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 اجلواهري شعر يف الرفض

 وجتلياته أمناطه من

 كربالء جامعة-التربية كلية ،العربية اللغة قسم؛ يالطائ طه حسن رفل م.د.
  كربالء جامعة-التربية كلية ،العربية اللغة قسم ؛الشبلي محمد نعيم م.حربي

 

 ملخص البحث:
( بال  اسة وال حلب ، -اته مر أمناطه وجتلب -تداوا ه ا البح  موضوع)الرفض يف   ر اجلواهري 

وق  قسم عل  مبح ني سبقهما متهب  وأعقبهما يامتة ، أبان ال مهب  م هوم الرفض يف اللغدة واألصديالح ،   
ود س املبح  األوا أبر  أمناط الرفض يف   ر اجلواهري وهما: الرفض السباسي والرفض األج مداعي،  

ه عرب ثالثة مقاص  هي: الغض  واملزاج ال و ي أوال، فبما  ص  املبح  ال اني أهم جتلبات الرفض يف   ر
اىل يامتدة م لدع أبدر  الد دائج الدي       -ب د   لدك   -فالستر ة ثانبا، فاألغرتاب ثال ا، ثدم يلد  البحد    

 توصلع البها ه ه ال  اسة.

 املقدمة
صدحبه   والدتبة املد جبدة مدر   ،وعل  ال رت  الياهر  مر  له ،والصال  والسالم عل  يري يلقه أمج ني 

 ، وب  .......
واطخوض م ده  صديحبك إىل عدام م ددوع  ل ده احلمداس ال دو ي        ،فاحل    عر اجلواهري  و  دجون  

والص ق الش و ي واملواقف الواضحة حبدا وامل داقضة أحبانا أير ملا مت  ع به  تصب ه مر جرأ  وصدراحة  
ة وحتمد  األم الدداجم عدر عد م تقبد       اىل املواجهد  -يف كد ري مدر األحبدان   –قداده   يف ال  بري وكرب اء عدبف

فحدو ب   ،ب ضهم ل لك الكرب اء وق  قاده  لك األمر اىل يوض حبا  ملبئة بامل اع  واملصدائ  وامل اهدات  
ودفدر يف   ،ومات غر با ،وعا  غر با يف بل ه ويف يا ج بل ه يف فكره وعبشه و  قه فاع ق  وحبس ون ي
قربه يا طة ال راق فرمسع ويط علبهدا أببدات لده ت غدد  ةد       مقرب  الغرباء بسو  ا موصبا أن ترسم عل  

 ال راق. 
إن تلك احلبا  القاسبة املؤملة كان مر أهدم أسدبابها حالدة الدرفض الكدبري  الدي عا دها اجلدواهري والدي           

 ،ومدا هدو علبده مدر وهدر ويدو       ،ف مد  اىل  سدم واقد  اجمل مد  املدرتدي      ،ييع له ك ريا مر مالمح حباته
يف ندزاع مر در    ،كانع السب  الرئبس و اء ثو ته ومترده ال ي دام م ده طدو ال   ،ت   وال حتص وسلببات ال 

واس سدالم الدداس    ،وبني الواق  ال ي يدقده ب قالبد ه وأعرافده البالبدة     ،بني فكره وما حيلم به لد سه وجمل م ه
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 –لد اف  األهدم   هد ا كدان ا   ول د   ،ألق ا هم ويضوعهم لسلية أعل  ال  همها سوى مصاحلها وأطماعهدا 
فجاء   ره  ،إلعالن  فضه امليل  لك  أنواع اطخضوع وال هاون يف سبب  حتقب  احلر ات -بالدسبة للشاعر

حيكددي  وا ددة  لددك الشدداعر الدد ي أطلدد  صددرية الددرفض بددأعل  صددوته الدد ي تصدديك مددده   -يف أغلبدده  –
 –ل رط   ته – لك الصوت  ب  ح   إّن ،وت  رى به احلقائ  عر ك  ما  غل ها مر   ف وي اع ،املسام 

 ق  جرح إحساسه املرهف ويب  أمانبه اجلمبلة الي طاملا حلم بها.
ق  ت اي  يف ك ري مر ثدا ا   ره الي طب ها بياب  ال و   وامل ركة الكدبري  يف   (الرفض)ولكون موضوع 

 -رفض يف  د ر اجلدواهري  فق  ج لدا خن ا ه عدوانا لبح دا املوسوم بد )الد  ،سبب  حتر راإلنسان مر ال بود ة
. ول    لك االي با  قد  فدرض علبددا م اب دة حباتده وا د ا ه بكد  ت اصدبلها بغبدة          (-مر أمناطه وجتلباته 

  ،ال  رف عر ك   عل  األسباب واملؤثرات الي عمقع عدصر الرفض ل  ه
أمددا البحدد  فقدد  تكددون مددر مبحدد ني سددبقهما متهبدد  ت رفدددا مددر ياللدده علدد  م هددوم الددرفض لغددة               
واصيالحا.وق  تضدمر املبحد  األوا اطخدوض يف أبدر  أمنداط الدرفض يف  د ر اجلدواهري وقد  قسدم علد             

 فبما د سدا يف ال انبة الرفض األج ماعي.،فقرتني حت ثدا يف األوىل عر الرفض السباسي
 أما املبح  ال اني فق  تيرقدا فبه إىل  ص  أهم جتلبات الرفض يف   ره وهي: الغض  واملدزاج ال دو ي  

فالستر ة الدي وظ هدا لل  دبري عدر كد ري       ،ال ي غل  عل   تصب ه ب    الظروف واملواقف الي واجهها
ثم األغرتاب ال ي كان ن بجة ل  م حتق   ،مر حاالت الرفض لواق  الداس و ضويهم واس سالمهم للق  

توصد  البهدا البحد .     أماله يف تغبري لواق  امل روض واصالحه وأعق   لك يامتة م لدع أبدر  الد دائج الدي    
وأير دعوانا ان احلم  هلل  ب ال املني والصال  والسالم عل  أ رف اطخل  أمج ني حمم  الادي األمني واله 

 اليببني وصحبه املبامني. 
  التمهيد

 مفهوم الرفض 
 ،(0 قرتب مر م د  م هوم الرفض يف اللغة م داه يف األصيالح، فهو يف اللغة: الرتك يف أح  م انبده ) 

مدها مدا هدو  اتدي     ،وأسباب ه ه الظاهر  ك ري  ،وهو يف الش ر   ين م ا ضة الدظام وأطر احلبا  ومظاهرها
ومدها مدا هدو موضدوعي أو يدا جي ُ لقدي بظاللده علد  الشداعر بوصد ه واحد ًا مدر أبدداء              ،ياص بالشاعر

عبددة واالق صداد ة والببئبددة  اجمل مد  وهد ا األيددري )املوضدوعي(    لد  بددالظروف السباسدبة وال  دبدة واالج ما      
وهدو حركدة فوضدو ة تصد   عدر       ،ال مدرد  األوا: ،مب هومني  ير ر م ال مني الرفض(.و رتبط م هوم 1)

جتربة ال رد و كون الرفض فبها جملرد الدرفض وبد ون تقد  م البد    ولكدده علد  األعدم األغلد   دؤدي إىل          
ر  وحتاوا أن ت يلها يف صمبم احلبا  وأن تشك  وهي حركة مدظمة تب أ مر ال ك ،ال و   ال كر . وال اني:

 (.7ال    مبا      وه ه ال كر  ح   ختل  عاملًا ج   ًا )
وإ ا ما أ اد الشاعر أن  ص  ب ده إىل مرحلة ناضجة مر مراح  الرفض ف لبه أن   تل  مر أسر ال ام 

مب دد  أن ييابده  رتكدز علد       ،املوضوعي و بين ييابه الرافض لغو ا ةب   قوم بدد )أدجلدة( ييابده ال دين    
ول    لك   سرلدا سب  اس هالك ب ض األعماا الش ر ة الدي ال ت دبأل أك در مدر  ومهدا أو       ،وعي الواق 

ومدر  لدك خنلد  إىل أّن أبهد       ،إ  م ت دربعر واق هدا ت دبريًا لغو دًا فدبدًا مؤدجلداً       ،مداسب هاالي قبلع فبهدا 
 تد صر لل ر بق   ما تد صر لأل د ولوجبا ألّن كلبهمدا   يلد     صو   ممكدة للد  الش ري الرافض تلك الي

 اآلير و  بأل مر يالله.



 
 
 

 001 

 ل ا را ال  د
 

وال  ك يف أّن نظر  الشاعر للحبا  ت رتض االن ماج فبها وت هدم أب ادهدا أواًل ثدم  كدون املوقدف الد ي       
بأل ببدهدا دو كدبري   غري م داسني أّن ل جربة الشاعر وثقاف ه وظروف حباته وحبا  اجلماعة الي    ،  بداه مدها

 (.4يف بلو   املوقف ال ي  د هي إلبه )
واجلواهري واحد  مدر الشد راء الد  ر ولد وا وولد  م هدم الدرفض لكد  مدا  دراه مدافبدًا للقدبم الراسدتة               

واليباع امل لونة الي تلونع بها  ،فضاًل عر ال قالب  واألعراف البالبة ،وامل بلو   يف اجمل م ات امل نبة احل   ة
ومدر جاند   يدر الشد وب      ،واس ة مر الداس قاد  وحكامدا ومسدؤولني كبدا  يف ال ولدة مدر جاند         رحية

أن سددها مبددا مت  ددع بدده مددر  ضددوخ واس سددالم وضدد ف.وه ا ماسددد داوله بال  اسددة يف املددنت الشدد ري عددد      
 اجلواهري

 : من أمناط الرفض يف شعر اجلواهرياألول املبحث
  السياسي الرفض: واًلأ 

 ،واهري مرحلددة سباسددبة مضدديربة أثددّر فبهددا ال سدداد السباسددي واالق صددادي تددأثريًا كددبرياً لقدد  عاصددر اجلدد
ح    كلع ق حات  ،فأح ث  لك يلاًل ظاهرًا يف الرتكب  االج ماعي. وق  ت  دت مصاد    لك اطخل 

و بين  ،  ر ة اس  مرها الشاعر لبداء واق  فين مر  لك الواق  املوضوعي ال ي أس ياع أن   لع مر أسره
عاملًا فدبًا لغو ًا ياصًا. ول د  هد ا األمرهدو أحد  أسدرا  متبدز اجلدواهري الد ي مت دزج عدد ه            –عرب الرفض  –

فاّندا ن  ك  ،اإلنسانبة بالشاعر ة. وعد ما ندظر إىل الش ر بوص ه إها ًا لغو ا وبداء واق   ير عر طر   اللغة
وق    ياصة عل  ال  بري. وه ا  ،يف الدظر إىل املواقف أّن  لك    م  عل  م ى مت   الشاعر ةساسبة عالبة

