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امللخّص
حممّد مهدي اجلواهري كشاعر صادق يـريـنا حقيـقة تاريـخ العراق احلديـث شفّافة .ذلك الرّجل الّذي اكتظّت
حيـاته باألحداث اخلطيـرة املسيـطرة على اجملتمع العراق ،وقع الشّاعر يف بطنها ومترّد عليـها طيـلة عمره الطّويـل
وانعكست هذه السّلطات كلّها يف قصائده املثيـرة.
إنّ اجلواهريّ عاش يف طفولته حتت سلطة والده العنيـفة يـرسم له ما يـريـده ،ووقع منذ شبابه يف حببوحة سلطة
السّيـاسة العثمانيـّة وامللكيـّة واالستعماريـّة ،كما أنّه يـعاين التّقاليـد املوروثة احلاكمة على اجملتمع ،الّيت تقيـم النّاس يف
التخلّف الثقافـي واملعرفـي ،ويـنتقد من أدعيـاء الدّيـن الّذيـن يـستغلّون الفقراء ويـضغطون عليـهم باسم الدّيـن.
أمّا الّذي بعثين إىل القيام هبذه الدّراسة هو أنّ الباحثيـن حصروا حيـاة اجلواهري بيـن ثالث سلطات ،أي سلطة
السّيـاسة ،سلطة التّقاليـد املوروثة وسلطة أدعيـاء الدّيـن .ووقعوا يف غفلة عن رأس السّلطات الثّالث ،أي سلطة الوالد.
إن كان اجلواهري متمرّداً على السّلطات الثّالث رافضاً أصحاهبا ،فجذور هذا التمرّد والرفّض ضاربة يف مرحلة
طفولته التّي مرّت حتت ظلّ سلطة أبيـه العنيـفة .ومل يـقف أمام هذه السّلطات مكتوف اليـديـن إالّ عند السّلطة األبويـّة
ال يـقدر على شيء باعتبار طفولته؛ أمّا بالنّسبة للسّلطات الثّالث فلم يـثُر معارضاً عليـها بكلّ إمكانيـّاته فحسب ،بل
اختّذ قباهلا موقفاً إصالحيـّاً ،تنويـريـّاً وتقدّميـّاً.

الكلمات الرئيسية
اجلواهري ،سلطة الوالد ،سلطة السّيـاسة ،سلطة القيـم املوروثة ،سلطة الثّيـوقراطيـّة الدّيـنيّة.
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مقدمة
إنّ عصر اجلواهري وبيـئته متّسمان باألحداث السّيـاسيـّة واالجتماعيّـة اجلسام،
واجلواهريّ من أكابر الشّعراء املعاصريـن يف العراق الّذي يـتمتّع من روح حسّاسة ونفس
متمرّدة متأثّراً من الدّوافع والعوامل املختلفة منذ طفولته حتّى آخر حيـاته ،كما يـمتاز بقوّته
الشّعريـّة املرهفة ،ويـعترب من املهتمّيـن بقضايـا الشّعب؛ «منذ طفولته اكتشف أنّه جمرّد طائر
مسجون يف قفص صنعه االحتالل التركيّ والربيـطاينّ وركام التّقاليـد الباليـة ،فعشق احلريـّة؛
ألهنّا مثّلت له اإلخالص وبدأ مسيـرة حلمه» (اجلواهري 1999 ،أ ،ص .)17فلهذا نرى أعظم
أشعار اجلواهريّ تدور حول القضايـا السّيـاسيـّة واالجتماعيـّة النّابعة ممّا كان يـجري يف بيـئته
العراقيّـة« .كان شعر اجلواهريّ على مدى يـزيـد على نصف قرن من التّاريـخ املضطرب للعراق
احلديـث .يـمثّل بصورة خاصّة جزءاً مهمّا من حيـاة الشّعب العراقيّ بكافّة فئاته وطوائفه؛ فهو
شاهد يف كلّ حدث اجتماعي أو سيـاسي ،ومائل يف كلّ تغيـيـر وزاري ،ومؤرّخ لتوقيـع كلّ معاهدة
سيـاسيـة جائرة ثار ضدّها الشّعب العراقي وقاومها ،وهو بكلمة أخرى تصويـر حيّ ألحاسيـس
الشّعب وتعبيـر عن آرائه ونبضات وجدانه وتطلّعاته حنو املستقبل» (شعبان ،1997 ،ص.)10
الفرق األساسي بيـن اجلواهري واآلخريـن من األدباء والسيـما الشّعراء هو أنّ اجلواهري
اليـسوءه سوء معاملة السّلطات املتجاوزة إىل الشّعب العراقيّ فحسب ،وال يـريـنا األحداث
واخلطوب يف مرآة أشعاره الصّادقة وال غيـر ،بل اشترك نفسه يف املعارضات السّيـاسيـة
والنّضال االجتماعيّ ورأى من عواقبه ما رأى من احلبس واالفتراء والطّرد والنّفي عن البلد؛
قبل هذا كلّه فإنّه يـعاين سلطة يف إطار بيـته« ،كان اجلواهري طفالً يف زيّ شيـخ وقور يـعتمر
العمامة البيـضاء ويـلبس اجلبّة ويـتحدّث بلغة الشّيـوخ» (اجلواهري 1999 ،أ ،ص.)102
إضافة إىل هذه السّلطات والتّعدّيـات السّيـاسيـة واالجتماعيـة املتداولة يف بعض املمالك
األخرى ،فكان اجلواهريّ يـواجه بعض التّقاليـد املوروثة والعادات الباليـة االجتماعيـة تـموج يف
بالده وتـمنع تقدّم اجملتمع ،كما أنّ سيـادة بعض املدّعيـن بالدّيـانة على النّاس واستغالهلم باسم
الدّيـن أيـضاً يـؤمل شاعرنا ،فلهذا مترّد بعض األحيـان على هؤالء املستغلّيـن باسم اإلسالم.
ملخّص القول أنّ اجلواهري واكب كلّ أحداث العراق طوال القرن املاضي ،وتطلّع «إىل
عامل جديـد يـشبع فيـه اإلنسان ويـستطيـع فيـه أن يـقول رأيـه حقّاً وفعالً ،ال كما يـريـده
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احلاكم ،بل كما يـستطيـع هو فيـه أن يـروي ظمأه إىل املعرفة والثّقافة ،كحاجة روحيـة للحريـة
املوازيـة لرغيـف اخلبز» (شعبان ،1997 ،ص.)114
إنّ الّذي يـهمّنا يف هذا البحث يف إطار املنهج التّحليـلي هو أنّ اجلواهريّ ال يـرفض
السّلطة األبويـة والسّيـاسة احلاكمة وال التّقاليـد والقيـم املوروثة وال أدعيـاء الدّيـن بلسانه
وكلماته فحسب ،بل يـعارض كلّ هذه الظّروف السّلبيـة بأقدامه اإليـجابيـة ،وموقفه من هذه
كلّها موقف تنويـري وإصالحي وتقدّمي.

خلفيـة البحث
هناك دراسات كثيـرة حول اجلواهري وحيـاته وأبعاد شعره املختلفة ،من الكتب واملقاالت
واألطروحات اجلامعيـة ،من أمهّها :كتاب (اجلواهريّ جدل الشعر واحليـاة) تأليـف

