تداعٌات التنوع اإلبداعً العراقً
فً مواطن الؽربة
الجزء الرابع:
نتناول البناء العاطفً والثوري
فً قصابد الشاعر مظفر النواب
الجزء األول:
ٌعد الشاعر مظفر النواب أحد الشعراء الم تمٌزٌن من شعراء العراق .
جاءت بداٌته فً مستهل جٌل الخمسٌنًات ،مجدداً للقصًدة فً اللؽة الدارجة
المحكٌة ،والفصٌحة فً جانبها الثوري ،على سلم إٌقاع سلس وؼنابً،
وهو واحد من الفاعلٌن النشطين على الساحة األدبٌة العربًة  ،من حٌث الكم
والنوع فً إنتاجه األدبً ،ممن ساهموا وفعلوا وبرزوا الحركة األدبٌة
حققت مسٌرته ،أما م الحركة الشعرٌة العالمٌة،
ه
العربٌة على أوسع تجدٌد
فعد اسمه أهم وأكبر شاعر عربي فً إجادة وبناء وإحكام القصٌدة السٌاسٌة
الساخرة بدون منازع ،وقد عبرت قصٌدته عن تفعٌل الحكاٌة بكشؾ
المستور السٌاسً ،وتوكٌد الشًء بالبرهان ،على العكس من الكثٌر من
الشعراء الذٌن وضعوا لقصابدهم السٌاسٌة حد اً العتبارات عدٌدة  ،مجزبٌن
الكتابة إما عاطفٌة أو اجتماعٌة ،فهم ٌعتب رون أن هذه الحدود منطقٌة
ومؤخوذ بها ،مع أن الشعر ٌعد من المحموالت الذي ٌتناصى فً أصعب
حاالته وال يتوقؾ عند استثناء ،ولذا جاءت قصٌدة النواب المتنفس الحقٌقً
المستبٌن عن ما ٌود القارئ.
ي إلى المطلق التعبٌري
والنواب بهذا األسلوب قد أول ّ الوحً المشار إل ه
المكشوؾ على معانٌه ،أي كشؾ الحقابق وبسطها أمام المتلقً العربً،
ائ القذؾ بالشتابم .ولكن من خالل هذه الكتابة
وإن كان ٌعتري تلك القص د
ظلم
كشؾ النواب على أن هإالء الحكام آثمون وضالون ٌقترفون ال
والطؽٌان بحق شعوبهم ،كقوله:
َ
خوازٌق صنعن على مقاٌٌس الملوك
وأرى
ولٌس فً ملك وخازوق مبلمة
هلل ما تذر البنادق حاكمٌن
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مإخرات فً الهواء
ورأسهم مثل النعامة
هذا الوصؾ معلوم بمنزلة الموازنة فً المنظوم والمنثور ،ال فً المطلق
بر عن الم نهج ال جدلً بٌن التوازن القٌاسً،
الذاتً األنانً ،ألنه َع
َّ
والعرض ،بقوله "وأرى خوازٌق صنعن على مقاٌٌس الملوك " أما المحمول
العاطفً هً السخرٌة ،بقوله " ولٌس فً ملك وخازوق مبلمة " حصن
احتقار وإذالل
التعبٌر بجودة مبتؽاةٌ ،عنً إما أن الملوك ٌتناهون عن
شعوبهم ،وأما أن ٌقبلوا بالخازوق ،وهنا لٌس علٌهم مبلمة فلٌقعدوا على
الخازوق المخصص لكل واحد منهم  ،وهذا متاح عند حاكمنا العربً ٌرضى
بهذا ،ألن مإخرته مكشوفة على مثل هكذا كراسً حدٌثة ومعدلة فً
اإلٌجاب ولٌس السالب ،وكؤن الحاكم العربً توقؾ عقله عن التفكٌر باالتجاه
الذي ٌظنه صحٌحا ً ،ومن أمثلة ذلك ما قاله طه حسٌن  " :ثم ٌخٌل إلى الفتى
كؤن عقله قد وقؾ عن التفكٌر ،وكؤن قلبه قد عجز عن الشعور حٌناً ،وكؤن
فً نفسه شٌبا ً ٌشبه النوم ،ولٌس بالنوم ،وكؤنه ٌسمع ذلك الصوت الؽلٌظ
الخشن وهو ٌبعث فً الفضاء عالٌة ملإها السخرٌة واالستهزاء*".
وألن المعانً متحركة فً ا لنواحً المعنوٌة ،تجدها تتقاطع مع السوالب
وتتحد فً الموجبات بقوله " :هلل ما تذر البنادق حاكمٌن " .أما قوله :
"مإخرات فً الهواء  /ورأسهم مثل النعامة " ما كان األجدر بالشاعر أن
ٌكسر المعنى وٌضعفه بعد أن كان صاعداً فً تجلٌات ببلؼاته ،لكنه فً هذا
المقطع نح ا به نحو المواعظ واألمثال ؼٌر العلمٌة .وإذا كان القصد
االستعارة هذا واجب ،ولكن بشرط أن ال ٌكون هذا من هذه ،ألنها ال تحكم
بٌنات المعنى ووجوبه باالتجاه األصح .ؾالصورة الشعرٌة ما أن تتحد بٌناتها
مع بقٌة الجمل الشعرٌة  ،تمثل أصواتها من حٌث األصالة النابعة من أدواته
حتى ُت
ؾعلْ مسندها االستشعاري ،فتلزم استٌحاء وتآزر المعانً ببعضها ،أما
تَ
لصور
إذا استعرنا ؾعلٌنا أن نحكم المستعار ببٌنة األصل  .حتى ٌصار ل ّ
الشعرٌة أن تتهادى صعوداً بمستوى واحد ألنه ا محكوم ة بوجوب التجنٌس
والطباق ،أو "التكافإ" كما قال فٌها قدامه بن جعفر  .ال أن تعن وتتعثر
بالمباشرة فتسًء لقابلها  .وقول اإلمام علً بن أبً طالب فً األشعث بن
قٌس " :وهذا أبوه كان ٌنسج الشمال بالٌمٌن *" وفحوى هذه الببلؼة فً
أؼلب الظن عند من ٌعنون ؼٌر المختص بالشًء ،بما يشير إلى خلط األمور
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بؽٌر محلها فً الزمان والمكان ،سواء كانت فً الحدٌث أو باألفعال ،والحال
كما الذي ٌهٌل الماء ضد اتجاه الشبللٌ" ،قدم لٌحجم ،وٌقبل لٌنكص *" كما
من الجانب العلمً تفضٌل الضعٌؾ
رأى عبدالفتاح عبدالمقصود ،أما
"الٌسار" على "الٌمٌن" القوي .هو خلل فً إٌعاز البناء الفسٌولوجً كان
العرب ٌعتبرونه ناقصا ومعٌبا ً.
