ما تعرب عنه من معاناة
فردية وت�ضحيات ت�شب ��ه النزيف لوطن ب�أكمله،
حال ��ة جتاه ��ر ب�أعلى �ص ��وت ع ��ن انحيازها اىل
جان ��ب امل�ضطهدي ��ن والفق ��راء ب�أج ��واء جتم ��ع
النزعت�ي�ن الت�أملية الكونية وال�سيا�سية الثورية
يف نف� ��س الوقت ،ومن هن ��ا طابعها التحري�ضي
املبا�ش ��ر والغا�ض ��ب وحت ��ى اجل ��ارح �أحيان� � ًا لـ
"�شاعر ال�صراحة الف ّذ" مظفر النواب ،كما اطلق
علي ��ه الناقد الكب�ي�ر عبد الواحد ل�ؤل� ��ؤة الذي ال
يح�سب �أن الزمان "�سيجود يف امل�ستقبل القريب
�أو البعي ��د" ب�شاعر ميتلك موهبة كموهبة مظفر
ال�شعري ��ة م ��ع ما تكتنز به من خ�ب�رة يف احلياة
وال�سيا�س ��ة واملجتم ��ع تدعمه ��ا ثقاف ��ة ترتاك ��م
من ��ذ ان كان طالب ��ا يف ق�س ��م اللغ ��ة العربية يف
كلي ��ة الآداب الولي ��دة يف بغ ��داد اخلم�سيني ��ات
اىل جان ��ب قناعت ��ه الفكري ��ة الي�ساري ��ة وعناده

وت�صميم ��ه والتزام ��ه ال�ص ��ادق يف املعتق ��د ،ما
انعك� ��س يف كل م ��ا قاله يف ق�صائ ��ده ،بالعربية
الف�صيحة ،يف مهاجم ��ة جميع �أ�صحاب ال�سلطة
الع ��رب دون ا�ستثناء ،كما يف ق�صائده بالعامية
العراقي ��ة ،وخا�صة يف مو�ضوعات احلب ،التي
توح ��ي ب�أ�صالة يف املوق ��ف ،ال بوقفة م�سرحية
مفتعلة".
ثقافته الفراهيدية مده�شة و�أ�سا�سية يف منجزه
ال�شعري ومل يتوقف عن تطويرها و�أغنائها على
الدوام .ف�إب ��ن بغداد هذا املذهل يف �سعيه املبكر
المتالك �أجمل و�أعمق م ��ا يف العامية العراقية،
ال �سيما اجلنوبية ال�سومرية االعماق ،من معان
ومف ��ردات وايحاءات روحية وج�سدية و�أنغام،
ي�ستفيد ب�شكل مده�ش �أي�ض ًا من كل ما تعلمه يف
الدرا�سة اجلامعية من تفعيالت وبحور واوزان
خليلي ��ة وجنا� ��س وطباق ب ��ل �أن كل �شعر مظفر
الن ��واب باللغة العامية يبدو يف اللغة الف�صحى
ملتزم� � ًا بدقة بكل �أ�صولها وبالعرو�ض اخلليلية
�أي�ض� � ًا عل ��ى �أن ��ه جعله ��ا تتخف ��ى وراء املتدارك
واخلبب خا�صة دون ت�صنع وادعاء كما مل يرتك
لها حرية الت�سلط عليه يف �أي �شكل مغري ًا اياها،
وكل اللغ ��ة ،بالتبعي ��ة ل ��ه دون �ش ��رط وخ ��وف،
وجاعال القافية تتوارى طوع� � ًا وبكربياء وراء
ال�شج ��ون والعواط ��ف االك�ث�ر حميمي ��ة ،فيم ��ا
الزم ��ن يتماهى م ��ع امل ��كان ،مع اله ��ور� ،صانعا
تاريخ ��ا جدي ��دا للق�صي ��دة املوغل ��ة يف التاريخ
غالب� � ًا ،زاج� � ًا القي ��م العرو�ضي ��ة الكال�سيكي ��ة
يف حتدي ��ات املو�سيق ��ى احلديث ��ة ال العراقي ��ة
والعربية فقط بل الكونية اي�ضا منذ ت�أثره ب�أول
اوبرا مو�سيقية �سمعه ��ا يف كلية الآداب ببغداد
عام  ،1952وكانت �أوب ��را �( Othelloأُتي ّلو)
للمو�سيق ��ار الإيطايل الكب�ي�ر جو�سيبي فريدي
الت ��ي تركت �سحرها عليه الحقا حتى يف طريقة
الق ��اء ال�شع ��ر .فق ��د �أح ��ب مظفر ف�ي�ردي ب�شكل
خا�ص ،و�أتذك ��ر انه ّ
وظف نوت ��ات مو�سيقية له
وكذل ��ك لبتهوف ��ن يف ع ��دة انا�شيد وطني ��ة �ألف
كلماته ��ا بنف�س ��ه خ�ل�ال وج ��وده يف ال�سجن او
زيارته لنا يف جب ��ال كرد�ستان عام  ،1973وقد
ان�شدناها احيانا معه يف بع�ض املنا�سبات.
