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  المقدمة

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$#   

وكاش]ف ك]ل عظيم]ة ، م]انِح ك]لِّ غنيم]ة وفض]ل ، ودن]ا بطول]ه ، [ الذي ع]ال بحول]ه  الحمدُ   
، واس]تھديه قريب]اً ھادي]ا ، وأُوم]ن ب]ه أّوالً بادي]ا ، أَحُمُده على عواطف كرمه وس]وابغ نعم]ه ، وأزل 

، له والصالة والس]الم عل]ى محم]د عب]ده ورس]و، وأتوكُل عليه كافياً ناصراً ، وأستعينه قاھراً قادراً 
  .أرسله إلنفاد أمره وإنھاء ُعذره وتقديم نُذره 

، والسالم على آل محمد مفاتيح الخير  وأبواب البرك]ة وعل]ى أص]حابه ال]ذي م]ازوا منھج]ه   
  .فساروا مؤمنين 

  ...وبعد   
فق]]د ذاع]]ت ش]]ھرة الج]]واھري الش]]اعر ذيوع]]اً كبي]]راً وش]]غل فن]]ه الش]]عري النق]]اد والب]]احثين   

وم]ا ، ما ن]اھز الس]بعين عام]اً ، ه الجماھير ؛  ألنّه عبّر عن آالمھا وآمالھا وارتبطت ب، والدارسين 
وإن ك]]ان ھ]]ذا ال]]درس ال يرق]]ى رق]]يَّ مكان]]ة الش]]اعر  ، زال ش]]عره مح]]ط أنظ]]ار ال]]درس األك]]اديمي 

ال]ذي وص]ل عدي]د الرس]ائل واألبح]اث إل]ى ، باإلضافة إلى ما ناله شاعر معاصر آخر مث]ل البي]اتي 
وربما ن]ال أكث]ر مم]ا ، فضال عن الجامعات العراقية ، في جامعات عربية وغربية أكثر من المئات 

على حين لم ينل شاعر العرب األكبر أقل القليل مما ناله معاصره المذكور آنفاً ؛ لذلك كان ، ينبغي 
  :ومن مسوغات ھذا االختيار ، اختياري لھذه الدراسة 

إال م]ا ذك]ر لمام]اً ف]ي ، في موضوعه وفنّ]ه  إن لم يحَظ ھجاء الجواھري بدراسة مفّصلة -1  
  .بعض األبحاث والمقاالت التي لم تقف إزاءھا موقف التفصيل 

إن ھجاء الشاعر يعد وثيقة مھمة الرتباطه باألحداث السياس]ية واالجتماعي]ة الت]ي ألم]ْت  -2  
  .بالعراق والمنطقة 

وأحس]ب أنّ]ه مثّ]ل ،  حض]ر بق]وة ف]ي ش]عر الش]اعر كم]اً ونوع]اً ، إن الھجاء غرض مھم  -3  
  .فضال عما كان يجري من حوله ، رؤية الشاعر عّما اعتمل في نفسه من انفعاالت 

إنّ]]ه محاول]]ة إلض]]افة بع]]ض الجھ]]د العلم]]ي للمكتب]]ة العراقي]]ة والعربي]]ة المھتم]]ة بالش]]أن  -4  
  .الشعري 
اب]ة فضال عن صلتي بھذا الف]ن الجمي]ل كت، حبي للشعر عامة ولشعر الجواھري خاصة  -5  
  .وتذوقاً 



 

م 1973ولق]د اتخ]]ذُت م]]ن دي]]وان الج]]واھري ال]]ذي طبعت]]ه وزارة اإلع]]الم العراقي]]ة ف]]ي ع]]ام   
مقارناً ھذه النسخة بديوان الجواھري طبعة دار الع]ودة ، بأجزائه السبعة مصدراً في متابعة الھجاء 

ف]ي ع]ام واتخذت أيض]اً م]ن دي]وان الج]واھري طبع]ة بيس]ان ف]ي بي]روت ، م 1983في بيروت عام 
وأف]دُت ايض]اً م]ن كت]اب ، م مصدراً آخر ؛ كونه أورد قصائد لم تُنشر في الديوانين الس]ابقين 2000

لنش]]ره قص]]ائد ) رحم]]ه هللا(لألس]]تاذ ال]]دكتور محم]]د حس]]ين األعرج]]ي ) الج]]واھري دراس]]ة ووث]]ائق(
  .نادرة لم تُنشر 

وم]ن كت]ب ، ة وحضرت بين يديَّ وف]رة م]ن المص]ادر ق]د تنوع]ت م]ن رس]ائل جامعي]ة ج]اد  
  وم]]]]]ن أبح]]]]]اث علمي]]]]]ة لھ]]]]]ا مكانتھ]]]]]ا ف]]]]]ي ھ]]]]]ذا ، طاف]]]]]ت بالش]]]]]اعر وفنّ]]]]]ه وتفاص]]]]]يل مواقف]]]]]ه 

ھذه الحياة التي ، وقبل ھذا في إلقاء ضوء على أشتاٍت كثيرة من حياة ھذا الشاعر الطويلة ، البحث 
ن]اثرت ف]ي ومن مق]االت ھن]ا وھن]اك حاول]ُت أن أل]مَّ ش]تاتھا ت، ارتبطت بقضايا فنّه وخلجات إبداعه 

  ھ]]]]]]]]داني إليھ]]]]]]]]ا م]]]]]]]]ن ، مج]]]]]]]]الت قديم]]]]]]]]ة ودوري]]]]]]]]ات ل]]]]]]]]م تع]]]]]]]]د ب]]]]]]]]ين ي]]]]]]]]دي التن]]]]]]]]اول 
والمشرف على الرسالة ) رحمه هللا(كالدكتور األعرجي ، ممن لھم صلة بھذا الشاعر وفنّه ، ھداني 

تط]ور (فم]ن ھ]ذه الرس]ائل رس]الة األس]تاذ ال]دكتور عل]ي عب]اس عل]وان ، وأساتذة وأدباء آخ]رون ، 
  األثي]]]]]]]]رة ل]]]]]]]]دى دارس]]]]]]]]ي األدب العراق]]]]]]]]ي ) الح]]]]]]]]ديث ف]]]]]]]]ي الع]]]]]]]]راقالش]]]]]]]]عر العرب]]]]]]]]ي 

فقد وقف أزاء فن الرجل طويالً مدققاً ف]ي كثي]ر م]ن تقنيات]ه الت]ي ، وأدب الجواھري خاصة ، عامة 
وتع]دُّ ھ]ذه الرس]الة م]ن األعم]ال األكاديمي]ة ، فاستوى بھا فنّ]ه ھج]اًء وأغراض]اً أخ]رى ، ُعِرَف بھا 

ج]]الًء ، الت]]ي كان]]ت ف]]ي عق]]د الس]]بعينات م]]ن الق]]رن الماض]]ي ، النقدي]]ة الج]]ادة ف]]ي منھجھ]]ا ورؤيتھ]]ا 
وال أري]د أن أق]ف ط]ويالً أزاء ھ]ذه ، لصورة النق]د ال]ذي ل]م ي]رتبط بع]د ف]ي ال]درس النق]دي الغرب]ي 

، إذ ھدتني إلى أطواء كثيرة في فن ھذا الشاعر الكبير ، الدراسة المتميزة إال ما يتعلّق بإفادتي منھا  
، ) لغة الشعر الحديث في العراق(ل المھمة أيضاً رسالة الدكتور عدنان حسين العوادي ومن الرسائ

وقدرت]ه عل]ى التص]رف ، التي وقف في فصٍل منھا على بوادر التجديد في ف]ن الج]واھري الش]عري 
وأف]دت م]ن رس]ائل أخ]رى ُذك]رت ف]ي الدراس]ة بم]ا يتعل]ق ، بالمفردة وانس]جامھا م]ع روح العص]ر 

ومنھا  لغة الشعر عند الجواھري لألستاذ الدكتور علي ناصر غالب ، تقنياته الفنية بشعر الشاعر  و
أم]ا الكت]ب  الت]ي ألق]ت ، وغيرھ]ا ، وأزمة المواطنة في ش]عر الج]واھري للباح]ث فرح]ان اليحي]ى ، 

لألس]تاذ ال]دكتور محم]د ) الجواھري دراس]ة ووث]ائق(بأضوائھا في الدراسة فيقف في مقدمتھا كتاب 
وأف]دت أيض]ا ، عرجي ؛ لما ورد فيه من تفاصيل فنية دقيقة ورؤية واقعية وأحداث فريدة حسين األ

، وبما يتعلق باألبحاث العلمية ، ؛ ألنه خير من تحدث عن نفسه ) ذكرياتي(من كتاب الشاعر نفسه 
ق]راءة ف]ي آف]اق  –مقص]ورة الج]واھري (أفدت فائدة جلية من بحث األستاذ الدكتور علي كاظم أسد 

وقد ، فضال عن سبره أغوار المقصورة فناً ودوافعاً  وبناءاً ، ؛ لتماسه مع موضوع الدراسة ) ناءالب
ومنھ]ا المق]ابالت الت]ي أجريتھ]ا م]ع ال]دكتور ، أغنتني المقابالت العلمية الخاصة حول الشاعر وفنّه 

اء البحث فضالً عن مراجع ومصادر تفاوتت في إغن، واألستاذ المشرف على الدراسة ، األعرجي 
  .وھذا كلّه صبَّ في إنجازه ، 

على ) دراسة في الموضوع والفن –ھجائيات الجواھري (وقد قامت ھذه الدراسة الموسومة 
وأھ]م ، ففي التمھيد عرضت إل]ى غ]رض الھج]اء ونش]أته ف]ي األدب العرب]ي ، تمھيد وثالثة فصول 

ة وص]]والً إل]]ى عص]]ر م]]ا قب]]ل خصائص]]ه الفني]]ة والمع]]ايير الت]]ي اس]]تندت إليھ]]ا ف]]ي عص]]وره المختلف]]
الجواھري بإيجاٍز ؛ ذلك ألنني لم أجد بعد دراستي لفن الشاعر أنّه ينتمي إلى غرض الھج]اء الق]ديم 

إذ ل]م أرد أن اس]تبق ، ولوال أنّي في درس أكاديمي لما أدرجت ش]يئاً م]ن ع]رض ل]ذلك الف]ن ، تماماً 
علمته فإني أدخل إلى الموضوع ب]ذھن البحث بحكم حاضر وھذا من طبيعة البحث األكاديمي الذي ت

  .إال أن ألج بنفسي فيه ، فارغ من رأي سابق 



 

لينف]ذ اإلحص]اء الع]ام للھج]اء وبع]د تمام]ه ) تصنيف الھجائيات(وقام الفصل األول الموسوم   
فانتظم في الھجاء السياسي والھجاء الخاص والھجاء ، من اإلحصاء قمُت بتصنيفه بحسب اتجاھاته 

  .جاء رجال الدين وھجاء متعدد االتجاھات االجتماعي وھ
، النمط الجاد والنمط الس]اخر ، ثم صنفت ما توصلت إليه بحسب األنماط فكان على نمطين   

وقد جمعتھا معا في ھذا النمط ألنني وجدت بين ، الذي ضّم السخرية والتھكم واالزدراء واالحتقار 
وذكرت أمثلة ھجائية في االتجاھات وفي ، ھجاء ھذه المعاني صلة وثيقة تعريفاً وبحثاً في غرض ال

  .األنماط مبيناً أوزانھا ومناسباتھا وسنّي نظمھا 
ابت]دأت بم]دخل عرض]ت في]ه نظ]رة بع]ض ) دواف]ع الھجائي]ات(وفي الفصل الثاني الموس]وم   

وأيض]اً م]ا ورد ف]ي بع]ض ، المصادر العربية القديمة بشأن الدوافع وأثرھا في بناء النص الش]عري 
ث]م نظ]رت ف]ي تفاص]يل التك]وين النفس]ي ، ؤلفات الحديثة ع]ن ال]دوافع وم]ا يترت]ب عليھ]ا ش]عريا الم

ثم وقفُت أزاء بعض ما أوردته من أمثلة ھج]اء ل]ه تنوع]ت اتجاھاتھ]ا ، للجواھري في أسرته وبيئته 
ينج]ز علَّي واجٌد للدوافع الموضوعية أو الذاتية آثارھ]ا الت]ي دفع]ت الش]اعر وھ]و ، وأنماطھا محلال 

  .وبنھاية ھذا الفصل تنتھي الدراسة في الموضوع ، نصوصه الھجائية 
فقد قسمته عل]ى أربع]ة مباح]ث ھ]ي ) دراسة في التفاصيل الفنية(إما الفصل الثالث الموسوم   

المبحث األول وتناولت فيه المعايير التي استند إليھا الشاعر وأثرھا الفني في بن]اء ھجائيات]ه وكي]ف 
  .يير التراثية للھجاء وكيف أفاد مما حوله في إنضاج معايير معاصرة تعامل مع المعا

والمبحث الثاني خصصته لأللفاظ مبيناً توظيف الشاعر لھا في الھجائيات من جانبين األول   
و الجان]ب الث]اني م]ا ترك]ه ، ليج]د للفظ]ة س]ياقا لم]ا يري]ده منھ]ا ، أفادته من مص]ادر لغت]ه وتص]رفه 

وما زحزحه عن معجميتھا مس]تثمراً طاقاتھ]ا ف]ي ، ة على معانيھا المعجمية الشاعر من ألفاظ ھجائي
  .بناء ھجائه 

وطريق]ة اس]تعمال الش]اعر لھ]ا ، تناولت التراكيب وأھم ما تميزت ب]ه ، وفي المبحث الثالث   
متن]اوالً مص]ادرھا ، وفي المبحث الراب]ع تابع]ت ص]ورة المھج]و عن]د الش]اعر ، في النص الھجائي 

وقد ذكرت أمثلة ھجائية في كل مبحث من المباحث األربع]ة بم]ا ينس]جم م]ع ك]ل ، نواعھا ومعّرفا بأ
  .مبحث 

  وق]]]د ختم]]]ت الفص]]]ول الثالث]]]ة بخاتم]]]ة ربم]]]ا ل]]]م أُحس]]]ن أن أنجزھ]]]ا بم]]]ا تك]]]ون ص]]]ورة   
وربما يَحُسُن بي أن أُجمل ما وجدته بع]د ، إال أن تكون بين االستخالص وإحصاء النتائج ، الخاتمة 

  .تكون أشبه بالخاتمة كل مبحث ل
  

  الباحث                                                              
  عادل ناجح عباس البصيصي                                                              

  النجف األشرف                                                              
  2011في نيسان                                                              

 
  
  
  

  التمھيد
  



 

)1(  
، وھو الوقيعة في األنساب وغيرھا ،  )1(الھجاء غرض شعري نشأ مع نشأة الشعر العربي 

  . )3(وھو خالف المدح ، و الشتم بالشعر ،  )2( وَرمُي اإلنسان بالمعايب
عاطفة الغضب واالستھزاء وسلب ق]يم الفض]يلة م]ن المھج]و  ير عنالتعبويقوم الھجاء على 

وسلخه من الشخصية التي يعتز ، فسلب المھجو منھا ، مثل المديح في تصويره لقيم المجتمع ( وھو 
 أج]]ود م]]ا ف]]ي الھج]]اء أْن يُس]]لَب اإلنس]]انُ ( ويعتق]]د اب]]ن رش]]يق أن ،  )4() بھ]]ا أيُّ ف]]رد ف]]ي المجتم]]ع 

فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب فالھجاء ، ب بعضھا مع بعض ركّ الفضائل النفسية وما ت
  . )5() به دون ما تقدم 

؛ لما كان يثيره من الرھبة في قلوب  في العقل العربي القديمويبدو أن الھجاء ارتبط بالسحر 
ل الھج]اء ت]رتبط أص]وول]ذلك  -بحسب ما يعتق]دون  –متلقيه من خالل قوته التي كان الجن سببا لھا 

بفكرة قديمة تزعم أن بعض اإلفراد الذين لھم نفوذ خاص إذا تلفظوا بكلمات ك]ان لھ]ا م]ن (  العربي
والش]اعر ف]ي أص]ل الھج]اء يطل]ُع عل]ى الن]اس بق]وة .... القداسة والسلطان ما يجعل لھا تأثيرا دائم]ا 

  .  )6()  شعره التي يوحيھا الجن إليه 
َعيّاٌب تس]ترعيه حماق]اُت الن]اس وأخط]اؤھم ، ناقٌد بطبعه ( وقد يترصد الھّجاء األخطاء فھو

فھو ال يحس مثله األعلى بطريق مباشر وال يفطن إليه إال عن طريق ، بأكثر ما تسترعيه فضائلھم 
  .   لذلك ھابته القبائل واألفراد )7() ما يعارضه ويثيره 

ك]]انوا يعيش]]ون حي]]اة ،  اءين ال]]ذين تمرس]]وا بف]]ن الھج]]اء وأتقن]]وهالھّج]]بع]]ض وق]]د ل]]وِحَظ أّن 
قد قاسوا ( وھم ،  أو مرض جسدي، أو أنھم مصابون بمرض اجتماعي أو نفسي ، مضطربة بائسة 

من الحياة ما بغّضھا إليھم وحقّرھا في نظرھم وجعلھم يتطيرون بكل شيء فيھا ويحقدون عل]ى ك]ل 
  .  )8()  صاحب نعمة يعيش بسعادة وھناء 

  
)2(  

  فيع]]]]د الھج]]]]اء م]]]]ن أق]]]]دم أغ]]]]راض ، م]]]]ن ناحي]]]]ة الش]]]]عر ھ]]]]ذا م]]]]ن ناحي]]]]ة الش]]]]اعر أم]]]]ا 
ويعتم]]د عل]]ى مھاجم]]ة األف]]راد ، ھج]]اء شخص]]ي ، وق]]د قّس]]مه النق]]اد عل]]ى ثالث]]ة أقس]]ام ،  )9( الش]]عر

موض]]وعه الج]]رائم األخالقي]]ة والمفاس]]د ، وھج]]اء أخالق]]ي ، ويت]]أثر ب]]األھواء الشخص]]ية ، بالس]]باب 
وفيه يرى الھّجاُء أن انتماءه ھو ، وھجاء سياسي ، نية االجتماعية والعادات القبيحة والعيوب اإلنسا

ويلتحق به الھجاء ، المثل األعلى ؛ ولذلك يھاجم كل ما يتعارض مع ھذا المثل من نقائض ومعايب 
  .  )10(الديني والھجاء القبلي  

ولم ، كشأن المديح والرثاء ،واعتمد فن الھجاء قديما على تقرير الواقع أي مثالب الشخصية 
فمجال ، َق إلى المستوى الذي بلغه الھجاء في العصور التالية من االعتماد على االبتكار والخلق ير

ھ]ذا المج]ال ال]ذي  ال يرتف]ع ع]ن االرتج]ال وتطوي]ق ، المنافرات والمساجالت بين األفراد والقبائل 

                                                
 .وما بعدھا  83:فن الھجاء وتطوره عند العرب : ظ  )1(
 . 849:  2: شرح ديوان الحماسة ألبي تمام  : ظ  )2(
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ل الھجاء ؟ فق]ال ما لَك ال تطي: ((فھو كما وصفه عقيل بن علّفة حين ُسئَِل ، المھجو ببعض المثالب 
  يكفي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن الق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الدة م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا أح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اط : 

  .فھو ال يختلف عن فنون الشعر األخرى التي نضجت ولملمت أدواتھا الفنية ،  )11()) بالعنق 
أن المع]]اني الھجائي]]ة الجاھلي]]ة ل]]م تع]]رف وأب]]رز الخص]]ائص الفني]]ة للھج]]اء الج]]اھلي ھ]]ي 

أنھ]ا ج]اءت ض]من نس]يج القص]يدة م]ن  بمعن]ى ، االستقالل عن غيرھا من معاني القصيدة األخ]رى 
كالفخر مثال أو غيره من ، واتصف الھجاء الجاھلي بأنه فن التزامي ، دون أن تشغل حيزا بمفردھا 

واعتم]]د عل]]ى الح]]ال النفس]]ية ، الفن]ون الش]]عرية وق]]د ابتع]]د ع]ن األلف]]اظ والش]]تائم المقذع]]ة ف]]ي أكث]ره 
مثلم]ا ح]دث ، ھيأة نق]ائض ب]ين الش]عراء ومن خصائصه أيضا أنه جاء على ، للشاعر أزاء مھجوه 

وق]د انع]دم ف]ي الھج]اء الج]اھلي ش]عور ، مع امرئ الق]يس وعبي]د ب]ن األب]رص بع]د قت]ل وال]د األول 
س]ؤوال ملحف]اً دن]يء (فالحطي]أة وإن ك]ان ،  )12(شعرائه بعاھاتھم أو بالنقص الذي تمكن من بعضھم 
، ول]م ينط]ِو عليھ]ا ، لم يركن إل]ى نفس]ه  )13()  النفس كثير الشر قليل الخير قبيح المنظر رثَّ الھيئة

فھو من أولئ]ك الن]اس ( فعاش مثلما يريد ، ولم يجعل العاھة تحول بينه وبين متطلبات حياته العامة 
الذين أحسوا ببشاعة خلقھم فلم ينطووا على نفوسھم ولم ينزِو ع]ن الع]الم ب]ل ح]اول أن يتغل]ب عل]ى 

  ال ببش]]]]]]]]]]]اعة وجھ]]]]]]]]]]]ه وق]]]]]]]]]]]بح ھ]]]]]]]]]]]ذه العل]]]]]]]]]]]ة ليب]]]]]]]]]]]دو أم]]]]]]]]]]]ام الن]]]]]]]]]]]اس غي]]]]]]]]]]]ر مب]]]]]]]]]]]
  . )14() شكله 

ومع ظھور اإلسالم قوة اجتماعي]ة كبي]رة م]ؤثرة أح]دثت ث]ورة ، في بداية العصر اإلسالمي 
وبحض]ور البع]د البالغ]ي والعقائ]دي للق]رآن الك]ريم ف]ي ، غيّرت كثيرا م]ن المف]اھيم القبلي]ة الس]ائدة 

الھج]اء تغيي]رات جدي]دة فرض]ھا  ومنھ]ا، ط]رأت عل]ى أغ]راض الش]عر الج]اھلي ، المجتمع العربي 
لعل ھذا الغرض أول األغراض التقليدية التي طرأت عليھا التغييرات ( و ، الواقع اإلسالمي الجديد 

فالھج]اء ب]رز ك]أداة م]ن ،  )15() الشعر وسيلة من وسائل الدفاع عن الدين اإلسالمي  استخدممنذ أن 
ص]لى هللا (وا شعرائھم وش]نّوا حرب]ا عل]ى النب]ي الذين وظّف، أدوات الصراع بين المسلمين والمشركين 

، فأمر النبي شعراء المسلمين بالرد على شعراء المش]ركين ، وأتباعه ودعوته الجديدة   )عليه وآله وسلم 
، فانبرى عدد من الشعراء لھذه المھمة الدفاعية مستندين على فن الھجاء ف]ي ال]رد عل]ى المش]ركين 

وت]]ة ف]]ي المض]]امين أو األلف]]اظ أو ط]]رق التعبي]]ر بحس]]ب إيم]]ان وق]]د ج]]اءت ص]]ورة ھ]]ذا الھج]]اء متفا
وم]نھم م]ن ابت]دع ، الشاعر المسلم فمنه ممن نقض على المشركين ما افتروه على الرسول والدعوة 

معاني جديدة لم يألفھا الشعر العربي وال األسس القبلية السائدة مثل معاني الكفر والضالل وقص]ور 
وق]د ، وھو النار والعقاب الذي ينتظر كل من يح]ارب ال]دعوة اإلس]المية منذريھم بمأواھم . التفكير 

وقد مثلت ھذا االتجاه بعض قصائد حسان بن ثاب]ت ، ورد من ھذا الھجاء ما كان جاھليا بكل أبعاده 
وق]د ھج]ا الولي]د ب]ن المغي]رة ، التي ھجا بھا شعراء قريش متبادال م]ع ش]عرائھا النق]ائض والمھاج]اة 

إال أن ھذه الصورة لم تكن الوحيدة ، )16(لى أسس قبلية مثلما كان سائدا في الجاھلية ھجاًء معتمدا ع
فم]ن الش]عراء ال]ذين عاش]وا ف]ي العص]رين الج]اھلي ، للھجاء وفي عص]ر ص]در اإلس]الم وم]ا بع]ده 

واإلسالمي بقَي على نھج حياته الجاھلية وظّل ھج]اؤه قائم]ا عل]ى األس]س الجاھلي]ة الت]ي نش]أ عليھ]ا 
  والحطي]]]]]]]]]]]]]]]]]أة أح]]]]]]]]]]]]]]]]]د ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ؤالء فھ]]]]]]]]]]]]]]]]]و ، أظھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ر إس]]]]]]]]]]]]]]]]]المه  حت]]]]]]]]]]]]]]]]]ى وإن
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 .وما بعدھا  22:فن الھجاء وتطوره عند العرب : ظ  )12(
 . 9:  1995،  1ط، ة أديوان الحطي )13(
 . 96:األمالي في األدب اإلسالمي  )14(
 . 199:ن  .م )15(
 وما بعدھا  199:األمالي في األدب اإلسالمي : ظ  )16(



 

شاعر بدوي استمر على نھج حياته التي كان يعيشھا قبل اإلسالم وسايرت أشعاره حياته ولم يكن ( 
  . )17() من شعراء الدعوة أو الشعراء الذين ھّزتھم أحداث العصر 

  
)3(  

  نظيرتھ]]]ا ف]]]ي عص]]]ر ص]]]در  ع]]]نتب]]]دو ص]]]ورة الھج]]]اء ف]]]ي العص]]]ر األم]]]وي مختلف]]]ة 
وقد أع]ان التش]جيع م]ن جان]ب الخلف]اء ( مع عودة أدوات الھجاء ودوافعه في ھذا العصر ، إلسالم ا

هُ ب]ين الن]اس ، والزعماء والطمع من جانب الش]عراء عل]ى اس]تفحال الھج]اء السياس]ي  فاس]تطار ش]رُّ
مزاج فضال عن ال،  )18()  حتى أصبحوا يجتمعون لذلك فينشدون أھاجيھم وال يفترقون إال بعد قتال 

وش]جع النع]رة ، األموي الحاكم الذي استحوذ على السلطة ونقلھا من موطنھا في الحجاز إلى الش]ام 
فعاد الشعر جاھليا ، للظھور على مسرح الحياة العربية مرة أخرى  –التي حاربھا اإلسالم  –القبلية 

  نظ]ري فحس]ب ف]ي ش]كل نب]ا للنق]اش الذا االنتقال إلى الشام ل]م يك]ن تجومن المؤكد أن ھ(بكل أبعاده 
في إثارة العصبيات وف]ي مظ]اھر ، ولكنه كان فوق كل ذلك تعبيرا عن سلوك خلقي خاص ، الحكم 

فتطور الھجاء الشخصي والسياسي تطورا ملحوظا خاصة مع بروز المعارض]ة ،  )19()  الترف فيه
  وم]]]]]]]]]]]]]]]ن مختل]]]]]]]]]]]]]]]ف االتجاھ]]]]]]]]]]]]]]]ات الفكري]]]]]]]]]]]]]]]ة ، السياس]]]]]]]]]]]]]]]ية للحك]]]]]]]]]]]]]]]م األم]]]]]]]]]]]]]]]وي 

  .والعقائدية 
الفرزدق وجري]ر واألخط]ل محورھ]ا  كانالتي ، العصر األموي بظھور النقائض  قد حفلو
النق]ائض قام]ت (وأطول]ه و ، والنقائض أشھر ما ُعِرَف في األدب العربي في ف]ن الھج]اء ، الرئيس 

ولكنھا اختلفت عن قصائد الھجاء الخالصة في كونھا تستلزم وجود شاعر آخر ، أساسا على الھجاء 
) عر الھاجي بقصيدة تقوم على الوزن والبح]ر والقافي]ة الت]ي ق]ال فيھ]ا الش]اعر األول يردُّ على الشا

وبھذا يكون الشاعر في النقائض بين ھمين األول أن يكلّف نفسه العناء في أن يجي]ب خص]مه ،  )20(
نح]ن ال نس]تطيع أن (ذلك ل]، والھ]م الث]اني أن يب]دع ويتف]وق ف]ي فن]ه ، الشاعر بنفس البحر وال]روي 

  . )21() أن الفن الھجائي في ھذه النقائض ممتاز يبلغ حدَّ الرفعة نزعم 
بسھولة األلفاظ وخفة األوزان (أما من الناحية الفنية فقد تميز فن الھجاء في العصر األموي 

  وم]]]]]ن ھن]]]]]ا كان]]]]]ت خطورت]]]]]ه وش]]]]]دة خ]]]]]وف الن]]]]]اس ، الت]]]]]ي تع]]]]]ين عل]]]]]ى ذيوع]]]]]ه وانتش]]]]]اره 
  . )22() منه 

األصل العربي دون غيره سمة من سمات الھجاء في العصر وإذا كان التھاجي والتفاخر في 
وقد أثرت تأثيرا عميقا ف]ي تط]ور ، فإن ھذه الحركة شغلت شعراء العصر العباسي أيضا ، األموي 
فض]]ال ع]]ن أن التن]]ازع العقل]]ي وال]]ديني والفلس]]في ك]]ان ال]]دافع األول لم]]ا حفل]]ت ب]]ه قص]]ائد ، الش]]عر 

أنتج نوع]ا م]ن ف]، رة ب]الكفر والتظ]اھر ب]المجون والعرب]دة الشعراء في العصر العباسي م]ن المج]اھ
أو يتع]دى ، مثلما ورد في شعر بشار بن ب]رد ، الذي يقتصر على األصل حينا ، الھجاء االجتماعي 

وھن]اك أيض]ا ،  ن]واسش]عر أب]ي  كال]ذي نج]ده ف]ي، في أحيان كثيرة إلى الدين والع]ادات واألخ]الق 
وش]عر أب]ي  نجده في شعر ابن الروميالذي ك، ييس االجتماعية الھجاء الذي عبّر عن اختالف المقا

ويالحظ في ھجاء العصر العباسي أيضا وجود بقايا من . الطيب المتنبي وشعر أبي العالء المعري 
ويرى ابن رشيق في .  )23(األصل والجبن والبخل وعورات الشرف  بنقائصالھجاء القديم الذي يلم 
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أن كثي]]رھم ي]]رى أن قص]]ر الھج]]اء أج]]ود وت]]رك الفح]]ش في]]ه ،  ھّج]]ائي العص]]ر األم]]وي والعباس]]ي
وي]رى اب]ن ، وقد سلك طريقته اب]ن الروم]ي ، ما عدا جرير الذي أطال وأفحش في القول ، أصوب 

رشيق أيضا أن التعريض أھجى من التصريح ؛ لتعلق النفس به وطل]ب معرفت]ه إذا ك]ان المھج]و ذا 
ع]ن  ن]واسولھ]ذه العل]ة اختل]ف ھج]اء أب]ي ، صريح أولى أما إذا كان عكس ذلك فالت، قدر في نفسه 

  . )24(ھجاء أبي الطيب المتنبي الختالف مراتب المھجوين 
  
  

)4(  
حت]ى تعاقب]ت ، ھ]ـ 656ن دالت دولة بني العب]اس وس]قطت بغ]داد عل]ى ي]د المغ]ول س]نة إما 

ش]ت األمي]ة ھمت ف]ي تمزي]ق نس]يج الحي]اة العام]ة فتفأس]على العراق وأھله حكومات احتالل أجنبي]ة 
فضال ع]ن الظل]م واالس]تبداد ال]ذي مارس]ه حّك]ام الع]راق الغرب]اء م]ن ، والجھل والرشوة واإلقطاع 
وَخفََت ص]وت ، وإزاء ھذا تدنت الحركة العلمية واألدبية بشكل كبير ، الفرس والعثمانيين وغيرھم 

عل]ى الحرك]ة العلمي]ة  م]ا م]رَّ الحك]م العثم]اني م]ن أش]د  ُع]دَّ وربم]ا ، الشعر وَضُعَف إل]ى ح]د خطي]ر 
حرب]ا ش]عواء عل]ى اللغ]]ة  -ح]روبھم الكثي]رة  ب]]ينم]ن  -حت]ى إن الحك]ام العثم]انيين ش]نوا ، واألدبي]ة 

ووصل األمر إل]ى رف]ض حت]ى الع]رائض الت]ي ، وقد منعوھا من الحياة الرسمية ، العربية وعلومھا
فب]دا ھ]ذا  الرئيس]ةنية في الم]دن فغدا التعليم والتعلم صعبا لوال الدراسة في المدارس الدي، تكتب بھا 

  عل]]ى الش]]عر فل]]م ي]]أت الش]]عراء بجدي]]د وبق]]وا عل]]ى م]]ا حفظ]]وه م]]ن الق]]ديم م]]ن موض]]وعات وتقني]]ات 
لذا ُعدَّت قرون االحتالل حتى العصر الحديث عصورا مظلمة من حيث الفن الشعري ال]ذي  بالغية

  ل والحال]]]]]]]ةفَقَ]]]]]]]َد اإلب]]]]]]]داع ف]]]]]]]ي المض]]]]]]]امين والتط]]]]]]]ور ألس]]]]]]]باب كثي]]]]]]]رة منھ]]]]]]]ا االح]]]]]]]تال
  

  
  . )25( وشيوع الجھل وسطحية الوعي االجتماعية

وھ]و ص]وتھا ف]ي ، وھو المعبر ع]ن ص]ورتھا الفكري]ة واالجتماعي]ة ، بيئته  فالشاعر صدى
سطحيا ساذجا ، شاعرا ضيق التفكير ، فال عجب إذن أن تنتج الحياة العراقية آنذاك ، آالمھا وآمالھا 

يحم]ل تبع]ة رق]ي  ولم يفرق بين وظيفته شاعرا ، ومشوھة  ظل يجتر قديمه الناصع بصورة سيئة، 
وبين أمية المجتمع الذي جّره لضعف عاطفته وشعوره إلى ما ھو ، المجتمع برقي عاطفته وشعوره 
فص]]ار ناظم]]ا أو ألعوب]]ة للحك]]ام والوجھ]]اء وأص]]حاب األم]]وال ال ، في]]ه م]]ن تخل]]ف وأمي]]ة وتبعي]]ة 

في نف]س الرك]ب ال]ذي  ءالشعر العراقي سار فن الھجاوتماشيا مع صورة ، أصحاب الوعي والعقل 
، من تدني الشعرية وعدم التجديد واإلب]داع ، سارت فيه كل أغراض الشعر العراقي في تلك الفترة 

وة كبي]رة عن]د حظ]أن]ه ل]م يك]ن ذا ، غ]رض ش]عري أص]يل ال أن ما يالحظ أيضا على الھجاء وھ]و إ
أكث]]روا م]]ن ش]]عر ( فالش]]عراء ، ألغ]]راض والفن]]ون بقي]]ة اعل]]ى قياس]]ا ، ش]عراء الق]]رن التاس]]ع عش]]ر 

  ش]]]]عر غي]]]]ر ، التوس]]]]ل والتص]]]]وف ولھ]]]]م ف]]]]ي الحماس]]]]ة والفخ]]]]ر والش]]]]كوى والتندي]]]]د ب]]]]الظلم 
  . )26() للموضوعات األخرى  ةولكنه قليل بالنسب، ولم تخل بعض الدواوين من شعر الھجاء ، قليل 

                                                
 . 164/ 2: ه وآدابالعمدة في محاسن الشعر : ظ  )24(
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دار ، )73(مكتب]]ة الدراس]]ات األدبي]]ة ، يوس]]ف ع]]ز ال]]دين. د–الش]]عر العراق]]ي أھداف]]ه وخصائص]]ه ف]]ي الق]]رن التاس]]ع عش]]ر ، 
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ر يرجع إلى الحالة السياسية ضعف الھجاء وقلته عند شعراء ذلك العص ويبدو أن من أسباب
وأيض]ا ض]عف دور المجتم]ع ف]ي رد ، ع]ال ش]أنه ال يبالون بأح]د مھم]ا ، إذ بدا الحكام قساة ، آنذاك 

بع]د أن تخل]ى ع]ن  -إال م]ا ن]در –مما خلق شاعرا خانعا خاض]عا لس]طوة الح]اكم ، الظلم واالستبداد 
، الذي كان العظ]يم بش]عره ( فالشاعر ،  مجده ومكانته العالية التي ورثھا من شعراء العرب القدماء

 غ]دا ملھ]اة يتلھ]ى.... في الجاھلي]ة والذي بلغ السيادة الشعرية ، لسان األمة الناطق ، الفخور بمجده 
  . )27() ومكانته شاعرا ، فَقََد شخصيته إنسانا ، بھا القوم  يتسلى، بھا الوالي 

وآثر االبتعاد عن الحاكم ، على نفسه  فمنھم من انكفأ، وعلى ھذا انقسم الشعراء في العراق 
ودواوين ، كتبا تعظمه  ألّف فيه أو في أحد أمرائهو، ومنھم من تزلف وَقُرَب من الوالي ، وسطوته 

حاجة الشاعر التي جعلته متكسبا حتى لو فقد أخالقه فضال ، متحاشيا جبروت الحاكم ، شعر تمجده 
.  

إلى ھجاء من ثار على ظلم وقسوة المحتل  وربما سعى بعضھم إلى أكثر من ذلك حين سعى
وأكث]ر ھ]ذا الش]عر ال ( بالتزلف والكذب والرغب]ة بني]ل ج]ائزة ال]والي  امتأل ھجاؤھموقد ، العثماني 

وال يعبر عن عاطفة صادقة يتجاوب معھا المواطنون ، يخرج عن الملق والطمع والتقليد والمحاكاة 
 ()28( .  

في  مجابھة   صورة واضحة فال يمكن عّدهُ ، ات ھجائية أما الشعر السياسي وما ضّم من نفح
   فالخطرات  التي  نظمھا  الشعراء  في  مناوأة  الحكم( الظلم  ونقده  و ھجائه  

  . )29() ال تؤلف مجموعة ذات داللة قوية على مجابھة الحكم من لدن الشعراء ، العثماني 
قبيل]ة م]ديحا ف]ي بنائھم]ا وھج]اء ف]ي إذن كان شعر الھجاء يستمد معانيه من سمات الف]رد وال

ولم يكن المعنى السياسي قد اشتد ساعده بين معاني ، ھدمھما أو من كونه وسيلة إعالمية بيد الحاكم 
الھجاء حتى أن تطور مفھ]وم الدول]ة والش]عب ص]ار للھج]اء معن]اه ال]ذي نلمس]ه عن]د ش]عراء الدول]ة 

  . المعاصرة
ة العالي]ة أكث]ر وض]وحا وص]راحة ف]ي نق]د فقد ظھ]رت بع]ض األص]وات الش]عري، ومع ھذا 

جاء شعره أكثر وض]وحا ف]ي ( وقد ، الشاعر عبد الغني جميل في مقدمة ھؤالء  دُّ ويع، الحكم القائم 
  . )30() التعبير عن موقف التمرد على السلطة العثمانية وأشد عنفا في مھاجمة األتراك الحاكمين 

ن أن تن]]درج ض]]من الھج]]اء ال]]ديني يمك]]ظ]]اھرة ف]]ي ش]]عر الق]]رن التاس]]ع عش]]ر  وق]]د ب]]رزت
وھو ما رافق نشأة الحركة الوھابية ونشاطاتھا العسكرية الت]ي طال]ت كثي]را م]ن الم]دن ، والسياسي 

، وقد وقف الشعراء أزاء ھذه الحمالت العسكرية وما حدث فيھا من قتل وسلب وتش]ريد ، العراقية 
لق من االستدالل بقضية استشھاد اإلمام وقد حفل شعرھم الھجائي ھذا والذي انط، ائين موقف الھجّ 

، األول ھو ھج]اء العقي]دة الوھابي]ة : سارت باتجاھين ، بمعان ھجائية كثيرة ) عليه السالم(الحسين 
 تدعو إل]ى التفري]قوقد شاعت في ھذا االتجاه األلفاظ الدينية ذات الداللة التي ، وبيان فساد أفكارھا 
اء س]لوكياتھم داخ]ل ج]رّ ، ي ھ]و ھج]اء بع]ض ال]والة العثم]انيين واالتج]اه الث]ان، بين الح]ق والباط]ل 

الش]اعر ھاش]م  ه الظاھرةوقد مثل ھذ، ھم وتخاذلھم أزاء الھجمة الوھابية توسكو، المجتمع العراقي 
  . )31( وغيرھم وحيدر الحلي، وصالح الكواز ، الكعبي 

تاسع عشر لم يك]ن غرض]ا الھجاء في الشعر العراقي في القرن ال أنَّ  ومن ثمَّ يمكن أن نلحظ
وق]د توض]ح أن م]ن ، قياسا على م]ا كتب]وه ف]ي بقي]ة األغ]راض الش]عرية ، أو فنا مھما عند الشعراء 
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وغي]اب ال]دوافع الحقيقي]ة ، وتزلف الشعراء وتملقھ]م ، أسباب ذلك سطوة الحاكم العثماني وجبروته 
ف]ي  مھمت]ه الجوھري]ةشاعر عن ال ىتخلف،  فكريا واجتماعيا وسياسيا لتردي أحوال المجتمعللھجاء 

وم]ا ظھ]ر م]ن  .فض]ال ع]ن تراج]ع قيم]ة الش]عر ، رصد األخطاء وتشخيصھا وھجاء المس]ببين لھ]ا 
تش]بعه ب]التزويق اللفظ]ي  و، المحاك]اة والتقلي]د الس]اذج الھجاء في القرن التاسع عشر ال يخرج ع]ن 

  .وھي سمة غالبة على شعر ذلك القرن ، والمحسنات البديعية 
  وبداي]]]]]ة اح]]]]]تالل ، ي]]]]]ة الق]]]]]رن العش]]]]]رين ش]]]]]ھد الع]]]]]راق نھاي]]]]]ة اح]]]]]تالل ق]]]]]ديم م]]]]]ع بدا

وأزاء ھ]]ذا ، تص]]ارع االح]]تالالن مع]]ا ف]]ي مع]]ارك دموي]]ة لالس]]تئثار ب]]العراق وخيرات]]ه وق]]د ، جدي]د 
ومتناقض]ا ، وقف الشعراء العراقيون موقف]ا مض]طربا حين]ا ، الصراع بين العثمانيين والبريطانيين 

الش]عر م]ا تأس]ى عل]ى انھي]ار دول]ة الخالف]ة العثماني]ة ممج]دا أيامھ]ا ووقائعھ]ا  فجاء من، حينا آخراً 
وأكثر حجج ھذا الشعر جاءت منطلقة من ، ومستنفرا كل طاقاته في ھجاء البريطانيين الغزاة الجدد 

  .قواعد دينية 
وقد حفل ھذا الشعر بھجاء الذع لبعض الشخصيات التي تواط]أت م]ع البريط]انيين وس]ھّلت 

حتالل العراق وقصائد السيد عبد المطلب الحلي والشيخ أبي المحاسن وغيرھم خير دليل عل]ى لھم ا
وقد جاء من الشعر العراقي أيضا ما استبشر خي]را بق]دوم الف]اتحين البريط]انيين ال]ذين أنق]ذوا ، ذلك 

، مھم وق]د أوغ]ل ھ]ذا الش]عر ف]ي ذم العثم]انيين وھج]اء أي]ا، العراق م]ن الظل]م واالس]تبداد العثم]اني 
رثاًء حاراً يغلب عليه التزل]ف ، ووصل أمر ھذا الشعر إلى رثاء الجنرال مود الذي توفي في بغداد 

  . )32(والملق 
ويبدو أن شعراء ھذه الفترة م]ن ال]ذين ب]دأوا كتاب]ة الش]عر م]ع نھاي]ة الق]رن التاس]ع عش]ر ل]م 

ائھم ش]عراء الق]رن فج]اء ش]عرھم كش]عر نظ]ر، يستطيعوا التخلص من ت]أثير الج]و الش]عري الس]ائد 
حت]ى ، محاكيا الشعر العربي القديم في مختل]ف عص]وره ، محمال بالصنعة والتكلف ، التاسع عشر 

  أن ح]]]]]]]]]]اول بعض]]]]]]]]]]ھم تن]]]]]]]]]]اول م]]]]]]]]]]ا ج]]]]]]]]]]ّد ف]]]]]]]]]]ي الحي]]]]]]]]]]اة السياس]]]]]]]]]]ية واالجتماعي]]]]]]]]]]ة 
إنم]]ا األم]]ر يتعل]]ق ، الواق]]ع أنھ]]م ل]]م يكون]]وا يقص]]دون اس]]تخدام الص]]نعة والمحس]]نات قص]]دا ( وف]]ي 

وقد افتقر شعر ھؤالء الشعراء كشعر م]ن س]بقوھم إل]ى االبتك]ار ،  )33() ثقافية والبالغية بخلفيتھم ال
ليس في ھذا الش]عر لمح]ات فني]ة مض]يئة وتفت]ق واض]ح ( والجّدة في الصورة والعاطفة واألفكار إذ 

ول]م يس]تند س]لوك الش]اعر م]ع الغ]رض  )34() للمعاني ب]ل ھ]و ص]ور جام]دة ال ح]َس فيھ]ا وال رواء 
  .بل بنى مثاال وكال عليه صفات مثالية ،  على حقيقة دوافعهالشعري 

بدأت بالظھور في الشعر العراقي مع تقادم سنوات الق]رن العش]رين  بوادر التجديدويبدو أن 
إنم]ا كان]ت تتجاذبھ]ا ع]دة ، على ال]رغم م]ن أن حرك]ة التجدي]د ل]م تك]ن ق]د تبل]ورت بش]كل واض]ح ، 

إال أن م]]ن الممك]]ن وض]]عھا ف]]ي اتج]]اھين ، وتنوعھ]]ا اتجاھ]]ات ب]]اختالف مص]]ادر حرك]]ة التجدي]]د 
على أصوله ويقف على   مراعاة الحفاظأحدھما يسعى إلى تحديث االتجاه الكالسيكي مع ، رئيسيين 

، ولك]ن بدرج]ة أدن]ى ، ثم الرصافي والزھاوي م]ن الع]راق ) عربيا( رأس ھذا االتجاه أحمد شوقي 
، زحزحة الرؤية التقليدية لعالق]ة الماض]ي بالحاض]ر وتتمثل رؤية أصحاب ھذا االتجاه في محاولة 

  والس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عي إلقام]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الت 
وت]أثيره في]ه فھ]و   في الحاضرإنما قيمته مرھونة بدرجة امتداده ، فليس للماضي قيمة بذاته ، أوثق 

ش]اعر ھ]ذا االتج]اه بھيمن]ة الماض]ي عل]ى  مَ رِ بَ]ومن ھنا ، على ھذا جزء من الحاضر وليس العكس 
د علي]ه وق]د ب]دأ ھ]ذا التم]رد عل]ى الموض]وعات ب]التحول الت]دريجي ع]ن األغ]راض فتمر، الحاضر 

التقليدية العامة التي تقع خارج ذات الشاعر إلى الموضوعات التي يضطرب بھا عصره وتتحسسھا 
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ك]]ذلك اقت]]رن التم]]رد عل]]ى الموض]]وعات ب]]التمرد عل]]ى التقني]]ات الفني]]ة ؛ وذل]]ك ب]]التحول ع]]ن ، ذات]]ه 
اللغوية التقليدية والتي شاعت في الق]رن التاس]ع عش]ر وم]ا قبل]ه إل]ى اللغ]ة الحيّ]ة األنماط واألساليب 

فك]ان يرم]ي إل]ى إدخ]ال تقني]ات جدي]دة ، أما االتجاه اآلخ]ر ، القادرة على أداء الھواجس والخواطر 
وق]د مثّ]ل ھ]ذا ، أو إبدال البعض منھا بمعايير مستقاة من األدب الغرب]ي ، على األصول الكالسيكية 

  . )35(والغربال في المھجر  ،الديوان في مصر تجاه عربيا جماعة اال
بب]وادر فال]دوافع أيض]ا ت]أثرت ، إن التجديد ل]م يقتص]ر عل]ى الموض]وعات والتقني]ات الفني]ة 

وح]اولوا ، فقد انغمس الش]عراء العراقي]ون باألح]داث السياس]ية الت]ي ط]رأت عل]ى الع]راق ،  التجديد
فأخ]ذوا عل]ى ع]اتقھم تشخيص]ھا وتق]ديم الع]الج ( ذاكرة العراقي]ة تسجيل ھذه األحداث ش]عريا ف]ي ال]

  . )36() الالزم لھا وكان ھمھم أن تسود وطنھم الحرية 
لقد وعى الشاعر العراقي متغيرات عصره ومفاھيمه الجديدة في التحرر والديمقراطية وم]ا 

مم]ا ، ب العالمية األولى أنتجته حركة االستعمار العالمي وتفكك اإلمبراطورية العثمانية وقيام الحر
أن الشاعر لم يعد ضيق ( أسھم في ظھور رؤية شعرية جديدة لدى الشاعر العراقي واألھم من ذلك 

  مح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دود النظ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رة ال يع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رف غي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر منفعت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه 
، لقد أسھمت بوادر التجديد في تطور الرؤية عن]د الش]اعر أزاء أغ]راض الش]عر ،  )37() الشخصية 

، م أدوات الشعراء العراقيين في صراعھم مع المس]تعمر البريط]اني ومنھا الھجاء الذي كان أحد أھ
إال أن]ه ح]اول  –وإن كان تابعا للدولة البريطانية في فترة ما بعد الحرب العالمية األول]ى  –فالعراق 

وق]د أدرك ، وھو دول]ة ناش]ئة أن يج]د ل]ه شخص]ية مس]تقلة تتناس]ب م]ع مف]اھيم الحري]ة واالس]تقالل 
  وھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م الطبق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الواعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة  –الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عراء العراقي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ون 

فظھ]]رت نب]]رة جدي]]دة ف]]ي الش]]عر العراق]]ي ل]]م يك]]ن وع]]ي ، فك]]انوا  دعاتھ]]ا ، ھ]]ذه الحقيق]]ة  –المثقف]]ة 
إنم]]ا يض]]اف إل]]ى ذل]]ك فھمھ]]م ل]]دور الش]]عر وھدف]]ه باعتب]]اره س]]الحا ( الش]]عراء الس]]بب الوحي]]د فيھ]]ا 

  . )38() يقارعون به الظلم 
اتسم بالجد والص]رامة والبع]د ع]ن إط]الق النكت]ة ويمكننا أن نلحظ أن الشاعر العراقي الذي 

  ف]]]]]]]ي ش]]]]]]]عره تعبي]]]]]]]را ع]]]]]]]ن حاج]]]]]]]ات ف]]]]]]]ي   اس]]]]]]]تعمالھالج]]]]]]]أ إل]]]]]]]ى ، والس]]]]]]]خرية ل]]]]]]]ذاتھا 
فتكونت لديه نزعات نفسية انتقلت م]ن الش]عور ، منھا ضيقه بالمفاسد السياسية واالجتماعية ، نفسه 

خرية كأداة ھجائية أس]ھمت ف]ي الس فاستعملفي ذاته  عن اضطرامهإلى الالشعور فاحتاج أن ينفس 
  . )39(لم تألفھا القصيدة الھجائية العراقية من قبل  ظھور موضوعات وآليات

يق]]ف موق]]ف المع]]ارض للس]]لطة  –أزاء ك]]ل ھ]]ذه المعطي]]ات  –لق]]د ك]]ان الش]]اعر العراق]]ي 
ورأين]اه يق]ود الجم]اھير ويثيرھ]ا ويحرض]ھا عل]ى الث]ورة ض]د ، بطش]ھا  منغير خائف ، وحكامھا 

القص]يدة الھجائي]ة الت]ي ت]أثرت بب]وادر  ودواف]ع تقني]اتموضوعات ومستفيدا من ، واالستبداد الظلم 
وھذا مشھد لم ن]ره عن]د ش]اعر الق]رن التاس]ع ، التجديد في العشرين سنة األولى من القرن العشرين 

  .ر والذي قام على االتكاء واجترار القديم من دون أي تجديد وابتكا، عشر وبداية القرن العشرين 
إن صوت الجواھري الشعري الذي انطلق قبل عشرينيات القرن العش]رين ف]ي بيئ]ة النج]ف 

، قد اختلف ع]ن غي]ره م]ن األص]وات الش]عرية ، األشرف الصارمة دينيا والمتزمتة تراثيا وسياسيا 
فمنھم من اعتقد أن الجواھري ش]اعر ل]م ين]ل ، وأصبح مثارا للجدل بين النقاد وغيرھم من المثقفين 

وإنم]ا ، شھرة الجواھري أقول إنھ]ا ل]م ت]أِت م]ن كون]ه ش]اعر مب]دعا كبي]را ( رته بسبب الشعر فـشھ

                                                
 وما بعدھا 316: لغة الشعر الحديث : ظ  )35(
 . 8: االتجاھات الوطنية في الشعر العراقي الحديث  )36(
 . 112: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )37(
 . 114: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )38(
 .وما بعدھا  54: لساخر في العراق النقد االجتماعي ا: ظ  )39(



 

صنعتھا ظروف سياسية وغير سياسية حتى أصبح عند كثير من السواد كأنه أسطورة ش]عرية وأنّ]ه 
، وم]]ن النق]]اد م]]ن رأى خ]]الف ذل]]ك ح]]ين أس]]بغ علي]]ه ص]]فات الش]]اعرية الفري]]دة .  )40() إل]]ه الش]]عر 

  ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الجواھري ، ه ظ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اھرة واعتب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر
شاعر مستقل ووجوده في القرن العش]رين يمث]ل ظ]اھرة غريب]ة ؛ ألن]ه ش]اعر ذو أس]لوب عباس]ي ( 

وي]]رى ناق]د آخ]]ر ،  )41() ق]ّدر ل]]ه أن يع]يش أح]]داث الق]رن العش]]رين وأن يت]أثر بمش]]كالته وتعقيدات]ه 
وصل إلى م]ا وص]ل  أن الجواھري مرَّ بحياته الشعرية بمراحل ثالث حتى )42(وبدراسة مستفيضة 

وھي بدايات الجواھري ، إليه من الشاعرية والشھرة ومراحل حياته الشعرية ابتدأت بمرحلة التقليد 
، وفيھا ينضوي شعره تحت الخص]ائص العام]ة للمدرس]ة الكالس]ية الموروث]ة ، ما قبل العشرينيات 

تج]يء متماثل]ة م]ع وقصائد الجواھري ف]ي ھ]ذه المرحل]ة تج]ري م]ع الم]وروث فالمحاك]اة كثي]را م]ا 
ف]]الجواھري ف]]ي مرحلت]]ه ھ]]ذه يوض]]ع ض]]من إتب]]اع مدرس]]ة الزھ]]اوي ، غيرھ]]ا م]]ع بع]]ض التغيي]]ر 

  .والرصافي والشبيبي والكاظمي 
ا المرحلة الثانية فھي مرحل]ة االض]طراب الت]ي ب]دأت بع]د ع]ام  يُ]رى أن  وفيھ]ا، م 1935أمَّ

د الجديدة الت]ي يُلم]س فيھ]ا مجموع]ة بعض قصائده استمرار لخط التقليد والمحاكاة مع بعض القصائ
فقد حاول الجواھري التعبير عن ذاته وإحساسه ، من المتغيرات طرأت على روح الشاعر ومواقفه 

  الف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردي بطريق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الف فيھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يم مجتمع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ومثل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه 
]]ا ف]]ي رؤيت]]ه السياس]]ية ف]]يُلمس االض]]طراب والقل]]ق ، العلي]]ا  فھ]]و من]]دفع ف]]ي بع]]ض قص]]ائده إل]]ى ، أمَّ

ولكن]]ه ف]]ي قص]]ائد أخ]]رى ين]]دفع إل]]ى م]]دح المل]]ك ، لس]]لطة مھاجم]]ا الحّك]]ام والسياس]]يين التع]]ريض با
ولم تعد المحاكاة عن]د الج]واھري ف]ي ھ]ذه المرحل]ة مقص]ورة عل]ى ، والساسة من وزراء وغير ھم 

  .وإنما معارضة المحدثين من شعراء عصره ، النماذج الشعرية العربية القديمة 
، بقلي]ل  1940وابت]دأت قب]ل ع]ام ، الثالث]ة عن]د الج]واھري  أما مرحلة النضج فھي المرحلة

إنم]ا ، ويظھر فيھا الجواھري أنه ال يرتد إلى الموروث التراث]ي ويقتطع]ه اقتطاع]ا ويلص]قه بنس]جه 
  يُلح]]]]]]ظ ھ]]]]]]ذا الم]]]]]]وروث وق]]]]]]د ُص]]]]]]ِھَر ص]]]]]]ھراً جدي]]]]]]دا فأخ]]]]]]ذ نس]]]]]]قا يج]]]]]]ري ف]]]]]]ي نس]]]]]]غ 

فأخ]ذ يخل]ق ص]وره ، لغت]ه امتالك]ا حقيقي]ا لقد امتلك الجواھري في ھ]ذه المرحل]ة تراث]ه و، القصيدة 
حتى بات]ت اللغ]ة ب]ين ، وقد بدا وكأنه ورث األداء الشعري المتحكم بلغة األمة ، البارعة كيف يشاء 
وقد استطاع الجواھري في مرحلة نضجه أن يجمع ما بين ظاھرة التمرد والفن ، يديه مادة مطاوعة 

عره ظ]اھرة مركب]ة اختلف]ت ع]ن ك]ل الش]عراء ال]ذين فك]ان ش]، أو بمعنى آخر بين السياس]ة والف]ن ، 
  .سبقوه 

حت]ى وإن ب]دا ، لقد تميز الجواھري من غيره من الشعراء بتأثره بالتراث الش]عري العرب]ي 
  وس]]]]]]بب التمي]]]]]]ز ھ]]]]]]ذا ھ]]]]]]و إحس]]]]]]اس الج]]]]]]واھري ب]]]]]]التراث ، مماھي]]]]]]ا لھ]]]]]]م ف]]]]]]ي بدايات]]]]]]ه 

اث بق]]در مم]]ا يعن]]ي الت]]أثر إحس]]اس الج]]واھري ب]]التراث ل]]م يك]]ن يعن]]ي الخض]]وع إل]]ى زم]]ن الت]]ر( ف]]ـ
بجودته كما يراھا ومن ھذا المنطلق ألغى الجواھري منذ وقت مبكر التعارض بين القديم والمعاصر 

  . )43() في التراث 
لق]]د ت]]وافرت مجموع]]ة م]]ن العوام]]ل ف]]ي نف]]س الج]]واھري ابت]]دأت م]]ن ص]]رامة بيئت]]ه الديني]]ة 

ب]أن يك]ون ش]اعرا ث]ائرا ومتم]ردا عل]ى واالجتماعية وقيودھا وما اعتمل في نفسه من قلق وطم]وح 
نفسه تطفح بالقلق العنيف ويستبد بھا الطماح الجامح ( وحتى الديني فـ، واقعه السياسي واالجتماعي 

فجعل]ت ك]ل ھ]ذه األس]باب م]ن الج]واھري ، ويعتورھا التم]رد والغ]رور وھ]و مرھ]ف الح]س وقّ]اده 
                                                

 . 27: نظرات في شعره وحياته، الجواھري ونقد جوھرته )40(
 . 105:مرحلة وتطور ، الشعر العراقي الحديث )41(
 وما بعدھا  257:تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ينظر )42(
 . 119:  لغة الشعر الحديث في العراق )43(



 

وع]ي وإدراك جعل]ه يص]بح قيم]ة وطني]ة فض]ال عّم]ا امتلك]ه الج]واھري م]ن ،  )44() مخلوقا متمردا 
  مثل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت إرادة الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عب بوج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه 

لقد تحول الجواھري منذ األربعينيات إلى ذات واعية تتمثل وجدان الشعب ومعاناته ( و، المستبدين 
  . )45() الوطنية والقومية واإلنسانية 

غف]اال ع]ن لقد ُشِحَن الجواھري ِبنَْفٍس كانت تصطدم حت]ى م]ع المق]ربين إلي]ه إذا رأى م]نھم إ
وكان ال يب]الي ب]أن يحم]ل عل]يھم ويكت]ب ف]يھم م]ا يش]اء ھج]اًء غي]ر مكت]رث ، الحق والسكوت عليه 

  . )46(بمدى العالقة بينه وبينھم 
ال]ذي ، ويبدو أن ھذا التمرد والوعي أثرا بصورة واض]حة ف]ي ف]ن الھج]اء عن]د الج]واھري 

ر في]ه ع]ن آرائ]ه السياس]ية حتى وإن نظر إلى الھجاء كأي ف]ن أو غ]رض م]ن أغ]راض الش]عر وعبّ]
بمعن]ى ، تميّز في غرض الھجاء أنّه استطاع تحويل الخاص منه إل]ى الع]ام ( إال أنه ، واالجتماعية 

  . )47() أنّه لم يقيد ھجاءه بالقيد الشخصي أو المرحلي أو الظرفي 
، لقد تمكن الجواھري من نقل شعره الھجائي وخاصة السياسي منه م]ن موض]وع إل]ى ذات 

وك]]ان ل]]ه م]]ن الموھب]]ة ، طاع أن يعب]]ر ع]]ن ھم]]وم الجم]]اھير الت]]ي التق]]ت م]]ع ھموم]]ه الخاص]]ة واس]]ت
األصيلة وما جعله يلتقط من ھمومه ما ھو إنساني له تماس مع ھموم شعبه ويترك ما ھو خاص ب]ه 

والجواھري آمن بفنه الشعري وجعله وسيلة للدفاع عن الجماھير والتحدث ،  )48(في أغلب األحيان 
  و ، وآالمھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م بطريق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة غل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ب عليھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا الھج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اء بھم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومھم

فلك]ي يأخ]ذ ، أدرك الجواھري أھمية رسالته الشعرية مثلما أدرك فنه الشعري في االضطالع بھا ( 
  . )49(وعي الجماھير ) تثوير ( ھذا الفن مداه الكامل عليه أن يتوجه إلى 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـــــــل األول
                                                

 . 26:الجواھري ونقد جوھرته  )44(
 . 335:لغة الشعر الحديث في العراق  )45(
 .وما بعدھا  32:  أجداد وأحفاد: ظ  )46(
 .م 2010شباط  -125العدد  -نُِشَر في مجلة فيض الكوثر، من لقاء أجراه الباحث مع الدكتور محمد حسين األعرجي )47(
 . وما بعدھا  162 : الجواھري دراسة ووثائق: ظ  )48(
 . 347: ث في العراق لغة الشعر الحدي )49(



 

  ــاتتصنيــــــــف الھجــــــائيــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بقض]]ايا وطن]]ه وھم]]وم ش]]عبه واس]]تفزته األح]]داث السياس]]ية  أرت]]بط الج]]واھري ارتباط]]ا حيّ]]اً   
من مركز تصادم عنيف ب]ين ط]رفين ھم]ا (فانطلقت قصائده ، فھاجمھا بشدة ھاجيا الحّكام والساسة 

ا وإنّما أعني به الشاعر والحاكم ولست أعني بالشاعر أنّه طرٌف مراقب لما يدور من أحداث فينتقدھ
ولم تكن السياسة ھّمه الوحيد فق]د ت]أثر بم]ا ي]دور م]ن حول]ه م]ن أح]داث عام]ة فكت]ب  )50()نّداً للحاكم

؛ ل]ذلك فھ]و  )51()قصائد خارجة ع]ن الق]انون ھ]اجم فيھ]ا التقالي]د البالي]ة وانتق]د بعن]ف أدعي]اء ال]دين(
، فانتش]ر ف]ي ش]عره ، ف معق]دة ساق الھجاء للتعبير عما أھم]ه وھ]و ف]ي مواق]،  شاعر ھّجاء متمرد

  .وھو يبتعد عن طبيعة الھجاء الميّالة للبذاءة والسباب 
وسنبين صحة ، فھو يزعم في سياق تعريفه أو مفھومه للھجاء ، وبدءاً ننقل رأيه في الھجاء   

  :فيقول ، زعمه في ھذا البحث 
 وإذا ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ان ھج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اءً 
 ل]]]]]]]يس ش]]]]]]]أن الم]]]]]]]رء نھ]]]]]]]ش ال]]]]]]]ـ
 امزج]]]]]]]]]]]]]]]]وا الطع]]]]]]]]]]]]]]]]ن ب]]]]]]]]]]]]]]]]ه

 ظ وف]]]]]]]]]]]]]]]]]]يل]]]]]]]]]]]]]]]]]]يُّن اللف]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
  

 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن س]]]]]]]]]]]]]]]]]]باب هفلين]]]]]]]]]]]]]]]]]]ز  
 ـ]]]]]]]]]]]مرء ب]]]]]]]]]]]ل ش]]]]]]]]]]]أن الك]]]]]]]]]]]الب
 م]]]]]]]]]]]]]]]زجكم ش]]]]]]]]]]]]]]]ھدا بص]]]]]]]]]]]]]]]]اب

 )52(طيات]]]]]]]]]]]]ه وخ]]]]]]]]]]]]ز الح]]]]]]]]]]]]راب 
  

]]]اً ونوع]]]ا    ، فم]]]ن حي]]]ث الك]]]م ل]]]م يخ]]]ل أّي ج]]]زء م]]]ن ديوان]]]ه منھ]]]ا ، تميّ]]]زت ھجائيات]]]ه كمَّ
  .ومن حيث النوع فقد كان الھجاء في قصائده األكثر شھرة وأميزھا بناًء 

تتب]]ع ھجائيات]ه إحص]]اًء وتص]]نيفھا م]]ن حي]]ث االتج]]اه وس]نحاول ف]]ي ھ]]ذا الفص]]ل اإلحص]]ائي 
ونقص]د ب]النمط األس]لوب ال]ذي ، ونقصد باالتجاه الوجھ]ات الت]ي قص]دت إليھ]ا الھجائي]ات ، والنمط 

وعش]رين موض]عا  ھجاء في ثماني]ةٍ جاءت به الھجائيات وبتقر شامل لديوان الجواھري فقد حضر ال
وسيقع على ھذا الفصل بيان التفاصيل ، ع في قصيدة سواء بقصيدة كاملة أو مقط، األول في الجزء 

.  
( و )54() 1923الش]]]اعر الس]]]ليب (الج]]]زء األول ث]]]م قص]]]ائد  )53() النقم]]]ة(أفتتح]]]ت قص]]]يدة 

 )58()1924 ك]]ذب الخ]]ائفون(و )57()1924والنج]]وى (و )56()1923فرات]]ي ي]]ا (و)55()1923وخ]]زات 
                                                

 . 16:  2002،  1ط، دمشق  –المدى ، محمد حسين األعرجي . د –دراسة وثائق  –الجواھري  )50(
 . 64:  2001، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، الفرحان  ىيحي –أزمة المواطنة في شعر الجواھري )51(
 . 1/307:  1973 –ة ديوان الجواھري طبعة وزارة الثقافة واإلعالم العراقي )52(
 . 1/89: الديوان  )53(



 

عل]]ى ذك]]رى الربي]]ع (و )60()1924األحادي]]ث ش]]جون (و )59()1924 س]]بحان م]]ن خل]]ق الرج]]ال(و
درس (و )63()1925ليت الذي ب]ك ف]ي وق]ع النوائ]ب ب]ي (و )62()1925شوقي وحافظ (و )61()1925

 )66()1927تحي]]]ة ال]]]وزير (و )65()1926ش]]]دة لن]]]دن (و )64()1926الش]]]باب أو بل]]]دتي واالنق]]]الب 
 )70()1927ج]ائزة الش]عور(و )69()1927النفث]ة (و )68()1927شھيد العرب (و )67()1927نزوات (و
  ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]حايا االنت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]داب(و )71()1927ث]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ورة الوج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دان (و
  

  
  

 )75()1929علموھ]]]]]]]ا (و )74()1929أم]]]]]]]ان هللا (و،  )73()1928أيھ]]]]]]]ا المتم]]]]]]]ردون(و )72()1928
المجل]]]س (و )78()1929جربين]]]ي (و )77()1929س]]]اعة م]]]ع البحت]]]ري (و )76()1929الرجعي]]]ون (و

  . )80()1929لمس بل الخاتون ا إلى(ويختم الھجاء الجزء األول بقصيدة   )79()1929المفجوع 
ف]ي قص]ائد  توعش]رين موض]عا كان] تس]عةأما في الجزء الثاني سجل الھج]اء حض]وره ف]ي   

و  )83()1931ي]دي ھ]ذه رھ]ن (و )82()1931الحزب]ات المتآخي]ان (و )81()1930في سبيل الجماھير (
 )87()1933عب]]]ادة الش]]]ر (و )86()1932األناني]]]ة (و )85()1931ال]]]دم ي]]]تكلم (و )84()1931المحّرق]]]ة (

                                                                                                                                                   
 . 1/201:  ن.م )54(
 . 1/213:  ن.م)55(
 . 1/221:  ن.م)56(
 1/223:  ن.م)57(
 1/243:  ن.م)58(
 1/245:  ن.م)59(
 1/267:  ن.م)60(
 1/295:  ن.م)61(
 1/301: ن.م)62(
 1/307:  ن.م)63(
 1/313:  ن.م)64(
 1/381:  ن.م)65(
 1/389:  ن.م)66(
 1/395:  ن.م)67(
 1/403:  ن.م)68(
 1/409: ن.م)69(
 1/421: ن.م)70(
 1/427: الديوان )71(
 1/433:  ن.م)72(
 1/437:  ن.م)73(
 1/455:  ن.م)74(
 1/461:  ن.م)75(
 .1/465:  ن.م)76(
 . 1/483:  ن.م)77(
 1/489: ن.م)78(
 1/501: الديوان  )79(
 1/507: ن.م)80(
 2/11: الديوان  )81(
 2/59: ن.م)82(
 2/77: ن.م)83(
 . 2/83 : ن.م)84(
 2/93:  ن.م)85(



 

مع]]رض (و )90()1934لعب]]ة التج]]ارب (و )89()1934عقابي]]ل داء (و )88()1934أنغ]]ام وخط]]وب (و
  )92()1935س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بيل الحك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي حالن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا أو (و )91()1935العواط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ف 

 )95()1936قص]]]يدة وردت ب]]ال عن]]]وان (و )94()1936الم]]]ازني وداغ]]ر (و )93()1935عاش]]وراء (و
  . )99()1939لبنان (و )98()1939األقطاع (و )97()1937شباب ضائع (و )96()1936العدل (و

لقد ُرتب الديوان على أساس التدرج الزمني فنجد الج]زء الثال]ث ال]ذي يب]دي تط]ور الش]اعر   
أكل]ة الثري]د (وف]ي قص]ائد ، عشر موض]عا  ثمانيةنجد ھذا اللون من التعبير ب، الفني واتساع شھرته 

طرط]]]]را (و )102()1944أب]]]]و الع]]]]الء المع]]]]ري (و )101()1942أم]]]]م تج]]]]د ونلع]]]]ب (و )100()1941
الي]]]أس المنش]]]ود (و )105()1946أرش]]]د العم]]ري (و )104()1945ذك]]رى وع]]]د بلف]]ور (و )103()1945
دم (و )109()1948ي]وم الش]ھيد (و )108()1948أخي جعف]ر (و )107()1948المقصورة (و )106()1947

  و )112()1948ثم]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]ار (و )111()1948غض]]]]]]]]]]]]]]]]]]بة (و )110()1948الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھيد 
م الھج]اء ھ]ذا الج]زء بالقص]يدة المش]ھورة ويخ]ت )114()1949ھاشم الوتري (و )113()1948فلسطين (
  . )115()1949أطبق دجى (

وقد حضر الھجاء في الجزء الرابع في أشھر قصائده أيض]ا كم]ا وج]دنا ف]ي س]ابقه فق]د ورد   
الش]]عب المص]]ري  إل]]ى(وقص]]ائد  )116()1950س]]ر ف]]ي جھ]]ادك (ف]]ي س]]تة وعش]]رين موض]]عا ب]]دأ ب]]ـ
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وف]]ي  )119()1951وحش أيھ]]ا االس]]تعمار أيھ]]ا ال]](و )118()1950عب]]د الحمي]]د كرام]]ي (و )117()1951
وفي بيت]ين كتبھم]ا بداي]ة ل]نظم قص]يدة إال أن]ه تركھ]ا  )120()1951تنويمة الجياع (قصيدته المعروفة 

  :عند ھذين البيتين استجابة لرجاء الدكتور طه حسين يقول فيھما 
 م]]]ا آنف]]]ك ي]]]ا مص]]]ر واإلذالل تعوي]]]د
 مقال]]]]]]]ة كب]]]]]]]رت الح]]]]]]]ب ش]]]]]]]افعھا

  

 ش]]]]]]]يديس]]]]]]]ومك الخس]]]]]]]ف ك]]]]]]]افور وأخ  
   )121(حب المسودين لو شاؤوا لما سيدوا 

  :وأيضا في بيتين كتبھما الجواھري جوابا ھما   
 )أخط]]]]]ل(يبك]]]]]ي عل]]]]]ى أم]]]]]س ل]]]]]ه 

 وإن غ]]]]]]]]]]]]]]دا يعرف]]]]]]]]]]]]]]ه ث]]]]]]]]]]]]]]ائر
  

 ل]]]]]]]]]]]]م يس]]]]]]]]]]]]تثره غ]]]]]]]]]]]]ده الق]]]]]]]]]]]]ادم  
 )122(ال المس]]]]]]]تكين الس]]]]]]]ادر الن]]]]]]]اعم 

  

  )124()1952أن]ا الف]]داء (و )123()1951ف]ي م]ؤتمر المح]امين (وك]ان الھج]اء ف]ي قص]ائد ھ]]ي   
الش]]]باب (و )127()1952ظ]]]الم (و )126()1952م]]]ا تش]]]اؤون (و )125()1952الالجئ]]]ة ف]]]ي العي]]]د (و 

قال (و )130()1954خبت للشعر أنفاس (و )129()1953كما يستكلب الذيب (و )128()1952المستخنث 
الجزائ]]ر (و )133()1956خلف]]ت غاش]]ية الخن]]وع (و )132()1955ي]]ا أم ع]]وف (و )131()1955وقل]]ت 
  الناق]]]]]]]]]]]]]]]دون (و )136()1956ب]]]]]]]]]]]]]]]ور س]]]]]]]]]]]]]]]عيد (و )135()1956النباش]]]]]]]]]]]]]]]ون (و )134()1956
 إل]]]]]]]]ىتحي]]]]]]]]ة (و )139()1958باس]]]]]]]]م الش]]]]]]]]عب (و )138()1958ج]]]]]]]]يش الع]]]]]]]]راق (و )137()1957

  . )141()1959أنشودة السالم (وتختم الھجائيات حضورھا بقصيدة  )140()1958رونتري
خبا حضور الھجاء في الجزء الخامس فكان أقل األج]زاء ألن]ه ل]م ي]رد إال ف]ي أرب]ع قص]ائد   

وأيضا ف]ي قص]ائد  )143()1960مؤتمر األقطاب (ورباعية  )142()1960قال وقلت (بالرباعيات ابتدأ 
  . )146()1969يا ابن الفراتين (و )145()1967أطياف وأشباح (و )144()1962يا غريب الدار (
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عل]]ى (و )147()1972ف]]ي ي]]وم الت]]أميم (ويع]]ود ف]]ي الج]]زء الس]]ادس ف]]ي س]]بع قص]]ائد وھ]]ي   
 )150()1974بة ض]تحي]ة ونفث]ة غا(و )149()1974رقين تحية وفود المش إلى(و )148()1973الرصيف 

وأخيرا قصيدة  )152()1975أزح عن صدرك الزبدا (و )151()1974الصحراء في فجرھا الموعود (و
  . )153()1976حبيبتي (

أما ف]ي الج]زء الس]ابع م]ن ال]ديوان فق]د ظھ]رت الھجائي]ات ف]ي اثنت]ي عش]رة قص]يدة ابت]دأت   
آه عل]]ى تلك]]م الس]]نين (و )155()1975آلي]]ت (و )154()1976محم]]د عل]]ي ك]]الي  إل]]ىرس]]الة (بقص]]يدة 

 )159()1978القمة  إلى –المجد  إلى(و )158()1977المتنبي (و )157()1977لغة الثياب (و )156()1977
وھي ثالثة أبيات  )162()1952المصير المحتوم (و )161()1951عصامي (و )160()1943عالم الغد (و