سكان الراكد فً
ومع هذا فقد حقق النواب للمواطن العربً حراك هذا ال ُت
استثناء على الصفحة الشعرٌة العربٌة عموما ً  ،التً
النفس الخابفة ،فكان
ً
حققت للقصٌدة النوابٌة انتشاراً واسعاً لدى القارئ العربً المتعطش لمثل
هكذا كتابات ،لتكون القصٌدة أقرب إلى التشوٌق ،كإظهار التؤثر بالمقروء
على القراءة  ،لٌكون فنه م تناس اً
ق فً المعطٌات الحسٌة التؤثٌري ة على
المتلقً فً جانب ،ومن جانب آخر أن ٌكون قرياً
ب إلى الموهبة وكمالها
الفنً.
ومع كل إشراق هذه الفضابح فً قصابد النواب  ،تجد الحكام العرب
ٌستدرون األموال الهابلة لمصلحتهم الخاصة ،ولدابرة األقارب منه م ،ؼٌر
ٌشترون الذمم وال قتلة لحماٌة
آبهٌن بمصابر الناس وقوتهم الٌومً،
عروشهم الخاوٌة القلقة ،ودكتاتورٌاتهم المبنٌة على العهر والفساد ،
وٌصنعون المعتقبلت السرٌة والعلنٌة منها إلسكات صوت الحق والعدل.
كما وقد حقق النواب أروع دٌباجة لطبلوة األ سلوب وأناقته وحبلوة
سبكه المتقن بحرفة قل نظ يرها ،سواء أكان الشعر شعبٌا ً أو فصٌحاً ،فؤؼنى
أدبه وحماه من كل رداءة أو إفساد إال ما قل و انحصر ،ومن خبلل هذا
لؽته،
الضبط الفنً  ،خصص ألدواته العناٌة القصوى التً تحكم مسعى
ؾتمٌزت كتاباته سواء كان على مستوى أجٌال سبق ته ،أو على مستو ى
المعاصرٌنٌ ،حق أن نقول أن مظفر النواب شاعر محبوب ومقدر سواء
أكان من قبل جمهوره الواسع ،أو من قبل الكتاب واألدباء على كل
المستوٌات األكادٌمٌة منها والفنٌة.
وقد شؽل هذا الشاعر المبدع بال واهتمام الناقد به ،فكتبت عنه دراسات
نقدٌة عدٌدة ،وهذا التعدد والتنوع من الدراسات اتفق أصحابها على رأي :
بؤن النواب متعدد المواهب الفنٌة ،وم حكم ألدواته وورودها العام فً
المنظوم والمنثور  ،وإحاطة أأللفاظ والفواصل الموسٌقٌة تحم يل الجمل
الشعرٌة التساوي فً معاٌٌرها وأوزانها ،لما تطلقه من معان أثرة وقوٌة
وسهلة ا الستقبال والحفظ ،ففً قصٌدته الشعبٌة "ٌا رٌحان " حقق لشعره
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هذا االنسٌاب البدٌع لتبلقً اإلحساس بمإثراتها الوجدانٌة فً ذات المتلقً
فً قوله:
ٌارٌحان
شكد نده
نكط على الضلع
ونسٌت أكلك ٌمته
أشكد رازقً ونٌمته
وشكثر هجرك
عاشر لٌالً الهوى
وما لمته
لمن سحنت اللٌل
بكلٌبً
وكلت موش أنت
===
فً هذا المقطع نجد الشاعر قد أباح للمعانً ألقها وصفاء قوتها وتؤثٌرها
البلٌػ على القاري ،خاصة فً محاكاته لبلنتظار الذي آل َم مشاعره ،سواء
ب من النظم الدكتاتورية ،
كان هذا االنتظا ر للحبٌب ،أ م للثورة المخلصة لشع ه
وقصده انتظار مجًء الحزب الشٌوعً العراقً للحكم  ،خاصة وأن مظفر
أستخدم الرمز سلطانا على قصابده ،فوظفه توظٌفا دقٌقا ً ومحكماً ،حتى أن
الكثٌر ،أو األؼلب من قصابده تبدو للقارئ عاطفٌة ،لكنها فً حقٌقة األمر
سٌاسٌة بحته ،وهً مزاوجة فنٌة فً دالالتها اإلٌحابٌة العمٌقة ،جعلها
السبلح الوحٌد بٌده  ،لكً ٌواجه تلك المرحلة القاسٌة التً مرت على
العراق ،أبان حكم حزب البعث ،فقد حقق فً التؤوٌل وجوه اً ذات مكانة فذة
فً
بحرفٌة االختبلؾ من المنثور فً نوع ٌته ،وذلك ألن مظفر أضاؾ
اً
جدانً بحكم المناؼاة واأللفة بٌن االنسٌاب
قصٌدةٌ" :ا رٌحان " بعداً و
اللحنً العاطفً للجمل الشعرٌة ،وبٌن الفلسفً فً محاكاة الواقع من الوجه
المادٌة ،فً قوله البدٌع  " :شكد نده  ..نكط على الضلع " المزاوجة هنا
فعلت المبتؽى المادي الموسوم :بنقاط الندى الذي اختلطت فً عبق مناجاته
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اللوعة فً خبلٌا األنفاس الصاعدة والناز لة فً ثناٌا الضلع ،فصارت لهذه
المزاوجة الفنٌة أن تؤخذ بعداً فنٌا ً وفلسفٌاً ،وما المعاشرة فً هذه المقدمة
الشعرٌة التً عبرت بكل معرفتها على أن الشاعر هو المحقق البدٌل لكل
األطٌاؾ الشعرٌة الم حكٌة لؤلجٌال التً سبقته والمعاصرة.