 ما ميبز نصوص اجلواهري الرافضة.
فق  ظهرت بواد  الرفض عد ه مدد  ط ول ده حبدمدا متدرد علد  واقد  د اسد ه الدي فرضدها علبده والد ه "            

ا ي يف اأُلسدر  القاسي الصا م " ال ي س   إلع اده كي   بوأ مكانة د دبة م مبز . وكان  لك هو ال قلب  اجلد 
ول لك فرض عل  اجلواهري الّصن مدهجًا صا مًا ب   أن ي م القر ن وُألزم ة ن ييبة  ،الدج بة امل روفة

ومداد  مدر مدواد ك داب " سدلبم       ،وقي ة مر " أمالي القالي " وقصب   مر د وان امل دن ،مر " نهج البالغة "
 (5صاد  " يف اجلغرافبا  ومبًا. )

لزام يف دايله الرفض ل لك ال  اسة ال قلب  ة " ول د  عقدم ال  اسدة وطرقهدا املل و دة      وق  عمّ   لك اإل
كما أّن ول ه بالش ر يف وقع مبكر مر حباته حرفه عر ج  ة ال  اسة "  ،كانع السب  املبا ر يف مترده علبها

لدق . فضاًل عر عل  الرغم مما  اع يف جمالس الدجف مر حلقات فكر ة وثقافبة مشحونة بال كاهة وا ،(6)
االه مام باحلبا  السباسبة والقرب مدها. فق  عاصر اجلواهري تصاع  امل  الوطين وال و ي يف ال راق اب د اء   

والدي جسد ها    ،وال دراق ب امدة   ،مر ثو   ال شر ر الي كان لا ص اها الواس  يف جم مد  الدجدف خباصدة   
ب  ات الرفض ل  ه. وقد  اهد م فبهدا ب  اصدب  تلدك       اعرنا يف قصب ته " ثو   ال شر ر " الي  كلع أوىل 

وقدد  توّضددح مددر ياللددا يّيدده السباسددي ال ددو ي الددرافض لكدد  أ ددكاا ال سددلط واجلددو   ،ال ددو   وثوا هددا
والظلم. واض ًا نص  عبدبه حقبقة  استة وهدي أّن الدضداا يف تلدك املرحلدة ال صدببة لده طرفدان: الشد           

  ما  األنكلبزي واحلكومة واملس غلني. وق  ج ل ه تلك احلقبقة "  اعر ال راقي  مب  طبقاته يف مقاب  اإلس
 (.3امل ركة املزدوجة ض  االس  ما  وض  االس غالا اليبقي اإلقياعي ثم الرأمسالي " )

أو مسا سة  ،إّن فكر  الرفض السباسي عد  اجلواهري ترتكز يف دحض فكر  ال تا ا وال هاون م  احمل  
ىل أنصاف حلوا. فتياب اجلواهري الرافض  دب  مر إميانده احلقبقدي بالشد   وق  تده     احلكام يف ال وص  إ

وإميانه القداط  بدأّن القضدبة ال حتسدم إال بالك داح املسدلح وتقد  م ال ضدحبات          ،عل  االن صا  عل  سلبباته
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الرفض.  –ري عد  اجلواه –وإّن أ ة حماولة أيرى ن بج ها  ،ال م( هو احل  الوحب  حلسم األمر)الستبة. فد 
 (1إنها ال  اء ال ي  بح  عده." ) ،فهو "جي   مر الشهاد  جزء ا ضرو  ًا مر ال جربة السباسبة والش ر ة

 لق  جتسد  إميانده هد ا بسلسدلة طو لدة مدر القصدائ  ال و  دة الدي ت حد ث عدر ال حدر  والشدهاد  والد م              
يف مدؤمتر   ، اء والد م  ال ، بة اطخدوعيل ع غا ،دم الشهب  ،ومر أهم تلك القصائ :  وم الشهب  ،الغالي

 ... وغريها.،س البدغراد ،احملّرقة ،عب  احلمب  كرامي ،ها م الوتري ،أيي ج  ر ،احملامني
وُعرف  ، رتدد يف احملاف  ال رببة لألح اث وت لبقاته ال ائمة علبها ق  ج لع أمسه يمواكبة اجلواهر إّن

 واملشا ك الصادق يف عملبدة الدهضدة   ،افض للواق  ال ربي البائسالر مد   لك احلني بالشاعر ال و ي امل مرد
 ال رببة. ال كر ة وال حر  ة للبل ان

ضدد  م اهدد     0141 عددام (وثبددة كددانون )م ركددة اجلسددر  ول دد  أهددم حميددة يف حباتدده هددي مشددا ك ه يف   
 ،لسباسدي احلد     ويف تا  خ ال دراق ا  ،والش ر ة الدضالبة مهمة يف مسريته ان يافة)بو تسموث( الي ُت    

)أيدي  الداد     قصدب ته فددظم علد  إثرهدا     ،ضمر الشه اء ال  ر سدقيوا علد  اجلسدر   ًا ه ج  رافبها أي فق 
 )مر امل قا ب( (1) الي  قوا فبها ج  ر(

 ت لددددددددم ال أنددددددددع أم أت لددددددددم 
 ةقولدددددد كاملدددددد عي لددددددبس فددددددم 

 اجلبدددداع  نيقامُلدددد   علدددد   صددددبُح
 امُلهي ددددددددني بددددددددالد ر  و ه ددددددددُف

 

 

 فددددددُم لضددددددحا اا جددددددراح بددددددأنَّ
  سدددددددددرتحُم كددددددددد ير ولدددددددددبس
 تي مددددددددوا دمدددددددداءُكُم أ  قددددددددوا
 ُتكرمدددددددددوا ِلئدددددددددامكُم أِهددددددددددوا

 

حيّركه يف  ،مب اني الرفض يف ك  ببع مدها ضجيف قصب ته )أيي ج  ر( تكاد ت يلغة يياب اجلواهر إّن
ديلقدًا  ا وتكام  عد ه لبصبح ممسولكر  لك احلزن ال اتي ق   ،ك الش و  باألم واحلزن عل  فق  أيبهل 

 وال أ  جلراحات الش  . واملواجهة احلقبقبة الي عمادها ال م والشهاد  م اني ال و   ك  عامًا لل  بري عر
وأكرب تلك املصائ  هّمه السباسي وأ مة املواطدة ل  ه  ،لق  توالع احملر واملصائ  عل   أس اجلواهري

ربدة وال شدر   وال دو   اده يف  حل ده     ح د  أصدبحع الغ   ،واحلرب الضدروس الدي  ددها كبدا  ال ولدة علبده      
و فضده اجملاملدة علد  حسداب ن سده ومواق ده        ،سب  مر صراح ه وجرأته يف مواجهة اآليدر ر بو ،اليو لة
 لك الشتصبة لال ي أقبم  فإنه وعل  أثر قصب ته )عب  احلمب  كرامي( الي قالا يف احل   ال أببين ،الوطدبة

( )مدر  01:) قدوا  ،مد   مدر الدزمر    مدر لبددان ومدد  مدر ديولدا      فإنه ق  ت رض إىل اليدرد  ،م0150 عام
 الكام (

 - قصدداُ  اليغددا  وأعمدداُ  - بدداٍق
 ِهعدددددبري ن دددددُح األصددددد اء م جددددداوَب

 

 َمددددّوا  عدددداطر جمدددد ك ِسدددد ر مددددر 
 إعصددددا   دددد اته وَن ددددح ،َلي ددددٌف

 

- - - - - 
- - - - - 

  

 عصدددددابٌة تشددددداء مدددددا وتدددددَأمُر تدهددددد 
 دشد الد بهدا  عصد ع   ملدا  يزائدهدا  يو ع 

 ضماُنها الش وب ودُم - ج ت س دوا
 

 سددددد  ما ا فوقهدددددا و دددددأمُر  دهددددد  
 واألصدددها   ،واألسدددباُط ،ددددهوات

 "الدددد والُ " فأمددددّ ها - و فاُههددددا
 

 ،تلك واح   مر أعم  صو  الرفض ال دا خيي لكد  مظداهر اإلنصدباع واطخضدوع      يُتَ    قصب   اجلواهر
 ،  ي ا دا الدد س مهمدا كاندع ال واقد      عدر كد   واإلفصداح ب  هي ملحمة إنسدانبة مس هدا اجلدرأ  وال حد ي     

بلغع م اها حدني "تبلدغ الد دوس حداجرهدا ضدبقًا       -ل ى الشاعر  -فاجلرأ  يف مواجهة األنظمة احلاكمة 
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دون أن جتد  هد ه األ مدة مدا   رجهدا أو       ،وتيل ًا إىل ال غبري ال اصدف ،و فضا لا ،باألوضاع ونقمة علبها
 (.00) "  جرها

 ،والقائ  بد سه س  اضة عر اجلمهو السه  لك البي  الشجاع ال ي حياوا ايف ن  يوق  وج  اجلواهر 
ه وطاقاتده اطخاصدة  شدك     ناتد ح د  لكأنده بإمكا   ،إ  َع َّ ن سه "م اداًل موضوعبًا جملمد  حركدة الواقد  وقدواه    

ي(  قوا يف قصب ته )ها دم الدوتر   ،(01)" ها ح بااجو جربوتها ومكابرتها ظواهر اليبب ة اطخا قة يفإح ى 
(07:) 

 )مر الكام (
 سددداط  هدددم  ظددد  كبدددف وتقدددوا

 جددددال كمددددا الددددبقني ُأنببددددك اآلن
 فلقددد  سدددكع خماطبدددا إ  م أجددد   
 انببدددك عدددر  دددر اليغدددام م ددداجرا  

 
 نكا دددة ماليغدددا  دددر عدددر أنببدددك

 ُم َّلدددَهبًا صددداعقًا بدددي ب لدددواا لقددد 
 

 نابدده  دشدد  اجلددوع علددي َحَشددَ وا
 

 دمددًا ُيض ددبع  أنهددا تشدده  فدداأل ض
 َ دددامٌخ جمدددٌ  ؟ جلدددوعا  ضدددر  مدددا ا

 إنددددي أظدددد  مدددد  الرعبددددة مرهقددددا 
 طاغبدددداً  موجددددًا بددددأن  ونحددددجب  

