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كلامت مظفر النواب الطافية فوق سطح اهلور
زهير كاظم عبود

أذا كان الشاعر مظفـر عبد اجمليد النواب قد
ولد يف بغـداد الكرخ عام  1934من أسـرة ثرية
مهتمة بـالفن و األدب والثقافة ،فأنه لم يكن
يدور يف مخيلتـه أن يقيم يف األهوار العـراقية
مل ــدة مـن ال ــزمــن متكـنه مـن مع ــرف ــة مع ــانـي
مفـ ـ ــردات اللـهجـ ـ ــة الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة والغ ـ ــوص يف
مفـرداتها ،فنشأته لم تـكن توحي بقدرته على
معايـشة حـياة الهـور القاسـية ،احليـاة اجملردة
اال مـن املـ ــاء والـ ـسـمـ ــاء وأغ ـصـ ــان اخلـيـ ــزران
وكثـافــة القـصب الـذي يـعيق احلـركـة واملـرور،
لـكن مـظفــر النــواب كــان يـحتـضـن جبـشــات
القـصـب الع ــائـم ويـت ــوس ــد كـم ـش ــات الـب ــردي
احلـ ــادة ثـ ــائـ ــراً ض ـ ــد سل ـط ـ ــة متلـك جـيـ ـش ـ ـاً
والعـ ــديـ ــد مــن األجهـ ــزة األمـنـي ـ ــة الفـتـ ــاكـ ــة
يحـ ــاربه ــا ب ــالـكلـم ــة ال ــرص ــاص ــة وب ـضـمـي ــره
الــن ـ ـ ــاصع ال ـ ـ ــذي الميلـك سـ ـ ــواه والـ ـ ــذي لــم

رأي

تـ ـ ـس ـت ـ ـطـع ان تـل ـ ـ ــوث ـ ـ ــة الـ ـ ـســن ـ ـ ــوات اجلــم ـ ـ ــر
والمخططات السلطات البائدة .وكان مظفر
األنـ ـس ـ ــان ق ـ ــد ت ـ ــابع دراسـتـه يف كلـي ـ ــة اآلداب
ببغـداد وبعــد انهيـار الـنظـام امللـكي يف العـراق
عـ ــام  1958مت تعـيـيـنـه مفـتـ ـش ـ ـاً فـنـي ـ ـاً بـ ــوزارة
التربيـة يف بغداد ،وكان مظفـر متعدد املواهب
شـاعراً ورسـاماً ويتمـيز خطه بـاجلمال وفنـانا
مـتميزا ومنشـداً ساحراً للـشعر ،وصاحب ذوق
مــوسـيقـي ،لكـن كل هــذا لـم ي ـشـغل روحه عـن
األنتـصــار الــى قـضــايــا األنـس ــان يف كل مكــان
لـي ــرسـم مـن خالل ه ــذا االنحـي ــاز م ــايق ــدمه
للناس وللعراق بشكل خاص .
رمبـ ــا كـ ــان قـ ــدر مــظفـ ــر الـنـ ــواب أن ال يـكـ ــون
شـاعـراً فقط ،امنـا ثـائـراً ومعـارضـاً للـسلطـات
الق ــامع ــة واألنـظـم ــة الـط ــاغـي ــة يف كل زم ــان
ومـك ـ ــان ،ل ـ ــذا ص ـ ــار ق ـ ــدره ان يـك ـ ــون ث ـ ــائ ـ ــراً
وم ـت ـمـ ـ ــرداً ضـ ـ ــد كـل ظل ــم وظالم ،ولــم يـكــن
يقـيـ ــده املك ــان وه ــذا سـبـب مـنــطقـي ي ــدفـعه
للمـشـاركــة يف كل الثـورات واحلـركــات الثـوريـة
مـتنـقالً بني املــدن والقــارات ،وبعـد هــروبه من
نـفـق سـجــن احلـل ـ ـ ــة (جــن ـ ـ ــوب بـغ ـ ـ ــداد) وهــي
العـملـي ــة اجل ــريـئ ــة الـتـي قـ ــام به ــا ع ــدد مـن
الـسـجنــاء الــسي ــاسيـني بحف ــر خنــدق طــويل
يتجـاوز خـمســة عشـر متـراً من ارض الـسجن
ال ـ ــى خ ـ ــارجه ك ـ ــانــت كل ع ـ ــدتهــم يف احلف ـ ــر
املالعـق وسكاكني الطعـام ليخرج وسـط باحة
كـراج الـديـوانيـة الـعتيق اجملـاور لـلسجـن وتتم
عـملـي ــة اله ــروب نحــو احلــريــة الـتـي سـجلهــا
التاريخ السياسي يف العراق .
مجـبــول مـن طـيـن ــة العــراق وممـتلـئ مبـي ــاهه
الطـاهـرة واجلـاريـة الـتي يغتـسل بهـا املنـدائي
ويتـطهــر بهـا تــراب العـراق املــشمـس ،جتـد يف
تق ــاطــيع وجـهه ح ــزن اجلـن ــوب وم ــاحتــملــته
كوردستان من حيف ،وما خطه سعف النخيل
النابـت على أمتـداد الفرات فـوق روحه ،وألننا
نـقـ ـ ـ ــرأ كـل الـعـ ـ ـ ــراق يف تـالفـ ـيـف روحـه الـ ـت ــي
اضنـاهـا الـرحـيل واألغتــراب والنـأي واحلـنني
وفاضـت من حزنهـا وأنتظـارها ،فـأننا نـتلمس
يف كلـمـ ــات ق ـصـ ــائ ـ ــده وجع الـفقـ ــراء ولـهفـ ــة
املــظل ــومـني وح ــرق ــة اجل ــروح واملـ ــواجع الـتـي
تـنـت ـش ــر كـم ـس ــام ــات اله ــواء يف ع ــراق اجل ــوع
والفقر واملرض والـسجن والهواء واملاء وطيور
الهور مثلما تنتشر يف روحه .
حـزيـن بقـدر احلــزن كله ،النـه لم يــزل يحـمل
العـ ــراق يف تالفـيـف روحه الـتـي لـم يـ ـسـتــطع
ال ــزمـن ان يـجعـله ــا مـت ـش ـظـي ــة ،ولــم يكـن يف
مخــيلـ ــة م ــظفـ ــر الـنـ ــواب ان يـ ـســتل ق ـصـبـ ــة
يتـبختــر بهــا علـى حـافــات امليـاه الـطـاهـرة يف
اهـ ــوار الغـمـ ــوكـ ــة وال ـطـ ــار واجلـبـ ــاي ــش يـلقـي
الــسالم علــى الفالحـني مبهـابــة وشمــوخ ،ولم
يكـن ببـاله ان يـصيـر فــارس كلمـة املـاء الـنقي

