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  اإلهداء

  . والدي أمد اهللا في عمره،طهرإلى النقاء وال

  . والدتي العزیزة،إلى من علمتنا حب العلم وطلبه

  . زوجتي الغالیة،إلى مالكة الوصف، التي تحملت العناء طیلة مشوار العلم

  . أوالدي حفظهم اهللا،شراقة الغدإإلى 

  . إخوتي وأعمامي أدام اهللا صحتهم،إلى من شاركوني الحیاة

ن نهلت من نبعهم ألصل إلى ما أطمح منجاح الوطنیة إلى أساتذتي في جامعة ال
  .إلیه

  .إلى أصدقائي الذین أحاطوني باالهتمام

  .إلى الوطن الغالي فلسطین

  هدي هذه الدراسةإلیهم جمیعا أ

  

  



 
  ث

  الشكر والتقدیر

من روائع الحیاة أن اإلنسان ال یحیا وحده، فال بد له من معین، وال بد له من عنوان 
اني الذي أتقدم إلیه بجزیـل الـشكر وعظـیم االمتنـان، األسـتاذ الكاتـب یرتكز علیه، عنو

سـطة، علـى جهـده المتواصـل وعملـه الـدؤوب علـى والناقد المشرف الـدكتور عـادل األ
وأشكره على سـعة صـدره وتوجیهاتـه الـسدیدة، فقـد علمنـي أبجـدیات إتمام هذا البحث،

رشـاداته مـن ألـف الرسـالة إلـى الكتابة من خالل المتابعة الشاملة، فلـم یبخـل علـي بإ
 فكـان لـي خیـر معـین، أخطـاء فقد قوم منها مـا اعـوج، وصـوب مـا تخللهـا مـن یائها،

  .ّفجزاه اهللا خیر الجهد ومده بالعمر والصحة والعافیة

وأتقدم بخالص الشكر إلى أساتذتي في قسم اللغة العربیة في جامعة النجاح الوطنیة، 
 لما قدماه مـن توجیهـات نادر قاسم والدكتور  طه طهالدكتورٕوالى مناقشي أطروحتي 

  .أثرت هذه الدراسة

وأتقدم أخیـرا بجزیـل الـشكر إلـى أحبـائي مـن سـوریا نـوار الجـرف، ومـن العـراق قـصي 
البیاتي، ومن األردن حسام موسـى، الـذین زودونـي بغالبیـة قـصائد مظفـر النـواب فـي 

  .قراءاتها المختلفة
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  مظفر النواب التلقي النقدي
  واختالف الطبعات

  إعداد
  مؤید عبد الرؤوف محمود عودة

  إشراف
  األستاذ الدكتور عادل األسطة

  الملخص
وأثـر اخـتالف الطبعـات وصـیغ ،  الرسالة حول تلقي النقاد للشاعر مظفر النواب هذهتمحورت

فقـــد أتـــى الباحـــث فـــي الفـــصل األول علـــى مقـــدمات الطبعـــات التـــي صـــدرت قـــي، القـــصائد علـــى المتل
 فــأورد الباحــث الدراســات التــي تناولــت النــواب ؛للنــواب، ثــم تنــاول اآللیــة التــي درس بهــا النقــاد النــواب

كمــا ، مــنهج الجمــالي الــشكالني الدراســات التــي تناولتــه وفــق الّوعــرج علــى، وفــق المــنهج االجتمــاعي
وعــرض الباحــث فــي قــسم أخیــر الدراســات التــي ، التــي تناولتــه وفــق أكثــر مــن مــنهجالدراســات  رصــد

  .في جانب واحد من الجوانب البارزة في شعرهتناولت الشاعر 

ــین الطبعــــات التــــي صــــدرت ألعمــــال  ـــة بــ ــث إلــــى عقــــد مقارنـ وفــــي الفــــصل الثــــاني لجــــأ الباحــ
هـــا بتلـــك التـــي تهـــا ومقارنتًمعتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى الطبعـــات التـــي أشـــرف النـــواب علـــى طباع، رالـــشاع

كامنــة ح طبعــة علــى أخــرى بنــاء علــى األســباب ال ورجــ،ورصــد االختالفــات بینهــا، هصــدرت دون علمــ
  . طبعةة عشراثنتي بین  الباحث في هذا الفصلقارنوقد ، وراء هذا االختالف

النــواب بــأكثر مــن هــا  الباحــث علــى تلــك القــصائد التــي قرأأمــا الفــصل الثالــث فقــد وقــف فیــه
ـــقـــارنوغة صـــی  وتنـــاول تـــسع ،ثـــر الحـــذف واإلضـــافةن أوبـــی، غ المختلفـــة للقـــصیدة الواحـــدةین الـــصی ب

  .بصوت الشاعرقصائد ظهرت لها أكثر من صیغة وقراءة 

أبرز السبل التي من شانها أن ترفع مكانـة النـواب الـشعریة، بعـد عقـود وأتى الباحث في الخاتمة على 
 لمبنیـة علـى اتجاهـات ونظریـات نقدیـة واضـحة، كـان األولـىمن التقصیر واإلهمال، واألسس المثلى ا

ویتوقع من هذه الدراسـة أن تقـدم أنموذجـا تطبیقیـا للقـراءة النـصیة . بالنقاد اتباعها في دراستهم الشاعر
الفاعلة ، ضمن المنهج التكویني، فـضال عـن بیـان األثـر الخالفـي فـي الخطـابین المكتـوب والمنطـوق 

  .رجاتعلى تعدد األفهام والمخ
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  :مقدمة

ــد اهللا وصــــحبه  ــن عبــ ـــالمین والــــصالة والــــسالم علــــى نبیــــه األكــــرم محمــــد بــ الحمــــد هللا رب العـ
  : وبعد،أجمعین

في اللحظة التي قررت فیها الكتابة عن الشاعر مظفر النواب كنـت علـى یقـین أننـي أخـوض 
كانـت ، المـواالةرفـض الخنـوع و،  فلیس مـن الـسهل أن تتنـاول شـاعرا متمـردا،تجربة محفوفة بالمخاطر

فـضال عـن الـصعوبة المتمثلـة فـي ، قصائده، في فترة ما، تعتبر الخطر األكبر على األنظمة الحاكمـة
إضـافة إلـى المـنهج االجتمـاعي ، الدراسات ذات المنهج التكویني أو تلك التي تقوم على نظریة التلقـي

  . هذه الدراسةأفادت منه جزئیاوهو ما 

التـــي تناولـــت مظفـــر النـــواب وفـــق نظریـــة ، ات البكـــر الموســعةتعــد هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـو
 وبنــاء علــى هــذا كــان ،خاصــة إذا مــا علمنــا افتقــار المكتبــات العربیــة إلــى مثــل هــذه الدراســات، التلقــي

  .) التلقي النقدي واختالف الطبعات:مظفر النواب(موضوع ل االختیار

منـذ ، قفـه الثابتـة مـن قـضایا أمتـهرواج قصائده وموا، ولعل ما دعا الباحث للكتابة عن مظفر
كـــشف الحقـــائق ، ةشـــعریســالة فهـــو صـــاحب ر، خمــسینیات القـــرن العـــشرین حتــى كتابـــة هـــذه األســطر

وهــو بــذلك لـــم یتكلــف األلفـــاظ ، ، وغایتــه كانــت تغییـــر الواقــع نحــو األفـــضلّوســمى األشــیاء بأســـمائها
 وبكــى آخــرون، هر ألشــعار الجمهــو بعــض طــرب:ولــم یــستعر العبــارات التــي ال تمثــل شخــصه، تكلفــا
وقـسا علـیهم وهجــاهم ، الحكـام بألفاظـه البذیئـة النـواب أحـرج ، العربـي الـذي مثلتـه أشـعارهلواقـع ا لمـرارة

لهـب " رمـي هجاء مرا عنیفا لم یعرفه الشعر العربي إال في قـصائد قلیلـة، مثـل قـصیدة عبـد الكـریم الك
  .1"القصید

لدراسـة، تـزاحم دور النـشر علـى إصـدار طبعـات  على هذه اّحثتومن األسباب األخرى التي 
ــشارته ــــلقــــصائد النــــواب ونــــشر أعمالـــــه، دون استــ ــباب عــــدة، حافلـــــة صدر، ف ـــات، وألســ ت هــــذه الطبعــ

  .واضحا على أشعارهباإلضافات واإلسقاطات التي كان تأثیرها 
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قـــیم وقــد تمثلـــت مــشكلة البحـــث الرئیــسة فـــي أثـــر التلقــي التقـــدي، واخــتالف الطبعـــات فــي اســـتظهار ال
اإلجابـة إلـى هـذه الدراسـة خـالل سعى الـدارس مـن الفكریة واألسالیب الفنیة في شعر مظفـر النـواب، فـ

  : أهمهایدةعلى تساؤالت عد

  ؟أم اختلفت فیما كتبوه عن النواب  آراء النقادتطابقتهل ـ 

  ما هي المناهج التي ارتكز علیها النقاد في دراستهم للنواب؟ ـ 

  ؟ صالحا ألن یقرأ الیوم ستة عقود مازال رائهلقهل ما كتبه النواب ـ 

ــتالفــــــ  ـــة وراء اخـــ ــباب الكامنــ ــــي األســـ ــــمـــــا هـ ـــات الـــــصادرة ألعمالـ أثـــــر هـــــذه مـــــا و،  الـــــشعریةه الطبعــ
والتغییـرات التـي یسعى الدارس كذلك إلى بیان أثر الحذف واإلضـافة و؟  على تلقي أشعارهاالختالفات

  .لطبعةتطرأ على القصیدة من قراءة ألخرى، ومن طبعة 

ــت  ،لتـــي واجهـــت الباحـــثوأمـــا أبـــرز الـــصعوبات ا ـــة الدراســـات التـــي تناولـ فقـــد تمثلـــت فـــي قل
وقلـة  ، الذي یرصد المراحل الجینیة األولیة للنص األدبي حتـى اكتمالـه،منهج التكوینيالشاعر وفق ال
ة یـــ غالبنإالدارســـین مظفــر تنــاوال عامـــا، حتــى ة یــوفـــق نظریــة التلقــي، فقـــد تنــاول غالبأخــرى تناولتــه 

  . األنظمة والمجتمعركزت على حیاته ومواقفه مندراساتهم 

  : وأظهرهاقلیلة وفق النظریات السابقة، فقد كانت ه الدراسات التي تناولتأما

 مظفــر النــواب: الــصوت والــصدى" ســطة فــي كتابــهتناولــه عــادل األأولــى هــذه الدراســات مــا 
 كـان  ـ أي الفـصل ـظریـة التلقـي، ومـع أنـهلنـواب وفـق ن درس اه، ففي فصل منـ"وحضوره في فلسطین

األولـى، وقـد توقـف الدراسـة عـد ن ما كتب یلتي كتبت عنه في فلسطین، إال أ على الدراسات اامقتصر
  .1 عبد اللطیف عقل وعلي الخلیلي وعادل سمارة وحسین البرغوثيسطة أمام دراسات كل مناأل

 فتتبــع التغییــرات التــي طــرأت ؛"رینبحــار البحــا"ســطة فــي كتابــه أیــضا أمــام قــصیدة توقــف األ
  .2، طبعة دار قنبر وطبعة دار العامل هذه القصیدةا طبعتین أدرجتعلیها، معتمدا على

                                                             

.7، صالصوت والصدى: األسطة، عادل: ینظر.  1  
.21ص: السابق.  2  
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 تــساؤالت حــول الحــذف :ســعدي والنــواب والرمــوز الفلــسطینیة"وهنــاك دراســة ثانیــة لــه عنوانهــا 
اك غیـر جهـة أسـهمت فـي إخـراج  فهنـ؛نواب قابـل للقـراءة قـراءة تكوینیـة أن الذهب فیها إلى، "والتغییر

الشاعر وحاالت اإللقـاء، والـدارس الـذي اعتمـد علـى الـنص مـسموعا، والناشـر : قصائده بصیغ عدیدة
عــــرس "  قــــصیدة، والقــــصیدة التــــي درســــها هــــي إلــــى أشــــرطة الــــشاعر وفرغهــــا ونــــشرهاالــــذي أصــــغى

ــةمقــاطع، وفــي األعمــال منــشورات حطــین فــي خمــسة فقــد ظهــرت فــي طبعــة، "االنتفاضــة فــي   الكامل
تغییـرات التـي طـرأت علـى القـصیدة  الوتتبـع الـدارس، "میات عرس االنتفاضةیو" عنوانتحت مقطعین 

   .1كما الحظ تغییرات أخرى على المقطعین المتبقیین، وتتبعها إسقاط ثالثة مقاطع منها، والحظ

 فیهـــا قـــسم، و"قـــدي لـــشعر مظفـــر النـــوابالتلقـــي الن"  ت مقالـــة نـــذیر جعفـــركتابـــاوثالــث هـــذه ال
 منهـا  مـا ركـز علــى المظهـر العـام لخطابـه الـشعري وســیرته :تـي تناولـت النـواب إلــى أربـعالدراسـات ال

 علــى شــعر النــواب منهــا مــا اقتــصرنــواب الفــصیحة والعامیــة، والذاتیــة، ومنهــا مــا ركــز علــى قــصائد ال
 أمثلـة جعفـر وأورد الشعبي، والقسم األخیر تمثل في الدراسات التي ركزت علـى تحلیـل قـصائد معینـة،

  .2على كل قسم

فــي الفــصل  ســوف أتوقــف أمامهــا مختلفــةوهنــاك دراســات عدیــدة درســت النــواب وفــق منــاهج 
  .األول

 مقدمــة  فقــد جــاءت مقــسمة إلــى؛ التــي تنطلــق منهــا هــذه الدراســةالمحــاور العدیــدةاء علــى نــوب
  .وثالثة فصول وخاتمة

واب، واألســـس التـــي تقـــوم علیهـــا نظریـــة تنـــاول الباحـــث فـــي المقدمـــة عرضـــا مـــوجزا لحیـــاة النـــ
  .التلقي والمنهج التكویني

 فــي ، فقــد جــاء"طبعــات والتلقــي النقــدي مقــدمات ال:مظفــر النــواب"وعنوانــه الفــصل األول أمــا 
واإلضـافات التـي أضـافها  ،مقـدمات الطبعـات التـي صـدرت للـشاعر األول  في الباحث، تناولمبحثین
ــت  فـــي الثـــاني وتنـــاول ،عـــاتهم هـــذه الطبعـــات علـــى مقـــدمات طبمـــشرفو الدراســـات النقدیـــة التـــي تناولـ
وفـق المـنهج و،  وفـق المـنهج االجتمـاعيوهـي منـاهج سـارت ، والمنـاهج التـي اعتمـدت علیهـا،الـشاعر

                                                             
1 .م2009. سعدي والنواب والرموز الفلسطینیة تساؤالت في ظاهرة الحذف والتغییر: األسطة، عادل: ینظر.   

) staff.najah.edu/sites/default/files(  
.م2009، مجلة الثورة، التلقي النقدي لشعر مظفر النواب: جعفر، نذیر: ینظر.  2 
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 النـواب وفـق  دراسـات لـشعر تنـاولوخصص الباحث قـسما، وفق أكثر من منهجو، الجمالي الشكالني
  . محددجانب

ــث الطبعــــات التــــي ،"اخـــتالف الطبعــــات"ه وأمـــا الفــــصل الثـــاني وعنوانــــ  فقــــد رصـــد فیــــه الباحـ
 ، الوتریـاتيهـمنهـا شـرف النـواب علـى واحـدة أ،  طبعـةةاثنتـي عـشربلغـت و ،صدرت ألعمال الـشاعر

،  فقـام الباحـث بعقـد مقارنـة بـین مختلـف الطبعـات؛ دون علم الـشاعر طبعةةعشر إحدىبینما صدرت 
 األسـباب الكامنـة وراء هـذه وبـین، علـى ثـالث طبعـاتمقارنـة معتمدا في ال، موضحا االختالفات بینها

  .واألثر الذي تركه الحذف والتغییر على المعنى والموسیقى، االختالفات

، فقــد وقــف فیــه "القــصیدة والوجــوه المتعــددة عنــد مظفــر النــواب"وأمــا الفــصل الثالــث وعنوانــه 
ن الــصیغ المختلفــة للقــصیدة ی بــفقــارنصائد صــدرت للــشاعر بــأكثر مــن صــیغة، الباحــث علــى تــسع قــ

  .، واألسباب وراءهامبینا اإلضافات واإلسقاطات

االلتفـات تعزیزتناول فیهـا الباحـث اإلجـراءات العملیـة، واألسـس التـي مـن شـأنها وأما الخاتمة ف
إلــى النــواب كظــاهرة فریــدة ومتمیــزة فــي الــشعر الحــدیث، والمقومــات الالزمــة الستــصدار طبعــة وافیــة 

  .طاء تفي بغرض الدارسینخالیة من األخ

 إذ ، علــى أكثــر مــن مــنهجهــاباحــث فیفقــد اعتمــد ال، ولمــا كانــت فــصول هــذه الدراســة متباینــة
كیـف أن شـاعرا واحـدا یمكـن أن  لیبرز ؛فرأفاد من نظریة التلقي، فتوقف أمام تلقي النقاد ألشعار مظ

حــث مــن المــنهج التكــویني فــي قــراءات عدیــدة مختلفــة بــاختالف النقــاد ومنــاهجهم، كمــا أفــاد الباأ یقــر
ــورات  ـــشأته والتطــ ـــي منــــذ ن ــنهج یقـــوم علــــى أســـاس تتبــــع الـــصیغ المختلفـــة للــــنص األدب ــو مــ ــد، وهـ النقـ

فلـم یغفـل  ، شـاعرا ماركـسیا ملتزمـا، في فتـرة مـن حیاتـه،، ولما كان مظفر1والتعدیالت التي تطرأ علیه
   .الباحث المنهج االجتماعي واإلفادة منه

ـــع الــــدارس قــــراءا ت النــــواب المختلفــــة للقــــصیدة الواحــــدة، وقــــارن بینهــــا ودرس التغییــــرات، وتتب
  .واجتهد لتقدیم تأویل لها

  

                                                             
المجلس الوطني للثقافة والفنون : رضوان ظاظا، الكویت: ، ترجمةمدخل إلى مناهج النقد األدبيمجموعة من الكتاب، .  1

.13م، ص1997واآلداب،   
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 فالمقـصود هـو طبعـات  قـصائد النـواب الفـصیحة،الـدارس درس أن  إلـى كـذلكاإلشارةوتجدر 
 فـــي أجـــاد  النـــوابن أ العامیـــة، مـــعأشـــعاره إلـــىتطـــرق ی ولـــم ال الـــشعریة المكتوبـــة بالفـــصیحة،األعمـــ
ــوعینالمو ــعره ضــ ــــي شــ ـــأنا عــــن الدراســــات ف ـــل شـ ــــشعبي ال تقـ ــعره ال ـــت فــــي شــ ، والدراســــات التــــي كتبـ

   .1الفصیح

أتقــدم بالــشكر للجنــة المناقــشة التــي تفــضلت بمناقــشة هــذه الرســالة، آمــال أن أفیــد مــن وأخیــرا 
م الكمال هللا وحده، وما بحثي هـذا إال محاولـة جـادة لدراسـة النـواب وفـق نظریـات جدیـدة لـمالحظاتها ف

ــذا  ـــاهللا، وان إ فـــت بـــه،هـــدتجمـــا ایتطـــرق لهـــا اآلخـــرون بـــشكل واســـع، وهـ ٕن أصـــبت فمـــا تـــوفیقي إال ب
  .أخطأت فإني حاولت واجتهدت، واهللا المستعان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دراسة أسلوبیة في : الثورة النوابیة: سرمك، حسین: لدراسات التي تناولت الشعر الشعبي لمظفر النواب ینظرحول ا.  1

م؛2010دار الینابیع، : ، سوریا1، طالشعر العامي للمبدع مظفر النواب  
م؛2015، بغداد، دار مكتبة عدنان، مظفر النواب الظاهرة اإلستثنائیةغیالن، كاظم، : وینظر  
م؛2005، جریدة الحزب الشیوعي العراقي، البطل الشیوعي في قصائد مظفر النواب: الن، كاظمغی: وینظر  

www.iraqicp.com ؛)م7/4/2016: تاریخ النقل (  
).م7/4/2016: النقلتاریخ ( م2014، جرید الحقیقة، الهویة الوطنیة للشعر الشعبي العراقي الحدیث: غیالن، كاظم: وینظر  

www.alhakikanews.com/index.php/permalink/20244.html؛ 
).م7/4/2016: تاریخ النقل(م2015، جریدة العربیة، عن شعر مظفر النواب الشعبي: الطائي، زعیم: وینظر  

alarabiya-news.com/view.3913. 
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  :مالحظات وتنبیهات

  اشـتمل توثیـق األعمـال الـشعریة الكاملـة للــشاعر مظفـر النـواب علـى إدراج دار النـشر؛ خوفـا مــن-1
  . التي اعتمدت علیهالكثرة الطبعات  وذلك یقع به القارئ؛االلتباس الذي قد

ــت تكـــرارا لمقـــاالت -2 ـــتم التطـــرق إلیهـــا؛ ألنهـــا كانـ ـــم ی ــواب ل  هنالـــك دراســـات أو مقـــاالت تناولـــت النـ
  .سبقتها

ـــات؛ ألن النـــواب :  لجـــأت إلـــى المقارنـــة بـــین الطبعـــات باالعتمـــاد علـــى ثـــالث منهـــا-3 طبعـــة الوتری
 دار قنبــر؛ ألنهــا أقــل الطبعــات أخطــاء، وطبعــة مؤســسة حطــین التــي أشــرف علــى طباعتهــا، وطبعــة

  . في خمسة أجزاء، وهذا ما لم یظهر في الطبعات األخرى" عرس االنتفاضة"اشتملت على قصیدة 

اإلضافات واإلسقاطات بـین الطبعـات كثیـرة، فاعتمـدت علـى مـا كـان تـأثیره واضـحا علـى المعنـى  -4
ـــسب أ ــت اختــــصاره؛ مــــع أن كــــل والــــوزن، أمــــا مــــا ظهــــر منهــــا بـ ــــة، فحاولــ ـــة أو مطبعی ــاء إمالئیـ خطــ
  .االختالفات أحیلت إلى ملحق خاص

 لجــأت فــي الفــصل الثالــث إلــى عقــد مقارنــة بــین صــیغة القــصیدة كمــا وردت مطبوعــة، وصــیغتها -5
  .كما قرأها الشاعر بصوته

عبـد " أو قـصیدة "وتریـات لیلیـة" قرأ النواب، في بعـض أمـسیاته، مقـاطع مـن قـصائد، مثـل قـصیدة -6
  . ، وهذه المقاطع لم تشكل محورا من محاور الدراسة ألنها جزء من قصیدة"اهللا اإلرهابي
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  مدخل

، حمــد بــن إقبــال بــن معتمــد النــوابأحمــد حــسن بــن أ هــو مظفــر بــن عبــد المجیــد بــن الــشاعر
أصــلهم مــن ،طي ، والــده ارســتقرا)م1934(وربمــا تــسمیته النــواب جــاءت مــن النیابــة، مــن موالیــد عــام 

، هــاجروا إلــى الهنــد وأصــبحوا حكامــا فــي فتــرة مــن الفتــرات، الجزیــرة العربیــة مــن ســاللة موســى الكــاظم
  .وبعد هزیمة الهند تم نفیهم سیاسیا فاختاروا العراق، نجلیزيبدوا معارضة ومقاومة لالحتالل اإلأ

لــشعریة وموهبتــه فـــي وفــي تلـــك الفتــرة ظهــرت موهبتـــه ا، درس االبتدائیــة والثانویــة فـــي الكــرخ
  .الرسم

 ،ّ وبعـد تخرجـه عـین مدرسـا فـي بغـداد،مرت العائلة في فتـرة دراسـته الجامعیـة بانتكاسـة مالیـة
ــیة ــباب سیاسـ ــد انهیـــار النظـــام الملكـــي عــــام ، ثـــم فـــصل ألسـ ـــشا فـــي مدیریــــة ،)م1958(بعــ  عـــین مفت
لــصراع الــسیاسي بــین م بعــد ا1963اضــطر للهــرب مــن العــراق عــام و، التفتــیش الفنــي بــوزارة التربیــة

ّألقــي القــبض علیــه مــن جهــاز األمــن اإلیرانــي وســلم للــسلطات العراقیــة وحكــم ، القــومیین والــشیوعیین
وبعـــد ،  مـــن الهـــرب هـــو ومجموعـــة مـــن الـــسجناء- فـــي ســـجن الحلـــة- نجـــح النـــواب، علیـــه باإلعـــدام

 صـفوف الحـزب اعتقـل بعـدها بعـد حملـة اعتقـاالت فـي، م عاد لسلك التعلیم1968صدور العفو عام 
وبعـــد منعـــه الرجـــوع ، الـــشیوعي الـــذي انتمـــى إلیـــه أیـــام الجامعـــة، وبعـــد إطـــالق ســـراحه ســـافر لبیـــروت

  .لبغداد أقام في دمشق

 فمــن الیونــان إلــى فرنــسا وصــوال إلــى ؛عــاش النــواب حركــة شــبه دائمــة مــن التنقــل والــسفرات
  .1لوكانت أشعاره تنتقل معه أینما حل وارتح، الجزائر فمصر فالسودان

 لقیــت، ابتــداء،بعــد أن ، ومــع نهایــات القــرن العــشرین بــدأت أشــعار النــواب تلقــى اهتمــام النقــاد
، والزالــت، ولقــد كانــت النــصوص،  الجمــاهیر التــي تالحقــه مــن أمــسیة ألخــرى لــسماع قــصائدهاهتمــام

القوة وأهمیته ترتكـز علـى إخـراج الـنص األدبـي مـن حالـة الوجـود بـ، تخلد في التاریخ من خالل القارئ
 تقــدیم والدة جدیــدة هنــا أصــبح بإمكــان النقــاد الــذین التفتــوا للنــواب ودرســوهو، إلــى حالــة الوجــود بالفعــل

 وهـــو مـــا اهتمـــت بـــه نظریـــة التلقـــي التـــي ظهـــرت فـــي الربـــع األخیـــر مـــن القـــرن ،للـــنص تـــضمن بقـــاءه
  . لتؤكد أهمیة القارئ في العملیة اإلبداعیة؛العشرین

  

                                                             

.25-15م، ص2000دار الغدیر، : ، دمشق2، طمظفر النواب حیاته وشعره: یاسین، باقر: ینظر.   1  
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   مقدمات الطبعات:1:1

الحـظ أنـه لـم یـشرف هـو ت في فترات مبكرة طبعات عدیـدة ألشـعار مظفـر النـواب، والمرصد
ّكثرهــا، وقــد صــدرت بعــض هــذه الطبعــات بمقدمــة مــن الناشــرین، فیمــا خلــت طبعــات ًشخــصیا علــى أ

  .أخرى من أیة مقدمة

 وهـذه ،ولـى التـي خلـت مـن أي تعریـف بهـا أو بـصاحبها الطبعـات المبكـرة األأشیر ابتداء إلى
ــفینة الحــــزن (،1)أربــــع قــــصائد(: الطبعــــات هــــي األعمــــال الــــشعریة ( و،3)ةنتفاضــــعــــرس اال(و  ،2) ســ

  .4)الكاملة

 حـسب تـاریخ ا، وقـد تناولتهـا، فقد اشـتمل علـى مقـدمات لهـأما القسم اآلخر من هذه الطبعات
 دون أن أغفـــل ؟، وبـــم اختلـــف عنـــهلـــسابق لالحـــقل اافذا أضـــ، ومـــا أهمیـــة كـــل منهـــاألبـــینصـــدورها 

  . ا تناولتهتشابه بعض المقدمات فیمكذلك 

  م 1977 -)وتریات لیلیة (طبعة الوتریات: 1:1:1

ـــشاعر نفـــسه، وأشـــار فیهـــا إلـــى أن الوتریـــات ــون كتـــب المقدمـــة لهـــذه الطبعـــة ال ــبه مـــا تكـ  أشـ
ـــرى أبـــسیمفونیة غنائیــــة عالیــــة اإلیقــــاع  ، حتــــىطر علــــى الوتریـــات حتــــى النهایــــةن التنــــاقض یــــسی، فت

، ولربمــا كــان ذلــك فــي الحركــة  الرابعــة ف النهــائي فلــم ولــن ینتهــي بحــركتین، أمــا التولیــتنتــصر الحیــاة
  5.من الوتریات

 مـع أنـه یـدور فـي رأسـه، ویوشـك أن ،لذي یـصبو إلیـه النـواب لـم یـصل بعـدومع أن التولیف ا
ي  للوصـول والـضجر فـي الـشعر العربـص مـن اآللـة الواحـدة محاولته للخـالیرى أنها  " إال أنهیتذوقه،
  .6" الواثقةالبطیئةى التاریخ الثقیلة ، وخطالمتعجل بین التأجج الفردي ولیفإلى الت

                                                             

.)م .د( عن منشورات دار العامل، ) م1978(صدرت في عام .  1  
عن منشورات الفنار، عك) م1982( صدرت في عام  . .2   

).م .د( عن مؤسسة حطین للثقافة واإلعالم، ) م1989( صدرت في عام  .3  
.دار قنبر: ، لندن)م1996( صدرت في عام   .4  

.7م، ص1975، مطبعة الدیار، )م.د(، وتریات لیلیة، الحركة األولى والثانیة:  النواب، مظفر  .5  
.7، صالسابق:  ینظر  .6  
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  م 2006 -ا س طبعة األودی:2:1:1

 األعمــال الــشعریة الكاملــة جـاءت هــذه الطبعــة كــأول طبعــة اشــتملت علـى مقدمــة بعــد صــدور
  . م1996ار قنبر عام ، الصادرة عن دللشاعر

د قدیمــة وحدیثــة غلبهــا علــى قــصائصــفحة، اشــتملت فــي أ وأربعمائــةت فــي عــشرین وقــد جــاء
ت فــي ثــالث صــفحات  فجــاء-  علــى نحــو متكامــل التــي لــم تعــرف بــصاحبها-مــة مــا المقد أ،للــشاعر

ســین اة مـن كتــاب بــاقر یس مقتبــجــاءتوقــد  1حیــاة الــشاعر الـسیاسیة،ب تعریفیــة ، كانــت فــي دراسـةفقـط
  ."همظفر النواب حیاته وشعر"

  م2009 - طبعة مكتبة جزیرة الورد :3:1:1

 ،خالفاتــه الــسیاسیةو  وعائلتــه النــواب، نــسبهإلــىعبــد الفتــاح فــي مقدمــة الطبعــة عــصام  أشــار   
  .التي أوردها للنواب عن السیرة التي وردت للشاعر في الطبعة السابقةالسیرة وال تختلف 

 تحـت –أي العـراق - هـ سقوط النظام في العـراق، ووقوعـفذكرت ؛یدة جداحداث أولكنها أوردت
  . موقف النواب الرافض لذلكموضحة ؛االحتالل

عار النـواب التـي ینـدب فیهـا بغـداد، وعربـستان، ویتحـسر شـ وأكاتبهـا التمازج بین كلمات ونجد
  . على محمد الدرةیبكي ، وعلى القدس

 بـــصوته، یلخـــص ،ظفـــرا مــازالیـــدلل علــى أن م ل؛"كهرمــان" مقطعـــا مــن قـــصیدة كاتبهــاورد وأ
ــة العربیــة جملــة  یدةهــذه القــصأنكــر  كــان، فــي مقابلــة أجریــت معــه، الــشاعر مــع أن 2، ویعیــشهاالحال

 .3 لو حملت توجهه حتى،ا وال تحمل روحهین ضعیفة ف- رأیه حسب - ألنها؛ وتفصیال

                                                             

.4م، ص2006دار األودیسا، : ، لیبیا5، طشعریة الكاملةاألعمال ال: النواب، مظفر: ینظر.  1 
. 1مكتبة جزیرة الورد، ط: عصام عبد الفتاح، مصر: ، دراسة وتحقیقشاعر الغربة والترحال: دیوان مظفر النواب: ینظر.  2

. 15- 5م، ص2009  
   aljsad.org/forums.php،  )م15/10/2015تاریخ النقل( م، 4/5/2007لقائي مع مظفر النواب : ینظر. 3
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صـافیناز ولـسراج ایـد اع:  لكـل مـن مقـاالت ومقـابالت صـحفیةالمقدمة القسم الثاني من ضمو
الــذي كانــت مقالتــه تعبیــرا منــه عــن مــدى الـــسخط   وحمیــد الخاقــاني وعــالء الــدین عبــد المــولىكــاظم

  1.از عمل نقدي كبیر یوفي الشاعر حقهنجلعدم إ ؛خیبةوال

ــم   حیـــاة مـــا یخـــصا فیس األودیـــطبعـــة یـــضف إلـــىٕوان كـــان عبـــد الفتـــاح فـــي بدایـــة مقدمتـــه لـ
 فكانـت ؛د خطـوة جریئـةتبیـان كیفیـة تلقـي النقـاد لمظفـر یعـكتبه عن ن ما ، إال أ الشيء الكثیررالشاع

  .بمثابة شرارة االنطالق لطبعات الحقة لتتناول هذا الجانب بشكل موجز

  م 2010 _ طبعة صفحات للدراسات والنشر:4:1:1

وصـــاحبها هـــو أوس داوود ،  فـــي حـــدود خمـــس وعـــشرین صـــفحةالطبعـــة  هـــذهةت مقدمـــجـــاء
ــذهویبــدو أنــیعقــوب،  یث عــن حیــاة ي اتبعتــه الطبعــات الــسابقة فــي الحــد خــرج عــن الــنمط التقلیــدي ال
مــر  التــي االغتــرابحالــة  بتــصویر ابتــداءوســیرته الذاتیــة،  أشــعار النــوابج یعقــوب بــین  فمــز؛الــشاعر

لحكــام وبیــان اتعریــة مــرورا ب، "أمنیــات علــى بوابــة الــسنة الجدیـدةثـالث " فــي قــصیدته بهـا وعبــر عنهــا 
 وشــحن الهمــم التــي االســتنهاض حتــى حالــة ،2"القــدس عــروس عــروبتكم "مقطعــهلعربــي فــي التخــاذل ا

  .ظهرت في أشعاره

ــتبعینیات عنـــد مظفـــر ى یعقـــوب أن مرحلـــة مـــا قبـــل الـــسأرو ، فتمیـــز فـــي بعـــدها  عمـــااختلفـ
 ، واعتمــد القــضایا العربیــةنیــة فتنــاول الثافــي، أمــا قارجغرافیــا العــعبي ولــم یتجــاوز ولــى بــشعره الــشألا

، فتنكـشف ح من خاللها میزات اتـسم بهـا شـعره لیوضتناول یعقوب قصائد الشاعر ثم ،اللغة الفصحى
ة والفلـسفیة فـي  وتظهـر المقاربـات الوجدانیـ"المساورة أمام البـاب الثـاني"الدالالت والرموز في قصیدته 

  ".ریناحبحار الب" قصیدة 

نــاول القــصیدة ت وذلــك حــین ،نــدرمحمــد الب:  بعــض النقــاد أمثــالكتبــهدرج یعقــوب كــذلك مــا وأ
ة طبعــة جزیــرة الــورد، فهــل قــرأ یعقــوب مــا  فــي مقدمــلك یقلــد مــا جــاء وكأنــه بــذ،3الــشعبیة عنــد الــشاعر

   عبد الفتاح في مقدمته؟عصام كتبه 

                                                             

.30-28ص: دراسة وتحقیق، عصام عبد الفتاح: دیوان مظفر النواب: ینظر.   1 
.11م، ص2010صفحات للدراسات والنشر،: ، دمشقمظفر النواب شاعر الثورات والشجن: یعقوب، أوس داوود:  ینظر .2 
.21ص: السابق:  ینظر .3 
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، إال قدیــة التــي تناولــت الــشاعرناسـات ال، أنــه وعلـى الــرغم مــن قلــة الدر صــاحب المقدمــةكـدأو
فـي یـر ی، خاصـة فیمـا تناولتـه مـن ظـاهرة الحـذف والتغمن أهـم الدراسـاتعادل األسطة تعد أن دراسة 

  . ، وظاهرة اختالف الطبعات الصادرة لألعمال الشعریة للشاعرأشعار النواب

مــا  بین، اشـتملت علــى مختـارات مـن شــعر النـوابهـذه الطبعــةضـح یعقـوب فــي مقدمتـه أن ووأ
، لــم ال الــشعریة الكاملـة لمظفــر النـوابألعمـى أن الطبعـات التـي تمتلــئ بهـا األســواق تحـت عنــوان اأر

  .1ته أو بموافقلم تكن من إصدار الشاعرمسمى، إضافة إلى أن هذه الطبعات تكن على قدر هذه ال

  م2011_طبعة فاروس للنشر والتوزیع : 5:1:1

اتها حفـي صـفالمقدمـة التـي كتبهـا تشابهت قد ، وإبراهیمسالم إ المشرف على هذه الطبعة هو
 فـــي الحـــدیث عـــن حیـــاة الـــشاعر ، خاصـــةتـــذكر، دون وجـــود اختالفـــات اسودیـــ طبعـــة األ مـــعاألولـــى
  .2وهروبه من السجن ف اعتقالهوظرو

 كتـــاب عبـــد القـــادر الحـــصیني وهـــاني بعـــض مـــا ورد فـــي اقتبـــست  هـــذه الطبعـــةأن واألرجـــح
  3"شاعر المعارضة السیاسیة: مظفر النواب" الخیر

 كانـــت ؛تناولـــت الظـــاهرة النوابیـــةائلـــة التـــي هقدیـــة ال بعـــد ذلـــك أن الدراســـات النإبـــراهیم رجـــحو
   .ها الشعري مظهرها التشكیلي ونسقأوناء القصیدة،  الكبیرة ببات النواببسبب اهتمام

 فـي ذلـك اطالعـه علــى ٕ وابداعـه فـي هـذا اللـون، وســاعده، العــامي النـواب كـذلك شـعروتنـاول
 فــي موســیقاه خاصــة أنا عــن ســابقه،ال یقــل شــ الفــصیح عر العربــي فــي مختلــف العــصور، وشــعرهالــش

  .الشعري

ــــى الوصــــف، ،ى أن مفــــردات النــــوابأرو ـــه القائمــــة عل ــمه للمــــ وقدرتـ  هد بریــــشة ألوانهــــاشورســ
، فلــم لــه فــي شــعرهمثتحیــاه الــشاعر وییقیــا لمــا یحق، كانــت ارتباطــا الكلمــات المختــارة المعبــرة والموحیــة

                                                             

.31-24، صمظفر النواب شاعر الثورات والشجن:  یعقوب، أوس داوود:  ینظر .1  
.7-5 م، ص2011إسالم إبراهیم، فاروس للنشر والتوزیع، : ٕ دراسة واعداداألعمال الكاملة،: النواب، مظفر: ینظر.   2 

م، 1996المنـارة، : قدمـش. 1، طشـاعر المعارضـة الـسیاسیة: مظفر النواب: الحصیني، عبد القادر والخیر، هاني: ینظر..3
  .6ص
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وتریـات "وهـو مـا یظهـر جلیـا فـي قـصیدته  ،جتمـاعية شعره بمعـزل عـن محیطـه اإلیكن بالمقدور قراء
  .1ه بین الفالحینش وعیلتي یصور فیها اختفاءه عن السلطاتا" لیلیة

  م2011- طبعة دار صفا :6:1:1

 ، كمـا یقـول مقـدموها–جاءت هذه الطبعة موسومة باألعمال الـشعریة الكاملـة لمظفـر النـواب 
 إنهــا، إذ سم الثــاني مــن هــذه الدراســةه فــي القــ وهــو مــا ســنالحظ عكــس–وهــم مجموعــة مــن األســاتذة 

   .خلت من مطوالت للشاعر ومن عیون قصائد له

كتـب فـي مقدمــة  صـفحات، وهــي ال تختلـف كثیـرا عمــا أربـعولـم تـزد مقدمــة هـذه الطبعـة عــن 
   .2الطبعات السابقة وتحدیدا في تعریفها بالشاعر

 مــن  لمــا عاشــه؛ا الــصعالیك فــي عــصرنأبــرز ممثلــيرأى أصــحاب هــذه المقدمــة أن النــواب 
– ویعـــد مظفـــر. تتـــردد فـــي أعماقـــه، وعـــروة بـــن الـــورد  وكـــأن أنفـــاس الـــشنفرى،غربـــة وتـــشردمـــرض و

بیـة، لكـن أیـضا ، لیس فقط إلنتاجـه الراقـي، ومكانتـه األدشرین أهم شعراء العرب في القرن الع-برأیهم
  3.لمواقفه السیاسیة

  دون تاریخ نشر _ طبعة دار الصادق :7:1:1

 لــم تختلــفو، حیــاة مظفــرب ةمقدمــال عــرف فــيلمقدمــة هــو محمــد جــاد اهللا، وقــد كاتــب هــذه ا
  .4اسودیألا فاروس وطبعتين مقدمتي  عَكثیراالمقدمة 

ٕ وان – وفـق المـنهج االجتمـاعي ، فكتـب عنـهولكن محمد جـاد اهللا اختلـف فـي تناولـه للـشاعر
ــم   ؛مـــت بـــالوطن العربـــيل سیاســـیة صــعبة أ فــرأى أن مـــا أحـــاط بـــالنواب مــن أوضـــاع–صرح بـــذلك یـــل

ق العــر، وتــدمیر ا، واجتیـاح بیــروت)م1967(، و)م1948 ( فأحــداث،جـم الــشاعر نبــزوغبكانـت كفیلــة 
ه علـى  كمـا نجیـب سـرور، ولـم تجبـر، مـشفى المجـانینإلـىنقل، ولم تذهب بـه  كما أمل د،لم تمته قهرا

                                                             

.11إسالم إبراهیم، ص: ٕدراسة واعداداألعمال الكاملة، : النواب، مظفر: ینظر.  1  
. 1م، ص2011، إعداد مجموعة من األساتذة، دار صفا،األعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب: ینظر.  2  
.4ص: السابق: ینظر.  3  
.9، ص)ت.د(محمد جاد اهللا، دار الصادق، : ٕ تقدیم واعداداألعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب،: ینظر.  4  
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 قتلتنـا الـردة :ة صـارخایاسی، بـل قـام بالتعریـة الـس كمـا فعـل محمـود درویـش،"ظل العاليمدیح لل"كتابة 
  .1) في كتب أخرى نفسهاالعباراتب فقد وردت ، ال تحسب لجاد اهللاألخیرةسطر مع أن األ( 

هــا مقتبــسة مــن كتــب ومقــاالت ن، ألــب مــا جــاء فــي مقدمــة الطبعــة المالحــظ علــى أغغیــر أن
ــم یظهــر تــاریخ النــشٕر وا، وهــو مــا یــرجح أن هــذه الطبعــة جــاءت فــي وقــت متــأخعدیــدة  ،ر علیهــان ل

ــین تنـــا ـــد األدبـــيوذلـــك حـ ن المقدمـــة حـــوارات ومقـــابالت أنجـــزت مـــع ّوضـــم، ول جـــاد اهللا مظفـــرا والنق
  . الشاعر

" كهرمـان"، وهـي قـصیدة  زمـن إصـدار الطبعـةدث قـصائد الـشاعراول جـاد اهللا ألحـ أن تناكم
  .2 ذلكإلىجاء مقتبسا من مقالة محمد أیوب  دون أن یشیر 

   م2012- والتوزیع دروب للنشر طبعة :8:1:1

، والمــشرف "مختــارات مــن شــعر مظفــر النــواب" بعنــوان فهــي ،تهااكــسابقلــم تكــن هــذه الطبعــة 
 ،، وطبعـــة دار صـــفامـــع طبعـــة فـــاروس وقـــد تـــشابهت المقدمـــة التـــي كتبهـــا بـــو لـــبن،أهـــو زیـــاد علیهـــا 

ر ب بـــاقمقتبـــستین مـــن كتـــا ا، وكانتـــعرفتـــا بمظفـــرمجتـــزأة، ال تتجـــاوز الـــصفحتین،   المقدمـــة كانـــتو
  . 3یاسین

  ماذا أضافت هذه الطبعة للطبعات السابقة؟: والسؤال الذي یثیره الدارس هو

 :والمالحظ على مقدمات هذه الطبعات

ات التـي وردت فـي  عـن تلـك المعلومـختلـف، لكنها لـم تاشتملت على سیرة لحیاة النواب هاأغلبأن  .1
یـر مـن هـذه ، فكثه الـسیرة بالقـصر والتكـرارتـسمت هـذكمـا ا.  ذلـكاإلشـارة إلـى، دون كتاب باقر یاسـین
، ولـم یختلـف كتـاب هـذه المقـدمات عـن د فـي طبعـات سـابقةمـا ورف الـشيء الكثیـر لالطبعات لـم تـض

  . غیرهم

                                                             

.29،30 صشاعر المعارضة السیاسیة،: مظفر النواب: الحصیني، عبد القادر والخیر، هاني: ینظر.   1 
.م2006، 1652، الحوار المتمدن، عددالهم السیاسي في آخر قصائد مظفر النواب: أیوب، محمد:  ینظر .2 

.م2012، مؤسسة دروب للنشر والتوزیع، مختارات من شعر مظفر النواب: دأبو لبن، زیا: ینظر.  3  
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، في حـین خلـت هـذه الطبعـات  الكاملةباألعمال وسومةجاءت عناوین بعض مقدمات الطبعات م. 2
" طبعــة فــاروس اللتــین خلتــا مــن قــصائد مثــل ، وادقصلــامثــل طبعــة دار ، د مهمــة للــشاعرمــن قــصائ
   .وغیرها الكثیر"  جي سفن،اربي"  و،"بیان سیاسي"، و"مادي باللون الر

هــذه ي ن معــدإ حتــى ،الــواردةالتــشابه التــام بــین مقــدمات هــذه الطبعــات فــي كثیــر مــن المعلومــات . 3
خطـاء  لـم یتجـاوزوا األیـثحفـي شـيء،  ولـم یختلفـوا عـن سـابقیهم ،وا شـیئا لـم یـضیفهـاوكاتبیالمقدمات 

  .1 الطبعات السابقة مقدماتالتي اشتملت علیها

ـــة إ. 4 ــب عـــن النـــواب، وأبـــرز الدراســـات التـــي تناولتـــهطـــالع كـــاتبي هـــذقل ـــى مـــا كتـ ، ه المقـــدمات عل
، دقاصدار الـ جـاء فـي طبعـة ، كمـاعـض المقـاالت لنقـاد مغمـورینراد بصار البعض منها على إیـقتوا

ا كـان مـالمـولى، بین، أو دراسـة عـالء الـدین عبـد لى دراسة عاید سعید الـسراجاهللا عحمد جاد مفیعتمد 
  .  مكتبه جزیرة الورد، وكذلك الحال لطبعةعمق دراسات أإلىه الرجوع جدر باأل

ـــدمات الطبعـــاتأشـــارت. 5 ـــى بعـــض مق  مثـــل طبعـــة  نـــدرة الدراســـات النقدیـــة التـــي تناولـــت النـــواب إل
ــباب تبیـــانن صـــفحات للدراســـات والنـــشر، دو  غالبیـــة هـــذه الطبعـــات أن، مـــع وراء ذلـــك الكامنـــة األسـ

دبیــة أ أي فــي ظــل حریــة ثقافیــة و؛ا الــوطن العربــيجــاءت بعــد التغیــرات الــسیاسیة الكبیــرة التــي شــهده
   .أكثر مما كانت علیه

ــة  مقا دراســة أوة لــم تؤكــد أیــ، الطبعــات قــصائد أدرجــت بعــض مقــدمات.6 ، مثــل طبعــة أنهــا للنــوابل
، بینمـــا  الـــشاعركتابـــةباعتبارهـــا مـــن " كهرمـــان" فـــي الحـــدیث عـــن قـــصیدة لتـــي أســـهبتادق اصدار الــ

، 3"بإســرائیلرت كفــ"كــذلك إدراج طبعـة فــاروس لقـصیدة و 2فـسه یقــوالن عكـس ذلــك،الحقیقـة والــشاعر ن
  .)فعل مبني للمجهول(أو كما أطلق علیها البعض اسم

                                                             

؛ إذ نجـدها فـي طبعـة فـاروس وطبعـة "عادت أغنیة الـشیطان: " تشابهت العدید من الطبعات في عبارات خاصة نحو عبارة 1.
 .، وغیرها من الكلماتدار صفا ومكتبة جزیرة الورد، وهي كلمات مأخوذة من كتاب عبد القادر الحصیني وهاني الخیر

ـــسات، . 2 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة همـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــواب، مجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــع الن ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــدي مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامر مهـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــراه  ثـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذي أجـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــر اللقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ .  م2008ینظــ
www.hamasat.net/vb/showthread.php?t=133534   

ــر3 ــ ــ ــ ــ ــ ـــخر:  ینظــ ـــ ــ ــ ــ ـــر، صــ ــ ــ ــ ــ ــو فخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسفیر، ،عــــــــــــــن فبركــــــــــــــة القــــــــــــــصائد والوثــــــــــــــائق والنــــــــــــــصوص: أب ــ ــ ــ ـــ ــ م 2012 الـ
m.assafir.com/content/1355448675663627100/This%20week  
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، فهـــذه الـــدار ، مثـــل طبعـــة دار صـــفا دار النـــشر دون أن تـــورد البلـــدبعـــض هـــذه الطبعـــات ذكـــرت. 7
، وذلــك بعــد ســؤالي األردن طبعــت فــي أنهــا واألرجــح، ردن وفــي لبنــان علــى حــد ســواءفــي األموجــودة 

ا سدویـ، مثـل طبعـة األو مـن كتبهـاأ الدراسـةعد وفي طبعات أخرى لم نجد من أ. فسهاصاحب الدار ن
 وأنهــااسـمه فـي ظـل قمـع ثقـافي، خاصـة ، فـإن كـان معـد الطبعـة الثانیـة لـم یجـرؤ علــى البـوح ب لیبیـا–

 كتبـت فـي وأنهـا عـن دار النـشر، خاصـة اإلعـالن بالطبعـة الثانیـة فاألجـدرم، 2006كتبت فـي العـام 
   .النشر  ودوراألدباء الخوف الذي كان یسیطر على أزالتظل انفتاح ثقافي، وتغیرات سیاسیة 

   .طبعة واحدة هي طبعة الوتریات سوى ،من مقدماتخلت م 1996غالبیة الطبعات قبل العام . 8

ــسابقة، فكــــان أصــــحاب أنیبــــدو و  المقــــدمات الالحقــــة لــــم یــــضیفوا جدیــــدا علــــى المقــــدمات الــ
 هـذه المقـدمات؟ فقـد كـان یطمـح  وخـدع وهـو یقـرأ القارئر، فهل ظلم حد كبیإلىالتشابه واضحا بینها 

 فـــافتقرت غالبیـــة ؛اصـــة عـــن شـــاعر لـــه طباعـــه الخأهـــا مـــا یلبـــي رغباتـــه، خاصـــة وهـــو یقـــر یجـــد فیأن
 المنهجیـــة إلـــى، كمـــا افتقـــرت  مهمـــة وبـــارزة فـــي حیـــاة النـــواب وأشـــعارهجوانـــب معالجـــة إلـــىالمقـــدمات 

  .العلمیة

 فقــد كــان بوســعتبعــوا منهجــا واحــدا فــي دراســتهم للنــواب،  قــد ا- فــي أغلــبهم-النقــاد كــان ٕانو
ــدمات أصـــحاب ــنمط التقلیـــدي، الـــذي اتبعـــوه أن هـــذه المقـ ـــاة  یخرجـــوا عـــن الـ فـــي الـــسرد المتكـــرر لحی

  . طبعة دروبإلىالنواب، منذ طبعة األودیسا 

 مــن لــم بكثیــرأ هــذه المقــدمات ودور النــشر هــم مــن یتحملـون الــنقص الــذي أصـحاب أنرى وأ
الطبعـــات  عـــشرات مـــن رة، فـــشهرة النـــواب ال تقـــف عنـــد بـــضع الكثـــرة دلیـــل شـــهأنالمقـــدمات، ظـــانین 

لیــه هــذه المقــدمات مــن مــضمون یــدفع القــارئ إلــى اقتنائهــا، الموزعــة هنــا وهنــاك، بــل بمــا اشــتملت ع
، بــل هــو إنكــار لفــضل  عنهــافــامتالء األســواق بمثــل هــذه الطبعــات، ال یعنــي أن یكــون القــارئ راضــیا

   ٕالشاعر، واال فماذا یعني عدم ثقته في طبعة واحدة من الطبعات المنتشرة في المكتبات واألسواق؟

 نواب التلقي النقدي ألشعار ال:2:1

ــم تكــن الدراســات النقدیــة علــى قــدر شــاعر :  دائمــا الــسؤال اآلتــياألذهــانیتبــادر إلــى  لمــاذا ل
 ومــا زال لـه الحــضور  كـان لــه حـضور كبیــر فـي العـالم العربــي فـي ســبعینیات القـرن العـشرینكـالنواب

  ؟ نفسه
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 قلــیال إال، حتــى بــدایات القــرن الحــالي ،والحقیقــة أن النــواب لــم یحــظ بدراســات منهجیــة نقدیــة
جـح ر واأل؟فهل یعود الـسبب فـي ذلـك إلـى أشـعاره أو إلـى شخـصه أو إلـى النقـاد والحركـة النقدیـة. جدا

  عــن المـشاكل التــي سیـسببها لهــمواالبتعـادد زج أنفــسهم فـي التهلكــة، أن الـسبب یعــود إلـى تجنــب النقـا
هم مـن یعمـل فـي مـن، إن كان اظا منهم على وظائفهم أو أعمالهم مطارد منفي حفاعر من شاالقتراب

، ، أن یكــون علــى قــدر هــذه المخــاطربلــذا كــان ال بــد لمــن یــدرس شــعر النــوا ؛جامعــة أو مؤســسة مــا
د طـائر اقـ كـذلك تحتـاج لن، فكلماتـهش منفیـا مطـاردااعـن كان النواب قد تغـرب و، فإوقدر هذا التحدي

اب نقــدیا، ال بــد مـــن  الدراســات التــي توقفــت أمــام تلقـــي أشــعار النــو وقبــل أن أشــیر إلــى تلـــك،مغــامر
  .عن المشهد النقدي الدراسات التي تناولت تغییبه إلى شارةاإل

إحــسان عبــاس  اســات دارســین عـرب كبــار مثــل، تغییــب النـواب عــن در1ســطةتنـاول عــادل األ
اســتدعاء الشخــصیات " عــشري زایــد فــي كتابــه علــي، و"اتجاهــات الــشعر العربــي المعاصــر"فــي كتابــه 

یـــة الـــشهادة رؤ :حماســـه الـــشهداء"، وخالـــد الكركـــي فـــي كتابـــه "بـــي المعاصـــرالتراثیـــة فـــي الـــشعر العر
  ".المعاصرة الشعریة أسالیب " وصالح فضل في كتابه، "ثیوالشهید في الشعر العربي الحد

 عـن كتـاب بّیـ، فقد غالتراجم واألعالم ومعاجم الشعراءبه وصل لكتب ییغت سطة أنبین األو
یكــن لــم ف ، أدیبــا معاصــرا380الــذي ضــم "  العربــي المعاصــربأعــالم األد "بــل كام.ب روبــرت باأل

  .للنواب ترجمة في هذا السفر الكبیر

صـــورة "  كتـــاب زهیـــر عبیـــدات فـــي النـــواب كـــذلك  فلـــم یـــدرسه األســـطة مـــا ذكـــرإلـــىضـــافة ٕوا
 یوســف عــز الــدین ضــمن شــعراء العــراق فــي القــرن یدرجــه، ولــم 2"المدینــة فــي الــشعر العربــي الحــدیث

 3.نالعشری

 النـواب مثـل  الدراسات التي توقفت بشكل موجز ومختصر أمـام األسطة في مقالته علىتىوأ
ك دراســات أخـــرى لـــم یطلـــع وهنـــا ،"التراثیـــة فـــي الـــشعر العربــي الحـــدیثالرمــوز "دراســة خالـــد الكركـــي 
القــرن الـشعراء العـرب فـي  "العراقـي عبـد عـون الروضـان فــي كتابـهدراسـة الكاتــب علیهـا األسـطة مثـل 

                                                             

.م1999، 99، مجلة كنعان، عدد تغییب مظفر النواب: األسطة، عادل: ینظر.  1  
.م2006دار الكندي، :  األردنلشعر العربي الحدیث،صورة المدینة في ا: عبیدات، زهیر: ینظر.  2  
.م1969مطبعة أسعد، : ، بغدادشعراء العراق في القرن العشرین: عز الدین، یوسف: ینظر.  3  
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ورأى فیــه صــوتا متفــردا یمتــاز ،  حیــاة النــوابقــارب الخمــس صــفحات عــنورد مــا ی، الــذي أ1"نالعــشری
ة، كمـــا أدرج الروضـــان ، وقنـــاة شـــعر التفعیلـــقنـــاة الـــشعر الـــشعبي:  فـــي قنـــاتینا مجیـــد،بقوتـــه وعفویتـــه
  ."ریناحبحار الب" ، وقصیدة2"س االنتفاضةیومیات عر"قصیدة مختارات من 

 ،أنــهقالــة للكاتــب نــذیر جعفــر، ورأى هــي متــت علــى تلقــي النــواب نقـدیا والمقالـة الثانیــة التــي أ
 ىوتعـد،  اسـتبعد مـن الدراسـات النقدیـةلـشاعراوبرغم االنتشار الواسع لقصائد محددة للشاعر، إال أن 

ـــشارع لقـــصائد غاضـــبة تمـــاأللـــسن تنـــاول األمـــر إلـــى ظـــالل نفـــسیة مـــشحونة ب قـــصائد ٕواغفـــال، س ال
  .3غفلوا شعره بحیاة الشاعر وأتاب، فانشغل الكٕوانسانیة

  :أقسامأربعة قلیلة التي تناولت شعر النواب إلى  جعفر الدراسات القسموقد 

 عبــد القــادر ، مثــل كتــاب لخطابــه الــشعري وســیرته الذاتیــة مــا ركــز علــى المظهــر العــاممنهــا 
  .، وكتاب باقر یاسینالحصیني وهاني الخیر

، الــذي ليوالعامیــة مثــل دراســة محمــد الخربــوطعلــى قــصائد النــواب الفــصیحة  ركــزمنهــا مــا و
  .درسه وفق المنهج التاریخي واالجتماعي

 دراســـة زعـــیم الطـــائي  الـــشعبي مثـــلالنـــواب  دراســـاته علـــى شـــعرثالـــث اقتـــصرتهنـــاك قـــسم و
ــقین" شعبي دراســـة فـــي شـــعرة الـــ: مظفـــر النـــواب" الغـــزل : ومـــضامین شـــعره فـــي هـــذا الجانـــب فـــي شـ

دراسـة فاطمـة  أیـضا  الدراسـاتمثـل هـذه وائي على أبرز التقنیات الفنیـة،ط، وركزت دراسة الوالمواجید
  ."مظفر النواب وقصیدة العراق" الحسن

صائد معینـة، كمـا فـي كتـاب تحلیـل قـفـي الدراسـات التـي ركـزت علـى فتمثـل ابع  القسم الروأما
   .سطةعادل األ

لمــا اشــتمل  ؛ا كتــب یعــد تتویجــا لكــل مــ"بنــاء الــسفینة" د األســديعفــر أن كتــاب محمــ جورأى
  .اإلیقاعیة واألبنیة، في تناوله شعریة اللون ه من شمولیة النظرة وعمق التحلیلعلی

                                                             

.508م، ص2005األهلیة للنشر والتوزیع، : عمان. 1، طالشعراء العرب في القرن العشرین: الروضان، عبد عون: ینظر.  1  
.. 509، ص"یومیات عروس االنتفاضة" ة في هذه الدراسة بعنوانوردت هذه القصید.  2  
.م2009، مجلة الثورة، التلقي النقدي لشعر مظفر النواب: جعفر، نذیر: ینظر.  3  
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 سـبق مـن دراسـة نـذیر جعفـر منهـا دراسـةأوثمة دراسات أخرى ركزت على تلقي النـواب نقـدیا 
وقــد اقتــصرت ، "فــي فلــسطینمظفــر النــواب وحــضوره : الــصوت والــصدى"ســطة فــي كتابــه  األعــادل
سـطة یـرى أن  أن األ، مـعاءت دراسته هذه وفق نظریة التلقـيوج فلسطین، تلقي النواب نقدیا فيعلى 

  1.س وفق مناهج نقدیة عدیدةردالنواب ممكن أن ی

  وعلــي مثــل عبــد اللطیــف عقــل،وقــف الكتــاب البــارزین مــن النــواب وأشــعاره متنــاول األســطةو
 ؛ مــا بــین مؤیــد ومعــارض للنــوابء هــؤالءرا آانقــسمت وحــسین البرغــوثي، وقــد ارة وعــادل ســمالخلیلــي

ة أنظمــة  عبــد اللطیــف أن النــواب بــالغ الحــضور علــى ســطح الواقــع العربــي الــراهن فــي مواجهــفــرأى
  . صائدهق، یواجه في الجهة األخرى الجماهیر العربیة حین یشتمها في بذاءتهاالحكم الممعنة في 

ى أر ولكــن األســطة ،القــدس إلـى ل  تــسلء هــذا المتـصوف البــذيى أن أرو النــواب  عقـلنادوأ
نــه الــصوت والرؤیــة والحــزن  إ، قــال عنــهبعــد أربــع ســنواتفیــر رأیــه فــي النــواب غســرعان مــا ن عقــل أ

، یلـيل رأى الخومقابل رأي عقل هـذا كـان هنـاك ،2 الجماهیر العربیة المسحوقةّالخالق الذي یحمل هم
، فیــرى  لتلغــیهم كلیــا فــي فلـسطینشباننــواب فــي عقـول الــشعراء الــحال وتریــات الفالـذي بــین مــدى اسـت
 فـي الـشعر ال تخـدم الـشتائم أن ا سـیئا علـى حركـة الـشعر الفلـسطیني، كمـا تـرك أثـرالخلیلي أن النواب

  .ة وال تكشف أو تعري قوة مضاد،ایموعیا تقد

 ،ا ثوریــاه شــاعررآ المحتلــة واألرضینــه وبــین شــعراء قــارن ب ســمارة النــواب حــین  عــادلنّثمــو
 .3اطق المحتلة والخارجن في المى مختلف الشعراء الهزالأدبي یكشف عريقف مونه ذو أو

ســـقوط الجـــدار " ، و" الـــشعر المحلـــيأزمـــة "مـــاهالنـــواب فـــي كتـــابین لبرغـــوثي درس حـــسین او
أشعار النـواب باعتبـاره شـاعرا كبیـرا، لة من عطى أدال الشعر المحلي الفلسطیني، وی هزویرى، "السابع

   . فیه شخصیة شمولیةىیروفي كتابه الثاني 

 وقــد  ضــمن المــنهج التكــویني"ریناحــبحــار الب"ســطة یتنــاول قــصیدة  األوفــي القــسم نفــسه نجــد
، ویــرجح طبعــة أشــكال االختالفــات بینهــا، لیوضــح  بــین طبعتــینقــارن صــیغتهاو،  قــراءة نــصیةهــاقرأ

  .خرىعلى أ
                                                             

.7صالصوت والصدى، : األسطة، عادل: ینظر.  1  
.18، صالصوت والصدى: األسطة، عادل: ینظر.  2  
.20ص: السابق: ینظر.   3  
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، ثـم هـارمـوز التراثیـة فیت والالثنائیـاحلل و" بحار البحارین" فیه قصیدة فتناول أما القسم الثاني
فــي القــسم " لحانــة القدیمــة  ا فــي" وقــصیدة ،" الجدیــدة الــسنة علــى بوابــة أمنیــاتثــالث "قــصیدة  درس
  1.، والشرف الشخصي والقوميألفكارركز على او، الثالث

ه نـ أؤكـد لی؛االجتمـاعي المـنهج  ، فتنـاول النـواب وفـقفـي القـسم الرابـع منهجـهعلن األسطة وأ
ولـم یفعـل ،  والنفعیـةاالنتهازیة، مبتعدا عن فلم یحذف بعض مقاطع من أشعارها على موقفه، ظل ثابت

  2. التزم به ولم یتخل عنه، والكالم الكبیر الذي قاله النوابما فعله الجواهري وغیره

ویبــرز ذلــك  ،فلــسطین النــواب فــي الحركــة الــشعریة فــي أشــعار تــأثیر ركــز الــدارس علــى كمــا 
  . كل من فوزي البكري وجمیل دویكات وسعید الغزاليشعارأمن خالل دراسة 

ة نـص واحـد مـن القـارئ نفـسه فـي اء أن قـر مقـوالت نظریـة التلقـي الناصـة علـىإحدى ثباتوإل
 ،مـا فـي فتـرة سـابقة، كـان قـد كتبه مقـالتین األسـطةدرجأقـراءتین مختلفتـین،  إلـىزمنین مختلفین تؤدي 

 لیقــارن الــدارس بــین قراءتــه ؛ هــاتین المقــالتینإدراج إلــى بــه دا حــویعتــرف أن تطــور معارفــه، وخبراتــه،
  .3للنواب قبل عشرین عاما، وقراءته له بعد ذلك ثانیة

 ؛ الـشاعرمـا لـم یحیطـا بكـل مـا كتـب عـن، ولكنهیهماعفـر فـي دراسـتسطة وجهذا ما تناوله األ
ت هـذه الدراســات د اختلفـ، وقـصـدور مــا كتبـاشـعاره بعـد لـشاعر وأ عــن اأنجـزت ثمـة دراسـات أخـرى إذ

  .  كثیرة مقاالت صحفیةوهناك، أكادیمیة غیر وأخرى، أكادیمیةدراسات هناك ا ففیما بینه

 النقـاد اختلفـوا فیمـا أن إالوعلى الرغم من قلة الدراسات النقدیة التي تناولت الظاهرة النوابیـة، 
 ؛اآلخـرینتلفـا عـن القـراء فكـل قـارئ یـستقبل الـنص نفـسه اسـتقباال مخ"، تلقي النـواب وأشـعارهبینهم في 

، فلكـل قـارئ اآلخـرین ألدوات لیـست مطابقـة تمـام المطابقـة أدوات ینتج الـنص بعـد عرضـه علـى ألنه

                                                             

106-51، ص الصوت والصدى: ، عادلاألسطة: ینظر.  1  
.116-109، ص الصوت والصدى: األسطة، عادل: ینظر.  2  
.7ص: السابق.  3  
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 ویوجههـا صـاحبها علـى صـورة مختلفـة عـن ،اآلخـر استقبال وتوجیه تختلف بطبیعة الحال عن أدوات
  .1" النص على نحو مختلف إلنتاجغیره، مما یعطیه فرصة 

 أشـــكال أربعـــةفـــي وهـــي تقـــع  ،صـــحابهالمنـــاهج التـــي اتبعهـــا أ الدراســـات وفـــق اأتناول هـــذهســـ
  :وهي

  شـاكر فریـد حـسنومقـاالت كـل مـن، عبـد اهللا الـشاهردراسـة : غیـر نـصیة مثـل اجتماعیـةدراسات  -أ
  .مصطفى الوليوخلیل الشیخة و

 ،  رضـواننهایـة، وحـاكم عطیـويسـدي، و محمـد طالـب األدراسات: شكالنیة مثلالیة  دراسات جم-ب
  .وهاني الخیر

 والمــنهج الــشكالني علــى االجتمـاعي فمزجـت بــین المــنهج ؛مــنهج مــن أكثـر علــى اتكــأت دراسـات -ج
  .أحالم یحیى، وعبد القادر الحصیني وهاني الخیرو  باقر یاسین،نحو ما نجد في دراسات

 كــل دراســة: ل مثــ،كــان بــارزا فــي شــعر النــواب واحــدا أو موضــوعا صــحابها جانبــا دراســات تنــاول أ-د
ـــي، ومــــن ـــدرفوزیــــة الجــــابري صــــادق المخزومـ ـــد البنـ ــذا ،، ومحمـ ـــات باإل هــ ـــض الدراسـ ـــى بعـ ضــــافة إلـ