 قصددائ ي الزمددان فدم  فمدد ُء كد بوا 
 مددر وحتددط ،أظ ددا هم  مددر تسدد  

 علدددبهُم الببدددوت أجل حددد  هم أندددا
 

 غائبدددًا احملافددد  عدددر ال بدددون مددد ء 
 غباهبدا  ال بدون  عدر  الصباح وضح

 مر  سد ح  صد ى الشدكا  خماطبدا    
 مكاسدددباوم دددايرا، ومسددداعبا، و 

 
 اوالواجبددددد ضدددددمريهم بددددداملؤثر ر

 كا بدددا جهامدددًا بهدددم اب لبدددع وقددد 
 
 انا ددددب  بددددالي ال أ قددددط جلدددد  يف
 

 الغاضددبا الد ددبم أيددو وكددان ،مّدددي
 سدددداغبا الرعبددددة مدددد  أظدددد   أنددددي

 إنددددي أظدددد  مدددد  الرعبددددة الغبددددا   
 ومسددددا با مدافدددد ًا علبدددده سدددد وا

 ومغا بددددا مشددددا قًا جتددددوب أبدددد ا
 كا بددددا جمدددد ًا    ددددوت ،أقدددد ا هم 

 ابدددجاواحل بشددد مهم  الولبددد  يُأغدددر
 

فالصوت الاد  للشداعر م   درف البدأس أو اطخدوف مدر املواجهدة والبحد  عدر أ ض يصدبة تسد قب            
يف ج لبدة   ،فبظ  طائ دًا بدني األمصدا  ة دًا عدر  لدك الصد ى الد ي  سد جب  لد عواه           ،أفكا ه وتس وعبها

س سدالم إىل أنهدم حمدض طدني ال  قدوى علد        ال حر  وبني اال ل طو لة الد س بني اإلميان مبق    الش وب ع
  يء... وال    ي  بئًا مما  راد له.

فمر الرفض ال  وي إىل الرفض الواعي الد ي    مد     ،يومبرو  الزمر   يو  ف   الرفض عد  اجلواهر
ب ات ُ  د   جمدرد ف د  هجدائي مشدو     بد يف ال الثبد يمر القبود والدزعات ال اتبة. ف مرد اجلدواهر   ثقافة م حر 

كما يف  ،ألنها أساس ال دف و   طاقات الش   املاد ة وامل دو ة ،بالقل  والرفض امليل  للسلية و مو ها
 ( 04: )قوله

 )مر اليو  ( 
 لدهضددة  اف قددا  الشدد   يف ل مددرك

 مسدد قبمة ر ددددددددددددددددددح حبددا  فأمددا
 وإمدددا ممدددات  د هدددي اجلهددد  عدددد ه  

 ألمددددًة َنهددددوض ُ رجدددد  فددددال وإال

 أ بددددد  أ دددددأم كددددد  مدددددده ُتهدددددّبج 
 وسددؤدد اندكبدد  ي   ددددبش  دتلبدد

 ف  ددد   فدددأيرت أي ثوببدددك ترتددد ي
 امُلهدد َّدِِ األسدداس هدد ا علدد  تقددوم
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نظراته السباسبة واالج ماعبة أي ت بالدمو اليبب دي   فإّن ،وأسلوبه الش ري يوكما ت يو  لغة اجلواهر
وتغلغلدع يف   ،ي عصد ع بدال راق  "األحد اث الد   فدد  ،بسب  ما كدان  سدود اجمل مد  مدر سدلببات      واالك ماا

ولكدهدا لبسدع قبمدة داللبدة      ،وهدي قبمدة ثاب دة    ،ه الدرفض  ووعبده هدي الدي وّلد ت عدد      يوج ان اجلدواهر 
 " ي الدرافض للواقد   ادت م د  يف ال  د  اإل    ،ب  هدي تشدكبلة مجالبدة تكمدر و اءهدا قبمدة فاعلدة        ،فحس 

ألنها  ،يف حبا  الشاعروأييرها  ح   املراح وه ا ما ج   مرحلة األ ب بدبات واطخمسبدبات مر أ ،(05)
وألنها قاسبة وثقبلة عل  الشاعر ن سه مدر اجلهدة األيدرى.     ،دقبقة وحامسة عل  الص ب  الوطين مر جهة

وندزوع إىل   ،فهو يف مترد دائم ،الشاعر ال ايلي لل جاو  اس   ادفمر أهم عوام  الوعي باأل مة السباسبة 
فدظرتده إىل الواقد  كاندع " تدحدو مدحد       حالة السبات الدي ت بشدها الشد وب    و فض للبقاء عل   ،   جال 

فال قر والظلدم وام هدان كرامدة اإلنسدان وسدل  حر  ده هدي ن داج          ،علمبا  ربط الظواهر بأسبابها املوضوعبة
 (03 قوا:) ،(06مبا ر أحبانا أيرى ل لس ة احلكم وسباسة احلكام " )

 )مر اليو  ( 
  اف ددددًا "ال مددددرد" تبددددداه مددددر و ددددا

 مددددا ٌد ف مددددو  "متددددو "َغددددرَّ بددددد  ت
.................. 

 خما ددددٌ  علبدددده "عمالقددددا"تدصدددد  
 

 أ ددببا ال مددرد ندداغ  ومددر ،وكهدداًل 
 وأت بدددا ال صدددو  عقبمدددات  يدددخت

 
 ربددا ددبتًا جم "يف ال شددر ر"تزكبدده 

 

 (01) : قوا ،أب ادها ل  ه اس وتفمر ال مرد إىل ال و   املدظمة الي 
 )مر اليو  ( 

  ددد ي يف اجلمددداهري مقالبددد  أّن ولددد
 
 ثددو   ألعلدددع ك ددي يف األمددر َلددَو

 مددداهض يبددأل   ج ددي كدد  علدد 
 

 ال مدددرِد ب دسبددد بأوطددداني سدددلكُع 
 

 مشددددبِ  بددددألِف هدددد اٍم كدددد ِّ علدددد 
 الغد ِ  علد   فببكي مس اء البوم ىُ ر

 

 االجتماعي الرفض: ثانيًا
فق  ،وق  ترك  لك أثره يف ن سب ه ،حملسوببةوا ها ال داقضات وتسودها اليبقبةؤببئة متل يف ينشأ اجلواهر

كدان   صدو  أنهدا     ،فهو حبدما يرج عل  سلية الببع وامل  سة واجمل مد  والدبالط   ،ب أ  داقض ن سه أحبانا
فهو مر الداحبة ال قلبة وال كر ة كانع  تصدب ه   ،ولكر  لك م  ؤثر تأثريًا عمبقًا فبه ،خمب ة سجون كبري 

و رفض القبدود واألعدراف    ،كما  كره الرتابة وال كرا  ،و ميقع ال قم واجلمودفه ،مد  حة عل  ك  ج   
كمدا  قدرن    ،وحيا ب ال  ص  ال  ين وال رقدي وهدو بال دالي جيمد  بدني الرقدة واطخشدونة        ،الي ت رض علبه

 (01) قوا عر ن سه: ،باالع  ااال يرف 
 )مر البسبط( 

 بهدا  الدقدبض  مج  مر لد سي هًااو
 

 وتسددددكني  دددك حتر مجدددد  نقبضددده  
 

االج ماعبدة قضدبة اليبقبدة و فضده ال دام لدا ونضداله اليو د  يف سدبب           ي اجلدواهر  اه مامدات  وىلومر ُأ
باليبقدة ال مالبدة الدي طاملدا ندادى ةقوقهدا يف حماولدة ليدرح فلسد  ه           اه مامده فضاًل عر  ،ال قراء واحمل اجني

 (11) : قوا ،ال ق مبة اطخاصة عد ما أظهر مباًل إىل البسا  واحلركات االج ماعبة
 )مر البسبط( 

  تبدددًا صدددد ع الربا دددا بدددأنَّ تقضدددي  فلسدد ة وعددي عددر د ددًاج بددي لكددر



 
 
 

 011 

 ل ا را ال  د
 

 الر طبددا جيدد ين أن حكمددة مددر وأن
 

 الكربدددا ت لدددك ألدددوف  جهدددِ َب فدددرد
 

و )عقابب   ،(اإلقياعفق  أي  عل  ن سه مهمة ال فاع عر اليبقات املسحوقة يف قصائ  م   د  م  : )
 (10.  قوا مر قصب ته "اإلقياع":)وغريها ....،  ا(و )ال ،داء(

 )مر اليو  ( 
 املظددددام دفدددد  تسدددديب  قددددو  أال

 هاو دا  الشد    علد   تلقدي  أالأعني
  روندده  املصددلحون  مددا رجي  وهدد 

 ت يلددع ح دد  اإلقيدداع  دد  ت الددع
  عددانف بالسددواد اسدد ب ت وح دد 

 

 نددائم الدد ا علدد  خملددوق وإن ددا  
  احدددم نظدددر  االدقددداع محدددأ  اىل

 حدددام أضدددغاث تلدددك أم ةمواجهددد
  حدداكم  دد  أحكامهددا يف البددع عددر
 كالبهددددددائم تسدددددد اقه ن  هددددددا اىل

 

الش    بالغنب والضبم الد ي القداه علد      اإلحساسول   مر أبر  بواع  الرفض االج ماعي عد ه هو 
بة بالشد وببة ممدا تدرك  ثدا ًا ن سد      واتهامده الدوطين والقدومي    واإلن مداء أ  ي أه  السلية مر ط ر يف الدسد   

ال ام ل داقضدات اجمل مد  فهدو جيدا ي ال قالبد  االج ماعبدة        اس ب ابهفضاًل عر ع م  ،عمبقة اجل و  يف دايله
 (11) :ة(غقصب   )الدز مر و دغمس يف محأ  اجلدس وطل  الغ ران االج ماعي كما يف قوله

 )مر اطخ بف( 
 هددددالّ  هيبُتشددد أن البددد  اسددد  بقي

 دب نصددد  احلبدا   هد ه  فدددي لددددددددك
 

 غيددد قدد  الدد هر مددر إحيا ددة الددف
 الددددا يف ال قددددددددالب  تغضدددددد  لبلدددة
 إن بسددامة الشددددددددددددباب لبددالي مددر

 

 
 
 

 أناسدددده حتدددداكي وأن إنقالبددددًا رددددد
 وإف ددددراسدددددددة إن ددهددددا   إغددمبددددده

 
 إناسدة  لبددددددددلة  فددددددددي  عدددلبها  دع
 حساسدددددة مشددددداعرا وترضددددي  س

 بدداسدددددددددددددددةعدد جددلدددددددها لبددددددالي
 

ال مب  بقم  الد ات امل م د  يف موق ده الدرافض ل لدك ال قالبد  و لدك ال حجدر          إحساسه مر رغم ل  الف
 عدداده و  يف قصائ ه الغزلبة احلسبة الد ي  ظهدر فبهدا    ان كسعبقص  ة تامة  ايرتاقهاالج ماعي ال ي حاوا 