العراق هو النبع والبو�صلة
ثمة �أ�صالة وثراء وطاقة فائقة يف ق�صائد ال�شاعر
العراق ��ي الكب�ي�ر مظفر الن ��واب ال ��ذي ي�ستلهم
اعل ��ى منج ��زات ال�شعر العرب ��ي الكال�سيكي يف
�أرف ��ع جتلياته ��ا ،ويتماهى مع ال ��روح العراقية
يف �أرق ت�سامياته ��ا وانت�صاراتها وانك�ساراتها
العظيمة ،وينهل من الرتاث الفكري وال�سيا�سي
والأدب ��ي وال�شعب ��ي لع ��وامل عربي ��ة و�شرقي ��ة
ب�أ�سره ��ا ولب�ل�اد الرافدي ��ن خا�ص ��ة م ��ن جه ��ة،
واملنتم ��ي بقوة و�ص ��دق اىل الفك ��ر اال�شرتاكي
والتقدم ��ي واالن�س ��اين واملنخ ��رط بج ��ر�أة يف
حرك ��ة �شعبه الثورية من ��ذ خيوط �شم�س حياته
الأوىل وحت ��ى الرم ��ق الأخ�ي�ر ،والن� � ّزاع اىل
التجدي ��د وحتى املغامرة جمالي ��ا ولغويا وفنيا
وفكري ��ا ،واملتع ��ايل عل ��ى الرتاب ��ة والتع�ص ��ب
والتح ��زب واجلم ��ود واجلاه وامل ��ال .وهذا او
بع�ضه م ��ا اكت�شفه وعرفه كث�ي�رون مثلنا مبكرا
وعن كثب لديه.
لك ��ن ثنائ ��ي احلر ّية واحلب هو اخلي ��ط املر�شد
واحل ��د الفا�ص ��ل واملفت ��اح ل ��دى ه ��ذا ال�شاعر.
ام ��ا الوط ��ن ،اما الع ��راق ،فهو القل ��ب والنب�ض
وبو�صل ��ة البوا�ص ��ل واجل ��رح املفت ��وح ال ��ذي
ال ي�ضاهي ��ه ج ��رح يف اعم ��اق ه ��ذه امللحم ��ة
االن�ساني ��ة البديع ��ة ،ملحم ��ة �شاع ��ر "الري ��ل
وحم ��د" و"وتري ��ات ليلي ��ة" و"امل�س ��اورة امام
الب ��اب الث ��اين" و"حج ��ام الربي� ��س" وع�شرات
الن�صو�ص الطويلة والنادرة االخرى املن�شورة
وغري املن�شورة.
ف�شع ��ر مظف ��ر الن ��واب ،يف ت�صورن ��ا اخلا� ��ص

والراه ��ن� ،سيل م ��ن م�شاع ��ر ان�ساني ��ة جيا�شة
ومت�سامي ��ة تنتم ��ي اىل ع ��امل حم ��دد وخا� ��ص
حت ��ى لغوي ��ا رمب ��ا ..بيد انه ��ا تظ ��ل مذهلة يف
قدرته ��ا الفري ��دة عل ��ى موا�صلة التح ��رك بيننا،
وحتى فين ��ا ،وكل يوم �أحيان ًا ،رغم ثقل الأزمنة
وتنائي ج�سد وحتى روح عاملها الأ�صلي .وعلى
العم ��وم ،ين ��در بيننا م ��ن مل يتماي ��ل ببهجة مع
"مرينه بيكم حمد" او "روحي" او "البنف�سج"
او مل ي�ستذكر ق�صيدة "الرباءة" او "�سعود" او
"القد�س عرو�س عروبتكم" حيال حلظات خيبة،
وما اكرثه ��ا ،يف حياتنا العاطفية او ال�سيا�سية
واملرتاكم ��ة مع م ��رور الأي ��ام .او مل يتقاطع مع
جترب ��ة ه ��ذا ال�شاع ��ر يف حلظ ��ة او اخرى عرب
�سج ��ن �أو وقفة �أو ق�صيدة �أو لوحة �أو فرحة �أو
بكاء قل ��ب .وهذا منذ منت�ص ��ف القرن الع�شرين
وحلد الآن يف الأقل.