  .والمقاالت التي لم تعتمد منهجا معینا

 الدراسـات أیـضا سـأتناول، بـل  وأشـعارهلـشاعرمجدت ا التي  الدراساتقصر كتابتي علىأ مول
   .قفا تهجمیال موها من الشاعر موقفا مغایرا، بل قصحاب أقفالتي و

  :  الماركسياالجتماعيدراسات وفق المنهج  :1:2:1

ارتــبط  بوصــفه نتاجــا للواقــع، واألدبیقــصد بهــذا االتجــاه، هــو ذلــك التیــار الــذي یتجــه لدراســة 
أو  رف بأسـماء عـدة منهـا النقـد األیـدیولوجي أو الیـساري، وعـ أو المـنهج بـالفكر الماركـسياالتجاههذا 

   .2و األدب الملتزم أاالشتراكي أو الواقعي

                                                             

. 1، طإشكالیة التلقي والتأویل، نقال عن كتاب سامح الرواشدة، النص الشعري ومشكالت التفسیر: نصر، عاطف جودة. 3
.19م، ص2001جمعیة عمال المطابع التعاونیة، : عمان   

.369م، ص2002المركز الثقافي العربي، : المغرب. 3، طدلیل الناقد األدبي: الرویلي، میجان والبازعي، سعد: ظرین.  2  
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 العـالم العربـي شـهدها والـسیاسیة التـي االجتماعیـة بعـد التطـورات والتغیـرات االتجاه بهذا االهتمامجاء 
ــراق ولبنــــان تحدیــــدا ــتینیات القــــرن العــــشرین، فــــي كــــل مــــن مــــصر وســــوریة والعــ  ،فــــي خمــــسینیات وســ

 والنقـد یـستجیبان للمتغیـرات ألدبا العربیـة، فكـان األقطـاروالمتمثلة في التحرر من االستعمار، وبنـاء 
تینیات وسـبعینیات القـرن العــشرین سـ یقـصد هنـا - ، فظـل علـى مـدار العقـدین الــسابقینالمحیطـة بهمـا

   .1هو التیار المهیمن على الساحة النقدیة-

، وتأثیرهــا فـي األدب، ال فــي إطــار االجتماعیــةفجـاء اهتمــام هــذه االتجـاه فــي إطــار التغیـرات 
  . األدبیةت الكتابة االهتمام بفنیا

 المؤلـــف أوحاطـــت بـــالنص قــراءة النـــصوص وفـــق المـــؤثرات التــي أ علـــى االتجـــاهویقــوم هـــذا 
ــذا ا ـــد ســــواء، فیكــــون هــ ـــبه "  لنقــــدعلــــى حـ  فقــــط قــــراءة ، فــــنحن ال نــــتعلم بجمعیــــة ســــریةبــــاالنخراطأشـ

  .2"ملاتعلم قراءة حیاتنا وعالقتنا بالع، بل نالنصوص بطریقة مختلفة

 واالجتماعیـــةبعیـــدا عـــن المنعطفـــات الـــسیاسیة ، ب وفـــق هـــذا المـــنهجة النـــوالـــذلك تبـــدو دراســـ
مهمـة ة یـ الـنقص فـي تجاهلهـا لجوانـب حیات یعتریهـا، تبـدو دراسـة التي عاصـرها وخاضـهاواالقتصادیة

 خاصـة إذا مــا عـرف أن النـواب انتمــى فـي بدایـة حیاتـه إلــى الحـزب الـشیوعي العراقــي، لـدى الـشاعر،
وعــانى فــي ســبیل ذلــك معانــاة كبیــرة، والــشاعر الــشیوعي یكــون ملتزمــا بأفكــار وانــضوى تحــت لوائــه، 

  .الحزب، ویكون فنه مسخرا لخدمة الحزب

ــارات التـــيفـــدارس ـــه مـــن معرفـــة التیـ ــد ل ــیرتهته أثـــرت فـــي نفـــسی النـــواب ال بـ ، ، مـــن خـــالل سـ
ــنفس ذلـــك أن الـــشعر هـــو تعبیـــر عـــن تنـــا"؛ لبعیـــدة والقریبـــة التـــي ألمـــت بـــه ااألفكـــارباســـتطالع  زع الـ

أمــر  بالــسیرة ، فاإللمـاموتنازعــاتیــستبد بهــا مـن میــول ، ومـا  الخارجیــةث والطــوارئة بــین البواعـالبـشری
، حتــى تتحــول إلــى غایــة مكتفیــة  للتبــاري بــالتحقیق والتــدقیق یكــون مجــاالأن، لكنــه ال ینبغــي ضــروري

  .3" التطور النفسي للشاعرط، دون ارتباط بخبذاتها

  :تي تناولت الشاعر وفق هذا المنهجومن أشهر الدراسات ال

                                                             

.370ص: دلیل الناقد األدبي: الرویلي، میجان والبازعي، سعد: ینظر.  1  
.165رضوان ظاظا، ص: ، ترجمةمدخل إلى مناهج النقد األدبي. 2  

.115م، ص2000، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، د األدبي وتحلیل النصوصنماذج في النق:  الحاوي، إیلیا .3  
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  :عبد اهللا الشاهر:1:1:2:1

 علـى الـرغم مـن صـغر الدراسـة،و ،"مالمـح وممیـزات: النـواب مظفر"جاء هذا الكتاب بعنـوان 
 فــي التجربــة رأى الــدارس أن حیــاة النــواب نمــوذجإال أنــه یمثــل أنموذجــا حیــا علــى هــذا المــنهج، فقــد 

یدا لـــشواهد فـــي حیاتـــه، فجـــاءت أقـــوال الـــشاهر تأكیـــدا الرتبـــاط الـــشعریة، ونتاجـــه الـــشعري یمثـــل تجـــس
 الذاتیــة معتبـــرا إیاهــا منطلقـــا لفهـــم ة الـــشاعرات الخارجیـــة، فتنــاول الـــدارس ســیرأشــعار النـــواب بــالمؤثر

  .نصه الشعري

  :1، تمرد على الحیاة فقست علیها متشردا فاعتبره ظاهرة خاصة في سلوكه وحیاته، متفرد

   الفنادق ال یستریحوآه من العمر بین"

  أرحني قلیال

  "فإني بدهري جریح

  .والحظ الشاهر أن التزام النواب السیاسي وخضوعه للتعذیب والتحقیق، مثلته قصائد عدیدة له

االلتـزام الحزبـي، فبـدأ یتحلـل تـدریجیا مـن الحـزب  والتجوال عـن االلتـزام الـسیاسي وأبعده الترحال
  :2 وفي ذلك یقول،سیاسیة والقومیة واالجتماعیةالشیوعي، لكنه ظل متمسكا بقضایاه ال

  نزع فیه تعبيأملك بیتا أأنا ال "

  بشر باألرضألكني كالبرق 

  "وأبشر أن األمطار ستأتي

 ؛ائهــا النفــسي واالجتمــاعي والــسیاسيأن هــذه الشخــصیة تفــردت فــي بنإلــى وخلــص الــدارس    
  .فتفردت في النتاج الشعري

                                                             

.25م، ص1997 مطبعة عكرمة، :مظفر النواب مالمح وممیزات، دمشق: الشاهر، عبد اهللا: ینظر.  1  
.48صمظفر النواب مالمح وممیزات، : الشاهر، عبد اهللا: ینظر.   2  
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ـــاكأن إلــــى وأشــــیر ــنهج عدیــــدةالت مقــــا  هنـ ــحابها وفــــق المــ ـــار أصــ ــشاعر سـ  أنجــــزت عــــن الــ
أساســیتان مـــن ســـمات  ناتوهمـــا ســـم رخین وعلمـــاء اجتمــاع،ؤمــا فیهـــبیــة النقـــاد  غال، وبـــدااالجتمــاعي

  .االجتماعيالناقد 

  : أخرىدراسات ومقاالت: 2:1:2:1

ة النــواب، مـام حیـاأ" شـاعر التحـریض والثــورة: مظفـر النــواب" فــي مقالتـه یخةخلیـل الـشتوقـف 
ــین أشـــــعارهرو ــــط بینهـــــا وبــ ـــشاعر وتنقلــــه أن ورأى، ب ـــي بـــــدا واضــــحا ترحــــال الــ ــــ فــ الـــــرحالت "صیدته ق

  :1"القصیة

  تریح س من العمر بین الفنادق ال یٍهآو"

   ".هري جریح قلیال فإني بدأرحني

ـــىتعــــرض الــــشیخة و ــــسصائد النــــواب قــــإلـ ــــةكتبهــــااسیة التــــي ی ال  قــــصائده بعــــدها لتبــــدأ،  بالعامی
 فیهــا مأســاته فــي ، والثانیــة یــصور"وتریــات لیلیــة"و "ي دفتــر المطــرقــراءة فــ "هــاأوال، وكانــت یحةالفــص

وفیهــا یهــاجم الحكــام العــرب الــذین لــم یــدافعوا اإلیــرانیین،  مــن  القــبض علیــهٕوالقــاء ،هروبــه مــن العــراق
  :عن القدس، فیصرخ فیهم قائال

  " القدس عروس عروبتكم "

  .تبه كان مقتبسا من كتاب باقر یاسینن جل ما ك إفهو یقولة القارئ یخخدع الشوال ی

لواقع عین بـاتساریخ والحاضـر، فهـو یـ تربط بین التـوظف أبطاله بصورةأن النواب ة ى الشیخأرو
موقــف  "، النــوابولمــا یقــ ك، إذ لــیس هنالــك،المأســاوي لیعطینــا صــورا حیــة، ویــستخدم األلفــاظ البذیئــة

  2."كثر بذاءة مما نحن فیهأ

فهمـا ینعتـان النـواب  ،یخةمـا كتبـه یاسـین والـشفی بـارزة والتمجیـد نبهـارواال عجاباإل لهجة وتبدو
یستـــشهدان بنمـــاذج كثیـــرة مـــن أشـــعاره تظهـــره مـــرة متفـــردا بـــین شـــعراء ، ور شـــاعر شـــعراء العـــصبأنـــه

  . تبدینام  والمسكعصره، ومرة أخرى المخلص من ظلم الح
                                                             

  )م22/6/2015: تاریخ النقل.(م2008 دنیا الوطن، شاعر التحریض والثورة،: بمظفر النواالشیخة، خلیل، : ینظر. 1
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/127151.html  

.الموقع االلكتروني السابق.  2  
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ى أر، فـ"لـشتیمة الـسیاسیةشـاعر الـرفض وا: مظفـر النـواب"  مقالتـه  فـيكر فریـد حـسنشا أما
ــیا ـــدا سیاسـ ــد ، فیـــه ناق ائد  هـــذه القـــصمـــام تـــأثر وتوقـــف أ، حـــسن العدیـــد مـــن قـــصائد النـــوابتنـــاولوقـ

تــه داخـــل الـــسجن، ده تجربّسد فــي قـــصائ جـــى حــسن أن النـــوابأر، وحاطــت بـــالنواب أ التـــيبــالمؤثرات
  :1د والترحالشرفكتب عن معاناة التعذیب والت

   األهوازبواب  على أالعاشر من نیسان بكیتفي "

  " اللیلأمواسا من مق لحمهقشفخذاي ت

فمــا عانـــاه الـــشاعر فـــي ســجنه وغربتـــه ومنفـــاه لـــم یمنعـــه عــن االنـــشغال بقـــضایا األمـــة والوحـــدة 
   2.سفینة حزنه ثقیلة بحزنها، مثقله بالمرارة، ثوریة تحریضیةرة، حتى أضحت ووالث

ضــاءاته الجدیــدة لــبعض إمــع  ، النــوابه تناولــه فــي حــسن ال یختلــف عــن ســابقی شــاكرویبـدو أن
یـــز بالـــشتیمة الـــسیاسیة، یعـــري حالـــة رة الحـــادة التـــي تتم أن النـــواب صـــاحب النبـــإلـــىویذهب القـــصائد،

  :3ذل العربياخالتفاهة السیاسیة، والت

   كمیأعرن اآل"

  في كل عواصم هذا الوطن العربي 

  "قتلتم فرحي 

 الهجـــوم  وشـــناالســتنهاض ة حالـــإلـــى النقــد الـــة ینتقــل مـــن ح–ول حـــسن قـــ كمــا ی–ونــراه كثیـــرا 
   :4المعاكس

  ال ینهض المعدمون الصعالیك أ"

  ."األغنیاءوغل قد أ

                                                             
  .م2009، دنیا الوطن، شاعر الرفض والشتیمة السیاسیة: مظفر النوابحسن، شاكر فرید، : ینظر. 1

ar.aladabia.net/article-2290  
.الموقع اإللكتروني السابق.  2  

الموقع اإللكتروني السابق.  . 3  
  .م2009، دنیا الوطن، شاعر الرفض والشتیمة السیاسیة: مظفر النوابحسن شاكر فرید، : ینظر. 4

ar.aladabia.net/article-2290  
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فـصح فیهـا كاتبهـا عـن المـنهج الـذي  واحـدة مـن المقـاالت التـي أحمد صـالح هاشـمأ مقالةوتعد 
ة تظهـر مكاشـفة شـعری: مظفـر النـواب:"  فجـاءت مقالتـه بعنـوانوهو ما برز في العنـوان، ،یهسار عل

  1."أیدیولوجیاته

 فبنـى ؛شـیعي، شـیوعي، صـوفي: ي كلمـات ثـالثخص فـل أن أیدیولوجیات مظفـر تـتورأى هاشم
  .  هذه المذاهب الثالثةأفكاره وقصائده على

، وفـي حدیثـه عـن بالخالفـة فهو شیعي حین یتحدث في قصائده عن أحقیة علي بن أبي طالـب
   .علية وانحیازه لی ومعاويواقعة التحكیم بین عل

  :2ثني عشریة الفرقة اإلویعلن كذلك عن مذهبه العقائدي، فهو شیعي رافضي ینتمي إلى

 یب؟غماذا یقدح في ال"

   "؟ عليأسیف

  یاكمسبا الشرفة یستعرض أعراض ویزید على" :إلى قوله

   ." لجیش الردةنأویوزعهن كلحم الض

  . بالء، وحدیثه الدائم عن كر بالحسین النوابتغنيیتطرق الدارس إلى و

ــم أأر، فــــیوعيشــــ أیــــضاوهــــو  ــیوعي الفكــــرالنــــشأةب شــــیعي ان النــــوى هاشــ ، فكــــان للفكــــر ، شــ
 أمثلــة الكاتــب ورد أ،اف النــواب بــذلكرضــافة إلــى اعتــباإلإذكــاء تجربتــه الــشعریة، ف فــي أثــرهي سالماركــ

  . سس التعقل والرصانة في مخاطبة الذات اإللهیةاب في الخروج عن أ النومن أشعار

  :3 فهو القائل،الشطحاتاعر صوفي وهو كذلك ش

                                                             

. م2011، 3456، الحوار المتمدن، عددمكاشفة شعریة تظهر أیدیولوجیاته: مظفر النوابهاشم أحمد، صالح، : ینظر.  1  
.مكاشفة شعریة تظهر أیدیولوجیاته: مظفر النوابهاشم أحمد، صالح، :ینظر.   2  
.مكاشفة شعریة تظهر أیدیولوجیاته: مظفر النوابهاشم أحمد، صالح، :ینظر.   3  
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  لوز ة س كزهركیف اند"

  "! صوفیةأغانكتاب ب

 بعــضها لـم یخــل أنهج مـع نوقـد توالــت المقـاالت والدراســات التـي تناولــت الـشاعر وفــق هـذا المــ
 إتبــاعاســات كانــت ة علــى هــذه الدرلبــا الــسمة الغأن إال،  الجمالیــةب الفنیــةنــتوظیــف بعــض الجوا مــن

  .1دیولوجیا اجتماعیا منهجا أیأصحابها

اإلعجـــاب المطلـــق  ، هـــي ظـــاهرةالدراســـاتو  المقـــاالتاألكثـــر بـــروزا فـــي هـــذهحظـــة وتبـــدو المال
مـام شـعراء العـصر  إ تـرى فیـهةمقالـاألحكـام واأللقـاب الكثیـرة، فمـن  ٕواطالق، بالشاعر والتعاطف معه

 إثباتــات ال تــستند إلــىأحكــام ، وكلهــا ة تــرى فیــه مؤســس الــشعر الــشعبيثانیــ اق، إلــىرالحــدیث فــي العــ
 اد إلـىقـلحـب، همـا مـا دفعـا الن فـي اوالمبالغة تشابه المواقف السیاسیة أن واألرجح ، ذلكوقواعد تؤكد

 .ل هذه األحكام مثإصدار

  :دراسات وفق المنهج الجمالي الشكالني: 2:2:1

 القـدیم هـذا األدبـي عـصور سـابقة، فعـرف النقـد إلـى ومـا بـه مـن سـمات األدبـيیعود االهتمام بالـشكل 
 یقــدم اللفــظ علــى المعنــى، وكــذلك العــسكري فــي ،"البیــان والتبیــین"  فــي كتابــهالجانــب، فهــذا الجــاحظ

 ال فــي معانیــه، ومــع اهتمــام الثقافــة الغربیــة بهــذا ألفاظــه جــودة الــشعر فــي أن رأى "الــصناعتین"كتابــه 
                                                             

م؛  2003میة للنشر والتوزیع، دار البیت العتیق اإلسال:  عمانمظفر النواب الشعر والمنفى،: سلیم، محمد: ینظر.  1  
م؛1999، 359جریدة الزمان، عدد : ، لندنمظفر النواب شاعر أرهقه التحدیق: نعمة، كرم: وینظر  

www.angelfire.com/mn/modaffar/w5.html   
م؛2014، 4477، عدد فر النواب، الحوار المتمدنفتى العراق مظ: الهنداوي، حسین: وینظر  
م؛2009، مجلة الثورة، غربة شعر وفروسیة شاعر: الولي، مصطفى: وینظر  
م؛2000، 626، لندن، جریدة الزمان، عددمظفر النواب منجم عجیب: مبارك، محمد: وینظر      

  2013/3/7م؛ وینظر: بن نحیلة، علیاء: مظفر النواب حتى ال تشرق الشمس من حزننا غاربة، ثقافات،
www.thaqafat.com/News.aspx?id=4939&sid=18#.VvRZzdIrJkg 

؛14م، ص29/2/2016، 10200صحیفة العرب، عدد  مظفر النواب شاعر القصیدتین، : العالق، علي جعفر:وینظر  
www.alarab.co.uk/?id=74264 

.م29/5/2008، 14584جریدة الریاض، عدد مظفر النواب وقصیدة العراق، :المحسن، فاطمة: وینظر  
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 شخـصیة أوماعیـة جتا أوة یـیـة مـؤثرات تاریخعـزل الـنص عـن أ:  منهـا،أخـرى تطورت سمات تجاهاال
قاد فـي هـذا المـنهج  فاقترب الن،1ائم بذاتهشبیها بالكائن العضوي القالنص  واعتبار ،لها عالقة بمؤلفه

كاتــب، أو بعبـــارة أخــرى مـــوت مــن إلغــاء دور المؤلـــف أو تغلیــب مـــا یقولــه الـــنص علــى مــا یقـــصده ال
ین أهمیــة المحتـوى، فــاألدب  فأضـفى أهمیــة علـى الجانـب الــشكلي فـي الــنص األدبـي، وتهـو،2المؤلـف

ٕكـــل األدب فــــي الــــشكل، وغایــــة األدب فــــي ذاتــــه، ولـــیس لــــه غایــــة اجتماعیــــة وأخالقیــــة واصــــالحیة، 
   .3لى الشكل وحدهٕالحال إلى الشكل ووینصرف عمل الناقد في هذه ا

 فقـد ، الـنصإتمـامالخارجي انقطعت بمجـرد ن الصالت بین النص والعالم ویرى هذا المنهج أ
 أن العمـل الفنـي كامنـة فـي داخلـه، ولـیس لهـا ارتبـاط خـارج الـنص، كمـا إبـداعات أنمنهج آمن هذا ال

عدیـدة، منهـا  والدراسات التي تناولـت الـشاعر وفـق هـذا المـنهج ،الجمال یتحقق بالشكل ال بالمضمون
  .، والتكرارواالقتباس، التراثیف أو على الصورة الشعریة، والرمز وتوظ، ما ركز على اللغة

 أهمیـــة الناقـــد األدبـــي فــي هـــذا الجانـــب، فـــي قدرتـــه علــى تحقیـــق التـــوازن الـــدقیق بـــین تكمــنو
ــشكل الحــــي، الــــذي تتقمــــصه القــــصیدة، أنالمـــضمون والــــشكل، فعلیــــه   یكــــون واعیــــا لكــــل جزیئـــات الــ

  .4فینصب تحلیل الناقد على القصیدة ولیس على الشاعر

فالمهمــــة  "؛دق واألصــــعبتجــــاه هــــي األذا اال أن مهمــــة الناقــــد فــــي هــــ الدارســــینبعــــضورأى 
األدبیــة للناقــد تبقــى مقیــدة بالقــصیدة مــن مهمتهــا الجمالیــة والتعبیریــة فــي دراســة موضــوعیة خالــصة، 
یالحــظ خاللهــا هیكــل القــصیدة ویــدرس الــوزن واللمــسات الموســیقیة وأســلوب الــشاعر، وأیــة اتجاهــات 

ئـه االجتماعیـة، فهـذا یـدخل فـي أخرى ال تخرج عن هذه الحدود وال تدخل في نطاق حیاة الـشاعر وآرا
  .5"باب السیرة، وهي دائرة منفصلة عن دائرة النقد األدبي

                                                             

376، صدلیل الناقد األدبي: الرویلي، میجان والبازعي، سعد: ینظر.  1  
.325ص: السابق.  2  
.434م، ص1979المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت. 1، طمقدمة في النقد األدبي: ، عليالطاهر: ینظر.  3  
.28، ص)ت . د( مكتبة مصر، : ، مصرالنقد الفني: راغب، نبیل: ینظر.  4  
.311م، ص1974دار العلم للمالیین، : بیروت. 4، طقضایا الشعر المعاصر: المالئكة نازك.  5  



 29 

 قـــسم ركـــز علـــى ظـــواهر الـــشعر :المـــنهج إلـــى قـــسمین النـــواب وفـــق هـــذا ا وانقـــسم النقـــاد الـــذین تنـــاولو
خلــى أن النـواب ت رأى آخــر، وقـسم ي تناولهــا النـواب فـي شــعرههمیـة الجوانــب التـ بأهم مــن إدراكـا؛الفنیـة

  . بقطعة نثریةعن هذه الظواهر فجاءت أشعاره أشبه

  : هاني الخیر:1:2:2:1

، فـي مئتـي "شاعر المعارضـة الـسیاسیة والغـضب القـومي: مظفر النواب" جاء كتابه بعنوان
إال أنهـــا  ن صــفحة فقـــط مــن الكتــاب لجوانـــب فنیــة جمالیــة، ی ثالثــأورد الخیـــر أنصــفحة تقریبــا، ومــع 

  . كانت بارزة في شعر النوابأسلوبیةزات  سمات ومی علىاشتملت 

 إلـــى اإلشـــارات وبعـــض األمـــاكن وأســـماء الشخـــصیات والوقـــائع التاریخیـــة أســـماء أن الخیــر رأى
  :2فیقول في وتریاته 1، كان لها حضور بارز في أسطر النواب،األخبار

   الثورةرأسهذا "

  ."یحمل في طبق في قصر یزید

  : 3القرآني في شعر النواب على نحو قوله الدارس جوانب لحضور النص أوردكما 

  مة تترافع عنكأ"

   قضاء یواجههافأي

  ."عدوا لهم ما استطعتمأ" من یدین

 یلتــزم بالقافیــة الموحــدة، كمــا فــي أحیانــا، فیــراه  نظــام التقفیــة فــي شــعر النــوابعــن الخیــر كتــبو
 فـي أواء فـي خـواتم المقـاطع  یراه یخرج عن هذا االلتـزام، سـوأخرى وأحیانا، "باللون الرمادي" قصیدته

  .المقطع الواحد

                                                             

دار رسالن للطباعة والنشر : ، دمشقشاعر المعارضة السیاسیة والغضب القومي: ني، مظفر النوابالخیر، ها:ینظر. 1
.12م، ص2007والتوزیع،    

.13ص: السابق.  2  
.14ص: السابق.  3  
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نــه جــاء لتعمیـــق أ فـــرأىظــاهرة التكــرار، جـــزءا لدراســة  مــن الدراســة آخــرفــرد الخیــر فــي قـــسم أو
 قـد یكــون أو عـن الحالـة النفـسیة، تعبیـرلل جـاء لرسـم الـصورة ووأحیانـاحـضور المفـردة وتوكیـد المعنـى 

  :1 كما في قولهغنائیاالتكرار 

  فالكون زاء منونة هزج البحر إذا"

ّفوقها شدة فوقها شدة فوقها ثم مد ّ ّ  

ّوللشد من بعد ذلك شد وللشد شد ّ ّ ّ."  

ــواب، بنـــي علـــى حكایـــة یرویهـــا، أن  الخیـــر كـــذلكرأىو  البنـــاء الـــشعري فـــي بعـــض قـــصائد النـ
یب  وتعرضـه للتعــذلألهـواز كمـا فـي قــصة تـسلله  هـذا البنـاء،وأشخاصــها وأزمانهـا أحـداثهافیـشكل مـن 

  ". لیلیةوتریات" ردت في قصیدة والتي

 السریالیة، فالنفس والحلـم والـذاكرة والخیـال، التـي هـي إلى صور الشاعر استندت أن كذلك أكدو
   2. في صیاغة الموقف السریالي، متوافرة وبغزارة لدى النوابأساسیةعناصر 

 :سديمحمد طالب األ :2:2:2:1

كیــزة أساســیة ر" ة فــي الــنص النــوابيدراســ: سفینةاء الــبنــ" یعــد كتــاب محمــد طالــب األســدي
ي اعتمـد فـي سـدن األ ومـع أ، الـشكالنيالتي تناولـت النـواب ضـمن المـنهج الجمـالي ،للدراسات التالیة

 واألبنیــةیاء اللــون مینــه توســع فــي محــاور ســال أإر یاســین جــزاء مــن دراســة بــاقته الــسابقة علــى أادراســ
   .اإلیقاعیة

 فـــي اســـتخدامه  كمـــا،اتها الحقیقیـــةی بمـــسمإمـــا، أللـــوانلخدام النـــواب تســـ طبیعـــة اســـديحـــدد األ
  :3قول حین ی، للتطهیرداللة أو، إشارة منه للحكمة والخلود في لألزرق

   ."للزرقة المالئكیة الجناح یا"

                                                             

.22 ص،شاعر المعارضة السیاسیة والغضب القومي: مظفر النواب: الخیر، هاني: ینظر .  1  
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  : 1 للخصوبة والنبل حین یقولإشارةر خضواستخدامه األ

  ."راءوضاجع في األرز بكارة عشتار الخض"

  الــذيواألســود، ط فــي شــعره بفــضاءات األحــزان المغبــرة بــالهواجسلبنفــسجي الــذي یــرتبوكــذلك ا
، الـذي جـاء لیمثــل  الــورديألـوانوتبــرز كـذلك  ط فـي شــعره تعبیـرا عـن المخــاوف واألفكـار الـسیئة،یـسق

 الـــذي یبــدو فـــي أشـــعاره واألبـــیض، "بحـــار البحــارین"فــضاء الخـــالص مــن فـــضاء معـــاد فــي قـــصیدته 
  :2عالمة ذات داللة تطهیریة

  ."طر األبیض یغسل بالطهر نبوءتهوالم"

یبــدو تعبیــرا عــن غــضب شــدید ورد فعــل  الــذي األحمــریــرتبط الرمــادي بــالحزن واالكتئــاب، وو   
 .عنیف أو استجابة انفعالیة قویة، كما تمثل رایاته الحمراء مالذا ومرفأ خالصه

عـــن طریـــق یـــصورها  فاإلیحائیـــة األلـــوان أمـــا،  بأســـمائهاجـــاءتلـــوان التـــي فیمـــا یخـــص األهـــذا 
  :3مشاهد ممزوجة بألوان متجاورة نحو قوله

  ي فلوثني عسل اللیل وغام قمیصي الصی"

  ونهنهي السعف 

   ". في شغل اللیلس كل فراشات المرج بأكماميوتمار

   .واألخضر واألبیض ألوان األسودح من یسطر السابقة مزیظهر في األ

 أي ؛با اللـون فـي شـعر النـوني، وأنسنةا القسم بحدیثه عن فاعلیة التضاد اللوسدي هذوختم األ
  :4 كقولهبإضفاء صفات إنسانیة علیه

  وروحي لون مكتئب" 

   ".ةعلیه بزنار مراهق ُقتّطو

                                                             

.21ص ،دراسة في شعر مظفر النواب: بناء السفینة: األسدي، محمد طالب: ینظر . 1  
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اإلیقـاع ، فركـز علـى مظـاهر اإلیقاعیـةبنیـة مـام األ القـسم الثـاني مـن دراسـته أسدي فيتوقف األ
، ویتنـاول إیقاعاتـهال الممزوجـة فـي ور الـصافیة أن النواب كان دائم البحـث عـن البحـ ورأى، الخارجي

 والرجــز، ،دارك، والرمــل المتــ: مثــل،إیقاعاتهــا  التــي نظــم النــواب علــىیقــاعي للبحــوربنیــة التــشكیل اإل
  . 1ویسمي كذلك بحورا غابت عن تشكیالته اإلیقاعیة

، نصمـالي للـنـاء جغ لمـا لهـا مـن إ؛ وبخاصـة الحـروفبأنواعهـا،، رارظاهرة التكـل جانباسدي  األوأورد
  : كما في قوله، الناشئ عن الخصائص الصوتیة للحرفاإلیقاعوتكثیف 

  2".النشیج اللجوج من اللجج النیلجیة"

 الكلمــات للتأكیــد علــى هتكــرارواألمــر كــذلك فــي ، فتكــرار الجــیم ینــسجم مــع داللــة العنــف والقــوة
  .  أو تكراره العبارة أو تكراره التركیب النحويالمعنى

بعض فـــي أشـــعار الـــشاعر واســـتخدامه لـــسم الثالـــث عـــن اللغـــة الـــشعریة  فـــي القـــت كتابتـــهءوجـــا
 علــى ال، ولــوم قــد علــى االســٕوادخالــه، األفعــالبعــض   وعــدم جزمــه،یــب النــادرة كــصرف الممنــوعالتراك
  3.، واستخدامه للعددالفعل

 كحدیثــه عــن تــسكین ، الطباعــةأمــرغفــل أنــه ، أاألمثلــة التــي أوردهــاســدي فــي ویالحــظ علــى األ
ن بعـض قـد تكـو، أو  جاءت خالیة من الحركـات بهامع أن طبعة األعمال الكاملة التي استعان ،الیاء

  :4عل الطباعة نحو قولهف أضیفت بأوالحروف سقطت 

   ".لألطفالرفست جسدا واحد "

   .بسبب خلل طباعيكان  األلف سقوط أن، فالمتوقع "احداو" تكون أنصل واأل

  

  
                                                             

.130، صدراسة في شعر مظفر النواب:  السفینةبناء: األسدي، محمد طالب: ینظر.  1  
.144ص: السابق.  2  
.208ص: السابق.  3  
.209ص: السابق.  4  



 33 

  :نجاح البطي :3:2:2:1

 فـي موسـیقاه الـشعریة، أولهمـا ،مـن بـابین" مظفـر النـوابالخطاب الشعري عند  "تشكل كتابها
  .األسلوبیة في خصائصه ثانیهماو

، وقلـــة راســـات النقدیـــة التـــي تناولـــت الـــشاعر قلـــة الدإلـــى فـــي المقدمـــة والتمهیـــد، أشـــارت وقـــد
 وفـق المــنهج األدبیــة دراســتها اعتمـدت علــى دراسـة الظـاهرة أنذهبـت إلـى المراجـع والدراسـات عنــه، و

  تحــوي جوانــب متفاوتــة مــن الخطــابومــع ذلــك دراســة ذات طــابع جمــالي، هــاأنورأت أیــضا  ،التحلیلــي
 أن، بینمــا المالحــظ علــى فــصول الدراســة المتعــددة  فقــد زاوجــت أشــعاره بــین الجــانبین،1األیــدیولوجي

  . الدارسة لم تحد عن المنهج الشكالني في تناولها للشاعر

 علــى األول جــاءت فــي البــاب ، فــصولأربعــة هــذه الدراســة علــى وابأبــكــل بــاب مــن  اشــتمل
، أمـا فـصول البـاب الثـاني  الشعریة والقافیـة والموسـیقى الداخلیـةواألوزانالترتیب في الخطاب الشعري 

  .فتناولت الصورة الشعریة وتراسل الحواس وشعریة العنونة وجمالیات المفارقة

 شــاعر تــشبع بــالروح التــي جعلتــه یتخــذ در عــنصــ خطــاب النــواب الــشعري أن الدارســة ورأت
   .2 سالحا للكفاح وتحریك الجماهیراألدب

عت عنـــد النـــواب بأنواعهـــا دراســـة ظـــاهرة التكـــرار، التـــي شـــا علـــى رابـــعوركـــزت فـــي الفـــصل ال
" والنمــاذج التــي أوردهــا األســدي فــي كتابــه حــد كبیــر مـع األنــواع إلــى وقــد جــاءت متــشابهة 3المختلفـة،

   . وأضافت لها التكرارت الشكلیة في شعر النواب"بناء السفینة

، وقـسمتها إلـى بـصریة ولونیـة وسـمعیة وشـمیة وحركیـة ردت البـاب الثـاني للـصورة الـشعریةوأف
  .وذوقیة

                                                             

.50م، ص2011دال للنشر والتوزیع، : ، دمشقالخطاب الشعري عند مظفر النواب: البطي، نجاح: ینظر.  1  
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وتطرقت إلى تراسل الحواس عند النواب، فاستخدم القلب بـدیال عـن حـواس أخـرى، كمـا اسـتبدل 
  :1العین بحاسة اللمس كما في قوله

  ".ن الثورة یزنى فیها بالقلب ألبكيأأنا "

  :2وقوله أیضا

  أنا أرى باللمس"

  ".ما عاد غیر اللمس

شیع بهـــا لغـــة ن كثیـــرا مـــن عنـــاوین قـــصائد النـــواب تـــ كیـــف أ، فـــي فـــصل آخـــر،ولفتـــت الدارســـة
  .3شعارهرد المفارقات العدیدة في أاألرقام واالرتحال، إضافة إلى توا

یقــة، لـم یـتم تناولهـا فـي دراسـات سـابقة، إال أن بعــض جوانـب دقوعلـى الـرغم مـن تنـاول الباحثـة 
ـــى ذلـــك، إضـــافة إلـــى بعــــض  ـــواردة كانـــت مقتبـــسة مـــن دراســـات ســـابقة دون اإلشـــارة إل المعلومـــات ال

  إلـىه، فقـد أشـارت الباحثـةالمعلومات المغلوطة، كما في حدیثها عن العروض والدراسات التـي تناولتـ
 "الــصوت والــصدى" وبــالعودة إلــى كتابــه ،4روض عنــد النــواب مــن النقــاد الــذین تنــاولوا العــســطةأن األ

  .نجد األسطة لم یتطرق إلى هذا الجانب في دراسته

   :حمد النعیميأ :4:2:2:1

 الــشعري فــي قــصائد مظفــر الخطــاب"تــأتي مقالــة النعیمــي لــى النقــیض مــن دراســة البطــي ع
 ضــعفا فنیــا، فلــم یتوقــف نــواب، ورأى فــي قــصائد الجوانــب فنیــة جمالیــة صــاحبها وقــد تنــاول، "النــواب

  .توقف أمام جوانب فنیة بل  كما یقول هو،،أمام األلفاظ البذیئة والساقطة التي ترد في أشعاره
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 بمظفـر إلـى رفـع وتیـرة  هذا هـو مـا دفـعأنى أرو ، الضعف الفني في قصائد النوابر النعیمي إلىأشا
  :1الخطاب باإلكثار من األسئلة على نحو قوله

  ؟ "سألدیك فوانی"

 : ویضیف

  فأین البصرة؟"

  ."صحیح أین البصرة؟

 ،"جــسر المبــاهج القدیمــة"ورأى أن الـضعف عنــده یــزداد فــي الحــوار القصــصي كمــا فــي قــصیدة 
فــضل مــن أن یـــسمیها نثــرا لكــان أوذهــب إلــى أن الــشاعر لــو صــاغها " ىنــدام"دة ی قــصودرس كــذلك

  2.ةنتماءات حزبی البعض بمظفر جاء الإعجاب أنى أرشعرا، ثم 

 با علـى قـصائد النــوأوردهـا التــي األحكـام هـل طبـق النعیمـي :األذهــان الـذي یـدور فـي والـسؤال
  قـصائد الـشاعرنـه لـم یقـرأإ قـصائد فقـط، حتـى  الحكـم علـى ثـالث فمـا ورد فـي مقالتـه ال یتعـدى؟كلها
ا كمـوخمـسین قـصیدة فقـط، مل علـى تـسع ت التـي تـش– كما یقول – مظفر ، فقد اطلع على مدونةكلها

ـــساءل إن كـــان كـــل  ـــین بمظفـــر ماركـــسیین شـــأن المـــرء یت ــب حكمـــهعیوالمعجب  یین حتـــى یطلـــق الكاتـ
  .األخیر علیهم

  :یجرز ستار جبار :5:2:2:1

 فـي اإلیقـاعيوحدة البناء "  في دراسة له بعنوانأیضاتناول الدارس النواب وفق هذا المنهج 
، آخــر الــشعراء لــدرب عروضــي دون  ارتیــادأن  إلــى فــي مقدمــة دراســته، فــذهب"شــعر مظفــر النــواب

ـــذین خـــضع ب النـــواأن ورأى حـــد كبیـــر بتكـــوینهم النفـــسي والفكـــري، إلـــىارتـــبط   واحـــد مـــن الـــشعراء ال
ــشعري لقــــراءات نقدیــــة لــــم تهمــــل قــــضیة  ـــا فیهــــا مــــن خــــصوصیة اإلیقــــاعمنجــــزهم الــ  أدائیــــة، علــــى مـ

  3.واضحة
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  .2ص: السابق. 2
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 فــي قــصائد قلیلـــة إالي  النــواب لـــم یتــرك بــصماته فـــي طریــق الــشعر العمـــودأن الــدارس رأى
بـت النـواب أن هـذا الـنمط لـیس عـسیر المنـال علیـه،  لیث؛ا النوع الحافل بالقیود العروضـیةتوشحت بهذ

 لتفــتح أمامــه امتــدادا واســعا، وســعة ؛مــن قــصائده علــى أنمــاط عروضــیة أخــرىبینمــا جــاءت الغالبیــة 
  .1تعبیر عن مكنونه النفسي والفكري

ـــد الــــشاعر كــــأنوجــــد الــــدارس  ـــاعان  تقیـ ـــاده ؛ منــــه بــــالوزنأكثــــر باإلیقـ  أســــلوب وذلــــك العتمـ
 الــراقص اإلیقــاع الجملــة الــشعریة، كمــا هــو الحــال فــي أوالمحافظــة علــى التفعیلــة فــي البیــت الــشعري 

، "فــي الحانــة القدیمــة"، التــي جــاءت قریبــة مــن تفعــیالت بحــر الرمــل، وقــصیدة " القبطــانأیهــا"لقــصیدة 
   2.تداركالتي جاءت قریبة من تفعیالت الم

 فــي بحــور المتــدارك والمتقــارب والرمــل والرجــز قــد تــسید غالبیــة اإلیقــاع أناســتنتج الــدارس و
   3.قصائد النواب

  :حاكم عطیوي :6:2:2:1

 فـي شـعر مظفـر اإلیقاعیـةالـرؤى " ا في هذا الجانب لحاكم عطیـوي عنوانهـأخرىثمة دراسة 
ــم یو ،"النــواب  علــى الجانــب ، مــن خــالل التركیــزســتهتــه ودراســدي فــي طریقعــن األلــف صــاحبها تخل

هـــا لو ولكـــن فـــي قـــصائد جدیـــدة لـــم یتنا،ســـدي، معتمـــدا علـــى مـــا بـــدأه یاســـین واألاإلیقـــاعي الموســـیقي
  . سديألا

 ممـا یظهـر ؛ا بدقـةمـاولهنتوواإلیقـاع الـداخلي، ، اإلیقـاع الخـارجي : هما جانبیندرس عطیوي
  . نیة عند الشاعروانب الجمالیة الفرس للجاتتبع الد

لـذي غالبـا مـا یؤسـس ى شعریة مثـل العنـوان ا یتولد من رؤ أن اإلیقاعاألول رأىي الجانب فف
ســیس ، وقـد یكـون التأببـ بحــر الخ، التــي تؤسـس القـصیدة علـى"فـضحهما" كقـصیدة للتفعیلـة اإلیقاعیـة

  فكــان،اإلیقــاعمــصدرا لتكــون  ، كمــا یــرى عطیــوي، ویعــد البنــاء الهیكلــي،4نابعــا مــن مطلــع القــصیدة

                                                             

.55ص: وحدة البناء اإلیقاعي في شعر مظفر النواب: رزیج، ستار: ینظر.  1  
.57، صوحدة البناء اإلیقاعي في شعر مظفر النواب: رزیج، ستار: ینظر.  2  
.59ص: السابق.  3  
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س علــى رالحـظ الــداو ،حمیـة قــصیرة المقطــعلفـي قــصائده الم یختــار بحـر الخبــب أو المتقــارب لـشاعرا
  . شعاره بكثرةتدویر في أ، وبروز ظاهرة ال الداخلیة بین أسطرها، تولید القوافيقصائد النواب

أكــان تكــرارا ســواء ، تــشرة فــي أشــعار الــشاعرنظــاهرة التكــرار الم خــصفمــا فــي الجانــب الثــاني أ
   :1 نحو قوله ال شعوریاا تكرارأم تكرار تقسیم أم، نیاابی

   األشیاء كل  أقرأأنوطني علمني "

  ".وطني علمني

 :2أشعار النواب كما في قوله في  یظهربأنواعه الجناس یرى الدارس أنو

   ."اقتلع المحتل والمختل بالتطبیع"

 ،النــوابأشــعار صدر فــي تي التــوازن ورد العجــز علــى الــهر ظــا كثیــرة علــىأمثلــةورد عطیــوي وأ
  : 3فمن قوله على األولى

  هو ال یفهم فقه العشق "

   ".هو ال یفهم فقه القلب

  :ومن قوله على الثانیة

  "        في الندامىأفرط أنمحال       األمس إني       سالم یا ندامى"

 مــع ،األمثلــة كثیــر مــن فــي ، تــشابهتنهــاإ اإلطالــة والتكــرار، حتــىعلــى دراســة عطیــوي غلــب و
 كتـاب األسـدي وبـین دراسـة عطیـوي فـي  بـیناالخـتالف ن بـدإاو  فـي كتابـه،سـدي األأوردهـاالتي تلك 

  . عطیوي جانبا واحدادرسشعار النواب، بینما  من جانب ألأكثر تناول األول

  

  
                                                             

.251، صالرؤى اإلیقاعیة في شعر مظفر النواب: عطیوي، حاكم: ینظر.  1  
.255ص: السابق.  2  
.257ص: السابق. 3  
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   :نهایة رضوان :7:2:2:1

القـرآن ثـر  أولـت، وقـد تنا"اللغة في شعر مظفر النواب "عنونت نهایة رضوان دراستها بالتالي   
 أســماء أو آلیــات  أشــعار الــشاعر، اقتباســات كثیــرة وردت فــيوتوقفــت الدارســة أمــام، فــي لغــة النــواب

  :1 كقولهوشكلت هذه االقتباسات عامال بارزا في قصیدة مظفر ،أو استدعاء القصص القرآنيور س

  خرجت إلى الضحى ملتفتا"

  ".هبفألفیت العمائم آیة الكرسي تعلوها بتنقیط من الذ

ارت علیـه الدراسـات الـسابقة، فبـالرغم مـن  لم تحد عن المـنهج الـذي سـأنهایالحظ على الدراسة 
  فیهـاتالتـي تناولـ الـصفحات أن إال،  ي الـذي بـرز فـي شـعر النـواب الفكـر الـصوفأمـام الباحثة فقتو
مثلـة التـي سدي، حتى من حیـث األ یاسین واألدراسة لم تختلف كثیرا عنیة فرإلشارات النحویة والصا

   .2تستشهد بها

 تظهــر وقــداأللفـاظ البیئیــة فــي شـعر النــواب،  وأفـردت الدارســة جانبــا مـن دراســتها للتركیــز علــى
ـــي ــ ـــــشكل جل ــــي ب ـــــة الماضـ ـــا بیئ ــــ وأ،فیهــ ـــــشي أنســـــة  الدارتدكـ ــواب ت ـــ ــــصائد الن ــــسیة  قـ ـــــه النفـ باتجاهات

  :3 كقولهألفاظهضل ف، فتلونت المدن العراقیة بواالجتماعیة

   ترابيعرف كیف أحبأو"

  فمن ال تراب له ال سماء له

  والقنادیل قد رجفت 

  ".وتوسلت بالزیت أن یستمر

 ا  شــاعرهرهــظت، فاإلعجــاب والمــدح واإلطــراء لهجــة هــي اللهجــة الــسائدة فــي هــذه الدراســة وتبــدو
ویالحـــظ علـــى هـــذه الدراســـة أیـــضا اتكاؤهـــا علـــى دراســـات ســـابقة ، المسستـــال رفـــض التراجـــع وااثوریـــ

                                                             
بلس، فلــسطین، ، جامعــة النجــاح، نــا)رســالة ماجــستیر غیــر منـشورة( اللغــة فــي شــعر مظفــر النــواب: رضــوان، نهایــة: ینظـر. 1
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وهـي بـذلك ال تخـرج  ن واألسـدي فـي دراسـتیهما الـسابقتینتناولهـا یاسـی لة ونمـاذج كـان قـدٕوایرادها ألمث
   .عن روح الدراسات السابقة في أكثرها

  :عالمحمد عبد ال :8:2:2:1

ٕان كـان ، والني الجانـب الجمـالي الـشكتناولت ،" الصورةإیقاع "كتب عبد العال مقالة عنوانها
قـت بط" ةیـلیلوتریـات " تناولـت قـصیدة واحـدة هـي  فهـو أنهـا ؛بقة فیها عن الدراسـات الـسااختالفثمة 

   . النوابقصائدت غالبیة لو بعكس الدراسات السابقة التي تنا،جنه المعلیها هذا

ي الجانــب ففـ ،مــا المـشهد الـشعري عنــدها بانوروأمـام، أمـام الـصورة عنــد مظفـر عبـد العــال توقـف
وى تس لتـصل إلـى مـ،یدیولوجیـة الجمالیـة واألألبعـادا تجـاوزت في شـعر الـشاعر الصورة أنى أر األول
یتحــرك بــین " یـة لیلوتریــات " الـصورة فــي  فإیقــاع ،قــدرة علـى الفعــلمــن ماتــه المنطوقـة لك لمــا ل؛التـوتر

 عنـد عبـد العـال األمثلـة جاءت ، وقدیرهستقبل في تغ، والمالماضي في أخطائه، والحاضر في وقاحته
  : 1نواب فحین یقول ال،مصداقا لتقسیماته

   ." التینبأزهار من عسل اللیل أميي نصنعت"

حـزن الوجـودي الـذي الزمـه، ویـرتبط الماضـي بالمـستوى ، ال كما یـرى عبـد العـال، یرسمالشاعرف
  : وذلك في قوله،التاریخي في كشف الواقع وفضحه

   " بالذلأنبیك علیا ما زلنا نتوضأ"

   .ةساتنا الحالیأ م علىللتأكید ؛تاریخ ال الشاعرفظوف

 العثـور علـى الرغبـة فـي :هـي ،ى أنها تبرز في ثالثة محاورأرو المستقبلیة الصورةتحدث عن و
  . إیجاد وطن، والرغبة في التغییربة في تشاركه الحیاة، والرغ أنثى

                                                             
، الحـوار المتمــدن، بانورامـا المـشهد الـشعري قــراءة فـي قـصیدة وتریـات لیلیـة: إیقــاع الـصورة: عبـد العـال، محمـد: ینظـر .1

   .م2005، 1293
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النـواب قــد تــدرس  نــصوص أن  مهـم هــوأمــر الجانــب الثـاني علــى ، وهـو یــدرسكـد عبــد العــالوأ
 وهــو 1،واألدبیــة واالجتماعیــة تتالقــي فــي الــنص الواحــد لمظفــرالیــة قیم الجم فــال؛وفــق منــاهج متعــددة

  .  األسطة والبطي في دراستیهماال یختلف عما رآهبذلك 

 ، الدراسـات الـسابقةالـذي سـارت علیـهنفـسه كانت دراسة عبد العال قـد سـارت علـى المـنهج ن ٕوا
وتــشابه  األفكـار الــسابقة نــاول، قــسم منهـا تأخــرى تناولـت النــواب وفـق هــذا المـنهج دراسـات تبعتهــافقـد 

  .2 شرح القصائدأمام توقف آخروقسم  ،في الطریقة

  : دراسة العباس عبدوش9:2:2:1

ـــته تنــــاول  ـــب فــــي دراسـ ــــالراهن"الكاتـ ــــشعر ب ــــش :عالقــــة ال ــــر النــــواب ومحمــــود دروی  مظف
 الواقـع؛  العـالمإلـىن كانـت تقـود القـارئ ٕوا"اللغة الشعریة، فهـي ًمركزا على مظفر النواب  ، "نموذجین

  .3" العالم البدیلإلىفهي ذاتها التي ستقوده 

ذهــب   مـا علـىبــرهن بــین أسـطر النـواب الـشعریة؛ لیویـربط الكاتـب بقـدر مــن الجمالیـة الرائعـة
 فیــرى أن االنفــصال واضــح بــین الــذات وموضــوعها فــي العــالم الواقــع، ویختــار نمــاذج محــددة علیــه،

  .دیلبینما یظهر اإلتحاد بینهما في العالم الب

لیـرى أن اللغـة لـدى النـواب تعمـل علـى محـو "؛ "عـروس الـسفائن"یتوقف الكاتب أمـام قـصیدة 
  .4"، من خالل الواقع البدیل)الماضي(ما علق من عالم الواقع 

ویــرى كـــذلك أن العالقــات بـــین األزمنــة ال تأخـــذ مــسارا محـــددا، فأحیانــا تـــم إقــصاء الحاضـــر 
 إذا كـــان الـــشعر -حـــسب رأیـــه– للحاضـــر األول، هـــذا البائـــد ألجـــل حاضـــر أبـــدي، لكـــن دون تـــشریح

                                                             
، الحـوار المتمـدن، صیدة وتریـات لیلیـةبانورامـا المـشهد الـشعري قـراءة فـي قـ: إیقـاع الـصورة: عبـد العـال، محمـد: ینظـر.  1

   .م2005، 1293
  .م2012عبداللطیف، محمود حسان، مظفر النواب خصوصیة شاعر، المجلة الثقافیة، : ینظر.  2
  ).م10/12/2015: تاریخ النقل( 

www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id  
، )رسالة دكتوراة غیر منـشورة( ، مظفر النواب ومحمود درویش نموذجین: شعر بالراهنعالقة ال: عبدوش، العباس: ینظر. 3

  .125، ص)ت.د(جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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لیـــرى أن الـــذات الـــشاعرة تتلقـــى امـــالءات "؛  فیتخـــذ مـــن الوتریـــات نموذجـــا كـــان مرتهنـــاراهنـــا، أمـــا إذا
ــشكله  هـــي حاصـــل ارتهـــان -كمـــا یقـــول–، فالنثریـــة التـــي توصـــلنا إلیهـــا الوتریـــات .1"الموضـــوع، وال تـ

  .2اقعي، بل هو الذي یفرض علیها نثریتهاللواقع، وهي ال تفرض شیئا على الزمن الو

  : من منهجأكثر على اتكأت دراسات :3:2:1

 إحــساس، مــا اســتطاعت، بكــل حیــاة النــواب ومــا انتابــه مــن اإللمــامحاولــت بعــض الدراســات 
تجاه ما جاوره مـن همـوم وهـواجس تخـص النـاس، ومـا عـانوه مـن فئـة ظالمـة مـستبدة، هـذا مـن جهـة، 

  .هذه الدراسات جوانب فنیة شكالنیة بارزة في شعره، تناولت أخرىومن جهة 

ور ، التوجـــه الــشكالني والتوجـــه الماركـــسي، بحـــضالـــشتیتینحظــي هـــذا المـــنهج والــذي یجمـــع 
 للنـواحي الـشكلیة، مـع اإلخـالص والـسبب فـي ذلـك یعـود للرغبـة فـي ؛واسع في النقد العربي المعاصر

وأشـــهر ءت هـــذه الدراســـات مزیجـــا مـــن منهجـــین،  فجـــا3عـــدم التخلـــي عـــن القـــیم وااللتزامـــات الواقعیـــة،
   :ات في ذلكالدراس

  :البدایات والشمول -باقر یاسین : 1:3:2:1

 إذ یعـد مــن ؛، فـي فتــرة مبكـرة نــسبیا"حیاتــه وشــعره: مظفـر النــواب" أصـدر بــاقر یاسـین كتابــه
  .الدراسات البكر التي تناولت الشاعر، واعتمد علیه كثیر من الدارسین

طـالع ن أكثـر مـن مـنهج، وذلـك مـن خـالل اال فـي كتابـه مـزج بـی یاسینارئ أنیظهر جلیا للق
علــى فهــرس المحتویــات، فقــد اعتمــد فــي غالبیــة فــصول كتابــه علــى المــؤثرات التــي أحاطــت بالــشاعر 

بینمــا  وأثرهــا فــي نتاجــه الــشعري، فكــان اعتمــاده علــى المــنهج االجتمــاعي فــي هــذه الفــصول واضــحا،
جمــالي لنــواب، ســائرا بــذلك علــى المــنهج اللجانــب الموســیقي فــي شــعر اتنــاول فــي الفــصل الخــامس ا

  .الشكالني

                                                             
1 .196ص: السابق.   
2 .248ص: السابق.   
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توقـف الـدارس فــي الفـصل األول أمــام حیـاة النــواب وأتـى علـى مولــده وعائلتـه ودراســته وعملـه وفــصله 
منـــه وهربـــه المتكـــرر مـــن األنظمـــة الحاكمـــة وســـجنه األكثـــر تكـــرارا، وربـــط یاســـین بـــین هـــذه المـــؤثرات 

 فقــد أضــحت ؛1توضــح أثــر هــذه العوامــل" یــات لیلیــةوتر" بــزوغ نجــم الــشاعر، وقــصیدة الخارجیــة وبــین
  .هذه القصیدة أشبه بسیرة ذاتیة أو مذكرات خطها النواب تعبیرا عما عاناه وما ألم به

وجـــاء الفـــصل الثـــاني بعنـــوان الـــشعر الـــشعبي العـــامي، تنـــاول فیـــه الـــشعر الـــشعبي العراقـــي، 
للریــل " ربــي، ثــم تنــاول الــشعر الــشعبي العــامي عنــد مظفــر، بــدءا مــن والــشعر الــشعبي فــي الــوطن الع

فاجــأ اســتقبالها واإلعجــاب بهــا النــواب نفــسه وممــن أعجــب بهــا الــشاعر الكبیــر ســعدي التــي  ،"وحمــد
  . وغیرها" عشایر سعود، ومضایف هیل، وزرازیر البراري"یوسف، وانتهاء بقصائده 

ـــا أغــــراض قــــصائده العامیــــة فجــــاءت فــــي  سة، وفــــي اختیــــاره للهجــــة الغــــزل والــــسیا: نیاثنــــأمـ
 والــسكاني، والعامــل االجتمــاعيالعامــل : العامیــة، رأى یاســین أن ذلــك یعــود ألســباب ثالثــةالجنوبیــة 

 فنـراه یـربط البیئـة والمجتمـع بأشـعار النـواب، كمـا هـو ، 2السیاسي، والعامل الذاتي والتجربة الشخصیة
مـن هـذا الفـصل أورد الـدارس مختـارات مـن شـعر النـواب الحال في النقد الماركسي، وفي جزء خـاص 

  .الشعبي

ـــدارس حـــدود دراســـته فـــي الفـــصل الثالـــث، فتنـــاول الـــسیاب وأدونـــیس، ونـــزار قبـــاني،  وتجـــاوز ال
لمــدن والبلــدان فــي شــعره، وهــذه المیــزة فــي شــعر النــواب ا وقوفــه علــىوصــوال إلــى مظفــر النــواب فــي 

ا عربیا وقومیا تقـدمیا، إضـافة للبعـد االجتمـاعي والطبقـي، لیست ثانویة، بل هي میزة تعطي شعره بعد
الذي یشكل أساسا معروفا لفكر الشاعر، وهـي بلـدان داخـل حـدود الـوطن، یـسكنها الفقـراء، وتعرضـت 

  :3للظلم واالضطهاد وبؤر للثورة یقول فیها

  استهدي بقلبي كلما ضعت"

  هنا خارطة للوطن العربي

  ."ال تقبل شبرا ناقصا منه
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وأورد الــشواهد والــصور التــي رســمها لتلــك المــدن، ومــع أنــه أورد مثــاال علــى فلــسطین إال أنــه لــم      
" القــدس عــروس عــروبتكم" القــدس، فهــل غابــت القــدس عــن أشــعار النــواب؟ مــع أن أســطره ذكــر یــورد

 .تصدح بها الحناجر حتى اللحظة

ارهم؟ ومــا اذا اختــولــم یختلــف الفــصل الرابــع عــن ســابقیه، فــدرس أبطــال مظفــر وصــفاتهم ولمــ
 فهــم أبطــال عملیــون ومناضــلون، وأكثــرهم وقعــوا شــهداء وواجهــوا المــوت، ؛1الخــواص المــشتركة بیــنهم

ویخرجون من قلب الشعب، أو هـم رمـوز وقـادة فـي التـاریخ اإلسـالمي والعربـي، فتعامـل معهـم النـواب 
  .بالوفاء والشمولیة والصدق

ــب  ــــدارس فــــي الفــــصل الخــــامس علــــى الجوانــ ـــى وركــــز ال ــیقیة واللغویــــة والبالغیــــة وعلـ الموســ
فقـد اعتمـد أغراض النـواب الـشعریة،وهو مـا یبـدو خروجـا علـى المـنهج العـام المتبـع فـي هـذه الدراسـة، 

ولعل ذلك كان ركیزة لدارسـین آخـرین اعتمـدوا علیـه فیه على منهج النقد األدبي في تحلیل النصوص،
  . مثل محمد طالب األسدي

 مــن أهــم الفــصول، فــرأى أن النــواب یتقیــد باإلیقــاع دون أن یتقیــد واعتبــر یاســین هــذا الفــصل
" بــاللون الرمــادي"عر العمــودي، مــع أنــه نظــم قــصیدته بــاألوزان المعروفــة، ولــم یتمــسك بمیكانیكیــة الــش

  . على النسق الكالسیكي

وقسم قصائد النواب على البحـور الـشعریة التـي شـاع نظـم قـصائده علیهـا، فـرأى أن إیقاعـات 
  2.المتدارك والمتقارب والرمل والرجز هي األكثر استخداما في شعرهبحور 

 فتنـاول أشـعاره ؛ستعینا بـالمنهج الجمـالي الـشكالنيوتوقف أمام النواب فـي صـیاغته للـشعر مـ
ج لیوضـح جمــال التعبیــر بالكلمــات ومكانتهـا، وحــاول یاســین فــي هــذا الجـزء مــن الفــصل اســتخدام مــنه

ــتش عــــن األ؛التحلیـــل النفــــسي ـــق الــــشاعر بكلمــــات  لیفـ ــباب الــــسلوكیة والنفــــسیة التـــي تقــــف وراء تعل سـ
 فوجـد أن ذلـك نـاتج عـن التجـارب المـرة والقاسـیة التـي ة؛ نحو استخدامه لكلمة اللیل بكثـرمحددة، على

 ثم درس الـصیاغات البالغیـة، حیـث التـشبیهات واإلسـتعارات والجـرأة والـشجاعة فـي ،3عاناها الشاعر
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 ورآه فـي أسـلوبه ینـزع نحـو ،1ة الشاعر بـالقرآن فـي العدیـد مـن أسـطره الـشعریةواستعان نحت الكلمات،
اإلطالـــة الملحمیـــة وبـــروز مـــنهج الحـــوار المـــسرحي والـــسرد القصـــصي، وتنـــوع أغراضـــه فـــي الـــسیاسة 

  . والغزل والخمرة والوصف والهجاء

ال شـعریة  ولـم تكـن أعمـاها فـأدرج بعـض؛رئوأما المختارات فیالحظ أن صاحبها لم یخدع القا
كاملـــة، كمـــا یالحـــظ أن اســـتخدامه بعـــض عنـــاوین القـــصائد بأســـماء لـــم یتطـــابق ومـــا ورد فـــي أعمـــال 

، التـي یقـول إن النـاس اصـطلحوا علـى تـسمیتها "جـسر المبـاهج القدیمـة" قـصیدة مثل الحقة للشاعر، 
السـم هـي أسـطر ا قصیدة غیر تلك التي وردت، واألسطر الواردة بهـذا "تل الزعتر" بینما ،"تل الزعتر"

وتریـــات  "عــة دار قنبـــر، وقـــصیدة أخــرى بعنـــوانالــواردة فـــي طب" بحـــار البحـــارین"مــأخوذة مـــن قــصیدة 
 طبعـة الحقـة، إال أن النـواب كـان قـد أشـار ة، فمع أن هذه القصیدة لم ترد في أی"لیلیة، الحركة الثالثة

  .2 في مقدمة طبعة الوتریاتهایلإ

 :ي الخیرعبد القادر الحصیني وهان :2:3:2:1

في خمـسة فـصول  " شاعر المعارضة السیاسة: مظفر النواب" جاء كتابهما الموسوم بعنوان
جتمـاعي وطـورا یركـزان علـى جوانـب فنیـة تـارة یدرسـان الـشعر وفـق المـنهج اال ف؛تعددت فیها المنـاهج

ــب حیــــاة النــــواب الحیاتیــــة ــت بعــــض جوانــ ــــة استعرضــ ـــدان أن هــــذه الدراســــة النقدی  جمالیــــة، فهمــــا یؤكـ
  3.والشعریة

تنــاول المؤلفــان فــي الفــصل األول شــعر النــضال الــسیاسي عنــد النــواب، الــذي بــدا واضــحا فــي 
انتمائـه، فهــو ینتمــي للعروبــة وللقرمطیـة وللفالحــین والفقــراء وللحــزب الـشیوعي، ومــع هــذا فأســلوبه فــي 

 فیقـول فـي 4جتمـع،وطن والمالنضال ینطلق من آرائه الخاصة والمستقلة والحرة في قضایا السیاسة وال
  :5وتریاته

  یا حامل مشكاة الغیب بظلمة عینیك"
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  ترنم من لغة األحزان 

  ."فروحي عربیة

بــشارة عـن سـلیمان بـن خـاطر وسـهى تتحـدث  فأشـعاره ال تنفـك ؛تـرتبط أشـعاره كـذلك بمواكبـة الحـدثو
ــد أكــر ة فــوق ، الــذي هــبط بطــائرة شــراعیوحــسین مزنــر وجهیمــان وخالــد أكــر وغیــرهم، فیقــول فــي خال

  :1معسكر إسرائیلي

   علیهماهبط"

  نك قرآننافإ

  قل هي البندقیة أنت

  ."حدومالك من كفؤ أ

 مـــرورا بملحمـــة ،ابتـــداء مـــن مالبـــسات خالفـــة عثمـــانعاره كـــذلك علـــى التعریـــة الـــسیاسیة وتركـــز أشـــ
   .2كربالء، وصوال إلى التفریط بالقدس

ام وجـدان الجـسد والـنفس والـروح، ومثلهـا وتنـاوال فـي فـصل آخـر أشـعار المواجیـد فـي شـعره، وتوقفـا أمـ
النــواب فـــي المــرأة والخمـــرة والمنـــاخ الــصوفي، فتـــدخل فـــي جــسد القـــصیدة فـــي تكــوین أعمـــق حـــضورا 

  .3وأكثر ألوانا

المباشـرة وانخفـاض درجـة المجـاز، : وقد درسا في الفصل الثالث أسلوب النواب الشعري مركزین علـى
اكــة، خاصــة فــي المقــاطع الــسیاسیة، وركــز المؤلفــان علــى ومــا یرافقــه مــن صــیاغة لغویــة بــسیطة ورك

  :4حضور الموروث الثقافي في استحضاره للقرآن وألسماء بعض الشخصیات على نحو قوله

  كفرت بمن یحملون القوامیس"

  ."في حرب صفین هذي
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  .السخریة والتهكم ویظهر التكرار بأنواعه بشكل واضح في أشعاره، وكذلك

ع  شــــهادات وآراء نقدیــــة تناولــــت الظــــاهرة النوابیــــة، وختمــــا الكتــــاب وأدرجـــا فــــي الفــــصل الرابــــ
  .بمختارات من شعره

ن بعــضها جــاء مقلــدا ومكــررا إالكتــاب مقــاالت الحقــة عدیــدة، حتــى وســارت علــى نهــج هــذا 
   .1لألفكار ذاتها التي وردت في الكتاب

 بعـض النقـاددیـة لـدى ویبدو أن الطریقة التي اعتمد علیها المؤلفان قد تحولت إلى طریقة تقلی
  :م للنواب ومن الدراسات التي تشابهت في هذه الطریقةفي تناوله

ـــر النــــواب"  دراســــة هــــاني الخیــــر،.1 ــین الجــــرح العراقــــي ونهــــر : مظفـ ـــسیاسیة بــ شــــاعر المعارضــــة الـ
  .2"األسئلة

 ، فـأوردت فـي دراسـتها مقـاالت ومقـابالت"مظفـر النـواب الـشعر والحیـاة"دراسة میادة خضر علي، . 2
  .3عدیدة أجریت مع الشاعر، إضافة إلى مختارات من شعره في جزء آخر من الدراسة

    :أحالم یحیى :3:3:2:1

اتبعــت األســلوب ذاتــه " ســجن الغربــة واالغتــراب: مظفــر النــواب"یبــدو أن الكاتبــة فــي كتابهــا 
مـسة عـشر ت الكاتبـة فـي فـصول كتابهـا الخوظفـ فقـد ؛ عبد القادر الحـصیني وهـاني الخیـرالذي اتبعه

  . أكثر من منهج

وثیقـــا بـــالواقع الـــذي یعیـــشه رأت الكاتبـــة فـــي مقدمـــة كتابهـــا أن قـــصائد النـــواب تـــرتبط ارتباطـــا 
ـــى أن الـــشاعر نهـــل مـــن ینـــابیع ؛العربـــي  فارتبطـــت بـــالحنین واألنـــین، وارتبطـــت بالـــشهداء، وتـــذهب إل

  . دهما كان له أثر واضح في سطور قصائ ؛عرفة والتراث والقرآن المتعددةالم

جتمـاعي فــي الفـصول األربعـة األولـى التــي درسـت فیهـا طفولـة الــشاعر تـضح بـروز المـنهج االا
ومنفاه  وأشعاره العامیـة، وارتبـاط أشـعاره بالمناهـل الثقافیـة، كـل ذلـك جـاء مـن خـالل ربـط الكاتبـة بـین 
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، "وتریــات لیلیــة"   فقـصائد؛حیاتـه ومــا عانــاه، وبـین أشــعاره التــي تعبـر تعبیــرا صــادقا عـن هــذه المعانــاة
ل تمثــل الجوانــب األولــى مــن دراســة یحیــى، بینمــا تناولــت الدارســة أمثلــة عدیــدة لتــدل" وبحــار البحــارین"

 فللقـرآن وللقـصص التاریخیـة والدینیـة أثـر واضـح فـي أشـعاره فیقـول ؛على عمق منابع الشاعر الثقافیـة
  :1"ـ الحركة الثانیة وتریات لیلیة"في قصیدة 