هذا الترتٌب الحسن فً صناعة الجملة الشعرٌة دون ما أي ع ّ
ت وافق
موازنة الصورة
البناء فً أرقى صوره ،وحقق المنجز التحدٌثً فً
والصوت والملمس المتعالً لحنا ً المإثر فً الذابقة العامة ،كونه متسق
النظم ،رشٌق االعتدال ،فً قوله  " :أشكد رازقً ونٌمته  ..وشكثر هجرك
عاشر لٌالً الهوى  ..وما لمته  ".وحٌن ٌطول االنتظار فً موضع النفس ،
ٌبقى وجه المفاخرة مجازي المعنى ،فٌكون االنتظار م اً
تعلق بفهم استحالة
اللقاء ،فالجملة دالة وال عٌب فٌها على ما وضعت فً األصل على إٌضاح
التخ ٌّل ،لكن التداعٌات انسحبت إلى ما ال ترٌده محققات الخٌال لما ٌرتبٌه
الشاعر فً مبتؽاة الفكرة ،وهً أن الداللة الموضوعٌة لشهوة النفس فً
اً
اللقاء أصبحت أمر اً
خٌالً ،مما جعله صابراً ٌلٌن فً موضع الؽلظة التً
وجد نفسه فٌها ،حتى أن هذا الصبر جعله قاربا رومانسٌا مجٌداً لتخدٌر
وردة الرازقً ؾاستسلم ت لبوح مناجاة شعر ه ،والهجر فً معاشرته للٌالً
هو كل شًء فً إحساسه للقادم السًاسً المنقذ فً البعد ؼٌر المنظور ،
ألن الجملة الشعرٌة اشتملت على التكلٌؾ الفنً ال التوصٌؾ التقرٌري،
وهذه الجملة متؽاٌرة فً معانٌها ومتحدة فً إٌقاعها الموصول لآلخر ،وهذا
سر نجاح النواب فً تجلٌاته الموفقةٌ ،قٌم له ا بذلك نهجا متفرداً فً إثبات
وحدة موسقة المعنى  ،وأبعاد ممكنات تحقٌق عطؾ أطرها ونواصٌها على
القارئ ،الذي ٌعاشر الشعر وسٌاقاته ،وال أنكر أننً فً شبابً واحد من
الشعراء الذٌن تمنوا الوصل إلى رضاب النواب فً معالجاته وأحكامه
ونبوؼه البنابً فً محققات المعاني فً وحدة النص  .والكثٌر من الشعراء
العراقٌٌن والعرب أرادوا الوصول إلى سهل النواب باستثناء الشاعر الشعبً
أبو
الخرافً الذي ال تتكرر معالجاته الشعرٌة ربما ألجٌال قادمة وهو
سرحان ،الذي سوؾ أتناوله فً دراسة مستفٌضة فً الجزء الخامس من
هذه الدراسة  ،البعض منهم فشل ،والبعض اآلخر وصل ،لكن الذي وصل لم
ٌستطع الجلوس على منبر النواب الشعري إطبلقا ً.
ومع هذا فقد كان من الشعراء الشعبٌٌن المجاٌلٌن للنواب ممن كانت له
لكل واحد من هإالء لونه
السطوة والتؤثٌر المباشر على القارئ ،فكان
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وقٌمته الفنٌة ،أمثال ،طارق ٌاسٌن ،وأبو سرحان  ،وكاظم إسماعٌل كاطع،
وعزٌز السماوي ،وزامل سعٌد ؾ تاح ،وه إالء من الشعراء المجٌدٌن
ً
ً
ً
والمإثرٌنٌ ،ختزنون فً بناء أعمالهم أبعاداً
جامحةٌ ،نظر
وفلسفٌة
فنٌة
إلى أنها كانت وما زالت مإثرة فً الوسط األدبي والشعبً.
ومن الشعراء الشباب المجاٌلٌن الذٌن ٌبشرون بمستقبل شعري أخاذ ،
والذٌن ٌمتازون بالمهارة ،وقوة الم قاٌسة بٌن الباطنً منه والشكل،
بذات
كتؤسٌس صحٌح للموازنة المستفٌضة فً إحكام رإاها وتداعٌاتها،
الفطنة المإثرة فً خٌال المتلقً  ،فالقصٌدة التً تدخل فً مركب المعانً
وتشرق فً المعالج الفلسفً وجدتها عن د هإالء :الشاعر الشاب سٌؾ
الحلفً ،والشاعر الشاب حٌدر العٌدانً  ،والشاعر صباح الهبللً ،ه إالء
شعراء ذوي ممكنات تنوٌرٌة وضعت القصٌدة الم حكٌة العراقٌة المعاصرة
فً مقدمة الشعر الشعبً العربً ،أتمنى أن أحصل على وقفة مع هإالء
الشعراء الجمٌلٌن .