  .)165()1959كفرت (و )164()1957كم ببغداد أالعيب (و )163()1955عظماء (فقط و 
وأما بعد مغادرته العراق وقد بقي ديوانه الذي طبعته وزارة الثقافة واإلعالم العراقي]ة عل]ى   

وظھ]ر ف]ي الج]زء الخ]امس من]ه ،  )166( 2000ع]ام  ف]ي أجزائه السبعة ظھ]ر لل]ديوان طبع]ة جدي]دة 
ش]وقا ج]الل (و )167()1979أفتي]ان الخل]يج (قصائد لم تنشر في ال]ديوان ال]ذي طبعت]ه ال]وزارة وھ]ي 

عب]]]دة (القص]]]يدة المش]]]ھورة و )170()1982ي]]]ا اب]]]ن الثم]]]انين (و )169()1980بغ]]]داد (و )168()1980
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برئ]]]ت م]]]ن (و )173()1984ص]]]الح خ]]]الص (و )172()1985أ أب]]]ا مھن]]]د (و )171()1982الجبوري]]]ة 
   . )176()1987صاح قلھا وال تخف (و )175()1986ذكرى وعد بلفور (و )174()1985الزحوف 

الج]واھري دراس]ة (أورده ال]دكتور محم]د حس]ين األعرج]ي ف]ي كتاب]ه  وقد أستعنا أيضا بما  
  .لتتبع ھجائياته  )177( )ووثائق
عن]]دما  1969ع]]ام  ف]]ي وردت ثالث]]ة أبي]]ات ف]]ي ھج]]اء س]]اطع الحص]]ري كتبھ]]ا الج]]واھري   

فالح]ظ أن القاع]ة الت]ي يلق]ي فيھ]ا ش]عره ، جامع]ة بغ]داد –أقيمت له أمس]ية ش]عرية ف]ي كلي]ة اآلداب 
  :فقال ) ة ساطع الحصريقاع(أسمھا 

 كلي]]]]]]]]]]]ة اآلداب ض]]]]]]]]]]]مت قاع]]]]]]]]]]]ة
 نس]]]]بت إل]]]]ى وغ]]]]د ل]]]]و انتس]]]]بت ل]]]]ه
 ص]]]]]لوا عل]]]]]ى ك]]]]]ل الفج]]]]]ور فإن]]]]]ه

  

 ك]]]]]]]]ان النش]]]]]]]]وز بھ]]]]]]]]ا ع]]]]]]]]ن اآلداب  
 خي]]]]]]]ر النس]]]]]]]اء لك]]]]]]]نَّ ش]]]]]]]ر قح]]]]]]]ابِ 

 )178(ف]]]]]]ي الراف]]]]]]دين مظن]]]]]]ة لث]]]]]]واب 
  

حت]]ى ف]]ي (و )180()قص]]يدة ح]]تم أن تس]]في(و )179()أم]]ين ال تغض]]ب (ف]]ي أيض]]اً وورد الھج]]اء   
  . )182()أبي سامر إلى(و )181()مھزلهالھجا 

أما االتجاھات ، بعد ھذا التقري الشامل لھجائيات الجواھري وجدنا للھجاء اتجاھات وأنماط   
تج]اه ف]ي ھج]اء رج]ال ال]دين ون]وع الخاص وااالتجاه السياسي واالتجاه االجتماعي واالتجاه : فھي 
ا على نمطين األول الجاد والث]اني الس]اخر أما األنماط فرأينا أن نقسمھ، فيه االتجاھات تعددتآخر ت

  .وسنفصل القول في ھذا كله ، 
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  :اتجاھات الھجاء 
   :الھجاء السياسي : أوال   

م]ن مظ]الم ومفاس]د عل]ى الش]عوب  عليھ]اوفيه يھجو الجواھري حماقات السياسة وما ترتب 
، السياسة العراقية وسلوك حكامھ]ا وضياع حقوق اإلنسان وكرامته ومع أن الجواھري اھتم بھجاء 

فھج]]ا السياس]]ة البريطاني]]ة كثي]]را والسياس]]ة الفرنس]]ية ، لسياس]]ة الغربي]]ة اھج]]ا أيض]]ا االنتھاك]]ات 
  : على النحو اآلتيوجاءت الھجائيات السياسية ، واألمريكية واإلسبانية 

وھ]ي  وكلّھ]ا) مج]زوء الكام]ل المرف]ل(م]ن  1922ع]ام  ف]ي نظمت  )183()النقمة(قصيدة  -1  
  :يقول فيھا ، أربعة عشر بيتا من الھجاء السياسي للوضع القائم في العراق آنذاك 

 ك]]]]]]]]]]ل ال]]]]]]]]]]بالد إل]]]]]]]]]]ى ص]]]]]]]]]]عود
 وط]]]]]]]]]]]]]]]]ن أقام]]]]]]]]]]]]]]]]ت ركن]]]]]]]]]]]]]]]]ه
 ي]]]]]]]]]]]]]]]]]ا للرج]]]]]]]]]]]]]]]]]ال تالقفت]]]]]]]]]]]]]]]]]ه
 ي]]]]]]]ا نائم]]]]]]]ا م]]]]]]]ا نبھت]]]]]]]ه الحادث]]]]]]]ا

  

 والع]]]]]]]]]]]]]]]]]راق إل]]]]]]]]]]]]]]]]]ى ھب]]]]]]]]]]]]]]]]]وط  
 ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باننا ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دم عب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يط
 ي]]]]]]]]]]]]]]]]]د األع]]]]]]]]]]]]]]]]]اجم والنب]]]]]]]]]]]]]]]]]يط
 ُت م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن الغط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يط

  

وقد كرسھا الجواھري كاملة ) المجتث(من  1923 عام في نظمت )184()وخزات(قصيدة  -2  
  :يقول فيھا ، ن بيتا لھجاء الساسة يخمسة وعشرفي وھي 

 أوج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دان لش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عبي
 يھي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نكم ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]د أكل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تم
 حت]]]]]]]]]]]]]]]ى الدجاج]]]]]]]]]]]]]]]ة ت]]]]]]]]]]]]]]]أبى
 قال]]]]]]]]]]ت بم]]]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]]]ي مبيض]]]]]]]]]]ي
 وزارة أن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا فيھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

  

 ف]]]]]]]]]]]]]ي ك]]]]]]]]]]]]]ل ي]]]]]]]]]]]]]وم دسيس]]]]]]]]]]]]]ه  
 حت]]]]]]]]]]]]]]]]ى عظ]]]]]]]]]]]]]]]]ام الفريس]]]]]]]]]]]]]]]]ه
 ترفع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا أن تسوس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه
 م]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]]]]]]]]]فرة وبي]]]]]]]]]]]]]]]]]اضِ 
 قبلتھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا بامتع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اضِ 

  

قد حضر الھج]اء السياس]ي ) الخفيف(من  1924في عام   نظمت )185()يا فراتي(قصيدة  -3  
  :في أربعة عشر بيتا في آخر القصيدة يقول فيھا الشاعر متخذا من نھر الفرات قاعدة لھجائه 

 ملك]]]]]]ت جانبي]]]]]]ك ع]]]]]]رب أض]]]]]]اعوا
 دنس]]]]]]ت طھ]]]]]]رك المط]]]]]]امع حت]]]]]]ى
 ق]]]]]]د نطقن]]]]]]ا حت]]]]]]ى رمين]]]]]]ا بھج]]]]]]ر

  

 قص]]]]]]]يِّ إذ أض]]]]]]]اعوا حم]]]]]]]اك عھ]]]]]]]د   
 لي]]]]]]]]ل ب]]]]]]]]ريِّ غل]]]]]]]]م تع]]]]]]]]د تنق]]]]]]]]ع ال

 وس]]]]]]]]]]كتنا حت]]]]]]]]]]ى اتھمن]]]]]]]]]]ا بع]]]]]]]]]]يِّ 
  

وفيھ]]ا تس]]عة أبي]]ات ف]]ي ) المتق]]ارب(م]]ن  1924ف]]ي ع]]ام  نظم]]ت  )186()النج]]وى(قص]]يدة  -4  
  :وسط القصيدة يقول فيھا 

 ھ]]]]]]]]]]]ي والم]]]]]]]]]]]الكين م]]]]]]]]]]]اً أرى أمُ 
 وعص]]]]]]]ر تن]]]]]]]اھض في]]]]]]]ه الجم]]]]]]]اد

  

 مت]]]]]]]]]]]اع أع]]]]]]]]]]]دُّ لم]]]]]]]]]]]ن يأكلون]]]]]]]]]]]ا  
 ب]]]]]]]]ه يجُم]]]]]]]]ُد الناھض]]]]]]]]ونا عجي]]]]]]]]بٌ 

  

وھي ستة أبيات فقط ) الخفيف(من  1924في عام   نظمت  )187()كذب الخائفون(قصيدة  -5  
  :مكرسة للھجاء السياسي فيھا 

 رم]]]]]]]]ق األف]]]]]]]]ق طرف]]]]]]]]ه فترام]]]]]]]]ى
 ك]]]]]]]]ل ي]]]]]]]]وم للح]]]]]]]]اكمين ك]]]]]]]]ؤوسٌ 

  

 ورأى الح]]]]]]]]]]]]ق فوق]]]]]]]]]]]]ه فتع]]]]]]]]]]]]امى  
 جرعوھ]]]]]]ا الش]]]]]]عوب جام]]]]]]ا فجام]]]]]]ا
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ومعظ]م ) الكام]ل(م]ن  1924ف]ي ع]ام   نظم]ت  )188()س]بحان م]ن خل]ق الرج]ال(قصيدة  -6  
  :القصيدة يسيطر عليھا الھجاء السياسي يقول الجواھري فيھا 

 ي]]]]]]]]ا للرف]]]]]]]]اق لم]]]]]]]]وطن لّجواب]]]]]]]]ه
 ف]]]]إذا ن]]]]زت ھم]]]]ج إل]]]]ى طم]]]]ع ن]]]]زا
  م]]]]]]]ا إن ي]]]]]]]زال مرش]]]]]]]حاً ألم]]]]]]]وره

  
  

 حت]]]]]]]]]]]ى ازدرى أخالق]]]]]]]]]]]ه فتخلق]]]]]]]]]]]ا  
 أو ص]]]]]]]]]فقت في]]]]]]]]]ه ق]]]]]]]]]رود ص]]]]]]]]]فقا
 متجب]]]]]]]]]]]را أو طامع]]]]]]]]]]]ا أو أحمق]]]]]]]]]]]ا

  

فيھ]]ا مقط]]ع م]]ن ) الرم]]ل(م]]ن  1924ي ع]]ام  ف]] نظم]]ت  )189()األحادي]]ث ش]]جون(قص]]يدة  -7  
  :الھجاء السياسي في آخر القصيدة يقول فيھا 
 ل]]]]]]]]]]يس تنف]]]]]]]]]]ك ب]]]]]]]]]]الدي كلھ]]]]]]]]]]ا
 قطع]]]]]]]]]]ت أوص]]]]]]]]]]الھا وافترق]]]]]]]]]]ت

  

 ي]]]]]]]]]]بس أو كلھ]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]اء وط]]]]]]]]]]ينُ   
 فش]]]]]]]]]مال ل]]]]]]]]]يس ت]]]]]]]]]دري ويم]]]]]]]]]ينُ 

  

كرس]ھا كلھ]ا وھ]ي س]تة ) الخفي]ف(م]ن  1926ف]ي ع]ام   نظمت  )190()شدة لندن(قصيدة  -8  
  :السياسة البريطانية في العراق يقول فيھا  عشر بيتا لھجاء

 كلن]]]]]]]]]]ا بال]]]]]]]]]]ذي تمن]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]عيد
 )برلم]]]]اني(أس]]]]معتم م]]]]ا قي]]]]ل ع]]]]ن 

 لس]]]]]]]ت أدري لك]]]]]]]ن يق]]]]]]]ول خبي]]]]]]]رٌ 
  

 ال نب]]]]]]]]]]]]]]الي أن ال]]]]]]]]]]]]]]بالد ش]]]]]]]]]]]]]]قيهْ   
 ة الحزبي]]]]]]]]]]]]]]هْ وع]]]]]]]]]]]]]]رفتم مھ]]]]]]]]]]]]]]ار

 )لندني]]]]]]]]ه(ف]]]]]]]]ي البض]]]]]]]]اعات ش]]]]]]]]دة 
  

ي]ات ف]ي وفيھ]ا بع]ض األب) المجت]ث(م]ن  1927ف]ي ع]ام   نظم]ت  )191()نزوات(قصيدة  -9  
  :وسطھا يقول فيھا 

 البرلم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ان ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]حيحٌ 
 وفي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ام دويٌ 

  

 االنتخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ  يع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وزهُ   
 تجھل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه األح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زابُ 

  

وفيھ]ا عش]رة ) مجزوء الكامل(من  1927في عام   نظمت  )192()شھيد العرب(قصيدة  -10  
  :أبيات في أولھا يھجو حكام العراق والمتنفذين به يقول 

 أھاب]]]]]]]]]]]]ه وطن]]]]]]]]]]]]ي الغض]]]]]]]]]]]]يضُ 
 رؤوس]]]]]]]]]]]]]ه س]]]]]]]]]]]]]حق الزم]]]]]]]]]]]]]انُ 

 إذا نب]]]]]]]]]]]]]]ا دھ]]]]]]]]]]]]]]ر ب]]]]]]]]]]]]]]هف]]]]]]]]]]]]]]
  

 أص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بو ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه وأھاب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه  
 فترأس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت أذناب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه
 فحمات]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه نھّابُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هُ 

  

وفيھا خمسة أبيات ف]ي آخ]ر ) السريع(من  1927في عام   نظمت  )193()النفثة(قصيدة  -11  
  القص]]]]]]]يدة يھج]]]]]]]و أبن]]]]]]]اء ش]]]]]]]عبه وتل]]]]]]]ك الظلم]]]]]]]ة الت]]]]]]]ي أطبق]]]]]]]ت عل]]]]]]]ى وطن]]]]]]]ه يق]]]]]]]ول 

  :فيھا 
 ي]]]]]]ا ظلم]]]]]]ة ق]]]]]]د أطبق]]]]]]ت م]]]]]]وطني
 الش]]]]]]]]]]ؤم ق]]]]]]]]]]د أوھ]]]]]]]]]]م أوطانن]]]]]]]]]]ا

  

 فش]]]]]عبي ال يري]]]]]د الص]]]]]باح: دوم]]]]]ي   
 أن ل]]]]]]يس يج]]]]]]دي الم]]]]]]رء إال الني]]]]]]اح

  

ويخص]ص المقط]ع ) البس]يط(من  1927في عام   نظمت  )194()ثورة الوجدان(قصيدة  -12  
  :لھجاء السياسيين القائمين على حكم العراق يقول فيھا ) ثمانية أبيات(األخير 

 م]]]]ن دع]]]]اة الس]]]]وء س]]]]اقطةٍ  وطغم]]]]ةٍ 
 ل]]ى نََص]]فٍ ت]]روي وتظم]]أ ال تل]]وي ع

 وأنمط]]]]]ةٍ  بإش]]]]]كالٍ  ف]]]]]ي ك]]]]]ل ي]]]]]ومٍ 
 م]]]]أجورة ل]]]]م تق]]]]م يوم]]]]ا وال قع]]]]دت

  

 إذا ع]]]]]]دت وال غ]]]]]]ارِ  ليس]]]]]]ت بش]]]]]]وكٍ   
 ل ب]]]]]]]]]إيراد وإص]]]]]]]]]دارِ ول]]]]]]]]]م توّك]]]]]]]]]

 وك]]]]]]]]]]]]]ل آن بھيئ]]]]]]]]]]]]]ات وأط]]]]]]]]]]]]]وارِ 
 وأس]]]]]]تارِ  أع]]]]]]راضٍ  إال عل]]]]]]ى ھت]]]]]]كِ 

  

                                                
 . 1/245:   ن.م )188(
 . 1/267:  ن.م )189(
 . 1/381:   ن.م )190(
 . 1/395: الديوان  )191(
 . 1/403:   ن.م )192(
 . 1/409:   ن.م )193(
 . 1/247:   ن.م )194(



 

وفيھا عشرة أبيات ) الوافر(من  1928في عام   نظمت  )195()ضحايا االنتداب(قصيدة  -13  
َمْن َرضي وسكت على الظلم الواق]ع عل]ى الش]عب العراق]ي م]ن حكام]ه المتس]لطين  خرھا يھجوفي آ

  :يقول فيھا 
 وق]]]]]]]]د تخ]]]]]]]]ذوا لح]]]]]]]]وم بني]]]]]]]]ه زادا
 رض]]]]وا م]]]]ن ص]]]]بحھم فج]]]]را ك]]]]ذابا
 وق]]]]]]]رت ل]]]]]]]ألذى م]]]]]]]نھم ص]]]]]]]دور
 في]]]]]ا وطن]]]]]ي م]]]]]ن النكب]]]]]ات ف]]]]]أمنْ 

  

 وق]]]]]]]]]]د لبس]]]]]]]]]]وا جل]]]]]]]]]]ودھم ثياب]]]]]]]]]]ا  
 وم]]]]]]]]]ن أن]]]]]]]]]وار شمس]]]]]]]]]ھم اللعاب]]]]]]]]]ا
 فس]]]]]]]]]]]]]]]موھن أفئ]]]]]]]]]]]]]]]دة رحاب]]]]]]]]]]]]]]]ا
 فق]]]]]]]]]د وفّت]]]]]]]]]ك حظ]]]]]]]]]ك والنص]]]]]]]]]ابا

  

أث]ر االنق]الب ال]ذي دب]ره ) ال]وافر(م]ن  1929في ع]ام   نظمت  )196()أمان هللا(قصيدة  -14  
فيھ]ا عش]رة أبي]ات ف]ي وس]ط القص]يدة يق]ول  توقد جاء) أمان هللا(البريطانيون ضد الملك األفغاني 

  :فيھا 
 ملئ]]]]]]]ْت نفاق]]]]]]]اً  أ إن ُحلق]]]]]]]ت لح]]]]]]]ىً 

 فيھ]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]وداءَ  رفع]]]]]]]]]تم راي]]]]]]]]]ةً 
 مدني]]]]]]]]]ةٌ ل]]]]]]]]]دمار ش]]]]]]]]]عبٍ  عف]]]]]]]]]تْ 

  

 مناع]]]]]]]]]ا تخ]]]]]]]]]ذتم ش]]]]]]]]]عرھا درع]]]]]]]]]اً   
 وداع]]]]]]]]]]ا وث]]]]]]]]]]ّورتم بھ]]]]]]]]]]ا ناس]]]]]]]]]]اً 

 الرعاع]]]]]]]]ا الھم]]]]]]]]جَ  تخ]]]]]]]]دمُ  ودي]]]]]]]]عٍ 
  

وفيھ]ا خمس]ة ) الكام]ل(م]ن  1929ف]ي ع]ام   نظم]ت  )197()ساعة مع البحتري(قصيدة  -15  
  :ي وسطھا يھجو بھا الحكام والسياسيين يقول فيھا فأبيات 

 إن ال]]]]]]ذين عل]]]]]]]ى حس]]]]]]]اب س]]]]]]]واھم
 القص]]ور عل]]ى كواھ]]ل ش]]عبھمرفع]]وا 

 ساس]]]]]وا الرعي]]]]]ة ب]]]]]الغرور سياس]]]]]ةً 
  

 حلب]]]]]]]وا مل]]]]]]]ذات الحي]]]]]]]اة ض]]]]]]]روعا  
 مش]]]]]]]]]روعا ل]]]]]]]]]هُ  اً وتج]]]]]]]]]اھلوا حقّ]]]]]]]]]

 ال يرتض]]]]]]يھا م]]]]]]ن يس]]]]]]وس قطيع]]]]]]ا
  

بمناس]بة الجلس]ة ) الكام]ل(من  1929في عام   نظمت  )198()المجلس المفجوع(قصيدة  -16  
المحس]]ن الس]]عدون والج]]واھري اس]]تثمر ھ]]ذه التأبيني]]ة الت]]ي عق]]دھا مجل]]س الن]]واب أث]]ر انتح]]ار عب]]د 

  :الجلسة وھجا النواب في سبعة أبيات في وسط القصيدة يقول فيھا 
 حس]]]]]بكم ُع]]]]]الً ) الن]]]]]واب(ي]]]]]ا أيھ]]]]]ا 

 خ]]]]]ائُن◌ٌ  سَ أن يق]]]]]دّ  ت]]]]]أبى الم]]]]]رؤةُ 
  

 )الن]]]]]]]وابُ (ق]]]]]]]ولي لك]]]]]]]ن ي]]]]]]]ا أيھ]]]]]]]ا   
 أو أن يط]]]]ول عل]]]]ى الب]]]]ريء حس]]]]ابُ 

  

وق]د كرس]ھا ) الكام]ل(م]ن  1929ع]ام   ف]ي نظمت  )199()الخاتون مس بل إلى(قصيدة  -17  
سكرتيرة الشرق لدار االعتماد البريطاني في العراق ) المس بل(كاملة وھي أربعة عشر بيتا لھجاء 

  :يقول فيھا 
الت]]]ي  الع]]]رضِ  ورةِ موف]]]ال للم]]]سِ  لْ قُ]]]

 بمس]]]]]]معٍ  لق]]]]]]ى علي]]]]]]كِ تُ  ل]]]]]]ي قيل]]]]]]ةٌ 
  

 لب]]]]]]اسِ  خي]]]]]]رَ  الن]]]]]]اسِ  لحك]]]]]]مِ  لبس]]]]]]تْ   
 واسِ الّس]]]]]]] م]]]]]]]ن زم]]]]]]]رةِ  وبمحض]]]]]]]رٍ 

  

وفيھا   عش]رة ) الطويل(من  1930في عام   نظمت  )200()في سبيل الجماھير(قصيدة  -18  
  :أبيات في وسطھا يھجو بھا أركان الحكم الذين يقفون بوجه اإلصالح آنذاك يقول فيھا 

 مھُ]]]]]]]]]وراءَ  يج]]]]]]]]]ذبونَ  لق]]]]]]]]]ومٍ  أق]]]]]]]]]ولُ 
 ھ]]]]]]]ايحتكرونَ  أق]]]]]]]اموا عل]]]]]]]ى األنف]]]]]]]اسِ 

 هُ طريقَ]]] يأخ]]]ذْ  لإلص]]]الحِ  دع]]]وا الش]]]عبَ 
  

 المعب]]]]]]]]دِ  البعي]]]]]]]]رِ  أمث]]]]]]]]الَ  اكينَ مس]]]]]]]]  
 ط]]]]]]ردِ يُ  الم]]]]]]رءَ  يس]]]]]]لكُ  ف]]]]]]أيَّ س]]]]]]بيلٍ 

 بمرص]]]]]]]]]دِ  ف]]]]]]]]]وا للمص]]]]]]]]]لحينَ وال تِق 
  

وفيھ]ا خمس]ة ) الطوي]ل(م]ن  1931ف]ي ع]ام   نظمت  )201()الحزبان المتآخيان(قصيدة  -19  
  :عشر بيتا في وسط القصيدة يكرسھا الجواھري لھجاء بعض األحزاب السياسية المتنفذة يقول فيھا 

                                                
 . 1/433: الديوان  )195(
 . 1/455:   ن.م )196(
 . 1/483:   ن.م )197(
 . 1/501:   ن.م )198(
 . 1/507: الديوان  )199(
 . 2/11: الديوان  )200(



 

 س]]]]ت للزن]]]]د ف]]]]ي ك]]]]ل حط]]]]ةٍ كّ رُ  دٌ ي]]]]
 فل]]]]]]م يتعفف]]]]]]وا رأوا ش]]]]]]رھا غنم]]]]]]اً 

 تعتليھ]]]]]]ا ركاك]]]]]]ةً  ق]]]]]]ولٍ  زخ]]]]]]اريفُ 
 تطايح]]]تْ  الص]]]حيحُ  ھا الق]]]ولُ إذا مّس]]]

  

 أك]]]]لُ تم]]]]ن الس]]]]حت المح]]]]رم ى خ]]]]رأو  
 فل]]]]]]]م يتس]]]]]]]ربلوا ول]]]]]]]ذَّ لھ]]]]]]]م خ]]]]]]]زيٌ 

 الخن]]]]]]]]ا والتب]]]]]]]]ذلُ  ويب]]]]]]]]دو عل]]]]]]]]يھنَّ 
 كم]]]ا م]]]رَّ يمش]]]ي ف]]]ي الس]]]نابل منج]]]لُ 

  

وفيھا عشرون بيت]ا ) الطويل(من  1931في عام   نظمت  )202()رھنيدي ھذه (قصيدة  -20  
  :آخرھا يقول فيھا متأسيا على حال الشعب  إلىتناثرت في جسد القصيدة من أولھا 

 جان]]]]بٍ  م]]]]ن ك]]]]لِّ  ه األھ]]]]واءُ وتنتابُ]]]]
 دعاي]]]]]]ةً  ي]]]]]]ومٍ  ك]]]]]]لَّ  في]]]]]]هِ  وتنش]]]]]]رُ 

 رٍ م]]]]ن مس]]]]دّ  ض]]]]ي علي]]]]ه فرق]]]]ةٌ قوت
 وم]]]]]ا رف]]]]]ع الدس]]]]]تور حيف]]]]]ا وإنم]]]]]ا

  

 ش]]]]تى المھ]]]]اوي فيرتم]]]]يوترم]]]]ي ب]]]]ه   
مِ  فك]]]]]]]رٍ  فيھ]]]]]]]ا ك]]]]]]]لُّ  وين]]]]]]]دسُّ   ُمس]]]]]]]مِّ

]]]]]]]]]مِ  وتنھك]]]]]]]]]ه رجعي]]]]]]]]]ةٌ   م]]]]]]]]]ن معمَّ
 أتون]]]]]]]ا ب]]]]]]]ه للنھ]]]]]]]ب ألط]]]]]]]ف س]]]]]]]لّم

  

وق]د مض]ت ) الخفي]ف(م]ن  1931ف]ي ع]ام   نظمت  )203()الدم يتكلم بعد عشر(قصيدة  -21  
ة عشر على ثورة العشرين عشر سنوات وكان العراق يجتاز أزمة سياسية خانقة وفي القصيدة أربع

  :بيتا توزعت في جسد القصيدة يقول فيھا 
 م م]]]]]]]]ن خي]]]]]]]]اليُك]]]]]]]]دورَ  م]]]]]]]]أل هللاُ 

 فيھ]]]]]]]ا ال نج]]]]]]]مَ  واللي]]]]]]]الي كلح]]]]]]]اءَ 
 ق]]]]]]]]ومي عيش]]]]]]]]ةَ  رون]]]]]]]]ي ب]]]]]]]]أنَّ خبَّ 

  

 النخاع]]]]]]]]]ا يھ]]]]]]]]]زُّ  مرعب]]]]]]]]]اً  ش]]]]]]]]]بحاً   
 راعاِس]]]]]]]]] س]]]]]]]]]وداً  األي]]]]]]]]]امُ  وتم]]]]]]]]]رُّ 

 ال تس]]]]]]]]]]]]اوي ح]]]]]]]]]]]]ذاءك اللماع]]]]]]]]]]]]ا
  

وفيھ]]ا واح]]د ) الطوي]]ل(م]]ن  1935ف]]ي ع]]ام   نظم]]ت  )204()لعب]]ة التج]]ارب(قص]]يدة  -22  
  :وعشرون بيتا تمثل أكثر القصيدة يھجو بھا الطبقة السياسية يقول فيھا 

 مقاص]]]رٌ  م]]]ا يص]]]مي الغي]]]ورَ  وأوج]]]عُ 
 نعيمھ]]]ا ش]]]رخُ  عل]]]ى الحيط]]]انِ  ب]]]ينُ يَ 

 ھ]]]ا م]]]ن مش]]]ارقٍ جب]]]ى إليھ]]]ا خمرُ ويُ 
 الث]]]]]رى تتس]]]]]دُ  م]]]]]ن اإلدق]]]]]اعِ  وتل]]]]]كَ 

  

 ف]]]ي الزرائ]]]بِ  عل]]]ى محج]]]ورةٍ  أطلّ]]]تْ   
 جان]]]]]بِ  م]]]]]ن ك]]]]]لِّ  ل]]]]]ذاتُ ھ]]]]]ا الوتغمرُ 

 ھ]]]]]]]]ا ومغ]]]]]]]]اربِ بھ]]]]]]]]ا تقطيرُ  ج]]]]]]]]ادُ يُ 
 العق]]]]]]]اربِ  جنبيھ]]]]]]]ا دبي]]]]]]]بُ  يالع]]]]]]]بُ 

  

وفيھ]ا ) الطوي]ل(م]ن  1935ف]ي ع]ام   نظم]ت  )205()حالنا أو ف]ي س]بيل الحك]م(قصيدة  -23  
  :سبعة وعشرون بيتا ُخصصت لھجاء الوضع السياسي يقول فيھا 

 ف]]ال ت]]رى نھب]]اً  ب]]اإلخالصِ  وق]]د ص]]يحَ 
 لم]]ا ي]]رى رھن]]اً  لم]]رءِ ا نص]]يبُ  وب]]اتَ 
]]]]]]]ٌب للحض]]]]]]]يضِ فإّم]]]]]]]  هبوجِھ]]]]]]] ا ُمكَّ
مرت]]]]ٍقٍ◌  ا إل]]]]ى أوٍج م]]]]ن المج]]]]دِ وإّم]]]]

  

 الع]]]]ابرِ  جس]]]]راً  التض]]]]ليلِ  س]]]]وى ب]]]]ؤرَ   
 المق]]امِر◌ِ  لع]]بِ  مث]]لَ  في]]هِ  األم]]رِ  اأول]]و

 عل]]]ى أن]]]ه س]]]امى ال]]]ذرى ف]]]ي المف]]]اخرِ 
 م]]]]]]ن موبق]]]]]]اٍت ف]]]]]]واجرِ  عل]]]]]]ى س]]]]]]لّمٍ 

  

وفيھ]ا س]تة أبي]ات ف]ي ) الطوي]ل(م]ن  1936في ع]ام   نظمت  )206()بال عنوان(قصيدة  -24  
  :آخر القصيدة يقول فيھا ھاجيا السياسيين 

 عص]]]]]]بةٍ  ولكنن]]]]]]ي آس]]]]]]ى ألخ]]]]]]القِ 
 ھاع]]]دوَ  الش]]]ذاةِ  موھ]]]وبِ  ت]]]رى ك]]]لَّ 

 الش]]]]]رَّ من]]]]]ذراً  يمط]]]]]رُ  وھ]]]]]ذا ب]]]]]الءٌ 
  

 تُع]]]]]]]]دُّ المزاي]]]]]]]]ا الطيب]]]]]]]]ات مس]]]]]]]]اويا  
 خ]]]]]الًّ مص]]]]]افيا الع]]]]]ودِ  رخ]]]]]يَّ  وك]]]]]لَّ 

 غاش]]]]يا الش]]]]عبَ  يج]]]]رفُ  وھ]]]]ذا وب]]]]اءٌ 
  

وألقاھا في المھرجان األدبي ) الخفيف(من  1939في عام   نظمت  )207()لبنان(قصيدة  -25  
الذي أقامته مجلة العرائس اللبنانية وفيھا ثمانية أبيات ھي المقطع األخير م]ن القص]يدة وفيھ]ا ھج]اء 

  :واضح للواقع السياسي العراقي يقول فيھا 
                                                                                                                                                   

 . 2/59:  ن.م)201(
 . 2/77:   ن.م )202(
 . 2/93: الديوان  )203(
 . 2/235:   ن.م )204(
 . 2/263:   ن.م )205(
 .لم يذكر عنوانھا في الديوان  2/305:   ن.م )206(



 

 ) !حري]]]]بٍ (ف]]]]ي أدي]]]]بٍ  م]]]]ا تقول]]]]ونَ 
 )ج]]وِّ بغ]]]داد(رُت م]]]ن خل]]ُت أن]]]ي ف]]ر

 )ھون]]]]]]اً ( كال]]]]]دودِ  وم]]]]]ن ال]]]]]زاحفينَ 
  

 )االنت]]]]]]]]دابِ (ب]]]]]]]]ـ يل]]]]]]]]وذُ ) مس]]]]]]]]تقلٍّ (  
 ھ]]]]]]]]]]]]ابِ اللّ ) ھ]]]]]]]]]]]اجورِ (وطغي]]]]]]]]]]]ان 

 بِ غ]]]]]]الّ ) مس]]]]]]تعمرٍ (رجل]]]]]]ي  تح]]]]]]تَ 
  

بع]د أن أغلق]ت ) مج]زوء الرج]ز(م]ن  1945ف]ي ع]ام   نظم]ت  )208()طرط]را(قصيدة  -26  
ي]ق مرس]وم ص]يانة األم]ن الع]ام  وس]المة م]ن خ]الل تطب) الرأي الع]ام (الحكومة جريدة الجواھري 

  :والقصيدة كلھا تسعة وثمانون بيتا ھي من الھجاء السياسي الساخر يقول في بعض منھا ، الدولة 
 ف]]]]]]]]]]]]]]]ارعٍ  أعط]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]ماتَ 

 واغتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بي لض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فدعٍ 
 وعطّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اذورةً 
 وص]]]]]]]]]]]]]]]]يّري م]]]]]]]]]]]]]]]]ن جع]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ 
 وألبس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الغب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يَّ واأل
 وأُفرغ]]]]]]]]]]]]]]]ي عل]]]]]]]]]]]]]]]ى المخ]]]]]]]]]]]]]]]ا

  

 ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مردٍل لبحت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ   
 قس]]]]]]]]]]]]]]]]]]ورِ  لي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثٍ  س]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماتَ 

 ريوبالم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ديح بّخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن زَ  حديق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً 

 عبق]]]]]]]]]]]]]]]]]ري ث]]]]]]]]]]]]]]]]]وبَ  حم]]]]]]]]]]]]]]]]]قَ 
 عنت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  دروعَ  ني]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ 

  

وفيھ]ا س]]بعة ) ال]وافر(م]ن  1945ف]]ي ع]ام   نظم]ت  )209()ذك]رى وع]د بلف]ور( قص]يدة  -27  
  :عشر بيتا ھجائيا في وسط القصيدة يقول فيھا 

 فكان]]]]]]]ت ُعقِ]]]]]]]دا) ص]]]]]]]فقةٍ (وربَّ]]]]]]]ةَ 
 م]]]]]ن مري]]]]]بٍ  ف]]]]]ي العواص]]]]]مِ  رُ ت]]]]]دبّ 

 ق]]]]]]]]]]]ويٌ  يمطط]]]]]]]]]]]هُ ) تص]]]]]]]]]]ريحٍ (و
 لس]]]]ُت أدري م]]]]ن ذھ]]]]ولٍ ) حل]]]]فٍ (و

  

 عل]]]]]]]ى النك]]]]]]]احِ  الط]]]]]]]القِ  كتح]]]]]]]ريمِ   
 الن]]]]]]واحي مطع]]]]]]ونِ  ال]]]]]]ذكرِ  خبي]]]]]]ثِ 
 وه داح]]]]]]]يإذ ي]]]]]]]دحُ  الط]]]]]]]ينِ  كل]]]]]]]وحِ 
 أم م]]]]]]]]]]]زاحِ  دبرُ دٍّ يُ]]]]]]]]]]]ِج]]]]]]]]]]] أع]]]]]]]]]]]نْ 

  

وفيھ]ا أكث]ر م]ن )الكام]ل(م]ن  1946ف]ي ع]ام   نظم]ت  )210()ال]تمن يذكرى أب(قصيدة  -28  
  :رسھا لھجاء الوضع السياسي القائم آنذاك يقول فيھا خمسة وعشرين بيتا في وسط القصيدة ك

 ولھافُص]]]]]] َحبَ]]]]]]َك الزم]]]]]انُ  ورواي]]]]]ةٍ 
 ق]]]تْ فّ ولُ  ال]]]رواةُ  م]]]ا اختل]]]قَ  م]]]ن ش]]]رِّ 

 وعناص]]]]]]]]]راً  م]]]]]]]]]ذاھباً  ينَ قرف]]]]]]]]]وم
 س]]]واوعرّ  الغري]]بِ  نزل]]وا عل]]ى حك]]مِ 

 ف]]]]]]]]]إذا بھ]]]]]]]]]ا هُ ب]]]]]]]]]وا أوط]]]]]]]]]ارَ وتحلّ 
  

 األدوارِ  لن]]]]]]]]]]]ا ممس]]]]]]]]]]]وخةَ  فب]]]]]]]]]]]دتْ   
 األس]]]]]]]]]فارِ  دف]]]]]]]]]ةُ  حيّ]]]]]]]]]ٌل وض]]]]]]]]]متْ 

 اس]]]]]]]]]]]]]تعمارِ  سياس]]]]]]]]]]]]]ةَ  تكلف]]]]]]]]]]]]]ينَ م
 ارِ ج]]]]]]]ُف◌ُ ف]]]]]]]ي ظ]]]]]]]لِّ مأثم]]]]]]]ٍة ل]]]]]]]ه 

 وش]]]]]ٌل لم]]]]]ا اس]]]]]تحلى م]]]]]ن األوط]]]]]ارِ 
  

) مج]]زوء الكام]]ل المرف]]ل(م]]ن  1946ف]]ي ع]]ام   نظم]]ت  )211()أرش]]د العم]]ري(قص]]يدة  -29  
وھي ستة أبيات كلھا من الھجاء السياس]ي ل]رئيس ال]وزراء آن]ذاك أرش]د العم]ري ال]ذي افت]تح عھ]ده 

  :يھا بإغالق الصحف يقول ف
 هھنّ]]]]]]]]]]]]]وأمرَ  ترك]]]]]]]]]]]]]وا ال]]]]]]]]]]]]]بالدَ 

 ا ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هعّم]]]]]]]]]]]]]]]]]]] لمغف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ 
 هھنّ]]]]]]]]]]]]]وأمرَ  ترك]]]]]]]]]]]]]وا ال]]]]]]]]]]]]]بالدَ 

 وموك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل بالب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائعينَ 
 الفن]]]]]]]]]]]]]]ادقِ  ومراف]]]]]]]]]]]]]]ق نُ]]]]]]]]]]]]]]دلِ 

 منت]]]]]]و ل]]]]]]ي ي]]]]]]ا اب]]]]]]نَ  ق]]]]]]لْ  ب]]]]]]ا[ِ 
  

 بجنّ]]]]]]]]]]]]]]]]ه مس]]]]]]]]]]]]]]]]عورٍ  لخي]]]]]]]]]]]]]]]]الِ   
 لم]]]]]]]]]]]]ا بھنّ]]]]]]]]]]]]ه فكي]]]]]]]]]]]]فَ  حمق]]]]]]]]]]]]اً 

 ھنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هتديرُ  لل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دائراتِ 
 ورش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھنّه وبال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دروبِ 

 وحنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]ين م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردوخٍ 
 فتن]]]]]]]]]]]]]]]]ه ألن]]]]]]]]]]]]]]]]تَ  ِف الس]]]]]]]]]]]]]]]بالِ 

  

وفيھا اثنا عش]ر بيت]ا ) البسيط(من  1947في عام   نظمت  )212()اليأس المنشود(قصيدة  30  
  :في وسطھا يھجو بھا السياسة وأصحابھا الذين حطوا من قدر ھذه األمة يقول فيھا 

                                                                                                                                                   
 . 2/361: الديوان  )207(
 . 3/119: الديوان  )208(
 . 3/129:  ن.م)209(
 . 3/135: الديوان  )210(
 . 3/177:   ن.م )211(
 . 3/190:   ن.م )212(



 

 ظُلِم]]]]]]]]تْ  أم]]]]]]]]ةٌ  غ]]]]]]]]رابٍ  ش]]]]]]]]دوا ب]]]]]]]]ذيلِ 
 لھ]]]]]]]]]ايأكُ  س]]]]]]]]]وفَ ) ُدبٍ (وخّوفوھ]]]]]]]]]ا ب]]]]]]]]]ـ

 )زباني]]]]]]]]]]ةٍ (م]]]]]]]]]]ن  وأودع]]]]]]]]]]وا لغ]]]]]]]]]]الظٍ 
 كمتَ أْن بيع]]]]]]]]]]]]وا ك]]]]]]]]]]]]رامَ  وذاك معن]]]]]]]]]]]]اهُ 

  

 وي إذا وقع]]]]]]]]ااو تھ]]]]]]]] إن ط]]]]]]]]ارَ  تطي]]]]]]]]رُ   
 الس]]]]بعا ت]]]]ألفُ ) تس]]]]عوَن عام]]]]اً (ف]]]]ي ح]]]]ين 

 لھ]]]]]م وض]]]]]]عا رط]]]]]اسٍ قِ  حمق]]]]]ى حراس]]]]]ةَ 
 رعالك]]]]]]]]م َش]]]]]]]] بتش]]]]]]]]ريعٍ  العبي]]]]]]]]دِ  بي]]]]]]]]عَ 

  

وألقاھ]ا الج]واھري ) المتق]ارب(م]ن  1948في ع]ام   نظمت  )213()أخي جعفر(قصيدة  -31  
حيدر خانة في بغداد لمناسبة مرور سبعة أيام الستشھاد أخي]ه محم]د في الحفل الذي أقيم في جامع ال

وف]ي القص]يدة عش]رة أبي]ات م]ن  1948جعفر الجواھري وبقية شھداء وثبة كانون الث]اني ف]ي ع]ام  
  :الھجاء السياسي متناثرة في جسد القصيدة يقول فيھا 

 الرع]]]]]]اع يقول]]]]]]ون م]]]]]]ن ھ]]]]]]م أوالءِ 
 ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]مأنّ  ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]م ب]]]]]]]]]]]]]]]]]دمٍ وأفھمَ 
 ھمخي]]]]]]]]]رِ م]]]]]]]]]ن  ك أش]]]]]]]]]رفُ فإنّ]]]]]]]]]

  

 م]]]]]]]]]]]]]ن ھُ]]]]]]]]]]]]]مُ  ب]]]]]]]]]]]]]دمٍ  ھمُ ف]]]]]]]]]]]]]أفھمَ   
 ھم يخ]]]]]]]]]]]]دمواعِ ك إن ت]]]]]]]]]]]]دْ عبي]]]]]]]]]]]]دُ 
 ك م]]]]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]]]]ّده أك]]]]]]]]]]]رموكعبُ]]]]]]]]]]]

  

بمناس]]بة ال]]ذكرى ) الكام]]ل(م]]ن  1948ف]]ي ع]]ام   نظم]]ت  )214()ي]]وم الش]]ھيد(قص]]يدة  -32  
وف]ي القص]يدة أربع]ة وعش]رون بيت]ا ف]ي وس]طھا كرس]ھا ) جعف]ر  الج]واھري(األربعينية الستشھاد 

  :الحاكمة يقول فيھا لھجاء الطبقة السياسية 
 نىال]]]]]]]دُ  ھم ك]]]]]]]لُّ ك]]]]]]]أنّ  والممتل]]]]]]]ونَ 

 بم]]]]]ا ي]]]]]رى مس]]]]]تعمرٌ  والص]]]]]ادعونَ 
 مط]]]]]]]]امعٍ  بف]]]]]]]]اجرتِ  والمولع]]]]]]]]ونَ 

  

 ھم أص]]]]]]]]]]]]]نامُ ك]]]]]]]]]]]]أنَّ  والف]]]]]]]]]]]]ارغونَ   
 امُ م خ]]]]]]]]]]]دّ رھُ مت]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]أمُ  فھ]]]]]]]]]]]مُ 
 ھا وقي]]]]]]]]]]]امُ عن]]]]]]]]]]]دَ  م قع]]]]]]]]]]]ودٌ فلھُ]]]]]]]]]]]

  

ر بيت]ا وفيھا   خمسة عش]) الوافر(من  1948في عام   نظمت  )215()دم الشھيد(قصيدة  -33  
  :في وسط القصيدة يقول فيھا 

 ل]]]]]]]]]ه عبي]]]]]]]]]داً  وال تنس]]]]]]]]]وا ب]]]]]]]]]أنَّ 
 حب]]]]]]ى خ]]]]]]ؤونٌ اھم ش]]]]]]ّر م]]]]]]ا يُ حبَ]]]]]]
 المبق]]]]]ى ھم ع]]]]]ن الش]]]]]رفِ َض]]]]]وعوّ 

  

 اع]]]]]]]]]]]]]اوب هِ اھم بابتس]]]]]]]]]]]]]امتِ ش]]]]]]]]]]]]]رَ   
 يغ]]]]]]]]]ذي م]]]]]]]]]ن كرامتِ]]]]]]]]]ه الِطماع]]]]]]]]]ا

 والض]]]]]]]ياعا ي]]]]]]]ذھبُ  الم]]]]]]]الِ  حط]]]]]]]امَ 
  

رة أبي]ات ف]ي وفيھ]ا عش]) ال]وافر(م]ن  1948ف]ي ع]ام   نظم]ت  )216()فلس]طين(قصيدة  -34  
  :أواخر القصيدة يقول فيھا 

 المص]]]]]]افي الخ]]]]]]لِّ  ف]]]]]]ي دمِ  ول]]]]]]وغٌ 
 وغ]]]]]]]]]درٍ  اٌس عل]]]]]]]]]ى خت]]]]]]]]]لٍ ولبّ]]]]]]]]]

 ري]]]]]]]ك مت]]]]]]]ى ي]]]]]]]واتيوخ]]]]]]]ٌب ال يُ 
  

 المع]]]ادي ف]]]ي الجن]]]فِ  م]]]ا ش]]]ئتَ  فق]]]لْ   
 عل]]]]]]]]]ى الحي]]]]]]]]]ادِ  ال]]]]]]]]]واقفينَ  ثي]]]]]]]]]ابَ 
 ه ومت]]]]]]]]]ى يص]]]]]]]]]اديس]]]]]]]]]رَّ  فت]]]]]]]]]أمنُ 

  

ي الحف]ل التكريم]ي ال]ذي وألقاھا ف 1949في عام   نظمت  )217()ھاشم الوتري(قصيدة  -35  
أقيم للدكتور ھاشم الوتري لمناسبة انتخابه عضوا شرفيا في الجمعية الطبية البريطاني]ة وفيھ]ا أكث]ر 
من خمسين بيتا ھجائيا توزعت في القصيدة يُعّرض ويھجو فيھا نوري السعيد رئيس وزراء العراق 

  :يقول فيھا ) الكامل(من  )218(آنذاك 
 رائس]]]]]]اً ف نَ وولق]]]]]]د رأى المس]]]]]]تعمر

 ھمبن]]]]]]]انِ  ط]]]]]]]وعَ  وه ف]]]]]]]راحَ فتعھ]]]]]]]دُ 
 )ھاش]]]]]ھيدُ ( ب]]]]]احً يُ  مملك]]]]]ةً  أعرف]]]]]تَ 

 مھُ دي]]]]]]]]ارَ  يخرب]]]]]]]]ونَ  مس]]]]]]]]تأجرينَ 
  

 باس]]]]]]]ائِ  ص]]]]]]]يدٍ  ا وألف]]]]]]]وا كل]]]]]]]بَ منّ]]]]]]]  
 ب]]]]]]]]]]اومخالِ  ل]]]]]]]]]]هُ  أنياب]]]]]]]]]]اً  يب]]]]]]]]]]رونَ 

 ب]]]]]]]]]]]]اأجاِن  الخ]]]]]]]]]]]]ادمينَ  للخ]]]]]]]]]]]]ائنينَ 
 ب]]]]]]ارواتِ  عل]]]]]]ى الخ]]]]]]رابِ  ويك]]]]]]افئونَ 

  

                                                
 . 3/255:  الديوان )213(
 . 3/267:   ن.م )214(
 . 3/289:   ن.م )215(
 . 3/317:   ن.م )216(
 . 3/391: الديوان  )217(
 .وما بعدھا  3/391: الديوان : ظ  )218(



 

وھ]ي ) مج]زوء الكام]ل المرف]ل(من  1949في عام   نظمت  )219()أطبق دجى(قصيدة  -36  
  : ستة وخمسون بيتا من الھجاء السياسي الساخر يقول فيھا 

 عل]]]]]]]]]ى ھ]]]]]]]]]ذي الك]]]]]]]]]رو أطب]]]]]]]]]قْ 
 يخ]]]]]]]]]]]]و ھ]]]]]]]]]]]ا بق]]]]]]]]]]]رٌ م]]]]]]]]]]]ن حولِ 

 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زأرونَ  مس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تنوقينَ 
  

 ذابُ ُم]]]]]]]]]]] ـ]]]]]]]]]]]ش يمطُّھ]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]حمٌ   
 غابُ غرث]]]]]]]]]]]]]ى ِس]]]]]]]]]]]]] هُ وحوَل]]]]]]]]]]]]] رُ 

 غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]البُ  دٌ ُس]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھم أُ ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنَّ 
  

وفيھ]]ا ثالث]]ة ) الكام]]ل(م]]ن  1950 نظم]]ت ف]]ي ع]]ام )220()س]]ر ف]]ي جھ]]ادك( قص]]يدة  -37  
الوف]]د (إث]]ر ف]]وز ح]]زب متحكم]]ين بمص]]ائر الش]]عوب وق]]د كتبھ]]ا وعش]]رون بيت]]ا يھج]]و بھ]]ا الساس]]ة ال

 –باالنتخابات وتوليه الحك]م ف]ي مص]ر وإع]الن حكوم]ة الوف]د إلغ]اء المعاھ]دة المص]رية ) المصري
  :يقول فيھا  1936في عام  البريطانية 

 ق]]]]]واق]]]]]د أوثَ  فساس]]]]]ةٌ !  اثنت]]]]]ينِ  ب]]]]]ينَ 
 ھمب]]]]]]]]أنَّ  يف]]]]]]]]اخرونَ ) محاي]]]]]]]]دونَ (و
 ھمخص]]]]]ومَ  يب]]]]]ادلونَ ) مناوش]]]]]ونَ (و
 وطريق]]]]]]]ةً  ص]]]]]]]ومةً خُ ) مھ]]]]]]]ذبونَ (و

  

 جنب]]]]]]]]]]]]]اءُ  ب]]]]]]]]]]]]]األجنبي وساس]]]]]]]]]]]]]ةٌ   
 اءُ م غربَ]]]]]]]]]]ھِ ب]]]]]]]]]أھلِ  ا يحي]]]]]]]]]قُ عّم]]]]]]]]]

 ي]]]]]]]]]ذاءُ ٌت وال  إِ نَ]]]]]]]]]ف]]]]]]]]]ال عَ  غ]]]]]]]]]زالً 
 رف]]]]]]]]اءُ م ظُ ھِ ف]]]]]]]]ي أس]]]]]]]]لوبِ  ونَ نُ]]]]]]]]مرِ 

  

وفيھا أكث]ر م]ن ) الكامل(من  1950في عام   نظمت  )221()عبد الحميد كرامي(قصيدة  -38  
أربعين بيتا ھجائيا ھاجم فيھا الساسة وأفعالھم تج]اه ش]عوبھم وق]د ألق]ا ھ]ا ف]ي االحتف]ال ال]ذي أقامت]ه 

  : لجنة تأبين عبد الحميد كرامي يقول فيھا 
 ھ]]]]]]]]]اأذلّ  العج]]]]]]]]]افَ  الثالث]]]]]]]]]ونَ  تل]]]]]]]]]كَ 
 ھاض]]]روعُ  اليب]]]يسِ  عل]]]ى الجل]]]دِ  جم]]]دتْ 

 ةً ُج]]]]]]زارَ  ل]]]]]]م تب]]]]]]ِق منھ]]]]]]ا الطارئ]]]]]]اتُ 
  

 ھا األض]]]]]]رارُ ومّس]]]]]] الرع]]]]]]اةِ  س]]]]]]وطُ   
 لھ]]]]ا أش]]]]طارُ  م]]]]ا احتلب]]]]تْ  م]]]]ن ف]]]]رطِ 
 ج]]]]]]زارُ  رحم]]]]]]ةً  يع]]]]]]رفُ  ل]]]]]]و ك]]]]]]انَ 

  

وكل ) الرمل(من  1951في عام   نظمت  )222()أيھا االستعمار.. أيھا الوحش (قصيدة  -39  
القصيدة ھجاء سياسي ساخر كتبھا الجواھري والحرب الكورية على أش]دھا أث]ر الت]دخل األمريك]ي 

  :فيھا  يقول
 الظ]]]]]المْ  عھ]]]]دَ  أِط]]]]لْ  أيھ]]]]ا ال]]]]وحشُ 

 الطغ]]]]]]]امْ  بأس]]]]]]]ياطِ  الج]]]]]]]ورَ  رِ رِ بَ]]]]]]]
 الظ]]]]]المْ  أھ]]]]]ازيجُ  ھ]]]]]زتْ  ك]]]]]مْ وَ  ك]]]]]مْ 

  

 ھادِ ع]]]]]]]]]ن موِع]]]]]]]]] تبع]]]]]]]]]د الس]]]]]]]]]اعةَ   
 ھام]]]]]]]]]]ن مرق]]]]]]]]]]دِ  تبع]]]]]]]]]]ث النقم]]]]]]]]]]ةَ 

 ِدھ]]]]]]]]]]]]اف]]]]]]]]]]]]ي دَ  غارق]]]]]]]]]]]]ةً  أم]]]]]]]]]]]]ةً 
  

 الم]]]]]]]]زدحمِ  ف]]]]]]]]امِض ف]]]]]]]]ي مي]]]]]]]]دانكَ   
 الخن]]]]]]]]]]]]]]]ا واس]]]]]]]]]]]]]]]تبقِ  بج]]]]]]]]]]]]]]]راثيمِ 

 ع]]]]]]]]]]]ضَّ اللُُج]]]]]]]]]]]مِ  ك]]]]]]]]]]]بحُ يُ  فغ]]]]]]]]]]]داً 
 المنطل]]]]]]]]]قِ  الس]]]]]]]]]ادرِ  ن]]]]]]]]]انِ م]]]]]]]]]ن ع

  

  

ألنه أراد أن يصاحب رحيله  1951وھما بيتان فقط نظمھا في عام   )223()مقالة َكبُرتْ ( -40  
عن مصر دوٌي كبير فبدأ بنظم ھذه القصيدة إال أنه تركھا عن]د بيت]ين فق]ط اس]تجابة لرج]اء ال]دكتور 

  ) :البسيط(طه حسين يقول ھاجيا مصر السياسية والبيتان من 
 تعوي]]]دُ  واإلذاللُ  ي]]]ا مص]]]رُ  نف]]]كَ م]]]ا ا

 ھاش]]]]]]]افعُ  الح]]]]]]]بُ  رتْ بُ]]]]]]]كَ  مقال]]]]]]]ةٌ 
  

 وأخش]]]]]]يدُ  ك]]]]]]افورٌ  الخس]]]]]]فُ  كِ يس]]]]]]ومُ   
 وال]]و ش]]اؤوا لم]]ا س]]يدُ  المس]]ودينَ  ح]]بُّ 

  

  
  

                                                
 . 3/405: الديوان )219(
 .  4/11: الديوان  )220(
 . 4/37: الديوان  )221(
 . 4/53:   ن.م )222(
 . 4/86:   ن.م )223(



 

  
وفيھ]ا ) المتق]ارب(م]ن  1951ف]ي ع]ام   نظم]ت و )224() في م]ؤتمر المح]امين(قصيدة  -41  

ي الحفلة التي أقامتھا نقاب]ة المح]امين الع]راقيين أكثر من ثالثين بيتا تناثرت في القصيدة وقد ألقاھا ف
  :يقول فيھا ، تكريما لوفود المحامين العرب 

 األبي]]]]]]]]قْ  ف]]]]]]]]رارَ  وا خفاف]]]]]]]]اً وف]]]]]]]]رّ 
 الخط]]]]]]وبِ  م]]]]]]ن وراءِ  ي]]]]]]دٌ  دتْ وُم]]]]]]

 عل]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]وءةٍ  س]]]]]]]]]تاراً  فك]]]]]]]]]انَ 
 غيھ]]]]]]]]]]اإل]]]]]]]]]]ى بَ ) ھل]]]]]]]]]]وكٌ ( وُردتْ 

  

 اآلس]]]]]]]]]]]]رِ  إل]]]]]]]]]]]]ى ربق]]]]]]]]]]]]ةِ  يح]]]]]]]]]]]]نُّ   
 اجرِ كالتّ]]]]]]]]]]]]]]]] يس]]]]]]]]]]]]]]]]اومُ  لث]]]]]]]]]]]]]]]]انٍ 

 الس]]]]]]]]]]]اترِ  ةُ بھ]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]وء تْ تب]]]]]]]]]]]دّ 
 اعرِ ھا ال]]]]]]]]]دّ إل]]]]]]]]]ى أمِس]]]]]]]]] وع]]]]]]]]]ادتْ 

  

وھ]ي ثماني]ة ) مج]زوء الخفي]ف(م]ن  1952في عام   نظمت  )225()ما تشاؤون(قصيدة  -42  
  :وأربعون بيتا من الھجاء السياسي الساخر يقول فيھا 

 وافاص]]]]]]]]]]]]]]نع م]]]]]]]]]]]]]]ا تش]]]]]]]]]]]]]]اؤونَ 
 مقوا م]]]]]]]]]]]]]]]ا اس]]]]]]]]]]]]]]]تطعتُ ض]]]]]]]]]]]]]]]يّ 

 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]وام فوزِّ م]]]]]]]]]]]]]]]]]ا نھب]]]]]]]]]]]]]]]]]تُ 
 ُمُ◌ُ◌◌ُ م وع]]]]]]]]]]]]نكُ ع]]]]]]]]]]]]ن ذويُك]]]]]]]]]]]]

  

 نع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]واتس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تعّزوا وتم  
 عواووّس]]]]]]]]]]]]]]]]] ن]]]]]]]]]]]]]]]]]اقٍ م]]]]]]]]]]]]]]]]]ن خِ 

 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]واقطِّ للحواش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي و
 عُ دفَ تُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتيرُ الدّ 

  

ف]ي معتق]ل أب]ي غري]ب أث]ر  1952الت]ي نظمھ]ا الش]اعر ف]ي ع]ام   )226()ظ]الم(قصيدة  -43  
وعديد مقاطع ھذه القصيدة من الھجاء السياسي يقول ف]ي أح]د ،  1952اعتقاله بعد انتفاضة تشرين 

  ) :المتقارب(مقاطعھا من 
 ك]]]]]]المومسِ  ي]]]]]]ا لي]]]]]]لَ  غف]]]]]]ا الحق]]]]]]دُ 

 وكلَّ]]]]]]]]]ْت عي]]]]]]]]]اًء فل]]]]]]]]]م تھج]]]]]]]]]]سِ 
 ف]]]]]]]]ي أنف]]]]]]]]سِ  ض]]]]]]]]مائرُ  ونام]]]]]]]]تْ 

  

    
  

 مش]]]]]ى ال]]]]]رجس فيھ]]]]]ا يل]]]]]وث ال]]]]]ذما
 ويرق]]]]]]]]]]]]]]]ى بأنفاس]]]]]]]]]]]]]]]ھا س]]]]]]]]]]]]]]]لما

  

وفيھ]ا عش]رة أبي]ات ف]ي ) البس]يط(م]ن  1955في ع]ام   نظمت  )227()أم عوف(قصيدة  -44  
  :وسطھا يقول فيھا 

 حاض]]]رةٍ  س]]]ئمنا ع]]]يشَ ) أم ع]]]وفٍ (ي]]]ا
 ھ]]]]احُ جامِ  إلنس]]]]يُّ ا رّوضَ  وإنْ  وح]]]]شٌ 
 ل]]]]]]]ةً وحامِ  ھتان]]]]]]]اً بُ  الثغ]]]]]]]رِ  اكةُ ض]]]]]]]حّ 

 ن]]]]]]]ايحّوطُ ) قرامي]]]]]]]دٍ (م]]]]]]]ن  ق]]]]]]]اً وخانِ 
  

 ومس]]]]]]]كينا ش]]]]]]]ريراً  ت]]]]]]]ُربُّ س]]]]]]]قطينِ   
 س]]]]]]]]]ريناونِ  ورداً  ُملئ]]]]]]]]]تْ  وإنْ  ف]]]]]]]]]رٌ قَ 

 ين]]]]اتنّ  أو للب]]]]ؤسِ  للش]]]]رِ  ف]]]]ي الص]]]]درِ 
 مس]]]]]]اجينا مناكي]]]]]]داً  الس]]]]]]جونِ  ح]]]]]]وَط 

  

يھج]و ) الكام]ل(وھ]ي  م]ن 1956  في عام نظمت  )228()خلفت غاشية الخنوع(قصيدة  -45  
وق]د ألقاھ]ا ف]ي االحتف]ال ) حل]ف بغ]داد(بثالثة عش]ر بيت]ا ف]ي وس]طھا الساس]ة الع]راقيين ويع]ّرض ب]ـ

  :بذكرى الشھيد عدنان المالكي في سوريا وكان ممثال للعراق فيه يقول 
 بش]]]]]]]]ارةٌ  الھج]]]]]]]]ينِ  الحل]]]]]]]]فِ  أض]]]]]]]]حيةَ 
 ھ]]]ا الت]]]اجّ يمَ  س]]]وفَ ) األح]]]الفِ ( أس]]]طورةُ 
 مئ]]]]]]]]]]]تُ ھنِ  فقل]]]]]]]]]]]تُ ) دناتعاق]]]]]]]]]]](ق]]]]]]]]]]]الوا 

  

 جن]]]اءِ الھُ  س]]]وءةِ  ف]]]ي تكش]]]فِ  ل]]]كِ   
 )الحلف]]]]]اءِ ( خراف]]]]]ةَ  مث]]]]]لَ  ري]]]]]خُ 

 غب]]]]اءِ  خن]]]]ا بف]]]]رطِ  ف]]]]رطِ  بق]]]]رانِ 
  

وفيھا ستة عشر بيتا في ) المتقارب(من  1956في عام   نظمت  )229()الجزائر(قصيدة  -46  
مور جراء ذلك يق]ول وسط القصيدة كرسھا في ھجاء السياسة الفرنسية في الجزائر وما آلت إليه األ

  :فيھا 

                                                
 . 4/89: الديوان  )224(
 . 4/125:   ن.م )225(
 . 4/139:   ن.م )226(
 . 4/197:   ن.م )227(
 . 4/215: الديوان  )228(



 

 عىالم]]]]]]]دَّ  وم]]]]]]]ا أق]]]]]]]بحَ ) فرنس]]]]]]]ا(
 ھ]]]]]]]]]]]]]]اركبَ  أنزل]]]]]]]]]]]]]]تْ  وحادي]]]]]]]]]]]]]]ةٍ 

 الرع]]]]]]]]]]اةِ  يس]]]]]]]]]]تميلُ  س]]]]]]]]]]تذئبٍ ومُ 
 ف]]]]]]]]]]اجرةً علّق]]]]]]]]]]تْ  ل]]]]]]]]]]ِك الوي]]]]]]]]]]لُ 

  

 يعِ الم]]]]]]]]]]دَّ  وم]]]]]]]]]]ا أخب]]]]]]]]]]ثَ  ذاباً ِك]]]]]]]]]]  
 س]]]]]]]]]]بعِ مُ  ذئبٍ عل]]]]]]]]]]ى ُم]]]]]]]]]] داعاً ِخ]]]]]]]]]]

 ف]]]]]]]]]]]]زعِ إل]]]]]]]]]]]]ى مَ  ن]]]]]]]]]]]]هُ مِ  لتلج]]]]]]]]]]]]أَ 
 عل]]]]]]ى المخ]]]]]]دعِ ) المس]]]]]]يحِ  ص]]]]]]ليبَ (

  

أثر العدوان الثالثي على ) الرجز(من  1956في عام   نظمت  )230()بور سعيد(قصيدة  -47  
  :مصر وقد خصص تسعة أبيات في أولھا لھجاء سياسة المستعمرين الغزاة يقول فيھا 

 لُ م]]]]]]]ن تقاتِ]]]]]]] الخس]]]]]]]ةِ  ي]]]]]]]ا مع]]]]]]]دنَ 
 ث]]]]]]م َمعب]]]]]]دٌ .. الخس]]]]]]ِة  ي]]]]]]ا مع]]]]]]دنَ 

]]]]]]نَ  الخس]]]]]]ةِ  نَ دي]]]]]]ا مع]]]]]]  لم]]]]]]اً ْس عَ كِّ
  

 لُ القنابِ]]]]]]]]]] طُ س]]]]]]]]]]اقِ ن تُ َم]]]]]]]]]] وف]]]]]]]]]]وقَ   
 لُ اثِ]]]]]]]]]]]]]مَ  تّدعي]]]]]]]]]]]]]هِ  ل]]]]]]]]]]]]]هٌ إِ  في]]]]]]]]]]]]]هِ 

 لُ األناِم]]]]]]]]] هِ م]]]]]]]]]ن لمِس]]]]]]]]] تطھّ]]]]]]]]]رتْ 
  

حي]ى بھ]ا الج]واھري ) الكامل(من  1958في عام   نظمت  )231()جيش العراق(قصيدة  -48  
وفيھا أكثر من خمسة وعش]رين بيت]ا توزع]ت ف]ي القص]يدة كلھ]ا م]ن الھج]اء  1958تموز  14ثورة 

  : السياسي يقول فيھا 
 هفش]]]]]بَّ  النع]]]]]يمِ  ومش]]]]]ى إل]]]]]ى الھ]]]]]رمِ 

 مل]]]]]]يھِ إِ  الجم]]]]]]وعِ  زحف]]]]]]ْت مالي]]]]]]ينُ 
 ھمك]]]]]]]]]]]]أنَّ  وتنك]]]]]]]]]]]]روا للطيب]]]]]]]]]]]]ينَ 

  

 الص]]]]با فتغض]]]]نا ف]]]]ي ع]]]]ودِ  والب]]]]ؤسُ   
 األجبن]]]]]]ا األخ]]]]]]سَّ  رَ ِش]]]]]]فتخي]]]]]]روا األَ 

 ن]]]]]]]انتِ مُ  يح]]]]]]]ُب لحم]]]]]]]اً ،  القب]]]]]]]ورِ  دودُ 
  

لمناسبة زي]ارة المبع]وث ) المديد(من  1958في عام   نظمت  )232()رونتري إلىتحية (قصيدة  -49
العراق والذي اض]طر للھ]رب م]ن ب]اب مط]ار بغ]داد الخلف]ي بع]د اس]تقبال  إلى) تريرون(األمريكي 
فحياه الجواھري بھ]ذه القص]يدة وھ]ي ثماني]ة عش]ر بيت]ا وكلھ]ا م]ن الھج]اء السياس]ي ،  )233(مشحون 

  :الساخر والمتھكم يقول فيھا 
 وال]]]]]]]]]دنسِ  الش]]]]]]]]]رِّ  ي]]]]]]]]]ا رس]]]]]]]]]ولَ 

 س]]]]]]تْ كَ ق]]]]]]د ارتَ  أح]]]]]]الفٍ  ي]]]]]]ا اب]]]]]]نَ 
 س]]]]]رقتْ  ق]]]]]د الل]]]]]ؤمِ  بن]]]]]تِ  ي]]]]]ا اب]]]]]نَ 

 بش]]]]]]]]عٍ  ع]]]]]]]]ن ف]]]]]]]]مٍ  ي]]]]]]]ا ض]]]]]]]]حوكاً 
  

 ف]]]]]]]]]]ي الغل]]]]]]]]]]سِ  الب]]]]]]]]]]ينِ  وغ]]]]]]]]]]رابَ   
 سِ كِ م]]]]]]]]]]]رتَ  يا ش]]]]]]]]]]]رَّ ناف]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]دَّ 

 القس]]]]]]]]]]سِ  ف]]]]]]]]]]ي اللي]]]]]]]]]]الي لحي]]]]]]]]]]ةَ 
 الش]]]]]]]]]]رسِ  الفات]]]]]]]]]]كِ  ن]]]]]]]]]]ابَ  ض]]]]]]]]]]مَّ 

  

وق]د ألقاھ]ا ) مج]زوء الكام]ل(من  1972في عام   نظمت  )234()في يوم التأميم(قصيدة  -50  
لمناسبة صدور قرار ت]أميم ال]نفط وق]د ) براغ(ية في في الحفل الذي أقامته المنظمات الوطنية العراق

  :كرس فيھا أربعة وثالثين بيتا للھجاء السياسي يقول فيھا 
 ھ]]]]]]]]]]]]]]ايھزّ  الس]]]]]]]]]]]]]]بالِ  ص]]]]]]]]]]]]]]ھبُ 

 تض]]]]]]]]]]]]]]]نى بم]]]]]]]]]]]]]]]ا وش]]]]]]]]]]]]]]]رائعٌ 
 ل]]]]]]]]]]]]و م]]]]]]]]]]]ن ك]]]]]]]]]]]لِّ  وص]]]]]]]]]]]نائعٌ 

 فص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بغةٌ ..  يتناس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]خونَ 
  

 )أس]]]]]]]]]]]]]]]]]ودُ ( جمي]]]]]]]]]]]]]]]]]لٌ  طف]]]]]]]]]]]]]]]]]لٌ   
 وتوج]]]]]]]]]]]]]]]دُ  ي]]]]]]]]]]]]]]]وحي الس]]]]]]]]]]]]]]]فيرُ 

 يتع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ددُ  خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ادعٍ  نٍ 
 تتول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دُ  ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بغةٍ 

  

  
  

وفيھ]ا أح]د عش]ر ) الس]ريع(م]ن  1973ف]ي ع]ام   نظمت  )235()على الرصيف(قصيدة  -51  
  : بيتا في نھاية القصيدة يقول فيھا 

لتْ  الحض]]]]اراتِ  ي]]]]ا اب]]]]نَ   حك]]]]]]]]]]]]]]امُ وأَ  دس]]]]]]]]]]]]]]اتيرُ ،  بؤس]]]]]]]]]]]]]]اً    وھ]]]]ل بُ]]]]دِّ
                                                                                                                                                   

 . 4/233:   ن.م )229(
 . 4/251:   ن.م )230(
 . 4/297: الديوان  )231(
 . 4/321:  ن.م)232(
 . 4/321:  ن.م: ظ   )233(
 . 6/85: الديوان  )234(
 . 6/135: الديوان  )235(



 

 ھ]]]]]]]]اوف]]]]]]]]ي جوفِ  الوج]]]]]]]]هِ  خداع]]]]]]]]ةُ 
 ھ]]]]]]]]]اوأوطانَ ..  الن]]]]]]]]]اسَ  وتس]]]]]]]]]رقُ 

 في]]]]]]]]]ه كم]]]]]]]]]ا األع]]]]]]]]]رافُ  دُ عبَ]]]]]]]]]وتُ 
  

 أرح]]]]]]]]]]]امُ  تهم]]]]]]]]]]]ا ض]]]]]]]]]]]مّ  أس]]]]]]]]]]]وأُ 
 إبھ]]]]]]]]]]]]]]]]امُ  قط]]]]]]]]]]]]]]]]عُ وال يُ  ل]]]]]]]]]]]]]]]]صٌ 

 وأص]]]]]]]]]]]]]]]]نامُ  أحج]]]]]]]]]]]]]]]]ارٌ  دُ عبَ]]]]]]]]]]]]]]]]تُ 
  

) البس]]يط(م]]ن  1974ف]]ي ع]]ام   نظم]]ت  )236()الص]]حراء ف]]ي فجرھ]]ا الموع]]ود(قص]]يدة  -52  
تحية لشعب المغرب في أثناء أزمة الصحراء المغربي]ة النتزاعھ]ا م]ن ي]د االس]تعمار اإلس]باني وق]د 

وفيھا تسعة أبيات  )237()محمد الخامس(الكبرى بمسرح ألقيت في الحفل الذي أقيم للشاعر في القاعة 
  :خصصھا لھجاء السياسة اإلسبانية يقول فيھا 

 ھاتُ مع]]]]]]دَ  تش]]]]]]كو العس]]]]]]رَ ) مدري]]]]]]دَ ( م]]]]]]ا ب]]]]]]الُ 
 قٌ لَ]]]]]]]]]ھ]]]]]]]]]ا عَ ف]]]]]]]]]ي حلقومِ  البح]]]]]]]]]رَ  أتش]]]]]]]]]ربُ 
 دٍ َك]]]]]]]]ش]]]]]]]]عبِك ي]]]]]]]]ا مدري]]]]]]]]د م]]]]]]]]ن نَ  ع]]]]]]]]ّوذتُ 

  

 دُ ُع]]]]]]]المِ  مُ بم]]]]]]]ا ال تھِض]]]]]]] وتس]]]]]]]تزيدُ   
 دُ رَ دَ ) ھاأس]]]]نانِ (ف]]]]ي  الص]]]]خرَ  وتقض]]]مُ 

 ك]]دُ النَّ  الساس]]ةِ  م]]ن ص]]نيعِ  ل]]و ل]]م يك]]نْ 
  

وفيھ]ا ) مخل]ع البس]يط(م]ن  1977ف]ي ع]ام   نظم]ت  )238()آه على تلكم الس]نين(قصيدة  -53  
  :أبيات يقول فيھا  أكثر من عشرة

 امنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] األم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ورِ وإذ والة ُ
 نُبقّ]]]]]]]]]]]ي في]]]]]]]]]]]ه م]]]]]]]]]]]دباً  م]]]]]]]]]]]ا إنْ 

 مري]]]]]]]]]]]]]دٍ  مستص]]]]]]]]]]]]]عرٍ  إذ ك]]]]]]]]]]]]]لّ 
  

 ف]]]]]]]]ي الص]]]]]]]]حونِ  ح]]]]]]]]مِ اللّ  حُ ش]]]]]]]]رائِ   
 الطع]]]]]]]]]ونِ  م]]]]]]]]]ن كث]]]]]]]]]رةِ  للطع]]]]]]]]]نِ 
 مھ]]]]]]]]]]ينِ ف]]]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]]]اغر ٍ يمس]]]]]]]]]]خُ 

  

وق]د ألقاھ]ا ف]ي ) ال]وافر(م]ن  1977في عام   نظمت  )239()المتنبي فتى الفتيان(قصيدة  -54  
وفيھا أحد عش]ر بيت]ا ،  )240(في مھرجان المتنبي ) ابن النديم(األمسية الشعرية التي أقيمت في قاعة 

  :في أواخر القصيدة يقول فيھا 
تالق]]]]]]]]]]]]]ْت  قن]]]]]]]]]]]]]ا دوي]]]]]]]]]]]]]التٌ تمزّ 

 خرىمنھ]]]]]]]]]ا ب]]]]]]]]]أُ  راي]]]]]]]]]ةٌ  عُ قَ]]]]]]]]]رّ تُ 
 بھ]]]]]]]]]ا ھوان]]]]]]]]]اً  يم]]]]]]]]]ارُ  إم]]]]]]]]]اراتٌ 

  

 ا واحتض]]]]]]]اناض]]]]]]]مّ  بھ]]]]]]]ا الراي]]]]]]]اتُ   
 ھا الھجان]]]]]]]]]]]]الُ وتس]]]]]]]]]]]]تبقي أص]]]]]]]]]]]]ائِ 

 بانام]]]]]]]]]ن ِص]]]]]]]]] تج]]]]]]]]]ددُ  ومش]]]]]]]]]يخةٌ 
  

وھ]ي ) المدي]د(في دمش]ق م]ن  1957في عام   نظمت  )241()كم ببغداد أالعيب(قصيدة  -55  
  :جاد والساخر يقول فيھا أربعة وخمسون بيتا من الھجاء السياسي ال

 أالعي]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  ببغ]]]]]]]]]]]]]]]]دادٍ  ك]]]]]]]]]]]]]]]]مْ 
 مرازب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ  وعض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اريطٌ 

 هُ منخ]]]]]]]]]]]]]]وٍس ومش]]]]]]]]]]]]]]فرُ  ك]]]]]]]]]]]]]]لُّ 
 لألجنب]]]]]]]]]]]]]]]]ي بھ]]]]]]]]]]]]]]]]ا ودم]]]]]]]]]]]]]]]]ىً 

  

 أخاش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يبُ  وأض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]احيكٌ   
 ويرابي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٌع يعاس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يبُ 