  ال أمك قد كانت بغیاویا أخت هارون و"

  وزكریا وسلیمان بن خاطر، كان صدیقا نبیا

  ."ٕواماما

ــشاعر وووقفـــت الدارســـة فـــي ا ــیقي تركـــزلفـــصل الخـــامس أمـــام أســـلوب الـ  علـــى اإلیقـــاع الموسـ
  . والبناء العروضي لقصائده، وطریقة إلقائه للشعر الذي اتسم بألوان عدة قل نظیرها عند اآلخرین

 أمـــام تتوقفـــو فـــي شـــعره، وحـــضور المـــرأة، االلتـــزام علـــى ظـــاهرة وركـــزت فـــي الفـــصول األخیـــرة
، وفــي 2 عنــد التـصوف الــذي جـاء بــشكل واقعـي جدیــدكمـا توقفــتالفلـسفة التــي تغنـى بهــا فـي الخمــرة، 

 مثلتـــه قـــصائد عدیـــدة، أشـــعارهظهـــور الكتابـــة البـــارزة عـــن الغربـــة فـــي الفـــصل الحـــادي عـــشر رأت أن 
  .خیر ما یمثل ذلك" المساورة أمام الباب الثاني" و"قراءة في دفتر المطر"  فقصائد

جـاءت بعــض الفــصول فــي كتــاب الدارســة مختلفــة عــن الدراســات الــسابقة، مــع أنهــا فــي فــصول 
ـــةأخـــرى ا ــراد مقـــابالت وحـــوارات مـــع ؛عتمـــدت التقلیـــد والتكـــرار واإلطال  فـــشابهت هـــاني الخیـــر فـــي إیـ

 :، وأوردت ذلــك فــي الفــصول"والــصدىالــصوت "الــشاعر، وكــررت مــا قالــه عــادل األســطة فــي كتابــه 
الرابع والتاسع والثالث عشر، واتبعت أسلوب شـرح القـصائد علـى حـساب الجوانـب الفنیـة التـي حاولـت 

  .3معالجتها، ولم تخل الدراسة كذلك من بعض األخطاء في المعلومات
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  : فوزیة الجابري:4:3:2:1

ویتـضح  ،"دراسة فنیة موضـوعیة: ابالمرأة في شعر مظفر النو" جاءت هذه الدراسة بعنوان   
 أي ؛ الفنــي وبــین تناولهــا لموضــوع واحــدمــن خــالل العنــوان أن الدراســة مزجــت بــین المــنهج الجمــالي

  . جتماعي والجمالي، فدرست الموضوع والشكل معاأنها جمعت بین منهجین اال

ــیتین ـــر اصـــطبغ بـــصیغتین أساسـ فهـــو الـــسیاسیة والغربـــة، :  همـــا،رأت الباحثـــة أن شـــعر مظف
بـه، وللمـرأة حـضور بــارز ّمناضـل وثـائر كمـا فـي شــعره الـسیاسي، ووحیـد ضـعیف كمـا فــي قـصائد تغر

  .في كلتیهما، وجعل لها أكثر من صورة، فهي األم والحبیبة والمرأة المستباحة والبغي

ًفصورتها كأم، بدت إما أما حقیقیة أو أما لشهید أو مناضل ً1:  

  فأمي هي النخلة الحالمة "

  ." األنهر الحالمةوأمي هي

  :2فاألم هنا هي أمه الحقیقیة، أما في قوله

  وكانت أمي واقفة قدام الشعب بصمت فرفضت "

  عترف اآلن اعترف اآلن ا

  ."رفضت وأطبقت فمي

وتظهـر صـورتها كحبیبـة غائبـة، تركهـا الـشاعر عنـدما ، و فـي هـذا المثـال أم مناضـل تـؤازرهفتبـد
  : 3غادر وطنه

  ني طویال ولما تأخر بالباب حز"

  ."رأیت مفاتیح غرفتها، ومشابكها، ومشداتها
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أن النــواب التــزم الــشعر ي أشــعاره كناحیــة غزلیــة، فهــي تــرى ورأت الجــابري أنهــا تــرددت قلــیال فــ
، ویبـدو أن الباحثـة لـم تطلـع علـى 1سیاسـة نعثر في شعره على موضوعات غیر السیاسي، أي أننا ال

  :2 حین یقول"رباعیات" وقصائد أخرى مثل ،"سلفیني" شعر المواجید عند النواب خاصة قصیدته

  تأتي الحدیقة تكوي مالبسها "

  ربما نهدها یشتهي لیلة البارحة 

  ..ربما یشتهي أن یراها النور جدب

  ."أتشهي ثیابك فوق السریر النسائي  أمطري     

 مـة القـضیة خد لتكـون فـي؛، كمـا تقـول كامرأة عربیة مـستباحة، جـاء بهـا النـوابأما صورة المرأة
  : 3أو ورقة ضغط على الضمیر العربي

   ."وطني البدوي نساؤك منهوبة"

ــواب بـــین المـــدن ال ــد باإلضـــافة إلـــىو ،عربیـــة المـــستباحة وبـــین هـــذه المـــرأةوربـــط النـ  مـــا ذكـــر فقـ
 غیــاب الحبیبــة، فــشعوره خــصوصا فــي صــورة البغــي، كمــا تــرى الباحثــة،استحــضر النــواب المــرأة فــي 

حـــث عـــن إنـــسان، فجـــاء بهـــا النـــواب لتـــؤنس وحدتـــه، أو هـــي شـــریفة إذا مـــا قارنهـــا بالوحـــدة دفعـــه للب
  .4بالحكومات العربیة التي باعت ما یمس الكرامة والشرف، أما هي فلم تمنح سوى الجسد

وتمیــزت دراســة الجــابري عـــن غیرهــا مــن الدراســات الـــسابقة بالموضــوعیة، فهــي تــرى أن لوحـــة 
 لمـا اشـتملت علیـه ؛لوحـات حـضورا، إال أنهـا مـن أقـل اللوحـات فنیـةالمرأة في شعر النواب من أكثر ال

  . فجاءت غالبیة األشعار خطابیة تقریریة بغیة استثارة العواطف؛من التكرار

مظفر النـواب، وقـد اتبـع الدارسـون  مقاالت عدیدة تناولتباإلضافة إلى الدراسات السابقة فقد    
  .جتماعي والشكالني في تناولهم للشاعرلى المنهجین االمدین في دراستهم ع معت،فیها الطریقة ذاتها

                                                             

.68، صدراسة فنیة موضوعیة: المرأة في شعر مظفر النواب: الجابري، فوزیة: ینظر.  1  
.566م، ص1996دار قنبر، : ، لندناألعمال الشعریة الكاملةالنواب، مظفر، .  2  
.68، صدراسة فنیة موضوعیة:المرأة في شعر مظفر النواب: ري، فوزیةالجاب: ینظر.   3  
.69ص: السابق . 4  



 50 

 رأى ففـي جانـب منهـا ؛"جدلیة اللغة والرؤیة في شعر مظفـر النـواب"كتب جاسم محمد مقالة بعنـوان 
 والنفـسیة تتـدخل فـي واالجتماعیـة، فـدوافع الـشاعر الـسیاسیة آالمه النواب یستمد جمیع تجاربه من أن

ــب إبـــداعات ـــي انتزعـــت مــــن أن رأى خـــرآ القـــصیدة، وفـــي جانـ  قـــصائده تمتلـــئ بالـــصور الـــشعریة الت
  .محیطه المكاني

 البیئــة فــي أســهمت قــصائد النــواب تــشي باتجاهاتــه النفــسیة واالجتماعیــة التــي أنوجــد الــدارس 
  :1تكوینها فیقول

   ترابيأحبعرف كیف أو"

  ."فمن ال تراب له ال سماء له

 لــدى الماركــسیین الــذین مــألوف أمــر، وهــو هأشــعارفتوحــد الــشاعر مــع لغــة الحــدث الیــومي فــي 
  . التحرر من اللغة نتاج ذلك فكان؛ للجماهیراألدبي نتاجهم إلیصالیطمحون 

ورأى كـذلك أن المــأثور الـشعبي الــذي شـاع فــي شـعر النــواب كـان بمثابــة مهـارة فنیــة أكثـر منهــا 
  .حالة انفعالیة

  :دراسات تناولت جانبا واحدا :4:2:1

ومــع التــشابه البــسیط بینهــا ،  النــوابأشــعار مــن ا جانبــا واحــدةیــد عداســاتودر مقــاالت تتناولــ
جانــب واحــد مــن الجوانــب  فــي اختــصاصها وتناولهــا لهــا اختلفــت عنوبــین الدراســات الــسابقة، إال أنهــا

، وثالثــة وأخــرى تناولــت الرمــز الــدیني ، البیئــةتدراســة تناولــ فهنــاك ؛أشــعار النــواب غلبــت علــىالتــي 
ومع االختالف في الجوانـب التـي تنـاول بهـا الدارسـون مظفـر، فـإنهم اختلفـوا كـذلك فـي ، تناولت المرأة

  .المناهج، فقد سار كل منهم وفق منهج معین في الجانب الذي تناوله

                                                             
ــر. 1 ــم: ینظـــ ـــسام، جاســـ ـــاد، جدلیـــــة اللغـــــة والرؤیـــــة فـــــي شـــــعر مظفـــــر النـــــواب: جــ ـــل( م2005، جریـــــدة االتحــ ـــاریخ النقــ : تــ
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، وقــد تنــاول "جــدل الحداثــة فــي الــشعر"  فــي كتابــهوفیــق خنــسةراء آأول هــذه الكتابــات هــي 
، فكـان ذلـك عالـة علـى ألنها توجهت لهموم المجتمـعصاحبها القصیدة الحدیثة، وكیف خسرت نفسها 

  . ن الشاعر قائد مظاهرة أو بوق تحمیسالقصیدة، وكأ

 یطغــى علیهــا الحــزن وتغــرق فــي أى أنــهرو ،"وتریــات لیلیــة"خنــسة أمــام قــصیدة النــواب توقــف 
  .ذاتیة مفرطة

ــتائم  لیقـــرر أن مــــا یقولــــه لـــیس شــــعرا، انــــ؛ فیهـــا إلــــى النثریــــةمیــــلى أن الــــشاعر یأكمـــا ر ه شــ
  .1لیلیة نهایة منهج شعري وقمته بآن واحد أن وتریات :خنسة إلى التاليصل وورخیصة وسوقیة، 

 علــى قــصائد نطبــق هــذا الكــالمولكــن إن كــان مــا یقولــه خنــسة فــي الوتریــات صــحیحا، فهــل ی
  حــین أثــار حفیظــة خنــسة تحدیــداالنــواب كلهــا؟ هــذا إن اســتبعدنا مــا قالــه النــواب، وفــي المقطــع الــذي

نـــه لوحـــة مـــن البنـــاء أعتقـــد أ ":، فكـــان رد النـــواب"أن اتجـــاه النـــواب قـــد خـــرب جمالیـــة القـــصیدة" :قـــال
   .2"الجمالي المتتابع الذي یثیر شهیة الخیال

ــدر،وثــاني هــذه الكتابــات هــي مقالــة  ــة العراقیــة فــي شــعر مظفــر "  وعنوانهــامحمــد البن البیئ
ـــواب ـــوان یظهـــر مـــن ، و"الن ـــىأالعن ــب وانـــه ركـــز عل ـــة تظهـــر  جانـ نـــه توســـع فـــي أحـــد، مـــع أن المقال

  . الموضوع، وشذ أحیانا عن العنوان، لیتوقف عند المرأة في شعره، أو حدیثه عن موقفه من العرب

 الــشعر ومـع تطــرق الـدارس إلــى شــعر النـواب الفــصیح، إال أن الغالـب علــى هــذه الدراسـة هــو
ــدارس أنــهالــشعبي بكــرة التــي عكــست قــصائده فیهــا بیئــة المرحلــة الم:  جــاء فــي مــرحلتین، فــرأى فیــه ال

ـــه وفهمـــه للحیـــاة الـــشعبیة الریفیـــة العراقیـــة، واقامـــة  ٕبغـــداد الـــشعبیة، والمرحلـــة الثانیـــة تتمثـــل فـــي تغلغل
  .  یرى صاحب المقالة، كماالشاعر باألریاف هي التي عرفته إلى دقائق الحیاة هناك

الموضــوع معالجــة مختلفــة عــن وعــالج  ،توقــف البنــدر أمــام جوانــب المــرأة فــي أشــعار النــوابو
فـــاألخیر درس المـــرأة فـــي شـــعر النـــواب الفـــصیح، ال فـــي شـــعره العـــامي كمـــا فعـــل  ؛ الجـــابريمعالجـــة
  . البندر
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ـــم یعـــرض نفـــسه كحقیقـــة ثقافیـــة متمیـــزة لهـــا وجودهـــا المـــستقل فـــي أرو ى الكاتـــب أن النـــواب ل
 ؛ الــسیاب فــي هــذا الجانــبه وبــینینــن العكــس خــرج مــن الحــزب، ویقــارن بالتنظــیم الحزبــي، وحــین كــا
ثنــین معــا، وبقــي مــستمرا فــي إنــشاده عــن الــسیاب فــي أنــه لــم یخــرج علــى االلیقــرر أن النــواب اختلــف 

  .1لفكرة الثورة

، تنـاول "أسـئلة محرمـة إلـى مظفـر النـواب" : وعنوانهـاأحمد بـزونوثالث هذه الكتابات مقالـة 
التــشفي مــن العــرب تحــت رایــة ى أنهــا لغــة أر و، عنــد النــواب، كمــا تناولهــا خنــسةكاتبهــا جانــب اللغــة

ً أحدا بدءا بأوالد القحبة إلى المعزى والغنم، ثم یشتم اإلسالمیین عنـدما أمـضى  فهو لم یستثن؛الحكام ً
  2.معظم قصائده في الخمارة ومع بائعات الهوى

ة ورأى بـزون، فـي نهایـة مقالتـه، أن علـى النـواب أال یغـادر نفـسه وال ینـام علـى نجومیـة مهــدد
  .بالبهتان

ننـي لـم ل إهنـاك مـن یقـو:" علـى بـزون حـین قـالّوقد رد النواب نفسه، في مقابلة أجریت معه،   
 فیمـا هـي تغیـرت، بینمـا واقـع الحـالأتغیر منذ عشرین سنة، وما زلت أخاطب األنظمة باللهجة نفسها 

ــه یقــول لــیس هنــاك تغیــر، إذا لــم نكــن  م المقامــات الدینیــة ننــي لــم أحتــرإقــد تراجعنــا إلــى الــوراء، وقول
رجـال دیـن كتبـوا مثـل ن إ أن الـشعر العربـي یحفـل بـذلك حتـى لقراءتي مطالع خمریـة، فقـد تناسـي هـذا

  .3هذه القصائد

التواصـل بـالتراث الـدیني فـي شـعر مظفـر "  بعنـوانعبـد المجیـد حامـدورابع الدراسات دراسة 
  . فصول وتمهیدأربعة، وجاءت دراسته في "النواب
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 فـي نـسیج أو التواصل بـالقرآن الكـریم، الـذي جـاء محـصورا بـین قوسـین األول صلفال في تناول
 حامــد العدیــد مــن النــصوص والنمــاذج وأورد تلــویح، أو بلفظــة اإلشــارة مــن خــالل أوالجملــة الــشعریة 

  :1"كیف نبني السفینة في غیاب المصابیح والقمر" التي تمثل ذلك، فیقول في قصیدة

  هأسرار أول الكون عطانيأو"

  بأن أبتدئ واقفا

   خشبا في بنائيأنا وأكون

   جیدا یا شبابأوقدوا أال

  فاني قد وهن العظم مني 

  ." شیباالرأسواشتعل 

"  نمـاذج جــاء الــنص القرآنـي فیهــا فــي نـسیج الجملــة الــشعریة كمـا فــي قــصیدةإلــىولفـت الــدارس 
  :2" القبطانأیها

  سمعت الرفاق الثالثة "

  من داخل القبر

  صوتهمقد رفعوا زهرة 

  ." ولدت ویوم تموت وتبعث حیا یومالسالم علیك

  :3 قوله"عروس السفائن"إشارته بلفظة أو تلویح فأورد من قصیدة  في أما   

  لقد ذبحت ناقة اهللا"

  ."واقتسم السفهاء

                                                             

.21م، ص2001دار السعید، : ، رام اهللالتواصل بالتراث الدیني في شعر مظفر النواب: حامد، عبد المجید: نظری.  1  
.31ص: السابق.   2  
.41ص: السابق.  3  



 54 

ــودي،  وتحـــدث حامـــد فـــي الفـــصل الثـــاني عـــن تواصـــل الـــشاعر بـــالتراث الـــدیني المـــسیحي والیهـ
  :1"رینبحار البحا" فیقول في قصیدة

  ولقد ینقلب اللیل برغم إرادتنا"

  ویهوذا یكمن في بعض الناس 

  برغم دالالت الخیر

  ."حد حواریي المسیحأویهوذا 

 والمرســلین، ومـن النمــاذج األنبیـاءفـرد الـدارس الفــصل الثالـث فــي اسـتلهام الـشاعر لشخــصیات أ
  :2" إلمام المغنینلخصوصيا  السريمن الدفتر"  قوله في قصیدةأوردهاالتي 

  دعي العضة إذ ذاك تكلمهم"

  ."فالعضة مثل نبي یتكلم في المهد

وجــــاء الفــــصل الرابــــع فــــي تواصــــل الــــشاعر بالمــــذاهب الدینیــــة، كالــــشیعیة والــــصوفیة والوثنیــــة، 
والمالحــظ أن النمــاذج التــي أوردهــا الــدارس هــي تلــك التــي تلفــظ بهــا النــواب بهــذه األلفــاظ، بینمــا لــم 

وفي، والتـي بـدت بـارزة فــي ، خـصوصا الـشیعي والـص ومبادئهــاالمـذاهبیتطـرق حامـد إلـى أفكـار هـذه 
  .أشعاره

فقـد رأى  ؛"التنـاص فـي شـعر مظفـر النـواب" عنوانها ولؤي عطیة هذه الدراسات دراسة خامسو
 مرجعیـــات متنوعـــة، إلـــىتـــستند   والدینیـــة والتاریخیـــة جعلـــت مـــن نـــصوصهالقرآنیـــة الثقافـــة  اتـــساعأن

 والثالــث ، والثــاني فــي التنــاص التراثــي،القرآنــي فــي التنــاص األول :باحــثوجــاءت دراســته فــي ثالثــة م
  .في التناص الشعري

 والمالحـظ علـى ،واإلیحـائي على التنـاص اللفظـي وغیـر اللفظـي األولركز الدارس في الجانب 
 والتحــویر، مــع واالمتــصاص االجتــرارة فــي  التنــاص المتمثلــأنــواعحــد عــن ت لــم انهــتقــسیماته الــسابقة أ
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 لهـذا االنتمـاءتـأثیر  االعتمـاد علـى المـوروث الـدیني لمجـرد یـشأ"تالف المسمى فقط، وهو كذلك لم اخ
  .1" الدینیةاألجواء تلك بإثارة تقریب المعاني الحدیثة التي یریدها، أیضا أراد الموروث، بل

  : ففي قوله

  وجاء جنود سلیمان "

  " النمل فادخلوا مساكنكمأیها

 أیهـــا علــى واد النمــل قالــت نملــة یــا أتــوا إذاحتـــى ": ن قولــه تعــالىاســتمد النــواب هــذا الــنص مــ
  .2"النمل ادخلوا مساكنكم

 النـــواب فـــي التنــاص غیـــر اللفظـــي ال یقـــوم بتجمیــد الـــنص الغائـــب، بـــل یعیـــد أنووجــد الـــدارس 
 فــي ودمجــه، األصــلي تــذویب الــنص إلــى یعمــد أخــرىصــوغه علــى وفــق متطلبــات تاریخیــة، وبعبــارة 

  ":كیف نبني السفینة في غیاب المصابیح والقمر" فیقول في قصیدة قات جدیدة،سیا

   یعقوبآه"

  راقب بنیك فما افترس الذئب یوسف

  لكنه الجب

   ."آه العربیة األمة من الجب في آه

نــه یحــاول علــى قــصة یوســف علیــه الــسالم، فإن كــان النــواب قــد اعتمــد فــي الــنص الــسابق فــإ
  3. بي منها وعكسها على الواقع العراإلفادة

ــطره ة، فقــــدمت أ مباشــــرإیمــــاءة بــــرز فــــي شــــعر النــــواب بطریقــــة اإلیحــــائي التنــــاص أن عطیــــة ورأى ســ
 إلمـاممـن الـدفتر الـسري الخـصوصي "  على نحو قوله فـي قـصیدة؛إیحائیةالشعریة مضمونها بطریقة 

  :4"المغنین

  دم بعد ضیاع جنتهآلوال ندم ساور "
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  ."الندمل الجرح الطازج في حواء

 مخالفـة بألفـاظ اإلیحـاءجه وخروجهما مـن الجنـة عـن طریـق ودم وزب قصة النبي آالنوافلخص 
   .القرآنيلما وردت في النص 

 أو اســم أو لحــدث إشــارتهبــدا التنــاص التراثــي واضــحا فــي شــعر النــواب، كمــا یــرى عطیــة، فــي 
یجابیـة ، اإلاإلنـسانیة شخصیات مشهورة كان لهـا ثقلهـا فـي رسـم خارطـة إلىقصة مشهورة، فهو یعمد 

  :1" على الثالثةواإلقداماعترافتان في اللیل " منها والسلبیة، فمما ورد في قصیدته

  دقوا كفي بمسمارین من الصدأ البارد"

  ألميفارتج صلیبي وانهاروا من 

  ." قدمي الغفرانسألوا

ـــنص  ـــي الـ ـــذلك باألبعــــادالمــــسیح، وربطـــــه  لشخــــصیة إشــــارةففـ ــشاعر كــ  المعاصــــرة، ووظــــف الــ
  .اسین والمتنبي وفرعون وغیرهي والحشخصیة عل

 عـــادل أشـــعار النـــواب، فقـــد ســـبقه إلیـــه هـــذا الجانـــب فـــي إلـــى مـــن تطـــرق أولولـــم یكـــن عطیـــة 
ـــاتن كـــان بـــصورة عامـــة، وذلـــك فـــي حدیثـــه عـــن ٕ، وا"الـــصوت والـــصدى"ســـطة فـــي كتابـــه األ  الثنائی

فـــت دراســـته عـــن ، وتناولـــه كـــذلك عبـــد المجیـــد حامـــد، والـــذي اختل2والرمـــوز التراثیـــة فـــي شـــعر النـــواب
  .شملدراسة عطیة في أن الثانیة أوسع وأ

عبــد اهللا " قــصائد قدیمــة، ففــي قــصیدته حــاكى النــواب فــي التنــاص الــشعري، كمــا یقــول الــدارس،
  :یقول" اإلرهابي

  هدموا الدار"

  ."ٕواذاعات العرب األشراف تبول على النار

                                                             

.98، صالتناص في شعر مظفر النواب: عطیة، لؤي: ینظر.  1  
   49 صالصوت والصدى،: األسطة، عادل: ینظر. 2
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  :1یتناص فیه مع قول األخطل

         قالوا ألمهم بولي على النار   بهمیاف كلقوم إذا استنبح األض

، وقـد "النـورس الحـالم: مظفـر النـواب" : وعنوانهاعاید السراج هذه المقاالت هي مقالة سسادو
الـــرغم مــن أنــه كــان الــسباق إلــى فهــم القـــضیة  أن النــواب، علــى ، ورأى أمــام ظــاهرة الوضــوحتوقــف 

نـه مـن إلتي هي أقـرب إلـى البیانـات لقلنـا ة ا أنه لو خلي من المباشرة والمواقف الشعریالفلسطینیة، إال
   .2أفذاذ الشعر الحدیث

 فـي بعـض قـصائده، ولكنـه وضـوح نه ثمة وضـوح سیاسـي مباشـرأ معه وعلق النواب في مقابلة
  . تقتضیه الصورة الفنیة

ن كانت المباشرة قد بـدت فـي بعـض قـصائد الـشاعر، إ من المبالغة، فانوعجاءت أقوال السراج 
لكاتب قصائد الشاعر الخمریة والغزلیة؟ وثمة قصائد سیاسـیة فیهـا مـن عـدم الوضـوح مـا فهل تناسى ا

تبتعــد ابتعـــادا واضــحا عـــن  فمطلــع القـــصیدة واألجــزاء األولــى منهـــا ؛"بحــار البحـــارین" فیهــا، كمــا فـــي
  .المباشرة

الطریــق عالمــة فارقــة فــي شــعر "، وعنوانهــا نافــذ أبــو حــسان هــذه الكتابــات هــي مقالــة بعوســا
، ویتـضح مــن خـالل العنـوان أن الكاتـب تنـاول جانبــا واحـدا فـي أشـعار الـشاعر وركــز  "فـر النـوابمظ

 بفلـسفة  أن كلمة الطریق في شعر النـواب لـم تكـن عبثیـة، فهـي تـرتبط ارتباطـا وثیقـارأى الكاتب. علیه
وعیین ، وكــان للــشی"فرقــة الطریــق"  فللحــزب فرقــة فنیــة تحمــل هــذا االســم؛الحــزب الــشیوعي فــي العــراق

   .3قصدنواب لهذه الكلمة جاء عن درایة و، فاستلهام ال"مجلة الطریق"مجلة أیضا هي 

ّتوقــف صــاحب المقالــة أمــام هــذه اللفظــة، ورأى أن النــواب لونهــا حــسبما تقتــضي الحاجــة، فهــي 
نعتــاق والخــالص، وأحیانــا أخــرى یــصفها بــالوفي األمــین اءت فــي مــدلولها لتكــون الحریــة واالأحیانــا جــ

  .لصالمخ

                                                             

.102، صالتناص في شعر مظفر النواب: عطیة، لؤي: ینظر.   1  
.م2006، 1680 الحوار المتمدن، عددالنورس الحالم،: مظفر النواب: السراج، عاید: ینظر.  2  
.م2008، 4715، الحیاة الجدیدة، عددالطریق عالمة فارقة في شعر مظفر النواب: أبو حسان، نافذ: ینظر.  3  
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ــدیني فــي شــعر مظفــر الر" بعنــوان  وهــيصــادق المخزومــي هــذه الدراســات هــي دراســة ثــامنو مــز ال
 فــي قــصائد یابیة المفــردةیــرى انــسو، أهــم مالمــح القــصیدة عنــد النــواببــرز كاتبهــا فیهــا قــد أو ،"النــواب

   1. لحوادث التاریخ وتلوین الصورة، وتوظیفهاه وتطویعه للغة والزمن فیالشاعر،

اإلسـالمي بخاصـة، ، والعربـي  بعامـةاإلنـساني موضوع تفعیـل رمـوز التـراث أمامكاتب توقف الو
 :2به وضجوا األصحابن عاتبه ٕوا،  التراثجرحتمعن في النقر على  ى المخزومي أن النوابأرو

  خ نار التراثأني أنفیلومون "

   ."رفض الخردوات من الفقراء أأنا

رواد ، ویینصـواء ویـنبأسـماء أ شـعار النـواب هـيأ بـرزت فـي التـي األسماء أند المخزومي جوو
  . ثورة

استحـضر شخـصیة علـي، ورأى فیــه  النـواب أن –حمـد صـالح هاشـم  كمـا أ–ویـرى المخزومـي 
  :3المخلص له من عذاباته، التي كانت تتناوب علیه

  غابت عیناي من التعذیب "

  ق لحمي تحت السوط تشق

   سي في حجریه رأّط عليفح

  ."تتحمل فتحمل: وقال

،  یغلبــان علــى ســلوك اآلخــرینالحصیــصور كــذلك علیــا لیربطــه بالمــستقبل، حیــث الــدهاء والمــو
ن مدرســة عالمیـــة یرمزیــة الحـــس، ویــرى فـــي امـــم الـــذي جــرى بینه فــي قـــصته مــع معاویـــة والتحكــیكمــا

  :4للثورة

  ."تعلمت منك ثباتي وقوه حزني وحیداقد "
                                                             

.33م، ص2009. 8، مجلد2، عدد، مجلة القادسیةالرمز الدیني في شعر مظفر النواب: المخزومي، صادق: ینظر.  1  
.36ص: السابق.  2  
.39ص: السابق.   3  
.41ص: السابق.  4  
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   :1 الباطلعةالثورة مع الجیاع ومصار ذر عنده أبيوتمثل رمزیة 
   زجاج الشباك المقفل أبو ذر خلفكان "

   ."، فرفضت رفضت شجاعتهّع فيیزر
مظفــر النــواب فــي میــزان "ا ، وعنوانهــشــوقي بزیــغ هــذه المقــاالت مقالــة الــشاعر اللبنــاني تاســعو
 یحقــق فــي فتــره قیاســیة النجومیــة التــي بلغهــا فــي أناع النــواب ط كیــف اســت:، وتــساءل كاتبهــا"الــزمن
ـــدأ فــــي أ صــــعودا وتأصــــلت نیات،الــــسبعی لــــسبب هــــو  اورأى أن ؟هاانحــــدارئــــل التــــسعینیات بدایــــة اولتبـ

ابي فــي بــالط ار فــرق بینــه وبــین الفــالطریــب وتمثیــل، و، ومــا فیــه مــن غنــاء وتتالعــب النــواب بــصوته
 .بأوتار عوده، ودفعهم للنوم عبر التالعب وأضحكهم،  الحاضرینىسیف الدولة حین أبك

 إضــافة إلــى، اإللقــاء الــشعري الــذي یأخــذه بزیــغ علــى النــواب هــو جانــب األول الجانــب یبــدو أن
،  بــشكل مفــرط، كمــا لــو أنــه مراســل حربــي یــصف الحــرب-  كمــا یقــول بزیــغ–لــشعر یس النــواب لیتــس

اء هـي مفعولـه بانتتهـنآنـي ی هذا النوع من الكتابـة هـو مجـرد تنفـیس إن، ثم وأعداد الشهداء والمصابین
   2.الحدث

 وقــد اختــار العنــوان والشخــصیة التراثیــة فــي شــعر ســامي كــریمذه الدراســات، دراســة وعاشــر هــ
ســیمیائیة العنــوان والشخــصیة التراثیــة فــي شــعر " النــواب لتكــون هــدفا لدراســته، التــي جــاءت بعنــوان

  ".مظفر النواب الوتریات اللیلیة اختیارا
 اختیـار أن األول المبحـث  فـي فیـرى الكاتـب؛ة في مبحثین كما یظهر من العنـوانجاءت الدراس

كانـت  الوتریـة التـي اآلالتالنواب عنوان هذه القصیدة یحمل مدلوالت عدة، فلربما یستحـضر الـشاعر 
ــاء تمـــأل ــوان لتـــتالءم مـــع أنهـــا آخـــریـــل  ویـــرى فـــي تأو كـــان صـــغیرا،أیـــام بیتـــه أرجـ  جـــاءت بهـــذا العنـ

ـــعالـــسیمفونیة الموســـیقیة والتـــي تتـــشكل مـــن   الوتریـــات بهـــذا العـــدد مـــن  حركـــات ، وكـــذلك جـــاءتأرب
ــن الـــسرعة بنظمهـــا علـــى البحـــر أنالحركـــات، ومـــا یـــرجح هـــذا القـــول   النـــواب مـــنح القـــصیدة نـــسبة مـ

  .3المتدارك، وهو یشبه قالب السوناتا الموسیقي السریع نسبیا
ـــى الطــــرق التــــي اســـتعم ــث الثــــاني إل ــتدعائه وتطـــرق ســــامي كــــریم فـــي المبحــ لها النــــواب فــــي اســ

 یـرتبط بهـذه ا یـذكر مكانـأوو یـذكر قرینـة تـدل علیـه أ أن یـصرح باالسـم مباشـرة و إمـا فهـ؛للشخصیات
                                                             

.45ص: الرمز الدیني في شعر مظفر النواب: المخزومي، صادق: ینظر.  1  
.م2009، 2801، الحوار المتمدن، عددمظفر النواب في میزان الزمن: بزیغ، شوقي: ینظر.  2  
ا، مجلة الوتریات اللیلیة اختیار: یائیة العنوان والشخصیة التراثیة في شعر مظفر النوابسیم: موشي، سامي كریم: ینظر. 3
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 فـالمنفى الربـذي ؛"لـصحراء إلـى المنفـى الربـذي جـوازيمن سجن الـشاه إلـى سـجن ا" :الشخصیة كقوله
  .1یحیلنا إلى شخصیة أبي ذر الغفاري

ي واإلمـــام الحـــسین صیة علـــویالحـــظ علـــى هـــذه القـــصیدة، كمـــا یقـــول الكاتـــب، اســـتدعاء النـــواب لشخـــ
  ".أطلق فالح في أقصى الحنطة نارا" :هوازي وحمدان قرمط الذي یلمح إلیه بقولهوحسین األ

  .2لدراسات السابقة ودراسات أخرى جاءت مشابهة لهذا باإلضافة إلى مقاالت

  :جملة القول: الخالصة للفصل األول

للــشاعر مظفــر النــواب، ویالحــظ كــذلك یظهــر االلتفــات االســتثنائي والتوســع الكبیــر فــي تنــاول النقــاد 
 الغریـــب، فمـــن بـــاألمركثــرة الدراســـات التـــي تناولتــه مـــع بـــدایات القـــرن الحــادي والعـــشرین، وهـــو لــیس 

ســیة  رائعــا، ومــن ناحیــة ثانیــة كــان النــواب یعبــر عــن حالــة سیاأدبیــا قــدم النــواب نموذجــا أدبیــةناحیــة 
 فــصحف ومجــالت ملـــك ؛ف سیاســیة قــاهرةلبــوح بهـــا لظــروكثیــرین ال یــستطیعون اكامنــة فــي نفــوس 

ومــع األنظمـة، ونقـاد یخـشون علـى مناصـبهم ووظـائفهم، فــسیكون هـؤالء حـذرین فـي تنـاولهم للـشاعر، 
، وجـد النقـاد متنفــسا لیخرجـوا عــن صـمتهم ویعبــروا األوســطالتغییـر الـذي حــصل، وتحدیـدا فــي الـشرق 

  .عما بداخلهم

ه نبـوءة شـعریة للتغیـرات التـي بـدأت تـرى النـور فـي الـدول تسابق النقاد إلى شعر النـواب لمـا وجـدوا فیـ
  :3 فهو القائل،العربیة، فكثیر من أسطره ترتبط ارتباطا وثیقا بما یحدث الیوم

  سیكون خرابا.. سیكون خرابا"

  سیكون خرابا

  ."هذي األمة ال بد لها أن تأخذ درسا في التخریب

  لسابقة هو ما عناه الشاعر؟فهل ما نشاهده الیوم بعد عقود على أسطر النواب ا

                                                             
ــار: ســیمیائیة العنــوان والشخــصیة التراثیــة فــي شــعر مظفــر النــواب: موشــي، ســامي كــریم: نظــر. 1 ا، الوتریــات اللیلیــة اختی

   .132ص
  .؛)م19/12/2015: تاریخ النقل. ( م2005، جریدة إیالف، قصائد البیتزا وأشعار هوف دیلفري: منتصر، خالد: ینظر. 2
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مع كثرة النقاد المعاصـرین إال أننـا نفتقـد الـدور النقـدي المواكـب، الـذي مارسـته التقالیـد النقدیـة القدیمـة 
كــرة  إلــى فانتهــاءبــدءا مــن عــصر األســواق فــي القــدم، وصــوال إلــى االنــشغال بقــضیة اللفــظ والمعنــى و

وات قلیلـــة یفـــوق مـــا قدمـــه طـــه حـــسین ومحمـــد نجـــاز نقادنـــا فـــي ســـنإالـــنظم عنـــد الجرجـــاني، ومـــع أن 
 لعــدم اتكائهـا علــى ذائقـة مرهفــة ؛منـدور، إال أن هـذه الكتابــات تبـدو فاقــدة التـأثیر والقــدرة علـى التغییـر

ـــى  اإلشـــارةتجـــدر ، ف1وخبـــرة ووعـــي بفنیـــة القـــصیدة  مـــع غلـــب الدراســـات التـــي تناولـــت النـــواب،أأن إل
 جوانــب إلــى تلتفــت أنیثها عــن حیــاة الــشاعر دون  جــاءت مجــرد تــراجم شخــصیة تمحــور حــدكثرتهــا،

 تناولــت قــصائد محــدودة بــدا التركیــز أنهــا، وغلــب كــذلك علــى الدراســات أشــعارهفنیــة بــدت بــارزة فــي 
  . ال تقل قیمة جمالیة وفنیة عن السابقةأخرى قصائد إغفالعلیها واضحا، مع 

حتــى بــدا  واضــحا  ات، كثیــر مــن الدراســعلى المطلــق بالــشاعر والتغنــي بــه،اإلعجــابســیطر 
 خـشیة ؛ الحاكمـةاألنظمـةمواقـف ل أو جاءت مشابهة لمواقفهم الـسیاسیة همومواقف  بعض النقادآراء أن

 دولهـم، لموقفـه المعـادي أنظمـة هم تغنوا بشاعر حـوكم غیابـا مـن أو مراكزهم، إنمنهم على وظائفهم 
  . األنظمةلتلك 

 جوانـب تطرقـوا كـأبرز وسـمات شـعر النـواب عواإلیقـاوجاء تركیـز النقـاد علـى جمالیـات اللغـة 
حتى في تناول البعض للجوانب الفنیـة الجمالیـة الـسابقة، فقـد ولها، حین درسوه وفق المنهج الجمالي، 

أو تكـراره لـبعض الحـروف، بعیـدا عمـا تحملـه مـن بعـد جاء التركیـز مـن النقـاد علـى المفـردات الغریبـة 
التـي تحتـاج مـن نـه یكتـب بقناعاتـه الجمالیـة، أسه نـواب نفـصوفي أو موسیقي أو جمالي، بینمـا رأى ال

ـــه انفتاحـــات بهـــذا االالمت لكـــن كمـــا   فجـــاءت انفتاحـــات النقـــاد مقیـــدة ومحـــددة،2تجـــاه،لقـــي أن تكـــون ل
 القــراء والمهتمــین فیمــا لــو إثــراء بإمكانهــا كــان أخــرى وفــق منــاهج نقدیــة ذكــرت، نــادرا مــا تناولــه النقــاد

  .  مثال النفسيأو درس وفق المنهج التكویني

                                                             
  )م2/5/2016: تاریخ النقل(الشعر والجمهور، نقال عن جریدة األهرام،: شوشة فاروق: ینظر. 1

www.arabicnadwah.com/modernism/sheir-shusha.htm  
 .م2000، 10لنواب، صحیفة المنتدى الثقافي العراقي، عددالنعماني، ریاض، حوار مع ا. 2

www.youtube.com/watch?v=nxUUJKWEySE  
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ٕتــسابقت دور النــشر والطباعــة علــى إصــدار طبعــات مختلفــة للــشاعر مظفــر النــواب، وان دل 
 واختالفــه عــن ســـائر شــعراء عـــصره، حققهـــا،هــذا علــى شـــيء فإنمــا یـــدل علــى الــشهرة الواســـعة التــي 

ائـج تطمـح كثیـر مـن دور النـشر إلـى أن تكـون الـسباقة  فهو اسـم ر؛واألثر الكبیر الذي تركه في القراء
  . مع أسماء شعراء آخرین، مقارنة من مردود مادي كبیرلطباعة أشعاره وتوزیعها لما یحققه لها

 الكبیــر الــذي نلحظــه االهتمــامولقــد كانــت الــسنوات الــسابقة عجافــا، لــم یلــق فیهــا النــواب هــذا 
لجمیــع، بمــا فیهــا دور النــشر، یتهربــون مــن متابعتــه أو الیــوم، فمواقفــه مــن األنظمــة الحاكمــة جعلــت ا

 الكبیــر الــذي االهتمــاممــن طباعــة أشــعاره، بعكــس مــا نــراه فــي وقتنــا الحاضــر، وعلــى الــرغم مــن هــذا 
ـــارئین ـــا زالـــــت تثیــــر قلـــــق القــ ـــة قــــصائده ونـــــشرها مـ ــواب الیـــــوم، إال أن إشــــكالیة طباعــ  یحظــــى بـــــه النــ

بعـضها الـبعض أوقعـت دارس النـواب فـي حیـرة، هـل یـرجح  فكثرة الطبعات واختالفهـا عـن والدارسین؛
  هذه الطبعة أم تلك، أم هل یعتمد على صوت الشاعر؟ 

ویحیلنا هذا كذلك إلى بعـض اإلسـقاطات واإلضـافات التـي وردت فـي طبعـات أعمـال النـواب 
ذه الـشعریة، فظـاهرة الحـذف واإلضـافة والتغییــر تبـدو واضـحة فـي أغلــب طبعـات أشـعاره وقراءاتـه، وهــ

ًالظاهرة لیست ولیدة اللحظة، فقد یضطر المثقف العربـي، أحیانـا، أن یقـولُ  كالمـاً  كبیـرا، ویـصل بـه  ً
ً یلتــزم بهــذا الكــالم، أو أن یمــدح ملوكــا وحكامــاً كــان قــد هجــاهم ســابقا، إمــا المتــداد العمــر   أالاألمــر

 ف بعـض المقـاطع الـشعریة،، فیلجأ الكاتب، أحیانـاً، إلـى حـذ1به، أو للحصول على عطایاهم وهباتهم
  . لتتناسب وحالة الشاعر اآلنیة،أخرىٕواضافة 

وتعد هذه الظاهرة قدیمة جدیدة، ظهـرت فـي الـشعر العربـي القـدیم، حـین كـان الـشاعر ینتظـر 
یــر كــذلك مــن الناشــرین یهــا علــى مــسامع الجمهــور، وبــدا التغأً بعــد البــدء بكتابــة قــصیدته، لیقرأعوامــا

  .2صیدة الواحدة أكثر من صیغة، كما هو الحال في المیة الشنفريوالرواة فكان یظهر للق

                                                             
 .109، صالصوت والصدىاالسطة، عادل، : ینظر. 1
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وفي العصر الحدیث تعددت أوجه وأسباب الحذف والتغییر، فتغیر مواقف الـشاعر الـسیاسیة 
ٕوالفكریـة ســیتبعه تغییــر واســقاط ألشــعار ســابقة تتعـارض والمبــادئ الجدیــدة، وقــد یكــون الحــذف بطلــب 

  . ه األشعار في أماكن عدیدةمن دور النشر لتتمكن من توزیع هذ

وتعــد األســباب الــسیاسیة والجمالیــة والفنیــة أبــرز األســباب، التــي تــدفع الــشاعر إلجــراء تغییــر 
وتعــدیل علــى أشــعاره، فمحمــود درویــش اضــطر إلســقاط قــصائد مــن دواوینــه وحــذف وتغییــر مقــاطع 

  .شعریة كان قد كتبها ضد أشخاص بأعینهم أو أثارت غضب اآلخرین

ألســـباب سیاســـیة، واســـتبعد كـــذلك  مـــن أعمالـــه الكاملـــة،" أنـــا اآلخـــر"ش قـــصیدة حـــذف درویـــ
ـــة، لعـــدم نـــضوجها فنیـــا، كمـــا یقـــول، أو العتبارهـــا مراهقـــة" عـــصافیر بـــال أجنحـــة"  مـــن أعمالـــه الكامل

الطفولـة شـيء والمراهقـة شـيء أخـر وهـذا هـو المبـرر " إحدى المقابالت معـه، في ، كما صرح شعریة
  .1"كل شاعر یرتكب كثیراً  من الحماقات...  قطع أجزاء من جسدي الشعري الوحید إلقدامي على

للحقیقــة "  وكلمــات شــعریة بــأخرى وذلــك علــى نحــو قولــه فــي قــصیدة اواســتبدل درویــش أســطر
  .2" حفنة من غبار ناإن هذا السالم سیترك" : ... جهانو

  :بینما ظهر السطر السابق في طبعة أخرى على النحو اآلتي 

  .3" حفنه من غبارناالرحیل سیتركذا إن ه.. 

  .   بعض أسطره الشعریة، إضافة إلى التغییر ألسباب دینیة درویش  أدى إلسقاطهذا وغیره

                                                             
جــدل الــشعر والــسیاسة والذائقــة دراســة فــي ظــاهرة الحــذف والتغییــر فــي أشــعار محمــود : نقــال عــن كتــاب عــادل األســطة. 1

 .75م، ص2013، نابلس، 1، طدرویش
 . 1993عن طبعة المشرق العربي، بیروت، . 2
  .م1993، عن طبعة المغرب العربي، عكا. 3
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 فهــذا ســمیح القاســم أقــدم علــى ه،ٕوان كــان هــذا حــال درویــش، فحــال كثیــر مــن الــشعراء ال یختلــف عنــ
م ، إضــافة إلــى 1991دى الــصادرة عــن دار الهــ" أغــاني الــدروب " حــذف بعــض قــصائد مــن دیــوان

  .1حذفه مقاطع وكلمات من قصائد أخرى

ــة، أو مختــارات      عنونــت كثیــر مــن دور النــشر قــصائد الــشاعر باســم األعمــال الــشعریة الكامل
ٕمـن شـعر مظفـر النـواب، ولـوحظ علـى هـذه الطبعـات اشـتمالها علـى أخطـاء واختالفـات واضـحة، وان 

إمالئیـة أو ظ أن االختالفات بینها لـم تقـف علـى جوانـب أمعن الدارس النظر في هذه الطبعات فسیلح
كـان لهـا دور كبیـر فـي داللیـة أو لفظیـة بل تعدتها إلى أخطاء واختالفـات  ،نحویة أو مطبعیة فحسب

  . تغییر المعنى المقصود في القصیدة، وجانبت هذه األلفاظ المعنى الذي رمى إلیه الشاعر

ـــات ـــباب التــــي أدت إلــــى هــــذه االختالفـ ـــوت واألسـ ـــا اعتمــــاد الناشــــرین علــــى صـ ــــرة أبرزهـ  كثی
 مقـاطع محـددة مـن بعـض القـصائد، نواب كان في كثیر من أمسیاته یقرأالشاعر، متناسین بذلك أن ال

علــى اعتبــار أنهــا قــصائد مكتملــة، كــإیرادهم قــصیدة  ،الطبعــات مقــاطع مــن مطــوالتفأدرجــت بعــض 
ــا مقـــاطع مـــن قـــصیدة" القـــدس عـــروس عـــروبتكم"بعنـــوان   كـــان النـــواب ، التـــي"وتریـــات لیلیـــة "مـــع أنهـ

یحــرص علــى إلقائهــا فــي كثیــر مــن المناســبات، باإلضــافة إلــى أن االعتمــاد علــى صــوت الــشاعر قــد 
بعــض المفــردات التــي قــد تــصدر مــن الــشاعر، ویبــدو مــرء فــي إربــاك آخــر، وهــو عــدم فهمــه یوقــع ال

ـــب ـــن األسـ ـــببا آخــــر مـ ـــسابقة، ســ ـــات الـ ــــى الطبعـ ــــضا عل اب التــــي أدت إلــــى هـــــذه ًاعتمــــاد المــــشرفین أی
 إلـى مـا االلتفـاتفقاموا بطباعة القصائد على غرار ما جاءت في الطبعات الـسابقة دون االختالفات؛ 

ــــة الطبعــــات علــــى طبعــــة دار قنبــــر فــــي قــــصیدة  ـــن أخطــــاء، كاعتمــــاد غالبی ـــا مـ ـــات عــــرس "فیهـ یومیـ
 ،وتجـــدر اإلشـــارة. متجـــاهلین القـــصیدة األم الكاملـــة الـــواردة فـــي طبعـــة منـــشورات حطـــین" االنتفاضـــة

"  إلــى أن الطبعــات علــى كثرتهــا تــشابهت فیمــا بینهــا حتــى فــي االختالفــات، فتــشابهت طبعــات،بدایــة
ً طبعــة دار الــصادق تجنبــا للتكــرار يفیمــا بینهــا، فجــاء اختیــار" دار الــصادق" و" صــفحات"و" فــاروس
  .واإلطالة
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شـعر النـواب فـي قـسم ، الطبعـات التـي صـدرت باسـم مختـارات مـن وسأتناول فـي هـذا الفـصل
خاص،  وفي قسم ثـان سـأتناول األعمـال الـشعریة الكاملـة، وسأشـیر فـي هـذین القـسمین إلـى القـصائد 

 فـــي مـــسمیات بعـــض القـــصائد، وكـــذلك واالخـــتالفالـــواردة والمحذوفـــة، والقـــصائد المـــضافة الجدیـــدة، 
ات مــن مقــدمات، األخطـاء الــواردة فــي عنــاوین بعـض القــصائد، وخلــو بعــض القــصائد فـي هــذه الطبعــ

 بـین الطبعـات، باالختالفـات وسـأختم هـذا الفـصل ،وفي قـسم ثالـث سـأتناول إشـكالیات ترتیـب القـصائد
 بـین االختالفـاتوسأورد نماذج لبعضها مرجحا طبعة على أخرى، وسـأتبع ذلـك بملحـق خـاص بكافـة 

عـة مؤسـسة حطـین طبعة الوتریـات وطب: الطبعات، أما المقارنة فستعقد بناء على طبعات أساسیة هي
  .وطبعة دار قنبر

  :مختارات من شعر النواب: 1:2

أصــدر مهتمــون كثــر بالــشاعر مختــارات شــعریة لــه اشــتملت علــى قــصائد محــددة، ومــن هــذه 
  :المختارات

  :حیاته وشعره ـ دار الغدیر: مظفر النواب: 1:1:2

ـــارات  ــات وال، )م1996( التــــي صـــدرت عــــام تعـــد هــــذه المخت التــــي دراســــات مـــن أقــــدم الطبعـ
شــرف علیهــا بــاقر یاســین الــذي لــم یخــدع القــارئ حــین أشــار إلــى أنهــا مختــارات تناولــت النــواب، وقــد أ

فـات، وبلـغ عـدد القـصائد من شعر النواب، وأوردها في الفصل السادس من كتابه، وأطلق علیها مقتط
  . وعشرین قصیدةفیها إحدى

همــا قـصیدتان لــم تــردا فــي أیــة ، و"صــفر العمــر" ، وقـصیدة"أمیــة الــسكین" أورد یاسـین قــصیدة
الحركة الثالثة التي لم ترد في أیة طبعـة، وكـان النـواب قـد أشـار " وتریات لیلیة"طبعة تالیة، كما أدرج 

هنـا حركتـان مـن الوتریـات، ومـا زلـت أغـور  "وتریـاتال فـي مقدمـة ، ویظهر ذلـك مـن قولـهإلى وجودها
  .1في لجج الحركة الرابعة

                                                             
 .7، صوتریات لیلیة: النواب، مظفر. 1



 67 

، وقــد صــدرها الــدارس بتمهیـــد، "قــراءة فــي دفتــر المطـــر" رات علــى قـــصیدةاشــتملت هــذه المختــاو     
  كلهـــابـــین ســـبب كتابتهـــا، والمالحـــظ أن الطبعـــاتوإلـــى أنهـــا أول قـــصیدة للـــشاعر بالفـــصحى،  ریـــشی

  .ٕأغفلت أمر هذا التمهید، مع أنه مهم لقراءة القصیدة وتحلیلها، والقاء الضوء علیها

 ،رهــا أي اخــتالف مــع عنـاوین قــصائد النــواب المعروفــةولـیس فــي عنــاوین القــصائد التـي اختا
، ویـــرى أن النـــاس اصـــطلحوا علـــى "جـــسر المبـــاهج القدیمـــة" أن بـــاقر یاســـین أورد قـــصیدة عنوانهـــا إال

، قــصیدة قائمــة بــذاتها، لیــست هــي "تــل الزعتــر"، ویــرى قــارئ النــواب أن قــصیدة "تــل الزعتــر"  تــسمیتها
بحــار "، مــا هــي إال مقطوعــات شــعریة مــن قــصیدة "ج القدیمــةجــسر المبــاه"التــي أوردهــا یاســین، وأن 

  ".البحارین

   : ـ دار المنارةمختارات شعریة للشاعر مظفر النواب: 2:1:2

 الدراسـات التـي صـدرت عـن هـاني الخیـر وعبـد القـادر لـى فـي الفـصل األول عتأتیـكنت قـد       
قــد ألحقــا فــي كـل دراســة مختــارات مــن الحـصیني، وتنــاوال فیهــا النـواب، ســیرته ومیزاتــه الــشعریة، وكانـا 

  .شعره

، خمــس قــصائد فقــط، إن )م1996(أورد الدارســان فــي دراســتهما الــصادرة عــن دار المنــارة و    
  .صح أن نطلق علیها قصائد، والحقیقة أنها مقتطفات من قصائد

وهـي ، "أیهـا القبطـان"و" ما هم لكنـه العـشق"و" وتریات لیلیة" حقة على اشتملت القصائد الملو    
ــد أقـــــص ـــــر، وقــــ ـــي طبعــــــة دار قنب ـــة بقــــــصیدتین جدیــــــدتین ائد وردت فـــ ــــصائد الثالثـــ ـــع الدارســــــان القـ تبـــ
  .1"مالزم عن المسك وشتائم جمیلة"و" حسین مزنر:"هما

مختـــارات مـــن عیـــون شـــعره، ب )م2001(، الـــصادرة عـــام الدراســـة الثانیـــة لهـــاني الخیـــراتبعـــت    
التـي أطلـق " بـاللون الرمـادي"لحركـة األولـى، وقـصیدة ا" وتریات لیلیـة"وأورد فیها مقتطفات من قصیدة 

ومـا هـم لكنـه "  ، وهو عنـوان لـم یـرد فـي أیـة طبعـة سـابقة أو تالیـة، وأدرج كـذلك قـصائد"دمشق"علیها 
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ـــا القبطــــان "و" عــــروس الــــسفائن"و" قــــراءة فــــي دفتــــر المطــــر "و" العــــشق ا قــــصیدتین ، مــــضیفا لهــــ"أیهـ
  .1"تظار یوم حزینفي ان "و" أنا أقرأ الغیب : "جدیدتین

فلـــم یـــورد القـــصیدتین الجدیـــدتین ، )م2007( والتـــي صـــدرت عـــام الدراســـة الثالثـــة للخیـــر،أمـــا
، التــي تــسمى فــي طبعــات "محمــد الــدرة" بــدال منهمــا قــصیدة وأدرجاللتــین وردتــا فــي الدراســة الثانیــة، 

، وقـد صـدر الخیـر 2" دمـاؤك مـا زال الحـسین مقـاتال "، وقـصیدة "وأنت المحـال الـذي ال یبـاع"  أخرى
كانت المقدمة قد وردت فـي طبعـة الوتریـات، فیمـا لـم یـرد وبمدخلین ومقدمة، "  وتریات لیلیة "قصیدة 

  .المدخالن في أي طبعة سابقة أو الحقة

  :)ت.د( ـ  دار الصادق ـاألعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب: 3:1:2

 هــي طبعــة أعمــال كاملــة، إال أنهــا لــم علـى الــرغم مــن أن الغــالف أشــار إلــى أن هــذه الطبعــة    
تـشتمل إال علــى سـبع وعــشرین قـصیدة فقــط، وأســقطت تـسع عــشرة قـصیدة مهمــة كانـت قــد وردت فــي 

ت هــذه وضــموغیرهــا، " طلقــة ثــم الحــدث"و" بنفــسج الــضباب"و" بحــار البحــارین"طبعــة دار قنبــر منهــا 
وأنــت " ، وقــصیدة"قمــم" قــصیدةالطبعــة قــصیدتین جدیــدتین لــم تــردا أیــضا فــي طبعــة دار قنبــر، همــا 

  ".المحال الذي ال یباع

ویالحظ المرء وهو ینظر في فهرس هذه الطبعة أن كاتبها محمد جـاد اهللا أسـقط قـصائد مثـل    
، ولكــن المــرء "قــراءة فــي دفتــر المطــر"و" ســلفیني"و" البقــاع البقــاع"و" عــن الــسلطنة المتوكلیــة"قــصیدة 

  .3ن سقوطها اقتصر على الفهرسرجة، وأصائد الدیوان یلحظ أنها مدوهو یقرأ ق

وهـذه القـصیدة لـم تـرد منفـردة "القـدس عـروس عـروبتكم " رت هـذه الطبعـة بقـصیدة بعنـوانّصد
وتریـــات "فـــي طبعـــة الوتریـــات، ولـــو كانـــت قـــصیدة قائمـــة بـــذاتها لمـــا أوردهـــا الناشـــر ملحقـــة بقـــصیدة 
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المـساورة أمـام "و" وتریـات لیلیـة"و" فقـراءصـرة ال"و" األسـاطیل"، ویالحظ القارئ وهو یقـرأ قـصائد 1"لیلیة
، أنهــا خلــت مــن األســطر التــي صــدر "قــراءة فــي دفتــر المطــر"و" قــصیدة عــن بیــروت"و" البــاب الثــاني

  .الشاعر بها قصائده المذكورة

ـــة أنهــــا أدرجــــت فــــي قــــصیدة أكثــــر مــــن قــــصیدة، " وتریــــات لیلیــــة" ویالحــــظ علــــى هــــذه الطبعـ
  .2"تل الزعتر"وعلى مقاطع من قصیدة " سلطنة المتوكلیةعن ال"  على قصیدة الوتریاتفاشتملت

كما بدت فیها أخطاء في عناوین بعض القصائد، التي ظهـرت عناوینهـا فـي طبعـة دار قنبـر 
  : وهذا ما یتضح في الجدول اآلتي،مختلفة

  طبعة دار الصادق  طبعة دار قنبر

  یومیات عروس االنتفاضة  یومیات عرس االنتفاضة

  قصیدة من بیروت  قصیدة عن بیروت

  زنزانته وما هم لكنه العشق  وما هم لكنه العشق

  ثالثة أمنیات على بوابة السنة الجدیدة  ثالث أمنیات على بوابة السنة الجدیدة

، مــع اخــتالف فــي "مــن الــدفتر الــسري الخــصوصي إلمــام المغنــین"وضــمت الطبعــة قــصیدة 
، كمـا أن القـصیدة لیـست مطابقـة كلیـا "مغنـینمـن الـدفتر الخـصوص إلمـام ال"العنوان الذي كان باسـم 

لطبعــة دار قنبــر، بــل هــي أجــزاء منهــا، واألرجــح أن هــذه الطبعــة اعتمــدت علــى صــوت الــشاعر فــي 
  .إدراج النص، فقد ألقاها في إحدى أمسیاته كما جاءت فیها
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  : طبعة دار دجلةـ أجمل قصائده : النوابمظفر : 4:1:2

 علـــى ،)م2008( وصـــدرت عـــامعلیهـــا یوســـف الزبیـــديشـــرف اشـــتملت هـــذه الطبعـــة، التـــي أ
جـاءت فـي ثالثـة أقـسام وأدرجـت فـي " بحار البحـارین" ثالث وثالثین قصیدة، مع مالحظة أن قصیدة

  .1مواطن مختلفة

في هذه الطبعة هناك سبعة وعشرون عنوانـا مطابقـا لعنـاوین طبعـة دار قنبـر، بینمـا القـصائد 
" جـرس عطلـة"و" قمـم: "إلـى هـذه الطبعـة قـصائد جدیـدة مثـلكانت مقتطفات ولیست كاملة، وأضـیفت 

  ".أنت المحال الذي ال یباع"و

، كأنمــا اعتمـــدت علـــى "جــسر المبـــاهج القدیمـــة"وأدرجــت هـــذه الطبعـــة كــذلك قـــصیدة بعنـــوان 
، وهمـا "بكائیـة علـى صـدر الـوطن"و" یـا قـاتلتي"كتاب باقر یاسین، كما أضیفت إلیها قـصائد بعنـوان، 

  .التي لم یدرجها الزبیدي في طبعته" وتریات لیلیة" جزء من  قصیدة

المـساورة أمـام "و" عـروس الـسفائن"و" بنفسج الضباب"و" قراءة في دفتر المطر"وخلت قصائد 
  .، من المقدمات التي سبقت هذه القصائد في طبعة دار قنبر"الباب الثاني

بعــض العنــاوین فیهـــا علــى الــرغم مــن أن الزبیــدي أدرج قــصائد محـــدودة فــي طبعتــه، إال أن 
  :اختلفت عنها في طبعة دار قنبر، وهذا ما یتضح في الجدول اآلتي

  طبعة دار دجلة  طبعة دار قنبر

  السلخ الدولي وباب األبجدیة  المسلخ الدولي وباب أبواب األبجدیة

  اعترافان في اللیل واإلقدام على ثالثة  اعترافتان في اللیل واإلقدام على ثالثة

  من الدفتر الخصوصي إلمام المغنین  لسري الخصوصي إلمام المغنینمن الدفتر ا

  ..إلى الضابط الشهید ابن مصر  لیس بین الرصاص مسافة

  زنزانته وما هم لكنه العشق  وما هم لكنه العشق
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  :مظفر النواب شاعر الثورات والشجن ـ طبعة صفحات: 5:1:2

 فــي )م2010( فــي عـام ود یعقـوبجـاءت قـصائد هــذه المختـارات التــي أشـرف علیهــا أوس دا
  .القصائد الفصیحة، والقصائد العامیة: قسمین

اشتمل القسم األول على ثـالث وخمـسین قـصیدة، منهـا إحـدى وأربعـون وردت فـي طبعـة دار 
لم ترد في فهرس هـذه الطبعـة، إال أنهـا " عن السلطنة المتوكلیة ودخول الفرس"قنبر، ومع أن قصیدة 

مكتملـة تحــت عنــوان منفــصل، ومــع " تــل الزعتــر" أدرجــت كـذلك قــصیدة ، و) 66(أدرجـت فــي صــفحة
، ویالحظ كـذلك أن صـاحب هـذه المختـارات )71-67(ذلك فقد أورد یعقوب مقاطع منها في صفحة 

كمــا لــو أنهــا أربــع حركــات ال حركتــان، خالفــا لطبعــة الوتریــات؛ وبــذلك " وتریــات لیلیــة" نــشر قــصیدة
  . تتشابه هذه الطبعة مع طبعة دروب

، "فــاروس"و " دار الــصادق"، ومثــل طبعتــي "نــدامى"و" بــراءة" وخلــت هــذه الطبعــة مــن قــصائد
ده، وهنـــاك قـــصیدتان فقـــد خلـــت بعـــض القـــصائد مـــن العبـــارات التـــي صـــدر بهـــا النـــواب بعـــض قـــصائ

ـــف عنــــوان بــــاللون " ، وقــــصیدة "یومیــــات عــــرس االنتفاضــــة " قـــصیدة : همــــاو،  كــــل واحــــدة منهــــااختل
  ".اللون الرمادي" وورد عنوان الثانیة"یومیات عروس االنتفاضة " رد عنوان األولى، فقد و"الرمادي 

  :األعمال الكاملة مظفر النواب ـ طبعة فاروس: 6:1:2

 إســالم إبــراهیم، وجــاء عنــوان غالفهــا )م2011( التــي صــدرت عــامأشــرف علــى هــذه الطبعــة
ــوان غــــالف طبعـــة دار الـــصادق، وتــــشابهت معهـــا فـــي القــــص ـــى غـــرار عنـ ائد التـــي أوردتهـــا، مــــع عل

  .االختالف في الترتیب

، وهما قـصیدتان لـم تـردا "افضحهم " و" قمم: " وأدرجت هذه الطبعة قصیدتین جدیدتین، هما
القـــدس "فــي طبعـــة دار قنبـــر، وتـــشابهت هـــذه الطبعـــة، مــع طبعـــة دار الـــصادق، فـــي إدراجهـــا مقطـــع 

أنهـا " وتریـات لیلیـة " هـو یقـرأ قـصیدة كقـصیدة وعنـوان مـستقل، ثـم یالحـظ القـارئ و" عروس عـروبتكم
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، وبدا التشابه أیضا بـین هـذه الطبعـة وطبعـة دار الـصادق، فـي القـصائد التـي خلـت مـن 1مدرجة فیها
  .مقدمات، وتشابهتا أیضا في اختالف عناوین بعض القصائد عن طبعة دار قنبر

  : طبعة دروبـمختارات من شعر مظفر النواب : 7:1:2

 ســتا وثالثــین ،)م2012( وصــدرت عــامتــي أشــرف علیهــا زیــاد أبــو لــبنضــمت هــذه الطبعــة ال
فعـــل " :قــصیدة، منهــا تـــسع وعــشرون واردة فــي طبعـــة دار قنبــر، واشـــتملت علــى قــصائد جدیـــدة هــي

  .2"زهرة الجنوب اللبناني " و" أنت المحال الذي ال یباع " و" قمم " و" مبني للمجهول 

، وهمـا "یـا قـاتلتي"و" القـدس عـروس عـروبتكم"وان أدرج زیاد أبو لبن في طبعته قصیدتین بعنـ
ــا مقطعـــان مـــن قـــصیدة ــل همـ ــا الـــشاعر فـــي قـــصیدة "وتریـــات لیلیـــة" لیـــستا قـــصیدتین، بـ ـــد كررهمـ ، وق

  .3الواردة في هذه الطبعة " وتریات لیلیة"

، "قـراءة فـي دفتـر المطـر"و" صـرة الفقـراء"و" األساطیل"و" وتریات لیلیة"ویشار إلى أن قصائد 
  . مقدمات صدرت بها، وكان الشاعر كتبها ممهدا بها لقصائدهخلت من

كما اختلفت عناوین بعـض القـصائد عمـا بـدت علیـه فـي طبعـة دار قنبـر أو طبعـة الوتریـات أو طبعـة 
  :مؤسسة حطین، وهذا ما یتضح في الجدول التالي

  طبعة دروب  طبعة دار قنبر

  وتریات لیلة  وتریات لیلیة

  ثالثة أمنیات على بوابة السنة الجدیدة  السنة الجدیدةثالث أمنیات على بوابة 

  من الدفتر الخصوص  من الدفتر السري الخصوصي إلمام المغنین

  أیها القبطان إلى سلیمان خاطر  أیها القبطان

  اللون الرمادي  باللون الرمادي

                                                             
 . من هذه الطبعة216ظهرت هذه المقاطع في صفحة  . 1
 .359، صمختارات من شعر مظفر النواب: أبو لبن، زیاد: ینظر . 2
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  :األعمال الشعریة الكاملة لمظفر النواب: 2:2

ـــة فـــي ســـت وأربعـــین صـــدرت للـــشاعر أربـــع طبعـــات اشـــتملت      علـــى األعمـــال الـــشعریة الكامل
  .قصیدة هي التي وردت في طبعة دار قنبر

  :األعمال الشعریة الكاملة ـ طبعة دار قنبر: 1:2:2

ـــم یعـــرف اســـم المـــشرف علیهـــا، فـــي عـــام       م، وهـــي فـــي 1996صـــدرت هـــذه الطبعـــة، التـــي ل
 مــع الطبعــات األخــر، مــع خمــسمئة وســت وســبعین صــفحة، وتعــد مــن أقــل الطبعــات أخطــاء، مقارنــة

ــیس لـــه أدنـــى فكـــرة  تأكیـــد النـــواب أن دار قنبـــر المـــشرفة علـــى هـــذه الطبعـــة هـــي دار نـــشر وهمیـــة ولـ
تحـت عنـوان ثـان " لـیس بـین الرصـاص مـسافة"وما یؤخذ على هذه الطبعة هـو تكـرار قـصیدة . 1عنها
ـــد وردت خلـــل طبـــاعي،یعـــود إلـــى ، ولعـــل ذلـــك "إلـــى الـــضابط الـــشهید ابـــن مـــصر العظیمـــة"هـــو   وق

  .دون أن یشار إلیها في الفهرس) 552(القصیدة في ص

، وكـــان "الوتریـــات" تـــصدرتها فـــي طبعـــة  التـــيمـــن المقدمـــة"  وتریـــات لیلیـــة"  وخلـــت قـــصیدة    
 ؛"قـراءة فـي دفتـر المطـر" األجدر بهذه الطبعة كذلك إدراج المقدمة التـي صـدرها بـاقر یاسـین لقـصیدة

 فقـد كتـب بـاقر یاسـین أنهـا أول قـصیدة ؛ وسـنة نـشرهاتابة القصیدةكفي بیان سبب لما لها من أهمیة 
م فـي بیـروت حـین كـان فـي 1969نـه كتبهـا فـي عـام إ: عر بالفصحى، وعنها یقـول النـوابتنشر للشا

 ذلـك أننـي كنـت ؛في هذه القصیدة توقعت أن الشیاح ستكون موضع صـدام فـي لبنـان: مطعم، ویقول
 یتكلمون بكل اللغات إال اللغة العربیة، فـشعرت بغربـة آنـذاك ولـم أمر في شارع الحمراء، وكان الناس

  .2أجد نفسي إال في الشیاح

  

                                                             
  )م5/1/2016: تاریخ النقل(م،2002حوار مع النواب، جسد الثقافة، : نعمة، كرم: ینظر.  1
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  :األعمال الشعریة الكاملة ـ طبعة األودیسا: 2:2:2

 مـع طبعـة دار قنبــر فـي ترتیـب القــصائد، )م2008( والتـي صـدرت عــامتـشابهت هـذه الطبعــة    
  :على النحو اآلتيرغم اختالف عناوین بعضها، ویمكن رصد التغیرات 

  طبعة األودیسا  طبعة دار قنبر

  البقاع  البقاع البقاع

  المسلخ الدولي وباب األبجدیة  المسلخ الدولي وباب أبواب األبجدیة

  یومیات عروس االنتفاضة  یومیات عرس االنتفاضة

  قصیدة من بیروت  قصیدة عن بیروت

  اللون الرمادي  باللون الرمادي

  من الدفتر السلیل إلیمان المغنین  وصي إلمام المغنینمن الدفتر السري الخص

 الــسابقة تبــدو شــكلیة، مثــل زیــادة حــرف ونقــص آخــر أو تكــرار االختالفــاتوكمــا یالحــظ فــإن 
، فقـد ظهـرت هــذه القـصیدة تحـت عنـاوین مختلفــة لـم تظهـر فــي "وتریــات لیلیـة"مفـردة، إال فـي قـصیدة 

یــا قــاتلتي والقــدس عــروس "و" الحركــة األولــى"و" یلیــةوتریــات ل: "طبعــة الوتریــات، بــل ظهــرت بعنــاوین
  .1"الحركة الثانیة"و" بكائیة على صدر الوطن"و" عروبتكم

ــدمات بعـــض القـــصائد، كمـــا فـــي قـــصائد  دوامـــة النـــورس "وخلـــت هـــذه الطبعـــة كـــذلك مـــن مقـ
ئد ، واشـتملت علـى سـبع قـصا" وقـراءة فـي دفتـر المطـر، ووتریـات لیلیـة،الحزین، ورسالة حربیة عاشقة

" و" قمــم" و" زرازیــر البــراري" و" افــضحهم" و" للریــل وحمــد: " وهــي،جدیـدة لــم تــرد فــي طبعــة دار قنبــر
  ".واهراه" و" یا ریحان" و" وأنت المحال

ــد إ1996ا كتبـــت بعـــد العـــام ویبـــدو أن القـــصائد الـــسبع التـــي أضـــافته نجـــاز األعمـــال م، أي بعـ
 الالحقـة أدرجـت قـصائد كتبـت فـي سـنوات الحقـة الكاملـة ـ دار قنبـر، فـیالحظ أن كثیـرا مـن الطبعـات

                                                             
 . ظهر عنوان الحركة الثانیة في هذه الطبعة خطأ تحت عنوان الحركة الثاني . 1
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م، منهــا مــثال 1996للطبعــات الــسابقة، ودلیــل ذلــك أن أحــداث غالبیــة هــذه القــصائد جــرت بعــد العــام 
 م عقـب2000، كتبـت بعـد العـام  "وأنت المحـال الـذي ال یبـاع "  محمد الدرةالقصیدة التي نظمت في

ـــدرة فـــــي انتفاضـــــة األقـــــصى، وهـــــو  ــت ألجلـــــه قـــــصیدةاستـــــشهاد محمـــــد الــ ـــرض الـــــذي كتبـــ "  ذات الغــ
  :1 یقول النواب،، فقد كتبت إبان انتفاضة األقصى واستشهاد الدرة"افضحهم

  ال تقهر انتفاضتي

  وموقعي في موقعي

...  