أختلؾ الكثٌر من النقاد العرب حول قٌمة وأثر القصٌدة الفصٌحة
ربما
َ
النوابٌة ،على قولٌن بما ٌعنً:
 -1أن القصٌدة الفصٌحة عند النواب مبنٌة على القسمة ،تخلو من
اإلحساس والمعالجة الفنٌة ،كونها سرد مجزأ أشبه بالبٌان السٌاسً .ال طعم
فٌه وال ذابقة ،توحدت معالجاتها بالذم والقذؾ والتذلٌل ،وهذا مما ٌحط من
قٌمة الشعر ،خاصة إذا كان الشاعر م ن الشعراء المجٌدٌن للنظم الفنً ذات
البهجة المرحة والبلٌؽة بآن.
 -2والرأي اآلخر ذهب بعٌدا فً تحلٌبلته ومعالجاته "وأنا واحد من
كون وجه االختبلؾ على أساس معرفً
هإالء" للقصٌدة النوابٌة حٌث ي ت ّ
بحت ،ألن صناعة فوابد الكلمة لٌس باألمر الهٌن على المبدع ،وهذا التكلٌؾ
المعرفً ال ٌختص به أٌا ً كان ،إنما من هو قادر على صناعة مشتمل هذا
الفن ذ ي السهل الممتنع ،وهذا مشروط بمعرفة المذاهب الشعرٌة التً
ٌتداعى مفعولها الباطنً لٌإسس لمعالجات فنٌة قادرة عل حٌاكة المعانً
بمهارة موفقة وناجحة ،فالباطن الداللً ٌبوح للشكل معانًه مما ٌدعه ٌفسر
خلجاته وبوح إحساس مشاعره ،التً تؤخذ اال ندفاع العاطفً أن ٌسبح فً
أسمى إٌقاعاته ،مما يرتب المبلبمة الحسٌة والبراعة الفنٌة فً تفاعلها مع
النص ،وإشراك التخٌلً مع المعالجات االٌجابٌة التي تؤخذ بتحقٌق التمنٌات
التً تشؽله  ،سواء كانت سٌاسٌة أو عاطؾٌة ،وهذه هً المحصلة الببلؼٌة
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التً أشتؽل علٌها النواب فً اختبلفه مع اآلخر ،والتً هً لٌس للتب ضًع،
إنما هً فً الحقٌقة لفتة إبداعٌة فً معرفة هذه الصناعة ،تإدي إلى
تمًزها
مشابهة الممكنات الببلؼٌة وأثرها على النص  ،والنواب اشتؽل على ّ
إٌجابا ً ،لٌحقق قدسٌة الفعل األدبً المؽاٌر الذي أراد له ا أن تكون ذات
محصل إٌحابً وإنسانً مإثر فً اآلخر  .وذلك أن الشعراء العرب أكث ُتر
تعوٌلهم على البدٌع ،مع ما اختصت به هذه الصناعة من الخلق والوسامة
واللذة فً بٌان العطؾ بٌن النص والقارئ ٌ .قول أرسطو فً معالجاته البٌنة
ض
فً إٌضاح الجزء اإلبداعً للمشتهى الشهوانً فً النص " إن ُتوضِ َع َع َر ٌ
ٌوجد له ض ٌّد ما ،فٌنبؽً أن ننظر هل القابل للعرض ،قابل لضد هذا
العرض؟*"
والنواب مٌال إلى إعبلن الضد فً إشراق عواطفه ،ألنه فً الحالتٌن
متبلزم اإلٌقاع فً ترصٌع النص ،متوازن وٌقظ فً إسراء أموره الحمٌمة
فً وا جهة التداول العام ،عبر إشاراته فً تفصٌل العاطفة ،التً تشٌر إلى
العنٌؾ.
ة
إنه بعٌد عن األحاسٌس
لو نظرنا فً األسلوب النوابً لوجدنا صناعة أدواته متساوٌة األلفاظ
للؽوي ،المتماثلة فً إطبلق المبلبمة
ة
وزنا ً ،محكمة إلٌقاعاتها البنٌوٌة وا
بٌنهما ،من حٌث إٌقاع الصوت الخفٌؾ ،واألنس الموسٌقً فً رشاقة
الصورة الشعرٌة ،التً جاءت ؼاٌة فً الدقة وال ببلؼة ،وهذا دلٌل و اضح
على قدرة وتمكن الشاعر من ضبط صٌاؼاته وبنابها بناءا محكماً ،اختصت
به ثقافته فً توظٌؾ أدواته توظٌفا ً باهراً
على امتداد كتاباته ،وانتشار
سم تها ذات اإلجادة ال كلٌة .وكما ٌقول أ .د عبد الرضا علً  " :إن الشعر
نبوءة ورإٌا ،ولٌس كبلما موزونا ً مقفى فقط " ".لم أمتدح النواب إنما ه و
رأي أود أن أوصله إلى القارئ "،ألنه حقا ٌستحق تبٌان قدسٌة شاعرٌته،
وحساسٌة إنسانٌته الرقٌقة ،وهذا ما قراناه ؾي أعماله ذات المحصل البدٌع
المإثرة عند كل من أ طلع على أ عماله التً من الحق بمكان أن أقول
هازئ والمإثرة :
عظٌمة .ومن أجل هذا نذهب إلى قراءة هذه القصٌدة ال ة
قمم
قمم
معزى على ؼنم
جبللة الكبش
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على سمو نعجة
على حمار
بالقِدم
وتبدأ الجلسة
ال
ولن
ولم
ونهً فدا خصاكم سٌدي
والدفع كم؟!