عبداحلسيـن شعبان1997( ،م) حبث كامل عن اجلواهريّ وميـزاته الذّاتيـة وأنواع شعره،
وكتاب (أزمة املواطنة يف شعر اجلواهري) تأليف فرحان اليـحيـى (2000م) يـدور حول
العوامل املختلفة املؤثّرة يف شخصيـة الشّاعر وموضوعات شعره ،وكتاب (االلتزام يف شعر
حممّد مهدي اجلواهري) كتبه جعفر هباء الديـن وعلي أكرب مراديـان (2011م) حبث
مفصّل يف وجوه االلتزام املختلفة عند اجلواهري ومظاهره يف أشعاره ،وكتابان من الدّكتورة
خيـال اجلواهريّ مشتمالن على جمموعة من املقاالت يف املوضوعات املختلفة حول اجلواهريّ
عنواهنما (اجلواهريّ ..مسيـر قرن)(2004م) و(اجلواهري سيـمفونيـة الرحيـل) (1999م)،
ومن أهمّ املقاالت( :اإلبداع يف هنج الشّاعر حممّد مهديّ اجلواهري) تأليـف حممّد عبدعلي
حسيـن القزّاز نشرها مركز دراسات الكوفة ،و(توظيـف اخلرافة الشّعبيـة يف شعر
اجلواهري) كتبها الدّكتور مسيـر اخلليـل والدّكتورة رفل الطّائي من اجلامعة املستنصريـة،
و(اجلواهري وإنقالب بكر صدقيّ) تأليـف سحاب حممّد األسدي من جامعة بغداد وكثيـر
من الدراسات األخرى ال جمال لذكرها يف هذا املوجز .وامليـزة الّيت امتازت هبا هذه
الدّراسة هي البحث عن أوّل عامل يف مترّد اجلواهري ومعارضاته الصريـحة ضدّ الظّلم
واجلرب ،وهي سيـطرة والده العنيـفة عليـه الّيت أثّرت تأثيـراً خالداً يف روحه ونظرته إىل
احليـاة ،وأصبحت أكرب دافع ملعارضة الشّاعر على السلطات السّيـاسيـة واالجتماعيـة
والدّيـنيـة .والدّراسات املختلفة قد أشارت إىل السلّطات الثّالث األخيـرة ولكنّها غفلت عن
السلطة األبويـة الّيت هلا صدى هائل يف أشعار اجلواهري.
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احليـاة السّيـاسيـة يف العراق
إنّ السّيـاسة يف العراق داخليـة كانت أو خارجيـة حتاط بأشدّ تدهور يف تلك الفترة من
حيـاة اجملتمع العراقيّ ،كما يـقول اجلواهريّ عنها« :كان احلكم العثماينّ البغيـض يـحكم
بالدنا باسم الدّيـن ،وبالكرباج ،ووعيـت منذ البدايـة التّململ الصّاعد املطالب بالدّستور
وباحلقوق القوميـة والدّيـنيـة ...وحتت وطأة االحتالل العثماين كانت املشاعر القوميـة تتنامي
ويـتّضح للمتوهّميـن احلقيـقة القاسيـة واملتخفيـة وراء القناع الدّيـين ... ،جاء إعالن الدّستور
العثماين مبثابة فتيـل تفجيـر لكلّ القوميـات» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)73
ما كاد ظلّ احلكم التركيّ يـنحسر حتّى خيـم االحتالل الربيـطاين ظلّه املشؤوم على العراق
ونكل بالشّعب العراقي بكلّ وسيـلة ،مل يـبق أمام ذلك االضطهاد الشّديـد إالّ انفجار أدّى إىل
ثورة العشريـن (1920م) ،مث مرحلة االنتداب وإعالن احلكم امللكي برئاسة امللك فيـصل األوّل
الّذي من سيـاسته يـقول فيـليـب إيـرالند «إنّ فيـصالً وجد نفسه نقطة التّوازن بيـن اإلنكليـز
والوطنيـيـن ،فقد كان مَديـناً بعرشه لربيـطانيـا من جهة ،بيـنما كان حمتاجا إىل مؤازرة
العراقيـيـن من جهة أخرى ،لكي يـتمكن من احلصول على االستقالل» (اليـحيـى ،2001 ،ص.)13
من األحداث اهلامّة يف حيـاة العراق السّيـاسيـة هو انقالب بكر صدقيّ (1936م) دبرّه
اإلنكليـز إلسقاط حكومة يـاسيـن اهلامشي .ومترّد رشيـد الكيـالين على احلكومة واالحتالل
الربيـطاينّ مؤيـداً ألملانيـا ،يـندّده اجلواهريّ بقوله« :حركة الكيـالين غيـرشرعيـة؛ ألنّها
مؤيـدة للنّازيـة ،فإذا كانت بريـطانيـا خصماً مباشراً لوطين ،فإنّ النّازيـة خصم مباشر
للبشريـة كلّها» (اليحىي ،2001 ،ص .)17مث أقام نوري السّعيـد احلكومة البوليـسيـة ،وقامت
اإلنكليـز بتعديـل معاهدة 1930م .ومسّاها «بورتسموث» (1948م) وهذا من أخطر األحداث
يف سيـاسة العراق.
يف اخلمسيـنات من القرن العشريـن بدأت مرحلة جديـدة هي إجراءات قاسيـة ضدّ
املعارضيـن بأمر نوري السّعيـد ،مث التحاقه بأحالف عسكريـة إقليـميـة منها حلف بغداد
(1955م) .هذه األقدام القمعيـة أدّت إىل املعارضات الشّعبيـة أشدّ من قبل ،وانتهت إىل تكويـن
بعض األحزاب الوطنيـة ،حتّى قام عبدالكريـم قاسم وجمموعة الضبّاط األحرار بانقالب أطاح
بالنّظام امللكيّ يف متوز (1958م) وسيـطروا على مقاليـد احلكم بزعامة عبدالكريـم ،هو الّذي
اغتيـل على يـد زمالئه ويف رأسهم صديـقه «عبدالسّالم عارف» (1963م).
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احليـاة االجتماعيـة يف العراق
أصبح العراق منذ حضارته يف القرن الثّاين للهجرة مركزاً جتاريـاً بسبب موقعه اجلغرافـي،
فتـتردّد إليـه القوافل التّجاريـة من املمالك املختلفة ،كما يـجتاز التّجّار العراقيـون من البالد
القريـبة والبعيـدة للتّبادل التجاريّ؛ إن هذه التّبادالت الثّنايـيـة بيـن العراق والبلدان األخرى من
أحناء العامل أدّت إىل نفوذ العلوم املختلفة يف العراق وتثقيـف اجملتمع العراقي ،إضافة إىل أنّ
العراق منذ القديـم يـعترب مركزاً ديـنيـاً ،والسيـما أنّه مركز التّشيـع األوّل« .يـجب أن نأخذ بعيـن
االعتبار أنّ أمهيـة العراق لدى الشّيـعة واألحداث والثّورات الكبيـرة املرتبطة بالتّاريـخ الشّيـعي
الّيت وقعت على السّاحة العراقيـة جعلت الشّيـعة متعلّقيـن هبذا البلد نفسيـاً وروحيـاً ،ويـنبغي
اإلشارة إىل الدّور الّذي تقوم به الكوفة والكاظميـة وسامراء والنّجف وكربالء خاصّة يف هجرة
الشّيـعة من سائر البلدان اإلسالميـة إىل هذه العتبات املقدّسة ،ملا هلا من موقع يف قلوب
ممّا جعل العراق طيـلة التّاريـخ اإلسالميّ حمجّاً ومزاراً
الشّيـعة وحمبّي أهل البيـت
للشّيـعة من كلّ أحناء األرض» (هباء الدّيـن ومراديـان ،2011 ،ص.)20
أمّا من بيـن هذه املدن املقدّسة العراقيـة فتمتاز مديـنة النّجف بأهنّا حتتضن مرقد
كما هي جممع أهمّ احلوزات الدّيـنيـة ومراكز
أميـراملؤمنيـن أيب األئمّة الطّاهريـن علي
العلم والثّقافة اإلسالميـة األصيـلة ،وهبذا السّبب كان يـتردّد إليـها كثيـر من امللل والنّحل من
أقصى نواحي األرض للزّيـارة وبعضهم يـقصدوهنا لتحصيـل العلوم اإلسالميـة وربّما يـختارها
بعضهم ل قامة .إضافة إىل أنّ النّجف األشرف مديـنة العلوم الدّيـنيـة ،فالّذي متتاز به هذه
املديـنة نشر األدب وكثرة األدباء فيـها ،والسيـمّا تعاطي الشّعر الرّائج بيـن العلماء« .النّجف
التّي تعدّ جماالً لدراسة العلوم الشّرعيـة ،كانت عرب تاريـخها منطلقاً حلركة أدبيـة شعريـة،
جعلت منها أهمّ املراكز األدبيـة يف العراق ويف العامل اإلسالمي ...فمجتمع النّجف هو جمتمع
علمي وأديب يف آن واحد» (هباء الدين ومراديان ،2011 ،ص« .)24كانت النّجف حمفالً أدبيـاً كبيـراً
يـضمّ عدداً من بيـوتات األدب ...وكان الشّعر حيـاة النّجفيـيـن ،فاملآمت حمفل شعريّ ،واألعراس
حمفل شعريّ ،ولعب األطفال شعريـة يـتسابقون فيـها باملطاردة واملطارحة واحلفظ» (اجلواهري،
 1999أ ،ص .)101ولكنّ أكثر األشعار النّجفيـة مصطبغة بصبغة الدّيـن ونابعة من املصادر
الدّيـنيـة .وهذه القصائد أفضل وسيـلة لتوعيـة النّاس ضدّ الظلَمة واملتعدّيـن وإرشادهم إىل
الثّورة والتّمرّد والطّغيـان على الظّلم واالضطهاد ،حتّى أنّ النّجف اتّسمت بسمة املعارضة
والثّورة يف وجه األعداء .أمّا الّذي كان يـسيـطر من السّلطات على العراق جنب هذه االمتيـازات
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آنذاك فهو سلطة بعض التّقاليـد وحكومة األعراف القديـمة على النّاس سيـذكر أمهلها ضمن
«سلطة القيـم املوروثة».

احليـاة الدّيـنيـة يف العراق
فيـه
إنّ العراق مهبط اإلمامة ومزنل الواليـة ،نزل عدد من أئمّتنا املعصوميـن
وتعترب مقابرهم حمجّ املسلميـن خاصّة الشّيـعة منهم ،يـراودون إليـها من كلّ أقطار األرض،
كما أصبح هذا امللك قبلة آمال النّاس من األغنيـاء والفقراء؛ إضافة إىل هذا فإنّ حضور
األئمّة الّذيـن هم عيـون صافيـة للتّعاليـم اإلسالميـة يف هذا البالد ،مث تعاليـمهم املنوّرة
للنّاس أدّى إىل تأسيـس كثيـر من املدارس واملكاتب الدّيـنيـة يـقصدونه طالّب العلوم الدّيـنيـة
ا ستقاء من عيـن القيـم الدّيـنيـة املصفّاة واملواريـث اإلسالميـة اخلالصة .هذا األمر يـظهر
أشدّ وأقوى يف مديـنة النّجف املقدسة ،وكثيـراً ما نفذ تعليـم األحكام الدّيـنيـة واجملادلة فيـها
يف البيـوت وبيـن أعضاء األسرة خاصّة يف العائالت الّيت كانت متّسمة بالزّعامة الدّيـنيـة.
كما أنّ املرأة النّجفيـة الّيت كانت حمرومة من التّعلّم يف املدارس واملكاتب خارج البيـت،
ولكنّها «حتظى بالترّبيـة اإلسالميـة فتتعلّم القرآن والفرائض ومسائل الفقه ...وكانت املرأة
تتلقّى ذلك منذ طفولتها حتّى صباها يف بيـت والدها» (املوسوي ،1988 ،ص.)127
امليـزة التّي امتاز هبا اجملتمع النّجفيّ يف البُعد الدّيـينّ هو أنّ احليـاة الدّيـنيـة امتزجت
باحليـاة األدبيـة والسيـما الشّعريـة منها ،فال نرى يف اجملتمع آنذاك جمالس ومراسم ديـنيـة
خلت من األشعار« ،إنّ الظاهرتيـن الدّيـنيـة واألدبيـة كانتا تلتقيـان وتصبّ كلّ منهما يف
جمرى األخرى ،وذلك حبكم فصاحة القرآن الكريـم وبالغته ديـنيـاً ،أما أدبيـاً فمن منطلق
الكتب األدبيـة مثل هنج البالغة و( »...اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)65
أمّا املشكلة التّي كان اجملتمع العراقيّ يـعانيـها فهو ظهور املذهبيـن التّشيـع والتّسنّن ،كما
أنّ الدّيـانات األخرى موجودة يف هذا اجملتمع و«كان االستعمار يـجنّدها غالباً لضرب احلركة
الوطنيـة وتفريـغها من حمتواها القومي واإلنساين» (اليـحيـى2001 ،م ،ص.)16

نبذة عن حيـاة اجلواهري
ال تتعيـن سنة والدة الشّاعر املعاصر العراقي حممّد مهدي اجلواهري بالضّبط ،ولك ّن
الشّاعر نفسه مصرّ على أنّه ولد عام 1903م .والقول األقوى هو عام 1900م .إنّه احندر من
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بيـئة عريـقة يف الدّيـن والعلم واألدب يف النّجف األشرف ،تلقلبُ عائلتِه باجلواهري يـرجع إىل
الكتاب الّذي ألّفه جدّ الشّاعر أي الشّيـخ حممّد حسن باسم (جواهر الكالم يف شرح شرائع
اإلسالم) .هذا الكتب من أهمّ الكتب الثّالثة يف األصول ،كما هو من أهمّ املصادر يف
االستنباط والفتوى .فلهذا لعائلة اجلواهري مكانة مرموقة بيـن النّاس والسيـما البيـئة النّجفيـة
يف مستوى علوم الدّيـن واألدب .يـعترب والده عبداحلسيـن من الفقهاء وزعماء الدّيـن كما كان
يـقرض الشعر ،ووالدته فاطمة بنت الشّيـخ شريـف آل كاشف الغطاء .ترعرع شاعرنا حتت
رعايـة والديـه كما كانت لدى األسرة أَمة موسومة بــ"تفّاحة" الّيت كانت حكايـاهتا عن حيـاة
العبيـد واإلماء مؤثّرة يف نفس الطّفل آنذاك وتركت آثاراً ال تنكر يف أخالقه وسلوكه ،كما زرعت
يف قلبه بذرة حبّ لكلّ النّاس بغضّ النّظر عن أجناسهم وألواهنم.
إنّ والد اجلواهري كان معروفاً بقوّة الشّخصيـة وحدّة الطّبع وشدّة االهتمام ،والسيـما بولده
هذا أي حممّد مهدي ،ويـريـد أن يـخلق من ابنه الذّكيّ والنّبيـه رجالً فقيـهاً وعاملاً ،فألزمه وهو
طفل صغيـر مبصاحبته يف اجملالس اللّيـليـة التّي كانت تعقد من شيـوخ العلماء والفقهاء يـتبادلون
الرّأي بيـنهم يف األمور املختلفة ،بيـنما الطّفل الصّغيـر اليـفهم شيـئاً ممّا يـجري يف هذه اجملالس.
كما يـأخذه الوالد إىل بعض الشّيـوخ للمطالعة والدّراسة والشّاعر بيـن السّادسة والسّابعة من
عمره ،وما أبقى هذا العنف أثراً يف نفس الطّفل احلسّاسة ،إالّ أنّه يـهرب من هذه الفريـضة
بقوله« :كانت الدّراسة طوال هذه املدّة عبئاً ثقيـالً ...وقد حتمّلتُ الكثيـر من العقوبات بسبب هذا
الشّرود أو التّهرّب من فريـضة الدّراسة الثّقيـلة» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)51كما كان ملزماً
بقراءة بعض الكتب الثّقيـلة وحفظ بعض النّصوص واألشعار مثل حفظ خطبة من "هنج البالغة"
كلّ يـوم أو قطعة من "أمايل أيب عليّ القايل" أو قصيـدة من ديـوان املتنبّي .إنّ اجلواهريّ يـعبّر
عن هذا كلّه باالمتحان الّذي معه «تطوي مرحلة من مراحل طفوليت املتضاربة ،واُدفع إىل عهد
الرّجولة دفعاً عجوالً» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)53
أخذ اجلواهري يـنظم الشّعر منذ طفولته بتأثيـر حضوره يف جمالس الشّعر والشّعراء،
وكانت بيـئة النّجف حافلة هبذه اجملالس الّيت تقام يف مناسبات خمتلفة ،يـقول عن بدايـة
شاعريـتّه «لقد كانت صدمة الشّعر عليّ شديـدة إىل حدّ يـشبه التّقديـس ،وقد أيـقظت هذه
الصّدمة موهبيت الدّفيـنة» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)67إنّه قرض الشّعر الكالسيـكي يف
األغراض املختلفة أبرزها السّيـاسيـة واالجتماعيـة ،كان يـنشرها يف الصّحف املختلفة.
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بدأ الشّاعر االمتهان يف املشاغل املختلفة منذ سنة 1927م« .ترك النّجف يف هذه السّنة
ليـعيـن مدرّساً يف املدارس الثّانويـة ،ولكن فوجئ بتعيـيـنه معلّما على املالك االبتدايـي ...زاول
اجلواهري عمله يف املدرسة االبتدائيـة أسابيـع قليـلة ،وإذا بأمر من ساطع احلصري بفصل
الشّاعر بسبب قصيـدته بريـد الغربة ...واهتّامه بذمّ العراق والوالء إليـران والشّعوبيـة» (هباء
الديـن ومراديـان ،2011 ،ص .)33وبعد هذه األزمة انتقل إىل بالط امللك فيـصل األوّل وكان هذا
بدء تعرّفه بالكثيـر من الشّخصيـات السّيـاسيـة ،ولكنّه مل يـمكث يف البالط أكثر من ثالث
سنوات واشتغل بالصّحافة الّيت طالت ثالثيـن سنة أو تزيـد من عمره وكشف عن اتّجاهاته
السّيـاسيـة وتيـاراته الفكريـة وآرائه اإلجتماعيـة بقصائده املنتشرة فيـها.
اشترك اجلواهري يف كثيـر من اجملالس األدبيـة واملؤمترات الدّوليـة رئيـساً للوفود
العراقيـة والتقى بأهمّ الشّخصيـات الثّقافيـة والعلميـة واألدبيـة .قضى سبع سنوات يف برا
بسبب معارضاته السّيـاسيـة ويف النّهايـة أمضى سنوات عمره األخيـرة يف دمشق حتّى توفّي
.
هبا سنة 1997م .ودفن يف مقربة السّيـدة زيـنب