 مثق]]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  األطم]]]]]]]]]]]]]]]]اعِ  بي]]]]]]]]]]]]]]]]دِ 
 خب]]]]]]]]]]]]]]]]]ٌب حل]]]]]]]]]]]]]]]]]و وتقري]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ 

  

 وألقاھا الشاعر خالل) الوافر(من  1979في عام   نظمت  )242()أفتيان الخليج(قصيدة  -56  
  :زيارته التحاد اإلمارات العربية بدعوة من مثقفيھا وفيھا عشرة أبيات يقول فيھا 

 وح]]]]]شٌ  ف]]]]]ثمَّ  بن]]]]]ي الخل]]]]]يجِ  ح]]]]]ذارِ 
 خف]]]]]]ي ف]]]]]]ي ش]]]]]]ركٍ  الكي]]]]]]دِ  خبي]]]]]]ثُ 

 ثالث]]]]]]]]اً  قُس]]]]]]]]متْ  في]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]ِك أم]]]]]]]]ةً 
 طب]]]]]]]]]]ولٌ  واح]]]]]]]]]]دةٍ  تع]]]]]]]]]]دُّ لك]]]]]]]]]]لِّ 

  

 حق]]]]]]]]]ودُ  مفت]]]]]]]]]رسٌ  الن]]]]]]]]]ابِ  حدي]]]]]]]]]دُ   
 فيم]]]]]]]]]]ا يص]]]]]]]]]]يدُ  عوالم]]]]]]]]]]اً  يص]]]]]]]]]]يدُ 

 ؟مزي]]]]]]]]دُ ھ]]]]]]]]ل  وتس]]]]]]]]ألُ  اً وعش]]]]]]]]رين
 البن]]]]]]]]]]]]]]ودُ  وح]]]]]]]]]]]]]]راٌس وترتف]]]]]]]]]]]]]]عُ 

  

                                                
 . 6/185:   ن.م )236(
 . 6/185:   ن.م: ظ  )237(
 . 7/55: الديوان  )238(
 . 7/99:   ن.م )239(
 . 7/99:  ن.م )240(
 . 7/235: الديوان  )241(
 . 5/264) : طبعة بيسان(ديوان الجواھري  )242(



 

وفيھ]ا أكث]ر م]ن ) أح]ذ الكام]ل(م]ن  1985ف]ي ع]ام   نظم]ت و )243()أ أبا مھن]د(قصيدة  -57  
  :عشرة أبيات يھجو بھا حال األمة العربية يقول فيھا 

 ھ]]]]]]]]]ذي الت]]]]]]]]]ي ھُِزم]]]]]]]]]تْ  أ فأم]]]]]]]]]ةٌ 
 بھ]]]]]]ا ص]]]]]]نمٌ  يس]]]]]]طو عل]]]]]]ى ص]]]]]]نمٍ 

 مھُ عل]]]]]]]]]]]ى ش]]]]]]]]]]]عوبِ  مونَ ويس]]]]]]]]]]]اوِ 
 ھموقبل]]]]]]]]]]]]]تُ  ملي]]]]]]]]]]]]]ونٍ  أ ف]]]]]]]]]]]]]ألفَ 

  

 م]]]]]]]]]]]]]]]]مُ ھ]]]]]]]]]]]]]]]]ا أُ فكأنَّ  وتن]]]]]]]]]]]]]]]]اثرتْ   
 مُ لَ]]]]]]]]]بھ]]]]]]]]]ا عَ  م]]]]]]]]]ن عل]]]]]]]]]مٍ  ويغ]]]]]]]]]ارُ 

 ك]]]]]]]]مُ ك]]]]]]]]أنَّھم حَ  أع]]]]]]]]دى الخص]]]]]]]]ومِ 
 س]]]]]]]]]]مُ قتَ تُ  الص]]]]]]]]]]فرِ  اليھ]]]]]]]]]]ودِ  بي]]]]]]]]]]دِ 

  

  
  

وفيھ]ا أكث]ر م]ن ) البسيط(من  1986في عام   نظمت  )244()ذكرى وعد بلفور(قصيدة  -58  
  :عشر أبيات من الھجاء السياسي للحكام العرب يقول فيھا 

 كمُ عن]]]]]]دَ  الج]]]]]]ارِ  ؟ وغ]]]]]]زاةُ أ جي]]]]]]رةٌ 
 مكُ فلس]]]]]]]]]]]]طيناً وبي]]]]]]]]]]]]نَ  أتن]]]]]]]]]]]]دبونَ 

 مةٍ عاِص] ف]ي عش]رينَ  بلف]ورَ  عشرونَ 
  

حِ ف]]]]]]]يكُ  ؟ وغري]]]]]]]بُ  أ أخ]]]]]]]وةٌ     مُ م ال]]]]]]]رَّ
 م]]]]]]]]]مُ ةٌ ذِ رعيّ]]]]]]]]بھا مَ غاِص]]]]]]]]] وب]]]]]]]]ينَ 
ُم عتِص]]]]تَ  اهُ م]]]]ن نعَم]]]] م]]]]ا ف]]]]اءَ  بفض]]]]لِ 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : خاصالھجاء ال: ثانيا 
ذكر  بأفرادجاء السياسي وھو ما ھجا أو تناول أو عّرض ھذا االتجاه المرتبة الثانية بعد الھل  

ورؤس]اء ووزراء ) أو غي]ر ذل]ك دكتّاب نقشعراء أو (أسماءھم في شعره أو في ذكرياته منھم أدباء 
عل]ى وينتظم ھ]ذا االتج]اه  اً ن بشكل عام ومنھم أصحاب شھرة اجتماعية عراقيين أو عربوأو سياسي

  : النحو اآلتي
                                                

 . 317:ن .م )243(
 . 333: ) طبعة بيسان(ديوان الجواھري )244(



 

فيھا أكثر من عشرة ) الطويل(من  1923في عام   نظمت  )245()السليبالشاعر (قصيدة  -1  
  :ھم يقول أبيات يھجو بھا أشخاصا من مدينة النجف األشرف لم يسمِّ 

 هُ عروقُ]]] ُدق]]]تْ  ف]]]ي الل]]]ؤمِ  بٌ َس]]]لھ]]]م حَ 
 ُمح]]]اال أرى تص]]]حو م]]]ن الغ]]]ي قف]]]رة

 فبع]]]]]]]دما أرثَّ  ل]]]]]]]ئن س]]]]]]]لبوا ثوب]]]]]]]اً 
  

 طوارف]]]]]]]]ه تس]]]]]]]]مو بھ]]]]]]]]م والتوال]]]]]]]]دُ   
 وتع]]]]]]رى األماج]]]]]]دُ  ھ]]]]]]ا تكس]]]]]]ىأراذلُ 

 من]]]]ي القص]]]]ائدُ  الع]]]]ارِ  كس]]]]تھم ثي]]]]ابَ 
  

في آخرھ]ا عش]رة ) البسيط(من  1925نظمت في عام   )246()على ذكرى الربيع(قصيدة  -2  
  :أبيات يھجو بھا من ناصبه العداء وحاول النيل من شعره وموھبته يقول فيھا 

 م]]]]ن الن]]]]اس ع]]]]دواھم ألخ]]]]وتھم جي]]]]لٌ 
 كلفتم]]]]]]وني م]]]]]]ن األق]]]]]]وال أص]]]]]]عبھا

 أنمل]]]]]ةٍ  ن تحط]]]]]ون ش]]]]]عري قي]]]]]دَ م]]]]]ا إ
  

 م]]]ن الخبائ]]]ث ع]]]دوى الس]]]م ف]]]ي ال]]]زادِ   
 نطق]]]]ا كم]]]]ا ُكلّ]]]]ف األعج]]]]ام بالض]]]]ادِ 

 ألجي]]]]]]ادِ  إن ل]]]]]]م تص]]]]]]وغوه أطواق]]]]]]اً 
  

ف]ي وس]طھا عش]رة ) الكام]ل(م]ن  1925ف]ي ع]ام   نظم]ت  )247()شوقي وح]افظ(قصيدة  -3  
  :أبيات كرسھا لھجاء بعض الشعراء يقول فيھا 

 ش]]]]]]عارهأ أن]]]]]]ا ال]]]]]]ذي اتخ]]]]]]ذ ال]]]]]]بالد 
 أم ھ]]]]]م وك]]]]]م بي]]]]]ت لھ]]]]]م مس]]]]]تھجنٍ 

 واش]]تروا أم ھ]]م وق]]د ب]]اعوا الض]]مائرِ 
 هُ عت]]]]]]]]ادَ  غن]]]]]]]]وا س]]]]]]]]واھم يطلب]]]]]]]]ونَ 

  

 أم ھ]]]]]]]م وق]]]]]]]د لبس]]]]]]]وا ثي]]]]]]]اب نف]]]]]]]اقِ   
 ع]]]]]]]]]]ن األس]]]]]]]]]]ماع واألذواقِ  ن]]]]]]]]]]ابٍ 

 ع]]]]]]]]يش ال]]]]]]]]ذليل وبلغ]]]]]]]]ة اإلرم]]]]]]]]اقِ 
 م]]]]]]]]ن األج]]]]]]]]واقِ ) ج]]]]]]]]وقٌ (فك]]]]]]]]أنھم 

  

) البس]يط(م]ن  1925م  نظم]ت ف]ي ع]ا )248()ليت الذي بك في وق]ع النوائ]ب ب]ي(قصيدة  -4  
  يق]]]]]]ول  )249(فيھ]]]]]]ا خمس]]]]]]ة أبي]]]]]]ات يھج]]]]]]و بھ]]]]]]ا الش]]]]]]يخ مھ]]]]]]دي الحج]]]]]]ار وش]]]]]]عر الش]]]]]]يوخ 

  :فيھا 
 )ألس]]]]]نةٌ (الق]]]]]ول  ب]]]]]دخيلِ  تلجلج]]]]]تْ 

 ض]]]]]اع بي]]]]]]نھم إن أنكرتن]]]]]ي أن]]]]]اسٌ 
 ل]]]م يج]]]رب مق]]]ولي س]]]فھا ك]]]م حاس]]]دٍ 

  

 زين]]]]]]ة الكت]]]]]]بِ  للع]]]]]]رب ك]]]]]]ان ق]]]]]]ديماً   
 بال]]]ذھبِ ) الحج]]]ار(ق]]]دري فم]]]ن ع]]]ّرف 

ط]]]بِ حت]]]ى دسس]]]ت إلي]]]ه الس]]]  م ف]]]ي الرُّ
  

مج]]زوء (م]ن  1926نظم]ت ف]]ي ع]ام   )250()بل]دتي واالنق]]الب أو درس الش]باب(قص]يدة  -5  
  :فيھا عدة أبيات يھجو بھا الشعراء يقول فيھا ) الكامل

 ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وم ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اعرٌ 
 ال تلح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن وق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وافٍ 

 لھج]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الص]]]]]]]]]]]]]]]]]دق بھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ا
  

 ك]]]]]]]]]]البوم ينع]]]]]]]]]]ى ف]]]]]]]]]]ي خ]]]]]]]]]]رابِ   
 الس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مع إال باغتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابِ 
 مث]]]]]]]]]]]ل بي]]]]]]]]]]]اٍض ف]]]]]]]]]]]ي غ]]]]]]]]]]]رابِ 

  

وفيھا عدة أبيات يھجو بھ]ا ) الخفيف(من  1929نظمت في عام   )251() جربيني(ة قصيد -6  
  :يقول فيھا  الشعراء المعروفيننفسه وبعض 

 وأن]]]]]]]ا ف]]]]]]]ي جھ]]]]]]]نم م]]]]]]]ع أش]]]]]]]ياخٍ 
 ودعين]]]]ي مستعرض]]]]ا ف]]]]ي جحيم]]]]ي

 ال]]]]ـ(ع]]]]ن يس]]]]اري أعم]]]]ى المع]]]]رة و
  

 غ]]]]]]]]]]]]]]]واة بغ]]]]]]]]]]]]]]]يّھم غمرون]]]]]]]]]]]]]]]ي  
 ك]]]]]]]]]]]ل وج]]]]]]]]]]]ٍه م]]]]]]]]]]]ذمم ملع]]]]]]]]]]]ون

 الزھ]]]]اوي مقع]]]]دا ع]]]]ن يمين]]]]ي) ـ]]]]شيخ
  

ألقاھ]ا الش]اعر ف]ي ) المتق]ارب(م]ن  1936نظمت في عام  )252()المازني وداغر(قصيدة  -7  
إلبراھيم عبد القادر المازني وأس]عد خلي]ل داغ]ر ) البالد(صاحب جريدة ) رفائيل بطي(حفلة أقامھا 

  :فيھا عشرة أبيات يھجو بھا داغر ھجاًء ضمنيا يقول فيھا  )253(
                                                

 . 1/201: الديوان  )245(
 . 1/295:   ن.م )246(
 . 1/301:   ن.م )247(
 . 1/307: الديوان  )248(
 . 1/311:   ن.م: ظ  )249(
 . 1/317:   ن.م )250(
 . 1/489:   ن.م )251(



 

 إن ح]]]]]]]]]]]]]ديثي إلي]]]]]]]]]]]]]ك أ أس]]]]]]]]]]]]]عدُ 
 اللدي]]]]]]]ـ خ]]]]]]]وفَ  س]]]]]]]ةَ السيا أخ]]]]]]]افُ 

 غم]]]]]]]وض السياس]]]]]]]ة يب]]]]]]]دو علي]]]]]]]ـ
  

 إل]]]]]]]]]]]ى ظ]]]]]]]]]]]اعنِ  مق]]]]]]]]]]]يمٍ  ح]]]]]]]]]]]ديثَ   
 ش]]]]]]]]احنِ  حٍ ـ]]]]]]]]غ م]]]]]]]]ن أرق]]]]]]]]ٍم ن]]]]]]]]اف

 ـ]]]]]]ك ف]]]]]]ي مظھ]]]]]]ر الھ]]]]]]ادئ الس]]]]]]اكنِ 
  

عل]ى أث]ر تع]ريض ص]حيفة ) الكام]ل(م]ن  1948ف]ي ع]ام  نظم]ت  )254()غضبة(قصيدة  -8  
م]ن عش]رين بيت]ا م]ن أحد األحزاب العراقية بالشاعر كذبا وافت]راًء وف]ي القص]يدة أكث]ر  إلىمنسوبة 

  :يقول فيھا ، ھجاؤه ھنا يتسم باحتقار ھؤالء و،  العداء هناصبو سانالھجاء أل
 ع]]]]]]]دت الض]]]]]]]باع علي]]]]]]]ك عادي]]]]]]]ةً 
 حس]]]]]]]دوك أن]]]]]]]ك دس]]]]]]]ت ھ]]]]]]]امتھم
 ال أم]]]]]]]]]ر عن]]]]]]]]]دھم فھ]]]]]]]]]م ھم]]]]]]]]]لٌ 

  

 ظنّ]]]]]]]]]]]]اً بأن]]]]]]]]]]]]ك مأك]]]]]]]]]]]]ٌل ج]]]]]]]]]]]]زرُ   
 متجب]]]]]]]]]]]]]]]را ولنعل]]]]]]]]]]]]]]]ك الفخ]]]]]]]]]]]]]]]رُ 
 غف]]]]]]]]]]ٌل وك]]]]]]]]]]ل حي]]]]]]]]]]اتھم خم]]]]]]]]]]رُ 

  

وك]ل القص]يدة ) مج]زوء الكام]ل(م]ن  1954في عام   ت نظم) التعويذة العمرية(قصيدة  -9  
  :الساخر يقول فيھا  خاصوھي من الھجاء ال )255(وھي ستة عشر بيتا في ھجاء أرشد العمري 
 ي]]]]]]]]ا خي]]]]]]]]ر َم]]]]]]]]]ن حك]]]]]]]]م ال]]]]]]]]]بال

 الـطي]]]]ـ(خل]]]]ق ) الن]]]]واب(ي]]]]ا خ]]]]الَق 
 ي]]]]]]]]]]]]ا منق]]]]]]]]]]]]ع األرض اليبيس]]]]]]]]]]]]ة
 س]]]]]]]]]]]]]]بحان خالق]]]]]]]]]]]]]]ك المب]]]]]]]]]]]]]]رأ

  

 البش]]]]]]]ْر◌ْ ) س]]]]]]]اس(د وخي]]]]]]]َر م]]]]]]]ن   
 الحف]]]]]]]]]]]]رْ م]]]]]]]]]]]]ن ط]]]]]]]]]]]]ين ) ـ]]]]]]]]]]]]ر

 رْ تت]]]]]]]]]]]]]م]]]]]]]]]]]]]ن دم]]]]]]]]]]]]]اء بن]]]]]]]]]]]]]ي ال
 كي]]]]]]]]]]]]]]ف ص]]]]]]]]]]]]]]اغك م]]]]]]]]]]]]]]ن دررْ 

  

في سوريا وفيھ]ا س]تة وعش]رون ) المتقارب(من  1957نظمت  )256()الناقدون(قصيدة  -10  
بيتا توزعت في القصيدة يھجو بھا النقاد الذين شوھوا عمدا تارة وجھال تارة أخ]رى مق]اييس األدب 

عوام]]ل الحس]]د والحق]]د واألث]]رة وبغ]]ض الفك]]رة ومفاھيم]]ه وآث]]اره ورجال]]ه ب]]دوافع إقليمي]]ة ض]]يقة أو ب
  :يقول فيھا  )257(الحرة 

 ن]]]]]]]]]]ازلٍ  ف]]]]]]]]]]ي حج]]]]]]]]]]رٍ  تج]]]]]]]]]]ادلُ 
 وتعم]]]]]]ى وأن]]]]]]ت ت]]]]]]رى الزاحف]]]]]]ات

 الق]]]ريض) ف]]]أرَ ( تم]]]دحُ  ح]]]تَ مت]]]ى رُ 
 ونع]]]]]]]م الغب]]]]]]]ا..  عظم]]]]]]]ت حق]]]]]]]وداً 

  

 ص]]]]]]]]]اعدِ  م]]]]]]]]]ن كوك]]]]]]]]]بٍ  ل]]]]]]]]]تغمطَ   
 للس]]]]]]]]]]]نا واق]]]]]]]]]]]دِ  ع]]]]]]]]]]]ن مش]]]]]]]]]]]علٍ 

 لض]]]]]]]]]]]]]]رغامه الم]]]]]]]]]]]]]]اردِ  تكي]]]]]]]]]]]]]]دُ 
 ء يعص]]]]]]]]]ف ف]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]الم ح]]]]]]]]]اردِ 

  

فيھ]ا س]تة أبي]ات يھج]و ) الكامل(من  1958نظمت في عام   )258()باسم الشعب(قصيدة  -11  
  ا ك]]]]انوا ف]]]]ي ح]]]]ال وأص]]]]بحوا ف]]]]ي ح]]]]ال أخ]]]]رى بع]]]]د تجب]]]]رھم ووق]]]]احتھم يق]]]]ول ناس]]]]بھ]]]]ا أ
  :فيھا 

 واألذؤُب األقح]]]]]]اح ف]]]]]]ي جب]]]]]]روتھم
 كان]]ت قباح]]اً ف]]ي ال]]رؤوس وج]]وھھم

 وانجل]]]]]]]ى زادت مالمحھ]]]]]]]م غب]]]]]]]اءً 
  

 حُ أقح]]]]]]]ا وس]]]]]]]ط الس]]]]]]]جون أران]]]]]]]بٌ   
 والي]]]]وم وھ]]]]ي عل]]]]ى الص]]]]دور م]]]]الحُ 

 فص]]]]]احُ  زي]]]]]ف الغم]]]]]وض بھ]]]]]ا فھ]]]]]نَّ 
  

ألق]ى الج]واھري ) البس]يط(م]ن  1969ف]ي ع]ام   نظم]ت  )259()يا ابن الف]راتين(قصيدة  -12  
وفيھ]ا أكث]ر م]ن عش]رين بيت]ا  1969قسما منھا في مھرجان الشعر ببغداد في شھر نيسان ف]ي ع]ام  

  :اللغة يقول فيھا  يھجو ناقديه من الشعراء والنقاد وأھل
 ف]]ي الش]]عر م]]ن ف]]رط م]]ا احتك]]وا ب]]ه َدبَ]]رٌ 

 مم]]]]]ا ينزل]]]]]ون بھ]]]]]ا) الض]]]]]ادُ (تش]]]]]كت 
]]]]]]]َل عظ]]]]]]]م الناق]]]]]]]ة القت]]]]]]]دُ     كم]]]]]]]ا تأكَّ

 )الغ]]ددُ (كم]]ا اش]]تكى الجس]]م مم]]ا تف]]رز 
                                                                                                                                                   

 . 2/287: الديوان  )252(
 . 2/287:  ن.م: ظ  )253(
 . 3/305: الديوان  )254(
 . 4/165:   ن.م )255(
 . 4/279:   ن.م )256(
 . 4/279:   ن.م: ظ )257(
 . 4/309: الديوان  )258(
 . 5/347: الديوان  )259(



 

 م]]]]]]]]ن تقيّح]]]]]]]]ه رب]]]]]]]]اءَ ظَ  ف]]]]]]]]ي لفظ]]]]]]]]هِ 
 قافي]]]]]]]ةٍ  نج]]]]]]]وا ب]]]]]]]زعمھم م]]]]]]]ن أس]]]]]]]رِ 

  

 وف]]]]]]ي معاني]]]]]]ه م]]]]]]ن أنفاس]]]]]]ھم ق]]]]]]ردُ 
 ق]]]]]]ددُ ل]]]]]]وال إس]]]]]]اٌر نث]]]]]]رةٌ  والش]]]]]]عرُ 

  

ألقاھا في الحفل]ة ) الوافر(من  1974نظمت في عام   )260()تحية ونفثة غاضبة(قصيدة  -13  
التكريمية التي أقامتھا وزارة الدولة للشؤون الثقافية بمسرح محمد الخامس في الرباط في مساء يوم 

 )261(ف]ة تعّرض خاللھا لدعاة االستغالل واالنتھازيين تح]ت ش]عارات مزي 1974أيلول في عام  20
  :فيھا أحد عشر بيتا يھجو ھؤالء يقول فيھا 

 م]]]]]]]ن راح عم]]]]]]]داً  وأخب]]]]]]]ث ن]]]]]]]اھزٍ 
 وعن]]]]]]]]دي ف]]]]]]]]يھم خب]]]]]]]]ٌر س]]]]]]]]يبقى

 ع]]]]]ارٍ  فك]]]]]م حف]]]]]رت لح]]]]]ودَ  ح]]]]]ذارِ 
  

 الض]]]]]]يف اغ]]]]]]تالال يس]]]]]]يء حراج]]]]]]ةَ   
 ىت]]]]]]]]]]وال تغ]]]]]]]]]]امز من]]]]]]]]]]ه أجي]]]]]]]]]]الٌ 

 ألك]]]]]]]]]]رم م]]]]]]]]]]نھم عّم]]]]]]]]]]اً وخ]]]]]]]]]]اال
  

) زوء ال]]وافرمج](م]ن  1975نظم]ت ف]ي ع]ام   )262()أزح ع]ن ص]درك الزب]دا(قص]يدة  -14  
ألقى قسماً منھا في الحفل الذي أقامته جمعية الرابطة األدبية في النجف في مساء الثاني من تش]رين 

ف]ي القص]يدة أكث]ر م]ن  )263(لتكريمه لمناسبة حص]وله عل]ى ج]ائزة الل]وتس ،  1975الثاني في عام  
  : لشتى طبقات من الناس والشعراء يقول فيھا  خاصخمسين بيتا في الھجاء ال

 ين]]]]]]]]]]]]]]تج الش]]]]]]]]]]]]]]عرا) بط]]]]]]]]]]]]]]نٌ (و
 م]]]]]]]]]]ن أص]]]]]]]]]]فى ال]]]]]]]]]]دودِ  م]]]]]]]]]]دبُّ 
 )راتث]]]]]]]]]]]الع(عھم عل]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]وزّ 

  

 َء ال احص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يھم ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ددا  
 دالُ]]]]]]]]]]]وم]]]]]]]]]]]ن أخ]]]]]]]]]]]وى وم]]]]]]]]]]]ن َب 

 داَض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا نَ  أكوام]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً 
  

) أمون]ه(زوجت]ه  إلىأھداھا ) البسيط(من  1976نظمت في عام   )264()حبيبتي(قصيدة  -15  
  :فيھا أربعة أبيات يھجو بھا لئاما يعرفھم يقول فيھا 

 بن]]]]]ا يبت]]]]]ي إنم]]]]]ا أغ]]]]]رى اللئ]]]]]امُ حب
 عن]]]دنا ق]]]رف عل]]]يھم جل]]]ودٌ  خيط]]]تْ 

 ك]]]]]م س]]]]]رنا عس]]]]]رنا مس]]]]]تعليا ب]]]]]دال
  

 غي]]]]]ر م]]]]]ا خلق]]]]]وا بلن]]]]]ا بط]]]]]ينٍ إنّ]]]]]ا جُ   
 م]]]]]ن ريحھ]]]]]ا وعل]]]]]يھم نش]]]]]رھا عب]]]]]قُ 

 والمل]]]]قُ  ع]]]]ن يس]]]]رھم يمتطي]]]]ه ال]]]]ذلُّ 
  

يھ]ا ثالث]ة ف) مج]زوء الكام]ل المرف]ل(م]ن  1975نظم]ت ف]ي ع]ام   )265()آلي]ت(قص]يدة  -16  
  : يقول فيھا ،  )266( تا من الھجاء الخاصعشر بي

 حتس]]]]]]]]]]]]]]]بْ ل]]]]]]]]]]]]]]]م يُ  ومخن]]]]]]]]]]]]]]]ثٍ 
 ض]]]]]]]]]]]]]]ميره وق]]]]]]]]]]]]]]اءَ .. أقع]]]]]]]]]]]]]ى 

  ك]]]]]]]]]]أرخص م]]]]]]]]]]ا تك]]]]]]]]]]و غ]]]]]]]]]]الٍ 

  

 ك]]]]]]]]]]]رِ طب]]]]]]]]]]]ت وبِ ف]]]]]]]]]]]ي ثي]]]]]]]]]]]ٍب خُ   
 وعھ]]]]]]]]]]رِ  م]]]]]]]]]]ن رج]]]]]]]]]]سٍ  م]]]]]]]]]]آلنَ 

  ن أج]]]]]]]]]]]]ور غي]]]]]]]]]]]]ر ذوات طھ]]]]]]]]]]]]رِ 

  

 ـن الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارفين ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه بمص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ ـــــ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ليـأس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لمته للمبت
  

فيھا أكثر ) ء الكامل المرفلمجزو(من  1977نظمت في عام   )267()لغة الثياب(قصيدة  -17  
  :مع احتقار بيّن في أواخر القصيدة يقول فيھا  خاصبالھجاء ال ةمن عشرة أبيات طافح

  يع]]]]]]]]]]]]]]]]رى فتحس]]]]]]]]]]]]]]]]ب أن]]]]]]]]]]]]]]]]ه

  

  تن]]]]]]]]]]ّزى تح]]]]]]]]]]ت س]]]]]]]]]]قفِ ) ق]]]]]]]]]]ردٌ (  

  

                                                
 . 6/173: الديوان  )260(
 . 6/173:   ن.م: ظ  )261(
 . 6/205:   ن.م )262(
 . 6/205: الديوان : ظ  )263(
 . 6/219:  ن.م)264(
 . 7/41: الديوان  )265(
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 . 7/73: الديوان  )267(



 

 )دف(و) ص]]]]]]]]]]]]]]نج(ُص]]]]]]]]]]]]]]هُ إل]]]]]]]]]]]]]]ى م]]]]]]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]]]]]]ان أح]]]]]]]]]]]]]]وج م]]]]]]]]]]]]]]ن يرقّ 
  

 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]إذا تقمص]]]]]]]]]]]]]]]]]]ني تبخـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـتر ال يط]]]]]]]]]]]]]]]]]]اق م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن التكف]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
  

فيھ]ا عش]رة ) المتق]ارب(م]ن  1978نظمت في ع]ام   )268()قمةال إلىالمجد  إلى(قصيدة  -18  
وإن ل]م (أبيات في وسط القصيدة يھجو بھا الرئيس المصري أنور السادات بعد اتفاقي]ة كام]ب ديفي]د 

  واض]]]]]]]]]]]ح االتج]]]]]]]]]]]اه نح]]]]]]]]]]]و  خ]]]]]]]]]]]اصإال أن س]]]]]]]]]]]ياق الھج]]]]]]]]]]]اء ال) يص]]]]]]]]]]]رح باس]]]]]]]]]]]مه
  :يقول فيھا ، َمْن 

 م]]]]]]ن يس]]]]]]تباحْ ) يامص]]]]]]رُ ( أتبق]]]]]]ينَ 
  تص]]]]]]]]]رعيهوال) عتيق]]]]]]]]]اً (خذي]]]]]]]]]ه 

 وتلّي]]]]]]]]ه خزي]]]]]]]]ان حت]]]]]]]]ى الجب]]]]]]]]ين
 ل]]]]]]]]]ه اً غنيّ]]]]]]]]]) كرش]]]]]]]]]اً (دعي]]]]]]]]]ه و

  

 الح]]]]]]]]]]]رُم األمن]]]]]]]]]]]عُ  عل]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]دهِ   
 فل]]]]]]]]]يس ج]]]]]]]]]ديرا ب]]]]]]]]]ه المص]]]]]]]]]رعُ 

 عُ ھِط]]]]]]]]]الخن]]]]]]]]]ا يُ ) لعج]]]]]]]]]لِ ( جب]]]]]]]]]ينٍ 
 ونفس]]]]]]]]]]ا لھ]]]]]]]]]]ا فقرھ]]]]]]]]]]ا الم]]]]]]]]]]دقعُ 

  

أثر موت ثري كبير من أثرياء ) الوافر(من  1951نظمت في عام  ) عصامي(قصيدة  -19  
  ديد وق]]]]]]]]]]د أبنت]]]]]]]]]]ه الص]]]]]]]]]]حف آن]]]]]]]]]]ذاك وقال]]]]]]]]]]ت أن]]]]]]]]]]ه بغ]]]]]]]]]]داد اش]]]]]]]]]]تھر ببخل]]]]]]]]]]ه الش]]]]]]]]]]

  : الساخر يقول فيھا  خاصوالقصيدة كلھا وھي خمسة عشر بيتا من الھجاء ال،  )269(عصامي 
 عص]]]]]]]]]]]]]]امٌي وف]]]]]]]]]]]]]]ٌذ عبق]]]]]]]]]]]]]]ريٌ 
 وق]]]]د أج]]]]رى م]]]]ن ال]]]]ذھب المص]]]]فى
 وق]]]]د عص]]]]ر ال]]]]دموع م]]]]ن اليت]]]]امى

 م]]]]]]]]ن نُض]]]]]]]]ارٍ  وحّولھ]]]]]]]]ا س]]]]]]]]بيكاً 
  

 الجن]]]]]]]]انِ  مش]]]]]]]]دودُ  الكي]]]]]]]]دِ  لطي]]]]]]]]فُ   
 م]]]]]]]]]]ع الزم]]]]]]]]]]انِ تس]]]]]]]]]]يل  ينابيع]]]]]]]]]]اً 
 م]]]]]]]]]]]]ن البن]]]]]]]]]]]]انِ  تف]]]]]]]]]]]]رُّ  فقاقيع]]]]]]]]]]]اً 
 م]]]]]]]]]انِ م]]]]]]]]]ن جُ  وعق]]]]]]]]]داً  بمعج]]]]]]]]]زةٍ 

  

فيھا أكثر من أربعين ) البسيط(من  1982نظمت في عام   )270()يا ابن الثمانين(قصيدة  -20  
  :بيتا يھجو فيھا خصومه والحاقدين عليه يقول فيھا 

 )مقلم]]]]]]ةٍ ( أع]]]]]]المٍ  ع]]]]]]ن نص]]]]]]بِ  جب]]]]]]كَ أُ 
 )مث]]]]]]]]ل(يس]]]]]]]]توحي بھ]]]]]]]]ا ) للتماثي]]]]]]]]ل(و
وإن خرق]]]وا األس]]]ماع ف]]]ي ھ]]]ذر ) رسخ]]](

 يستأس]]]]]]]]]]دون إذا ُم]]]]]]]]]]دَّ العن]]]]]]]]]]ان لھ]]]]]]]]]]م
  

 تھم ھم]]]]]]]لِ ش]]]]]]]تات إذا كش]]]]]]]فّ ،  ُغْف]]]]]]]لٍ   
 )ُمثُ]]]لِ (خي]]]ر م]]]ن البش]]]ر الخ]]]الين م]]]ن 

 )الجم]]لِ (يُغن]]ي النف]]وس وف]]ي مرص]]وفة 
 )الحم]]]]]]]لِ (ف]]]]]]]إن يش]]]]]]]د ت]]]]]]]ردوا ب]]]]]]]زة 

  

لقص]يدة وا) مج]زوء ال]وافر(م]ن  1982نظمت ف]ي ع]ام   )271()عبدة الجبورية(قصيدة  -21  
 أس]ماه ھي في ھج]اء عب]د هللا الجب]وري ال]ذيوالساخر  خاصأكثر من سبعين بيتا كلھا في الھجاء ال

  :يقول فيھا ) عبدة الجبورية(
 والھ]]]]]]]]]]]]]]]]]وى نس]]]]]]]]]]]]]]]]]ب) عب]]]]]]]]]]]]]]]]]دة(أ 

 أب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وك أب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]و النقي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رات
 ف]]]]]]]]]]]]]]]ي ي]]]]]]]]]]]]]]]ده) ال]]]]]]]]]]]]]]]دف(يك]]]]]]]]]]]]]]]اد 

 أّم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الثقلي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ) أم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك(و
 مش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت بعروقھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا دف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ع

  

 وأن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت رفيع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة النس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ   
 يُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رقص ليل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ربِ 

 ه عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى ذرى الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھبِ يتي]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 ـ]]]]]]]]]]ن م]]]]]]]]]]ن مج]]]]]]]]]]د وم]]]]]]]]]]ن حس]]]]]]]]]]بِ 
 عج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اب م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن دم س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ربِ 

  

فيھ]ا أكث]ر م]ن ) ال]وافر(م]ن  1985نظمت ف]ي ع]ام   )272()برئت من الزحوف(قصيدة  -22  
  :عشرة أبيات يقول فيھا 

 ح]]]]]]]ولٍ  ب]]]]]]]دونَ  م]]]]]]]ن الزح]]]]]]]وفِ  برئ]]]]]]]تُ 
 لتس]]]]]]]]]]]]لمه إل]]]]]]]]]]]]ى وب]]]]]]]]]]]]ش خس]]]]]]]]]]]]يسٍ 

 ب]]]]]]]]ال ض]]]]]]]]مير تس]]]]]]]]فُّ  إل]]]]]]]]ى ص]]]]]]]]حفٍ 

 إل]]]]]]]ى الحبي]]]]]]]بِ  ب]]]]]]]ل الحبي]]]]]]]بِ س]]]]]]]وى قُ   
 مري]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  ومش]]]]]]]]]]]]]]]]بوهٍ  ومرتك]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 

 س]]]]]]]وى م]]]]]]]ا ُدّس منھ]]]]]]]ا ف]]]]]]]ي الجي]]]]]]]وبِ 

                                                
 . 7/131: ان الديو )268(
 . 7/201:  ن.م)269(
 . 5/293طبعة بيسان  ، ديوان الجواھري  )270(
 . 5/311: طبعة بيسان  ، ن الجواھري ديوا)271(
 . 327:ن .م )272(



 

 برئ]]]]]]]]]ت م]]]]]]]]]ن الزح]]]]]]]]]وف مجعجع]]]]]]]]]اتٍ 
  

 س]]]]]]]]]]كتة الم]]]]]]]]]]وت الرھي]]]]]]]]]]بِ  تخل]]]]]]]]]]فُ 
  

فيھا أكثر م]ن ) الخفيف(من  1987نظمت في عام   )273()صاح قلھا وال تخف(قصيدة  -23  
  : يقول فيھا  خاصخمسة وعشرين بيتا كرسھا للھجاء ال

 ص]]]]]]]]]اح دعن]]]]]]]]]ي أُنب]]]]]]]]]َك ع]]]]]]]]]ن ِخلَ]]]]]]]]]قٍ 
 ب]]]]]]]]]دعٍ  م]]]]]]]]]ن طين]]]]]]]]]ةٍ ) ن]]]]]]]]]امىز(ع]]]]]]]]ن 

 أب]]]]]]]]]]]]]د ال]]]]]]]]]]]]]دھر ض]]]]]]]]]]]]]رعھا حف]]]]]]]]]]]]]لٌ 
 أص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فياء لك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل فاحم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ 

  

 مأس]]]]]]]]]اة م]]]]]]]]]ن دع]]]]]]]]]ا وس]]]]]]]]]عى ھ]]]]]]]]]نَّ   
 تجب]]]]]]]]]]]]]]ل الب]]]]]]]]]]]]]]دعا ال]]]]]]]]]]]]]]دھرِ  أب]]]]]]]]]]]]]]دَ 

 رض]]]]]]]]]]عا ينط]]]]]]]]]ف الس]]]]]]]]]م ف]]]]]]]]]]ي ف]]]]]]]]]مٍ 
 وع]]]]]]]]]]]]]]]داة لك]]]]]]]]]]]]]]]ل م]]]]]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]]]]]طعا

  

يق]ول ) الكام]ل(م]ن  1969ثالثة أبيات يھجو الجواھري بھا ساطع الحصري في عام   -24  
  :فيھا 

 كلي]]]]]]]]]]]]]]]]ة اآلداب ض]]]]]]]]]]]]]]]]مت قاع]]]]]]]]]]]]]]]]ة
 س]]]]]]بت إل]]]]]]]ى وغ]]]]]]د ل]]]]]]]و انتس]]]]]]بت ل]]]]]]]هن

 ص]]]]]]]]]لّوا عل]]]]]]]]]ى ك]]]]]]]]]ل الفج]]]]]]]]]ور فإن]]]]]]]]]ه
  

 ك]]]]]]]]]]ان النش]]]]]]]]]]]وز بھ]]]]]]]]]]ا ع]]]]]]]]]]]ن اآلداب  
 ش]]]]]]]]]ر قح]]]]]]]]]اب خي]]]]]]]]]ر النس]]]]]]]]]اء لك]]]]]]]]]نّ 

 )274(ف]]]]]]]]]ي الراف]]]]]]]]]دين مظن]]]]]]]]]ة لث]]]]]]]]]واب 
  

يھجو بھا أحد رؤساء تحرير الصحف العربية التي  )275()حتى في الھجا مھزلة(قصيدة  -25  
  :يقول فيھا ) السريع(ات من وقد نظمت في أواسط الثمانيني،  )276(تصدر في لندن 

 م]]]]]]]]]ا أس]]]]]]]]]ھله) ف]]]]]]]]]الن(ي]]]]]]]]]ا  ش]]]]]]]]]تمكَ 
 فرأس]]]]]]]]]]]]ك الش]]]]]]]]]]]]]ماخ م]]]]]]]]]]]]]ا أس]]]]]]]]]]]]]فله
 وأن]]]]]]]]]]]ت ب]]]]]]]]]]]ين الن]]]]]]]]]]]اس أض]]]]]]]]]]]حوكة

  

 م]]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]]ي األم]]]]]]]]]ر أن نكمل]]]]]]]]]ه فج]]]]]]]]]لُّ   
 وظل]]]]]]]]]]]]]ك الرض]]]]]]]]]]]]]اخ م]]]]]]]]]]]]]ا أثقل]]]]]]]]]]]]]ه

 )بالبھذل]]]]]]]]]]]]ه(أش]]]]]]]]]]]]به م]]]]]]]]]]]]ا تك]]]]]]]]]]]]ون 
  

  يق]]]]ول ) الس]]]]ريع(م]]]]ن ،   1963نظم]]]]ت ف]]]]ي ع]]]]ام  )277( )أم]]]]ين ال تغض]]]]ب(قص]]]]يدة  -26  
  :فيھا 

 الس]]]]]]]]]الم وع]]]]]]]]]دوَ  ربٍ ح]]]]]]]]] ي]]]]]]]]]ا عب]]]]]]]]]دَ 
 ي]]]]]]]]]ا اب]]]]]]]]]ن الخن]]]]]]]]]ا إن دم]]]]]]]]]اء الك]]]]]]]]]رام

 )مص]]]]]]]]]]ره(فھن]]]]]]]]]]ئ الفرع]]]]]]]]]]ون ف]]]]]]]]]]ي 
 أن الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]راق انتھب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت دوره

  

 ى وص]]]]]امْ ى وص]]]]]لّ م]]]]]ن زّك]]]]] ي]]]]]ا خ]]]]]زيَ   
 ن]]]]]]]]]ار تلظ]]]]]]]]]ى ف]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]روق اللئ]]]]]]]]]امْ 
 ب]]]]]]]]]]ين الغ]]]]]]]]]]واني وك]]]]]]]]]]ؤوس الم]]]]]]]]]]دامْ 
 عش]]]]]]]]]]]]]ية ث]]]]]]]]]]]]]م اس]]]]]]]]]]]]]تتب النظ]]]]]]]]]]]]]امْ 

  

  : ثم يھجو شيخ األزھر في مصر يقوله   
 حلّ]]]]]]]]]]]]]]هماأم]]]]]]]]]]]]]]ين ھ]]]]]]]]]]]]]]ل ج]]]]]]]]]]]]]]اءك 

 هللا عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى أرض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه خليف]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةُ 
 ةٍ عل]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]]وء تْ فَّ]]]]]]]]]]]]]لُ  عمام]]]]]]]]]]]]]ةُ 

  

 ب]]]]]]]]]]]]]األزھر المظل]]]]]]]]]]]]]وم ذاك اإلم]]]]]]]]]]]]]امْ   
 لع]]]]]]]]]روش الطغ]]]]]]]]]امْ  أض]]]]]]]]]حى أجي]]]]]]]]]راً 

 م]]]]]]]]امْ فيھ]]]]]]]]ا الحَ  ب]]]]]]]]اضَ  لھ]]]]]]]]ا بخ]]]]]]]]زيٍ 
  

   
  
  

  :الھجاء االجتماعي : ثالثا 
ق]يم مث]ل خم]ول فق]دان يأخذ على المجتمع ألوانا من االنحراف وينعى عليه ض]ياع مع]ايير و  

  : على النحو اآلتياإلقطاع والجھل وقد انتظم في شعره  الشباب ودكتاتورية
                                                

 . 337:ن .م )273(
 . 125:  دراسة ووثائق –الجواھري  )274(
 . 465/ن .م )275(
رئ]يس تحري]ر ) عثم]ان العمي]ر(أن المقص]ود ھ]و أجراه الباحث مع الدكتور محمد حسين األعرجي أخب]ره ب] في لقاء  )276(

 .جريدة الشرق األوسط اللندنية 
) أم]ين األع]ور(وقد بعثھا الجواھري إلى صديقه الكات]ب التق]دمي اللبن]اني  ، 343: دراسة ووثائق  –الجواھري : ظ  )277(

ه ع]ن وطن]ه وس]كوته الش]عري الذي أرسل برقية للجواھري وھو في براغ يشرح له ما جرى في العراق ويلومه عل]ى ابتع]اد
 .م 1963عن حادثة االنقالب في عام 



 

فيھ]ا س]بعة أبي]ات ) الطوي]ل(م]ن  1928نظم]ت ف]ي ع]ام   )278()أيھ]ا المتم]ردون(قصيدة  -1  
  :يھجو بھا محاربة الفكر الحر في بغداد يقول فيھا 

 الفك]]]]]]]]]ر إنھ]]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]]ال تنش]]]]]]]]]دوا حري]]]]]]]]]ةَ 
 ب]]]]]]]]]أول ذاھ]]]]]]]]]بٍ  فم]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]ان بش]]]]]]]]]ارٌ 

 راحةٍ ص]]]] خن]]]]قُ ) بغ]]]]داد(إل]]]]ى الي]]]]وم ف]]]]ي 
  

 وص]]]]]]]]]]]فادِ  معن]]]]]]]]]]]ى نكب]]]]]]]]]]]ةٍ ) ببغ]]]]]]]]]]]داد(  
 ش]]]]]]]]]]]]ائن وعن]]]]]]]]]]]]ادِ  جھ]]]]]]]]]]]]لٍ  ض]]]]]]]]]]]]حيةَ 

 ألج]]]]]]]]]]]]]]]]ل أح]]]]]]]]]]]]]]]]ادِ  آالفٍ  وتع]]]]]]]]]]]]]]]]ذيبُ 
  

وس]تون وأغلبھا وھي خمسة ) الطويل(من  1931نظمت في عام  )279()المحّرقة(قصيدة  -2  
  :يقول فيھا ، يھجو فيھا بعض الظواھر االجتماعية مثل التملق والتكبر وغيرھا ، بيتاً 

 ِن يُطغي]]]ِه ُعجبُ]]]]هُ رأي]]]ت م]]]ن اإلنس]]]ا
 إذا أُغري]]]]]]ْت ھ]]]]]]ذي بأك]]]]]]ِل فريس]]]]]]ةٍ 
        أَتع]]]]]رُف ك]]]]]م أص]]]]]يٍد ُممت]]]]]ٍل قھ]]]]]را

 م]]ن الخ]]زي م]]ا تأب]]اهُ وحش]]يّةٌ تض]]رى  
 فھ]]]]]ذا ب]]]]]أْن يلھ]]]]]و بتع]]]]]ذيبھا ُمغ]]]]]رى
 وك]]]م ح]]]ّرٍة تش]]]كو وم]]]ن حولھ]]]ا الفق]]]را

  

ت]ا فيھا أربع]ة عش]ر بي) البسيط(من  1934نظمت في عام   )280()أنغام الخطوب(قصيدة  -3   
يھجو بھا ضياع مقاييس الثقافة الحقيقية في المجتمع وعجز المصلحين عن أداء رسالتھم يقول فيھ]ا 

:  
 ل]]]]]]ي أي]]]]]]ن تنش]]]]]]دھا ثقاف]]]]]]ة الش]]]]]]عب ق]]]]]]لْ 

 خابط]]]]]]ةً  ھ]]]]]]ذي كم]]]]]]ا ان]]]]]]دفعت عش]]]]]]واءَ 
 لھ]]]]]]]م رون بم]]]]]]]ا ت]]]]]]]وحي الوح]]]]]]]اةُ مس]]]]]]]خّ 

 م]]ا فس]]دت) الج]]وع(ل]]و ع]]الج المص]]لحون 
  

 أف]]]]]]]]]ي الص]]]]]]]]]حافة مزج]]]]]]]]]اة أم الكت]]]]]]]]]بِ   
 )حمال]]]]]]ة الحط]]]]]]بِ (وت وتل]]]]]]ك فيم]]]]]]ا ح]]]]]]

 كم]]]]]]]]ا تُھ]]]]]]]]زَّ دوالي]]]]]]]]ٌب م]]]]]]]]ن الخش]]]]]]]]بِ 
 أو ض]]]]]اعنا ھ]]]]]ذه الفوض]]]]]ى م]]]]]ن الش]]]]]غبِ 

  

فيھ]ا أكث]ر م]ن خمس]ة ) الطوي]ل(م]ن  1937نظمت في ع]ام   )281()شباب ضائع(قصيدة  -4  
  :وعشرين بيتا يھجو بھا ظاھرة خمول الشباب واستكانته يقول فيھا 

 داھن]]]]]]]]]]اً  إن راحَ  الب]]]]]]]]]]الِ  ت]]]]]]]]]]راه خل]]]]]]]]]]يَ 
 هُ زيُّ]]]]]]]]] ا تكام]]]]]]]]]لَ ول]]]]]]]]]يس علي]]]]]]]]]ه م]]]]]]]]]
 وس]]]]]]]معا ق]]]]]]]وارعٌ  ول]]]]]]]م تش]]]]]]]جه رؤي]]]]]]]اً 

  

 فض]]]]]]]اعا األري]]]]]]]جُ  وإن ق]]]]]]]د ذك]]]]]]]ا من]]]]]]]هُ   
 وجاع]]]]]]]]]ا الخل]]]]]]]]]ق الكثي]]]]]]]]]رُ  ريَ إذا ُع]]]]]]]]]

 وقعھ]]]]]]]]]]]ا وس]]]]]]]]]]]ماعا يس]]]]]]]]]]]وء عيان]]]]]]]]]]]اً 
  

والقصيدة ف]ي أغلبھ]ا وھ]ي )  الطويل(من  1939نظمت في عام   )282()اإلقطاع(قصيدة  -5  
الظ]]الم للف]]الح وامتھ]]ان كرامت]]ه وس]]حق آدميت]]ه ف]]ي اثن]]ين وثالث]]ين بيت]]ا يھج]]و بھ]]ا اإلقط]]اع وس]]لوكه 

  :والظلم االجتماعي الواقع عليه يقول فيھا 
 ھ]]]]ي األرض ل]]]]م يخص]]]]ص لھ]]]]ا هللا مالك]]]]ا
 ول]]]]]]]]م يب]]]]]]]]غ منھ]]]]]]]]ا أن يك]]]]]]]]ون نتاجھ]]]]]]]]ا
 وأنك]]]]]]]]]أ م]]]]]]]]]ن ھ]]]]]]]]]ذا التغ]]]]]]]]]ابن قرح]]]]]]]]]ةً 

 مت]]]]رفٍ  الح ف]]]]ي وج]]]]هٍ  وك]]]]م م]]]]ن خم]]]]ولٍ 
  

 ف]]]]]]]]]ي الج]]]]]]]]]رائمِ  يص]]]]]]]]]رفھا مس]]]]]]]]]تھتراً   
 ش]]]]]]]]]]]]قاوة مظل]]]]]]]]]]]]وم ونعم]]]]]]]]]]]]ة ظ]]]]]]]]]]]]المِ 

 اوة مخ]]]]]]]]]]]دوم وفطن]]]]]]]]]]]ة خ]]]]]]]]]]]ادمِ غب]]]]]]]]]]]
 ف]]]]]ي ع]]]]]ين ع]]]]]ادمِ  ش]]]]]عَّ  وك]]]]]م م]]]]]ن نب]]]]]وغٍ 

  

كلھا س]تة أبي]ات ارتجلھ]ا ) الخفيف(من  1941نظمت في عام   )283()أكلة الثريد(قصيدة  -5  
أب]رز الُكت]اب م]ن (في المباراة الخطابية التي أقيمت في قاعة ثانوية الحلة وكان موضوعھا  الشاعر

ھجو بھا المجتمع في تقديس بعض رجال التاريخ وترك تق]دير ي )284()الوزراء في العصر اإلسالمي
  :الجيل الجديد ويقول فيھا 

 قل]]]]]]]]]]]ت للمعجب]]]]]]]]]]]ين ب]]]]]]]]]]]ابن العمي]]]]]]]]]]]دِ 
 اد أص]]]]]]]]]]]]]]]]نامٍ إن ھ]]]]]]]]]]]]]]]]ذا وذاك عبّ]]]]]]]]]]]]]]]]

 ومس]]]]]]]]]]]]]]]]]]اماته لعب]]]]]]]]]]]]]]]]]]د الحمي]]]]]]]]]]]]]]]]]]دِ   
 س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ودِ ومأس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اة س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يد ومَ 

                                                
 . 1/437: الديوان  )278(
 . 2/83: الديوان  )279(
 . 2/203:   ن.م )280(
 . 2/319:   ن.م )281(
 . 2/355: الديوان  )282(
 . 3/26: الديوان  )283(
 . 3/26:  ن.م: ظ  )284(



 

 ھ]]]]]]]]]]]]]م أن]]]]]]]]]]]]]اس تولع]]]]]]]]]]]]]وا بالثري]]]]]]]]]]]]]دِ 
 ق]]]]]]]]]]]]]]د ش]]]]]]]]]]]]]]غلنا أفكارن]]]]]]]]]]]]]]ا بق]]]]]]]]]]]]]]ديم

  

 واس]]]]]]]]]]]]]]]تميلوا بزاھي]]]]]]]]]]]]]]]ات الب]]]]]]]]]]]]]]]رودِ 
 جدي]]]]]]]]]]]]]دِ  ير جي]]]]]]]]]]]]]لٍ ونس]]]]]]]]]]]]]ينا تق]]]]]]]]]]]]]د

  

بيتان كتبھما الجواھري يھجو بھم]ا االس]تكانة والخم]ول رداً عل]ى بيت]ين ق]دمھما ل]ه أح]د  -7  
  ) :السريع(وھما من  1951موظفي المطار في دمشق في عام  
 )أخط]]]]]]]]ل(يبك]]]]]]]]ي عل]]]]]]]]ى أم]]]]]]]]س ل]]]]]]]]ه 

 إن غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دا يعرف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ث]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائر
  

 ل]]]]]]]]]]]]]]]م يس]]]]]]]]]]]]]]]تثره غ]]]]]]]]]]]]]]]ُده الق]]]]]]]]]]]]]]]ادم  
 ال المس]]]]]]]]]]]]]]]تكين الس]]]]]]]]]]]]]]]ادر الن]]]]]]]]]]]]]]]اعم

  

وھ]]ي )مج]زوء الكام]]ل المرف]ل(م]]ن  1952نظم]ت ف]]ي ع]ام   )285()الش]باب المس]]تخنث(قص]يدة  -8  
  : تسعة أبيات يھجو بھا ظاھرة ميوعة الشباب والميل للتشبه بالنساء يقول فيھا 

 ن يعمھ]]]]]]]]]]]]]ونْ مّم]]]]]]]]]]]]] وليتن]]]]]]]]]]]]]ي ق]]]]]]]]]]]]]د كن]]]]]]]]]]]]]تُ  أن]]]]]]]]]]]]]ي رأي]]]]]]]]]]]]]تُ 
 المخن]]]]]]]]]]]]]]ث يس]]]]]]]]]]]]]]رحون ويمرح]]]]]]]]]]]]]]ونْ  زم]]]]]]]]]]]]]]را م]]]]]]]]]]]]]]ن النف]]]]]]]]]]]]]]رِ 

 بي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نھم يت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دافعونْ  يتم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اجنون وبالمناك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 الس]]]]]]]]]]]جونْ  ترتف]]]]]]]]]]]عُ  وحي]]]]]]]]]]]ثُ  الحي]]]]]]]]]]]اءُ  ي]]]]]]]]]]]ث ي]]]]]]]]]]]نخفضُ ف]]]]]]]]]]]ي ح

  

فيھا سبعة أبيات في أولھ]ا ) الخفيف(من  1955نظمت في عام   )286()قال وقلت(قصيدة  -9  
  : يھجو بھا الخمول االجتماعي عند بعض أبناء المجتمع يقول فيھا 

 مثل]]]]]]]]]ي غب]]]]]]]]]ي وحم]]]]]]]]]ل ال]]]]]]]]]ـ ونج]]]]]]]]]يٍ 
 قل]]]]]]ت إن]]]]]]ي م]]]]]]ن ح]]]]]]ا، والح]]]]]]ال : ق]]]]]]ال 
 ھ]]]]]]راء قل]]]]]]ت ش]]]]]]يء، والن]]]]]]اس : ق]]]]]]ال 

 غن]]]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]]]دود س]]]]]]]]]]]]]واه بمس]]]]]]]]]]]]]عا
  

 ـ]]]]]]]]]]]]]مرء ھ]]]]]]]]]]]]]م المغفل]]]]]]]]]]]]]ين غب]]]]]]]]]]]]]اء  
 ل ھب]]]]]]]]]]]]]اء خل]]]]]]]]]]]]]و كھ]]]]]]]]]]]]]ذي ب]]]]]]]]]]]]]راء
 خ]]]]]]]]]]]]]دم عن]]]]]]]]]]]]]د غي]]]]]]]]]]]]]رھم أج]]]]]]]]]]]]]راء
 ه وھ]]]]]]]]]]]]]م م]]]]]]]]]]]]]ن تواك]]]]]]]]]]]]]ل فق]]]]]]]]]]]]]راء

  

وأكملھ]]ا ف]]ي ع]]ام   1973ب]]دأ نظمھ]]ا ف]]ي ع]]ام  ) محم]]د عل]]ي ك]]الي إل]ىرس]]الة (قص]]يدة  -10  
المقاييس في ھذا العالم ن بيتا كلھا ھجاء اجتماعي لضياع يوھي في أربعة وست) الكامل(من  1976

الشاعر ممن ظن أنه م]دح ك]الي  َعِجبَ وقد ، ولم يكن محمد علي كالي إال شرارة النطالق الشعر 
ھ]ذه ، ھ]ذا الح]د  إلىأن ھناك من يقرأ الشعر ويسيء فھمه .. ال أريد أن أصدق  –في القصيدة فقال 

  : والقصيدة بين الھجاء والتھكم ،  )287(وصمة 
 سٍ ويص]]]]]]]]]]]]]]]فقون لمح]]]]]]]]]]]]]]]رب ش]]]]]]]]]]]]]]]ر

 حماس]]]]]]]]ھم طرب]]]]]]]]اً ) الِھ]]]]]]]]راش(ي]]]]]]]]ذكي 
 وك]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنھم يس]]]]]]]]]]]]]]]]]]قون ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]افيةً 

 ب]]]]]]]]]هِ  الج]]]]]]]]]راحُ  تص]]]]]]]]]طخبُ ) الث]]]]]]]]]ورُ (و
  

 مح]]]]]]]]]]]]]]]روبِ  ويبص]]]]]]]]]]]]]]]قون بوج]]]]]]]]]]]]]]]هِ   
 مس]]]]]]]]]]]]كوبِ  ال]]]]]]]]]]]]ديكِ  بع]]]]]]]]]]]]رفِ  ل]]]]]]]]]]]]دمٍ 

 من]]]]]]]]]]]]]]]ه منخ]]]]]]]]]]]]]]]وبِ  رأسٍ  بنزي]]]]]]]]]]]]]]]فِ 
 وترحي]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  تھلي]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ  م]]]]]]]]]]]]]]]]]]دعاةَ 

  

يھج]و بھ]ا س]لوك ) الخفي]ف(م]ن  1987نظم]ت ف]ي ع]ام   )288()أب]ي س]امر إلى(قصيدة  -11  
  :يقول فيھا ، في غربته ) الجيك(في  جيرانه

 ك]]]]]]]ل ج]]]]]]]بس ينس]]]]]]]ى اليھ]]]]]]]ودة موس]]]]]]]ى
 ص]]]]]]]]]]]مت القب]]]]]]]]]]]ور جي]]]]]]]]]]]ران غي]]]]]]]]]]]ب
 ال تمس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى وال تص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بح إال

  

 ولئ]]]]]]]]]يم ينس]]]]]]]]]ي المس]]]]]]]]]يح النص]]]]]]]]]ارى  
 ل]]]]]]]ن ي]]]]]]]زوروا وض]]]]]]]يفھم ل]]]]]]]ن ي]]]]]]]زارا
 ھ]]]]]]]]]]زة ب]]]]]]]]]]الرؤوس مث]]]]]]]]]]ل الحي]]]]]]]]]]ارى

  

  :ھجاء رجال الدين : رابعا 
دين واستغلوا علوم الفقه وغيرھ]ا مم]ا نصبوا أنفسھم رجاال للالذين بعض  شاعريھجو فيه ال  

منحرفين عن الدين نفسه متقنعين بالتفاف الجھلة حولھم فوقفوا عثرة في تقدم العلم ، له سبب بالدين 
نفسھم أس]وارا احتم]وا وتمتعوا بما فاء عليھم ھذا الجھل فاستغلوا البسطاء والسذج وضربوا على أ، 

عن المنكر متشبھين باألحبار والرھبان م]ن رج]ال دي]ن  لة واألمر بالمعروف والنھيبھا من المساء
                                                

 . 4/155: الديوان  )285(
 . 4/195: الديوان  )286(
 .وما بعدھا  7/15: لديوانا: ظ   )287(
 . 475: دراسة ووثائق  –الجواھري  )288(



 

أھل الكتاب ويأتي نقد الجواھري لھؤالء ال من جاھل بل من عارف بأحوالھم ألنه عايشھم وتبص]ر 
  : على النحو اآلتيفي أحوالھم وعاصرھم وعانى أثرتھم وجاء ھجاؤه 

لبنات في النجف ولكن لفتح مدرسة ل اً تأييد 1929نظمت في عام   )289()علموھا(قصيدة  -1  
فتح المدرسة اصطدم بمعارضة رجال الدين مما دفع الجواھري لھجاء ھؤالء بثالثة عش]ر بيت]ا ف]ي 

  ) :الخفيف(من  االقصيدة يقول فيھ
 عميان]]]]]]اً ) الش]]]]]]يخ(ھم إل]]]]]ى أم]]]]]]رَ  أس]]]]]لموا

 وامتط]]]]]]]]]]]اھم حت]]]]]]]]]]]ى إذا ن]]]]]]]]]]]ال بغي]]]]]]]]]]]اً 
 نب]]]]]]]]]]]]ذ القش]]]]]]]]]]]]ر نح]]]]]]]]]]]]وھم باحتق]]]]]]]]]]]]ارٍ 

 الشي]]]]]]]]]ـ(نس]]]]]]]]]اؤھم ونس]]]]]]]]]اء  ع]]]]]]]]]اطالتٌ 
  

 روا يقفون]]]]]]]]]]]ه حي]]]]]]]]]]]ث س]]]]]]]]]]]اراوس]]]]]]]]]]]ا  
 خل]]]]]]]]]]]]ع اللج]]]]]]]]]]]]م ع]]]]]]]]]]]]نھم والع]]]]]]]]]]]]ذارا

 والخي]]]]]]]]]]ارا هُ وح]]]]]]]]]]دَ  وح]]]]]]]]]]وى الل]]]]]]]]]]بَّ 
 ونُض]]]]]]]]]]]]ارا حلّ]]]]]]]]]]]]ين لؤل]]]]]]]]]]]]ؤاً ) ـ]]]]]]]]]]]]خِ 

  

) علموھ]]ا(بع]]د قص]]يدة ) الطوي]]ل(م]]ن  1929نظم]]ت ف]]ي ع]]ام   )290()الرجعي]]ون(قص]]يدة  -2  
د مقاومة شديدة وق] إلىوذلك بعد ان تطورت معارضة بعض العلماء لفتح مدرسة للبنات في النجف 

وھجا رجال الدين ) علموھا(قصيدة في وقد سار فيھا على نھجه  )291(ارتدت على العادة رداء الدين 
  : المعارضين لفتح المدرسة بأكثر من خمسة وعشرين بيتا يقول فيھا 

 س]]]]]تْ تكدّ ) ش]]]]]يخ المس]]]]]لمين( عل]]]]]ى ب]]]]]ابِ 
 تق]]]]]]]]]ول ك]]]]]]]]]أنھم أحي]]]]]]]]]اءٌ  ھ]]]]]]]]]م الق]]]]]]]]]ومُ 

 ض]]]]]ائعاً  ف]]]]]ي الت]]]]]ربِ  الخب]]]]]زِ  فت]]]]]اتَ  يل]]]]]مّ 
 ط]]]]]]]افحٌ  أبوابھ]]]]]]]ا الب]]]]]]]ؤسُ بي]]]]]]]وت عل]]]]]]]ى 

  

 َعلَ]]]]]]]]]]]]]ْتھم ذل]]]]]]]]]]]]]ة وع]]]]]]]]]]]]]راةُ  جي]]]]]]]]]]]]]اعٌ   
 م]]]]]]واتُ ) ش]]]]]]يخ المس]]]]]]لمين(عل]]]]]]ى ب]]]]]]اب 

 ن]]]]]]]]]]]واةُ  وأحيان]]]]]]]]]]]ا تم]]]]]]]]]]]صّ ، ھن]]]]]]]]]]]اك 
 والش]]]]]]]]]]]]]]ھواتُ  األن]]]]]]]]]]]]]]سُ  وداخلھ]]]]]]]]]]]]]]نّ 

  

وفيھا تس]عة أبي]ات ) البسيط(من  1944نظمت في عام  )292()أبو العالء المعري(قصيدة  -3  
  :يقول فيھا 

 الخ]]]ابطون حي]]]اة الن]]]اس ق]]]ْد مس]]]خوا
 ف]]]]]]]]]]]]اتلون عثانين]]]]]]]]]]]]اً ُمھ]]]]]]]]]]]]ّرأةً وال

        والملِص]]]قوَن بع]]]رٍش هللاِ م]]]ا نس]]]جتْ 

 م]]]ا س]]]نَّ ش]]]رٌع وم]]]ا ب]]]الفطرِة اكتُِس]]]با  
 س]]]]اءْت لمحتط]]]]ٍب مرع]]]]ى وُمحتطب]]]]ا

 ب]]]]]دَع األھ]]]]]واء والريب]]]]]ا: أطم]]]]]اعھم 
  

يق]ول ) قل]ت وق]ال(وتحدي]دا ف]ي رباعي]ة  1960نظمت في ع]ام   )293()رباعيات(قصيدة  -4  
  ) :الرمل(فيھا من 

 والقميص]]]]]]]]]]]]]]]ا رزق]]]]]]]]]]]]]]اً  أترض]]]]]]]]]]]]]]ى العم]]]]]]]]]]]]]]َة   للش]]]]]]]]]]]]]]يخِ  تُ قل]]]]]]]]]]]]]]
 وال]]]]]]]]]]رأي المحيص]]]]]]]]]]ا والنخ]]]]]]]]]]وةِ  الفك]]]]]]]]]]رِ  غطي]]]]]]]]]]ا من]]]]]]]]]]ه ص]]]]]]]]]]غارِ 

ونصوص]]]]]]]]]]ا  روح]]]]]]]]]اً  رتَ م]]]]]]]]]ن ال]]]]]]]]]]دين بم]]]]]]]]]ا زوّ  كي]]]]]]]]]ف عري]]]]]]]]]تَ 
 اللصوص]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]ا بال]]]]]]]]]]ك أمس]]]]]]]]]]كت تالبيب]]]]]]]]]]ي وأعفي]]]]]]]]]]تَ : ق]]]]]]]]]]ال 

  

فيھ]ا أكث]ر م]ن ) ال]وافر(م]ن  1974نظمت في ع]ام   )294()وفود المشرقين تحية إلى(قصيدة  -5  
  : يقول فيھا ) سيوف هللا(عشرة أبيات يھجو رجال الدين ويسميھم 

تس]]]]]]]]]]]]مى  أص]]]]]]]]]]]]نامٌ  الش]]]]]]]]]]]]رقِ  ب]]]]]]]]]]]]الءُ 
 فھ]]]]]]]]]]]]م كھ]]]]]]]]]]]]امٌ  عف]]]]]]]]]]]]ت ش]]]]]]]]]]]]فراتھنَّ 

 ح]]]]]]]]]]]رامٍ  ويكتن]]]]]]]]]]]زون م]]]]]]]]]]]ن س]]]]]]]]]]]حتٍ 
 نعب]]]]]]]]]]]]]]ده إلھ]]]]]]]]]]]]]]اً  وك]]]]]]]]]]]]]]ان التم]]]]]]]]]]]]]]رُ 

 وري]]]]]]]]]]]اً  فلي]]]]]]]]]]]ت لن]]]]]]]]]]]ا بھ]]]]]]]]]]]م ش]]]]]]]]]]]بعاً 
  

 )الكت]]]]]]]]]]]]]ابُ (هللا يحرس]]]]]]]]]]]]]ھا  س]]]]]]]]]]]]]يوفَ   
 زخرف]]]]]]]]]]ه الق]]]]]]]]]]رابُ  الح]]]]]]]]]]دِّ  ص]]]]]]]]]]ديءُ 

 غابُ س]]]]]]]]]]]]]]]]]] مالي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ينٌ  وح]]]]]]]]]]]]]]]]]]ولھمُ 
 أو ش]]]]]]]]]]]]رابُ   ب]]]]]]]]]]]]ه طع]]]]]]]]]]]]امٌ  يس]]]]]]]]]]]]اغُ 

 ومم]]]]]]]]]]]]]]]]]ا زاد تمتل]]]]]]]]]]]]]]]]]ئ العي]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ 
  

  :يقول فيه ) المقصورة(وقد ورد ھجاء رجال الدين أيضا في مقطع من قصيدته   
                                                

 . 1/461: الديوان  )289(
 . 1/465:  ن.م )290(
 . 1/465:  ن.م )291(
 . 3/81: الديوان  )292(
 . 5/25: الديوان  )293(
 . 6/159: الديوان  )294(



 

 وھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذا بعمت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اخراً 
 منق]]]]]]]]]]]]]]]]]]ادةً  تج]]]]]]]]]]]]]]]]]]يء المط]]]]]]]]]]]]]]]]]]امعُ 

 ھمأزي]]]]]]]]]]]]]]]]]]اءَ  وليت]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك تحس]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ 
 ك]]]]]]]]]]]]]]]]]األقحوان فتل]]]]]]]]]]]]]]]]]ك اللف]]]]]]]]]]]]]]]]]ائفُ 

 المس]]]]]]]]]]]]ابح م]]]]]]]]]]]]ن حولھ]]]]]]]]]]]]ا تط]]]]]]]]]]]]قُّ 
  

 ل]]]]]]]]]]]]ىيرفعھ]]]]]]]]]]]]ا للع) الج]]]]]]]]]]]]نِ (م]]]]]]]]]]]]ن   
 إلي]]]]]]]]]]]]]]ه إذا ش]]]]]]]]]]]]]]اء أو ل]]]]]]]]]]]]]]م يش]]]]]]]]]]]]]]ا

 الرب]]]]]]]]]]]]ى منھ]]]]]]]]]]]]ا زھ]]]]]]]]]]]]ورَ  فتجم]]]]]]]]]]]]عُ 
 ي]]]]]]]]]]نفح طي]]]]]]]]]]ب الش]]]]]]]]]]ذاالعل]]]]]]]]]]م بھ]]]]]]]]]]ا 

 أت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تعلن أن مالك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً 
  

لقد أوردنا ھذا المقطع لما له من صلة بھجاء رجال ال]دين ول]م ن]ذكر القص]يدة ألنھ]ا ُص]نفت   
  .في الھجاء متعدد االتجاھات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االتجاھات  عددمت: خامسا 
ونعن]]ي ب]]ه تع]]دد اتجاھ]]ات الھج]]اء ف]]ي ن]]ص ش]]عري واح]]د فف]]ي بع]]ض القص]]ائد نج]]د أن   

في]دخل  ھا ب]بعضاالتجاھ]ات الھجائي]ة بعض] ع]ددالجواھري ال يسير بھجائه عل]ى اتج]اه واح]د ب]ل تت
ين السابقين أو مع كليھم]ا معنيالھجاء السياسي مع الھجاء االجتماعي أو الھجاء الشخصي مع أحد ال

م]ن  تج]اهوق]د ورد ھ]ذا اال، الھجاء األخرى  اتجاھاتره آخرا بعدما استوفى اإلحصاء وقد آثرنا ذك
  : على النحو اآلتيالھجاء في ھجائيات الجواھري 

فيھ]ا أكث]ر م]ن عش]رة ) لبس]يطا(م]ن  1927نظم]ت ف]ي ع]ام   )295()تحية الوزير(قصيدة  -1  
  :أبيات توزع الھجاء فيھا بين السياسي فيقول 

                                                
 . 1/389: الديوان  )295(



 

 جائش]]]]]]]]ه ھ]]]]]]]]ذا نت]]]]]]]]اج ش]]]]]]]]عور ج]]]]]]]]اشَ 
 )مطاعم]]]]]]ه(ت ّص]]]]]]غا الع]]]]]]راق فق]]]]]]د ّم]]]]]]أ

 ض]]]]]]]اقت بم]]]]]]]ا لقي]]]]]]]ت م]]]]]]]نھم م]]]]]]]واطنھم
  

 ب]]]]ارَ ھ]]]]ذا الش]]]]عب ي]]]]ا غُ  راع]]]]وا عواط]]]]فَ   
 فاس]]]]]]]]تطعموا بع]]]]]]]]ده بي]]]]]]]]روت أو حلب]]]]]]]]ا
 لكنم]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]وطني م]]]]]]]]]ن ذل]]]]]]]]]ة رحب]]]]]]]]]ا

  

صاحب كتاب ) وھو موظف في وزارة المعارف(ثم يعود الجواھري فيھجو أنيس النصولي   
  :يقول فيھا ف خاصاالدولة األموية ھجاء 

 م]]]]]ا عرف]]]]]تْ  اإلحس]]]]]ابِ  جھم]]]]]ةِ  وطغم]]]]]ةٍ 
 وش]]]]]]]]وھھا لك]]]]]]]]ل م]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]ان أمج]]]]]]]]اداً 

 مط]]]]]]]]رحٍ  األخ]]]]]]]]القِ  م]]]]]]]]ن ك]]]]]]]]ل منتب]]]]]]]]ذِ 
  

 إال الس]]]]]]]]]ب والص]]]]]]]]]خبا م]]]]]]]]]ن الكتاب]]]]]]]]]ةِ   
 واألوراق والقص]]]]]]]]]]با ت الحب]]]]]]]]]]رَ أع]]]]]]]]]]دّ 

 ل]]]]]و ك]]]]]ان عض]]]]]وا لك]]]]]ان ال]]]]]ذيل وال]]]]]ذنبا
  

فيھ]ا ) لمرف]لمج]زوء الكام]ل ا(م]ن  1927نظمت في عام   )296()جائزة الشعور(قصيدة  -2  
  :يقول فيھا  الخاصعشرة أبيات يجمع فيھا الجواھري الھجاء السياسي و

 س]]]]]]]]]]]]]]عت لتص]]]]]]]]]]]]]]ـ ال]]]]]]]]]]]]]]بالدِ  ك]]]]]]]]]]]]]]لُّ 
 ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]دع الزج]]]]]]]]]]]]]]]]]]اج تص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دع

  

 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لح ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنھا إال عراق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  
 اس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تقاللنا بي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]د النف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اق

  

  :ثم يقول   
 ل]]]]]]]]]]]]م يب]]]]]]]]]]]]ق ل]]]]]]]]]]]]ي غي]]]]]]]]]]]]ر المخ]]]]]]]]]]]]ا

 لھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن أوج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هٍ  أفٍ 
  

 ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل والمن]]]]]]]]]]]]]]]]]]افق والمت]]]]]]]]]]]]]]]]]]امي  
 ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فاِق◌ِ  ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابلنني س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ودٍ 

  

فيھ]ا أكث]ر م]ن عش]رة أبي]ات ) الطويل(من  1932نظمت في عام   )297()األنانية(قصيدة  -3  
  يجم]]]]]]]]]ع فيھ]]]]]]]]]ا الھج]]]]]]]]]اء االجتم]]]]]]]]]اعي والسياس]]]]]]]]]ي وھج]]]]]]]]]اء رج]]]]]]]]]ال ال]]]]]]]]]دين يق]]]]]]]]]ول 

  :فيھا 
 أري]]]]]]]]]]]]]]]]]تكم أن اب]]]]]]]]]]]]]]]]]ن آدم ثعل]]]]]]]]]]]]]]]]]بٌ 

 من]]]]]]]]]اھجٌ  تْ س]]]]]]]]]نّ ) األناني]]]]]]]]]ات(لحف]]]]]]]]]ظ 
 هُ عليھ]]]]]]]]]]ا خص]]]]]]]]]]ومَ  سياس]]]]]]]]]]يٌ  يج]]]]]]]]]]رّ 

 فل]]]]]]]]و كن]]]]]]]]ت ديني]]]]]]]]ا تخ]]]]]]]]ذت محم]]]]]]]]دا
 ال اليت]]]]]]]]]امى أحوزھ]]]]]]]]]اأم]]]]]]]]]و تھاف]]]]]]]]]تُّ 

  

 يماش]]]]]]]]]يك منھوب]]]]]]]]]ا ويغ]]]]]]]]]زوك ناھب]]]]]]]]]ا  
 عل]]]]]]ى الخل]]]]]]ق ص]]]]]]بَّت محن]]]]]]ة ومص]]]]]]ائبا
 اوي]]]]]]]]]]]درك دين]]]]]]]]]]]يٌّ بھ]]]]]]]]]]]ن المطالب]]]]]]]]]]]
 وعيس]]]]]]]]]ى وموس]]]]]]]]]ى حج]]]]]]]]]ة وركائب]]]]]]]]]ا
 وأجمعھ]]]]]]]]]]ا باس]]]]]]]]]]م الديان]]]]]]]]]]ة غاص]]]]]]]]]]با