وه ��ي ف�ت�رة طويل ��ة عرفنا خ�ل�ال عقوده ��ا منه
مبا�ش ��رة يف الغال ��ب ،او من ه ��ذا وذاك احيانا،
وتدريجيا ،ان مظفر عبد املجيد النواب ولد يف
كرخ بغداد عام  1934واكمل درا�سته اجلامعية
يف كلي ��ة �آدابها ،ثم عم ��ل مدر�س ًا فمفت�ش ًا فني ًا ثم
مدر�سا من جديد يف متو�سطات عدة يف امل�سيب
والكاظمي ��ة وبغ ��داد ،وان ��ه انتم ��ى اىل احلركة
الثوري ��ة وا�ضطر على الف ��رار من بالده مت�سلال
اىل اي ��ران متجه ��ا اىل االحت ��اد ال�سوفييت ��ي
ال�سابق بعد �سقوط بالده حتت قب�ضة زمرة من
احلثاالت والقتلة اثر انق�ل�اب � 8شباط الدموي
عام  1963ال ��ذي نظمته اال�ستخبارات املركزية
االمريكي ��ة والربيطاني ��ة يف الع ��راق� ،إال ان
اجلندرم ��ة الإيرانية قب�ضت علي ��ه يف كمني يف
�شمال اي ��ران قرب احل ��دود ال�سوفييتية ونقلته
اىل معتق ��ل "ب ��اغ مه ��ران" يف الت�ل�ال املحيطة
بطه ��ران واخ�ضعته اىل حتقيق وتعذيب نف�سي
وج�س ��دي قب ��ل ان ت�سلم ��ه خمف ��ورا �إىل �سلطة

ثقافته الفراهيدية مدهشة
وأساسية يف منجزه
الشعري ومل يتوقف عن
تطويرها وأغنائها عىل
الدوام .فإبن بغداد هذا
املذهل يف سعيه املبكر
المتالك أجمل وأعمق ما
يف العامية العراقية ،ال
سيام الجنوبية السومرية
االعامق ،من معان
ومفردات وايحاءات روحية
وجسدية وأنغام..

بغ ��داد قبل اي ��ام من انتهاء تل ��ك ال�سنة يف اطار
�صفق ��ة قام ��ت ال�سلطت ��ان االيراني ��ة والعراقية
مبوجبه ��ا با�ستب ��دال  121منا�ضال م ��ن اع�ضاء
احل ��زب ال�شيوعي العراقي كانوا معتقلني لديها
ب� �ـ  56منا�ض ًال ايراني� � ًا من �أع�ض ��اء حزب توده
كان ��وا يف املعتق�ل�ات العراقي ��ة من ��ذ االطاح ��ة
م ��ن قب ��ل اال�ستخب ��ارات املركزي ��ة االمريكي ��ة
والربيطاني ��ة بحكوم ��ة الدكت ��ور م�ص ��دق يف
�إيران عام .1953
ويف  ،1964وبع ��د فرتات من الإقام ��ة القا�سية
يف �سج ��ون يف الب�ص ��رة والعم ��ارة وبغ ��داد،
احي ��ل مظفر النواب اىل املجل� ��س العريف الذي
حكم عليه بعد حماكمة �صورية زائفة ،بال�سجن
لفرتة ع�شرين �سنة �أم�ضى بع�ضها يف القاعة رقم
ع�شرة من �سجن "نق ��رة ال�سلمان" ال�صحراوي
واخ ��رى يف القاوو� ��ش رق ��م �أربع ��ة م ��ن �سجن
"احلل ��ة" ال ��ذي �سرع ��ان م ��ا ف ّر منه م ��ع رفاقه
يف نهاي ��ة ت�شري ��ن الث ��اين من ع ��ام  1967عرب
نف ��ق حفروه ب� ��أدوات املطبخ ،فنقله ��م �إىل عامل
احلرية يف عملية جريئ ��ة اثارت ذهول ال�سلطة
وف ��رح ال�شع ��ب العراق ��ي وافتخ ��اره ،و�سمحت
ملظفر الن ��واب بالت�سلل �إىل �أه ��وار اجلنوب ثم
اىل بغ ��داد ومنه ��ا اىل لبن ��ان يف  1969منتهزا
فر�ص ��ة عف ��و �سيا�س ��ي مل يلب ��ث �إال ب�ضع ��ة �أيام
منح ��ه احلرية لكن ��ه فتح علي ��ه اب ��واب الت�شرد
والغرب ��ة اىل الآن رغم ع ��ودة خاطفة اىل بالده
يف ربي ��ع  ،2011ت ��كاد ان تك ��ون حلظ ��ة عناق
ووداع لكل تلك الرموز الكونية التي ا�ستبطنها
ال�شاع ��ر الكب�ي�ر يف روح ��ه على انه ��ا العراق..