وٌفشخ البؽل على الحضور
حافرٌه
ال  .نعم
وٌنزل المولود
نصؾ عورة
ونصؾ فم
===
فً هذه القصٌدة "وترٌات لٌله " ٌمتزج بوح اللذة ،و االنشراح ،واالستطالة فً
فالقصٌدة أشبه
تماسكها وبوحها اللذٌذ  ،والقوة فً سخرٌتها من الحاكم العربً،
بعملٌة جراحٌة الستبصال األورام الخبٌثة من نظرٌة حكامنا ،أال وهً الدكتاتورٌة ،أو
إطبلق مشروعٌة الحكم األبدي ،وطبعا ً هذه األورام تنسحب بعد موت الحاكم لتمتد إلى
أوالده ،المإشرة ب "وٌنزل المولود نصؾ عورة  /ونصؾ فم " ومن جانب آخر
ٌصل إلى
ؾالقصٌدة أكثر رأفة بالمواطن العربً المكلوم ،الذي أستطاع النواب أن
أنفاسه الحزٌنة لٌطٌب من خاطره ،وٌفرغ شحنات ؼضبه من الوجع الكامن فً
روحه ،من أثر انبطاح حاكم ه العربً لؤل جنبً ،وكبلهما ٌصب فً مجراه ،فالخلٌج
وإٌران ،وحكومة صدام حسٌن
العربً أو الفارسً ال فرق ،وملك األردن ،ولٌبٌا،
المقبورة ،فهم من حصة أمرٌكا ،أما سورٌا والٌم ن فهً من حصة لندن ،وهنا أستثنً
من العمالة لبنان صدٌق فرنسا ،ومصر ولعبة المحٌبس مع الؽرب  ،والجزابر نظٌفة،
أما دكتاتور تونس فحدث وال حرج فه و عمًل ؼبً وذلٌل يستمد قوته الحٌوانٌة من
إسرابٌل ،ؾالنواب صادق حٌن قال " :ال أستثنً أحداً منكم أوالد القحبة ،أن حظٌرة
خنزٌر أطهر من أطهركم  ".وأولهم حاكم ي السعودٌة وسورٌا وإٌران وتونس  ،وأنا
أقول للنواب استثن لبنان والجزابر.
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ومن معالً المعانً التً أذاع ببلؼتها الشٌخ الؽزالً عندما أوضح أن على المرء
أن ٌكشؾ بالقول والوصؾ سواء أكان هذا بالرمز أو باإلٌماءة عن كل شًء ٌإذي
اإلنسان فً قوله  " :سواء أكان الكشؾ بالقول أم بالكتابة ،أم بالرمز ،أم باإلٌماءة .
وسواء أكان المنقول من األعمال ،أم من األقوال ،وسواء أكان ذلك عٌبا ً ونقصا ً فً
المنقول عنه ،بل كل ما رآه فعلٌه أن ٌشهد *"ٌ .نبؽً للمثقؾ أن ٌطل وٌقرأ الحقابق
التً صاؼها النواب ،بما لم ٌستطع اآلخر أن ٌسجله للتارٌخ ،ال بل البعض من األدباء
امتدحوا الطؽاة وأعلوا من شؤنهم ،مع علمهم المسبق بجرابم هإالء الحكام الؽبلة
القتلة ،ال أرٌد أن أذكر أسماء ألنهم معروفون ومنبوذون.
ما
ؾالنواب لم ٌكن مبالؽا ً فً قوله هذا ،إنما هو صادق ودقٌق وموضوعً ،فً
توصل إلٌه بهذا " :جبللة الكبش ،على سمو نعجة ،على حمار " فالحاكم السوري أس ًد
ال ٌملك إال أسم اً خالٌا ً من سلطة األسد ،ولؤلسؾ!!  ،فقد كان والد بشار عمٌبلً مخلصا ً،
لكنه محاور عنٌد .والمعروؾ عن النظام السوري نظام شٌطانً ،ال ٌمتلك مقومات
القوة البشرٌة ،أي أن الج ٌش السوري جٌش جبان حد الخجل ،والؽرٌب أن السوريين
عندهم قول شابع ٌتفاخرون به  " :ألؾ كلمة جبان وال هللا ٌرحمه " وقد اعتمد النظام
السوري طٌلة حٌاته السٌاسٌة عل ى المنافع الشًطانًة و نواٌاه ،كان الربٌس حافظ
أسد بعد أن خسر قوة العراق بخبلفه مع حزب البعث العراقً  ،اتجه بحٌلته المشهورة
إلى إقامة "جبهة الصمود والتصدي " المكونة من سورٌا ،والجزابر ولٌبٌا القذافً
الدكتاتور الجاهل ،ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،كان هذا قبل الخبلؾ مع أبو عمار
ٌاسر عرفات رحمه هللا " ،وقتها كنت قد حصلت على شرؾ القتال بٌن صفوؾ الثورة
الفلسطٌنٌة أل ثنى عشر عاما  ،وكتبت الكثٌر من القصابد  ،والقصص القصٌرة عن تلك
ً
الجمٌلة " ولكن جبهة الصمود والتصدي فقدت أهلٌتها مع النظام السوري ،
المرحلة
بعد أن حاول هذا النظام زج هذه البلدان بحرب مع إسرابٌل السترجاع الجوالن له،
وبعد هذا الفشل اتجه النظام السوري وارتمى بحضن النظام الفارسً اإلٌرانً البشع .
واستخدم النظام الفارسً لحماٌته ،كما استخدم حزب هللا  ،وحركة حماس المتطرفة،
فً الوقت نفسه للضؽط على إسرابٌل  .ثم اتجه واستخدم قادة حزب البعث العراقً
المقبور ضد ببلدهم بعد هروب صدام حسٌن من بؽداد  ،وإقامته فً حفرة العار
مخابرات المباشر  ،وأقام
ه
الم شهورة ،وفتح لهم معسكرات تدرٌب  ،بإشراؾ
المإتمرات لهم أمام ناظر الرأي العام دون خجل ،والؽاٌة تتلخص فٌما ٌلً:
- 1زج هإالء اإلرهابًين عبر الحدود السورٌة العراقٌة ،لقتل أهل العراق دون
وجه حق.