  

فيھ]ا عش]رة أبي]ات م]ن ) المتقارب(من  1933نظمت في عام   )298()عبادة الشر(قصيدة  -4  
  :ي بأسلوب ساخر يقول فيھا الھجاء السياسي واالجتماع

 ھ]]]]]]]]]ذي ال]]]]]]]]]ذئاب س]]]]]]]]]احَة  ف]]]]]]]]]ال ت]]]]]]]]]أتِ 
 هِ ل]]]]]]]]]]ك م]]]]]]]]]]ن غ]]]]]]]]]]درِ  مخلب]]]]]]]]]]اً  وخ]]]]]]]]]]ذْ 

 الري]]]]]]]]]]]]]]]]]]اء وال تت]]]]]]]]]]]]]]]]]]دين بغي]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 عل]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]ائر الموبق]]]]]]]]]]]ات وص]]]]]]]]]]]لّ 

  

 أدردِ  تنازلھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا بف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مٍ   
 م]]]]]]]]]]]]ن الك]]]]]]]]]]]]ذب فاستأس]]]]]]]]]]]]دِ  وناب]]]]]]]]]]]]اً 

 وغي]]]]]]]]]]]]]]ر النف]]]]]]]]]]]]]]اق ف]]]]]]]]]]]]]]ال تعب]]]]]]]]]]]]]]دِ 
 ص]]]]]]]]]]]]]]]]]الة المح]]]]]]]]]]]]]]]]]الف للمس]]]]]]]]]]]]]]]]]جدِ 

  

أكثرھ]]ا وھ]]ي ثالث]]ة ) الطوي]]ل(م]]ن  1934نظم]]ت ف]]ي ع]]ام   )299()عقابي]]ل داء(قص]]يدة  -5  
  : وسبعون بيتا جمعت الھجاء السياسي مع الھجاء االجتماعي يقول فيھا 

 بوم]]]]]]]]ةٌ  ف]]]]]]]]ي دي]]]]]]]]اركِ  بوي]]]]]]]]لٍ  تن]]]]]]]]ادتْ 
 مالبس]]]]]]اً  وھض]]]]]]مٍ  م]]]]]]ن ج]]]]]]ورٍ  وألبس]]]]]]تْ 

  

 بُ ف]]]]]]]]ي س]]]]]]]]ماك م]]]]]]]]ذنّ  نحس]]]]]]]]اً  وأعل]]]]]]]]نَ   
 أخ]]]]و الع]]]]ز عنھ]]]]ا وھ]]]]و عري]]]]ان يرغ]]]]بُ 

  

  :ثم يقول   
 رٌ أف]]]]]]ي ك]]]]]]ل ي]]]]]]وم ف]]]]]]ي الع]]]]]]راق م]]]]]]ؤمّ 

 هيثق]]]]]]]]]ل األرض ظلّ]]]]]]]]] بغ]]]]]]]]]يضٍ  أك]]]]]]]]]لُّ 
  

 من]]]]]]]]]]]ه وال األبُ  ب]]]]]]]]]]]ه ال األمُّ  غري]]]]]]]]]]]بٌ   
 يجب]]]]]]]]]ى للع]]]]]]]]]راق ويجل]]]]]]]]]بُ ، وتأب]]]]]]]]]اه 

  

  
                                                

 . 1/421:  ن.م )296(
 . 1/421: الديوان  )297(
 . 2/191:  الديوان )298(
 . 2/215:  ن.م )299(



 

  
  

فيھ]]ا أكث]]ر م]]ن ) الكام]]ل(م]]ن  1935نظم]]ت ف]]ي ع]]ام   )300()مع]]رض العواط]]ف(قص]]يدة  -6  
يھجو بھا الجواھري حتى نفسه ألنه ن]افق م]دح م]ن ال  خاصعشرين بيتا من الھجاء االجتماعي وال

  : حق يقول فيھا يست
 م]]]]]]ا اس]]]]]]تعجلته م]]]]]]ن تش]]]]]]بيهِ  وض]]]]]]حكتُ 
 ف]]]]]]]]]]]ي أثنائھ]]]]]]]]]]]ا رجعي]]]]]]]]]]]ةً  ووج]]]]]]]]]]]دتُ 

 ع]]]]]]ن ھ]]]]]]ذي الطب]]]]]]ائع ثوبھ]]]]]]ا وكش]]]]]]فتُ 
 ف]]]]]]]إذا بھ]]]]]]]ا الحش]]]]]]]رات تس]]]]]]]كن جيف]]]]]]]ةً 

  

 أعجل]]]]]]]ه المخ]]]]]]]اض فأجھض]]]]]]]ا بالس]]]]]]]قطِ   
 المبغض]]]]]]ا لھ]]]]]]ا الع]]]]]]دوَ  وكن]]]]]]تُ  طفح]]]]]]تْ 

 وبس]]]]]]]]]]]]طتھن حريص]]]]]]]]]]]]ة أن تقبض]]]]]]]]]]]]ا
 والخ]]]]]]]]]]]]]زي أن تتنفض]]]]]]]]]]]]]ا مس]]]]]]]]]]]]]تورةً 

  

فيھا ثمانية أبيات يھجو بھا ) الطويل(من  1935نظمت في عام   )301()عاشوراء(قصيدة  -7  
  :يقول فيھا ، وسياسيا لنظام الحكم األموي حين تسلط يزيد على رقاب المسلمين  خاصاً ھجاء 

 اً نش]]]]]]]]]ا نش]]]]]]]]]أة المستض]]]]]]]]]عفين مرجيّ]]]]]]]]]
 وأن يت]]]]]]]]]]]]]]]]]رأى ق]]]]]]]]]]]]]]]]]رده متق]]]]]]]]]]]]]]]]]دماً 

 قين]]]]]]ةٌ ) األخيط]]]]]]ل(وغنت]]]]]]ه م]]]]]]ن ش]]]]]]عر 
 فك]]]]]]]]]]]ل أم]]]]]]]]]]]ور المس]]]]]]]]]]]لمين بس]]]]]]]]]]]اعةٍ 

  

 وميس]]]]]را أن يعطي]]]]]ه خم]]]]]راً  ل]]]]]دھرِ م]]]]]ن ا  
 يج]]]]]]]]]يء عل]]]]]]]]]ى الفرس]]]]]]]]]ان أم مت]]]]]]]]]أخرا
 وطارحھ]]]]]]]]]]ا فيھ]]]]]]]]]]ا المغن]]]]]]]]]]ي ف]]]]]]]]]]أبھرا

 ش]]]]]ترىب]]]]]اع وتُ م]]]]]ن المجل]]]]]س الزاھ]]]]]ي تُ 
  

فيھا خمسة أبي]ات يجم]ع فيھ]ا ) الطويل(من  1936في عام   نظمت  )302()العدل(قصيدة  -8  
  :يقول فيھا ، الھجاء السياسي مع الھجاء االجتماعي 

 أداؤه ل لف]]]]]]]]]]]]]]ظٌ ك إن الع]]]]]]]]]]]]]]دلعم]]]]]]]]]]]]]]رُ 
 أراده نش]]]]]]]]]]]]]]]]]]يطٌ  تخيل]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه عق]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٌ 

 ولم]]]]]]]]]]]]]]]]ا رآه الح]]]]]]]]]]]]]]]]اكمون قذيف]]]]]]]]]]]]]]]]ة
  هِ ع]]]]]]]]ن قبولِ]]]]]]]] ول]]]]]]]]م يج]]]]]]]]دوا مندوح]]]]]]]]ةً 

  

 ولك]]]]]]]]]]]]ن كنھ]]]]]]]]]]]]ه متعس]]]]]]]]]]]]رُ  بس]]]]]]]]]]]]يطٌ   
لق]]]]]]]]وم ف]]]]]]]]]ي الحي]]]]]]]]اة تعث]]]]]]]]]روا  دل]]]]]]]]يالً 

 تضعض]]]]]]]]]]ع م]]]]]]]]]]ن أھ]]]]]]]]]]وائھم وت]]]]]]]]]]دمر
 غ]]]]]]رروا مخ]]]]]]دوعين بالع]]]]]]دلِ  إلرض]]]]]]اءَ 

  

فيھ]ا أربع]ة ) الكام]لمج]زوء (م]ن  1942نظمت في ع]ام   )303()أمم تجد ونلعب(قصيدة  -9  
فھو يھجو السياسيين ويھجو ، عشر بيتا توزعت على القصيدة جمعت الھجاء السياسي واالجتماعي 

  : يقول فيھا ، المجتمع وخنوعه 
 كم]]]]]]]]]]]]]]ا يعي]]]]]]]]]]]]]]ـ نح]]]]]]]]]]]]]]نُ  ونع]]]]]]]]]]]]]]يشُ 

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا وش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ  متذب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذبينَ 
 ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وحي التطي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الغرا
 ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دعو إل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى المستعمري]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ
 إن الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]راق بم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا نحش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـّ 

 عل]]]]]]]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]]]]]]]د أھل]]]]]]]]]]]]]]]]]ه بي]]]]]]]]]]]]]]]]]تٌ 
  

 الطحل]]]]]]]]]]]بُ  ل]]]]]]]]]]]ى الض]]]]]]]]]]]فافِ ع ـ]]]]]]]]]]]شُ   
 الطم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وح تذب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذبُ  قت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لَ 

 ِب إل]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى النف]]]]]]]]]]]]]]]]]]وس وننع]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ 
 بُ ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن لس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وطھم نتحبّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 ونؤل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  هُ ـد ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دَ ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 بُ مم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا جن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا يتخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ 

  

فيھ]ا أكث]ر م]ن س]تين ) المتق]ارب(م]ن  1948نظمت في عام   )304()المقصورة(قصيدة  -10  
  بيت]]]]]]ا ھج]]]]]]ا فيھ]]]]]]ا ك]]]]]]ل طبق]]]]]]ات المجتم]]]]]]ع ھج]]]]]]اًء ال يخل]]]]]]و بعض]]]]]]ه م]]]]]]ن الس]]]]]]خرية يق]]]]]]ول 

  :يھا ف
 األخبث]]]]]]]]]]]]ين ع]]]]]]]]]]]]ن أطي]]]]]]]]]]]]بِ  نبي]]]]]]]]]]]]كَ أُ 

 م]]]]]]]]]]]]]ن ال]]]]]]]]]]]]]ريح منفوخ]]]]]]]]]]]]]ةٌ  زق]]]]]]]]]]]]]اقٌ 
 وإن أوھم]]]]]]]]]]]]]]]]وا ن]]]]]]]]]]]]]]]]اسٍ  وأش]]]]]]]]]]]]]]]باحُ 

  

 الم]]]]]]]]]]]زدرى أن]]]]]]]]]]ت باألخب]]]]]]]]]]ثِ  فق]]]]]]]]]]لْ   
 منھ]]]]]]]]]]ا الخط]]]]]]]]]]ى الزھ]]]]]]]]]]وُ  لَ وإن ثقّ]]]]]]]]]]
 ف]]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]]ورى) ق]]]]]]]]]]]]ادة.. (ب]]]]]]]]]]]]أنھم 

  

                                                
 . 2/251: الديوان  )300(
 . 2/269:   ن.م )301(
 . 2/311:   ن.م )302(
 . 3/39:   ن.م )303(
 . 3/201: الديوان  )304(



 

****     
 ب]]]]]]]]]]]]العراق ت]]]]]]]]]]]]ى ترع]]]]]]]]]]]]وي أم]]]]]]]]]]]]ةٌ م

 هُ بھ]]]]]]]]]]]]]]ا عھ]]]]]]]]]]]]]]دَ  يج]]]]]]]]]]]]]]د بغ]]]]]]]]]]]]]]يضٌ 
 مش]]]]]]]]]]]تْ  منھ]]]]]]]]]]]ا عج]]]]]]]]]]]افٌ  وتس]]]]]]]]]]]منُ 

  

 بالعص]]]]]]]]]]]]]اإل]]]]]]]]]]]]]ى حتفھ]]]]]]]]]]]]]ا  تُس]]]]]]]]]]]]]اقُ   
 مض]]]]]]]]]]]ى بغ]]]]]]]]]]]يضٍ  إذا قي]]]]]]]]]]]ل عھ]]]]]]]]]]]دُ 

 الخص]]]]]]]]]]]ى إل]]]]]]]]]]]ى األجنب]]]]]]]]]]]ي تج]]]]]]]]]]]رّ 
  

كلھ]ا وھ]ي ف]ي ) مج]زوء الرج]ز(م]ن  1948نظمت في ع]ام   )305()ثمر العار(قصيدة  -15  
  :والھجاء االجتماعي والھجاء السياسي يقول فيھا  خاصتسعة عشر بيتا ساخرا في الھجاء ال

 ربِ المُج]]]]]]]]]]]]]]]]]]] الملع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ ) بھل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وانَ (أي جرب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا 
 ملتھ]]]]]]]]]]]]]]]بِ  ف]]]]]]]]]]]]]]]ي دم]]]]]]]]]]]]]]]لٍ  م]]]]]]]]]]]]]]]ن ج]]]]]]]]]]]]]]]ربٍ  ي]]]]]]]]]]]]]]]ا حك]]]]]]]]]]]]]]]ةً 

 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا جريم]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة التس]]]]]]]]]]]]]]]]]]يبِ  الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا رِ  ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ثم]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَ 
 ثعل]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  ن تحك]]]]]]]]]]]]]]]]]ي دھ]]]]]]]]]]]]]]]]]اءَ تري]]]]]]]]]]]]]]]]]د أَ ) ةً ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ (ي]]]]]]]]]]]]]]]]]ا 

  

ف]ي عش]رة ) الكام]ل(م]ن  1951نظم]ت ف]ي ع]ام   )306()الش]عب المص]ري إل]ى(قصيدة  -12  
  :يھا أبيات يھجو بھا ھجاء سياسيا مع الھجاء االجتماعي لزمرة من المثقفين أو أدعياء الثقافة يقول ف

 الس]]]]]]]]]]]اللم مقع]]]]]]]]]]]داً  ص]]]]]]]]]]]عدَ  ومثق]]]]]]]]]]]فٍ 
 وھ]]]]]]]]و أح]]]]]]]]دث م]]]]]]]]نھمُ  النظ]]]]]]]]ائرَ  ب]]]]]]]]زّ 

 هِ خوانِ]]]]]]]] رح]]]]]]]]بَ  ألق]]]]]]]]ى ل]]]]]]]]ه الدس]]]]]]]]تورُ 
  

 الج]]]]]]واد عل]]]]]]ى الح]]]]]]واجز يطف]]]]]]رُ  مث]]]]]]لَ   
 وھ]]]]]]و أج]]]]]]وف يص]]]]]]فرُ  وش]]]]]]أى العب]]]]]]اقرَ 

 يتخي]]]]]]]]]]رُ  م]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]اء م]]]]]]]]]]ن ألوان]]]]]]]]]]هِ 
  

ك]ل القص]يدة ) مجزوء الكامل(من  1951نظمت في عام   )307()تنويمة الجياع(قصيدة  -13  
التي تجاوزت المائة بيت وواحدا ضمت الھج]اء السياس]ي واالجتم]اعي وبأس]لوب س]اخر ي]دعو في]ه 

  :يقول فيھا ) نامي(إليقاظ الجماھير بلفظ 
 ن]]]]]]]]]]]]امي الش]]]]]]]]]]]]عبِ  ن]]]]]]]]]]]]امي جي]]]]]]]]]]]]اعَ 

 ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]امي تريح]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الحاكمي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ
 يحم]]]]]]]]]]]]]]د ل]]]]]]]]]]]]]]ك الق]]]]]]]]]]]]]]انون صن]]]]]]]]]]]]]]ـ

  

 ال تقطع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي رزق األن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ   
 والتح]]]]]]]]]]]]]]امِ  ـ]]]]]]]]]]]]]ن م]]]]]]]]]]]]]]ن اش]]]]]]]]]]]]]]تباكٍ 

 ط]]]]]]]]]]]]امِ الخُ  س]]]]]]]]]]]]لسٍ  مط]]]]]]]]]]]]اوعٍ  ـ]]]]]]]]]]]]عَ 
  

وھي ستة أبيات من الھجاء ) الكامل(من  1952نظمت في عام   )308()أنا الفداء(قطعة  -14  
  :يقول فيھا ) الثبات(بعد تعطيل جريدته  شاعريقترب من االحتقار كتبھا ال خاصالسياسي وال

 عنص]]]]]]رٌ  لَ زّ نُ]]]]]]) الجب]]]]]]روت(م]]]]]]ن ع]]]]]]الم 
 م]]]]]]]]]]تمخضٍ  بع]]]]]]]]]]المٍ  ك]]]]]]]]]]ان الغري]]]]]]]]]]بُ 

 متع]]]]]]]]]]]ذبٍ  وأن]]]]]]]]]]]ا الف]]]]]]]]]]]داء لمخل]]]]]]]]]]]صٍ 
  

) الجبن]]]]]]]]]]اء(الغري]]]]]]]]]]ب بع]]]]]]]]]]الم  ك]]]]]]]]]]ان  
 ومرائ]]]]]]]]]]ي ومخ]]]]]]]]]]ربٍ  ع]]]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]]]ائنٍ 

 لح]]]]]]]]]]]]]ذائي ففدي]]]]]]]]]]]]]ةٌ  ا ال]]]]]]]]]]]]]دعيُ أّم]]]]]]]]]]]]]
  

فيھ]]ا أكث]ر م]]ن ) البس]يط(م]]ن  1952نظم]]ت ف]ي ع]ام   )309()الالجئ]ة ف]]ي العي]د(قص]يدة  -15  
فھ]]و يھج]]و الساس]]ة ويھج]]و الس]]لوك االجتم]]اعي ، أربع]]ين بيت]]ا م]]ن الھج]]اء السياس]]ي واالجتم]]اعي 

  :المنحرف يقول فيھا 
 أمس]]]]]]خةٌ  الم]]]]]]الِ  ولھم م]]]]]]ن عل]]]]]]وجِ وح]]]]]]

 الغ]]]]]]]الظ الش]]]]]]]اخبات دم]]]]]]]اً  ذوو الرق]]]]]]]ابِ 
 األوزار من]]]]]]]]]تفخٌ  م]]]]]]]]]ن ك]]]]]]]]]ل محتق]]]]]]]]]بِ 

 أنظم]]]]]]]ةٌ  الجمھ]]]]]]]ورِ  م]]]]]]]ن ي]]]]]]]دِ  تحم]]]]]]]يھمُ 
  

 ررِ وھا عل]]]]]ى الُس]]]]]ص]]]]]فّ  الخن]]]]]ازيرِ  مث]]]]]لَ   
 م]]]]]]]]ن الحج]]]]]]]]رِ  تْ دّ قُ]]]]]]]] يط]]]]]]]]وون أفئ]]]]]]]]دةَ 

 ج]]]]]]]رِ تّ الن]]]]]]]اس مُ  ب]]]]]]]دماءِ ، م]]]]]]]ن خزيھ]]]]]]]ا 
 لھ]]]]]]]]]]]]م تن]]]]]]]]]]]]داح ك]]]]]]]]]]]]األكرِ  مطاط]]]]]]]]]]]]ةٌ 

  

ومعظمھ]ا وھ]ي ) البسيط(من  1953نظمت في عام   )310()ا يستكلب الذيبكم(قصيدة  -16  
  والسياس]]]]]]]]]]]]ي يق]]]]]]]]]]]]ول  خ]]]]]]]]]]]]اصم]]]]]]]]]]]]ن الھج]]]]]]]]]]]]اء ال أكث]]]]]]]]]]]]ر م]]]]]]]]]]]]ن أربع]]]]]]]]]]]]ين بيت]]]]]]]]]]]]اً 

  :فيھا 

                                                
 . 3/313:  ن.م)305(
 . 4/23: الديوان  )306(
 . 4/71:   ن.م )307(
 . 4/111:   ن.م )308(
 . 4/113:   ن.م )309(



 

 ق]]]]]د ھزئ]]]]]تْ  ال]]]]]نكسُ  وم]]]]]ا لھ]]]]]ذا الجب]]]]]انُ 
 وس]]]]]]]]]]]ادته وغ]]]]]]]]]]]دٍ  وم]]]]]]]]]]]ا لمس]]]]]]]]]]]تخنثٍ 

 من]]]]]]]]]]]افقون ي]]]]]]]]]]]رون الن]]]]]]]]]]]اس أنھ]]]]]]]]]]]م
 وأنھ]]]]]]]]]]]]]]م ق]]]]]]]]]]]]]]ادة ص]]]]]]]]]]]]]]يد وأنھ]]]]]]]]]]]]]]م

  

 بي]]]]]بُ الرعا الغي]]]]]دِ  وم]]]]]ن ص]]]]]حبهِ ، من]]]]]ه   
 مجل]]]]]وبُ ) ال]]]]]دھناء(ري]]]]]ش النع]]]]]ام  م]]]]]ن 

 مص]]]]]]]]]احيبُ ، أماجي]]]]]]]]]د ، أب]]]]]]]]]اة ، ش]]]]]]]]]مُّ 
 غ]]]]]]]]]رُّ المص]]]]]]]]]ابيح وال]]]]]]]]]دنيا غرابي]]]]]]]]]بُ 

  

فيھ]ا أكث]ر م]ن ) الھ]زج(م]ن  1945نظم]ت ف]ي ع]ام   )311()خبت للشعر أنفاس(قصيدة  -17  
  :عشرة أبيات من الھجاء االجتماعي والسياسي يقول فيھا 

 للق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بحِ  أم الث]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روةُ 
 ى األح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]راعل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أم العب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دُ 
 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أظالف ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ أم الفك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُ 

 أرب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابٌ  أم األص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نامُ 
  

 إف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]السُ  الحس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نِ  وعن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دُ   
 ونخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اسُ  امٌ ِر ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وّ 

 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وحوش الغب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر ني]]]]]]]]]]]]]]]]]]]داسُ 
 أعج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اسُ  أم األرؤسُ 

  

فيھ]ا تس]عة أبي]ات ) البس]يط(م]ن  1959نظم]ت ف]ي ع]ام   )312()أنش]ودة الس]الم(قصيدة  -18  
  :الحرب  والسياسي واالجتماعي يقول فيھا ھاجيا خاصجمعت الھجاء ال

 عن]]]]]]ده ص]]]]]]لفٌ  قزم]]]]]]اً  الح]]]]]]ربُ  وبئس]]]]]]تْ 
 ومنطقھ]]]]]]]]]ا بلھ]]]]]]]]]اءٌ  للح]]]]]]]]]ربِ  عجب]]]]]]]]]تُ 

 ترج]]]]]]و عل]]]]]]ى نفس]]]]]]ھا البقي]]]]]]ا ويفرحھ]]]]]]ا
 وم]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]زال لھ]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]مطاء فارك]]]]]]]]ة

  

 م]]]]]]]]ن التع]]]]]]]]الي وف]]]]]]]]ي س]]]]]]]]يقانه قص]]]]]]]]رُ   
 منط]]]]]ق ھ]]]]]ذرُ  –إن اغمض]]]]]ت أو أبان]]]]]ت 

 م]]]]]]]ن ال يبق]]]]]]]ي عل]]]]]]]ى ش]]]]]]]يء وال ي]]]]]]]ذرُ 
 س]]]]]]]]وء إل]]]]]]]]ى مھ]]]]]]]]واه تنح]]]]]]]]درُ  خلي]]]]]]]]لُ 

  

فيھ]ا ثالث]ة ) مج]زوء الكام]ل(م]ن  1962نظمت في عام   )313()ب الداريا غري(قصيدة  -19  
  :يقول فيھا  خاصوعشرون بيتا من الھجاء السياسي وال

 بل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت طينتھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اجُ  ونف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وسٌ 
 خلھ]]]]]]]]]]]]]]ا يس]]]]]]]]]]]]]]تل منھ]]]]]]]]]]]]]]ا الحق]]]]]]]]]]]]]]ـ

 وم]]]]]]]]]]]]]ا أستك]]]]]]]]]]]]]ـ مس]]]]]]]]]]]]]عوراً  خ]]]]]]]]]]]]]لّ 
 أن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت ال تق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]در أن ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ز

  

 وع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارا خزي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً   
 وفق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارا ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]د ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لباً 

 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لب ال تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]في الس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عارا
 ارااح]]]]]]]]]]]]]]]]]ور رع ف]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الع]]]]]]]]]]]]]]]]]ورِ 

  

فيھ]]ا م]]ا يق]]ارب ) ال]]وافر(م]]ن  1967نظم]]ت ف]]ي ع]]ام   )314()أطي]]اف وأش]]باح(قص]]يدة  -20  
  :يقول فيھا ،  خاصأربعين بيتا من الھجاء السياسي وال

 زن]]]]]]]]]]]امى يعطف]]]]]]]]]]]ون عل]]]]]]]]]]]ى زن]]]]]]]]]]]يمٍ 
 يطلقھ]]]]]]]]]]]ا دن]]]]]]]]]]]يءٌ  الص]]]]]]]]]]]يدِ  ك]]]]]]]]]]]البَ 

 م]]]]]]]]ن غ]]]]]]]]واةٍ ) لن]]]]]]]]دن ش]]]]]]]]يوخَ ( لعن]]]]]]]]تُ 
 يس]]]]]]]]]]]]]]وقون الرذيل]]]]]]]]]]]]]]ة ف]]]]]]]]]]]]]]ي دروب

  

 قِ كم]]]]]]ا عط]]]]]]ف الجن]]]]]]اس عل]]]]]]ى الطب]]]]]]ا  
 عل]]]]]]]ى األش]]]]]]]راف ت]]]]]]]نھش م]]]]]]]ن تالق]]]]]]]ي
 ص]]]]]]]]]]]]]ناع ف]]]]]]]]]]]]]ي محايل]]]]]]]]]]]]]ة ح]]]]]]]]]]]]]ذاقِ 
 معم]]]]]]]]]]]]اة عل]]]]]]]]]]]]ى جن]]]]]]]]]]]]ف المس]]]]]]]]]]]]اقِ 

  

كثي]ر م]ن مقاطعھ]ا ف]ي ) الخفي]ف(م]ن  1943نظمت ف]ي ع]ام   )315()عالم الغد(قصيدة  -21  
  :يقول فيھا  خاصالھجاء السياسي واالجتماعي وال

 وطغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ ) س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وقةٍ (و ) س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وادٍ (م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن 
 كاألغن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ  تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اقُ  ورع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اعٍ 

 أح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ط مق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ ووض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عناه ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي 
 ة االحت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رامِ وحرمن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اه ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذّ 

 واجتنبن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اه كاجتن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اب الج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذامِ 
 وس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لبناه م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن حط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ 

                                                                                                                                                   
 . 4/157: الديوان  )310(
 . 4/169:   ن.م )311(
 . 4/335:   ن.م )312(
 . 5/193: الديوان  )313(
 . 5/269: الديوان  )314(
 . 7/173: الديوان  )315(



 

 وركلن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اه بع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]د باألق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دامِ 
  

ثالث]]ة أبي]]ات م]]ن ) م]]ن الطوي]]ل(وھ]]ي  1952نظم]]ت  )316()المص]]ير المحت]]وم(قص]]يدة  -22  
  :والسياسي يقول فيھا  خاصالھجاء ال

 هُ س]]]]]وطُ  الن]]]]]اسَ  يلھ]]]]]بُ  س]]]]]عيدٍ  أ ي]]]]]ا اب]]]]]نَ 
 أرج]]]]]و أن ت]]]]]رى ل]]]]]ك عب]]]]]رةً  لق]]]]]د كن]]]]]ت

 وإث]]]]]]]]]]]]رةٌ  وط]]]]]]]]]]]]يشٌ  ولكن]]]]]]]]]]]]ه بغ]]]]]]]]]]]]يٌ 
  

 المص]]]]]]]]ايرا ف]]]]]]]]يھم أن يخ]]]]]]]]طَّ  ويحل]]]]]]]]فُ   
 بم]]]]]]]]ن رامھ]]]]]]]]ا ق]]]]]]]]بال ف]]]]]]]]زار المق]]]]]]]]ابرا

 تعم]]]]]]]]]ي البص]]]]]]]]]ائرا م]]]]]]]]]نھنَّ  وواح]]]]]]]]]دةٌ 
  

فيھا أكثر من ثالثين بيتا ) البسيط(من  1980نظمت في عام   )317()شوقا جالل(قصيدة  -23  
  :ا يقول فيھ،  خاصمن الھجاء االجتماعي وال

 ت]]]هُ م]]]ن يحم]]]ي ظغينَ ) الح]]]ي(ف]]]ي  ل]]]م يب]]]قَ 
 م]]]]نھم ع]]]]رض جارت]]]]ه الج]]]]ارُ  ال يص]]]]رخُ 

 أنف]]]]]]]]]اً  أي]]]]]]]]]ام تبك]]]]]]]]]ي روض]]]]]]]]]ةً  ش]]]]]]]]]تانَ 
  

 م]]]]ن يرم]]]]ي ع]]]]ن الس]]]]كنِ  وال عل]]]]ى ال]]]]دارِ   
 وال يغن]]]]]]]]]]ي طليق]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]وت م]]]]]]]]]]رتھنِ 
 وي]]]]]وم ت]]]]]دعى لك]]]]]ي تبك]]]]]ي عل]]]]]ى دم]]]]]نِ 

  

رين بيتا من فيھا أكثر من عش) الكامل(من  1980نظمت في عام   )318()بغداد(قصيدة  -24  
  :يقول فيھا ،  خاصالھجاء السياسي وال

 ت]]]]]]]]نفض فوقھ]]]]]]]]ا عل]]]]]]]]ى حق]]]]]]]]بٍ  حق]]]]]]]]بٌ 
 ھا بالجاھلي]]]]]]]]]]]]]]]]]ة طين]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ وتش]]]]]]]]]]]]]]]]]دُّ 

 بالحق]]]]]]]]]د يحت]]]]]]]]]رق الص]]]]]]]]]دور وبيئ]]]]]]]]]]ة
 أو م]]]]]]ا ش]]]]]]وھت) األت]]]]]]راكُ ( م]]]]]]ا س]]]]]]افحَ 

  

 م]]]]]]]]]]ا حمل]]]]]]]]]]ت م]]]]]]]]]]ن األوزارِ  أثق]]]]]]]]]]الَ   
 وش]]]]]]]]]]]]]نارِ  ةٍ بك]]]]]]]]]]]]]ل مع]]]]]]]]]]]]]رّ  ليث]]]]]]]]]]]]]تْ 

 م]]]]]]]]]ن ن]]]]]]]]]ارِ  م]]]]]]]]]راجالً  يغل]]]]]]]]]ي بھ]]]]]]]]]نَّ 
 التات]]]]]]]]]ارِ بھ]]]]]]]]]ا أو ) المغ]]]]]]]]]ول( نط]]]]]]]]]فُ 

  

فيھا ثمانية أبيات من ) الكامل(من  1984نظمت في عام   )319()صالح خالص(قصيدة  -25  
  :يقول فيھا ، واالجتماعي  خاصالھجاء ال

 عل]]]]]]]]]]]يَّ ن]]]]]]]]]]]اھزةً ) ال]]]]]]]]]]]ذئابُ ( ع]]]]]]]]]]]وتِ 
 م]]]]]]]]]]]]ن لحم]]]]]]]]]]]]ي وك]]]]]]]]]]]]ل دمٍ  ينھش]]]]]]]]]]]]نْ 

 ا رھ]]]]]]]]]]]ن مجتم]]]]]]]]]]]عٍ إنّ]]]]]]]]]]]) أص]]]]]]]]]]]الح(
 يس]]]]]]]]]]]]]ر الص]]]]]]]]]]]]]الحين ب]]]]]]]]]]]]]ه خلس]]]]]]]]]]]]]اً 

  

مفترس]]]]]]]]]]]]ا  ال]]]]]]]]]]]]ذئبَ  تثي]]]]]]]]]]]]رُ  اً فرص]]]]]]]]]]]]  
 لخي]]]]]]]]]]ر الن]]]]]]]]]]اس ق]]]]]]]]]]د حبس]]]]]]]]]]افي]]]]]]]]]]ه 

 يخش]]]]]]]]ى اللص]]]]]]]]وص في]]]]]]]]ذبح العسس]]]]]]]]ا
 والط]]]]]]]]]]]]]]]الحون يس]]]]]]]]]]]]]]]وؤھم خلس]]]]]]]]]]]]]]]ا

  

) مج]]زوء الكام]]ل المرف]]ل(م]]ن  1965نظم]]ت ف]]ي ع]]ام   )320()ح]]تم أن تس]]في(قص]]يدة  -26  
  :وكلھا أربعة عشر بيتا من الھجاء يقول فيھا  خاصويجمع فيھا الجواھري الھجاء السياسي مع ال

 أن تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]في س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]في وح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تمٌ 
 القطي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ادام منب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وذ 

 بالص]]]]]]]]]]]]]]]بيا الرك]]]]]]]]]]]]]]]اضُ  واألق]]]]]]]]]]]]]]]رعُ 
 والقي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا السياس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةِ  رج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لُ 

  

 رأس]]]]]]]]]]]]]ك تح]]]]]]]]]]]]]ت خ]]]]]]]]]]]]]فِّ  م]]]]]]]]]]]]]ا دامَ   
 ـ]]]]]]]]]]]ف وزي]]]]]]]]]]]ر دولت]]]]]]]]]]]ك المص]]]]]]]]]]]في

 لص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فِّ  ِن م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فٍّ 
 يوالتحفّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] والتوح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دِ  دةِ 

  

  بع]]]]د تق]]]]ري اتجاھ]]]]ات الخط]]]]اب الھج]]]]ائي عن]]]]د الج]]]]واھري بامت]]]]داد مس]]]]يرة الس]]]]بعين   
أن ل]م يك]ن األھ]م لتماس]ه وارتباط]ه ، نرى أن الھجاء كان غرض]ا مھم]ا م]ن أغ]راض ش]عره ، سنة 

ويتض]ح لن]ا أيض]ا أن ، الوثيق مع قضايا الوطن واإلنس]ان والظل]م والمفاس]د السياس]ية واالجتماعي]ة 
، للجواھري صورتين واضحتين في ھجائياته اتخ]ذتا نمط]ين مختلف]ين ألف]ا الخط]اب الھج]ائي عن]ده 

جادا كل الجد في التعبي]ر عنھ]ا بم]ا تملي]ه ، ية فھو في األولى نجده ملتزما بقضاياه الوطنية واإلنسان
عليه نفسه وخلجاتھا تجاه الواقع المعيش متخذا من الھجاء خطابا وجدانيا يتسع ف]ي ال]نص الش]عري 

 –ونج]د ف]ي  الص]ورة األخ]رى أن الج]واھري جع]ل خطاب]ه الھج]ائي ،ليعبر عن رفضه واحتجاجه 

                                                
 . 7/205:  ن.م)316(
 . 5/283: ديوان الجواھري طبعة بيسان )317(
 . 289/ن .م )318(
 . 323/ن .م )319(
 . 359/واھري دراسة ووثائق جال )320(



 

خاللھا عن إحساسه ونظرته لحقيقة الواقع المر ذا نمطية ساخرة عبر من  –وإن تلبس فيه الوجدان 
وقد جاءت ھذه النمطية الساخرة وقد تجاذبھا ، وما ضم من تناقضات ظاھرة أو غير ظاھرة للناس 

وعلي]ه يمكنن]ا أن نقس]م الھجائي]ات ، االحتقار واالستھزاء والتھكم فضال عن مش]اعر الغض]ب عن]ده 
  :النمط الجاد والنمط الساخر ، على نمطين 

  
  :النمط الجاد  -1

،  اً جاء ھذا النمط ف]ي ھجائيات]ه كثي]را وق]د ك]ان في]ه الج]واھري ج]ادا غي]ر س]اخر أو متھكم]  
ملتزما بقضاياه الوطنية ومعبرا عنھا بما اعتمل في نفسه من مش]اعر غاض]بة إزاء ظل]م سياس]ي أو 

 )321(ھذا النمط الجاد  وقد ورد. أو االنحراف في األخالق والفكر والثقافة ، طبقية اجتماعية ودينية 
ات اتج]]اه سياس]]ي وف]]ي ھجائيات]]ه ف]]ي قص]]ائد مختلف]]ة االتجاھ]]ات الھجائي]]ة فم]]ن القص]]ائد م]]ا كان]]ت ذ

  .ات اتجاه اجتماعي وذ وأخريات خاصوأحيانا 
  

 )324()وخ]زات(و )323()الش]اعر الس]ليب(و )322()النقم]ة(وأول قصائد ھذا النمط الجاد قصيدة   
 )328()س]بحان م]ن خل]ق الرج]ال(و قص]يدة  )327()ذب الخ]ائفونك(و )326()النجوى(و )325()يا فراتي(و

  :التي يقول فيھا 
 ممل]]]]]]]]]]]]]]وءةٌ  وطن]]]]]]]]]]]]]]ي وداؤك أنف]]]]]]]]]]]]]]سٌ 

 بل]]]]]]وى الش]]]]]]عوب مخ]]]]]]ادعون إذا ادع]]]]]]وا
 وثاق]]]]]]]]]]]]]]]]]ه اآلن يلتمس]]]]]]]]]]]]]]]]]ون ف]]]]]]]]]]]]]]]]]كَّ 

  وطن]]]]]]ي وم]]]]]]ن ل]]]]]]ك أن تع]]]]]]ود فترتق]]]]]]ي

  

 فم]]]]]]]]ن ل]]]]]]]]ي أن تب]]]]]]]]ل وتفرق]]]]]]]]ا جش]]]]]]]]عاً   
 للنص]]]]]]]]]]ح ك]]]]]]]]]]ذبت الفع]]]]]]]]]]ال المنطق]]]]]]]]]]ا

 وأح]]]]]]]دقا م]]]]]]ن بع]]]]]]]د م]]]]]]]ا ن]]]]]]زل ال]]]]]]]بالءُ 
 رتق]]]]]]ىالمُ  م]]]]]]ن بع]]]]]]د م]]]]]]ا أعي]]]]]]ا وع]]]]]]زّ 

  

 )330()عل]ى ذك]رى الربي]ع(و )329()األحادي]ث ش]جون(ويستمر ظھور النمط الجاد في قصائد   
وقص]يدة  )333()بل]دتي واالنق]الب(و )332()ليت الذي بك في وقع النوائ]ب ب]ي(و )331()شوقي وحافظ(و
  :وھي من الھجاء السياسي ويقول فيھا  )334()شدة لندن(

 ب]]]]]]]]دينُ  ت]]]]]]]]لِ كلن]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]ي النف]]]]]]]]اق والخ
 وطن]]]]]]]]]ي ك]]]]]]]]]ل م]]]]]]]]]ن علي]]]]]]]]]ه وزي]]]]]]]]]رٌ 
ق]]]]]]]]]]د لففن]]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]]ل المس]]]]]]]]]]اوي فين]]]]]]]]]]ا 

 ا حس]]]]]]]]]]]]]بناوم]]]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]]]قينا إال ألنّ]]]]]]]]]]]]]
  

 فني]]]]]]]]]]]]]]]]ه مھ]]]]]]]]]]]]]]]]ارةً  ك]]]]]]]]]]]]]]]]ل ي]]]]]]]]]]]]]]]]ومٍ   
 نص]]]]]]]]]]]ب عين]]]]]]]]]]]ه كرس]]]]]]]]]]]يه واض]]]]]]]]]]]عٌ 
 م]]]]]]]]]]]]]ن نھض]]]]]]]]]]]]]ة وطني]]]]]]]]]]]]]ه ب]]]]]]]]]]]]]رداءٍ 

 هوطني]]]]]]]]]]] أن ف]]]]]]]]]]]ي الك]]]]]]]]]]]ذب ج]]]]]]]]]]]رأةً 
  

  

                                                
األمثل]ة  بع]ض  الھجائيات في إحصاء االتجاھات آخذين بالحسبان إي]راد ميعكنا الترقيم في ھذا النمط ألننا ذكرنا جتر )321(

 . الھجائية
 . 1/201: الديوان  )322(
 . 1/213:   ن.م )323(
 .  1/221:   ن.م )324(
 . 1/223:   ن.م )325(
 . 1/243:   ن.م )326(
 . 1/245:   ن.م )327(
 . 1/267:   ن.م )328(
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 . 1/301:   ن.م )330(
 . 1/307:   ن.م )331(
 . 1/317:   ن.م )332(
 . 1/381:   ن.م )333(
 . 1/389:   ن.م )334(



 

  
 )338()النفث]]ة(و )337()ش]]ھيد الع]]رب(و )336()ن]]زوات(و )335()تحي]]ة ال]]وزير(ك]]ذلك ف]]ي قص]]ائد   

  أيھ]]]]]ا (وقص]]]]]يدة  )341()ض]]]]]حايا االنت]]]]]داب(و )340()ث]]]]]ورة الوج]]]]]دان(و )339()ة الش]]]]]عورج]]]]]ائز(و
وھ]ي ف]ي  )345()الرجعي]ون(وكذلك قصيدة  )344()علموھا(وقصيدة  )343()أمان هللا(و )342()وندمرالمت

  :ھجاء بعض رجال الدين يقول فيھا 
 وحول]]]]]]]]]]]ه جب]]]]]]]]]]]ى مالي]]]]]]]]]]]ين لف]]]]]]]]]]]ردٍ أتُ 

 ف]]]]]ي عي]]]]]ون المص]]]]]لحين ش]]]]]واھقٌ  ق]]]]]ذىً 
 نفوس]]]]]]ھم وف]]]]]]ي تل]]]]]]ك مبط]]]]]]انون ص]]]]]]غرٌ 

 ع]]]]]]]]ادل لتھ]]]]]]]]دمتْ  ل]]]]]]]]و ك]]]]]]]]ان حك]]]]]]]]مٌ و
  

 ت الص]]]]]]]]]]دقاتُ عل]]]]]]]]]]يھم حلّ]]]]]]]]]] أل]]]]]]]]]]وفٌ   
 ب]]]]]]]]]]دت حولھ]]]]]]]]]]ا مغم]]]]]]]]]]ورة خرب]]]]]]]]]]اتُ 
 وف]]]]]]]]ي ھ]]]]]]]]ذه غرث]]]]]]]]ى البط]]]]]]]]ون أب]]]]]]]]اةُ 

 ھ]]]]]]]]]]]ا ھ]]]]]]]]]]]اتيكم الش]]]]]]]]]]]رفاتُ عل]]]]]]]]]]]ى أھلِ 
  

 )348()المجل]]س المفج]]وع(و  )347()جربين]]ي (و )346()س]]اعة م]]ع البحت]]ري(وك]]ذلك ف]]ي قص]]ائد   
ء السياسي وقد بدأھا الجواھري بشيء من التھكم وھي من الھجا )349()الخاتون مس بل إلى(وقصيدة 

  .الھجاء الجاد  إلىوانتقل بعدھا 
  
  

ي]دي ھ]]ذه (و )351()الحزب]ان المتآخي]ان(و )350()ف]ي س]بيل الجم]اھير(وج]اء أيض]ا ف]ي قص]ائد   
  :التي يقول فيھا  )354()الدم يتكلم(و )353()المحرقة(و )352()رھن

 لإلم]]]]]]]]]]ام ارتكاض]]]]]]]]]]اً  الن]]]]]]]]]]اسُ  مش]]]]]]]]]]تْ 
 ركاك]]]]]]]]اً  وج]]]]]]]]اً ھ ف]]]]]]]ي س]]]]]]]]بيل األف]]]]]]]]رادِ 

 الشع]]]]ـ طعن]]]]وا ف]]]]ي الص]]]]ميم م]]]]ن ي]]]]ركنٍ 
 وب]]]]]]]]]]]ذيءٍ  ش]]]]]]]]]]]حنوھم م]]]]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]]]]ائنٍ 

  

 ومش]]]]]]]]]]ينا إل]]]]]]]]]]ى ال]]]]]]]]]]وراء ارتجاع]]]]]]]]]]ا  
 كل]]]]]]]]]]]]ه إقطاع]]]]]]]]]]]]ا الش]]]]]]]]]]]]عبُ  ذھ]]]]]]]]]]]]بَ 

 ـ]]]]]]]]]]]]ب إلي]]]]]]]]]]]]ه ونص]]]]]]]]]]]]بوا القطاع]]]]]]]]]]]]ا
 القط]]]]]]]]]]ار المتاع]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]حنَ  ومري]]]]]]]]]]بٍ 

  

 )357()لعب]]ة التج]]ارب(و  )356()عقابي]]ل داء(و )355()أنغ]]ام الخط]]وب(وج]]اء أيض]]ا ف]]ي قص]]ائد   
  :الذي ھجا فيه حتى نفسه يقول فيھا  )358()طفمعرض العوا(و
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 . 2/203:   ن.م )355(
 . 2/215:   ن.م )356(



 

 ض]]]]]]]]]]ريبةً  إذ ك]]]]]]]]]]ان النف]]]]]]]]]]اقُ  نافق]]]]]]]]]]تُ 
 لمواق]]]]]]]]]]]ف مس]]]]]]]]]]]ھداً  لق]]]]]]]]]]]تُ قولك]]]]]]]]]]]م 
 ل]]]]]]ي فيم]]]]]]ا اخت]]]]]]ارَ  الش]]]]]]عرِ  ربَّ  ولعن]]]]]]تُ 

  

 م]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]نعتي مترمض]]]]]]]]]ا متحرق]]]]]]]]]اً   
 مبغض]]]]]]]]ا داريَ حكم]]]]]]]]ت عل]]]]]]]]يَّ ب]]]]]]]]أن أُ 

 وبم]]]]]]]ا قض]]]]]]]ى ولعن]]]]]]]ت أحك]]]]]]]ام القض]]]]]]]ا
  

الم]ازني (و )360()عاش]وراء(و )359()بيل الحك]محالنا أو في س(ورود الھجاء الجاد في قصائد   
الت]ي يھج]و بھ]ا  )364()ش]باب ض]ائع(و )363()الع]دل(و )362()ب]ال عن]وان(وقصيدة وردت  )361()وداغر

خمول الشباب ولھاثه وراء المظاھر الخادعة المزيفة تاركا شأن بلده غير ملتفت للجھل المطبق فيه 
  :وھي من الھجاء االجتماعي يقول فيھا 

 كأن]]]]]]]]ه ل]]]]]]]]وى ھ]]]]]]]]زيالً إل]]]]]]]]ى الب ي]]]]]]]]دبُّ 
 فم]]]]]ا استنھض]]]]]ت من]]]]]ه الرزاي]]]]]ا عزائم]]]]]اً 

 احتمالھ]]]]]]]ا المطي]]]]]]]قِ  ل]]]]]]]دِ ف]]]]]]]ال ھ]]]]]]]و بالجَ 
 مھ]]]]]]]]]]]ذباً  وإن]]]]]]]]]]]ك ال ت]]]]]]]]]]]دري أنش]]]]]]]]]]]ئاً 

  

 نش]]]]]]]]]]أة ورض]]]]]]]]]]اعا خم]]]]]]]]]]ولٍ  ربي]]]]]]]]]]بَ   
 وال أحك]]]]]]]]]م التجري]]]]]]]]]ب من]]]]]]]]]ه طباع]]]]]]]]]ا

 ص]]]]]]]]]]]راعا المس]]]]]]]]]]]تميتِ  وال بالش]]]]]]]]]]جاعِ 
 تس]]]]]]]]]وق الرزاي]]]]]]]]]ا أم تس]]]]]]]]]وق رعاع]]]]]]]]]ا

  

 )367()أم]م تج]د ونلع]ب(و )366()لبن]ان(و )365()قط]اعاإل(وبرز الھجاء الجاد أيض]ا ف]ي قص]ائد   
أب]و (و )369()ال]تمن يذك]رى أب](و )368()ذك]رى وع]د بلف]ور(التي لم تخ]ل م]ن بع]ض ال]تھكم وقص]يدة 

  :وھي من قصائد الھجاء السياسي يقول فيھا  )370()العالء المعري
 الحفي]]]]]]]]د وج]]]]]]]]ده وب]]]]]]]]دا عل]]]]]]]]ى وج]]]]]]]]هِ 
 بعم]]]]]]]رهِ  أن يم]]]]]]]دَّ  م]]]]]]]ن ك]]]]]]]ان يحس]]]]]]]بُ 

 عي]]]]]]]]]]ةأن تري]]]]]]]]]]د ر وم]]]]]]]]]]ن الفظاع]]]]]]]]]]ةِ 
 آس]]]]]]رٍ  م]]]]]]ن ي]]]]]]دِ  المأس]]]]]]ورُ  م]]]]]]ا يطل]]]]]]بُ 

  

 للن]]]]]]]]]]]]]]]اظرين تق]]]]]]]]]]]]]]]]ارب األعم]]]]]]]]]]]]]]]]ار  
 حك]]]]]]]]م أق]]]]]]]]يم عل]]]]]]]]ى أس]]]]]]]]اس ھ]]]]]]]]اري
 ف]]]]]]]]]ي ظ]]]]]]]]]ل دس]]]]]]]]]تور لھ]]]]]]]]]ا وش]]]]]]]]]عار
 إس]]]]]]]]]]]]]داء عارف]]]]]]]]]]]]]ة وف]]]]]]]]]]]]]ك إس]]]]]]]]]]]]]ار

  

الت]ي ج]اء فيھ]ا ش]يء م]ن  )372()المقصورة(و )371()اليأس المنشور(وورود أيضا في قصائد   
وھي  )376()غضبة(و )375()دم الشھيد(و )374()يوم الشھيد(و )373()أخي جعفر(السخرية أيضا وقصيدة 

  :يقول فيھا  خاصمن الھجاء ال
ك]]]]]]]]]]]]]الغراب ب]]]]]]]]]]]]]ه  ق]]]]]]]]]]]]]ومٍ  وزع]]]]]]]]]]]]]يمُ 

 فهفيم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ال يش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِّ يغت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّر 
 أن ألق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا بمعدت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هِ  يغت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ 

 رُ ْب]]]]]]]]]]]]ه كِ وف]]]]]]]]]]]]ي خطواتِ]]]]]]]]]]]] رٌ غَ ِص]]]]]]]]]]]]  
 كي]]]]]]]]]]]]]ف يغت]]]]]]]]]]]]]رُ  المغف]]]]]]]]]]]]]لُ  لَ ِھ]]]]]]]]]]]]]جَ 

 جت]]]]]]]]]]]]ريَ  الطع]]]]]]]]]]]]ام  ف]]]]]]]]]]]]راحَ  عف]]]]]]]]]]]]نَ 
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 تق]]]]]]]]]]]]]رؤه تك]]]]]]]]]]]]]ادُ  ب]]]]]]]]]]]]]ادي الغب]]]]]]]]]]]]]اءِ 
  

 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]الظن ال َخبَ]]]]]]]]]]]]]]]]]ٌر وال ُخْب]]]]]]]]]]]]]]]]]رُ 
  

الت]ي وظّ]ف فيھ]ا  )378()ھاش]م ال]وتري(و )377()فلس]طين(وجاء الھجاء الجاد أيضا في قصائد   
عب]د الحمي]د (و )379()الش]عب المص]ري إل]ى(الجواھري ش]يئا م]ن نمطي]ة االحتق]ار لمھج]وه وقص]يدة 

الت]]ي يق]]ول فيھ]]ا وھ]]ي م]]ن الھج]]اء  )382()ف]]ي م]]ؤتمر المح]]امين(و )381()مقال]]ة كب]]رت(و )380()كرام]]ي
  :السياسي 

 ھ]]]]]]]]]]اراياتُ ) الطھ]]]]]]]]]]رِ (عل]]]]]]]]]]ى  تورفّ]]]]]]]]]]
 ھا الف]]]]]]]]]]اجرِ وتنص]]]]]]]]]]ب م]]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]]درِ 

 م]]]]]]]]]ن ح]]]]]]]]]افظٍ  ك]]]]]]]]]أن ل]]]]]]]]]م يف]]]]]]]]]د ث]]]]]]]]]مّ 
 فحس]]]]]]]]]]]]بك م]]]]]]]]]]]]ن مخب]]]]]]]]]]]]رٍ  خس]]]]]]]]]]]]ئتَ 

  

 عل]]]]]]]]]]]]ى داس]]]]]]]]]]]]رِ  الش]]]]]]]]]]]]راعِ  رفي]]]]]]]]]]]]فَ   
 ك]]]]]]]]]أن ل]]]]]]]]]م يع]]]]]]]]]د ث]]]]]]]]]م م]]]]]]]]]ن ذاك]]]]]]]]]رِ 

 فھا ناش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]حائِ  لس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ودِ 
 عن]]]]]]]]]]]]]ك وم]]]]]]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]]]]]]ابرِ  يح]]]]]]]]]]]]]دثُ 

  

 )385()كم]ا يس]تكلب ال]ذيب(و )384()ظ]الم(و )383()الالجئ]ة ف]ي العي]د(وورود أيضا في قصائد   
 )389()خلف]]]ت غاش]]]ية الخن]]]وع(و )388()أم ع]]]وف(و )387()ق]]]ال وقل]]]ت(و )386()خب]]]ت للش]]]عر أنف]]]اس(و
، التي يھجو بھا السياسة الفرنسية وھمجيتھا االستعمارية ضد أبناء الجزائر )390()قصيدة الجزائر(و

  :يقول فيھا 
 الم]]]]]]]]]]دعا الث]]]]]]]]]]ورةِ ) مط]]]]]]]]]]بخِ (وم]]]]]]]]]]ن 

 ال تطلع]]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]]دھرِ  في]]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]]وأةَ 
 عوالش]]]]]]]]] م]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]ميمِ  وي]]]]]]]]]ا قرح]]]]]]]]]ةً 

 الحي]]]]]]]]]]]]]ا ت]]]]]]]]]]]]]واري ف]]]]]]]]]]]]]أن ھ]]]]]]]]]]]]]وانَ 
  

عِ  تطھ]]]]]]]]]]]ينَ   ِة م]]]]]]]]]]]ا رح]]]]]]]]]]]تِ     للج]]]]]]]]]]]وَّ
 ال تنبع]]]]]]]]]]]]ي الغ]]]]]]]]]]]]درِ  وي]]]]]]]]]]]]ا ب]]]]]]]]]]]]ؤرةَ 

 قيئ]]]]]]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]]]]]]ديدك واستض]]]]]]]]]]]]]بعي بِ 
 أن تطلع]]]]]]]]]]]ي والع]]]]]]]]]]]دلِ  والطھ]]]]]]]]]]]رِ  ِء◌ِ 

  

ج]]]يش (و )392()الناق]]]دون(و )391()ب]]]ور س]]]عيد(وق]]]د ج]]]اء الھج]]]اء الج]]]اد أيض]]]ا ف]]]ي قص]]]ائد   
م]ؤتمر (و )396()قل]ت وق]ال(ي رباعي]ات وف] )395()أنشودة السالم(و )394()باسم الشعب(و )393()العراق

،  خ]اصوھي م]ن الھج]اء ال )399()يا ابن الفراتين(و  )398()غريب الدار(كذلك قصيدة  )397()األقطاب
  :يقول فيھا 
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 بع]]]]]]]]]]تھمُ  الق]]]]]]]]]]ولِ  خش]]]]]]]]]]ارَ  وحاش]]]]]]]]]]دينَ 
 الخ]]]]]]]]]]املون إذ استنھض]]]]]]]]]]تھم غض]]]]]]]]]]بوا

 مفزع]]]]]]]]]]]]ة والمس]]]]]]]]]]]]تطيرون غربان]]]]]]]]]]]]اً 
 والمجھ]]]]]]]زون عل]]]]]]]ى الجرح]]]]]]]ى ك]]]]]]]أنھم

  

 م ك]]]]]ان م]]]]]ا حش]]]]]دوام]]]]]نھ وأبخ]]]]]سُ  بخس]]]]]اً   
 متھم حق]]]]]]]]]]]]دواوالض]]]]]]]]]]]]العون إذا ق]]]]]]]]]]]]وّ 
 فھ]]]]]]]]م حش]]]]]]]]دُ  حت]]]]]]]]ى إذا ع]]]]]]]]نَّ ص]]]]]]]]ّداحٌ 

 األس]]]]]دُ  ّرحَ اش]]]]]تفت أن ُج]]]]] ال]]]]]ذئابِ  رب]]]]]دُ 
  

وف]]ود المش]]رقين  إل]]ى(و )401()عل]]ى الرص]]يف(و )400()ف]]ي ي]]وم الت]]أميم(وأيض]]ا ف]]ي قص]]ائد   
بھ]]ا  الت]]ي يھج]]و )404()الص]]حراء ف]]ي فجرھ]]ا الموع]]ود(و )403()وتحي]]ة ونفث]]ة غاض]]بة(و )402()تحي]]ة

  :السياسة االسبانية الظالمة تجاه المغرب واشتداد أزمة الصحراء المغربية يقول فيھا 
 العمي]]]]]]]ان أرھقھ]]]]]]]م الس]]]]]]]ادةِ  مبل]]]]]]]غُ  نْ َم]]]]]]]

 مش]]]]]رعةً  عم]]]]]وا وم]]]]]ذ بص]]]]]روا بال]]]]]دربِ 
 بھ]]]]]]]]]]ا ح]]]]]]]]]]رنٌ  إن اللي]]]]]]]]]]الي عجيب]]]]]]]]]]اتٌ 

 ص]]]]]ببٌ  مش]]]]]ى عل]]]]]يھم فھ]]]]]م ف]]]]]ي قع]]]]]رهِ 
  

 ف]]]]]]]]]يھم العق]]]]]]]]]دُ  ھم وتعاص]]]]]]]]]تْ حرم]]]]]]]]]انُ   
 ئا وال وج]]]]]دواص]]]]]ّموا فم]]]]]ا افتق]]]]]دوا ش]]]]]ي

 لم]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]مدوا لمسلس]]]]]]]]ين وأس]]]]]]]]السٌ 
 ص]]]]]عدُ  س]]]]]يرهٌ  ح]]]]]ثّ  م]]]]]ن ال]]]]]دھرِ  رك]]]]]بٌ 

  

   )406()حـبيبـتي(و )405()أزح عـن صـدرك الزبـدا(وجاء الھجاء الجاد أيضا في قصـائد   
المص]]ير (و )410()القم]ة إل]ى –المج]د  إل]ى(و )409()والمتنب]ي )408()آه عل]ى تلك]م الس]نين(و )407()وآلي]ت

وھ]]ي ،  )415()ش]]وقا ج]]الل(و )414()أفتي]]ان الخل]]يج(و )413()كف]]رت(و )412()عظم]]اء(و )411()المحت]]وم
جوابا على رسالته التي يستثيره ) جالل الطالباني(صديقه السيد  إلىھا الجواھري لالقصيدة التي أرس

يق]ول  خ]اصمن جديد بعد صمت غير قص]ير والقص]يدة م]ن الھج]اء االجتم]اعي وال) يغني(فيھا أن 
  :فيھا 

 موزع]]]]]]]]]]ةً  ذا أغن]]]]]]]]]]ي أ أش]]]]]]]]]]تاتاً  نْ َم]]]]]]]]]]
 ومس]]]]]]]]كنةٍ  أم ص]]]]]]]]ابرين عل]]]]]]]]ى ض]]]]]]]]يمٍ 

 مزع]]]]]]]]]]]]ومين ش]]]]]]]]]]]]فَّھمُ ) الطالئ]]]]]]]]]]]]عَ (أم 
 ف]]]]]]]ي وت]]]]]]]دٍ  الح]]]]]]]يِّ  كعي]]]]]]]رِ ) ال]]]]]]]ربيَط (أم 

  

 واإلح]]]]]]]]]نِ  والث]]]]]]]]]اراتِ  عل]]]]]]]]]ى التم]]]]]]]]]زقِ   
 عل]]]]ى م]]]]رأى م]]]]ن األت]]]]نِ  الحم]]]]ارِ  ص]]]]برَ 
 والغ]]]]]]بنِ  ال]]]]]]ربحِ  بس]]]]]]وقِ  التِّج]]]]]]ارِ  وج]]]]]]دُ 

 م]]]]]]]]]تھنِ ال يرض]]]]]]]]]ى لمُ  ةِ المھانَ]]]]]]]]] نَ ِم]]]]]]]]]
  

  أ أب]]]ا(و  )417()ي]]]ا اب]]]ن الثم]]]انين(وف]]]ي أكث]]]ر قص]]]يدة  )416()دادبغ]]](وورد أيض]]]ا ف]]]ي قص]]]ائد   
  

وقص]يدة  )421()ذك]رى وع]د بلف]ور(و )420()برئ]ت م]ن الزح]وف(و )419()صالح خ]الص(و )418()مھند
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ويظھر فيھا الھجاء الجاد واضحا بينا يقول فيھا  خاصوھي من الھجاء ال )422()صاح قلھا وال تخف(
:  

 ع]]]]]]]]]]]]]ن دن]]]]]]]]]]]]]سٍ  اللس]]]]]]]]]]]]]انِ  وج]]]]]]]]]]]]]ذيمِ 
 نعٍ ردت]]]]]]]]]]]]]]ه ع]]]]]]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]]]]]] ولئ]]]]]]]]]]]]]]يمٍ 

 -وأن]]]]]]]]]]]]]]]]ت ترفع]]]]]]]]]]]]]]]]ه  – مس]]]]]]]]]]]]]]]]تمناً 
 نازل]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ  ف]]]]]]]]]]]]]]]ي ك]]]]]]]]]]]]]]]لِّ  وخفي]]]]]]]]]]]]]]]اً 

  

 فھ]]]]]]]]]]]]و يع]]]]]]]]]]]]دي حت]]]]]]]]]]]]ى أذا قطع]]]]]]]]]]]]ا  
 ص]]]]]]]]]]]]نعا زائ]]]]]]]]]]]]داً  ال]]]]]]]]]]]]نقصِ  عق]]]]]]]]]]]]دةُ 

 من]]]]]]]]]ه أو وض]]]]]]]]]عا ن ن]]]]]]]]]الَ َم]]]]]]]]] ح]]]]]]]]]بَّ 
 طلع]]]]]]]]]]]]]]ا متْ ف]]]]]]]]]]]]]]إذا م]]]]]]]]]]]]]]ا تص]]]]]]]]]]]]]]رّ 

  

  : التي ھجا فيھا عبد السالم محمد عارف،  )423()أمين ال تغضب(وأيضا في قصيدة   
 الس]]]]]]]]]المْ  وع]]]]]]]]]دوَ  ح]]]]]]]]]ربٍ  ي]]]]]]]]]ا عب]]]]]]]]]دَ 

 الك]]]]]]]]]رامْ  دم]]]]]]]]]اءَ  خن]]]]]]]]]ا إنَّ ي]]]]]]]]]ا اب]]]]]]]]]ن ال
  

 م]]]]]ن زك]]]]]ى وص]]]]]لى وص]]]]]امْ  ي]]]]]ا خ]]]]]زيَ   
 اللئ]]]]]]]]]امْ  تلظ]]]]]]]]]ى ف]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]روقِ  ن]]]]]]]]]ارٌ 

  

    
  :النمط الساخر  -2

اتخذ الجواھري من السخرية في بعض قصائده أسلوبا لنقد خصومه ومھجويه فضال عن   
م ولم يطلق الجواھري النكتة والسخرية لمحض إطالقھا ول، ھجاء الواقع السياسي واالجتماعي 

السخرية ألنھا الوسيلة الناجحة للتعبير  إلىتكن لحظة عابرة اقتنصھا من دون وعي بل أنه قصد 
واقعه بعين الفاحص المشخص فقد كان يحمل  إلىوھو ينظر ، عن انفعاالت اختمرت في نفسه 

ووجد في السخرية طريقة مثيرة إليصال ما يريد في ، ھموم حاضره بنفس متمردة ومزاج رافض 
السخرية االستھزاء  إلىلقد جاءت ھذه النمطية الساخرة متنوعة المعاني عنده فضمت  ھجائه

، وقد جمعناھا في ھذا النمط وإن كان ھناك بعض االختالف فيما بينھا ، واالحتقار والذم والتھكم 
إال أننا وجدنا أنھا جميعا ترتبط بصلة وثيقة تعريفا واشتغاال في غرض الھجاء وسنراعي تصنيفھا 

  .حين نورد األمثلة الشعرية بحسب معناھا ونوعھا 
السخر (السخرية من أساليب الھجاء تقتضي تحقير من ُسَخر به أو منه أو اعتقاد تحقيره و  

أي أن السخرية تُبنى على فعل من المسخور منه يسبق  )424()يدل على فعل يسبق من المسخور منه
  .أو منه  السخرية به إلىفعل الھجاء الساخر وكأنه يدفعه 

الفرق بين االستھزاء أو (والھزء أيضا يقتضي تحقير المستھزأ به أو اعتقاد تحقيره ولكن   
  . )425()السخرية أن اإلنسان يستھزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستھزأ به من أجله

.. وتھكم عليه إذا اشتد غضبه .. تھكم على األمر وتھكم بنا والتھكم التكبر (والتھكم لغة   
،  )426()الذي يتعرض للناس بشره، المقتحم على ما ال يعنيه : لتھكم الوقوع في القوم والھَِكُم وا

أما في االصطالح ، والتھكم في اللغة أيضا االستھزاء مطلقا وھو الطعن المتدارك والغضب الشديد 
،  )427(ة والمدح في موضع السخري.. فھو الخطاب بلفظ الجالل في موضع التحقير والعذر في اللوم 

  ..أو وضع ھذا التعبير الساخر في لفظ جاد ، أي وضع السخرية في لفظ مدح 
يتوضح أن  )428()وھو اللوم في اإلساءة، ذّم يذم ذّما (والذم ال يختلف عما أوردنا كثيرا فھو   

وأن كان ، األواصر اللغوية والداللية واضحة بين السخرية واالستھزاء والتھكم والذم واالحتقار 
                                                                                                                                                   

 . 327:ن .م )420(
 . 333:  ن.م )421(
 . 337:ن .م )422(
 . 343: الجواھري دراسة ووثائق  )423(
 . 249: الفروق في اللغة ألبي ھالل العسكري  )424(
 . 249:ن .م )425(
 .ھكم : لسان العرب مادة  )426(
 . 2/375:  معجم المصطلحات البالغية وتطورھا: ظ   )427(
 .ذمم : لسان العرب مادة  )428(



 

ما اختالف في الدافع والصيغة إال إنھم جميعا ألفوا الخطاب الھجائي القاصد تحقير المھجو بينھ
  .لھا سوية ضمن إطار النمط الساخر في ھجائيات الجواھري عوالنيل منه وھذا ما دفعنا لج

عبادة (و )429()األنانية(لقد جاء ھذا النمط الساخر عند الجواھري في ھجائياته في قصائد   
  :التي تبدو السخرية جلية فيھا وھي من الھجاء السياسي واالجتماعي يقول فيھا  )430()الشر

 ف]]]]]]]]]]]]ي موق]]]]]]]]]]]]فٍ  المغ]]]]]]]]]]]]امرَ  رأي]]]]]]]]]]]]تُ 
 المق]]]]]]]]]]]]]]]]]ذعات تناول]]]]]]]]]]]]]]]]]ه األلس]]]]]]]]]]]]]]]]]نِ 

 م]]]]]]]]]]]زدرى ك]]]]]]]]]]]ذي ج]]]]]]]]]]]ربٍ  وحي]]]]]]]]]]]داً 
 حت]]]]]]]]]ى انجل]]]]]]]]]تْ  العھ]]]]]]]]]دُ  ول]]]]]]]]]م يط]]]]]]]]]لِ 

 فك]]]]]]]]]]]]ان األمي]]]]]]]]]]]]ُر وك]]]]]]]]]]]]ان ال]]]]]]]]]]]]زعيمُ 
  

 المفت]]]]]]]]]]]]]دي ب]]]]]]]]]]]]]ه يفت]]]]]]]]]]]]]دي نفس]]]]]]]]]]]]]هُ   
 من]]]]]]]]]]]ه الن]]]]]]]]]]]دي بالش]]]]]]]]]]]تمِ  ص]]]]]]]]]]]فُ ويع

 كم]]]]]]]]]]]]ا يغت]]]]]]]]]]]]دي ي]]]]]]]]]]]]روح ھض]]]]]]]]]]]]يماً 
 بالس]]]]]]]]]]]]]رمدِ  م]]]]]]]]]]]]]ا ھ]]]]]]]]]]]]]نَّ  ك]]]]]]]]]]]]]وارثُ 

 الفت]]]]]]]]]]]]]ى الس]]]]]]]]]]]]]يدِ  وك]]]]]]]]]]]]]ان مث]]]]]]]]]]]]]الُ 
  

والتي تمأل  )432()طرطرا(والتھكم فيھا بيّن  )431()أكلة الثريد(وورد أيضا في قصائد   
  :السخرية كل أبعاد القصيدة وھي من الھجاء السياسي يقول فيھا 

 ليل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا فط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وّ طوّ  إنْ 
 ا فاعت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذريأو أجرم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]و

 فق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]و وا عش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]واً أو خطبّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 أو ظلم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابرزي

  

 يأو قّص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روا فقص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ   
 يأو أن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذروا فبش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ 

 نيّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي أيُّ نج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مٍ 
 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أبھى الص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ور الظل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مَ 

  

  ثمر (في بعضھا و )434()المقصورة(و )433()أرشد العمري(وكذلك في قصائد   
عالم كله بل وقف قد انفصل عن ھذا ال(ويبدو الجواھري فيھا  )436()أطبق دجى(وقصيدة  )435()العار

والقصيدة ھي صرخات من الھجاء السياسي  )437()أزاءه وحيدا متفردا يتعادل مع ھذا الكون بمن فيه
  :يقول فيھا ، 

 النش]]]]]]]]]]]]]]ورِ  إل]]]]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]]]]ومِ  أطب]]]]]]]]]]]]]]قْ 
 خم]]]]]]]]ولُ  حت]]]]]]]]ى يق]]]]]]]]يءَ  دج]]]]]]]]ىً  أطب]]]]]]]قْ 

 لُّ حت]]]]]]]]]]]]]]ى يُم]]]]]]]]]]]]]] دج]]]]]]]]]]]]]]ىً  أطب]]]]]]]]]]]]]]قْ 
 قحت]]]]]]]]]]]]ى يحلّ]]]]]]]]]]]]:  دج]]]]]]]]]]]]ىً  أطب]]]]]]]]]]]]قْ 

  

 النص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ  يكتم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لُ  وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومِ   
 غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ  الغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابِ  أھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لِ 

 ب]]]]]]]]]]]]]]]ه غ]]]]]]]]]]]]]]]رابُ  الس]]]]]]]]]]]]]]]وادِ  نَ ِم]]]]]]]]]]]]]]
 عق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ  ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماواتٍ 

  

 )439()أيھا الوحش أيھا االستعمار(و )438()سر في جھادك(وجاءت السخرية أيضا في قصائد   
  :وھي من الھجاء السياسي واالجتماعي يقول فيھا  )440()تنويمة الجياع(و

 األذى ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امي عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى مھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دِ 
 الحص]]]]]]]]]]]]]]]]ى واستفرش]]]]]]]]]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]]]]]]]]]مَّ 

 مجي]]]]]]]]]]]]]]ـ(ن]]]]]]]]]]]]]]امي فق]]]]]]]]]]]]]]د أنھ]]]]]]]]]]]]]]ى 
 ـإل]]]]]]]]]]]]]]]](ن]]]]]]]]]]]]]]]]امي فق]]]]]]]]]]]]]]]]د غن]]]]]]]]]]]]]]]]ى 

  

 دي خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دَّ الرغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ وتوّس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  
 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي ظل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل الغم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ وتلحّ 

 الص]]]]]]]]]]]]]يامِ  أي]]]]]]]]]]]]]امَ ) الش]]]]]]]]]]]]]عبِ  ـ]]]]]]]]]]]]]عُ 
 الس]]]]]]]]]]]]المِ  ألح]]]]]]]]]]]]انَ ) ـ]]]]]]]]]]]]ه الح]]]]]]]]]]]]ربِ 

  

                                                
 . 2/129: الديوان  )429(
 . 2/191:  ن.م )430(
 . 3/26: الديوان  )431(
 . 3/119:   ن.م )432(
 . 3/177:  ن.م )433(
 . 3/201:  ن.م )434(
 . 3/313:  ن.م )435(
 . 3/405:  ن.م )436(
 . 296: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )437(
 . 4/11: الديوان  )438(
 . 4/53:   ن.م )439(
 . 4/71:  ن.م )440(



 

الشباب (و )442()ما تشاؤون(و )441()أنا الفداء(وأيضا ورد ھذا النمط الساخر في قصائد   
والسخرية  خاصوھي من الھجاء ال )444()التعويذة العمرية أو عوذت وجھك(و )443()المستخنث

  :واضحة في أجواء القصيدة التي يقول فيھا 
 وجھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]القمرْ  ذتُ ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وّ 

 نم]]]]]]]]]]]]]ـ(و) ع]]]]]]]]]]]]]اد(ب]]]]]]]]]]]]]اآلي م]]]]]]]]]]]]]ن 
 رط]]]]]]]]]]]]]ـ) العف]]]]]]]]]]]]]ص(ب]]]]]]]]]]]]]ـ هُ تُ]]]]]]]]]]]]]ذعوّ 

 الذمي]]]]]]]]]]]]]]ـ كَ دِ حاِس]]]]]]]]]]]]]] م]]]]]]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]]]]]]رِّ 
 األغبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اءَ  والش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]انئيكَ 

  

 وم]]]]]]]]]]]]]ا ازدھ]]]]]]]]]]]]]رْ  وبم]]]]]]]]]]]]]ا أض]]]]]]]]]]]]]اءَ   
 )البق]]]]]]]]]]]]]]]]]]رْ (ومنزل]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة ) ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]رود
 يُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّدخرْ  أو يبيس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باً 

 المزدھ]]]]]]]]]]]]]رْ  اكَ نعل]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]] ـ]]]]]]]]]]]]]مِ 
 طرْ المس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ب عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى حج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اكَ 

  

    
  
  

 وھي من )447()أطياف وأشباح(و )446()رونتري إلىتحية (و )445()النباشون(وفي قصائد 
  :وفيھا السخرية واضحة واالحتقار بيّن يقول فيھا  خاصالھجاء السياسي وال

 أعجم]]]]]]]]]]]يٍ  لكن]]]]]]]]]]]ةَ  ى الض]]]]]]]]]]]ادُ تش]]]]]]]]]]]كّ 
 ث]]]]]]]]]]]ورٍ  مث]]]]]]]]]]]لَ  إذا ت]]]]]]]]]]]راطنَ  يخ]]]]]]]]]]]ورُ 

 بترجم]]]]]]]]]]انِ  إل]]]]]]]]]]ى الفص]]]]]]]]]]حى ي]]]]]]]]]]دبُّ 
 بغ]]]]]]]]]]]لٍ  ع]]]]]]]]]]]دادَ  المنك]]]]]]]]]]]رونَ  وض]]]]]]]]]]]جَّ 

  

 غ]]]]]]]]اقِ  بغ]]]]]]]]اقِ  الغ]]]]]]]]رابُ  كم]]]]]]]]ا أل]]]]]]]]تكنَ   
 عل]]]]]]]]]]]ى التراق]]]]]]]]]]]ي تش]]]]]]]]]]]دُّ  هُ غالص]]]]]]]]]]]مُ 
 ال]]]]]]]]]]]]دقاقِ  هِ لِ ف]]]]]]]]]]]]ي مش]]]]]]]]]]]]اكِ  ويحك]]]]]]]]]]]]مُ 

 العت]]]]]]]]اقِ  ف]]]]]]]]ي الخي]]]]]]]]لِ  الع]]]]]]]]رقِ  يِّ ق]]]]]]]]ن
  

وھي من الھجاء االجتماعي في ضياع  )448()محمد علي كالي إلىرسالة (وكذلك في   
  :يدة التي يقول فيھا المقاييس الحقيقية في المجتمع ويؤلف التھكم والمفارقة كل صورة القص