السّلطات يف حيـاة اجلواهري
واجه اجلواهري يف حيـاته الطّويـلة كثيـراً من أنواع السّلطات ،بعضها فردي اختصّت
بشخصه وانقضى بإنقضاء زمانه باقيـاً أثره يف حيـاة الشّاعر ،وبعضها اآلخر اعيّ ال
ينحصر يف شخص اجلواهري دون غيـره ولكن بقت تأثيـرها يف روح اجلواهريّ وحيـاته حىت
السّاعات األخيـرة من عمره.
 .1السّلطة الفرديـة
هذا النّوع من السّلطة يف حيـاة اجلواهري يـتمثّل يف سلطة األب الّيت انقضت مبوت أبيـه
ولكن هلا أثر خالد يف حيـاة الشّاعر من كلّ مستوى والسيـما من املستوى الروحي والنّفسي.
تلك السّلطة هي الّيت يـعبّر اجلواهري عن زمنها بأمرّ األيـام والّيت كانت السّبب يف هفواته
وسقطاته الالّحقة بدافع طموحات مل يـخلق هلا (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)49فأبوه هو
الّذي يـقسي عليـه كثرياً ويـسلب منه الطّفولة ويـأخذه معه إىل جلسات الشّيـوخ ،كما يـتذكرها
الشّاعر بقوله ...« :انتقلت وأنا بيـن السّادسة والسّابعة من عمري ،إىل مرحلة أكثر جديـة
واألصحّ أكثر جهامة وقساوة يف التّعلّم» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)50كما كان يـأمره األب
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حبفظ بعض الكتب حيـنما كان أترابه يـلعبون يف األسواق واألزقّة يـصيـحون صيـحة الفرح
والسّرور واحلريـة« ،وطوال مراحل الدّراسة هذه كنت أقضي النّهار بكامله ،أحفظ وأحفظ
وأنا أستمع بغيـظ وأمل لصوت أترايب يـلعبون يف الشّارع» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)52
يـقول الدّكتور علي جواد الطّاهر عن هذا اإلكراه «إنّ الوالد إذ يـدع ولده بيـن كتب األدب
والشّعر ويف مالعب األدب والشّعر ويـصحبه إىل جمالس الفقهاء واألدباء الكبار ،فإنّه يـضمر
أمراً أبعد ممّا يـرمي إليـه ظاهر احلال ...ليـكن أديـبا ،ولكن ليـكن قبل ذلك وبعده رجل ديـن
وفقه وأصول ولتغلب فيـه الرّوحانيـة على األدبيـة ،إنّه يـقول كان أيب يـمارس عليّ ضغطاً
مستمرّاً حلفظ علوم الدّيـن ،وأتظاهر مؤمنا بتنفيـذ األمر ،وما إن يـخرج هو وأخي األكرب
حتّى أهرول إىل دواويـن الشّعراء» (اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص .)60هذه السّلطة الّيت أدّت إىل
ختويـف الطّفل وقلقه أكثر من تعلّمه ورغبته .وأخيـراً انتهت السّلطة إىل تلبيـسه بكسوة
املتعمّميـن ودفعه إىل عامل الشّيـوخ يف أ ل سنوات عمره أي يف شبابه ،يـقول عنه اجلواهري
بكلّ غيـظ« :كانت سنوات حيـا خالل ذلك ختتصر قسوا إىل شهور بل أسابيـع ،وقد محلت
إىل سنوات حيـا الالّحقة تبعات تلك الفترة الّيت سرقت منّي ،محلتها بكلّ تناقضاهتا
ومباذهلا وعُقَدها ومفارقاهتا حيـث انعكست على حيـا وشعري ،بل وعلى تعاملي مع النّاس
ومن معي» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)53
يـعربّ علي الشّرقي عن حيـاة اجلواهري البيـتيـة بكلماته ،فيـقول« :واجلواهري يف بيـته
كالسّبيـكة يف البوتقة واحلبّة يف املقالة ،ال يـحمد من عيـشته الدّاخليـة شيـئاً ،وال يـستحسن
كلّ ما يف بيـته ،ولكنّه مكتوف ال يـقدر على تغيـيـر شيء هتيـبّاً من احمليـط ومن عدم املكنة
االقتصاديـة ،فانقباضه يف جمموع حيـاته البيـتيـة أكثر من انبساطه ،ومهومه أكثر من
أفراحه» (اجلواهريّ ،دون تا ،ج ،1ص.)80
هذه السّلطة البيـتيـّة أو من األفضل أن نعبّر عنها بالسّلطة األبويـّة ،هي الّيت عبّر عنها
مصطفى حجازي بـ«األنا األعلى» حملّ «األنا» املقموع ،ويـعتقد أنّ مثل هذه التّربيـة ختلّ بالتّوازن
وغالباً ما تؤدّي إىل االغتراب عن الذّات واجملتمع (اليـحيـى ،2001 ،ص .)60وهذه هي احلقيـقة
الّيت يـشيـر إليـها اجلواهريّ يف ذكريـاته ويـفصح عن نتائجها السّلبيـة بقوله« :وقد أتعبتين
السّنوات العشر األوىل منها أكثر من العشرات الّيت تليـها .فإليـها تعود العُقد والرّواسب واختالط
احلسنات بالسّيـئات اختالطاً يـصعب عليّ ...أن أجد له مربّراً غيـر أن أعود القهقري إىل هذه
املرحلة من العمر الّيت حكمت كلّ حيـا التّاليـة» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)39
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 .2السّلطة اجلماعيـة
هذا النّوع من السّلطة ال يـختصّ بالشّاعر دون اآلخريـن من مواطنيـه ،بل حاكمة على
كلّ أبناء العراق وجاريـة يف كلّ أحناء البالد؛ ولكنّ الّذي يـمتاز به اجلواهري حسّه املرهف
وشعوره القوي ووعيـه السّيـاسي واالجتماعي قد يـرى ما ال يـرى اآلخرون ويـعاين ممّا ال يـهتمّ
به غيـره من املظامل والضّغوط ويـعارض عليـها بقلمه وقدمه ال يـجرأ غيـره عليـه.
إنّ اجلواهري ال يـرى العداوة والتّعدّي يف السّيـاسة اجلائرة فحسب ،بل يـعترب العدوّ يف
اجملتمع العراقي آنذاك يف ثالث صور وأشكال هي السّيـاسة والتّقاليـد املوروثة وسلطة أدعيـاء
الدّيـن؛ وربّما من األصحّ أن نقول أنّ السّيـاسة متأثرّة من العامليـن اآلخريـن؛ ألنّ جذور
التّقاليـد والدّيـن جاريـة بيـن النّاس ،إذا ضعفت هذه اجلذور وضلّت عن سبيـلها وجمراها
احلقيـقيّ يـؤدّي إىل سيـطرة املستغلّيـن من داخل بالدهم واملستعمريـن من األجانب على
سيـاسة اجملتمع ،فتصبح السّيـاسة منحرفة عن جادّهتا الصّحيـحة ومسيـرها احلقّ.
فالسّلطات اجلماعيـة الّيت أحاطت آنذاك باجملتمع العراقيّ عامّاً واجلواهري خاصّاً
سلطات ثالث هي :سلطة السّيـاسة ،سلطة التّقاليـد املوروثة وسلطة الثيـوقراطيـة الدّيـنيـة.
أ .سلطة السّيـاسة
منذ فتح اجلواهري عيـنيـه عرف السّلطة العثمانيـة يف وطنه .فهذه أوّل سلطة سيـاسيـة يف
حيـاة اجلواهريّ ،وبعده دخل العراق يف معركة الغزو االستعماري الربيـطاين الّذي تدخّل يف
سيـاسة العراق باسم حتريـره من السّيـطرة العثمانيـة وارتكب ما ارتكب فيـه من اجلرائم،
وعقد املعاهدات اجلائرة من أبرزها معاهدة «بورتسموث» اخلائنة ،كما أثار النّزاعات
الطّائفيـة بيـن الطّوائف العراقيـة لتبديـد الوحدة بيـنهم واإلسراع يف أهدافه اإلستعماريـة؛ وكلّ
هذه كانت مترتّبة عليـه الثّورات الشّعبيـة املتتابعة ،بعضها انتهت بالنّجاح وبعضها واجهت
الفشل .أمّا يف مستوى السّيـاسة التّي يـظهر أنّ قوائمها على عاتق السّاسة العراقيـيـن ،فبدأت
هذه السّيـاسة يف عصر اجلواهري من حكومة امللك فيـصل األوّل الّذي يـكشف البعض عن
حقيـقة هذه احلكومة ويـقول« :إنّ عرش امللك بُين على أساس بريـطاين حبجارة عربيـة ،وهل
فيـصل إال حارس ملصاحل اإلنكليـز يف العراق» (اليـحىي ،2001 ،ص .)13إذا كانت السّيـطرة
األجنبيـة ظاهرة فاشيـة دون القناع ،فاحتماهلا أيـسر من السّيـطرة الّيت بنُيـت على النّفاق
واخليـانة تظهر وطنيـة وراؤها األيـدي األجنبيـة تديـرها« .إنّ الوضع الشّاذّ ناتج عن كون
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العراق له سيـادة وطنيـة ،ومع هذا فهو حتت االنتداب .فالوزراء العراقيـون مثالً مسؤولون أمام
الربملان حسب الدّستور ،ومع هذا فهُم حتت نفوذ مستشاريـهم ،وكلّ ما متلك احلكومة من
جيـش وإدارة ال تستطيـع حتريـكها إالّ مبوافقة اإلنكليـز» (اليـحىي ،2001 ،ص.)15
من حيـث أنّ اجلواهري قضى قسماً من حيـاته يف البالط امللكيّ موظّفاً يف دائرة التّشريـفات
رأى بعيـنه ما كان يـحدث يف البالط من املؤامرات اخلائنة واخلطوات الغاصبة حلقوق النّاس
وأنّ السّيـاسة أصبحت جماالً الختالف السّاسة يف اكتساب القدرة والثّروة بدالً من أن تكون أداة
يف خدمة الشّعب ،فتألّم من هذا كلّه ورجّح أن يـخرج من تلك الدّائرة احمليـطة باخليـانة
والفساد ،مث انصرف إىل إصدار الصّحف املعارضة ضدّ األنظمة اجلائرة والدّيـكتاتوريـة.
واليـزال يـنظم القصائد املثيـرة أبناء وطنه ضدّ تلك السّيـاسات املنحرفة والباطلة ويـنشرها يف
الصّحف املختلفة إليـقاظ الشّعب العراقي من الغفلة الّيت جعلتهم نائميـن راكديـن.
ب .سلطة القيـم املوروثة والتّقاليـد الباليـة
رغم أنّ مملكة العراق أصبحت منذ حضارهتا جماالً الختالف القوافل التّجاريـة والفئات
املختلفة من النّاس من أقصى جوانب األرض ،وهذا أكرب دافع لتقدّم اجملتمع العراقي إىل
التّمدّن وتعرّفه باملعارف والعادات اجلديـدة املالئمة مع احلضارة اجلديـدة ،ولكنّ بعض
التّقاليـد القديـمة مل تزل بيـن الشّعب العراقيّ وكان النّاس يـتمسّكون هبا يف حيـاهتم الفرديـة
واالجتماعيـة .وهذا األمر كان أقوى يف النّجف الّيت تعترب جمتمعاً ديـنيـاً اصطبغ بالصّبغة
الدّيـنيـة .من هذه السّنن املوروثة القديـمة هو النّظام الطّائفي الّذي كان من أهمّ الدّوافع يف
متزيـق الوحدة بيـن النّاس« ،إنّ مشكلة الطّائفيـة والعرقيـة من أعوص املشاكل يف العراق...
وكان االستعمار يـحرّك هذه األقليـات غالباً ضدّ الوحدة الوطنيـة ومتريـر خمطّطاته ومصاحله
كما حدث يف معاهدة  ،1930حيـن أثار النّزاعات العرقيـة والطّائفيـة الّيت ال يـحسد العراق
عليـها» (اليـحىي ،2001 ،صص .)16-15كما أنّ وراثة الزّعامة الدّيـنيـة يف بعض البيـوت قد تسبّب
بعض اخلالفات بيـن أعضاء األسرة ،مثل ما جرى بيـن اجلواهري وأبيـه يف إرادة الوالد هذه
الزّعامة لولده الفيت ورغبة الشّاعر عن هذا امليـراث ومترّده عمّا يـحكم على بيـته ،يـتحدّث
اجلواهري عنه« :بدأت أستعيـد ذا وشخصيـيت بعد رحيـل والدي ...بعد رحيـله خرج الشّاعر
احلبيـس من جبّة الفقيـه ورجل الدّيـن التّي فرضت عليـه» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص)85؛
إضافة إىل هذا إنّ هذه السّنة املوروثة تدور بيـن بيـوت مل يـصلحوا هلذه الزّعامة ،حيـنما كان
صلحاء قادريـن يف إصالح اجملتمع وتدبيـره.
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من القيـم الباليـة املسيـطرة على العراق هو احلطّ من شأن الفتاة حتّى «إذا خطبت الفتاة
تولّت أمّها أو إحدى قريـباهتا أمر أخذ رأيـها يف اخلطيـب ،فإمّا أن توافق وإمّا أن ترفض ،وال
يـحدث أن يـستأثر األهل بالرّأي ،ولكنّهم حيـن يـقتنعون باخلاطب وال تقتنع الفتاة به ،يـبالغون
يف أساليـب اإلقناع مبالغة حتملها على املوافقة» (املوسوي ،1988 ،ص .)128ومن معامل التّقاليـد
الغالبة على اجملتمع العراقي أيـضاً إبقاء املرأة يف اجلمود الفكري وعدم السماح هلا بالتّعلّم،
كأنّ املرأة طائرة مسجونة يف قفص البيـت ال تسمح هذه األعراف القديـمة هلا احلضور يف
اجملتمع و«حتطّ من شأن املرأة بوصفها إنساناً فعّاالً وطاقة بنّاءة هلا فاعليـتها املؤثرّة يف
اجملتمع» (اجلواهري ،2004 ،ص .)279و«حيـن ظهرت الدّعوة إىل تعليـم املرأة ...لقيـت ردود فعل
متبايـنة من العراقيـيـن ومن علماء الدّيـن يف النّجف ،ووقف الشّعراء يف معسكريـن :أحدمها
يـتحمّس لاللتزام بتعليـم املرأة ،والثّاين يـحرّم تعليـمها ويـعدّه مفسدة هتدّد اجملتمع وخطراً
يـتخطّف عفاف املرأة ويـستهدف حيـاءها» (املوسوي1988 ،م ،ص .)129فيـقول الشّاعر« :خلفيـة
هذا التّمرّد تشي مبا كان من أمر االستهانة بأقدار املرأة والنّبل من كرامتها واحلطّ من
سيـادهتا .وهذه اخللفيـة حبدّ ذاهتا وليـدة خلفيـات كثيـرة تعربّ عن تأخّر اجملتمعات العربيـة يف
هذا اجملال فضالً عن غيـره» (اجلواهري ،2004 ،ص.)279
ج .سلطة الثّيـوقراطيـة الدّيـنيـة
نشأ اجلواهري يف بيـت متأصّل يف الدّيـن وترعرع يف حمافل ديـنيـة وتَربّى يف جمتمع
عريـق يف الدّيـن؛ من بدايـة عمره تعرّف بالدّيـن اإلسالمي والفقه واألصول واعتقاداته
القيـمة ،كما أنّه تعمّم بإرادة والده يف الثّامن من عمره وتلبّس بلباس الرّوحانيـة يف شبابه،
وله قصيـدتان ال نظيـر هلما يف اإلمام احلسيـن ومأساة الطّفّ ،عرّف فيـهما حقيـقة
الواقعة ،فجعل اإلمام الشّهيـد رمزاً للثّورة ورفض الظّلم وطالب اإلصالح والتّغيري يف
اجملتمع ،مث يـعترف فيهما الشّاعر بعمق ديانته وعدم اكتفائه بظاهر اإليـمان.
إنّ والده من زعماء الدّيـن آنذاك ووالدته ـ كما يـقول الشّاعر ـ «ال تقلّ عن والده يف التّعبّد
واإليـمان» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)45ولكنّه يـعاين من أنّ والده يـحسّ بالضّيـم الشّديـد
من أن ال يـكون الزّعيـم جبدارة لألسرة اجلواهريـة فيـقول« :ولكنّ والدي ...يـبدو أنّه مل يـفهم
الواقع املرّ الّذي آلت إليـه زعامات العوائل النّجفيـة ،بل وكل بيـوتات العراق وما شاهبها فقد
أصبح املال واألمالك املتوارثة والقدرة على التّحايـل وعلى إعطاء األهبّات حقّها من املظاهر،