- 2تدمٌر العملٌة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة فً العراق حتى ال تنسحب على النظام
الدكتاتوري فً سورٌا ،كتصدٌر الثورة مثبلً ،مثل ما فعل صدام حسٌن بحربه
ي إلٌه.
مع إٌران ،خوفا ً من تصدٌر الثورة الشٌع ة
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- 3اعتبار العراق عدواً ،كونه تخلص من منظومة سٌرة الحرب ضد اآلخرٌن،
لكً ٌبقى االقتصاد العراقً وجٌشه ضعٌؾ ٌن ،وهذا ما كان ٌوسوس به
الحاكم السوري عبر مفرداته القومٌة فً العقل العراقً البعثً.
مع أن العاصمة دمشق قابمة بنظامها لحد هذا التارٌخ بفضل الجٌش العراقً،
بعد أن صد هجوم الجٌش اإلسرابٌلً عن دمشق فً أربعة حروب ،ولكن ماذا
نفعل مع الجاحد الشٌطانً المتمثل فً هكذا نظام موبوء.
أما قول النواب " :وتبدأ الجلسة ،ال  ،ولن ،ولم  ".تبدأ الجلسة فً محراب الجامعة
العربٌة ،التً هً العنزة المصابة بالرعشة  ،وفً وسط القاعة بالت نفسها  " :فؤعجب
الحضور" ولم نستؽرب من الشاعر هذه الصناعة الشاعرٌة المتٌنة وموسٌقاها
المتجلٌة بكل أبعادها الفنٌة ،وأثر ا لتقطٌع على ال نص الذي حقق للجملة الشعرٌة
الموازنة من جهة التكثٌؾ ،بٌن أكثر من كلمة فً الجملة ،وبٌن كلمة واحدة ،ثم إنه
ٌؤتً على وجهٌن من الصٌاؼة أحدهما القصر بكلمة واحدة تمثل الجملة  ،ثم اإلتٌان
باللفظ القصصي النثري ،الذي ٌلوح بمعان جمالٌة فً قولهٌ" :ا قمة األ زٌاء" وقوله:
"وشخت الذمم " أو فً هذا  " :نصؾ عورة " و "نصؾ فم " وهذا ٌتساوى فً البعد
كقوله " :قمم  /وأجلوا  /ومحصوا /
والكم لما تحمله اللفظة الواحدة من معان
ومصمصوا" حققت هذه المختصرات الببلؼٌة بعدها التوصٌلً لجملة الحقا بق التً
دلت على معانٌها ،وموضوع اتها الواقعٌة ،وسبلمتها من التكرار ،كالتقدٌر الذي نفذ
 ،وجزالة مذاق طعم ها،
للبناء مقاصده ما تضمنته الكلمة من قاموس مهاراتها
ونكهتها ،ورشاقة وصولها للمتلقً ،وما جاراه من التفصٌل والتعدٌد والكشؾ عن كل
،
ما تختزن هذه الموضوعات السٌاسٌة من أثر بالػ على نفسٌة اإلنسان العربً
فالنواب ضؽط على جرح ال ٌندمل ،وبهذا حرك المشاعر وأثار النوازع والؽٌرة التً
طالما نقر العرب على مفرداتها  .وما اشتملت علٌه قصابد النواب تناقضت تماما مع
قصابد محمود دروٌش ال محلًة ،التً اعتمدت اللون السٌاسً الواحد ،ولم ٌذهب
مضم ٌنها االجتماعًة من
دروٌش العظٌم إلى ما عاٌنه فً التفاصٌل الزمكانٌة و ا
األجواء المحٌطة به ،مع ما ٌتمتع به هذا الشاعر الفذ من القدرة الشعرٌة الهابلة ،
والموفقة فً ثقاؾته العامة ،واعتماده بناء النص بناءا رشٌقا متكامبل بكل مإدٌاته
الفنٌة والحرفٌة  .ولكن على الشاعر أن ٌكون شاعر اً متلقٌا ً النفعا لٌة المإثرات
المحٌطة به وخاصة المكان  ،لٌكون الشعر حاكٌا ً ماوراءه بمقدار ابتبلؾ الصور التً
يحسها فً الذات المبتكرة ،الحاوٌة لتدفقات أنفاس قوة العاطفة واالنفعال ،والمنسجمة
حسٌا ً فً المجاز ،واالستعارة ،والمقابلة فً المعنى واللون ،وكما تقول الببلؼة :
"كؤنه ٌشهد الطبٌعة فً أفواهها" .مع قدرة دروٌش على مجانسة التراكٌب والعبارات
"االحتبلل الصهٌونً " بنؽمٌة قل َ نظٌرها،
النضالٌة ،التً وضعها بقالب اسمه
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انحسرت بالدفاع عن ببلده فلسطٌن  ،ولم ٌبحث فً عناوٌن أخرى ،ساهمت وساعدت
ونشطت الفعل اإلسرابٌلً باحتبللها لفلسطٌن الحبٌبة .