( و ببين)جدر   ومدر أبدر  تلدك القصدائ  امل مدرد      ،إىل ما أحكم قبض ه  جاا ال  ر يف وق هدا  االنصباع فضه 
 ( وغريها.ةة(و )لبلة م ها( و )عر انغ)الدز

مر إّن اجلواهري ق  ول  إلح ى ال وائد  الدج بدة امل   ددة إال اّن ندا ع الدرفض وال مدرد يف        وعل  الرغم
ن لا ما حيرمونده  وحيللو ،دايله ق  ب أ  كرب م  ك  موقف مر مواقف  جاا ال  ر ال  ر  داقضون أن سهم

 قدوا يف قصدب ته "جدرببين":     ،مر  لك املديل  ب أ اجلواهري هجومه علبهم و فضه لد  دهم ،عل  غريهم
(17) 

 اطخ بف( )مر 

 وال  دد  ال دبأل  يف اجلمهدو   ضد   أنا
 كددد  مدددايف احلبدددا  مدددر م ددد  ال بدددد   

 الّددددددددا يف وامُلددددددد اجا  ال قالبددددددد 
 

 ردددد  ددددددال يف وضدد  ه ،ُطددرا  دريدكدد 
 ومددددر لدددد   بهددددا  ددددزدهبين دددددأل 

 فيددددددني حددددددرٍّ لكدددددد  عدددددد و  س
 

ال خي ل ددون كدد ريا يف اسدد غاللم   -يف نظددره  -فرجدداا الدد  ر و جدداا ال ولددة وحكامهددا أ ضددا بدداتوا  
الش وب وحماوالتهم إسكات صوت احل  وامليالبة باس حقاقات الش وب. فمحاولة املد ق ني أم الده ت جسد     

 (14 قوا يف قصب ته ) ج بون(:) ،يف  فضهم   اء الداس وت كريهم الرج ي
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 )مر اليو  ( 
 األ مددددددات هددددددددد ه طدددو ال سددد بق 

 بواسددددددد  مصلدددددحون  ددلددددها م ا ا
 مدددكرها  الشد    حيم  طو ال سببق 

 احكمع الشرق يف األ هاق مر قبودا
 حدددددقوقددددددده  جد   الشد    أن تر أم

  

 الصددد مات عمرهدددا تقصدددر م ا ا 
 ك دددددا  عون ددددد  فبمدددددا جر ئدددددون
 ال ددرتات ابقددع قدد  مددر مسدداوىء
 حدلقدددددات لددددها اهلددددبه لد ستددددري

 مم لكدددددات لألفدددددراد البدددددوم هدددددي
 

وقد   ،وجداءت تأ بد ا ل د ح م  سدة للبددات يف الدجف     ،م0111أما قصب ته)علموها( فقد  نظمهدا عدام    
 (15 قوا:)،واجه اف  احها م ا ضة ب ض ال لماء

 )مر اطخ بف( 
  ددددددا ا ك ددددداكم فقددددد  علموهدددددا

 أندددددددا ال قهقدددددددر مدددددددر  انددددددداوك
 كدددادت حدددني علددد  حالددددا هددد ه

 
 الشددرق يف واجلهدد  للجمددود قدداد 
 دامبددددداحمل دو  مددددألت بك ددددي لددددو

  ال  ددددد حيسدددد  أن بالدددد  ر ا د اء
 هدددوج الشدددرق يف األد دددان وبدددالء

 

 عدددا ا ال لدددم حتسددد  ان وك اهدددا 
 الصدددغا ا األمدددو  ح ددد  ن ددداجل م

 االقددددد ا ا تسدددددب  الغدددددرب أمدددددم
 

  اتدصراسددددد  ما الشددددد   علددددد 
 نددددددا ا اجلهولددددة املددددرأ  عددددر دددددر

 أمدددددددا ا ويز دددددددة  هددددددد  ددددددددر
 اح كددا ا الد ددوس سدداموا بامسدده 

 

فق  حتّ ث يف م كراته عر حجم اإل كاالت الي سدببها للملدك فبصد  األوا بسدب  أ د ا ه امل مدرد        
 ف مدة قصدائ  أقامدع الد نبا وم تق د ها م د  قصدب          ، قوا: "وم   لك كان  د حملين  ،وسلوكه امل يرف

 (.16"الرج بون" و "جرببين" الي ان ق ت فبها ال لماء علمًا بأن عائلي تد مي إىل ه ه ال ئة" )
فقد    ،وال لدة الدي لدبس لدا دواء     ،أما عام  ال قر فق  كان بالدسبة للجدواهري  أس املصدائ  والدبالء   

مدر املداا واألمدالك كمدا     إ  نشأ يف أسر  ع ب ة م حتدن   ،و ث عر أببه ال قر واطخصاصة وعز  الد س أ ضًا
إ  أديله  لك  ،مما كان له ت اعباته اطخيري  يف ن سب ه ويف  تصب ه أ ضًا،حظبع به األسر الدج بة األيرى

يف مي  ال داقضات واألماني بني أن  صبح غدبًا وصاح  جاه ومركز سباسدي واج مداعي  داسد  عبقر  ده     
 ه مسدري  ال قدراء ودعدوتهم إىل ال دو   علد  أصدحاب       وإمكاناته وبني فشله يف حتقب  تلك األمداني ومواصدل  

 ( 13 قوا: ) ،امللك والسلية
 )مر البسبط( 

 اضيربع إ ا جل ي مر أيرج أكاد
 أقددوا لددو كدددز قددا ون وقدد  علمددع 
 أقددددوا:ماكدز قدددا ون، فدددب مغين 

 بدده والك دداف ك افددًا لبددع: أقددوا
 

 نيددددظدددددوت قاظدددددإ  بددنَي ُسدهواجدد 
 جيدد ي كدددز قددا ون ك دداي أن لددبس

 أن اطخصاصة مدر ب دض السدراطني   
 املسددداجني وأقدددوات احلبددداِ   حدددُ 

 

 11وك لك  قوا: )
 )مر اليو  ( 

 مرهد ٌ  أندا  الد ي  ال دبأل  إىل ت ّرف
 م لددها احلددر  شدد هي ال صددو ً  جتدد  
 نافتددًا الّصددّ  كدداأل قم حدقددًا جتدد  

 

 أتكّلدددددُف الدددددي احلددددداا وإىل بددددده 
 وت ددددّرُف عددددد ها وقددددوف  سددددوُء

  رسددُف القبدد  يف غضددبان لبدد   و ا
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 ،وحرب ض  اجمل م  وتهاونه يف ح  ن سه ،حرب ض  ن سه وأمانبه الضائ ة ،فحرب اجلواهري حربان
 (.11وه ا احلاا ق  عم  املأسا  يف دايله وج   "ب    الرفض تدمو عل  ض اف الواق " )

 قوا يف قصب ته "تائده   ،أس وال شانمإىل مرحلة قامتة  غل ها الب –أحبانًا  –ول   ه ا ما أوص  الشاعر 
 (.71يف حباته" )

 اطخ بف( )مر 

 ألددددد ِّ  مدددددان علددددد  صدددددربي قدددددّ 
 ونددددددددداسٍ  تدددددياقُ  ال وتقددددالبددددددد  

................................... 
 غر ددددباً  و حدددددعُ  همهددددم  محددلع

................................... 
 ااملسددددددّر  سددددددم  سدددددديب  كبددددددف

  ددددد  ي: لدددددبس حباتددددده يف تائددددده
 

 ُبددددردي غددددرَي ألبسدددددين وييددددوب  
 وحدددددق ِ  لددددددددؤمٍ  غدري  جيدددب ون ال
 

 وحددددد ي  همومي حدددددداماًل عدهم
 
 حلدددد ي م دددد  غرفددددة يف نز ددددٌ  ت
  ددددددؤدي  السددددددرو  إىل بدددددداب أي

 

سدد غلني و ددأس الشدداعر مددر اإلصددالح وإغددراء الددداس بددال و   علدد  امل    ،فددالواق  االج مدداعي البددائس  
 قددوا يف قصددب ته  ،وكراهددة ال ددبأل يف ال ددراق وهددو حبببدده األثددري  ،واليددام ني قدد  أو ثدده احلددزن وال شددانم 

 (70"احملّرقة": )
 اليو  ( )مر 

 وعلدددين ال دددراق يف مقدددامي  ممدددُع
 يالبددًا الغدد   مددر  ددربًا أ ى ل لددي

 

 املسرى أمح  أنم   أع زم مسراي  
  درباً  طالد ٌ  أندين  ضديهاداً ك اني ا

 

 ياجلواهريف شعر  الرفض جتليات: من الثاني ملبحثا
 واملزاج الثوري الغضب: أواًل

لقدد  ظهددرت جلبددًا نقمددة اجلددواهري وغضددبه علدد  الددداس واجمل مدد  والكددون بأسددره كددونهم م  سدد جببوا  
ل عوى ال و   وال مرد عل  الظلم واليغبان ال ي أجه  ن سه يف ال عو  إلبهما . ول    لدك الغضد  نداب     

وهمدا ن بجدة طبب بدة لسدلوك      ،فاالضيراب وال داقض واضدحان عدد ه  ،املزاج اطخاص ال ي مبز  اعرنامر 
 اب أم لك الياقة الش ر ة الدي أيرج ده إىل م درتك احلبدا  وت قبد ات ال صدر واجمل مد  وهدو  واجده يببدة           

لدده الشدد و   وهدد ا مددا عمدد  يف داي   ،األمدد  يف اسدد قالا بددالده واسدد حالة حتقبدد  ال  الددة وال قدد م فبهددا       
إ  غالبددا مددا  كددون الباعدد  و اء نظددم ،ويل  يف دايلدده هاجسددا  داد دده دومددًا إىل ال ددو   وال مددرد،بالغضدد 

 (:77 قوا ) ،(71 قوا: " إني أجب  الش ر حني أنوح " ) ،القصب   عد  اجلواهري ال أ م والقل 
 )مر جمزوءالرم ( 

 إنددددي الددددداي أ  دددد  ال
 ف ندددددددًا  ندددددددًا عا فدددددددًا

 أنيق ددددددده داالبال دددددددددددد
 حافظا كد  الد ي مددددر   
 سدديء احلدداا ولددكددددر  
 حجددز الدددهم علددد  أنددد   

 

 

 حامددٌ  يف الصدد   نا ددا 
 والشدددددكا ا نيباألمدددددا

 البال دددددددا اهللسامددددددح 
 علبدددددددددده كاملددددددرا ددددا 
 حسدع مدده الدددددددددوا ا  
 د ددداسدددده اال الدبددقدددددا ا
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ه قد  وسدّ ا مدر دائدر  ال تدر واملكدابر  اللد  ر   كسدان طب ده احلداد           إّن اع زا  الشاعر بد سده وبشداعر    
ومزاجه ال و ي " إ  كانع ن سه نزاعة......فلم ت مكر مده الرتببة الق مية واحنسرعر ن سه  لك الظ  ال ي 
ان ق  إلبده بالو اثة.....فدشدأ يف  لدك الد و  احلسداس وبدد  ن سده بد سده وكدّون لده  تصدبة أدببدة مم دا   "              

 (: 75 قوا يف قصب ته "ثو   ن س"،  قوا ) ،(74)
 )مر اليو  ( 

 جددُ امر غلدديت فبدده وصدد  ي سددّكُع
.............................. 

