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0الملخَّص

 شكال، وىي المرحمة التي طبعت شعره بالتقميد،يتناوؿ ىذا البحث شعر الجواىري في مرحمة العشرينيات
 يجاري القديـ،)ٜٕٔٚ(  حتى بعد انتقالو إلى بغدادػ سنة، وظؿ الجواىري حبيس بيئتو النجفية المغمقة، ومضمونا
 وتُ َعد ىذه المرحمة مف المراحؿ المحورية الميمة،)ٜٖٕٔ( وبقي يدور في حمقة التقميد حتى سنة، ويحاكي الموروث
 أف الجواىري لـ يكف صادقا في قصائده العشرينية؛ لكوف تمؾ:التي تضع أيدي النقاد عمى نقطتيف ميمتيف أوالىما،
بالضعؼ في
 أف شعر تمؾ المرحمة قد اتسـ في مجممو: وثانيتيما،القصائد لـ تنبثؽ عف تجربة شعورية صادقة
ّ
 مما أفقد شعر، واعتماد الصيغ والتعابير الشعرية الجاىزة،نتيجة اتِّكائو عمى المعجـ المغوي القديـ، المبنى والمعنى

ِّ  ومنابع التألؽ،الجواىري في تمؾ المرحمة مسالؾ اإلبداع األدبي
 وقد تناولت ىذه الدراسة المبحثيف السالفيف،الشعري

.وخاتمة موضِّحة ألىـ النتائج، كما اشتممت عمى مقدمة موجزة، بشكؿ تفصيمي ُمعمؽ ؛ لتؤكد صحة ما ذىبنا إليو
. التقميد، الجواهري:الكممات المفتاحية

Al-Jawahiri as an imitator (1920-1932)
Assist. Prof. Dr. Jalal Abdullah Khalaf
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Abstract:
This paper deals with Al-jawahiri's poetry in 1920 . At this period , his poetry was
characterized by being imitative in form and content. Al-jawahiri remained prisoned at
this close environment at Al-Najaf even after his move to Baghdad in 1927. He continue
to imitate and follow the old inheritance till 1932. For critics, this period is central for
two reason : first, Al-jawahiri was not honest in his 1920 poems because these poems
didn't stem from an experience based on honest feelings. Second the poetry of this
period was characterized by weakness of structure and meaning due to his dependence
on old dictionaries and read, made poetic expression. This made his poetry lack literary,
creativity and poetic prominence. This paper deals with these two points mentioned
above to support the hypothesis put forward. The paper also includes an introduction
and the main conclusions arrived at in addition.
Keywords: Jeweler, Tradition, poems, and experience.
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المقدمة:
ّ

إف ِّ
الفردية ،إالّ أف النقاد قد أجمعوا بأنو
الشعر وا ْف كاف في جذوره األولى يرجع لمموىبة
ّ
وعمـ يخضع لقواعد ثابتة وأصوؿ صارمة ،ال يمكف تجاوزىا أو إنكارىا بأي حاؿ
صناعةٌ ُمكتَسبة ٌ ،
مف األحواؿ ،كما اليمكف لمشاعر بموغ مرحمة اإلبداع الشعري ،ما لـ يتقف أساسيات تمؾ الصناعة،
مف خالؿ ضبط عمـ العروض والقافية ،فضال عف حفظ ما تيسر مف الموروث الشعري ،وقراءة

فاحصة وادراؾ عميؽ لمكتب األدبية النفيسة ،التي تم ّكف الشاعر الموىوب مف تثبيت قدمو عمى
أعتاب عالـ ِّ
الشعر بتنمية قدراتو الثقافية ،ومف ثَـ الولوج شيئا فشيئا نحو بحور الشعر العميقة،
فالمواىب ال تصقؿ إال بالعمـ و ِّ
الدربة ،والقصائد الجيدة ىي تمؾ التي تستند في جذورىا عمى
الموروث الشعري ،فكبار الشعراء في العالـ بدؤوا حياتيـ ِّ
الشعرية بالتقميد ،ثـ راحوا تدريجيا

ينسخموف عف القديـ؛ ليجدوا أنفسيـ في نياية المطاؼ عمى شواطئ التجديد الشعري،ومف يق أر

األعماؿ األولى لكبار الشعراء ،أمثاؿ :وايتماف ،وبودلير ،وشكسبير ،وجبراف ،وايميا ،ونعيمة ،
ومطراف ،والعقاد ،وأدونيس ،يجد بأنيـ جميعا كانوا مقمّديف ،ولعؿ أحد األسباب التي جعمت مف

أف زاده مف الثقافة العربية أصيؿ ،وأف الصفحات المشرقة
الجواىري (شاعر العرب األكبر) ىو َ
القديمة مف أدبنا ماثمة في ذىنو وقمبو ،ومف يطمع عمى شعره ،يجد أثر القرآف الكريـ ،والمعمّقات،

المعري و ِّ
المتنبي ،وابف زيدوف ،والبحتري ،واضحا في أثناء أبياتو ،ولشدة إعجابو بالبحتري،
وجرير ،و ّ
سميري الغربة .وقيؿ ّإنو ك ػاف
فقد أرسؿ في ميجره األخير ،يطمب ديواف البحتري ،وكتاب األااني
َ
المطولة األخرى في الفقة
يحفظ ديواني المتنبي والبحتري عف ظير قمب  ،فضال عف المتُوف
ّ
والنحو واألدب ،ولوال ىذه المحفوظات التراثية ،لما بزات شمس الجواىري في سماء الشعر ،ومف

أجؿ ذلؾ  ،وفي ضمف توجيياتو األدبية لمشباب ،كاف ينصحيـ بحفظ الشعر ،بقولو( :احفظوا أييا

الشباب شع ار كثي ار كثيرا ،وأدبا مضاعؼ الكثرات)؛ ألف الشاعر ال يبمغ مرحمة الشاعرية ما لـ
يحفظ الجاحظ ،واألخطؿ ،وابف قتيبة ،وابف األثير ،وأبا الفرج ،ودعبال ،والقرآف ،ونيج البالاة ،وا ْف
ق أر مميوف رواية  ،وكتابا أجنبيا ،وا ْف درس خمسيف عاما مف أساليب الشعر الغربي .وىذه المرحمة
تُ َعد مف المراحؿ الميمة في حياة الشعراء ،ويمكف تسميتيا بمرحمة التدريب في حمبة األدب ،التي

مكنت الشاعر مف الوقوؼ عمى فنوف ِّ
وعمـِ ،
الشعر واكتشاؼ أس ارره ،ألف ال ّشعر موىبة ِ
ودربة ،وقد
بدأ الجواىري حياتو الشعرّية بمعارضاتو لكبار الشعراء وكانت بمثابة تماريف؛ لترسيخ قدمو في عالـ

ال ّشعر ،فعارض شوقي ،والشبيبي ،إلى جانب معارضتو لمتيامي ،وابف زيدوف.
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إف الكممة الصادقة الموحية ،ىي تجربة قاسية ،ومراس م ِّ
تمكف ،ومعاناة شاقّة ،وادراؾ عميؽ،
ُ
ألنو لـ يجد في نفسو حاجة الى
وحس مرىؼ ،وقد حرص الجواىري عمى القديـ حرصا خاصا؛ ّ
الخروج عمى البحور التقميدية المعروفة االّ قميال ،أف الشكؿ ػ عمى وفؽ منظوره ػ لـ يكف عائقا يوما

ما أماـ اإلبداع الشعري؛ لذا ال بد أف يبقى لمفف األصيؿ أدواتو وآالتو ؛كي ال يقع الشاعر في دائرة

الفوضى األدبية  ،كما حصؿ مع جماعة قصيدة النثر ،التي ساوت في محاريبيا األدبية بيف
الشاعر األصيؿ والدخيؿ ،نتيجة انعداـ المقاييس األدبية ،ولعدـ وضوح معالـ الطريؽ الشعري

وضوابطو لدى مؤسسييا  ،فالتقميد الشعري واف كاف ينطوي عمى جممة مف السمبيات في ظاىره ،
إالّ أنو يعد محطة أولية وضرورية يمر مف خالليا كؿ الشعراء ػ بعد صقؿ مواىبيـ ػ نحو محطّات
شعرّية أخرى ،والنافذة التي يتطّمع منيا نحو عوالـ التجديد الشعري.
مرحمة التقميد (1>73ـ :)1>81

نشأ الجواىري في مدينة النجؼ ،وعاصر في صباه و شبابو مرحمة الجمود ال ّشعري في
فشعر تمؾ المرحمة في حقيقتو ،ىو دوراف في فمؾ األلفاظ القديمة وتكرار
أاراضو وموضوعاتو ،
ُ
أف شعراء العصر
ليخيؿ لممرء بأف الزمف لـ ّ
لممعاني المألوفة ،حتى ّ
يتغير ،وأف المفاىيـ لـ تتبدؿ ،و ّ
األموي أو العباسي ،ما زالوا أحياء ،لكنيـ يعيشوف بأسماء مستعارة حديثة وىناؾ مف كاف يرى
مما جعؿ شعرىـ شع ار جافّا ،يتسـ
بوجوب الرجوع بالشعر الى وصؼ الناقة  ،والفرس والبيداءّ ،
بالجمود واالنحطاط  .والجواىري ابف تمؾ البيئة التراثية ،التي يسودىا التزمت والتقميد(ٔ)  ،وكاف
مستمعا جيدا ،كمو آذاف صااية لما يدور في تمؾ المجالس مف روائع المتنبي  ،وأبي تماـ ،وآخريف

،وتتكحؿ بيا عيناه في البيت ،يقوؿ الجواىري( :أبي
مف الفحوؿ ،فكانت تمؾ الروائع ترف في سمعو
ّ
أف يصحبني معو كػ ػؿ ليمة إلى مجالس األدب والعمـ في النجؼ ،أف يجبرني عمى
أصر عمى ْ
االستماع إلى أشعار المتنبي وزىير ،وأجبرت عمى حفظ نيج البالاة ،وأمالي السيد المرتضى،