الـ ــذي يـنــبع مـن رحــم العـ ــراق ويـ ــدفــن روحه
فـيها ،لكـنه يعرف يقـينا انه اسـتطاع مالمـسة
وجع النـاس وصار قـريبـا منهم بل صـار جزءاً
مـن تنفــسهم وحــديثـهم يف مجـالــسهم وزوايـا
حيـاتهم ،وصـارت كلمـاته القالئـد التي تتـزين
به ــا بنــات الع ــراق ويتــرمن به ــا شبــاب العــراق
وي ـسـت ــذك ــره ــا رف ــاق ال ــدرب ،ويخــط بعـص ــاه
رســوم ـاً فــوق سـطح املــاء تـتحــول الــى حــروف
جتـمعهـا مـوجـات املـاء الــرقيقــة فتـطفــو كمـا
الـبـط الـبــري فــوق سـطح املــاء ،مـنــزلق ـاً كـمــا
يـن ـ ــزلق املـ ــشحـ ــوف الـ ـسـ ــومـ ــري بـني غـ ــابـ ــات
القصب .
أستالل همـوم النـاس ومعـرفة دقـائق حيـاتهم
يف اله ــور تـلك م ـشـكل ــة عـصـي ــة عل ــى مـن لـم
يـ ـسـبـ ــر غـ ــور ه ـ ــذه األنهـ ــار املــمهـ ــورة بـ ــاألزل
والغــافيــة عنـد مـســارب اجلنـوب املــدمن علـى
الوجع والـفقر والظلـم ،وأن يتعرف علـى خبز
الـرز املطحون املشوي فوق نـار تستمد لهيبها
من أقـراص فضالت اجلـاموس اليـابس تلك
حــالــة ت ــدل عل ــى تف ــرد يف شخـصـيــة مــظفــر
النواب األنسان .
وليـس غريباً أن يـتمكن النواب مـن سبر أغوار
اللهجــة اجلنــوبيـة ذات املفـردات الـصعبـة وأن
يـوظفهـا يف شعـره قبل ان يلـج حافـات األهوار
ويحـت ـضــن الق ـصـب والـبـ ــردي يف رحل ــة امل ــاء
الـتي اسـتطـاعـت ان جتيـش بـإرهـاصـاتهـا روح
الـشاعـر فتخـرج من لبه مـا يصـيرهـا قصـائد
يتغـنى بها اهل العراق ابـدا ،فقد متكن بتفرد
وبخ ـص ـ ــوص ـي ـ ــة أن مي ـ ــزج كـل األشع ـ ــار ال ـتــي
نقـ ــشهـ ـ ــا شع ـ ــراء أور وس ـ ــوم ـ ــر ف ـ ــوق ج ـ ــدران
الــزقــورات مـع وجع العــراق األزلـي يـصـيــرهــا
شعرا يالمس الروح .
فقصـيدته للريل وحـمد لم تكن وليـدة جتربة
األه ــوار ولــم يكـن ق ــد المــس أكـ ــواخ الق ـصـب
ومـ ـ ــش ـ ـ ــاحـ ـيـف الـفـالح ــني والج ـ ـ ــال ـ ـ ـسـه ــم يف
املـ ـضـ ـ ــايف ل ــيعــب ص ـ ــدره بـ ـ ــرائح ـ ــة الـقه ـ ــوة
والـدخــان وعبق الـفالحني املـتعبـني ،ولم يـكن
قـد دخل يف ارواحهم عـارفـاً بلغـة احليـاة التي
يتــداولــونه ــا بيـنهـم ،والحت ــى راكبــا لف ــراكني
الـ ـ ــريل احل ـ ــدي ـ ــديـ ـ ــة الاله ـبـ ـ ــة (الق ـ ــاط ـ ــرات
احلـديـديـة) الـتي يـستخـدمهـا فقـراء العـراق
عند األنتقال بني املـدن لرخصها ،فقد كتبها
بـني ع ــامـي  ،1958-1956ويـب ــدو لـن ــا ان من ــو
احلس الفني والقدرة علـى األبداع والتجديد
هـو مــادفع مـظفــر النـواب ان يـطلق مــدرسته
الشعريـة أن لم نقل جتربـته الشعريـة الرائدة
يف الــشع ــر الــشعـبـي احل ــديـث ،مـتـم ــرداً عل ــى
ضوابط الشعـر الشعبي التقليـدي الصارمة .
يقـول مـظفـر النـواب (( :أمــا عن معـايـشـتي..
فلـم أع ــش طـ ــويـالً يف الهـ ــور ،وهـ ــذه ظـ ــاهـ ــرة
غريـبة يـسألـونني عـنها بـاستمـرار ،وأحيـاناً ال