 م]]]]]]]]]ا حمل]]]]]]]]]تْ  ك]]]]]]]]]لُّ  ف]]]]]]]]]دى عروق]]]]]]]]]كَ يَ 
 قت]]]]]]]]]]]]رنٍ عرس]]]]]]]]]]]]ك ك]]]]]]]]]]]]ل مُ  ونث]]]]]]]]]]]]ارُ  

 ض]]]]]]]]]]نيرب]]]]]]]]]]ك كي]]]]]]]]]]ف عوّ  س]]]]]]]]]]بحانَ 
 ف]]]]]]]]]]]]]]ي مالعب]]]]]]]]]]]]]]هِ  أنيس]]]]]]]]]]]]]]اً  ربع]]]]]]]]]]]]]]اً 

  

 ويعق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وبِ  داودٍ  أع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]راقُ   
 ومخط]]]]]]]]]]وبِ  عرس]]]]]]]]]]اً  م]]]]]]]]]]ن خاط]]]]]]]]]]بٍ 

 )محل]]]]]]]]]وبِ (و قف]]]]]]]]]رٍ ) حوم]]]]]]]]]لٍ (ع]]]]]]]]]ن 
 وتطري]]]]]]]]]بِ  لھ]]]]]]]]]وٍ  نْ ِم]]]]]]]]] م]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]ئتَ 

  

 )451()أالعيبكم ببغداد (و )450()عصامي(و )449()لغة الثياب(وورد أيضا في قصائد   
  :وھي من الھجاء السياسي الساخر يقول فيھا 

 ن بل]]]]]]]]]]]]]]]دٍ ِم]]]]]]]]]]]]]]] بغ]]]]]]]]]]]]]]]دادُ  خزي]]]]]]]]]]]]]]]تْ 
 غربي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بٌ  األص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باحِ  فل]]]]]]]]]]]]]]]]]]قُ 

 ومحم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دةٌ  والخن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نمٌ 
 رةٌ ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ام الفس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قِ  وبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وتُ 

  

 مقل]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  في]]]]]]]]]]]]]]]هِ  ش]]]]]]]]]]]]]]]يءٍ  ك]]]]]]]]]]]]]]]لُّ   
 تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بيبُ  الب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومِ  ونعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قُ 

 وتع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذيبُ  والنھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى جل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دٌ 
 منھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  اللي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ  وع]]]]]]]]]]]]]]]]]]رينُ 

  

                                                
 . 4/111:  ن.م )441(
 . 4/125:  ن.م )442(
 .4/155:  ن.م )443(
 . 4/165:  ن.م )444(
 . 4/245: الديوان  )445(
 . 4/321:   ن.م )446(
 . 5/269: الديوان  )447(
 . 7/19: الديوان  )448(
 . 7/73:  ن.م )449(
 . 7/201:  ن.م )450(
 . 7/235:  ن.م )451(



 

والتي يبدو فيھا احتقار الجواھري  )452()يا ابن الثمانين(عض أبيات قصيدة كذلك في ب  
والتي حفلت بالسخرية في أجوائھا وھي من  )453()عبدة الجبورية(لمھجويه وأيضا كل قصيدة 

  :يقول فيھا  خاصالھجاء ال
 م]]]]]]]]]]]]]ا ج]]]]]]]]]]]]]دى ك]]]]]]]]]]]]]ربٌ ) عب]]]]]]]]]]]]]دةَ (أ 

 الھب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ  الن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارُ  وأن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تِ 
 المعص]]]]]]]]]]]]]]]]وبَ  أدي]]]]]]]]]]]]]]]]ري رأس]]]]]]]]]]]]]]]]كِ 

 ن ذراعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]كِ ي ِم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دّ 
 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يھم ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ال بخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ تل

  

 الرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  جني]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةُ  وأن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تِ   
 ؟) لھ]]]]]]]]]]]]بِ  يأب]]]]]]]]]]]](فم]]]]]]]]]]]]ا ج]]]]]]]]]]]]دوى 

 )العص]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  جم]]]]]]]]]]]]]]]]]]رةُ ( تب]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردْ 
 ع]]]]]]]]]]]]]]ن كث]]]]]]]]]]]]]]بِ  ي الن]]]]]]]]]]]]]]اسَ تلّم]]]]]]]]]]]]]]

 بِ تُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وال رُ  وال مل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ 
  

حتم أن (وقصيدة  )454(وأيضا ورد الھجاء الساخر في أبيات ھجا بھا ساطع الحصري   
حتى في الھجا (اھري في يقول الجو )457()أبي سامر إلى(و )456()حتى في الھجا مھزلة(و )455()تسفي
  :في ھجاء عثمان العمير رئيس جريدة الشرق األوسط ) مھزلة

 اأم ل]]]]]]]م تش]]]]]]] ش]]]]]]]ئتَ ) ف]]]]]]]النٍ ( ي]]]]]]]ا اب]]]]]]]نَ 
 ب]]]]]]]]]]]]]الي وال بالش]]]]]]]]]]]]]اغلِ  ل]]]]]]]]]]]]]م ت]]]]]]]]]]]]]كُ 

 ل]]]]]]]]]]]]]]]]]وال فت]]]]]]]]]]]]]]]]]ى أمحض]]]]]]]]]]]]]]]]]ني وّدهُ 
 هُ ھج]]]]]]]]]]]]]]]]ى فطاوعتُ]]]]]]]]]]]]]]]]ح]]]]]]]]]]]]]]]]بَّ أن تُ أَ 

  

 هْ أن تدخلَ]]]]]]]]]]] فق]]]]]]]]]]]د قض]]]]]]]]]]]ى الت]]]]]]]]]]]اريخُ   
 هْ مش]]]]]]]]]غلَ  ل]]]]]]]]]يك]]]]]]]]]ان  يوم]]]]]]]]]اً  ھج]]]]]]]]]وكَ 

 ال]]]]]]]ودِّ ل]]]]]]]هْ أمح]]]]]]]ض ف]]]]]]]ي  نْ َم]]]]]]] فكن]]]]]]]تُ 
 )مھزل]]]]]]]]هْ (ج]]]]]]]]ا حت]]]]]]]]ى ف]]]]]]]]ي الھِ  فأن]]]]]]]]تَ 

  

نجد أن حضور ، بعد إحصاء الھجائيات وتصنيفھا بحسب االتجاھات واألنماط    
ة وعشرين موقعا شعريا سواء أكان قصيدة كاملة أم أجزاء ستالھجائيات في شعره كان في مائة و

 خاصةن مرة والھجائيات الثمان وخمسيفي فحضرت الھجائيات السياسية ، من قصائد مثلما بينا 
بست وعشرين مرة ومثلھا الھجائيات التي تعددت فيھا االتجاھات وظھرت الھجائيات االجتماعية 

ن األلفي قاربومجموع من األبيات قد ، مرات  خمسوھجاء رجال الدين ب ةمر إحدى عشرةب
، اھري شاعر ھجاء وھذا يؤكد ما ذھبنا إليه في بداية ھذا الفصل من أن الجو،  بيتٍ  وخمسمائة

استثمر ھجاءه لمعالجة قضايا اإلنسان والتحرر والوقوف بوجه الظلم والمفاسد االجتماعية 
سنة  سبعينل وجدان شعبه ونفسه الواعية وصوته المجلجل ألكثر من والدكتاتورية المقيتة وقد مثّ 

  .عاش فيھا 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 5/293: طبعة بيسان –ديوان الجواھري  )452(
 . 311:ن .م )453(
 . 125:  الجواھري دراسة ووثائق )454(
 . 359:ن .م )455(
 . 465:ن .م)456(
 . 475:ن .م)457(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــل الثــــــــــــانيالفصـــــــ
  دوافـــــــــع الھجــــــــائيــــــات 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :مدخل 

فيم]ا ي]ؤثر في]ه م]ن واقع]ه وال ينف]ك قب]ل ذل]ك عّم]ا في]ه م]ن ، ال يٌد للشاعر أو الفن]ان عموم]ا   
مّما يترك في نفسه آثاراً متباينة وھو م]ا ب]ين ، وھو يمضي في الحياة ، صراع ونزعات وما تراكم 

إبداعه أو يعيدھما إلى الوجود ش]عراً وال]دافع ھ]و م]ا ، ا وذاك يصوغ منھما معاً أو كالًّ على حدٍة ھذ
ل]ذلك ، ق]د تنبّ]ه العلم]اء الع]رب لھ]ذا  )458()الش]رارة األول]ى(يثير انفعال الشاعر لكتابة شعره أو ھو 

وتعاصت عليه الشاعر الذي لم تسمح له طباعه في كتابة الشعر ) ھـ210ت(نصح بشر بن المعتمر 
الفكرة في وقت ما بأْن ال يعجل وال يضجر ويدع]ه بي]اض يوم]ه وس]واد ليلت]ه ويع]اوده عن]د نش]اطه 

وك]]أّن بش]]ر ب]]ن المعتم]]ر يش]]ير إل]]ى أھمي]]ة الباع]]ث أو ال]]دافع ف]]ي تحفي]]ز انفع]]االت  )459(وف]]راغ بال]]ه 
لم]اء الج]اري م]ا اس]تدعى ش]ارٌد بمث]ل ا(بقوله ) ھـ216(الشاعر وقد ذھب أيضا إلى ھذا األصمعي 

وق]د روي أن ، وھ]و يؤك]د عل]ى أن ھ]ذه م]ن بواع]ث الش]عر  )460()والشرف الع]الي والمك]ان الخ]الي
رك]ب ناقت]ه وط]اف منف]رداً وح]ده ف]ي ش]عاب الجب]ال (الفرزدق كان إذا لم يتمكن من ناصية الش]عر 

دور ال]دوافع  ومم]ا يؤك]د أھمي]ة،  )461()وبطون األودية واألماكن الخالية الخربة فيعطيه الكالم قياده
أو البواعث أو الدواعي عند الشاعر والتفاته لھا ألنھا المحفزة في إطالق النص الشعري وھي كلھا 
دواٍع نفسية داخلية ما أجاب به الشاعر أرطأة بن سھيّة عبد الملك ب]ن م]روان ح]ين س]أله ھ]ل تق]ول 

ض]ُب وإنم]ا يك]ون الش]عر كيف أقول وأن]ا م]ا أش]رب وال أط]رُب وال أغ(اآلن شعراً ؟ فأجابه أرطأة 
  . )462()بواحدة من ھذه

ھ]ذه ال]دوافع والبواع]ث الت]ي يُس]تدعى بھ]ا الش]عر وس]ّماھا ) ھ]ـ463ت(وقد ذكر ابن رشيق   
  . )463(ضروبا وھي التي تشحذ القرائح وتنبه الخواطر وتلين عريكة الكالم وتسھل طريق المعنى 

أن للش]]عراء (الش]]اعر فأوض]]ح  القرط]]اجني دور ال]]دوافع المحف]]ز ف]]ي نش]]أة انفع]]االت وذك]]ر  
أغراضا أّوَل ھي الباعثة عل]ى ق]ول الش]عر وھ]ي أم]ور تح]دث عنھ]ا ت]أثرات وانفع]االت لك]ون تل]ك 

  . )464()األمور مما يناسبھا ويبسطھا أو ينافرھا ويقبضھا
ف]ي نف]س  ك]ل م]ا ف]ي البيئ]ة م]ن تفاص]يلالدافع الموضوعي ھو ما أملت]ه  والدوافع اثنان ھما  

ف]ي أيجاد ما ينسجم معه في انفعاالته ويحفزھا على الظھور وقد يتغير تأثير ال]دافع الشاعر محاولة 
  . ستعداده وخضوعه لقوة ھذا الدافعالالشاعر  نفس

                                                
 .في إحدى المحاضرات ) المشرف على الدراسة(ذا عّرفه الدكتور علي كاظم أسد ھك )458(
 . 1/136: البيان والتبيين : ظ  )459(
 . 1/206: العمدة  )460(
 . 1/207:  م.ن )461(
 . 1/24: الشعر والشعراء  )462(
 . 1/205: العمدة : ظ  )463(
 . 11:مد الحبيب بن الخوجة تحقيق مح –حازم القرطاجني  –منھاج البلغاء وسراج األدباء  )464(



 

فھو الالش]عور الك]امن ال]ذي اختم]ر ف]ي نف]س الش]اعر  أو النفسي الذاتيالثاني ھو أما الدافع   
ه فروي]]د ح]]ين اعتق]]د أن الالش]]عور وھ]]و اي]]رمن]]ذ طفولت]]ه وأص]]بح منب]]ع اإلب]]داع فيم]]ا بع]]د وھ]]ذا م]]ا 

وفّص]ل ھ]ذا إل]ى أن]ه يتك]ون م]ن ھ]ذا ال]رأي في فقه يونج اھو منبع اإلبداع وقد و) مكتسب شخصي(
 إل]ىكتسب شخصي كما عند فرويد والث]اني ھ]و فط]ري جمع]ي انتق]ل بالوراث]ة ماألول ھو ،  قسمين

  . )465(ع األعمال الفنية العظيمة الشخص حامال آثار خبرات األسالف وھذا القسم الجمعي ھو منب
عدم االھتمام بالدوافع الالشعورية فقط ولكن  إلىوقد ذھب بعض الباحثين في قضية الدوافع   

 )466()بالعناصر الشعورية وقبل الشعورية ف]ي شخص]ية الكات]ب وك]ذلك بظروف]ه االجتماعي]ة(أيضا 
  .ر وذلك لإلحاطة بجميع الدوافع في تحليل عملية اإلبداع عند الشاع

للوق]]وف عل]]ى عالق]]ة ال]]دوافع ب]]النص الش]]عري س]]وف نكتف]]ي بدراس]]ة رأي]]ين بم]]ا يتناس]]ب و  
وھو يفاضل ب]ين  الرأي األول ھو ما نسب لإلمام علي بن أبي طالب ، وصلتھما بالدوافع 

،  )467()الق]يس ب]ن حج]ر ؤفالذي ل]م يق]ل رغب]ة وال رھب]ة ام]ر، إن لم يكن فضلھم : (الشعراء بقوله 
  ال]]]]]]]]]]]]]]رأي ع]]]]]]]]]]]]]]ن ت]]]]]]]]]]]]]]أثير ال]]]]]]]]]]]]]]دوافع ف]]]]]]]]]]]]]]ي نت]]]]]]]]]]]]]]اج  يفص]]]]]]]]]]]]]]ح لن]]]]]]]]]]]]]]ا ھ]]]]]]]]]]]]]]ذا

  .الناحية اإلبداعية باستقرار الشاعر النفسي فقط  -بھذا الرأي–فاإلمام علي لم يقيد ، الشاعر 
والرغب]ة ش]عور نفس]ي يع]ارض ) الرغبة والرھب]ة(الدوافع الموضوعية بـ عيّناإلمام بل إن   

بق مع الرھبة وھي اإلحساس بالخوف يتوحد من مؤثر خارجي وكذا األمر ينط،  )468(اإلرادة غالبا 
ل الشاعر الذي ال يقع تحت فضّ أن نلحظ أن ھذا الرأي يُ  عالشديد بمحفز خارجي أيضا وبذلك نستطي

دافع]ان ال ي]وفران ، فالرھبة والرغبة وقد قرنھما اإلمام علي معا ص]فة وت]أثيرا ،  تأثير ھذه الدوافع
  القاع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دة الص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الحة والمحف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ز الحقيق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي لإلب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]داع 

  فكيف يتأتى اإلبداع مع الخوف والرغبة النفسية المعارضة لإلرادة اإلنسانية ؟، فني ال
ف]ي  الت]ي تحف]ّزهوھذا الرأي واضح في وقوفه في ص]ف الش]اعر وم]ع دوافع]ه الموض]وعية   

  .في عملية اإلبداع الفني ه نفعاالتخلق ا
المي]ل البش]ري : ألن في داخله ق]وتين تتص]ارعان ھم]ا ( في صراعويبدو أن الشاعر يعيش   

حد  إلىقد يذھب بعيدا ، اإلبداع  إلىللسعادة والرضاء واالطمئنان في الحياة من جھة وشوق جارف 
  .)469()يتغلب على كل رغبة شخصية

َم]ْن أراد الم]ديح فبالرغب]ة وم]ن أراد (أما الرأي الثاني فھو ل]دعبل الخزاع]ي الش]اعر بقول]ه   
أن الم]]ديح دافع]]]ه عن]]د الش]]]اعر  -بحس]]ب رأي دعب]]]ل–وھن]]]ا يتب]]ين لن]]]ا ،  )470()الھج]]اء فبالبغض]]اء

ويب]]دو أن الش]اعر الم]داح بت]]أثير ، ل ج]ائزة م]ا ي]موض]وعي يالم]س دافع]ا ذاتي]]ا في]ه وھ]و الرغب]]ة بن
أم]ا الھج]]اء ، الرغب]ة بميلھ]ا البش]ري عن]ده  تالرغب]ة ق]د خس]ر ص]راعه المفض]ي لإلب]داع وانتص]]ر

ل ف]]ي نف]]س الش]]اعر وإن حف]]زه داف]]ع خ]]ارجي يعتم]] نفس]]يوھ]]و داف]]ع ، فدافع]]ه البغض]]اء وھ]]و الك]]ره 
منتصرة باتجاه اإلبداع تاركة السعادة واالطمئنان البشريين اللذين ال يتوفران ، فالذاتية فيه واضحة 

  .أو ساسة أو قادة أو أفكارا أو مجتمعات ، ا ناسللشاعر وھو يھجو من يھجو أ
بدعين بتأثير الدافع الموضوعي ولھذا يبدو أن الجواھري المبدع ال يختلف عن غيره من الم  

 إل]]ىيرج]]ع  عن]]ده يإن ال]]دافع ال]]ذات، أو ال]]ذاتي ب]]إطالق طاقت]]ه الخالق]]ة ف]]ي نص]]ه الش]]عري الھج]]ائي 
وإذا كان فرويد يلقي الضوء على طفول]ة الفن]ان ويعتق]د أنھ]ا ستفس]ر ل]ه ،  وتفاصيل تكوينھاطفولته 

                                                
 .وما بعدھا 79: مصطفى سويف ) في الشعر خاصة(األسس النفسية لإلبداع الفني : ظ  )465(
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ك]]ل كي]]اني ( هأثير طفولت]]ه بتكوين]]ف]]إن الج]]واھري يؤك]]د معن]]ى ت]]،  )471( ةجوان]]ب الشخص]]ية البالغ]]
  . )472() على ھذه الحقبة األولى من حياتيالمتضارب المتصاعد المتنازل المتخالف المتناقض يقوم 

، التناقض م]ع بعض]ھا اآلخ]ر  إل]ىيصل بعضھا ، أكثر من صفة معا  جمعوالجواھري ھنا ي  
أ حتى مراح]ل متقدم]ة م]ن حيات]ه لذلك نش، التي انتزعت منه قسرا  أنھا نمت فيه منذ طفولتهمعتقدا 

إنما أشار ) غافال(وأظن أن الجواھري حين قال ،  )473(فال متناقضا مبلبال امشاكسا عنيدا غافال متغ
أم]ا قول]ه متغ]افال فھ]و  )474()لم يكن سليم الطوية فحس]ب وإنم]ا ك]ان ال يخل]و م]ن ب]راءة(لبرائته فھو 

  .ه وتغافال يشير إلى إنه كان يشيح بنظره في مواقف ما تعمدا من
إن الجواھري الذي ولد ونشأ في بيت نجفي عريق محب للعلم واألدب وفيه أكثر من شاعر   

تحتم عليه في صباه أن يحفظ كل يوم خطبة من نھج البالغة أو قطعة من ، وإن لم يبرعوا كبراعته 
ع]ن درس]ه  فض]ال، أمالي أبي علي القالي أو قص]يدة م]ن دي]وان المتنب]ي وش]يئا م]ن م]ادة الجغرافي]ا 

يرجو كما كان األب ) صاحب الجواھر(ي وعلومه التي دفعه إليھا أبوه دفعا ليعيد أمجاد جده الحوز
ومن جھة أخرى فإن]ه ترع]رع ف]ي أس]رة تع]اني عق]دة الزعام]ة الض]ائعة وم]ا ، ھذا من جھة ،  )475(

نش]أ م]ع  ،ترتب من إحساس والده بوقع الضيم والحيف بأن ال يك]ون ھ]و زع]يم األس]رة الجواھري]ة 
لمكابرة لرب األسرة حرصا منه على مكانته ف]ي مدين]ة ك]النجف ليص]ل رب األس]رة ، مادي ضنك 

، ھذا إلى بيع ما في البيت من أثاثات إال حصيرة بقيت تشھد على ھ]ذه األس]رة م]ن ض]يق ذات الي]د 
  . )476(وھذا ذكره الجواھري 

ض]نك كان]ت مضنية أو معيش]ة التحصيل العلمي ال تفاصيلالنشأة ھذه سواء  تفاصيل ھذهإن   
 كوين]االج]واھري ت مالم]ح ك]وينأسھمت بال شك في ت، بالغبن من زعامة مفقودة  تشعراألسرة فيھا 

ل الش]اعر ح]ر( وب]دا ذل]ك واض]حا ح]ين  ،فيما سيشھد من حياة ا بعضھا بعضصارع يظلت أدواته 
والمنص]]ب وم]]ا تس]]تحق  بغ]]داد ح]]امال عق]]دة الزعام]]ة الض]]ائعة يعم]]ر قلب]]ه األم]]ل بتحقي]]ق الج]]اه إل]]ى

   )477()العبقرية من مجد أدبي معا
فك]ان نفس]ا مشاكس]ة ، أس]ھم ف]ي بن]اء ال]دافع ال]ذاتي  استكن ف]ي نفس]هويبدو أن الصراع الذي         

لقد أيقظت ھذه الصدمة (صدمة الشعر المقدسة كما وصفھا الجواھري  لتردف ھذا،  عنيدة متناقضة
  . )478()لمة اإللھام أقرب إليَّ من كلمة الموھبةوربما كانت ك.... موھبتي الدفينة 

الش]]عري م]]ع دراس]]ة مبك]]رة وف]]ذة ل]]ألدب والعل]]وم والش]]عر م]]ع حافظ]]ة ) اإللھ]]ام( علق]]د اجتم]]  
النش]أة  تفاصيل كّونتهالجواھري التي احتضنت دافعا ذاتيا  نفسفي ،  )479(الخيال  إلىشعرية أقرب 

فض]ال ع]ن ال]دافع الموض]وعي ال]ذي ھيأت]ه مدين]ة ، ه نحو التم]رد والمشاكس]ة الذاتية واألسرية حفزّ 
مدينة ب]ال ش]جر وال عش]ب وبم]ا يش]به الش]حة ف]ي مياھھ]ا (جغرافيا ) حين ولد(فالنجف ، النجف له 

أرضھا وغط]ت ري]اح الس]موم ك]ل م]ا  إلىفقد زحف الملح من البحر اليابس ، أيضا عدا مياه اآلبار 
  . )480()فيھا بلون التراب الرمادي
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وق]د تغلغ]ل الش]عر ف]ي أكث]ر ،  )481(اك من كثرة شعرائھا مدينة من م]دن الش]عر والنجف آنذ  
طبقات مجتمعھا من كثرة المجالس األدبية والفقھية والمناسبات الحسينية ومج]الس ال]وعظ والع]زاء 

وبل]دتي (فتحضر عامة الناس عادة حتى يجد الزائر بقاال أو كاس]با يق]ول الش]عر أو يحفظ]ه أو ينق]ده 
  . )482()طلق تتميز عن كل مدن العراق بل عن كل البالد العربيةمن ھذا المن

والنجف مركز الحوزة العلمية ومح]ط أنظ]ار المس]لمين وط]الب العل]م م]ن مختل]ف األقط]ار   
مقرا له ومكانا لمدرسته العلمية ) ھـ460ت(منذ أن اتخذھا أبو جعفر الطوسي . العربية واإلسالمية 

ر له أن تتعاق]مركز قديم من مراكز العلم قُ (فھي  علي]ه الق]رون وھ]و يح]تفظ بمكانت]ه العلمي]ة فل]م  بدِّ
  . )483()يتزحزح عنھا إال لماماً 

وقد أعطت الزعامة الدينية للنجف زخما كبيرا في أن تكون مدينة القرار ال]ديني والسياس]ي   
م]]ن أھ]]م مراك]]ز الث]]ورة والتم]]رد (م]]ا تبع]]ه م]]ن عھ]]ود لتص]]بح ب]]ذلك  وأس]]واء ف]]ي العھ]]د العثم]]اني 

  . )484()المعارضةو
، ة قوي]ة ال تخض]ع للس]لطة الحاكم]ة بيس]ر مكانوقد وفرت ھذه األسباب والمعطيات للنجف   
آن]]ذاك ن]]وع م]]ن االس]]تقالل ع]]ن الحك]]م (لھ]]ا  فك]]ان، االقتص]]ادي ال]]ذاتي ھا ؤذل]]ك اس]]تغنا إل]]ىيض]]اف 

  .م 1918عام في حتى أنھا حكمت نفسھا بنفسھا إبان ثورة النجف ضد البريطانيين  )485()المركزي
وفي النجف يشخص مشھد الموت فتبدو كأنھا ميدان درامي يصطرع فيه الموت ف]ي أظھ]ر   

،  صوره من تشييع الجنائز ودفن الموتى مع الحياة في أظھر صورھا من حرك]ة وتج]ارة وزائ]رين
ف]ي  ىكب]رمتد عل]ى جھت]ه األخ]رى مقب]رة ھ]ي الفالموت والحياة فيھا ال فاصل بينھما سوى شارع ت

وف]ر للنج]ف م]ردودا اقتص]اديا وتالقح]ا لكن]ه ومع ما لھذا المشھد من بكائي]ة وح]زن وعظ]ة ، العالم 
  .الحياة النجفية  نحتحضاريا وارتباطات اجتماعية صبت جميعا في 

كما رآھا الجواھري ال]ذي ول]د  بنسيجھا الثقافي والجغرافي والديني والسياسيھاھي النجف   
فرغم أنني نقلت رحالي من أرض (ا حتى نھاية عمره إذ يقول وقد ارتبط بھ تفاصيلھا ھذهونشأ بين 

  . )486()المجدبةالبقعة إال أن جذوري بقيت في تلك ، ألرض مسافرا أو متنزھا أو شريدا 
أن ھذه البيئة النجفية أسھمت في إطالق الشرارة األولى النفعاالت الجواھري الشعرية حتى   

س صادق للبيئة النجفية الخاص]ة والس]يرة الجواھري]ة إن شاعرية الجواھري ھي انعكا(أمكن القول 
  . )487()الحافلة باالضطراب والتناقض

عل]ى ليتعامل بعد ذل]ك ،  قرارتهه أحس بزعامته تنشأ في أسرتوبين زعامة مدينته وزعامة   
  .وفق ھذا المعطى النفسي مع اآلخرين 

داث السياس]]]ية فق]]]د كان]]]ت األح]]]، لق]]]د ارت]]]بط الج]]]واھري بأح]]]داث عص]]]ره ارتباط]]]ا قوي]]]ا   
وك]ان ھ]و الش]اھد عليھ]ا بع]د أن أع]اد ص]ياغة ، واالجتماعية والثقافية أھم ال]دوافع عن]د الج]واھري 

وتج]اوز ھ]ذا إل]ى أن يك]ون م]نفعال  وھي وثائق مھم]ة للسياس]ة العراقي]ةانفعاالته الشعرية ھجائيات 
  .باألحداث السياسية في العالم 

تالل البريط]]]اني وم]]]ا رافق]]]ه م]]]ن ث]]]ورات االحف]]]العص]]]ر العثم]]]اني ف]]]ي ع]]]اش الج]]]واھري   
وما خلفتھا ھذه الوزارات من ، الوزارات فيھا  ومراحل تأليفتأسيس المملكة العراقية فوانتفاضات 

م 1958تم]وز 14حت]ى قي]ام ث]ورة ، تداعيات وأح]داث أس]ھمت ف]ي رس]م ص]ورة المجتم]ع العراق]ي 
                                                

 .علي الخاقاني : شعراء الغري : ظ  )481(
 . 1/53:ذكرياتي  )482(
 . 17:  الجواھري دراسة ووثائق )483(
 .14: مجمع األضداد  )484(
 16:  م.ن )485(
 . 1/43: ذكرياتي  )486(
 . 6: مجمع األضداد  )487(



 

أحكم]]ت قبض]]تھا عل]]ى الع]]راق  م]]ن انقالب]]ات عس]]كرية النظ]]ام الجمھ]]وري وم]]ا ك]]ان بع]]دهوتأس]]يس 
فض]ال ، وعاش الجواھري حربين عالميتين غيرتا وج]ه الع]الم ومي]زان الق]وى في]ه ، بالحديد والنار 

وق]د أث]رت ف]ي بني]ة المجتم]ع العراق]ي  ،عّما شھده من نشوء أيدلوجيات تنوعت اتجاھاتھا وأھ]دافھا 
  .والعربي والعالمي 

فاس]]تثمرھا ف]]ي تعبي]]ره ، ه ب]]ين ھ]]ذه األح]]داث وك]]ان الرج]]ل حاض]]را وُعي]]ه وذك]]اؤه وموھبت]]  
  .الفاعل كشاھد على عصره 

وس]]نتناول ف]]ي ھ]]ذا الفص]]ل تق]]ري ال]]دوافع الموض]]وعية والذاتي]]ة الت]]ي أس]]ھمت ف]]ي إط]]الق   
  :ھجائياته وبحسب اتجاھاتھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : دوافع الھجاء السياسي: أوال  
ن واقعھ]ا وق]د ش]حذت مزاج]ه قدمت تناقضات السياسة للشاعر دوافع موضوعية ف]انطلق م]  

  . )488(رضون الحكم والنظام السياسي ايغاضبون ويع وھو ممن
ونورد أمثلة من ھجائياته السياسية لنقف على دوافعھا الموضوعية والذاتية وأثرھما في بناء   

  .النص الھجائي عنده 
 )489( وبھاي]دل عل]ى ھ]ذا أس]ل، والتي نُِظمت بعد عام من ث]ورة العش]رين ) قمةنال(قصيدة  -1  

الت]]ي ق]دم فيھ]]ا العراقي]ون الغ]]الي والنف]يس م]]ن أرواح أبن]ائھم أم]]ال باالس]تقالل والحري]]ة تل]ك الث]ورة 
وبعد مرور عام تملك]تھم الحس]رة ودّب الغ]بن ف]ي نفوس]ھم وتيقن]وا أن لكنھم ، وإقامة الحكم الوطني 

ظمھ]ا وھ]ذا م]ا أش]ار وقد دفع ھذا الواقع األليم وھو دافع موض]وعي إل]ى ن، تضحياتھم ذھبت سدى 
 :بعد أن انتھى الحكم لألعاجم والنبيط  إليه الشاعر

 عب]]]]]]]]]يطِ  ه ش]]]]]]]]]بابنا ب]]]]]]]]]دمٍ ركَن]]]]]]]]] وط]]]]]]]]]ٌن أقام]]]]]]]]]تْ 
 والنب]]]]]]]]يطِ  األع]]]]]]]]اجمِ  ي]]]]]]]]ا للرج]]]]]]]]ال تالقفت]]]]]]]]ه ي]]]]]]]]دُ 

 النش]]]]يطِ  إل]]]]ىالنش]]]]يط عل]]]]ى افتق]]]]ار الخ]]]]املين  س]]]]قَط 
 عل]]]]ى حبوط]]]]ِك ي]]]]ا ب]]]]الدي ال حب]]]]وطي ولق]]]]د بكي]]]]تُ 

  

 زادالذي ك]ان  غير المرضيالواقع السياسي  إلىذاتيا يضاف  دافعا كانتويبدو أن الحسرة   
الذي جاھد أبناؤه لتكون عاقبة ھ]ذا الجھ]اد ھذه الدوافع ليصور حال وطنه  هلقد حفزت، أبناء العراق 

يح]اول إيق]اظ وطن]ه بنب]رة  بھ]ذا الش]عور الش]اعراليأس وھ]ا ھ]و  إلىوانتھى به المطاف  إلى الدخيل
  :تھكمية 

  ھته الحادثات من الغطيطِ نبّ ما  يا نائماً 

                                                
 .وما بعدھا  1/180: ذكرياتي : ظ  )488(
 . 1/189: الديوان  )489(



 

فيخاطبه إن كنت يا وطني ب]ين األع]اجم فأن]ا ، ال تختلف عن حال وطنه  ھيويصف حاله و  
  :ھذه حالي 

  أما أنا فكما ترى بين الطبيعة والمحيطِ 
  أو لقيطِ  ما بين وغدٍ  أٍُف لھا من عيشةٍ 

فيھج]و انفعاالت]ه  قإط]الف]ي ه يحف]ز اً دافع) الفرات(ويحضر فيھا  )490()يا فراتي(قصيدة  -2  
، بع]د أن يص]ف نھ]ر الف]رات وص]ف المح]ب المغ]رم  ھوو،  السياسة وما تفعله في الميدان العراقي

  :الھجاء متخذا من الفرات نفسه منطلقا لھجائه  إلىينتقل 
 نھ]]]]]]]]]رٌ  يحاكي]]]]]]]]]كَ  ي]]]]]]]]]ا فرات]]]]]]]]]ي وھ]]]]]]]]]لْ 

 أض]]]]]]]]]اعوا ع]]]]]]]]]ربٌ  جانبي]]]]]]]]]كَ  ملك]]]]]]]]]تْ 
 م]]]]]]]]]]نھم جل]]]]]]]]]]ودٌ  بالص]]]]]]]]]]غارِ  نض]]]]]]]]]]جتْ 

  

 العش]]]]]]]يِّ  دِ الض]]]]]]]حى وب]]]]]]]ر ف]]]]]]]ي جم]]]]]]]الِ   
 قص]]]]]]]]يِّ  عھ]]]]]]]]دَ ،  إذ أض]]]]]]]]اعوا حم]]]]]]]]اكَ 

 بك]]]]]]]]]]]]]يِّ  الجل]]]]]]]]]]]]]ودُ  تنض]]]]]]]]]]]]]جُ  ولق]]]]]]]]]]]]]دْ 
  

  يتح]]]]ين الف]]]]رص إلط]]]]الق المكب]]]]وت م]]]]ن مش]]]]اعره الھجائي]]]]ة لم]]]]ا آل إلي]]]]ه ح]]]]ال  ھ]]]]وو  
أو ربما ، ھو العراق داللة ال اختصارا  هوالفرات ھنا عند، والحقيقة أنه يريد حال العراق ، الفرات 

  .ھو شطر يريده من العراق 
  طّوعھ]]]ا ف]]]ي ختامھ]]]ا لم]]]ا يري]]]د  ولكن]]]ه،  ب]]]دايتھا ال تُنب]]]ئ ع]]]ن ني]]]ة ھج]]]اء إن القص]]]يدة ف]]]ي  

  :ھو 
 نطقن]]]]]]]]]ا حت]]]]]]]]]ى رمين]]]]]]]]]ا بھج]]]]]]]]]رٍ  ق]]]]]]]]]دْ 

 وم]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]ا الزم]]]]]]]]انِ  ورض]]]]]]]]ينا حك]]]]]]]]مَ 
  

 ھمن]]]]]]]]]]]]]ا بع]]]]]]]]]]]]]يِّ وس]]]]]]]]]]]]]كتنا حت]]]]]]]]]]]]]ى اتُ   
 بالمرض]]]]]]]]]]]]]]يِّ  الزم]]]]]]]]]]]]]]انِ  ن احتك]]]]]]]]]]]]]]امُ 

  

ذل]ك النھ]ر العظ]يم دلي]ل  غي]ره ف]الفرات ابدوافع ال يس]تثمرھ يُدفعربما  الشاعر ويبدو لنا أن  
  : يطّوحه الترميزالخصب والنماء والعذوبة أصبح عند الجواھري فعال يثير عنده ھجاء 

 يومن]]]]]]]]]]ا مث]]]]]]]]]]ل أم]]]]]]]]]]سٍ  ف]]]]]]]]]]إذا ك]]]]]]]]]]لُّ 
 أم]]]]]]]]]]]راً  نمل]]]]]]]]]]]كُ  وعلمن]]]]]]]]]]]ا أن ل]]]]]]]]]]]يسَ 

  

 رش]]]]]]]]]]]]دنا مث]]]]]]]]]]]]ل غ]]]]]]]]]]]]يِّ  وإذا ك]]]]]]]]]]]]لُّ   
 )الوص]]]]]]]]يِّ ( فص]]]]]]]]برنا عل]]]]]]]]ى احتك]]]]]]]]امِ 

  

أراد ] [لة بعيدة جداً وھي أن الرسول وربما أراد الشاعر في ھذه القصيدة أن يدّل دال  
فھ]و يش]به ، لھذه األمة نصحا ولكّن أحدھم ظّن ب]ه احتض]ارا والمحتض]ر يھج]ر عل]ى ع]ادة الع]رب 

حاله بذلك الحال تشبيھا خاليا من ارتباط بشيء أو ربما أراد وھو في عمق]ه المش]ھور عن]ه أرتباط]ا 
والوصي وصبرنا ، عماق التاريخ اإلسالمي فھجر بھذه الكلمة التي ال ترد عنده بال معنى يرّن في أ

كلمات ال تمّر بال معنى وھي كلمات تطارد ھذه األغلبية في الع]راق بمعن]ى أن الش]اعر ... ورشدنا 
، أراد بالفرات الشيعة الذين أقصوا من الحكم وھم ناصحون لبلدھم كما أراد رسول هللا نصحا لألمة 

ألقلية السنيّة على عادته واستراتيجيته مع الشعوب الت]ي يحتلھ]ا ولكن االحتالل البريطاني اتفق مع ا
فبريطانيا تتفق مع األقلية التي تظن نفسھا مظلومة من األكثرية فتس]لمھا الحك]م لتھ]رع إليھ]ا كلم]ا ، 

والجواھري وإن كان يرفض الطائفية رفضا ش]ديدا ولكن]ه ، اشتدت األكثرية فتضمن بقاء االحتالل 
، ى أنّه تفريق بين الشيعة الذين ثاروا على االحتالل وبعض أعوانه من الس]نّة ھنا يعرض األمر عل

  وإن ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ان لالح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تالل أع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وان م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن 
  . )491(الطائفتين 

، وفيھا يظھر الوضع السياسي في العراق دافعا ف]ي نظ]م القص]يدة  )492()نزوات(قصيدة  -3  
يق]ول ، ة الوض]ع الق]ائم ص]ور تؤل]فأو ھي  بعضھا صلة ببعضو فيھا يتنقل بھجائه بعدة محطات ل

  : فيھا 
 االنتخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ  يع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وزهُ    ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]حيحٌ  البرلم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]انُ 

                                                
 . 1/221: الديوان  )490(
 .يدة بعد تعليقه على القص، وھذا ما يذھب إليه أيضا الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة  )491(
 . 1/395: الديوان  )492(



 

 دويٌّ  ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امَ  وفي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هِ 
  

 األح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زابُ  تجھل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هُ 
  

أم]ا ال]دوي ، طريق]ة تأليف]ه الت]ي غ]اب عنھ]ا االنتخ]اب  ايقف ھنا في محطة البرلم]ان س]اخر  
ش]ف ع]ن لكث]م ينتق]ل ، حتى عل]ى أعض]اء األح]زاب المكون]ة للبرلم]ان كنھه  فمجھولٌ الصاخب فيه 

  :المأساوية لقومه وما جرت عليه السياسة  الحال
 ق]]]]]]]]]]]ومي م]]]]]]]]]]]ن نق]]]]]]]]]]]صِ  ب]]]]]]]]]]]انَ  ق]]]]]]]]]]]دْ 

 لم]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ي من]]]]]]]]]]]]]]]]]هُ  تْ رقّ]]]]]]]]]]]]]]]]]
 فقلن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روبٌ : ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الوا 

  

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ال تغط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الثي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ   
 الص]]]]]]]]]]]]]]]]]البُ  حت]]]]]]]]]]]]]]]]]ى الص]]]]]]]]]]]]]]]]]خورُ 

 ؟الح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رابُ  وأي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ : لھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م 
  

وللج]واھري ، راس]ما ص]ورة ش]عبه ال]ذي ب]دا ال]نقص في]ه واض]حا ) ن]زوات(يختم قص]يدته   
  . صف بھا كّل شاعر فھو من الطبقة الفقيرة الكادحة فلَِم ال يكون لسانھا وھو ابن لھا صنعة يت
الل]ذين لقي]ا ) عم]ر وبك]ر(نظم ھذه القصيدة راثيا بھا األخوين ) ضحايا االنتداب(قصيدة  -4  

وفيھ]ا يب]رھُن أنّ]ه وطن]ٌي ،  )493( 1928 س]نةأثن]اء إج]راء االنتخاب]ات البرلماني]ة ف]ي في مصرعھما 
اللذين مثاّل شباب الع]راق ) عمر وبكر(فقد حفّزته حادثة استشھاد األخوين ، وز األُطر الطائفية تجا

فم]ا ك]ان من]ه إالّ أن يق]ف موقف]ه ال]وطني ، الطامح للحرية واالستقالل بعيدا عن الطائفية والمذاھب 
   : يقول في رثائھما ، ھذا 

 غاب]]]]]]]]]]]ا نق]]]]]]]]]]]ينَ تمع األخ]]]]]]]]]]]وينِ  س]]]]]]]]]]]لِ 
  

 ابابطوي]]]]]]]]]]]]]ا الش]]]]]]]]]]]]] غاي]]]]]]]]]]]]]ةٍ  ألي]]]]]]]]]]]]]ةِ   
  

 ابعن]]ف واص]]فا إياھ]] بع]]د أن ھي]]أت ل]]ه التجرب]]ة ھجوم]]اً ش]]نّه عل]]ى الس]]لطةه غايت]] إل]]ىص]]ل لي  
لھا ولكنھ]ا يس]تحيل أن تل]بس  بصفات تترفع عنھا الوحوش التي يمكن أن تتخذ من لحوم البشر زاداً 

  :يقول في ھؤالء ، من جلود الضحايا ثيابا تتأنق بھا كما يفعل أصحاب السلطة 
 زاداً  بني]]]]]]]]]]]]هِ  لح]]]]]]]]]]]]ومَ تخ]]]]]]]]]]]]ذوا وق]]]]]]]]]]]]د 

 ذاباً ِك]]]]]]] رض]]]]]]]وا م]]]]]]]ن ص]]]]]]]بحھم فج]]]]]]]راً 
 م]]]]]]]]]]]نھم ص]]]]]]]]]]]دورٌ ل]]]]]]]]]]]ألذى  تْ وق]]]]]]]]]]]رّ 

  

 ثياب]]]]]]]]]]]]]ا مُ ھُ وق]]]]]]]]]]]]]د لبس]]]]]]]]]]]]]وا جل]]]]]]]]]]]]]ودَ   
 عاب]]]]]]]]]]]]االلُ  مُ ھُ شمِس]]]]]]]]]]]] وم]]]]]]]]]]]]ن أن]]]]]]]]]]]]وارِ 

 رحاب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا أفئ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دةً  وھنَّ فس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُّ 
  

ث]م يخاط]ب بل]ده  ،وھذه رؤيت]ه ف]ي نق]د س]لوك الساس]ة وقراءت]ه لواق]ع السياس]ة ف]ي الع]راق   
  :ت نصيبا منھا ته النكباالعراق الذي وفّ 

 في]]]]]]]]ا وطن]]]]]]]]]ي م]]]]]]]]]ن النكب]]]]]]]]]ات ف]]]]]]]]]أمنْ 
 علي]]]]]]]]]]]]]]ك مكاش]]]]]]]]]]]]]]فاتٌ  نتْ ُش]]]]]]]]]]]]]]خَ  وإنْ 
 قل]]]]]]]]]]وبٌ  لٍ َغ]]]]]]]]]]عل]]]]]]]]]]ى دَ  تْ طويّ]]]]]]]]]] وإنْ 

  

 ك والنص]]]]]]]]]]]]اباحظّ]]]]]]]]]]]] ت]]]]]]]]]]]]كَ فق]]]]]]]]]]]]د وفّ   
 ىح]]]]]]]]]]]]]]ابَ أو تُ  لَ جاَم]]]]]]]]]]]]]]ك أن تُ فحس]]]]]]]]]]]]]]بُ 
 رحاب]]]]]]]]]]]]]ا ةً نَ ألِس]]]]]]]]]]]]] عطي]]]]]]]]]]]]]تَ فق]]]]]]]]]]]]د أُ 

  

  الس]]]]]احة  إل]]]]]ىفيھ]]]]]ا يوس]]]]]ع دائ]]]]]رة ال]]]]]دوافع عن]]]]]ده من]]]]]تقال  )494()أم]]]]]ان هللا(قص]]]]]يدة  -5  
االح]]تالل  اتال]]ذي ع]]اش أزم]] وھ]]و، السياس]]ة البريطاني]]ة وھ]]ذا م]]ا يرغ]]ب في]]ه  ھاجي]]اً ، العالمي]]ة 

) أم]ان هللا(مل]ك األفغ]ان  عل]ىاالنق]الب ال]ذي دبرت]ه بريطاني]ا  بعدنظمت ھذه القصيدة ، البريطاني 
كث]ر م]ن ألو فيھ]ا يوج]ه ھج]اءه ،  فخلعوه بوسائلھم ع]ن الحك]م، تغلغلھا في أفغانستان  لوقوفه بوجه

، وج]ه المدني]ة اإلس]المية المتفتح]ة  ھواش]وّ  ذينال]، في أفغانستان  رجال الدينحتى أنه نال ، وجھة 
  : يقول فيھا 

 اً ّم]]]]]]]]]]]]لَ ) اإلس]]]]]]]]]]]]المِ  مدني]]]]]]]]]]]]ةُ ( أت]]]]]]]]]]]]تْ 
 رى مواطنھ]]]]]]]]]]]]]]]]ا خراب]]]]]]]]]]]]]]]]اً وال لتَ]]]]]]]]]]]]]]]]

 عون]]]]]]]]]]]]]]]]اً  للغرب]]]]]]]]]]]]]]]]يِّ  لتك]]]]]]]]]]]]]]]]ونَ ال و 
  

 وانص]]]]]]]]]]]]]داعا ال انش]]]]]]]]]]]]]قاقاً   لش]]]]]]]]]]]]]عثٍ   
 أھلوھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ا جياع]]]]]]]]]]]]]]]]]ا بي]]]]]]]]]]]]]]]]]تَ وال ليَ 

 اجتماع]]]]]]]]]]]]ا للش]]]]]]]]]]]]رقِ  ي]]]]]]]]]]]]هِ ف يھ]]]]]]]]]]]]ددُ 
  

إل]]ى م]]ا يطل]]ق علي]]ه ص]]راع يع]]رض ، م 1929ھ]]و ف]]ي ھ]]ذه القص]]يدة الت]]ي نظم]]ت ف]]ي ع]]ام   
ال]ذي ، أي صراع أھل الصليب والمس]لمين (الحضارات وكان قديما يسّمى باسم الحروب الصليبية 

و ص]راع وھ]، ال يع]ون ھ]ذا جي]داً وخ]دعوا باالس]م الجدي]د  ولك]ن المس]لمين، ظّل مستعراً إلى اآلن 

                                                
 . 1/433:  م.ن)493(
 . 1/455: الديوان  )494(



 

الحضارات ومن صوره احتاللھم لبلدان المسلمين  يساعدھم في ذلك المنافقون الجدد الذين وصفھم 
،  )495()نح]]ن معك]]م م]]ا غنم]]تم وعل]]يكم إذا قتل]]تم وليتن]]ا معك]]م فنف]]وز بالغن]]ائم ف]]وزاً عظيم]]اً ...الق]]رآن 

  . لم والمظلوم والجواھري ھنا انطلق من واقعه انطالقاً صحيحاً فسمى ھذا الصراع صراع الظا
س]باع أحكم]ت  إل]ىالعم]الء الت]ي انقلب]ت  )الخ]راف(ثم يھجو البريطانيين ومن أغروھم م]ن   

بإفسادھم لطباع ، قبضتھا على السلطة لتدمر شعبھا وتكون عبدا للھمج الرعاع الذين يفسدون الُملك 
  :يقول ، الناس والسيطرة عليھم بشتى الوسائل 

 ل]]]]]]]]]]]]]دمار ش]]]]]]]]]]]]]عبٍ  مدني]]]]]]]]]]]]]ةٌ  عف]]]]]]]]]]]]]تْ 
 ف]]]]]]]]ي خ]]]]]]]]رافٍ  خ]]]]]]]]وا التم]]]]]]]]ردَ ھ]]]]]]]]م نف
 خط]]]]]]]]]]]]َط السياس]]]]]]]]]]]]ِة أن أرادتْ  وم]]]]]]]]]]]]نْ 

  

 االرعاع]]]]]]]]]]] الھم]]]]]]]]]]]جَ  تخ]]]]]]]]]]]دمَ  ودي]]]]]]]]]]]عٍ   
 س]]]]]]]]]]]]]]]]باعا فانقلب]]]]]]]]]]]]]]]]تْ  وأغ]]]]]]]]]]]]]]]]روھنَّ 

 الطباع]]]]]]]]]]]ا أفس]]]]]]]]]]]دتْ  الُمل]]]]]]]]]]]كِ  فس]]]]]]]]]]]ادَ 
  

انتحار عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء  بعدنظمھا  )496()المجلس المفجوع(قصيدة  -6  
دھا مجلس النواب وق]د ھي]أت ھ]ذه الجلس]ة مس]احة واس]عة ألقاھا في الجلسة التأبينية التي عق، آنذاك 

فم]ن ظ]واھر (فلم تفت]ه فرص]ة كھ]ذه ، الذي ألقاه على وجوه النواب للجواھري ليتحرك فيھا بھجائه 
الجواھري أنه كان يستغل المناسبة مھما كانت ليوجھھا إلى الھجاء توجيھاً لما يري]د ھ]و ال م]ا تري]د 

ولكنھا جاءت عل]ى غي]ر ، مفترض بحسب أجوائھا أن تكون رثائية والقصيدة من ال،  )497()المناسبة
فالھجاء فيھا واضح جلي أطلق شرارته انتحار السعدون الذي يمثل الدافع الموض]وعي وراء ، ذلك 

  :نظم القصيدة التي يھاجم فيھا النواب في عقر دارھم واصفا إياھم باألخشاب واألحطاب 
 ل]]]]]]]]]]]رافعين أص]]]]]]]]]]]ابعاً  أق]]]]]]]]]]]ولُ  ولق]]]]]]]]]]]دْ 
 تختف]]]]]]]]]ي أو تعتل]]]]]]]]]ي إلش]]]]]]]]]ارةِ ا رھ]]]]]]]]]نُ 

 مُ ھ]]]]]]]]]ل أن]]]]]]]]]تُ : م س]]]]]]]]]ادتي م]]]]]]]]]اذا ن]]]]]]]]]ويتُ 
  

 ھ]]]]]]]]]]]]ا أحط]]]]]]]]]]]]ابُ أنَّ ب تح]]]]]]]]]]]]سُّ  ليس]]]]]]]]]]]]تْ   
 واإليج]]]]]]]]]]ابُ  منھ]]]]]]]]]]ا الس]]]]]]]]]]لبُ  وين]]]]]]]]]]الُ 

 أخش]]]]]]]]]ابُ  -هِ كعھ]]]]]]]]]دِ  – ال]]]]]]]]]رئيسِ  بع]]]]]]]]]دَ 
  

فھ]م ل]وال ) الن]واب(الذين استحقوا الُعلى ألنه س]ماھم ب]ـ، ثم يوغل في ھجائه محتقرا النواب   
  :ذلك ال يستحقون شيئا 

 ُع]]]]]]]]الً  مُ كُ حس]]]]]]]]بُ ) الن]]]]]]]]وابُ (يھ]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]ا أ
 مكُ رؤوِس]]]]]]] ف]]]]]]]وقَ  ت]]]]]]]رفُّ  ال]]]]]]]رئيسِ  روحُ 

  

 ولي لك]]]]]]]]]]م ي]]]]]]]]]]ا أيھ]]]]]]]]]]ا الن]]]]]]]]]]وابُ قَ]]]]]]]]]]  
 أرع]]]]]]]]]]وا لھ]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]ا تقتض]]]]]]]]]]ي اآلدابُ 

  

لما يجري  ويبدو أنه كان واعياً ،  بحسب السلوك ونمط التفكير م النواب ويصنفھم كالً ثم يقسّ   
  : يقول ، في مجلس النواب ويعرف طريقة تصرف النواب 

 مغ]]]]]]]]ائبين بفك]]]]]]]]رھِ  ترى حض]]]]]]]]وراً س]]]]]]]]
 أس]]]]]]]]اؤوا تھم]]]]]]]]ةً ل]]]]]]]]ه س]]]]]]]]ترى ال]]]]]]]]ذين 

 خ]]]]]]]]]]ائنٌ  سَ ق]]]]]]]]]]دّ يُ  أنْ  ةُ وءت]]]]]]]]]]أبى الم]]]]]]]]]]ر
  

 غ]]]]]]]ابوا ال]]]]]]]ذين ب]]]]]]]ال اعت]]]]]]]ذارٍ  ىس]]]]]]]تر  
 جميعھ]]]]]]]]ا ھ]]]]]]]]ل ت]]]]]]]]ابوا وال]]]]]]]]ى ال]]]]]]]]بالدِ 

 حس]]]]]]]ابُ  عل]]]]]]]ى الب]]]]]]]ريءِ  أو أن يط]]]]]]]ولَ 
  

جري]]دة الع]]راق ونش]]رت ف]]ي الع]]دد  إل]]ىالت]]ي أرس]]لھا ) الخ]]اتون م]]س ب]]ل إل]]ى(قص]]يدة  -7  
ويقدم للقصيدة تقديما نورده كما ھو للوقوف ، م بتوقيع عراقي 1929كانون األول في عام ) 2950(

) ال]]بالد(تنش]]ر جري]]دة ، حض]]رة ص]]احب جري]]دة الع]]راق المحت]]رم : (( عل]]ى دواف]]ع ھ]]ذه القص]]يدة 
المس بيل سكرتيرة الشرق لدار االعتماد البريطاني في العراق تباع]ا (مذكرات المرحومة الخاتون 

الي]وم غي]ر قلي]ل م]ن ھ]ذه ال]وخزات فق]د ك]ان التع]ريض بص]ورة س]مجة ) ال]بالد(نصيب ع]دد وكان 
الش]]يء ال]]ذي يأب]]اه الت]]اريخ والوج]]دان والعق]]ل وبص]]فتي أح]]د الع]]راقيين فق]]د ) الجعف]]ريين(بكرام]]ة 

المذموم]]ة وق]]د جئ]]ت بأبي]]اتي ھ]]ذه داحض]]ا لھ]]ذه التخرص]]ات وخدم]]ة ) النع]]رة(تحسس]]ت كثي]]را لھ]]ذه 
  . )498())للتاريخ

                                                
 .مقال غير منشور ، علي كاظم أسد . د) وال مناص من السؤال()495(
 . 1/501: الديوان  )496(
 علي كاظم أسد : بحث للدكتور  –تحوالت الخطاب بين مقتضيات الدافع وواقع التجربة في الشعر المعاصر  )497(
 . 1/507: ن الديوا )498(



 

فالجواھري اس]تفّزته تخرص]ات ، يتبين من ھذا التقديم الدافع الذي أسھم في بناء ھذا النص   
وليس طائفيا يبحث عن م]ورد ي]دافع ب]ه ع]ن  اً فدافع عن الشيعة وكرامتھم بصفته عراقي، المس بيل 

ن افضال عن  )المرحومة(وھذا العراقي تحسس من النعرة الطائفية المذمومة في مذكرات ، طائفته 
يرفضھا التاريخ والعقل فيقول أنه كتب القصيدة خدم]ة للت]اريخ  وخزات بريطانيا للشيعة في العراق

  .األقل أحد شھوده الكبار  فيوھو يتصرف وكأنه أحد صناع التاريخ أو 
  :يبدأ القصيدة متھكما بالمس بيل   

الت]]]]]]ي  الع]]]]]]رضِ  ق]]]]]]ل للم]]]]]]س الموف]]]]]]ورةِ 
  

 لب]]]]]]]]اسِ  خي]]]]]]]]رَ  الن]]]]]]]]اسِ  لحك]]]]]]]]مِ  لبس]]]]]]]]تْ   
  

رى تحت ھذا التھكم إقذاعاً بھذا التراكيب الذي يفھم منه العامة والخاص]ة ص]فة مش]ھورة وأ  
ُملبساً نفوذھا صورة أرسلھا لألذھان فارتسمت فوراً ارتساماً ال ) موفورة الِعرض(ال تخفى داللتھا 
أة واللباس عند المعاصرين عموما ليس عموم المالبس فكيف تبدو امر) خير لباس(تخفى مالمحه بـ

  .أجنبية لھا نفوذ وجھته لضرر العراقيين 
إن ھذا الفعل السيء قد صدر من امرأة أجنبية وّرى الشاعر عن فعلھا بلباسھا الذي يقص]ده   

فالعرب قديما تصف من يسوس الناس وھو جائر بأنّه لبس للناس جلد ذئب فاختار الجواھري ھنا ، 
  .مع المس بيل لحاجة في نفسه قضاھا ) لبس(مادة 

من حيث سياس]تھا الت]ي أص]بحت ش]ؤماً عليھ]ا فتابعھ]ا حت]ى ) المس بيل(ويمضي في ھجاء   
  .قبرھا بھذا النمط من الھجاء 

 ياس]]]]]]]تك الت]]]]]]]يالتع]]]]]]]زي ع]]]]]]]ن سِ  كِ لَ]]]]]]]فَ 
 ك أص]]]]]]بحتْ لھ]]]]]]ا حياتَ]]]]]] وقف]]]]]]تِ  خط]]]]]]طٌ 

  

 اإلف]]]]]]]]]]السِ  ع]]]]]]]]]]ادت إلي]]]]]]]]]]ك بص]]]]]]]]]]فقةِ   
 ف]]]]]]]ي األرم]]]]]]]اسِ  علي]]]]]]]ك وأن]]]]]]]تِ  ش]]]]]]]ؤماً 

  

والج]واھري يعل]م ھ]ذا وأظ]ّن أنّ]ه ، بما يق]ال  ت ال يتأثرفائدة من ھجاء ميوال شك في أن ال   
ھجا منھجاً سياسياً مفھومه االحتالل واالستغالل والتالعب بمصائر الشعوب  واألضرار بكرامتھ]ا 
ومعتقداتھا لذلك أراد إغالق ھذا الباب الذي يُف]تح عل]ى الطائفي]ة البغيض]ة الخط]رة بوج]ه م]ن يس]تَّن 

ل ومذكراتھا إال خ]ط الش]روع عن]ده فض]ال ع]ن إحق]اق الح]ق وإرجاع]ه وما كانت المس بي، بسنتھا 
  :ألھله الذين وقفوا بوجه االحتالل البريطاني 

 ك واض]]]]]]]]]حٌ إن تھزئ]]]]]]]]]ي م]]]]]]]]]نھم فع]]]]]]]]]ذرُ 
 ھموقف]]]]]]]]]]]]اتُ  مُ وھ]]]]]]]]]]]]م ال]]]]]]]]]]]]ذين ارتُك]]]]]]]]]]]]

  

 ك]]]]]]]]]اسِ  فھ]]]]]]]]]م ال]]]]]]]]]ذين س]]]]]]]]]قوك أوب]]]]]]]]]أَ   
 الخ]]]]]]دوِد ونت]]]]]]َفِ◌ ش]]]]]]عِر ال]]]]]]راسِ  لط]]]]]]مَ 

  

ما في خطابه من تحذير مفاده الوقوف عند الحق]ائق  لقد أراد أن يخدم التاريخ ألنه كان يعي  
فالشيعة أول من تصدى لبريطانيا ف]ي احتاللھ]ا ول]وال ، التاريخية ومغبة تغييرھا أو حرف مسارھا 

وش]عراؤھم وأھ]ل النج]دة والفك]ر  لوال علماؤھمتضحياتھم بأرواحھم وأموالھم ومزارعھم وأبنائھم و
ساس وبريطانيا تتخذ موقف]اً منتقم]اً م]ن ھ]ذه الطائف]ة بإقص]ائھم والقول والفعل منھم ما كان للعراق أ

فال عجب من أن تبدو المس بيل بھذا الموقف من ، عن الحكم وعرقلة نموھم وتنغيص الحياة عليھم 
إذن ھ]و ل]م يقص]د ، وال عجب أن يرد عليھا الجواھري وعلى م]ن يس]تّن بس]نتھا ھ]ذا ال]رد ، الشيعة 

وال بأس في أن يكون م]دافعا ع]ن طائف]ة ، ى النعرة الطائفية لئال تنتشر الدفاع عن طائفة بل يرد عل
فھذا ال يعني طائفية منه بل ألّن طائفة تعّرضت لھجوم أجنبي ولو تعرض]ت ديان]ة أخ]رى ، عراقية 

  :ويقول مؤكداً ھذا المعنى ، عراقية أو طائفة أخرى عراقية لرّد ھذا الرد 
 ل]]]]]]]]]]]والھم أماج]]]]]]]]]]]دٌ  الع]]]]]]]]]]]راقِ  لءُ ِم]]]]]]]]]]]

 دخال]]]]]]]]ةً  بحوا ولھ]]]]]]]]م علي]]]]]]]]هِ ق]]]]]]]]د أص]]]]]]]]
 هأخ]]]]]]]]]]]]]داني فھ]]]]]]]]]]]]]ذا كلُّ]]]]]]]]]]]]] ال ب]]]]]]]]]]]]]أسَ 

  

 أس]]]]]]]]]اسِ  بغي]]]]]]]]]رِ  بني]]]]]]]]]انٍ  ھ]]]]]]]]]و مث]]]]]]]]]لُ   
 قاس]]]]]]]]]ي م]]]]]]]]]ن قض]]]]]]]]]اءٍ  ي]]]]]]]]]ا للظليم]]]]]]]]]ةِ 

 ك]]]]]]]]]م ش]]]]]]]]]ديدو الب]]]]]]]]]اسإنّ  م]]]]]]]]]ن أج]]]]]]]]]لِ 
  



 

) ح]زب اإلخ]اء(و) الح]زب ال]وطني(اتح]اد بعد التي نظمت ) الحزبان المتآخيان(قصيدة  -8  
أن ھذا االتحاد ونتائجه ك]ان ال]دافع ،  )499(ضة وكان يمثل المعار) اإلخاء الوطني(بحزب واحد ھو 

   :يحذر فيھا االتحاديين من أالعيب خصومھم أصحاب السلطة ، لنظم القصيدة التي تحفل بالھجاء 
 أن يس]]]]]]]]]]]]]]تثير اھتم]]]]]]]]]]]]]]امكم مُ كُ أعي]]]]]]]]]]]]]]ذُ 

 بأس]]]]]رهِ  ش]]]]]عبٍ  وھ]]]]ل يرتض]]]]]ي اغض]]]]ابُ 
 ھمف]]]]]]]إنّ  ف]]]]]]]ال تع]]]]]]]ذلوھم ف]]]]]]]ي اخ]]]]]]]تالفٍ 

  

 أو مغف]]]]]]]]]]]لُ  ي]]]]]]]]]]]داري لقم]]]]]]]]]]]ةً  دن]]]]]]]]]]]يءٌ   
 مض]]]]]]]]]]]]]]للُ  إال غ]]]]]]]]]]]]]]ويٌ :  هِ وإش]]]]]]]]]]]]]]ماتِ 

 تمول]]]]]]]]]وا ودسٍّ  م]]]]]]]]]ن ك]]]]]]]]]ذبٍ  مف]]]]]]]]]اليسُ 
  

  : ةثم يبدأ ھاجيا رجال السياسي  
 تعتليھ]]]]]]]]]]ا ركاك]]]]]]]]]]ةٌ  ق]]]]]]]]]]ولٍ  زخ]]]]]]]]]]اريفُ 

[[[[[[[  تطايح]]]]]]]تْ  الص]]]]]]]حيحُ  ھا الق]]]]]]]ولُ إذا مسَّ
 بمس]]]]]]]]]]رحٍ  تم]]]]]]]]]]رُّ  ص]]]]]]]]]]بيانٍ  وألع]]]]]]]]]]ابُ 

  

 الخن]]]]]]]]]]]ا والتب]]]]]]]]]]]ذلُ  نّ ويب]]]]]]]]]]]دو عل]]]]]]]]]]]يھِ   
 منج]]]]]لُ  لِ كم]]]]]ا م]]]]]رَّ يمش]]]]]ي ف]]]]]ي الس]]]]]ناب

 مث]]]]]]]]]]لُ م ي]]]]]]]]]]ومٍ  ك]]]]]]]]]]لَّ  علي]]]]]]]]]]هِ  يق]]]]]]]]]]ومُ 
  

وما دافع ، وإن تغيرت الوجوه الحاكمة  ثبات عدائه للسلطةيبدو ، في ھذه القصيدة وغيرھا   
  .ھذه القصيدة وغيرھا إال مناسبة للھجاء وحافز للتھكم أو السخرية 

، ذكريات ثورة العشرين بعد عشر سنوات  إلىيعود فيھا و) الدم يتكلم بعد عشر(قصيدة  -9  
النت]ائج الت]ي آل]ت  إل]ىوھ]و يش]ير ،  )500( قتصادية خانقة تمرُّ على العراقيينوكانت أزمة سياسية وا

كرس]]ي الس]]لطة  إل]]ىوص]]ول رج]]ال  منھ]]ا، آلم]]ال الع]]راقيين الت]]ي كان]]ت مخيب]]ة ، إليھ]]ا ھ]]ذه الث]]ورة 
إن ذكرى الثورة العراقية ھو الدافع الذي اس]تثاره لھج]اء أرب]اب ، وساروا بالعراق باتجاه األزمات 

  :كد ھذا العنوان الذي اختاره للقصيدة ويؤ، الحكم 
 قُ]]]]]]ْل لم]]]]]]ن س]]]]]]لُت قاني]]]]]]اً تح]]]]]]ت رجلي]]]]]]ه

 ق]]]]]]]]]]]]ومي عيش]]]]]]]]]]]]ةَ  رون]]]]]]]]]]]]ي ب]]]]]]]]]]]]أنّ خبّ 
  

 ه الق]]]]]]]]]]]]]]]رى والض]]]]]]]]]]]]]]]ياعاطعتُ]]]]]]]]]]]]]]]واق  
 اللماع]]]]]]]]]]]]]]]]ا كَ ال تس]]]]]]]]]]]]]]]]اوي ح]]]]]]]]]]]]]]]]ذاءَ 

  

  :ثم يھجو ھؤالء بقسوة شديدة   
 ركاك]]]]]]]]اً  ھوج]]]]]]]]اً  األف]]]]]]]]رادِ  ف]]]]]]]ي س]]]]]]]]بيلِ 

 الشع]]]]ـ م]]]]ن ي]]]]ركنُ  طعن]]]]وا ف]]]]ي الص]]]]ميمِ 
 وب]]]]]]]]]]]ذيءٍ  ن خ]]]]]]]]]]]ائنٍ م ِم]]]]]]]]]]]نوھُ حَ َش]]]]]]]]]]]

 المنك]]]]]]]و عل]]]]]]]ى ال]]]]]]]وطنِ  مُ وھُ ث]]]]]]]م ص]]]]]]]بّ 
  

 ه إقطاع]]]]]]]]]]]]اكلُّ]]]]]]]]]]]] الش]]]]]]]]]]]]عبُ  ذھ]]]]]]]]]]]]بَ   
 طاع]]]]]]]]]]]]ابوا القُ ونّص]]]]]]]]]]]] إلي]]]]]]]]]]]]هِ  ـ]]]]]]]]]]]]بَ 

 المتاع]]]]]]]]]]ا القط]]]]]]]]]]ارِ  ش]]]]]]]]]]حنَ  ومري]]]]]]]]]]بٍ 
 التياع]]]]]]]]]]]ا ن]]]]]]]]]]]هُ مِ  اعُ يلَت]]]]]]]]]]] س]]]]]]]]]]]وطاً  بِ 

  

، قوة محركة لبناء النص الشعري فيھا يظھر الدافع الذاتي  )501()لعبة التجارب(قصيدة  -10  
وھ]ذا ب]دا واض]حا م]ن عمومي]ة الخط]اب ،  السياس]ة والطبق]ة الحاكم]ة للش]عبإحساسه بظلم والدافع 

  : يقول ، في القصيدة وتعداد صور ھذا الظلم وغياب حادث معين أو دافع محدد 
 ھ]]]]]]]االراف]]]]]]]دين فحلّ  أرضَ  غ]]]]]]]زا الجھ]]]]]]]لُ 

 ھ]]]]]]]]]ددتْ  للمص]]]]]]]]]ائبِ  ج]]]]]]]]]يشٍ  طليع]]]]]]]]]ةَ 
  

 الكتائ]]]]]]]]]بِ  الس]]]]]]]]]رايا مس]]]]]]]]تجاشَ  كثي]]]]]]]]رَ   
 المص]]]]]]]]]]]ائبِ  رأسُ  والجھ]]]]]]]]]]]لُ  هُ كرامتَ]]]]]]]]]]

  

  :إذن فالجھل يغزو العراق وطليعته حفنة من العمالء الذين حازوا أمر الحكم والسلطة   
 عص]]]]]]]]]]ابةٌ  تح]]]]]]]]]]وزَ  أنْ  فك]]]]]]]]]]ان لزام]]]]]]]]]]اً 

 س]]]]]]]]]]]]يادةُ  مَّ ت]]]]]]]]]]]]تُ  أنْ  وك]]]]]]]]]]]]ان لزام]]]]]]]]]]]]اً 
  

 أعل]]]]]]]ى المرات]]]]]]]بِ  الج]]]]]]]اهِ  بظ]]]]]]]لِ  تفيّ]]]]]]]تْ   
 األطاي]]]]]]]]]بِ ) ال]]]]]]]]]ذواتِ ( ألبن]]]]]]]]]اءِ  علي]]]]]]]]]هِ 

  

فالن]اھي اآلم]ر قض]ى ، ال من]اص م]ن حدوث]ه  ھذه بمرارة وتھكم كأن األم]ر) لزاماً (ويكرر   
  : بأن يتم أمر السلطة مثلما يريده ھو 

 هُ جموُع]]]]]]]]]]] أن تق]]]]]]]]]]]ادَ  وك]]]]]]]]]]ان لزام]]]]]]]]]]]اً 
 دس]]]]]]]]]]ائسٌ  أن تح]]]]]]]]]]اكَ  وك]]]]]]]]]]ان لزام]]]]]]]]]]اً 

  

 مھطع]]]]]]]]]]]ين لراك]]]]]]]]]]]بِ  ع]]]]]]]]]]]راةً  حف]]]]]]]]]]]اةً   
 الك]]]]]]]واذبِ  الخ]]]]]]]داعِ  اس]]]]]]]تارِ  ل]]]]]]]ه تح]]]]]]]تَ 

  

ن]]]ت م]]]ن حرم]]]ان الع]]]راقيي   ن فيرس]]]م ص]]]ورتين ث]]]م يھج]]]و الحي]]]اة المترف]]]ة لھ]]]ؤالء الت]]]ي ُكوِّ
والثانية عن الحياة ، الحياة المستھترة المنفلتة لرجال السلطة  األولى عن، ن بينھما يوازمتناقضتين 

                                                
 . 2/59: الديوان  )499(
 . 2/93:  م.ن)500(
 . 2/235: الديوان  )501(



 

البائس]]ة لمالي]]ين الع]]راقيين ليزي]]د م]]ن مأس]]اوية المش]]ھد العراق]]ي مس]]تثمرا قوت]]ه الھجائي]]ة ف]]ي رس]]م 
  : الصورتين معا 

 فيھ]]]]]]]ا خليع]]]]]]]ةً  ال]]]]]]]رقصِ  وتحي]]]]]]]ي لي]]]]]]]الِ 
 ھ]]]]]]ا م]]]]]]ن مش]]]]]]ارقٍ خمرُ  جب]]]]]]ى إليھ]]]]]]اويُ 

 الث]]]]]]]]رى س]]]]]]]]دُ تتّ  م]]]]]]]]ن اإلدق]]]]]]]]اعِ  وتل]]]]]]]]كَ 
 آلك]]]]]]لٍ  رفھ]]]]]]اً  عنھ]]]]]]ا ال]]]]]]زادُ  وق]]]]]]د ذي]]]]]]دَ 

  

 الكواع]]]]]بِ  الحس]]]]]انِ  ع]]]]]ن س]]]]]وقِ  فُ تكّش]]]]]  
 ھ]]]]]]]]]]]ا ومغ]]]]]]]]]]]اربِ بھ]]]]]]]]]]]ا تقطيرُ  يج]]]]]]]]]]]ادُ 

 العق]]]]]]]]]اربِ  جنبيھ]]]]]]]]]ا دبي]]]]]]]]]بُ  يالع]]]]]]]]]بُ 
 ص]]]]]]]فوا لش]]]]]]]اربِ  فيھ]]]]]]]ا الم]]]]]]]اءُ  وح]]]]]]]ّرمَ 

  

الذي كانت األحكام العرفية في عام  نظمھا في الوقت) حالنا أو في سبيل الحكم(قصيدة  -11  
ألنه كان  -لجنة االنضباط في وزارة المعارف  علىم تسود الشارع العراقي وقد أُحيل بسببھا 1935

  . )502(فحكمت عليه بالعزل عن وظيفته  –مدرسا في دار المعلمين الريفية 
ھ]اجم بھ]ا  ءٍ وال]ذي أّج]ج ف]ي نفس]ه مش]اعرا ھج]ا، الس]لطة  رج]الودافع القصيدة نفوره م]ن   

  :يقول فيھا ، أصحاب الكراسي السياسية 
 كوالح]]]]]]]اً  ف]]]]]]]ي ھ]]]]]]]ذي الوج]]]]]]]وهِ  وألم]]]]]]]حُ 

 يحت]]]]]]]]ى ك]]]]]]]]أننّ  وتوحش]]]]]]]]ني األوس]]]]]]]]اطُ 
  

 الكواس]]]]]رِ  الوح]]]]]وشِ  أش]]]]]باحُ  م]]]]]ن الل]]]]]ؤمِ   
 وا م]]]]]]]ن مق]]]]]]]ابرِ ُض]]]]]]]نھِ أُ  ناس]]]]]]]اً  أعاش]]]]]]]رُ 

  

السلطة يديم لھم  في الحياةفي ھجاء ھؤالء الذين اتخذوا من النفاق والتدليس منھجا  مضيوي  
 :  

 مف]]]]]]]]]اخراً  النف]]]]]]]]]اقِ  أس]]]]]]]]]اليبُ  وراح]]]]]]]]]تْ 
 ص]]]]]]]]]راحةٌ  وذم]]]]]]]]]تْ  وُحبِّ]]]]]]]]]َب ت]]]]]]]]]دليسٌ 

 مغ]]]]]]]نمٌ ،  والض]]]]]]]دِ  ب]]]]]]]ين الض]]]]]]]دِ  فَ وألُّ]]]]]]]
  

 المف]]]]]]]]]اخرِ  للض]]]]]]]]]عيفِ  قوي]]]]]]]]]اً  س]]]]]]]]]الحاً   
 الت]]]]]]]آمرِ  إال ع]]]]]]]ن طري]]]]]]]قِ  ف]]]]]]]ال ع]]]]]]]يشَ 

 ب]]]]]]]]]]ين النظ]]]]]]]]]]ائرِ  األطم]]]]]]]]]]اعُ  ق]]]]]]]]]]تْ رّ وفُ 
  

الشعب من حقوقه ھاجس]ا  المغانم غير الشرعية الناتجة من السلطة ونزقھا وحرمان وكانت  
 ش]ذوذلقضية شعبه الذي ملَّ م]ن  ذي سخرهالمعظم خطابه الھجائي قويا في نفسه نجده حاضرا في 

  :ھم عليه ھؤالء ومن ثقل ظلّ 
 ةٍ لَّ]]]]]]ثُ  أوض]]]]]]اعَ  لق]]]]]]د م]]]]]]لَّ ھ]]]]]]ذا الش]]]]]]عبُ 

ھ]]]]]م ن ك]]]]]ان ظلُّ إ الحك]]]]]مِ  أھ]]]]]لُ  وم]]]]]ا ض]]]]]رَّ 
  

 الن]]]]]]وافرِ  الح]]]]]]روفِ  ه مث]]]]]]لَ ين]]]]]]ب غ]]]]]]دتْ   
 لنھ]]]]]]]ى والبص]]]]]]]ائرِ ا عل]]]]]]]ى أھ]]]]]]]لِ  ثق]]]]]]]يالً 