والقالي والبياف والتبييف لمجاحظ ،وأدب الكاتب البف قتيبة ،وأنا في الثامنة مف عمري)(ٕ) ،وقد عكس

ذلؾ الموروث فيما بعد عمى ثقافتو األدبية بقولو( :إف أديباً لـ يحفظ البحتري ،وأبا نواس ،وابف

المعري ،وأبا تماـ ،والمتنبي ،أو لـ يدرس الجاحظ  ،واألخطؿ ،وابف قتيبة ،وابف األثير
الرومي ،و ِّ
أف يكوف شاعرا)(ٖ).
،وأبا الفرج ودعبال ،والقرآف  ،ونيج البالاة ،اليمكف ْ
ويذكر السيد (أحمد خطاب عمر) بأف الجواىري قد تأثر بمغة القرآف في فترة

(العشرينيات) ،التي مثميا الجزء األوؿ مف ديوانو ،فضال عف حبو لديواف األرجاني  ،وىو ما يزاؿ

في سف ِّ
مبكرة  ،مما يدؿ عمى شغفو بال ّشعر العربي القديـ

(ٗ)

؛ لذا كانت العالقة بيف الشعر القديـ

أف يقتفي آثاره ،ويحاكي
وال ّشعر الحديث عالقة متينة  ،وىذا ال ّشعر كاف يعجب بالقديـ ويحاوؿ ْ
(٘)
متممسا َمثَمَو األعمى في واحد أو أكثر مف أولئؾ الشعراء
أف ينسج عمى منوالو ،
ِّ
صولتو  ،ويجتيد ْ
=:
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ِّ
(المتنبي) نصي ار
القدماء ،فوجد الجواىري في (أبي العالء) قريناً لو في المصائب فيحاكيو ،وفي
تمردا فيجاريو
أسوة فيقتديو ،وفي( بشار) ُمغيثا فيناديو ،وفي( أبي نواس) ُم ِّ
فيناجيو وفي(البحتري) َ
ولو أكثر مف قصيدة في دواوينو ،وىو يخاطبيـ وكأنو يسامرىـ وجيا لوجو  ،كما في قصيدة (أييا

المتمردوف):
ِّ

أساتذتي أى ُؿ الشعور الذيف ُى ػ ػـ
َ
الغريب فَإنني
ُخ ػ ػ ػ ُذوا بَِي َدي ىذا َ
جئت ع ػ ػ ْف أزمانِكـ ُم ِّ
تأخ ار
لَئِف ُ
وعندي ِمن ُكـ ك ػ ػؿ ٍ
جالس
ْ
يوـ َم ُ
م ِعي روح بشاروحسبِي ِ
بروح ِو
َ
َ
يـ الظر ِ
طو اًر مع الش ِ
يؼ ابف ىانئ
وَ

ي في تَدريبتي ِ
وع َمادي
َمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػار َ
ت اليو ُمعادي
لِ ُك ِّؿ ي ػػٍَد ُم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ْ

ِّ
ب منكػ ػ ػ ػ ُـ بِفُػ ػ ػؤادي
فإني قَري ػ ػ ػ ٌ
ونػ ػ ػ ػوادي
احػ ػ ػ ػ ػ ُكـ َ
تّرؼ بيا أرو ُ
ٍ
ِ ِ
وس ػ َػداد
تُ ِّ
قرُبني م ػ ػف ح ْكم ػ ػَػ ػ ػ ػػة ُ
ِ ()ٙ
ويغػ ػ ػ ػ ػ ػادي
ُيراو ُح َخمػ ػا ار َلػػوُ ُ

ففي فترة العشرينيات  ،وىولـ يزؿ في العشريف مف عمره ،قد عارض (الشبيبي ) و(الشرقي )،

وعارض (شوقي) و(أميف الريحاني) ،ولـ تقؼ معارضتو عند حدود الوطف العربي  ،بؿ جاوزىا الى
الميجر ،كما عارض (لساف الديف الخطيب األندلسي ) ،وجمع تمؾ المعارضات في ديواف خاص
)()ٚ

 ،يقوؿ الجواىري) :ما رأيت مجرد قمـ ألديب كبير ،إالّ

عاـ (ٕٕ، )ٜٔوسماه (حمبة األدب
وتَطفمت عميو ِ ،
أجيد كؿ طاقة ،وأبذؿ
وكنت
رت عمى النيج الذي قصده ،والغاية التي طمبيا ،
ُ
ُ
وس ُ
ألف أكوف منو بحيث يرى نفسوِّ ،
كأني أتطمع إلى خفايا أس ارره الشعرية الدفينة،)ٛ() .
ااية المقدورْ ،

ومف ىذا المنطمؽ تَشكؿ مستوى التّقميد في شعر العشرينيات ،الذي تمثّمو قصيدة (الثورة العراقية
ٕٔ، )ٜ()ٜٔوقد بدا فييا الجواىري الشاب شيخا اتّباعيا وقو ار ،كما تُمثّمو أيضا بعض وصاياه الفنية

التي ضمنيا قصيدتو ( ،درس الشباب )(ٓٔ)  ،ومف يدرس مجموعتو األولى (، )ٜٕٔٛيجد فييا أف
الجواىري في مرحمة التقميد (العموـ الضيؽ) ،كاف يحاوؿ أف يقتؿ نزوع تجربتو إلى الوضوح

والظيور ،قد تختمؼ وسائؿ ىذا القتؿ  ،ولكف ما شاع مف ىذه الوسائؿ ،ىو ما يتعمؽ بال ّشكؿ،

حيث كاف الجواىري آنذاؾ صارماً ،أي اتِّباعيا بوقار مبالغ فيو ال يتناسب مع ِّ
أف يتييأ
سنوِ  ،أراد ْ
لقياسات صارمة ،ال الوزف والقافية وحسب  ،فيما أوىف قياسيف  ،بؿ أف َيتَبنى (التراث) ال ّشعري
حاد الطبع  ،في مصاؼ األساطيف ،إنو حيف يتحدث عف نفسو
بكؿ كبرياء  ،ويقؼ باعتزاز شاب ّ
،يختمس ذلؾ الحديث اختالسا مف إنسانيتو ؛ ليرقى إلى ورقة الكتابة ،فيو مثال يقؼ أماـ (،حاف ػ ػظ

إبراىيـ ) و(أحمد شوقي) ،ويجعؿ القياس وقفا عمى الورى ،فيقوؿ في قصيدة (،شوقي وحافظ):
ِ
ِ
و َأنا و ْ ِ
ياب نِفَاقي
الوَرى
بسوا ث َ
ْأـ ى ػُ ػ ْػـ وقَد لَ ُ
أخػػالقي َكما َعمـ َ
(ٔٔ)
ٍ
ِ
ِّ
الب ِ
ياف ِرقَاؽ
افي َحقػيَا
مف َناصعات في َ
أ ََنا والذي أعطَى القَو َ
;=
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بيف الورى  ،واعطاء القوافي حقيا ،تقؼ حصيمة ال ّشاعر في ىذه الفترة  ،كما توقؼ طموحو
في حدود براقة ال تتجاوز مدحا ،أو ىجاء ،أو حكمة ،أو رثاء ،أو ازال ،ومف َيطمع عمى قصيدة

القصائد
(درس الشباب) ،يتوقؼ عمى ذلؾ الموروث ال ّشعري ،وعمى المعارضات ألُمات
َ

(ٕٔ)

 ،والى

ىذا قد أشار (عبدالكريـ الدجيمي ) بقولو(:إف الجواىري في بداية تجربتو الفنية ،يسير في قصائده
ِ
إف لـ أ ُقؿ في العصر األموي ؛ألف المحيط األدبي
فكأنؾ تق أر شع اًر قد ُنظـ في العصر العباسيْ ،
مييمف عميو األدب القديـ ،ومف ىنا نرى أف الجواىري يجري عمى ُسنف ىذه المدرسة القديمة ،
ٌ
(ٖٔ)

 ،وال يجد المتمقي صعوبة ،

المتكررة )
مترسِّماً ُخطاىا  ،جارياً عمى أساليبيا وأخيمتيا ومعانييا
ِّ
في إرجاع معظـ قصائده في ديوانو األوؿ إلى مصادرىا  ،مف صور وأخيمة ال ّشعر القديـ  ،وىذا
واضح في شعر الوصؼ التي تمثِّميا قصائده في الطبيعة  ،التي وقؼ أماميا موقؼ المالحظ ،ال

موقؼ العابد المندمج(ٗٔ)،ونجد ذلؾ جميا في
ِّ
ىرر ِ
اجػػع
لَ َعؿ الذي َولى َ
مف الد ِ َ
وص ِ
ػفوىػ ػػا
ارو اًر ُي َمِّنين ػ ػػَا الحي ػ ػػاةَ
َ
ُنسر بِػ ػ ػزْى ٍو ِم ػػف حي ػ ػ ٍ
ػاة َك ُذوب ػ ػ ػ ػةٍ
َ
َ
ِ
صفُ ػ ػوهُ
يصاحب ػؾ َ
ىر قارْعػ ػوُ َ
ىو ال ػد ُ
ِ
ت م ػر ِ
اج ٌؿ
وفي ال ُكوفة َ
الحمراء جاش ػػَ ْ َ
ػوب َذواىػِػ ػ ػ ٌؿ
ومم ػا َدىاني والقمػ ػ ػ ػ ُ
ىـ استَسمموا لمم ِ
الموت َج ػ ػ ػارؼ
وت و ُ
َ
إف البيت األ ّوؿ مف القصيدة حكمة قديمة ترددت في شعر (المتنبي)  ،وال سيما عند افتتاحو
قصيدتو (الثورةالعراقية) ،التي يقوؿ فييا:
بؽ إالّ الم ِ
طامػعُ
إف لَـ تَ َ
فال َع َ
يش ْ
َ
ِ
سَػ ػ ػ ػر ٌ
اب وجنػ ػ ػ ُ
األم ػ ػاني َبالق ػ ػػعُ
ات َ
الم ِح ِّ
المخ ػادعُ
ب ُ
كمػ ػػا افتػ ػ ػػَر عف ثَغػ ِػر ُ
َ
اـ إالّ ُمق ػَػ ػػارع
فم ػا صاحػ َ
َ
ػب األي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ِمػ ػػف المػ ِ
ع
وت لَـ تيػ ػ ػدأ
ت َزعػ ػػاز ُ
وىاج ْ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ػير المَػ ػػوت َجػ ػاث َوَواق ػ ػ ػ ػػع
ُى َنا ُ
ؾ وطَػ ُ
(٘ٔ)
يؼ ِ
قاطػ ػ ػ ػع
ضوا لمسيؼ والس ُ
ُ
وىـ عر ُ