والسلطات األربع (وصداها في شعره)
الجواهري ّ

657

فضالً عمّا يـمتاز به الواحد عن اآلخر من الدّهاء يف ذلك أساس الزّعامات األوىل ،وهذا ما مل
يـكن والدي قد خلق له ،فاحلقيـقة إنّ الّذيـن خلقوا لذلك كلّه هم القادرون أن يـتوارثوا عمّن
قبلهم من عنعنات وفخفخات ،ال يـعلم أحد كيـف تلتقي حبقيـقة الدّيـن وجوهره ،وإن كان كلّ
أحد يـعلم مبظاهره ومالحمه .وإىل جانب ذلك فهم القادرون على أن يـسجّلوا كلّ األوقاف
املسجّلة هي بدورها للعشيـرة إىل أمالك خاصّة هبم» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)45
يـعتقد اجلواهري أنّ الزّعامة الدّيـنيـة ال حتكم على بيـوتات النجف كما من حقّها ،بل
هي ملعبة يف أيـدي بعض أدعيـاء الدّيـن يـديـروهنا مبصاحلهم بدالً من أن يـفتكروا مبصاحل
اجملتمع وإعانة الفقراء ،كأنّه يـسعى يف إيـقاظ أبيـه بأنّ الزّعامة ال تـكون «مبجرّد استحقاق
وجمرّد كفاءة وجمرّد صدق يف األمانة ويف التّعامل ،فضالً عن الصّدق املصدّق يف اإليـمان
والتّعبّد ويف التّعفّف» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)45وبذلك يـشكو الشّاعر من الظّروف
الدّيـنيـة احلاكمة على اجملتمع واجلريـرة التّي يـرتكبها الّذيـن يـعتربهم النّاس زعماءهم
وأئمّة اهلدى والرّشاد إىل سعادة الدّنيـا واآلخرة.
كثيـراً ما دعا اإلسالم إىل التّعليـم والتّعلّم كلّ الناس مذكراً ومؤنّثاً ،وأكدت عليـه النّصوص
الدّيـنيـة ،ولكنّ الفاصل الزّماين بيـن عصر اإلسالم واحلاضر خلق اجلمود الدّيـين والتّزمّت
الشّديـد عند بعض علماء الدّيـن يف العراق ،هذا األمر الّذي انتهى إىل منع تعليـم الفتاة واملرأة
املعارف؛ «إنّ الدّعوة إىل تعليـم املرأة اقترنت يف أذهان علماء الدّيـن بالسّفور ،فالبدّ أن يـكون
خروج الفتيـات إىل املدارس النّظاميـة مقدّمة للتّخفّف من احلجاب واالختالط بالناس
واكتساب عادات هي باجملتمعات غيـر اإلسالميـة ألصق» (اليحىي ،2001 ،ص .)130وهذا لون
آخر من سلطة مدّعي الدّيـن على اجملتمع؛ ألنّ تعلّم املرأة يـفضي إىل إعداد اجليـل احلاضر
للمواجهة مع العامل اجلديـد املتحضّر وتربيـته املوافقة للحضارة .ومن حيـث أنّ اجلواهري كان
يـرغب إىل التّجدد االجتماعي ويـعجب بالعلوم احلديـثة ،فلهذا يـريـد من الدّيـن «أن ال يـتقاطع
معها بل يـتكيـف معها ويـتوافق مع خطّ التّطوّر» (شعبان ،1997 ،ص.)112

صدى السّلطات يف شعر اجلواهري
أ) صدى سلطة الوالد يف شعره
كما سبق فإنّ حالة التّمرّد والرّفض للجرب طوال حيـاة اجلواهري ميـراث ما حتمّل من
املكروهات يف الطّفولة بإرادة أبيـه ،لذا نرى يف أكثر قصائده يـشكو من ذلك األمل املزمن
ويـعاتب الدّهر ،فيـقول:
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أعاتب فيــك الـدّهر لـو كـان يــسمع
أكـ ــلّ زم ـ ــاين فيـ ـــك هـ ــمّ ولوع ـ ــة
ويل زف ــرة ال يـ ــوسع القل ــب ردّه ــا
أغ ــرّك منّـ ــي يف الرّزاي ـــا جتلّـ ــدي