أستـطـيع تعلـيل ذلك ..بعــد أن استـمعت الـى
مغـنـي الهــور ،صــارت لــدي رغـبــة قــويــة يف أن
أذهب الى الهـور .كان علـي أن أعرف شيـئاً عن
العالم الذي يكمن وراء ذلك الغناء)) .
وتلك الرغبـة لم تكن وحـدها الـدافع األساس
لـبنـاء هـذا الـزخم الــرائع والتعـبيـر األنـسـاني
ال ــذي ك ــانـت جتـي ــش بـني ارواح الـفق ــراء مـن
الفـالحني واهــالـي الهــور بــأنتـظــار أن يـتمـكن
اح ــدهـم بل ــورة اح ــاسـي ــسهـم لـيحـ ــوله ــا ال ــى
قـصــائــد شعــريــة وهــوســات تـنفـس وتـعبــر عن
واقـعهـم ،بـ ــاألضـ ــافـ ــة الـ ــى مـ ــاجـ ــاشــت به روح
مظفر الـنواب من افكـار وعقائـد اوجبت عليه
إن يكـشف عن تلـك القصـائـد الـتي نبـعت من
روحه قبل إن تصل الى لسانه .
حمد تفكة بثنايا الهور والبيرغ ركد نصه
حمد والعار طر الهور مامش زلم وتكصه
ومــن خالل ذلـك نـ ـسـت ـطــيع إن نـ ـسـتـنــتج إن
ال ـش ــاع ــر يف ه ــذه امل ــرة ب ــدافع مـن إح ـس ــاسه
وكـ ــوامـن األب ـ ــداع يف روحه م ـ ــا ألح وسـي ـطـ ــر
عليه ،وسـاهم مع ظـروف أخـرى من أن يكـون
يف حـضـن األهــوار تـلك الـطـبـيعــة ال ـســاحــرة
املتمـوسقة املليـئة باألسـرار والكوامن يف أرض
لــم ت ـ ــر ال ـ ـش ـمـ ــس م ـن ـ ــذ ب ـ ــدايـ ـ ــات اخللــيق ـ ــة
البشـرية ،مكـامن يتوالـد فيها الـسمك والبط
والـطيـور كمـا ينـتشـر العكيـد واخلـريـط ،ومن
خالل تلك الـرحلة وبـالرغم من قـصر فتـرتها
الـزمنيـة أكتـشف لهجـة الهـور التي وظفـها يف
شعـره ،وأهل الـهور ال يـتداولـون الشعـر مثلـما
يـتـن ــاول ــون اخلـب ــز وال ـســمك ،ف ــال ــشع ــر يـتـم
اسـتعمــاله يف لغتـهم اليـوميـة بــأعتبـاره جـزءاً
من هــذه املنـظـومـة الـكالميــة املتـداولــة ،ومن
املفـردات التـي يتـداولهـا اهل اجلنـوب عمـومـا
والهـور خـصـوص ـاً منهــا العـديــد من املفـردات
السومرية .
اط ــرن هـ ــورهه م ـصـكك واصـيحـنهـن علــيك
جروح
يجحـلن جــاملـطـبجــات الــزرك صلـهن يـشــوغ
الروح
واجـيك شــراع مــاهــو شــراع غــركــانه سفـينــة
نوح
كمـا متـكن مـن تطـويق الــزمن بـكلمـات الهـور
لـيــؤرخ ألسـطــورة مـن أســاطـي ــر العــراق الـتـي
تناسـاها الـتأريخ وأغمـض عينه عنهـا العراق،
فـيكتـب للفالح الثـائـر (حجـام البـريـز) الـذي
قـاوم الـسـلطـة الــدكتـاتـوريـة ونـذر روحه وفـاء
لهـذه املقـاومـة ،والـذي يقـدمه مـظفــر لنـا انه
فـالح من كـل جمــوع الفـالحني وأخـته اسـمهــا
سعيــدة وعمـرهــا سبع عـشــرة سنـة واحلــرة لم
تخف يوماً فيقول على لسانه :
أواكح جني أيد تفوج ومكطوعه اصابعهه
اشوغ ويه الشمـس ليفوك أشمس كـاع مدفون