بعض قصائده الشييرة  ،ونجدىا أيضا قد تكررت عند (الفرزدؽ) بقولو :
()ٔٙ
ِ
آؿ م ٍ
ِ
ولكػ ػف ُىما عم ػ ػ ػ ػ ػ ػاي ِمف ِ
الؾ
المطالعُ
فأَ ْق ِع فقَػ ػ ػد ُسػ ػ ػدت عمَيػ ػ ػ ػ ػ ػو َ
َ
َ
ومف أجؿ ذلؾ نجد أف الدكتور( :عمي عباس عمواف)  ،يضع شعر الجواىري في تمؾ

المرحمة ،في ضمف خصائص الشعر الكالسيكي ،ويذكر بأف األبيات األربعة األولى مف القصيدة
السالفة ،ىي أبيات حكمة ،فضال عف أنيا ال تتعمؽ بعنواف القصيدة  ،فالبيت األوؿ مكرور في
مجموعة عينيات (الفرزدؽ)  ،وكذلؾ فيو أبيات لػ (زىير) ،ثـ أف الجواىري يذكر النيضة فال توجد

الحدث  ،بؿ الموروث ِّ
الشعري ،ثـ أف
نيضة  ،إف الجواىري في ىذه القصيدة ال تُ ِّ
حركو التجربة أو َ
()ٔٚ
لكؿ ممدوح ،ال ٍ
البيت يصمح ِّ
ويورد (األعرجي ) بأف قصيدة (ثورة العشريف)
لرجؿ مخصوص ُ ،

ال تختمؼ كثي ار عف معركة وقعت بيف قبيمتيف ،وىذه ليست نظرة الجواىري  ،بؿ نظرة بيئتو ومدينتو
المقمِّدة ( ،)ٔٛويذكر الدكتور( :إبراىيـ السامرائي) ،بأف قصيدة (الثورة العراقية ) ،فييا نفَ ٌس قديـ
ُ
،تعيد إلى أذىاننا قصائد (المتنبي) و(أبي تماـ) ،وكذلؾ قصيدة (ليمة مف ليالي
<=
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()ٜٔ
و(ج ّربيني)(ٕٓ) ،تُعيد إلى أسماعنا القصائد العربية العامرة  ،لما في بنائيا ومادتيا مف
الشباب)
َ
قوة وبراعة ،فقد وردت فييا المفردات ( :البزؿ ،القناعيس ،ابف المبوف) ،وىي مف مواد األدب القديـ،

وكذلؾ قصيدة (الذكرى المؤلمة )

(ٕٔ)

وعيناه مف بميغ شعر الطائييف ،وقولو:

التي ِّ
تذكرنا بقصائد األدب القديـ  ،فتعيد إلى أسماعنا ما

ستكثر بالش ِ
ائع
قبؿ أوانِو
بار الوقَ ِ
يب َ
وم ٌ
أقُو ُؿ لوُ ىذا ُا ُ
ُ
فغبار الوقائع كناية عف الشيب ،وىو مما جاء في شعر (ابف المعتز):
ُ
كبرت ِ
بار وقائِع ال ػ ػ ػ ػد ِ
ىر
قمت ليَا
قالت
ْ
بت ُ
وش َ
َ
ىذا ُا ُ
(ٕٕ) ،
تجد نفسؾ قريبا مف مقصورة (المتنبي ) المشيورة فقد
(عتاب مع النفس)
وفي قصيدة
ٌ
استعمؿ لفظة (يوـ السباسي) و(ليؿ داريا) في قصيدة (عدناف المالكي ،وىي مف األلفاظ القديمة.
وفي (فارسياتو) ،التي دار الجدؿ حوليا كثي ار  ،وقد عدىا الجواىري خمقا جديدا  ،وفتحا اير

مسبوؽ ،يرى الدكتور(:عمي عباس عمواف) خالؼ ذلؾ ،حيث أورد أشير قصيدة تحدى بيا
أف الجديد في صورىا ولغتيا،
الجواىري القديـ ،وىي قصيدة ِّ
(الريؼ الضاحؾ)  ،فقد أثبت بالبيِّنة ْ
ونورد منيا :
ػؼ
كؿ أق َ
ارس ِري ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ط ِارؾ يا ف ػ ػ ػػَ ُ
ت أَرضؾ مػ ػ ػ ػ ػف لُ ٍ
طؼ فقَ ػ ػ ػد
ال َع َر ْ
ُ

وخري ػ ػ ػػؼ
صالؾَ :ربيعٌ َ
َ
طاب فَ ْ
ِ
سف ليا ج ػ ػ ػ ػ ٌو لَطيؼ
ضم ػف ُ
َ
الح َ

وف وأُنػ ػُ ػػوؼ
رت في فػَػ ػ ػ ػ ػ ِارس
يا رياضاً َزَى ػ ػ ػ ْ
َش َكرتْ ُكف ُعي ػ ػُ ػ ػ ػ ػ ٌ
(ٖٕ)
ِ
اىا بدلت ِفيػ ػ ػ ػ ػػيا الشفُوؼ
مبيضػ ػ ػ ػ ػ ػػةٌ
أتر َ
مػ ػػا ألكتاؼ الػ ػػرَبى َ
الحسف،
(ع ْ
رت أرضؾ  ،ضمف ُ
يرى أف لغة القصيدة لغة تقميدية  ،وصورىا مكرورة ،كما في َ
رياضاً زىرت ،أكتاؼ الربى ،أبدلت الشفوؼ)  ،ىذه ليست لغة الشاعر الحديث  ،وال ىي صوره ،
بؿ ىي لغة الشعر العباسي وصوره  ،ولعميا لغة (البحتري) ،ونسجو  ،وكأف أبيات الشاعر ،قد
(ٕٗ)

 ،وفي قصيدة (آمنت بالحسيف) ،يقوؿ الجواىري :

اقتطعت مف ديواف شاعر عباسي
ِفداء لمثو َ ِ
ضجػ ػ ػ ػ ػع
اؾ م ػ ػف َم َ
ٌ
َعبؽ ِمف نفَ َح ػاَت ِ
الجنػ ػ ػ ػ ػ ػػَا
بأ َ

األروِع
تَن ػ ػ ػ ػ ػػور باألبػ ػ ػ ػ ػمَ ِج َ
ِ ِ
أضوع
ِف ُروحاً ومف مسكيػ ػ ػ ػ ػػا َ
(ٕ٘)
ِ
صرِع
وسقياً ألرض َؾ م ػ ػ ػ ػف َم ْ
َ

ليومؾ يػ ػ ػ ػ ِ
وـ الطفُوؼ
َوَرعيػ ػاً
َ
فالدعاء بالسقي والرعي ،ما زاؿ مماثال في ىذه القصيدة

أماـ مشيد آخر مف القصيدة ذاتيا :

()ٕٙ

،ويضعنا الدكتور( :السامرائي)

َن ِسيـ الكر ِ
امة ِمػ ػ ػ ػ ػف َبمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػقَ ِع
ُ
ض َرِع
ح ََ خػ ػ ػ ٌّد تَفػ ػ ػ ػ ػ ػػَرى ولـ َي ْ

سيـ
مت ثَػ ػ ػر َ
َش َم ُ
اؾ فيَػ ػ ػ ػب الن ُ
حيث است ار
رت َخ ِّدي بِ ُ
وعف ػ ػ ػ ػ ػ ُ
َ
==
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الخ ِّد فيو
المطيرة ،وفي َش ِّـ ىذا الثرى  ،وتعفير َ
أال تشعر أف في وقفة الشاعر بيذه التُربة ُ
شبيا بقوؿ السيد( :الشريؼ الرضي) ،في إحدى مقطوعاتو :
()ٕٚ
ِ
ٍ
شيحة َح ِ
أفرشتُيا َخ ِّدي
اجرية
َش َم ُ
مت َبنجد َ
فأمطَرتيا َدمعي و َ
وفي قصيدة (أميف الريحاني)  ،يقوؿ الجواىري :
ِ
ػاـ بيػ ػ ػ ػ ػ ػا َعػ ػف اإلن َشاد
المحػػاف ُؿ َجم ػةُ الػوف ِاد
لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ِف َ
َجػ ػؿ المقَ ػ ػ ُ
فإنو مستمد مف قصيدة (،الشريؼ الرضي):
()ٕٚ
يؼ َخبا ِ
ض َياء النادي
مت َمف َح َممُوا َعمى األَعو ِاد
َأر َ
أعمِ َ
أيت َك َ َ
ونجد مثؿ ذلؾ في رثائو لشيخ الشريعة في النجؼ ،في القصيدة التي ألقاىا ف ػي (الجامع الينػ ػدي )
الرثاء منذ
 ،سنة (ٕٔ، )ٜٔحيث اليخرج في نظمو عف الغطاء التقميدي ،الذي اعتاد عميو شعراء ِّ

قديـ الزماف  ،فالقصيدة تدور حوؿ عظمة الفقيد ومناقبو ،وكيؼ انيد ركف واظممت الدنيا بموتو ،