وتل ��ك الرم ��وز ،وحتدي ��دا االر� ��ض وال�شم� ��س
والنا� ��س الب�سطاء وال�شعر ،هي م ��ا كان يبحث
عن ��ه ه ��ذا ال�شاعر ال ��ويف ل�شعب ��ه ووطنه خالل
زيارة ام�ض ��ى ايامها طائفا متنق�ل�ا بني �شوارع
املتنب ��ي و�أب ��ي ن�ؤا� ��س والكاظمي ��ة واالعظمية
والثورة وال�شعلة وج�سر ال�شهداء ،وبني مقهى
ال�شاهبن ��در و«احت ��اد الأدب ��اء والك ّت ��اب» معلن ًا
م ��ن من�صة الأخ�ي�ر« :وج ��ودي يف ه ��ذا املبنى
�أ�ش ��رف من وجودي يف �أي مكان �آخر يف الدول
العرب ّي ��ة التي مكثت فيه ��ا» بعد �أن كان قد رف�ض
املجيء اىل بالده �سواء يف ظل ال�سلطة الفا�شية
البعثي ��ة املدمرة او يف ظل الإحت�ل�ال الأمريكي
الغا�ش ��م ،او املج ��يء من بوابة غ�ي�ر بغداد التي
دخلها كمواطن ب�سيط وكم�سافر ب�سيط ،راف�ضا
نظ ��ام املحا�ص�صات الطائفي ��ة واحلزبية رف�ضا
قاطعا ،وزاهدا م�ستكربا على كل املغريات التي
ترام ��ت امام قدميه من رواتب ومكا�سب و�إقامة
غناء وحف�ل�ات ا�ستقبال ر�سمي ��ة ،مقت�صرا على
تل ��ك التي جمعتنا ب ��ه او جمعته مرارا مع نخبة
من قدامى رفاق ال�سجون واملنايف واال�صدقاء.
وكم ��ا يخربن ��ا ال�شاعر كاظم غي�ل�ان الذي رافقه
خ�ل�ال بع� ��ض جوالته تل ��ك ببغ ��داد ،كان امل�شهد
الوحيد الذي جعل دم ��وع مظفر النواب تنهمر،
هو نهر دجلة ح�ي�ن � ّ
أطل عليه من نافذة ال�سيارة
بينم ��ا كان يبحث يف بغ ��داد عن بيت للعائلة يف
منطق ��ة كرادة مرمي ،حيث ق�ض ��ى ليلته الأخرية
قب ��ل املنف ��ى ،ليفاج� ��أ ب�أ ّن ��ه حت ��وّ ل �إىل حديق ��ة
عا ّمة.
وهكذا ،وطوال تلك العقود املليئة باالنك�سارات
واخليبات التي مل تعد حت�صى ،واالعياد القليلة
واملنعطف ��ات الدائم ��ة ،مل ّ
يكف ه ��ذا ال�شاعر من
احل�ض ��ور ب�شكل او �آخر يف همومنا الوجدانية
او ال�سيا�سي ��ة او كليهم ��ا ،وغريهم ��ا اي�ضا بني
�آون ��ة واخرى متقاربة او متباعدة ح�سب احلال
وب�ش ��كل حمي ��م غالب ��ا ،ال �سيما ب�ي�ن العراقيني
يف اخل ��ارج وحيثم ��ا انت�ش ��روا عل ��ى �أر� ��ض
الل ��ه الوا�سع ��ة التي بعرثتن ��ا الغرب ��ة واملنايف
فوقه ��ا والغربة جمعت قلوبن ��ا طوي ًال على حب
العراق.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون
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في ساحة التحرير
مظفر النواب

يا وح�شـ َة الطرقات
ال خرب يجيء من العراق
وال ندمي ُي�سكر الليل الطويل
م�ضـت ال�سنني بدون معنى
يا �ضياعي
تع�صف ال�صحرا وقد �ضل الدليل
مل يبق يل من �صحب قافلتي �سوى ظلي
و�أخ�شى �أن يفارقني
و�إن بقي القليل
ال�سرى
هل كان عد ٌل �أن يطول بي ُّ
وتظ ُّل تن�أى �أيها الوطن الرحيل
ك�أن ق�صدي امل�ستحيل
نفثت بي الأحزان كل �سمومها
فرفعت ر�أ�سي لل�سماء �صالبة
ور�سمت رغم ال�سم
من عودي لها ظ ًال ظليل
وحتاول الأيام
مما جرعتني الي�أ�س
ثم ه�ضمته �أم ًال
ت�ضاعف جرعتي
ف�أ�ضاعف ال�صرب اجلميل
�إين �أرى يوم انت�صار النا�س
رغم �صعوبة الر�ؤيا
و�أ�سمع من هتايف يف ال�شوارع
�سيما يف �ساحة التحرير
نخبك يا عراق