  

تطبي]ق مرس]وم ص]يانة األم]ن وس]المة  مم]ا ترت]ب م]نالت]ي نظم]ت ) طرط]را(قصيدة  -12  
  ف]]]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]]]ام ) ال]]]]]]]]]]]رأي الع]]]]]]]]]]]ام(الدول]]]]]]]]]]]ة ال]]]]]]]]]]]ذي أغل]]]]]]]]]]]ق جري]]]]]]]]]]]دة الج]]]]]]]]]]]واھري 

 فكان]ت، فضال عن خالفه الحاد مع صالح جبر رئيس الوزراء ومص]طفى العم]ري ،  )503(م 1945
القصيدة التي جاءت على النمط الھجائي الساخر وعلى وزن  ھذه التداعيات الدافع الموضوعي لنظم

نمطا شعريا منقرضا ش]اد علي]ه الش]اعر نمط]ا جدي]دا (قصيدة تراثية من العصر العباسي وقد كانت 
  . )504()مستعينا بالواقع الماثل

وبرغم سخرية القصيدة تّرفع فيھا عن الشتم بل استثمر نفوذ السخرية لينال من ف]اعلين ف]ي   
  : صطرع فيه المصالح ومغبته مؤلمة للشعبواقع ت

 إي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]را تطرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري
 نيعي تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نّ تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يّ 
 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يدي تعرّ تك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ 

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تبرنط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يتعمّ 
  

 ريمي ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أخّ تق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دّ   
 ريدي تنّص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وّ 

 تھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتري بالعنص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 ريل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دّ تعقّ 

  

ال يھجو قومية بعينھا  وال ، فالجواھري حين يستوعب كل ھذه المفردات في ھجائه الساخر   
وإنما يھجو حكومة الفتنة أو فتنة الحكومة التي ال يحجبھا حاجب ع]ن ،  خاصاً زيا مذھبا بنفسه وال 

  .ال حاجب الدين وال القومية وال الزي مھما كان ،  هھجائ
                                                

 . 2/264: الديوان  )502(
 . 3/119: الديوان  )503(
 .الخطاب التھكمي في شعر الجواھري  –مجلة الموقف األدبي  )504(



 

قطع]ة ن]ادرة (بوجه السلطة ورجالھ]ا والقص]يدة  سخريتهمن دافع القصيدة ليطلق  دلقد استفا  
  : )505() مري وجبر واتباعھمابالحكم والحاكمين ولم تكن مقتصرة على شخصية الع

 ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تقل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بَ تقلّ 
 في كم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا تشائي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رّ 
 وھ]]]]]]]]]]]]]]م!! ؟  أ للن]]]]]]]]]]]]]]اسِ !! لم]]]]]]]]]]]]]]ن ؟ 

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن أج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دادكِ  عبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دَ 
 وم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا أم للق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وانينِ 

  

 رِ يَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تى الغِ  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دھرِ   
 وال تعت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذري ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ينَ 

 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قرِ  حثال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ 
 ِرقٍّ وم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن مس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تأجرِ 

 الھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذرِ  بغي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  ج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اءتْ 
  

ياسي العراق]ي وس]لوكه المنح]رف بع]د أن الستيعاب كل المشھد الس) طرطرته(ويستمر في   
فيكشف حقيقة ھؤالء المتسلطين ويصفھم بالضفادع الت]ي ألبس]تھا الس]لطة ، تسيّده األغبياء والجبناء 

ال]ذين وھ]ذا ال ينطل]ي عل]ى الج]واھري ال]واعي ، ب العب]اقرة اثوأوجملّ]ت الغب]ي ب]، صفات األس]ود 
  : فضحھم للعراقيين

 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارعٍ  أعط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماتَ 
 فدعٍ واغتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بي لض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 ري ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اذورةً وعطّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 وألبس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الغب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّي وال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ
 وأفرغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى المخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

  

 لبحت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مردلٍ   
 قس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ورِ  لي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثٍ  س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماتَ 

 ريبّخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] وبالم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ديحِ 
 عبق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري ث]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وبَ  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أحمقَ 

 عنت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  دروعَ  ني]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ 
  

الت]]ي أرس]]لھا ) متص]]رفا بھ]]ا( )506(ث]]م يض]]ّمن خاتم]]ة القص]]يدة ب]]أرجوزة عب]]د هللا ب]]ن عب]]اس   
فس]ار ت ، ل]ه الفض]اء  ][ي]ر ح]ين أخل]ى اإلم]ام الحس]ين تشبيھا بليغا تمثيلي]ا ف]ي ش]أن اب]ن الزب

مسرى األمثال فاستدعى الشاعر ھنا داللة تاريخية مشبھاً حال الحّكام الذين خال لھم العراق فع]اثوا 
  : فيه

ي]]]]]]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]]]]]]ِك م]]]]]]]]]]]]]ن (أي طرط]]]]]]]]]]]]]را 
وق]]]]]]]]]]]]]]]د ) خ]]]]]]]]]]]]]]]ال ل]]]]]]]]]]]]]]]ِك الج]]]]]]]]]]]]]]]وُّ (
 مم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن بع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دھِ ) ريونقّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]](

الص]]]]]]]]]]]]]]]]ياد ف]]]]]]]]]]]]]]]]ي  غف]]]]]]]]]]]]]]]]لَ  ق]]]]]]]]]]]]]]]]دْ 
  

 )قُب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رٍة بمعم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ   
 )ض]]]]]]]]]]]]]]]ي واص]]]]]]]]]]]]]]]فريفبي( ط]]]]]]]]]]]]]]]ابَ 

 )أن تنق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ئتِ (
 لن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دن عن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك فابش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري

  

ھ]ي ج]زء (بالمفارقة كما بدأھا وتحكم فيھ]ا والمفارق]ة ف]ي ھ]ذه القص]يدة ) طرطرا(لقد أنھى   
من حركي]ة الخط]اب التھكم]ي ال]ذي ينس]اب م]ن س]يرورة القص]يدة وفاعليتھ]ا النص]ية المتحكم]ة ف]ي 

   )507()إثراء النص وتمتين الصلة بين الماضي والحاضر
ال]تمن  ينظمھا الجواھري في أربعينية محم]د جعف]ر أب] )508()التمن بيذكرى أ(قصيدة  -13  

أن ھ]ذه المناس]بة ھ]ي ،  وق]د ك]ان ل]ه دور ف]ي السياس]ة آن]ذاك، تاجر بغدادي ل]ه ص]يٌت وطن]ي وھو 
فأراد من أربعينية أب]ي ال]تمن أن تك]ون م]دخال إلث]ارة الجم]اھير ، الدافع الموضوعي لنظم القصيدة 

أن  ف]أراد م]ن قص]يدته، ن ووك]ذلك االنتق]اص م]ن الح]اكمين لين]تفض المحكوم]، مش]اركتھم اآلالم و
  . )509(وليعبر عن نفسه وعن خوالجھا ، الجماھير وليقول كلمته الجريئة  إلىتكون سبيال 

وھ]ا ھ]و ، الذي تبناه الجواھري في ھجائه للسلطة وم]ن لَ]فَّ لفھ]ا  االتجاهالقصيدة تسير في   
لبي]ان  هوھذا معن]ى طالم]ا أك]د، ناقض بين حياة رجال السلطة وأبنائھم وبين حياة الشعب يعرض الت

  : فساد األنظمة 
 األزھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارِ  بنث]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارةِ  ممل]]]]]]]]]]]]]]]]]]وءةٌ    ھ]]]]]]]مالش]]]]]]]عب الث]]]]]]]رى ودروبُ  واس]]]]]]]تفرشَ 

                                                
 . 1/435: ذكرياتي  )505(
 . 5/384: تاريخ الطبري : ظ  )506(
 .مجلة الموقف األدبي  –ي الخطاب التھكمي عند الجواھر )507(
 . 3/135: الديوان  )508(
 .وما بعدھا  1/421: ذكرياتي : ظ  )509(



 

 ل]]]]]]]]]]تْ ووكِّ  الظم]]]]]]]]]]اءِ  الجم]]]]]]]]]]عُ  وتح]]]]]]]]]]ألَ 
  

 واألص]]]]]]]]]]]]]]]دارِ  ردِ ھم ب]]]]]]]]]]]]]]]الوِ أبن]]]]]]]]]]]]]]]اؤُ 
  

فسلطة المنافقين والعمالء تحكم ، عب بحقوقه عندما يطالب الش،  ثم يھجو التأويل السلطوي  
  :الجواھري في أكثر من مناسبة  يلح بهبأمر غيرھا وھذا ما 

 خ]]]]]]وارجٍ  كي]]]]]]دُ :  فقي]]]]]]لَ  الجن]]]]]]وبُ  رَ ِع]]]]]]ذُ 
 الم]]]]]]]]دلُّ فل]]]]]]]]م ي]]]]]]]]دعْ  الوس]]]]]]]]طُ  وتن]]]]]]]]ابزَ 

 المتعجب]]]]]]]]]]]]]]]]ون لحال]]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ  وتس]]]]]]]]]]]]]]]]ائلَ 
 م]]]]]]]ن بن]]]]]]]ي األنص]]]]]]]ارِ  ھ]]]]]]]ي للص]]]]]]]حابةِ 

م م ع]]]]]]]]]ن غي]]]]]]]]]رھِ للح]]]]]]]]]اكمين ب]]]]]]]]]أمرھِ 
 ف]]]]]]ي ص]]]]]]درهِ  ش]]]]]]امٍخ◌ْ  غ]]]]]]ازٍ  م]]]]]]ن ك]]]]]]لِّ 

 مھُ]]]]]]]]بالءَ  ھ]]]]]]]]ي لل]]]]]]]]ذين ل]]]]]]]]و امتحن]]]]]]]]تَ 
  

 ج]]]]]]وارِ  ص]]]]]]نعُ :  فقي]]]]]]لَ  وش]]]]]]كا الش]]]]]]مالُ   
 لفخ]]]]]]]]]]]]ارِ  ةً ظنّ]]]]]]]]]]]] ل]]]]]]]]]]]]بعضٍ  بع]]]]]]]]]]]]ضٌ 

 ھ]]]]]]ذي ال]]]]]]دارِ  م أھ]]]]]]لُ م]]]]]]ن ھُ]]]]]]:  نك]]]]]]راءَ 
 ح]]]]]]]]]واري وك]]]]]]]]]لِّ  ب]]]]]]]]]دريٍّ  م]]]]]]]]]ن ك]]]]]]]]]لِّ 
 واألص]]]]]]]]]]]]]ھارِ  األس]]]]]]]]]]]]]باطِ  ولص]]]]]]]]]]]]]فوةِ 

 األمص]]]]]]]]ارِ  م]]]]]]]]دّوخِ ،  زاھ]]]]]]]]ي الوس]]]]]]]]امِ 
 األق]]]]]]]]]]]دارِ  س]]]]]]]]]]]خريّةِ  نْ ِم]]]]]]]]]]] لعجب]]]]]]]]]]]تَ 

  

و ال]]دافع الموض]]وعي لنظمھ]]ا قي]]ام رئ]]يس ال]]وزراء أرش]]د ) أرش]]د العم]]ري(قص]]يدة  -14  
العمري في بداية عھد وزارته بإغالق الصحف وش]ن حمل]ة إرھابي]ة عل]ى الق]وى الوطني]ة ف]ي ع]ام 

  . )510(م 1946
س]لوكه العبث]ي م]ع أبن]اء الش]عب العراق]ي وفيھ]ا اس]تثمار يھجو والجواھري يھزأ بالعمري و  

  ف]]]]]]ه للني]]]]]]ل م]]]]]]ن خص]]]]]]ومه السياس]]]]]]يين وعل]]]]]]ى رأس]]]]]]ھم العم]]]]]]ري وظّ  واض]]]]]]ح للس]]]]]]خرية
  :نفسه 

 وأمرھنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ترك]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]بالدَ 
 بالب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائعين لٍ وموّك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 الفن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ادق دلِ نُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ومراف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قٍ 
 ل]]]]]]]]]ي ي]]]]]]]]]ا اب]]]]]]]]]ن منت]]]]]]]]]و لْ قُ]]]]]]]]] ب]]]]]]]]]ا[ِ 

  

 تديرھنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه لل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دائرتِ   
 ورش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھنّه وبال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دروبِ 

 وحنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ين م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردوخٍ 
 فتنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ألن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تَ  الس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بالِ  فِ 

  

ف]]ي انتفاض]]ة ) جعف]]ر(استش]]ھاد أخ الج]]واھري ، نظمھ]]ا وداف]]ع ) أخ]]ي جعف]]ر(قص]]يدة  -15  
جعف]]ر (ألقاھ]]ا ف]]ي الحف]]ل ال]]ذي أق]]يم بع]]د م]]رور س]]بعة أي]]ام الستش]]ھاد ، م 1948ك]]انون ف]]ي ع]]ام 

  . )511(في جامع الحيدر خانة ) الجواھري
ومش]اعر الح]زن ، قدم لھ]ذه القص]يدة تق]ديما تتض]ح ب]ه األج]واء النفس]ية الت]ي ك]ان يم]ر بھ]ا   

ه ذام]ا افھ]و يخاط]ب أخ]، تتض]ح دواف]ع القص]يدة و، فقدان أخي]ه األص]غر لكانت تعتريه واأللم التي 
: فيق]ول ، ه السياسيين وأذنابھم الذين ك]ان يتفرج]ون م]ن ش]رفاتھم العالي]ة عل]ى مص]رع أخي]ه ءأعدا

وأنت تخر صريعا وإن آخ]رين م]ن ) ديوانه(من شرفة ) تفرج(أحبُّ أن أخبرك يا جعفر أن الوغد (
تفرجوا على القلوب كلھا وھي تس]يل علي]ك ش]عرا ونث]را ... دب والشعر بالعار من أذنابه لطخوا األ

  . )512()دون أن يجدوا ما يحركھم
مشاعره رثاء وھجاء في القصيدة التي يھاجم  إطالقفي  ي أن ھذه الدوافع أسھمتالشك فو  

  : )السحت(و )مالمأث(و )الُغنم(فيھا المتسلطين الذين أثقلھم 
 الطغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]اةِ  رق]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابَ  أنَّ  أتعل]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُ 

 الت]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي العت]]]]]]]]]]]]]]]]]]اةِ  بط]]]]]]]]]]]]]]]]]]ونَ  نَّ أو
 عيالبغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]يَّ ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذي ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]دّ  نَّ أو

  

 مُ والم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أَث  نمُ أثقلھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا الُغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  
 م]]]]]]]]ا تھض]]]]]]]]مُ  مُ تھِض]]]]]]]] م]]]]]]]]ن الس]]]]]]]]حتِ 

 )م]]]]]]]ريمُ ( م]]]]]]]ا ل]]]]]]]م تح]]]]]]]زْ  م]]]]]]]ن المج]]]]]]]دِ 
  

الحادث نفس]ه وم]ا ن]تج نظمت في ) أخي جعفر(ھي كسابقتھا  )513()يوم الشھيد(قصيدة  -16  
الھج]]اء اتس]]ع واش]]تد ن س]]ابقتھا ب]]أن م]]لكنھ]]ا تمي]زت ، يني]]ة الش]]ھداء وألقاھ]]ا الش]]اعر ف]]ي أربع،  عن]ه

في اندالع انتفاضة كانون وغيرھ]ا  ھي المسببللطبقة السياسية التي كانت  واستوفى تفاصيل كثيرة
                                                

 . 3/177: الديوان  )510(
 . 3/255:  م.ن)511(
 . 3/256: الديوان  )512(
 . 3/267:  م.ن)513(



 

 )اللئ]ام(وفيھا يھاجم شراسة رجال السلطة ، ث بعد توقيع معاھدة بورتسمومن االنتفاضات الشعبية 
  : )األقزام(و

 كعھ]]]]]]]دھا وم]]]]]]]ا ت]]]]]]]زالُ :  لش]]]]]]]ھيدِ ا ي]]]]]]]ومُ 
 قص]]]]]]]روا ع]]]]]]]ن العلي]]]]]]]ا فل]]]]]]]م يتناوش]]]]]]]وا

 ھمحب]]]]]]]]]]]]]الُ  بالمكرم]]]]]]]]]]]]]اتِ  وتقطع]]]]]]]]]]]]]تْ 
 مس]]]]]]]]امحٍ  ل]]]]]]]]يس ت]]]]]]]]ربُ  وتج]]]]]]]]اھلوا أنْ 

 ب]]]]]]]]]]]]]رزةً  الم]]]]]]]]]]]]]آثرِ  وب]]]]]]]]]]]]]أن أُّم]]]]]]]]]]]]]اتِ 
  

 ولئ]]]]]]]]]]]]]]امُ  أم]]]]]]]]]]]]]]ةً  سُ ت]]]]]]]]]]]]]]دنّ  ھ]]]]]]]]]]]]]]وجٌ   
 منھ]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]ارعون جس]]]]]]]]امُ  م]]]]]]]]ا احت]]]]]]]]ازَ 

 رم]]]]]]]]]امُ  ھم]]]]]]]]]م فھ]]]]]]]]]نَّ  وبم]]]]]]]]]ا ابتن]]]]]]]]]تْ 
 امُ غنّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ازةٌ نھّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] بدمائ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هِ 
 ھم أق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زامُ وب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنّ  عمالق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً 

  

نظمھا في حفل تكريم الدكتور ھاشم الوتري عميد الكلية الطبية ) ھاشم الوتري(قصيدة  -17  
بعد أن وجھت الدعوة ، 1949في عام عضوا شرفا في الجمعية الطبية البريطانية  النتخابهالعراقية 

  . لشاعرل
... لج]و السياس]ي محت]دماً كان ا: (قائال  ذكرھاأما دوافع نظمھا فقد ، ولم يفوت ھذه الفرصة   

... ش]خص الج]واھري ...شخص نوري الس]عيد ...الجور السياسي : الحرية  إلىكان كل شيء يدفع 
  . )514()كنت موطنا نفسي حتى الموت

كان من المفترض بحسب أجواء المناسبة أن تسير القص]يدة عل]ى غي]ر م]ا س]ارت علي]ه ف]ي   
التقري]ع وال]تھكم الم]ر المتفج]ر  إل]ى(دح المفت]رض النھاية فقد استثمر تكريم الوتري وتحول م]ن الم]

ف]]أطلق ھج]]اءه ،  )515()ال]]ذي يجس]]د روح الش]]اعر المتم]]ردة والق]]ادرة عل]]ى كش]]ف الواق]]ع المس]]تكين
  : ال مفرداً  وأن جاء الخطاب جمعاً ، بصراحته المعھودة على الساسة ونوري السعيد خاصة 

 ولق]]]]]]]]]]]د رأى المس]]]]]]]]]]]]تعمرون فرائس]]]]]]]]]]]]اً 
 ھمبن]]]]]]]]]]]انِ  ط]]]]]]]]]]]وعَ  وه ف]]]]]]]]]]]راحَ دُ فتعھّ]]]]]]]]]]]
 ھمورَ بون ص]]]]]]]]]]]]]دُ رين ينّص]]]]]]]]]]]]]متنّم]]]]]]]]]]]]]

  

 س]]]]]]]]]ائبا ص]]]]]]]]]يدٍ  ا وألف]]]]]]]]]وا كل]]]]]]]]]بَ منّ]]]]]]]]]  
 ل]]]]]]]]]]]]]ه ومخالب]]]]]]]]]]]]]ا أنياب]]]]]]]]]]]]]اً  يب]]]]]]]]]]]]]رونَ 

 وتكالب]]]]]]]]]]]ا ض]]]]]]]]]]]راوةً  الس]]]]]]]]]]]باعِ  مث]]]]]]]]]]]لَ 
  

، أسرارھم وفضح خياناتھم أم]ام الش]عب العراق]ي عن ى خصومه ومھجويه وكشف لقد عرّ   
والمحتق]ر لكراس]يھم ولبش]اعتھم ثم أفصح عن نفسه بأنه الخصم العنيد الھازئ بھم والمتعالي عل]يھم 

  :والمحرض على شتمھم 
 عل]]]]]]]]]يھم البي]]]]]]]]]وتَ  م أل]]]]]]]]]جُ أن]]]]]]]]]ا ح]]]]]]]]]تفھُ 

 متجب]]]]]]]]]]]]را أن]]]]]]]]]]]]ا ذا أمام]]]]]]]]]]]]ك م]]]]]]]]]]]]اثالً 
 أن أرى ع]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]فتّي ھ]]]]]]]]]زءاً  وأم]]]]]]]]]طُ 

 مزخ]]]]]]]]]]رفين حم]]]]]]]]]]ائالً  أرث]]]]]]]]]]ي لح]]]]]]]]]]الِ 
  

 بش]]]]]]]]]تمھم والحاجب]]]]]]]]]ا أغ]]]]]]]]]ري الولي]]]]]]]]]دَ   
 عازب]]]]]]]]ا نعل]]]]]]]يّ  بشس]]]]]]]]عِ  الطغ]]]]]]]اةَ  أط]]]]]]]أُ 

 تكالب]]]]]]]]ا عل]]]]]]]]ى الحي]]]]]]]]اةِ  الجب]]]]]]]]اهِ  عف]]]]]]]]رَ 
 ح]]]]]]]ين ھ]]]]]]]م متكھم]]]]]]]ون مض]]]]]]]اربا ف]]]]]]]ي

  

ش]حنات ش]عرية تھ]زأ  ويب]ث فيھ]ايستمر الجواھري في استثمار المناس]بة ب]إطالق مش]اعره   
  .خطرا  األسد اآلمن الذي ال يھابيتسلى بفريسته تسلي ومه وكأنه بخص

لم]ا يص]در موطنا نفسه ، للسلطة وسلوكھا  ناقداً ، كان لسان حال الفقراء والكادحين  دأبهوك  
وھ]و ذاك ، وھ]و يح]اول تمزي]ق األس]تار الت]ي تخف]ي ش]ناعة السياس]ة ورجاالتھ]ا ، وإن عظم  عنھم

  .بھم  ال يعبأوھو الذي يطأ الطغاة بنعله ، المؤمن بوجوده وتمرده 
فيھ]ا يھج]و الطبق]ة السياس]ية  ھ]وو، ھي من الھجاء السياسي  )516()أطبق دجى(قصيدة  -18  
ل م]ادة أولي]ة لھجائ]ه اسي القائم آنذاك بكل ش]ذوذه وق]د مثّ]ومتھكما ودافع نظمھا الوضع السي ساخراً 

  :الذي عبر عن انفعاالته ومشاعره الغاضبة تجاه المتبلدين والخاملين 
 عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى متبلدي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ أطب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قْ 

 الس]]]]]]]]]]]]]]]ما ل]]]]]]]]]]]]]]]م يعرف]]]]]]]]]]]]]]]وا ل]]]]]]]]]]]]]]]ونَ 
 ورؤُ  م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ديس]]]]]]]]]]]]]]]]]]تْ  ولف]]]]]]]]]]]]]]]]]]رطِ 

  

 ھم ال]]]]]]]]]]]]]ذبابُ ـ]]]]]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]]]]]كا خم]]]]]]]]]]]]]ولَ   
 الرق]]]]]]]]]]]]ابُ  م]]]]]]]]]]]]ا انحن]]]]]]]]]]]]تِ  لف]]]]]]]]]]]]رطِ  ءِ 

 الت]]]]]]]]]]]]]]رابُ  ھم كم]]]]]]]]]]]]]]ا دي]]]]]]]]]]]]]]سَ َس]]]]]]]]]]]]]]
  

                                                
 . 3/391: الديوان  )514(
 .مجلة الموقف األدبي  -الخطاب التھكمي عند الجواھري )515(
 . 3/405: الديوان  )516(



 

اعتم]]د أيض]]ا عل]]ى ، الع]]ذاب ليطب]]ق عل]]ى خص]]ومه  س]]تمطروالج]]واھري الغاض]]ب ال]]ذي ي  
ل]ذلك ت]وزع ھج]اؤه ، ورسم الصور المتناقضة للواقع العراقي ، المفارقة في بعض مقاطع القصيدة 

  عل]]]]]]]]ى السياس]]]]]]]]يين وأذن]]]]]]]]ابھم وعل]]]]]]]]ى طبق]]]]]]]]ة اجتماعي]]]]]]]]ة ال تح]]]]]]]]رك س]]]]]]]]اكنا أزاء م]]]]]]]]ا 
  :يجري 

 عل]]]]]]]]]]]]]ى ھ]]]]]]]]]]]]]ذي ال]]]]]]]]]]]]]ـكرو أطب]]]]]]]]]]]]]قْ 
 يخ]]]]]]]]]]]]]]]و بق]]]]]]]]]]]]]]]رٌ  م]]]]]]]]]]]]]]]ن حولھ]]]]]]]]]]]]]]]ا

 عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى متنفجي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ أطب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قْ 
 مس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تنوقين وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زأرو

  

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذابُ  ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]حمٌ يمطُّ  شِ   
 وحولھ]]]]]]]]]]]]]]]]ا غرث]]]]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]]]]]]غابُ  رُ 

 العي]]]]]]]]]]]]]]ابُ  كم]]]]]]]]]]]]]]ا تنفج]]]]]]]]]]]]]]تِ  ـ]]]]]]]]]]]]]]نَ 
 غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]البُ  ھم أُس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دٌ ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنّ  نَ 

  

ولكن]ه ال ينقط]ع ، المتواص]ل ف]ي القص]يدة متنفس]ا ل]ه ) أطبق(بـ) األمر(لقد وجد في أسلوب   
غاض]]ب ط]]ّوع واق]]ع السياس]]ي وطبقت]]ه الحاكم]]ة ب]]اداًء عل]]ى ط]]ول القص]]يدة الت]]ي وظّفھ]]ا لتعري]]ة ال

  :وّجھه لمّدعي السياسة الراكدين في الظالم والسخرية والتھكم 
 بلجن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ال ي ج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ىً دُ  أطب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قْ 
 ماكَس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تَ فتَ  أطب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قْ 

 -علي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه خوف]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً –ال ينف]]]]]]]]]]]]]]]]]]تح 
 النش]]]]]]]]]]]]]]ورِ  إل]]]]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]]]]ومِ  أطب]]]]]]]]]]]]]]قْ 

  

 ش]]]]]]]]]]]]]]]]]ھابُ  وال يخف]]]]]]]]]]]]]]]]]قْ  ص]]]]]]]]]]]]]]]]]بحٌ   
 مص]]]]]]]]]]]]ابُ  ف]]]]]]]]]]]]ي بص]]]]]]]]]]]]ائرهِ  خل]]]]]]]]]]]]قٌ 

 ب]]]]]]]]]]]]]]ابُ  م]]]]]]]]]]]]]]ن العم]]]]]]]]]]]]]]ى للن]]]]]]]]]]]]]]ورِ 
 النص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ  يكتم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لُ  ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومِ و

  

دافع نظمھا فوز حزب الوفد المصري في االنتخابات النيابية ) سر في جھادك(قصيدة  -19  
 –وإع]]الن حكوم]]ة الوف]]د إلغ]]اء المعاھ]]دة المص]]رية ، وتولي]]ه الحك]]م ، م 1950المص]]رية ف]]ي ع]]ام 

  . )517(م 1936البريطانية لعام 
نقل  متأثراً بھا وھو يحاولحداث العربية في ھذه القصيدة في قلب ساحة األالشاعر ويظھر   

الجم]]اھير م]]ن العم]]الء  الجم]]اھير العربي]]ة كلھ]]ا بفض]]حه للطبق]]ات الحاكم]]ة مح]]ذراً  إل]]ىھ]]ذه الت]]أثير 
وق]د اتخ]ذوا ، والخونة الذين ال ھمَّ لھم سوى تسھيل مھمة المستعمر في اس]تغالل بل]دانھم وش]عوبھم 

  :الجماھير  ھو ھنا يقدمھم لرأيو، سدة الحكم  إلىلنفاق وسيلة للتسلق امن 
 غي]]]]]]]رھم فھ]]]]]]]م م]]]]]]]ع الغرث]]]]]]]ى ص]]]]]]]باحاً 

 هوإنَّ]]]]]]]]]]) الس]]]]]]]]]]وادِ (يتعطف]]]]]]]]]]ون عل]]]]]]]]]]ى 
 ھمويمّس]]]]]]]]]]]]]] لم]]]]]]]]]]]]]]دقعٍ  ويبصبص]]]]]]]]]]]]]]ونَ 

 وح]]]]]]]]]ولھم ع]]]]]]]]]ن اإلخ]]]]]]]]]اءِ  ويثرث]]]]]]]]]رونَ 
  

 األبھ]]]]]]]]اءُ  س]]]]]]]]رجُ تُ  ةَ ف]]]]]]]]ي اللي]]]]]]]]ل س]]]]]]]]اعَ   
 بھ]]]]]]]]م جرب]]]]]]]]اءُ  م]]]]]]]]نھم كم]]]]]]]]ا احتك]]]]]]]]تْ 

 ح]]]]]]]]]]]ذاءُ  الت]]]]]]]]]]]رابُ  إذا م]]]]]]]]]]]سَّ  ض]]]]]]]]]]]رٌّ 
 أس]]]]]]]]]]]ارى عن]]]]]]]]]]]دھم وإم]]]]]]]]]]]اءُ  خ]]]]]]]]]]]ولٌ 

  

ف]ي لع]بھم عل]ى أكث]ر م]ن وت]ر مراع]اة  المنحرفةأدوارھم  في ھجاء ھؤالء فاضحاً  مضييو  
عليھم بالمناصب الوزارية جزاء ما  وخدمة لمصالح المستعمر األجنبي الذي يمنّ ، نفسية ألھوائھم ال

اقترفوه من جرائم تجاه شعبھم الذي فرقوا صفوفھم للحيلولة دون نيل مطالبة المشروعة في أسباب 
  :يقول في ھؤالء ، عيش الكريم ال

 ھ]]]]]]]موإنّ  عل]]]]]]]ى الطغ]]]]]]]اةِ ) ومظ]]]]]]]اھرونَ (
 كم]]]]]]ا رم]]]]]]تْ  عل]]]]]]ى الرخ]]]]]]اءِ  يتراش]]]]]]قونَ 

 وآذن]]]]]]]]]]تْ  الجم]]]]]]]]]]وعُ  ف]]]]]]]]]]إذا تفج]]]]]]]]]]رتِ 
 وأقس]]]]]]]موا الص]]]]]]]فوفِ  نھض]]]]]]]وا لتفري]]]]]]]قِ 

 ث]]]]]]]]]م ارتق]]]]]]]]]وا أدراجھ]]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]]إذا بھ]]]]]]]]]م
  

 ج]]]]]]]]]]اءُ يھ حتْ لھ]]]]]]]]]]م إن ص]]]]]]]]]رّ  ش]]]]]]]]]رطٌ   
 لھ]]]]]]]]]]]]]ا غي]]]]]]]]]]]]]داءُ  أتراب]]]]]]]]]]]]]اً  ب]]]]]]]]]]]]]الوردِ 
 ءُ الطخي]]]]]]]]]]]]ا تل]]]]]]]]]]]]ك الليل]]]]]]]]]]]]ةُ  ب]]]]]]]]]]]]الفجرِ 

 الح]]]]]]]]]]]]]]]اكمين ب]]]]]]]]]]]]]]]الءُ  أن ال يم]]]]]]]]]]]]]]]سّ 
 ال]]]]]]]]]]وزراءُ  الس]]]]]]]]]]ادةُ :  العبي]]]]]]]]]]دِ  رغ]]]]]]]]]]مَ 

  

م بع]د أن لب]ى ال]دعوة 1950ألقاھ]ا ف]ي بي]روت ف]ي ع]ام ) عب]د الحمي]د كرام]ي(قصيدة  -20  
والقصيدة سببت تداعيات كثيرة انتھت بطرد الجواھري ، لحضور احتفال تأبين عبد الحميد كرامي 

  .  )518(اللبنانية والعربية  في المحافل وكان لھذا ضجة كبيرة، من لبنان 

                                                
 . 4/11: الديوان  )517(
 .وما بعدھا   4/37: الديوان : ظ  )518(



 

لقد استثمر ھذه الدعوة لكشف أالعيب الوسط السياسي في العراق وفي البالد العربية فالحال          
ويبدو أن حساسية الجواھري من الطبقة السياسية وسلوكھا وظلمھ]ا المس]تمر ، متشابھة بين الجميع 

وأب]رز ، وھو في ھذا الوق]ت ص]وت الش]عوب المستض]عفة ، للشعوب كان الدافع لنظم ھذه القصيدة 
  : وھنا ينتھج األسلوب الذي اعتاده في ھجاء عمالء المحتل، المتمردين على السلطة 

 ألق]]]]]]]]]ى لن]]]]]]]]]ا المس]]]]]]]]]تعمرون عص]]]]]]]]]ابةً 
 وناص]]]]]ري ال]]]]]دخيلِ  م]]]]]ن حاض]]]]]ني حك]]]]]مَ 

 والئھ]]]]]]م ص]]]]]]دقَ ) ل]]]]]]ورانس(مم]]]]]]ن ب]]]]]]ال 
  

 ش]]]]]]]]]]]تاتھم أجح]]]]]]]]]]]ارُ  تض]]]]]]]]]]]مّ  كان]]]]]]]]]]]تْ   
 ص]]]]]]]]]]]]]]]]ارُ األن هُ ه إن ع]]]]]]]]]]]]]]]]زّ س]]]]]]]]]]]]]]]]لطانَ 
 وال إس]]]]]]]]]]]]]]]]رارُ  ال دغ]]]]]]]]]]]]]]]]لٌ  للت]]]]]]]]]]]]]]]]اجِ 

  

ث]]م يوغ]]ل ف]]ي ھج]]اء ھ]]ؤالء ويفض]]ح فس]]ادھم السياس]]ي والم]]الي بالتفص]]يل رغب]]ة بإيق]]اظ   
  :أروقة السلطة  فيالجماھير وتنبيھھا عما يجري 

 عص]]]]]]]]ابةٌ  م]]]]]]]]ا تش]]]]]]]]اءُ  تنھ]]]]]]]]ى وت]]]]]]]]أمرُ 
 بھ]]]]]ا ال]]]]]ـ ھ]]]]]ا لم]]]]]ا عص]]]]]فتْ خزائنُ  خوي]]]]]تْ 

 ھاودم الش]]]]]]]]عوب ض]]]]]]]]مانُ – واس]]]]]]]]تنجدتْ 
 وتش]]]]]]]ترى ل]]]]]]]بالدِ ا يل]]]]]]]وي ب]]]]]]]ه عص]]]]]]]بُ 

  

 فوقھ]]]]]]]]]]]ا اس]]]]]]]]]]]تعمارُ  ينھ]]]]]]]]]]]ى وي]]]]]]]]]]]أمرُ   
 واألص]]]]]]]]]]]]ھارُ  واألس]]]]]]]]]]]]باطُ  ـ]]]]]]]]]]]]شھواتُ 

 ھا ال]]]]]]]]]]]]]]]]دوالرُ فأم]]]]]]]]]]]]]]]]دّ  -ھ]]]]]]]]]]]]]]]]اورفاھُ 
 األفك]]]]]]]]]]ارُ  وتحج]]]]]]]]]]زُ  الرج]]]]]]]]]]الِ  ذم]]]]]]]]]]مُ 

  

، ويتابع ھجاء المتسلطين على مصائر الشعوب وھم متشابھون سلوكا في كل البالد العربية   
ق]وف بارتك]ابھم ج]رائمھم والو، المريض]ة و يرى بوعيه أنھ]م يح]اولون س]د ال]نقص ف]ي ض]مائرھم 

عب]ث كعج]وز تري]د إص]الح أم]ر ش]بابھا الض]ائع بع]د أن  -عنده  –وھم ، بوجه اإلصالح المطلوب 
  : الزمن بما بقي منھا

ھ]]]]]]]]]]ا وفوقَ  تتي]]]]]]]]]]هُ  ش]]]]]]]]]]مطاءً  أبص]]]]]]]]]]رتُ 
 هِ وجرِس]]]]]]]]]] ب]]]]]]]]]]الحليِّ  ضَ تع]]]]]]]]]]وّ  جس]]]]]]]]]]دٌ 

 م]]]]]]ن متغط]]]]]]رسٍ  ش]]]]]]دُّ كي]]]]]]ف يُ  ف]]]]]]ذكرتُ 
 يل]]]]]]عتَ تَ  النخاس]]]]]]ةِ  ف]]]]]]ي س]]]]]]وقِ  ورأي]]]]]]تُ 

  

 وس]]]]]]]]]]]وارُ  ق]]]]]]]]]]الدةٌ  تش]]]]]]]]]]كو الض]]]]]]]]]]ياعَ   
 ه الف]]]]]]]]]]]وارُ من]]]]]]]]]]]ه ش]]]]]]]]]]]بابُ  إذ غ]]]]]]]]]]]اضَ 

 المنھ]]]]]]]]]ارُ  هُ ض]]]]]]]]ميرَ  واھ]]]]]]]]ي الض]]]]]]]]ميرِ 
 وَص]]]]]]]]]]]غارُ  مھان]]]]]]]]]]]ةٌ  الرقي]]]]]]]]]]]قِ  وج]]]]]]]]]]]هَ 

  

دافع نظمھا موضوعي وھو الت]دخل األمريك]ي ) أيھا االستعمار.. أيھا الوحش (قصيدة  -21  
  . )519(في كوريا ونشوب الحرب فيھا 

فضعف الشعوب ، فالظلم ال يعرف اإلقليمية ، ل شعوب العالم فيّوسع من نطاق ھجائه ليشم  
فق]د تنم]رت ال]دول الكب]رى عل]ى ك]ل ، واحد والظلم الذي يقع عليھا ال يختلف في بل]د ع]ن بل]د آخ]ر 

  :  يھجو بھا قوات أمريكا التي غزت كوريا، والنص ھنا موشحة تنوعت قوافيھا ، الشعوب 
 وم]]]]]]ا أزك]]]]]]ى الوح]]]]]]وشْ  أيھ]]]]]]ا ال]]]]]]وحشُ 

 ھ]]]]]]]]]]]]ا فيم]]]]]]]]]]]]ا تن]]]]]]]]]]]]وشْ أطفالَ تغت]]]]]]]]]]]]ذي 
 )مش]]]]]]]]]]]]]]]وشْ (و بعظ]]]]]]]]]]]]]]]امٍ  ىغ]]]]]]]]]]]]]]]ذوتُ 

  

 ب]]]]]]]]]]]]]]]]المفترسِ  تتح]]]]]]]]]]]]]]]]دى الج]]]]]]]]]]]]]]]]وعَ   
 ال]]]]]]]]]]]دجى والغل]]]]]]]]]]]سِ  أس]]]]]]]]]]]تارِ  تح]]]]]]]]]]]تَ 

 المن]]]]]]]]]]]]]]]]]]بجسِ  ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]دمِ  ونفاي]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتِ 
     

 المحتم]]]]]]ي الض]]]]]]روسُ  أيھ]]]]]]ا ال]]]]]]وحشُ 
 ى والمنط]]]]]]]]]]]]]قِ اللُغ]]]]]]]]]]]]] بفص]]]]]]]]]]]]]احاتِ 

 م]]]]]]]]]]]]]ن نظ]]]]]]]]]]]]]مِ  هُ عَ وبم]]]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]]]رّ 
 ال]]]]]]]]]]ورق وج]]]]]]]]]]هُ  يخت]]]]]]]]]]زي م]]]]]]]]]]نھنَّ 

  

وم]ا ، ھم س]ادة التميي]ز العنص]ري نّ ب]أحقوق اإلنس]ان األمريكان رافعي شعار الشاعر يھجو   
فالزنوج ذاقوا ألوان العذاب في بلدھم ال لشيء سوى ، الزنوج في أمريكا إال دليل صارخ على ذلك 

يعتمد على التھكم في بعض مقاطع القص]يدة  ھوو!! أنھم ليسوا من أصحاب الدم األزرق األمريكي 
:  

 الزن]]]]]]]]]وجْ  ال]]]]]]]]]ذي ذاقَ  أيھ]]]]]]]]]ا ال]]]]]]]]]وحشُ 
 يم]]]]]]]]]]وجْ  موا لون]]]]]]]]]]اً دَ َع]]]]]]]]]] ھم أنْ رمَ ُج]]]]]]]]]]

 م]]]]]]]]]]]]ن أنياب]]]]]]]]]]]]هِ  الم]]]]]]]]]]]]وتِ  س]]]]]]]]]]]]كراتِ   
 م]]]]]]]]]]]]]]]]]ن أنس]]]]]]]]]]]]]]]]]ابهِ  األزرقِ  بال]]]]]]]]]]]]]]]]]دمِ 

                                                
 . 4/53: الديوان : ظ  )519(



 

 الف]]]]]]]روجْ  ال]]]]]]]ذي س]]]]]]]امَ  أيھ]]]]]]]ا ال]]]]]]]وحشُ 
  

 م]]]]]]]]]]]ن أتراب]]]]]]]]]]]هِ  الب]]]]]]]]]]]يضَ  أن يل]]]]]]]]]]]دنَ 
     

 مِ بال]]]]]]]]]]دّ  لْ اِض]]]]]]]]]]وفَ  رقَ الِع]]]]]]]]]] زِ ميّ]]]]]]]]]]
 ع]]]]]]]]]]]ن طب]]]]]]]]]]]قِ  طبق]]]]]]]]]]]اً  وتص]]]]]]]]]]]اعدْ 
 الخ]]]]]]]]]]]]]]]دمِ  رقَّ  الس]]]]]]]]]]]]]]]ادةَ  وام]]]]]]]]]]]]]]]نحِ 

 الغس]]]]]]]]]قِ  زم]]]]]]]]]امَ  للص]]]]]]]]]بحِ  واع]]]]]]]]]طِ 
  

ل]]ّوح ببيت]]ين فتدارك]]ه ال]]دكتور ط]]ه حس]]ين خش]]ية أن ، بداي]]ة قص]]يدة ف]]ي ھج]]اء مص]]ر  -22  
فاس]تجاب ، يستمرا إلى نّص في ھجاء مصر ألن الخطاب لمصر في الكلمة الثانية من البيت األول 

  .)520( الشاعر لرجاء عميد األدب العربي فوھبه مصر
حك]م األخش]يديين وك]افور وكأن]ه  و في ھذين البيتين يستدعي الذاكرة التاريخية لمصر أب]ان  

  : الھجاءيريد إسقاط داللة الماضي على وجه الحاضر المصري إيغاال في 
 م]]]]]]ا انف]]]]]]ك ي]]]]]]ا مص]]]]]]ر واإلذالل تعوي]]]]]]د
 مقال]]]]]]]]]]]ة كب]]]]]]]]]]]رت ألح]]]]]]]]]]]ب ش]]]]]]]]]]]افعھا

  

 وأخش]]]]]]]]يد ريس]]]]]]]]ومك الخس]]]]]]]]ف ك]]]]]]]]افو  
 ح]]]]ب المس]]]]ودين ل]]]]و ش]]]]اؤوا لم]]]]ا س]]]]يدوا

  

وھ]ي مناس]بة  )521(ود المحامين العرب ألقاھا تكريما لوف) في مؤتمر المحامين(قصيدة  -23   
المتم]ردة الت]ي  نفس]هتدفع]ه ل]ذلك ، في ھجاء السلطة السياسية ورجالھ]ا  -دأبهك–استطاع استثمارھا 

وإذ ، فض]ح المتس]لطين عل]ى رق]اب الش]عوب  ھام]هب]أن أعظ]م م و آم]ن، رت السياسة وأحابيلھ]ا خبُ 
  :مه معلال ذلك يستثني من ال يستحق سال) سالم(يُحّي المحامين العرب بـ

 غ]]]]]]]]]]]]]]امرٍ  عل]]]]]]]]]]]]]]ى م]]]]]]]]]]]]]]دقعٍ  س]]]]]]]]]]]]]]المٌ 
 ك]]]]]]]]]]]]]اذبٍ  عٍ عل]]]]]]]]]]]]]ى م]]]]]]]]]]]]]دَّ  ول]]]]]]]]]]]]]يسَ 
 م]]]]]]]]]]]]]ن حض]]]]]]]]]]]]]نهِ  جُ ي]]]]]]]]]]]]]نفِّ  ي]]]]]]]]]]]]]روحُ 
 )ح]]]]]]]]]]اردٍ ( ع]]]]]]]]]]ن مح]]]]]]]]]]ربٍ  ويكش]]]]]]]]]]فُ 

 م]]]]]]]]]ن قس]]]]]]]]]ورٍ  أش]]]]]]]]]جعُ  نمِ أف]]]]]]]]]ي الُغ]]]]]]]]]
  

 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]امرِ  هِ بإيمانِ]]]]]]]]]]]]]]]]]] خص]]]]]]]]]]]]]]]]]]يبٍ   
 -الط]]]]]]]]]]]]]]]]]ائرِ  زغ]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ – هُ وس]]]]]]]]]]]]]]]]]ادتُ 

 الن]]]]]]]]]]]]]افرِ  ب]]]]]]]]]]]]]دعوى م]]]]]]]]]]]]]ن الكل]]]]]]]]]]]]]مِ 
 خ]]]]]]]]]]]ائرِ  ويط]]]]]]]]]]]وي عل]]]]]]]]]]]ى خ]]]]]]]]]]]ائفٍ 

 م]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]افرِ  أج]]]]]]]]]بنُ  وف]]]]]]]]ي الغ]]]]]]]]]رمِ 
  

بالمش]ھد السياس]ي بعد ھجاء السياس]يين حت]ى يح]يط  النفر األوسطوال ينسى أن يعود فيھجو   
  : كلّه

 )أوس]]]]]]]]]]]]]طٍ ( عل]]]]]]]]]]]]]ى نف]]]]]]]]]]]]]رٍ  ولك]]]]]]]]]]]]]نْ 
 الجم]]]]]]]]]]]]وعِ  س]]]]]]]]]]]]عيَ  ويك]]]]]]]]]]]]رهُ  عي]]]]]]]]]]]]دٍ قَ 

 هِ ف]]]]]]]]]]]ي كلِّ]]]]]]]]]]] للش]]]]]]]]]]]عبِ  ف]]]]]]]]]]]ال ھ]]]]]]]]]]]وَ 
 نفس]]]]]]]]]]]]]ھا ولك]]]]]]]]]]]]]ن كم]]]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]]]غلتْ 

  

 الخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اثرِ  ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اللبنِ  دَ تجّم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  
 الع]]]]]]]]]]]]اقرِ  ك]]]]]]]]]]]]المرأةِ  إل]]]]]]]]]]]]ى الخي]]]]]]]]]]]]رِ 

 خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ اآل للجان]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  وال ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]وَ 
 بن]]]]]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]]]]]امرِ  بنحي]]]]]]]]]]]]]ين أخ]]]]]]]]]]]]]تُ 

  

ويعج]]ب ، لن]]دن  إل]]ىويخ]]تم قص]]يدته بھج]]اء ن]]وري الس]]عيد واص]]فا إي]]اه ب]]اللص ال]]ذي خ]]فَّ   
وال يُلعن وقْد لعن هللا السامري بسبب عجٍل واح]ٍد وق]د ، الجواھري من مستعمر ربّى عجوالً كثيرة 

  : استلھم الشاعر ھنا القصة القرآنية في عجبه ھذا
 ال]]]]]]]]]]بالءِ  غ]]]]]]]]]]ولُ  الحَ  وق]]]]]]]]]]دْ :  أق]]]]]]]]]]ولُ 
 الص]]]]]]]]]]]]و تل]]]]]]]]]]]]كَ ) نَ للن]]]]]]]]]]]]دَ ( تْ وخفّ]]]]]]]]]]]]

 لمس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تعبدٍ  ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رونٌ  تْ وذرّ 
 ى لمس]]]]]]]]]]]]]]]]]]تعمرٍ ربّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]تُ  عج]]]]]]]]]]]]]]]]]]والً 

  

 الكاس]]]]]]]]]]]]]رِ  هِ ع]]]]]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]]]]]دقِ  جُ ف]]]]]]]]]]]]]رِّ يُ   
 جى الع]]]]]]]]]اكرِ ال]]]]]]]]]دُ  ث]]]]]]]]]وبَ  تل]]]]]]]]]بسُ  صُ 

 ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اعرِ  هِ س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يدِ  بنع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رةِ 
 )الس]]]]]]]]]]امري( ف]]]]]]]]]]ي عجل]]]]]]]]]]هِ  لع]]]]]]]]]]نُ ويُ 

  

  
 )523()ن أھ]م دواف]ع الھج]اءوالي]أس م](وال دافع لھا إال الي]أس  )522()ما تشاؤون(قصيدة  -24  

إْذ ، وقد مضى فيھا الشاعر ھاجيا يائساً من السلطة وقد يسخر أحيانا والنص كلّه على مبدأ المفارقة 

                                                
 .وما بعدھا  2/93: ذكرياتي : ظ  )520(
 . 4/86: الديوان  )521(
 . 4/125:  م.ن)522(



 

يأمر الساسة ف]ي امتھ]ان كرام]ة الن]اس وتض]ييع حق]وقھم واس]تغالل ث]رواتھم ونھبھ]ا ويق]ول لھ]م إن 
ا وھذا من أوجع الھجاء إذا ك]ان ثم]ة م]ن كانت ھذه مشيئتكم فاستمروا عليھا فال يُتوقع منكم غير ھذ

  : يقول فيھا، يتوجع من الكلم 
 أكت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عُ  لك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م الن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اسُ 

 خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذوا، عن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دكم  خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ولٌ 
 م لتحص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دواتُ ْق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لِ خُ  ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دْ 

 ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زا(و) الراف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دان(لك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م 
  

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ذويھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م وأبص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عُ   
 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤون أو دع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا

 ليزرع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا وعبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]داً 
 فاض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رعوا ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رعٌ ) ب

  

إذ يصفھم بص]فات معج]زة فھ]م ، طغيانھم ه لھؤالء ساخرا من جبروتھم وئھجا يمضي فيو  
وھي سخرية موجعة يريد الجواھري منھا نقيض ، كالشمس رفعة أو كالموت الذي ال ينال منه أحد 

بع]د أن ) .. (هللا(ف]ي القص]يدة يش]بّه في]ه الساس]ة ف]ي الع]راق ب]أنھم  عل]ى بي]تٍ  ق]اً ما ذكر وقد قال معلّ 
إنھ]]م ، جئ]]ت بالبي]]ت الم]]ذكور إتمام]]ا ل]]ذلك  )العك]]س(وش]]بھتھم م]]ن ب]]اب ...س]]خرت م]]ن الح]]اكمين 

وھ]و ال ش]ك ) واحد(فكأن هللا الواحد ھم أنفسھم فھم ...ھذا وكأنھم هللا الواحد  مأصبحوا بجبروتھ....
  :)524()أربع

 وأزك]]]]ى وأرف]]]]عُ  ف]]]]ي الس]]]]ماءِ ) الش]]]]مسُ ( أن]]]]تمُ 
 مص]]رعُ  م]]ن الم]]وتِ  ھ]]ل يغ]]يضَ ) الم]]وتُ ( أن]]تمُ 

 منب]]]]عُ  م]]]]ن الخل]]]]دِ  ھ]]]]ل يغ]]]]يضَ ) الخل]]]]دُ ( أن]]]]تمُ 
 أرب]]]]عُ  وھ]]]]و الش]]]]كَّ        واحــ]]]]ـداً ) هللاُ (أن]]]]تُم 

  

وليس لھا من دافع مباشر إال شعوره المستمر بفس]اد الوض]ع  )525()يا أم عوف(قصيدة  -25  
وھ]و ال ينف]ك ع]ن ش]عوره ب]التمرد وأنّ]ه الخص]م ، السياسي الذي عاش فيه بعد أن تجاوز الخمس]ين 

  .صوت أمته العنيد الذي ال يلين وإنّه ضمير شعبه و
وقد استثمر فرصة موضوعية لينطلق منھ]ا بالقص]يدة وھ]ذه الفرص]ة ھ]ي أنّ]ه وج]د عج]وزاً 

فانس]رب منھ]ا إل]ى ھ]ذه القص]يدة الت]ي ش]كا فيھ]ا م]ن ، تناھبتھا سنون الفقر والحاجة وھي أم ع]وف 
ش]باب الفساد العام وضياع المقاييس وكاد أن يؤمن بأيدي خفية وأق]دار مص]ممة تعب]ث بھ]ذا البل]د وب

أبنائه وأفساد الحياة عليھم وتضييع فرصھم ولذلك قربت من الخط]اب التعميم]ي الحكم]ي والش]كوى 
  :يقول في القصيدة ، السوداء 

 ب]]]]]]]]]]هِ  ھ]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]ا نس]]]]]]]]]]ترقُ ردّ  ولقم]]]]]]]]]]ةٌ 
 وق]]]]]]]د ش]]]]]]]بنا بمعت]]]]]]]ركٍ ) أم ع]]]]]]]وفٍ (ي]]]]]]]ا 

 هِ عل]]]]]]]ى مرم]]]]]]]ى ح]]]]]]]وافرِ  ن]]]]]]]دورُ  عمي]]]]]]]اً 
 يالحقن]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]هِ تظنّ  فح]]]]]]]]شُ  م]]]]]]]]ا انف]]]]]]]]كَّ 

  

 وغس]]]]]]]]]]]لينا زقوم]]]]]]]]]]]اً  وم]]]]]]]]]]]ا نك]]]]]]]]]]]افحُ   
 والموازين]]]]]]]]ا من]]]]]]]]هُ  نرع]]]]]]]]ى المق]]]]]]]]اييسَ 

 نواص]]]]]]]]]]]]]]]]]ينا بتوالي]]]]]]]]]]]]]]]]]هِ  معق]]]]]]]]]]]]]]]]]ودةٌ 
 ين]]]]]]]]اف]]]]]]]]ي تظنّ  حت]]]]]]]]ى ع]]]]]]]]دينا بفح]]]]]]]]شٍ 

  

م في االحتف]ال الت]أبيني 1956ألقاھا في سوريا في عام ) خلفت غاشية الخنوع(قصيدة  -26  
 افتعلھ]االذي أقامه الجيش السوري ب]ذكرى مص]رع ع]دنان الم]الكي وق]د س]ببت ھ]ذه القص]يدة أزم]ة 

  . )526(آنذاك اضطرته لإلقامة في دمشق ألكثر من سنة  نظام السلطة في العراق
،  بغضه العميق للفسادفي قصائده السياسية وھو األخرى والدافع فيھا ال يختلف عن الدوافع   

خلف]ت ورائ]ي ال]زرع والض]رع كم]ا (دمشق لحضور الت]أبين  إلىيقول الجواھري عندما ھمَّ بالسفر 

                                                                                                                                                   
ق]يم ف]ي من أعمال مؤتمر الجواھري الذي أ –الدكتور علي كاظم أسد  –قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري  )523(

 . 2011نيسان  –جامعة الكوفة  -كلية اآلداب
 . 4/130: الديوان  )524(
 . 197:ن .م )525(
 . 4/215: الديوان  )526(



 

خنوعي وخنوع اآلخرين وخنوع البلد ورائي وذھب]ت أق]بس -غاشية الخنوع كلھا وخلفت... يقولون 
  . )527()جمرة الشھداء

ف]الخنوع آف]ة يبغض]ھا الج]واھري الم]ؤمن ب]الثورة ،  ال]روح الت]ي دفعت]هإذن كانت ھ]ذه ھ]ي   
 إلطالقوكأنه وجد المتنفس المناسب ، والتمرد وكذلك بحضوره الشعري لذا ترجمه رفضا وھجاًء 

  :يقول في القصيدة ، ه الشعري مكنون
  وحي]]]]]]]]]]اءِ  م]]]]]]]]]]ن أكروم]]]]]]]]]]ةٍ  األج]]]]]]]]]]دادُ        م]]]]]]]]]]ا ابتن]]]]]]]]]]ى تنس]]]]]]]]]]فُ  لل]]]]]]]]]]رجسِ  وعص]]]]]]]]]]ارةُ 

  

 ھ]]]]]]]]]]ابمثلِ  تس]]]]]]]]]]تعينُ  بغ]]]]]]]]]]يٍ  وجي]]]]]]]]]]وشُ 
 مُ وھ]]]]]]ا ھُ]]]]]] العنكب]]]]]]وتِ  نس]]]]]]جوا نس]]]]]]يجَ  

 هُ ا تحتَ]]]]]]]عّم]]]]]]] يش]]]]]]]فُّ  واھ]]]]]]]ي الخي]]]]]]]وطِ 
  

 وم]]]]]]]]ن دخ]]]]]]]]الءِ  م]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]ائني وط]]]]]]]]نٍ   
 من]]]]]]]]]]]]ه بليل]]]]]]]]]]]]ة حاط]]]]]]]]]]]]ب عش]]]]]]]]]]]]واءِ 

 اءِ غط]]]]]]]]]]]]] بغي]]]]]]]]]]]]]رِ  ھم من]]]]]]]]]]]]]هُ فك]]]]]]]]]]]]]أنَّ 
  

معريا فساد األنظمة ،  بأھجى الصفاتموغال في رميھم ،  للساسةسه كرّ  خالقا فضاًء ھجائياً   
  :المغلوبة على أمرھا لشعوبھمأمرھم عن كاشفا ، مسلطا األضواء عليھا ، 

 ن]]]]]]]]]]]تْ فتعفّ  م]]]]]]]]]]]ن زمن]]]]]]]]]]]ةٍ  ح]]]]]]]]]]]تْ وتقيّ 
 ھاي جھ]]]]]]]]]]]]دَ تغطّ]]]]]]]]]]]] كف]]]]]]]]]]]]اجرةٍ  مُ فھُ]]]]]]]]]]]
 ھ]]]]]]]]]]]]اعھنَ  شُ ت]]]]]]]]]]]]نفِّ  كخرق]]]]]]]]]]]]اءٍ  مُ وھُ]]]]]]]]]]]]
 خش]]]]]]]]]]]يةً  قائ]]]]]]]]]]]بَ يزق]]]]]]]]]]]ون الح مُ وھُ]]]]]]]]]]]

  

 اإلج]]]]]]]]]]]]]]راءِ  ض]]]]]]]]]]]]]]مائرُ  بص]]]]]]]]]]]]]]ديدھنَّ   
 الخ]]]]]]]]]يالءِ  بك]]]]]]]]]اذبِ  الفج]]]]]]]]]ورُ  قَ دَ َص]]]]]]]]]

 ھ]]]]]]]]]]]ا بش]]]]]]]]]]]تاءِ غزلَ  ضُ وت]]]]]]]]]]]نقُ  ص]]]]]]]]]]]يفاً 
 ك]]]]]]]]]]]]النزالءِ  األق]]]]]]]]]]]]دارِ  م]]]]]]]]]]]]ن فج]]]]]]]]]]]]أةِ 

  

الفرنسي  على المحتلنظمھا والشعب الجزائري في أوج نضاله  )528()الجزائر(قصيدة  -27  
وك]]أن ، للش]]عب الجزائ]]ري المحت]]ل  وق]]د خص]]ص منھ]]ا أبيات]]ا لھج]]اء فرنس]]ا وسياس]]تھا وقھرھ]]ا، 

وربم]ا تك]ون ھ]ذه وظيف]ة ، الجواھري يأبى إال أن يكون صوتا للمظلومين والمناض]لين أينم]ا ك]انوا 
يعتمد في ھجائه بھذه القصيدة على ذاكرتين األولى أخالقي]ة ديني]ة فيش]به فرنس]ا  وھو، الشعر عنده 

  بالف]]]]]]]]]]]]]]اجرة الت]]]]]]]]]]]]]]ي علق]]]]]]]]]]]]]]ت ص]]]]]]]]]]]]]]ليب المس]]]]]]]]]]]]]]يح عل]]]]]]]]]]]]]]ى مخ]]]]]]]]]]]]]]دعھا ظلم]]]]]]]]]]]]]]ا 
) سجن الباستيل(فرنسا بثورتھا التي ھدمت رمز الظلم  أما الثانية فھي فكرية إنسانية مذكراً ، كذبا و
  : وھذا نفاق وخيانة لما رفعته فرنسا من شعارات) بساتيال(ولكنھا تبنى ، 

 علق]]]]]]]]]]]]]]تْ  ف]]]]]]]]]]]]]اجرةً  ل]]]]]]]]]]]]]ِك الوي]]]]]]]]]]]]]]لُ 
 ف]]]]]]]]]]]]ي موض]]]]]]]]]]]]عٍ ) بس]]]]]]]]]]]]تيلَ ( مُ تھ]]]]]]]]]]]]دِّ 
 م]]]]]]]ا تح]]]]]]]رقين) الن]]]]]]]ورِ  مش]]]]]]]علِ ( أم]]]]]]]نْ 

 م]]]]]]]]ا ترس]]]]]]]]لين) زِ تم]]]]]]]]و( ي]]]]]]]]ومِ  وم]]]]]]]]نْ 
  

 عل]]]]]]]]]ى المخ]]]]]]]]]دعِ ) المس]]]]]]]]]يحِ  ص]]]]]]]]]ليبَ (  
 ف]]]]]]]]]]]ي موض]]]]]]]]]]]عِ ) بس]]]]]]]]]]]اتيلَ (وتبن]]]]]]]]]]]ي 

 ل]]]]]]]]]]م ترب]]]]]]]]]]عِ  عل]]]]]]]]]]ى الض]]]]]]]]]]يمِ  أُب]]]]]]]]]]اةً 
 عِ ف]]]]]]]]]]]]]]زّ  عل]]]]]]]]]]]]]]ى ھلَّ]]]]]]]]]]]]]]عٍ  ش]]]]]]]]]]]]]]واظاً 

  

بأس]لوب ) المدني]ة والحض]ارية(ثم يطلق العنان لمش]اعره ويص]ب ج]ام غض]به عل]ى فرنس]ا   
  : وقد وظفھما للھجاءالنداء واألمر معا 

 طلع]]]]]]]]]]]]يال ت ال]]]]]]]]]]]]دھرِ  في]]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]]وأةَ 
 الش]]]]]]]]]عو ف]]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]]ميمِ  وي]]]]]]]]]ا قرح]]]]]]]]]ةً 

 الحي]]]]]]]]]]]]]ا ھ]]]]]]]]]]]]]وانَ  ت]]]]]]]]]]]]]واري ف]]]]]]]]]]]]]أنَّ 
 الغ]]]]]]]]]]]]]را يظ]]]]]]]]]]]]]لُّ  ي بحي]]]]]]]]]]]]]ثُ وظلّ]]]]]]]]]]]]]

  

 ال تنبع]]]]]]]]]]]]ي الغ]]]]]]]]]]]]درِ  وي]]]]]]]]]]]]ا ب]]]]]]]]]]]]ؤرةَ   
 واستبض]]]]]]]]]]]]]عي قيئ]]]]]]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]]]]]]ديدكِ  بِ 
 تطلع]]]]]]]]]]]]]ي أنْ  والع]]]]]]]]]]]]]دلِ  والطھ]]]]]]]]]]]]]رِ  ءِ 

 عِ وقّ]]]]]]]]]]]]] ف]]]]]]]]]]]]]ي جث]]]]]]]]]]]]]ثٍ  يح]]]]]]]]]]]]]دَّجُ  بُ 
  

 إل]ى) ت]ريرون(دافع نظمھا زيارة المبعوث األمريكي  )529()رونتري إلىتحية (قصيدة  -28  
وقد كانت الزيارة محل استھجان شعبي أس]تقبل ب]ه المبع]وث  1958العراق بعد ثورة تموز في عام 

ويغل]ب عل]ى القص]]يدة أس]لوب الن]داء ال]]ذي ،  وج]]اداً  ومتھكم]اً  والج]واھري فيھ]]ا س]اخراً ، األمريك]ي 
ي يمث]ل دور فھ]و الك]اذب والل]ص ال]ذ، استعمله لينعت المبعوث األمريك]ي بأق]ذع النع]وت الھجائي]ة 

  :الحرس وھو الضاحك بناب فتك بالشعوب 

                                                
 . 2/136: ذكرياتي  )527(
 . 4/233: الديوان  )528(
 . 4/321:  م.ن)529(



 

 أب]]]]]]]]]]]]]]]]داً  البس]]]]]]]]]]]]]]]]اً  ي]]]]]]]]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]]]]]]]]ذوباً 
 بش]]]]]]]]]]]عٍ  ع]]]]]]]]]]]ن ف]]]]]]]]]]]مٍ  ي]]]]]]]]]]]ا ض]]]]]]]]]]]حوكاً 

 قٌ ملَ]]]]]]]]]]]]]]]]] هُ كلُّ]]]]]]]]]]]]]]]]] اً ي]]]]]]]]]]]]]]]]]ا لس]]]]]]]]]]]]]]]]]ان
 م]]]]]]]]]]]]ن أش]]]]]]]]]]]]رٍ  رج]]]]]]]]]]]]الكَ  كس]]]]]]]]]]]]حتْ 

  

 الح]]]]]]]]]]]]رسِ  بدل]]]]]]]]]]]]ةَ ..  وھ]]]]]]]]]]]]و ل]]]]]]]]]]]]صٌ   
 الش]]]]]]]]]]]]]رسِ  الفات]]]]]]]]]]]]]كِ  ن]]]]]]]]]]]]]ابَ  ض]]]]]]]]]]]]]مَّ 

 ف]]]]]]]]ي خ]]]]]]]]رسِ  ال]]]]]]]]دھرِ  ط]]]]]]]]ولَ  تَ عْش]]]]]]]]
 م]]]]]]]]]]]]نغمسِ  ف]]]]]]]]]]]]ي الغ]]]]]]]]]]]]يّ  راك]]]]]]]]]]]]ضٍ 

  

أثن]اء أزم]ة ف]ي نظمھ]ا تحي]ة للش]عب المغرب]ي ) في فجرھا الموعود الصحراء(قصيدة  -29  
ويظھ]ر الج]واھري فيھ]ا عل]ى .  )530(م 1974الصحراء المغربية م]ع االس]تعمار اإلس]باني ف]ي ع]ام 

وھ]ذا داف]ع نظ]م القص]يدة الت]ي ، أينم]ا ح]ل  حت]لح]امال ھم]وم الش]عب العرب]ي من]ددا بالم النھج نفسه
فاصال عنھا الشعب اإلسباني الذي عّوذه من ش]ر حكومت]ه الج]ائرة ،  أبياتا لھجاء إسبانيا كرس منھا

  :المستبدة التي تعبث بالشعوب 
 ھامع]]]]دتُ  تش]]]]كو العس]]]]رَ ) مدري]]]]دَ ( م]]]]ا ب]]]]الُ 
 قٌ ھ]]]]]]ا علَ]]]]]]]ف]]]]]]]ي حلقومِ  البح]]]]]]رَ  أتش]]]]]]ربُ 
 م]]]]]]ن نك]]]]]]دٍ  ي]]]]]]ا مدري]]]]]]دُ  كِ ش]]]]]]عبِ  ع]]]]]]ّوذتُ 

 هُ دَ س]]]]]]]اعِ  نا المبس]]]]]]]وطُ س]]]]]]]اعدُ  ق]]]]]]]د ش]]]]]]]دّ 
  

 المع]]]]]]]]]]دُ  بم]]]]]]]]]]ا ال تھض]]]]]]]]]]مُ  وتس]]]]]]]]]]تزيدُ   
 )دردُ (ھا ف]]]]]]]ي أس]]]]]]]نانِ  الص]]]]]]]خرَ  تقض]]]]]]]مُ و

 النك]]]]دُ  الساس]]]]ةِ  م]]]]ن ص]]]]نيعِ  ل]]]]و ل]]]]م يك]]]]نْ 
 مس]]]]]]دُ  مب]]]]]]رمٌ  حب]]]]]]لٌ  ل]]]]]]و ارتخ]]]]]]ى عن]]]]]]هُ 

  

ل]]م ينظمھ]]ا ب]]دافع مح]]دد إال نفس]]ه الت]]ي فط]]رت عل]]ى  )531()ك]]م ببغ]]داد أالعي]]ب(قص]]يدة  -30  
ظھ]ر بش]كل إذ ال وقت محدد للجواھري ينطلق فھو منطلق أبداً ولكن]ه ال ي، تحسس الفساد السياسي 

وفيھا يھجو القائمين ب]أمر السياس]ة ف]ي بغ]داد ،  شعري إال بعد أن يكظم نفسه لتنطلق بغتة كالبركان
أنھ]]ا متخم]]ة بالتناقض]]ات  مبين]]اً ، ب]]ل أن]]ه يھج]]و حت]]ى بغ]]داد ، وھ]]و يس]]خر م]]نھم س]]خرية ش]]ديدة 

  :واالنحراف السياسي واالجتماعي والثقافي 
 م]]]]]]]]]]]]]]]ن بل]]]]]]]]]]]]]]]دٍ  بغ]]]]]]]]]]]]]]]دادُ  زي]]]]]]]]]]]]]]]تِ خُ 

 غربي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  اإلص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باحِ  فل]]]]]]]]]]]]]]]]]]قُ 
 ومحم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دةٌ  والخن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نمٌ 

 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امرةٌ  الفس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قِ  وبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وتُ 
  

 مقل]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  في]]]]]]]]]]]]]]]هِ  ش]]]]]]]]]]]]]]]يءٍ  ك]]]]]]]]]]]]]]]لُّ   
 تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بيبُ  الب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومِ  ونعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قُ 

 وتع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذيبُ  والنھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى جل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دٌ 
 منھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  اللي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ  وع]]]]]]]]]]]]]]]]]]رينُ 

  

علي]ه وھ]ذا ل]يس غريب]ا ، وال ينسى أن تأخذ الوزارات ورجالھا حظھا من سخريته الش]ديدة   
بي]ل السياس]ة وانحرافھ]ا ودس]اتيرھا الت]ي أص]بحت عدو السلطة الذي أوقف ھج]اءه لكش]ف أحا وھو
  :للعناكب  بيوتاً 

 لھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا يل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُّ ) وزاراتٌ (و 
 بھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا تخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فُّ  ونفاي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتٌ 

 لھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا يت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]احُ  وغب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اواتٌ 
 ةٌ قَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَ خْ مَ مُ  ودس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتيرٌ 

  

 تستش]]]]]]]]]]]]]]]]]]في مجاذي]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  ري]]]]]]]]]]]]]]]]]ثَ   
 أص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]احيبُ  م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن نفاي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتٍ 

 أطايي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن غب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اواتٍ 
 فيھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ا العناكي]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  عشعش]]]]]]]]]]]]]]]]]تْ 

  

مھ]ا ردا عل]ى رس]الة بع]ث بھ]ا نقي]ب الص]حفيين الس]وريين وق]د نظ) أ أبا مھند(قصيدة  -31  
وفيھا لم تتغير نظرة ، و فيھا يھجو حال األمة العربية وما آلت إليه ، وھذا ھو الدافع لنظمھا ،  )532(

من نظ]م ھ]ذه القص]يدة ، الجواھري لحال أمته وشعوبھا المسحوقة عما كانت عليه قبل خمسين سنة 
الھ]وان والخن]وع  إل]ىوالمتس]لطون عل]ى الش]عوب انتھ]وا ، مزري]ة  نفس]ھافالح]ال ،  1985في ع]ام 
  :دويالت متنافرة فيما بينھا  إلىوالتناثر 

 تْ َم]]]]]]]]]]]]]زِ ھ]]]]]]]]]]]]]ذي الت]]]]]]]]]]]]]ي ھُ  ةٌ فأّم]]]]]]]]]]]]]أ
 بھ]]]]]]]]]ا ص]]]]]]]]]نمٌ  يس]]]]]]]]]طو عل]]]]]]]]]ى ص]]]]]]]]]نمٍ 

 مُ ھُ عل]]]]]]]]]]]]]]]]ى ش]]]]]]]]]]]]]]]]عوبِ  مونَ ويس]]]]]]]]]]]]]]]]اوِ 
  

 ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا أم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُ فكأنَّ  وتن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اثرتْ   
 م]]]]]]]]]]]ن َعلَ]]]]]]]]]]]ٍم بھ]]]]]]]]]]]ا َعلَ]]]]]]]]]]]مُ  ويغ]]]]]]]]]]]ارُ 

 ھم حك]]]]]]]]]]]مُ أع]]]]]]]]]]]دى الخص]]]]]]]]]]]وم ك]]]]]]]]]]]أنَّ 
  

                                                
 . 6/185: الديوان  )530(
 . 7/235: الديوان  )531(
 . 5/317: طبعة بيسان  –ديوان الجواھري : ظ  )532(



 

ال]ذي ال يكش]ف حت]ى ، موضحا ب]أنھم أسُّ ال]بالء ، ي ما آنفك عنه ذال كدأبهھجو الحكام ثم ي  
  :يحل الطاعون الخطير علَّه سبيل الخالص من ھؤالء 

 حكم]]]]]]]]]]وا نْ َم]]]]]]]]]] ش]]]]]]]]]]رُّ  أ أب]]]]]]]]]]ا مھن]]]]]]]]]]دَ 
 م]]]]]]]]اذا عل]]]]]]]]ى الراع]]]]]]]]ي إذا اغتص]]]]]]]]بتْ 

 بن]]]]]]]]]]ا ح]]]]]]]]]]لَّ  ھ]]]]]]]]]]ا الط]]]]]]]]]]اعونُ ي]]]]]]]]]]ا أيّ 
  

 حكم]]]]]]]]]وا نْ َم]]]]]]]]] ل]]]]]]]]]وال ذلُّ  م]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]انَ   
 الغ]]]]]]]]]]]]]]]نمُ  ول]]]]]]]]]]]]]]]م تتم]]]]]]]]]]]]]]]ردِ  عن]]]]]]]]]]]]]]]زٌ 
 الغم]]]]]]]]]]]مُ  تكش]]]]]]]]]]]فُ  وجھ]]]]]]]]]]]كَ  فبمث]]]]]]]]]]]لِ 

  

  
  

  :  )533(خاصال دوافع الھجاء: انيا ث  
في حياة الجواھري خصومات كثيرة فضال عن عدائه ال]دائم للس]لطة الحاكم]ة ف]ي ك]ل عھ]د   

وم]ا يھّمن]ا م]ا عبّ]ر ، وبه أيضا أعداء من السياسيين وبعض األدب]اء والُكتّ]اب والص]حفيين وغي]رھم 
ھو يھجوھم أو يسخر منھم أو بعضھم بحسب رؤيته لعالقته بھم لمواقف حدثت عن عالقته بھؤالء و

له معھم سواء كانت المواقف دفاعا عن مبادئه وُمثُله أو لمواقف خاصة وأظ]ّن أن ل]وال ھ]ذا التعبي]ر 
م]ا بقي]ت ، فربما كان لھجائه لھم فضٌل ، لنُسيت ھذه األسماء ولم تذكر في الدرس األدبي المعاصر 

  :ويحاول البحث ھنا أن يدرس دوافع ھذا الھجاء الخاص ونورد أمثلة منه ، وص ھذه النص
تعريض صحيفة أح]د األح]زاب  لنظمھا عام أو موضوعي وھووالدافع ) غضبة(قصيدة  -1  

بالجواھري كذبا وافتراء حول تداعيات استشھاد أخيه جعفر في وقت بدأ فيه بع]ض العم]الء بس]لب 
األحكام العرفية بحجة حماية مؤخرة الجيوش العربي]ة الت]ي تقات]ل ف]ي مكتسبات وثبة كانون بإعالن 

  . )534(م 1948فلسطين في عام 
.... أجل استغللت دم أخ]ي (ساخرا بھم ، لقد رّد الجواھري على الذي تعرضوا له باالفتراء          

امالت الباطلة واستغللته بطبيعة اشتراكي في الحكم لتمشية المع...وغدوت نائبا ...فأصبحت وزيرا 
لقد كانت ھذه ھي األجواء المش]حونة بالك]ذب عل]ى الج]واھري ص]احب ،  )535()والشفاعة الشخصية

وھ]ذا مثَّ]ل دافع]ا ح]ّرك مش]اعره وأث]ار ، والمتم]رد عل]ى واقع]ه الخ]انع ، المصاب الجلل بفق]د أخي]ه 
  : انفعاالته النفسية في ھجاء خصومه وزعيمه الغراب مرة والحمار في أخرى 