وأشــكو الّلي ــايل لــو لشــكواي ي ــسمع
وك ـ ـلّ نصي ـ ــيب منـ ــك قلـ ــب مـ ــروّع
وكيـ ـ ـــف وتي ـ ـ ــار األسـ ـ ــى يـ ـ ـــتدفّع
ومل ت ــدر م ــا يـ ــخفي الف ــؤاد امللـ ـوّع
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)111

إنّ الشّاعر يـبيـن ما يف قلبه من اهلموم الثّقيـلة ويـنسب هذه الشّدائد إىل الدّهر ،كأنّ كلّ
نصيـبه من الدّنيـا منذ الطّفولة هو الشّدّة .إنه يـئنّ ويف قلبه زفيـر مديـد ال يـظهره ،وصربه اجلميـل
جتاه هذه اهلزّات العنيـفة جعل الدّهر يـحمّله شدّة بعد شدّة وقلبه ثقيـل باألحزان واملتاعب.
لقد بقيـت عنده عقدة الفرح واملرح يف صباوته وأيـام شبابه وتركت آثارها السّلبيـة يف روحه
احلسّاسة ،فيـغضب على تلك األيّام كيـف تكون زمان التّصايب والتّواصل لآلخريـن ومل يـكن
نصيـبه منها إالّ احلسرة والعزلة والعربة ،يـقول بكلّ حسرة وغضب خماطباً عصر الشّباب:
قلــي لــك ي ــا عصــر الشّبي ــبة والصّــبا
صحبتك مـرّ العيــش ال الـرّوض يــانع
تفي ـ ـــأت أطـ ـ ــالل التّصـ ـ ــايب وإنّمـ ـ ــا
حش ـى أفســحت في ــه املــىن خطواهتــا

فإنّـ ـ ـ ــك مَغـ ـ ـ ــدى لألس ـ ـ ــى ومَـ ـ ـ ــراح
لـ ـ ـ ــديّ وال املـ ـ ـ ــاء الفـ ـ ـ ــراح قـ ـ ـ ــراح
نصيـ ـ ـ ــيب من ـ ـ ــها حس ـ ـ ــرة وبَ ـ ـ ــراح
فضـ ــاقت بـ ــه األرجـ ــاء وهـ ــي فسـ ــاح
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)145

يف قصيـدة أخرى يـرى اجلواهري نفسه جمسّماً من األحزان املتكاثفة يف قلبه ال يـراه أحد
صاحلاً للغرام ،بل يـنفر منه بسبب معامل التّهجّم النّاشئ عن األحزان يف وجهه وعدم جتلّي
آثار احلبّ فيـه ،وهو عادل يف قاموسه وفكرته يـدافع عن ردّ فعل حبيـبته جتاه وجومه ،فيـقول:
نَف ـ ــرتِ وق ـ ــد حـ ـ ـقَّ النف ـ ــورُ ألنّ ـ ــين

جمسّـ ـ ــم أحـ ـ ــزانٍ وقفـ ـ ـتُ حِيالَـ ـ ــك
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)119

ويـرجو أن يـخرج من هذه احلالة الوخيـمة إىل الشّوق والسّرور ،فيـحلم أن يـكون له جناح
يـطيـر به من حضيـض األتراح إىل مساء األفراح فيـقرب هبذا إىل حبيـبته وما تطلب،
يـكشف عن هذا احللم بقوله:
ول ــوال جن ــاح ط ــارَ ع ــن موق ــع األَسـ ـى

لَك ـ ــان قريـ ـــباً م ـ ــن منَ ـ ــايل مَنال ـ ــك
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)119
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إنّ شاعرنا قد قاسى من جانب أبيـه عنفاً وشدّة يف طفولته ،محّل عليـه والده ما ال يـحبّ
وما ال يـطيـقه ،وسلب منه حريـة الطّفولة وسرورها وألعاهبا ،فكلّ هذا أبقى أثراً غيـر مطلوب
يف قلب الطّفل الربيء وحك يف فكرته أنّه وارث قساوة أبيـه ،وإن يـظهر مغموماً فبجنايـة
والده ال باختيـاره ،ولكنّه يـسري هذه اجلريـمة إىل كلّ والد قسيّ ويف صدرهم أبو البشر
«آدم» الّذي ارتكب جنايـة وعصيـاناً وأورث أبنائه األبريـاء وبال عمله فكان سبب هالكهم،
وحزنُ البشر تراثٌ قديـم بقدمة تاريـخ خلق األنسان ،يـقول:
أعنـ ــدك علـ ــم أنّـ ــين مـ ــن معاشـ ــر
رم ـ ـ ــاهم إىل شـ ـ ـ ـرّ املهال ـ ـ ــك آدم

أب ــوه ج ــىن واخت ــار أدىن املس ــالك
فهُـ ــم أبري ـ ــاء حُملـ ــوا وزرَ هالـ ــك
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)119

ويـصرّح بربائته من جريـمة توجب حرقة قلبه وهالكه يف الدّنيـا وعدم التذاذه من نعماهتا بقوله:
حُ ـ ـرَقٍ مِـ ــن غـ ــري مـ ــا ذن ـ ـبٍ جـ ــىن
ك ـ ــم ف ـ ــؤاد في ـ ــك مط ـ ــويّ علـ ـ ـى
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)131

كأنّ الشّاعر تعوّد ملثل هذه اآلالم يف حيـاته فيـأخذ يـسلّي نفسه ويـعترب نفسه من األحرار
الّذيـن ال يـعيـشون إال مثقليـن باملتاعب ،فيـقول:
ف ـ ـ ــال تبتـ ـ ـ ــئس إن آملت ـ ـ ــك حـ ـ ـ ــوادثٌ

فـ ـ ــإنّ قُصـ ـ ــارى احلُـ ـ ــر أن ي ـ ـ ــتألّما
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)116

ويـصرّح بتعوّده لألشجان يف حيـاته إىل حدّ أنّ ذكر اهلناء واللّذة والرّاحة يـؤمل قلبه
الّذي ال يـألف هبذه احلاالت ،هذا قوله:
ال تــذكرين اهلنَــا ي ــشجُو احلَشــا

ذك ـ ـ ـرُه إنّـ ـ ــي ألِف ـ ـ ـتُ الشَّ ـ ـ ـجَنا
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)131

إنّ اجلواهري يـحسّ قلبه مغلوالً مقيـداً ال يـستقلّ يف أمره وال اختيـار له يف ترك اهلموم
واألحزان ،فيـقول يف «بيـن القلب واالستقالل»:
قالوا استقلّ عن اهلُموم فقلـتُ ال

فَهـ ـ ــو التبَّيـ ـ ــعُ لظـ ـ ــاملٍ متب ـ ـ ــوع
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)125

ربّما هذا الطّلب من اجلواهري إثر إنشاده القصائد واألغاين الّيت توهم اآلخريـن بأنّ هذه
التّغريـدات نابعة من سرور الشّاعر ولذّته مماّ كان فيـه ،فيـرفض اجلواهري هذا الوهم الباطل
ويـخرب املتومهّيـن حبقيـقة أمره أنّ صوته منبعث من احلزن ودليـل على شكواه ،فيـقول:
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غـ ـ ـ ـرّدَ الطّ ـ ـ ــريُ فق ـ ـ ــالوا :مسـ ـ ـ ــعد

رُبّ ن ـ ـ ـ ــوحٍ خالَ ـ ـ ـ ــه الغ ـ ـ ـ ــر غَن ـ ـ ـ ــا
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)131

إنّ اجلواهري لن يـنسى أيّام طفولته وبدايـة شبابه وما مرّ به من املرارات ،نتيـجة ما
أراد له والده من ثقل احليـاة وحبسه يف جمالس الشّيـوخ وحصره بيـن الكتب الدّيـنيـة الثّقيـلة
الفهم ،فكأنّ الشّاعر عندما مل يـر مفرّاً من هذه احلصار يـلجأ إىل النّجوم ويتحدّثها عمّا
مضى به ،وتطيـب النّجوم خاطره وتبشّره بأيّام السّرور واحلريـة ،فيـتذكر اجلواهري تلك
األيّام ويـستبشر باملستقبل الزّاهر بعد كلّ اخلطوب ،يـقول:
وليـ ـ ـ ـــل ذك ـ ـ ـ ــرتُ ب ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ـ ــبو
جتـ ـ ــرّدتُ ع ـ ـ ــن تبع ـ ـ ــات اجل ـ ـ ــدود
قَسَـ ــت شُـ ــهبُه ع ـ ــن شَـ ــكاة اهل ـ ــوى
أبُ ـ ـ ـثل هلـ ـ ــا ه ـ ـ ـمَّ عص ـ ـ ـرٍ مضـ ـ ــى

فعُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتُ إىل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزّمن األوّل
وبِ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــن الغ ـ ـ ـ ــري يف مع ـ ـ ـ ــزل
وحـ ـ ـ ـ ـ ـدّقنَ شَـ ـ ـ ـ ـ ــزراً وال تَحفِـ ـ ـ ـ ـ ــل
فتبسـ ـ ـ ـم ع ـ ـ ــن عص ـ ـ ــري املقب ـ ـ ــل
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)143

كلّ هذا فضالً عمّا قاله اجلواهري من القصائد يف مترّده ورفضه للظّلم واجلرب بأي لون
كان ،فتمرّده وعصيانه يف كلّ املستويات متأصّل يف معاملة والده معه وقسوته على يف الطّفولة
والشّباب .هو يقول عن نفسه املتوثبّة وطبعه احلادّ:
ولوال ـ ـ ـ ـ ــد وُرّثـ ـ ـ ـ ــتُ م ـ ـ ـ ـ ــن دم ـ ـ ـ ـ ــه
مـ ـ ــا بي ـ ـ ــن جـ ـ ــنيبّ الّذَيـ ـ ـ ـنِ مهـ ـ ــا
قلـ ـ ـ ــب يـ ـ ـ ـ ـدُقّ إىل العنـ ـ ـ ــا طَرَبـ ـ ـ ــا

حمـ ـ ـضَ اإلب ـ ــاء وسَ ـ ــورةَ الغض ـ ــب
قفـ ـ ـصُ اهلُم ـ ــوم ومَجم ـ ــع الكـ ـ ـرَب
وي ـ ـ ـ ـ ـحِنّ مش ـ ـ ـ ــتاقاً إىل الطّ ـ ـ ـ ــرب
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،2ص)298

ب) صدى سلطة السّياسة يف شعره
إنّ أعظم أشعار اجلواهري يف جمال السّيـاسة« ،لقد استجمع مفردات النّقد السّيـاسي
وأفرغها يف بطون وعلى رؤوس رجال املنظومة امللكيـة ،ومأل دواويـنها بالفضائح ،وجعل من
رؤساء الوزارات والوزراء والنوّاب أضحوكة الدّنيا» (اجلواهري 1999 ،أ ،ص .)112فال غرو يف
هذا األمر؛ ألنّه ـ كما سبق ـ واجه أنواع السّيـاسات الفاسدة منذ طفولته وأحسّها بكلّ وجوده،
«يـعتقد هادي العلويّ أنّ حمتويـات الشّعر الوطين للجواهري جتدر بالدّراسة يف جماالت عدّة
ويـقول :ختصّ سيـاسة الفئات احلاكمة وتصرّفات رجال احلكم ،ومتتدّ إىل السّيـاسة
االستعماريـة للمعسكر الغريبّ الّذي يـشكل بالتّكافل مع احلكام الوطنيـيـن العدوّ الطّبيـعي
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للشّعب العراقي وبقيـة الشّعوب العربيـة ،ومصدر اخلراب الّذي تعانيـه هذه الشّعوب» (هباء