  أن محمد الدرة من یؤمكم

، إال "من الـدفتر الـسري الخـصوصي إلمـام المغنـین" وعلى الرغم من إدراج هذه الطبعة لقصیدة
  .، ویبدو أنها اعتمدت على قصیدة بصوت الشاعرتلك الواردة في طبعة دار قنبرابق وال تتطأنها 

  :األعمال الشعریة الكاملة ـ مطبعة جزیرة الورد: 3:2:2

ــد الفتـــاح،  أقـــل )م2009( وصـــدرت عـــامتبـــدو هـــذه الطبعـــة، التـــي أشـــرف علیهـــا عـــصام عبـ
 إلــى حـــد كبیــر مـــع ًشابهادو متـــن ترتیــب القـــصائد یبــالطبعــات اختالفـــا عــن طبعـــة دار قنبــر، حتـــى إ

إال أنهــا مدرجــة فــي ، "عتــاب " الثانیــة، ومــع خلــو الفهــرس فــي طبعــة مكتبــة جزیــرة الــورد مــن قــصیدة 
  .2"إلى الضابط الشهید" من هذه الطبعة، ویالحظ كذلك تكرار قصیدة ) 251(صفحة 

  :األعمال الشعریة الكاملة ـ طبعة دار صفا: 4:2:2

ٕشــرف علــى جمعهــا واعــدادها مجموعــة أو ،)م2011(صــدرت عــام ، التــيجــاءت هــذه الطبعــة
مــن  والمختــصین، فــي خمــسمائة وثمــان وســتین صــفحة، وكمــا أســلفت فــي الفــصل األول األســاتذةمـن 

  .  لم یحددوا مكان هذه الدار، والمرجح أنها في األردنیهاهذه الدراسة، فإن المشرفین عل
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الـــسابقة وتحدیـــدا طبعـــة دار قنبـــر، الطبعـــات فهـــارس  هـــذه الطبعـــة عنـــه فـــي یختلـــف فهـــرس
ـــي  ــب القــــصائدخاصــــة فـ ـــي ،ترتیــ ـــتنادا لمــــا جــــاء فـ ـــت القــــصائد اسـ ــــدو أن هــــذه الطبعــــة رتبـ أدب " ویب

، باســتثناء بعـض قــصائد جدیـدة أضــیفت إلـى هــذه 1"مظفــر النـواب: الموسـوعة العالمیـة للــشعر العربـي
إضـافة إلـى آخـر سـت "  عطلـةجـرس"و" یـا ریحـان"و" أنت المحال"و" افضحهم: " وهي قصائد،الطبعة

، وحملــت "للریــل وحمــد:" قــصائد فــي الفهــرس، وقــصیدة قدیمــة جــدا كتبهــا مظفــر بالعامیــة هــي قــصیدة
  .عنوان دیوانه بالعامیة

، ومـــن "عـــن الــسلطنة المتوكلیـــة والـــدراویش ودخـــول الفـــرس"وخلــت هـــذه الطبعـــة مـــن قـــصیدة 
" بكائیـة علــى صــدر الــوطن"لـى عنــاوین مثــل ، واشــتملت ع"وتریــات لیلیــة"  الحركـة الثانیــة مــن قـصیدة

، ولیـست "وتریـات لیلیـة"، وهـذه العنـاوین هـي جـزء مـن قـصیدة "یا قاتلتي"و" القدس عروس عروبتكم"و
" عــروبتكمالقـدس عــروس "عنـاوین منفــردة، ومـع أن هــذه الطبعــة أدرجـت المقــاطع التـي عنونتهــا باســم 

  .2"یا قاتلتي"قصیدة المعنونة بـ درجتها في الفي قصیدة منفصلة، إال أنها عادت وأ

 فلــم یــرد ،"قــصیدة عــن بیــروت "أدرجــت الطبعــة كــذلك عنــاوین بعــض القــصائد مجتــزأة مثــل 
ـــوان كـــامال ــت مـــن عبــــارة ،ًالعن ــت "كیـــف نبنـــي الـــسفینة فـــي غیــــاب المـــصابیح والقمـــر" وخلـ ، كمـــا خلــ

لــیس "ذلك فــي قــصیدة ، وظهــر االختــصار كــ"فــي الریــاح الــسیئة یعتمــد القلــب"مــن عبــارة " األســاطیل"
رسـالة حربیـة عاشـقة  " وهو ما ظهر في قصائد، التي خلت من مقدمة العنوان،"بین الرصاص مسافة

  ".تریات لیلیة وقراءة في دفتر المطرووبنفسج الضباب و

ــم تظهــر فــي طبعــة دار قنبــروهــي ،"جــسر المبــاهج القدیمــة"بــدأ الفهــرس بقــصیدة  ،  قــصیدة ل
،  وقـــسمت الطبعـــة كـــذلك "بحـــار البحـــارین"وعـــات شـــعریة مـــن قـــصیدة وحقیقتهـــا أنهـــا مـــزیج مـــن مقط

إلى ثالثة أقسام، على غـرار مـا جـاء فـي طبعـة دار دجلـة لیوسـف الزبیـدي، " بحار البحارین "قصیدة 
  .بینما لم یرد هذا التقسیم في طبعة دار قنبر
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ــن الــــدفتر الــــسري الخــــصوصي إلمــــ"فون علــــى الطبعــــة قــــصیدتین بعنــــوان أورد المــــشرو " ام المغنــــینمــ
  .1 والثانیة هي قراءة ثانیة بصوت الشاعر،أحداهما وردت في طبعة دار قنبر

وجــاء االخــتالف كــذلك بــین هــذه الطبعــة وطبعــة دار قنبــر فــي عنــاوین بعــض القــصائد علــى النحــو 
  :اآلتي

  طبعة دار صفا  طبعة دار قنبر

  اللون الرمادي  باللون الرمادي

  روس االنتفاضةیومیات ع  یومیات عرس االنتفاضة

  زنزانته وما هم لكنه العشق  وما هم لكنه العشق

اعترافان في اللیل واإلقدام على ثالثة           اعترافتان في اللیل واإلقدام على ثالثة

  المسلخ الدولي وباب األبجدیة  المسلخ الدولي وباب أبواب األبجدیة

ــتالف فـــي عنـــاوین بعـــض القـــصائد ســـواء ـــارات أم وبـــالنظر إلـــى االخـ  فـــي أكانـــت فـــي المخت
، كمـا  والكلمـاتاألعمال الكاملـة، یالحـظ علـى بعـض الطبعـات إسـقاطها أو إضـافتها بعـض الحـروف

  ".باللون الرمادي"، أو قصیدة "وليالمسلخ الد"  أو قصیدة" یومیات عرس االنتفاضة"  في قصیدة

ث أمنیـات علـى بوابـة ثـال"ولم تلتفت بعض الطبعات إلى األخطاء النحویة،  فأوردت قـصیدة 
  .، وكما نعرف فالعدد یخالف المعدود"ثالثة أمنیات"، بعنوان "السنة الجدیدة

، ویبـدو أن المـشرفین علـى "القدس عـروس عـروبتكم"أدرجت بعض الطبعات قصیدة عنوانها 
ي قــدمها هــذه الطبعــات كــانوا قــد أدرجوهــا بنــاء علــى مــا ســمعوه مــن النــواب، فكثیــر مــن األمــسیات التــ

، بنـاء علـى طلـب  الجمهـور، أو ارد منفـ"وتریـات لیلیـة"ا المقطـع مـن قـصیدة واب كان یلقي فیها هـذالن
نــه كــان یقــرأ مختــارات مــن مطوالتــه الــشعریة، وهــذا ال یعنــي أنهــا قــصیدة بــذاتها، بــل هــي جــزء مــن أ
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درجــت قــصیدة إلــى أجــزاء أهــذه ال المــشرفین ، وینطبــق هــذا الكــالم علــى تقــسیم"وتریــات لیلیــة"  قــصیدة
  ".بكائیة على صدر الوطن"و" یا قاتلتي "تحت عنواني

بقــي أن نـــذكر، أن هـــذه الطبعـــات لیـــست وحـــدها التــي صـــدرت للـــشاعر، بـــل هنالـــك طبعـــات 
  :  وهي، وعقدت المقارنة بینها وبین الطبعات األخرى،أخرى تناولتها هذه الدراسة

  :" لیلیةوتریات"طبعة  -أ

 خلــت  اشــتملت علــى مقدمــة، وقــد)م1975(درت عــام صــأن هــذه الطبعــةإلــى تجــدر اإلشــارة 
 ؛باإلضافة إلـى ذلـك فقـد اختلفـت الطبعـات األخـرى عنهـا فـي عـدد الـصفحات الطبعات األخرى منها،

  .استنادا إلى االختالف في عدد األسطر في الصفحة الواحدة

ت یرجح أن هذه الطبعة هي التي أشرف النواب علـى طباعتهـا، كمـا جـاء فـي إحـدى المقـابال
، أمــا " قــراءة فــي دفتــر المطــر"و" وتریــات لیلیــة ": همــا، واشــتملت علــى قــصیدتین،التــي أجریــت معــه

، بعكــس تلــك المــسمیات "الحركــة الثانیــة" و"الحركــة األولــى": القــصیدة األولــى فجــاءت تحــت عنــوانین
  .التي وردت في الطبعات األخرى

ي الخیـر، یتحـدث فیهـا النـواب عـن  یاسـین وهـانباقروخلت القصیدة الثانیة من مقدمة أوردها 
یـــروت، كنـــت فـــي مطعـــم م فـــي ب1969كتبـــت هـــذه القـــصیدة عـــام " :  ونـــصها،ســـبب كتابتـــه القـــصیدة

مـضغ الطعـام تنـزل دمـوعي، وفـي هـذه القـصیدة توقعـت ال صغیر أتناول غدائي ولكنني كنت عندما أ
 ،أمـر فـي شـارع الحمـراء ذلـك ألننـي كنـت ؛ تنبأت بأن الـشیاح سـتكون موضـع الـصدام فـي لبنـانأقول

 ولـــم أجـــد نفـــسي إال فـــي ،كــان النـــاس یتكلمـــون بكـــل اللغـــات إال اللغـــة العربیـــة، فــشعرت بغربـــة آنـــذاك
  .1"الشیاح
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  :عالم طبعة مؤسسة حطین للثقافة واإل- ب

عــرس " هــي قــصیدة ،علــى قــصیدة واحــدة)م1989(التــي صــدرت عــامطبعــة اشــتملت هــذه ال
، وقــسمت القــصیدة إلــى خمــسة أجــزاء فــي اثنتــین وثالثــین صــفحةوقــد جــاءت ، "یومیــات : االنتفاضــة

ـــل عنـــــاوین ــــاد : التواطـــــؤ"و" نـــــاره"و" رب الحجـــــر"و" كحـــــل األرض: "تحمــ ــــشهید أبـــــو جهـ ـــق "و" الـ أغلــ
 وهــي بــذلك تختلــف عمــا بــدت علیــه فــي الطبعــات األخــرى التــي جــاءت فــي جــزأین فقــط ، ؛"التحقیــق

  .او ما یعد االختالف األبرز بینهوه

فـي بعـض الطبعـات، كمـا " عـروس االنتفاضـة" إلى إدراج هذه القصیدة بعنـوان ضافةهذا باإل
  .في طبعة األودیسا وطبعة دار الصادق وطبعة دار صفا

نظـرا وسأحاول في األسطر التالیة تبیان أوجه االختالف بین هذه الطبعـة والطبعـات األخـرى 
خـــرى، وقـــد بــدت األخطـــاء علـــى النحـــو األخطـــاء فـــي الطبعــات األلقلــة األخطـــاء فیهـــا، مقارنــة بكثـــرة 

  :اآلتي

 :حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف استبدال   - أ

  :فالكلمات التالیة في طبعة حطین  

  .ّهدأ، كفها، بالغسیل، بأن، أیقظ

  :تبدو في الطبعات األخرى على النحو اآلتي

  .بدأ، كتفها، بالغسل، كان، وأیقظ

   :استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب

  : القارئ الكلمات التالیة في طبعة حطینیلحظ

  .  البهیم، الحزن، الصمت، ثب، تذلل، عشقا، ارم
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  :وتظهر في الطبعات األخرى على النحو اآلتي

  .العظیم، الصمغ، اللوز، قف، تزلزل، ثقال، أزحهم

  :أسطر شعریة أو بعض الكلمات إضافة -ج

، "فــان"، ولفظــة "ریمــة تمــت بمـدخل نــابلستلـك الج"فقـد أضــیفت إلــى الطبعـات األخــرى عبــارة 
  .ولم تردا في طبعة مؤسسة حطین

  : استبدال أسطر شعریة بأخرى -د

ــا لــشتات: "، فــي طبعــة حطــین، بعبــارة" الحجــارة فــي أرضــنا...لــد أفــاعي و: " اســتبدلت العبــارة-1  هن
  .1" الركب قاطبة...

  . 2" إذا قدرت...ووجهك: "بعبارة" كبار البقر... تدور بها : " استبدلت العبارة-2

قـــد ، كانـــت د خلـــت بعـــض الطبعـــات مـــن أســـطر شـــعریة فقـــاالختالفـــات،باإلضـــافة إلـــى هـــذه 
  :وردت في طبعة مؤسسة حطین وهي

  .، كما في طبعات األودیسا ودار الصادق ودار صفا3"أفعى هناك ... و أیضاه "-1

  .، كما في طبعتي األودیسا ودار صفا4"بمقدار ما یشتهون" -2 

ثــب ( نــى كمــا فــي كلمتــي الــسابقة أن قــسما منهــا ال یــؤثر علــى المعاالختالفــاتحــظ علــى یال
، فـــال فـــرق بینهمـــا مـــن حیـــث 5ن تعنیـــان خـــالف الجلـــوس، كمـــا ورد فـــي لـــسان العـــربا، واللتـــ)وقـــف
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  . من طبعة مكتبة جزیرة الورد وغیرهما445قنبر، وص
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  .58وطبعة دار صفا ص
 .58، وطبعة دار صفا ص346ورد هذا المقطع في طبعة مؤسسة حطین ص، بینما سقط من طبعة األودیسا ص . 4
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 تـؤثر فـي معنـى العبـارة وبالغتهـا، فـإذا مـا توقفنـا أمـام بعـضها، ال االختالفـاتالمعنى، وهناك بعـض 
مــن قــرى ( ســالمرة أوال إلــى أن هـذه القــصیدة كانــت قــد قیلـت فــي خمــسة شــبان مـن قریــة بـد مــن اإلشــا

ــتالل اإلســـرائیلي إلـــى إحـــدى الحقـــول المجـــاورة، وقامـــت ، اقتـــادتهم )ریـــف نـــابلس الـــشرقي ــوات االحـ قـ
 لـذا فقـول ؛1لعـالم عبـر الفـضائیات هـذه الجریمـةبتكسیر أطرافهم، ویقال إنهم دفنوا أحیاء، وقد شـاهد ا

بلــغ فــي التعبیــر ممــا ورد فــي أ" انــت حقــول مــن الــصمت تغــرق بــالحزنك"  عر فــي طبعــة حطــینالــشا
 المقــصود منهــا التعبیــر ، حتــى لــو كــان"كانــت حقــول مــن اللــوز تغــرق فــي الــصمغ"  طبعــات أخــرى

 فممــا یــدلل علــى بالغــة العبــارة األولــى أن هــذه الجریمــة قــد تمــت بإحــدى حقــول اللــوز؛ن المباشــر بــأ
مـــا یحـــدث علـــى ظهرهـــا، إال أنهـــا أیـــضا غارقـــة فـــي ب الـــرغم مـــن الحـــزن الـــذي یغرقهـــاى الحقـــول وعلـــ

  . فهي ال تستطیع فعل شيء ینقذ هذه األرواح،الصمت

 فـــي دراســـة لـــه، إلـــى حـــذف المقـــاطع األخیـــرة مـــن القـــصیدة، كـــان عـــادل األســـطة قـــد أشـــارو
وقفـه مــن أبـي جهــاد، إن كـان حــذف المقطعـین الرابــع والخـامس جــاء لتراجـع الـشاعر عــن م: وتـساءل

فلمــاذا یحــذف المقطــع الثالــث الــذي یــتمم المقطعــین األول والثــاني، مــع أنــه یــرى أن هــذا الحــذف ال 
  .2مبرر له، فالمقاطع یتمم بعضها بعضا

  :ج ـ طبعة دار العامل

" بحــــار البحــــارین"اشــــتملت هــــذه الطبعــــة علــــى أربــــع قــــصائد ، توقــــف عــــادل األســــطة أمــــام قــــصیدة 
" تـل الزعتـر"وأما القـصائد الـثالث المتبقیـة فهـي . 3ین هذه الطبعة وطبعة دار قنبرواختالف صیغها ب

  ".موت العصافیر على دكة موالي أبي اللیل"و" عروس السفائن"و

فـي طبعـة دار العامـل، علـى النحـو " موت العصافیر على دكة موالي أبـي اللیـل"قصیدة ورد عنوان و
عـن "   وهو مقتبس من سطر شعري كان قد ورد فـي قـصیدة،"أبو ذر یدعوكم الجتماع جائع: "التالي

                                                             
  . م2012اإلتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطینیین، : عشت في زمن عرفات، رام اهللا:حمدعبد الرحمن، ا: ینظر. 1
  .م2009أدباء سعدي والنواب والرموز الفلسطینیة تساؤالت في ظاهرة الحذف والتغییر، : األسطة، عادل: ینظر. 2

blogs.najah.edu/staff/adel-osta/article/article-29 
 .21، صالصوت والصدى: األسطة، عادل:  ینظر3.
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 إذ مزجــت بـــین ار العامــل؛ یعــد مأخــذا آخــر علــى طبعــة د، وهــذا"ة المتوكلیــة ودخــول الفــرسالــسلطن
، وممـا یؤكـد ذلـك 1قصیدتین تحت عنوان واحد، مع أنهما وردتا بعنوانین مختلفین في طبعة دار قنبـر

  .    بعنوانین مختلفین،صیدتانعلى أنهما ق ألقاهما، أیضا أن الشاعر

یالحظ علـى هـذه الطبعـة أیـضا كثـرة األسـطر المـضافة فـي مواضـع، والناقـصة فـي مواضـع و
 فجاءت االختالفات فیها قلیلة قیاسـا إلـى القـصیدتین األخـریین، ،"تل الزعتر"  أخرى، باستثناء قصیدة
  :ومن األمثلة على ذلك

  :2السطران الشعریان" تل الزعتر"یدة ورد في طبعة دار قنبر من قص: مثال أولـ 

  أحد یعرف رخیوت"

  ".أحد یعرف رخیوت وحوف

  :3اآلتيبینما یردان في طبعة دار العامل على النحو 

  ". وحوص ما رخیوت أحد یعرف 

التالیـة، فیقـول النـواب والصواب ما جاء في طبعة دار قنبر، ویتضح ذلك من األسطر الـشعریة 
األفالك والكواكب، بل هي وطن عربي، فرخیوت هي إحـدى مـدن والیـة ن هذه المسمیات لیست من إ

، بینمـا ال 4 وتالمس الحدود مـع سـلطنة عمـان،ظفار في سلطنة عمان، وحوف واحدة من مدن الیمن
  .التي أوردتها دار العامل بالسیاق" حوص" ةعالقة للفظ

                                                             
، مـن طبعـة دار قنبـر، بینمـا وردت الثانیـة فـي 533فـي صـفحة" مـوت العـصافیر علـى دكـة مـوالي أبـي اللیـل" وردت قـصیدة. 1

 . 537صفحة
 .186، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب مظفر . 2
 .19، دار العامل، صأربع قصائد: النواب، مظفر .3
  .  47م، ص2009، عمان، الهیئة العامة للصناعات الحرفیة، 1، طدراسة توثیقیة: لعمانیةالحرف ا: ینظر. 4
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  :1السطر الشعري" تل الزعتر" یرد أیضا في قصیدة: مثال ثانـ 

  ". ات القمة رغم خالف األفكار اتصلتخصی" 

لیـست المـرة األولـى التـي " خـصیات" فلفظـة ؛2"فجـوات"ي طبعة دار العامـل وردت ف" خصیات" ولفظة
  :3"بحار البحارین" قول في قصیدة لى أن ینعت الحكام والقادة بها، ییوردها النواب، فقد اعتاد ع

  ".وحزب المخصیین یطاردني"

  :4ویقول في موضع آخر

  ".خصیان العرب الحكام ارتجفت شرفا" 

، یرجح مـا ورد فـي طبعـة دار قنبـر، باإلضـافة إلـى أنهـا الـصفة "خصیات"ة فتكرار الشاعر لفظ
  .األنسب لحكام وقادة تخلوا عن تل الزعتر

  :5الواردة في طبعة دار قنبر" عروس السفائن"یقول النواب في قصیدة : مثال ثالثـ 

  وما ظل في خاطري اآلن"

  ". النشیج اللجوج من اللجج النیلجیةإال

النــواب األســلوبیة،  فـالتكرار مــن سـمات ؛6"النــشید"ردت فـي طبعــة دار العامـل و" النــشیج"وكلمـة 
في السطر الثاني دلیال علـى قدرتـه علـى حـسن الـسبك وبراعـة الـنظم، كمـا ویظهر تكراره حرف الجیم 

                                                             
  . 179، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 1
  .14 منشورات دار العامل، صأربع قصائد،النواب، مظفر، . 2
  . .179ص: السابق. 3
 .167ص: السابق . 4
  .261، دار قنبر، صالشعریة الكاملةاألعمال : النواب، مظفر. 5
  .178 منشورات دار العامل، ص أربع قصائد،النواب، مظفر، . 6
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 یستعیر المعنى المخفـي مـن مفـردات تحمـل أن الحزن والبؤس یسیطران على الشاعر، فكان ال بد أن
  . حزنا أو ضحیة أو محنة، وال مجال للنشید كما ورد في طبعة دار العاملاكل واحدة منه

، ســطرا أخـــرىٕ واضــافتها أ إســقاط طبعــة دار العامــل بعـــض األســطر فــي هــذه القـــصیدةظهــروی
؟ مـع اإلسـقاطات أوات ویتساءل المرء، خاصة وهو یستمع لصوت الشاعر، مـا الـداعي لهـذه اإلضـاف

  . 1أن صوت الشاعر یتطابق مع ما ورد في طبعة دار قنبر

وممــا یالحــظ أخیــرا علــى هــذه الطبعــة اســتخدامها لعالمــات التــرقیم، والتــي تــساعد القــارئ علــى 
   .فهم النص

  :ترتیب القصائد: 3:2

ـــة التـــي كـــان مــــ ــوض فـــي ظـــاهرة ترتیـــب القـــصائد فــــي الطبعـــات المختلفـــة، واآللی ن قبـــل الخـ
 لــدى المــشرفین أو القــائمین علیهــا، ال بــد أن یكــون دارس الــشاعر  ملمــا بجوانــب إتباعهــاالمفــروض 

حیاتــه، باإلضــافة إلــى إلمامــه بالجوانــب الــسیاسیة وانتماءاتــه الحزبیــة، والبــد كــذلك مــن معرفــة بدایاتــه  
  .الشعریة وما طرأ علیها من تطور، فاللحظة الزمنیة لكتابة كل قصیدة أمر مهم

الحــظ علــى الطبعــات الــصادرة، أن ناشــریها قــد رتبــوا القــصائد عفــو الخــاطر، فلــم تــرد مرتبــة ی
حسب الموضوعات أو حسب تسلسلها التاریخي، ولـم ترتـب أیـضا وفـق الترتیـب األبتثـي أو األبجـدي، 
ولـــو كـــان ناشـــرو هـــذه الطبعـــات علـــى علـــم بعالقـــة النـــواب مـــثال بـــالحزب الـــشیوعي، وبـــدایات كتابتـــه 

لــذي  الفــصیحة، وبزمــان كتابــة كــل قــصیدة، لمــا وقعــوا فــي هــذا التخــبط والترتیــب العــشوائي االقــصیدة
ــدارس ألشـــعاره؛ ـــك لـــوحظ أربـــك القـــارئ والـ ــتالف بنـــاء علـــى ذل  التـــام بـــین الطبعـــات فـــي ترتیبهـــا االخـ

  .2للقصائد

                                                             
  )م5/1/2016: تاریخ النقل"(عروس السفائن" قصیدة 1
 www.youtube.com/watch?v=Y7-SqnQni3I 
  .290م، ص2002، 17 عددمجلة الشعراء،: ، رام اهللامظفر النواب إشكاالت األعمال الشعریة: األسطة، عادل: ینظر. 2
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ت كــان األجــدر بالطبعــا ذلــك؛ لــذا انــضوى النــواب تحــت لــواء الحــزب الــشیوعي، ثــم انفــصل عنــه بعــد
 أن النــواب فــي مالحظــة، "ثــالث أمنیــات علــى بوابــة الــسنة الجدیــدة"  التــي صــدرت القــصائد بقــصیدة

  :1هذه القصیدة یفصح عن عالقته بالحزب وهي عالقة انفصال

  حینما لم یبق وجه الحزب وجه الناس"

  ".قد تم الطالق

یــرة الــورد  طبعــات أخــرى غیــر طبعــة دار قنبــر، ومنهــا طبعــة مكتبــة جزىوینطبــق مــا ســبق علــ
وغیرهما من الطبعات التي أدرجت هـذه القـصیدة فـي مقدمـة األعمـال، فمـن المؤكـد أن هنالـك قـصائد 

 فهـي بالتأكیـد أسـبق ؛2"بـراءة" كما في قصیدة ،كان النواب فیها یمدح الحزب، ویرى فیه حزب الشعب
  .زمانیا من القصیدة السابقة

ا االلتفـات إلـى الـصدارة، وكـان األجـدر بهـ، فـي "وتریـات لیلیـة" أدرجت بعض الطبعـات قـصیدةو
ــن ناحیـــة أولـــى  كتبـــت هـــذه همـــ الـــزمن الكتـــابي، وثانیأمـــرین مهمـــین، أولهمـــا ا مـــضمون القـــصیدة، فمـ

ن تـــسبقها قـــصائد كـــان الـــشاعر قـــد نظمهـــا فـــي فتـــرة عینیات، فكـــان ال بـــد أالقـــصیدة فـــي مرحلـــة الـــسب
 ونـشر أخـرى ،"للریـل وحمـد" ل قـصیدة سابقة، خاصـة وأنـه نـشر بعـض قـصائده منـذ الخمـسینیات، مثـ

ــت ، وعلــــى العكــــ"قــــراءة فــــي دفتــــر المطــــر" فــــي الــــستینیات مثــــل  بهــــذه س مــــن الطبعــــات التــــي افتتحــ
ــذلك أن تقـــدمها علـــى قـــصائد كانـــت قـــد كتبـــت فـــي فتـــرة  القـــصیدة، كـــان األجـــدر بطبعـــة دار قنبـــر كـ

  ".هابيعبد اهللا اإلر"و" تل الزعتر" قصیدتي مثل، السبعینیات والثمانینات

  :3ومن ناحیة ثانیة یظهر أن الشاعر فیها یشتم الجماهیر والحكام ویشتم ذاته، فهو یقول

  أعترف اآلن أمام الصحراء"

  باني مبتذل وبذيء وحزین

                                                             
 .3، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
 .527ص: السابق. 2
 .480ص: السابق . 3
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  كهزیمتكم ، یا شرفاء مهزومین

  ویا حكاما مهزومین

  ویا جمهورا مهزوما

  ".ما أوسخنا ما أوسخنا ما أوسخنا ونكابر

، وتحدیـدا بعـد هزیمـة حزیـران وتخلیـه عـن الحـزب یـشتم الجمیـع، ال 20ق  60كان النـواب فـي 
 ، إذ یستثني أحدا، ولكنه في فترة الحقـة، وبعـد صـمود المقاومـة، أخـذ یمجـد الفـدائیین وحـاملي الـسالح

  :1"إلى الضابط الشهید"یقول في قصیدة 

  ولست أبرئ إال الذي یحمل البندقیة قلبا"

  ".ویطوي علیها شغافه

 القصائد حسب زمن كتابتها یرینا موقف النواب من الجماهیر، وأیـضا مـن الحـزب الـذي فترتیب
 كانـت عالقـة ود انقطعـت بـسب تخـاذل فعالقتـه بالجمـاهیر ضوى تحت لوائه فمجـده ثـم تخلـى عنـه؛ان

رج هــذه القـصیدة فــي  فكـان األولــى بطبعـة دار قنبــر أن تـدإلــى أن عـاد االتــصال بینهمـا ثانیــة؛ الرفـاق
  . لیكون القارئ على بینة بزمن كتابتها، وعالقة النواب باآلخرینالقصائد؛مقدمة 

ــدرج قـــصیدة  ـــم تـ راءة فـــي دفتـــر قـــ"األمـــر الثالـــث فـــي ترتیـــب القـــصائد أن كثیـــرا مـــن الطبعـــات ل
  ،  في"المطر

 فــي  أول قــصیدة بالفــصحى كتبهــا النــواب، ومــع تأكیــده أیــضا أنــه كتبهــاوهــيبدایــة الطبعــة،    
ــبقتها فـــي الترتیـــب، ولـــم یتوقـــف أمـــر هـــذه  أســـب، فهـــي2م1969عـــام  ق زمانیـــا مـــن القـــصائد التـــي سـ

ة الطبعـــات لـــم تلتـــزم یـــ یالحـــظ المـــرء أن غالبٕوانمـــا، "قـــراءة فـــي دفتـــر المطـــر"الطبعـــات علـــى قـــصیدة 
                                                             

 .94، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر .  1
ر، صـحیفة ؛ وینظر الحوار الذي أجراه حـسان عـزت مـع الـشاع260، صحیاته شعره: مظفر النواب: یاسین، باقر: ینظر . 2
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 المناســبة التــي تفــصح عــن الــشاعر كــان قــد أشــار فــي بعــضها إلــىالترتیــب الزمنــي للقــصائد، مــع أن 
و " بـــاللون الرمـــادي"، الـــذي ضـــم قـــصائد " البـــاب الثـــانيالمـــساورة أمـــام"دیوان تـــاریخ نظـــم القـــصیدة، فـــ

كیـف نبنـي "ت قـصیدة كتبـ، و1971م ، طبع فـي العـا"عروس السفائن"و " المساورة أمام الباب الثاني"
ت قـصیدة كتبـنفـس العـام م، وفـي 1976حول أحداث لبنان عام " رالسفینة في غیاب المصابیح والقم

 فــي خالــد اإلســالمبولي، الــذي اغتــال الــسادات "طلقــة ثــم الحــدث"قــصیدة  بعــدها كتبــت و،"تــل الزعتــر"
قـل "م، وجـاءت قـصیدة 1982 حول أحداث لبنان عـام "عبد اهللا اإلرهابي"م، وقصیدة 1981في عام 

  .م1987حول أحداث عملیة الطائرة الشراعیة لخالد أكر في عام " هي البندقیة أنت

ــم تلتــزم بــه، وحــین یمعــن القــارئ النظــر فــي  هــذه الطبعــات یجــدها قــد أغفلــت هــذا الترتیــب ول
ّفقـدمت وأخــرت فـي القــصائد بطریقـة عــشوائیة، وكــأن الطبعـات كلهــا بمـا فیهــا طبعـة دار قنبــر وكتــاب  ّ
بـاقر یاسـین، قـد تعمـدت هـذا األمـر، ویبقـى الـسؤال الـذي یـدور فـي األذهـان، إن كانـت هـذه الطبعــات 

  ؟  وضوعمن، فهل التزمت به من حیث الملم تلتزم الترتیب من حیث الز

 حـــداثأل ســـرد ؛"یومیـــات عـــرس االنتفاضـــة " النـــواب قـــصیدةكتابـــة یظهـــر فـــي: األمـــر الرابـــع
ة عــن أطفــال الحجــارة یتحــدث فــي القــصیدحیــث  انتفاضــة الحجــر، نــدالعم، عــام ا1987تــرتبط بعــام 

بقها زمانیـا قـصائد عدیـدة، فـال  فـزمن كتابـة القـصیدة یؤكـد كتابتهـا فـي فتـرة الحقـة یـسوعن أبي جهـاد؛
، كمـا "بـراءة"یعقل أن تدرج في مقدمة القصائد، كما فعلت طبعة دار صفا، أو أن تتقدم علـى قـصیدة 

عبـد اهللا "ورد في طبعة األودیسا، أو كما هو الحال في طبعة دار الصادق التي قـدمتها علـى قـصیدة 
ــب ، هــــذا إذا مــــا عرفنــــا مناســــبة القــــصیدة الثانیــــ"اإلرهــــابي ــشوائیة فــــي ترتیــ ة وزمــــن كتابتهــــا، فهــــذه العــ

  . القصائد تربك القارئ

هـي ، وفـي نهایـة الطبعـة" بـاللون الرمـادي" أدرج مشرفو طبعـات كثیـرة قـصیدة :األمر الخامس  
رد واعتمـادا علـى مـا و كان األجدر أن تتقدم هذه القصیدة على بعضها، فهي ،بذلك ترد تالیة لقصائد

 فــي فتـرة مبكــرة، ومعرفــة موقـف الــشاعر مــن دمــشق ، أي20ق 70ت فــي ب بــاقر یاسـین كتبــفـي كتــا
والتبـدالت التــي طــرأت علــى هــذا الموقـف تكــاد تغــدو أمــرا مربكــا، ولـن یــستطیع الــدارس معرفتهــا جیــدا 

فــیالحظ المــرء أن النــواب تنقــل فــي تــصویره لدمــشق  إال إذا رتبــت القــصائد ترتیبــا یتبــع زمــن كتابتهــا،
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ء والعتـاب، وانتهـاء بـالعودة إلیهـا، باعتبارهـا الفـردوس المفقـود، فنـراه فـي البدایـة عبر مراحل، بین الرثـا
شـد بؤسـا، ولـم الـة بائـسة، وینتقـل للـشام لیجـدها أیرثي حالتها، فلم یكن یتصور أن یترك العـراق فـي ح

  : 1"عن السلطنة المتوكلیة ودخول الفرس"ا كان ینشده من أمن وحریة، یقول في قصیدة یجد م

  تیت الشامأ " 

  ةّیأحمل قرط بغداد السب

  بین أیدي الفرس والغلمان

  مجروحا على فرس من النسب

  قصدت المسجد األموي 

  ".حد من العربألم أعثر على 

 بادیـــا علیـــه الحـــزن للحالـــة التـــي وصـــلت إلیهـــا دمـــشق، فیقـــول فـــي ،وانتقـــل النـــواب بعـــدها الئمـــا
  :2"عتاب" قصیدة 

  . حزینا لم أجد شدو الشحاریر القدامى        یا دمشق بفیض دمعي  أعاتب     

وفــي عودتــه إلیهــا مــرة أخــرى، أبقــى عواطفــه تجاههــا معلقــة، فهــو لــیس فرحــا كمــا أنــه لــیس 
  :3"باللون الرمادي" حزینا، یقول في قصیدة 

  .      یقودني شبح مضنى إلى شبحدمشق عدت بال حزني وال فرحي      

ب دوال عربیــة وغربیــة، رثــى فیهــا حالتــه ووحدتــه؟ ففــي فهــل اضــطر النــواب للعــودة بعــد أن جــا
 یوضــح هــذا الــشعور ،، التــي كتبهــا وهــو فــي أثینــا"ثــالث أمنیــات علــى بوابــة الــسنة الجدیــدة" قــصیدة 
  :4یقولفبالغربة، 

  وأثینا كلها في الشارع الشتوي" 

                                                             
  .537 ص،، دار قنبراألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
 .257ص: السابق. 2
 .576ص: السابق. 3
 .2ص: السابق. 4
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  ترخي شعرها للنمش الفضي

  ولألشرطة الزرقاء واللذة

  خرج للشارع؟أهل 

  ".من یعرفني؟

  .ن یضع عصاه في دمشقفیبدو أن النواب أنهكه الترحال؛ فاضطر أل

فقــراءة هــذه القــصائد الــثالث بعیــدا عــن زمــن كتابــة كــل واحــدة منهــا، یتــرك القــارئ فــي حیــرة، 
ن ا عرفنـا، ومـن خـالل حیـاة النـواب، أویعطي للطبعات مبررا فـي ترتیبهـا كیفمـا شـاءت، خاصـة إذا مـ

ومنــع وقتهــا   الحیــدري، مــع الــشاعر بلنــدزارهــادایــة الــسبعینیات، حــین دخولــه األول لدمــشق كــان مــع ب
، 1م1974_ م 1973مــن دخــول لبنــان وأقــام بدمــشق مــدة ســتة أشــهر، ثــم عــاد إلیهــا مــا بــین عــامي

  .، فقد رجع إلیها بعد زیارته الخاطفة للعراق بعد سقوط نظام صدام حسینإضافة إلى العودة األخیرة

  :اتاالختالف بین الطبع: 4:2

ســتعتمد هــذه الدراســة علــى ثــالث طبعــات أساســیة، أولهــا طبعــة الوتریــات باعتبارهــا الطبعــة 
تم مقارنتهـا مـع طبعـات دار  وسـتالوحیدة التي أشرف النواب علـى طباعتهـا واشـتملت علـى قـصیدتین،

  .قنبر ودار الصادق ودار صفا واألودیسا ومكتبة جزیرة الورد

یومیــــات عــــرس "ین التــــي اشــــتملت علــــى قــــصیدة طبعــــة مؤســــسة حطــــ ،ثــــاني هــــذه الطبعــــات
  وجــاءت فــي خمـــسة أجــزاء، بعكــس الطبعـــات األخــرى التــي اشـــتملت علــى جــزأین فقـــط،،"االنتفاضــة

  .ودیسا ومكتبة جزیرة الوردر قنبر ودار الصادق ودار صفا واألتم مقارنتها مع طبعات داوست

                                                             
 .27، صمظفر النواب حیاته وشعرهیاسین ، باقر، : ینظر . 1
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 علیهــا، إال أنهــا اشــتملت وثالــث هــذه الطبعــات ،طبعــة دار قنبــر، ومــع أن النــواب لــم یــشرف
 مقارنــة مــع بــاقي الطبعــات، واشــتملت هــذه الطبعــة علــى خمــس وأربعــین قــصیدة، ،قلیلــةعلــى أخطــاء 

سا ومكتبــة جزیــرة الــورد،  مــع طبعــات دار الــصادق ودار صــفا واألودیــ دار قنبــرتم مقارنــة قــصائدوســت
  . ینهماتم مقارنتها مع طبعة دار العامل في أربع قصائد مشتركة بفي حین ست

ل اســـتبدا ، الطبعـــات والطبعـــات األخــرى فـــي ســتة جوانـــبتبــدو االختالفـــات األبــرز بـــین هــذه
ــتبدال كلمـــات بـــأخرى أو ســـقوط بعـــض الكلمـــات أو حـــروف بـــأخرى أو ســـقوط بعـــض الحـــروف ، واسـ

ــتم المقار ٕواضــافة أســطر شــعریة لهــا، ویالحــظ أن  ،نــة معهــاســقوط أســطر شــعریة مــن الطبعــة التــي ی
ٕال تــؤثر علــى المعنــى كثیــرا، وان أثــرت علــى الــوزن الــشعري، ولكــن هنــاك اختالفــات أكثــر األخطــاء 

االختالفـات تترك أثرا على المعنى، وسیتم التوقـف أمـام بعـض األمثلـة فـي كـل طبعـة، علـى أن تـدرج 
  . في ملحق خاصكلها

  ):طبعة معتمدة للمقارنة مع الطبعات الالحقة(،  لیلیةوتریات"طبعة : 1:4:2
ا فـــي الطبعـــات  نفـــسهوص القـــصائد فـــي طبعـــة الوتریـــات بالنـــصوص المـــرء نـــصحـــین یقـــارن

نــه یلحــظ اختالفــات كــان لهــا أثــر كبیــر علــى المعنــى أو علــى الــوزن الــشعري، ومــن بــین األخــرى، فإ
  :األمثلة على ذلك

  : مثال في طبعة الوتریات قول النوابنقرأ: مثال أولـ 
 الـسطر نفـسه فـي طبعـات دار قنبـر ودار أ وحـین نقـر،1"وشرب األنخاب مع السافل كیسنجر"

  :صفا واألودیسا ومكتبة  جزیرة الورد ودار الصادق، نلحظ أنه ورد على النحو اآلتي
  .2، في طبعة دار الصادق"وشرب األنخاب مع السافل روجرز"

  . 3"وشرب األنخاب مع السافل  فورد" :وفي الطبعات األخرى ورد بقوله

                                                             
 .54، صوتریات لیلیة: النواب، مظفر . 1
 .168، طبعة دار الصادق، صالكاملةاألعمال الشعریة : النواب، مظفر . 2
 مــن طبعــة األودیــسا، وفــي 310 مــن طبعــة دار صــفا، وفــي ص177 مــن طبعــة دار قنبــر، وفــي ص481وردت فــي ص . 3

 . من  طبعة مكتبة جزیرة الورد413ص
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ي الــسبعینیات مــن القــرن الماضــي، حــین كــان كیــسنجر وزیــرا لخارجیــة كتبــت هــذه القــصیدة أول مــرة فــ
م، حیــث المـــشاریع 1978الوالیــات المتحـــدة األمریكیــة، إبـــان معاهــدة كامـــب دیفیــد التـــي أبرمــت عـــام 

ٕالسلمیة بین العرب واسرائیل برعایة أمریكیـة، ولكـن مظفـر النـواب قـرأ القـصیدة فـي أزمنـة الحقـة تغیـر 
لوالیــات المتحــدة، وتغیــرت الشخــصیات التــي أســهمت فــي هــذه المعاهــدة، وهكــذا فیهــا وزراء خارجیــة ا

اســتبدل النــواب اســما بــآخر، معتمــدا بــذلك علــى مقولــة مــن مقــوالت نظریــة التلقــي األلمانیــة، وهــي أن 
 تــؤدي إلــى قــراءتین مختلفتــین، والــسبب حالتــه ،قـراءة نــص واحــد مــن قــارئ واحــد، فــي زمنـین مختلفــین

  .ة، واختالف المعطیات السیاسیة التي طرأت في العالمفي أثناء القراء
  :1یرد في طبعة الوتریات السطر الشعري: مثال ثانـ 

  لن یبقى عربي واحد"

  ."إن بقیت حالتنا هذي الحالة بین حكومات الكسبة

  .2"بین حكومات الحسبة " : في طبعة دار الصادق على النحو التالياألخیرةظهرت العبارة و

 اعر مـن الحكـام واضـح فـي كـل قـصائده؛عة الوتریات هي األصـح، فموقـف الـشویبدو أن طب
كــسب هــو الــذي فالحكــام امــتألت كروشــهم مــن قــوت هــذا الــشعب، یتكــسبون دون وجــه حــق، وهــذا الت

أن المعنــى  دار الــصادق، نجــد أوردتهــاالتــي ) الحــسبة(  لفظــة إلــى، وبــالنظر أوقــع الــشعب فــي الجــوع
ّ، فحسب الشيء یحسبه بالضم أي عدهبعد مما كان یقصده النوابأ ُ ُ3.  

ــ  ، ووردت هــذه العبــارة فــي "كــسروا ســاقیتین:" یقــول النــواب فــي طبعــة الوتریــات: مثــال ثالــثـ
 ال  لهـذا الـسطر الـشعري فـاألرجح أن األسـطر الـشعریة الـسابقة؛4"كسروا سـاقین:" طبعة دار الصادق

                                                             
 .50، صوتریات لیلیة: النواب، مظفر. 1
 .165، طبعة دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
  .313، ص)حسب(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر . 3
 .180ص: السابق . 4
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، فاألسـطر الـسابقة تـأتي علـى األنهـار، یـدل علیـها بالسیقان، بل ترتبط بالساقیة ألن ما قبله عالقة له
  .1"كسروا األنهار كسورا مؤلمة ترضاها: "وهو ما یبدو في قوله

ــدا  ــتالفومـــن المــــواطن األخــــرى التــــي بــ یكــــشر فــــي النــــاس :" قولــــه، فیهـــا تــــأثیر واضــــحلالخــ
  .3"یكشر في الناس كعنزة: "، بینما وردت في طبعة دار الصادق بقوله2"كعنترة

قــد یكـون سـببه الطباعــة، " عنـزة/ عنتـرة"اء مـن كلمــة عنتـرة، واسـتبدال الــزین بـالراء فـسقوط التـ
، فـال رابــط أو  مـع النـسق البنـائي العـام للـنصومـع ذلـك فهـو یتـرك أثـره علـى اسـتقامة الـسطر الـشعري

األول : عالقة بین كلمة عنزة واألسطر السابقة، ویضعنا النواب فـي إدراجـه للفظـة عنتـرة، أمـام أمـرین
  .4وعنترة العبسي، والتي تعني قطب ما بین عینیه) الكشرة(أنه أراد أن یربط بین حالة 

 إلــى حكــم  فمــن حكــم الــوالي العثمــانيد االســتقاللیة؛والثــاني یتمثــل فــي أن هــذه الــبالد لــم تعتــ
 مـا یجعـل النـواب یطلـق حكمـه العـام علـى أن كـل مـن جلـس علـى كرسـي الفرس إلى حكم بني مازن؛

  . بهذه البالد، ویفتك بالشعب أكثر مما فتك عنترةالحكم یفتك 

اختلفــت الطبعــات األخــرى عــن طبعــة الوتریــات، أحیانــا، اختالفــا جزئیــا، تمثــل بــسقوط بعــض 
  .كان یؤثر على المعنى ومنها ما لم یترك أثرا علیهما األحرف فیها أو استبدالها بأخرى، منها 

  : 5یقول النواب في طبعة الوتریات: مثال أولـ 

  رض هذي الكرة األرضیةهل أ"

  ".أم وجر ذئاب

ــد     ــتبدلت طبعـــات دار قنبـــر ودار الـــصادق واألوقـ ر ودیـــسا ومكتبـــة جزیـــرة الـــورد كلمـــة وكـــاسـ
  .6ر وهما تحمالن المعنى نفسه، فهما المغارة التي یأوي إلیها الحیوانة وجبكلم

                                                             
 .69وتریات لیلیة، ص: النواب، مظفر . 1
 .44ص: السابق . 2
 .160، طبعة دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 3
  .128، ص)كشر(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر . 4
 .54، صوتریات لیلیة: فرالنواب، مظ . 5
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ـــرد : مثـــال ثــــانــــ  ــتالفی ال كلمـــة المحتـــل بكلمــــة  بـــین طبعتـــي الوتریــــات واألودیـــسا فـــي اســــتبداالخــ
  :1المحتمل، یقول النواب في طبعة الوتریات

  یا أبواب األهواز أموت حنینا"

  ".غادرت الفردوس المحتل

كلمة المحتل هي الصواب، فقد أسلفت أن هذه القصیدة عبر فیها الشاعر عـن طریقـة اعتقالـه و
واز هــي الفــردوس ومــا هــي إال ، ورغــم اضــطراره للخــروج یــرى أن األهــ2وتعذیبــه مــن الــسافاك اإلیرانــي

 علــى الــوزن، فثمــة حتلــة مــن اإلیــرانیین، وزیــادة المــیم تــؤثر، ال شــك، علــى المعنــى، وقــد تــؤثربقعــة م
  :3 في موضع آخر من القصیدة نفسهاومما یؤید ذلك قولهفرق بین المحتل والمحتمل، 

  ّمن هرب هذي القریة من وطني" 

  انیةلسنة إیر لوجوه  للناس وأّمن ركب أقنعة

  من هرب ذاك النهر المتجوسق بالنخل على األهواز

  ".رض عربیةفالنخلة أ.. أجیبوا 

طر واســتبدلت كلمــة العنــف الــواردة فــي طبعــة الوتریــات فــي الــصفحة الثالثــة والعــشرین فــي الــس
 فهـو ؛صـوت الـشاعرعلـى ودیسا، ویبدو أن الطبعـة الثانیـة اعتمـدت األول،بكلمة العمق في طبعة األ

  . والثانیة بلفظة العمق،إحداهما بلفظة العنف: طر الواردة فیه هذه الكلمة قراءتینیقرأ الس

                                                             
 .35، صوتریات لیلیة: النواب، مظفر . 1
وهي منظمة لالستخبارات بمساعدة األمیركیین والكلمة تجمیع لعدة حروف، كل حرف ' السافاك' انشأ شاه إیران 1957عام . 2

حرف السین یعني جهاز، وحرف األلف یعني استخبارات، وحرف الفاء یعنـي امـن وحـرف الكـاف یعنـي البلـد وهكـذا له معنى، ف
  .تم تجمیع الكلمة، وارتبط رئیس السافاك بالشاه مباشرة، وكان أول مدیر له الجنرال تیمور بختیار

) رسالة ماجستیر غیر منشورة(م، 9791_ م 1957السافاك ونشاطه في إیران : حسین، حسین عبد الحسن: حول ذلك ینظر
  .49م، ص2013جامعة ذي قار، 
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مـــاذا یـــدعى ": فـــي الـــسطر الـــشعري) كـــذا(ویالحـــظ كـــذلك علـــى طبعـــة الوتریـــات إدراجهـــا كلمـــة 
، مــع أن الــشاعر ینتقــل فــي أســطره الــشعریة مــن مدینــة ألخــرى، وحــین یــصل 1"الــدوالب الــدموي كــذا
هــذا الــسطر الــشعري بإدراجــه لفظــة ألقــى  الــشاعر مــع أنبعــة مكانهــا لفظــة كــذا، بغــداد تــدرج هــذه الط

 ولمـاذا، حـین قـرأ ات، وظهـرت فـي طبعـات أخـرى؟بغداد، فلماذا سقطت مفردة بغداد فـي طبعـة الوتریـ
  الشاعر القصیدة في بعض المناسبات، أدرجها؟ 

انـت قـد وردت فـي  إسـقاط بعـض األسـطر الـشعریة التـي ك علـى بعـض هـذه الطبعـاتونقـف فـي
طبعــة الوتریــات، واألرجــح أن هــذه الطبعــات اعتمــدت علــى قــراءات الــشاعر المختلفــة التــي اشــتملت 

 ومــن األمثلــة ،علــى هــذه األســطر الــساقطة، وقــد كــان لــسقوط هــذه األســطر تــأثیر كبیــر علــى المعنــى
  :على ذلك

  :ورد في طبعة الوتریات األسطر التالیة: مثالـ 

  . 2"صوىوأصحرت بال أي " ـ 1

  .3"وكل الحزن لدى الغرباء مذلة" ـ 2

  .4"والغیالن اإلیرانیة تقترب اآلن من القدم الملویة" ـ 3

وقــد ســقط الــسطر األول مــن طبعــة دار الــصادق، وســقط الــسطران الثــاني والثالــث مــن طبعــة 
  .دار صفا

ففــي المثــال وســأتوقف هنــا أمــام المثــالین الثــاني والثالــث، وســأبین أثــر ســقوطهما علــى المعنــى، 
  :الثاني یقول
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  یا غرباء الناس"

  بالدي كصنادیق الشاي مهربة

  أبكیك بالدي أبكیك بحجر الغرباء

  ".وكل الحزن لدى الغرباء مذلة

فـبالده التـي یتغنـى بهـا تعـیش فـي غربـة، وكـل النـاس فیهـا غربـاء، والحـزن یـسیطر علـى غریــب 
ّة حـــد الجـــرب،  لتـــصل الغربـــ، هـــذا الـــشعورالـــدیار وتعـــداه مـــن الحـــزن إلـــى اإلذالل، ویـــستكمل النـــواب

  .   یخرج النص عن تمامه واستقامته األخیرلسطرفإسقاط دار صفا ل

هــل أســقطت دار صــفا هــذا الــسطر عــن : أمــا فــي المثــال الثالــث فــال بــد مــن إثــارة الــسؤال اآلتــي
 اعتقلتــه قــصد، وهــل هــي مؤیــدة إلیــران مــثال؟ فمعارضــة الــشاعر إلیــران وللــشاه ســابقا معروفــة، فــبالد

وسلمته للسلطات العراقیة قبل أن تنكـل بـه، لـن تجـد التأییـد، فـي تلـك الفتـرة، مـن الـشاعر، لكـن الحقـا 
 وا غیالنــا إیرانیــة زمــن الــشاه، مــا عــادوا كــان توجــه إلیــران وأیــد ثورتهــا، فهــل مــنوبعــد الثــورة اإلیرانیــة،

  ا ثوارا؟وزمن الخمیني غیالنا بل غد

هــا أضــافت أســطرا شــعریة لــم تــرد فــي طبعــة الوتریــات، وحــین یالحــظ علــى بعــض الطبعــات، أن
ـــرد  یـــستمع المـــرء للقـــصیدتین المـــدرجتین فیهـــا بـــصوت الـــشاعر، یلحـــظ أن غالبیـــة هـــذه اإلضـــافات ت

  .بصوته، فاألرجح أن هذه الطبعات اعتمدت على صوته أكثر من اعتمادها على طبعة الوتریات

 األلفـاظ التـي أثـرت علـى المعنـى، بـل تعــداه لـم یقـف االخـتالف بـین هـذه الطبعـات علـى حـدودو
قـراءة فـي دفتـر "إلى ما كان تـأثیره واضـحا علـى الـوزن الـشعري، وسـأكتفي هنـا بمثـال ورد فـي قـصیدة 

 فـي قــول ، فـي طبعـة دار صـفا)بیــت( مـن طبعـة الوتریـات بلفظـة )بویــت(، فـي اسـتبدال لفظـة "المطـر
  :1النواب

  الماء طریق للماء"

                                                             
  .87، صوتریات لیلیة: النواب، مظفر. 1
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  ".وبویت ال ندرس فیه

ــة كتفعیلــة تامــة ) فــاعلن( جــاءت هــذه القــصیدة علــى البحــر المتــدارك، الــذي یــشتمل علــى تفعیل
ُفعلــن وفعلــ( صـحیحة، وتــأتي  َ صــورا عنهــا، ففــي تقطیــع الـسطر الــشعري الــوارد فــي طبعــة ) ُفاعـل ن وَِ

  :الوتریات

  وبویت ال ندرس فیه

  --/  ب ب - / -- / -ب ب 

ة قـد اكتملـت فـي الـسطر الـسابق، أمـا عنـد تقطیعـه حـسبما نجد التفعیالت التامة منها والفرعیـ
  :ورد في طبعة دار صفا

  وبیت ال ندرس فیه

   --/ ب ب - /-- /-ب 

 فــي تفعــیالت مــا ابتــدأ بهمــا الــسطر الــشعري ال وجــود لهان القــصیر والطویــل اللــذانفالمقطعــ
  .  البحر المتدارك

  :   )بعات الالحقةطبعة معتمدة للمقارنة مع الط(، طبعة دار قنبر: 2:4:2

 :طبعة مكتبة جزیرة الورد: 1:2:4:2

ـــض هـــــذه  ـــــرت بعــ ـــد أث ــــع الطبعـــــات األخـــــرى، وقــ ـــــة مـ ــــاءت االختالفـــــات فیهـــــا قلیلـــــة مقارن جـ
  : ومن األمثلة على ذلك،االختالفات على المعنى

  :1من طبعة دار قنبر" البقاع البقاع"یقول النواب في قصیدة : مثال أولـ 

  ".ین المریر بجسميوزرعت حقوال من األسبر" 

                                                             
  .55، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 1
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  :1 بینما ورد هذا السطر في طبعة مكتبة جزیرة الورد على النحو اآلتي

  ".وزعت حقول من األسبرین المریر بجسمي" 

ٕال تـوزع، واال فكیـف سیـشفي الـشاعر مـن ووالصواب ما جاء في الطبعة األولى، فـالحقول تـزرع 
ذا العقـار مـا علیـه أن یـزرع الحقـول بهـ؟ فكـان لزا"كـأني صـداع بهـم لـیس یـشفى" الصداع الذي أصـابه

  .في الطبعة الثانیة" حقول"ه یشفى، هذا فضال عن الخطأ النحوي الواضح في كلمة ّعل

ــان ــال ث ــ مث ســقط مــن هــذه الطبعــة بعــض األســطر الــشعریة، التــي كــان لهــا كبیــر األثــر فــي : ـ
ــسطر الــــشعري  حــــسن فــــي والمتوكــــل مــــشغول بــــشامة" : ضـــعف المعنــــى وعــــدم تمامــــه، فقــــد ســــقط الــ

، والـــنقص واضـــح خاصـــة عنـــد حـــدیث الـــشاعر عـــن "بحـــار البحـــارین"، الـــوارد فـــي قـــصیدة 2"خـــصیته
وصیف وبغا، وهما مرتبطان ارتباطا مباشـرا بالمتوكـل، إذ كانـا قائـدین عـسكریین فـي عهـده، ولـم یكـن 

ام الیـوم  بملذاتـه الخاصـة، كمـا هـو حـال الحكـ مـشغوال إذ كـان،3المتوكل وقتئذ سوى دمیة فـي أیـدیهما
تــسلط القــوى الخارجیــة  فالــضعف وتوكــل لیــصور حــالتهم؛الــذین یقــصدهم النــواب فاستحــضر حالــة الم

بــأمور تافهــة،  لــذا فالمتوكــل یغــدو رمــزا ومعــادال للحكــام العــرب الیــوم الــذین ینــشغلون یــسیطر علــیهم؛
  . بشامة حسن في خصیتهكما انشغل المتوكل ـ وبالده تضعف ـ

  :ساطبعة األودی: 2:2:4:2

 كـان لهـا  فـي أكثرهـااالختالفـاتیالحظ االختالف الكبیر بین هذه الطبعة وطبعة دار قنبر، و
  : منها،األثر الكبیر على اختالل المعنى والوزن، وسأكتفي ببعض األمثلة

الــواردة الــسطر الــشعري اآلتــي مــن ت بكلمــة هــددت اســتبدلت طبعــة األودیــسا كلمــة هــدر: مثــال أولـــ 
  :4طبعة دار قنبر

  هدرت دمي في الكؤوس "
                                                             

 .104، طبعة مكتبة جزیرة الورد، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
  .111، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
  .282م، ص2003، بیروت، دار لبن حزم، 1، طتاریخ الخلفاء: السیوطي، جالل الدین: ینظر. 3
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  ".ووزعته للرفاق

ال یهـدد، فاسـتبدالها فـي و، فالـدم یهـدر "ترنیمـات اسـتیقظت ذات صـباح " ورد هذا السطر في قـصیدة 
  . فالشاعر یهدر دمه ألجل رفاقهكان له أثر كبیر في تغییر المعنى؛هذا الموضع 

ــ  "  الــواردة فــي قــصیدة )الفرائــد( فــي طبعــة األودیــسا بــدیال عــن )الغرائــد(نقــرأ ورود كلمــة : مثــال ثــانـ
  :1 یقول النواب،"طلقة ثم الحدث

  وعادت ماسة النیل إلى العقد اإللهي"

  ". فحسن العقد من حسن الفرائد

ــن معنـــاه، فالفرائـــد هـــي الجـــو  اهرفـــإدراج طبعـــة األودیـــسا هـــذه اللفظـــة یبعـــد الـــسطر الـــشعري عـ
للمقدسـي، وكتـاب  " عقـد الفرائـد وكنـز الفوائـد"كثیـر مـن الكتـب، ككتـاب النفیسة، ومنهـا جـاءت أسـماء 

، وممــا یــدلل علــى أن مقــصد النــواب لــم یبعــد عــن هــذا المعنــى "تیــسیر المقاصــد لعقــد الفرائــد" الحنفــي 
 االرتبـاط وبـذلك یتـضح ؛"دت ماسـة النیـل إلـى العقـد اإللهـيوعـا: " حـین یقـول،السطر الشعري السابق

  .، قد یكون سببه الخطأ المطبعي)الغرائد (  لفظة فإدراج طبعة االودیسا، الوثیق بینهما

 )الرسـل(جاء االختالف كذلك فـي اسـتبدال طبعتـي األودیـسا ودار الـصادق لفظـة : مثال ثالثـ 
  ":عروس السفائن" في قول النواب في قصیدة )الرسل(بلفظة 

رد فــي طبعــة دار قنبــر، فعلــى  ، والــصواب مــا و2"ترتفــع الخیــل بالرســن الذهبیــة، اصــرخ قــف" 
 إذ ال فــي اســتبدال حــرف واحــد، إال أن أثــره علــى المعنــى كــان واضــحا،  بــداالــرغم مــن أن االخــتالف

ــدواب، وخـــصوصا  عرفنـــا أن الرســـن هـــو الحبـــل االخیـــل بالرســـل، ال ســـیما إذاترتفـــع  لـــذي یـــستخدم للـ
  .   وهو ما قصده الشاعرالخیل

                                                             
  .216، صتاریخ الخلفاء: لسیوطي، جالل الدینا: ینظر. 1
  .273، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 2
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  :1"فتى اسمه حسن "یقول النواب في قصیدة: مثال رابعـ 

  ".لملم لحمك أشالء "

 یــستقیم المعنــى  اســتبدلت لفظــة لحمــك بلفظــة لحكمــك فــي طبعــة األودیــسا، فــال یعقــل أنحیــث
  . فاللحم هو ما یلم أشالء ال الحكمبالمفردة الثانیة؛

 مــن طبعــة ،" المغنــینإلمــاممــن الــدفتر الــسري الخــصوصي " نقــرأ فــي قــصیدة : مثــال خــامســـ 
  :2سطر اآلتیة األ،دار قنبر

  ودین الفقیر على آكلي لحمه ثورة تعتلي كل دین"

  " كأن الصیارفة اتفقوا على أن یدك الجنوب على أهله

عنــى ال فة، ویتــضح للقــارئ أن المظــة الــصیارفة بلفســتبدلت طبعــة األودیــسا لفظــة الــصیادوقــد ا
هـو مـا تعنیـه اللفظـة األولـى، هـم ، فهـؤالء المـستأمنون علـى أمـوال الخزانـة، ویستقیم إال باللفظة الثانیـة

 وقـد وردت فـي لـسان تجار الحروب الذین ال یأبهون بخـراب الجنـوب بقـدر مـا یـأبهون بزیـادة أمـوالهم،
ه عـن  وقد اسـتبق النـواب هـذا الـسطر بحدیثـ3العرب بمعنى إنفاق الدراهم، والمحتال المتقلب في أموره

، كمـــا فـــي )الـــصیادفة( ج طبعـــة االودیـــسا لفظـــة والحـــال هنـــا فـــي إدرا، الـــدین الـــذي یـــرتبط بالـــصیارفة
  .المثال الثاني، فاالختالط بین حرفي الدال والراء أدى إلى هذا االختالف

، "فنـث بعـد نــث "  بعبـارة" فنـسف بعــد نـسف "  اســتبدلت طبعـة األودیـسا عبـارة: مثـال سـادســ 
ن الزنبقـــة واألمطـــار نه یتحـــدث عـــ، والمتتبـــع لهـــذه القـــصیدة یلحـــظ ـ"ثطلقـــة ثـــم الحـــد " قـــصیدةفـــي 

، هـذا أوال، أمـا ثانیـا 4 الـذي یعنـي الراشـح النـدي،نـث بعـد نـث: والبرق، فال بد أن یتبع هذا القول قولـه

                                                             
 .299، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
    .425ص: السابق. 2
  .190، ص)صرف(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر. 3
 .194، ص)نثث(مادة : السابق. 4
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فالقافیـة التـي اتبعهــا النـواب تــتالءم وهـذا القـول، وهــي حـرف الثــاء، فلنقـرأ هـذه األســطر ونالحـظ كیــف 
  :1یؤثر إدراج اللفظة الثانیة على نسق القافیة

  واحترس"

  ما كل غث ثمر غث قد الذائق غث

  أقدس األمطار مدرارا

  فان زنبقة بنت ربیعین سبت قلبك یا برق

  فنث بعد نث

  وكال الحالین عشق 

  فافهم الحالین كي تسلك في األحوال

  واسمع عاشق البرق

  كثیر البث صمت

  .وكثیر الصمت بث

ــثوالع"و" مـــریض الطهـــر رث" : ا مـــن األســــطر التـــي تنتهـــي بعبــــاراتوغیرهـــ ، "مــــق غثـــاء وعبــ
  . ال یتالءم والقافیة السابقة" فنسف بعد نسف" فإدراج عبارة

حــین نقــرأ المثــال اآلتــي نجــد أن الخلــل بــین مــا ورد فــي طبعــة دار قنبــر وطبعــة : مثــال ســابعـــ 
  :2"المسلخ الدولي"  األودیسا، یؤثر على المعنى والوزن الشعري معا، یقول النواب في قصیدة

                                                             
 .206، دار قنبر، صمال الشعریة الكاملةاألع: النواب، مظفر. 1
 .87 ص:السابق . 2
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  ن مخیمناكم اغتصبت عروس م"

  ".وكم جعنا عرینا كم خجلنا

،  والـصواب مـا جـاء فـي األسـطر الـسابقةنـا،لنا بلفظـة جعوقد استبدلت طبعة األودیسا لفظة جع
فالمطالــب التــي طالــب أصــحاب األرض المغتــصبة قــد تحققــت، واالســتهزاء واضــح فــي قــول النــواب، 

  .لجوع وأصبحت لهم خیمة وسیطر علیهم ا،فتحقق قرار التقسیم واللجوء

هــذا مـــن جانــب، أمـــا فـــي الجانــب الموســـیقي فیظهـــر الخلــل، فعنـــد تقطیـــع األســطر الـــواردة فـــي 
  :  تكون على النحو اآلتي،طبعة دار قنبر

  -ب ب-ب/---ب/-ب ب-ب

  —ب/---ب/---ب

فاستكملت في األسطر السابقة تفعیالت البحـر الـوافر، الـذي نظمـت علیـه هـذه القـصیدة، أمـا 
  :في طبعة األودیسا فنجد اآلتيفي تقطیعه حسب ما ورد 

  -ب ب-ب/---ب/-ب ب-ب

  —ب/---ب/--ب-ب

یكـون المقطــع الثالـث فیهــا فالتفعیلـة األولـى فــي الـسطر الثـاني اشــتملت علـى الخلــل، فإمـا أن 
  . یستبدل المقطع الرابع الطویل بمقطع قصیر حتى یستقیم الوزنأنو زائدا، أ

  :طبعة دار الصادق: 3:2:4:2

طبعــة عــن ســابقتها، فقــد كثــرت فیهــا األخطــاء وتعــددت، ومــن األمثلــة التــي لــم تختلــف هــذه ال
  : االختالفات، وتركت أثرا على المعنى أو الوزن األمثلة التالیةفیهابدت 

  :1"المساورة أمام الباب الثاني"  یقول النواب في قصیدة: مثال أولـ 

  ".مدنف أودي بال هجر وال وصل بباب الطاق" 

                                                             
  .79، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 1



 102 

مـدنف أودى بـال هجـر : "ه علـى النحـو اآلتـيطر في طبعـة دار الـصادق نقـرأذا الس هوحین نقرأ
، والصواب ما ورد فـي طبعـة دار قنبـر، فهـل نعـزو هـذا الخطـأ فـي طبعـة دار "وال وصل بباب الطاقة

حـد محـالت كـربالء فـي ن علیها یجهلون أن باب الطاق هـو أالصادق ألسباب طباعیة أم أن المشرفی
  !؟1العراق

  :2 یرد في طبعة دار الصادق قول الشاعر:مثال ثانـ 

  وأغار الجراد على عین أیوب"

...  