 قددددادني امُلدددد بر احل ددددف إىل طمددددوح
................................... 

 غر بدددة ن سدددا بدددال وطني و وضدددع
 

 قاتدد  للمددرء املددرء سددكوِت وب ددض 
ُ 

 امل اجد   يمدوح ال الد َس وق  زهُ 
 

  شدددداك  ترانددددي ومددددا تبغبدددده ال ن   
 

وك ري  أ  ا  اجلواهري الي ت كس الدزاع احلاد بني  اته امل مدرد  الدي تشد ر بدالغنب والضدبم مدر عد م        
وبني ّص  جام غضبه عل   اك اجمل م  الد ي ديد  يف    ،اس حصالا االس حقاقات املداسبة ملكان ه وعبقر  ه

أن  دسلخ عر جم م ده وال   –يف ه ه احلالة  –فال  س يب  الشاعر  ،وخ املؤمغببوبة الصمع اليو   والرض
 (: 76 قوا عر   به ) ، س يب  أن  س مر م ه وال رى فبه اس جابة

 )مر اليو  ( 
 تواثبددع  دد   الشدد   هدد ا إّن أال

 أنددربت  إ ا لزامددًا البلددوى علدد  مقددبم
 م دددد مر مددددر احلكددددم علبدددده جيددددو 

 تتسددددتّر امليا ددددا أم دددداا مسدددداكني
 املد مم  الصدحبح  بداحلكم  احلكدم  فال

 

 جمد م   كد   مدر  الد َّهر  روفعلبه ص 
 بدددأعظم تهدددون عظمددد  نكبدددة لددده

 بددده األهدددواء مدددر م دددزعم  ومتشدددي
 وت هدددم ،مددددهمعلددد  غدددري هددد ي 

 امُل لَّدمُ  الر  ر بالش   الش   وال
 

م وكدره  فال القة بدني اجلدواهري و د به وثبقدة جد ًا وهدي ت سدر لددا سدب  اضديرابه وتداقضده بدني حدبه             
 ،"وتكشف م ى ما   م   به األد   مر د جات ال قم والوالد  يف حالي ال واص  وال  اص  ،اس كان هم

وأيدرى   ،وحب    وغ  األد   يف أعماق اجمل م  ت ب ى له جمموع ان مر القبم: جمموعة حيرتمها و   دقهدا 
 (.73جي  ن سه م ها م داقضاًُ  افضًا " )

وبني  أسه وقدوطه ممدا تقد     ،بالش وب وإ ادتها وعزمي ها اجلاد  يف حتقب  الدصر إّن ج لبة اإلميان امليل 
علبه عبده مر ض ف ويو  يف تلك اإل اد  ق   افقع اجلواهري يف مراح  ييري  مر حباته وحبدا  ال دراق   

   وأ   ولوجبة السباسبة. إ   بق  اجلواهري ممزقًا يف تردده بني إميانه ال مب  بال و   ال ي اس حاا عد ه عقب
وبغضد    ،وبني البأس مر الدهوض ب و   عا مة يف ال راق حترق األيضر والبابس كما  ر د  هدو   ،واضحة

 قدوا مدر قصدب ته "ثدو   الوجد ان"       ،عا م  واجه  لك املصري اجملهوا يف قصائ  ثو  ة غاضبة هدزت الد نبا  
(71:) 

 )مر البسبط( 
 سدددكدع  ح د   كد ين غدر  أ دد ددا ي

 ليع عقلددي علدد  مبلددي وعدداط ي سدد
 اب هددددددددد تك بمددددد ض علد    د و   ا  رث

..................................... 
 وطدر  عدر  الغبد   سدعُ بحل  د ي  يف لدو 

  ا والبوم ُأني  حدُدرًا غددددري مهددددددد   
 صددربا كمددا سددليو مدداء  علدد  نددا      

 وا د   دديء بددَ ال فدددددلسع عدلدد أو
 
 اجلا ي السلسبب  سلم وقي ع ُمس
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  دددد ًا أمدددد   ال أّنددددين غددددري عددددابين مدددا 
 

 يدددددّوا  غدددددرُي وأندددددي دنددددديء  إىل
 

بالرغم مر تهادنه  ،إن الص مات الي واجهها اجلواهري ق  طب  ه بياب   كاد  ال مه إىل ُأير ات عمره
 قلباًل 

اعر إىل طبب  ده  واخنراطه إىل طر   الدصح واإل  اد وال وعبة إال أن دلك سدرعان مدا  دقلد  لب دود الشد     
االن  البة الغاضبة فهو ة   اعر ال مرد ال ي ألم ال دوا  يف ال دراق ويف بلد ان أيدرى الشدجاعة واإلقد ام       

 قدوا يف قصدب ته " كدرى أبدي      ،وال  كري مبصري الش وب إ ا ما بقبع  ا حة حتدع ندري االحد الا واسد ب اده    
 (:71ال مر" )

 )مر الكام ( 
 مبهدددد ومددددر الرافدددد  ر  ددددباب إ دددده

 لهادددددددددددثق وادحدددددددددال  مدددر احلددداملني
 وال ائددد  ر عدددر احلبددداظ ا ا ان حدددع    

 - ُأ يصع  – الكرامة عر والبا لني
 ال قدددددر ا  طدددددرق الغدددددد  م  وحدددددة   

 وقلددددددوبهم  ن وسددددددهم ومددددددؤججني
 بصدددددد و هم  ئريهددددددم واحلابسددددددني

 

 األسددددحا  تددددبّلج ال ددددراق  رجددددو 
 ا بأندددددددددددكاس وال أغددددددددماُ لبسددو

 مكددددددددابر ب ددددددددرا كددددددددرب وال  
 األسدددد ا  وأفدددد حأغلدددد  املهددددو  

 والبددؤس ا  غدد ق الد ددبم جددوا ي  
 السددا ي هدد اها علدد   سددري ُ دد اًل
 ضدددوا ي فدددأي بدددهان جدددرن  فدددإ ا

 

فاملقي  الساب  وإن كان  ب و فبه الشاعر هادئًا وود  ًا يف فتره واع زا ه بشباب الراف  ر إال أّن اطخياب 
ى ما  صو ه مر وعو   د ب الدضاا واجلهاد الد ي ت يلد  احلر دة    الغاض  ق  ان كسع مالحمه يف ببان م 

فضداًل عمدا  رسدم لل دائر مدر صدو   اجملاهد          ،وأف ح األس ا ( وهي بدال  دك )الدروح(    ،فبه )أغل  املهو 
املزجج باإلميان واإلصرا  الل  ر ميدحانه القو  الي ق  ال ميدحها السالح وهم الد  ر حيبسدون يف صد و هم    

 حساس ال مب  بالظلم واالضيهاد ال ي سبد جر ح مًا يف املواجهة م  األع اء.الضبم واإل
وللجواهري قصائ   ائ ة تصف مشاعره الغاضبة الي أعباها ال مرد دون طائد   رجتد  حدني وصد  إىل     

 ،وإن سددكوت الددداس ال ميكددر السددكوت عددده ،و أى إن الواقدد  برم دده بددات مهزلددة كددربى ،نها ددة مسدد ود 
  "أطب  دج " الي ت   واح   مر أك در قصدائ  الغضد  تدأثريًا ونقداًل للواقد  الد سدي امل دأ م         فان ف  بقصب 

 (:41 قوا ) ،ال ي وص  إلبه الشاعر
 امل   (-)مر جمزوء الكام  

 ضددباب   أطبدد   ،ُدجدد   أطبدد  
 دالضمبدددد مددددر ديدددداُن أطبدددد 
 ُحمدددددا علددددد  دمددددداُ  أطبددددد 

 أطبدددددد  جددددددزاُء علدددددد  ُبدددددددا
 صددد ا  ُ جددد ،بدددُ أطبددد  ن 
  دددددددددم بل  علدددددددد  أطبدددددددد 

 م   رفددددددوا لددددددون السددددددما  
 

 ا سددددحاب  دددد ًاأطبدددد  جهامدددد  
 عدددددد اب أطبدددددد  ُمحَّرقًادددددددر

 أطبددددد  تبددددداب  ،مدددددا هم   
   قبدددددو هم أطبددددد  عقددددداب  

 يدددراب  دددا أطبددد  ،وُمك البددد
 الدد باب مخددولم  ددكا ،َرددد
 الرقددداب احنددددع مدددا ِلَ دددر ِطِء 

 

لني الد  ر أوصدلوه إىل   و س مر اجلواهري بالجاء وإنزاا أسواط الغض  والستط علد  الدداس امل تدا    
ح    ،فدزلع كلماته محمًا مسدونة عل   نوس الض  اء مر أبداء   به ،ه ه املرحلة البائسة مر اإلصالح

وهو دلب  إصرا  كبري وإميان كام  مبا  قوا ل رط  ، ص  غضبه قم ه فبت  م قصب ته باملقي  ال ي اب  أ فبه
ه األم.... م  جرا بغض  دونده سدقر... وحدرد ال ُ  درف      أسه وجزعه يف موقف "    ثره فبه الم و   صر
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حدقًا عل  امل تا لني امل واكلني ال  ر لزموا الصمع و ثروا ان ظدا   محدة القد   بهدم و عا  ده       ،لباجه ح ًا
 (:41 قوا ) ،(40لم " )

 امل   (-)مر جمزوء الكام  
 أطددددب  دجددددددد  ال ددددددبدددلددددددددج

 يلدددددد كمسدددددا ف حدددددع أطبددددد 
 دعلبدددددددد يوفددددددددًا –  د دددددددد ح ال

 الدشدددددددددو   دددددددددوم  إىل أطبددددددددد 
 

 صبددددددددح والخيدددددددد    هدددددداب   
 مصددددددددداب بصدددددددددائره يف ٌ دددددددددد