بنباعيهه
حتفر بيه مساحيهه
واشمــس روحي للـسـنبـل يجي بـروجــة شمـس
للكاع يسكيهه
أبوس أيد اللي يسقي الكاع
ويحمل متر ورصاص وسالح بشرايعهه
أفه يا كاع ينبت بيج للواوي عنب
ويعرس عليج الذيب
باعوني عليهه وخـضرت عيني بدمعهه وماني
بايعهه
كـتـب مـظف ــر كلـم ــاته عـن األهــوار لـي ــؤرخ بهــا
دهراً يتجـسد يف ثورة الفـالحني يف هور ازيرج
ويف انـتفاضـات الفقـراء من الفالحـني يف هور
الغمـوكـة ،ويف تعـاضـد الـفالحني والـصيــادين
مـع الث ــوار ،كمــا يجـس ــد لنــا اهــازيج (فــدعــة)
اخت صـويحـب التـي لم تـزل جـراحـه التلمهـا
العـطابـات والكل ضمـادات الدنـيا حـني تطلب
مــن كل الـنـ ـسـ ــوة أن يـتـ ــزحـ ــزحـن عـن جـثــته
املهيبة :
(ميلن التنكطن كحل فوك الدم
ميلن وردة اخلزامة تنكط سم
التفرح بدمنه ال يلقطاعي
صويحب من ميوت املنجل يداعي .
**********
صويحب عالعكل صندوك عرس جبير
حزمه من احلصاد يلفها طيب جثير
وينه اللي يكلي الدنيه وين تصير
اوصله وادك شراعه بشراعي
صويحب من ميوت املنجل يداعي
وقـدرة مثل هـذه التـي ميتلكهـا مظفـر النـواب
التكـمـن يف ت ــوظــيف تلـك املف ــردات الــصعـب ــة
الفهـم علــى أبـن بغــداد وبـقيــة امل ــدن البـعيــدة
عن األهــوار ،فألهل الهـور لغـتهم املـمتــدة من
أور وسومـر واملتـالزمة مع جـريان املـاء وصفاء
ال ـسـم ــاء ،وامن ــا قـ ــدرته عل ــى اسـتـيع ــاب تـلك
املفــردات لـيــضعه ــا يف مك ــانهــا املـتـنــاسـب مع
حجـم القــصيــدة وقــابـليـتهــا علــى الـنفــاذ يف
قلـوب العراقيني وعقولهم ،وأختراقها بعد كل
هـذا تـأريخ الـشعـر الـشعـبي العــراقي لتـتصـدر
مق ــدمـ ــاته (الــنك ــش واخل ــزامـ ــة والع ـط ــاب ــة
والـثـنـ ــايـ ــة والـثـ ــوايـ ــا وصـم الـتـنت وامل ـطـبـك
واجلح ــيل وش ـ ــوغ ـ ــة ال ـ ــروح ووردة اخل ـ ــزام ـ ــة
واملطال وأالحاه والوشلة والدك) .
كـان مـظفــر النـواب فـارسـاً يف هــور اجلبـايـش
متـسلحـاً بـعصــى الغيــر يتـبختــر بني القـرى
الـتـي ي ــوزع أي ــامـه علــيهـ ــا ،ومع ع ـص ــاه الـتـي
تـ ــشع ـ ــره بـفخ ـ ــر وزه ـ ــو يـكـم ــش مـن طـيــنه ـ ــا
وميـاهها كل كـلماتـه التي متكن مـن إن ينقش
أسـمه فــوق ارواح الع ــراقيـني ،حتــى انه متـكن
مـن أن يكـون قــاسمـاً مــشتـرك ـاً ليـس فـقط يف
الغـنـ ــاء والغـ ــزل والـ ــوصف وأمنـ ــا أمـتـ ــد الـ ــى