  ورأیت الجراد یجرجر عینیه

  ".وجرادة وقفت في الخراب

ٕ، واذا مـا أمعنـا النظـر فـي المعنـى نـصل إلـى "جـراره"هنا ترد في طبعـة دار قنبـر " جرادة"ولفظة 
  :ما یلي

عـین أیـوب، ثـم نـرى جـراد الـذي أغـار علـى ألولى، عـن الما انفك الشاعر یتحدث، منذ أسطره ا
ٕ عن المعنـى واسـتكمال العبـارة، واال فمـا هـي العالقـة بـین األسـطر األولـى والجـرار الـذي یقـف هخروج

  بالخراب؟  

  :وكان لبعض االختالفات بین الطبعتین أثر كبیر على المعنى والوزن معا، ومن األمثلة

                                                             
  )م5/5/2016: م، تاریخ النقل25/11/2011 طاق الزعفراني في كربالء تراث وذكریات،: الطائي، حازم: ینظر. 1

www.alrsool.org/display3418.htm  
 .316، دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملة: فرالنواب، مظ . 2
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، فقد جـاءت هـذه القـصیدة علـى بحـر "رباعیات"جاء االختالف واضحا في قصیدة : مثال أولـ 
، أو قــد )فعالتــن(  بــصورتها التامــة، وقــد تــأتي مخبونــة) فــاعالتن(  الرمــل، الــذي یــشتمل علــى تفعیلــة

  .مخبونة محذوفة) فعال(  تأتي على صورة

ـــات"اشـــتملت قـــصیدة  ــت یـــأتي فـــي أربــــع " رباعی ـــات فـــي كـــل مجموعـــة، كــــل بیـ علـــى أربعــــة أبی
  :1في أحد األبیات الواردة في طبعة دار قنبرتفعیالت، ومما جاء 

  ".قلقا أدعو شتات الطیر یا أحباب لموا" 

  :  وعند تقطیع البیت السابق نجد التفعیالت اآلتیة

  -- ب -/ -- ب -/ -- ب -/ --ب ب 

  :بینما یرد هذا البیت في طبعة دار الصادق على النحو اآلتي

  : یشتمل على التفعیالت، وعند تقطیعه"قلقا أدعو شتات الطیر لموا"

  -- ب -/ -- ب -/ --ب ب 

ثر علـى الـوزن الموسـیقي للبیـت، ما أ"  أحبابیا "  أسقطت عبارة یظهر أن الطبعة الثانیة قد
  .كما الحظنا

  :2 الشعري التاليیرد في طبعة دار الصادق السطر: مثال ثانـ 

  ".وجه نمري متكمش كمؤخرة القنفذ" 

  :3 على النحو التاليفیما یرد في طبعة دار قنبر

                                                             
 .200، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 1
  .244، دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
 .372، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 3
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  ".ووجه نمیري منكمش كمؤخرة القنفذ

م، فحـذف الیــاء أو 1985م ـ 1969ونمیـري هـو جعفــر النمیـري الـذي حكــم الـسودان مــن عـام 
  .سقوطها من الطباعة سیؤثر على المعنى فیما لو اعتمد القارئ على النص األول

  :صیدة وهيومما یؤكد على صواب طبعة دار قنبر، األسطر السابقة في الق

  والخرطوم تذیع نشیدا لزجا" 

  یحمل رأس ثالثة ثوریین

  "ووجه نمیري منكمش كمؤخرة القنفذ

فهل سقط هذا الحرف في الطباعة، أم أن هـذا األمـر لـم یكـن واضـحا للقـائمین علـى طبعـة دار 
ــقطت مـــن ا واألرجـــح أن ســـقوط هـــذا الحـــرف كـــان مطبعیـــا، خـــصوصا وأن حروفـــالـــصادق؟  كثیـــرة سـ
  .مات في هذه الطبعةبعض الكل

وفیمـــا یتعلـــق باألســـطر المـــضافة لطبعـــة دار الـــصادق، فـــالمالحظ أنهـــا اعتمـــدت علـــى صـــوت 
إحـدى قـراءات ، فقـد وردت فـي "وما هم لكنـه العـشق "الشاعر، ومنها تلك الصفحات المضافة لقصیدة

  .1الشاعر

  :طبعة دار صفا: 4:2:4:2

ٕء مطبعیـة وامالئیـة، نتیجـة خلـط الحـروف  التي قد تكون أخطااألخطاءتكثر في هذه الطبعة 
بعــضها بــبعض، أو اســتبدال حــروف بــأخرى، خاصــة تلــك الحــروف القریبــة مــن بعــضها علــى لوحــة 

او بــالزاي والقــاف بالفـــاء المفــاتیح فــي جهــاز الحاســوب، كاســـتبدال المــیم بــالالم أو المــیم بالكـــاف والــو
 ،ًمثـــل تـــضأ بـــدال مـــن توضـــأ ،تهـــالنظـــر عـــن بعـــض هـــذه الكلمـــات لكثر لـــذا ســـأحاول غـــض اوغیرهـــا؛

                                                             
 وغیرهـا، نجــدها قــد وردت فـي طبعــة دار الــصادق، كمــا 470، 469، 390، 389، 388، 383بـالعودة إلــى الــصفحات، . 1

  . وردت بصوته أیضا، بینما لم تدرج في طبعة دار قنبر
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 األثـر الكبیـر فـي االختالفـاتً والرهیق بـدال مـن الرهیـف، مـع أنـه كـان لهـذه ،ًوثمالت بدال من ثماالت
  : فیها واضحة ما یلياالختالفاتتغییر المعنى واستقامته، ومن األمثلة التي بدت 

  :1"إلى الضابط الشهید" ورد في طبعة دار قنبر في قصیدة: مثال أولـ 

  هم من یدافع عن قبضة المال ّلقد قبضوا كلهم وأحط" 

  ".مدعیا أنها الماركسیة أم العرافة

، والــصواب مــا ورد فــي طبعــة "هــموأحط"مكــان لفظــة " وأحقهــم"ة  طبعــة دار صــفا لفظــتأدرجــو
دار قنبر، فحدیث الشاعر تعدى األحقیـة فـي الـشيء، إلـى إهانـة أولئـك الـذین قبـضوا وتـوبیخهم، فهـو 

  . ن أحط مرتبة هي مرتبة ذلك الذي یجد في القبض مبدأ من مبادئ الماركسیةیرى أ

یالحظ على هذه الطبعـة، أن المـشرفین علیهـا یخلطـون بـین المـدن، إمـا عـن جهـل : مثال ثانـ 
 اسـتبدلت طبعـة دار صـفا نه أن یوقـع القـارئ فـي متاهـة، فقـد عدم تـدقیق، وهـذا الخلـط مـن شـأأو عن
  :2"بحار البحارین"  ، وذلك في قول النواب في قصیدة)الكرخ(بلفظة ) الكرك(لفظة 

  آذوك طویال"

  منعوك ترى جسر الكرخ الخشبي

  ".فما أتفههم

فـــالكرك، كمـــا وردت فـــي طبعـــة دار صـــفا، هـــي إحـــدى المـــدن األردنیـــة ولیـــست المقـــصودة فـــي 
كـرخ : إلـى قـسمیناألسطر الشعریة السابقة، بل حدیثه جاء عن بغداد والتي تقسم من ناحیـة جغرافیـة 

  :3ورصافة، وفیهما قال علي بن الجهم

                                                             
  .94، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 1
  .127ص: السابق . 2
 .141م، ص1980المعارف، ، السعودیة، وزارة 2خلیل مراد، ط: تحقیق: دیوان علي بن الجهم . 3
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  دري  جلبن الهوى من حیث أدري وال أ     رلمها بین الرصافة والجسعیون ا

ــ  ، التــي وردت فــي "ندر" حــین نقــرأ األســطر التالیــة، نلحــظ االخــتالف فــي لفظــة: مثــال ثالــثـ
  :1"نهنهني اللیل" في قصیدة ، حیث یقول النواب"دون"طبعة دار صفا 

  وطني أنى ینطق بالعربیة صافیة" 

  ".من درن القطریة والكذب

 وهــو مــا یتطــابق مــع األســطر الــشعریة الــسابقة، فقــد وردت هــذه اللفظــة فــي 2فالــدرن هــو الوســخ
 أحـــدكممثـــل الـــصلوات الخمـــس مثـــل نهـــر جـــار علـــى بـــاب : "حـــدیث الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم

، فالــشاعر یأمــل أن تكــون اللغــة العربیــة 3"ن درنــه؟یــنغمس فیــه كــل یــوم خمــس مــرات، فمــاذا یبقــین مــ
هــي الــسائدة علــى األلــسن بعیــدة عــن وســخ الكــذب أو االخــتالط باللغــات األخــرى، وقــد تكــرر الخطــأ 

  .نفسه في طبعات دار صفا ومكتبة جزیرة الورد واألودیسا ودار الصادق

 بلفظـــة )ضـــیف(ظهـــر االخـــتالف كـــذلك حـــین اســـتبدلت طبعـــة دار صـــفا لفظـــة : مثـــال رابـــعــــ 
ها ، فاسـتخدام الـشاعر للفظـة شـتاء بعـد"ترنیمـات اسـتیقظت ذات صـباح"، الواردة في قـصیدة )صیف(

 النـواب الطبـاق بـصورة بالغیـة سـلیمة حـین هـي الـصواب، فـي سـیاق توظیـف) صیف(یؤكد أن لفظة 
  :4قال

  ".أي صیف دخلت وأي شتاء"

  .وهذا ما غاب عن المشرفین على طبعة دار صفا

                                                             
 .441، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 1
 .153، ص)درن(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر . 2
، 4مؤسسة الرسالة، مجلد: بشار معروف وعصام الخرستاني، ییروت: ، تحقیقجامع البیان عن تأویل آي القران: الطبري . 3

 .319م، ص1994
 .156، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 4
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، التــي انتهــت أســطرها "المــسلخ الــدولي "بـرز اخــتالف آخــر واضــح فــي قــصیدة: خــامسمثــال ـــ 
 بــدال )الخطــب(بقافیـة الــالم، بینمـا یظهــر أن طبعـة دار صــفا قــد تجاهلـت هــذا األمـر، وأدرجــت لفظـة 

ــوابیة المفـــردة فـــي طبعـــة دار قنبـــر، یقــــول )الخطـــل(مـــن  ـــى األســـطر التالیـــة تتــــضح صـ ، وبـــالنظر إل
  : 1النواب

  ا أمي قضیتنا الدمارفقلت ی"

  أو التراب الرب ال وسط وال نحل

  قبیل ذهابكم للمسلخ الدولي وفدا

  أرسلوا السكین وفدا إنها أمل

  سیسمع صوتها

  ".وتشق دربا للرجوع وینتهي الخطل

 ناهیـك عـن أن، اءبـجد أن قافیتها هي الـالم ال الومن یقرأ القصیدة كاملة، وهي عمودیة، فسی
، التـــي )الخطــب( قــرب إلـــى األســطر الــسابقة مــن لفظــة  ، وهــي أ2 مــضطربتعنــي) الخطــل (لفظــة 

ٕ، فقــضیة هــذه األمــة ال تحتــاج إلــى هــذا االضــطراب، كمــا یقــول، وانمــا حلولهــا 3تعنــي الــشأن واآلمــر
    .بسیطة

، )الجمـاح(بلفظـة ) الجنـاح( دار صـفا فـي اسـتبدالها لفظـة برز الخطأ في طبعة: مثال سادسـ 
  :4"باب الكون "قصیدةحیث یقول النواب في 

  ".والقلب ثابتا كان مهرا ثابتا على الجماح"

                                                             
   .90، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
  .209، ص)خطل(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر. 2
  .359، ص)خطب( مادة : السابق. 3
 .562، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 4
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  :   2، یقول البوصیري في ذلك1فالجماح صفة مرتبطة بالخیل، وهو ما كان سریعا نشیطا

  .   كما یرد جماح الخیل باللجم من لي برد جماح من غوایتها   

 فقلبــه ف عــن حــال الــشاعر،لــوهــذه الحــال لــدى المهــر فــي ثباتــه علــى الــسرعة والنــشاط، ال تخت
  . في حقلهوثابت في أرضه 

لــم یقــف األمــر علــى االختالفــات التــي أثــرت علــى المعنــى، بــل تبــرز اختالفــات : مثــال ســابعـــ 
 أخرى كان لها التأثیر علـى الـوزن الـشعري، فحـین نقـارن األسـطر التالیـة الـواردة فـي طبعـة دار قنبـر،

 الخـــتالل الـــوزن ؛ظ أن  الـــصواب فیهـــا لطبعـــة دار قنبـــربمثیالتهـــا الـــواردة فـــي طبعـــة دار صـــفا، نلحـــ
  :3"المسلخ الدولي"الشعري في الطبعة الثانیة، یقول النواب في الطبعة األولى من قصیدة 

  وتغتصب الذوائب ثم تلوي" 

  ."كمعصم طفلة یرتادها مستعمر عجل

  : السابقة التفعیالتاألسطرویالحظ في تقطیع 

  - -ب / - ب ب -ب / - ب ب -ب 

  – ب ب -ب / - - -ب / - - -ب / - ب ب -ب 

  :4 في طبعة دار صفااألسطربینما وردت هذه 

  وتغتصب الذوائب ثم ترمي"

  ".فوق من قتلوا

  - -ب / - ب ب -ب / - ب ب -ب 

  - ب ب -ب -

                                                             
 .427، ص)جمح(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر . 1
 .179م، ص1973مكتبة مصطفى الحلبي، : محمد سید كیالني، مصر: تحقیق: دیوان البوصیري . 2
 .89، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر . 3
 .546، طبعة دار صفا، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر .4
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جــاءت األســطر الــسابقة علــى البحــر الــوافر، والمالحــظ أن التفعــیالت الــواردة فــي طبعــة دار 
، أمـا فـي الطبعـة الثانیـة فالمقـاطع العروضـیة )مفـاعلتن مفـاعلتن فعـولن(البحـرا قنبر هي تفعیالت هـذ

  .ال ترتبط بتفعیالته) - ب ب - ب -( في السطر الثاني
ولــم تختلــف هــذه الطبعــة عــن الطبعــات الــسابقة فــي اعتمادهــا علــى صــوت الــشاعر، فجــاءت 

، فمـا أضـیف "سـلفیني "قـصیدةاإلضافات لبعض القصائد كسابقاتها من الطبعات، كما هو الحـال فـي 
  . ورد بصوت الشاعر في بعض أمسیاته الشعریةهایلإ

  :جملة القول: الخالصة للفصل الثاني
یتـــضح ممـــا ســـبق أن غالبیـــة الطبعـــات لـــم تكـــن أكثـــر مـــن ســـلعة، أراد الناشـــرون مـــن ورائهـــا 

 مـستغلینهم تحقیق ربح مالي وفیـر، والوصـول إلـى أكبـر قـدر مـن القـراء، مـن خـالل التـرویج لبـضاعت
اسم مظفر النواب، دون التركیز على جوانب أهم من ذلك، فبدال مـن أن یجـد القـارئ ضـالته فـي هـذه 
الطبعات، وقع فریسة أخطاء قاتلة، فـالنواب أكبـر مـن أن یكتـب عنـه هـاو أو معجـب، بـل هـو بحاجـة 

لـم یخـل أیـضا ت إلى متخصص لدیه القدرة على التحلیل، ناهیك عن أن أكثـر المنقـول عـن التـسجیال
فهــذا المطبــوع جــاء ملیئــا بأخطــاء الناســخین وتــصحیفاتهم، فأصــبح تدوینــه مرهونــا "مــن أخطــاء كبیــرة، 

دیـوث ـ دیـوس، فـسوات ـ خـصیات، شـواه ـ (بدقة ونباهة من یدونه نقال عن التسجیالت المتفرقة، ومـا 
  .1إال تصحیفات تقلب المعنى رأسا على عقب) شراه

، ویجهلـون  وتاریخهـا، الذین یجهلون أسـباب كتابـة كـل قـصیدةهارووناش فمعدو هذه الطبعات
 مقــصد النــواب مــن كــل لفظــة، لیــسوا أكثــر مــن هــواة أو معجبــین، فتــراهم یبــدلون ویغیــرون ویقـــدمون

  . 2 ما أربك النص وأوقع القارئ في متاهة وحیرةویؤخرون في القصائد حسب أهوائهم؛
  

                                                             
  . 164، صبناء السفینة: دي، محمداألس. 1
  :ینظر مقاالت عادل االسطة في جریدة األیام. 2

  م،16/1/2011، طبعة جدیدة وسبعون شیقال:  مظفر النواب
www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=8ef23aby 

  م،24/2/2013، مظفر النواب شعریااغتیال 
www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=bed9649y  
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، ســأتوقف فــي هــذا الفــصل أمــام قــصائد كاملــة ظهــرت لهــا غیــر صــیاغة عنــد مظفــر النــواب
ًحذف تارة مقطعا كامال أو أكثر من الصیاغة األولى ًوأضـاف طـورا مقطعـا أو أكثـر، وسـأدرس هـذه ، ً ً

  .ًالقصائد متوقفا أمام األثر الذي تركه الحذف أو اإلضافة على هذه القصائد
ّولمــا كانــت هــذه الدراســة قــد تناولــت فــي الفــصل الــسابق أوجــه االخــتالف بــین الطبعــات وأثــر 
ـــوزن  ـــى المعنـــــى أو الــ ـــقاطات البـــــسیطة لـــــبعض الكلمـــــات أو األســـــطر الـــــشعریة علــ اإلضـــــافات واإلســ

فـــإن هــذا الفـــصل ســـیعقد مقارنــة بـــین قــصائد كاملـــة وردت فـــي بعــض الطبعـــات بـــصیغة، ، الموســیقي
عـن األثـر الـذي ،  مما أثار عـدة تـساؤالت لـدى المتلقـي؛ في صیغة ثانیة أو ثالثةرت بصوتهبینما ظه

  . والدوافع وراءه، تركه هذا التغییر في نمط القصیدة
كمـــا رأینـــا فـــي الفـــصل ، ًال یختلـــف النـــواب كثیـــرا عـــن شـــعراء أضـــافوا أو حـــذفوا فـــي أشـــعارهم

 الـشاعر ویقـارن قراءتـه بمـا ورد فـي ویستطیع المتلقي أن یلحظ ذلك، حین یستمع إلى صوت ،السابق
وعن هذه اإلضـافات یقـول أحمـد مختـار عـازف العـود الـذي یـالزم النـواب ، الطبعات الصادرة ألعماله

فهــو یــضیف إلیهــا ، إن القــصیدة لــدى مظفــر ال تكتمــل إال حــین إلقائهــا أمــام الجمهــور " :فــي أمــسیاته
ً لترســم الـــشكل األكثــر نـــضجا هـــاومفرداتیدة القــص يفعملیــة اإللقـــاء عنــد مظفـــر تتــصل بمعـــان، الكثیــر

باعتمادهم على التدریب الـذي لـم یمنـع مـن تـرك ، كما یقول مختار، ویأتي ذلك، 1" ًووضوحا للقصیدة
ــیقى ـــذوبان فــــي روحانیــــة الــــشعر والموســ ــال والـ فكانــــت تتــــرك بعــــض ، مــــساحة كافیــــة للعفویــــة واالرتجــ

  .2في عفویة اإللقاء، ًأحیانا، الجزئیات التي تظهر
تجــدر اإلشــارة كــذلك إلــى أن النــواب لــیس مــن الــشعراء الــذین یحفظــون شــعرهم، وهــو یتعامــل 

وهـو مـا أكـده النـواب فـي إحـدى ، 3أي یتـذكر حاالتهـا وینـسى تفاصـیلها، مع القصائد القدیمة كالحبیبـة
نــه یمزقهــا إاب بأنــه یتجنــب االحتفــاظ بهــا حتــى  فأجــ،المقــابالت حــین ســئل إن كــان یحــتفظ بقــصائده

                                                             
ــان: اديالنــاجي، فــ. 1 ــي وجــه الطغی ــواب: درع مــن الجمــال ف ــار ومظفــر الن ــین أحمــد مخت / أكتــوبر/20، إیــالف، اإلثنــین، ب

  .م2014
http://elaph.com/Web/Culture/2014/10/950700.html) م10/2/2016: تاریخ النقل.(  

  .اللكتروني السابقینظر الموقع ا. 2
  .م2015، العربي الجدید، مظفر النواب ثمانینیة هادئة للشاعر الصاخب: عزام، أحمد: ینظر. 3

https://www.alaraby.co.uk/culture/2015/4/24 ).م10/2/2016: تاریخ النقل(  
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ـــيو ـــؤ داخلــ ـــاك عملیـــــة تواطـــ ــــأن هنـــ ــــول، كـ ـــا یقـ ــواب بمــــــرض ، 1كمـــ ــــابة النــــ ـــك إصـ ــــضیف إلـــــى ذلـــ ونــ
ــل بـــأن یعتـــري قـــصائده الـــنقص ؛، وهـــو مـــرض یتعلـــق بالنـــسیان والرعـــاش"الباركنـــسون"  كـــل هـــذا كفیـ

  .واإلضافة والتغییر

ــتهار النــــواب بأشــــعاره المــــسموعة أكثــــر مــــن المكتوبــــة ـــتماع ، ومــــع اشــ ــن االسـ فــــال منــــاص مــ
 لــذا ســیتم ؛و بــین قــراءة مــسموعة وأخــرى مكتوبــةأ، حظــة االختالفــات بــین قــراءة وأخــرىلقــصائده لمال

فـــإن أمثـــل الطـــرق فـــي تواصـــل الفـــن الـــشعري مـــع " الـــشاعر،  التركیـــز فـــي هـــذا الفـــصل علـــى صـــوت
 حیــث تتهــادى ؛رك حــالوة اإلیقــاع أكثــر مــن القــارئًهــي أن یكــون مــسموعا ألن المــستمع یــد، جمهــوره

بــه دواعــي الحــس عنــد  فــي ائــتالف أجراســها وتناســق أبعادهــا بــصورة قــد ال تنإلیــه أصــوات الحــروف
  .2" النشغاله بالضوابط والتحدیدات التي تفرضها مهارة القراءة ؛ًالقارئ كثیرا

بــین التأییـد المطلـق للنـصوص الــشعریة  ومـع القـول الـسابق فـإن آراء النقــاد جـاءت متباینـة مـا
وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن ، ٍللنصوص المسموعة فـي طـرف ثـانوالتأیید المطلق ، المكتوبة من طرف

ًالناقــد أو المتلقــي ألشــعار النــواب، تحدیــدا، یحتــاج إلــى ذینــك الــرأیین لیجــد الوجــوه المتعــددة للقــصیدة 
ــة بأنــه شــاعر  وعلــى مــدار فتــرة، خاصــة وأن النــواب اشــتهر، الواحــدة التــي كانــت ، )الكاســیتات(طویل

  .ل إلى آذان الناسّتهرب بطریقة أو بأخرى لتص
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال بــد للمتلقــي مــن االســتماع لــصوت الــشاعر واألداء الحركــي الــذي 

دون إنكــار مــا للــنص المكتــوب ،  فلربمــا حمــل مــن الــدالالت الــشيء الكثیــر أثنــاء اإللقــاء؛یقــوم بــه فــي
 قلیــل  غیــرفهنــاك شـيء " ؛ یحمــل مـن الخــصائص مــا یـصعب حــصرهاالتجــاهینفكـال ، مـن إیجابیــات

ولخصائـــصه الـــسماعیة ، یلقـــىا لخصائـــصه األدائیـــة بوصـــفه لفظـــا مـــن شـــعریة القـــصیدة یظـــل رهینـــ
  .3"ًفضال عن خصائصه الكتابیة بوصفه نصاً مرئیاً یمكن تقبله قرائیا، بوصفه لفظا یتلقى

  :هيًتجدر اإلشارة بدایة إلى أن األسباب التي لعبت دوراً بارزا في هذه التغییرات 
                                                             

 .م2000، 10ض، حوار مع النواب، صحیفة المنتدى الثقافي العراقي، عددالنعماني، ریا: ینظر. 1
https://www.youtube.com/watch?v=nxUUJKWEySE 

  .117م، ص1996دار الفكر العربي، : ، مصر1، طقراءة النص وجمالیات التلقي: عبد الواحد، محمود عباس. 2
  .3ص/ م2008، 553 عدد،عریة، مجلة كلیة التربیة األساسیةإشكالیة التلقي في جدل الحداثة الش: عبد اهللا، ستار . 3
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 . الشخصیةاألسباب - 1
 .األسباب الجمالیة الفنیة - 2
 .أسباب متعلقة بدور النشر - 3
 .األسباب الدینیة - 4

 ،لتغییـــرات التـــي طـــرأت علـــى كـــل قـــصیدةوا، وقبـــل الخـــوض فـــي الـــصیغ المختلفـــة لهـــذه القـــصائد
التـــي كـــان لهـــا دور كبیـــر فـــي حـــذف ، یلحـــظ المـــرء أن األســـباب الـــسیاسیة، والـــدوافع الكامنـــة وراءهـــا

، لــم یكــن لهــا ذلــك الــدور لــدى 1أمثــال محمــود درویــش،  لــدى بعــض الــشعراءهــاییروتغ مقــاطع شــعریة
ٕوان كـــان بعـــض الـــشعراء أمثـــال محمـــد الجـــواهري وســـمیح القاســـم وغیرهمـــا، حـــاولوا اســـتمالة ، النـــواب
فلـم ، عرف بثباته علـى مواقفـه الـسیاسیةفالنواب أما ، اك بقصیدة هنا أو قصیدة هنهمواستعطاف الحكام

هجـا النظـام الـسوري وقیادتـه ، ثم عاد لیعتذر أو یقدم المدیح له، ًف واحد هجا فیه حاكمایذكر له موق
  :2"عن السلطنة المتوكلیة والدراویش ودخول الفرس"ًعلنا فیقول في قصیدته 

  أتیت الشام أحمل قرط بغداد السبیة "

  ًمجروحا على فرس من النسب

  ."قصدت المسجد األموي لم أعثر على أحد من العرب 

ــه ومــع  ،ٍ إشــارة منــه لرمــوز النظــام الــسوري، فــي3"دیــوس الــشام وهدهــده: "وأوضــح مــن ذلــك قول
إال أنـه لـم  ،ث اإلقامة ومنحه الجنسیة الـسوریةمن حی، كافة التسهیالت التي قدمها هذا النظام للنواب

ِیقــدم علــى حــذف أو تغییــر ألیــة مقــاطع هجــا بهــا النظــام دمــشق ال وكــل مــا فعلــه أن قــدم االعتــذار ل، ُ
  .4لحاكمها

                                                             
  . 60ـ 48، ص2013، نابلس، جدل الشعر والسیاسة والذائقة: االسطة، عادل: ینظر. 1
  .537، دار قنبر، ص األعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
  . 167ص: السابق.3
  . 114 -112، صالصوت والصدى: االسطة، عادل: ینظر. 4
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بإسـقاطه ، لـو أنـه تـصالح مـع األنظمـة، وأكثـر مـن ذلـك، كان بإمكان النواب أن یحصل على مـا یریـد
ومـا اإلغـراءات التـي قـدمت ، لكنـه مـا فعـل ولـم یفعـل، بعض األسطر أو بنظمه بعض قصائد المـدیح

ام حـــسین الـــرئیس  فـــصد؛إال خیـــر دلیـــل علـــى ذلـــك، ق والحـــاليالـــساب، لـــه مـــن رمـــوز النظـــام العراقـــي
السابق یقـدم لـه مـسدسه كهدیـة ومبلغـا مـن المـال، والـرئیس طالبـاني الـرئیس الحـالي وحكومـة المـالكي 
یقــدمان لــه جــواز ســفر دبلوماســیا وطــائرة خاصــة تقلــه إلــى العــراق، ویــرفض ذلــك فــي ظــل االحــتالل 

  .1األمریكي، ورفض مبلغا من المال قدره خمسون ألف دوالر من المالكي

والقـصائد التـي سـیتناولها ،  تـسع قـصائد ظهـرت لهـا أكثـر مـن صـیغةهـذا الفـصل  فيسأدرس
ـــي قـــــصیدة  ــذا الفـــــصل هــ ـــة القدیمـــــة "هـــ ــ ـــیغ، وقـــــصیدة "فـــــي الحان ــــع صــ ــــي أربـ ـــرت فـ ـــي ..آر" وظهــ بــ

ــیغتین، وقـــصیدة " ســـفن ..جـــي.. ــت" وظهـــرت فـــي صـ وظهـــرت فـــي صـــیغتین، " قـــل هـــي البندقیـــة أنـ
وظهـرت فـي صـیغتین، وقـصیدة " رباعیـات" تین، وقصیدة وظهرت في صیغ" أیها القبطان " وقصیدة 

" ومــا هــم ولكنــه العـــشق " وظهــرت فـــي ثــالث صــیغ، وقــصیدة " مرثیــة ألنهــار مــن الحبــر الجمیــل " 
مــن الــدفتر الــسري "وظهــرت فــي صــیغتین، وقــصیدة " بــاب الكــون " وظهــرت فــي صــیغتین، وقــصیدة 

  .وظهرت في صیغتین" الخصوصي إلمام المغنین 

  ":في الحانة القدیمة"یدة قص: 1:3

  :الصیغة األولى: 1:1:3

ـــصیغة فـــي طبعـــة دار قنبـــر واعتمـــدت علیهـــا الطبعـــات األخـــرى، وقـــد جـــاءت  وردت هـــذه ال
نظمهـا النـواب علـى ، القصیدة في هذه الـصیغة فـي ثالثـة وسـتین سـطرا مقـسمة علـى خمـس صـفحات

، كمــا تــسمیه نــازك المالئكــة، وهــي وهــو مــن البحــور الــصافیة، البحــر المتــدارك ذي التفعیلــة الواحــدة
  :، ویفتتحها بقوله)فعلن فعلن فعلن فعلن(ت تفعیلة واحدة، وشطر هذا البحربحور ذا

  ًالمشرب لیس بعیدا

                                                             
  ).م24/2/2016: تاریخ النقل( م،2007، 10820جریدة أخبار الخلیج، عدد : ینظر. 1
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ْفعلن ِ فعلن \َ    فعلن م\َ

  ما جدوى ذلك 

ْ فعلن \فعلن  ْ فعلن \َ َ\   

ـــت ــن االسـ ــــى درجــــة محــــددة مــ ـــم ثبتــــه عل ــبط اإلیقــــاع ودوزنــــه ثـ ــیالحظ أن الــــشاعر ضــ قرار، ّفــ
وهـو مـا یمیـل إلیـه الـشاعر بـین ، یظهر كذلك التـدویر فـي الـسطر األول. والدیمومة على هذه التفعیلة

  .سطرین شعریین سواء في بحر المتقارب أو المتدارك أو الرمل

أن  لــیخلص إلــى ؛والمــستبد، وعقــد مقارنــة بینهمــاتنــاول النــواب فــي هــذه القــصیدة ثنائیــة البغــي 
  :1على إرث هذه األمة، یقول النوابان وصیا هذه البغي أشرف ممن ك

  نخبك نخبك سیدتي "

  لن یتلوث منك سوى اللحم الفاني 

  فالبعض یبیع الیابس واألخضر 

  ". قضایا الكون ویهرب من وجه قضیتهویدافع عن كل

ســـطة، علـــى ثنائیــة المـــرأة البغـــي والـــسیاسي مـــا یـــذهب عــادل األویعقــد النـــواب هـــذه القــصیدة، ك
بـل إن ، إن البغـي التـي فرطـت فـي جـسدها ال تختلـف عمـن فـرط بالیـابس واألخـضر: قولوی، المستبد
  .2ًأقل ضررا، برأیه، فعلتها

ویرى هاني الخیر وعبد القادر الحـصیني أن الخمـرة التـي یكثـر النـواب مـن التغنـي بهـا فـي هـذه 
 وهــي ،یـففهــي خمـرة الـصحو التــي عـرت الز، توجـت مخاضـها بــالموقف الـسیاسي الواضـح، القـصیدة

                                                             
  . 304، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
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تناقض مرفوع من قلب المتناقضات یسمو بهـا إلـى الموقـف الوجـودي المتـسم ، وسیلة وغایة بآن واحد
  .1بالوحدة والكلیة

یرســم النــواب فــي هــذه القــصیدة صــورة دقیقــة لحالــة االغتــراب التــي یعیــشها المثقــف العربــي، بــل 
د مــن أقــصاه إلــى أقــصاه وهــي صــورة واقعیــة لمــن فقــد الحریــة فــي وطــن ممتــ، والمــواطن بــشكل عــام

  :2فیقول

  سبحانك كل األشیاء رضیت سوى الذل "

  ".ٍوأن یوضع قلبي في قفص في بیت السلطان 

ذلـــك عـــن طریـــق اســـتخدامه  و؛فـــالنواب یـــشقى ویتعـــب لنیـــل الحریـــة ویؤكـــد رفـــضه الـــذل والقیـــود
  .3بصیاغة لغویة جمیلة وبسیطةاً معنى جریئ

  :الصیغة الثانیة: 2:1:3

 في هذه الصیغة مع سابقتها في أول ثالثة أسـطر، وآخـر خمـسة عـشر سـطرا، یظهر التشابه
 واحـدا وأربعـین سـطرا مـن  فـي قراءتـه الثانیـةوأربعة أسطر في وسـطها، وبـذلك یكـون النـواب قـد أسـقط

  .الصیغة األولى وأضاف بدال منها ستة وثالثین سطرا في هذه الصیغة

صریح، معتمـدا فـي ذلـك علـى وصـف كامـل لمـا مال النواب في األسطر المضافة إلى الغـزل الـ
  :4فعلته الخمرة به، فهي لم تأخذ لبابه بل عملت على جعله فقیها في جوانب الغزل، یقول النواب

  تجهد أن تتذكر أین تعرفت بأول نهدین أبیین "
                                                             

  . 56، صمظفر النواب شاعر المعارضة السیاسیة: ر، هانيالحصیني، عبد القادر والخی: ینظر. 1
  . 307، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
  .173، صمظفر النواب حیاته وشعره: یاسین، باقر: ینظر.3
ـــصیدة . 4 ــ ــ ــان، "فـــــــــي الحانــــــــة القدیمـــــــــة"قـ ــ ــ ــسكو، لبنـــ ــ ــ ــ ــــصر األون ـــ ــسیة قــ ــ ــ ـــل( م،2000، أمــ ـــ ـــاریخ النقـــ ـــ ــ ). م24/2/2016: ت

www.youtube.com/watch?v=iadXOhZq6zg   
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   النهد ه في فقوفقهك الخمر وصرت تؤلف

  ".ولیس یفت لفتواك عنان

هن فـي الحانـة، وأنـاس آخـرین امـتألت الحانـة بهـم،  نـساء قـابلع النواب حدیثه لیـصف مفـاتنیتاب
  :1فهم غرباء، والنظرات تالحقه وكأنه غریب أو من عالم آخر، یقول في ذلك

  لغات بالعربیة مطت ال تعرفها "

  وامرأتان تحیكان حدیثا أسود عن سیدة أخرى ال تعرفها

  والكل یحدق فیك كأنك من أهل الكهف

   ما خطت بعد شواربهّ غر،ویضحك من تقطیبة عمرك

  تفحصت وجهك أزرار قمیصك سحاب السروال

  ".ّ لعل الغر یراقب أوضح ما في التاریخ واستر

یالحــظ علــى النــواب فــي أســطره المــضافة التركیــز علــى الغــزل، مــع نــدرة فــي عقــد المقارنــة بــین 
 فــي الـــصیغة  لـــذلك كــان النـــواب قــد أســـقط؛األولــىالبغــي والــسیاسي علـــى نحــو مـــا ورد فــي الـــصیغة 

  :2 على نحو قوله،ؤهموهجا ، وغلب علیها ذم الحكام السیاسة قد غلبت علیهاتالثانیة أسطرا كان

  سیدتي نحن بغایا مثلك"

  یزني القهر بنا 

  والدین الكاذب والخبز الكاذب 
                                                             

ـــصیدة . 1 ــ ــ ــان، "فـــــــــي الحانــــــــة القدیمـــــــــة"قـ ــ ــ ــسكو، لبنـــ ــ ــ ــ ــــصر األون ـــ ــسیة قــ ــ ــ ـــل( م،2000، أمــ ـــ ـــاریخ النقـــ ـــ ــ ). م24/2/2016: ت
www.youtube.com/watch?v=iadXOhZq6zg   
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  والفكر الكاذب واألشعار

  ولون الدم یزور حتى في التأبین رمادیا

   ویوافق كل الشعب أو الشعب

  ".الحاكم أعورولیس 

اعتمد النـواب فـي هـذه الـصیغة علـى األلفـاظ التـي تـشكل اإلثـارة واالنفعـال لمـن حولـه، ویالحـظ 
على هذه الصیغة أن غالبیة أسـطرها تناولـت صـورة البغـي، مـع عـدم إبـراز صـورة الـسیاسي كمـا بـدت 

  :1في الصیغة السابقة،  یقول النواب
  تطفئ ساقیك الباردتین"

   في أقصى الحانةّوتنعش شمك المرأة
  ما انشق الثوب على أعذب منها 
  ًوتحس وراء الثوب قحیحا أبیض

  یأخذ سروالك بالهذیان 
  ".تجهد أن تتذكر أین تعرفت بأول نهدین أبیین

فــإذا أمعــن المــرء النظــر فــي األســطر الــسابقة، فإنــه یلحــظ أن الــشاعر أتــى علــى وصــف حالتــه 
قـاه حـین أیقظـت رائحـة المـرأة الموجـودة فیهـا حاسـة الـشم حین دخل الحانة، مبینا سبب دخوله، وما ال

 ووصـف جمالهـا حـین ینـشق الثـوب ، أقـصى الحانـة،لدیه، ویصف المرأة التـي بـین مكانهـا فـي الحانـة
 إذ تــستثیر شــهوته، ؛ه هــوعلـى بعــض جــسدها، فتظهــر بعــض مالمحهــا، ویــصف تــأثیر هــذا كلــه علیــ

  .وتعیده إلى لقائه األول باألنثى بشكل عام
حـاول النــواب فــي أسـطره المــضافة كــذلك اإلبقــاء علـى حالــة المقارنــة بـین البغــي والــسیاسي ولــو 

  :2بشكل موجز یقول في ذلك

                                                             
  .الموقع اإللكتروني السابق. 1
ـــصی. 2 ــ ــ ــان، "فـــــــــي الحانــــــــة القدیمـــــــــة"دة قـ ــ ــ ــسكو، لبنـــ ــ ــ ــ ــــصر األون ـــ ــسیة قــ ــ ــ ـــل( م،2000، أمــ ـــ ـــاریخ النقـــ ـــ ــ ). م24/2/2016: ت
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  وبغاؤك أفضل من صمت كرامتنا"

  ".نحن من الحاضر والماضي والبعض على المستقبل یجني 

رن وحــسب بــین فاألسـطر الــسابقة تعزیـز لفكــرة القـصیدة فــي صــیغتها األولـى، بــل إنـه هنــا ال یقـا
ٕالبغي وتجار السیاسة، وانما یفضل البغـي علـى الـصامتین مـن غیـر التجـار، ویـرى فـي هـؤالء التجـار 

  .منتفعین، یبحثون عن مصالحهم الذاتیة ولو على حساب مستقبل هذه األمة

  : الصیغة الثالثة: 3:1:3

 ســطرا، تــشابهت هــذه الــصیغة مــع الــصیغة األولــى فــي أول ثالثــة أســطر، وفــي آخــر عــشرین
 مـن الـصیغة  ثالثـة وثالثـین سـطرا فـي قراءتـه هـذهأسقط النـوابوإضافة إلى سبعة أسطر في الوسط، 

  .، وأضاف بدال منها اثنین وعشرین سطرااألولى

 الــذي اتبعــه فــي الــصیغ الــسابقة، فــي غزلــه  نفــسه األســلوب فــي هــذه الــصیغةشاعرالتــزم الــ
  .جزة بین السیاسي والبغيوتغنیه بالخمر، مع اإلبقاء على المقارنة المو

غة والـــصیغة یظهــر للمتلقــي أن األفكـــار لــدى النـــواب قــد تــشابهت أو تكـــررت بــین هـــذه الــصی  
 فــرأى أنهــا أفكــار یعبــر عنهــا تــارة بألفــاظ ؛ســطة قــد تحــدث عــن أفكــار النــواباألولــى، وكــان عــادل األ

  :2ة الصیغ هذه النواب في یقول،1وصور مختلفة، وطورا بألفاظ وصور متشابهة

  ثرثرتین تحیكان قمیصا ال تعرفه" 

  كركرة جرحتك بصبغ أظافرها 

  ل عن كرسیك إال القنینةأال تس
                                                             

.8، صالصوت والصدى: االسطة، عادل،.  1  
  ).م24/2/2016: تاریخ النقل( ،"في الحانة القدیمة"قصیدة . 2
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  أین تعرفت علیها أي زمان

  یهذي بین یدیك صداعك أیامك

  بعض أوراق الخط وشیئا آخر ال تعرفه

  ".یدخل في كل خطوط الهذیان

 الــسابقة ال تختلــف عــن أفكــار وحــین یمعــن القــارئ النظــر یجــد أن األفكــار الــواردة فــي األســطر
وردت فـي الــصیغة األولــى، وكــان النـواب قــد أســقطها مــن قراءتــه فـي الــصیغة الثالثــة، مــع أن األلفــاظ 

  :1والصور مختلفة بینهما، یقول

   ال تعرفهاوأموركركرة 

   الخمرة إال

  بأمرك تهتم األولى الكأسبعد 

  تدفئ ساقیك الباردتین

  مان تعرفت علیها أي زأینوال تعرف 

  سك بین یدیك بشيءأیهذي ر

  ".یوجع مثل طنین الصمت
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 الـصیغة األولـى، وفكرة المقارنة بین الـسیاسي والبغـي لـم تختلـف عـن أفكـار كـان قـد تناولهـا فـي
  :1قل تعقیدا یقول النوابولكن بشكل أ

  سأكتبه ابن الكلبة هذي اللیلة دفتر" 
  أنت تبیعین الخردة سیدتي في خجل

  سید ذاكوالسید ذاك عرفت ال
  ".یبیع البیت ویزار

یـرى النــواب فــي هــذه البغــي أنهــا تمــارس فعلتهــا فــي خجــل، وال تبیــع ســوى جــسم أشــبه مــا یكــون 
كأنــه لــم یفعــل خــردة ال فائــدة ترتجــى منــه، فــي حــین أن غیرهــا یبیــع األرض والبیــت ویقــدم لــه الــشكر، 

  .فعلة قبیحة لیحاسب علیها
ن النـواب حـاول التالعـب بألفاظـه، ففـي الوقـت الـذي وحین یمعن القارئ في هذه الـصیغة یجـد أ

ــع كوســـیلة إلـــى ، فـــي القـــصیدة المدرجـــة فـــي طبعـــة دار قنبـــر، نجـــح فیـــه ــسهل الممتنـ فـــي اســـتخدام الـ
مال في هاتین الصیغتین إلى استخدام ألفـاظ تحتـاج إلـى معجـم ، الوضوح اللفظي والتسلسل في الفكرة

  :2على نحو قوله
  سیدتي "

  خلف زجاج الحانة 
  "*.أست ذو أستین یراقبنا 

ًمنح قصیدته خصوصیة جدیدة وایقاعا داخلیا، فاهتمام النواب باكتشاف قاموس لفظي جدید ٕ3 .  

  

  

                                                             
  www.youtube.com/watch?v=oFcj7Bkfe64".في الحانة القدیمة"قصیدة .  1
  www.youtube.com/watch?v=oFcj7Bkfe64 ،"في الحانة القدیمة"قصیدة . 2

  أراذل الناس، مؤخرة الشخص: األست* 
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  :الصیغة الرابعة: 4:1:3

جــاءت هــذه الــصیغة فــي ثالثــة وســبعین ســطرا، ویبــدو أن طــول هــذه الــصیغة عــن ســابقاتها 
بهت مــع الـــصیغة األولـــى فـــي أول ثالثـــة  فقـــد تـــشا؛نهـــا جمعـــت أســـطرا مــن الـــصیغ الـــسابقةمرجعــه، أ

أســطر، وفــي آخــر عــشرین ســطرا، وفــي عــشرة أســطر فــي وســطها، كمــا تــشابهت مــع الــصیغة الثانیــة 
فــي ســبعة عــشر ســطرا، ومــع الــصیغة الثالثــة فــي ثمانیــة أســطر، وأضــافت هــذه الــصیغة ثالثــة عــشر 

  .سطرا جدیدا لم ترد في أیة صیغة سابقة

 بـین البغـي والـسیاسي، ولكـن بدرجـة أقـل مـن إجراء المقارنـةإلى عاد النواب في هذه الصیغة 
  :1تلك الواردة في الصیغة األولى، مع استعانته بألفاظ أكثر إثارة وأكثر تعبیرا، یقول في موضع منها

  ما عذر زنا الملح " 

  زنا السكر إن السكر سكر

  مفهوم مما باللحم زنا اللحم

  ".فكیف زنا الروح یبرر؟

، أمــا زنــا الــروح، الــذي قــد یجــد اإلنــسان لــه مــا یبــرره، عــارف علیــه هــو زنــا اللحــمفیــرى أن المت
  .فال مبرر له، األشد فضیحة

 لــه رغـم علمــه دواءس الخمـر، والثـاني للیـل وكــأ فــي الحانـة، ایمیـهوفـي موضـع آخــر یـرى أن ند
  :2بأنه ممنوع، یقول في ذلك

                                                             
  ).م24/2/2016: تاریخ النقل( ، أمسیة السوید، "في الحانة القدیمة القدیمة" قصیدة . 1

https://www.youtube.com/watch?v=2Ju1AL09R7M    
  ، أمسیة السوید، "في الحانة القدیمة القدیمة" قصیدة . 2

https://www.youtube.com/watch?v=2Ju1AL09R7M  .    
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  أنت وهذي الحانة واللیل"

  ولیس لهذا البرد سوى كأسین 

  ".وأنت تؤمن أن المحظور یباع دواء القلب

 فالحانــة التــي تأخــذ موقعــا فــي ؛رمــوز عنــد النــواب تتكثــف بــشكل معمــقیظهــر أن الــدالالت وال
ٕشـــعره، لـــیس بوصـــفها مكانـــا وانمـــا بـــصفتها حالـــة فـــي إطـــار الكـــشف والخمـــرة والنـــشوة، فالـــسكر عنـــده 

  .عنى المعرفةیتسبب في الكشف وفضح األشیاء، ونشوة السكر تصل به إلى م

، یلحظ المتلقي، حین یستمع لهذه الصیغ، أن النواب أسقط من قراءاته بعـض األسـطر الـشعریة
فقـد أسـقط األسـطر ، التي تحمل دالالت كبیرة عما یجـري فـي األجهـزة األمنیـة بتعلیمـات مـن األنظمـة

  :1التي یقول فیها

  سیدتي "

  ًكیف یكون اإلنسان شریفا؟

  ل مكان والقادم أخطر وجهاز األمن یمد یدیه بك

  ".نوضع في العصارة كي یخرج منا النفط 

ومــع ذلــك تبقــى قناعتنــا راســخة أن إســقاط النــواب لهــذه األســطر لــم یغیــر مــن أفكــاره، ونظرتــه 
 فـي قـصائد أخـرى، ، خاصـة وأنـه لـم یتـوان فـي نقـدها وكیـل الـشتائم لهـاالسلبیة تجاه األنظمة المستبدة

  . هافسن كان قد ألقاها في األمسیة
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ــین هـــذه الــــصیغیبـــدو كـــذلك   إجماعهـــا علــــى رفـــض فكـــرة التــــدجین  هـــوأن العامـــل المــــشترك بـ
فالحریـة ، ٕوان كان لألخیـر مزایـا أكثـر ممـا لإلنـسان، ویكفیه أن یعیش كما الطیر، والخضوع للسلطان

فــي  یقــول ،فــبالده أشــبه مــا تكــون بــسجن كبیــر، التــي یتمتــع بهــا الطیــر یفتقــد إلیهــا المــواطن العربــي
  :1ذلك

  أصغر شيء یسكرني في الخلق فكیف اإلنسان؟"

  سبحانك كل األشیاء رضیت سوى الذل

  ".وأن یوضع قلبي في قفص في بیت السلطان

 ألنـه علـى ؛ النـواب الموسـومة بـالقوة والتحـديفمن خـالل األسـطر الـسابقة تتكـشف لنـا شخـصیة
 فهـي ســتؤدي إلــى ؛ذل والخنــوعهـي الــ، بشخـصیة اإلنــسانوعـي تــام بـأن أســوأ صــفة قـد تكــون لــصیقة 

  .ضیاع صورته وتعطیل قدرته ككائن فاعل في المجتمع

ًبینمـا حـاد قلـیال ، دةلماذا جنح النواب إلى الغزل والخمرة في قراءاته المتعـد: ًویبقى السؤال معلقا
هل طال انتظـاره حتـى بـدأت أشـعاره تتغلغـل فـي الحكـام والجمـاهیر فتفعـل فعلهـا، علـى  ؟عن السیاسة

 نـراه الیـوم مـن تنحـي كثیـر مـن الزعمـاء فیمـا یـسمى بـالربیع العربـي، وبـدأ فعـال التخریـب الـذي دعـا ما
 - أي أشـــعاره -فــي حــین أنهــا  ؟ره ینتــشر انتــشار النــار فـــي الهــشیمإلیــه النــواب فــي كثیــر مـــن أشــعا

دون الحكـام یــزدافبــل علـى العكــس ، ولـم تقــو علـى تغییــر الواقـعالمـست سـمع الحكــام عـشرات الــسنین 
ًثراء وفحشا سـیطر الیـأس هـل ف ، أهمیـة لـألرض وللمـصالح العامـةوال قیمـة لإلنـسان فـي أوطـانهم وال، ً

 الــصیغةة ب القــصیداســتمر یقــرأرأى أنــه فــي أســطره سیــضیع وقتــه ســدى لــو أنــه علیــه فــي تلــك الفتــرة و
  :2حالة صاحب بیت الشعروستغدو حالته األولى؟ 

  .كن ال حیاة لمن تناديًلقد نادیت لو أسمعت حیا        ول
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  ":جي سفن ... بي ..آر"قصیدة : 2:3
  :الصیغة األولى: 1:2:3

وقـد ، واعتمـدت علیهـا الطبعـات األخـرى دون تغییـر ،وردت هذه القصیدة في طبعة دار قنبـر
 ؛المتــدارك لمــا لــه مــن إیقــاع موســیقيونظمهــا النــواب علــى البحــر ، ًجــاءت فــي ثمانیــة وأربعــین ســطرا

 یدفعـه إلــى اسـتعمال إیقـاع شــعري ؛لـشاعر فــي كتابـة قـصائدهافـسي والمـزاج الحــاد لطبیعـة تر النفـالتو"
  .، وهو ما اتسمت به هذه القصیدة1"ع شعري قصیر المقطع وسریع الترددذي تتاب

اشــتمل مــضمون القــصیدة علــى صــورة أخــرى مــن صــور الفــدائي، الــذي طالمــا تغنــى النــواب بــه 
مـا سـقط سـالحه الـذي یحملـه إال حـین دفـن معـه، و، لم ولم یتخـاذلفهذا الفدائي لم یستس، في قصائده

  :2 یقول في قصیدته،فعبر عن مزایا هذا الفدائي بصور بالغیة رائعة
  وتقدم مجموعته"

  عبر اللیطاني فقدناه 
  وتبعنا رائحة الجرأة والدم وجدناه 

  هو والبارودة في السهل دفناه

  ".لحيأو هو یدفننا نحن األموات هو ا

ًاحـــدا ینطـــق باستـــشهاد هـــذا ً فهـــو لـــم یتـــضمن حرفـــا و؛ورة البالغیـــة ماثلـــة فـــي هـــذا الـــنصصفالـــ
فابتعـد الـشاعر عـن األسـلوب التقریـري ، إال أن المناخ الذي خلقه النص دلـل علـى استـشهاده ،الفدائي

 ،"وتبعنـا رائحـة الجـرأة ":ولنالحظ كـذلك منحوتـات الـشاعر الجمیلـة حـین یقـول، 3الساذج إلى العصري
ائحـة لهـا وقـد أكـسبها فجمع النـواب بـین أشـیاء ال ر"سوى جرأة النواب اللغویة؟ ، الجرأة رائحة ما هي ف
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 فهــذا الرجــل المقاتــل علــى الــرغم مــن فقدانــه إال أن جرأتــه ،ً لیكــسب المــشهد قــوة وجمــاال؛رائحــة ممیــزة
  .1"ًتكون ذات رائحة ممیزة تجعل تتبعه میسورا 

 الفــدائي لــم تقــف عنــد دولــة واحــدة، فهــاهو یتنقــل بــین دولــة ویــرى النــواب كــذلك أن حــدود هــذا
وأخـرى، وكأنــه المخلــص لهــا مــن مأســاتها، فمــن اللیطــاني فــي لبنــان، إلــى وادي الموجــب فــي األردن، 

  :2یقول في ذلك

  رأیناه " 

  وكان اللیطاني مرایاه

  دون صورته

  واآلن إذا اشتقناه

  أول من یصل اللیطاني یراه

  وقبل اللیطاني

  ".رنونأقطرة دم تتدحرج من یقبل 

  :الصیغة الثانیة: 2:2:3

تــشابهت هــذه الـــصیغة مــع الــصیغة الـــسابقة فــي خمـــسة أســطر فــي وســـط القــصیدة، فحـــذف 
فكــان النــواب مــن الــصیغة األولــى ثالثــة وأربعــین ســطرا، وأضــاف بــدال منهــا خمــسة وثالثــین ســطرا، 

  .االختالف بارزا بین الصیغتین
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شــعریة تحمــل فــي طیاتهــا الــصور البالغیــة، واالســتعارات وتـــداخل  ســطرأســقطت فــي هــذه الــصیغة 
  :1الحواس، التي تضفي على القصیدة فنیة رائعة، على نحو قوله

  ال أسمع غیر الموت" 

  وال أسمع غیر تنفسه الخافت

  والحزن ینوح على شجر اللوز

  ". بحفرة كعبیهحزینینوزقزقتي عصفورین 

ٕقراءتــه الثانیــة مــن صــور بالغیــة، وان  الــشاعر فــي اأضــافه التــي اإلضــافاتومــع ذلــك لــم تخــل 
  :2، یقول النواب في الصیغة الثانیةقل فنیة عن سابقتهاكانت أ

  فاجأهم ینتزعون شرایین الضیعة"

  ّشد اإلبطة وأتقن مرماه

  ".اختلط الرشاشات وأرسل إلى األفق صداه

ـــن النظــــر فــــي األســــطر ال ـــین نمعـ ــــین  نجــــد أن مــــضمون القــــصیدة جــــاء متجمــــضافةحـ ــــسا ب ًان
ومع ذلك لم یعد الموضوع وحده للنقـاد هـو شـغلهم الـشاغل، وكانـت نـازك المالئكـة تنبهـت، ، القراءتین

الــدعوة التــي تلــح علــى جعــل " فـي فتــرة مبكــرة، لفكــرة أن الموضــوع لــیس أهــم مــا فـي القــصیدة، وقالــت 
ٕوانمــا تقــصر ، والموســیقىالموضــوع الغایــة الوحیــدة وال تهــتم بــسائر مقومــات القــصیدة كالبنــاء والهیكــل 

وكأنـــه العنـــصر الوحیـــد الـــذي یكونهـــا، هـــي دعـــوة مخالفـــة لمفـــاهیم الـــشعر ، عنایتهـــا علـــى الموضـــوع
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، 1"ًوالموضوع في نظر النقد األدبي أتفه مقومـات الـشعر وأقلهـا اسـتحقاقا للدراسـة المنفـصلة ، البدیهیة
  .2"لطریقالمعاني مطروحة في ا"ا كان الجاحظ ركز علیه حین كتب وهذا م

كالتزامـه بقافیـة الهـاء منـذ ، برع النـواب فـي تـضمین القـراءة الثانیـة لهـذه القـصیدة جوانـب جمالیـة
ة ركـــن مهـــم فـــي فالقافیـــ" ، ًوهـــو مـــا غـــاب عـــن القـــراءة األولــى فـــي أول عـــشرین ســـطرا، بــدایتها تقریبـــا

ً ألنهــا تحــدث رنینــا وتثیــر فــي الــنفس أنغامــا وأصــداء؛موســیقیة الــشعر الحــر ي فــوق ذلــك فاصــلة وهــ، ً
خاصـــة بعـــد أن أغرقـــوه ، والـــشعر الحـــر أحـــوج مـــا یكـــون إلـــى الفواصـــل، قویـــة بـــین الـــشطر والـــشطر

فـإن ذلـك ، قـد تـشابه فـي القـراءتین" جـي سـفن..بـي..آر"، فإن كـان مـضمون قـصیدة 3"بالنثریة الباردة 
ثت عنهـــا نـــازك لـــم یمنـــع النـــواب مـــن إبـــراز جوانـــب فنیـــة قادتـــه إلـــى الـــتخلص مـــن النثریـــة التـــي تحـــد

وحـین نمعـن النظـر فـي األسـطر التالیـة ، والتي بدت بوضـوح فـي أسـطره مـن القـراءة األولـى، المالئكة
  :4 یقول،ونلحظ التزام النواب بالقافیة، نلحظ الفرق

  أیلول سقى الزیتون سقاه"

  فاجأهم ینتزعون شرایین الضیعة

  ّشد اإلبطة وأتقن مرماه

   صداهاختلط الرشاشات وأرسل إلى األفق

ًتململ حرفا قمریا واآلخر أخفاه  ً."  