وكيؼ أصبح الناس بعده حيارى ،ال يدروف أيف يتوجيوف وىكذا يجري الجواىري عمى منواؿ
ِّ
المتنبي  ،وأبي
القدماء ُمقمِّدا قصائدىـ ،أو مت ِخذا مواقفيـ فنق أر ونممس في ديوانو األوؿ بصمات
تماـ  ،والبحتري ،والشريؼ الرضي ،والفرزدؽ  ،وبشار ،ولـ ينكر الجواىري تقميده لآلخريف ،فشأنوُ
في ذلؾ شأف شعراء عصره  ،يقوؿ الجواىري ( :الشرقيوف يدينوف بالتقميد ،وأنا منيـ ،ولكف مع
ىذا ُكمِّ ِو فأنا ايرىـ ) ( ، )ٕٛوأظف أف كؿ المبتدئيف ميالوف إلى تقميد مف سبقوىـ ؛ألف (الشاعر
العربي حيف يتمرف عمى قوؿ الشعر مف أوؿ أمره ،يأخذ بالنظـ في الموضوعات التقميدية  ،التي

نظَـ فييا شعراء مجيدوف قبمو  ،فيتغزؿ مف اير اراـ  ،ويتحمس مف اير شجاعة  ،ويتكمؼ

طاعف في السِّف  ،ويبكي عمى الطموؿ ،وىو مقيـ في المدينة  ،ويصؼ الخمرة  ،مف
الشباب ،وىو
ٌ
المجوف وىو مف ِّ
أشد الناس تزمتا ووقارا)( ،)ٕٜفقد اتكأ االبية الشعراء
دوف ْ
أف يتذوقيا ،ويصطنع ُ

ِّ
المقمديف عمى الثروة المغوية اليائمة التي يحتوييا ديواف الشعر العربي القديـ  ،وأبرز مف يمثؿ ىذه
)(ٖٓ)

 ،فقد استطاعوا مف خالؿ تمؾ الكنوز المغوية

و(الرصافي) و(الجواىري
الظاىرة (ال ّشبيبي)
ّ
،تكرار المألوؼ مف القوالب المفظية ،والمعاني وأيسره عمى المقمد االقتباس المقيد والسرقة  ،مما
فنيـ الشعري خاليا مف األصالة واإلبداع والتوليد واحداث الجديد؛ لعدـ امتالكيـ القدرة التّامة،
جعؿ ّ
الحية لتجاوز الموروث وتخطِّيو ،فجاء شعرىـ مترىِّال ،محمال بأثقاؿ الماضي ،فنجد
وال البذور ّ
)ٖٔ( ،

 ،فضال عف كثرة التفاصيؿ

تكديس الصور وتراكميا عمى محموؿ واحد  ،يدور حولو الشاعر
(ٕٖ)
الم ِم ّؿ ،ويذكر (األعرجي) في كتابو (:الجواىري دراسات ووثائؽ)
واالىتماـ بالجزئيات ،والتكرار ُ
سـ بالسطحية
 ،و(الدجيمي ) في كتابو ( :الجواىري شاعر العربية) ،قصائد قديمة لمجواىري تت ُ
والغموض والتعقيد ؛ألنيا تتضمف حشداً كبي اًر مف الكممات المعجمية القديمة والغريبة ،التي أفقدت

ظميا في مرحمة
جميا في القصائد التي ن َ
قصائده لذة اإلمتاع  ،وحالوة االستماع ،ونجد ذلؾ ّ
>=
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الدىر
ينيات  ،إذ ىي مميئة بالمفردات الغريبة ،واأللفاظ
المعجمية الميممة ،التي أكؿ عمييا ّ
ّ
العشر ّ
وشرب  ،وكانت السبب الرئيس في عدـ ارتقاء شعره فنيا في تمؾ المرحمة  ،ونذكر منيا عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر المفردات ،السمر ،وليجة ،بواتر ،ممرد ،مزبد ،الكتد ،مرىؼ ،بالقع،

اطارؼ ،مطالع ،ضوار،عزعاز،عكماة،الجماف دجوجي ،حماـ ،كيواف ،عيوقف ،صيقؿ ،الوكاؼ
الصياؿ

الحبوط فدافد ،الحجوف ،المنجوف  ،السانح

،الجرض ،حمسا ،السدوؼ ،الحسائؾ،

المعجمية وايرىا كثير
الخورنؽ ،صيباء ،الشطف ،الوجيؼ ،الذماء مغيؽ ،معطاؿ ،وىذه المفردات
ّ
نجدىا في قصائده التي نظميا في بواكير حياتو الشعرية ،وىي المرحمة التي تمتّد مف ( ٕٜٓٔ
(ٖٖ)

إلى ٖٔ، ) ٜٔونذكرمنيا قصيدة( ،العزـ وأبناؤه)
ِ
ضب
ىو ْ
العزُـ ال ما تدعي الس ُمروالقَ ُ
وقصيدة (الميؿ والشاعر))ٖٗ( ،ومنيا:
سدوِف ػ ػ ػ ػ ػو
وليؿ بو نـ السنا عف ُ
وقصيدة(شكوى وآماؿ)

)ٖ٘(،

ومنيا :

ِّ
المواساة في الورى
كأني وقد ُرْم ُ
ت ُ
و(بمية القمب الحساس)( )ٖٙومنيا:
ِّ
و(خؿ

النديـ)()ٖٚ

كؿ نسيـٍ لؤلسى ىب زع ػ ػ ػػزعُ
ومنيا :

كيؼ يسمُو عنؾ نشواف و ِم ػ ػف
أـ َ
ٍ
عزمة مشيورٍة لو طاردت بو
ُذو

ِ
َفنمت بما تطوي عميو
َ
األضالعُ
أخو ضمػ ػأ مناهُ بالػ َػورد َبمقَ ػ ػعُ
ُ
ٍ
ضباب لميمػ ػ ػ ِ
ػوـ قَتَ ػ ػاب
وكؿ

ُش ْيب السما ما عاقَ ػ ػ ػػو عيوقَو
يب القذاؿ
وم ػداهُ يألػ ػ ػ ػ ُ
ػؼ الش َ
عميؾ ُبب ِ
اف
شػ ػرفَاً
َ
رجو كيػ ػ ػ ػو ُ

مقالُ َؾ ىز المشرقَيفِ وقد َب َكػ ػ ػ ػى
ِّ
ىف الذكي توقػ ػ ػداً
َش ْ
حذت لوُ الذ َ
و(سبحاف مف خمؽ ا ِّلرجاؿ) )ٗٔ(،ومنيا :

وحج َ
ون ػ ػػوُ
ركف الصفا ُ
لما َ
ىاجو ُ
كما َش َحذت
قي ػ ػ َ
ونوُ
عضب الغرِار ُ
ُ
َ

الخورن ِ
ؽ والس ِ
دير ولَو َسعوا
أى ُؿ َ
ياضؾ و
اجتميت ُم َحمثاً
َ
َزَىرت ر ُ

ومف (عد عنؾ الكؤوس)

وذو ِّ
تعب
الجد حتى كؿ ما دونو ُ

كأس الغراـ صبوحوُ واب ػػوقو

و(استعطاؼ األحبة)ٖٛ(،ومنيا:
أمف العػ ػ ػ ػ ِ
الصبا
ػدؿ وما َج َزت ِّ
َ
()ٖٜ
الوطنية ) ،ومنيا:
و(العمـ و ّ
ِ ِ ِ
جوـ وال ي ػ ػطؿ
زاح ْـ بمن َكب َؾ الن َ
و(صوت النجؼ)(ٓٗ)ومنيا :

(ٕٗ)

وفييا يقوؿ :

الخ َورنق ػ ػػا
رفعوا َسديػ ػ ار ثاني ػ ػاً و َ

سيت مرَنقَػ ػ ػ ػػا
مياىؾ واحتَ َ
وصفَت ُ
َ

قولو :
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ِ
وع َسػ ػػا
أقرى بو الطُي ػ ػ ػور َ
ـ الناس َ
ِ
اؾ ارتدى الح ػ ػ ػ ػ ػ ػر َير الدمقسا
وسو َ

روضت كفوُ فموال رج ػ ػ ػ ػ ػػا

وتاجػ ػ ػػا
وار َ
العمى لباساً َ
تديت ُ
ومف (بيا استيؿ) قولو (ٖٗ):

واائػِو
َزفػ ػ ػ ػػوؾَ فيو إلى ثَػ ػ ػ ػػرى َب َ

وبورؾ العرس ِّ
الذي
ُبشرى أبيؾَ ُ
ُ
ومف (الذكرى المؤلمة)(ٗٗ) قولو:
ِ
ومغبِ ػ ػ ػؽٌ
فما كاف ّي ْينيو ُ
صبوٌح ُ
ومف (وفي الربيع)(٘ٗ)قولو:

فإف نـ البموى صبوحي ومغب ػ ػ ػ ػػقي
ْ
زفر ِ
ات أنفاسي بمثػ ػ ػؿ سجوفػ ػ ػ ػ ػػو

ومسجؼ لو لـ ُي َحجب كاف م ػ ػ ػ ػف
ٌ
وفي (الميؿ)()ٗٙقولو :
ٍ
الحواشػي سعرتُوُ
وليؿ دجوجػ ػ ػ ػي َ

ِ
انح فاستَع ػ ػ ػ ػ ػ ّْػر
الجو ِ
بنار األسى بيف َ
نجد أف مفردات الجواىري الواردة في أثناء أبياتو ،تحاكي مفردات الشعراء القدماء  ،بؿ ىي تقميد
مف لـ يجد مف تجربتو وموىبتو ما يقوـ بو شاعر مستقؿ ،فالتفت مقمِّدا ما تجمّو مدينتو مف ال ّشعر ،

فكاف ال ّشعر العربي القديـ قدوة اقتداىا شعره آنذاؾ لتصدر عف محاكاتو قصائد ال تظير الجواىري
،بؿ ىي في مفرداتو صدى لمغة األسالؼ( ،)ٗٚفيو بعيد عف مؤثّرات عصره ومستجدات زمنو

تتعدى في أطرىا
اثية ال ّ
فقصائدة انعكاس لمخزونو المغوي القديـ ،حيث جاءت صورىا صو ار تر ّ
مما أوقع شعر الجواىري في دائرة
العامة بيئة الجزيرة العربية في العصر األموي أو ّ
العباسيّ ،
ّ
التقميد ؛ لذا لـ نعثر في شعر الجواىر في ىذه المرحمة عمى أي

تجديد ِّفني،أو إبداع أدبي يذكر

في ىذا المجاؿ.