ما دام المثقفون العرب ٌصفقون لٌل نهار للقومٌة العربٌة البابسة ،العمٌلة للمكون
القوي وهو الؽرب لحماٌة عروشهم الدموٌة  .والنواب دق كل األبواب فاضحا هذه
القومٌة المتخلفة حد النخاع  .فً حٌن نجد الحكام العرب ٌجٌرون السلطة لٌورثونها
ألوالدهم ،كما فعل األموٌو ن أبان الحكم األموي فً الشام  ،والعباسً فً بؽداد ،دون
وجه ة حق ،وكؤن تلك الشعوب ال ٌوجد فٌها إنسان ٌمتلك مواصفات الحاكم ،وهذا بحد
ذاته استخفاؾ بقدرة وعقلٌة ا إلنسان العربً ،واألمثال على هذه الخبلفات كثٌرة جدا،
مثلها فً السعودٌة ،وسورٌا ،وفً الكوٌت ،واإلمارات ،والبحرٌن ،وقطر ،واألردن
والمؽرب ،وربما فً لٌبٌا فً المستقبل المطل ،ومن جانب آخر من الحكام :من قتل أو
أزاح أباه عن كرسً الرباسة لكً ٌجلس بدال م نه ،ومنهم ملك البحرٌن ،وملك قطر.
ومعلقات مظفر النواب كثٌرة ومنها  " :القدس عروسة عروبتكم  /الخوازٌق /
أٌها القبطان  /بكابٌة على صدر الوطن ٌ /ا قاتلً  /وترٌات لٌلٌة ٌ /ا رٌحان /
زرازٌر البراري  /للرٌل وحمد  /باكوك  /البنفسج.
إذن ال بد من تكرٌم وتقدٌر لهذا اإلبداع المتمٌز ،والسمو به إلى أعلى وأجمل
المقاصد العاطفٌة واإلنسانٌة ،ما دمنا نستعرض القٌمة األحادٌة فً قصٌدته المحكٌة
التً منحت فٌض إبداع تجاوز كل أنواع اآلداب الشعرٌة التً عاصرت زمنه  .ومن
يود اال ّطبلع على تمٌز صناعته الوسٌمة  ،علٌه أن ٌقرأ أبعاد الشاعر الفلسفٌة،
وهندسة ببلؼاته المركبة والمحكمة بآن ،من جهة استنباط التراكٌب اللؽوٌة ،وهنا
فاألسلوب الذي أتخذ ه النواب جعله خاصٌته ،أو ما يمٌزه عن سواه ،فً حوارٌاته
للمكان والزمان ،وطبٌعة الحدث فٌما بٌنهما ،واختبلفه مع اآلخرٌن قابم على هذه
الخواص وهً:
- 1المحاور اإلبداعٌة استعرضت جرٌان الصور الشعرٌة بانسٌاب معانٌها الدالة
علن فً النص .
على صدق مشاعره ا الم ة
- 2شرعت صحة الشروط التً تلزم النص ب ذاتها المدركة لشرعٌة وطبلقة
التفكٌر،
- 3حسن اإلٌقاع ومذاقه المرهؾ ،ومزاج طعم ألفاظه وحبلوته.
كل هذه المبانً أدت إلى تفعٌل أدواته المرتبطة بنوعٌة وطرٌقة إحساسه
بالواقع المحٌط به ،والبلوغ به ذا إلى قمة التبلقح ما بٌن لؽة الشعر وأصواته من
جهة ،وما بٌن ببلؼة التوصٌل والقارئ .وإذا رأٌنا ذلك االختبلؾ اللفظً بٌن
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مإدٌات المعنى ،وبٌن فاعلٌة اللفظة ،فهذا إنما هو ظاهرة محتومة الختبلؾ
طبٌعة الص ٌَػ واإلٌعازات البنابٌة الحارة ،من حٌث تناسخ فلسفة عناصرها
المعنوٌة ،وؼاٌات معانٌها التؤثٌرٌة على المتل قً ،وإذا أردنا بٌان ذلك وكشؾ
آثاره الحادة فً الص ٌّػ الثورٌة  ،نذهب لنقرأ المقطع اآلخر من قصٌدة "وترٌات
لٌلة" نستطلع فًه محاسن لؽة شكلت تسلٌط الضوء من متلقٌات الحس النابض
الظاهر على شكل القصٌدة ،ونواتها التً تحتدم به ا انفجارات المعانً وببلؼاتها:

وأنادي:
عشقتنً بالخنجر والهجر ببلدي
ألقٌت مفاتٌحً فً دجلة أٌام الوجد
وما عاد هنالك فً الؽربة
مفتاح ٌفتحنً
ها أنذا أتكلم من قفلً
من اقفل بالوجد
وضاع على أرصفة الشام سٌفهمنً
من كان مخٌم ٌقرأ فٌه القرآن
بهذا المبؽى العربً
سٌفهمنً
من لم ٌتزور حتى اآلن
ولٌس ٌزاود فً كل مقاهً الثورٌٌن
سٌفهمنً
من لم ٌتقاعد
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كً ٌفرغ للؽو
سٌفهم أي طقوس للسرٌة فً لؽتً
وسٌعرؾ كل األرقام وكل الشهداء وكل األسماء
وطنً علمنً أن اقرأ كل األشٌاء
ٌقول القاضً الجرجانً  " :وترى رقة الشعر أكثر ما تؤتٌك من قبل المتٌم لببلده
وأرضه ،فإن اتفقت وحب األرض ل َك الدماثة والصبابة ،وإن أضاؾ الطبع إلى ؼزل
أهله فقد جمعت له الرقة من أطرافها*".