الـوجع األنـسـاني الــذي حمل رايـته ولم يـشخ
ولـم يـنـثـن بع ــد إن مـنحـه الع ــافـيـ ــة والق ــدرة
واملـوهبــة ،فصـار جـزءاً من تـأريخ العـراق ومن
أغـاني الفقـراء وهوسـاتهم التـي يتبـاهون بـها
.
كـ ــان مــظفـ ــر الـنـ ــواب يقـ ــول :أن الـكـثـيـ ــر مـن
الـن ــاس ي ـسـتغ ــرب ــون كـيف ي ـسـتعـمل ع ــامـي ــة
اجلنـوب وهـو الــذي لم يعــش فيهـا وفـعالً لم
يع ــش حـي ـ ــاة اله ـ ــور بل كـ ــان يـ ــزور املـن ــطقـ ــة
خل ـم ـ ـس ـ ــة اي ـ ــام او س ـت ـ ــة اي ـ ــام ولـكــن ل ـ ـش ـ ــدة
حـ ـ ـسـ ـ ــاســي ـ ـ ــة املفـ ـ ــردة ه ـنـ ـ ــاك وم ـ ـ ــوسق ــتهـ ـ ــا
واالنفعــالـيــة الـتـي به ــا ،فقــد سـيـط ــرت علـيهّ
تلك املفـردات ليعجـنها يف شعـره ،فصـار عنده
مفـاتيح يفتتـح بها قصـائده الـتي تنسـاب كما
تنساب مياه الهور .
ي ــانه ــران اهلـنه ،ولـن محـطـتــنه محـط ــة مـن
جذب
صــاح القـطــار بلـيل بـيهه ومــاوكف ،وتغـامـزن
جذبات
ماجانت الظنه العمر كله ويالسجج يكضي،
وليالي باحلماد نبات
البـ ــد بـ ــالـ ـس ـ ــريع الــنه ن ـصـيـب ويـه العـ ـشـك
ونحط عذر للي جزانه وفات
ولم يــزل مظفـر النـواب وبـالـرغم مـن ابتعـاده
قسـراً عـن شهيق الهـور وزفـرة الـقصب وحـركـة
الـسـمك الالبــط بني مــوج ــات املي ــاه ،لم يــزل
مـظفــر النـواب مـسكـونـاً بــالتـوغـل عمـيقـا يف
جلـة الهـور الــذي استعـاد قـسم ـاً من العــافيـة
مع عـ ــودة الـبـ ــرب ــش واحلـ ــذاف واخل ـضـيـ ــري،
وع ــاد يـلح ب ــال ـس ــؤال عـمـن خل ــد وكـتـب تـلك
الق ـص ــائ ــد املـمـتلـئ ــة ب ــامل ــوسـيق ــى وال ــشجـن
واملفـردات العــراقيـة ،وسـيبقـى مـظفــر النـواب
موجـوداً يف كل قصبـة من قصـبات الهـور وبني
كل مـوجـة حتـركهـا نـسمـات الهــواء الالفح يف
جـنـ ــوب العـ ــراق ،ومهـمـ ــا امـتـ ــد به األغـتـ ــراب
سـيطفو كل حلظـة على بيـرغ الشرجـية وعلى
رصاصـات حجام ويف تالفـيف جراح صـويحب
ومنقـوشاً فـوق مقـابض املنـاجل وداخـل أكواخ
الفالحـني ويف دفــة الـبلـم ،واقفـ ـاً معهـم فــوق
املشـاحيف البطـا كسمك العـراق ،يبيت معهم
دون بـيـت ،فـبـيـتـه الع ــراق ،لـم ت ــزل ن ـسـم ــات
الهواء يف الغروب تنقل غنـاءه وصوته املتميز،
سـيبقـى مـظفــر النـواب شـاهـده عــريضــة من
شــواهــد الهــور ،فقــد متـكن أن يـنقــش أشعــاره
ف ــوق امل ــاء األزلـي أله ــوار اجلـنـ ــوب الع ــراقـي،
وقصـائــده التـي لم تـزل طــافيـة فــوق صفحـة
الهــور تلـتقـط مـنه ــا الن ــاس حبــات قالئــدهــا
وتـرانـيمهـا ،وصـار أسـم مظفـرالنـواب وشمـاً
يف قلـوب العــراقيـني كلمـاتـه املمهــورة مبحبـة
العراق وحزن العراق وهوسات العراق .

رســــــــالــــــــة شـــيــكــــــــاغــــــــو الـــثـقــــــــافـــيــــــــة

عوين كرومي وكامل سبتي ومؤيد نعمة
يف حفل تأبيني يف والية ميشغان

ما هكذا يحتفى بالراحلني

الناقد عبد اجلبار عباس و ...مرايا أخرية

احلسني خلف الدعميّ

أطلـت علـيـن ــا دار ال ـش ــؤون الـثق ــافـي ــة اخـي ــراً بكـتـيـب
للناقـد عبد اجلبـار عباسي الـذي عاش عفيفـاً كرمياً،
امتـهن الـنق ــد صنــاع ــة أدبيــة اجــاد به ــا حيـث وصفه
ال ــدكـتـ ــور علـي ج ــواد ال ـط ــاه ــر كـمـ ــا ورد يف املق ــدم ــة
الـيتـيمــة "إنه نــاقــد حقـيقـي استـثمــر للـنق ــد جمـيع
شـ ـ ــؤونه االخ ـ ــرى يف احل ـي ـ ــاة وال ـ ــدراس ـ ــة والــثق ـ ــاف ـ ــة
والقــراءة الــواسعــة والـشعــر واملقــالــة املبــدعــة )..هــذا
النــاق ــد الثــري بخــزيـنه املعــريف رحـل عنــا تــاركـ ـاً لنــا
نتــاجه الـنقــدي حــاض ــراً بيـنن ــا ..فتـحي ــة إكبــار لــدار
الـشؤون الـثقافـية علـى التفـاتتـها الكـرمية هـذه ولكن
أيـن خبـراء الـدار ألقــول لهم وبـأسف شـديــد إنهم قـد
كـب ــوا يف مهـمــة االحـتف ــاء بعـبــد اجلـبــار عـبــاس عـبــر
اخــراجهم ملـرايــا أخيـرة إن كـانــوا غيــر متـواطـئني!..؟
فكـلنا يعلم ان الكتـاب عنوان أو كما قـيل "خذ الكتاب
مـن عنــوانه "..وقــد ع ــرفن ــا حتــى ان الـعنــوان "مــرايــا
أخيـرة" هـو اآلخــر من بنـات أفكـار الـدكتـور عبـد االله
احمــد أختـاره لـينـسـجم مع الـعطــاء الفكــري للنـاقـد
الــراحل عبــد اجلبــار عبـاس يف إصـداراته مـرايـا علـى
الـط ــريق  ..ومــرايــا جــديــدة ،فـمــا تـبق ــى إذن للـمُعــد
وعمله هـذا ال يختلـف عن عمل سـاعي الـبريـد بنقله
الرسالـة (من والى) ليـس إال فلصالح مَنْ يـاترى هذا
االجحـ ــاف الكـبـي ــر بـحق الـ ــراحل يف ان ي ــسقــط عـن
غالف كـتـ ــابه لــيحـل محـله أسـم آخـ ــر؟ فـهل يـحق ان