 بدددداب للدددددو  ال مدددد  مددددرددددده   
 الدصددددددداب  ك مددددددد  و دددددددوم   

 

وت يو  لغة الغض  القاسدبة ل  ده ل  سداوى عدد ه األضد اد و ظهدر اجلدزع واملدرا   يف فدم الشداعر وهدو            
 (:47اس وهي تؤوا مر سيء إىل أسوأ  قوا ) راق  أحواا الد

 )مر اطخ بف( 
 الددددد ومحدددد  غددددني م لدددد وهددددي
  اٍع  سددددددتر الدددددد  ر أوالء مددددددر

 حدا  مدر  أندي : قلع: واحلاا: قاا
 هدراء   ديء : قلع ،والداس: قاا

 

 غبدددددداء املغ لددددددني هددددددم درءدمدددددد 
 و دددداء و ئدددد  ،مدددددهم و عا ددددا

 بددددددراء كهدددددد ي يلددددددو هبدددددداء ا
 أجددددددراء غريهددددددم عددددددد  يدددددد م

 

 سخريةثانيًا: ال
وقد  جّسد ت  فضده     ،لياملا قاد الغض  واملزاج اطخاص للشاعر اجلواهري إىل الستر ة املر  مر الدداس 

ال ام لك  أنواع ال تا ا واالس سالم لألق ا  يف نوع مر ال ح ي الصا م لكد  الددظم الدي َتُحد  مدر حر دة       
الغضد   اتده يف خماطبدة احلكدام      اإلنسان وكرام ه. وهو يف حت  ه ق   لجدأ إىل سدتر ة موج دة لدبس كم لدها     

 قدوا يف قصدب ته "مدا     ،ولكدر موسدبقاها تكلدبم وإثتدان     ،امل تا لني. فهو أحبانًا خياطبهم بأل داظ موسدبقبة  
 (:44تشانون" بو ن  رتاق  عل  الش اه وطّبه يداجر مسلولة )

 )مر جمزوء اطخ بف( 
  وامدددددددا تشدددددددانون فاصدددددددد

 خيب كدددددددددددددددم فشبدددددددددددددداب
 ددددددددددددددددم هزكد وضمبدددددددددددددر
  دو ددددددددددددددكم ولسددددددددددددددان

 فاصدددددددد وا تشدددددددانون مدددددددا
 

  يدددددددددّوعكددددددددد   عددددددددداص  
   فددددددددددددددد  للميامبدددددددددددددددر

 ُ زعدددددزُع ،)الكراسدددددي( بدددددد
 ُ قيددددددددددددددددد  بال نانبددددددددددددددر
 ل شب ددددددددددددددوا جوِّعوهددددددددددم

 

إن األسلوب الساير مر احلكام يف ه ه القصدب     مبدز باجل  دة واإلغدراء الد ي اب د أ بده قصدب ته: "مدا          
شانون فاصد وا.... فرصة ال تضب "  لك اإلغراء الد ي حداوا مدر ياللده أن ميدوِّه علدبهم مدا  ضدمر مدر          ت

والسدتر ة اجلداد  لمدا مديقهمدا الد ي لدبس        ،اح قا  لم وحد  علبهم وستر ة بهدم فهد ا "اجلد  السداير    
 (.45بشر ة" )ألح  أن   جاو ه دون أن خيرج عل  املبادئ األولبة الي حيكم عالق هما بالد س ال

فال وق  ال ي ميبز اجلواهري يف مرحلة األ ب بدبات وما ب  ها هو توقد  ال جربدة السباسدبة وهدي يف أ د       
فالببئة الدي عدا  فبهدا اجلدواهري قد  طب  ده       ،فهي جتربة اجملابهة واملقا عة والق   ،حاالتها القصوى تيرفًا

 (.46أق  لك مر أنع ؟( ) ،ي أ ر حتبابياب  االن  اا كما هو حاا ال راقبني. وق  قب  )ق  ل
ف ددي قصددب   " كددرى أبددي ال ددالء" جيسَّدد  الشدداعر موق دده الددرافض ألولئددك الدد عا  الدد  ر ام صددوا دمدداء    

 (:43 قوا ) ،الش  
 )مر البسبط( 
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 علدددد  ال دددداك ون الدددد عا  وهددددؤالء
 احلددابيون حبددا  الددداس قدد  مسددتوا    

 مهدددددددددرأ   ًادددددددددد ع انب وال ددددددددداتلون 
 

 القربدددددا  ه ونددددده صددددددمًا أوهددددامهم  
 سددباأكُ  بددال ير  ومددا  ددرع سددّر مددا

 وحم يبددددا مرعدددد  حمل يدددد  سدددداءت
 

هو حرص الشاعر الكدبري   ،إّن ال اف  احلقبقي و اء تلك اللهجة الساير  وهو  صف فبها أولئك احلكام
ولكر حبدما ندظر إىل احلقبقدة بإم دان ندرى إن تلدك      ،عل  املصلحة ال امة للش   ال ي    ه أمانة بأ   هم

فضاًل عما هم علبه مر اس غالا الداس  ،ما هي علبه مر مكانة وسلية وجاه –أصاًل  –ماعة ال تس ح  اجل
ولكر ه   ،فهم خي عون الش   باسم ال  ر وباسم الوطدبة ومبسمبات ك ري  أيرى ،ونه  يريات البالد

   وت  لك عل   اعر كاجلواهري ؟؟.
وحدني  دواجههم فإنده ال     ،ال ائر الرافض لك  ما حيص  فهو الشاعر ال كي ال ير اجلرئ ،بال أكب  )ال(
وإمنا  قوا ك  ما يف قلبه مر دون يوف مر سجر أو اع قاا أو موت ح  ..... قوا  دًا  ،حيابي وال  هادن

 (:41) ،عل  اتهامات ب ض األ تاص احلاق  ر
 )مر البسبط( 

 عددددد ا عددددلي كددما  س كل  ال   
............................... 

 برمدددددوا إ ا را ًا"اندددددي ألعددددد   "أحددددد 
 عصدد وا إ ا البلددوى علدد  والصددابر ر

 كأنهُم اء ددمدظلدددب ردديبددددابدددددواطخ
................................ 

 أنهددددددم الددددددداس  ددددددرون مدددددددافقون
 وأنهددددددددم صددددددددب   قدددددددداد  وأنهددددددددم

 

 أعاجب  ماطددددأن  ادددغددبددب  ددلدددددي 
 

 هبددددد وتر ترغبددددد   لو ددددده بددددداحلر
 امليالبددددد  تددددده   الشدددددهم بالصدددددابر

 م صوب وهو جيري اليواحني بغ 
 

 مصدددداحب  ،أماجبدددد  ،أبددددا   ددددم 
 غراببددددد  والددددد نبا املصددددداببحغدددددّر 

 
 (:41 قوا يف قصب ته " ان ميي" ) ،وطاملا ستر اجلواهري مر ) يرفة الدظم( وي اع احلكام للداس

 )مر اطخ بف( 
 القدددبم هدددي ومدددا: نددد ميي  دددا

 حلكدددددموا اطخصدددددبم  ددددداءهر
 حم شددددم فهددددو  عدددداهّر مددددر

 

 نظدددم بددده ُ ي رفدددع مدددا غدددري 
 يدددددد م صددددددا م ومحدددددداهر

 مددددددد هم فهدددددددو ج دددددداهر  أو
 

 سقر  لظ  ومر: ن ميي  ا
 للبشر  اللجام  ادددده غصددب

ول   ه ا املوقدف  سداع نا علد      ،فمتاطب ه "الد  م" هو صوت املرا   واحلد  عل  احلكام واحملكومني
لبة الي  دوء حتع وطأتها الشاعر ح    ص  إىل مرحلة ييري  ت كدس  المده   اس كماا أب اد الصو   االن  ا

و لدك يف قصدب ته "تدوميدة اجلّبداع"      ، ص  إىل د جة السدتر ة احلانقدة علدبهم    ،وام  اضه الش    مر الداس
 (:51 قوا ) ،وهي اح ى أك ر قصا ئ  اجلواهري ستر ة وق حًا وحدقًا عل  الداس

  (املرف-)مر جمزوء الكام  
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 ندددددامي الشددددد   جبددددداع ندددددامي
 تشدددب ي مددددددددل إن ددددددددف يددددددامددددن

 نددامدددددي عددددددل   بددددددد  الوعدددددود
 نددددددامي تددددددز ك عددددددرائس الددددددد  

 الرغبدددددددددد قدددددددددرص ت ددددددددددو ي
  

 

 الي دددددددددام   لدددددددددة حرسددددددددد ك
 املددددددام  مردددددددف ةددددددددد قظ ردددددددددم

  ددددددد اف فددددددددي عسددددد  الكددددالم
 أحددددددددالم يف جدددددددددح الظددددددددالم 

 ال مددددددام  البددددد    كددددد و    ددددددف 
 

إ ا مدا  –ق  ب أ اجلواهري قصب ته بصبغة ال    )نامي( وه ا ال    ال  راد مده الرن ا السدكونبة للحبدا    ل
فكان هد ا ال  د  مضدمونا و دكال فدبدا دقبقدا حيمد  إحيداءات         ،بد  االسد جابة لدروح ال صدر     –ت ب دا دالل ه 
وهدا تكمر الشد ر ة إ  حققدع هد ه     ،إ  فق  دالل ه احلقبقبة إىل داللة جما  ة مداقضة لا متاما ،ج     علبه

امل ا قة يرقا للمألوف وكسرا ليوق ال اللة امل جمبة بإها  لغوي فين فأضاف ب لك للقصب    حدات مر 
 ( 50الش ر ة وهو  بين أو  شك  بدبة للرفض عرب نصه اإلب اعي )

( 51تكر  ه ا ال  د  ) فق  ،والقصب   تبد  عل  ف   األمر )نامي( ال ي   ت ه الشاعر  كبز  لقصب ته
مر  ياط  فبه )جباع الش  ( بأسلوب ساير  ه ف اىل ال حر ض وال و   وتلك هي الدقية احلساسة الي 

وه ا ال كرا  أ ضا تكرا  نغمة   قص ها الشاعر "حب   كسد  ال كدرا     ،(51 سلط ال كرا  الضوء علبها.)
 (.57أو ال ش    عل  امل د  ")املقي  األوا جا ببة ياصة وتداسقا يف اإل قاع ال ايلي 

وق  أفاد الشاعر مر وسبلة تكرا  ال    )نامي( يف اس حضا  الصو   الشدائ ة مدر ه هد   األم لي لدها     
إ  ج   تكرا  ال    أدا  سحر ة خيض  املتاط  إلبها و س جب  ،كي  دام وما ل لك مر سحر عل  الي  