 والعصبیة التي تعد من األسباب الرئیسة التـي كانـت تـدفع النـواب إلـى التغییـر االنفعالیبدو أن 
اضــطرته للخــروج عــن تركیبــة أســـطره ، والتــي ســیطرت علــى الــشاعر فــي أســطره الــسابقة، واإلضــافة
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وقــد ، ي فــي الجوانــب الفنیــة الجمالیــة للقــصیدةخاصــة إذا كانــت هــذه الحالــة ســتقود إلــى رقــ، الــشعریة
 " :ام جمهـوره وتالعبـه بـالقراءة فكتــبتوقـف علـي جعفـر العـالق أمـام قـراءات الــشاعر، أي شـاعر، أمـ

لجمهـــور وتغذیـــة فـــضوله بأســـالیب الـــشاعر حـــین یتمتـــع بیقظـــة جمالیـــة عالیـــة فإنـــه یحـــاول اســـتدراج ا
ــتى ــشعریة والتنویــــع؛شــ ــب بأنــــساق الجمــــل الــ ــین الخبــــر  فالتالعــ  المرهــــف فــــي نظــــام التقفیــــة والتنقــــل بــ

  .1"ًكل ذلك سیتیح للقصیدة حدا عالیا من اإلثارة والجدة ، واإلنشاء
 ؛خـالل ألفـاظ انتقاهـا لهـذه الغایـةویحاول النواب كذلك أن ینتقل بالسامع من مرحلة ألخرى مـن 

االشــتقاقات اللغویــة ســاهم فخــصوبة خیالــه فــي اســتنباط المفــردة وتطویعهــا لرســم مــا یریــد، مــن خــالل "
ــو یعتمـــد نقـــل الـــسامع أو المـــشاهد إلـــى الحــــدث ، فـــي بنـــاء مخـــزون داللـــي ورمـــزي لـــدى الــــشاعر فهـ

كمـا یظهـر فـي اسـتخدامه ، 2"وتطوراته من خالل ما یعبر عنه من دالئل واستشهادات ورمـوز أحیانـا 
ًحرفــا قمریــا" و"أیلــول" ها النــواب تحــتم علیــه اســتخدام فالــصورة التــي یرســم،  التــي تحمــل دالالت كبیــرة"ً

فالــشاعر عنــدما یعبــر " وهــذا مــا توقــف أمامــه دارســو قــراءة الــنص وجمالیــة التلقــي،، مثــل هــذه األلفــاظ
 ألن النزعــات التــي یثیرهــا الموقـــف الــذي یوجــد فیـــه ؛باأللفــاظ عــن موقــف إنمـــا یــستخدم هــذه األلفـــاظ

 كوســـیلة لتنظــیم التجربــة التــي یعبـــر تتــآلف علــى إیجــاد هـــذه الــصورة دون غیرهــا فــي وعیــه، الــشاعر
  .3"عنها

هـو مـا افتقـرت إلیـه الـصیغة و، قـصیدة فـي الـصیغة الثانیـة لهـذه البرزت ظاهرة التكرار بوضـوحو
  :4یقول في ذلك،  فكان لهذه اإلضافة جرس موسیقي أضفى على القصیدة جمالیة عالیة؛األولى
  النهر هو النهر هو"

  هو الظل هو  ،هو النهر هو
  نار هو الكرم هو الدارهو ال

  قبل والدته أعرفه 
                                                             

  .78م، ص2002دار الشروق، : ، عمان1، طالشعر والتلقي: العالق، علي جعفر. 1
  . م2012، مظفر النواب خصوصیة شاعر :عبد اللطیف، محمود. 2
  . 118، صقراءة النص وجمالیات التلقي: عبد الواحد، محمود عباس. 3
  .م1993، أمسیة حمص، "جي سفن..بي..آر"قصیدة . 4

 www.youtube.com/watch?v=LTlLGhbwr3c  
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  أتممت على اللیل له 
  وتهاجست مع العشق له

   ".ُ وله ٌ وله ٌ وله ُوله
فال یجوز النظر إلى هذا التكرار، كما یذهب دارسو ظـاهرة التكـرار فـي الـشعر، علـى أنـه تكـرار 

ل ینبغـي النظـر إلیـه علـى بـ، ألفاظ بصورة مبعثرة غیر متـصلة بـالمعنى أو الجـو العـام للـنص الـشعري
  .1أنه وثیق الصلة بالمعنى العام

 ،تتجلـى عنـد النـواب أثنـاء اإللقـاءبینمـا ، وهذه المقدرة الـشعریة ال تتجلـى عنـد كثیـر مـن الـشعراء
ً فیـــسعى أحیانــا إلــى تكـــرار بعــض المفــردات كتابـــة ؛وجمالیــات اإللقــاء عنــده تكبـــر التفاصــیل الداخلیــة ً

ًوالقاء حتى یشبعها أداء   .2ًمسلطا الضوء علیها لتحفر طریقها بقوة في األذهان، ٕ
  :3حظ القارئ أن التغییر شمل أسطرا أخرى من القصیدة فیقول في القراءة األولىلوی
  أیلول الممطر" 

  كان لعینیه تألق حقل اللوز
  منذ نهارین 

  كآبة حقل األلغام 
  لقد أومض حین اخترقته الرشاشات

  سمعناه 
  ".ًتململ حرفا

  :4التي وردت بصوت النواب نلحظ األسطر التالیة، نمعن النظر في القراءة الثانیةوحین 
  خشي النار تصیب الزیتونات " 

                                                             
م،   1988جامعــة الیرمــوك، : ألردن، ا)رســالة جامعیــة غیــر منــشورة( ،التكــرار فــي الــشعر الجــاهلي: ربابعــة، موســى: ینظــر. 1

  . 15ص 
  .75، صمظفر النواب سجین الغربة واالغتراب: یحیى، أحالم: ینظر. 2
  .139، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 3

4 .م1993، أمسیة حمص، "جي سفن..بي..آر"قصیدة .   
 www.youtube.com/watch?v=LTlLGhbwr3c  
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  حبیبات أبیه

  شن سعادة منفاه

  شن أظافریات ال تصل اآلمال مداه

   وجدناه ودنیاه، بین جوانحي اهللا،ال زال كما نعرفه

  ".وآر بي جي انتضیت حتى الشمس 

 ویــرى فـي هــذا ، عنـد حــدود العنـوان، فهــي ملهمتـه"آر بــي جـيطـ فـي عبــارة فالـشاعر لـم یتوقــف
الــسالح أنــه تخطــى نطــاق األرض، لیــصل مــداه الــشمس، فاختــار ألفاظــا منتقــاة لتناســب هــذه الحالــة، 

والتفـنن فـي إیـراد المعنـى ، فهو من الـشعراء الـذین یحرصـون علـى مـشاعر المتلقـین عبـر فخامـة اللغـة
فقـوة اللغـة تبـدو فـي أنــه  " :ول عبـد الواحـد عبـاس عـن قـوة اللغـة وكمـا یقـ،رةالواحـد فـي أكثـر مـن صـو

 ألنهــا قــد ترمــز إلــى أشــیاء غیــر ؛ا تــشیر إلیــه أو ترمــز إلیــه مباشــرةیمكــن للكلمــات أن تعنــي أكثــر ممــ
  .1"ًبل قد تكون المعاني فیها رمزا، مباشرة

  ":قل هي البندقیة أنت"قصیدة : 3:3

  :الصیغة األولى: 1:3:3

واعتمـدت الطبعـات األخـرى علـى ، ًدت هذه القصیدة في طبعـة دار قنبـر فـي ثالثـة وخمـسین سـطراور
  .الصیغة نفسها

  :ونلحظ ذلك في قول الشاعر، جاءت هذه القصیدة على البحر المتدارك ذي التفعیلة الواحدة

  الدجى والمدى جنحه

  -ب- \-ب- \-ب-

                                                             
  .142، صقراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباسعبد الواحد، . 1
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  نجمة للصباح الجمیل
   م\-ب- \-ب- \-ب-

الـذي ، 1 في هذه القراءة على مناسـبة القـصیدة ومحورهـا، فقـد ذكـر الـشهید خالـد أكـرأتى النواب
بهبــوط القــرآن الــذي شــتت ، تمحــورت القــصیدة حولــه، فهــا هــو النــواب یــشبه هبــوط خالــد أكــر بطائرتــه

، ویطلب من التاریخ أن یسجل بأن هذه الـشجاعة التـي یتمتـع بهـا أكـر، شمل الكافرین وكسر شوكتهم
  :3یقول في ذلك، 2ًجاعة علي المتوارثة جیال بعد جیلإنما هي ش

   علیهم فإنك قرآننااهبط"
  قل هي البندقیة أنت
  وما لك من كفو أحد
  بین قتالك قمة عمان
  والرشوات وأقساطها

  ولسان الیمین الطویل یركضون بال أرجل
  وتدلت خصاهم من الرعب

  جمعت فیها اإلصابات 
  أین تعلمت تخصي الجیوش

---  
  ".ي إلى باب خیبرعاد عل

                                                             
منفذ عملیة قبیـة الفدائیـة أو مـا أطلـق علیهـا عملیـة الطـائرات الـشراعیة، سـوري الجنـسیة، یبلـغ مـن العمـر ثالثـین : خالد أكر. 1

 نــوفمبر 25فـي عامـا، نفـذ العملیــة هـو وثالثــة آخـرون مــن رفاقـه، فلــسطینیان إضـافة إلــى مقاتـل تونــسي یـدعى میلــود بـن لومــة 
  .م، وقد قتل وجرح في هذه العملیة أكثر من ستة وثالثین من الصهاینة1987

  ).www.qudsn.ps/article/54517 :للتفاصیل ینظر( 
   . 115، صمظفر النواب حیاته وشعره: یاسین، باقر:  ینظر. 2
  . 353، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 3
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فـالنواب ، فتفاصیل هذه العملیة تـشیر إلـى أن معظـم اإلصـابات تركـزت علـى منطقـة الخـصیتین
ًیلـــتقط هـــذا الموضـــوع ویطـــوره لیجعلـــه جـــزءا مـــن جـــو المـــشهد الـــشعري الـــذي یریـــد وصـــفه واالفتخـــار 

  .بنتائجه

  :الصیغة الثانیة: 2:3:3

احــد وعــشرین سـطرا، أســقط النــواب مــن تـشابهت هــذه الــصیغة مـع الــصیغة الــسابقة فـي أول و
  .را، واستبدلها بستة وثالثین سطراالقراءة األولى اثنین وثالثین سط

یالحظ على النواب في أسـطره المـضافة مهاجمتـه للیـسار، الـذي یقـف موقـف المستـسلم أحیانـا، 
 فادحـة، كـر وحـده، وأوقـع فـي العـدو خـسائرأ أجـواء المعركـة التـي قادهـا خالـد عود بعد ذلك لیـصفیو

   :1یقول

  وبعض یسار قلیل المروءة مستسلم"

  ویمین عمیل

   رصاصك حلوى جحیمأقتحمهم

  وحسبك ألف مدرعة صلیتان هنا وهناك وهناك

  توزعت أسلحة والدمار بین یدیك

  وأبناء كل الخطایا بهم خرجوا كالعویل

  ".هذا صراع سیوف الندیم

                                                             
  ).م24/2/2016: تاریخ النقل( ، أمسیة برلین، ألمانیا،"ي البندقیة أنتقل ه"قصیدة . 1

 www.youtube.com/watch?v=ylMgdu4VKWQ  
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، إال أن الفكــرة التــي ىا مــن الــصیغة األولــســطرأســقط أقــد  ،راءتــه الثانیــةقفــي  ،وان كــان النــواب
تناولهــا باتــت متــشابهة، ففــي الــصیغة األولــى یوضــح تفاصــیل العملیــة، والثالثــة أبطــال الــذین اشــتركوا 

  :1مع أكر في العملیة، إال أنهم استشهدوا على الحدود، فیقول فیهم

  )الخالصة( سمعت الرفاق الثالثة"

  من داخل القبر

  ."قد رفعوا زهرة صوتهم

فالفكرة في األسطر السابقة لم تختلف عن الفكرة التي دارت حولها أسطر مـضافة إلـى الـصیغة 
  :2الثانیة، مع االختالف في األلفاظ والتراكیب، یقول

  تنصت عیناك لألرض"

  ثم نشید دفین یزیح التراب

  وتخرج كفان أربعة ستة

  األكف تلوح مثل تالوة حقل من الیاسمین

  ".هذا أوان القیامة

 لمــا وردت علیــه فــي ًفــي صــیغتها الثانیــة مغــایرة تمامــا" قــل هــي البندقیــة أنــت"هــرت قــصیدة ظ
 وقــد نعـزو الـسبب فــي هـذا التغییـر إلــى اإلثـارة التـي أراد الــشاعر أن یحققهـا فـي تلــك ؛الـصیغة األولـى

فعملیـة إبـدال أو حـذف لفظـة "؛  یتحـدث عـن بطـل مـن أبطـال المقاومـةخاصة وهو، اللحظة اإللهامیة

                                                             

.354، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر.  1  
  .، أمسیة برلین، ألمانیا"قل هي البندقیة أنت"قصیدة . 2

 www.youtube.com/watch?v=ylMgdu4VKWQ  
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 وعملیـة مـن عملیـات تحقیـق اإلثـارة وخلـق جـو شـعري ،هو بال شك فرع مـن فـروع التهـذیب، أو شطر
مــة الحــال یــؤخر ویحــذف فــي أبیاتــه مــن أجــل مالءًوأحیانــا أخــرى یقــدم و، متفاعــل واللحظــة اإللهامیــة

  .1"والغرض الشعري

ّظهــر االخـــتالف البـــارز أوال فـــي المقدمــة التـــي صـــدر بهـــا القــصیدة وهـــو یلقیهـــا  أمـــام جمهـــوره، ً
وهـو أمـر اعتـاد علیـه  شـعراء العـصر ، وتحدث فیها عن بطل قصیدته وعن تفاصـیل عملیتـه الفدائیـة

ًفأحیانا كان الـشاعر ال یكتفـي بـالعنوان الـدال وحـده بـل یقحـم بـین القـصیدة وعنوانهـا عبـارة  " ،الحدیث
  .2" مقدمة ًوهذه العبارة قد تكون إهداء أو، ال یخطئ القارئ داللتها اإلضافیة

ــتبدال أســـطر مـــن القـــصیدة بأســـطر أخـــرى أكثـــر إثـــارة ــواب إلـــى اسـ ـــك اللحظـــة ؛عمـــد النـ ـــتالءم وتل  لت
  :3والحدث یقول في الصیغة األولى

  بدأت المباراة بین السماء واألرض"

  هذا هو الدرب

  فلتتبار الفصائل

ًجوا وبحرا وبرا فصیال فصیل ً ً ً."  

  :4اءت على النحو اآلتيبینما یلحظ القارئ أن القراءة الثانیة ج

  ُوترجم والشهداء بعینیك"

                                                             
  . م2014/ 27/4جریدة الزمان، : ، بغدادالشاعر والناقد وظاهرة الحذف والتعدیل:  السلمان، علوان.1

/www.azzaman.com/?p=70268) م10/2/2016: تاریخ النقل.(  
  . 85، صالشعر والتلقي: العالق، علي جعفر. 2
  . 355، دار قنبر، صال الشعریة الكاملةاألعم: النواب، مظفر. 3
  .، أمسیة برلین، ألمانیا"قل هي البندقیة أنت"قصیدة . 4

 www.youtube.com/watch?v=ylMgdu4VKWQ. 
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  ألقوا كما غضب اهللا أكفانهم 

  یتحدون مؤتمرات السالم الذلیل 

  وتبصق في وجه من ال أسمیه لئال أدنس نفسي

  ".حبیب العروبة أبصق علیهم

ویلحـظ المـرء وهـو یـستمع لهـذه ،  واألحداث الجاریة بدت واضحة فـي األسـطر الـسابقةفاالنفعال
 أي أن ؛د أكـر الـذي نظمـت فیـه هـذه القـصیدةسطر من القراءة الثانیة أنها قیلت ما بعـد حادثـة خالـاأل

 فعملیـة الطـائرة الـشراعیة التـي قـام بهـا هـذا ؛وأجـرى التعـدیالت علیهـا) أوسـلو(ق النواب قرأها بعـد اتفـا
ر الـــسابقة أي مــا قبــل مـــؤتمر الــسالم الــذي تحـــدثت عنــه األســط، )م1987(الفــدائي تمــت فــي العـــام 
ـــن عنـــه فـــي  ـــذي أعل ــشاعر مراعاتـــه ؛20ق 90وال ــتوجب مـــن الـ ـــزمن لهـــذه القـــصیدة اسـ ـــاختالف ال  ف

فـأكثر مـن قـصیدة قرأهـا ، وهو أمر لیس بالغریـب علـى مظفـر، لیتناسب والفترة الزمنیة التي قیلت فیها
، والحظـوا "مـدللریـل وح"وقـد توقـف دارسـون أمـام قـصیدته الـشعبیة ، ًبصیغ مختلفة مراعیا بذلك الزمن

أنــه یغیــر فیهــا مــا بــین قــراءة وأخــرى، ومــن الدارســین فــارس عبــد الكــریم حیــث ذهــب إلــى أن  لقــصیدة 
ــه قــراءة واحــدة وقــد تتطــور ، قــراءات مختلفــة وهــذه هــي ســمة العمــل اإلبــداعي" للریــل وحمــد" ال تجــد ل

  .1 لیسایر الفهم السائد لألمور في عصور الحقة؛قراءته مع الزمن

، وتحـــدث عـــن تخـــاذل بعـــض الرفـــاق،  فـــي الـــصیغة الثانیـــة إلـــى الیـــسار، كـــذلك،بتطـــرق النـــوا
ــادئهم ومعتقــداتهموكأنهــا ســمة لــدى النــواب فــي تعریــة مــن یتخلــون مــنهم فــشعره ، هموانتقاصــ  عــن مب
، فأشـار فـي بعـض أسـطره مـن القـراءة الثانیـة 2یزخر باإلشكاالت التـي یثیرهـا حـول الیـسار بـشكل عـام

  :3یث یقولإلى هذا التخاذل ح

  وبعض یسار قلیل المروءة مستسلم" 
                                                             

  .  م2008، 2318، الحوار المتمدن، عددالشعر الشعبي في الوجدان العراقي: عبد الكریم، فارس: ینظر. 1
  ؛29، دار قنبر، صعریة الكاملةاألعمال الش: النواب، مظفر: ینظر. 2

  .324، صمظفر النواب حیاته وشعره: یاسین، باقر:   وكذلك
  .، أمسیة برلین، ألمانیا"قل هي البندقیة أنت" قصیدة. 3

 www.youtube.com/watch?v=ylMgdu4VKWQ 
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  ".ویمین عمیل

فـورد قولـه ، واكتفـت باإلشـارة إلـى الیمـین فقـط،  الیـساركتبـه عـنألولى ما بینما لم تدرج القراءة ا
  :1على النحو اآلتي

  ولسان الیمین الطویل" 

  ".یركضون بال أرجل

ضح خیــانتهم وعمــالتهم عبــر الرســم ًفغالبــا مــا كــان النــواب یعمــد إلــى كــشف الثــوار المــزیفین وفــ
أن مـن یمثــل دور : ًوكأنـه یرسـم للثـوار صـورا وصـفات محـددة فنـراه یقـول، بالـصور المفارقـة والكلمـات

  .2الثوري مكشوف بسهولة

 الوصــول ،فــي صــیغتها الثانیــة، "قــل هــي البندقیــة أنــت"الحــظ علــى الــشاعر كــذلك فــي قــصیدة ی
 مـا أدى ؛ال عنـد الـشاعر بأزمنتهـا المختلفـةاخـتالط األفعـلدرجة ، إلى درجة قصوى من حاالت الوجد

 بــالحواس تخــتلط لــدى الــشاعر الــصوفي األفعـــال واالرتقــاءففــي حــاالت الوجــد ، إلــى تــداخل الحــواس
 والجنــة الكــؤوس تفكــرفالیــد تــرى و، وتتــداخل األلــوان ووظــائف الحــواس، بأزمنتهــا والمــسمیات والوقــائع

إنهـا تلـك النقطـة التـي ،  لوحـة ال هـي منـسجمة وال هـي متناقـضةكل ذلـك یجتمـع فـي، تقذف في النار
  :4فیقول في قصیدته، 3تزول فیها الفروق بین المعقول والالمعقول

  تنصت عیناك لألرض " 

  ".ثم نشید دفین یزیح التراب

ًفبــدال مــن قــول الــشاعر تنــصت أذنــاك ، فالتــداخل فــي وظــائف الحــواس فــي األســطر الــسابقة واضــح
فقــد شــكلت مــن خــالل تركیــب ، فجــاءت اللغــة علــى غیــر العــادة،  عمــل العــین بــاألذنتــداخل، لــألرض

                                                             
  . 353، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
  . 245، صیات الخطاب الشعري عند مظفر النوابتجل: البطي، نجاح: ینظر. 2
  .77، ص مظفر النواب شاعر المعارضة السیاسیة: الحصیني، عبد القادر والخیر، هاني: ینظر. 3
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، وقـد وسـمت الحقیقـة والواقـع ومعرفـة القـارئ األولیـة، العبارات الجدیدة انتهاكا لمـا هـو مـألوف وعـادي
ــشكل صــــدمة لــــذوق القــــارئ ــب أن تـ ــتطاعت بعــــض التراكیــ ــد اســ الـــذي ألــــف اســــتخدامات منطقیــــة ، فقـ

  .للغةوواقعیة 

خیــرا فــان مواءمــة القــصیدة للــسیاق الزمنــي، وارتقــاء الــشاعر وجــدانیا، وتعریــة المتــساقطین وأ
   .على درب الثورة، كانت أبرز الجوانب التي أدت لتوارد أكثر من صیغة لها

  ":أیها القبطان"قصیدة : 4:3

  :الصیغة األولى: 1:4:3

إال الــصفحة ، ً ســطراي عــشرة صــفحة فــي كــل صــفحة خمــسة عــشرجــاءت القــصیدة فــي اثنتــ
ًسطرا واألخیرة في أحد عشر سطرا األولى فجاءت في ثالثة عشر ً.  

ــــة واحــــدة ــــى تكــــرار تفعیل ـــم النــــواب هــــذه القــــصیدة عل ـــي ، نظـ دون التــــزام بعــــدد ) فــــاعالتن(هـ
ــدیل أو تغییـــر أو انقطـــاع علـــى مـــدى القـــصیدة ، التفعـــیالت فـــي الـــسطر الـــشعري الواحـــد ودون أي تبـ

إال ، على الرغم مـن عـدم وجـود بحـر شـعري علـى هـذا الترتیـب" :لقصیدةویقول باقر یاسین عن هذه ا
فنــرى أن النــواب لــم یتقیــد بمیكانیكیــة الــوزن المتعــارف ، أن القــصیدة أقــرب مــا تكــون إلــى بحــر الرمــل

  .1"یالت وتوزعها المكاني داخل البیتمن حیث عدد التفع، علیها في بحر الرمل

فقـد اشـتملت علـى الغـزل والخمـرة التـي ،  القـدیم للقـصیدةًیبـدأ الـشاعر قـصیدته سـائرا علـى الـنهج
  :2حیث یقول في مقدمة القصیدة، افتتح بها قصیدته

  ّاسقنیها وافضحي في المالما"

  بلغت نشوتها الخمرة

   في خدیك

                                                             
  .146، صمظفر النواب حیاته وشعره: یاسین، باقر. 1
  .510، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2



 139 

  نثر الورد في كأس الندامى

  وروت مبسم ورد

  ".نزع التاج وألقاه بأرواح السكارى

وتـصویر أبطـال المقاومـة ،  أسـطره مـن الـتهجم علـى القیـاداتومع هذه المقدمة الخمریة لم تخـل
  :1یقولف

  أنا أصرخ یا رب التفت للناس"

  ًما هذي القیادات المنافیخ فراغا

  تشتكي من سوء هضم

  داخل المخ

  ".ًوتجتر نیاما

ویــرى فـي هــذا القبــر أحــد ، ادبأكیــحیـث دفــن ،یـشیر الــشاعر كــذلك إلــى قبـر ســلیمان بــن خــاطر 
  :2یقولحیث  تحوي أسرار مصر األهرامات التي

  ّقبل القبر بأكیاد"

  ".فهذا الهرم الطفل احتوى أسرار مصر كلها 

وهـي فـي الطـرف اآلخـر ، ووظف الشاعر مخزونه الثقافي والـدیني، وبخاصـة مـن القـرآن الكـریم
  :3حیث یقول في قصیدته، جاءت لتربط األحداث الجاریة

  ًوكثیرا هیمتني ألم نشرح"

  والضحى

                                                             
  . 515، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
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  ارون وال أمك قد كانت بغیایا أخت ه

  زكریا

  ًوسلیمان بن خاطر كان صدیقاً نبیا

  ".ٕواماما

ـــه تعـــالىیقتـــبس الـــشاعر آیـــات مـــن القـــرآن ویوظفهـــا فـــي قـــصیدته،  َیـــا ُأخـــت  ( :ومـــن ذلـــك قول ْ َ
�هــارون مــا كــان َأبــوك امــرَأ ســوء ومــا كانــت ُأمــك بغیــا ِ ِ َِ ُ َ َُّ ْ َ َ ََ َ َ َُ ٍ ْ َ ْ التاریخیــة ویوظــف كــذلك معطیــات اإلشــارة ، 1)َ

  . زمنیتها وتكتسب زمنیة معاصرة فربط الشاعر بین سلیمان النبي وسلیمان بن خاطر؛لتتجاوز

مــشبعة باإلحبــاط ، وتبــدو الــسخریة واضــحة فــي الــنص وهــي ســخریة منطلقــة مــن األلــم والحــزن
  :2 یقول في موضع من القصیدة.نتیجة سقوط الشعارات

  أینه وعد الذین استضعفوا في األرض"

  ".ًض إلى المسلخ یومیاوالرك

  :3وفي موضع آخر یقول

ًرسموا بحرا من الحبر وحطوا مركبا فیه" ًّ  

  ویا غافل یا أنت لك اهللا

  ركبنا

  فوجدنا نفسنا في ورق الرسم

                                                             
 . 28اآلیة : سورة مریم.1
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  بال صوت 

  ومشطوبین باألحمر

  ".ًالقبطان مشروخا إلى كعبیه بالذلو

إضــافة ، فــي األسـطر الـسابقةرغـم روح الـشاعر الوثابــة إال أن مـسحة مـن الیــأس الـساخر بادیـة 
ردد للتعبیـر عـن الغفلـة والوقـوع فـي ُ، وهـي تـ)یـا غافـل إلـك اهللا (:إلى استعمال الـشاعر عبـارات شـعبیة

ًوموضعها لم یسبب إرباكا وضعفا، الخدیعة   .1بل أعطى المعنى شیئاً من الحزن، ُ

  :الصیغة الثانیة: 2:4:3

 - الــصیغة الــسابقة، أمــا االختالفــات مــعفــي هــذه الــصیغةتهــا وخاتم تــشابهت مقدمــة القــصیدة
سقط النـواب تـسعة وسـتین سـطرا مـن الـصیغة األولـى، أ ف؛ فقد جاءت في وسط القصیدة-على كثرتها

  .وأضاف بدال منها تسعة وعشرین سطرا

ًیظهـر جلیـا أمامـه التغییـرات التـي طـرأت ، حین یصغي المرء إلى الشاعر وهو یلقي القـصیدة
أفـصح فیهـا عـن مناسـبة ، ّ أن الشاعر صدر هذه القصیدة بمقدمة بعد العنوانعلیها والمالحظة األهم

 وتعـــرف المـــستمع بهـــذه الشخـــصیة، بینمـــا خلـــت ،وأنهـــا قیلـــت فـــي ســـلیمان بـــن خـــاطر، هـــذه القـــصیدة
ولهذه الحاشیة دور مهم فـي تحدیـد موقـف المتلقـي "، أوردت القصیدة من هذا التصدیرالطبعات التي 

ًخـصوصا ، وتقـرب المتلقـي مـن قـصد المبـدع، ساسـیة فـي فهـم مقاصـد الـشاعروهي لبنة أ، من النص
  .2"نصب دورها على توضیح مناسبة النصحین ی

  :برزت ظاهرة الحذف واإلضافة في األمثلة التالیة

                                                             
  .189، صمظفر النواب حیاته وشعره: یاسین، باقر: ینظر. 1
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، الــواردة فــي )512( إلــى منتــصف صــفحة)511(ســقطت مــن قــراءة الــشاعر صــفحة: المثــال األولـــ 
  . نفسهاالقافیةب المضافة األسطرعشرة أسطر، التزم النواب في ها طبعة دار قنبر، وأضاف بدال من

 الحـــسیة، وبـــین القائـــد المكنـــى عنـــه المـــرأة التـــي ســـقطت بـــین التغنـــي بجوانـــب األســـطرمزجـــت 
 ذلیــل األصــل فــي هــذه القــصیدة، الــذي یمــارس القهــر واالســتبداد علــى الجمــاهیر، وهــو فــي بالقبطــان

  :1خانع، یقول في موضع منها

  مرتعش بالطلجسدي "

  أنضوه كأني أفعوان

  ترك الثوب السمومي

  ".على ضكة نهدیك ضراما

  :2إلى أن یصل الشاعر إلى وصف دقیق للقبطان، فیقول فیه

  والقبطان مشروخا إلى كعبیه بالذل"

  ادفعني

  ومضى یفتك بالنسوة في قمرته العلیا

  ".اهتماما بالجماهیر والفخذ اعتصاما

الطریقـة ذاتهـا فـي  ،فـي األسـطر التـي أضـافها ،أنـه نهـجة الثانیـة  فـي الـصیغیالحظ على الـشاعر
، ثـــم االنتقـــال المفـــاجئ إلـــى شـــتم المـــسؤول، الـــذي اضـــطر إلـــى نیـــه بـــالخمرة ونقـــده الـــالذع للحكـــامتغ

  :3 یقول في ذلكالتعایش معه، رغم معرفته المسبقة بمسلكیاته السیئة، ولكن ال بدیل،

  یرتدیني وأنا أمسح خدي "
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  ا أرخى اللجامابما ضك وم

  متعب مني وال أقوى على حملي 

  ببیت كلما قاربته ینام

  ".بما شاهدني العشق على كفي یناما

  :1على نحو قوله ویالحظ كذلك تالعب النواب بالصور البالغیة والكنایات، 

  أشم بحرا وألقوا مركبا

  كل ثقوب الدهر فیه

  ولكننا لم نلق سواه

  نفایاتفوجدنا نفسنا نغرق والربان ربان 

  ".تنادینا ادفعوني

  حــین یقــول أشــم بحــرا، والتعبیــرتــداخل حاســة الــشم بــاللمس، الــسابقة األســطریظهـر مــن خــالل 
  ". مركبا كل ثقوب الدهر فیه ":قولی حین عن المأزق الذي وقع ةكنای

، مــن طبعــة )515(ســقطت مـن قــراءة الــشاعر أول عــشرة أسـطر مــن صــفحة : المثــال الثــانيـــ 
  :2اف بدال منهادار قنبر، وأض

  یا خمرا بال خمر وحققت البهاء"

  سامحني على نشوة روحي 

                                                             
  م،2002، أمسیة سویسرا، "أیها القبطان"قصیدة . 1
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  أنت من أنبتني ما بین نهرین من الجنة

  ّنهر داؤه أنثى ونهر جن بالتاء غالما

  كاشفا عن فخذي فحل من الزنج

  وأصوات الغرانیق 

  ،حمد اهللاأ و،ویهدیني أن الزنج ثاروا

  ر الزماماوكأني بال سرج فقد أمسكت من ناصیة الده

  ستغفر اهللا لمنأً وأراني وقلیال توثبتني 

  ".في أول الجولة قد ألقى الحساما

تشابهت الصیغة األولى والثانیة في بعض المفردات، عند حدیثه عـن الـزنج والغرانیـق، وهـذا لـم 
ین  بـین تغنیـه بـالخمر ونقـده الـالذع للحكـام، فهـاهو مـا بـ،یمنع النواب من الجمع، فـي الـصیغة الثانیـة

  .لقوا سالحهم من أول الحربلوا وأالنشوة التي فعلتها الخمرة نراه یطلب المغفرة ألولئك الذین تخاذ

 العهـــر یتمثـــل فـــي أن  إلـــى فیهـــاذهـــبا أســـطر مـــن طبعـــة دار قنبـــر أســـقط الــشاعر: المثـــال الثالـــثــــ 
جیــة، یقــول  الداخلیــة والخاراألخطــارالــسلطة الحاكمــة فــي مــصر، وعلــى الجمــاهیر العمــل الجــاد لــدرء 

  :1في ذلك

  وانزل أرض مصر"

  حذر األحزاب من دوامة السلطة

                                                             
  .518، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
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  ".والنصفیة العاهر

وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف اللغـــة بـــین الـــصیغتین، إال أن األســـلوب ظـــل واحـــدا متـــسما بتعـــابیر 
  :1مفعمة بالقوة والرصانة والحكمة، یقول في الصیغة األولى، وقد سقطت من قراءته

  إال بالبوارید السالمابلغها أن اهللا ال یقبل 

  یا صراخ الكوة السوداء یا یحیى نبي اهللا

  سالومي تؤدي رقصة الموت

  وألقت آخر األشیاء للستر

  على استقالل مصر 

  ".والمزامیر وصوت النقر من بیت رئیس الجیش

  : 2وحین نمعن النظر في الصیغة الثانیة نجده قد استبدل باألسطر السابقة األسطر التالیة

  س بین الحق والظلم سالمّأذن لی

  یكره اهللا كما هذا سالما

  رأس مصر یا نبي اهللا مطلوب، وقاها اهللا

  شالومي تؤدي رقصة الموت ولم یبق من الستر علیها 

                                                             
   518، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
  .م2002، أمسیة سویسرا، "أیها القبطان"قصیدة . 2
 www.youtube.com/watch?v=fdAcfdwllT8  
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  غیر أوراق من التلمود ال تستر شیئا
  انهضي یا مصر انهض یا سلیمان بن خاطر

  ".وامتشق یا نیل من نبع المروءات النشامى
، 1"إذا أردت الــسالم فاســتعد للحــرب": الــصیغة األولــى المقولــة الالتینیــة القائلــةفنــراه یؤكــد فــي 

وهو ال یبتعد بذلك عما جاء في الصیغة الثانیة، فطریق السالم بین الحق والظلـم طریـق ال لقـاء فیـه، 
ــاطر، ومـــا شـــالومي إال رمـــز  ـــن خـ ثـــم نـــراه یعیـــد المتلقـــي فـــي الـــصیغة الثانیـــة إلـــى عملیـــة ســـلیمان ب

ــذین دخلــوا األراضــي المــصریة، ومــا فعلــه ابــن خــاطر حیــث قتــل ســبعة مــنهم إال فعــل لإلســرا ئیلیین ال
  . نشامى

 إلـى منتـصف صـفحة )519(في قراءة النواب الثانیة لم یقـرأ الـشاعر صـفحة : المثال الرابعـ 
، واألرجــح أن طـول القــصیدة، هــو ولــم یقـرأ أســطرا جدیـدة عوضــا عنهـا طبعــة دار قنبـر، مـن، )520(
  . حدا به إلى إسقاط أسطر منها، مع أن األسطر المحذوفة جاءت في ذات سیاق القصیدةما

جـــاءت اإلســـقاطات فـــي هـــذه القـــصیدة نتیجـــة لطـــول القـــصیدة أحیانـــا، فقـــرأ ومـــا یتناســـب مـــع 
  .األمسیة الشعریة، أما اإلضافات فكانت في اغلبها بدافع تعریة الحكام أكثر فأكثر

  ":رباعیات"قصیدة : 5:3
  :الصیغة األولى: 1:5:3 

،  وانقــسمت إلــى ســت رباعیــات،ًوردت القــصیدة فــي طبعــة دار قنبــر فــي أربعــة وعــشرین بیتــا
  .كل رباعیة تنتهي بقافیة واحدة، وهي قصیدة عمودیة

أو بحـذف الـسبب ، )فـاعالتن(نظم الشاعر قصیدته على مجزوء بحر الرمل بتفعیلتـه األساسـیة 
  :2ومن األمثلة على ذلك قوله) فاعال(أو ) فعال(بـ بیت وأنهى كل ،)فعالتن(الخفیف لتصبح 

  طائف قد طاف بي في السحر" 

   فاعالتن    فاعالتن     فعال

  ًساكبا في عدم یصخب كأس العمر 
                                                             

  ).م24/2/2016: تاریخ النقل( ،www.qobas.com/quotes/3576قبس، . 1
  .76، صتجلیات الخطاب الشعري عند مظفر النواب: البطي، نجاح: ینظر.2

طائف قد طاف : (هكذا أوردتها نجاح البطي نقال عن طبعة دار الصادق، بینما وردت في طبعة دار قنبر على النحو اآلتي* 
  ). فعال(ثالث مرات، وتنتهي بتفعیلة مخبونة) فاعالتن(، وبذلك ترد بتكرار )بي في غیهب السحر
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  "*.تن  فعالتن  فعال فاعالتن  فعال

ومبــررات شــربه لهــا وبــین وصــف دقیــق تنقــل النــواب فــي مقطوعاتــه بــین شــغفه بــشرب الخمــرة، 
طــالبین منــه  أثنــاء الــشرب، ویخاطــب فــي رباعیاتــه األثریــاء الــذین یلومونــه لــشربه الخمــر، ي فــحالتــهل

  :1ثروا بالحرام، یقول في الرباعیة الخامسةأالعزوف، في حین أنهم 

   یرمیني بسكري في هواكما لبعض الناس

  یسمیها رضاك .. وهو سكران عمارات 

  حراما إنني.. یا ابن جیبین 

  ."یا التي فیها أراكسكر كي أحتمل الدنأ

فـــي غالبیـــة یثیـــر األســـئلة ، فهـــو یبـــدي الدهـــشة وولـــم تخـــل رباعیاتـــه كـــذلك مـــن الفكـــر الفلـــسفي
  :2رباعیاته، ویقف أمام أمور غیر مألوفة كقوله

  سكب اإلبریق في كأسي نضوبا صامتا"

  ."آه موالي فراغ الكأس بالصمت امتال

 ال أنویـرى لـم الـشمل،  الوحـدة وإلـىاه یـدعو  العقـل والمنطـق، فنـربإعمـالكما اتسمت رباعیاتـه 
 ولهــذا یـــدعو إلــى الوحــدة ورص الـــصفوف، ؛شــيء یقتــل إال الـــشتات، إن التــشتت هــو القاتـــل ال غیــر

  :3 معبرا عن ذلك یقولفنراه

   لمواأحباب شتات الطیر یا أدعوقلقا "

  ."ال ال شيء سوى هذا الشتاتّالشمل فالقت
                                                             

  . 199، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
.198ص: السابق.  2  
.200ص: السابق.  3  
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  :الصیغة الثانیة: 2:5:3

علـى هـذا النحـو،   وأدرجتهـا،وقـد قرأهـا بـصوته، ه الصیغة مـن اثنتـي عـشرة رباعیـةتكونت هذ
  .طبعة دار الصادق مع إسقاط رباعیة واحدة من الرباعیات التي وردت بصوته

ًأسهمت تجربة الشاعر، مع األیام، في هذا التغییر حـذفا واضـافة، وهـذا ال یعنـي تناقـضا مـع  ٕ
هــذه القــراءات ال تعنــي بالــضرورة أن یتخلــى الــشاعر عــن هــذه ف، مــا ذكــر مــن مواقــف النــواب الثابتــة

 وثباتـــه علـــى هجائـــهّالمواقـــف، وخیـــر شـــاهد علـــى ذلـــك أن القـــراءات الالحقـــة جـــاءت أشـــد قـــسوة فـــي 
 ،الجمهــور وتغیــر المفــاهیم واألحــداثوطبیعــة ، ًوجنوحــه نحــو التغییــر جــاء تمــشیا مــع الــزمن ،موقفــه

بلفظــة فــورد أو روجــرز لتناســب كــل لفظــة الــزمن الــذي قیلــت  لفظــة كــسینجر - كمــا رأینــا-كاســتبداله
بــل یتعــدى ذلــك إلــى المــستمع أو الناقــد ، فیــه، والمالحــظ أن حــدود هــذه النظریــة ال تقــف عنــد المؤلــف

تتناســب ل ؛تهاأو إضــاففیــضطر األخیــر إلـى إســقاط بعــض األسـطر الــشعریة ، الـذي یــؤثر فــي المؤلـف
  .ورأي الناقد

أنـه أضـاف ربـاعیتین مع أنـه أكـد، فـي فتـرات سـابقة، ، ذه اإلضافة ه سببیأتي الشاعر على
وكــان بــین الحــضور ، كنــت فــي أمــسیة بالــسودان بــدعوة مــن اتحــاد الكتــاب الــسودانیین: "فیقــول، فقــط

فوصــل إلــى ، والــذي تحــول بعــد الهزیمــة إلــى بعــض الجماعــات اإلســالمیة، ضــابط مــن ضــباط نمیــري
ًلنـرى شـاعرا مناضـال فوجـدنا شـاعرا یتـرنح طربـا ثمـالذهبنـا : مسامعي أن هـذا الـضابط یقـول ً ً ً ویعقـب ، ً

  .1 أضفت للرباعیات رباعیتین للرد على هذا الضابط :النواب على كالم الضابط

تشابهت المقطوعات الثالث األولى في طبعة دار الـصادق مـع المقطوعـات الـثالث األولـى فـي 
لـصادق مقطـوعتین وردتـا بـصوته ولـم تـردا فـي ثـم أضـافت دار ا، طبعة دار قنبر ومع ما ورد بـصوته

  :2طبعة دار قنبر، یقول فیهما

                                                             
  ).م24/2/2016: تاریخ النقل( م،2004، أمسیة دمشق، "رباعیات"قصیدة . 1

www.youtube.com/watch?v=Ar3fttgNX8E  
  . 490، دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملة: ب، مظفرالنوا. 2
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  ثم طیر یرسل الشكوى كم الصوت مریر "

  ًباكیا في قفص الغربة ال یدري بماذا یستجیر

  إنه مثلي كسیر القلب اشرب

ًلیس عدال أن طیرا   ذو جناح ال یطیر  ً

  ني ثمل ما كذبواأغمز الطاحون 

   مضطربجئتني من لبة القلب إني

  لم أعد أبصر غیر تعدادك     

  ". یا واحد یا كل لهذا أشرب

تــشابهت الرباعیــات الــسادسة والــسابعة والثامنــة الــواردة فــي طبعــة دار الــصادق مــع آخــر ثــالث 
رباعیـــات مدرجـــة فـــي طبعـــة دار قنبـــر، وقـــد وردت بـــصوته أیـــضا، ثـــم أســـقطت طبعـــة دار الـــصادق 

  :1نما وردت بصوته، یقول فیهارباعیة لم ترد في طبعة دار قنبر، بی

  ضج ذئب یرتدي التقوى ریاء ونفاق

  وبخدیه بما امتص دم الناس من اإلثم زقاق

  قال یا سكیر فانهل على 

  ."ّخدي نهران من الدم عراق

ـــدرج فــــي  ـــم تـ ــــصادق ثــــالث مقطوعــــات لـ ـــافت طبعــــة دار ال ـــا وردت أضـ ـــر، بینمـ طبعــــة دار قنبـ
  :2، یقول في هذه المقطوعاتبصوته

  ثون من الغربة قد ضاعت سدىالثال"
                                                             

  .م2004، أمسیة دمشق، "رباعیات"قصیدة . 1
www.youtube.com/watch?v=Ar3fttgNX8E  

 .494، دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملةالنواب، مظفر،  . 2
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  لم یعد للطائر الحر سوى صمت جناحیه مدى

  كسماوات األغاني امتلكتها 

   ولقد أي حمار یملك الجو غداًأنكر الغربان صوتا

  لم تأخرت عن الموعد ساعات وقد كان النهار

  اعذریني كان توقیتي على القمة لم أدر إلى الخلف تدار

  كل ما قالوه معقول

  ق ذرة منه حمارولكن من یصد

  سیدي تم بنائي إنما عتب صغیر 

َلم لم تجعل لبعض الناس أشكال الحمیر ِ  

   فتریح الناس منهم أم ترى

  ".  أن المطایا سوف تحتج على هذا المصیر

وبعـد ذلــك كــان ال بـد مــن اإلشــارة إلــى بعـض المالحظــات الــواردة فــي هـذه القــراءات وهــي علــى 
   -:النحو اآلتي

الــشاعر مـــع طبعــة دار الــصادق، إال فــي رباعیــة واحـــدة أســقطها الناشــر فــي هـــذه ـــ تطابقــت قــراءة 1
  .الطبعة، في حین برز االختالف بین قراءته وما أدرج في طبعة دار قنبر

الواضح من خالل الرباعیات التي أدرجت في طبعة دار قنبر، أن هـذه الـدار اعتمـدت علـى قـراءة ـ 2
 مـع ،فعلـى مـاذا اعتمـد الناشـر فـي إدراجـه سـت رباعیـات فقـطٕ واال  لم نتمكن من الحصول علیها،،ما
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 منهـا اأدرج الناشـر قـسموقـد ، )م1996(العلم أن القراءات التي تم الحصول علیها ألقیـت مـا بعـد عـام
  ؟ فلماذا تخلى عن قسم آخر ولم یدرجه،في طبعته

 فــي أدرجــت، وقــد ـــ المقطوعــة األولــى التــي جــاءت للــرد علــى الــضابط الــسوداني، كمــا یقــول النــواب3
 :1طبعة دار قنبر تبدأ بقوله

  ".ما لبعض الناس یرمیني بسكري في هواك"

 : 2 أما المقطوعة الثانیة، فلم ترد في طبعة دار قنبر، وتبدأ بقوله

 ".سیدي تم بنائي إنما عتب صغیر"

عــن ومــع ذلــك یلحــظ القــارئ أن غالبیــة المقطوعــات التــي لــم تــرد فــي طبعــة دار قنبــر لــم تــشذ 
 إن لـــم یكـــن ذلـــك  "ونفـــاق ًضـــج ذئـــب یرتـــدي التقـــوى ریـــاء: "ٕ، واال فمـــن المقـــصود بقولـــهسیاق ذاتـــهالـــ

غمـز " : بقولـه  ًالمقـصود أیـضا؟ ومـن ً وكـذباًق بـبعض الجماعـات اإلسـالمیة ریـاءالضابط الـذي التحـ
  ؟ الذي نعت النواب بالسكر وأنه ثمل، إال ذلك الضابط "الطاحون أني ثمل

لنـواب لـم یقـف فـي رده علـى الـضابط الـسوداني عنـد حـدود مقطـوعتین فقـط، نعتقد جـازمین أن ا
بـل إن الحالــة الــشعوریة واالنفعـال قــاده إلــى المزیــد، وهـي أمــور ارتكــز علیهـا الــشاعر المعاصــر ســواء 

 بـه تحـد فالحالة المزاجیة التي عصفت بالنواب وهو یلقـي هـذه القـصیدة ؛في حاالت الوجد أو الحزن
فكـان لمظفــر " وفــي مثـل هـذه الحــاالت تحدیـدا ،ت، هـذا فـضال عــن أسـلوبه الخـاصإلـى هـذه اإلضــافا

  .3"ي شعرهأسلوب خاص بالشعر، فلم تكن له قیود عندما كان یصف الحالة التي یعیشها ف
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  ":مرثیة ألنهار من الحبر الجمیل"قصیدة : 6:3

  :الصیغة األولى: 1:6:3

ورتابــة تعتمــد  لمــا فیــه مــن تــدفق ؛)عــولنف(قــصیدة علــى البحــر المتقــارب  الــشاعر هــذه الكتــب
  .، وكتبها في رثاء رسام الكاریكاتیر الفلسطیني ناجي العليعلى إیقاع مكرر سلس

أوضـــح فـــي مقـــدمتها مناســـبة القـــصیدة بإدراجـــه عبـــارة  ،جـــاءت القـــصیدة فـــي أربـــع صـــفحات
  .الشهید ناجي العلي

یـــاره عنـــاوین غیـــر مألوفـــة، یلفـــت النظـــر فـــي هـــذه القـــصیدة وفـــي غالبیـــة قـــصائد النـــواب، اخت
فنـاجي العلـي ، خاصـة عنـدما تتعلـق هـذه القـصائد بأشـخاص یناضـلون ألجـل التغییـر والثـورة، ومتمیزة

یـسعد كـل صـاحب ضـمیر ویـتعس كـل ، لم یكن إال رساما یملك قلما یفیض بأنهار من الحبر الجمیـل
ّوألن العنـــوان غالبـــا مـــا یـــشد، 1بـــائع للـــضمیر ختیـــار فقـــد عمـــد النـــواب إلـــى ا، معانتبـــاه المتلقـــي والـــسا ً

فـــالعنوان یظـــل المحـــور األساســـي الـــذي ینفـــتح علـــى الـــنص وینفـــتح  "؛عنـــاوین قـــصائده ببراعـــة وذوق
ــنص علیـــــه ــــل ، الـــ ــــى التـــــي تجعـ ــون الـــــشرارة األولـ ــن العنوانـــــات تكـــ ـــــر مـــ ـــــالقراءة فكثی ــــرى ب المتلقـــــي یغـ

  .2"واالنجرار

 ایــب فـي العنــوان، ففیـه نجــد تكــرارعمـد النــواب فـي عنــوان قــصیدته إلـى تــصارع أكثـر مــن ترك
ًجـوا متمیـزا علـى مـستوى العنونـةوهذا التصارع بین التراكیـب یخلـق ، الستخدام الجار والمجرور  ألن ؛ًّ

ًسیادة تركیب محدد في العنوان قد یكون أحیانا أقوى داللیا ً3.  
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  :الصیغة الثانیة: 2:6:3

لغـــة واحـــدا وخمـــسین ســـطرا، بـــین أدرج النـــواب فـــي هـــذه الـــصیغة أســـطر الـــصیغة األولـــى البا
 فـسأحاول ،أسطر مضافة جدیدة بلغت ما یقارب مئـة وثمـانین سـطرا، ولمـا كانـت هـذه الـصیغة طویلـة

  .ثر كبیر على القصیدة إٔ التي كان لحذفها واضافتهاالتركیز على بعض األسطر

ًجـــاءت الـــصیغة الثانیـــة أكثـــر وضـــوحا وتـــصریحا مـــن الـــصیغة األولـــى، فالمـــستمع إلـــى قر اءتـــه ً
  :1ویظهر ذلك حین یقول، األولى یجد أن النواب مال فیها إلى التلمیح

  قتلت" 

  ".وغص بنعیك من قتلوك 

  :2 نفسهاویقول في موضع آخر في الصفحة

  ؟وأي مقایضات تلك"

  خیر الرجال

  بشر النقود

  ؟ومن شركاء الجریمة

  ".؟ما هذه المسرحیة بالدم والنار

                                                             
  . 378، دار قنبر، ص األعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
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 لیبقــي األمــر مرتبطــا بــالغموض، ؛تفهام فــي أســطره الــسابقةفــالمالحظ أن النــواب مــال إلــى االســ
ٕووجـه أصـابع االتهـام إلـى دول عربیـة والـى إسـرائ، بینما مال إلى الوضوح في القراءة الثانیة ویـرى  ،یلّ

ٍأن التخطیط الغتیاله كان أجنبیا نفذته أید عربیة   :1یقول النواب، ً

  أرسل القمع قاطبة الغتیالك"

  ي مع القاتلینواتفق الشارع األجنب

  فأغمض عن قاتل من صنع كفیه

  ".وأراه خلف برود المساجد

ه فهـو صـوت ًازداد النـاس طربـا لـ، ضح أنظمـتهمفالنواب كلما ازداد في تعریة الحكام العـرب وفـ
فدراســة "؛ ه وقلمــه لمجابهــة مثــل هــذا الطغیــانهــو ال یملــك إال صــوتو، 2األنــات الــساكنة فــي الــصدور

 لتحویــل ؛شف لنــا أنهــا تمتــاز باشــتراكها بخصیــصة البحــث الــدائم والمــستمرالــشاعر بــشكل مــتمعن تكــ
ـــذاتي  إلــــى رمــــز شــــامل ــوة مواجهــــة لجمیــــع أشــــكال القهــــر ، الخــــالص الـ ـــه القــــصیدة مــــن قــ ـــا تحملـ بمـ

  .3"هاوصنوف واالستالب

ًینتقل في خطابه مـن الجهـة الـسلبیة التـي جعلـت المتلقـي متحفـزا للخـالص مـن هـذا ً ونراه أحیانا
إلـى أن  ،وتمجیـد العمـل الثـوري، والمناضـلینإلى جهة أخرى من خطابه متعلقة بتمجید الثوار ، عالواق
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ayman1970.wordpress.com/2013/07/22  
  .60، صتجلیات الخطاب الشعري عند مظفر النواب: ینظر، البطي، نجاح. 2
   .لرؤیة في شعر مظفر النوابجدلیة اللغة وا: جسام، جاسم. 3
 sid&article=file&News=name?php.paper/com.alitthad.www) م10/2/2016: ( تاریخ النقل .(  



 155 

وهــو مــا یظهــر فــي ، 1یــصل األمــر إلــى دعــوات صــریحة مــن أجــل قیــام الثــورة التــي تمحــق الطغیــان
  :2یقول في ذلك، ما قام به ناجي العلي من عمل بطوليفیها قراءته الثانیة التي یمجد 

  الذین یطلقون الرصاص علینانحن نرثي " 

  ونحمل زهرتنا شامخین

  برغم الركوع الشمولي نستقبل النار

  والشائعات األشد من النار

  ًأنا هنا دائما

  كل جرح بنا علم للهجوم

  ".وصمت الدماء دلیل

ًجاءت هذه الصیغة سردا قصصیا ویحـق لنـا القـول إن ، تهـافیوكی توضح أسباب اغتیال ناجيل ؛ً
فقــد اقتطعــت الواقعــة أو الوثیقــة لكــي ، لمــسرح التــسجیلي قــد بــدا فــي أكثــر مــن قــصیدةتــأثر النــواب با

  .3تدخل بنصها في بنیة القصیدة 

أن النــواب یعتمــد فــي عدیــد قـــصائده : یــرى هــاني الخیــر حــین یــدرس ســمات النـــواب األســلوبیة
ًا لـــه طــــابع ًاء شــــعریفیـــشكل مـــن أحــــداثها وأزمانهـــا وأشخاصــــها وتناقـــضاتها بنـــ، علـــى حكایـــة یرویهــــا

، فهـل قتـل نـاجي 4ًنه یمكن أن تنتزع من قصائده قصصا نرویها بمعزل عن القـصائد إحتى ، ملحمي
  :5؟ یقول النوابهاوعهر ألنه كان یكشف مؤامرات هذه األنظمة

  قتلوك ألنك تسكنهم" 
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  ".ه بعضهم خلف بعضًونشرت غسیال یخبئ

ستترة إلــى القــارئ الــذكي المتــابع ألحــداث فـأراد بــذلك أن یرســل العدیــد مــن الرســائل الظــاهرة والمــ
 ولكــن علــى مــستوى الــوطن ،ولمــا یجــري فیــه مــن أشــیاء لــیس علــى مــستوى الــوطن الــصغیر، الــوطن
  .ّعبر قصة ممتعة یشد انتباه القارئ لها،1الكبیر

 حتــى ،وصــلت البــساطة فــي شــعر النــواب حــد التوحــد مــع لغــة الحــدث الیــومي العــادي المــألوف
 وذلـــك أن ؛"ًنـــشرت غـــسیال ":نثریـــة تـــواردت فـــي نـــصوصه علـــى نحـــو قولـــه الـــسابقننـــا نجـــد عبـــارات إ

اهتمام الیساریین والماركسیین بإیصال النتـائج األولـى للجمـاهیر ووعـیهم بـواقعهم واهتمـامهم بمـا یـدور 
  .2 كبیر من التحرر إزاء اللغةرانطوى على قد، حولهم

ومــا ذلــك إال لمــا تكابــده نفــسه ، لمحظــورمالــت لغــة النــواب فــي هــذه الــصیغة إلــى لغــة التحقیــر ا
هـو ،  فالقتـل والفـساد وعهـر الحكـام؛دون أن تحرك مشاعر الجماهیر، من آالم مبعثها ما یجري حوله

  :3ما حرك قریحة النواب لیقول

  أي أب للعقارب أفتى بقتلك؟"

  ما ملة المجرمین ومن أي روث؟

  لماذا أشاعوا ومازلت تنزف

  ساطیل؟طهران قد قتلتك مجاملة لأل

  ".أم للكویت التي قد نفتك؟
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فنیتـه فـي حقـل الثقافـة المـضادة ل"لنواب، كمـا یقـول یوسـف إسـماعیل، فاألسطر السابقة یدخلها ا
عـــن االحتجـــاج والـــصراخ فـــي وجـــه الهزیمـــة والكرامـــة المفقـــودة والخیانـــة  ّوبالغتـــه وحدتـــه فـــي التعبیـــر

ّ فلغتـــه الـــسیاسیة المحقـــرة ؛ضـــر والمـــستقبلاضـــي والحاوالـــبطش والتألـــه واالســـتغالل والكـــذب علـــى الم
قائمة على السخریة بالرسم الكاریكاتیري والتركیب اللغوي الـساخر مـن الـدالالت وكـشف التنـاقض فـي 

ً وامعانــا فــي اإلهانــة واإلذالل،لغــضب ل تفریغــا؛المواقــف واألســئلة االســتنكاریة واللغــة البذیئــة الــشاتمة ٕ، 
ّواستصغارا للمحقر والمدا   .1"نً

ّدو جلیا انفعال الشاعر وتعاطیه مع اغتیال ناجي العلي بحدةیب قادته إلـى الخـروج عـن الـنص ، ً
مـــا هـــو إال ،  الحكـــام وتقاعـــسهم عـــن حـــل قـــضیتهممماطلـــةفنـــراه یؤكـــد بمـــرارة أن ، األصـــلي للقـــصیدة

فهــو دائــم التحــذیر مــن أالعیــب الــسلطة، فقــضیة العــرب واضــحة وال تحتــاج إلــى بــسط ، أسـلوب مــراوغ
  :2یر، یقول النوابوتفس

  طبنا العربي تخلف"

  والصیدلیات مملوءة بالتحامیل والشعارات

  وهي تحامیل یا سیدي والدواء طبول

  كما طائر العشق مضنى قد أغلق الجو

  ".ت والبدلة العسكریة خلف الشبابیكلم یبق إال الحراسا

وا نـــاجي ین قتلـــوهـــي أســـطر لـــم تبـــرز فـــي الـــصیاغة األولـــى الـــواردة فـــي طبعـــة دار قنبـــر، فالـــذ
 سـوى الحراسـات والبدلـة العـسكریة خلـف  لـم یبـق لهـم،عربیـةاألنظمـة ال - كمـا یـرى -العلي، وهم هنا 

  .الشبابیك، أما الطب والصناعة واإلنتاج فقد تخلف كله

                                                             
  .م2014، مجلة ثقافات، السلطة المطلقة وخطاب التحقیر: إسماعیل، یوسف. 1

www.thaqafat.com/News.aspx) م10/2/2016: تاریخ النقل.(  
  ، "مرثیة ألنهار من الحبر الجمیل "قصیدة. 2

ayman1970.wordpress.com/2013/07/22  
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  :الصیغة الثالثة: 3:6:3

اختلفــت هـــذه الـــصیغة التـــي جــاءت فـــي مئـــة وخمـــسین ســـطرا عــن الـــصیغة األولـــى فـــي مجمـــل 
،  بینما لم تختلف عنها في المضمون، فجاءت من خالل صوت الـشاعر أشـبه بقـصیدة رثـاءأسطرها،

ًباحثـا عمـن ینـتقم لـدماء نـاجي، ، ًمنتقدا هذا الـصمت، حب هذا القبرفهو في موضع یقف لیناجي صا
  :1یقول

  من یأخذ الثأر للشهداء"

  إذا فسد الملح والقلب

  وضاقت إلى اللج عیناك 

  ".مائكمن ینتقم لد

ًفحبــره سـیبقى شــاهدا حیــا، ، ًي موضــع آخـر یــرى أن نـاجي لــم یمـت حتــى لــو كـان قتلــه سـهالوفـ ً
  :2یقول

  ًطالوك یا سید الوعل غدرا"

  قرأت بجرحك أبعد من قاتلیك 

  ًبعیدا إلى الذبح ترنو الوعول

  أسیر بدون سالح سوى الحبر والحزن

  قتلك سهل

  ".ولكن موتك یا سیدي مستحیل

                                                             
  ،)م24/2/2016: تاریخ النقل. (م1992، أمسیة كوبن هاجن، "مرثیة ألنهار من الحبر الجمیل"قصیدة .1

www.youtube.com/watch?v=Bmu3lh824SI  
  www.youtube.com/watch?v=Bmu3lh824SI:الموقع االلكتروني السابق. 2
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لــذي تعــرض لــه نــاجي كــان متوقعــا إلنــسان ناضــل وفــضل المواجهـــة یــرى الــشاعر أن الغــدر ا
بقلمـــه وریـــشته، فهـــو یعلـــم أن رســـوماته ســـتقوده إلـــى هـــذا المـــصیر، وســـتجلب لـــه المـــوت، ولكـــن هـــذا 

ش، فــال معنــى لحیــاة الــذل  الســترجاع كیــان تــستحق بــه الحیــاة أن تعــاإســتراتیجیةالمــوت مــا هــو إال 
  .والمهانة

ساق لتجــسید هـــذه الفكـــرة فـــي أشــعاره، فكانـــت لفظـــة المـــوت عنـــده ویبــدو أن محمـــود درویـــش انـــ
  :1"في القدس" توحي بحیاة جدیدة، یقول في قصیدة

  هو أنت ثانیة: صاحت جندیة"
  الم أقتلك؟

  قتلتني: قلت
  ".ونسیت مثلك أن أموت

الرثاء الـسیاسي عنـد النـواب ال یكـون باسـتخدام المفـردة المباشـرة، علـى الـرغم ویالحظ كذلك أن 
ّفكـــان هـــذا الرثـــاء عنـــد مظفـــر یجـــسد حالـــة ، مـــن صـــراحته فـــي التوجـــه والمخاطبـــة والتعریـــة والكـــشف

فینطلـق مـن هـذه الحالـة إلـى ، تثویریة للمواقع التي یخشى الشاعر إصابتها بـأعراض المواقـع الموبـوءة
وهــو بالتــالي یــدعو إلــى تجــاوز هــذا الــضعف مــن خــالل  ،اء دور تحریــضي واستنهاضــي وتــذكیريأد
 حتـى یكـون بمقـدور األمـة اسـتنهاض مكوناتهـا وقـدراتها ؛ضرب على وتر الرثـاء فـي هـاجس تكـراريال

 :، ویظهــر ذلــك مــن خــالل األســطر التالیــة، التـي ارتــبط الرثــاء بهــا فــي تكــراره للمفــردة، یقــول2المعطلـة
عــوى عــوت وعــوى  ،عــوت بعــد جهــد عــواء علــى مــستوى ذیلــه، وعــوى الفتتــاح الحــوار عــواء لتــیس(

  .3) وعوت وتغلب طبع النعاجوعوى

                                                             

.52م، ص2004ریاض الریس للكتب والنشر، : ، بیروت1، طاألعمال الجدیدة: درویش، محمود.  1  
  .م2014، جریدة المستقبل، الشاعر العراقي الكبیر مظفر النواب والمنفى األخیر: الركابي، عبد الزهرة: ینظر. 2

www.almustaqbal.com/v4/article.aspx) م10/2/2016: تاریخ النقل.(  
  .م1992، أمسیة كوبن هاجن، "مرثیة ألنهار من الحبر الجمیل"قصیدة . 3
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وهــو رمــز ، ولــم یغــب عــن النــواب فــي هــذه الــصیغة أن یــذكر الــسامع بــذلك الرمــز الــذي اتخــذه نــاجي
  :1حنظلة، یقول مظفر في ذلك

  رأیتك أنت الحضور"

  وفي ذلك المقعد المتكون في الظل

  ".تلبس ثوبك بالعكس حنظلة

فیهمـا جـاء رغبـة مـن النـواب فـي الخـروج یالحظ على الصیغتین الـسابقتین أن الحـذف والتغییـر 
 التوضـیح، إضـافة إلـى إضـفائه التـشویق علـى صـیغه الجدیـدة؛ الشـتمالها علـى إلـىالتلمـیح  من

  .قصة مشوقة یشد بها انتباه السامع

  :"وما هم ولكنه العشق"قصیدة : 7:3

  :الصیغة األولى: 1:7:3

 نظمهـا النـواب علـى البحــر وردت هـذه الـصیغة فـي طبعـة دار قنبـر فـي سـتة وسـبعین سـطرا،
فــاعالتن فــاعالتن ( الرمــل، وهــو مــن البحــور الــصافیة كمــا تــسمیه نــازك المالئكــة وشــطر هــذا البحــر

  :2، فیقول مظفر)فاعالتن

  .ترقا/ ق وأین اح/ فأه الشو/ر متى أط/ هام لم ید

  فاعالتن    فعالتن    فعالتن   فعالتن     فعال   

لخمرة وتغنى بها وأبـدع فـي إیـراد صـورها، وهـو أحیانـا یجـاهر تناول مظفر النواب في قصیدته ا
  برأیــه– هللا لیغفـر لمـن ال یـسكرون، فهـؤالءنـه یـدعو اإشى شـربها وتأثیرهـا فـي نفـسه، حتــى بهـا وال یخـ

  :3یقول في ذلك كیف لهم االشتیاق لخمر الجنة؟-

  ٕرب سامحهم وان لم یسكروا"
                                                             

  . الموقع اإللكتروني السابق. 1
  .504، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
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  كیف یشتاق إلى خمرة جناتك

   ویشتاق صبایاهامن ال یعرف الخمر

  ". إذا كان هنا ما عشقا

  : الصیغة الثانیة: 2:7:3

اختلفـت القـصیدة فــي صـیغتها الثانیـة عــن تلـك الـواردة فــي طبعـة دار قنبـر، مــا عـدا األســطر 
  .وثالثة أخرى في وسطها، فقد تشابهت بین الطبعتین ،األربعة والعشرین األولى

 انلتغنــي بــالخمرة فقــط، بــل تعــداها إلــى نــشدلــم یتوقــف النــواب فــي األســطر المــستبدلة عنــد ا
  :1الحریة المفقودة، التي طالما نشدها في عصفور یرفض القید، یقول النواب في الصیغة األولى

  اسمع القبرة الصفراء"

  تنعانا تمط األفقا

  یا خطایا یا خطایا

  كم كبیر هذه األیام من كان خطایا 

  نكسرأأنا منهم توبتني لم 

  ".نزقاإال لتقبیل نهید 

یلحـــظ المـــرء فـــي األســـطر الـــسابقة غـــزل النـــواب الـــصریح، بینمـــا ظهـــرت األســـطر الـــسابقة فـــي 
  :2الصیغة الثانیة على النحو التالي

  أین أیام الیمامات شفاهي"

  لم تعد تأتینا نزقا

                                                             
  . 509، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
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  وقلبي سارقا أو سرقا

  لم تزل حریة العصفور حلمي

  لم یسلم غیر للریح أمانیه

  لیها تى ینهل من طاولة كنا عأو

  وذهبنا وألغراني من كاساتها تشرب

  ".نحن عشقنا، لم یمت من عشقا

تبدو الخاتمة في األسـطر الـسابقة أقـل حـدة فـي الغـزل مـن األسـطر فـي الـصیغة األولـى، فقـد 
  .   جمعت هذه األسطر ما بین الخمرة والحریة في آن واحد

صیغة األولــى ال یــرى فــي وحــین یقــارن المــرء بــین أســطر فــي الــصیغتین یجــد أن النــواب فــي الــ
  :1هذا السكر إشراكا، بینما یلحظ العكس في الصیغة الثانیة، یقول في الصیغة األولى

  أنا لم أشرك ولم ألق سوى الحانة هذي"

  أغلق األبواب في وجهي مرارا وطني

  صرخ منها ألمي فحشتها خرقاأ

  رب سامحهم وان لم یسكروا 

  كیف یشتاق إلى خمرة جناتك 

  ". الخمر ویشتاق صبایاهامن ال یعرف

 فالــسكر الــذي ؛وهنــا تبــرز صــوفیة النــواب بــشكل جلــي ، یــدعو اهللا أن یغفــر لــه وللــسكارىفهــو
 فـي یختلـف عمـن ال یـسكرحـب الـذات اإللهیـة باإللهیة، فمن یسكر یتغنى به هو السكر بحب الذات 
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 إن لهــؤالء، وهــم كــذلك ولــذا یطلــب الــشاعر مـن اهللا أن یغفــر ؛والــصنف الثــاني یــستحق العقـاب، حبهـا
  :1لم یسكروا فكیف یتوقون إلى الجنة، بینما جاءت الصیغة الثانیة على النحو التالي

  أو ال ینفذ للسكران أن یشرك "

  ولم یلق سوى الحانة هذي موطنا للدین

  ".فاألبطال صارت ورقا 

ــذا   إلـــى الغـــزل والـــى التغنـــي بـــالخمرة، حـــدا بـــه- فـــي الـــصیغة الثانیـــة -جنـــوح النـــواب   إلـــى هـ
  .الخروج عن النسق الذي ساد الصیغة األولى

  ": باب الكون"ة قصید: 8:3

  :الصیغة األولى: 1:8:3

فــي طبعــة دار قنبــر وبــاقي الطبعــات، وجــاءت فــي " بــاب الكــون"وردت هــذه القــصیدة بعنــوان 
  .واحد وأربعین سطرا

 لـشعر العمـودي هذه القصیدة على بحر الرجـز، وهـو بحـر ذو سـت تفعـیالت فـي اشاعر الكتب
  )مستفعلن مستفعلن مستفعلن       مستفعلن مستفعلن مستفعلن  (:وهي

فهو من البحور الصافیة، بید أن النواب لم یتبع نظام القصیدة التقلیدیـة، التـي تبنـى علـى وحـدة 
 أي علـى ؛عـن مـشاعره علـى موسـیقى الـشعر الحـرالبیت في شطرین متـساویین، فاعتمـد فـي التعبیـر 

 تبعـا المتـداد الفكـرة أو ؛ختلف عدد التفعیالت بـین سـطر وآخـریلة، ال على وحدة البیت، فاوحدة التفع
  .قصرها، والتزم الشاعر فیها بقافیة الحاء

                                                             
  .  م1984، أمسیة مصیاف، "وما هم ولكنه العشق"قصیدة . 1
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دار النواب قي هذه الـصیغة حـول فكـرة واحـدة، وهـي تمجیـد مـن یحمـل الـسالح، وفـضح أنظمـة 
  : 1الحكم التي تقف ضد الفدائي، یقول في موضع منها

  نظمة السفاحمخطئة أ"

  ".مخطئة ال یقهر الفدائي وال یزاح

  :2یقول هانفسوفي موضع آخر من الصیغة 

  مخطئة أنظمة المخابرات"

  لیس تنطفي النجوم بالرصاص والظالم والنباح

  ولیس یمرض الفدائي 

  ".سوى من قائد به انفتاح

  :الصیغة الثانیة: 2:8:3

 مـع الـصیغة الـسابقة فـي سـبعة عـشر جاءت هذه الصیغة في أربعـة وثالثـین سـطرا، تـشابهت
مـــن الـــصیغة أربعــة وعـــشرین ســطرا   النــواب فـــي قراءتــه الثانیـــة وقــد أســـقط،ســطرا مـــن آخــر القـــصیدة

  .، وأضاف بدال منها سبعة عشر سطرااألولى

بــدال مــن " فــي تــشییع جنــازة فــدائي"ذ العنــوان فقــد أطلــق النــواب اســم بــدا االخــتالف واضــحا منــ
أمــا األســطر نــه رأى فــي العنــوان األول عنوانــا أكثــر إثــارة، أفالواضــح  ؛"لكــونبــاب ا"العنــوان الــسابق 
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األخــرى فظهــر االخــتالف فیهــا منــذ األســطر األولــى للــصیغة الــواردة فــي طبعــة دار قنبــر، فقــد افتــتح 
  :1الشاعر القصیدة في الصیغة الثانیة بقوله

  ال توقدوا إال قنادیل الدموع"

  في األزقة الرطبة ترسم السالح

  وأرسلوا أطفالكم قالئدا 

  ".تطوق اهللا شهیدا وجهه كنجمة الصباح

عمد النواب في قراءته الثانیة إلى استبدال ألفاظ وتراكیب فـي أسـطره لتبـدو مغـایرة عمـا ورد فـي 
  :2الصیغة األولى، مع أن الفكرة التي دارت حولها األسطر واحدة، یقول في الصیغة األولى

   مثلما بارجةترتطم الدهور والتابوت هذا"

  قد رفعت مدفعها تواجه األقدار والریاح

  حشد الجماهیر الذي یحملها لقبرها تحمله لفجره

  دم الشهید واسع الجناح

  ".مخطئة أنظمة السفاح

  :3بینما بدت أسطر الصیغة الثانیة على النحو التالي

                                                             
  ).م22/7/2015: تاریخ النقل( م،1984، أمسیة مصیاف، "باب الكون " قصیدة. 1
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  ترتطم الدهور والتابوت هذا في المدى بارجة"

  الریاحناصبة مدفعها تواجه األقدار و

  موج الجماهیر الذي یحملها تحمله

  كأنها تحت جناح الشعب مدت الجناح

  ".مخطئة دویلة السفاح

ـــي  ــــد ألقیــــت فـ ــت هــــذه القــــصیدة ق ـــا، وكانــ ــــر شــــمل أســــطر المقدمــــة كلهـ ـــظ المــــرء أن التغیی یلحـ
، فلـیس مـن المـستبعد أن )م1996(، ولما كانت طبعة دار قنبر قـد صـدرت فـي العـام )م1984(العام

لنـــواب قـــد أعـــاد النظـــر فـــي أشـــعاره وهـــو یلقیهـــا فـــي حالـــة مـــن االنفعـــال، ورأى فیهـــا مـــا یثیـــر یكـــون ا
  :1، واضطر إلى تغییرها بقوله"تطوق اهللا شهیدا": الجماهیر المسلمة بخاصة قوله

  خرجوا أطفالكم قالئدا حزینةأو"

  ".تطوق الدم الفدائي المباح

، خاصــة، إذا كــان هــذا المكتــوب قــد قیــل فلــیس مــن الغریــب أن یعیــد الــشاعر النظــر فیمــا یكتــب
  ، فهل رأى النواب فیها تمردا على الذات اإللهیة مما اضطره إلى تغییرها؟2في حالة من التوتر

  :3ومثال آخر ظهر فیه التغییر واضحا، حین یقول النواب في صیغة ثانیة

   وجهت قطعته في غیر ما بعث بهإنسیرفض التابوت "

                                                             
  . 560، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
باســم " ، فجعلــه "مــن جزمــة أفقــا / باســم الفــدائي الــذي خلقـا " أجــرى محمــود درویــش تعـدیال علــى ســطره : حـول هــذا أیــضا . 2

  .64، صجدل الشعر والسیاسة والذائقةعادل االسطة، : ، حول هذا ینظر"من جرحه شفقا / الفدائي الذي خلقا
  .م1984، أمسیة مصیاف، "باب الكون"قصیدة . 3
 www.youtube.com/watch?v=CVPZ-bWzm4Q   
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  ".  فصیلة إقدامها تراحأو قریة یزفها الشهید أو