نــراسل دار الـشـؤون الـثقــافيـة بـشـأن يـتعلق بــإدارتهـا
كـاآلتي :بغـداد/االعـظميـة –دار الشـؤون الثقـافيـة /
الدكتـور احلارث عـبد احلميـد مثالً متجـاهلني رئيس
مجلــس إدارتهــا؟  ..هــذا هــو الــذي حـصل يف "مــرايــا
اخيـرة"  ..فهل كان ممكنـاً ان يحصل مثـل هذا أو كان
معـموالً به سـابقاً ،أرجـو مراجعـة الكتب الـتي صدرت
عـن سـ ــامــي مهـ ــدي وحـمـيـ ــد سعـيـ ــد وغـيـ ــرهـمـ ــا مـن
فطـاحل أدب النـخاسـة ففيـها الـدليل علـى مانـقول..
فـان كـان التـأليف أو االعـداد علـى مثل هـذه الشـاكلـة
فـسالمـاً علـى الفكـر واليـراع يف غيــاب ضميـر االبـداع
عن سـاحتنـا الثقـافيـة ..وكـان حَـريـاً بـاللجنـة الفنيـة
حتـى ال تغـمط اجلهـد املتـواضع ان تـضعه وبحـرف /
 16على هـامش صفحـة غالف الكـتاب ومتـنح احلرف
 /32املضـاعف واملثبت للمعـد لصاحـب احلق الشرعي
فيه وان يتـطرق املـعد يف مقـدمته الـيتيمـة الى سـيرة
امل ـ ـ ــؤلف الـ ـ ــذات ـيـ ـ ــة واألدب ـيـ ـ ــة لـ ـضـ ـ ــرورات ال ـتـ ـ ــوث ــيق
االحـتف ــائـي ب ــامل ــؤلف الـ ــراحل ال ان يخـتــم صفح ــات
الكـتيـب بجــردٍ لـنتــاجه وكــأنه املــؤلف لالصــدار فـمن
ابـسـط واجبـات األمـانــة الثقــافيـة والعلـميـة عـليه ان
يعـرج الــى التعـريف بـإصـدارات املـؤلـف احلقيـقي مع
تـرجمـة مختصـرة لتلك اإلصـدارات لتـسليط الـضوء
علــيهـ ــا ..ونـتـ ـسـ ــاءل مـ ــرة أخ ـ ــرى هل مـن املـ ـسـمـ ــوح
واملصـرح به ان يخلع اسـم مؤلف مـا من كـتابه لـيدون
آخـر اسمه علـيه ..هذا مـا حدث مبـرايا اخـيرة لـ عـبد
اجلـب ــار عـب ــاس رحـمه اهلل  ،فـ ــان رفعـت عـنه صـفح ــة
واحـ ــدة هــي املقـ ــدمـ ــة املــنفــصلـ ــة عــنه أصــبح بـ ــرمــته
للـمع ــد .وتلـك لعـم ــري مـن اق ـس ــى فـن ــون ال ـس ــرق ــات
االدبيــة وطــأة علــى املــؤلف احلـقيـقي والـتي حــسبــوا
انهـا ال ترى بالعني اجملردة والتدركها البصيرة ..وهنا
ال مبـرر مقنع لـتلك الفعلـة غيـر االتكـاء علـى النـتاج
الـفك ــري لآلخ ــريـن وهـي مـن أي ـس ــر "اللعـب األدبـي ــة"
علــى زعمهـم  ..وكلنـا أمل بـدار الـشــؤون الثقــافيـة ان
تـكف التعــامل مع املتقــولني من سـدنـة "األنـا" وعبـدة
األصـنـ ــام فـ ــان املـبـ ــدعـني مبـ ـسـ ــاح ـ ــة العـ ــراق االشـم
واالدعيـاء كثار ..وما عـبد احلبار عبـاس ذو الذبحتني
االضحـيــة مـن ضحــايــا غــدر هــؤالء يف حـي ــاته وبعــد
ممـاته ،فجـاء أحـدهم لـيمـتطـي أدبه بحثـاً عن اجملـد
والــشه ــرة وال مج ــد وال شه ــرة ملـن يـبخ ـس ــون الـن ــاس
أشـيــاءهـم ويح ـسـبــون ذلـك تفــضالً علـيهـم وعــرفــان ـاً
لهــم ..ف ـم ـ ـ ــا هـك ـ ـ ــذا ي ـنـ ــصف الـ ـ ـ ــراحل ـ ـ ــون يـ ـ ـ ــا أيه ـ ـ ــا
"املبدعون."!!..
إن ثقـتنــا لكـبيـرة بـدار الـشـؤون الـثقــافيـة ان تـنهـض
بواقـع الثقافة واألدب العراقي املقـروء لتعيده معافى
بعــد كبـوته علـى مـسـاره الـصحيح وحـذار مـن الغفلـة
فـمــنهـ ــا يــنفـ ــذ االدعـيـ ــاء لـتـحقــيق مـ ــآربهـم ..وانـتـم
امل ـس ــؤول ــون عـن ثق ــاف ــة الــبالد وزاد العـب ــاد ال ــروحـي
وعلـيكـم تقع مـســؤوليــة نـشــر الـبيــان الـثقــايف لعــراق
اليـوم بني املأل بـعيداً عـن املنسـوبية واحملـسوبيـة التي
قتلـت اإلبداع العراقـي على مدى عقـود حالكةِ قـبرها
اهلل بــرحـمـتـه  ..فكـم مـن حقــوقٍ اغـتـصـبـت عـنــد مَـنْ
ح ـسـبــوا الـتـملق إبــداع ـاً ..وكـم مـن األفكــار الفــاعلــة
أندثرت باسـم شرف الكلمة  ..وخـط الثورة ..وسالمة
اللغــة ..وتــأويل احلــرف ب ــوحيٍ مـن االدعيــاء ووعــاظ
السالطني.