  الصو  وبراع ه اللغو ة بالشك  الد ي جي لده مي لدك علد      لا ب    ق    الشاعر القو ة عل  ال تبب  وتولب
امل لقي حواسه كلها يف يضم ه ا الرتاكم الصدو ي الد ي   دوي  مدده الشداعر اسد جابة مغدا ر  متامدا ل  د           

 وه ه امل ا قة سر مر أسرا  متبز اجلواهري يف تشكب  بدبة الرفض يف ه ا الد  الش ري. ،األمر )نامي(
جه اىل بداء نصه الرافض عر طر   ال    يف ه ه القصب   فدإن  لدك   دود اىل طبب دة     واجلواهري إ    و 

(. فالشداعر حيداوا اسد دهاض الشد       54ال    ن سده والدي ت صدف بال اللدة علد  احلركدة واالضديراب )       
مدا   ول لك  ل  ع اىل  لدك املضدمون بدائبدا فب مد  اىل     ،للقبام بال و   ت بريا عر  فضه ل ساد الدظم احلاكمة

وب لك ،ألن  فض الدظم وال و   علبهدا   دين احلركدة واالضديراب    ،  صف باحلركة مر األسالب  الدحو ة
 لدك ألن  ،ولكي  كم  بداء صو   نصه الرافض فإنه جيئ بالقوايف أمساء، الئم الشاعر بني املضمون وبدائه

 املس ب   عرب ثباتها يف احلكم.  ( ، ويف  لك ا ا   اىل تسلط األنظمة احلاكمة55األمساء ت ا عل  ال بات )
وق  ترتاءى لدا امل داقضات ال مبقدة بدني الواقد  املز دف واحلقبقدة املدر  الدي عدرض اجلدواهري كد ريًا مدر            

 (:56و لك يف قوله)،ت صبالتها يف قصب ته تلك
 األ ى ه دددددددددم علدددد  نددددامي

 واس  ر دددددي صدددددم احلصددددد 
 "جمبددددددد أنهدددددد  فقدددددد  نددددددامي
 "إلددددددد غّددددددد  فقدددددد  نددددددامي

 

 

 الرَّغدددام  َّدددددددددي  يدددددددوتوّس
 وتلح ددددددي ظلدددددد  الغمددددددام  

 الصددددبام أ ددددام الشدددد ّ " دددددُ 
 السدددالم  أحلدددان احلدددرب" دددده

 

ت بريان   متضدان عدر سدتر ة ال عدة جيابده بهدا الشداعر أبدداء  د به          ،فد "ُمجب  الش  " و "إله احلدرب" 
ولكدر احلقبقدة هدي عكدس  لدك       ،الُغ َّ  عما حيبط بهم مر وعود كا بة وببانات  ائ دة تدر هم الظدالم ندو اً    

 (:53 قوا) ،متامًا
 بانصدددددددددددرام نال جدددددددددددر     ع الشددد   ندددامي جبدددا ندددامي
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 والشددددمس لددددر تؤ  ددددك ب ددددد
 ج دددو "ُ  مدددي " لدددر والددددو 
 بددددددالكرى ك هدددددد ك نددددددامي
 مدددددر  سدددددقبك غددددد ًا ندددددامي

 

 ضددددرام  مددددر تددددوّهج مبددددا دددددُ 
 الظدددالم  علددد  جدددبلر قددد  ندددًا

 "حددددام " عهدددد  مددددر وبلي دددده
 جددددام  الددددَف ومخددددر عسدددد 

 

م اني الستر ة األيرى الي عكس ها تلدك القصدب   سدتر  ه مدر  جداا الد  ر و جداا السباسدة         ومر 
 (:51 قوا) ،ال  ر يّ  وا الش وب خبياباتهم الكا بة ونصائحهم املز  ة

 مي علددددد  تلدددددك ال ظددددداندددددا
  مددددددددي وصددددددددبك أن ال تي

 املبددددددا تدددددد عي أن صددددددبكوُ 
   كددددددد  عدددددددر وُت وضدددددددي

 الّيدددوا  اطخيددد  علددد  ندددامي
- - - 
- - - 

 الدددددز مبدامدددددك َرُحُ ددددد ندددددامي
  ضبدددددد لدددددر فحقدددددِك ندددددامي

  ددددددددددالساهر "الر عدددددددددا  " إن
 

 

 اإلمددددددددام  اك مددددددددر الغ ددددددددرِّ ت
 حيددددددام يف  ّبددددددك مدددددداا مددددددر

 ِللئددددددددددددام  والل ائدددددددددددددددد هدددددج  
 وبالقبددددددام  بالسجدددددددددددود لددددددددك

 ال ظدددددددام  الغيا فددددددددة مدددددددددر ا
- - - 
- - - 

 ّعمدددددددددداُء  مددددددددددر داء عقددددددددددام
 كالسَّدددددوام غ ددددداًل  ولسدددددِع  دددددد

 تضددددددامي أن سددددددبمَد ونِك َرددددددد
 

)طرطرا( فإنها مت   غا ة الستر ة وال هكم عد ه مر   به ال ي أنهك ه اطخالفدات ال دصدر ة    قصب ته أما
وه ا ما ترك مرا   يف فم الشاعر ال ي ،وامل هببة تا كا قضا اه املهمة ويرياته نهبا للمس  مر وأجرائه اطخونة

 :(51( قوا،  قوانني اطخدوع وال تا اك ر بك
 )مر جمزوء الرجز(  

  طرطراتيرطددددددددددددددري أي
  تسددددددددددددددين تدشبدددددددددد ي
 ت ددددددربدددددددددي  تكددددددددردي 
 تدددددربندددددددديي تدددددددددد ممي

 

 

 تأيدددددددددددري تق مدددددددددددددي
 تدصددددددددددددري  تهدددددددددودي
 بال دددددددددددصر تهدددددددددداتري

 تسدددددددد  ي ت قدددددددددددددددلي
 

الدس  واملد ه  قد  تدرك مرا تده يف فدم الشداعر الد ي        نشغاا الداس ب وافه األمو  وتهاترهم بال رق وفا
  :(61( قوا ،كر ك ره بقوانني الداس وجهلهم بال ي   و  حولم

 الدددددد   تقلدددددد   تقددددددددلن
 تشدددددددددا كمدددددددا تصدددددددريف

 ملر؟  أللداس؟  وهدددددددم
 مددددر أجدددددددددد ادك عببدددد 

 ومدددددددددددددا للقوانبددددددددر ام
 والدددددد بامل ددددددددروف تدددددأمر

 ........... 
  وهد ملددر؟  ألل ا  خ

 بدددددددددددددا طدددددوع مسدددددتر
 الددددد تقلدددددددددد  ب  هددددددم

 

 

 الغبدددددددددر بشددددد   هدددددددددر
 ت  دددددددددد  ي وال ئبددددددددددر

 سقدددددددددددددر يف ح الدددددددددددددة
 مسدددددد أجر  ومدددددددددددر   ّق

 الدددد   بغبدددددددددر جددددداءت
 املدددبدددددددر فدددددوق  دددددددمدكر 

... 
 احملبدددددددر   ددددددد  فدددددي دددددو

 املسدددددد حر احلاكدددددددددددم ن
 احملددددددر   دددددددد  دحددددددددداا
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نق  اجلواهري ب لك األسلوب ال هكمي الساير حاا اجمل م  وما  ا إلبه مر ت ٍن وبدؤس دف داه اىل    لق 
إنزاا ستيه وغضبه علبه حبدما  ئس مر إصالحه و مر بأن مثر  لك اإلصالح باهن ج ا دف ه الشاعر مر 

 ،يد  اإلنسدان قد  سدبيرا علبده وحتكمدا بده       ملمحا اىل أن عدصر الشدر واطخد اع اجملبدولني دا    ،وق ه وأعصابه
 ولبس اىل إصالح  لك مر سبب .وك لك ت ي  قصب   " ا مثر ال ا " حتع  لك األسلوب. 

 ثالثا: اإلغرتاب 
 السدمات  أهدم  مدر  نظدرهم  يف فهدو  ،ح   ا الدقاد عاجلها الي املصيلحات أبر  مر واح ا اإلغرتاب    
. والرأمسدالي  املا كسدي : االجتداهني  بدني  الصراع حولا   و  الي اجلوهر ة الدقاط وإح ى ،لل صر املمبز 

 ،واإل الا والقهدر  ،واالسد الب  والضد ف  ،والضدباع  ،وال وحد   ،ال  درد : أهمها م اٍن ع   عده وت جل 
 عدر  بده   دحد   فانده  اإلنسدان  أصداب  مدا  وإ ا امل داني  مدر   لدك  وغدري  ،واالن صداا  ،الدد س  علد   واالنيواء

 مبصدري  تد حكم  غر بة قوى يف تكمر اإلغرتاب تشكب  عوام  " أّن إ  ،املس لبة القوى إىل و سلمه ،األصالة
 ،اع باطبدا  إنسدانا  لبكدون  ،وجوده مقومات مده وتد زع ،إنسانب ه تسل  إ  ،األصبلة تيل اته وتز ف ،املرء

 (60) " ال وا ن وفق ان اإلغرتاب  ك د ه
وقد    ،ومدهدا الد سدبة   ،ومدهدا ال  دبدة   ،االج ماعبدة  ومدهدا  ،فمدها السباسدبة  ،دواعي اإلغرتاب وت   د

يف حني ي ف الرفض مر وطدأ    ،فق  أدى اح هما إىل اآلير ،عا  اجلواهري ج لبة االن ماء والغربة م ا
حني  رفض ال كبف م  اليبب ة والواقد  يف حماولدة ت سدريهما     ،إ :" إّن االغرتاب  كون اجياببا ،الغربة علبه
 .( 26)عد ما  س سلم للقوى املس لبة "  ، مرا لل اتو كون م ،وتيو رهما

و فضه لك ري مر م  ق اتده وأفكدا ه الدي طاملدا حدا ب مدر اجد          ،إّن ع م تكبف اجلواهري م  اجمل م 
ممدا ج لده  شد ر بالغربدة دايد        ،وهي مدر دالئد  اإلغدرتاب    ،ق  أ  ره بال زلة والقل  واإلحباط ،تغبريها
 ،عده واي با  املد   ب ال عده. إال إّن تلك الغربة لبس لا ج و  فلس بة عمبقدة  والرغبة يف الدزوح ،جم م ه

و  ولد  ل  ده    ،وإمنا هي ن بجة ع م ت اعله م  الواق  " وبه ا  كون اغرتابه عر قدبم اجمل مد  عاط بدا وفكر دا    
د واالن صداا  فبحد  حمد  تلدك ال القدة الضدائ ة القلد  وال مدر        ،الش و  بالرفض للمبادئ واألفكا  السائ  