شعري:
التقميد والضعف ال ّ

نتيجة لولوج الجواىري في التقميد  ،وسبره امار المحاكاة  ،فقد جاءت معظـ قصائده في

تقميدية ،تشتمؿ عمى صيااات تعبيرّية جاىزة دوف أف نجد لذات الجواىري
العشرينيات عمى أنماط
ّ
العامة
أث اًر في شعره ،حتى (بدا وكأنو شاعر مف اير موضوع)( )ٗٛليس لو سوى الموضوعات
ّ
المعارض ،واف نيض بجناحيف فال يجد
الجاىزة ،مف رثاء أو تينئة أو معارضة ،مستعي ار تجارب
َ
ليما ريش تجارب إال الميؿ ،فتنبجس ال ّشكوى عمى معوؿ ما قرأه مف ال ّشعر (،فراح يحتذي النماذج
مما يفسر لنا ظاىرة الحكمة واإللحاح في
المشيورة في ال ّشعر القديـ واالىتماـ بالجانب العقمي ّ ،

العامة)( ،)ٜٗكاف يريد أف ينسجـ مع بيئتو  ،فعمد إلى العقؿ رزانةً وقيما ومثَالعميا (يتناوؿ
التفاصيؿ ّ
الحقيقية ليذا االكتراث) (ٓ٘)  ،لذا
فني ىائؿ مف دوف أف يحاوؿ إخضاع تجاربو
المواضيع باكتراث ّ
ّ
جاء شعره خاليا مف العواطؼ بعيدا في لغتو عف ال ّشاعرية ؛لخموه مف التّجربة الذاتية ،فيو يتحدث
بتعابير اآلخريف ،وبمغة بعيدة عف لغة العصر ،فصدر شعره مف دوف تجربة تكتبو أو تستثمره
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ألاراضيا ؛ألّّنو كاف يعيش مع ال ّشعراء األوليف في أساليبيـ وأخيمتيـ (ٔ٘)،ونجد ذلؾ جميا في
قصيدتو (في رثاءشيخ ال ّشريعة)(ٕ٘) ونورد منيا :
وقؿ خفية أيف استقمت عسػ ػ ِ
أَبِفْ ما ليَذا ِّ
ػاكره
ناحت منػ ػػائُِره
الديف َ
َ َ
َ
فقمت :نعـ بحر الندى جؼ ز ِ
اخ ُره
وقالوا :بنو اآلماؿ تش ُكو مف الضما
ُ
َ
ُ
إف القصيدة في أىدافيا وتراكيبيا ومعانييا مف الشعر التّقميدي ،فإنيا وا ْف كانت قوية السبؾ إالّ
األبيات  ،فأي
الصادقة ،وذلؾ لما فييا مف المبالغات التي تفقد ح اررة ّ
أنيا خالية مف العاطفة ّ
شخص ىذا الذي تنوح عميو المنابر ،وأي بحر يجؼ زاخره ،ومف الذي تبكي عميو باطف األرض
(ٖ٘) ،وىكذا نجد التقميد في أبيات قصيدتو (شكوى وآماؿ)(ٗ٘) ،ونورد منيا :
ِ
يسمعُ
سمعُ
أعاتب َ
ُ
فيؾ الدىر لو َ
وأش ُكو الميالي لو لشكو َ
اي َ
كاف َي َ
زماني فيؾ ىـ ولوع ػ ػ ػ ػةٌ
ب مػػروعُ
وكؿ َنصيبي منؾ قم ػ ٌ
أكؿ َ

إف الفاظ القصيدة مستيمكة قديمة ،ومعانييا مطروقة مألوفة ،تتحدث في مجمميا العاـ عف
ّ
الدىر لما يبثو مف األلـ والموعة والحسرة  ،وىي مف المعاني
الدىر ،وعدـ سماع ّ
ال ّشكوى مف ّ

العامة ،التّي ال يخمو منيا المعاجـ ال ّشعرية القديمة  ،ونعثر مثؿ ذلؾ في قصيدتو (:منى شاعر)
(٘٘)في قولو :
ذعرت فَيؿ ظُمـ البرية ِ
ِ
حمامةُ أيؾ الر ِ
ىالؾ
وض َما لي ومالَؾ
َ
ػت حي ػالؾِ
ِ
نفَرت وقد حَػػؽ النفُور ألننػ ػ ػ ػػي
ُمجسـ أحزاف وقف ُ َ
لكاف قريباً مف منالي م ِ
نالؾ
طار عف َموقع األسى
ولوال
ٌ
َ
جناح َ
َ
َ
ِ
وبيف المالئِؾ
ىممي إف ىاتيػػؾ نسب ػ ػ ػػة
ِّ
ىممي ِّ
ِّ
تقرب ما بيني َ
األبيات في مجمميا خالية مف ح اررة ِّ
الشعر ،كتبت بتكمؼ واضح ،مبتغاه السير عمى ما سار
عميو األولوف في شعرىـ ؛ لذا كانت قصيدة اير موفّقة  ،فيو بيا مقمِّد في األسموب واألخيمة
والمعاني  ،أما قصيدتو  (:في سبيؿ الكتاب)

في األبيات اآلتية :

()٘ٙ

متكررة ،وأىدافيا تقميدية ،كما
 ،فقد جاءت معانييا ِّ
ِ
ورمػ ػز
َ
بيف الصِّحاب َ
أظ ػ ػ ػ ػ ػػنوُ ُس َيبػ ػ ػػز

إعارة الكتاب رسـ

أخذت كتاب ػي
وقَد
ُ
ستعار َعزيػ ػ ػٌز
الم ُ
ُ

أع ػ ػػز
والمستعيػ ػ ُػر َ
من َؾ ُيجػ ػز
و
تغدو طحيناً
قر َ
الصوؼ ْ
ُ
ناؾ ُ
أما قصيدتو (:إلى روح العالمة الجواىري)(، )٘ٚالتي يقوؿ فييا :
يميف الق َػد ْر
َ
وفوؽ َيميني ُ
ليس لممرِء منوُ مفَ ػ ْر
ْ
أف َ

يفيد الح َذ ْر
حذرت وماذا ُ
يوف وقع ِ
الح َماـ
ومما ُي ِّ
َ
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يوقِّع ما ِ
عودالزماف
شاء ُ
ُ
وـ لنػ ػػا
فيوـ عمينا ويػ ٌ
ٌ

ؾ منو الوتَر
ويبكي
ويضح ُ
َ
ػوـ ُن َس ػ ْػر
ػوـ ُن َساء ويػ ٌ
وي ٌ

ألف الشاعرػ وعمى ما يبدوػ ُمشبع
فال نجد أي مممح تجديدي بيف أثناءالقصيدة وخباياىا؛ ّ
بالقيود ،ومحمؿ بأثقاؿ الماضي الموروث ،لذا لـ يكف الشاعر موفّقا في قصيدتو ال سيما قولو:

عتيا،
(حذرت وما ينفع الحذر) ؛ ّ
المرثى شيخ بمغ مف العمر ّ
ألنو عمى خالؼ مقتضى الحاؿ؛ ألف ُ
السنيف  ،وىذا ما اليتناسب معو الحذر  ،بقدر ما يتناسب في
استنفد كؿ ما في جعبتو الدىر مف ّ
،
أما قصيدتو( :لبناف في العراؽ) ()٘ٛونورد منيا :
رثاء شاب  ،لـ تتفتّح
أكمامو لمحياة ّ
ُ
أرض الع ار ِ
آف
لبناف
سع ْ
فتص ػ َ
ُ
افح اإلنجي ُؿ والق ػ ػر ُ
ت ليا ُ
ؽ َ

ت
وتطمعت َ
لؾ دجمةُ فتَضارَب ْ
أف ُسر العراؽ فبعدما
أأميف ْ
ِّد بدعوتِؾ القبائ َػؿ إن ػ ػػو
وح ْ
ميد النوابغ شدما
شرؽ يا َ
يا ُ

اف
فَكػ ػأنما بعب ػػابي ػػا اليَي ػ َػم ُ
اف
أبكى ربوع كولمبس اليجر ُ

ػاف
زماموُ التِّبيػ ُ
ألقػ ػ ػ ػى إليؾ َ
ػاف
مكاف بينيـ َ
ساوى ٌ
وزم ػ ػ ػ ُ

اف
لبناف
لمناس كاف  ..وا ْف ْ
فأميف ليس ليا وال جب ػ ػ ػ ػر ُ
ُ
أبت ُ
يقوؿ األديب (:عبدالكريـ الدجيمي) ،عف ىذه القصيدة بأنيا (،أضعؼ شعر الجواىري ،

وىي مف نسيج طفولة تمقي الكالـ عمى عواىنو مف اير تبصر)( ،)ٜ٘ونجد التقميد أيضا في

قصيدتو (:إلى الشيخ اليعقوبي)(ٓ ، )ٙوفييا يقوؿ :

ِثقا ُؿ المعالي عن ػ ػػده وأو ِ
ِ
اص ػ ػ ػ ػرْه
ت
ثو ْ
َ
ٌ
سالـ عمى النعش الخفيؼ فقد َ
أنت ِ
إلى ِ
ذاكرْه
أناَعيو خفِّض فالشريعػ ػةُ تعت ػػزي
شيخيا فان ػ ػ ػ ػظر لما َ
ذم ػ ػػة الشرع ِ
حاؿ ِّ
كافرْه
الديف عمػ ػ ػ ػ ػ ػا عيدتَو
فمسمِ ُم ػ ػػو في ِّ
لفقدؾ َ
َ
ىذه القصيدة عرضت عمى الجواىري بعد زمف طويؿ فامتعض منيا قائال ( :إف ىذا ال ّشعر
(ٕ)ٙ
(ٔ)ٙ
السالفة ،
أف ُيحرؽ لضعفيا ّ
يجب ْ
الفني)  ،وقصيدة( :سيصدني وأصده) ،شأنيا شأف القصائد ّ
(ٖ)ٙ