تقرير أعده فارس عدنان
من شيكاغو

أقام اإلحتـاد العـراقي الـدميقـراطي يف
الــواليــات املـتحــدة علــى قــاعــة مكـتبــة
هـن ــري ف ــورد يف م ــديـن ــة دي ــرب ــورن يف
واليــة ميـشغـان يف يـوم الـسـبت املـوافق
 10حـزيـران مهـرجـانـا تــأبيـنيــا لثالثـة
مـن مـب ــدعـي الع ــراق :ال ـش ــاع ــر كـم ــال
سـبتـي ،الفنـان مـؤيــد نعمـة والــدكتـور
عـوني كرومي والـذين فقدتهم الـثقافة
الع ــراقـي ــة م ــؤخ ــرا .وقف احلـض ــور يف
بـدايـة احلـفل التـأبـينـي دقيقـة صـمت
علـ ــى أرواح ال ـ ــراحلــني وعل ـ ــى شهـ ــداء
الع ــراق واحل ــرك ــة ال ــوطـنـي ــة وبع ــده ــا
أفـتتحت بـرامج احلفل بكلمـة اإلحتاد
ألق ــاه ــا اإلعالمـي نـبـيل روم ــاي ــا الـتـي
تناولت دور الثقـافة العراقية يف إشاعة
الكـثـي ــر مـن املف ــاهـيـم اجلـمـيل ــة الـتـي
حـاولت أجهـزة النظـام املقبـور تغييـبها
وإبدالـها بظـواهر ظالمـيه نعانـي منها
يف الوطـن ويف التجمـعات الـعراقـية يف
املنـايف .بعد كلمة االحتـاد ،جاءت كلمة
أسرة حترير مـوقع اجليران على لسان
ال ـش ــاع ــر واإلعالمـي زهـي ــر ال ــدجـيلـي
الـتـي تـنــاولـت الكـثـيــر مـن الـتفــاصـيل
اجلـمــيلـ ــة عـن ال ـ ــراحلـني .ويف خـتـ ــام
كلـمته قـال الـسيـد الـدجـيلي أن الـدول
ال تــسع ــد بحجـم ث ــرواتهــا ومب ـســاحــة
أراض ــيهـ ـ ــا وبحـكـ ـ ــامه ـ ــا أمن ـ ــا ت ـ ــسع ـ ــد
بعلمائها وبفنانيها ومبثقفيها.
بعدهـا ،جاءت كلمـة رائعة من الـدكتور
عبـد اآلله الصـائغ عـن البنـى الفكـريه
املـلحميـة عنـد السـومـريني والبــابليني

عن املــوت واخللــود والـتي جتـســدت يف
مـ ـ ــاوجـ ـ ــدنـ ـ ــاه مـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا" يف األشعـ ـ ــار
ال ـســومــريـه وملحـمــة كـلكــامــش وآثــار
ه ـ ــذه األفـك ـ ــار يف ن ــص ك ـم ـ ــال س ـب ـتــي