 عل  ح  ت بري
بقوله  –(براغ) -وهو   بأل م انا  الغربة يف املد    -واجلواهري   ربعر ه ا امل د   (26)ب ضهم"

 :(24)مر قصب ته ) ا غر   ال ا ( الي كانع واح   مر ع   قصائ  م لع   ر الغربة ل  ه:
 الرم ( جمزوء )مر 

 وجهدددا الددد ا  غر ددد   دددا
 ومز ددددر الددددداس أطدددددددددبا  

.................. 
  تكدددد م الددد ا  غر ددد   دددا

  البغدددد اد مددددر ال دددددددددددددددا
 عدددد ما  رفددد  عدددر ضبدددد    

 

 

 واق ددددددددد ا ا ولسانددددددددددددا
 فدددددددددا وان  دددددط مدددددزا ا 

 
 دا ا اندددددد األوط لدددده  ددد  

   ددددددخ هددزءًا واحدددددد قا ا  
 دددددٍم انالدددددددددددددد ه السددد ا ا  

 

وهدو حيمد  تلدك الدروح      ،للغربدة الد سدبة الدي كدان   بشدها الشداعر      فالغربة املكانبة كانع ن بجة ح مبة 
ألنهم ال  ،والدظر إىل ال  ر  ض ونه نظر  دونبة ،احلساسة امل وثبة الي طاملا متبزت بال  رد واجلدوح اىل ال ال

 (26) قوا: ، س يب ون سلبه ما حرم مده أصال
 امل قا ب( )مر 

 ؟ ال ال صالا ختددداف ومددددددّم  اإل  لددون خيوفدددددددددددي مبددددددا ا



 
 
 

 001 

 ل ا را ال  د
 

 الجدري  ن بددم عدها سلددددددد أ 
 بل  ان عدد ي يدوف الشدجاع   

 الّشواء نضج أنضجعا ا  ئع 
 

   ال درا  وب خ الرمدداا  دددحنو
 وطددبأل احللددبم ومددوت الددردى

 تشدد وى فمددددددا ت ّصددعجلددودا 
 

 غلد   وقد   ،احلداا  تدردي  عبدبده  وهدو  درى بدإمّ    ،الواقد   مد   املواجهدة  مبدرا    ممزوجدة  اجلدواهري  فغربة 
 (: 66)  قوا ،الداس عل  واطخدوع اطخضوع

 امل   (-مر جمزوء الكام ) 
 امل دددددد  الوطدددددددر سددددددبحانك

 تد دددددد  علبددددددك السدددددددددددددبئا 
 و هددددد  ح ددددد  باجلددددددددددددددددددا  

 

 مددددددددددا أت ددددددددددده ال نبددددددددا إ ا
 جددّدددددددددددددة الكدددددددددددددرامة وإ ا

 

 

 جدددددددداب مددددر أعددددزكى مددددا 
 ن سددددددددابت و زدهدددددددد  باأل

 ن بدبدددددددددك  ا اإلغدددددددددرتاب 
 

 الرقددداب علددد  اطخددددوع غلددد 
 يدددددددددراب  مبق ددددر  ببدددددددد ع 

 

 الزات اعدف تواجه وهي ال صو  م ى عل  املم    اليو لة امل انا  ل لك  مزا مت   كانع فق  بغ اد أما
عدرب عدر    وقد   ،اس ياعع الصمود والبقداء  داخمة   ،ولكدها ب ض  فرسان ال كر واألدب والسباسة ،واحملر

  (63الي  قوا فبها: ) ،) ا دجلة اطخري( -وهو   بأل جتربة املد   - لك يري ت بري يف قصب ته الرائ ة 
 )مر البسبط( 

 فحببدددين ب   عر س حك حببع
 بدددددددده الو  ظم نًا س حك حببع
 افا قدددددددددده   انب دا  اطخدري:   ادجلة

 صافدددددبًة املدداء عبددون و دت انددي
 

 

 البساتبددددددددر  دداام رياطخدد  ادجلددة
 واليددددني املدداء بددني احلمددائم لددو 
 واحلدني  احلدني  بدني  الكراهة عل 

 لرتو ددددددددي كانع فما فدب ًا نب ا  
 

 ،أم دده علدد    لهفها والشدداعرتضدداعب  يف باد ددة الددرفض عداصددر ان هدد  بدد م ر القصددب   ماقرانددا وا ا 
 لل دو    بل ه   عو وهو.-كما    ق -واألدب   روال ال لم مل عي فر سة تق  وهي حالا عل  و  حسر
 . ولكر ح   حيص   لك ال غبري فإّن اجلواهري مات وهو   اني  الم الغربة.مده ب  ال ال ي وال غبري
 

 خامتة البحث ونتائجه
إّن الوصوا اىل ن بجة ح مبة توضح حقبقة موقف اجلواهري مر السباسة والداس ق    ايلها  دئ مدر    

تداقض مواق ه واس سالمه أحبانا لب ض ما    لج يف ن سه مر طموح و غبة يف الوصوا إىل  الص وبة بسب 
مراكز مهمة يف اجمل م  وملا خياجله مدر إحسداس بال ظمدة والكرب داء واألحقبدة يف اس حصداا مجبد  حقوقده.         

لدا اىل ب دض  ولكر ه ا ال ميد  مدر أنددا وب د  م اب  ددا ال احصدة ألغلد  مواق ده و  ائده وتيل اتده قد  توصد           
 ومدها:،االس د اجات الي توضح حقبقة موق ه الرافض لك ري مر سلببات اجمل م  والساسة وغريهم

  إن بداء مواق ه الرافضة كان عل  أساس ما   م   به مر إحساس وطين صادق ومشاعر حقبقبة  فضع
بد  إنهدا تدأتي مدر      ،فكر  االس هانة بالش وب و مدع بان احلر دات ال تدأتي مدر الرضدوخ واالس سدالم     

 تق  م ال ضحبات واملواجهة احلقبقبة.
         إن احلبا  السباسبة الصايبة الي  افقع مسدري  الشداعر وأديل ده يف دوام هدا كاندع احملدرك األسداس يف

فضال عما للمج م  مر دو  مهم يف ت مب   فضه وإعالن  ،مواجهاته وتيل اته إىل احلر ة واالس قالا
 عراف البالبة الي إحاط ه أو كانع سببا مر أسباب تأيره.ثو ته عل  ال قالب  واأل



 
 وجتلباته اطهأمن مر اجلواهري   ر يف الرفض 

 

171 

      قد  عمد  إحساسده    ،إن املزاج ال و ي ال ي  اف  الشاعر مد  صدباه وهدو  واجده أحد اثا سباسدبة كربى
بضرو   ال غبري واملواجهة ال  لبة م  القوى الكربى الي همهدا الوحبد  إبقداء الشد وب ال رببدة ضد ب ة       

وهد ا مدا مددح الشداعر إحساسدا كدبريا بالغضد          ،و   بوجه الظلم وال  سفمس كبدة ال تقوى عل  ال 
 وعل  الداس أن سهم حبدا  ير. ،ال ي صبه عل  الساسة

           أما الستر ة فإنها ال وب ال ي البسه اجلدواهري غضدبه وغلدف بده مدرا   إحساسده باطخببدة وهدو  واجده
م األحالم ال ي خيشدون اإلفاقدة مدده    ونومهم اليو   يف عا ،فش  الداس يف اسرتداد حقوقهم الضائ ة

وهددم عدداجزون عددر تغددبريه لضدد ف إميددانهم بأن سددهم   ،لددئال  واجهددوا الواقدد  بكدد  سددلبباته وتشددوهاته
 وق  اتهم ال ظبمة ا ا ما احت وا وواجهوا األع اء بقو  وصالبة. 

  يف اضددحالو األثدر   فضدها،  الددي واألج ماعبدة  السباسدبة  الظددروف وظئدة  حتدع  اجلددواهري لدر وح  كدان 
 فكدان  عده ب  ال -مكرها-املد   واي با  عده الدزوح اىل ح اه مما وطده داي  الد سبة غرب ه ت مب 
 اىل سدببالً  جيد   م ان ب د    لدك  وكدان  املد د ،  وغربدة  وطدده،  دايد   غرب ده  همدا:  امدر ر  ولب  إغرتابه
 تق  ر. اق  عل  وتيل اته ألماله حتقب  او ال اس ، الواق  إصالح

فإندا ال نقوا بأندا ق  املمدا بك  ت اصب  موضوع الرفض ل ى اجلواهري ملا مت له ه ه ال كر  مر وأيريا  
وما جب  علبه مر عالمات القو  وال ح ي وال كر ال ي  ؤمر به يف  ،قوانني ياصة حت دها  تصبة الشاعر

بشها داي  جم م ه توجبه موضوعات الرفض وإعيائها مكانها الصحبح ، فضال عر طبب ة الظروف الي   
 واثر املدظومة ال  دبة والسباسبة واألج ماعبة يف تلك الظروف ،م مدني أن نكون ق  وفقدا فبما اج ه نا فبه. 
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 م. 0165 1ط ،بغ اد – الدهضة مك بة ،املالئكة نا ك – امل اصر الش ر قضا ا  
 م 1110 0ط ،بريوت ودا  صاد  دا  ،مدظو  ابر – ال رب لسان . 
 م0115 بغ اد – ال قافبة الشؤون دا  ،ال وادي حسني ع نان – ال راق يف احل    الش ر لغة . 
 م0111 0ط ،بريوت – املد ظر دا  مدشو ات ،اجلواهري يمه  حمم  – م كراتي . 
  إص ا ها عل  وا رف ،ال راقبني الك اب مر فر   أع ها ،نق  ة د اسات – اجلواهري مه ي حمم :

 . م0161 الدجف – الد مان ميب ة ،ال لوي هادي
  0135 بريوت – الق س دا  ،جربا ابراهبم جربا – واجلوهر الدا . 

  والدوريات اجملالت: ثانيًا
 ال دد د ،ال ا ددر اجمللدد  ،ال كددر عددام جملددة -الدددو ي قددبس – وواق ددا م هومددا االغددرتاب 

 .  0131 ،االوا
 بغد اد  – املس دصدر ة   داب جملدة  ،البي خملف محب  – الرضي الشر ف   ر يف الرفض، 

 .  م0116 ،04 ال  د
 ،وال ددون  ال قافدة   ا  و ،األقدالم  جملدة  ،مبدا ك  حممد   – اجلواهر دة  الظداهر   فهم يف حماولة

 .م0131 ال اني تشر ر ،عشر  الراب ة السدة ،1 ال  د
 
 