(بأنيا ليس فييا إال الوزف والقافية)
مف حيث التّقميد ،ويقوؿ عنيا الدجيمي ّ :
(:بيف النجؼ وأمريكا)(ٗ)ٙونورد منيا:
ِّ
لحبػ ػ ػ ػ ػ ِػؾ وقعٌ عمى النفس
بنت كولم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبس
أأمريكا يا َ
وأىمُوه مف بحػ ِػرؾ األطمَ ػس
أيف الفػ ػ ػُ ػ ػ ػرات
ص ُ
بوت إليؾ و َ
َ
ِ
عينا إليػ ػ ػ َؾ عم ػى األرؤس
كاف في وسعنػ ػَػ ػ ػ ػ ػػا
َس َ
حننا ولو َ
ِ
ذكرؾ لَػ ػػـ آنس
ففي ايػ ػ ِػر
الحبيب
الص ػ ػ ػػَب ذكر َ
إذا آنس ّ

،وأيضا قصيدتو

قصيدة نثرية باردة السبؾ فييا ،صورىا مألوفة ،ألفاظيا مستيمكة خالية مف العواطؼ

سطحية ال تحمؿ أي عمؽ أدبي أو
واألحاسيس ،ال تجد ربطا وثيقا بيف أبياتيا ،كما أف معانييا
ّ
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إبداع شعري  (،إف شعور الجواىري بضعؼ القصيدة وتيافتيا أماـ قصيدة إيميا أبي ماضي ،قد
منعو مف نشرىا) (٘ ،) ٙفقد حذؼ الجواىري معظـ أبيات القصيدة؛ لضعفيا نتيجة التقميد ،ويذكر:

(األعرجي) أف الجواىري ذات ليمة تذكر صورة لمدح فقيو ،فضحؾ مف ركاكة الصورة  ،كما وأورد
سـ بالضعؼ ؛ألنيا ُمقمِّدة وقصيدتو (يا أحبائي) ()ٙٙال
(الدجيمي ) ،قصائد قديمة لمجواىري تت ُ
تختمؼ عف سابقاتيا مف حيث ضعؼ التركيب ،وتفكؾ البناء وسطحية المعنى ،وفييا يقوؿ :
ػوداد
يا أحباي وا ْف حاؿ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
فمَكـ ما بيف أضالعي ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد
لي ف ػ ػ ػ ػؤ ٌاد فيكػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إف ُس ِّع ار
ٍ
حديث مفت ػ ػ ػرى
أفم ػػف أجػ ػ ػػؿ

رطيب
الصبا وىو
ْ
وَذوى ُاصف ّ
ػيب
حظو منػػكـ ع ػَػ ٌ
ػذاب ووج ػ ْ

بمظى الشوؽ َي ُق ْؿ :ىؿ مف َمزي ْػد
العنيد
بالحػ ػ ػػكـ
ْ
يؤخذ الم ػ ُ
ور ُ
غد ُ

ىذه األبيات تضع أيدينا عمى حقيقة مفادىا ،أف شعر الجواىري في ىذه المرحمة كاف شع ار

عقيماً خاليا مف األصالة واإلبداع والتوليد  ،فيو أسير القديـ ،يجتر الموروث ويحاكيو  ،فالقصيدة

في مجمميا تقميدية في إسموبيا وأخيمتيا ،ال تصمد أماـ النقد ،وال تصمد أماـ التمحيص ،وقصيدة:

(مف النجؼ إلى العمارة)( ،)ٙٚالتي مطمعيا:

أف ما ترتَضوف يحمػ ػػمو قمبي
وحسبِي
حسبكـ ما ُ
لقيت من ُكـ َ
ُ

ممت فيكـ كاف دأبي
أنا ُمذ َى ُ
الجوى فأىػالً واالّ
إف تزيدوا َ

ىذه القصيدة عمى وفؽ إجماع النقاد ،بأنيا اير فنية في أسموبيا ،ال ترقى إلى مصاؼ

ِّ
الشعر الجيد  ،ومثميا قصيدة ( :بيف األمـ الباسمة)((،)ٙٛالقصيدة مف حيث أساليبيا وتراكيبيا ال
تستحؽ االىتماـ)( ،)ٜٙوىكذا قصيدة( :وخزات)(ٓ ،)ٚو(بعد الفراؽ)

و(شدة لندف) و(نزوات المساف)(ٖ ،)ٚو(البرلماف يعوزه االنتخاب )
()ٚٙ

،و(عمى دربند)

()ٚٚ

(ٗ)ٚ

(ٔ)ٚ

و(األحاديث شجوف)

(ٕ)ٚ

،و(جائزة الشعور)(٘ ،)ٚو(تحية

 ،و(لوال )(، )ٚٛو(في أربعينية سعدوف)

()ٜٚ

سمو األمير)
ّ
ىذه القصائد وايرىا مما كتبيا الجواىري في مرحمة العشرينيات ىي قصائد فييا ضعؼ في المبنى
والمعنى  ،وقد بدؿ الجواىري كثي ار مف أبياتيا

يرى الدجيمي ( :أف

كما حذؼ العديد منيا  ،وفي الوقت نفسو ّأنيا

التخمو مف عثرات لغوية  ،وأخطاء عروضية) فعمى سبيؿ المثاؿ في قصيدة ( :البرلماف )  ،يقوؿ

الجواىري في مطمعيا :

االنتخاب
عوزهُ
لماف صحيحٌ
َي ُ
ُ
البر ُ
نود أف نرى
كنا ّ
عمؽ صاحب مجمّة (لغة العرب )األديب (:أنستاس ماري الكرممي) قائال  :ما ّ
مثؿ ىذه الضرورة في شعر الجواىري)  ،إنيا لقبيحة في عصرنا  ،وال سيما أنيا تكررت سبع مرات
(ٓ، )ٛ

أف البيت اير مستقيـ الوزف )
في ىذه القصيدة  ،يقصد وصؿ ىمزة القطع ،كما يرى
ِّ
المحرر ّ
نستشؼ فيما مضى  ،بأف الجواىري لـ يكف في ىذه المرحمة إالّ شاع ار كالسيكيا تعمد إخفاء
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تجربتو الذاتية ،وتسجيؿ ماىو عاـ مشترؾ بيف الناس ،كما يقتضيو المنطؽ والفكر(ٔ ، )ٛوظ ّؿ
الجواىري عمى ىذا المنواؿ يجتَر الماضي ،ويعيد المألوؼ إلى أف واجيتو ظروؼ اجتماعية
يسير بأدبو في اتجاىات جديدة ليخط فيما بعد لمرحمة أدبية جديدة
،وسياسية قاسية ،أجبرتو ْ
بأف َ

سمييا بالمرحمة القمقة التي تتوسط
،نستطيع أف ُن ِّ

القديـ والجديد والتي تنحصر في مرحمة

أما مرحمة األربعينيات وما بعدىا فيي مرحمة التجديد الفعمي الذي استطاع الجواىري
الثالثينيات ّ
خالليا كسرالمألوؼ واالنطالؽ نحو العالمية ليصبح باعتراؼ الجميع شاعر العرب األكبر بال
منازع والى يومنا ىذا .

الخاتمة بأهم نتائج البحث:
في ىذه الدراسة استخمصنا جممة مف النتائج التي توصمنا إلييا وأبرزىا :

ػ ػ عمى الراـ مف أف التيارات الحديثة األدبية التي ازت البمداف العربية  ،ومنيا العراؽ في مرحمة
تكرر المعاني المألوفة
العشرينيات ،إال أف مدينة النجؼ ظمت بيئة مغقمة تجتر األلفاظ القديمة و ِّ

أف شعراءالعصر العباسي ما زالوا
أف المفاىيـ لـ تتبدؿ و ّ
بأف الزمف لـ يتغير ،و ّ
،حتى ليخيؿ لممرء ّ
أحياء ،لكنيـ يعيشوف بأسماء مستعارة  ،بؿ إ ّف ىناؾ مف كاف يرى وجوب الرجوع بالشعر إلى

وصؼ الناقة والفرس والبيداء  ،مما جعؿ شعرىـ جافّا يتسـ بالجمود االنحطاط .
النقاد بعدـ صحة ادعاءات الجواىري المكرورة بالتّجديد في شعره في تمؾ المرحمة السيما
ػ أجمع ّ
في فارسياتو ػ فشأنو في ذلؾ شأف أقرانو ،إذ لـ يكف إال مقمِّدا محترفا ،ومف يق أر بدايات تجربتو
ِ
إف لـ نقؿ في العصر االموي ،ومف يق أر ديوانو
الفنية يجد شعره كأنو ُنظـ في العصر العباسي ْ
ّ
تماـ  ،والبحتري ،والشريؼ الرضي ،والفرزدؽ ،وب ّشار ،
األوؿ يجد بوضوح بصمات المتنِّبي  ،وأبي ّ
المعري ،وأبي نواس.
وأبي العالء
ّ
المغوية اليائمة التي يحتوييا ديواف ال ّشعر العربي  ،حيث استطاع مف
ػ اتكأ الجواىري عمى الثّروة
ّ
المفظية والمعاني ،مما جعؿ فنو ِّ
الشعري في تمؾ
المغوية تكرار المألوؼ مف القواعد
خالؿ الكنوز
ّ
ّ

الحية
المرحمة ،يخمو مف األصالة واإلبداع والتّوليد ،وذلؾ لعدـ امتالكو القدرة التامة ،وال البذور ّ
؛لتجاوز الموروث وتخطّيو ،فجاء شعره مترّىال ،محمال بأثقاؿ الماضي.
المعجمية،
ػ القصائد التي نظميا الجواىري في مرحمة العشرينيات ،مميئة بالمفردات الغريبة واأللفاظ
ّ
الدىر عمييا وشرب ،ونورد منيا عمى سبيؿ المثاؿ :مزبد ،الكتد ،دجوجي ،كيواف،
التي أكؿ ّ
اطارؼ ،عكماة ،المنجوف ،البزؿ  ،القناعيس ،وايرىا كثير والتي كانت السبب الرئيس فيعدـ رقي

شعره فنيا.