،  المتـــسمة بالركاكـــة والنثریـــة الـــسابقةباألســـطرا ذات صـــورة فنیـــة عالیـــة أســـطر اســـتبدل الـــشاعر
  :1یقول في الصیغة األولى

  إذا أراد احتدمت جهنم ألكثر من طاقتها"

  بلى فحرر السالح أوال

  ".فأوال یحرر السالح

 أعم�ال يمارس�ون ال�ذين األع�داء، هوج� ف�ي والوق�وف ال�سالح، حم�ل إلى اآلخر ھو يدعو إنه

 الث�ائرين؛ الجن�ود جماع�ة إل�ى نف�سه ويضم ،النظام وباسم العدالة، باسم ، الشعب على والظلم القمع

جـدوى ال و، اإلنـسانفتحـرر الـسالح سـیتلوه تحـرر   العربي�ة،األم�ة ع�ن الظل�م ل�دفع جميع�ا يهب�وا ك�ي
   !لحرب إن لم یمتلك الشعب ما یدافع به عن نفسه؟ل

 لحــث طاقاتــه ؛ر البالغیــة والتــصغیراد النــواب كــذلك فــي الــصیغة الثانیــة إلـى اســتخدام الــصوعـ
الــشعریة فــي تمجیــد الفــدائي واالنتقــاص مــن أنظمــة القهــر واالســتبداد، یقــول فــي بعــض أســطره الــواردة 

  :2في الصیغة األولى

  مخطئة أنظمة السفاح"

  مخطئة ال یقهر الفدائي وال یزاح

  هنم ألكثر من طاقتهاإذا أراد احتدمت ج

  بلى فحرر السالح أوال
                                                             

  . 561، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
  . 561، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 2
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  فأوال یحرر السالح

  مخطئة أنظمة المخابرات 

  لیس تنطفي النجوم بالرصاص والظالم والنباح

  ولیس یمرض الفدائي 

  ".سوى من قائد به انفتاح

  :1وحین نمعن النظر في الصیغة الثانیة نجد أن األسطر السابقة جاءت على النحو التالي

  ة السفاحمخطئة دویل

  ال یقهر الفدائي وال یزاح

  سیرفض التابوت إن وجهت قطعته في غیر ما بعث به

  أو قریة یزفها الشهید أو فصیلة إقدامها تراح

  مخطئة عشائر المخابرات

  ".ال یخاف السل في اللیل من النباح

فـي  ،هنـإابرات أو فـي دولـة القتـل أنظمـة، ف، في الصیغة األولى، یرى في المخفان كان الشاعر
ال ":  قولــه، ومــادویــالت لیــست أكثــر مــن عــشائر ونهــا أانتقاصــا منهــا، یــرى فیهــا، ال الــصیغة الثانیــة

 مــن دویــالت یخــاف اإلنــسان الــذي لــم یعــد تعبیــر عــن ذلــك، إال "یخــاف الــسل فــي اللیــل مــن النبــاح
هــؤالء وعــشائر اعتــادت علــى القمــع والترهیــب، ومــا األمــراض التــي تــسیطر علــى بنــي البــشر إال مــن 

  . القادة
                                                             

  .  م1984، أمسیة مصیاف، "باب الكون" قصیدة. 1
https://www.youtube.com/watch?v=CVPZ-bWzm4Q  
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  ":من الدفتر السري الخصوصي إلمام المغنین" قصیدة: 9:3

  :الصیغة األولى: 1:9:3

فـي كـل صـفحة خمـسة ،  في ست وخمسین صفحة، في طبعة دار قنبر،جاءت هذه القصیدة
  .ها النواب على البحر المتدارككتب، ً فجاءت في اثني عشر سطرا،باستثناء األولى، ًعشر سطرا

فـضه ربو، علـيب واإلیمان القـوي ،مشبع بأفكار الشیعةأنه  الشاعر في هذه الصیغةیالحظ على 
  :1على نحو قوله،  فهم بنظره عصابة استولت على الحكم؛أفكار األمویین

  یا أهل الكوفة"

  لو سیف واحد بالحق یسل

  سیقصى الحجاج

  ".یعتق هذا التاریخ العربي من الذلو

، وقــد اقتــرن اللــون عنــد النــواب بأبعــاد داللیــة، الــصیغةتبــدو الــصورة اللونیــة واضــحة فــي هــذه 
ـــر القـــــصیدة"یـــــصبح ل ــــن عناصــ ـــون عنـــــصر،ًعنـــــصرا مـ ـــالي یكــ ــــر تـــــشكیل المـــــشهد  وبالتــ ًا مـــــن عناصـ

  .2"الشعري

ت فــي نــصوص أخــرى ذات بــدًت الزرقــة فــي بعــض نــصوص النــواب نموذجــا للتطهیــر، وظهــر
یقــول فــي ، س الخــوف مــن المجهــول فــي هــذه القــصیدة مختلطــة بــالغموض وهــاجتظهــربینمــا ، بهجــة
  :3ذلك

  ونزلت وكانت ظلمة روحي تكتظ"

  ".تنكشط األعماق بخوف من أزرق الزيو

                                                             
  .404، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
  . 9، صدراسات في النص النوابي: بناء السفینة: األسدي، محمد .2
 .390 قنبر، ص، داراألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 3
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  :الصیغة الثانیة: 2:9:3

 فـي كـل صـفحة عـشرون ،وردت هذه الصیغة في طبعة دار الصادق في تـسع عـشرة صـفحة
  .1ًسة عشر سطرا فاشتملتا على ثالثة عشر وخم، باستثناء الصفحة األولى واألخیرة،ًسطرا

ًحـــین یمعـــن القـــارئ النظـــر فـــي هـــذه الـــصیغة یجـــد أن هـــذه الطبعـــة أســـقطت أســـطرا وصـــفحات 
 فــي إســقاط هــذه األســطر أو  فهــل كــان لــدور النـشر دور أو هجائـه،،ارتبطـت بــذم هــذا النظــام أو ذاك

  :2 على نحو قوله؟ لتتمكن من توزیع طبعاتها في البلدان العربیة؛الصفحات

  وحاكم مكة"

  لقانون الجائر في البحرین وا

  وقابوس

  ".ن بأمریكاوكل المأموری

 " ؛وهــو أمــر اعتــاد النــواب علــى تكــراره،  یمیــل إلــى الــسخریة الممزوجــة ببالغــة الكلمــةوهــو قــول
ًموحیـــا للمتلقـــي  ،مـــشهدي الـــذي اســـتطاع رســـمه بالكلمـــاتفالـــسخریة عنـــد النـــواب تمتـــد إلـــى التعبیـــر ال

  .3"ا الالذعاءة التي تؤدي مؤداهبشكل القر

ألنـه دون إسـقاطها سـیحال دون توزیـع الطبعـة فـي  ؛ من طبعة دار الصادقفقوله السابق أسقط
  .السعودیة، وربما في غیرها

                                                             
  دار الصادق، صاألعمال الشعریة الكاملة، : النواب، مظفر: ینظر. 1

  )م 10/4/2016: النقلتاریخ (glffhNc2Jt3=v?watch/com.youtube.www :وینظر كذلك الموقع االلكتروني
  . 405، دار قنبر، صال الشعریة الكاملةاألعم: النواب، مظفر. 2
  . م2014، مجلة ثقافات، السلطة المطلقة وخطاب التحقیر: إسماعیل، یوسف. 3

www.thaqafat.com/News.aspx) م10/2/2016: تاریخ النقل.(  
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أنـه ینتمـي ، وقـد سـقطت هـي األخـرى مـن طبعـة دار الـصادق، فـي صـفحات أخـرىیرى النواب 
ــوا یحملــــون الــــسالح،للماركــــسیین ــوا مــــع الفقــــراء، وظلــ  وینتمــــي للجیــــاع ،ى بمبــــادئهم ویتغنــــ إذا مــــا ثبتــ

  :1 یقولالذین أیضا حملوا السالح،، والقرامطة

  أنا أنتمي للفدائي ورأس الحسین"

  وللقرمطیة كل انتمائي

  وللماركسیین شرط الثبات مع الفقراء

  ".ًالقیام بها بالسالح كما هي أصالوشرط 

ات تحــت ض الطبعــالتــي أدرجتهــا بعــ"وتریــات لیلیــة"ن مــا حــصل فــي قــصیدة وقــد یقــول قائــل إ
ـــدفتر " فقـــصیدة ؛ تكـــرر هنـــا، علـــى صـــوت الـــشاعر، العتمـــاد هـــذه الطبعـــاتأكثـــر مـــن عنـــوان ــن ال مـ

وقامـت طبعـة دار ، فهـل قـرأ النـواب مقطوعـات مـن هـذه القـصیدة، من مطوالت أشعار النـواب" السري
  ، لتظهر وكأنها صیغة ثانیة للقصیدة؟هادق بإدراج ما نقل على لسانالص

  :جملة القول:  الثالثالخالصة للفصل

تعـــود إلـــى یالحـــظ علـــى مـــا ســـبق أن األســـباب التـــي دفعـــت بـــالنواب إلـــى اإلضـــافة والحـــذف 
ولــم یكتــرث لجمعهــا ، ویقــصد بهــا أن النــواب لــم یكــن یحــتفظ بمــا یكتبــه مــن أشــعار، شخــصیةأســباب 

اره أن یـزودوه ودعـا المهتمـین بأشـع، ًوتمنى مرارا أن تتاح له الفرصة لجمعها واإلشراف على طباعتها
ویــضاف ، الــذاكرة یحــتفظ بهـا، اال مــن خـاللالتـي كــان قـد كتبهــا ولـم ، بتلـك القــصائد القدیمـة المفقــودة

ه علـى المـسارح شعري أكثـر بكثیـر مـن الـذي تـم إلقـاؤأن إنتاجـه الـ،  النوابإلى هذا، اعتمادا على رأي

                                                             
  .  427، دار قنبر، صاألعمال الشعریة الكاملة: النواب، مظفر. 1
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لقــصائد فــي غــرق البــاخرة وهــو كثیــر التحــدث عــن ضــیاع العــشرات مــن ا، )كاســیتات(أو تــسجیله فــي 
  .1اللیبیة التي كانت تحمل مكتبته وأشعاره

 للــشاعر فقـــاموا ا فــي ذلــك تقـــدیرأنوال ینكــر كــذلك مـــا قــام بــه معجبـــو شــعر النــواب، ظـــانین 
 تكـون هـذه القـصائد قائمـة علــى أن إلـى أدى مـا ؛ قـصائده بـصوتهإلـى االسـتماع أوبتفریـغ الكاسـیتات 

 أحـــب العـــابرة ســـواء فـــي ذلـــك مـــن  والعاطفـــة االنطباعـــاتأســـیرشعر ، فوقـــع هـــذا الـــاألوهـــامعــدد مـــن 
   .، فغلبت علیها التغییرات واعتراها النقص واإلضافة أحیانا2 من استاء منهأوالنواب 

حیـث  ؛ ألمـسیات النـواب والمهتمـین بـشعرهما ذكره لـي بعـض المتتبعـین، نضیف إلى ما ذكر
ویقــدم قــصائده بنــاء ، ًه ارتجــاال دون الرجــوع للمكتــوب أن النــواب كــان یلقــي غالبیــة قــصائدرأى هــؤالء،

 ویلقیهـا علــى مـسامع جمهــوره ،فیستحـضر مــا تحفظـه الــذاكرة مـن هـذه القــصائد، علـى طلـب الجمهــور
یخــالف مــا كانــت علیــه القـــصائد فــي صــیاغتها األولــى الــسابقة لألمــسیة الالحقـــة أو  ،بتغییــر وتبــدیل

  .3األخیرة

فكــان ،  وزمــن إلقائهــا الــزمن الــذي قیلــت فیــه القــصیدةصریــضاف إلــى األســباب الــسابقة عنــ
ــظ أن زمــــن كتابتهــــا ًلزامــــا  ـــادة علــــى الــــشاعر وهــــو یلقــــي قــــصیدته أن یالحــ شــــهد تغیــــرات سیاســــیة وقـ

ن كثیرا مـن األسـماء الـواردة فـي الـصیغة األولـى ٕاوفأراد أن یتطابق زمن اإللقاء ومعطیاته،  سیاسیین،
فقـد حلـت محلهـا رمـوز جدیـدة ال تختلـف كثیـرا عـن الرمـوز سیة، ما عادت موجودة على الساحة السیا

  .السابقة، وهذا ما أوضحته من قبل

إلـى ، الخروج عن نهج الغموض والتلمیح الـذي بـدا فـي بعـض قـصائده، ًحاول النواب، أحیانا
  . لتظهر القصیدة وكأنها قطعة فنیة جدیدة؛نهج الوضوح والتصریح

                                                             

.م2015، العربي الجدید، دئة للشاعر الصاخبمظفر النواب ثمانینیة هاعزام، أحمد، .  1  
www.alaraby.co.uk/culture/2015/4/24 

 )م15/3/2016: تاریخ النقل(،شهادة عابرة في شاعر لیس عابرا: عبد المولى، عالء الدین.2 
www.angelfire.com/mn/modaffar/w2.html   

.م22/12/2015:حوار أجراه الباحث مع مرافقي النواب، قصي البیاتي ونوار الجرف بتاریخ.  3  
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ر كبیـــر فـــي عملیـــة الحـــذف، فأســـقطت صـــفحات كاملـــة مـــن عمـــدت دور النـــشر كـــذلك إلـــى لعـــب دو
ًكانـــت تمـــس نظامـــا أو حاكمـــا بعینـــهقـــصائد للـــشاعر   حتـــى تـــتمكن مـــن توزیـــع طبعاتهـــا فـــي البلـــدان ؛ً

  .العربیة

ًكانـــت الجوانـــب الجمالیـــة الفنیـــة عـــامال بــارزا فـــي إضـــافة النـــواب لـــبعض الظـــواهر التـــي كمــا  ً
 علـــى القـــراءة الجدیـــدة مـــسحة افا أضـــذینالـــ،  التكـــرار التقفیـــة أويخلـــت مـــن بعـــض القـــصائد، كنظـــام

  .جمالیة عالیة
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  :الخاتمة

 مقـصى لفتـرة طویلـة، وظلـت قـصائده تنتـشر مـن خـالل اكما الحظنا ظل مظفر النواب شاعر
الكاســیت واللقـــاءات الـــشعریة التـــي یلقیهـــا، ولـــم یحفـــل هــو باإلشـــراف علـــى طبعـــات أعمالـــه، وكـــل مـــا 

  .یر والدارسین، لفترة طویلة، ظل یعتمد على القصائد الملقاة بصوت الشاعروصل إلى الجماه

م تاریخ صدور أعمالـه الكاملـة فـي لنـدن عـن دار قنبـر إال مجموعـات 1996فلم یطبع له حتى العام 
، ولمــا "عـرس االنتفاضـة"و " أربـع قــصائد"و " وتریــات لیلیـة" قلیلـة وصـغیرة الحجــم، مثـل طبعـة شـعریة

تـــرددون فـــي دراســـة ر أعمالـــه تـــوفرت أشــعاره لـــدى الدارســـین، ومـــع ذلـــك كــان هـــؤالء یطبعــت دار قنبـــ
ــسها؛ ــون فــــي مؤســــسات أشـــعاره وتدریــ ــین یعملــ  ألنهــــا أشــــعار تهــــاجم األنظمــــة العربیــــة، وأكثــــر الدارســ
  .وجامعات حكومیة

ــب ــا وانتـــشار الــــشبكة العنكبوتیـــة تراجعـــت الرقابــــة عـــن الكتــ  مـــا حقــــق ؛ومـــع تقـــدم التكنولوجیــ
تــوزع حتــى فــي الــدول التــي كانــت تحــول وهنــا بــدأت طبعــات أعمالــه تتــوالى و انتــشارا واســعا، للــشاعر

  .دون انتشار دواوینه في مكتباتها

ومـع الربیــع العربـي أعیــدت طباعــة الكثیـر مــن قــصائده، ویالحـظ مــن یلقــي نظـرة علــى تــاریخ 
لعـام مـا یقـارب ثمـاني م، حیث صدر بعد هذا ا2010صدور الطبعات أنها قد توالت بسرعة منذ العام

  .طبعات

وألن األنظمـــة التـــي هاجمهـــا النـــواب بـــدأت وكأنهـــا تـــضعف وتهتـــز، بـــل إن بعـــضها زال عـــن 
الخارطــة، فــإن بعــض الدارســین المتــرددین والخــائفین، أقبلــوا علــى دراســة أشــعاره وهــو مــا یالحــظ مــن 

یلــة، ولكنهــا أخـــذت م كانــت هــذه الدراســات قل2010خــالل الدراســات التــي أنجــزت عنــه، فقبــل العــام 
تتسارع، وخیر مثال على ذلـك مـا ظهـر مـن الدراسـات العراقیـة الكثیـرة التـي تناولـت الـشاعر فـي وقتنـا 

  .  في ظل األنظمة السابقة وأشعاره النوابدراسةالحاضر، في حین لم یكن بمقدور هؤالء الدارسین 

ــن شـــعر النـــواب ابـــت علـــى كثیـــر مـــن وأج، ولمـــا كانـــت هـــذه الدراســـة قـــد تناولـــت محـــاور عـــدة مـ
 :فقد توصلت إلى النتائج التالیة، تساؤالت محبي ومعجبي هذا الشاعر عبر ثالثة فصول
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ــدمات الطبعـــات فیمـــا بینهــــا - 1 فلـــم یـــضف مــــشرفو هـــذه الطبعـــات فــــي ، تـــشابهت كثیـــر مـــن مقــ
مــا حــدا بالقــارئ إلــى التــساؤل مــا اب الــشعریة والــسیاسیة؛ مقــدماتهم أكثــر مــن ســرد لحیــاة النــو

  ن هذه المقدمات؟الجدوى م

ـــشاعر بــــسبب میولهــــا  - 2 ــــاول قــــصائد الـ ـــن تن ــنعهم مـ ــراود النقــــاد وتمــ ــ ـــاوف ت ـــض المخـ ــــاك بعـ هن
فقـــدر النـــواب أن ال یكـــون ، إضـــافة إلـــى تحامـــل بعـــضهم وتحامـــل الـــصحف علیـــه، الـــسیاسیة

 .إنما ثائرا ومعارضا لألنظمة الطاغیة، شاعرا فحسب

 حـائرا فـي إال أن المـرء یقـف، ب الـشعریةعلى الرغم من كثرة الطبعات الصادرة ألعمـال النـوا - 3
لمــا اشــتملت علیــه مــن أخطــاء كثیــرة فــي مجــاالت عــدة كــان لهــا اعتمــاد واحــدة علــى أخــرى؛ 

 .األثر الكبیر في اختالل المعنى والموسیقى

ولكـــن هـــي مكانـــة ارتبطـــت بالتخمینـــات ، مـــا أنجـــز عـــن مظفـــر النـــواب تظهـــر مكانتـــه الكبیـــرة - 4
الــصورة الـذي كــان بمقـدوره الولــوج فـي الجوانــب النفـسیة و، بالنقــدوالعاطفـة أكثـر مــن ارتباطهـا 

 .ٕ لما في أشعاره من ثراء جمالي وداللي وانسانيالفنیة واللغة لدى الشاعر؛

بــرزت ظــاهرة الحــذف واإلضــافة فــي قــصائد النـــواب، ومــا یؤكــد ذلــك أن بعــض القــصائد لـــم  - 5
وتریــات "وأخــرى، مثــل قــصیدة تظهــر فیهــا إشــكاالت كبیــرة بــین طبعــة وأخــرى، أو بــین قــراءة 

 والــسبب فــي ذلـــك أنهــا صــدرت فـــي دیــوان أشـــرف ؛"قـــراءة فــي دفتــر المطـــر"وقــصیدة " ةلیلیــ
الــشاعر علــى طباعتــه واعتمــد الناشــرون علــى هــذه النــصوص المطبوعــة، وهــي بــذلك عكــس 

 فبــرزت فیهــا االختالفــات الكبیــرة تبعــا  الــشاعر علــى طباعتهــا؛تلــك القــصائد التــي لــم یــشرف
 .جة الناشرین ودور النشرألمز

تعــد الجوانــب الجمالیــة والفنیــة وأحیانــا الدینیــة مــن أبــرز األســباب التــي لعبــت دورا فــي ظــاهرة  - 6
ــشر مـــن إســـقاط بعـــض ، الحـــذف واإلضـــافة لـــدى النـــواب إضـــافة إلـــى مـــا قامـــت بـــه دور النـ

ولــم یالحــظ علــى الــشاعر أنــه عمــد إلــى بعــض التغییــرات ألســباب ، الــصفحات مــن طبعاتهــا
  .فمواقفه السیاسیة واضحة ثابتة في غنى عن المدح واإلطراء، اسیةسی
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 ولــذلك فــإن إصــدار طبعــة ت القادمــة؛كبــر فــي الــسنوا النــواب ســتجد اهتمامــا أعتقــد أن أشــعاروأ
ـــوم هیئـــة كاملـــة مـــن معتبـــرة ومحققـــة ســـتقود إلـــى ــین، لـــذا ینـــصح بـــأن تق  خدمـــة جلیلـــة لهـــؤالء الدارسـ

المتــابعین ألشــعار النــواب بإصــدار طبعــة كاملــة، باالعتمــاد علــى  األدب الحــدیث ومــن ن فــيمهتمــیال
  . صوت الشاعر وما صدر له من طبعات، والخروج بصیغة نهائیة تمثل نتاج النواب الشعري

ـــوفرة، وتـــضيء للدارســـین  ـــى إشـــكالیات الطبعـــات المت ــبع عل ولعـــل دراســـتي هـــذه تـــضع اإلصـ
 ألن أكثـــر المتـــوفرة حالیـــا، غیـــر معبـــدة؛طبعـــات طریـــق دراســـة النـــواب، وهـــي طریـــق تبـــدو فـــي ظـــل ال

الطبعات ال تخلو من أخطاء جسیمة، وهذا ما وقفـت أمامـه فـي الفـصلین الثـاني والثالـث، وخصـصت 
  .له ملحقا یرصد االختالف بین الطبعات
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  قائمة المصادر والمراجع

  ـ القرآن الكریم1

  :ـ المصادر والمراجع2

 دار الــشؤون : بغــداد.1، طدراســة فــي شــعر مظفــر النــواب: لــسفینةبنــاء ا :األســدي، محمــد طالــبــ 
  .م2009الثقافیة، 

 دراســة فــي ظــاهرة الحــذف والتغییــر فــي أشــعار جــدل الــشعر والــسیاسة والذائقــة :ســطة، عــادلاألـــ 
  .م2013، نابلس، 1، طمحمود درویش

  .م1999 ، نابلس،مظفر النواب وحضوره في فلسطین: الصوت والصدى :.................

 : القــاهرة:3، طالـشعر العربــي المعاصــر قــضایاه وظـواهره الفنیــة والمعنویــة :إســماعیل، عـز الــدینــ 
  .م1978دار الفكر العربي، 

  .م2011 دال للنشر والتوزیع، :، دمشقالخطاب الشعري عند مظفر النواب :ـ البطي، نجاح

  م1973تبة مصطفى الحلبي، محمد سید كیالني، مصر، مك:  تح،يدیوان البوصیر: البوصیريـ 

  .م1965،ي الحلبيب شركة ومكتبة البا: مصر.2عبد السالم هارون، ط:  تح: الحیوانـ الجاحظ،

 وزارة المعـــارف، ، : الـــسعودیة.2خلیـــل مـــراد، ط:  تـــح:دیـــوان علـــي بـــن الجهـــم: بـــن الجهـــم، علـــيــــ 
  .م1980

ــد المجیـــد ـــ حامـــد، عبـ ـــو :ـ ـــي شـــعر مظفـــر الن ـــدیني ف ـــالتراث ال  دار الـــسعید، :، رام اهللابالتواصـــل ب
  .م2001

، دار الكتــاب اللبنــاني للطباعــة والنــشر، نمــاذج فــي النقــد األدبــي وتحلیــل النــصوص :یلیــاــ الحــاوي، إ
  .م2000

  .م2009، عمان، الهیئة العامة للصناعات الحرفیة، 1، طدراسة توثیقیة: الحرف العمانیةـ 
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 : دمــشق.1، طشــاعر المعارضــة الــسیاسیة: وابمظفــر النــ :لحــصیني، عبـد القــادر والخیــر، هـانيــ ا
  .م1996المنارة، 

  .م2002المنارة للطباعة والنشر،   دار:، بیروتمظفر النواب الشعر والحیاة :ـ خضر، میادة

  .م1966، القاهرة، دار المعارف، 3، طالشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي: ـ خلیف، یوسف

 دار الحقـــائق للطباعـــة : بیـــروت.1، طراســـة تطبیقیـــةجـــدل الحداثـــة فـــي الـــشعر د :ــــ خنـــسة، وفیـــق
  .م1989والنشر، 

،  مظفــر النـــواب شــاعر المعارضـــة الــسیاسیة بـــین الجــرح العراقـــي ونهــر األســـئلة:ـــ الخیــر، هـــاني
  .م2001، الهیثم للطباعة والنشر  دار:دمشق

دار رسـالن  : ، دمـشقشـاعر المعارضـة الـسیاسیة والغـضب القـومي: مظفر النواب :..............
  .م2007،  للطباعة والنشر والتوزیع

  .م2004ریاض الریس للكتب والنشر، : بیروت. 1، طاألعمال الجدیدة: درویش، محمودـ 

  ).ت . د(  مكتبة مصر، :، مصرالنقد الفني :ـ راغب، نبیل
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www.alaraby.co.uk/culture/2015/4/24  
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، 10200صـــــحیفة العـــــرب، عـــــدد  مظفـــــر النـــــواب شـــــاعر القـــــصیدتین، :ــــــ العـــــالق، علـــــي جعفـــــر
  .م29/2/2016

www.alarab.co.uk/?id=74264  

ــــ  ، جری����دة الح����زب ال����شیوعيالبط����ل ال����شیوعي ف����ي ق����صائد مظف����ر الن����واب: غ����یالن، ك����اظم ـ

   م2005العراقي،

www.iraqicp.com  

  .م2014حقیقة، ، جرید الالهویة الوطنیة للشعر الشعبي العراقي الحدیث: ...............
  

www.alhakikanews.com/index.php/permalink/20244.html  
  .م2012، السفیر، عن فبركة القصائد والوثائق والنصوص : أبو فخر، صخرـ

 m.assafir.com/content/1355448675663627100/This%20week  

  www.qobas.com/quotes/3576 قبس، ـ

  ،م2002، أمسیة سویسرا، "أیها القبطان" قصیدةـ 

 www.youtube.com/watch?v=fdAcfdwllT8  

 ،م1993، أمسیة حمص، "جي سفن..بي..آر" قصیدةـ 

 www.youtube.com/watch?v=LTlLGhbwr3c  

  ،م1984، أمسیة مصیاف، "باب الكون" قصیدةـ 

 www.youtube.com/watch?v=CVPZ-bWzm4Q  
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 ،م2004، أمسیة دمشق، "رباعیات" قصیدةـ 

www.youtube.com/watch?v=Ar3fttgNX8E  

  ،، أمسیة دمشق"رباعیات" قصیدةـ 

www.youtube.com/watch?v=PcZMCZH48wY  

  ،"عروس السفائن" قصیدة ـ
 www.youtube.com/watch?v=Y7-SqnQni3I  

  نم2000أمسیة قصر األونسكو، لبنان،، "في الحانة القدیمة "قصیدة -

 zg6iadXOhZq=v?watch/com.youtube.www               

  www.youtube.com/watch?v=oFcj7Bkfe64 "في الحانة القدیمة"ـ قصیدة   

  ،، أمسیة السوید"في الحانة القدیمة القدیمة"قصیدة ـ 

 www.youtube.com/watch?v=2Ju1AL09R7M  

 ،، أمسیة برلین، ألمانیا"قل هي البندقیة أنت" قصیدةـ 

 www.youtube.com/watch?v=ylMgdu4VKWQ  

  ،م1992، أمسیة كوبن هاجن، "ار من الحبر الجمیلنهمرثیة أل" ـ قصیدة

www.youtube.com/watch?v=Bmu3lh824SI  

  ،"مرثیة ألنهار من الحبر الجمیل "ـ قصیدة
ayman1970.wordpress.com/2013/07/22  
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  ،"من الدفتر السري الخصوصي إلمام المغنین"ـ قصیدة 

www.youtube.com/watch?v=3Jt2glffhNc  

  ،م1984، أمسیة مصیاف، "وما هم ولكنه العشق"  قصیدةـ

www.youtube.com/watch?v=dAsheR5Pz6A  

  ،م2005، جریدة إیالف، قصائد البیتزا وأشعار هوف دیلفريـ منتصر، خالد، 

elaph.com/ElaphWriter/2005/4/53919.htm  

   ،ر العربي مظفر النوابعـ الموسوعة العالمیة للش

www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=323&  

ــ النــاجي، فــادي،  ، إیــالف، بــین أحمــد مختــار ومظفــر النــواب: ن الجمــال فــي وجــه الطغیــاندرع مـــ
  .م2014

elaph.com/Web/Culture/2014/10/950700.html  

ــــ  ـــة، عــــ ـــن نحیلــــ ــاءبــــ ـــــ  ،مظفـــــــر النـــــــواب حتـــــــى ال تـــــــشرق الـــــــشمس مـــــــن حزننـــــــا غاربــــــــة: لی
   .م7/3/2013 ثقافات،

www.thaqafat.com/News.aspx?id=4939&sid=18#.VvRZzdIrJkg  

  .م23/6/2009 ،، مجلة الثورةغربة شعر وفروسیة شاعر الولي، مصطفى، ـ
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  :ـ المقابالت6

  .م2007، 10820جریدة أخبار الخلیج، عدد ـ 

www.akhbar-alkhaleej.com/10820/article/210130.htm  

  .م13/5/2011، 3364، الحوار المتمدن، عددأحادیث مع مظفر النواب الحبیب، لطیف، ـ

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=258902  

  .م1999، 7640، لندن، جریدة الشرق األوسط، عددتشكیل بالطین ونحت بالصخر فیاض، معد، ـ

www.angelfire.com/mn/modaffar/h2.html  

  .م4/5/2007، ـ لقائي مع مظفر النواب

aljsad.com/forum34/thread100855  

  .م2008، مجلة همسات، مظفر النواب طعم دجلة والفرات ونخلة العراق الوارفة: ثامر،  مهديـ

www.hamasat.net/vb/showthread.php?t=133534  

  .م2000، 10، صحیفة المنتدى الثقافي العراقي، عددـ النعماني، ریاض

www.youtube.com/watch?v=nxUUJKWEySE  

  .م1999، 359، لندن، جریدة الزمان، عدد مظفر النواب شاعر أرهقه التحدیقنعمة، كرم، ـ 

www.angelfire.com/mn/modaffar/w5.html  

  .م2002، لندن، جسد الثقافة، مظفر النواب الهادرنعمة، كرم، ـ 

aljsad.org/showthread.php?t=7907  

  .نعنع، حمیدة،  حوار قدیم مع النواب، بیروت، جریدة السفیرـ  

www.angelfire.com/mn/modaffar/h4.html  
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  :ملحق بكافة االختالفات بین الطبعات

  ):طبعة معتمدة للمقارنة مع الطبعات الالحقة(  طبعة الوتریات :1

  طبعة دار قنبر:1:1

  -:قصیدة وتریات لیلیة  :1:1:1

  بدا االختالف بين الطبعتين في 

  -:استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف-أ

   قنبرارد  الوتریات  س  ص

  خائفة  خاطئة  14  25

  وأوسد فخذ  وأوسد في فخذ  12  18

  املحمه  لحمها  2  33

  أغص  أغض  6  41

  للهو  للغو  5  47

  وكر  وجر  8  54

  وضع  ووضع  10  55

  ألعرف  ال أعرف  7  65

  یغیرها  غیرها  4  66

  بصولي  یوصولي  7  

  ویسألني  وسألني  12  72

  وقالوا  قالوا  5  76
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  - :استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب

   قنبردار  الوتریات  س  ص

  ویزید عمان على  ویزید على  9  21

  مداخن للزبل  مداخن للخوف وللزبل  8  48

  من مدن ترقد  أنقذني من مدن ترقد  10  

  فورد  كیسنجر  13  54

  ببغداد  كذا  1  55

  )مكررة ثالث مرات(ًسیكون خرابا   )مكررة خمس مرات(سیكون خرابا   9  59

  في الطین  جف الطین  4  67

  عین حمراء  ن عمیاءعی  12  

  المسروقات  المصروفات  14  

  دخان األمل  دخان عملوا  5  70

  فقلت اشهد  فقلت له اشهد  16  

  مطفأتین  مطفأتین مطفأتین  8  72

  -: سقوط أسطر شعریة من طبعة دار قنبر -ج
  -:ظهر ذلك في مواضع

  8، س35 ص:"ًأموت حنینا یا أبواب األهواز " - 1
 11، س61 ص: "وأما أنت ...عادته النهریة " - 2
 3، س62ص: "صوىبال أي  ...وأصحرت  - 3
 4، س67ص:" البرد علیها في" - 4
 5، س68ص:" ركضت قدمي " - 5

  -: إضافة بعض الكلمات واألسطر الشعریة لدار قنبر-د
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  .7، س501ص:"اللهم "وظهر ذلك في موضوع واحد في كلمة 
  -:صیدة قراءة في دفتر المطرق:2:1:1

  -:أوجه االختالف بین الطبعتین في 
  -:ل حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف ااستبد -أ

 األهــوار، مــدن – واعــدني، األهــواز –أمطــر فــوق، یواعــدني -العــشار، أمطرنــي فــوق - فــي العــشار
   . ساوح-ساوم  مدن النار،–الناس 

  -: استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات -ب
  .باستمرار  -رباستمرار باستمرا إلیك، –الصحبة، إلیك إلیك–الطحلب 

  -: سقوط أسطر شعریة من طبعة دار قنبر-ج
   10، س95ص:"على األبواب....  صلیبكجلوأل" وظهر في موضع واحد هو 

  -: إضافة بعض الكلمات واألسطر الشعریة لطبعة دار قنبر-د
  .12، س317ص:"لماذا نتعاطى"وظهر كذلك في موضع واحد هو 

  -:طبعة دار الصادق   :2:1
  -: وتریات لیلیة قصیدة1:2:1

  -:أما االختالفات األخرى فتمثلت في 
 - :استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  -  أ

  دار الصادق  الوتریات  س  ص
  البرق  البر  6  13
  لغة  من لغة  11  17
  فخذ  في فخذ  12  18
  املحمه  لحمها  2  33
  بي  به  1  36
  كنزك  من كنزك  8  41
  جسدي  جسري  1  42
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  إن  كأن  3  
  أتشهى القطط  كل القططأتشهى   5  
  جن  أجن  1  50
  الحسبة  الكسبة  14  
  وكر  وجر  8  54
  تراجع  یراجع  7  56
  النوم  النوع  10  62
  ودعیني  ودعاني  7  66
  وتنطفئان  ّوتنطفان  15  68
  ساقین  ساقیتین  13  69
  یعرف  ویعرف  11  71
  ویسألني  وسألني  12  72
  المقبل  المقفل  13  75
  وأطبقت  أطبقت  2  76
  جواز  جوازي  9  77

  - : استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب

  دار الصادق  الوتریات  س  ص

  غفلة وجد  فلته حزن  2  13

  الخوف  الخلق  9  

  ابن العاص  عمرو بن العاص  2  16

  طبق یزید  طبق في قصر یزید  5  21

  قتلتنا الردة  قتلتنا الردة قتلتنا الردة  7  22

  فأتوب  كیف أتوب  12  25

  ًأحدا  ًّخدا  11  36
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  سبیلك  كخسبا  8  38

  ةنزكع  كعنترة  13  44

  تدق  نطق  2  50

  روجرز  كیسنجر  13  54

  ببغداد  كذا  1  55

ًبیتا بیتا  10  58 ًفردا فردا  ً ً  

  -  ودعیني  9  43

  -  المكتوب  4  45

  -  أن ال  7  63

  -: سقوط أسطر شعریة من طبعة دار الصادق-ج
  4، س23ص:"هتبالغ في التی..... یا ملك الثوار "ـ 1
  2، س27ص:"وتساقطت له .....ّر غریبمو "-2
  15، س27ص:"لهیبا ..... وأمنتك أن  "-3
  11، س61ص:"عادته النهریة " -4
  3، س62ص:"ىووأصحرت بال أي ص " -5
   15، س62ص:"تضرج قلبي باألنباء  " -6
  12، س69ص:"یرضاها .... سروا األنهار ك" -7
  5، س70ص:"بلنسینا المستق.... دخان عملوا "-8
  13، س71ص:"فان الثورة تحكي في المهد  "-9
  -: إضافة أسطر شعریة لطبعة دار الصادق-د

 ،)14سـطر( 125 في طبعـة الوتریـات ، وكـذلك مـن آخـر صـفحة لم ترد 116-110الصفحات من 
من العبــارات واألسـطر المــضافة و، فـي طبعــة الوتریـات، لـم تــرد أیـضا)7طرســ(127إلـى أول صـفحة 
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 ،187البئـر وغـابوا ص...  إضافة إلى مـوت علمنـي ،6 س ،171ستقيء الحمل علیكم ص" :كذلك
  . 11س
مـا الموضـع الحقیقـي لهـا  و117ة صـفحعـن من طبعة دار الصادق مكررة 122 وردت الصفحة -ه

  .122كان في صفحة 
  -:قراءة في دفتر المطر :2:2:1

  .ین لم تظهر في طبعة الوتریاتاشتملت هذه القصیدة في طبعة دار الصادق على مقدمة من سطر
  :  أما االختالفات األخرى بین الطبعتین فكانت في 

  - :استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  - أ
للغربــاء – فــي لغتــي ، الغربــاء –كــي أغلــق ، مــن لغتــي –أنــت ، ألغلــق – تــشتم، مــن أنــت -ّتــشم

 تعـــالم، -، تعلــم للیــل- ، اللیـــل البارحــة–البارحــة عــن التفـــاح ، ك– یــا زهــرة، مـــن التفــاح –،زهــرة 
  . كتاب-كتابات

 -:استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات   -  ب
– الـصمت ، اللیـل –نـسیت، اللیـل – فـي قلبـي صـیحة یـوم ، نـسیت نـسیت -ما كنت أحـب اللیـل

 یــشمس شــباك –یــا وطنــي ، یغمــر بالــشمس شــبابیك –أبكــي ، یــا وطنــي أمطرنــي – بأنــدالحزن،
ــت بــــؤس صــــغار األســــماك–، حــــزن األســــماك ًأكثــــر أفراحــــا –ًحــــا منــــي البیــــت ، أكثــــر أفرا ، عانیــ

   . عانیت-عانیت
  -: سقوط أسطر شعریة من طبعة دار الصادق-ج 
  8، س92ص:"في وطني ...... أبكي في طرقات  " -1
  10، س95ص" في األسماك .... جل صلیبكوأل " -2
  :ـ إضافة كلمات أو اسطر شعریة لطبعة دار الصادق د
  20، س 429ـ أنت ص2   15، س427ص ":شباك للغرباء"ـ 1
  11، س432ص ":وستغسل من یبحث عن خیبته عن مبغى"ـ 3
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  طبعة دار صفا :3:1
ـــاء مطبعیــــة كثیــــرة وأخطــــاء إمالئیــــة ال مجــــال  ـــتمالها علــــى أخطـ یالحــــظ علــــى هــــذه الطبعــــة اشـ

  .لحصرها
  -:وتریات لیلیة :1:3:1

  -:ال اآلتیةفي هذه الطبعة األشك االختالفات اتخذتأ
  - :استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  -  أ

  دار صفا  الوتریات  س  ص

  تعرف  تعرق  11  14

  وما  ما  13  15

  ًشیوعیا  شیوعیة  13  16

  شطة  شطحة  3  17

  وتغضب  وتغتضب  8  18

  فخذ  في فخذ  12  

  يحبصا  صحابي  4  19

  وحملت  وحلمت  14  24

  فالعلم  فالعالم  10  25

  راألزوا  األوزار  1  26

  یه أصغرخف  یه أصغرخفعلى   5  

  فأفراد حجرته  فأفرد حجریه  4  27

  لهیبها  لهیبا  17  

  صبیین  صبین  17  28

  الفوانیس  فوانیس  12  29
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  لرقب  أرقب  15  

  مكن  من  16  

  هناك  هنالك  14  31

  أرید  وأرید  9  32

  ّلجد  ّلحد  11  

  المشود  المشدود  6  33

  المتسبل  المتسربل  10  34

  حالمال  الحامل  11  

  األزوار  األوزار  5  37

  التفت  التف  1  37

  زقزوق  زقزق  5  39

  مؤصدة  موصدة  11  

  عزبي  عربي  12  

  صأغ  أغض  6  41

  الموت  الموتى  11  

  سوي  سوى  1  42

  لكل  لكن  6  

  األهوز  األهواز  2  45

  هتی  یتیه  6  

  لمعن  الممعن  13  

  للهو  للغو  5  47
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  من رائحة  رائحة  4  48

  مخیف  مخیفة  4  

  الجیف  الخیفة  12  

  أذن  أجن  1  50

  الكذبة  الكسبة  14  

  وایماغ  وایماض  12  

  والسكنات  والثكنات  13  53

  ولحس  ولحسن  14  

  ونأوي  ونعوي  3  54

  ومن  ولمن  5  56

  أما  وأما  6  57

  خلوها  خلؤها  6  58

  أي  یا  1  59

  - : استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب

  دار صفا  الوتریات  س  ص

  اتفالل  تاتفالل  11  12

  بثیران  بئران  13  18

  وأودي  وأدس  5  19

  بالوردة  بالثورة  8  

  ویزید عمان على  ویزید على  9  21

  دفنت  وندت  5  32
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  فوق مقلوب  فوق الجمرة مقلوب  8  45

  -  وطني  3  48

  ب النارعشك  ب النهرعشك  2  49

ًأهال أهال  3  50 ً  -  

  -  وحزین  2  53

  فورد  كیسنجر  13  54

  بغداد  كذا  1  55

  لسسفالملك ال  لسسفالملك المرتكب ال  10  56

  - : سقوط أسطر شعریة من طبعة دار صفا-ج
  1، س11ص:"ملوك ....في تلك الساعة  "-1
  8، س17ص:"یوقظ في.... ماذا یكتب" -2
  9، س20ص:"هل تعرف ....الحب بأن  -3
ًصیفا وشتاء " -4   13، س22ص:" وجه العنف....ً
  9، س28ص:"الكون معافى .... وا قبفلماذا ث -5
  14، س30ص":أالعبهن طروبا "-6
  10، س 33ص:"نیران جنوني.... وسأقتل في البر "-7
  8، س34ص ":یا أبواب األهواز أموت حنینا "-8
  5، س40ص:"وكل الحزن لدى الغرباء مذلة " -9

  5، س48ص:"شروت فرحي.... وطني أنقذني  "-10
  2، س51ص:"ا بكارته.... ووقفتم تسترقون " -11
  2، س59ص:"فهذا الحمل مخیف" -12
  7، س57ص:"القدس عروس عروبتكم " -13
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  -: قراءة في دفتر المطر2:3:1
اشـــتملت هـــذه القـــصیدة فـــي طبعـــة دار صـــفا علـــى مقدمـــة هـــي ذاتهـــا التـــي وردت فـــي طبعـــة دار 

  .الصادق ولم تظهر في طبعة الوتریات 
  - :استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  -  أ

  دار صفا  الوتریات  س  ص

  تشتم  ّمشت  5  81

  أثر  أكثر  9  

  مبتغى  مبغى  3  82

  مقت  مقهى  9  

  لیتبعنا  یتبعنا  11  

  أنت  من أنت  7  84

  كي أغلق  ألغلق  9  85

  لكلأم  أملك  7  86

  للغرباء  الغرباء  7  87

  وبیت  وبویت  12  

  عن التفاح  من التفاح  3  88

  مدنیتا  مدینتنا  2  90

  للیل  اللیل  7  

  نتغطى  نتعاطى  8  91

  األهوار  األهواز  11  

  أن  بأن  2  92

  كتاب  كتابات  8  93
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  الكبغى  المبغى  11  

  الصبار  الصبر  7  94

  الغربة  في الغربة  11  

  وتعلمت  وتعاملت  13  

  جملت  وحملت  5  95

  - : استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب

فـوق المـاء، غربـة غربــة – أمطرنـي فـوق المــاء  الجــیش المكـسور،-اللیـل، الجـیش المهـزوم-النهـر
 فـــي - نـــامينــسیت، فـــي الــسوق– أبكــي، نـــسیت نــسیت نـــسیت –نـــدب أالحــزن، -غربــة، اللیـــل –

   . للمنقذ-حزین للمنقذ السوق، 

  - : سقوط أسطر شعریة من طبعة دار صفا-ج

  7، س81ص":ما كنت أحب اللیل بدون نجوم "-1

  9، س92ص:"في وطني.... أبكي في طرقات "  -2

  9، س95ص:"ین خأفلست رفیق المتس"  -2

  10، س95ص" مع األسماك .... وألجل صلیبك " -3

  -: إضافة أسطر شعریة وكلمات لطبعة دار صفا -د

  10، س205ص:"في قلبي صیحة یوم"  -1

  16، س205ص:"شباك للغرباء -2

  1، س207ص: أنت-3

  8، س208ص:"عن مبتغى... وستغسل من "  -4

  



 202 

  -:ودیسا طبعة األ4:1
  -: وتریات لیلیة:1:4:1
  -: األشكال اآلتیة ب في هذه الطبعة ختالفاتاالجاءت 

  - : استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف-أ
  األودیسا  الوتریات  س  ص

  وفهم  فهم  5  14

  وتجذنا  وتجذ من  3  23

  وحملت  تموحل  14  24

  صنعتني في لیلة  صنعتني لیلة  14  26

  فبكیت  وبكیت  7  27

  الفوانیس  فوانیس  12  29

  الحالم  الحامل  11  34

  المحتمل  المحتل  9  35

  أین  فأین  15  

  مؤصدة  موصدة  11  39

  تسودن  تسوسن  1  42

  بلد  بل  9  44

  جهلك  وجهك  10  

  عسفتني  عشقتني  5  46

  یا وطني  وطني  5  48

  الجیف  الجیفة  12  

  ولحس  نسولح  14  53
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  وكر  وجر  8  54

  ضفارها  ضفائرها  7  58

  ذمیم  دمیم  5  59

  كأني  فإني  4  61

  في  فیه  9  62

  أزلیة  األزلیة  11  

  بالمفتاح  في المفتاح  13  

  مخبر  یخبر  1  64

  لعل  لعلي في  8  

  ألعرف  ال أعرف  8  65

  أعطتني  فأعطتني  16  

  فعرفت  وعرفت  16  

  أصغر  على أصغر  6  68

  واألرحال  واألوحال  14  69

  أورثهم  وأورثهم  15  

  قدمي  قدمیه  15  70

  ویسألني  وسألني  12  72

  ال أعرف  اعرف  3  74

  والصحوة  والصحو  4  
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  -:استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات ب ـ 

  األودیسا  الوتریات  س  ص

  ضوتغی  وكشف  5  18

  ویزید عمان على  ویزید على  9  21

  وأنا أراكم  وأراكم  2  22

  العمق  العنف  1  23

  ي األخضرینمو في قلب  یحرسني حجر اخضر  13  24

  وتلوث  وتحرك  15  

  ومسحت  وبصمت  7  25

  عمد  غرف  14  

  الوحدة  للوحشة  12  31

  یا أبواب األهواز  یا أبواب بساتین األهواز  8  35

  نيذبحست  تطاردني  15  38

  حدث  مدن  6  48

  فورد  كیسنجر  13  54

  ببغداد  كذا  1  55

  وارق  وارهف  10  62

  النوع علیه  النوم علیه  10  

  واء النفسع  النث  11  64

  غروب النخل  هروبي في النخل  12  

  فأوقفت  فاوقظت  2  65
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  وعیني  رأتني  3  

  الدین  الطین  10  

  فاطرد عاطفتیه  فافرد عاصفتیه  11  

  نسیجا  نشیجا  15  

  ودعني  ودعاني  7  66

  التلقیط من الحبس  التنقیط من الحدس  11  

  وأشجار الحزبیة  وأشجان حزبیة  7  67

  بهام هي عین عمیاءاإل  إلبهامي عین  12  

  تشم  تحس  12  

  فذقت الكركمركض  ستقتل فاركض  7  68

  ألوف  أنوف  14  

  لفیف  نثیث  16  

  الشعب  الموت  16  

  الجرعة  الجرأة  10  69

  أمل  عملوا  5  70

  بجسمي  بجفني  1  71

  حدوث  حدوس  9  

  السبل  السدم  14  

  المتشدق  المتجوسق  15  72

  الشعب  الحزب  9  73
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  -:عریة من األودیسا سقوط أسطر ش-ج

  11، س49ص:"من باع فلسطین وأثرى باهللا "  -1

     8، س58ص:"ستقيء الحمل على عزتكم" -2

  9، س59ص:"سیكون خراباً  سیكون خراباً " -3

  11، س61 ص:"وأما أنت  ...عادته النهریة "-4

  .3، س62ص": واصحرت بال أي صوى "-5

  .5، س65ص":ةالقدم الملوی...... والغیالن االیرانیة" -6

  .4، س69ص":المهجور انتظروا" -8.                         3، س68ص":شم دمي"-7

  .3، س73ص": او ماو" -10.  3، س70ص":كیف نسینا القرن الرابع للهجرة" -9

  8، س85ص:"یا أبواب األهواز أموت حنینا " -12.            8، س73ص":تحملت" -11

  -:ألودیسا  إضافة أسطر شعریة لطبعة ا-د

  13.، س299ص:"واللیل كعمر األمواج " -2       21، س290ص":تلوثني ألسابیع "-1

  .10، س304ص:"الدنیا جسدي ... وحصان أبدي " -3

  .1، س307ص:"وطني هل أنت بكاء الصحراء  "-4

  . 11، س308ص:"المقضبة ... أقسمت  "-5

  .11،س310ص:"المشغول بزهرات الحب  "-6

  .9، س312ص:"القحبة د والوتصبح بكم أ "-7

  .20، س313ص: " تنوي الرجعة...وأصحرت "-8

  ،)5، س296ص( فأتوب :إضافة لهذه األسطر فقد أضیفت لهذه الطبعة كلمات منفردة وهي

  ).14، س319ص(للهجرة  ،)10، س307ص(، أنقذوني)24، س300ص( أمینا 
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  -: دفتر المطر  في قراءة:2:4:1
  -:وط بعض الحروف  استبدال حروف بأخرى أو سق-أ

جــاءت األخطــاء فــي القــصیدة فــي هــذه الطبعــة متــشابهة مــع األخطــاء الــواردة فــي طبعــة دار صــفا، 
وبالتـــالي فـــال ضـــرورة إلعـــادة كتابتهـــا، ویبـــدو اعتمـــاد طبعـــة علـــى أخـــرى دون التـــدقیق فـــي األخطـــاء 

  . الواردة واضح بین هاتین الطبعتین
  -:طبعة مكتبة جزیرة الورد: 5 :1

  -:صیدة وتریات لیلیة ق:1:5:1
  -:جاءت االختالفات فیها أقل من الطبعات السابقة واتخذت األشكال اآلتیة 

  - :ستبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروفإ  -  أ
  مكتبة جزیرة الورد  الوتریات  س  ص

  فبكیت  وبكیت  7  27

  بلد  بل  9  44

  ولحس  ولحسن  14  53

  فأصحرت  وأصحرت  3  62

  هروبي  هروبي في  12  64

  ودعني  ودعاني  7  66

  فأیقظت  فأوقظت  2  65

  على  وعلى  4  69

  قدمي  قدمیه  15  70

  ویسألني  وسألني  12  72

  وكر  وجر  8  54

  - : استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب 

بغـداد، –فـورد، كـذا -مداخن للزبل ، كیسنجر–ویزید عمان على ، مداخن للخوف وللزبل -ویزید على
  . األمل–، عملوا ...... ركض –كان ، ركض الرب –في ، كان الرب - النوم ، جف-النوع
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  -:سقوط كلمات أو أسطر شعریة من طبعة مكتبة جزیرة الورد -ج
ــوت حنینــــا ــواز أمــ ـــیكون خرابــــاً  ســــیكون خرابــــا )7، س35ص(یــــا أبــــواب األهــ  ، )9، س59ص( ، سـ

 ، )1، س62ص( ، وأمـــا أنـــت فأصـــحرت)1، س62ص( ، أمـــا أنـــت)11، س62ص(عادتـــه النهریـــة
  .)13، س69ص(كسروا ساقیتین

  - : إضافة أسطر شعریة أو كلمات لطبعة مكتبة جزیرة الورد- د
  ).418ص (، بال أي عالمات)410ص( أنقذني-:ظهرت في موضعین هما 

  -:قصیدة قراءة في دفتر المطر :2:5:1 
ــــ ـــورد ، هـــــكان ـــات ومكتبـــــة جزیـــــرة الــ ـــي الوتریــ ــین طبعتـ ـــي هـــــذه القـــــصیدة بـــ ي ذاتهـــــا ت االختالفـــــات فــ

، ســـوى عـــدم ســـقوط الـــسطر  دون تغییـــر یـــذكردار قنبـــراالختالفـــات بـــین طبعتـــي الوتریـــات وطبعـــة 
، الـذي سـقط مـن طبعـة دار "وألجل صـلیبك فـي حفـر اللیـل أنـام مفتحـة عینـاي مـع األسـماك" الشعري

  .قنبر
  -:)طبعة معتمدة للمقارنة مع الطبعات الالحقة (  طبعة دار قنبر:2

  -:زیرة الوردطبعة مكتبة ج:1:2

  - :على النحو اآلتين الطبعتین  االختالفات األخرى بین هاتیكانت

  - :استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  -  أ

مكتبة جزیرة   دار قنبر  س  ص  القصیدة
  الورد

  ثالثة  ثالث    1  ثالث أمنیات على بوابة السنة الجدیدة
  فلقد  فقد  9  4  

  الساحة  الساحات  11  8  صرة الفقراء المملوءة بالمتفجرات
  شاركتك  شاركتكم  9  18  اعترافات في اللیل واألقدام على ثالثة

  ینطبق  ینطق  2  31  في الریاح السیئة یعتمد القلب
  واكفري  اكفري  14    

  تلتقط  تلقط  13  49  البقاع البقاع
  وزعت  وزرعت  5  55  
  ولدي  والدي  9  56  
  المصطبة  اتبالمصط  8  65  
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  الطاقة  الطاق  11  79  انيالمساورة أمام الباب الث
  ودرب  ّودب  1  80  

  جمل  جبل  14  85  المسلخ الدولي باب أبواب األبجدیة
  وأخذله  وأخجله  11  88  

  كالعشب  كالعشبة  13  97  بحار البحارین
  بزناد  ربزنا  1  102  
  تعرق  تعلق  14    
  یعرق  یعلق  15    
  والمركب  والمرقب  3  107  
  حدوس  حدوث  6  108  
  الرعشة  الرعشات  15  112  
  أحفاده  أحفاد  11  113  
  ویصوت  ویسوط  9  116  
  الحاكم  لحاكم  2  118  
  فوانیس  فانوس  9  124  
  وتنقض  تنقض  12    

  یصال  یصل  3  126  ترنیمات استیقظت ذات یوم
  صحوا  تصحوا  15  151  

  لقد  قد  6  158  تل الزعتر
  بعاصفة  بعاطفة  11  178  
  العربي  العرب  14  188  

  وفوق  وقوق  2  194  یندوامة النورس الحز
  نظرك  نظراتك  3  231  عبد اهللا اإلرهابي

  وتلم  تلم  10  236  
  تنجسها  ینجسها  11  240  
  مجدافیه  مجذافیه  13  255  
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  تناهى  تناهت  11  257  عتاب
  البئر  البر  12  259  عروس السفائن

  النتشائك  لنتشائك  2  263  
  اإلردوازي  اإلردواز  3  273  
  اسر  اثر  1  276  
  وألقى  ألقى  1  294   حسنفتى اسمه
  سترقى  الرقي  5    

  صاحب  صامت  5  325  قصیدة عن بیروت
  فاستعیدیني  فاستبعدیني  1  346  
  التها  آالتها  10    
  المواني  الموانئ  13  350  

  ثالثة  ثالث  12  353  قل هي البندقیة أنت
  موضوع  موضع  5  354  

  النسوات  النشوات  5  367  جزر الملح
  تحضن  تحتضن  13  379  ر الجمیلنهار من الحبمرثیة أل

  طریق  طرق  5  400  من الدفتر السري
  فیها  فیهم  15  403  

  دون  درن  1  441  نهنهني اللیل
  ..عر  عرص  5  507  وما هم لكنه العشق

  مجدافا  مجذافا  12  514  أیها القبطان
  الزهرات  الزهورات  12  534  موت العصافیر على دكة موالي

  لتصرف  لتصریف  3  535  
  تأخرا  تأخر  3  541  االتهام

  إقدام  أقدم  11  549  بالخمر وبالحزن فؤادي
  توقدا  توقدوا  1  560  باب الكون

  أعطتني  اعطتي  9  574  ندامى
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  والرتفاع  ولرتفاع  8  576  باللون الرمادي
  تمج  تعج  11    

   استبدال كلمات بأخرى- ب

  -: سقوط كلمات أو أسطر شعریة من طبعة مكتبة جزیرة الورد -ج

  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  یا رب أحفظ بالدي  15  57  البقاع البقاع

  كامد اللوز. .....ًعلم جیوشا  12  64  

  في خصیته....والمتوكل مشغول   15  111  بحار البحارین

  اهللا وعبد اهللا أقارب  6  256  عبد اهللا اإلرهابي

  بنت جبیل    284  فتى اسمه حسن

  اهللا  7  360  جزر الملح

  یفكر أال یكمله اآلن  3  364  

  نبیاً   8  517  أیها القطبان

  

  من زمن  مما فز من  2  80  المساورة امام الباب الثاني

  إال من  األمن  9  201  طلقة ثم الحدث

  مزاج تمزج   تمزحمزاح  9  373  جزر الملح

  تسقي  كأس  8  563  سلفیني

  أنه  آه  2  564  

  ..الكد  الكلب  10  565  
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  -:طبعة األودیسا : 2:2

  - :هذه الطبعة وطبعة دار قنبر األشكال اآلتیةاألخرى بین  ختالفاتاال اتخذت

  -:استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف   - أ

  األودیسا  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  ثالثة  ثالث    1  ثالث أمنیات على بوابة السنة الجدیدة

  بداء  ربدا  9  2  

  یكفي  یبكي  6  3  

  یا  أي  12    

  سق  شط  15    

  اللوز  الموز  13  6  المتفجراتصرة الفقراء المملوءة ب

  تمشي  تمسي  1  10  

  كن  كنت  3  15  اعترافات في اللیل واإلقدام على الثالث

  شبقاً   شبعاً   11    

  مشاركتك  مشاركتكم  9  18  

  یغازلنا  یغزلنا  14    

  القفر  الفقر  15  19  

  كن  كنت  14  20  

  تتغیره  تتغیر  3  22  في الریاح السیئة یعتمد القلب

  األرجواني  اناألرجو  3  26  

  يرهوأكف  أكفري  14  31  
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  أكزمة  أكرمة  13  30  

  رتز  ررتز  2  34  البقاع البقاع

  قدروت  قرروت  1  38  

  تلتقط  تلقط  13  49  

  و التركاتز  التركات  5  50  

  أتدورن  أتدوزن  13  55  

  المغنیین  المغنین  1  56  

  انو  إن  5  57  

  رائع  رائح  3  62  

  مشمشاً   مشمساً   13    

  خاطف  اطفتخ  1  63  

  تثبت  تثبتت  5    

  خریانإال   األخریان  10    

  ولألغاني  لألغاني  12  65  

  بذرتي  بدرتي  3  68  الرحالت القصیة

  نساها  نسیها  2  69  

  تفتق  تفتح  3    

  سأنزل  فأنزل  13    

  الجریم  الجریمة  10  72  

  یطمرها  یغمرها  1  73  
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  وقد اقتلعتها  واقتلعتها  5    

  وزران  يوزرار  15    

  قطعا  قطع  15    

  فزمن  ّفز من  2  80  المساورة أمام الباب الثاني

  بالشجى  في الشجى  9  83  المسلخ الدولي باب أبواب األبجدیة

  سمت  شمت  1  84  

  حمل  حبل  6    

  لحم  جبل  14  85  

  یجوب  یذوب  11  86  

  والعز  عملوا  13    

  البرجوازیة  البرجوازي  10  87  

  جعلنا  جعنا  15    

  بدمعه  لدمعه  7  88  

  تقلب  لقد تقلب  12    

  یدب  یرب  2  89  

  العذري  العبري  3  91  

  زالنها  النهاش  12    

  زنها  شنها  14    

  شلل  سلل  14    

  أحكام  حكام  15  100  بحار البحارین
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  حبیبته  حبیته  13  104  

  على  في  15  111  

  ذیك  ذیل  3  116  

  ویصوت  ویسوط  9    

  نفسی  ینفسی  5  141  نفجي س..بي....ار

  یلتمس  یلمس  2  143  یقظت ذات صباحترنیمات است

  هددت  هدرت  9  147  

  ووزعه  ووزعته  10    

  وتشتعل  وتشعل  14  157  

  المسكین  المسكن  6  161  

  قالوا  قولوا  13  166  تل الزعتر

  قد  لقد  6  168  

  العربي  العرب  14  188  

  البؤس  البوس  10  189  

  الختالب  الختالف  12  194  دوامة النورس الحزین

  بسم  باسم  12  202  حدثطلقة ثم ال

  الحدث  الجدث  12  204  

  وحدتأنت   توحدتإن   10  205  

  العمق  العشق  12  206  

  بالسطح  في السطح  13    
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  الدراج  الدرج  13  210  

  والضیق  وضیقي  3  211  

  وجهي  وجهه  7    

  القلب  قلباً   15    

  الفرح  فرح  15    

  لكن  ولكن  8  212  

  متى  ومتى  9    

  قتواشتا  واشتقات  1  213  

  استفردها  قد استفردها  1  216  

  لكن  ولكن  2    

  ولكن  لكن  3    

  تنتهي  تنته  4    

  وللحدث  وللحدس  5    

  وال  ال  8    

  رائدغال  الفرائد  15    

  یا مصر  مصر  4  217  

  في النسیان  بالنسیان  14    

  التالمذة  التالمزة  15    

  أجهرها  أجهدها  12  221  

  وأنساه  أنساه  7  223  
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  في البصرة  والبصرة  15    

  وثاب  وتاب  5  224  

  الدراج  الدرج  7    

  انهم  إنهمو  14  230  عبد اهللا اإلرهابي

  تعرض  تعرب  2  231  

  تتفرس  تتفرج  5  235  

  وتلم  تلم  10  236  

  ذریاً   دریاً   1  237  

  نتوثق  وتوثق  2  238  

  نتأكد  فتأكد  6    

  الشعب  الشعر  8  240  

  تنجسها  ینجسها  11    

  قتلواو  أو قتلوا  8  242  

  لذغته  لثغته  3  243  

  ببیروت  في بیروت  1  245  

  جاءت  جاءتنا  15  254  

  نحفز  نتحفز  1  255  

  تروي  تروسي  7  169  تابع

  تناهى  تناهت  8    

  نارفال  ناءفال  6  258  عروس السفائن
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  أمتعتي  المتعتي  8  260  

  ولم  ولن  9    

  المعتق  المعشق  7  261  

  ال نتشائك إذا  لنتشائك إذ  2  263  

  لالزورد  الزورد  4    

  یعبر  یعبره  5  267  

  تستهتر  تستهر  8    

  وفي  وعلى  3  268  

  قلت  فقلت  6    

  فالتعرق  قفلتعر  13  269  

  فقیل  وقیل  5  270  

  إذ أما  إذ ما  15    

  وقد دارت  ودارت  10  271  

  بالرسل  بالرسن  1  273  

  عن  إن  1    

  هنا  هذا  11  277  

  صرخت  وصرخت  15    

  عیجم  یجتمع  4  278  

  أمد  تمد  13  279  

  في ثقة  عن ثقة  13    
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  دهري  ظهري  14    

  لم  ثم  13  286  فتى اسمه حسن

  لعینیك  بعینیك  5  290  

  تنسیت  نسیت  14  291  

  وألقى  ألقى  1  294  

  ویجوز  یجوز  3    

  سترقي  الرقي  5    

  والخنفر  والخفر  7  298  

  جرح  والجرح  1  299  

  لحكمك  لحمك  11    

  راتالشع  الشارات  15  300  

  لم  لن  15  304  انة القدیمةحفي ال

  أیها  أیتها  14  326  قصیدة عن بیروت

  أحرقا  أحرقت  2  329  

  وعانوا  وعاثوا  4  331  

  العنق  العنف  8  335  

  حضرت  حفرت  1  339  

  العربیة  العربي  14  343  

  فاستعدیني  فاستعیدیني  1  346  

  ولقفا  واقفا  9  349  
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  ایقلظ  إیقاظ  12  351  

  االزرقاق  االورقاق  1  353  قیة أنتقل هي البند

  أنت  مت  15  354  

  الذین  الذي  1  357  جزر الملح

  ازقاقه  ازرقاقه  14  358  

  كنجد  ونكج  13  375  

  تتبعته  تبعته  2  377  مرثیة ألنها من الحبر الجمیل

  عمر  عكر  10  379  

  الفسقي  سقيغال  2  381  من الدفتر السري 

  فنسي  فنمسي  9    

  لحالكوا  والحاحك  2  385  

  ما عدا  عاد  2  387  

  لقفل  اقفل  3  389  

  وجودها  وجوها  11    

  فلماذا  فماذا  10  398  

  الخلیفة  الخلیقة  9  414  

  لبهاء  لهباء  7  416  

  ضیمف  یمفف  3  423  

  الصیادفة  الصیارفة  9  425  

  ولذلك  ولذاك  4  426  
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  العجیب  العجین  10    

  هضم  خضم  12  434  

  وعبق  وتعبق  12  436  

  دون  درن  1  441   اللیلتهنهني

  للشعب  بالشعب  12  442  

  خمره  غمره  9  504  وما هم لكنه العشق

  صحبه  صحبهم  2  505  

  الفتحة  الفتنة  4  507  

  األقذار  القذار  11    

  ماذا  ما  11  508  

  توبتي  تویتني  2  509  

  خزامى  الخزامى  13  510  أیها القطبان

  أشعل  اشتعل  8  511  

  ادفعني  ادفعوني  5  512  

  یحتضر  یعتصر  7  513  

  وضیعني  وضعیني  5  514  

  راحي  راحتي  8  516  

  لن  لم  7  533   موالي ةموت العصافیر على دك

  زالت  زال  14  534  

  التوكلیة  المتوكلیة    537  عن السلطة المتوكلیة
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  المعضلة  والمعضلة  14  542  االتهام

  طبقوا  اطبقوا  11  543  

  لعرابا  األعراب  3  546  بالخمر وبالحزن فؤادي

  سیدي  سید  6  548  

  المر  المرة  10  555  رسالة حربیة عاشقة

  لفح  نفح  3  557  الخوازیق

  تعج  تمج  6  558  

  ظالمها  ظالما  9    

  الغالمة  القالمة  10    

  المجاذیف  المجادیف  11  563  سلفیني

  انه  آه  2  564  

  شفتان  رشفتان  3  565  

  تلمم  تلم  3    

  ٕوایاكم  إیاكم  1  570  بیان سیاسي

  وجوه  وجوده  12    

  هذي  وهذي  15    

  ابتعد  ابتعدته  7  572  ندامى

  أعطتني  اعطتي  9  574  

  مطلوباً   مصلوبا  14  576  باللون الرمادي
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  -:استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات   -  ب

  االودیسا  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  كاتمة  طلقة كاتمة  4  20  في الریاح السیئة