 ب]]]]]]]]]]]]]ه ك]]]]]]]]]]]]]الغرابِ  ق]]]]]]]]]]]]]ومٍ  مُ وزع]]]]]]]]]]]]]ي
 هُ فُ فيم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ال يش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  يغت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُّ 
 هِ ألق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا بمعدتِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أنْ  يغت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُّ 

 هُ تق]]]]]]]]]]]]]رؤَ  تك]]]]]]]]]]]]]ادُ  ب]]]]]]]]]]]]]ادي الغب]]]]]]]]]]]]]اءِ 
 فاغت]]]]]]]]]]دى رِھق]]]]]]]]]]اً  أض]]]]]]]]]]حى وزي]]]]]]]]]]راً 

  

 كب]]]]]]]]]]]]رُ  هِ وف]]]]]]]]]]]]ي خطواتِ]]]]]]]]]]]] ص]]]]]]]]]]]]غرٌ   
 كي]]]]]]]]]]]]]ف يغت]]]]]]]]]]]]]رُّ  المغف]]]]]]]]]]]]]لِ  جھ]]]]]]]]]]]]]لُ 
 يجت]]]]]]]]]]]]]رُّ  ف]]]]]]]]]]]]]راحَ  الطع]]]]]]]]]]]]]امِ  َعف]]]]]]]]]]]]]نَ 

 وال ُخب]]]]]]]]]]]]]]]]]رُ  رٌ بَ]]]]]]]]]]]]]]]]]ال خَ  ب]]]]]]]]]]]]]]]]]الظنِّ 
 ال]]]]]]]]]]]]وزرُ  هُ ي]]]]]]]]]]]]ؤودُ  الحم]]]]]]]]]]]]ارِ  مث]]]]]]]]]]]]لَ 

  

 وقد وظف االزدراء توظيفاً مضى به إلى أشّد الھج]اء، وال أوجع من ھذا الھجاء وال أقسى   
فھو بعد أن ھجا زعيمھم التفت إليھم وھم الھمج الرعاع الفجرة الذين كانت قارعة الطريق تغص ، 

مارس]ھا  الخط]ورة ة ف]يممارس]ة غاي] إل]ىمش]يرا ، ح]ول زع]يمھم  ابھم قبل أن يل]م ش]تاتھم ويتحلق]و
وكأنه يقول أن ال طائفية إال ومن ورائھا ھمج وخبث ، أال وھي الضرب على وتر الطائفية ، ھؤالء 

  :سياسي 
 جٌ ھّم]]]]]]]]]]]]] هِ ع]]]]]]]]]]]]]ن أطرفِ]]]]]]]]]]]]] والت]]]]]]]]]]]]]فَّ 

 قارع]]]]]]]]]]]]]ةٍ  بك]]]]]]]]]]]]]لِّ  م]]]]]]]]]]]]]ن ف]]]]]]]]]]]]]اجرينَ 
 جمع]]]]]]]]]]]]]]]]]تْ  ومف]]]]]]]]]]]]]]]]]رقين م]]]]]]]]]]]]]]]]]ذاھباً 

 مُ ھُ ش]]]]]]]]]]]]ملَ  يل]]]]]]]]]]]]مُّ  اللص]]]]]]]]]]]]وصِ  مث]]]]]]]]]]]]لُ 

 ھا ال]]]]]]]]]]]]ذعرُ يس]]]]]]]]]]]]ودُ  النع]]]]]]]]]]]]امِ  مث]]]]]]]]]]]]لُ   
 العھ]]]]]]]]]]]]]رُ  مُ ع]]]]]]]]]]]]]نھُ  حلّ]]]]]]]]]]]]]وا تح]]]]]]]]]]]]]ّدثَ 

 وال]]]]]]]]]]]]]]]]ِذْكرُ  ا عليھ]]]]]]]]]]]]]]]]ا اآليُّ وحن]]]]]]]]]]]]]]]]
 الفج]]]]]]]]]]]]رُ  ال]]]]]]]]]]]]دجى ويحلُّ]]]]]]]]]]]]هُ  خ]]]]]]]]]]]]يطُ 

                                                
ھذه المادية ال تعني الخصوص إنما ھي عام]ة وھ]ذا رأي  لھجاء صفة الشخصي أو الشخصية ألنلم أطلق على ھذا ا )533(

 .األستاذ الدكتور المشرف 
 . 3/305: الديوان : ظ  )534(
 . 3/306: ن .م )535(



 

    

مم]ا انطل]ق  خ]اصوھي في ھجاء أرشد العم]ري دافعھ]ا  )536()التعوذية العمرية(قصيدة  -2  
والقصيدة من الھجاء الس]اخر ال]ذي يق]وم عل]ى  ،تراكم في ذاكرته وأختزنته من صفات ھذا المھجو 

ف]الجواھري يع]ّوذ وج]ه مھج]وه ب]القمر ون]وره ، الھج]اء  إيغاال في وتطلّب التضاد والعكسالمفارقة 
  :يريد نقيض ذلك  وھو، وكذلك بالتعويذات الشعبية من العفص وغيره من شر منتقديه األغبياء 

 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]القمرْ  وجھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]كَ  ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّوذتُ 
 نم]]]]]]]]]]]]رو(و ) ع]]]]]]]]]]]]ادٍ (م]]]]]]]]]]]]ن  ب]]]]]]]]]]]اآليِّ 

 رط]]]]]]]]]]]]]ـ) العف]]]]]]]]]]]]]صِ (ب]]]]]]]]]]]]]ـ هُ ذتُ]]]]]]]]]]]]]عوّ 
 الذمي]]]]]]]]]]]]]]ـ حاس]]]]]]]]]]]]]]دكَ  م]]]]]]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]]]]]]رِّ 

 األغبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا يكَ ئوالش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ان
  

 وم]]]]]]]]]]]]]ا ازدھ]]]]]]]]]]]]]رْ  ءَ وبم]]]]]]]]]]]]]ا أض]]]]]]]]]]]]]ا  
 )البق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رْ ( ومنزل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةِ ) دٍ 

 ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دخرْ  أو يبيس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باً 
 المزدھ]]]]]]]]]]]]]رْ  عل]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]]ناكَ  ـ]]]]]]]]]]]]]يمِ 

 المس]]]]]]]]]]]]]]]]]بطرْ  عل]]]]]]]]]]]]]]]]]ى حج]]]]]]]]]]]]]]]]]اكَ  ءَ 
  

والمفك]ر ال]ذي انحس]ر !! فيدلِـلَهُ فھو التحف]ة الجدي]دة  وساخراً  ثم ينھال على العمري متھكماً   
ك]اوور تل]ك المذبح]ة الت]ي الوھو الذي خلق نواب البرلمان من طين الحفر وھو ف]اتح !! الفكر عنده 

  : )537(بأمر العمري نفسه  1946حدثت في كركوك في عام 
 ص]]]]]]]]]]رْ العُ  هُ تحس]]]]]]]]]]دُ  بحي]]]]]]]]]]ثُ  الح]]]]]]]]]]ديثِ  العص]]]]]]]]]]رِ  ي]]]]]]]]]]ا تحف]]]]]]]]]]ةَ 
 الفك]]]]]]]]]]]رْ  تنحس]]]]]]]]]]]رُ  بحي]]]]]]]]]]]ثُ  العظ]]]]]]]]]]]يمُ ) الفك]]]]]]]]]]]رُ (ي]]]]]]]]]]]ا أيھ]]]]]]]]]]]ا 
 الحف]]]]]]]]رْ  م]]]]]]]]ن ط]]]]]]]]ينٍ ) الطي]]]]]]]]رِ ( خل]]]]]]]]قَ ) الن]]]]]]]]وابِ ( ي]]]]]]]]ا خ]]]]]]]]القَ 

 رْ أِش]]]]]]]]]]] والب]]]]]]]]]]]اغي بھ]]]]]]]]]]]ا ع]]]]]]]]]]]اتٍ ) الك]]]]]]]]]]]اوورِ ( ي]]]]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]]]]اتحَ 
  

ھوا مفاھيم شوّ ) نقاد(نظمھا الجواھري بعد أن امتألت ساحة األدب بـ) الناقدون(قصيدة  -3  
األدب عمدا وجھال بدوافع إقليمية ضيقة ولم يخل سلوكھم من الحس]د والحق]د وبغ]ض الفك]رة الح]رة 

)538( .  
ت األدبي]ة إن ھذه الطبق]ة نُِس]بْت ظلم]اً إل]ى النق]د ؛ ألنَّ عل]ى ھ]ؤالء تق]ع تبع]ة بع]ض  التي]ارا  

الفاسدة فيما يسّوغون ويروجون وعلى ھؤالء تقع تبعة قي]ام س]وق بع]ض ال]ذين يُنس]بون إل]ى األدب 
لذا ھيأت ھذه الطبقة للشاعر مادة خصبة ليزرع بھا ھجاءه ونقده وباباً ينف]ذ من]ه ،والفن وما ھم منه 

  : يقول مخاطبا أحد ھؤالء، إليھم 
 ع]]]]]]]]]ن مب]]]]]]]]]دعٍ  عُ تن]]]]]]]]]زَ  ح]]]]]]]]]تَ مت]]]]]]]]]ى رُ 
 النف]]]]]]]]]]]]اقِ  نھ]]]]]]]]]]]]ا بك]]]]]]]]]]]]فِ م رَ لتض]]]]]]]]]]]]فُ 

 عل]]]]]]]]]]]ى العبق]]]]]]]]]]]ريِّ  حق]]]]]]]]]]]داً  تخل]]]]]]]]]]]عَ و
  

 الخال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دِ  هِ إبداِع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أكالي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لَ   
 جام]]]]]]]]]]]]]]دِ  عل]]]]]]]]]]]]]]ى ف]]]]]]]]]]]]]]ارغٍ  تاج]]]]]]]]]]]]]]اً 

 عل]]]]]]]]]]]]]]ى قاع]]]]]]]]]]]]]]دِ  س]]]]]]]]]]]]]]اعٍ  أمج]]]]]]]]]]]]]]ادَ 
  

فھم م]رة يحكِّم]ون ، مقسما أطوارھم النقدية ، بھؤالءويستمر باستفھامه االستنكاري متھكما   
،  ذوي نعمھ]]مارة يتملق]]ون ألس]]يادھم وت]]، وأخ]]رى يتبع]]ون م]]ذھبا عف]]ا علي]]ه ال]]زمن  فاس]]داً  أنموذج]]اً 

  :األدبية  عميت عليه المعاييرورابعة أرضاء لمجتمع 
ب]]]]]]]]]]]الملھمين  تن]]]]]]]]]]]زلُ  مت]]]]]]]]]]]ى رح]]]]]]]]]]]تَ 

 س]]]]]]]]]]]]ادرٍ  عل]]]]]]]]]]]]ى من]]]]]]]]]]]]زعٍ  وراً فَط]]]]]]]]]]]]
 لرض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يدٍ  وآون]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً 

 م]]]]]]]]]ن ص]]]]]]]]]افرٍ  أج]]]]]]]]]بنَ  مت]]]]]]]]]ى كن]]]]]]]]]تَ 
  

 فاس]]]]]]]]]]]]]دِ  أنم]]]]]]]]]]]]]وذجٍ  عل]]]]]]]]]]]]]ى حك]]]]]]]]]]]]]مِ   
 بائ]]]]]]]]]]]]]دِ  عل]]]]]]]]]]]]]ى م]]]]]]]]]]]]]ذھبٍ  وط]]]]]]]]]]]]وراً 

 س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائدِ  وأخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رى لمجتم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عٍ 
 ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اردِ  م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن جم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ  وأألمَ 

  

وق]د ، يھجو بھا من يسعى للني]ل من]ه ،  خاصودافع نظمھا  )539()يا ابن الثمانين(قصيدة  -4  
فھم أقزام ، ھجا حاسديه والحاقدين على مكانته ، وبقدر ما افتخر فيھا بنفسه ،  تجاوز الثمانين عاماً 

                                                
 . 4/165: الديوان  )536(
 . 4/168:  م.ن: ظ  )537(
 . 279: الديوان : ظ  )538(
 . 5/291: بعة بيسان ط -الديوان  )539(



 

ئن الغ]در الت]]ي ع]ات ينعق]ون وراء ك]]ل ن]اعق وھ]و ثاب]ت الجن]]ان ال تھ]زه كم]اوإمّ ، ال يمس]ون مج]ده 
  :أنتجھا مجتمع ممزق 

 هُ لُ]]]]]يطاوِ ) ق]]]]]زمٍ (م]]]]]ن  ھ]]]]]زَّ روح]]]]]كَ  ك]]]]]مْ 
 لھ]]]]]]ا أن يك]]]]]]ونَ ) إمع]]]]]]اتٌ ( س]]]]]]عتْ  وك]]]]]]مْ 

 نُِص]]]]]]]بتْ  للبل]]]]]]]وى فق]]]]]]]دْ  ثبِّ]]]]]]]ْت جنان]]]]]]]كَ 
 مجتم]]]]]]]عٍ  ك م]]]]]]]ن أش]]]]]]]الءِ أنَّ]]]]]]] ال ت]]]]]]]نسَ 

  

 ول]]]]]]]م يط]]]]]]]لِ  ول]]]]]]]م تقص]]]]]]]رْ  ينل]]]]]]]هُ  فل]]]]]]]مْ   
 وم]]]]]ن ج]]]]]دلِ  م]]]]]ن لغ]]]]]وٍ  كَ حولَ]]]]] م]]]]]ا ث]]]]]ارَ 

 لِ تَ]]]]]]وم]]]]]]ن خ م]]]]]]ن غ]]]]]]درٍ  الكم]]]]]]ائنُ  ل]]]]]]كَ 
 وال]]]]]]]]]دجلِ  والث]]]]]]]]]اراتِ  بالحق]]]]]]]]]دِ  ي]]]]]]]]]دينُ 

  

وھذا يبيّن أن الجواھري ال ينفك عن روح المتمرد الرافض الذي يثور لمحض ظھور ذئب   
ويظھ]ر م]ن  ،أو شرذمة ذئاب تريد نھشه وھو شامخ يسخر مما تريد وال يخشى شيئاً مما يحاولون 

  :عليه أو ھيأوا لذلك سياق القصيدة أنه يھجو أشخاصا بعينھم في العراق تطاولوا 
 تنھش]]]]]]]]ني) األذن]]]]]]]]ابِ  ش]]]]]]]]رذمةَ (نُبِئ]]]]]]]]ُت 

 ب]]]]]]ذي ش]]]]]]ممٍ  ل]]]]]]م تظف]]]]]]رْ  ي]]]]]]ا للحفيظ]]]]]]ةِ 
 )ص]]]]]]]]احبهُ (و) وغ]]]]]]]]دٌ (دم]]]]]]]]ي  أيس]]]]]]]]تثيرُ 

 خ]]]]]]]]]]]]رسٌ  ال بع]]]]]]]]]]]]دهُ  ف]]]]]]]]]]]]مٌ  وال ين]]]]]]]]]]]]دُّ 
  

 ع]]]]]لِ م]]]]]ن ثَ ) الح]]]]]يِّ  رم]]]]]اةِ (م]]]]]ن  بمش]]]]]ھدٍ   
 عل]]]]]]]]]]]]ى طل]]]]]]]]]]]]لِ  ملق]]]]]]]]]]]]اةً  وللش]]]]]]]]]]]]ھامةِ 
 والجب]]]]]]]]لِ  الس]]]]]]]]ھلِ  رم]]]]]]]]الَ  بم]]]]]]]]ا يثي]]]]]]]]رُ 

 م]]]]]]]ن ش]]]]]]]للِ  فَ ال تش]]]]]]]،  ي]]]]]]]دٌ  وال تم]]]]]]]دُّ 
  

ھ]ي قص]يدة س]اخرة يھج]و بھ]ا ال]دكتور عب]د هللا الجب]وري  )540()عبدة الجبوري]ة(قصيدة  -5  
  . )541(والصحفي عبد القادر البراك 

والج]]واھري ف]]ي ھ]]ذه القص]]يدة يزي]]د م]]ن احتق]]اره لمھجوي]]ه وينك]]ل بھ]]م بقس]]وة فھ]]و يس]]مي   
ويب]دأ س]خريته ) الم]دلل مب]روكالق]رد (ويطل]ق عل]ى الب]راك ) عب]دة الجبوري]ة(الدكتور الجب]وري ب]ـ

وھ]ي ف]ي خيمتھ]ا ) الغجري]ة الفاتن]ة عب]دة الجبوري]ة  إل]ى([وھجاءه من إھ]داء القص]يدة الت]ي يھ]ديھا 
وداف]ع نظ]م القص]يدة الت]ي ،  )542( ])مب]روك(الفارھة بضواحي الك]رخ ببغ]داد ومعھ]ا قردھ]ا الم]دلل 

الذي تبناه الدكتور  خاصالھجوم الم ھو العداء المتواصل و1982كتبھا في غربته في براغ في عام 
حت]ى إن]ه نف]خ ف]ي رم]اد م]ا أث]اره س]اطع الحص]ري ،  )543(منذ نھاية الس]تينات  للجواھريالجبوري 

ويب]دو ، الجواھري من الطعن في قوميته قبل أكثر من ستين سنة من تاريخ نظم ھذه القص]يدة  على
  . المرّوجين لھذاأن البراك كان من 

االحتق]ار واالزدراء فض]ال  إل]ى بل]غ أكث]رهمه ھؤالء إيغ]اال ش]ديدا لقد أوغل في ھجاء خصو  
  :عن سخريته وتھكمه بالغجرية ابنة الطرب والراقصة المحترفة كنول النسيج 

الط]]]]]]]]]]]]]ربِ  ي]]]]]]]]]]]]]ا ابن]]]]]]]]]]]]]ةَ ) عب]]]]]]]]]]]]]دةَ (أ   
النصفي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا معزول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةَ   

الن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ْولِ الحائ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك  كرج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عِ   
الخط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا مھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زوزةً   

 

 الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نبِ  وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا معس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ولةَ   
 قت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ربِ ومُ  مبتع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دٍ  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نِ 

 القش]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  بنس]]]]]]]]]]]]]]]]]]ج المط]]]]]]]]]]]]]]]]]]رفِ 
 ول]]]]]]]]]]]]]م تص]]]]]]]]]]]]]بِ  ل]]]]]]]]]]]]]م تخط]]]]]]]]]]]]]ئْ  تِ 

  

ويستمر في نمطه الساخر ھذا في كل القصيدة التي واصل فيھا طعن مھجويه بشدة حتى أنّه   
خاطبھم بصفة المؤنث ألحدھم وبصفة القرد لآلخر وما ھذا إال دليل على غضب الجواھري وزيادة  

ھي في مرمى ھجائ]ه ببعض خلط األوراق بعضھا تلك القادرة على ) عبدة(فـ، في النيل من أعدائه 
  :من السخرية ومثله في االحتقار  راً واف نصيباً ) المبروك(وال شك أن لقردھا ، 

 عج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بٍ ) ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ادرٍ ( بق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]درةِ 
 )مب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روكٌ ( الق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردُ  وراحَ 

 فھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ار م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن لفائِ ينّش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 )دن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]انيرٍ (عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى  يع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ضُّ 

 باللع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  أرتن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا الج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دَّ   
 بِ ُش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]العُ  حش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائشَ  يل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُّ 

 )حبِ م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن الُس]]]]]]]]]]]]]]]]]] ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]باباتٌ (
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عَ  طُ قِّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لَ يُ   الَكلَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  ةَ ضَّ

                                                
 . 311: طبعة بيسان  -الديوان )540(
 .أخبرني بذلك الدكتور محمد حسين األعرجي في لقاء خاص معه رحمه هللا  )541(
 . 5/310: طبعة بيسان  -الديوان  )542(
 ) .تهالجواھري ونقد جوھر(كتاب الدكتور المذكور الذي عنوانه : ظ ، لمعرفة ما كان يُضمر الجبوري للجواھري  )543(



 

 ويلف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي عن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دھا لعق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً 
  

 ذبِ َك]]]]]]]]]]]]]] ع]]]]]]]]]]]]]]ن من]]]]]]]]]]]]]]ىً  ص]]]]]]]]]]]]]]دوقاً 
  

المھزوزة القصب وقردھا المدلل ح]ديث الش]عر ) عبدة(ويختم القصيدة ساخرا من أن تكون   
وقردھا وكأن الجواھري يأبى أن يترك أي َمْنَزع ف]ي ) عبدة(ولكن ھذا حدث بفضل الموھبة الفذة لـ

  :اعتقد أنه من أقسى ما ھجا به أحد خصومه و، جبوري والبراك القوس في ھجاء ال
 بٌ َس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ  هِ اِع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَ يَ  بُ ْس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]حَ فَ 

 موھب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً  الق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردِ  وحس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ 
 أن يمس]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الق]]]]]]]]]]]]]]]]]ردِ  وحس]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ 

 لھي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً أُ  الن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اسِ  وحس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ 
  

 بِ َص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]القَ  ةِ وزَ ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زُ ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى مَ إِ   
 ل]]]]]]]]]]]]]]]]م تھ]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  الق]]]]]]]]]]]]]]]]ردِ  لغي]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 

 واألدبِ  الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عرِ  ح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ديثَ 
 محتس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  بملھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى غي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 

  

    
  

  : اء االجتماعيدوافع الھج: ثالثا   
وأْن ، أن يقف إلى جن]ب المجتم]ع كل]ه ، لقد آمن الجواھري الذي تبنّى مواقف شعب مظلوم   

بعن]ف وھ]و  هُ مْ ھاجِ يُ فَ  ال ذنب حتى في المفاسد التي تصدر عن المجتمع بل يشير بوعي إلى المسبب
اعي]]ة فاس]]دة ظھ]]ور مظ]]اھر اجتم إل]]ىھ]]ا وغي]]اب المص]]لحين أدى ءيعتق]]د أن الس]]لطة الظالم]]ة وعمال

جان]]ب الطبق]]ات  إل]]ىل]]ذلك وق]]ف ، أنتج]]ت الجھ]]ل والحرم]]ان وض]]ياع الحق]]وق وامتھ]]ان الكرام]]ة 
  :المحرومة يحارب المظاھر المشينة وسوف نقف على دوافع بعض منھا

مم]]ا ھ]]و ش]]أن نظمھ]]ا ف]]ي الثالثيني]]ات م]]ن عم]]ره ودافعھ]]ا م]]ا رآه  )544()اإلقط]]اع(قص]]يدة  -1  
الُمالّك في استغالل الفالحين وأبنائھم وأسرھم وما يتص]ف ب]ه اإلقطاعيين من أصحاب األراضي و

ھ]]ؤالء م]]ن قس]]وة وظل]]م ف]]ي امتھ]]ان ھ]]ذه الطبق]]ة الفقي]]رة م]]ن الش]]عب تص]]ل إل]]ى اإلذالل والتجوي]]ع 
وقد غابت عنھم صفات اإلنسان في معاملته ألخيه اإلنسان حت]ى ، والحرمان وسومھم سوء العذاب 

األرض وھي ملك أو عن وراثة أو تخويل حكومي أو قوة عشائرية  اتخذوا الفالحين عبيداً لھم فكأنّ 
وھ]ذا ھ]و الھ]اجس ال]ذي يم]ّر ، ھي والفالح ملٌك لھم يتصرفون باألرض ومن عليھا بما يش]اؤون ، 

يبن]ي ، يرفض الظلم والغبن كل يوم فاندفع وھو مؤمن بقيمة اإلنس]ان ، عليه شاعر مثل الجواھري 
ص]ورة مأس]اوية ف]ي ق]دوم  س]ماً ار ،عل]ى ھ]ؤالء وإفس]ادھم وفس]ادھم انفعاالته ورفضه شعراً يھج]م 

اإلقط]]اعي وخلف]]ه جم]]ع م]]ن الفالح]]ين ال]]ذين أزھق]]وا أرواحھ]]م ف]]ي خدمت]]ه وإعم]]ار أرض]]ه ف]]ي أش]]د 
  : ولم ينَس أن يتھكم بھم، الظروف قساوة ولم يجنوا منه سوى مزيدا من الخنوع والذل 

 هُ وخلفَ]]]]]]]]]] المط]]]]]]]]]]اعُ  الش]]]]]]]]]]يخُ  إذا أقب]]]]]]]]]]لَ 
 مھُ ص]]]]لي وج]]]]وھَ يَ  مزھق]]]]ي األرواحَ ال نَ ِم]]]]

 ھ]]]]]]]]]]ايمطرونَ  هِ عل]]]]]]]]]]ى أعتابِ]]]]]]]]]] قيام]]]]]]]]]]اً 
 مالئ]]]]]]]]]كٍ  الب]]]]]]]]]نِ  ث]]]]]]]]]مَّ  مث]]]]]]]]]االً  رأي]]]]]]]]]تُ 

  

 الس]]]]]]وائمِ  مث]]]]]]لَ  ال]]]]]]زارعين األرضَ  نَ ِم]]]]]]  
 س]]]]]]]]]]]مائمِ  ولف]]]]]]]]]]]حُ  أعاص]]]]]]]]]]]يرٍ  مھ]]]]]]]]]]]بُّ 

 الل]]]]]]]]]]]]]]]وائمِ  بالش]]]]]]]]]]]]]]]فاهِ  الً وذُ  اً خنوع]]]]]]]]]]]]]]]
 آدمِ  واب]]]]]]]]]]]]نِ  هِ عليائِ]]]]]]]]]]]] نْ ِم]]]]]]]]]]]] لَ تن]]]]]]]]]]]]زّ 

  

قيمة اإلقطاع الظالم ما كنت لتنم]و ل]وال سياس]ة حمق]اء ف، وال ينسى أن يجمع المسببات كلھا   
فھ]م أم]ا رج]ال الس]لطة ، قائمة على توزيع المغانم بين رجالھا التي كان اإلقطاعيون يمثلون أغلبھم 

وھ]]ذا م]]ا فض]]حه ، أو ن]]واب ف]]ي البرلم]]ان وأعض]]اء ف]]ي مجل]]س األعي]]ان أو وزراء ف]]ي الحكوم]]ة 
  : يحّرض على حرب مبيدةرك مناسبة حتى الجواھري خصم السلطة العنيد الذي ال يت

 مكرھ]]]]]]]]اً  الج]]]]]]]]ورَ  يحم]]]]]]]]لُ  س]]]]]]]]واداً  وإنّ 
 مبي]]]]]]]دةً  حرب]]]]]]]اً  عل]]]]]]]ى اإلقط]]]]]]]اعِ  يش]]]]]]]نُّ 
 ھمحق]]]]]]]وقَ  تعط]]]]]]ي الض]]]]]]]عافَ  ي]]]]]]]داً  يم]]]]]]دُّ 

 هُ ج]]]]]]]]]]ذورَ  تْ ق]]]]]]]]]]رّ أَ  إقطاع]]]]]]]]]]اً  ويجت]]]]]]]]]]ثُّ 
  

 ح]]]]]]]]]ازمِ  ب]]]]]]]]]يِّن النص]]]]]]]]]حِ  لھ]]]]]]]]]ادٍ  فقي]]]]]]]]]رٌ   
 الئ]]]]]]]مِ  لوم]]]]]]]ةَ  وال يختش]]]]]]]ي ف]]]]]]]ي الح]]]]]]]قِ 
 راح]]]]]]مِ  غي]]]]]]رَ  ويس]]]]]]طو ب]]]]]]أخرى باطش]]]]]]اً 

 مغ]]]]]]]]]]]انمِ  زُ ووح]]]]]]]]]]] تفري]]]]]]]]]]]قٍ  سياس]]]]]]]]]]]ةُ 
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دافع نظمھا ما آل إلي]ه ح]ال بع]ض الش]باب ف]ي الع]راق  )545()الشباب المستخنث(قصيدة  -2  
والتش]به بالنس]اء ملبس]ا وس]لوكا وھ]ذا م]ا اس]تفز الج]واھري الط]امح ب]أن ) التخن]ث(وظھور ظ]اھرة 

وتأخذ الميوعة من ھؤالء ، نساء أن يتزيّن بزينة الكون شباب العراق ھم أداة التغيير واإلصالح ال ي
  : ولكنه ال ينسى التھكم، وھو ھنا يريد النصح والتوجيه ، 

 يتكحل]]]]]]]]]ونْ  ش]]]]]]]]]بيبةً  األجي]]]]]]]]]ال أنَّ  غُ بلِ]]]]]]]]]مُ  نْ َم]]]]]]]]]
]]]]]]]]ھُ ف]]]]]]]]أنَّ  تَ ْب]]]]]]]]جِ عَ  ون ف]]]]]]]]إنْ طُ]]]]]]]]يتخطَّ   ونْ رُ م يتحمَّ

 قونْ يت]]]]]]]أنّ  غران]]]]]]]قٌ  وا الجدي]]]]]]]دَ ُس]]]]]]]بِ لَ  ق]]]]]]]دْ وَ  مْ ھُ]]]]]]] أمْ 
 المترف]]]]]]]ونْ  المنعم]]]]]]]ونَ  ال]]]]]]]داللِ  نَ ِم]]]]]]] الم]]]]]]]ائعونَ 

  

ثم يرسم صورة مناقضة لس]لوك المس]تخنثين وھ]ي ص]ورة الش]باب المك]افح المناض]ل ال]ذي   
  :يمرح المخنثون الھين وراء مجونھم  على حين، تغص به السجون 

 يعمھ]]]]]]ونْ  مم]]]]]]نْ  وليتن]]]]]]ي ق]]]]]د كن]]]]]]تُ  ي رأي]]]]]]تُ نِّ]]]]]إِ 
 ويمرح]]]]]ونْ  يس]]]]رحونْ  المخن]]]]ثِ  النف]]]]]رِ  نَ ِم]]]] زم]]]]راً 

 يت]]]]]]]]]]]دافعونْ  ھمبي]]]]]]]]]]]نَ  وبالمناك]]]]]]]]]]]بِ  يتم]]]]]]]]]]]اجنونَ 
 الس]]]جونْ  ترتف]]]عُ  وحي]]]ثُ  الحي]]]اءُ  ي]]]نخفضُ  م]]]ن حي]]]ثُ 

  

إن ھ]]ذا التن]]اقض الم]]ؤلم ال]]ذي يص]]وره الج]]واھري م]]ا ھ]]و إال تعبي]]ر ع]]ن حنق]]ه الش]]ديد ض]]د   
  المظ]]]]]]]اھر االجتماعي]]]]]]]ة الفاس]]]]]]]دة ومنھ]]]]]]]ا التخن]]]]]]]ث ال]]]]]]]ذي دفع]]]]]]]ه واس]]]]]]]تثاره ل]]]]]]]نظم ھ]]]]]]]ذه 

شعوره بأنّ]ه فضال عن ، المجتمع  فيانحراف في السلوك وانحراف وھو الثائر على كل ، القصيدة 
ول]يس عل]ى  -كم]ا يش]عر الش]اعر  -فيحم]ل تبع]ة ھ]ذا ھ]و ال غي]ره ، من المجتمع وله الكلمة الفاعلة 

  .طريقة الداعية أو المصلح االجتماعي 
الحقيقية  ضياع المقاييس، دافع نظم القصيدة و )546()محمد علي كالي إلىرسالة (قصيدة  -3  

ويظھ]ر فيھ]ا الج]واھري متھكم]ا الذع]ا ،  )547( للتعبيركان كالي إال محض حجة في ھذا العالم وما 
وس]]اخرا غاض]]با عل]]ى م]]ا وص]]لت إلي]]ه المف]]اھيم االجتماعي]]ة م]]ن إغف]]ال تك]]ريم العب]]اقرة واالحتف]]اء 

  .لصراع اللكمات الدموية  الخضوعبالمبدعين و
ي وھ]ذا م]ا ُدھ]ش فظنوه يمدح كال بعضھمحين بنى القصيدة على المفارقة حصل لبٌس عند   

ال أري]د أن أص]دق أن ھن]اك م]ن يق]رأ (درجة ال يريد معھا تصديق ح]دوث ذل]ك  إلىمنه الجواھري 
  . )548()ھذه وصمة، ھذا الحد  إلىالشعر ويُسيء فھمه 

عل]ى  االحت]رامه أسبغوا اإلعجاب وفالعالم وماليينُ ، إھداء القصيدة  يبدأ تھكم الجواھري من  
ك]الي مس]تنكرا ع]ن قيم]ة الش]عر  س]ألثم يوغل في التھكم ح]ين ي، كالي عندما ھزم خصمه وأدماه 

  :والفكر إزاء قبضته التي سحرت العالم 
 هِ راح]]]]]]]]]]]]ِت◌ِ  بجم]]]]]]]]]]]]اعِ  ي]]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]]الباً 

 ؟ م]]]]]]]ا ب]]]]]]]دعٌ  ؟ م]]]]]]]ا اآلدابُ  م]]]]]]]ا الش]]]]]]]عرُ 
 قافي]]]]]]]]]]]]]]ةٍ  ك]]]]]]]]]]]]]]لُّ  كَ لنعلِ]]]]]]]]]]]]]] شس]]]]]]]]]]]]]]عٌ 

  

 مس]]]]]]]]]]]لوبِ  ن]]]]]]]]]]]ى وأع]]]]]]]]]]]زَّ أغن]]]]]]]]]]]ى الغِ   
 أس]]]]]]]]]]لوبِ  ؟ م]]]]]]]]]]ا ومض]]]]]]]]]]اتُ  للفك]]]]]]]]]]رِ 

 وتغري]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  بتش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ريقٍ  تْ دوَّ 
  

ف]ي قص]ره  فأص]بحوا خ]والً ، ال]ذين اس]ترقتھم ض]رباته الدامي]ة ) ك]الي(ل ع]ن عبي]د ثم يس]أ  
  :المنيف 

 ممت]]]]]]]]دحاً  -اللع]]]]]]]]نَ  أبي]]]]]]]]تَ –ل]]]]]]]]ي  ق]]]]]]]]لْ 
 ھممُ ترُس]]]]]]]]]]]]]]]]] ون أأن]]]]]]]]]]]]]]]]]تَ الملھُم]]]]]]]]]]]]]]]]]

 س]]]]]]]]]]احرةٍ  ص]]]]]]]]]]نعَ  لقص]]]]]]]]]]ركَ  خ]]]]]]]]]]دماً 
  

 وتثري]]]]]]]]]]]]بِ  ل]]]]]]]]]]]]ومٍ  نْ َع]]]]]]]]]]]] تَ ْم]]]]]]]]]]]]رُ وكَ   
 والش]]]]]]]]]]]]يبِ  الش]]]]]]]]]]]]بانِ  نْ ِم]]]]]]]]]]]] خ]]]]]]]]]]]]والً 

 م]]]]]]]]]]]ذھوبِ  في]]]]]]]]]]]هِ  س]]]]]]]]]]]قفٍ  ذي أل]]]]]]]]]]]فِ 
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التي نذرت نفسھا لغيرھا وعاش]ت ف]ي  يجمع صورتين األولى عن العبقرياتِ  ويرسم مشھداً   
  ومات]]]]]]]]ت تتل]]]]]]]]وى تح]]]]]]]]ت س]]]]]]]]ياط  م]]]]]]]]ا ُحّمل]]]]]]]]تْ ل]]]]]]]]ت نس]]]]]]]]غ الحض]]]]]]]]ارة والحي]]]]]]]]اة وتحمّ 

  :والصورة الثانية عن ماليين تھاوت تحت أقدام ُضرجت بدماء خصمھا، الترھيب 
 ض]]]]]]]]]]رماً  مش]]]]]]]]]]تْ ) عبقري]]]]]]]]]]اتٍ ( ك]]]]]]]]]]مْ 

 بھ]]]]]]]]]]]]]ا الحي]]]]]]]]]]]]]اةِ  رئ]]]]]]]]]]]]]ةُ  س]]]]]]]]]]]]]تْ وتنفّ 
 م]]]]]]]ى جش]]]]]]]بٍ ف]]]]]]]ي حُ  ومات]]]]]]]تْ  عاش]]]]]]]تْ 

...  
 )ثاني]]]]]]]]]]]]ةٍ ( أعش]]]]]]]]]]]]ارَ  م]]]]]]]]]]]]ا عادل]]]]]]]]]]]]تْ 

 الت]]]]]]]]]]]ي ُس]]]]]]]]]]]حبت) المالي]]]]]]]]]]]ينُ ( تل]]]]]]]]]]]كَ 
]]]]]]]]]]]]عل]]]]]]]]]]]]ى ق]]]]]]]]]]]]دمين خُ  تْ رَ ثِ]]]]]]]]]]]]نُ   بتاضِّ

  

 غربي]]]]]]]]بِ  داج]]]]]]]]ي الج]]]]]]]]نحِ  ف]]]]]]]]ي ج]]]]]]]]نحِ   
 وتقطي]]]]]]]]]]]]]بِ  تعب]]]]]]]]]]]]]يسٍ  ن بع]]]]]]]]]]]]]دِ ِم]]]]]]]]]]]]]

 مس]]]]]]]]]]]بوبِ  الع]]]]]]]]]]]يشِ  ش]]]]]]]]]]]تيمِ  ج]]]]]]]]]]]اسٍ 
  

 م]]]]]]]]]]وبي م]]]]]]]]]]وحشٍ  بس]]]]]]]]]]احٍ  عم]]]]]]]]]]رتْ 
 أنب]]]]]]]]]وبِ  عب]]]]]]]]]رَ ) مخاض]]]]]]]]]ةِ ال( س]]]]]]]]]حبَ 
 مخض]]]]]]]]]]]]]وبِ  من]]]]]]]]]]]]]هُ  آلخ]]]]]]]]]]]]]رَ  ب]]]]]]]]]]]]]دمٍ 

  

رأيه الصريح بما يجري حوله من ضياع الموازين الحقيقي]ة الت]ي ھي يختم القصيدة بخاتمة   
  :تنحية المبدع وتقريب غيره  إلىأفضت 

 باألعاجي]]]]]]]]]]]بِ  كَ دھ]]]]]]]]]]]رُ  ج]]]]]]]]]]]اءَ  ك]]]]]]]]]]]مْ 
 ح]]]]]]]]]]]]ى ومرتغ]]]]]]]]]]]]بٍ نُ  راغ]]]]]]]]]]]]بٍ  ك]]]]]]]]]]]]مْ 

 الً بن]]]]]]]]]]]]ادرةٍ ُم]]]]]]]]]]]]اص]]]]]]]]]]]]طفى ھُ  وك]]]]]]]]]]]]مْ 
  

 ومش]]]]]]]]]]جوبِ  مرف]]]]]]]]]]وضٍ  ك]]]]]]]]]]لِّ  نْ ِم]]]]]]]]]]  
 مرغ]]]]]]]]]]]وبِ  اس]]]]]]]]]]]تعزَّ بغي]]]]]]]]]]]رِ  وك]]]]]]]]]]]مْ 
 بمجب]]]]]]]]]]]]وبِ  ابتل]]]]]]]]]]]]ى فح]]]]]]]]]]]]الً  وك]]]]]]]]]]]]مْ 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دوافع ھجائيات رجال الدين : رابعا   
ترك الجواھري ھذا االتجاه وكأنه أدرك خطورة اإللحاح فيه ففي ت]اريخ ش]عره م]رات ع]دة   

  : ونورد ھنا مثلين للوقوف على دوافعه، ھجا فيھا بعض رجال الدين 
فق]]د ،  )549(م1929وداف]]ع نظمھ]]ا تأيي]]ده لف]]تح مدرس]]ة للبن]]ات ف]]ي ع]]ام ) علمّوھ]]ا(قص]]يدة  -1  

وق]]د أيّ]]د الج]]واھري ھ]]ذا فھ]]اجم ق]]ادة الجم]]ود والجھ]]ل ، طال]]ب النجفي]]ون ب]]ذلك فاس]]تجابت الحكوم]]ة 
فھم ، فضالً عن عدم فھمھم جوھر الدين ، ووصفھم بأنّھم يخدمون المستعمر من حيث ال يشعرون 

وھم بھذا ، علوا الدين يحّرم المعرفة فھم ال يفقھون إال الحرام الذي وضعوه ھم أنفسھم للناس بھذا ج
  :يقول فيھا ، يزدرون بالدين 
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 ف]]]]]]]ي الش]]]]]]]رقِ  والجھ]]]]]]]لِ  للجم]]]]]]]ودِ  ق]]]]]]]ادةٌ 
 المح]]]]]]]]]امين دورَ  ل]]]]]]]]]و بكف]]]]]]]]]ي م]]]]]]]]]ألتُ 

 ال]]]]]]]]]]]دينُ  حس]]]]]]]]]]]بَ أن يُ  بال]]]]]]]]]]]دينِ  ازدراءً 
 ھ]]]]]]]وجٌ  ف]]]]]]]ي الش]]]]]]]رقِ  األدي]]]]]]]انِ  وب]]]]]]]الءُ 

  

 ااس]]]]]]]]]]تعمار رُ تنص]]]]]]]]]] عل]]]]]]]]]]ى الش]]]]]]]]]]عبِ   
 ن]]]]]]]]]]]]]ارا الجھول]]]]]]]]]]]]]ةِ  ع]]]]]]]]]]]]]ن الم]]]]]]]]]]]]]رأةِ 

 أم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارا وخزي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ  بجھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ 
 احتك]]]]]]]]]ارا س]]]]]]]]]اموا النف]]]]]]]]]وسَ  هِ باس]]]]]]]]]مِ 

  

لقد استثمر معارضة بعض رجال الدين لفتح مدرسة البنات ليعبر عن مكنوناته النفسية تجاه   
فقد استرجع الشاعر على ما أظ]ن ك]ل م]ا اختزن]ه ف]ي ذاكرت]ه م]ن س]لوكھم وم]ن اس]تبدادھم (ھؤالء 

  . )550()صائر الناس باسم الدينبم
لقد عبر أيضا عن غضبه من بعض الناس الذين أسلموا أمرھم لھؤالء ومشوا خلفھم عميان]ا   

  :فامتطوھم بغيا واحتقارا 
 عميان]]]]]]اً ) الش]]]]]]يخِ (ھم إل]]]]]ى أس]]]]]لموا أم]]]]]]رَ 

 بغي]]]]]]]]]]]اً  م حت]]]]]]]]]]]ى إذا ن]]]]]]]]]]]الَ وامتط]]]]]]]]]]]اھُ 
 م باحتق]]]]]]]]]]]]ارٍ نح]]]]]]]]]]]]وھُ  القش]]]]]]]]]]]]رَ  نب]]]]]]]]]]]]ذَ 

 وراح]]]]]]]]]]]]وا لي]]]]]]]]]]]]هِ م إِ ھُ مَ نْ دفع]]]]]]]]]]]]وا ُغ]]]]]]]]]]]]
  

 س]]]]]]]]]]]ارا حي]]]]]]]]]]]ثُ  هُ وس]]]]]]]]]]]اروا يقفونَ]]]]]]]]]]]  
 والع]]]]]]]]]]]]ذارا ع]]]]]]]]]]]]نھمُ  ج]]]]]]]]]]]]مَ اللُ  خل]]]]]]]]]]]]عَ 

 ي]]]]]]]]]]اراوالخَ  هُ وح]]]]]]]]]]دَ  وح]]]]]]]]]]وى الل]]]]]]]]]]بَّ 
 واألوزارا األثق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الَ  يحمل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ونَ 

  

  ) علموھ]]]]]ا(ال]]]]]ذي نظم]]]]]ت ب]]]]]ه قص]]]]]يدة نفس]]]]]ه ولھ]]]]]ا ال]]]]]دافع ) الرجعي]]]]]ون(قص]]]]]يدة  -2  
  

ت]]ذرع لق]]د ،  )551(ف]]تح مدرس]]ة البن]]ات ل فوقف]]تلب]]اس ال]]دين  لبس]]تفالمعارض]]ة الديني]]ة اش]]تدت و
الت]ي ق]دمت  بع]ض رج]ال المؤسس]ة الديني]ةالجواھري بھذه المعارضة وكأنه يتحين الفرص لھج]اء 

فرص]]ة مھاجمتھ]]ا عل]]ى طب]]ق م]]ن م]]اس ول]]يس م]]ن ذھ]]ب ح]]ين وقف]]ت ض]]د افتت]]اح مدرس]]ة لتعل]]يم (
  . )552()البنات

ويبدأ مھاجما وھاجيا من بداية القصيدة وكأنه ينتظر ھجاء ھؤالء بفارغ الصبر وھ]و يرس]م   
منق]ذا م]ن ربق]ة التخل]ف  –م]ن المفت]رض  –صورة الش]عب ال]ذي انتھب]ت حقوق]ه عل]ى ي]د م]ن ك]ان 

  :والجھل 
 هِ حقوقِ]]]]]]]] ُج]]]]]]]]لُّ  الش]]]]]]]]عبَ  أنَّ  ت]]]]]]]]رَ  أل]]]]]]]]مْ 

 طموح]]]]]]ةً  الع]]]]]]راقِ  ج]]]]]]اراتِ  ك]]]]]]لُّ  مش]]]]]]تْ 
 تكفل]]]]]]]]]]]وا ال]]]]]]]]]]]ذينَ  أنَّ  عج]]]]]]]]]]]بٍ  نْ وِم]]]]]]]]]]]
 يتعلم]]]]]]]]]]]وا أنْ  الفتي]]]]]]]]]]انَ  يمن]]]]]]]]]]عُ  غ]]]]]]]]]]داً 

  

 ممتلك]]]]]]]]]]]اتُ  لألف]]]]]]]]]]]رادِ  ھ]]]]]]]]]]]ي الي]]]]]]]]]]]ومَ   
 العقب]]]]]]]]]]اتُ  هُ دونَ]]]]]]]]]] ام]]]]]]]]]]تْ وق س]]]]]]]]]]راعاً 
 العث]]]]]]]]]]]]]راتُ  مُ ھُ]]]]]]]]]]]]] أھلي]]]]]]]]]]]]]هِ  بإنق]]]]]]]]]]]]]اذِ 

 الفتي]]]]]]]]اتُ  عُ نَ]]]]]]]]مْ تُ  ظلم]]]]]]]]اً  كم]]]]]]]]ا الي]]]]]]]]ومَ 
  

وكأن]ه  تي خلعھا بع]ض مم]ن ل]م يفق]ه ال]دينلقد فضح بھجائه ما كان مستترا خلف القدسية ال  
يقوم بالكشف التدريجي عن جوھر الحكاية التي بدأت تتوضح حتى بلغ موطن الطعن الق]ادر عل]ى (

الذي تحكم باسم الدين وأثري بسببه ثراء فاحشا ترك الجي]اع تق]ف عن]د  )553()ھاز على خصمه اإلج
  :بابه وھم يلّمون فتات الخبز 

 تْ َس]]]]]تكدّ ) المس]]]]]لمين ش]]]]]يخِ ( عل]]]]]ى ب]]]]]ابِ 
 مھُ ك]]]]]]]]]أنَّ  تق]]]]]]]]]ولُ  أحي]]]]]]]]]اءٌ  الق]]]]]]]]]ومُ  مُ ھُ]]]]]]]]]

 ض]]]]]ائعاً  ف]]]]]ي الت]]]]]ربِ  الخب]]]]]زِ  فت]]]]]اتَ  ل]]]]]مُّ يَ 
 ط]]]]]]]افحٌ  ھ]]]]]]]ا الب]]]]]]]ؤسُ عل]]]]]]]ى أبوابِ  بي]]]]]]]وتٌ 

  

 وع]]]]]]]]]]]]]راةُ  ةٌ لَّ]]]]]]]]]]]]]م ذِ ھُ ل]]]]]]]]]]]]]تْ ع جي]]]]]]]]]]]]]اعٌ   
 م]]]]]]]واتُ  المس]]]]]]]لمينَ  ش]]]]]]]يخِ  عل]]]]]]]ى ب]]]]]]]ابِ 

 ن]]]]]]]]]]]]واةُ  تُم]]]]]]]]]]]]صُّ  وأحيان]]]]]]]]]]]]اً  ھن]]]]]]]]]]]]اكَ 
 والش]]]]]]]]]]]]]]ھواتُ  األن]]]]]]]]]]]]]]سُ  نَّ وداخلھُ]]]]]]]]]]]]]]

  

ق]د تنال]ه م]ن ھجائ]ه لھ]ؤالء األقوي]اء المتنف]ذين لقد استعد الجواھري لكل ردود األفعال التي   
وتھا ألنّه يعيش في بيئة تحكمھا وھو يعلم ق، على كل الصعد ومنھا السياسي واالجتماعي والتنفيذي 

مجتمع]ا ق]ديما ، فق]د ھج]وُت فيم]ا ھج]وت : (فيق]ول  ھذه المؤسسة وأسرته م]ن ھ]ذه المؤسس]ة أيض]اً 
                                                

 . 62: دراسة ووثائق  –الجواھري  )550(
 . 1/465: الديوان : ظ  )551(
 . 61: دراسة ووثائق  –الجواھري  )552(
 . ري الخطاب التھكمي عند الجواھ )553(



 

كان مستعدا لالستقالة من وظيفته في  هحتى أنّ  )554()بأسره وكان البد من مواجھة من فعل ورد فعل
لق]د آم]ن  )555(اتب]ه عل]ى ھ]ذه القص]يدة الديوان الملكي مضحيا بقربه من الملك فيص]ل األول ال]ذي ع

االحتم]االت فھ]و يھج]و ك]ل م]ذموم  أبھجائه ھذا ولم يبال بما قد يحدث ألنه ك]ان موطن]ا نفس]ه ألس]و
ومشبوه سيطر باسم الدين على رقاب الناس واتخذه أداة تجارية تُغني أسباطه وأص]ھاره اللص]وص 

  :الزناة 
 م]]]]]]]]]ذممٍ  ك]]]]]]]]]لُّ  ال]]]]]]]]]دينِ  باس]]]]]]]]]مِ  مَ تحّك]]]]]]]]]

 يش]]]]]]]]]]]ھرونَھال]]]]]]]]]]]ةٌ إال آ وم]]]]]]]]]]]ا ال]]]]]]]]]]]دينُ 
 مُ تت]]]]]]]]]]رى وم]]]]]]]]]]نھُ  األس]]]]]]]]]]باطُ  مُ ھُ]]]]]]]]]]وخلفَ 

 اھَ يعَ ذِ ال تُ]]]]]]]] أنْ  األدي]]]]]]]]انُ  تِ َض]]]]]]]]قَ  فھ]]]]]]]]لْ 
  

 الش]]]]]]]]]]]بھاتُ  ب]]]]]]]]]]]هِ  حفّ]]]]]]]]]]]تْ  ومرتك]]]]]]]]]]]بٍ   
 وأداةُ  هُ يقض]]]]]]]]]]]]]]]ونَ  إل]]]]]]]]]]]]]]]ى غ]]]]]]]]]]]]]]]رضٍ 

 وزن]]]]]]]]]]اةُ  م الط]]]]]]]]]]ةٌ ھُ وم]]]]]]]]]]نْ  لص]]]]]]]]]]وصٌ 
 النك]]]]]]]]]]راتُ  إال ھ]]]]]]]]]]ذهِ  عل]]]]]]]]]]ى الن]]]]]]]]]]اسِ 

  

ن ع]دا عل]ى الن]اس باس]م إّن الجواھري ال يترك فرصة إذا س]نحت ويض]ّمن نص]ه ھج]اء لم]  
فق]د زّود ، الدين أو استغلته السياس]ة أو اس]تغل ھ]و الجھل]ة الت]ي ال يخل]و م]نھم مجتم]ع مث]ل الع]راق 

المقصورة بشواظ منه لھؤالء ولم ينّس في قصائد أخرى ذكرناھا في الفص]ل األول أن ي]ذكر طرف]ا 
الدين أو المس]تفيدين  دعيجائه ملھولكن ھاتين القصيدتين مثال ، ولسنا بصدد االستقصاء ، لھؤالء 

  .منه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االتجاھات  دتعدجاء مدوافع الھ: خامسا   
ال تختلف ھذه الھجائيات عن غيرھا من حيث الدوافع التي استدعت نظمھ]ا وس]نورد بع]ض   
  :بتأثير الدوافع بإطالق الھجاء لتزويد البحث األمثلة 
يام وزير المعارف عبد المھدي المنتفجي بفصل دافع نظمھا ق )556()تحية الوزير(قصيدة  -1  

ال]ذي ن]ال ف]ي ج]زء ) الدول]ة األموي]ة(أنيس النصولي مدرس التاريخ من وظيفته بسبب تأليفه كتاب 
  . )557( بل من اإلمام نفسه بروح طائفية مرفوضة اإلمام الحسين  ثورةمنه من 
نه استطعام غير بغ]داد بھ]ذه والجواھري يھجو النصولي مثير الفتنة ومزور التاريخ طالبا م  

  :النعرة ففيھا ما يكفي من اغتصاب الحقوق وتشويه الحقائق 
 هُ ُش]]]]]]]]جائِ  ج]]]]]]]]اشَ  ش]]]]]]]]عورٍ  ھ]]]]]]]]ذا نت]]]]]]]]اجُ 
 )هُ ُم]]]]]]مطاعِ ( تْ فق]]]]]]د غّص]]]]]] أم]]]]]]ا الع]]]]]]راقُ 

 رب]]]]اي]]]]ا عُ  الش]]]]عبِ ھ]]]]ذا  فَ راع]]]]وا عواِط]]]]  
 أو حلب]]]]]]]]ا بي]]]]]]]]روتَ  هُ موا بع]]]]]]]]دَ فاس]]]]]]]]تطعِ 

                                                
 . 1/212: ذكرياتي  )554(
 . 212: ذكرياتي : ظ  )555(
 . 1/389: الديوان  )556(
 .وما بعدھا  96: دراسة ووثائق –الجواھري : ظ  )557(



 

 مْ ھُ م]]]]]]]نھم م]]]]]]]واطنُ  قي]]]]]]]تْ بم]]]]]]]ا َل  ض]]]]]]]اقتْ 
  

 ب]]]]]]]]]احُ رَ  ةً لّ]]]]]]]]]ذِ  نْ طني ِم]]]]]]]]]م]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]ولكنّ 
  

بل ، رمزاً دينيا وال طائفيا  ][لقد انطلق الشاعر ھنا من إنسانيته الشاملة فليس الحسين   

وھ]و ، وھ]و معل]م لألجي]ال مھم]ا اتس]عت ال]دنيا وامت]دت ، مبعوث للناس كافة  ][ھو كجده 
التقليدي لطائفة الشيعة  وقد شعر الجواھري بأنّه فوق انتمائه، مثال الرفض ومثال طالب اإلصالح 

أنّه فوق ھ]ذا ، أكثر من غيرھا بصورة مستمرة دائمة ال تنقطع  ][التي تحتفل بذكرى الحسين 
ولك]ن ھ]ذا الظ]ن ، تلميذ لھذا الرافض العظيم وقد يُظن أن ھذا رّد فعل مألوف من أي ش]اعر نجف]ي 

مث]]ل الش]]بيبي أو ش]]اعراً  فعي]]دل]]م ،  م]]راأل افب]]الرغم م]]ن ق]]وة ال]]دافع ف]]ي ھ]]ذ،  ف]]ي حس]]باني مرج]]وح
ھ]ا الج]واھري المس]تفز ب األج]واء الت]ي يع]يش ف]يوھما شاعران من النج]ف ويعيش]ان مثالً الشرقي 

فكلمھم ،  )558(الذي ھجا النصولي غير مكترث بما أوصاه به الشرقي بأن يكلم الناس بابن عم الكالم 
لرافضة لتشويه الحقيقة واختالفھ]ا الجواھري المتمردة ا نفس إلىبأفصح الكالم ھجاء والسبب يعود 

  .مع الشرقي أو الشبيبي في التعبير عن انفعاالتھا ومكنوناتھا 
يص]]ف الج]]واھري النص]]ولي بأن]]ه س]]اقط األخ]]الق أغ]]راه ش]]يطانه ب]]دق إس]]فين الفتن]]ة ب]]ين   

  :العراقيين ولما لم يحصل على مراده وفُضح أمره كان البد من طرده غير مأسوف عليه 
 وج]]]]]]]دوا ھ]]]]]]]ادئٍ  بٍ ب]]]]]]]ين ش]]]]]]]ع وقيع]]]]]]]ةً 

 ب]]]]]]]ه لم]]]]]]]ا أن أھ]]]]]]]ابَ  م]]]]]]]ا ك]]]]]]]ان يعل]]]]]]]مُ 
 ورأى هُ آمالَ]]]]]]]]]]]] حتْ حت]]]]]]]]]]]]ى إذا ص]]]]]]]]]]]]وَّ 

 فم]]]]]ا نفع]]]]]تْ  م]]]]]ن غ]]]]]يظٍ  النواج]]]]]ذَ  ع]]]]]ضَّ 
  

 بادِ فانتُ]]]]]]] األخ]]]]]]]القِ  لھ]]]]]]]ا س]]]]]]]اقَط  كف]]]]]]]واً   
 والحرب]]]]]]]]]ا الوي]]]]]]]]]لَ  ه أن يج]]]]]]]]]رَّ ش]]]]]]]]]يطانُ 

 ب]]]]]]]اھَ  نَ دْ ُع]]]]]]] غّرْت]]]]]]]هُ الت]]]]]]]ي  األم]]]]]]]انيْ  نَّ أ
 ض]]]]]باغَ  ب]]]]]ه م]]]]]ن واج]]]]]دٍ  وأھ]]]]]وتْ  ش]]]]]يئاً 

  

اعتمل في نفس الج]واھري وھ]و ي]رى المجتم]ع  خاصودافعھا  )559()المقصورة(قصيدة  -2  
السياس]]ي واالجتم]]اعي وال]]ديني يزخ]]ر باالنتھ]]ازيين واألغبي]]اء والخ]]املين عل]]ى ح]]ين يبع]]د األذكي]]اء 

من أھم قصائده وھي ال تخل]و ف]ي كثي]ر م]ن  ھيالمبدعون وھذا ما فجر طاقاته الھجائية في قصيدة 
وال]]تھكم واالزدراء ومع]]اني الھج]]اء األخ]]رى الت]]ي وص]]لت إل]]ى اإليج]]اع م]]ن الس]]خرية مواض]]عھا 

والتشنيع والفضح وقد حوت أكثر من سبعين بيتاً من الھجاء أي حوالي ثلث القصيدة ولم يترك طبقة 
من المجتمع إال ھجاھا من السياسيين واألدباء ومنتحلي صفة النقد والصحافة ومدعي الدين ومجلس 

  : يقول فيھا، يرھم النواب واألعيان وغ
والمقرف]]]]]]]]]]]]]]]]ونَ  كَ ل]]]]]]]]]]]]]]]]دارِ  لس]]]]]]]]]]]]]]]]اً وحِ   

الطب]]]]]]]]]]اعِ  ھج]]]]]]]]]]ينُ  راحَ  عل]]]]]]]]]]ى ح]]]]]]]]]]ينِ   
الخم]]]]]]]]]]]]]]]]]]ولِ  ديَّ ثَ]]]]]]]]]]]]]]]]]] علي]]]]]]]]]]]]]]]]]]هِ  أدرَّ   

الخن]]]]]]]]]]]]]ا والغن]]]]]]]]]]]]]ى ذي]]]]]]]]]]]]]ولَ  يج]]]]]]]]]]]]]رُّ   
 

 ب]]]]]]]]]]]]]]دا مج]]]]]]]]]]]]]]الٍ  ك]]]]]]]]]]]]]]لَّ  يجول]]]]]]]]]]]]]]ونَ   
 بالخن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا هُ أطرافُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] فُ تنطّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 الغب]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]فُّ  ف]]]]]]]]]ي المھ]]]]]]]]]دِ  ت]]]]]]]]]هُ وھزّ 
 المن]]]]]]]]]]]]ى ظ]]]]]]]]]]]]اللُ  وتھف]]]]]]]]]]]]و علي]]]]]]]]]]]]هِ 

  

الرغم م]ن أنھ]م يمثل]ون ب]اء السياسة والخ]املين االجتم]اعيين جاھر الجواھري بھجائه ألغبي  
شخصيات المشھد العراقي فھو يعريھم ويفضحھم ويختم على جباھھم ختم بنات الليل ويجعلھم سبة 

ه ف]ي مواجھ]ة الخص]وم فض]ال ع]ن ت]ھذه إال دليل على قوته وما مجاھر، وعارا حتى على أوالدھم 
  :علو كعبه الھجائي 

 الش]]]]]]]]واءِ  نض]]]]]]]]جَ  أنض]]]]]]]]جتُ  إذا ش]]]]]]]]ئتُ 
 ن ميس]]]]]]]]مي ف]]]]]]]]ي الجب]]]]]]]]اهِ ِم]]]]]]]] وأبقي]]]]]]]]تُ 

 ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]اح]]]]]]]]]]]]]]]]]ي عارُ ال يمّ  ف]]]]]]]]]]]]]]]]]وارقَ 
 إذا م]]]]]]]]]ا مش]]]]]]]]]ى ال]]]]]]]]]ـ يق]]]]]]]]]الُ  بحي]]]]]]]]]ثُ 

 أبن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤه رُ يعيِّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] وحي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثُ 
  

 ش]]]]]]]]]]]]توىفم]]]]]]]]]]]]ا تُ  تْ تعّص]]]]]]]]]]]] جل]]]]]]]]]]]]وداً   
 الھ]]]]]]]]]]]]وى بن]]]]]]]]]]]]اتِ  كوش]]]]]]]]]]]]مِ  وش]]]]]]]]]]]]ماً 

 س]]]]]]]]]]]]]]]وى بوص]]]]]]]]]]]]]]]فٍ  وال يلتبس]]]]]]]]]]]]]]]نَ 
 ب]]]]]]]]]]]]دا إّن وغ]]]]]]]]]]]]داً : ـ]]]]]]]]]]]]صلي بھ]]]]]]]]]]]]ا 

 ذا مث]]]]]]]]]]]]]]]لَ  لھ]]]]]]]]]]]]]]]م وال]]]]]]]]]]]]]]]داً  ب]]]]]]]]]]]]]]]أنَّ 
  

                                                
 .وما بعدھا  95: ن .م: ظ  )558(
 . 3/201: الديوان  )559(



 

صفات األديب فھم كالبوم يجاوب بعضه بعضا ھذرا ال قيمة ل]ه حت]ى وأن  ثم يھاجم منتحلي  
  :فھم مھما ارتفع شأنھم صھوة يمتطيھا غيرھم ، اعتقدوا غير ذلك فيما يسطرون 
 األدي]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ  ومنتحل]]]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]]]ماتِ 

 بوم]]]]]]]]]]]]ةً ) بوم]]]]]]]]]]]]ةٌ ( كم]]]]]]]]]]]]ا جاوب]]]]]]]]]]]]تْ 
 ي]]]]]]]]]]]]]ابسٍ  ويرع]]]]]]]]]]]]]ون ف]]]]]]]]]]]]]ي ھ]]]]]]]]]]]]]ذرٍ 

 بُلَغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً ) وريق]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتھم( ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]رونَ 
 ال]]]]]]]]]]ذي يص]]]]]]]]]]نعونَ  فھ]]]]]]]]]]م والض]]]]]]]]]]ميرُ 

  

 دىرتَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تُ  ونھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا جبب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً يظنّ   
 م]]]]]]]]]]]]]]ا بينھ]]]]]]]]]]]]]]ا بالثن]]]]]]]]]]]]]]ا ضُ تق]]]]]]]]]]]]]]ارِ 

 الك]]]]]]]]ال الجم]]]]]]]]الِ  رع]]]]]]]]يَ  م]]]]]]]]ن الق]]]]]]]]ولِ 
 بتغ]]]]]]]]]]]]ىتُ  ال غاي]]]]]]]]]]]]ةً  م]]]]]]]]]]]]ن الع]]]]]]]]]]]]يشِ 

 تُعتل]]]]]]]]]]]]ى لم]]]]]]]]]]]]ن يَعتل]]]]]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]]]]]ھوةً 
  

ھاجم السياسيين ق]ادة وأحزاب]اً  وفيھ]ا م]ن  وكدأبه خاصدافعھا  )560() ثمر العار(قصيدة  -3  
  :يوم تجرجر أذيال الغباء  الذي يلعن الصنائع السياسية وھي تطل كلالُسخر 

 الغب]]]]]]ي كِ وجھَ]]]]]] م]]]]]]ا أص]]]]]]لفَ  ب]]]]]]ا ويح]]]]]]كِ رَ جَ  أيْ 
 لل]]]]]]]]]]]ورى بكوك]]]]]]]]]]]بِ  تطلع]]]]]]]]]]]ينَ  ي]]]]]]]]]]]ومٍ  أك]]]]]]]]]]]لَّ 

 بِ نَ]]]]]]]ه م]]]]]]]ن ذَ م]]]]]]]ا أعطيتِ]]]]]]] م]]]]]]]ن فض]]]]]]]لِ  بٍ ذنّ ُم]]]]]]]
 ل]]]]]]]]]م ت]]]]]]]]]وھبي عف]]]]]]]]]ةً  ت]]]]]]]]]دعينَ  جرب]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]مْ  أيْ 

  

فالخطاب فيھا لمؤن]ث نفسه ) طرطرا(في ھذه القصيدة يسلك المنھج الذي سلكه في قصيدته   
ويعتم]د أيض]ا عل]ى المفارق]ة وإي]راد الص]ور ، يحتقر مھجويه وھم نتاج حكومة وفتن]ة فاس]دة وكأنه 

  :المتناقضة التي تحكم المشھد السياسي المملوء بالبھلوانات التي تفّرج ھم كل مكتئب ومھموم 
 بِ ج]]]]]]]]رّ المُ  الملع]]]]]]]]بِ ) بھل]]]]]]]]وانَ (أي جرب]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]ا 

 كتئ]]]]]]بِ عل]]]]]]ى مُ  بھ]]]]]]ا ال]]]]]]دھرُ  ج]]]]]]ادَ  ي]]]]]]ا ض]]]]]]حكةً 
 ملتھ]]]]]]]]]ب ف]]]]]]]]]ي ُدَم]]]]]]]]]لٍ مين لمع]]]]]]]]]د ي]]]]]]]]]ا فرج]]]]]]]]]ةً 
 التس]]]]]]]]]يبِ  وي]]]]]]]]]ا جريم]]]]]]]]]ةَ  الع]]]]]]]]]ارِ  ي]]]]]]]]]ا ثم]]]]]]]]]رَ 

  

ف]]الجواھري الم]]ؤمن بالش]]عب ،  خ]]اصويظھ]]ر أن دافعھ]]ا  )561()تنويم]]ة الجي]]اع(قص]]يدة  -4  
وطبقاته المسحوقة والمدافع عنھا والمطالب بحقوقھا بوجه السلطة الحاكم]ة ك]ان الب]د أن ي]نظم ھ]ذه 

مونولوج درامي آخر ينب]ع م]ن القل]ق والش]فقة يل]بس (ھي القصيدة التي جاءت على النمط الساخر و
  . )562()الفاجعة لبوس السخرية

، ويظھر فيھا غاضبا لما آل إليه حال جياع الشعب المحرومين م]ن أبس]ط حق]وقھم الحياتي]ة   
  :منھم النوم ، لذلك يطلب ساخرا متھكما 

 الم]]]]]]]]]ر ن]]]]]]]]]ومُ  ي نع]]]]]]]]]مَ ن]]]]]]]]]امي تص]]]]]]]]]حّ 
 القن]]]]]]]]]]]]]]]ا ةِ َم]]]]]]]]]]]]]]]ن]]]]]]]]]]]]]]]امي عل]]]]]]]]]]]]]]]ى حِ 

 النش]]]]]]]]]]]]]]ورِ  ن]]]]]]]]]]]]]]امي إل]]]]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]]]]ومِ 
 ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امي عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى المس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تنقعا

  

 امِ َس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الجِ  بِ رَ ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الُك]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ءِ   
 الحس]]]]]]]]]]]]]]امِ  ن]]]]]]]]]]]]]]امي عل]]]]]]]]]]]]]]ى ح]]]]]]]]]]]]]]دِّ 

 بالقي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ  ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ؤذنُ  وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومَ 
 الط]]]]]]]]]]]]]]]وامي ب]]]]]]]]]]]]]]]اللججِ  تم]]]]]]]]]]]]]]]وجُ  تِ 

  

في أغل]ب أبي]ات القص]يدة ) نامي(وتظھر حدته وشدة غضبه في تكرار أسلوب األمر بلفظة   
جي]اع (ا ھو صوت المتمرد ال]ذي يض]ع وھذ، وكأنه يطلب النھوض واالستعداد لتغيير واقع الجياع 

قم]ة الس]خرية المري]رة بحي]ث ل]م  إل]ىوكأنه بھ]ذا وص]ل طبقة طبقة أزاء ، الشعب بقوة أمام أعدائھا 
  . )563()الصمت إلىيستطع أن تنتھي 

 ن]]]]]]]]]]]]امي الش]]]]]]]]]]]]عبِ  ن]]]]]]]]]]]]امي جي]]]]]]]]]]]]اعَ 
 تؤذي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نْ  والش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مسُ 

 جف]]]]]]]]]]]]]و)يعم]]]]]]]]]]]]]ي( ل]]]]]]]]]]]]]نْ  والن]]]]]]]]]]]]]ورُ 

 بانص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رامِ  آذنَ  الفج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُ   
 ض]]]]]]]رامِ  نْ ِم]]]]]]] بم]]]]]]]ا ت]]]]]]]وھجَ  بع]]]]]]]دَ  ـ]]]]]]]كِ 
 عل]]]]]]]]]]]ى الظ]]]]]]]]]]]المِ  لنَ بِ ق]]]]]]]]]]]د ُج]]]]]]]]]]] ن]]]]]]]]]]]اً 

                                                
 . 3/313: الديوان  )560(
 . 4/71: الديوان  )561(
 . 74: جبرا  برا إبراھيم: الشاعر الحاكم والمدينة  )562(
 . 128: فوزي كريم  –من الغربة إلى وعي الغربة )563(



 

 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الكرى ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امي كعھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دكِ 
  

 )ح]]]]]]]]]]]]]امِ ( عھ]]]]]]]]]]]]]دِ  نْ ِم]]]]]]]]]]]]] وبلطف]]]]]]]]]]]]]هِ 
  

 لكنومما تقدم نلحظ أن الدوافع الموضوعية وإن أسھمت في إطالق ھجاء الجواھري   
 –وھو ذو  المزاج الثائر الرافض–المتمردة  نفسهف، كانت المنتج الحقيقي لھجائه  لخاصةدوافعه ا

يمقت العقم والجمود كما يكره الرتابة والتكرار ويرفض القيود (ا الحاد منذ الطفولة فنشأ سلوكھ كان
فنفسه كانت الوعاء الذي ،  )564()واألعراف التي تفرض عليه ويحارب التعصب الديني والعرقي

 –البواعث الخارجية  –وما كانت الدوافع الموضوعية ،  انصھر فيه كل ما يؤدي إلى الھجاء
طاقته  إطالقفي  نفسهمعطياتھا السياسية واالجتماعية إال قدحات حفزت مكنونات باختالف 
  .الشعرية 

ويمكن  أن نستدل على ذلك بأن الجواھري تميّز من الشعراء المعاصرين له الذين   
فلَِم لم يتركوا أثراً كأثر ، عاشوا في زمن االحتالل البريطاني وأظلّتھم الحكومات الفاسدة الخاضعة 

، ولَِم لم يلتف الشعور العام حولھم التفافه عليه وربما ھم قد تحركوا أو انفعلوا أو قالوا ، اھري الجو
إالّ أن يكون تكوينه الروحي أو ، ولكن لَِم لم يكن تأثير ما قالوه كتأثير شعر الجواھري أو شھرته 

معاصريه ال شكاً في النفسي وردة فعله لما ھو إزاءه من موقف أو حال ھو الذي مازه من كثير من 
  . وطنيتھم وال في شعورھم وال في إحساسھم 

، لقد ذھب الدكتور المطلبي أن شخصية الشاعر ھي السلطة المطلقة على  شعره   
فالشعراء وإن تأثروا بحوادث الحياة ومناسباتھا افترقوا في بواعث الشعر وأثارھا فيھم بحسب 

ياتھم ومن ھنا تباينت أساليب التعبير عن التجارب أمزجتھم وإحساساتھم والقوة المؤثرة في شخص
 إلى؛ لذلك  يمكن أن نعزو تباين الجواھري عن غيره في التعبير عن تجربته الذاتية  )565(الشعورية 

ه وما تأجج فيھا من انفعاالت الرفض والمشاكسة والنزوع لرفض الظلم بكل مزاجطبيعة تكوين 
كنھا لم تكن تملك ء المعاصرين له ولمعاني عند بقية الشعراوربما تكون ھذه ال، ا حّل مأشكاله أين

 الجواھري القادرذلك اإلحساس الذي يستطيع أن يتفاعل مع مكنونھم النفسي مثلما كانت الحال مع 
  .على صياغة االنفعاالت النفسية ھجاء أخذ حيزا واضحا في ديوانه الشعري 

فھو في ،  النيل من صفات مھجوه لقد آمن أن ھجاء السلوك المنحرف وآثاره أھم من  
ھجائه السياسي مثال يعري سلوك الطبقة السياسية القائم على األثرة والنفعية والظلم والتبعية 

ما بصفته  اً وإذا صادف وھجا سياسي، لألجنبي ثم يحاول غرسه في وعي الجماھير ووجدانھم 
وب يخدم بناء النص الھجائي مثلما فھذا لم يكن غرضه الرئيس بقدر ما كان ھذا األسل محددة معينة

نطبق في تحدث في ھجاء نوري السعيد أو أرشد العمري وغيرھما من السياسيين وكذلك الحال 
فھو يھجو المعطيات الفاسدة في خصمه المھجو وما ترتب من دالالت ،  خاصمعظم ھجائه ال

حتى وإن جاء ھذا ،  النيل من ِعرضهالصراع معه محاوال االنقضاض واإلجھاز عليه فكريا ال 
) طرطرا(ساخرة أو تھكمية الذعة قد يفھم منھا القدح الشخصي كما في قصائد  أساليبالھجاء في 

  .وغيرھا ) عبدة الجبورية(و ) ثمر العار(و
الجماھير مستعمال صورا ودالالت لھا جذور  فيلقد وظف الجواھري ھجائياته في التأثير         

إقناعھم بأنھم  إلىوصوال ، اعر الغضب واإلحساس بالخيبة فيھم في وجدانھم بھدف إثارة مش
ولذلك تعد ھجائياته من أھم ، ضحايا نظام فاسد تجب الثورة عليه السترداد الحقوق المسلوبة 
فسادا في كل مراحل تكوين  ثالوثائق الوطنية التي فضحت السلوك السياسي واالجتماعي الذي عا

  .ذا ھو جوھر وظيفة الھجاء عند الجواھري وھ، الدولة العراقية الحديثة 
  
  

                                                
 .  99: فرحان اليحيى  –أزمة المواطنة في شعر الجواھري ) 564(
 .وما بعدھا  196: عبد الجبار المطلبي . د –مواقف في األدب والنقد : ظ ) 565(
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  معايير الھجاء

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

ت]ه معايير استند إليھا في بن]اء ھجائيا، لقد تبنى  الجواھري بعد ما استوى له نھجه الشعري   
فما كان في التراث من ، فقد وجدت له ما يتميز به عّما ُعِرَف به التراث من معايير في ھذا الصدد 

يقوم على أنّ]ه أق]رب إل]ى الس]باب وأكث]ر تورط]اً ف]ي الفح]ش وأبع]د ع]ن ، معايير في الھجاء عموماً 
ش]كالت المجتم]ع اإلنصاف واالعتدال وفيه كثير مما ال يرتقي إلى مستوى النق]د الح]اد أو معالج]ة م

ومعضال ته في السلوك إال في قليل مما يمّس ما ذكرن]ا وفي]ه كثي]ر مم]ا ص]در ع]ن انفع]ال وقت]ي أو 
تعبير تلقائي ھو أقرب إلى االرتجال كما في المنافرات ويؤمن الھجاء القديم بأّن التعمق ف]ي الخي]ال 