شاعر مف اير موضوع  ،ليس لو سوى الموضوعات
،وكأنو
ػ بدا الجواىري في تمؾ المرحمة
ّ
ٌ
المعارض
العامة الجاىزة في رثاء أو تينئة أو معارضة مستعي ار تجارب
َ
>:
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الصادقة ،بعيداً عف الشاعرّية ؛وذلؾ
ػ جاء شعر الجواىري في تمؾ المرحمة خاليا مف العواطؼ ّ
تحركو التّجربة الشعرّية ،بؿ
أف الجواىري في تمؾ المرحمة لـ ِّ
لخموه مف التجربة الذاتية ،مما يدلنا ّ
ّ
الموروث الشعري.

ػ لـ تقؼ معارضات الجواىري عند حدود الوطف العربي ،بؿ جاوزىا إلى الميجر ،وذلؾ إلظيار

براعتو ال ّشعرية في التّقميد .
استقاللية البيت ال ّشعري في
ػ بناء القصيدة لدى الجواىري في مرحمة التّقميد كاف عمى أساس
ّ
القصيدة ؛لذا جاءت قصائده خالية مف وحدة الموضوع ،والتّرابط العضوي بيف أجزاء القصيدة
الواحدة ،حيث بإمكاف القارئ تقديـ أوتاخير أو حذؼ أي بيت مف القصيدة  ،دوف أف يؤثِّر عمى
الفني.
بنائيا ّ

ػ نتيجة التّقميد لآلخر ،فقد اتسـ شعرالجواىري في مجممو بالتّقميد في تمؾ المرحمة  ،مما دفعو إلى
تبديؿ بعضو  ،وحذؼ بعضو اآلخر ،وقد فعؿ ذلؾ في قصيدة (:وخزات) ،و(شكوى وآماؿ)،

و(لبناف في العراؽ)  ،و(شدة لندف)  ،و(بعد الفراؽ)( ،واالحاديث شجوف) ،كما ّأنو امتنع عف نشر
بعض قصائده ل ضعفيا  ،كما في قصيدة بيف النجؼ وأمريكا  ،وأف كثي ار مف قصائده  ،التي
نظميا في بدايات حياتو الشعرية ال تخمو مف عثرات لغوية ،وأخطاء عروضية ،كما في قصيدة

(البرلماف).

الهوامش:

ٔػ ينظر ،لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ ، ٔٓ،ومجمة اآلداب  ،العددٕٔ،بيروت .ٔٓ ،ٜٔٚٛ،والتقميد لغة :

مصدر قمد  ،وىو مأخوذ مف القالدة التي في العنؽ  ،فيكوف التقميد ىو ما جعؿ في العنؽ وأحاط بو  ،يقاؿ قمد
دي وال القالئِ َد) ومف شعر العرب قوؿ
الي َ
الشيء عمى الشيء لواه وأداره ،وقمد األمر  :ألزمو إياه  ،قاؿ تعالى (وال ْ
لقيط بف يعمر األيادي :
ر ْحب ِّ
الح ِ
الذراع ِ
رب ُمضطَمِعا
وقمِّدوا أم ػْػ ػ َػركـ هلل درُكـُ
بأمر َ
َ
أما اصطالحا  :ىو عبارة عف اتباع إنساف ايره فيما يقوؿ أو يفعؿ  ،معتقدا لمحقيقة فيو ينظر :مختار الصحاح
لمشيخ محمد الرازي (،)ٗ٘ٛوالقاموس المحيط لمفيروز آبادي (ٕٖٔ) ،وتاج العروس لمزبيدي (جٕ  ، )ٗٚٗ،ولساف

العرب البف منظور (جٔٔ .)ٕٚٙ ،
ٕػ مجمة الحرية،السنة الثانية ،جٔ،اتموز،ٜٕٔ٘،وينظر ،االتجاىات الوطنية في الشعر العراقي الحديث.ٖٜٖ،وفي
كتاب رحاب الجواىري ٕٔ،يذكر صباح المندالوي بأف الجواىري كاف يق أر في بدايات حياتو أمات الكتب األدبية

مثؿ :دمية القصر لمباخرزي  ،والفيرست البف نديـ كاف يستعير الكتب ويستنسخيا بخط يده وكاف يستغرؽ استنساخ

كؿ كتاب يوميف أو ثالثة أياـ ثـ يرده إلى المكتبة .
ٖػ لغة الشعربيف جيميف .ٔٔٙ،
ٗػ مجمد المورد مجمد ،ٚالعددٕ ٕٔٚ ، ٜٔٚٛ ،ػ ٕٖٕ،الجواىري شاعر مف القرف العشريف ٗٔ ،وينظر،دعائـ
القصيدة الطويمة عند الجواىري، ٔ٘،ومجمة الكتاب ٗ ،ٜالسنة التاسعة ،بغدادٕٔٓ ،ٜٔٚ٘ ،ػ .ٕٔٙ
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٘ػ ينظر  ،تطور الشعر العربي الحديث في العراؽ .ٕٛٛ،
ٙػاالعماؿ الشعرية الكاممة ٜٔ٘ ،وينظر،الجواىري شاعر مف القرف العشريف. ٔٓٛ،
ٚػ ينظر ،الجواىري فارس حمبة األدب .ٖٗ ،ٕٗ،وينظر ،الجواىري دراسات ووثائؽٕ٘،ػٕٖ .
ٛػ حمبة األدب،ٖ ،،ط النجؼ  .ٜٔٙ٘،وينظر ،دعائـ القصيدة الطويمة . ٔٙ ،
ٜػ ديواف الجواىري  ،ٜٜ ،ٔ،وينظر ،األعماؿ الشعرية الكاممة . ٖٙ /ٔ،
ٓٔػ األعماؿ الشعرية الكاممة . ٔٗٛ /ٔ،
ٔٔػ المصدر نفسو ،ٔٗٗ /ٔ،وينظر،ديواف الجواىري . ٖٗ، ٔ،

ٕٔػ محمد ميدي الجواىري دراسات نقدية .ٜٓ،لممزيد حوؿ تقميد الجواىري ينظر ،ديواف الجواىري ،ٖ ،ٛ٘ ،٘،
ٕٗ،ٙٚ ،ٚ ،وديواف ابف المعتز ،ٕ٘ٛ ،وديواف المتنبي،ٖٕٚ ،ودر الفريد وبيت القصيد  ،ٜٔ٘ ٔ،وقد كتب كؿ
مف عامر رشيد ،وعبد اهلل الجبوري عف سرقات الجواىري الشعرية .
ٖٔػ الجواىري شاعر العربية. ٜٔٓ،

ٗٔػ الجواىري ىوية المعاناة الفكرية ٗ،وينظر ،الجواىري جدؿ ال ّشعروالحياة. ٕٔٚ، ٖٜ، ٖٖ،
٘ٔػ األعماؿ الشعرية الكاممة ٗٙ /ٔ،
ٔٙػ شرح ديواف الفرزدؽ.٘ٔٛ / ٕ،
ٔٚػ تطور الشعر العربي الحديث في العراؽ  ٕ٘ٚ ،ػٕ. ٕٚ
ٔٛػ الجواىري دراسات ووثائؽ . ٖٛ،

ٜٔػ األعماؿ الشعرية الكاممة. ٖٜٔ /ٕ،
ٕٓػ المصدر نفسو. ٕٔ٘ /ٔ ،
ٕٔػالمصدر نفسو. ٜٙٔ /ٗ ،
ٕٕػالمصدر نفسو . ٕٗٗ /ٕ،
ٖٕػالمصدر نفسو . ٕٔٛ/ٔ،

ٕٗ -تطور الشعر العربي الحديث في العراؽ .ٕٔٚ.ٕ،
ٕ٘ػ األعماؿ الشعرية الكاممة . ٜٗٔ /ٖ،
ٕٙػ لغة الشعر بيف جيميف . ٕٛ،
 ٕٚػ المصدر نفسو والصفحة  .اير أف الجواىري أنكر تأثره بالشريؼ الرضي ،كما في لقائو مع الدكتور (عمي جواد
الطاىر )  ،راجع مجمة الكممة ،العدد ٕ،آذار.ٜٕٔٚ ،

ٕٛػ األعماؿ الشعرية الكاممة . ٔٓٚ، ٚ،
ٕٜػ لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث . ٖٔٔ، ٔ،
ٖٓػ ينظر ،النقد األدبي ،د .داود سموـ ، ٔٙٛ،ونقد ال ّشعر العربي الحديث في العراؽ .ٕٜ،
ٖٔػ تطور ال ّشعر العربي الحديث في العراؽ .ٕٓٚ،
ٕٖػالجواىري دراسات ووثائؽ . ٗ٘،

ٖٖ -األعماؿ الشعرية الكاممة . ٘ٚ /ٔ،
ٖٗػ المصدر نفسو . ٙٚ/ ٔ،
ٖ٘ػ المصدر نفسو . ٙٛ/ ٔ،
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ٖٙػ المصدر نفسو . ٚٚ/ ٔ،
ٖٚػ المصدر نفسو . ٛٙ/ ٔ،
ٖٛػ المصدر نفسو . ٛٚ / ٔ،
ٖٜػ المصدر نفسو . ٛٗ/ ٔ،