وعالقـته ب ــاملـ ــوت يف مج ــامـيع األول ــى
حتـى كتـبه املتـأخــرة مثل بـريـد عـاجل
للموتى.
كمـا ألقـى القـاص زعيـم الطـائـي نصـاً

نـشــر يف صحـيفــة الــزمــان بعــد رحـيل
كـمـ ــال سـبـتـي بـ ـسـ ــاعـ ــات تـنـ ــاول فــيه
تف ــاصـيل مـن امل ــاضـي امل ـشـت ــرك ومـن
مع ــان ــاة كـم ــال يف بغ ــداد قـبـيل ه ــربه:
غــادرن ــا كم ــال سبـتي بــصمـت وكعــادته
حيـنم ــا يت ــركن ــا وينــسل به ــدوء دائمــا
وقبـيل اخلتـام من املقهـى او احلـانـة او
احلفل ،دون ان يـشعـر به احـد فنجـده
نحـن املتــأخــرون قــرب مــوقـف البــاص
وحـيدا مـسافـرا الى المكـان ،او ينتـظر
تـاكـسيــا كي يـحمله الـى سـريـره ،حـيث
لــم يكـن ي ــومه ــا ميـتـلك غـي ــر س ــري ــر
وهـ ـم ــي مـ ـتـ ـنـقـال بـه ب ــني الـفـ ـنـ ـ ـ ــادق
واالقـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــداخـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوت
االصدقـاء،فقد قضـى حياته الـدراسية
يف بغداد مـشتغال يف الـصحافـة حسب
نظـام املكـافـأة لسـد نفقـة العيـش .ولم
يكـن بعـثـيــا كـمــا يـتــوهـم الـبعـض النه
لـوكان كذلـك لرأينا كمـاال يتبوأ افضل
املنــاصب وملـا اضـطــر ان يهــرب بجلـده
من هول العاصفة.
بعــدهــا ألقــى ال ـشــاعــر فــارس عــدنــان
بــاإلنــابــة كـلمــة اإلحتــاد العــام لألدبــاء
والكـتـ ــاب الع ــراقـيـني يف ت ــأبـني ع ـض ــو
األحتــاد الـشــاع ــر كم ــال سبـتي وبـقيــة
الــراحلني جــاء فيهــا :إننــا نقف معـكم
يف كـل خ ـ ـط ـ ـ ــوة تـخ ـ ـط ـ ـ ــونـه ـ ـ ــا ونـح ــن
نـتح ـســس نـبـض قل ــوبكـم ومعــان ــاتكـم
بعيــداً عن ارض الــوطن الــذي ال يكف
عن العطاء والـتجديد علـى الرغم من
تهديدات قوى الظالم.
كمــا القـيت قــصيــدة شعـبيــة للـشــاعــر
وض ــاح الـتـمـيـمـي وقـصـي ــدة لل ـش ــاع ــر
سعـيـ ــد الـ ــوائلـي وق ـصـيـ ــدة للـ ـشـ ــاعـ ــر
مـحمــد اجل ــوادي كمــا ألقــى يف نهــايــة
احلـفل الـ ـسـيـ ــد كـمـ ــال يلـ ــدو كلـمـ ــاته
احل ـ ــزي ــنه ال ـتــي تـ ـ ــرافق ــت مع ع ـ ــرض
ساليدات لرسوم الراحل مؤيد نعمة.

مقاطع من اصغاء للمنفى
علي سعدون

ت مـنفيــاً /فقط انـا بعيــد عني/
لـس ُ
د عن الورد ِة
بعي ٌ
ف على هذه التلة
يومي ًا اق ُ
تلة اخليانة وال اعرف عنها شيئ ًا
ق بالدم
هو معا ٌ
ق بالفكر ِة
معا ٌ
وال احلم ببندقية
ثم

ال احد يدري أي الكلمات ستموت
ال تبوحوا لعابر سبيل
وال تكتبوا الحد على االطالق
نحن هنا وحدنا
ت عظيم!
نؤرّخ ملو ٍ
الروح للحجر
ال روح للظالم
النور والوردة وحدهما يرجتفان هنا
يف الصباح يتأمل يديه..
يف الظهيرة كذلك
أما يف الليل ويف ثمالة البكاء
يصرخ عالياً:

ي هاتني أفسدت حياتي..
بيد َّ
عشرون عام ًا من النفي
عشرون من احملبة
واكثر منها للبكاء والشجن
معنى ذلـك انك حتتاج عـشرين عـام ًا
من الوطن
واكثر منها للضحك والبكاء
ل شيء
خُذ ك َّ
ل شيء
ك َّ
اكرر
كل شيء
وامنحني وطن ًا ال يعرف البنادق
السيدة العظيمة

السيدة املشرقة
س ازلية
التي تظهر وال تختفي كشم ٍ
رمبا هي املبرر الوحيد
يف هذا اخلراب
د الوخز
ح ّ
كانت كلماتي عن الوطن
وإلى غاية الوجع
ك عن املنفى!
كانت كلمات َ
والغريب يف االمر:
ن حـاد ٍة كـشفـرة كـان العجـوز
وبعيـو ٍ
الوطني
يقرأ كلماتنا مع ًا
وال يبكي!!!