  تذوق  وستق  3  67  الرحالت القصیة

  وانطرقت  وانفرطت  11    

  الهموم  الهموم الجلیلة  15  68  

  قدموني  ختموني  4  71  

  المحل  الحجل  7  83  المسلخ الدولي

  وسافر  وفاخر  8    

  بمدأبة  بمذئبة  3  84  

  سفاهات واسفهها  تفاهات واتفهها  5    

  وما زلل  وال جلل  7    

  وهذه  وتلكم  13    

  وأجداد  وجیران  3  85  

  وصبیاناً   اً وفتیان  4    

مغتصب محتل   7    
  ومعتقل

  محتل ومعتقل

  مثلما  فوق ما  5    

  مثلما  ضعف  8    

  لما تصبى  بما تغضي  3  86  
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  فما  الف  12    

فال الت وال عزى   8  87  
  وال هبل

فال هبل وال الت وال 
ف وال لغزى وال 

  جدل

  فینخذل واخذله  فینخجل وأخجله  10  88  

  ترمى  تلوى  9  89  

  خصر وحزن   حجمكسر و  8  91  

  وطقس  وبسط  9    

  یمحض  یلحظ  11    

  رظف   نابهرظف  12    

  ابن مصر  ابن مصر العربیة    93  إلى الضابط الشهید

  طلقات الرصاص  زخات الرصاص    93  

  الذات  أالذات وارب  8  104  بحار البحارین

  دخلت  دخت  9  11  

  الخیمة و الخیمة  الخمیة والخمیة  11  171  تل الزعتر

  درجاته  دراجاته درجاته  6  201  لحدثطلقة ثم ا

  فنسف بعد نسف  فنث بعد نث  3  206  

  هذا  ذاك  4  207  

  سوى  سوى قد  9    

  االخصاص  األقساط  10    
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  األحداث و الحارات  الحارات واألحداث  2  209  

  بعثرني  عیرني  10    

  حتى  جد  3  210  

  وضعت  وضجك  12  213  

  العینین  الخدین  8  214  

  ناآل  األول  12  223  

  والدخان  والعمال  6    

  وتصابت  وتغاضت  15  227  عبد اهللا اإلرهابي

  والى صدغك  واعیذك  14  228  

  یكون  یصیر  1  234  

  اللحن كتفریغ  اللحن كصفیر  1    

  اللیل  البرد  7    

  األحجار  األحزان  15  235  

  مفازه  مصاده  9  237  

  لیاقته  الیافطة  6  240  

  خلف  حتى  12  246  

  زنالح  الجذر  1  249  

  یسرقك  یتركك  11  250  

  وللزخ  وللدفن  4  252  

  أین  إال  12    
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  عصافیر  برقبا  9  253  

  فأیقظت ربانها  فأوقدت الضوء  7  258  عروس السفائن

  مر  مضى  1  261  

  یهفو رائحة  تستاف رائح  15    

  الشتوي  العبق الشتوي  1  286  فتى اسمه حسن

  أن  إال  11  305  انة القدیمةحفي ال

ز الكاذب والخب  4  304  
  والفكر الكاذب

والفكر الكاذب 
  والخبز الكاذب

  لقراءات  راءتت  2  339  قصیدة عن بیروت

  ج تمزجمزا  مزاح تمزح  9  373  جزر الملح

  یمضي جدیلتكك  یمص جدیلتك  7  382  من الدفتر السري الخصوصي

  أبیع  أبیح لي  10  393  

  أمة  مدیة  15  411  

  منابره  بینمنابره   2  425  

  ونظر  ظر أنون  13  435  

  حتى  حق  2  449  نهنهني اللیل

  النوم  الكون  12  511  أیها القبطان

  خیط  حریر  15  519  

  وراء  خلف  8  535   مواليةموت العصافیر على دك

  أنت  وقضیت اللیل  2  546  بالخمر وبالحزن فؤادي
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  ًوسكرا  ًوسكرا رعیاً   5  575  ندامى

  الحي  اللیل  18  576  باللون الرمادي

  السالح  الزناد  2  559  الخوازیق

  تعرت  تعبث  4  558  

  ًیرفض حقا  ًحقا من یركض  4  569  بیان سیاسي

  -:سقوط أسطر شعریة من طبعة األودیسا   - ج

  أسطر غیر واردة في طبعة األودیسا  س  ص  القصیدة

   و أدین بموتك....إن رؤوس األموال   13  7  صرة الفقراء

  الثوري رجاء... تتسلل عبر خیام   5  8  

  موالي لقد مساني مساً   15  17   في اللیلاعترافات

  كل العراق بأرصفة اللیل  9  56  البقاع البقاع

  یا رب أحفظ بالدي  15  57  

  )العنوان(قصیدة غزل     67  الرحالت القصیة

  في البرد في البرد  9  69  

ًوعاتب صامتاً حرا ومنه یقطر العسل  10  86  المسلخ الدولي ً  

   تشتعلحمراء...یم كالبهم فف  4- 2  87  

  وبعد وبعد... في العام األول  7  108  بحار البحارین

  الطریق...أشم كل امرأة   12  136  بنفسج الضباب

  ًمخمورا على األخر بالنسیان  8  211  طلقة ثم الحدث

  وصوت الشعب في طود  3  213  
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  وعي الجوع  11  215  

  )العنوان(بنت جبیل     284  فتى اسمه حسن

  یا بغیا تسمى... بي مستوحشوقل  6  324  قصیدة عن بیروت

  إنني احمل اآلن مقبرة رفضتها القیامة  11  347  

  )العنوان(الشهید خالد أكر     352  قل هي البندقیة أنت

  الق  12  382  من الدفتر السري الخصوصي

  أفیرتج علیكم هذا المعنى  2  392  

  الشوق الفاسق... لم خف  6    

  لهم مدیة... مدیة طالما كل   1  412  

  بغداد...ولیس فداءین  13  413  

  الغالظ الموجودة... متى تنتهي  3- 2  419  

  ثورة تعتلي كل دین  8  425  

  یا تدري بمن  7  516  أیها القبطان

  یشبه التفسیر فعالً  وكالما  7  520  

  قنابل ..  إذایا نسر  3  556   عاشقةرسالة حربیة

  انه الشوق أو هو الشوق  2  568  سلفیني

  -: األودیسا عةسطر شعریة لطب إضافة كلمات وأ-د

  أسطر مضافة لطبعة األودیسا  س  ص  القصیدة

  ٕواال  2  198  انة القدیمةحفي ال

  عفواً  موالي  4  200  عبد اهللا اإلرهابي
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  وقح  18  212  قصیدة عن بیروت

  للصبح  17  18  اعترافات في اللیل

   المهنةأسفوا.. رذال كانوا أ  9- 5  20  

  سفاألتملكها مهنتهم منهم وجلت خكم   17    

  ثم قلیالً  وتفرح  16  37  البقاع البقاع

  وسادتي  11  48  

  اجل  22  59  المسلخ الدولي

  إنما الملل... وعاتب صامتاً   15  62  

  كلها حیل.. وحبره الذي   4  63  

  قد  8  65  

  كلها طفل.. فما جوعي   3  67  

  خلل.. قبیل ذهابكم   15    

  طني  19  134  طلقة ثم الحدث

  الحدث.... طلقة  6- 4  136  

  الجنائي  11    

  یستأذن  21    

  في األحالم  8  138  

  ها أنا  17  139  

  تخطیطك الكوني للموقف  2  142  

  والنیل  12  144  
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  أصاب الهدف األول  23  147  

  في بغداد  1  148  

  لمن سأعطیه  10    

  غاضب  9  149  عبد اهللا اإلرهابي

  له  18  150  

  الشارع.... رجل األمن   15  152  

  160  4 -
13  

   الطیران العربي إذا.......وتدس وجوهك 

  أكثر مما الحب  15  162  

  خلف العكاز بكت  21    

  وتفتش تفتیشاً  ذاتیاً   21  164  

  لقد طالت المسرحیة  8  244  مرثیة ألنها من الحبر الجمیل

-330ص+327بدایة ص+326ص      وما هم لكنه العشق
  335-334آخر ص+334

  یا رب  18  340  أیها القطبان

  أنا  2  343  

 ةموت العصافیر على دك
  موالي

  خلف الجبل.... زوجتي   17  352

  صواریخك  20  363  رسالة حربیة عاشقة
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  -: استبدال أسطر شعریة بأخرى  ـهـ

  س  ص  االودیسا  دار قنبر  س  ص  القصیدة

.. ثم طالبنا  الخجل..ثم طالبنا  1  88  المسلخ الدولي
  تختزل

63  22  

من قبضات من   حتملمن شعب وی  8  89  
  لواحر

65  10  

  12    فوق من قتلوا  عجل...كمعصم طفلة  10    

... فلم یسمع  المقل..وكیف تسطحت  15    
  والقبل

  17  

كوني الرعد كوني   8  218  طلقة ثم الحدث
  الوعد

صوني العهد قم 
  للوعد

144  18  

ویحدق في وجهك   10  243  عبد اهللا اإلرهابي
  یبسط راحته

ویحدق في 
ثقب أن ی...نار

  راحته

159  23  

فیها ..یتكزتبارك   7- 6  336  قصیدة عن بیروت
  ومطفأة

أما ..یتك زتبارك
  المدائن تلدد

217  6 -
7  

   -:طبعة دار الصادق  :3:2
   -: على النحو اآلتي االختالفات بین الطبعتینجاءت
  -:استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  - أ

  دار الصادق  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  رناقال  الفناء  6  258  سفائنعروس ال

  البئر  البر  12  259  
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  ولم  ولن  9  260  

  بواء  بهاء  10    

  النیلیة  النیلجیة  6  261  

  المعتق  المعشق  7    

  بالاللي  باآللي  7    

  محشر  محشد  11    

  تعبان  تعبي  1  262  

  الماء  المساء  9  262  

  خلیل  سلیل  1  263  

  هزج  یهزج  2    

  ملونة  منونة  5    

  نخوه  ةنشو  13    

  الخمرة  الخمر  12  264  

  تلز  تنز  2  265  

  ألجراسكن  اجراسكن  9    

  تخانق  تعانق  7  266  

  السائرون  الثائرون  5  267  

  وفي حلم  وعلى حكم  3  268  

  قلت  فقلت  6    

  من  بین  7  269  
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  تنبت  تنصت  8    

  فلتعرقي  فلتعرق  13    

  فقیل  وقیل  5  270  

  أما  إذ ما  15    

  دارتوقد   ودارت  11  271  

  مطعمة  مطهمة  6  272  

  بالرسل  بالرسن  1  273  

  نثر  نسر  5    

  قد سرقوا  سرقوا  12    

  الحراسة  الحراسات  8  277  

  في الدفن  بالدفن  13    

  أمد  تمد  13  279  

  في األرض  األرض  13    

  عن ثقة  في ثقة  13    

  إن دهري  إن ظهري  14    

  تحاولك  تحاورك  5  280  

  تتمتع  منعتت  2  281  

  یشاء  یساء  14  282  

  قد ضاق  ضاق  15    

  بشعر  لشعري  2  283  
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  وجماري  وحماري  9  437  نهنهني اللیل

  الضع  الرضع  5  438  

  بالعبث  بالبعث  8    

  نجرد  لمجرد  15  439  

  وأبعده  وأبعداه  10  440  

  دون  درن  1  441  

  تتبعته  تبعته  2  377  مرثیة ألنها من الحبر الجمیل

  مقایضة  مقایضات  9  378  

  عمر  عكر  10  379  

  تحضن  تحتضن  13    

  جبینهش  جبینه  11  356  جزر الملح

  فأنني  أنني  7  357  

  مرائي  مرائب  10    

  العنید  العنود  4  358  

  كالفقمة  كالفقمات  8    

  البحر  البحر في  14    

  اللؤلؤة  اللؤلؤ  4  359  

  بنات  بناب  9  363  

  أبهیة  أبهة  8  366  

  كیمن  كحیمن  4  367  
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  تفطط  تتفطط  8  370  

  ال هب  ال صب  14    

  نمري  میرين  9  372  

  منها  منه  4  373  

  دكنج  نكجد  13  375  

  فقبلت  قبلت  8  352  قل هي البندقیة أنت

  االزرقاق  اإلورقاق  1  353  

  ثالثة  ثالث  12    

  تخیل  یخیل  2  355  

جئت إلى   9    
  فلسطین

  جئت فلسطین

  ذكي  كيز  6  67  الرحالت القصیة

  هاانس  هاینس  2  69  

  تفتق  تفتح  3    

  سأنزل  فأنزل  13    

  سماوي  السماوي  12  71  

  قد اقتلعتها  واقتلعتها  5  73  

  عبر  غیر  8    

  والنسنسات  والنسنات  10    

  والسحر  والسكر  11    
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  أتاني  تأني  10  74  

  واء  وا  11  77  المساورة أمام الباب الثاني

  جواب  جوابات  4  78  

  مفتوح  مفتوحة  14    

  نفخ  نفح  15    

  ال تسأل  ال تسل  2  79  

  مدفن  مدنف  11    

  الطاقة  الطاق  11    

  یجاب  ینجاب  3  80  

  أثملت  اثملته  12    

  من  ما  6  81  

  هذا  هذه  15    

  یغضي  تغضي  15    

  والمغتني  والمغني      

  تجوز  تجاوز  7  33  البقاع البقاع

  رتز  ررتز  2  34  

  ریز  رریز  3    

  التذكر  كراالتذ  8  35  

  أنت  وأنت  7  36  

  لؤلؤلتین  ثؤلؤلتین  15    
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  یتیهون  یتوهون  9  37  

  لو أن  لو  10    

  سكتها  سكتتها  12    

  غمزت  غمزتك  14    

  روتقد  وتقرر  1  38  

  أروي  أوري  7  41  

  تأخرت  تأخر  1  42  

  تهز  تهر  3  43  

  بصبیرة  صبیرة  11  44  

  مخملي  مخمل  3  46  

  جتس  تسیج  8    

  القابرات  القبرات  9    

  یوتالب  البیوتات  11    

  الیافعة  الیفاعة  15    

  ًحقبا  حبقاً   11  48  

  فاألغنیات  واألغنیات  9    

  قصب  القصب  11  49  

  الشظیة  الشظایا  12    

  تلتقط  تلقط  13    

  حزینین  حزنین  6  51  
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  البندقیة  البنادق  15    

  القابرات  القبرات  3  52  

  حدقتا  حدقات  4    

  خرجك  خروجك  10  53  

  كالیتیم  كالیتم  11    

  انتشر  انشر  13    

  یسفر  بالسفر  5  54  

  جتس  تسیج  6    

  والعد  والعود  3  56  

  یا ولدي  یا والدي  9    

  وعودي  عودي  11    

  إني  إن  5  57  

  تقلبه  تقبله  9  59  

  ك  كل  5  60  

  تتمارى  تتمرى  13    

یصعد في   3  61  
  الشمس

  یصعد الشمس

  السماء  المساء  13    

  بؤبؤ  بؤبؤه  11  62  

  لصقوركا  كالصقر  1  63  
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  تثبت  تثبتت  5    

  وجهة  جهه  7  65  

  المصطبة  المصطبات  8    

  صلیمان  سلیمان  1  324  قصیدة عن بیروت

  تلكم  تملك  4    

  الراقصة  الرقصة  9    

  األغولي  المغولي  6  325  

  یجرب  یجرجر  13    

  وجراده  وجراره  1  326  

  الضلعین  الضالعین  10    

  تستحي  یستحي  8  328  

  واقف  وقف  13    

  المثقب  الثقب  11    

  أحرقت  احترقت  1  329  

  إحرقا  أحرقت  2    

  ناریة  نازیة  9  332  

خراب في   11  334  
  المدینة

  خراب المدینة

  أتمثل  وأتمثل  1  337  

  الزقاق  الزقق  2    
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  كان  كانت  7  338  

  المجاهل  المجاهیل  15    

  ناحت  تناحت  9  339  

  فحصني  تفحصني  5  340  

  واكتشفتهم  واكتشفتهمو  13    

  ًجداوال  ًجدوال  13    

  النهر  األنهر  2  341  

  أبدیة  األبدیة  2    

  غدا  فغدا  7    

  أرتمي  سأرتمي  7    

  فاستبعدوني  فاستبعدیني  8    

  أعطت  وأعطت  4  343  

  الخبز  الخبر  6    

  عن  إن  11  345  

  المعارف  المعازف  7  346  

  غاب  غابت  1  351  

  موتاها  أمواتها  13  347  

  یعترف  یعرف  3  17  اعترافتان في اللیل

  وشف  وشفشف  8    

  ولیس  لیس  6  18  
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  شاركتك  شاركتكم  9    

  یغازلنا  یغزلنا  14    

  بكل  وكل  5  20  

  وأنت  أنت  14    

  كن  كنت  14    

  الضباب  للضباب  13  563  سلفیني

  شفتان  رشفتان  2  565  

  مطري  أمطري  10  566  

  إتزاني  إتزان  4  568  

  كما لو  كما قد  2  21  األساطیل

  قربا  قربوا  2  22  

  وال  ال  3    

  احشدوا  حشدوا  15  23  

  من كثرة  لكثرة  10  25  

  نبأتها  بنوءتها  7  26  

  مستلزمة  مستزلمة  11  27  

  ساإی  سأإی  12    

  عاقرة  عاقمة  11  28  

  بین  بینا  2  29  

  جمهور  الجهور  4  30  
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  أقزمة  مةرأك  13    

  واكفهري  أكفري  14  31  

  صحبه  مصحبه  2  505  وما هم لكنه العشق

  ماذا  ما  11  508  

  قاد  قادها  10  3  ثالث أمنیات

  فلقد  فقد  9  4  

  خزامى  الخزامى  13  510  أیها القبطان

  صكة  كةض  4  511  

  أشعل  اشتعل  8    

  ادفعوني  ادفعني  5  512  

  وبالفخذ  والفخذ  7    

  وتقى  ّوتقي  4  513  

  ّوزر  وزار  4  514  

  وضیعني  وضعیني  5    

  صوت  أصوات  7  515  

  راحي  راحتي  8  516  

  بأن  أن  3  517  

  ذلیل  دلیل  14  518  

  في  من  2    

  أحبك  وأحبك  9  226  عبد اهللا اإلرهابي
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  تطلع  نتطلع  12  228  

  ذریاً   درباً   1  237  

  یتأكد  فتأكد  15    

  دون  بدون  5  238  

  نتوثق  ونوثق  2    

  تنجسها  ینجسها  11  240  

  ارد  ثار  5  243  

  بوجهك  في وجهك  10    

  بیروت  في بیروت  1  245  

  نسجوه  نسجوا  13  246  

  لیس  لیت  9  250  

  ترقب  وترقب  7  253  

  یرجو  یرجى  12    

  جاءت  ناتجاء  15  254  

  نحفز  نتحفز  1  255  

  رشذ  رشز  4  198  رباعیات

  ربالشذ  ربالشز  4    

  برئتیها  في رئتیها  11  303  انة القدیمةحفي ال

  ثرثرة  كركرة  9  305  

  األول  األولى  12    
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  شيء  بشيء  15    

  تقلب طبعه  لقد تقلب طبعه  12  88  المسلخ الدولي

  بدب  ربی  2  89  

  ظالمها  ًظالما  9  558  الخوازیق

  قالوا  قولوا  13  166  تل الزعتر

سبعون على   3  173  
  أسد

  سبعون أسد

  رأیتهم  رأیتم  4  175  

  فذلك  فذاك  6    

  جرد  جرذ  5  176  

  هذي  هذه  1  186  

  وعلى  على      

  من زمن  زمن  4  190  

  : استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات -ب

  دار الصادق  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  واخصف  واكشف  14  259  عروس السفائن

  المزدرات  المزدهاة  8  260  

  مر  مضى  1  261  

كنت كالیوم   4    
  دون

  كنت دون
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  تغیرت  تریثت  10    

  ینحنح  ینحن  12    

  یهفو  تستاف  15    

  تيدمع  دفني  10  263  

  هنا  اآلن  11    

  غفوة  صبوة  4  264  

  أنفه  أمقت  6    

  البنفسج  صمغ البنفسج  1  265  

  العصارة  الحصارة  8  266  

  باألغالل  باالنحالل  8    

  النقیق الدنيء  النقیق  13    

  ذقون ذئاب  الذقون ذنابى  13  267  

  یتناول  یتالوح  13  270  

  أنا كالحبر  أنهك كالحبر  2  271  

  سجتهن  غزلته  14  275  

  فوه ماء  فهماء  14  276  

أغنیة   أعین الساهرین  2  277  
  السائرین

  المكاتب  المدائن      

  أبحرت  اصحرت  9  279  
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  متاهات  هناءات  9    

  یشیر  یسيء  14  282  

  بلیل  بوادي  1  283  

  العشق  العشب  10  437  نهنهني اللیل

الشهید ناجي     377   من الحبر الجمیلرمرثیة ألنها
  العلي

ناجي في رثاء 
  العلي

  أعماقها  أحشائها  11  359  جزر الملح

 هذا حمزا  7  360  
  یمزحه

فراج هذه 
  فرجه

  اإلبحار  اآلبار  6  362  

  الزورق  أنف الزورق  4  363  

العمش   الخمش النسوي  8  365  
  السنوي

  أعمى  أعنى  6  375  

الشهید خالد     352  قل هي البندقیة أنت
  أكر

-  

  یوم ولدت  ولدت  11  354  

  ما أنت  تم  15    

فصل یا   ًفصیال فصیل  8  355  
  تفصیل

  -  قصیدة غزل    67  الرحالت القصیة
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  تذوق  تقوس  3    

  وانطرقت  وانفرطت  11    

  وفستان  وبستان  11  70  

  قدمتني  ختموني  4  71  

  وعیت  وعیني  7    

  طیارتي  طائرتي  11    

  لرخیص  لرفیق  13    

المصاطب   13  72  
  والسرور

  المصاطب

  نوارسال  النواسي  15    

  یطمرها القش  یغمرها القشر  1  73  

وزران قد   وزراري قد قطع  15    
  قطعا

  أووا  أراد  1  74  

  بهذا  بها  11  76  المساورة أمام الباب الثاني

  كان  كل  5  77  

  ینهل  لینها  14    

   منفر  فز من  2  80  

  بأمة  نأمه  3  81  

  أعیادها  امأعیاه  12    
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   حزنحزن  حزنین حزنین  8  36  البقاع البقاع

  ردقوت  وتقرر  1  38  

  الباب في  رقةفي الباب   14  39  

  وزناتي  دوزناتي  12  42  

  تراني  تربي  5  43  

یا إلها یمد   اله یمد بقامتیه  6  44  
  بقامته

  تالف  توالف  9  46  

  ونمت  نعنا  7  49  

  یرى كالعروس  یرید العروس  7  54  

  یكننوم   یومهاومت  4  55  
  یومها

  وجاء  جلةد  6  58  

  مقبرة  مقبرة قبلت  12    

  بیجین  بیجنن  4  60  

  ریجان  یجنن  4    

  األصیل  الصالب  4  61  

  حرفوا  ویرفوا  7    

  األخیران لهما  اآلخرین لن  10  63  

  مت كان  مت  11    
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الیافع یا   الیفاع سیدي  10  64  
  سیدي

یعشش في   8  323  قصیدة عن بیروت
  الطین

  یعشش

  وبیت  ولون  8  324  

  امة  أمة ترقص  9    

والبقعة قد   10  327  
  جبرت

  والباقي جیرة

  قلبي  جسدي  7  335  

  تلد  تلك  6  336  

اآلن اعرف   11    
  مثلك

  اآلن مثلك

اعرف من   ما الحزن  11    
  الحزن

  مبرزة  مفرزة  8  338  

  لهذي  إلى كل هذي  14    

  لقراءة  تراءت  2  339  

  حین كل  حین اسكر كل  4  341  

  بالء بكت  بالء بالء بكتب  11    

  الیسار  الیسار الذي  6  342  

  علم عظیمعلم الشوارع   3  344  
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  علم عظیم

  ألزین  تأتین  2  345  

  توزن ماالتها  تدوزن آالتها  10  346  

  ممكنة  ماكنة  8  348  

  المواعین  الطواعین  13    

  وزیتونتي  وزیوتي  14  349  

  وتدخل  وتترك  8  16  اعترافات في اللیل

  زناة  وشایات  7  18  

  ضالحام  البارد  8  19  

  وندائي  وناداني  15    

  إیه  آه  3  564  سلفیني

  ًمتفتحا  مفتوحة  5  566  

  األواني  الفتات  15    

  ضحكوا  نضحوا  4  23  األساطیل

  الهدى  الهادر  12    

  ضحوا  ضكوا  13    

  ینطبق  ینطق  2  31  

  خمره  غمره  9  504  وما هم لكنه العشق

  الفتحة  الفتنة  3  507  

  عزم  حجم  12  1  ثالث أمنیات
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  القمة  الرقعة  13    

  للغش  للنمش  3  2  

  یكفي  یبكي  14    

  عریس  عریف  7  3  

  الحزن  الحب  12  4  

  النوم  الكون  12  511  أیها القبطان

  یحتضر  یعتصر  7  513  

  نهیج الموج  نشیج الموت  13  514  

  الفیروز  القصب الفیروز  5  515  

یا رب یا   یا تدري  6  516  
  تدري

  خیط  حریر  15  519  

  يحقد  قدمي  1  520  

  الشمس  السعف  2  5  صرة الفقراء

  األوراق  األرض  1  6  

  وتصامت  وتغاضت  15  227  عبد اهللا اإلرهابي

  له الذكرى  للذكرى  13  228  

  لى صدغكٕاو  واعیذك  14    

  حزنوا حزاً   ًرقصوا رقصا  12  230  

  تعرض  تعرب  2  231  



 252 

  اهللا  الالهي  6    

  حزن شوارعنا  حسن شوارعها  3  232  

  ال تتفرس  فرجال تت  5  235  

  مفازة  مصادة  9  237  

  مسدس  مقدس  13    

  لیاقته  الیافطة  2  240  

  الشعب  الشعر  8    

  لدغته  لثغته  3  243  

  وتقول  وتقوم  12    

  تمسح  تنفض  8  244  

  فهد بالذات  بالذات فهد  11  245  

  ومما أنت  أكثر مما أنت  7  246  

  خلف  حتى  12    

وجهك   وجهك  9  247  
  والطرقات

  حزنال  لجذرا  1  249  

  قكریس  یتركك  11  250  

  بقاتلهم  بقادتهم  9  251  

  وللرخ  للدفنو  4  252  

  أین  إال  12    
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  عصافیر  قبابر  9  253  

  الجید  السید  6  254  

  السحر  غیهب السحر  1  198  رباعیات

  ًفراغا  ًنضوبا  7    

  أفال  أفما  2  200  

  ما الموت  فالقتال  4    

  لموا  یا احباب لموا  4    

  سوى هذا  يء سوىال ش  4    

الخبز الكاذب   4  304  انة القدیمةحفي ال
  والفكر الكاذب

والفكر الكاذب 
  والخبز الكاذب

  لألوغاد  لألغماد  4  84  المسلخ الدولي

في أوطانهم   2  85  
  نزل

  من نزل

  مثلما  ضعف ما  8  85  

  مثلما  فوق ما  7    

  اراهئتم  أعولتم  14    

  جمل  جبل  14    

  بىلما تص  بما تعضني  3  86  

  فقضى  فطوى  8    

  یجوب  وبذی  11    
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  عذلوا  عملوا  13    

  العذري  العبري  3  91  

  خصر وحزن  كسر وحجم  8    

  وطقس  وبسط  9    

  نهاز وجیبي  نهاش وجندي  14    

  السالح  الزناد  11  557  الخوازیق

  ًمراحل أوال  مراحل  13    

  تعرت  تعبث  4  558  

  عن صرخاته  فیه جهنما  4    

  یشالنار ج  النار  15    

واتهام   یلتهم الجیوش  15    
  للجیوش

  خراب  باتر  9  167  تل الزعتر

  الخیمة الخیمة  الخمیة والخمیة  11  171  

  دیوث  دیوس  1  176  

  المفقودة  ةءالمفقو  7  177  

  بعاصفة  بعاطفة  11  178  

  األمة  القمة  15  179  

  وات  قوات  1  180  

  القوا أقزام  القوا أول أقزام  7  181  
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  -:شعریة من طبعة دار الصادق سقوط أسطر -ج

  أسطر غیر واردة في طبعة دار الصادق  س  ص  القصیدة

  یا وجد یا وجد یا وجد  3  261  عروس السفائن

  كانون یصفي....دعوت أبا  3  274  

  وهذي الشوارع أن هدرت قدر مستبد  1  275  

  276  1 -
3  

  یأتي الحیاء... ٕوان الخالفة 

  279  5 -
6  

  الزعماءالسماسرة .. إلى أن تقول 

  نهنهني اللیل  1  437  نهنهني اللیل

  446- 441ص       

  إن اهللا... كل صباح إلیها   8  366  جزر الملح

  هاتوا  4  370  

  في البرد في البرد  9  69  الرحالت القصیة

  الوفي أراه لقد فحص  1  72  

  هنالنور ع...  الحریقأصفات  6    

  غرناقنا وغرانیقنا  9  54  البقاع البقاع

  العراق بأرصفة اللیلكل   9  56  

  یا رب أحفظ بالدي  15  57  

  كامد اللوز... ًعلم جیوشا  12  64  



 256 

  وقلبي مستوحش یا بغیا تسمى  6  324  قصیدة عن بیروت

  فال زیت فیها ومطفأة  8  329  

   الخطیر السل والسیالنشى بهافت  10  342  

  بذاءاتهم  11    

  بآنیة  5  344  

   القیامةها اآلن مقبرة رفضت أحملإنني  11  347  

  ًموالي لقد مساني مسا  15  17  اعترافات في اللیل

  وتقلب بعض األواني  1  567  سلفیني

  من داس  1  25  األساطیل

  مثلما شفتي هاتفة  12    

  عرص  5  507  وما هم لكنه العشق

  ًأیها القبطان زورا  8  512  أیها القبطان

  یا تدري بمن  7  516  

  ًیشبه التفسیر اسما وكالما  7  520  

  وعرض النظریات األشیاء  8  7  صرة الفقراء

  ًتمسي مجهوال  1  10  

  ًتدفن فورا  7  14  

  تمسح بارودتها  7  244  عبد اهللا اإلرهابي

  اهللا وعبد اهللا أقارب  6  256  

   التاریخیة رغبتها....لو كنت هنا   9  303  انة القدیمةحفي ال
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  یقطر العسل... ًوعاتب صامتا  10  86  المسلخ الدولي

  91  5 -
6  

  في الحلمتین...تمائم مكتوبة 

  وتحجرت فیه الغالمة  5  558  الخوازیق

  كما السراط المستقیم به اعتدال واستقامة  1  559  

- 2  174  تل الزعتر
4  

  ًتحرق أطفاال.. ال تدعوا 

  السلمیة للذبح..سوف یبارك   3  179  

  یا نجمة داود ابتهلي  7  191  

   -: دار الصادق طبعةإلى كلمات وأسطر شعریة مضافة -د

  أسطر مضافة إلى  طبعة دار الصادق  س  ص  القصیدة

  أین هو العشق  9  189  عروس السفائن

  أحاورها  13  195  

  یا بحر   16  196  

  لقد طالت المسرحیة  17  221  مرثیة ألنها من الحبر الجمیل

  ًثم قلیال وتفرح  16  287  البقاع البقاع

  منها مطفأة  15  329  قصیدة عن بیروت

  قد كتبوا  17  337  

  أرذاالً  كانوا  20  356  اعترافات في اللیل

  آه هو العشق  15  364  سلفیني
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  383-382ص      وما هم لكنه العشق

  حوا واخليصفأ  8  389  

  393-387ص      

  394 نهایة ص-أن یكن تاب مني خلقا      

  أنا  2    أیها القبطان

  ارعیهرول في الش.....رجل األمن   17  451  عبد اهللا اإلرهابي

  نار الشیب  3  468  

  470-468نصف ص      

  أكثر مما الحب  12  474  

  خلف العكاز بكت  1  475  

ًوتفتش تفتیشا ذاتیا  9  475   ً  

  4مقطوعة     470  رباعیات

  5مقطوعة       

  10، 9مقطوعات       

   إنما الملل لو كان یحكيًوعاتب صامتا  10  524  المسلخ الدولي

  لخللینتهي ا... قبیل ذهابكم  5  533  

  من الحمامة…… وتكشفت عنه  12  535  الخوازیق

   هذا عالمة....إن الشعوب  9  536  

   من تهامة الرافدین إلى السواحلمن عراق  2  537  

  .طنب الكبرى  3  576  تل الزعتر



 259 

  : استبدال أسطر شعریة بأخرىهـ ـ

  س  ص  دار الصادق  دار قنبر  س  ص  القصیدة

ــــضوء   7  258  عروس السفائن ـــــــدت الـــــ فأوقــ
  مستحیللل

  10  188  فأیقظت ربانها للمتحیل

ـــــسكون  17  262   ــــ ـــــاد ال .. یكــــ
  من االندفاع

  11  192  إنها فن.. أعلنها بعلیل

ـــي  9  275   ـــــ ــــــصر التــ .. ومــــ
  واقتسم السفهاء

ــــــة ـــــ ــــــصر الرحیمــ ــــ .. ومـــ
  ترحم السفهاء

205  13  

ـــى  6  20  اعترافتان في اللیل ـــــ ــــــنقي حتـــــ ـــــ .. شــ
  جسدي األسف

ـــالجرذان ــدامي كـــــ ـــــ .. إعـ
  األسف

357  3-9  

ـــم  2  87  خ الدوليالمسل ـــــ ـــیم كالبهــــ ـــــ .. ففــــ
  حمراء تشتعل

ــــذي ــــ ــــره ال ــــــا .. وحبــــ كلهــ
  حیل

525  5-
12  

.. وكیــف تـــسطحت  15  89  
  القبل

ــسمع ـــــ ــ ـــــــم ی ــ ــد .. فل ـــــ المهــ
  والقبل

530  1-4  

بمقطوعتین أخـریین مـن قـراءات ) رباعیات( استبدلت كذلك المقطوعة الثالثة والخامسة في قصیدة * 
  الشاعر 

...  موضــع واحــد فــي قــصیدة الخوازیــق فــي عبــارة هللا مــا تلــد وردت فــي- : مكــررة أســطر شــعریة-و
  )16(س ) 536( عن القمامة ص
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  -:طبعة دار صفا: 4:2

 على هذه الطبعة أنها تشابهت مع طبعة دار الصادق فـي القـصائد المـشتركة بینهمـا ، لـذا لـن یالحظ
  .بریتم تكرار القصائد التي وردت في طبعة دار الصادق وقورنت مع طبعة دار قن

  -:استبدال حروف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  - أ

  دار صفا  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  الورى  الورد  3  572  ندامى

  ابتعد  ابتعدته  7    

  سلمت  سملت  6  573  

  یسلم  یسلملى  2  575  

  اصابخ  اصابح  3  576  باللون الرمادي

  نضج  نضح  4    

  أو تسویة  أو ال تسویة  1  569  بیان سیاسي

  رضییناأل  األرضین  7    

  االستنماء  االستمناء  8    

  ٕوایاكم  إیاكم  1  570  

  وجوه  وجوده  12    

  هذي  وهذي  15    

  في االنحناء  باالنحناء  9  571  

  إعفاءه  إغفاءه  10  564  سلفیني

  شفتان  رشفتان  2  565  

  األمس  مسالأ  15  567  
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  تزانيإ  تزانإ  4  568  

  تسر  تسرع  6  562  باب الكون

  السالح  والسالح  5  557  الخوازیق

  الصراط  السراط  1  559  

  الدمور  الدامور  13  554  رسالة حربیة عاشقة

  العراب  االعراب  3  546  

  واسرائیل  اسرائیل  5    

بالخمر وبالحزن 
  فؤادي

  وأنا  أنا  11  

  انصرف  ألنصرف  14  547  

  والحزن  بالحزن  15    

  الضلع  الضالع  9  549  

  والشاي  وبالشاي  10  550  

  لهيدأ  هميلدأ  3  539  تهاماإل

  ومعهم  همدم  12    

  نتحكم  نحتكم  2  540  

  ألثوب  وال ثوب  12    

  فاسالیبهم  فاسالیبكم  8  542  

  المعضلة  والمعضلة  14    

  مسترجلة  ومسترجلة  6  543  
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  طبقوا  أطبقوا  11    

  لن  لم  7  533  موت العصافیر 

  فاهتز  تهتز  8    

  الزهور  الزهورات  12  534  

  ما زالت  ما زال  14    

  وخست  وسخت  1  535  

  لتصرف  لتصریف  3    

  غفوه  غفو  13    

  خزانى  الخزامى  13  510  أیها القبطان

  أحسستني  حسستني  6  511  

  أشعل  اشتعل  8    

  وأغفو  وأغفوه  11    

  ادفعوني  ادفعني  5  512  

  اهتما  اهتماما  7    

  ذخوبالف  ذخوالف  7    

  راحتاها  راحاتها  5  513  

  مستغفرة  استغفرت  5    

  اسقینها  هااسقنی  8    

  وزر  روزا  4  514  

  الشبابي  الشبوبي  6    
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  ًومجدافا  ًومجذافا  12    

  وتتهادى  ىدتتها  13    

  الجبروت  الجبروتین  4  515  

  الزنوج  الزنج  8    

  أین  أینه  11    

  السلخ  المسلخ  12    

  والخاتمة  والختمة  12  516  

  وال  ٕواال  6  517  

  أكیاد  باكیاد  10    

  في  من  2  518  

  اله  اهللا  4    

  صوت  وصوت  9    

  ضل  صل  10    

  ذلیل  دلیل  14    

  یزوغ  یروغ  1  519  

  الحد  الخد  7    

  السمك  المسك  7    

  قد حي  قدمي  1  520  

  سبابتي  سبابتني  4  521  

  سلب  یسلب  7    
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  لعینه  لعینیه  2  139  جي سفن..بي..ار

  تقناشا  تقناهشا  12    

  باروده  بارودته  13  140  

  ودوالبار  والبارودة  14    

  سفن  سیفین  5  141  

  ولس  ولست  10  93  إلى الضابط الشهید

  وأحقهم  طهمحوأ  4  94  

  كالعشب  كالعشبة  13  97  بحار البحارین

  تسفهه  تسفه  5  102  

  یعرق  یعلق  15    

  سیفقص  سیفقس  10  103  

  حبل  تحبل  15  105  

  اشعث  شعث  12  106  

  فراشة  فراشات  13    

  والمركب  والمرقب  3  107  

  ویسأل  ءلتساو  8    

  حدوس  حدوث  6  108  

  أرادت  أردت  1  109  

  القمر  القمرة  13    

  بصریات  بصرات  5  111  
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  على  في  15    

  الریاح  الریح  1  112  

  بكامل  كامل  1  113  

  الخصیة  المخصیة  9    

  وعقد  وعقدان  13    

  هآو  هآف  14  114  

  ویصوت  ویسوط  9  116  

  یقوك  یوقوق  3  118  

  یصبح  تصبح  14    

  وبحكم  بحكم  2  120  

  سفینة  سفن  1  121  

  النوتي  النوتیة  1  122  

  تنبیه  تنبه  1  123  

  تؤمن  تأمن  4    

  وقد  ولقد  6    

  تغیر  تغییر  3  124  

  الركب  المركب  6    

  نأتمنهم  نأمنهم  8    

  النجوم  النجم  10    

  خارطتي  خارطتین  3  125  
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  الخلص  المخلص  9    

  یصال  یصل  3    

  قادم  قاوم  6    

  األم  مالسأ  9    

  على  إلى  1  127  

  الكرك  الكرخ  13    

  إلك  لك  2  128  

  زعما  زعموا  15    

  وحاق  واحاق  3  130  

  البحاران  البحارین  4  131  

  نص  نصف  10    

  البصق  البصقة  13    

  التسع  التسعة  1  132  

  مبالغ  مبالغة  8    

  راشته  رشاشته  2  284  فتى اسمه حسن

  لم  ثم  13  286  

  یهفأعل  فأعیاه  6  289  

  لتنبیت  لتنبت  3  290  

  لعینك  بعینیك  5    

  تشتاق  تشتاقك  14    
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  تنسیت  نسیت  14  291  

  وألقى  ألقى  1  294  

  ویجوز  یجوز  3    

  سترقى  الرقي  5    

  وأن  أن  7    

  أكثرنا  كثرنا  8    

  تیكآ  أتیت  10    

  الهروسة  المهروسة  1  298  

  وتقرمت  وتقرمطت  5    

  طوبا  طروبا  11    

  ردال  البارد  15    

  وجرح  والجرح  1  299  

  لحكمك  لحمك  11    

  النثورة  المنثورة  12    

  الشعرات  الشارات  15  300  

  والعشق  وبالعشق  2  302  

  تهزم  تنهزم  4    

  بالعبث  بالبعث  8  438  نهنهني اللیل

  الزجل  الرجل  3  440  

  دون  درن  1  441  
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  بسم  باسم  12  202  طلقة ثم الحدث

  الهامشیة  الهامشیات  1  203  

  أدخل  یدخل  3    

  الرقابة  الرقابات  4    

  وخطوتي  وخطوي  5    

  لكن  ولكن  2  216  

  ًارنا  ًارفنا  6    

  ألبوا  باألبواب  8  205  

  أنت وحدت  أن توحدت  10    

  العمق  العشق  13  206  

  ولكن  ولكم  15    

  بالسطح  في السطح  13    

  سوى  سوى قد  9  207  

  لهف  لهث  9    

  فیمن  وفیمن  1  208  

  ال  وال  10    

  ٕواني  إني  12    

  لإ  إال  15    

  وقد  قد  1  209  

  خریطة  خارطة  7    
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  نىفت  نيفن  10  210  

  والضیق  وضیقي  3  211  

  غربة  غربته  13    

  القلب  ًقلبا  15    

  واشتاقت  واشتقات  1  213  

  رؤیا  رؤى  6  214  

  استفردها  وقد استفردها  1  216  

  وال  ال  8    

  بعید  بعبد  14  217  

  لتالمذةا  التالمزة  15    

  لجه  لوجه  4  218  

  أي  إال  15    

  سهیات  سیهات  3  219  

  حسن  حزن  3  220  

  الطلقة  للطلقة  3  221  

  أجدها  أجهدها  12    

  اغتصبته  متى اغتصبته  1  222  

  وتبادل  وتبادلنا  11    

  باألمطار  واألمطار  7  223  

  حلیة  صلیة  9    
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  أوسعهما  أوسعها  11    

  وثاب  وتاب  5  224  

  الدراج  الدرج  7    

  بث  نث  14    

  كل یرضى  كل من یرضى  4  225  

دوامة النورس 
  الحزین

  وانضت  وانفضت  6  193

  إن البحر  البحر  7  195  

  محكوم  محوكم  11    

  تحصنوا أیها   أیهایاتحصنوا   12    

  الصوافین  الصوافن  15    

  خالني  خلني  3  196  

  وانتشیت  وانتضیت  14    

  في الدوامة  الدوامة  1  197  

  انتهوا  انتبهوا  5  166  لزعترتل ا

  قالوا  قولوا  13    

  تنشر  إن تنشر  11  171  

  سبعون أسد  سبعون على أسد  3  172  

  رأیتهم  رأیتم  4  175  

  والذبحة  والمذبحة  13    
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  وبدون  بدون  1  177  

  المفقودة  ةءالمفقو  7    

  و إال  وال  11  178  

  بعاصفة  بعاطفة  11    

  وبالنفط  بالنفط  4  180  

  یشاء  اءش  6  183  

  القلوعة  المقلوعة  11    

  لكننا  لكنا  3  184  

  العربي  العرب  14  188  

  أشرف  بل اشرف  3  189  

  جس  جسر  3  190  

ترنیمات استیقظت 
  ذات صباح

  یلتمس  یلمس  2  143

  الماتیب  المكاتیب  3    

  سیلمس  یلمس  7  144  

  المكاتب  المكاتیب  15    

  أهملتني  هملتني  2  145  

  ه فياكتب  اكتبه  2  146  

  أتذهب  أتذاهب  5    

  وتاه بنا  وتاه بي  9  148  
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  رمال  رماال  12    

  وتنسل  وتنسال  8  149  

  النورس  النوارس  1  150  

  السكنات  السكونات  14    

  متاهه  متاه  15    

  حبنا  حباً   2  151  

  شربت  شرب  8    

  صحوا  تصحو  15    

  ترتبه  ترتبها  2  152  

  للكؤوس  للكؤس  8    

  تجيء  لم تجيء  8    

  أن أصافح  أصافح  2  153  

  أتلفني  أتلفتني  2  154  

  الحتراق  لالحتراق  6  155  

  ضیف  صیف  14  156  

  وتشتعل  وتشعل  14  157  

  للصبوة  للصبوات  1  158  

  لقد  قد  6    

  یدرسون  یدسون  5  159  

  أهملتني  هملتني  9    
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  أمیز بین  أمیز من  7  160  

  جرعتهم  تجرعتهم  2  161  

  المسكین  المسكن  6    

  المقبورات  المقبرات  15  162  

  لیس  ولیس  15  164  

  الحصاد  حصاد  2  165  

  عبرة  عبر  4  136  بنفسج الضباب

  مختصر  بمختصر  8  84  المسلخ الدولي

  فتظل  ستظل  11    

  البرجوازیة  البورجوازي  10  87  

  جعلنا  جعنا  15    

  طالبن  طالبنا  1  88  

  هبدمع  لدمعه  7    

  تغلب  لقد تغلب  12    

  یدب  یرب  2  89  

  لخم  لحم  3  90  

  وقلت  وقالت  5    

  الخطب  الخطل  11    

  زلعال  الزعل  15    

  جلةحك  جلةحم  2  91  
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  قالئم  عالئم  2    

  النهاز  النهاش  12    

  وأرحل  وارتحل  13    

  أغیط  أعیط  14    

  شلل  سلل  14    

   استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات- ب

  دار صفا  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  فلربى  يبقار  6  572  ندامى

  وتراتكم  وترا إنكم  6  574  

  السمح  النفح  11  576  باللون الرمادي

  یرفض حقاً   ًحقا من یركض  4  569  بیان سیاسي

  حصاة  حفاة  14    

  أیلول  أیلول األسود  9  571  

  تسقي  كأس  8  563  سلفیني

  خاتمة الضك  فاتحة ذراعیك  9    

  تأخذ  تقلب  1  567  

  حاصل األقة   األزقةحواصل  1  560  باب الكون

  كأنما تقحم  كما تقحمت  10    

  حاالجن  الجماح  5  562  

  ًغیما  ًغیبا  3  558  الخوازیق
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  قتلوا  أخذوا  11  554  رسالة حربیة عاشقة

  یغثوا  وغیث  3  549  بالخمر وبالحزن فؤادي

  واقتحم  واقتحم واقتحم  7  539  اإلتهام

  الغریب  الغریب الغریب  3  540  

  نسیان  بیسان  12  534  موت العصافیر

  وراء  خلف  8  535  

  الظالما  المالما  1  510  أیها القطبان

  النوم  الكون  12  511  

  یحتضر  یعتصر  7  513  

  نئیج  نشیج  13  514  

القصب الفیروز   5  515  
  أبادي

  الفیروز أبادي

  یرضى  یقبل  4  518  

  نأى  أنا  4  519  

  خیط  خیط حریر  15    

  سمعنا متململ  لسمعناه تملم  6  139  جي سفن..بي..ار

  ماً غهات ن  ماً غهات لنا ن  7  101  بحار البحارین

  الثالث  األول  9  108  

  المستور  المألوف  9    

  تتفتق  خستتف  1  109  
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  عمق  عمى  3  111  

عین یا ألاهذي   12  113  
  ربي

  العین یا رب

  طقوس  قصور  15  115  

  والحرس  والحرم  15    

  سكتینا  تكیتنا  1  116  

  فارونال  ریونأالف  5    

  الدفة  الذمة  11  118  

  بها  یا  6  120  

  والرقاة  وأرقام  5  121  

  ویهذي  ویهوذا  7  123  

  نعذك  عیذكن  8    

  ونزده  ونزدم  15    

  علق  علم  15    

  تخرج  تجرح  12  124  

  تستطیع  تستصلح  5  125  

  أن یأمل  أن یأكل  13  129  

  لیك  لك  4  131  

  تروي  تروسي  10  157  عتاب

  إن  إن دحت  3    
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خمور العبق   1  186  تى اسمه حسنف
  الشتوي

  خمور الشتوي

  یسترك  یتركك  12  291  

  الطلف  الكف  1  296  

  میقدا كازنبق  متقدا كالزنبق  6  298  

  ورغامك  امكغوب  15  302  

  حتى  حق  2  249  نهنهني اللیل

  درجاته  درجاته درجاته  6  201  طلقة ثم الحدث

  الحزن  األمن  9    

  الناري  انهري  2  202  

  درج وطني  درج  11    

  یستطیع  یستطلع  7  204  

  الحدث  الجدث  12    

  حسني الجنائي  حسني  13  205  

  األزمات  ثماراأل  6    

  منك یستأذن  منك  12    

  فنسف بعد نسف  فنث بعد نث  3  206  

  مصر  العمق  9    

  هذا  ذاك  4  207  

  صاصخاأل  األقساط  10    
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  فهو  ضوء  5  208  

  بعثرني  عیرني  10  209  

  حتى  حد  3  210  

  ألركان  ألرتال  7  212  

  وضعت  وضحك  12  213  

  تخطیطك الكوني  تلخیصك الفوري  2  214  

  دعمك  فهمك  4    

  ال في  فيك ال ش  5    

أطعمت حمامات   7    
  بلون

  أطعمت بلون

  العین  الخدین  8    

  حمتك ألف  الفآصمتك   14    

  یرقص  یرفس  2  215  

  أرى عشق  أرى قطرة عشق  5    

  غریب یكفي  كفيغریب لیس ی  10    

  ولم  وكم  13    

  األصغر  األصبع األصغر  7  216  

  صكوك  شكوك  8    

  الفرائض  الفرائد  15    

  یت لبیتبنو  وبیت لبیت  1  218  
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  والتندید  یصنغوالت  2  219  

  غرفة  غربة  2  220  

لكي یقبض   2  225  
  أثمان

  لكي أثمان

  فهو من نفس  من نفس الزنا  6    

  الختالف  الحتالب  12  194  دوامة النورس الحزین

  في البحر  في القاع  10  195  

الثقیل   4  196  
  كالرصاص

  كالرصاص

واجتزت أخر   5  197  
  النفیر

  واجتزت النفیر

والحامل تكشف   11  169  تل الزعتر
  بیت

  والحامل بیت

ًسحبوا رحما   13    
  یتكون

  ًسحبوا رحما

  الخیمة الخیمة  الخمیة والخمیة  11  171  

  ألقوا أقزام  زاملقوا أول أقأ  7  181  

  مشلول  مشغول  12  184  

أحد یعرف   13  186  
  رخیوت وحوف

یعرف رخیوت 
  وحوف

  یعرف منكم  یعرف  1  188  
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  القمامة  الرزمة   13  142  ترنیمات استیقظت ذات صباح

  ز..دا  جدا  1  143  

  دمعي  دمي  9  147  

  القلب  القلیل  1  149  

  تفترس  تتفرس  9  150  

  اللغز  العز  5  154  

خلقت الوفا   15  155  
  لنفسي

  خلقت لنفسي

  تذوق  تذوب  8  159  

  ذوبي  ثوبي  13  164  

  1648
4  

  بذاءتي  بذاتي  14

كهذا تكثر   12    المسلخ الدولي
  الضوضاء

  كهذا الضوضاء

  وهذه  وتلكم  13  85  

  وأجداد  وجیران  3    

  أطفال وصبیانا  أطفاال وفتیانا  4    

  اآلن محتل  اآلن مغتصب  5    

  مثلما  فوق ما  7    

  مثلما  ضعف ما  8    

  جمل  جبل  14    
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  لما تصبى  بما تفضى  3  86  

  یجوب  یذوب  11    

  فما أحبه  فال أحبابه  12    

  عزلوا  عملوا  13    

فال الت وال   8  87  
  عزى وال هبل

ت فال هبل وال ال
  وال عزى

  فینخذل وأخله  فینخجل وأخجله  10  88  

  عاشق ثمل  عاشق كهل  13    

  ترمى  تلوى  9  89  

  العذري  العبري  3  91  

  خصر وحزن  كسر وحجم  8    

  وطقس  وبسط عشق  9    

   رظف  ظفر نابه في  12    

   -: سقوط بعض الكلمات وأسطر شعریة من طبعة دار صفا-ج

  أسطر وكلمات غیر واردة في طبعة دار صفا  س  ص  القصیدة

  تأخذ بعض الفتیات  15  566  سلفیني

  اسإن من یغلقون السجون على الن  10  542  االتهام

  ًأیها القطبان زورا  3  62  أیها القطبان

  یشبه التفسیر فعال وكالما  18  68  

  ) العنوان(بنت جبیل    285  فتى اسمه حسن
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  وقلب قد من اللیل الثوري یزلزل  1  290  

  446-441ص      نهنهني اللیل

  ًمخمورا على اآلخر بالنسیان  8  211  طلقة ثم الحدث

  ودطوصوت الشعب في ال  3  213  

  ولم اجتمع األطفال  8  214  

  ولكن بصقت في وجه كل النفط  2  216  

  وأنساه لیال في أغاني التبغ والعمال  6  223  

  األزرق الجمیل قادم  14  195  دوامة النورس الحزین

  ثالثون قتیال في الساعة یا أشراف  7  170  تل الزعتر

  تحرق أطفاال... ال تدعوا  4- 2  174  

  ة السلمیة للذبحسوف یبارك هذي التسوی  3  179  

  

  

   نجمة داود ابتهليای  7  191

ترنیمات استیقظت ذات 
  صباح

  ئت بالغرف الجانبیةجفو  2  147

  تسحب من ورقي دموعي  6    

  یلمس الباب...  تجيءَأوال  9  152  

  تذكر بأنك لم تتذكر  11  159  

  أ صدري المسكنرحتى ته  5  161  

  لطریقم كل امرأة تبحر في اشا  12  136  بنفسج الضباب
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  84-82ص       المسلخ الدولي

  یقطر العسل... وعاتب صامتا   10  524  

  حمراء تشتعل... فغیم كالبهم  4- 2  87  

  وغارت المقل...وكیف تسطحت  15  89  

   كلمات وأسطر شعریة مضافة إلى طبعة دار صفا -د

  أسطر مضافة إلى طبعة دار صفا  س  ص  القصیدة

ًورقیا واحدا  2  30  سلفیني ً  

  كأني حلیب..مهد القدامى و  10    

  آه هو العشق  15  33  

  انفجر  15  40  الخوازیق

  من خلف الجبل... زوجتي وراء  20  51  موت العصافیر

  أنا  1  68  أیها القبطان

  ال أعرف من أي قرى عامل من صیفین تخرج  13  70  جي سفن..بي..ار

  إن  15  129  بحار البحارین

  أین هو العشق  19  106  عروس السفائن

  الدنيء  20  107  

  یكافئك الطلقاء...أقول لناصر   20  115  

  143-142ص      

  یا رب ما  20  146  

  151-147ص      
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  مني خلقا.. أن یكن تاب   10  152  

  یوم  17  181  قل هي البندقیة أنت

  في األحالم  18  435  طلقة ثم الحدث

  ها أنا  20  437  

  والنیل  10  444  

   اآلنإذا أصاب  8  449  

  دبغدا  12    

  لمن سأعطیه  2  450  

  طنب الكبرى  1  484  تل الزعتر

ترنیمات استیقظت ذات 
  صباح

497  16-
19  

  مرصعة كاللؤلؤ... هذیني

  وما زلل  1  540  المسلخ الدولي

  لو كان یحكي إنما املل   8  542  

  وال لف وال جدل  15  543  

  السكین تختزل...أما اآلن  6  544  

  والقبل... قلم یسمع  10  546  

  كالها طفل... فما جوعي   5  548  

  -: استبدال أسطر شعریة بأخرى  ـهـ

  س  ص  دار صفا  دار قنبر  س  ص  القصیدة

  7-2  104  إنها من.. أعللها بعلیلمن .. یكاد السكوت  14  262عروس 
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  االندفاع  السفائن

  275  9 -
11  

واقتسم .. ومصر التي 
  السفهاء

ومصر الرحیمة ال ترحم 
  السفهاء

115  12-
13  

ثم طلقة 
  الحدث

  1  445  صون العهد قم للوعد  كوني الرعد كوني الوعد  8  218

المسلخ 
  الدولي

فلم نسمع فكشر نابه   1  88
  الخجل

  5  544  ًفأصبح كل شبر مساخا

  1  546  من قبضات من رحلوا  من شعب ویحتمل  8  89  

كمعصم طفلة یرتادها   10    
  مستعمر عجل

  3    فوق من قتلوا

  : صفا  في طبعة دارة أسطر مكرر-و

كلهـــا ..... وحبــره الــذي : "، فــي قولـــه)20(، س )524(ظهــر ذلــك فــي قـــصیدة المــسلخ الــدولي ص 
  . )18( ، س)548( ینتهي الخلل، ص..... قبیل ذهابكم : ، وكذلك في قوله"حیل

  : طبعة دار العامل :5:2

  تل الزعتر : 1:5:2

  -:شكاال منهاأت في هذه القصیدة  بین الطبعتین اتخذت االختالفا

   -:استبدال حرف بأخرى أو سقوط بعض الحروف  - أ

  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  ًجیشا  ُإال جیشا  11  168

  رقبالن  بالنخر  7  169
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  رأنا  رأنها  14  170

  جسد الواحد  جسداً  واحد  1  171

  نت  تل  8  

  ینشر  تنشر  11  

  الخیمة الخیمة  الخمیة الخمیة  11  

  نل  ال  15  

  وخلو  خلو  10  174

  بدون  ونوبد  1  177

  فیا  یا  4  181

  أنا أبن إل  یا ابن إل  10  

  شواه  شراه  15  182

  فالتفتت  فالتفت  4  188

  یدي  ید  6  

  العربي  ربعال  14  

  ابن  بن  11  189

  -:استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات -ب 

  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  یغلق  یغمض  9  167

  ویلقین  ویمشین  10  169

  أللما  األرض  5  171
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  ) مرات3(وا نتقمال ت  وابرقتوا ال تبرقتال تنتقموا ال ت  4  172

  في هذا  قلیل في هذا  15  

  سادة هیا  سادة  4  173

  على  هذا  10  

  أبهى  أبدأ  13  174

  فدعوا  وضعوا  2  178

  فوق  أحباب  8  

  أولئك نحن قدر  من أولئك  12  

  فجوات  خصیات  15  179

  صدور  صدور سبایا  9  180

  نسلوا جلد  دثج ننسل  9  182

  نفط الكعبة  نفط بن الكعبة  11  184

  مذهول  مشغول  12  

  ماء من  ماء الجنة من  6  188

  باسل فیران  نطاح كباش فئران  6  189

  إكبار  دسبور  8  

  -: سقوط أسطر شعریة أو كلمات من طبعة دار العامل -ج

  -:وردت في المواطن اآلتیة 

  . )5(س ، )175(ص":ألقوا القبض علیه" -2.  )15(س، )169(ص":ةأسمعتم عرب اللعن" -1
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  . )15(س ،)177( ص ":أبطأ أبطأ" -4.       )13(  س ، )176( ص ":ال تقتربوا" -3

  . )4(س ، )187(ص ":األسود" -6.      )13(س ،)180(ص ":ةهنا ال تمزح یا قردالنار "-5

  -: إضافة كلمات أو أسطر شعریة لطبعة دار العامل -د

  . )7 (س ،)7(  ص ":ال تقتربوا"-2.                   )9( س ، )3( ص ":هذا" -1

  . )17( س ، )16( ص ":أولئك نحن" -4.               )1(  س ،)10(  ص ":أبكي" -3

  . )16( س ، )20( ص ":قردة قردة" -5

   -: استبدال أسطر شعریة بأخرىهـ ـ

  -:وردت في موضعین

ـــا فــــي أوجــــه"-1 ـــسوق علیهـ ــــرفــــي طبعــــة " والـ وردت فــــي دار العامــــل و ،)5(، س170(، صدار قنب
  ).4(، س)6(، ص"یطوف علیها في األوج"

ــوفأ"-2 ــــوت وحــــ ـــرف رخیــ ــــي طبعــــــة دار قنبــــــر "حــــــد یعـــ ــتبدلت بكلمــــــة ،)13(،س)186(، صفــ  اســــ
  .)1(، س)19(، صفي دار العامل"وصح"

   عروس السفائن:2:5:2

  - :ة اآلتیاألشكالاالختالف بین الطبعتین اتخذت 

  -:روف بأخرى أو سقوط بعض الحروفاستبدال ح  - أ

  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  ولیلي  دلیلي  12  260

  لیلجیة  النتلجیة  6  261
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  زهرة  من زهرتي  9  

  معي  معي في  4  262

  والكون  فالكون  5  263

  یاء  زاء  5  

  رخد  خصر  10  

  على  وعلى  10  

  تؤجج  یؤجج  15  

  وقد دارت  ودارت  11  271

  یرجئ  ترجئ  12  

  وترتفع  تفعتر  1  273

  وأصرخ  أصرخ  1  

  جوازراإل  اإلردواز  3  

  في اهتزاز  باهتزاز  4  

  الموت  الموتى  7  

  وقد سرقوا  سرقوا  12  

  ولكن  لكن  4  274

  ولیست  ولیس  7  265

  ینز  یلز  8  

  ما  إن  12  270

  الدیم  الجیم  1  271
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  فیه  فیها  2  

  وال  ما  5  283

  -:استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكلمات-ب

  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  بهجة  زمن  13  260

  زمان  یا له من زمان  1  261

  والزمن األرجواني  والرب األرجوان  7  

  والزبد  هو الزبد  8  

  أنا لست  تریثت  10  

  جريغال  الضجري  10  

  تمالء  سطح  11  

  بات  تعبى  1  262

  لقباأل  بال قلب  3  

  ال تشارك  یا لنتشائك  2  263

  ویبدو  ویزهو  3  

  شدة  فوقها شدة  6  

  فجوة ال تحد  صبوة ال یند  4  264

  ةأنف  تقأم  6  

  كم  یا  4  272

  نهد  نسر  5  273
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  صحت  صحت قف  10  

  یجدي  یصغي  2  274

  كافور یجديمتى كان   متى كان كافون یصغي  4  

  بل  لكنهم  6  

  والثوب في الق الصبح قز  والبرد في الق الصبح خز  4  265

  آخر اللیل  الفجر  5  

  فال  رسى  6  

  المحیطات  البحار  7  

  وهي  نحی  7  266

  من فقمات  وینقذ من فقمات  11  

  یا بحر یا رب  یا رب یا رقص  14  

  دفنت طفلة  دفن الطفل في  8  270

  یسافر في آخر  یهاجر في موهن  10  

  قمر قتل  جنة أنهك  1  271

  ملهى  نذرا  13  281

  نوره  مهره  1  282

  بلیل  بوادي  1  283

  -: شعریة أو كلمات من طبعة دار العامل  سقوط أسطر-ج

  أسطر شعریة غیر واردة في طبعة دار العامل  س  ص

  ة قلبيغلم یبقى شيء لم یطبق على مض    258
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  تم البناء....... فوانیس في عنق    258-259

  یا وجد یا وجد  3  261

  محشد  11  

  ینحن قبیل  12  

  طبیعته یستمد........ فأین سیلقى    266

  زوردأیا ال  4  

  ّوللشد شد  8  

  أشد  10  

  الخلق  13  

قسم من هذه األسطر موجود في ( مصیر لجوج........ إذا رن    264-271
  ) من طبعة دار العامل30-29ص 

  اءفالزمان الص... وفاض اإلناء  12  265

  فاجتمع الفقراء...وقبل لنا   5  270

  حلو یساء... عروس السفائن  10-14  282

   -: أسطر شعریة لطبعة دار العامل إضافة كلمات أو-د

  أسطر شعریة مضافة لطبعة دار العامل  س  ص

  ءوال  14  25

  مدمى من الناس في البر  12  26

  إن الممالیك في غفوة  13  

  ناموا على فخذ عشق  14  28
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  ینقذ  3  31

  ولكن هو المال یفعل  20  32

  إذ منعوا دفنها  21  

   للشعوب القضاء.....ٕواني أنبه   12  33

  -: استبدال أسطر شعریة بأخرى أو خلط في األسطر الشعریة هـ ـ

  س  ص  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  6  24  المزدارة.. إن الحروف  خلط في األبیات    259

  10    خاطري إال النشید  خاطري اآلن إال النشیج  5  261

  14  25  خذیني إلى البحر  سلیل السفائن  1  263

  13  26  والجماهیر في غفوة  أفخاذهم ... إن الجماهیر   8  271

  14  27   القبرات....یرتفع اللیل    الذهبیة...یرتفع الصبح  14  272

  7  29  إال استیاء.. ٕوان الشعوب  275-274خلط ص    

  3  30  ال ترو.. فان الشیاقة  ال تند... الحروف لها  14  264

  5    دمعة ال تنز.. ومن العبقریات   وصرت إلى.. فان ساح   1  265

  5  33  في الخلیج ویعوي الخلیج  الوح فیها النئیجیت  13  270

  9    منه اللهیب.. عروس السفائن   الضجیج.....ویرتفع   14  

   موالي أبي اللیلة موت العصافیر على دك:3:5:2

  -: على النحو األتي الطبعتینبین  االختالفات جاءت

  -:استبدال حروف بأخرى وسقوط بعض الحروف   - أ



 294 

  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  وفي أعینها  وأعنیها  8  533

  أن أال فق  إني أفق  10  

  ما زالت  ما زال  14  

  العشیقة  العتیقة  4  535

  العتیقة  عتیقة  3  

  شعبا  كعبا  7  

  عیدونیس  سیعدون  7  

  وما  ما  9  

  اتثائبت  ها تثاءبت  14  

  للسوااح  للسواح  2  536

  النكات  النكت  6  

  -:مات  استبدال كلمات بأخرى أو سقوط بعض الكل–ب 

  دار العامل  دار قنبر  س  ص

  مشیل  لیمس  1  533

  جمرات  صغیرات  8  

  ألما  وأنا  10  

  األضابیر  االباطیر  13  

  لتفریغب أنابی   لتصریفبأنابی  3  535

  ونوم  وعفو  13  
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  قل  خذ  1  536

  ) قصیدة عن السلطنة المتوكلیةمن(متنكساً   ملتفتاً   5  538

  -:امل  إضافة أسطر شعریة لطبعة دار الع-ج

  -:وظهرت في موضعین 

  ).5(،س)35(ص":والسیف على أفق الشمالین شهید "-1

  .)20(س  ، )36(ص  ":كعباً  حدیقة.... زوجتي خلف "-2

  .)2(س  ، )37(ص  ":لم یسلم" -3

  : سقوط اسطر شعریة من طبعة دار العامل-د

 ).12-11( ، س)533(ص"هذا الصبا أین البیوت"وظهر ذلك في السطر الشعري

  -:استبدال أسطر شعریة بأخرى هـ ـ 

 ،)3(، س)534(، ص دار قنبــر طبعــةفــي" رقاقــد فــ... أنــت فــي بــستان  "  الــسطر الــشعرياســتبدل
  ).14(، س)35(، ص"طرته األقاویل... عرب نحن  " بعبارة
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Abstract  

The letter emphasises about the acceptance of critics to the poet 

Mudafar AL-Nawab  The critics studied the introduction of the editions 

which the poet has issued. The researchers talked about the studies of the 

critics according to the social point of view  as well as the rhetorical 

system. The studies have also talked about more than one method. The 

researcher showed us in the last section the studies of the poet according to 

the topic. 

In the second chapter the researcher went on to compare between the 

editions of the poet previously depending on the publishing which the poet 

knows about and those he doesn't knows. He also showed the differences 

between them as well as which is better than which according to the 

reasons behind those differences. The comparison has been done by the 

poet between more than eleven publishing. 

In the third chapter ,the researcher focused on the poems which the 

poet has read in more than one way. This chapter talked about nine poems 

having more than one way. 

In the conclwion , the researcher focused on the main results and 

concluded on the different opinions of the critics. It talks about the position 

of the poet and the differences between the publishing. 
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