الديـن ومراديـان ،2011 ،ص .)178فموقف اجلواهري جتاه هذه السّيـاسات الغاصبة والسّلطة
الغالبة موقف سليب وإصالحي وتنويـري .فنرى بيـن قصائده يـندّد احلكومة اجلائرة ويـنتقد
سيـاستهم اخلاطئة واملاكرة ،فيـقول:
وتس ـ ـ ـ ـ ــاءلَ املُتعجّب ـ ـ ـ ـ ــون حلالـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ
هـ ــي للِصّـ ــحابة مـ ــن بـ ــين األنصـ ــار
للحاكميـ ـ ـنَ بـ ــأمرِهم عـ ــن غريِهـ ــم
م ـ ــن كـ ـ ـلّ غ ـ ــازٍ ش ـ ــامخٍ يف ص ـ ــدرهِ
ه ــي لِلّذيـ ــن ل ــو امتحنـ ـتَ ب ــالءَ ه ــم

نَكــراءَ :مَــن هــم أه ـلُ هــذي ال ـدّار؟
مِـ ـ ــن ك ـ ـ ـلّ بـ ـ ــدريّ وك ـ ـ ـلٌ حـ ـ ــواريّ
ولِصَـ ـ ـ ــفوة األسـ ـ ـ ــباطِ واألَصـ ـ ـ ــهار
زاه ـ ــي الوِس ـ ــامِ ،م ـ ــدوّخِ األمص ـ ــار
لَعجب ـ ـ ـتَ مـ ـ ــن سُخري ـ ـ ــة األَقـ ـ ــدار
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،3ص)143

إنّ احلكام كانوا يـلتجئون إىل انتساهبم إىل الصّحابة واألنصار واملهاجرين لكي يكسبوا
هبذه الدّاعيـة الوجهة الشّرعيـة حلكومتهم؛ وألن يـغطّوا عدم صالحيّتهم للحكومة ،واجلواهري
يـكشف السّتار عن خداعهم ويـعرف وجوه احلكام احلقيـقيّة يف أبيـاته.
لقد كان نقد اجلواهري للحكومة والسّاسة املسيـطرة على العراق نقداً الذعاً ،يـصف
احلكام يف قصائده السّيـاسيـة باجلرائم اخلبيـثة واملقاصد الكريـهة واحلماقة واخليـانة والكذب
والطّمع والتنّاقض بيـن أقواهلم ووعودهم املزيـفة وأفعاهلم ،ويـبيـن شدّة سخطه منهم يف قوله:
سُــبحانَ مَــن خل ـقَ الرجــالَ فلَــم ي ــجد
مـ ـ ـ ــا إن ي ـ ـ ـ ــزالُ مرشّـ ـ ـ ــحاً ألِمـ ـ ـ ــوره
وطـ ـ ـ ـ ــين وداؤُك أنفـ ـ ـ ـ ــس مملـ ـ ـ ـ ــوءةٌ
بلـ ـوَى الش ــعوبِ خمُ ــادعون إذا ادّعَ ــوا

رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً مل ـ ـ ـ ـ ـ ــوطن أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخُلقا
متجبّ ـ ـ ـ ــراً أو طامعـ ـ ـ ـ ـاً أو أمحق ـ ـ ـ ــا
جشَـ ـ ــعاً فمَـ ـ ــن يل أن تُبِ ـ ــلّ وتفرقـ ـ ــا
للنّص ـ ـ ـحِ ك ـ ـ ـذّبت الفَعـ ـ ــالُ املَنطقـ ـ ــا
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)247

إنّ الدّولة اجلائرة قد تلتجئ إىل الضّرب والشّتم والسّيـاط والسّجن للسّيـطرة على
الشّعب ،واجلواهريّ يـنذرها بأنّ امللك ال يـبقى مع الظّلم ،واحلكومة ال تنجح يف تذليـل النّاس
وإطفاء ثورهتم الغاضبة ،بل كلّ حماولة إلطفاء شعلة غيـظ الشّعب يـنتهي إىل إشعاهلا أشدّ
من قبل ،قائالً:
تبّـ ـ ـ ـاً لدولـ ـ ـ ـةِ عاجزي ـ ـ ـ ـنَ تَوهّمـ ـ ـ ـوُا
والويـ ـ ـ ـلُ للماضيـ ـ ـ ـنَ يف أحالمِهـ ـ ــم

أنّ احلكوم ـ ـ ـ ـ ـةَ بالسي ـ ـ ـ ـ ــاط تُـ ـ ـ ـ ــدام
إن ف ـ ــرَّ عـ ـ ــن "حُل ـ ــمٍ" ي ـ ـ ــروعُ منـ ـ ــام
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وإذا تفجّـ ـ ــرت الصّـ ـ ــدورُ بغيـ ـ ـ ـظِها
إذا بِه ـ ــم عص ـ ــفاً أكي ـ ـ ـالً يـ ـ ــرمتَى
وإذا مبـ ـ ــا جَمـ ـ ــع الغـ ـ ــواةَ خُشـ ـ ــارة

حنَق ـ ـ ـ ــاً كمـ ـ ـ ـ ــا تتفجّـ ـ ـ ـ ـرُ األلغـ ـ ـ ـ ــام
وإذا مب ـ ـ ـ ــا ركن ـ ـ ـ ــوا إليـ ـ ـ ـ ــه رُك ـ ـ ـ ــام
وإذا عُص ـ ـ ـ ـ ــارةُ كـ ـ ـ ـ ـ ـلّ ذاك أُث ـ ـ ـ ـ ــام
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،3ص)271

من املؤثّريـن يف السّيـاسة احلاكمة هو جملس النّوّاب الّذي يـتشكل من ممثلّي الشّعب ويـظهر
أنّ أخطر وظائفهم الدّفاع عن حقوق الشّعب املهضومة وردّ مظامله ،ولكنّ اجلواهري عربّ عنه
باجمللس املفجوع الّذي حكم عليـه الظّلم ،فيـصف النّوّاب بأخشاب وأنصاب ال إرادة هلم يف
األمور ،ترتفع أصابعهم اليابسة كأحطاب عند التصديـق على اللّوائح الفاسدة واجلائرة قائالً:
اجمللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسُ املفج ـ ـ ـ ـ ـ ــوعُ رُوّعَ أهلُ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 ...ولقَـ ـ ــد أقـ ـ ــولُ لِرافعيـ ـ ـ ـنَ أصـ ـ ــابعاً
رهـ ـ ـ ـنَ اإلش ـ ـ ــارةِ ختَتف ـ ـ ــي أو تَعتل ـ ـ ــي
مـ ـ ــاذا نويـ ـ ـ ـتُم سـ ـ ــادَ  :هـ ـ ــل أنـ ـ ــتمُ
ه ـ ــل تنَهض ـ ــون إذا استُثيـ ـ ــرت خن ـ ــوةٌ
ه ـ ـ ــل أن ـ ـ ــتمُ إن جـ ـ ـ ـدَّ أم ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــنبغي

وبكت ـ ـ ـ ـ ــك أروقـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ ل ـ ـ ـ ـ ــه وقِب ـ ـ ـ ـ ــاب
لي ـ ـ ـ ــسَت حتُـ ـ ـ ــسّ كأنّه ـ ـ ـ ــا أَحط ـ ـ ـ ــاب
وي ـ ـ ـ ـنَال من ـ ـ ــها السّ ـ ـ ــلبُ واإليـج ـ ـ ـ ـاب
بعـ ـ ـدَ الرّئي ـ ـ ــس ـ كعَه ـده ـ أخش ـ ـ ـ ـ ـاب
أو جتَمـ ـ ـ ـ ـ ــدون كـ ـ ـ ـ ـ ــأنّكم أنصـ ـ ـ ـ ـ ــاب
توحيـ ـ ـ ـ ــدَ مشلِكـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــه أحـ ـ ـ ـ ــزاب
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)503

إنّ الشّاعر يعاين من االستبداد وفقدان احلريّة يف اجملتمع بألواهنا ،ويعبّر عن السّكوت
بقاتل اإلنسان والسيـما األديـب واملفكر:
سكت ويف صَدري فيــه تُغلـى مراجـلٌ

وبعـ ـضُ س ــكوتِ امل ــرء للمَ ــرء قاتـ ـلٌ
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،2ص)231

إنّ الغزو اإلستعماري يـعترب بالء عظيـماً نزل على البلدان املستضعفة ،والسيـما املمالك
اإلسالميـة ملعارضة املستعمريـن ضدّ العامل اإلسالمي ،هادفيـن حمو اإلسالم واملسلميـن من
الكرة األرضيـة .من مؤامرات االستعمار يف العراق متزيـق الوحدة بيـن شتّى الطّوائف
والعشائر ،بلغت فضاحته وجسارته إىل حدّ أنّه يـستخدم العراقيـيـن من الطّوائف املختلفة
لكبت املواطنيـن والقضاء عليـهم ،يـقول اجلواهري عن هذه املؤامرة املريـرة:
وكان ـ ـ ــت طب ـ ـ ــاع للعش ـ ـ ــائر ترجتـ ـ ـ ـى
وك ـ ــان لن ـ ــا من ـ ــه س ـ ــالح فأص ـ ــبحوا

فقـ ــد لُوّثَـ ــت حتّـ ــى طبـ ــاعُ العشـ ــائر
س ـ ــالحاً علين ـ ــا ب ـ ــني ح ـ ــني وآخ ـ ــر
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،2ص)267
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مل يـهمّ الشّاعر مؤامرات االستعمار يف العراق فحسب ،بل من حيـث أنّه كان يـحببّ كلّ الناس
بغضّ النّظر عن جنسيـاهتم وألواهنم ولغاهتم ،فلذا يـندّد الغزو اإلستعماري يف كلّ العامل ويـقوم
بشجب سيـاسة القمع وسيـاسة التّفرقة العنصريـة من جانب اإلستعمار العاملي قائالً:
أيّه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــوحش الّ ـ ـ ــذي ذاق الزّن ـ ـ ــوج
جُـ ـ ـ ــرمُهم أن ع ـ ـ ـ ـدِموا لون ـ ـ ـ ـاً ميـ ـ ـ ــوج

س ـ ـ ـ ـ ــكراتِ امل ـ ـ ـ ـ ــوت مِ ـ ـ ـ ـ ــن أنياب ـ ـ ـ ـ ــه
بال ـ ـ ـ ـ ـ ــدّم األزرق مِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،4ص)56

من ميـزات اجلواهري أنه ال يـكتفي بنقد الظّلمة واخلصوم واملتجاوزيـن فحسب ،بل وإنّه
يـخاطب الشّباب والثّوّار يف قصائده النّاريـة ويـشجّعهم باملقاومة والصّمود ويـبشّرهم
باملستقبل املشرق ،كما يـخاطب اجليـل اجلديـد بقوله:
ي ـ ــا أيّه ـ ــا اجلي ـ ــل اجلدي ـ ــد ولَطالَم ـ ــا
ولَطالَم ـ ــا اش ـ ــتطّ الطّغ ـ ــاةُ وأرجَف ـ ــوا
سَ ـ ـ ـ ـمَّوك ه ـ ـ ـ ـدّاماً ألنّـ ـ ـ ــك جتتـ ـ ـ ــوي
 ...هَـ ــون عليـ ــك فكل ـ ـبُ ذلـ ــك فِري ـ ـةٌ
وك ـ ـ ـ ــذاك كـ ـ ـ ـ ـلل مُخ ـ ـ ـ ــرّب لرذيل ـ ـ ـ ــة