ٓٗػ المصدر نفسو . ٔٓ٘/ ٔ،
ٔٗػ المصدر نفسو . ٕٕٔ/ ٔ،
ٕٗػ المصدرنفسو.ٔٔٚ /ٔ،

ٖٗػ المصدرنفسو.ٕٖٔ /ٔ،

ٗٗ ػ المصدرنفسو.ٕٔٚ /ٔ،
٘ٗػ المصدرنفسؤٕٖ /ٔ،
 ٗٙػالمصدرنفسو.ٕٚ /ٔ،

ٗٚػ البنية اإليقاعية في شعر الجواىري .ٔٛ :
ٗٛػ الجواىري دراسات ووثائؽ.ٕٔ ،
ٜٗػ المصدر نفسو والصفحة .
ٓ٘ -مف الغربة حتى وعي الغربة .ٙٚ ،
ٔ٘ -ينظر :الجواىري شاعر العربية .ٖٗ،

ٕ٘ -األعماؿ الشعرية الكاممة . ٘ٛ /ٔ،ونشرىا في جريدة (االستقالؿ )لعبد الغفور البدري في عدد الجمعة سنة :
ٕٔ.ٜٔ
ٖ٘ -الجواىري شاعر العربية . ٔٛٓ:
ٗ٘ -االعماؿ الشعرية الكاممة .ٙٛ / ٔ،
٘٘ -المصدر نفسو .ٚٔ /ٔ،
 - ٘ٙالمصدرنفسو.ٜٖ /ٔ،
 -٘ٚالمصدرنفسو. ٔ٘ٛ/ٔ،
 -٘ٛالمصدرنفسو.ٛٛ /ٔ،
 – ٜ٘الجواىري شاعر العربية .ٕٓٔ،

ٓ – ٙاألعماؿ الشعرية الكاممة . ٔ٘ٛ/ ٔ،
ٔ -ٙالجواىري شاعر العربية .ٕٓٙ،
ٕ -ٙاألعماؿ الشعرية الكاممة .ٖٔٚ / ٔ،
ٖ -ٙالجواىري شاعر العربية . ٕٜٓ /ٔ،
ٗ -ٙاألعماؿ الشعرية الكاممة ٚٛ /ٔ،

٘ -ٙالجواىري شاعر العربية .ٕٜٓ،وينظر الجواىري الميالي والكتب . ٕٓٛ،
 -ٙٙاألعماؿ الشعرية الكاممة .ٜ٘ /ٔ،وينظر ف الجواىري دراسات ووثائؽ.ٗ٘ ،
 -ٙٚالمصدرنفسو.ٔ٘ٗ /ٔ،
 -ٙٛالمصدرنفسو.ٔ٘ٗ /ٔ،
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 -ٜٙالجواىري شاعر العربية .ٕٕٗ،
ٓ-ٚاألعماؿ الشعرية الكاممة . ٔٓٛ /ٔ،
ٔ -ٚالمصدرنفسو.ٖٔٚ /ٔ،
ٕ -ٚالمصدرنفسو.ٖٔٔ/ٔ،

ٖ -ٚالمصدرنفسو.ٔٚٗ /ٔ،
ٗ -ٚالمصدرنفسو.ٜٔٚ /ٔ،
٘ -ٚالمصدرنفسو.ٜٔٗ/ٔ،

 -ٚٙالمصدرنفسو.ٜٔٛ /ٔ،
 -ٚٚالمصدرنفسو.ٔٛ٘ /ٔ،
 -ٚٛالمصدرنفسو.ٔٛٛ /ٔ،
 -ٜٚالمصدرنفسو.ٜٖٔ /ٔ،

ٓٛػ الرومانتيكية . ٕ ،وينظر ،تطور الشعر العربي الحديث في العراؽٔ٘ٔ،وينظر،لماذا ىجوت الجواىري ٕ٘.

المصادر والمراجع:
ٔ .القراف الكريـ

ٕ .ػ االتجاىات الوطنية في الشعر العراقي الحديث ،د.رؤوؼ الواعظ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد.ٜٔٚٗ ،
ٖ .ػ األعماؿ الشعرية الكاممة ،محمد ميدي الجواىري،دار الحرية لمطباعة والنشر،بغدادٕٓٓٔ،
ٗ .ػ تاج العروس مف جواىر القاموس،الزبيدي  ،طبعة الكويت.
٘ .ػ تطور الشعر العربي الحديث في العراؽ،د.عمي عباس عمواف،منشورات و ازرة اإلعالـ ف بغداد.ٜٖٔٛ،
 .ٙػ البنية اإليقاعية في شعر الجواىري ،عبد نور دواد عمراف  ،جامعة الكوفة .ٕٓٓٛ ،

 .ٚػ الجواىري جدؿ الشعر والحياة ،د.عبد الحسيف شعباف ،دار الكنوز االدبية ،بيروت .ٜٔٚٚ،
 .ٛػ الجواىري دراسات ووثائؽ،د .محمد حسيف االعرجي ،دار المدى لمنشر  ،دمشؽ . ٕٖٓٓ،
 .ٜالجواىري شاعر العربية ،عبد الكريـ الدجيمي  ،مطبعة اآلداب ،النجؼ .ٜٕٔٚ،
ٓٔ .الجواىري شاعر مف القرف العشريف  ،د.جميؿ العطية ،منشورات الجمؿ ،ألمانيا.ٜٜٔٛ،

ٔٔ .ػ الجواىري فارس حمبة األدب ،محمد جواد الغباف،دار المدى لمثقافة والنشر ،بغداد .ٕٓٓٙ ،
ٕٔ .ػ الجواىري الميالي والكتب ،صباح المندالوي ،بغداد .ٕٜٓٓ،
ٖٔ- .حمبة األدب ،محمد ميدي الجواىري ،طبع وشرح ضياء سعيد،طٕ ،المطبعة الحيدرية ،النجؼ .ٜٔٙ٘،
ٗٔ .الدر الفريد وبيت القصيد ،محمد بف سيؼ الديف آيدمر المستعصمي ،معيد تاريخ العموـ العربية
االسالمية ،فرانكفورت،المانيا . ٜٔٛٛ،

٘ٔ .ديواف ابف المعتز ،تحقيؽ،محمد بديع شريؼ،دار المعارؼ،مصر .ٕٓٓٚ،
 .ٔٙديواف الجواىري ،محمد ميدي الجواىري ،المكتبة العصرية ،بيروت .ٜٔٙٚ،
 .ٔٚديواف المتنبي ،عمي بف احمد ،شرح الواحدي ،دار صادر بيروت .ٜٔٙٗ ،
 .ٔٛالرومانتيكية ،نشأتيا ،فمسفتيا ،قضاياىا،د .محمد انيمي ىالؿ ،دار نيضة مصر .ٜٖٔٚ ،
 .ٜٔشرح ديواف فرزدؽ ،تحقيؽ عبد اهلل الصاوي  ،القاىرة .ٜٖٔٙ ،

>>

مجلة األستار

العذد -222كانون األول لسنة 2028م 2110 -هـ

ٕٓ .في رحاب الجواىري،صباح المنالوي ،منشورات دار عالء الديف،دمشؽ .ٕٓٓٓ،
ٕٔ .القاموس المحيط ف مجد الديف بف يعقوب بف الفيروز آبادي ( )ٛٔٚىػ طٕمطبعة البابي الحمبي
بمصر(ٔ )ٖٔٚىػ (ٕ٘.)ٜٔ

ٕٕ .لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ،عمي الوردي،مطبعة االرشاد،بغداد .ٜٔٚٔ،
ٖٕ .لغة الشعر بيف جيميف ،د.إبراىيـ السامرائي ،مطبعة الثقافة ،بيروت.ٜٔٛٓ ،
ٕٗ .لساف العرب ،أبو الفضؿ محمد بف مكرـ ابف منظور األفريقي المصري( ٔٔ)ٚىػ دار صادر بيروت
)ٖٔٚٗ(،ى ػ (٘٘)ٜٔـ .

ٕ٘ .لماذا ىجوت الجواىري ،خمدوف جاويد ،دار األضواء ،بيروت . ٕٖٓٓ،
 .ٕٙمحمد ميدي الجواىري دراسات نقدية ،إعداد فريؽ مف الكتاب العراقييف ،بغداد.ٜٜٔٙ ،
 .ٕٚمختار الصحاح،محمد بف ابي بكربف عبد القادر الرازي ( )ٙٙٙىػ.المحقؽ ،يوسؼ الشيخ محمد،الناشر
المكتبة العصرية.

 .ٕٛالنقد األدبي ،د.داوود سموـ ،مطبعة الزىراء ،بغداد.ٜٔٙٚ،
 .ٕٜنقد الشعر العربي الحديث في العراؽ ،عباس توفيؽ ،دار الرسالة لمطباعة ،بغداد .ٜٔٚٛ ،
ٖٓ .األبحاث
ٖٔ .ػ تجميات الرفض بيف الرؤيتيف الشعريتيف ،د.نادية اازي العزاوي بحث مقدـ الى (اتحاد االدباء والكتاب
العراقييف) في ضمف اعماؿ ميرجاف الجواىري االوؿ في ٕٗ ،ٕٖٓٓ -ٚ-بغداد.

ٕٖ .الجواىري وىوية المعاناة الفكرية ،د.يونس عباس الجنابي ،بحث ُمقدـ الى (اتحاد االدباء والكتاب
العراقييف) في ضمف اعماؿ ميرجاف الجواىري االوؿ في  ،ٕٖٓٓ -ٚ-ٕٙبغداد.
ٖٖ .دعائـ القصيدة الطويمة عند الجواىري ،د.عمي ناصر االب ،بحث ُمقدـ الى (اتحاد االدباء والكتاب
العراقييف) في ضمف أعماؿ ميرجاف الجواىري االوؿ في  ،ٕٖٓٓ -ٚ-ٕٙبغداد.
ٖٗ .المجالت والصحؼ

ٖ٘ .مجمة اآلداب ،العدد ٕٔ بيروت.ٜٔٚٛ،
 .ٖٙمجمة الحرية ،السنة الثانية جٔ تموز.ٜٕٔ٘ ،
 .ٖٚمجمة الكتاب عدد ٗ ٜبغداد ٘.ٜٔٚ
 .ٖٛمجمة الكممة العدد ٕ آذار ٕ.ٜٔٚ

 .ٖٜجريدة االستقالؿ عدد الجمعة سنة ٕٔ.ٜٔ
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