ودلٌل القول فإن البلٌػ ب شاعرٌته لن تخرجه الشكوى والمبلمة عن رقته
وعذوبته ،ألن مصدر إلهام الشاعر األول هو انتماإه للوطن كما عبر النواب فً هذه
الصورة المركبة فً قوله  " :وأنادي  /عشقتنً بالخنجر والهجر ببلدي  ".أما المحرك
"الببلد" ،فً حٌن
الباطنً الذي سوغ المعنى ٌمتاز بالعتاب على الوطن الذي هو
نجده قد أشار إلى أن طبٌعة الوطن كطبٌعة األم ،الذي نجد فً حنانها المباح عطفا ً
ٌسمو برقته خارج نطاق الكراهٌة ألبنابها ،أما اإلٌماءة التً أراد الشاعر توصٌلها
عبر تكثٌفه للمعنى ،هو أن العاطفة الشعرٌة من حٌث ذكابها تمٌز بٌن الوطن والحكم،
َ
عشق الجسد بالخنجر والهجر،
وكؤن قول الشاعر ٌفسر على أن الوطن هو الذي
وهذا مرام مكلؾ للصحٌح ،بٌنما ما تعبر عنه الحقٌقة فٌما إذا بحثت ما بٌن السطور،
وجدت أن ما حجب ؾي المستتر ،ال اعتراض على اعتبار أن المعنى ٌطوؾ بدورته
اإلٌحابٌة على النمط المتوازن على أوجه عدة ،ألن المعانً لٌست معلق ًة أو مستكرهة
ات التً تبٌن وتكشؾ عن مظاهر اإل لمام الذي ٌتقن بناء
عند شاعر دابم العزؾ بمفرد ه
اللحنًة التً تسند العاطفة وتبعث فٌها القوة
حبكته ،فً مجمل تعابٌر تراكٌبه
بقوله " :ألقٌت
والجمال ،معتمداً على تصوٌر الخواص المعنوٌة لئلفهام والتؤثٌر
مفاتٌحً فً دجلة أٌام الوجد" ثم ٌدخل فً تكوٌن المبعث الداللً وٌبوح معناه للقارئ
أن ٌبحث فً أفكار الحقابق المبتكرة فً قوله  " :سٌفهم أي طقوس للسرٌة فً لؽتً "
فالعناصر التً مٌزت الموصوؾ فً الصورة األولى  " :المفاتٌح" وفً الصورة
الثانٌة " :طقوس" جاء المصدر موازنا ً ٌفسر العنصرٌن تفسٌراً عاطفٌا ً متؤثراً بمزاج
األنا الفاعلة ،ألنها الخبلصة الحسٌة التً تنتج وتعبر عن ال تشبٌه المدرك لشرعٌة
المرجعٌات الشعرٌة.
وبدون مبالؽة نتلمس الشخصٌة الشاعرة  ،قد مدت أصولها إلى العمق  ،فً
مزاولة الحب بالمحافظة على جذورها الوطنٌة ،م شكلة بهذا  :حرص الشاعر على
تعلقه بتارٌخه وحضاراته ا لتي حاول بعض العرب طمسها ،ال بل حتى تمنوا إلؽاءها،
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أما المعانً التً أراد النواب توصٌلها من مٌسم العاطفة الشاعرة  ،تكون قد عبرت
عن كثافة خفة المفردة و قوتها بآن ،ألن النوازع النفسٌة فً المفهوم البٌانً الشعري
تطرح مشروعا ً  :وهو أن هذا الوطن بؤبعاده التارٌخٌة أقام أسسا ً متطورة للمعنى،
أتاحت للشعوب بناء حضاراتها وتمدنها ،كً تتحسس سبٌلها للمطالبة بحقوقها
وإنسانٌتها وحرٌتها ،والحفاظ على استقبللٌتها أمام كل من ٌحاول أن ٌطمس هذه
المعانً اإلنسانٌة.
وبع ِده ا الؽابر فً التارٌخ ،ألن
فاإلنسان هو الجذر الممتد بعمق الزمن  ،لحضارته ُت
هذه المقاصد المعبرة عن األصالة ،أراد لها النواب أن تتجلى فً أعماله ؾتكون معلنة
للمؤل ،وإذا كان النازع األساسً عظمة هذا اإلنسان العراقً الػابر بحضاراته فً القدم
الببلؼً ،بإمكانه أن ٌوضح مقوم ات الفهم العام لشعوب ممن ال ٌعرفون الناقة من
نظرٌة دفن أموالهم مع موتاهم ،
البعٌر ،والذٌن عبدوا الحجارة ،والذٌن أطاعوا
فهإالء متخلفون ال ٌإمنون إال بنظرٌة معاقبة اآلخر بالقتل والتصفٌات الفكرٌةٌ ،قول
الشاعر العباس بن األحنؾ فً هذ ا المجال ،فً ما عبر عن نكران الذات والتضحٌة
ورفعة الخٌر وؼٌرها من الصفات الحسنة ،فجاء عتاب الشاعر ٌلمس المبلمح
اإلنسانٌة بهذا الشكوى:
وإنً لٌرضٌنً قلٌل ُت َنوالكم

وإن ُت
بقلٌل
كنت ال أرضى لكم
ِ

بحرم ِة ما قد كان بٌنً وبٌنكم
ً

بجمٌل
الود إالَّ ُتعدتمو
من ُت
ِ

ٌستعطؾ الشاعر من اآلخر أن ٌكون حافظا ً للود ،بما كان بٌنهما من تضحٌات
ومحاسن ،حتى إنه ٌطلب من هذا اآلخر أن ٌكون ؼٌر ناكر للجمٌل ،أي أن طبٌعة
اإلنسان العراقً ٌرضى بالقلٌل ،وقول الشاعر "العباس بن األحنؾ " ٌنطبق على
"األعدقاء" من بعض الحكام العرب ،وعلى أٌة حال فهإالء ال ٌمتلكون من اإلنسانٌة
ذرة من النخوة  ،فلندعهم ؼارقون بشهوة قومٌتهم ال بعروبتهم ،وال أرى من ال ؼٌرة
بشًء أن ٌلجا العراقً إلى بلد عربً  ،كً ٌتٌح لهذا البلد أن يتاجر بوجوده عنده،
واستثن لبنان والجزابر ،أما ما تبقى من الدول العربٌة فهم مصدر الكراهٌة واإلجرام
واإلرهاب للعراق.
ٌتبع النواب فً الجزء الثانً
جعفر كمال
الهوامش فً الجزء الثانً:
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