لَص ـ ـ ــقت بغ ـ ـ ــري ذواهت ـ ـ ــا األع ـ ـ ــالمُ
للمُص ـ ـ ـ ــلحني وأقع ـ ـ ـ ــدوا وأق ـ ـ ـ ــاموا
م ــا البَغـ ـيُ سَـ ـنّ وم ــا جَ ــىن اإلج ــرام
تَفـ ـ ــىن ويبقَـ ـ ــى السّـ ـ ــعيُ واإلقـ ـ ــدام
ب ـ ـ ـ ـ ــانٍ وكـ ـ ـ ـ ـ ـلل معم ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ـدّام
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،3ص)158

ج) صدى سلطة التّقاليـد املوروثة يف شعره
من القضايـا التّي كان اجلواهريّ يـعانيـها يف حيـاته هي التّقاليـد املوروثة والقيـم الباليـة
يف اجملتمع العراقي ،و يـعتربها عدوّا معانداً لكلّ حرّ ،قائالً:
التّقالي ـ ـ ـ ــد ِ واملُ ـ ـ ـ ــداجاةُ يف النّ ـ ـ ـ ــا

سِ ع ـ ـ ـ ــدو لكـ ـ ـ ـ ـلّ حُـ ـ ـ ـ ـرّ فَط ـ ـ ـ ــني
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)491

وما هذه املعاندة للحرّ الواعي إالّ بسبب خروجه من القيـود واألغالل املعقّدة على أربعه،
والعادات الباليـة القديـمة من أهمّ عوامل التّخلّف اإلجتماعي والثّقايف واحلضاري ،وها هو
الّذي ال يـحبّه اإلنسان املتنوّر واملثقّف ،بل وال يطيقه.
ال يطيق اجلواهريّ النّبيه أن يرى العامل يتطوّر ويتقدّم إىل األمام ،والعراق راكد ثابت يف
مكانه كما كان يف القرون املاضية ،يشكو قائالً:
متَض ــي الس ــنونَ وكــلل ش ــيء جام ــد

تتطـ ـ ـ ـ ـ ـوّر ِ ال ـ ـ ـ ـ ــدنيا وال يـ ـ ـ ـ ـ ــتطوّرُ
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،4ص)33
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إنّه اليـبايل من التّصريـح مبعارضته ضدّ سلوك النّاس واختراق طريـقة معيـشتهم
وتفكيـرهم الباليـة ،فيـقول بكلّ صراحة:
أنَا ضد ل اجلمهــورِ يف العي ـشِ والتّفكي ـ

ـ ـ ـ ــر طُ ـ ـ ـ ـرّاً ،وضـ ـ ـ ــده يف الدّي ـ ـ ـ ــن
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)491

ربّما بسبب هذه الصّراحة يـشعر بالوحدة ويـحسّ الغربة الباطنيـة قبال ما يـهتمّ به
اجملتمع من العادات السّخيـفة .كأنّه يـهيـم يف بيـئته ناويـاً نشر املبادئ والقيـم اجلديـدة
املالئمة مع احليـاة اجلديـدة لرقي اجملتمع ،ولكنّ العوارض الّيت تتعرّض يف سبيـل هدفه
املنشود عديـدة متنعه ،فيـقول:
وحِـ ــيداً ي ـ ـحُامي ع ــن مبَ ــادئَ ّـ ــة
يـ ــهيمُ ،يـ ــبثل الـ ـنّجمَ سـ ـرّاً فيـ ــنثين

أمـ ــا يف البَراي ـ ــا مُنصـ ــف فيُـ ــؤازرُه
ك ـ ــأنّ رقيبـ ـ ـاً يف الدّيـ ـ ــارِ ي ـ ـ ـحُاذره
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)109

مث يتمنّى لو كانت أزمّة أمور النّاس يف يـديه حىت يغيّر مصريهم ممّا كانوا فيه من
الرّكود والتّأخّر والسّكوت قبال الظّلم والتّعدّي إىل املستقبل املشرق بإحيائهم روح احلياة
اجلديدة والتّمرّد ضدّ كلّ قيد وإغارة ويدفعهم إىل اجملتمع املتجدّد وفق مقتضيات العصر
اجلديد يقول:
ولَــو أنّ مقاليـ ـدَ اجلماهيـ ـرٍ يف ي ــديّ
ولكـ ـ ــنّين أس ـ ـ ــعى برجـ ـ ــلٍ مؤوفّ ـ ـ ــة

سَ ــلكتُ بأَوط ــاين يف س ــبيلِ التّمـ ـرّد
ويـ ـ ـــا رمبـ ـ ــا أسـ ـ ــطُو بغيـ ـ ـــر يـ ـ ـ ــد
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،2ص)13

ما هذه احلسّاسيـة لقضايـا اجلمهور إالّ عالقة الشّاعر الوثيـقة بالنّاس وحبّه الشّديـد
هلم ،كما يـعبّر عن هذه العالقة بكلماته« :إنّ عالقيت مع اجلماهيـر قديـمة جدّاً ...ألنّين
منحاز منذ الطّفولة إليـهم ،وأدافع ـ رغم كلّ العوائق ـ عن مصاحلهم ومستقبلهم ،جملرّد
أنّين يف الصّميـم منها» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،2ص.)213
إنّ اجلواهري يـتمرّد بعنف على التّقاليـد واألعراف السّائدة يف بيـئته ،ويـحاول أن يـزنع
كسوهتا الباليـة ليـلبسها ثوباً جديـداً ،فلذا نراه مع نشأته يف أسرة عريـقة يف الوجاهة
اال جتماعيـة وترعرعه حتت سيـطرة التّقاليـد املوروثة والسيـما بالنّسبة للمرأة وحضورها يف
اجملتمع وتعلّمها ،ضاق ذرعاً هلذه القيـود واحلدود الظّاملة ،كما يـقول« :إنّين عشت يف بيـئة

665

والسلطات األربع (وصداها في شعره)
الجواهري ّ

تسيـطر عليـها األعراف والتّقاليـد الباليـة» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص .)265ويـتمنّى لو
يـعيـش يف جمتمع حضاري بقوله« :أنا أحبّ احليـاة ،وخُلقتُ للمجتمعات احلضاريّـة ،ولست
للمجتمع املتخلّف» (حسن ،2002 ،ص .)35يـعبّر عن حماولته لتغيـيـر اجملتمع احلايلّ إىل
جمتمع بال حدود وقيـود تفصل بيـن النّاس والتّقدّم والثقافة واحليـاة اجلديـدة يف شعره:
أح ــاولُ خرقــاً يف احلي ــاةِ فم ــا أج ــرا

وآسَـفُ أن أمضــي ومل اُبـقِ يل ذكــرا
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،2ص)86

الشك أنّ معارضة اجلواهري ضدّ التّقاليـد املوروثة احلاكمة على اجملتمع آنذاك وليـدة
بيـئته العائليـة .إنّ أباه كان من ذوي العمائم ،الّذي له موقع خاصّ بيـن النّاس ويـمكنه املعيـشة
بسهولة ويـسر بالصّدقات والنّذور من قِبل النّاس ،ولكنّه يـمتنع من ذلك بسبب عفّة نفسه
وكرامتها حتّى يف شدّة فقر األسرة وحاجتهم ،فيـقول اجلواهري« :لقد وصلت املكابرة إىل حدّ
اإلفراط يف ساعات الفقر؛ إذ كان باستطاعة والدي أن يـزيـح غيـمة الفقر عن البيـت ،وأن
يـسلك ما سلكه الكثيـر من ذوي العمائم واللّحى بزيـارة معارفهم وأقارهبم من القبائل وزعماء
العشائر يف مناطق الفرات املتّصلة بالنّجف ...فيـعودون من رحالهتم وقد أشبعت أيـديـهم
بقبالت التّربيـك ،وملئت جيـوهبم مبا يـكفيـهم لعام أو أكثر ...لكن والدي رغم حاجتنا املاسّة
يـمتنع عن ذلك بسبب عفّة النفس والوجاهة» (اجلواهري 1999 ،ب ،ج ،1ص.)47
إنّ اجلواهري حيـنما أدرك أنّه يـعيـش يف جمتمع متخلّف يـخضع حتت مقاليـد النّظام
الطّائفي وال إرادة آلحاد النّاس يف مشيـهم وسلوكهم وال يـتقدّمون إىل سبيـل الرّشد واهلدايـة
ويـرأس عليـهم شيـوخ يـغيـرون كلّ ما هلم ،فلذا أخذ يـتمرّد على العادات املوروثة الّيت علّقت
على أعتاق اجملتمع حبائل العبوديـة والتّخلّف .نراه يـهجم على املتزمّتيـن ويـندّدهم غاضباً
عليـهم ،فيـقول:
أس ـلَموها أم ـرَهم إىل الشّي ــخ عُمي ــا
وامتَطـ ـ ــاهُم حتّ ـ ــى إذا نـ ـ ــالَ بغي ـ ـــا
نب ـ ـ ـذَ القش ـ ـ ـرَ حن ـ ـ ـوَهم باحتقـ ـ ــارٍ

ن ـ ـاً وسـ ــارُوا ي ـ ــقفونَه حيـ ـ ـثُ سـ ــارا
خَل ـ ـ ــع الللجـ ـ ـ ـمَ عن ـ ـ ــهمُ والعِ ـ ـ ــذارا
وحـ ـ ــوى اللّـ ـ ــبَّ وح ـ ـ ـدَه واخلِيـ ـ ـــارا
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)464

من القضايـا االجتماعيـة يف بيـئة اجلواهري تعدّد الدّيـانات والقوميـات والعادات املوروثة
الّيت كانت منحصرة حتت قدرة أصحاب السّيـاسة والثّروة للوصول إىل أهدافهم الفاسدة،
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ويـمنعون اجملتمع من التّقدّم ،فيـصوّر لنا الشّاعر موقفه من هذه االضطرابات ،فيـقول
ساخراً:
أي طرطرا تَطرطري /تقدَّمي تأخّري /تشيّعي تسنّين /هتوَّدي تنصّري/
تكرَّدي تعرَّيب /هتاتري بالعُنصر /تعمّمي تربنَطي /تعقّلي تسدَّري /كوين ـ إذا
رُمتِ العُلى ــ /مِن قُبُلٍ أو دُبُر /صاحلةً كصاحلِ /عامرةً كالعُمري (اجلواهري ،دون
تا ،ج ،3ص)121

ومن حيث أنّ اجملتمع آنذاك كثرياً ما يفتخر بآبائهم ومفاخرهم السّابقة دون أن خيطوا
أنفسهم خطوة مؤثّرة مفيدة إىل األمام ويكتسبوا مفخرة للمجتع ،فيبشرّهم اجلواهري
ساخراً إن مل يكن ألحد جدّ يفتخر به ومبناقبه فال بأس ،فيمكن اختالق أب ماجد صاحب
أثر محيد بني األعراب يقول:
وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتِ إن مل تَجِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
ومَفخَ ـ ـ ـ ـ ـ ــراً م ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجلُ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو
ومل تَـ ـ ـ ـ ــرى يف ال ـ ـ ـ ـ ـنّفس مـ ـ ـ ـ ــا
 ...طُـ ــويف علـ ــى األعـ ــراب مِـ ــن
والتَمِس ـ ـ ـ ـ ــي منـ ـ ـ ـ ـ ــهم جُـ ـ ـ ـ ـ ــدو

أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً محيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَ األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
دِ طيّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبَ املُنحَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَر
يُغنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن تفتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادٍ ومِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مُحتضِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
داً جُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُداً وزَوري
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،3صص)122-121

ما أ ل تعبري السّيد ال الدّين عن هذا الشّاعر النّبيه والواعي واملتحرّر أنّه «الفكر
املنفتح يف اجملتمع املنغلق» (اجلواهري 1999 ،أ ،ص.)93
د) صدى سلطة أدعيـاء الدّيـن يف شعره
كثيـراً ما يـثين اجلواهري على الدّيـن وعلماء الدّيـن يف مذكراته وقصائده ،والسيـما الّذيـن
قاموا يف صفوف املعارضيـن ضدّ احلكام الظّلمة واالستبداد العامليّ ومل يـربحوا من الشّعب ،يف
رأسهم قائد ثورة العشريـن «الشّيـخ مهدي اخلالصي» والزّعيـم الوطين «حممّد تقي الشّيـرازي»
واملصلح الدّيـين التّنويـري «املال كاظم اخلراساين» ،فمدحهم وجمّد بطوالهتم الفرديـة
واالجتماعيـة .ويتذكرهم ذكراً حسناً بقوله« :إنّي ملديـن يف تصوّرا الالحقة عن البطولة هلذه
الشّخصيـات الّيت عت قيـم السّماء واألرض ،ومل يـشغلها البحث العلمي والدّيـن عن مهوم
النّاس اليوميّة وعن دور رجل الدّيـن واملثقّف يف معركة التّحريـر( »...اجلواهري 1999 ،ب ،ج،1
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ص .)76ولكن مع األسف قام بعض املتظاهريـن بالدّيـن بتحريـف مبادئ الدّيـن ومفاهيـمه
وأخذوا يـسيـئون استعمال سلطتهم على الشّعب العراقي آنذاك ويـسيـطرون عليـه باسم الدّيـن،
فصار الدّيـن ألعوبة ومطيـة وآلةً للوصول إىل غايـاهتم الفاسدة ومصاحلهم الفرديـة .أدرك
الشّاعر هذه اإلساءة فتمرّد عليـهم وأخذ يـفضحهم بيـن أعيـن النّاس ويـعرّي أعماهلم
وحركاهتم اخلارقة للدّيـن املبيـن بأشعاره ،فيـقول:
حتَك ـ ـمَ باس ـ ـمِ الدّي ـ ــن ك ـ ـلل مُـ ــذمّم
ومـ ـ ــا الدّيـ ـ ـ ـنُ إالّ آل ـ ـ ـةٌ ي ـ ـ ــشهَروهنا

ومُرتك ـ ـ ــب حَفّ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــه الش ـ ـ ــبهات
إىل غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضٍ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقضونه ،وأداةٌ
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)468

إنّه ينتقد من الشّيوخ الّذين يعتربون أنفسهم أرباباً والرّعيّة عبيدهم ،فيمشون بكلّ
تبختر والنّاس خلفهم كالبهائم ال خيارَ هلم يف احلياة ،قائالً:
إذا أقبـ ـ ـلَ الشّيـ ـ ــخ ِاملُط ـ ــاع ِ وخلفَ ـ ــه

مــن الـزّارعنيَ األرضَ مثـلَ السّــوائم
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،2ص)358

«لقد عرف ...أنّ هناك من يسطو على احلقوق الشّرعيّة وأموال الزّكاة واخلمس التّي
يرسلها املسلمون من أصقاع األرض لتوزع عليهم بدالً من أن توزع على مستحقّيها .فثار على
هذا السّلوك من سنواته الشّعريّة األوىل» (اجلواهري 1999 ،أ ،ص .)103إنّ مدّعي الدّين كانوا
جيمعون صدقات النّاس ونذورهم ويدّخروهنا يف صناديقهم عوضا عن أعانة املعوزين
واملساكني ،البدّ أن يكون عملهم هذا صدمة قاسية علي أصل الدّين املبني واستئصال جذوره،
هذا إضافة إيل أنّ النّاس ينظرون إيل الدّين نظرة تشاؤمية وسلبيّة ،يقول:
علــى بــاب "شــيخ املســلمني" تكدّســت
هُ ـ ـمُ الق ـ ــومُ أحي ـ ــاءٌ تق ـ ــول ك ـ ــأنّهم
 ...فهل قَضَـت األديـانُ أن ال تُـذيعَها

جِي ـ ـ ـ ــاع عَلَتـ ـ ـ ـ ـهُم ذلّـ ـ ـ ـ ـةٌ وعُ ـ ـ ـ ــراة
عل ــى ب ــاب "ش ــيخ املس ــلمني" مَ ــوات
علـ ـ ــى النّـ ـ ــاس إالّ هـ ـ ــذه النّكـ ـ ــرات
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1صص)469-468

وقد يكون نقده هلؤالء املتظاهرين بالدّين وال ديانة ،بل والإنسانية هلم نقدا الذعا
يعدّوهنم من اللّصوص واللّاطة والزّناة يقول:
وخلفَهـ ـ ــم األسـ ـ ــباطُ تَت ـ ـ ـرَى ومنـ ـ ــهم

لُصـ ـ ــوص ،وبيـ ـ ـ ـنَهم الط ـ ـ ـةٌ وزُنـ ـ ــاة
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)469
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ويـرى نفسه بيـن املستضعفيـن يـوقظهم من غفلتهم الطّويـلة بكلماته والكلمات عاجزة من
تبيـيـن كلّ ما يـرتكبه هؤالء املتجاوزيـن حبقوقهم:
يـ ـ ــدي بي ـ ــد املستضعفي ـ ـ ـنَ أريـ ـ ــهم

م ــن الظلل ــم م ــا تعَي ــا ب ــه الكلم ــاتُ
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)469

ويف النّهايـة يـرى نفسه قذى يف عيـون املتعدّيـن حبقوق الشّعب منهم أدعيـاء الدّيـن؛ ألنّه
ال يـقعد أمام هذه التّعدّيـات ،بل يـتمرّد ويـستمرّ يف عصيـانه وثورته ضد جرائمهم ،كأنّه
رة حمترقة تتوايل جبمرات طويـلة املدى لن تنطفئ.
فقــد أيـ ـقَنت نفســي ،ولي ــس بِضــائري
 ...وم ـ ــا ه ـ ــي إال ـ ــرةٌ تُنك ـ ـ ـ ـروهنا

بـ ـ ـ ــأنّي يف تل ـ ـ ـ ــك العيـ ـ ـ ــون ق ـ ـ ـ ــذاة
س ـ ـ ــتأتيكم مِ ـ ـ ــن بعـ ـ ــدِها جَم ـ ـ ــرات
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)469

ال يـكتفي اجلواهري بقيـامه وثورته على أدعيـاء الدّيـن فحسب ،بل يـحرّض الشّعب للثّورة
عليـهم؛ ألنّهم حجبوا حقيـقة الدّيـن عن النّاس وشوّهوا وجهه اجلميـل واإلهلي ،واتّخذوا
الدّيـن وسيـلة لتحقيـق غايـاهتم ومفاسدهم.
س ـ ـ ــتبقَى طوي ـ ـ ـ ـالً ه ـ ـ ــذه األَزم ـ ـ ــاتُ
إذا مل ي ـ ـ ـ ــنلها مُصـ ـ ـ ــلحون بواس ـ ـ ـ ـلٌ
أمل ت ـ ـ ــر أنّ الشّ ـ ـ ــعبَ جُ ـ ـ ــل حقوقِ ـ ـ ــه
سيــبقى طويــالً يــحملُ الشَّــعبُ مُكرَهــا

إذا مل تقصّ ـ ــر عمرَه ـ ــا الصَّ ـ ــدماتُ
جَريئ ـ ـ ــونَ فيـ ـ ـ ــما ي ـ ـ ـ ـدّعونَ كف ـ ـ ــاةٌ
ه ـ ـ ــي الي ـ ـ ــومَ لألف ـ ـ ــرادِ ممُتلك ـ ـ ــات
مَسـ ــاوئَ مَ ـ ــن قـ ــد أبق ـ ــت الفت ـ ــراتُ
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،1ص)469

وأخيـرا يـمنع اجلواهري دعاة احلقّ والقادة املصلحيـن بغضّ النّظر عن عنصرهم
وجنسيـتهم ـ عرباً وعجماً ـ من الزّيـغ والضّالل والتّحريـف يف سبيـل الدّعوة إىل احلقّ،
ويـعظهم بإكرام الشّعب واحملافظة على حقوقه من السّلب والنّهب ،ويـقول:
وصُ ــنتُ ك ــل دُع ــاةِ احل ــق ع ــن زي ـ ـغٍ

واملُصــلحني اهلُــداةِ ،العُجــم والعربــا
(اجلواهري ،دون تا ،ج ،3ص)89

أمّا بعد هذا كلّه فسلطة البيـت أعطت اجلواهري التّمرّد والرّفض للجرب و«سلطة الدّولة
أكسبته التّحدّي وسلطة الثّيـوقراطيـة الدّيـنيـة دفعته للتّحرّر وسلطة التّقاليـد وجّهته لفكرة
احلداثة» (شعبان ،1997 ،ص.)114
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النتيجة
رغم أنّ حيـاة اجلواهري كانت حافلة باحلوادث اجلسام وحماطة بالسّلطات اجلامعة
األطراف ،ويـعاين شاعرنا من هذه املرارات واملصاعب ،ولكنّه مل يـقعد فيـنظر ومل يـكتف
بإرائة هذه السّلطات يف مرآة قصائده فحسب ،بل أخذ يـعارض ويـتمرّد ضدّ القوى
املتجاوزة ،ومل يـنتظر حتّى يـقوم اآلخرون بالثّورة واملناضلة ،أو مل يـكن يـتوّقع الفرج واملعجزة
دون اإلقدام والعمل ،بل وهو اجتهد بكلّ نفيـس له من النّفس واملال .إنّ اجلواهري مل يـتعب
ومل يـعرف الكلل يف حيـاته قطّ ،واألمر الّذي جعله ممتازاً بيـن الشّعراء أنّه كان متفائالً
باملستقبل املشرق مع انتصار احلقّ ورفع السّلطات .كما أنّ موقفه من السّلطات كلّها موقف
تنويـري إصالحي تقدّمي ،بذل كلّ جهوده يف سبيـل تنويـر الشّعب العراقي بكلّ طبقاته
اال جتماعيـة والسيـما الشّباب ،كما حاول بكلّ ما عنده يف سبيـل إصالح املفاسد يف شتّى
املستويـات ،وقد خطى خطوات واسعة مؤثّرة يف تقدّم الوعي اإلنساين.
أمّا مترّده على سلطة الوالد فقد نبع من نفسه الطّاحمة وكرامة ذاته ،ونضالُه السّيـاسي
فهو وليـد فهمه الصّحيـح لواقعة الطّفّ وهدف اإلمام احلسيـن السّامي من القيـام ضدّ
الظلمة ورفضه للظّلم وطلب اإلصالح والتّغيـيـر يف اجملتمع املستسلم واخلاضع أمام الباطل،
كما أنّ ثورته على املتظاهريـن بالدّيـانة ناشئة من فهمه العميـق مناضلةَ اإلمام احلسيـن
ضدّ أدعيـاء الدّيـن الّذيـن جعلوا الدّيـن مطيـة للوصول إىل مطامعهم وآلة الستعباد الشّعب،
ورفضه للتّقاليـد والعادات الباليـة متأثّر من الكتب الالّتيـنيـة الّيت قرأها ،كما أنّ حضوره يف
احملافل الثّقافيـة واألدبيـة أدّى إىل تعرفّه باحلضارة اجلديـدة واملعارف واملبادئ اإلنسانيـة
احلديـثة.
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