ف]]ي كثي]]رة م]]ن الناحي]]ة  س]]وف يض]]عفه ل]]ذلك ل]]م يس]]ُم إل]]ى مرتب]]ة الف]]ن الرفي]]ع، والص]]ناعة الش]]عرية 
ومثلّت الرغبة بنيل الجوائز المالي]ة ح]افزاً مھم]اً ، المضمونية بعد أْن اتجه إلى تقرير الواقع تقريراً 

وربما يكون ھ]ذا الن]وع م]ن الھج]اء ، في إطالقه فضالً عن إيغاله باألعراض واألنساب والقوميات 
فني]اً كم]ا ف]ي نم]اذج ھجائي]ة عن]د الحطي]أة ھو األشيع ھذا إلى جانب ھجاء يتوس]ل بالتحلي]ل ويرتق]ي 

  . )566(وابن الرومي والمتنبي مثالً 
لق]]د س]]اير الج]]واھري بعض]]ا م]]ن ھ]]ذه المع]]ايير ف]]ي بدايات]]ه الش]]عرية ف]]ي عش]]رينيات الق]]رن   

فج]]اء ھج]]اؤه ض]]عيفا م]]ن الناحي]]ة الفني]]ة يفتق]]د الخي]]ال ، الماض]]ي خاص]]ة فيم]]ا يتعل]]ق بتقري]]ر الواق]]ع 
الت]ي  )567()الرجعي]ون(ن الصور المبتكرة ويمكن أن نلحظ ذلك ف]ي قص]يدته ويكاد يخلو م، الخالق 

  :يقول فيھا ، ھجا فيھا بعض رجال الدين لموقفھم من فتح مدرسة للبنات في النجف
 س]]]]]]]]]تبقى ط]]]]]]]]]ويالً ھ]]]]]]]]]ذِه األزم]]]]]]]]]اتُ 

 بواس]]]]]]]]لٌ  مص]]]]]]]]لحونَ إذا ل]]]]]]]]م ينلھ]]]]]]]]ا 
 س]]]]يبقى ط]]]]ويالً يحم]]]]ُل الش]]]]عُب مكرھ]]]]اً 

        حِكم]]تْ قي]]وداً م]]ن اإلرھ]]اِق ف]]ي الش]]رِق أُ 

 إذا ل]]]]]]م تقّص]]]]]]ْر عمرھ]]]]]]ا الص]]]]]]دماتُ   
 جريئ]]]]]]]]]وَن فيم]]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]]ّدعون كف]]]]]]]]]اةُ 
 مس]]]]]]اوَئ َم]]]]]]ْن ق]]]]]]د أبق]]]]]]ِت الفت]]]]]]راتُ 
 لتس]]]]]]]]]]خيِر أھلي]]]]]]]]]]ِه لھ]]]]]]]]]]ا حلق]]]]]]]]]]اتُ 

  

نلحظ أن ھذه المقدمة ال تُنبئ عن شعٍر ألّن اللغة الت]ي يزجيھ]ا الش]اعر ل]م تأخ]ذ مكانھ]ا م]ن   
وال بجديد أو مفاجئ أو مدھش ب]ل ھ]ي كلم]ات ال تختل]ف اختيار َسيُنبئ عّما بعده وال تُبِشر بصورة 

) األزم]ات(عن حديث الناس وھم في حمأة التخل]ف والجھ]ل والبع]د ع]ن التط]ور فم]ا معن]ى اختي]ار 
وأية صدمات ھذه التي تربع]ت عرش]ا تقفوي]اً لل]نص وھ]ل يس]مى ، التي نّصبھا قافية ستتبعھا قواٍف 

وما معنى ھ]ذه الص]فات ، تجنيب الناس ھذه الصدمات  التطور صدمة ؟ إذن لرجال الدين الحّق في
لتأتي كفاة الت]ي ال معن]ى لھ]ا ) يّدعون(التي قّدمھا مصلحون بواسل جريئون ثم يسحب مصداقيتھا بـ

وم]ا معن]ى ھ]ذا ، ول]م ت]أِت إال للقافي]ة ال أكث]ر ول]م ت]أِت مس]تدعاة إل]ى مكانھ]ا التلق]ائي ) يّدعون(بعد 
ي أسند إليه فعالً آخ]ر فقل]ل م]ن أھمي]ة التركي]ب المك]رر ليس]تأنف أم]راً الذ) سيبقى طويالً (التركيب 

فال يُدرى العامل فيه أھو يبقى أم يحمل تاركاً أمره لتن]ازع الفعل]ين ) مكرھاً : (جديداً على ھيأة حال 
الت]ي ، مس]اوئ م]ن ق]د أبق]ت الفت]رات : مؤخرا مفعول يحمل وال يُدرى معنى ھذا التركيب الركي]ك 

جمعھا للقافية ال أكثر وما معن]ى قي]ودا م]ن اإلرھ]اق إل]ى الش]رق وأّي ش]رق يقص]د وال أُضطر إلى 
والس]يما ھ]ذه الجمل]ة الت]ي  ل]م ت]أِت إال لس]د ، أكثر من رّكة الشطر الثاني لتسخير أھليه لھ]ا حلق]اُت 

ف]رح بھ]ا وكأّن الشطر  كلّه جملة عثر عليھا شاعر مبتدئ ف، لھا حلقاُت : مسّد  القافية وإتمام البيت 
فسّد بھا فراغ البيت وال نريد أن نقف طويالً على ھذه البدايات التي أصّر على إثباتھا برغم ابتذالھا 

وربم]ا أبقاھ]ا ف]ي ديوان]ه ش]اھداً عل]ى مرحل]ة ش]ُجع فيھ]ا وجُس]ر عل]ى ، وِرّكتھا وخلوھا من الش]عر 
                                                

ف]ن الھج]اء ، وم]ا بع]دھا  157: ءون ف]ي اإلس]الم الھجاء والھجا، وما بعدھا 39: الھجاء والھجاءون في الجاھلية : ظ  )566(
 . 129: الھجاء الجاھلي صوره وأساليبه الفنية ، وما بعدھا  22: وتطوره عند العرب 

 465/ 1 :الديوان  )567(



 

عر ھج]ا بع]ض الفقھ]اء ذوي حلحلة جدران من التقاليد يخافھا الناس ويھابون الحديث فيھا ألن الش]ا
وھ]ذا يس]ري عل]ى ، الحظوة والمكانة في مجتمع النجف لوقوفھم عثرة في وجه فتح مدرس]ة للبن]ات 

  :يقول فيھا ) الرجعيون(وھي في نفس موضوع قصيدة  )568() علموھا(قصيدة 
 عميان]]]اً ) الش]]]يخِ (أس]]]لموا أم]]]َرھُم إل]]]ى 

 وامتط]]]]]]]اھُم حت]]]]]]]ى إذا ن]]]]]]]اَل بغي]]]]]]]اً 
 احتق]]]]]]]]]ارٍ نب]]]]]]]]]َذ القش]]]]]]]]]َر نح]]]]]]]]]وھم ب

        دفع]]]]]]]]وا غ]]]]]]]]نمھم إلي]]]]]]]]ه وراح]]]]]]]]وا

 وس]]]]]]]]اروا يقفونَ]]]]]]]]هُ حي]]]]]]]]ُث س]]]]]]]]ارا  
 خل]]]]]]]]]َع اللُّج]]]]]]]]]َم ع]]]]]]]]]نھم والِع]]]]]]]]]ذارا
 وح]]]]]]وى اللُ]]]]]]بَّ وحَدظ]]]]]]ه والِخي]]]]]]ارا
 يحمل]]]]]]]]]]]]]]]]ون األثق]]]]]]]]]]]]]]]]ال واألوزارا

  

ولك]ن ) الرجعي]ون(لقد نظم الشاعر ھذه القصيدة في الموضوع نفسه الذي نظ]م في]ه قص]يدة   
وق]د عّم]ق ، من الصور فقد يخرج المتلقي من صورة الش]يخ أو الفقي]ه ھذا النص نجا من أمر خلّوه 

وتس]مه ك]ذلك بالبع]د ع]ن ، النص مالمحھا ولك]ن المباش]رة والتقريري]ة واالبت]ذال تَِس]ُم ال]نص أيض]ا 
التأثير أو الجدة على الرغم من أن الشاعر أنبأ بھذا ع]ن ش]اعر ل]ه الش]أن كلّ]ه ف]ي االرتب]اط ب]الواقع 

خالص لمثٍل ومبادئ ال يحيد عنھا وينبئ عن شاعر سيخلق مع]اييره بنفس]ه بعي]داً ونقد ظواھره واإل
  .عن معايير التراث ألنھا مشتقة مما يعاصر من ھموم 

إّن المعيار الذي يبني الشاعر عليه القصيدتين ھ]و محاول]ة الن]أي بال]دين اإلس]المي ال ال]دين          
المحافظ]ة الت]ي ط]رأت عل]ى ال]دين والتش]دد ال]ذي ال مطلقا من ودي]ان التخلّ]ف والجم]ود والتحج]ر و

ول]ذلك كان]ت ص]فة ، معنى له في  ھذا الدين ألن الس]مة األص]ل ف]ي ال]دين اإلس]المي ھ]ي الس]ماحة 
وھو  الدعوة إل]ى التح]رر وتحري]ر ، الشريعة ھي أنّھا سمحة وھناك معيار آخر انطلق منه الشاعر 

  .اصر المرأة وتعليمھا لمواكبة ركب التطور  المع
إن ما جاءنا به ھو أمثلة م]ن تل]ك المرحل]ة الت]ي س]اير الش]اعر فيھ]ا بع]ض المع]ايير القديم]ة   
قد يك]ون الش]اعر أس]ھم ف]ي ، ولكنه انتقل في مرحلة نضجه الشعري إلى معايير معاصرة ، للھجاء 

م]]ن  إنض]اجھا بع]د اكتم]ال أدوات]ه الفني]]ة ويظھ]ر ذل]ك جلي]ا ف]ي ھجائيات]]ه الت]ي ض]مھا الج]زء الثال]ث
وإذا كان من معايير الھجاء القديم أنّه يقوم على ما يصدر م]ن انفع]ال ، الديوان وما بعده من أجزاء 

وقت]ي يتوغ]ل في]ه الش]اعر وال يب]]الي ف]ي الس]ب والش]تم واإلق]]ذاع والني]ل م]ن األع]راض واألحس]]اب 
  فق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]د ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أى الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اعر ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ، واألنس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اب 

ھو نفسه وانفعاالت]ه وم]ا يس]تفزه م]ن ) الذاتية(ائية وإن كان كل ما يدفع الشاعر ذا النزعة الغن، ھذا 
ولك]]ن الج]]واھري ح]]اول وكثي]]را م]]ا ، س]]لوك أو مظھ]]ر يخ]]الف م]]ا يرم]]ي إلي]]ه أو يتمن]]اه أو يبتغي]]ه 

استطاع أن تكون ھمومه وانفعاالته ونقده مشتقاً من ھموم الجمھور التي يلتقطھا ؛ ألن]ه واح]د م]نھم 
، نائياً بخطابه ع]ن الش]تم واإلق]ذاع  )569()واع الثأر الخاص بهمن دون أن يكون الھجاء نوعاً من أن(

ھجاء شديدا نال فيه من  –بعد أن صھر التراث الفكري واللغوي العربي في ذاكرته  –فجاء ھجاؤه 
فضال ع]ن ، عاليا من ناحيته الفنية بعد أن زوده بالعاطفة والصور المبتكرة والمعاصرة ، خصومه 

 )570()طراط]را(وإيقاعاته بعناية فائق]ة مثلم]ا نلح]ظ ف]ي قص]يدته المش]ھورة اختياره ألفاظه وتراكيبه 
، وفيھ]ا يھج]و رج]ال السياس]ة العراقي]ة ، التي جاءت خطاباً ساخراً ومتھكماً على الرغم من طولھا 

  يق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ول 
  :فيھا 

 إْن قي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َل إنَّ مج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َدھم
        أو قي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َل إنَّ بطَش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھم

 مزي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٌف ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنكري  
 ِم]]]]]]]]]]]]]]]ْن بطش]]]]]]]]]]]]]]]ھِة المس]]]]]]]]]]]]]]]تعمرِ 

  

 ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذا المستعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـَر ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ولةَ الغض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نفرِ  وإنَّ 
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 أھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]وُن ِم]]]]]]]]]]]]]]]]]]ْن ُذباب]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ 
ةً   فھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تطي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُر ح]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَّ
 وذاَك ل]]]]]]]]]]]]]]]]و ل]]]]]]]]]]]]]]]]م يس]]]]]]]]]]]]]]]]تعرْ 
        فغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الطي وك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابري

 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي ُمس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تَحمٍّ ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذرِ   
 جناُحھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م يُع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 جناَح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]هُ ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م يط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
ري ري وزوِّ  وح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وِّ

  

 لق]]د زّود الش]]اعر قص]]يدته ھ]]ذه بص]]ور مبتك]]رة جدي]]دة عل]]ى مش]]ھد الھج]]اء السياس]]ي ومنھ]]ا  
صورة المتسلط السياسي المستعير شجاعة األسد ولكنه أھون م]ن الذباب]ة ألنھ]ا تمل]ك جن]احين وھ]و 
يّدعي ما ليَس به ومن غرابة الصورة أن الشاعر قرن بين األسد والذبابة ليفاضل بينھا لتنتھ]ي ھ]ذه 

نطل]ق من]ه وال ننس]ى المعي]ار ال]ذي ا، المعركة بانتص]ار الذباب]ة عل]ى ھ]ذا األس]د المزع]وم الم]دعي 
  ونح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دقق ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي إنج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ازه لص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ورة جدي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دة تحس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ب 

ولك]ن المرحل]ة السياس]ية الت]ي تم]ّر عل]ى ، فالمعيار ھنا ھ]و معي]ار معاص]ر ل]م يبتك]ره الش]اعر ، له 
فانطلق الش]اعر من]ه س]اخراً مم]ا ي]راه ، الشعب العراقي وھو تحت احتالل بريطانيا ھي التي خلقته 

وم]أله بمعي]ار معاص]ر ولغ]ة ، اء إيقاعي تراثي أفرغه مما في]ه فانطلق من بن، من أشباه السياسيين 
وھ]و إيق]]اع أدرك الت]راث خفّت]]ه ليك]]ون ، معاص]رة انتقاھ]]ا م]ن ب]]ين تفاص]يل مرحلت]]ه ومعان]اة ش]]عبه 

وھ]و ال]راء ال]ذي يت]ردد م]ع أجنح]ة الس]خرية ، النص على كل لسان مع اختيار يُحسب ل]ه ولل]روي 
، اره ال]ذكي لمف]ردة يت]داولھا العراقي]ون ف]ي مج]االت س]خريتھم ويحسب له اختي]، العميقة المتكررة 

الت]]ي يس]]تقر ف]]ي قاعھ]]ا الي]]أس م]]ن ك]]ل ادع]]اء وزع]]م وش]]مول ك]]ل ش]]يء ب]]الھزء ) طرط]]را(وھ]]ي 
  :يقول فيھا ، والسخرية 

 ط]]]]]]]]]]]]ولي عل]]]]]]]]]]]]ى كس]]]]]]]]]]]]رى وال
 ك]]]]]]]]وني عل]]]]]]]]ى م]]]]]]]]ا في]]]]]]]]ِك ِم]]]]]]]]نْ 
 ك]]]]]]]]]وني عل]]]]]]]]]ى األض]]]]]]]]]داِد ف]]]]]]]]]ي
        ش]]]]]]]]]]]]]]]]امخةً ش]]]]]]]]]]]]]]]]موَخ ق]]]]]]]]]]]]]]]]ر

 تعن]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي بت]]]]]]]]]]]]]]]]]]اِج قيص]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ   
 مس]]]]]]]]]]]]]]]]]اوٍئ ل]]]]]]]]]]]]]]]]]م تُحص]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 تكوين]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِك الُمبعث]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 ِن الث]]]]]]]]]]]]]]]]]]وِر ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]يَن البق]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 

  

يمض]]ي الش]]اعر ب]]اقتراح ص]]وره المبتك]]رة عل]]ى متلقي]]ه لفض]]ح مھجوي]]ه بع]]د أن ش]]حن ھ]]ذه   
الصورة بعاطفة جياشة وشعرية ف]ذة تس]تثير متلقي]ه فق]د اس]توعب ھج]اؤه المف]ردات المتض]ادة الت]ي 

أن آمن الشاعر بوجوب ترك تقرير الواقع تقريراً واتجه بعد ، ألفت صورة المشھد السياسي المھجو 
  .إلى الخيال 

إن م]]ا يؤك]]د تبن]]ي الش]]اعر مع]]ايير معاص]]رة للتع]]اطي م]]ع الھج]]اء ارتف]]اع المس]]توى الفن]]ي   
الت]ي مثل]ت رؤيت]ه الخاص]ة وق]د  )571()المقصورة(لقصائده في مرحلة نضجه الشعري ففي قصيدته 

  :ھا ھجا بھا كل مستويات المجتمع يقول في
 وھ]]]]]]]]]]]]]]]ذا بعّمت]]]]]]]]]]]]]]]ِه س]]]]]]]]]]]]]]]اخراً 
 تج]]]]]]]]]]]]]يُء المط]]]]]]]]]]]]]امُع منق]]]]]]]]]]]]]ادةً 
 وليت]]]]]]]]]]]]]َك تحس]]]]]]]]]]]]]ُب أزي]]]]]]]]]]]]]اَءھم
 فتل]]]]]]]]]]]َك اللف]]]]]]]]]]]ائُِف ك]]]]]]]]]]]األقحوانِ 
        تط]]]]]]]]ُق المس]]]]]]]]ابُح م]]]]]]]]ن حولھ]]]]]]]]]ا

 يرفُعھ]]]]]]]]]ا للعل]]]]]]]]]ى) الج]]]]]]]]]نِ (م]]]]]]]]]ن   
إلي]]]]]]]]]]]ِه إذا ش]]]]]]]]]]]اَء أو ل]]]]]]]]]]]م يش]]]]]]]]]]]ا 
ب]]]]]]]]]ى  فتجم]]]]]]]]]ُع منھ]]]]]]]]]ا زھ]]]]]]]]]وَر الرُّ
 بھ]]]]]]]ا العل]]]]]]]ُم ي]]]]]]]نفُح طي]]]]]]]َب الش]]]]]]]ذا
 ل]]]]]]]]]]]]]]]]]تعلَن أنَّ مالك]]]]]]]]]]]]]]]]]اً أت]]]]]]]]]]]]]]]]]ى

  

يرسم الجواھري صورة مھجويه في ھذا المقطع وھو يحيط بك]ل أج]زاء الص]ورة ليوص]لھا   
ويلحظ أن الشاعر لم يقصد ھجاء أشكال مھجويه وال أزيائھم وال أحسابھم إنما ، مدھشة إلى المتلقي

ھجا الخداع والزيف الكامن وراء ھذه المعطيات ھجاًء معاصرا يحضر فيه الخيال ببراعة وتتجل]ى 
إال إن الش]اعر ل]م يحّك]م أھ]واءه النفس]ية ف]ي بن]اء ، ومع أن دافع نظم القصيدة خ]اص ، رية فيه الشع

  ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نص ول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م يك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ينتظ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر الحص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ول عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى ج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائزة 
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وقد انطلق ھجاء ، وإنما شخص الشاعر مرضاً اجتماعيا وسلوكا شاذا يحاول أن ينتسب للدين ، ما 
  .على كل ما ھو شائن  الشاعر مما اختزنته نفسه من دوافع الرفض والتمرد

لقد بنيت المقصورة عل]ى حزم]ة م]ن المع]ايير الت]ي تنوع]ت وتأص]لت ف]ي نف]س الش]اعر بع]د         
دراسة عميقة للواقع فصدرت عنه رؤية عميق]ة ك]ان م]ن نتائجھ]ا ھ]ذه المقص]ورة الت]ي تميّ]زت م]ن 

، ة ولغ]ة معاص]رة شعره كلّه بھذا الدافع وھو الي]أس م]ن ك]ل م]ا حول]ه واالنط]الق بمع]ايير معاص]ر
وھو فساد تنقل ف]ي ك]ل المج]االت م]ن ، وأكبر ھذه المعايير ھو الفساد السياسي الذي يشھده العراق 

  ثقافي]]]]]]]]]]]]]]]ة واجتماعي]]]]]]]]]]]]]]]ة ومس]]]]]]]]]]]]]]]تويات مّم]]]]]]]]]]]]]]]ن ي]]]]]]]]]]]]]]]ّدعون ال]]]]]]]]]]]]]]]دين ويتزي]]]]]]]]]]]]]]]ون 
  . )572(بزيّه 

يقول الشاعر في لوحة شعرية أخرى في القصيدة نفسھا يھج]و فيھ]ا ص]نفا آخ]َر م]ن مھجوي]ه         
  :يقول فيھا 

 هأمثالَ]]]]]]]]]]]]]]]] رَ تخيّ]]]]]]]]]]]]]]]] ووغ]]]]]]]]]]]]]]]]دٍ 
 هُ أص]]]]]]]]]]]]نامَ  إذا م]]]]]]]]]]]]ا تص]]]]]]]]]]]]فحتَ 

 -العالم]]]]]]]]]]]]]ان وإن أنك]]]]]]]]]]]]رَ  – أراكَ 
        )معب]]]]]]]]]]]داً (ش]]]]]]]]]]]أى  وإّن غراب]]]]]]]]]]]اً 

 ش]]]]]]]]]]]ال ووغ]]]]]]]]]]]داً  أھ]]]]]]]]]]]رَّ  فوغ]]]]]]]]]]]داً   
 ھ]]]]]]]]]]]]]]]ا والكن]]]]]]]]]]]]]]]ىة ألقابِ وھ]]]]]]]]]]]]]]]زأَ 

 ش]]]]]]]]]]]]]دا بوم]]]]]]]]]]]]]اً ،  داودَ  بمزم]]]]]]]]]]]]]ارِ 
 ك]]]]]]]]]]ىحَ ) غريض]]]]]]]]]]اً ( وإن حم]]]]]]]]]]اراً 

  

رين كان لھم حضور في المش]ھد السياس]ي على الرغم من أن الشاعر يھجو أشخاصا معاص  
واالجتم]]اعي لكن]]ه اس]]تعمل لغ]]ة تراثي]]ة ومف]]ردات ل]]ه دالالتھ]]ا ف]]ي الم]]وروث الش]]عري والحض]]اري 

ول]]م يت]]بن مع]]ايير ھجائي]]ة قديم]]ة ب]]ل آم]]ن بالمع]]ايير المعاص]]رة ومنھ]]ا الفس]]اد السياس]]ي ، العرب]]ي 
ا المقطع ووظف الخيال في بناء صوره كذلك ابتعد عن التقريرية في نقد الواقع في ھذ، واألخالقي 

وق]د تنب]ه الش]اعر ، بعد أن ُصھرت الصورة التي استدعاھا من التراث في نسيج لوحت]ه المعاص]رة 
إلى معايير المتلقي المعاصر ال]ذي يبح]ث ع]ن حل]ول لھموم]ه وتش]خيص لمش]اكله ل]ذلك انتظ]ر م]ن 

، ورة تتناس]ب م]ع ثقاف]ة عص]ره الشاعر أن يشير إلى موطن الخلل في مجتمعه الذي يعيش فيه بص
وكأن المتلقي يريد أن يكون ھو والشاعر في وجدان واحد لمواجھة الفساد والتناقض الذي تحكم في 

  .وھذا ما تنبه إليه الشاعر بفطنته لذلك أصبح لسان حال الشعب ، أروقة المجتمع السياسي 
أيضا مع معايير معاصريه  اختلف، وكما اختلف الشاعر مع بعض المعايير التراثية للھجاء   

ومنھا كما أسلفنا التقريرية المتوقع]ة وخلّ]وه ، الذين تبنوا محاكاة المعايير القديمة في بنائھم الھجائي 
الذي نشأ في األجواء ، فلو نظرنا إلى أحد معاصري الشاعر ، من الخيال والبرود من جھة عاطفته 

ص]الح بح]ر العل]وم ال]ذي يق]ول ف]ي مقطوعت]ه محم]د  وھ]و الش]اعر ج]واھريالتي نش]أ فيھ]ا ال نفسھا
  الت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي نظم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ام  )573()بوم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الخرائ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ب(

  :  م 1931
 أيھُّ]]]]]ا الّراف]]]]]ُع ع]]]]]ن وجھ]]]]]َك س]]]]]تراً غي]]]]]ر حاج]]]]]بْ 
 ح]]]]ين ج]]]]ّردَت لض]]]]رِب الش]]]]عِب أس]]]]ياَف الض]]]]رائبْ 
 وتعامي]]]]]]]]َت ع]]]]]]]]ن اس]]]]]]]]تغالِل تج]]]]]]]]اِر المناص]]]]]]]]بْ 
        أن]]]]]]]]َت كالبوم]]]]]]]]ِة ال ترت]]]]]]]]اُح إالّ ف]]]]]]]]ي الخرائ]]]]]]]]بْ 

ا المقطع يھجو الشاعر بحر العلوم رجال السلطة السياسية ف]ي الع]راق ويب]دو ھج]اؤه في ھذ  
فال وجود للخيال وتصوير الواقع ، باردا ال حرارة فيه وھو أشبه بالمقاالت التي تنشر في الصحف 

وربما يكون السبب تمسك الش]اعر ب]بعض المع]ايير القديم]ة وع]دم ، فيه وصل بالشعر إلى السذاجة 
إلى معايير المعاصرة وتأثيرھا فنيا ف]ي بني]ة ال]نص الش]عري فض]ال ع]ن قص]ور ف]ي موھبت]ه  التفاته

  .الشعرية في ھذا نص 
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ولو أخذنا مثالً آخَر لشاعر معاصر للجواھري بل تربطه به صلة نسب وھ]و الش]اعر عل]ي   
م بع]د االنق]الب 1937الت]ي نظم]ت ف]ي ع]ام  )574()محن]ة الخ]الص(الشرقي الذي يقول ف]ي قص]يدته 

  :العسكري الذي قاده بكر صدقي يقول فيھا 
ي]]]]]ا أھ]]]]]َل أق]]]]]راِص الش]]]]]عيِر تحمل]]]]]وا    

 وبليَّ]]]]]]]]]]]]ةُ األح]]]]]]]]]]]]راِر أن يتحمل]]]]]]]]]]]]وا
 دھم]]]]]تھُُم الفوض]]]]]ى العس]]]]]وُف يقوُدھ]]]]]ا
 رقص]]]]]]]وا وللغف]]]]]]]الِت أرع]]]]]]]ُن س]]]]]]]اعةٍ 
       بغ]]]]]]]]]داُد وّدع]]]]]]]]]ِت النظ]]]]]]]]]اَم وأھلَ]]]]]]]]]هُ 

 عنت]]]]]]اً يص]]]]]]اِرُعُكم عل]]]]]]ى األق]]]]]]راصِ  
 لرعون]]]]]]]ِة ال]]]]]]]]دنيا أطاع]]]]]]]]ةَ ع]]]]]]]]اصِ 

 لطيِش خبّ]]]]]]]]]اطٌ إل]]]]]]]]ى خب]]]]]]]]]اصِ ب]]]]]]]]ا
 ش]]]]]وھاُء م]]]]]ا فيھ]]]]]ا س]]]]]وى الرق]]]]]اصِ 
 فاس]]]]]]تقبلْت ق]]]]]]ومي نظ]]]]]]اَم رص]]]]]]اصِ 

  

ولكنه لم يتخلص من قبض]ة ، وقد يعلو ھذا النص شيئاً على نص الشاعر محمد بحر العلوم   
ف]انكمش ال]نص تح]ت ت]أثير الرتاب]ة ، المعايير التراثية وال من سطوة تراكي]ب الت]راث وال مفردات]ه 

  .ة والبعد عن التأثير والتقريري
لقد استطاع الجواھري أن يتميّز أيضا من الشعراء العرب المعاصرين له من شعراء البعث   

فقد جمع في نضجه الشعري ما ، واإلحياء كالبارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراھيم وخليل مطران 
اه الذي يُطلق عليه بين ظاھرة التمرد والفن فكان شعره ظاھرة مركبة اختلفت عن كل شعراء االتج

ولك]ن الج]واھري ح]اول بع]د ش]وقي تط]ويره إل]ى ، االتجاه الكالسي الذي يمثل أحمد ش]وقي ذروت]ه 
وھو يختلف أيضاً ،  )575()ھي التي تستفيد من اإلنجاز التراثي ولكن برؤى معاصرة(كالسية جديدة 

قراءت]]ه للش]]عر  وأف]]اد م]]ن، ال]]ذي ط]]ّور جمالي]]ات الف]]ن عن]]د ش]]وقي ، ع]]ن الش]]اعر عم]]ر أب]]و ريش]]ة 
ولكنه لم يبِن له رؤية كرؤية الجواھري في ربط الحاضر بالماضي الستشراف المستقبل ، الفرنسي 

وتلك الرؤية التي حاول كثير من الشعراء السير على خطاھا وتقليدھا لكنھم لم يرتقوا بالفن إلى ما ، 
  . )576(ارتقى إليه الجواھري 

نه ال يرتقي إلى مشاكل الحياة العامة فإن الشاعر اختلف وإذا كان من معايير الھجاء القديم أ  
، مع ھذا المعيار فھجائياته ولجت أتون المشاكل العامة تشخيصا وتحليال ثم ھجاًء وسخرية وتھكما 
، بل يمكن أن يقال أن ھجائياته صورة حقيقية للحياة العامة سواء السياسية أو االجتماعية أو الدينية 

ص]ورة ، ولكنھ]ا ص]ورة تنتم]ي إل]ى مرتب]ة الف]ن الرفي]ع ، ھم]وم الجم]اھير وھي صورة معبرة عن 
  .مبتكرة تحفل بالخيال والشعرية وھذا جعلھا تحافظ على تماسكھا الفني برغم مرور زمن عليھا 

إن الشاعر لم ينتظر ني]ل ج]ائزة م]ا عل]ى ھجائيات]ه فق]د انطل]ق م]ن نفس]ه الت]ي تم]ردت عل]ى   
والمؤمنة بخالص الجماھير م]ن تس]لط البغ]ي والظل]م ، لطة الحاكمة السلطة الحاكمة والمشاكسة للس

فت]]رجم انفعاالتِ]]ه ومش]]اعره ھج]]اء تحم]]ل بس]]ببه الس]]جن والنف]]ي واالغت]]راب فض]]ال ع]]ن ، عليھ]]ا 
  .خصومات مع حكومات أو ساسة أو أدباء وغيرھم من مستويات المجتمع 

، د معايير الھجاء الق]ديم كذلك لم يتورط الشاعر بالخوض في األعراض واألنساب وھو أح  
ونعتقد أن الشاعر بما امتلك من نفس تنزع للزعامة والقيادة فّضل االبتعاد عن األعراض واألنساب 
ترفعا منه وكذلك معرفته بأن المجتمع العراق]ي تألف]ه قبائ]ل وعش]ائر وإن فيھ]ا م]ن مريدي]ه ومحبي]ه 

فض]ال ع]ن معرفت]]ه ، مھ]وره الكبي]]ر فتجن]ب الني]ل م]]ن األنس]اب حت]ى ال يفق]]د قس]ما م]ن ج، كثي]رين 
  .بطبيعة تفكير العشائر العراقية التي كانت ستقف بوجھه لو أنه نال من أنسابھا وأحسابھا 

ف]انطلق م]ن مع]ايير ك]ان لھ]ا ، لقد أفاد الشاعر من عصره وما أحاط ب]ه سياس]يا واجتماعي]ا   
اعر كثيراً في ك]ل مراح]ل حيات]ه فمعيار محاربة الفساد السياسي تبناه الش، صلة وثيقة بھموم شعبه 

ولك]]ن الفس]]اد ظ]]ّل مستش]]ريا ينخ]]ر ، وإن اختلف]]ت الحكوم]]ات وتغيّ]]رت وج]]وه السياس]يين ، الش]عرية 

                                                
 . 232: ديوان علي الشرقي  )574(
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وكذلك استند الشاعر ، مفاصل الدولة ؛ ولذلك نجد ھذا المعيار حاضرا بتميّز في ھجائياته السياسية 
متش]بھين باألزي]اء والع]ادات الغربي]ة الش]اذة إلى المعيار األخالقي في ھجائه لكثير من المخنث]ين وال

  :التي يقول فيھا  )577()الشباب المستخنث(ونجد ھذا في قصائد مثل ، الدخيلة على المجتمع العراقي 
 يتكحل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ونْ  ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بيبةً  أنَّ  األجي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الَ  غُ بلِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُ  نْ َم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھُ ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنَّ  تَ ْب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]جِ عَ  ون ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]إنْ طُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يتخطَّ   ونْ رُ م يتحمَّ
 قونْ يت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنّ  ن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قٌ غرا وا الجدي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دَ ُس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ لَ  ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دْ وَ  مْ ھُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أمْ 
 يعمھ]]]]]]]]]]]]]]]]ونْ  مم]]]]]]]]]]]]]]]]نْ  وليتن]]]]]]]]]]]]]]]]ي ق]]]]]]]]]]]]]]]]د كن]]]]]]]]]]]]]]]]تُ  ي رأي]]]]]]]]]]]]]]]]تُ نِّ]]]]]]]]]]]]]]]]إ

 ويمرح]]]]]]]]]]]]]]]]]ونْ  يس]]]]]]]]]]]]]]]]]رحونْ  المخن]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ  النف]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  نَ ِم]]]]]]]]]]]]]]]]] زم]]]]]]]]]]]]]]]]]راً 
  

وق]]د تبنّ]]ى الش]]اعر المعي]]ار االجتم]]اعي ال]]ذي تباين]]ت تفاص]]يله عن]]د الش]]اعر فق]]د ھ]]اجم بش]]دة   
يز الصالح م]ن ضياع المقاييس الحقيقية وانقالب المفاھيم في المجتمع حتى صار ھذا المجتمع ال يم

ك]]م ببغ]]داد (و )578()رس]]الة إل]]ى محم]]د عل]]ي ك]]الي(وحض]]ر ھ]]ذا المعي]]ار ف]]ي قص]]ائد مث]]ل ، الط]]الح 
  :التي يقول فيھا ،  )579()أالعيب
 م]]]]]]]]]]]]]]]ن بل]]]]]]]]]]]]]]]دٍ  بغ]]]]]]]]]]]]]]]دادُ  زي]]]]]]]]]]]]]]]تِ خُ 

 غربي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بُ  اإلص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باحِ  فل]]]]]]]]]]]]]]]]]]قُ 
 ومحم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دةٌ  والخن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا غ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نمٌ 

 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امرةٌ  الفس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قِ  وبي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وتُ 
  

 مقل]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  في]]]]]]]]]]]]]]]هِ  ش]]]]]]]]]]]]]]]يءٍ  ك]]]]]]]]]]]]]]]لُّ   
 تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بيبُ  الب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ومِ  ونعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قُ 

 وتع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذيبُ  ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى جل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دٌ والن
 منھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]وبُ  اللي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ  وع]]]]]]]]]]]]]]]]]]رينُ 

  

، وھج]ا مس]تنداً إل]ى المعي]ار األخالق]ي الص]فات المذموم]ة مث]ل التكب]ر والتمــ]ـلق والغ]رور   
  :التي يقول فيھا ،  )580()المحّرقة(ونجد ھذا في قصائد مثل ، وكل ما ھو شائن تلبّس فيه خصومه 

 وھ]]]]]ذا ال]]]]]ذي إح]]]]]دى  يدي]]]]]ِه بجيب]]]]]ه
 لبين ش]]]]اھدواول]]]و فتش]]]]وا من]]]]ه الس]]]]ا

 وھ]]]]ذا ال]]]]ذي رغ]]]]م النع]]]]يم وش]]]]رخه
        وھ]]]ذا ال]]]ذي إن أعج]]]َب الن]]]اَس قولُ]]]هُ 

 وأُخراھم]]]]]]]ا تلھ]]]]]]]و بش]]]]]]]اربه ِكب]]]]]]]را  
 خاللھم]]]]ا العاھ]]]]اِت محش]]]]ورةً حش]]]]را
 يُ]]رى ح]]امالً وجھ]]اً م]]ن الحق]]ِد مص]]فّرا
 مش]]]]]]ى ليُ]]]]]]ريھم أنّ]]]]]]ه ف]]]]]]اتٌح ِمص]]]]]]را

  

ونجد ذلك في قصيدة ، ل اإلقطاعي ومن معاييره أيضاً إنكار امتھان الفالح وھجاء االستغال  
ومن معاييره في ھجائياته أيضاً ازدراؤه بالملتصقين بال]دين والمنتفع]ين من]ه بغي]ر ،  )581()اإلقطاع(

فھ]اجمھم ف]ي ، أولئك الذي شّوھوا صورة الدين اإلس]المي الحني]ف بس]لوكھم المنح]رف ، وجه حق 
وتبن]ى الش]اعر أيض]اً معي]ار ، يرھ]ا وغ )584()المقص]ورة(و )583()الرجعيون(و )582()علّموھا(قصائد 

، الدفاع عن الشعر واألدب مّمن تطفل]وا علي]ه م]ن أش]باه الش]عراء والمحس]وبين عل]ى النق]د والثقاف]ة 
الت]ي ،  )587()الناق]دون(و )586()أزح ع]ن ص]درك الزب]دا(و )585()آلي]ت(فھجا ھ]ؤالء ف]ي قص]ائد مث]ل 

  :يقول فيھا مخاطبا أحد النقاد المزعومين 
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 ونِْع]]]]]]]َم الغب]]]]]]]ا..  َعظُم]]]]]]]َت حق]]]]]]]وداً 
 مت]]]]]]]ى رح]]]]]]]َت تنق]]]]]]]ُل نق]]]]]]]َد البي]]]]]]]ا

 ع]]]ن ملح]]]دٍ .. إل]]]ى الش]]]كِّ ف]]]ي ال]]]دين 
  متى رحَت تبحُث عن ناقصٍ 

 ُء يعص]]]]]]]]]ُف ف]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]الٍم ح]]]]]]]]]اردِ   
 )الوال]]]]دِ (و) األمِّ (ِن إل]]]]ى الطع]]]]ِن ف]]]]ي 

 !س]]]]]]]]]]احِد .. أم راك]]]]]]]]]]ٍع .. تح]]]]]]]]]]ّدر 
 فف]]]]]]]]ي زائ]]]]]]]]دِ .. ف]]]]]]]]إْن ل]]]]]]]]م تج]]]]]]]]ده 

  

 ِعش]]]]]]]]]]َت م]]]]]]]]]]ن الح]]]]]]]]]]دِ ..  لتقب]]]]]]]]]]َر ُحس]]]]]]]]]]َن الجم]]]]]]]]]]اِل الس]]]]]]]]]]ويِّ وتلح]]]]]]]]]]ّدهُ 
  

فھ]و ، ومن معاييره ھجاؤه بتشبيه المھجو بالمرأة الفاجرة الفاسدة وص]ورھا وس]لوكھا كل]ه (  
وال يتعلق ھذا األمر بالتراث فھو ، يلتقط من صفات ھذه المرأة ويشبه به المھجوين ويكثر ھذا عنده 

عب]]]]دة (و )589()ائ]]]رالجز(ونج]]]د ھ]]]ذا المعي]]]]ار ف]]]ي قص]]]ائد مث]]]]ل ،  )588()أم]]]ٌر تمارس]]]ه العص]]]]ور
  ) :عبد هللا الجبوري(التي يقول فيھا ھاجياً ،  )590()الجبورية

 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]ا َغَجري]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً تُغن]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
 ُجبُوريّتُھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا كان]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تْ 
 وتل]]]]]]]]]]]]]]ك خطيئ]]]]]]]]]]]]]]ةُ الس]]]]]]]]]]]]]]اعي
 ف]]]]]]]]]]]أْن يَ]]]]]]]]]]]ُك للُعل]]]]]]]]]]]ى نََس]]]]]]]]]]]بٌ 
 وإْن تَ]]]]]]]]]]]]]]]]ُك نعم]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ َس]]]]]]]]]]]]]]]]لَباً 

  

 بُِكنيَتِھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن اللق]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ   
 غط]]]]]]]]]]]]]]]اء الس]]]]]]]]]]]]]]]بيِّ والجل]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 لَِمج]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍد زائِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍف َك]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِذبِ 

 ُحْس]]]]]]]]]]]ُن ِم]]]]]]]]]]]ْن َس]]]]]]]]]]]بَبِ فَ]]]]]]]]]]]نِْعَم ال
 م]]]]]]]]]]ن َس]]]]]]]]]]لَبِ ) عب]]]]]]]]]]دُ (فنعم]]]]]]]]]]ْت 

  

فھو ، ومن معاييره وصف مھجويه بصفات بعض الحيوانات وبحسب مقتضى حال مھجوه   
فمثالً إن أراد ھجاء متملٍق يلع]ب عل]ى ، ينزع صفة ُعِرفت بھا بعض الحيوانات ليصف بھا مھجوه 

في ھجاء الصحفي عبد  )591()بدة الجبوريةع(يصفه بالقرد مثل ما ورد في قصيدة ، حبال االنتھازية 
  :يقول فيھا ، القادر البراك 

 )مب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روكٌ ( الق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ردُ  وراحَ 
 فھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ار م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن لفائِ ينّش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 ول]]]]]]]]]]]]]]]وُح الط]]]]]]]]]]]]]]]ين ف]]]]]]]]]]]]]]]ي يَ]]]]]]]]]]]]]]]ِدهِ 
  

 بِ ُش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]العُ  حش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ائشَ  يل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مُّ   
 )حبِ م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن الُس]]]]]]]]]]]]]]]]]] ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]باباتٌ (

 يعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُث بمن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زِل الُكتُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
  

 )592()كما يستكلب ال]ذيب(مثلما ورد في قصائد منھا ، وإذا كان مھجوه غادراً يصفه بالذئب   
:  

        ع]]]]]دا عل]]]]]يَّ كم]]]]]ا يس]]]]]تكلُب ال]]]]]ذيبُ 

 ق]]]]]]]]]وٌم ببغ]]]]]]]]]داَد أنم]]]]]]]]]اطٌ أعاجي]]]]]]]]]بُ   
  

  : )593()الجزائر(وقصيدة   
        وُمس]]]]]]]]]]تذئٍب يس]]]]]]]]]]تميُل الرع]]]]]]]]]]اة

 لتلج]]]]]]]]]]]]أ من]]]]]]]]]]]]هُ إل]]]]]]]]]]]]ى مف]]]]]]]]]]]]زعِ   
  

  مثلم]]]ا ورد ف]]ي قص]]ائد منھ]]]ا، وص]]فه ب]]الغراب ، وإذا اتص]]ف مھج]]وه ب]]التكبر والغ]]]رور   
  :تي يقول فيھا ال،  )594()غضبة(

 ب]]]]]]]]]]]]]ه ك]]]]]]]]]]]]]الغرابِ  ق]]]]]]]]]]]]]ومٍ  وزع]]]]]]]]]]]]]يمُ 
 هُ فُ فيم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ال يش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  يغت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُّ 
 هِ ألق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا بمعدتِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أنْ  يغت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُّ 

  

 كب]]]]]]]]]]]]رُ  هِ وف]]]]]]]]]]]]ي خطواتِ]]]]]]]]]]]] ص]]]]]]]]]]]]غرٌ   
 كي]]]]]]]]]]]]]ف يغت]]]]]]]]]]]]]رُّ  المغف]]]]]]]]]]]]]لِ  جھ]]]]]]]]]]]]]لُ 
 يجت]]]]]]]]]]]]]رُّ  ف]]]]]]]]]]]]]راحَ  الطع]]]]]]]]]]]]]امِ  َعف]]]]]]]]]]]]]نَ 
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) الكل]]]ب(و) العج]]]ل(فق]]]د وردت مف]]]ردات ، وھك]]]ذا م]]]ع ص]]]فات أخ]]]رى ألص]]]قھا بمھجوي]]]ه   
مس]تفيداً ف]ي ھ]ذا ، وغيرھ]ا ف]ي بع]ض قص]ائده الھجائي]ة ) الحمار(و) الضفدع(و) البوم(و) ديدان(و

  .المعيار من الموروث الحضاري والشعري الذين أكدا على ھذه المعاني 
لكن]ه ارتف]ع بنص]ه الھج]ائي إل]ى مس]توى الف]ن ، ومع أن الش]اعر اس]تند إل]ى مع]ايير مختلف]ة   

موظف]ا اإليق]اع المناس]ب واللغ]ة الش]عرية لبن]اء ، م]ة الرفيع باعتم]اده الخي]ال والعاطف]ة واألفك]ار القيّ 
، وآثر االبتعاد ع]ن اجت]رار الق]ديم واالتك]اء الس]اذج عل]ى الم]وروث ، صوره التي جاءت معاصرة 

لتك]ون ، واضعاً نصب عينيه المتلقي المعاصر ومعاييره التي نعتقد أن الشاعر أس]ھم ف]ي إنض]اجھا 
أن ال يت]ردد ف]ي تص]وير إحساس]ه بك]ل (ي مب]دع علي]ه فالش]اعر ك]أ، شاخصة في المش]ھد الش]عري 

  . )595()صراحة وأن يثق في تفھم اآلخرين له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  ألفاظ الھجاء
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أص]]غر نواق]]ل (الوح]]دات الت]]ي تؤل]]ف الك]]الم وھ]]ي ، تع]]د الكلم]]ات أو األلف]]اظ أو المف]]ردات   
فحس]]ن اختيارھ]]ا وغن]]ى داللتھ]]ا ، داي]]ة العملي]]ة اإلبداعي]]ة وباختيارھ]]ا ال]]دقيق تكم]]ن ب )596()المعن]]ى

  .تعد من أھم أدوات الشاعر المبدع ، وتزويدھا بالطاقة التأثيرية وصوالً إلى ذھن المتلقي 
أنك]ب ، الشك في أن الجواھري ال]ذي ھيأت]ه موھبت]ه لالحتف]اظ بم]ا يق]رأ ولم]ا س]يكون علي]ه   

لح]ديث الش]ريف ونص]وص الش]عر بدواوين]ه الكثي]رة على مص]ادر ھ]ذه اللغ]ة م]ن الق]رآن الك]ريم وا
وبم]ا حفظ]]ه م]]ن نھ]ج البالغ]]ة وص]]ور النث]ر العرب]]ي وفن]]ون البالغ]]ة ، وعص]ور ش]]عرائھا المختلف]]ة 

بل كانت ألجل أمر آخر أعدته موھبته له ؛ ، ولم تكن قراءته عابرة أو ألجل الثقافة العامة ، العربية 
لغ]زارة اللغوي]ة الت]ي أمدت]ه ب]أكثر م]ن س]بعة دواوي]ن م]ن لذلك ال نجد ش]اعراً ك]الجواھري ل]ه ھ]ذه ا

وكأن العربية أرادت بھذا الشاعر امتداداً لھا وحفظاً (وغير ھذا من غير المتداول ، الشعر المتداول 
وقد نقول اليوم لوال شعر الجواھري ، فقد قيل قديماً أن لوال شعر الفرزدق لضاع ثلثا اللغة ، وحياةً 

  . )597()ھدھا في مراحل عصورھا المظلمةلظلّت اللغة على ع
لذلك اعتنى  )598()توازي الفعل وتخترقه مثلما تستلھمه أيضا(إّن المفردة في شعره أصبحت 

يحس]ن العث]ور (الشاعر غاية العناية باأللفاظ وبرع في إلتقاطھا واستنفر طاقتھا في بنائه الفن]ي فھ]و 
حي]ث تزي]د م]ن غن]ى البي]ت وتلق]ي ظاللھ]ا عل]ى على اللفظ]ة الثري]ة والحي]ة ذات الطاق]ة  واإليق]اع ب

  . )599()نسيجه
والشاعر يعتقد أن الكلمة النافذة الصالحة الباقية ھ]ي تجرب]ة قاس]ية وم]راس م]تمكن ومعان]اة   

  ف]]]]]]]]المفردة عن]]]]]]]]ده حي]]]]]]]]اة  حافل]]]]]]]]ة وليس]]]]]]]]ت ، ش]]]]]]]]اقة وإدراك عمي]]]]]]]]ق وح]]]]]]]]ٌس مرھ]]]]]]]]ف 
  . )600(حروفاً 

  
  اعر م]]]]ن ألف]]]]اظ ھجائي]]]]ة عل]]]]ى األول  م]]]]ا ترك]]]]ه الش]]]]، س]]]]نتابع ف]]]]ي المبح]]]]ث ج]]]]انبين   

أّما ، ونتلو ھذا باأللفاظ التي أراد لھا معان أخرى فوق معانيھا بحسب النصوص  ، معناھا المتوقع 
  .الجانب الثاني سنتناول فيه بعض أساليب الشاعر في استثمار األلفاظ 

المعجمي  يندرج اختيار الجواھري أللفاظه الھجائية في بدايته الشعرية ضمن إطار المدلول  
ترك ألفاظاً على داللتھا المعجمية وقد قام]ت بم]ا يري]د م]ن دالل]ة خي]ر  قي]ام وق]د يوظ]ف (وقد ، لھا 

                                                
 . 19: ستيف أولمان  –دور الكلمة في اللغة  )596(
 .المشرف على الدراسة  –لي كاظم أسد رأي األستاذ الدكتور ع )597(
 . 348: لغة الشعر الحديث في العراق  )598(
 . 317: تطور الشعر العربي في العراق  )599(
  1961شباط ، العدد األول ، مجلة األديب العراقي  -مقال للشاعر : ظ  )600(



 

األلفاظ لما يريد إذا لم يجدھا في مستوى ما يريد لھ]ا م]ن س]ياق ول]يس م]ا يترك]ه م]ن ألف]اظ ل]داللتھا 
   )601()بل ألنھا قامت بما يريد، دليال على عدم نضجه غالبا ، المعجمية 

عل]ى الم]دلول المعجم]ي ألنھ]ا  )602()النقم]ة(في قص]يدته ) لقيط(و) وغد(فمثالً ترك مفردتي   
  :قامت بداللتھا على صفتين تحط من قدر المھجو في المجتمع العربي 

  أٍف لھا من عيشة         ما بين وغد أو لقيطِ 
) ق]رود(و) ھم]ج(م]ن ألف]اظ مث]ل  )603()سبحان من خلق الرج]ال(وكذلك ما جاء في قصيدته   

  :وقد استعملھا ليھجو المشھد السياسي العراقي ورجاله متأسفا على وضع بلده ) أحمق(و
 ف]]]]إذا ن]]]]زْت ھم]]]]ج إل]]]]ى طم]]]]ع ن]]]]زا
        م]]]]]]]ا إن ي]]]]]]]زال مرش]]]]]]]حا ألم]]]]]]]وره

أو ص]]]]]]]]]فقت في]]]]]]]]]ه ق]]]]]]]]]رود ص]]]]]]]]]فقا   
 متجب]]]]]]]]]]]را أو طامع]]]]]]]]]]]ا أو أحمق]]]]]]]]]]]ا

  

) الق]رود(عماله لفظ]ة وربم]ا يحس]ب ل]ه اس]ت، لقد جاءت ھذه األلفاظ ضمن معانيھا المتداولة   
أخرجته من رتابة التقريرية ، بشيء من الجدة بعد أن أضافت على البيت نوعاً من الحركة الشعرية 

.  
و ) مس]تھجن(و) النف]اق(منھ]ا  )604()شوقي وح]افظ(وكذلك وردت ألفاظ ھجائية في قصيدته 

أي تحفي]ز لكوامنھ]ا  وقد اس]تعملھا أيض]اً عل]ى داللتھ]ا المج]ردة الحاض]رة للھج]اء م]ن دون) الذليل(
  : يقول فيھا ، وفيھا يھجو أصنافاً من شعراء نصبوا له العداء 

 أ أن]]]]]]ا ال]]]]]]ذي اتَّخ]]]]]]َذ ال]]]]]]بالَد ش]]]]]]عاَرهُ 
 أم ھُ]]]]]م وك]]]]]م بي]]]]]ٍت لَھُ]]]]]م مس]]]]]تھجنٍ 
        أم ھُ]]م وق]]ْد ب]]اعوا الض]]مائَر واش]]تروا

 أم ھُ]]]]]]]ْم َوق]]]]]]]ْد لبس]]]]]]]وا ثي]]]]]]]اَب نف]]]]]]]اقِ   
 ن]]]]]]]]]]اٍب ع]]]]]]]]]]ِن األس]]]]]]]]]]ماِع واألذواقِ 

 يِل وُبً◌لَغ]]]]]]ِة األرم]]]]]]اقِ ع]]]]]]يَش ال]]]]]]ذل
  

ونلحظ في البيت األخير نوعاً من إضافة األمر إلى مثله فالبلغة الشيء الزھيد الذي يبتلُغ به   
وھ]]ذا أقص]]ى التوظي]]ف ، والرم]]ق ھ]]و م]]ا يوص]]ف ب]]األخير م]]ن نظ]]رٍة أو نَفَ]]ٍس أو ري]]ِق المحتض]]ِر 

  .للكلمات لتدل على القليل 
اظ]ا اختارھ]ا الش]اعر لمع]ان ھجائي]ة أرادھ]ا فج]اء ألف )605()جائزة الشعور(وضّمت قصيدته 

وغيرھا وھي ال تختل]ف عم]ا ذكرن]ا م]ن داللتھ]ا المتوقع]ة ) سود صفاق(و) المخاتل(و) النفاق(منھا 
  : يقول في القصيدة ھاجياً رجال السياسة 

 ص]]]]]]]]]]]]]دَع الزج]]]]]]]]]]]]]اِج تص]]]]]]]]]]]]]ّدعَ 
 ل]]]]]]]]م يب]]]]]]]]َق ل]]]]]]]]ي غي]]]]]]]]َر الُمخ]]]]]]]]ا
        أٍف لھ]]]]]]]]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]]]]]]]]ن أوج]]]]]]]]]]]]]]]]]هٍ 

 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]اقِ اس]]]]]]]]]]]]]]]]]تقاللُنا بي]]]]]]]]]]]]]]]]]ِد الن  
 تِ]]]]]]]]]]]]]]]ِل والمن]]]]]]]]]]]]]]]افِِق والمت]]]]]]]]]]]]]]]اقي
 ق]]]]]]]]]]]]]]]]ابلنَني س]]]]]]]]]]]]]]]]وٍد ص]]]]]]]]]]]]]]]]فاقِ 

  

 )606()ث]ورة الوج]دان(وتنطبق الحال على األلفاظ الت]ي أراد منھ]ا دالل]ة الھج]اء ف]ي قص]يدته   
وق]]د اس]]تعملھا الش]]اعر م]]ن دون أي ) م]]أجورة(و) س]]اقطة(و) الس]]وء(و) طغم]]ة(الت]]ي ج]]اءت منھ]]ا 

  :استنفار لطاقاتھا الكامنة فجاءت تقريرية 
 طغم]]]]ٍة م]]]]ن دع]]]]اِة الس]]]]وِء س]]]]اقطةٍ و

        م]]]]أجورٍة ل]]]]م تق]]]]ْم يوم]]]]اً وال قع]]]]دتْ 

 ليس]]]]]]ْت بش]]]]]]وٍك إذا ع]]]]]]دْت وال غ]]]]]]ارِ   
 إال عل]]]]]]ى ھت]]]]]]ِك أع]]]]]]راٍض وأس]]]]]]تارِ 

  

وھ]ي ت]]دل عل]ى جم]]ع ل]يس ل]]ه مف]رد ويس]]ندھا ) طغم]]ة(م]ا يحس]]ب للش]اعر اس]]تعماله لفظ]ة    
) ساقطة(بصفة اإلفراد ) مة من دعاةطغ(ثم يصف ھذا الجمع ) دعاة(إلى جمع له مفرد وھو ) من(بـ

ول]يس م]أجورين ) مأجورة(ثم يصفھا بـ، وليس ساقطين ألنھم على ما أحسب كلھم على فساد واحد 
                                                

 .  –قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري  )601(
 . 1/189 : الديوان )602(
 . 245:  ن.م )603(
 . 301:  ن.م )604(
 . 1/421:  الديوان )605(
 . 427:  ن.م )606(



 

وب]الرغم م]ن مع]اني األلف]اظ ، ومن داللة التأني]ث ) ساقطة(للداللة نفسھا مستفيداً من داللة اإلفراد لـ
  .ف األمثل لھا ولكن ھذا مستوى من مستويات التوظي، التقريرية 

ف]]ي أن تك]]ون ف]]ي االس]]تعمال  )607()علموھ]]ا(ول]]م تختل]]ف األلف]]اظ الت]]ي اختارھ]]ا لقص]]يدته          
) ھ]]وج(و) ازدراء(و) الخ]]زي(و) الجھ]]ل(و ) الجم]]ود(التقري]]ري المباش]]ر نفس]]ه وم]]ن ھ]]ذه األلف]]اظ 

  :وغيرھا واستعملھا الشاعر بمعانيھا الوضعية من دون أية داللة أخرى 
 م]]]]وِد والجھ]]]]ِل ف]]]]ي الش]]]]رقِ ق]]]]ادةٌ للج

....  
 ازدراًء بال]]]]]]ديِن أْن يحس]]]]]]َب ال]]]]]]دينُ 
        وب]]]]الُء األدي]]]]اِن ف]]]]ي الش]]]]رِق ھ]]]]وجٌ 

 عل]]]]]]]ى الش]]]]]]]عِب تنص]]]]]]]ُر اس]]]]]]]تعمارا  
  

 بجھ]]]]]]]]]]]]]]]]ٍل وخزي]]]]]]]]]]]]]]]]ٍة أّم]]]]]]]]]]]]]]]]ارا
 باس]]]]]]ِمِه س]]]]]]]اموا النف]]]]]]]وَس احتك]]]]]]]ارا

  

ى ولك]ن للجم]ود والجھ]ل وعل]) ق]ادة(لقد وظف الشاعر نوعاً م]ن المفارق]ة ف]ي البي]ت األول   
لك]ن ألفاظھ]ا ل]م ترتف]ع فني]ا ، الرغم من أھمية موضوع القصيدة الت]ي ھج]ا بھ]ا بع]ض رج]ال ال]دين 

فجاءت تقريراً مباشراً للواقع فضال ع]ن س]كونھا ض]من مس]احتھا المعجمي]ة ول]م تختل]ف الح]ال ف]ي 
 وھي في الموضوع نفسه فجاءت ألفاظھا الھجائية عادية االستعمال ومنھا )608()الرجعيون(قصيدته 

  :يقول فيھا ، وغيرھا ) زناة(و) الطة(و) لصوص(و) مرتكب(و) مذمم(
 تحّك]]]]]]َم باس]]]]]]ِم ال]]]]]]ديِن ك]]]]]]لُّ م]]]]]]ذّممٍ 

...  
        وخلفھُ]]]]]]ُم األس]]]]]]باطُ تت]]]]]]رى وم]]]]]]نھُمُ 

 ومرتك]]]]]]]]ٍب حفّ]]]]]]]]ْت ب]]]]]]]]ه الش]]]]]]]]ھواتُ   
  

 لص]]]]]]]وٌص وم]]]]]]]نھم الط]]]]]]]ةٌ وزن]]]]]]]اةُ 
  

فالش]اعر أراد ، ق]ع ومغرق]ة ف]ي الوا، لقد جاءت ھذه األلفاظ خالي]ة م]ن اإليح]اء أو الترمي]ز   
فھ]و ح]ين ھج]اھم اخت]ار ألفاظ]ا ت]دل ، ھجاء المنتفعين من واقع المؤسسة الديني]ة بواقعي]ة وتقريري]ة 

الت]ي وردت ف]ي القص]يدة ) النك]رات(ومثل ھ]ذا المعن]ى ج]اء أيض]ا ف]ي لفظ]ة ، على ما أراده حسب 
  :نفسھا 

        فھ]]]]ْل قض]]]]ِت األدي]]]]اُن أن ال تُ]]]]ِذيَعھا

 ذِه النك]]]]]]]راتُ عل]]]]]]]ى الن]]]]]]]اِس إال ھ]]]]]]]  
  

) الخن]]ا(و) ش]]ر(و) الح]]رام(و) زخ]]اريف(و) الركاك]]ة(و) الخ]]زي(وت]]رك الش]]اعر ألفاظ]]ا ك]]ـ
أن تق]وم بالھجاءل]داللتھا المع]ّدة أص]الً م]ع تركيبھ]ا  )609()الحزب]ان المتآخي]ان(في قصيدته ) التبّذل(و

) زخ]ارف(لھا ص]ياغة أخ]رى وأص]) زخ]اريف(لم يتس]ربلوا وص]ياغة ، لم يتعففوا : تركيباً ھجائياً 
  :فأربت على مرجعيتھا اللغوية بما يريده السياق منھا من داللة ھجائية 

 ي]]]]ٌد ركس]]]]ْت للزن]]]]ِد ف]]]]ي ك]]]]لِّ حطّ]]]]ةٍ 
ھا ُغنم]]]]]]اً فل]]]]]]م يتعفف]]]]]]وا  رأوا ش]]]]]]رَّ

....  
        زخ]]]]]]اريُف ق]]]]]]وٍل تعتَلِيھ]]]]]]ا ركاك]]]]]]ةٌ 

 وأخ]]]]رى م]]]]ن الس]]]]حِت المح]]]]رِم تأك]]]]لُ   
 ول]]]]]]]]]ذَّھُُم خ]]]]]]]]]زٌي فل]]]]]]]]]م يتس]]]]]]]]]ربلوا

....  
لُ ويب]]]]]]دو عل]]]]]]يھِ  َ◌بَ]]]]]]ذُّ  نَّ الخن]]]]]]ا والتَّ

  

ھ]]ذه أمثل]]ة عل]]ى ھ]]ذا االس]]تعمال م]]ن ت]]رك األلف]]اظ عل]]ى داللتھ]]ا ف]]ي ھ]]ذه المرحل]]ة م]]ن حي]]اة   
وما يحسب للش]اعر فيھ]ا أن ھ]ذه األلف]اظ الھجائي]ة عل]ى ، الشاعر وھي مرحلة التقليد واالضطراب 

إذ ل]م يك]ن اختي]اره للتقع]ر أو ، تنتم]ي إل]ى المتخيّ]ر الفص]يح ال الغري]ب ، الرغم من دالالتھا العامة 
يرتفع فنيا أحيانا ويھ]بط (التفاصح وقد أدت وظيفتھا التي أرادھا الشاعر الذي كان في ھذه المرحلة 

بش]]عره إل]]ى مس]]توى العق]]م والب]]رودة وال]]رداءة أخ]]رى وتب]]دو تجارب]]ه أحيان]]ا ص]]ادقة بس]]يطة معب]]رة 
  . )610()وموحية وقد تجيء متكلفة تظھر عليھا سمات التصنع

                                                
 . 1/461:  الديوان )607(
 . 465: ن .م )608(
 . 2/59: الديوان  )609(
 . 283: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )610(



 

فقد استطاع الخروج إلى فض]اء اإلب]داع وھ]و ، لكن الشاعر لم يستمر على ھذه الحال طويال         
ويتجلى ذلك بوضوح في انتقائه ألفاظ]ه الھجائي]ة اس]تنفر طاقتھ]ا وأطل]ق ، في الثالثينيات من عمره 

  .مكنوناتھا الداللية لتزيد من تأثر البيت الواحد فضال عن القصيدة كلھا 
) ال]]ذل(و) الخض]]وع(و) الس]]وائم(اخت]]ار الش]]اعر ألفاظ]]ا منھ]]ا  )611()اإلقط]]اع(دته فف]]ي قص]]ي  

وقد وظفھا بجدة وابتكار وخلق م]ن عالقتھ]ا اللغوي]ة دالل]ة خرج]ت ع]ن المعن]ى ) األالئم(و) اللؤم(و
المعجمي لتصب في فنية البناء الھجائي الذي جاء داللةً لرفض]ه الواق]ع المع]يش للف]الح ال]ذي تحك]م 

  :يقول في القصيدة ، اعي وزاد في امتھان كرامته وتضييع حقوقه فيه اإلقط
 وخلفَ]]]]]]هُ ) الش]]]]]]يُخ المط]]]]]]اعُ (إذا أقب]]]]]]َل 

 م]]ن المزھق]]ي األرواَح يص]]لي وج]]وھَھُم
        قيام]]]]]]]]اً عل]]]]]]]]ى أعتابِ]]]]]]]]ِه يمطرونَھ]]]]]]]]ا

 م]]]ن ال]]]زارعين األرَض مث]]]َل الس]]]وائمِ   
 مھ]]]]]]]]بُّ أعاص]]]]]]]]يٍر ولف]]]]]]]]ُح س]]]]]]]]مائِمِ 
 خنوع]]]]]]]]]]]اً وذالً بالش]]]]]]]]]]]فاِه الل]]]]]]]]]]]وائِمِ 

  

وھ]]و ال يري]]د منھم]]ا المعن]]ى ) الح]]ال(بص]]يغة ) ذال(و) خنوع]]ا(لق]]د اس]]تعمل الش]]اعر لفظت]]ي   
م]ن الش]فاه الل]وائم للف]الح عل]ى أعت]]اب ) التقبي]ل(المعجم]ي ب]ل أرادھم]ا ح]اال للمط]ر المزع]وم وھ]و 

اإلقطاعي المتجبر وھذا معنى جديد بدأ يستفيق عند الشاعر جعله يعطي صاحب الح]ال المحس]وس 
ولم يقل الزّراع أي أنّ]ه اس]تطاع تخل]يص ) الزارعين(وكذلك نلحظ أنّه استعمل لفظة ،  مجردة حاال

الكلمة من المھنية ونقلھ]ا إل]ى مج]ال فض]لھم أي أنّھ]م لھ]م الفض]ل ف]ي زرع األرض وھ]ذا نم]ط م]ن 
  :يقول في القصيدة نفسھا ، أنماط تقنياته 

 رأي]]]]]]َت مث]]]]]]االً ث]]]]]]مَّ الب]]]]]]ِن مالئِ]]]]]]كٍ 
 واِخ تُلق]]]ي ظاللَھ]]]احناي]]]ا عل]]]ى األك]]]

        تل]]]]]ّوْت س]]]]]ياطٌ ف]]]]]وَق ظھ]]]]]ِر مك]]]]]ّرمٍ 

َل م]]]]]]]]]ن عليائِ]]]]]]]]]ِه واب]]]]]]]]]ِن آدمِ     تن]]]]]]]]]زَّ
 عل]]]]ى مث]]]]ل ج]]]]بٍّ باھ]]]]ِت الن]]]]وِر ق]]]]اتمِ 
 م]]]]]ن الل]]]]]ؤِم م]]]]]أخوٍذ بس]]]]]وِط األالئ]]]]]مِ 

  

وجاء بھا جمعاً وبالتنكير لدالل]ة ، في البيت الثالث ) سياط(ونلحظ أن الشاعر استعمل لفظة   
مفردة ومعّرفة في عج]ز البي]ت ؛ ألن]ه ) سوط(ثم جاء بلفظة ، ضاربة لظھر الفالح الكثرة العددية ال

وعلى الرغم من ، وھذا نمط من أنماط تقنياته ، أراد تعريفھا وبيان نوعھا فھو سوط السلطة ال غير 
قلة المفردات الھجائية في ھذا المقطع إال أن الشاعر استطاع رسم لوحة ھجائية اتسمت بنقل معاناة 

لوح]ة وظ]ف فيھ]ا الش]اعر المف]ردات توظيف]ا ، ياة الفالح وما كان يتعرض له م]ن قب]ل اإلقط]اعي ح
دالليا أفضى إلى خروجھا من معناھا المباشر إلى معان أكثر إشعاعا مثلما ما جاء ف]ي البي]ت األول 

آدم ف]ي متھكماً اإلقطاعيَّ وكأن]ه اب]ن المالئك]ة الق]ادم ال]ذي يج]ب أن يك]ون الف]الح اب]ن  عندما صور
وأرى أن في ھذا النص نظراً ولحظاً لقصيدة المتنبي التي أمدته بألفاظ القافية (، خدمته وطوع أمره 

  :والتي مطلعھا ، وأطلقته أشواظاً بعيدةً في بنائھا 
       ا الئِم]]]]]]ي إِن ُكن]]]]]]ُت َوق]]]]]]َت اللَ]]]]]]وائِِم ي]]]]]]أَ 

 َعلِم]]]ُت بِم]]]ا ب]]]ي بَ]]]يَن تِل]]]َك الَمع]]]الِمِ   
  

()612(   
فق]د بناھ]ا بألف]اظ أم]دت تس]عة وثم]انين بيت]اً ب]ألوان  )613()طرط]را(ي قص]يدته الس]اخرة أما ف  

يب]دأ الش]اعر القص]يدة بلفظ]ة ، جعلتھ]ا قطع]ة ن]ادرة م]ن إيج]اع الحك]ام ورج]ال السياس]ة ، الس]خرية 
ولك]]ن الن]]اس اس]]تعملتھا لل]]تھكم  )614(وھ]]ي كلم]]ة يُظ]]ن أنھ]]ا عامي]]ة وھ]]ي كلم]]ة فص]]يحة ) طرط]]را(

ودور الش]اعر ھن]ا ينص]ب عل]ى اش]تقاق ، تھزاء واليأس من زعم أو حتم أو ادعاء والسخرية واالس
كافتتاح للنص كل]ه بش]طر ) أي طرطرا تطرطري(بعد أن أردفه بھا وناداھا بـ) تطرطري(فعل لھا 

بجرس]ه ) الط]اء(كامل إيذاناً منه بفتح ب]اب الس]خرية م]ن مھجوي]ه عل]ى مص]راعيه يعاض]ده ح]رف 
الطاء الناصع والراء المتكرر ذي الطبيعة المكررة أص]ال م]ع قص]ر ال]وزن الحاد المتكرر بترادف 
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فجع]]ل منھ]]ا فض]]اًء قص]]يراً ت]]دور في]]ه الط]]اء وال]]راء وك]]ل الح]]روف الم]]ؤازرة لقص]]ر م]]دى الرج]]ز 
المجزوء فما ينتھي من القافية حتى يعود إليھا باستدامة عني]دة حت]ى ك]أنَّ فض]اء البي]ت ال ينف]ك من]ه 

وكأنه لم يُرد من كلمات النص إال القافية وكأن النص ھجاء صوتي ال داللي (ليه وال يتبرأ منه إال ع
  :يقول في القصيدة  )615()حتى صارت القصيدة كاألھزوجة الشعبية

إي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]را تطرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري 
 تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يّعي تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نّني
 تك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّردي تعّرب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
 تعّمم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تبرنط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
 ك]]]]]]]]]]]]]وني إذا رم]]]]]]]]]]]]]ِت الُعل]]]]]]]]]]]]]ى
        ص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الحةً كص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الحٍ 

 تق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّدمي ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أّخري  
 ريتھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّودي تنّص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 تھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتري بالعنص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 تعقّل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّدري
 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن قُب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِل أو ُدب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امرةً ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]العمري

  

في ھذا المقط]ع ربم]ا ال نلح]ظ ألفاظ]ا ھجائي]ة بمعناھ]ا المعجم]ي ولك]ن اإليح]اء ال]ذي تركت]ه   
ألفاظ المقطع وبناؤھا الفني يدل على ھج]اء س]اخر فالش]اعر ح]ين أورد اس]م رئ]يس ال]وزراء آن]ذاك 

) ص]]الحة(ف]]ي نھاي]]ة المقط]]ع مش]]تقاً م]]ن اس]]ميھما ص]]فتين ) د العم]]ريأرش]](واس]]م ) ص]]الح جب]]ر(
فضالً عن استثماره داللة أفعال األم]ر التحريض]ية للس]يطرة عل]ى ، أراد السخرية منھما ) عامرة(و

وھ]]ي أفع]]ال ) تعرب]]ي –تك]]ردي  –تنص]]ري  –تھ]]ودي  –تس]]نني  –تش]]يعي (س]]خرية المقط]]ع كل]]ه ف]]ـ
منھ]ا المذھبي]ة أو الديني]ة أو القومي]ة ب]ل أراد مالحق]ة مھج]وه  لم يرد، اشتقھا الشاعر من مصادرھا 

كيف كان وكذلك نلحظ أن أفعال األمر ھذه خرجت عن معناھا المتوقع إلى معنى دالل]ي انتھ]ى إل]ى 
  :يقول في القصيدة نفسھا ، السخرية وظيفة له 

 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارعٍ  أعط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماتَ 
 واغتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بي لض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فدعٍ 

 ةً ري ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اذورَ وعطِّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 وص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يِّري م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن َجَع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ 

 بِّھي الظ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الَم ظُل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـوش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 وأفرغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي عل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى المخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

  

 لبحت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مردلٍ   
 قس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ورِ  لي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثٍ  س]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماتَ 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] وبالم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ديحِ   ريبخِّ
 حديق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن زھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ماً بالص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باِح المس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فرِ 

 عنت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ  دروعَ  ني]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ثِ 
  

) ُجَع]]ل(و) ق]]اذورة(و) ض]]فدع(لق]]د كلّ]]ف الش]]اعر ف]]ي ھ]]ذا المقط]]ع ألفاظ]]اً بالھج]]اء ومنھ]]ا   
حف]ز الش]اعر مكنوناتھ]ا لتخ]رج م]ن معانيھ]ا المعجمي]ة إل]ى وق]د ) المخانيث(و) األحمق(و) الغبي(و

فيؤتى بھا لھجاء قبح المنظر ، تستعمل للنيل من شكل أحد ما ) الضفدع(داللة أرادھا الشاعر فلفظة 
وأيضا لفظة ) سمات ليث قسور(ولكن الشاعر جاء بھا وھي تدل على الجبن والخنوع حين أعقبھا بـ

ف]]ي القص]]يدة إل]]ى غي]]ر معناھ]]ا المتع]]ارف معن]]ى آخ]]ر يس]]تطيع الم]]ديح الت]]ي تحيلن]]ا داللت]]ه ) ق]]اذورة(
  .بمعناھا المعجمي أو داللتھا العامة ) قاذورة(تعطيرھا وتبخيرھا وھذا غير ممكن لو جاءت لفظة 

التي أخرجھا الشاعر إلى داللة الجبناء وھذا غير ذل]ك وھك]ذا بقي]ة ) المخانيث(وكذلك لفظة   
ر توظيفھا بغير معانيھا المتداولة أو داللتھا المباشرة إل]ى دالالت أخ]رى األلفاظ التي استطاع الشاع

ساقھا في البناء الھجائي مستفيدا من الطاقة الكامنة في ھذه األلفاظ لخبرته بأسرار اللغة وقوة تكليفه 
  .لھا بدالالت يريدھا 

) ق]ر الزري]بب(و) نعلھ]م(و) م]داس(فقد وردت ألفاظ مث]ل  )616()يوم الشھيد(أما في قصيدته   
، وقد كرسھا الشاعر لھجاء خصومه من المتسلطين على رقاب الش]عوب ) اآلثام(و) والمتذبذبون(و

  :يقول في القصيدة ، بعد أن وظفھا لما تقوم به من داللة يريدھا وليس في حدود داللتھا المعجمية 
 ش]]]]]]عٌب مھ]]]]]]يُض الج]]]]]]انحين ُمض]]]]]]امُ    وم]]]]]]داُس أرجلِھ]]]]]]م ونھ]]]]]]ُب نع]]]]]]الِھم
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 يمس]]]]]]ي ويص]]]]]]بُح يس]]]]]]تظلُّ بخدنِ]]]]]]هِ 
 ْن ع]]]]]]رتھُم س]]]]]]كتَةٌ سيحاس]]]]]]بوَن ف]]]]]]إ

        س]]]]]]]]]ينكُس المتذب]]]]]]]]]ذبوَن رق]]]]]]]]]ابَھم

 بق]]]]]]]]ُر الزري]]]]]]]]ِب ويرتع]]]]]]]]ي ويَن]]]]]]]]امُ 
 م]]]]]]]]]]ن خيف]]]]]]]]]]ٍة فس]]]]]]]]]]تنطُق اآلث]]]]]]]]]]امُ 
 حت]]]]]]]]]]ى ك]]]]]]]]]]أنَّ رؤوَس]]]]]]]]]]ھم أق]]]]]]]]]]دامُ 

  

إال ، إن ھذا البناء الفني وإن جاء في بدايته بصورة مؤلمة رس]مھا الش]اعر للش]عب المض]ام   
جاء الحكام مس]تثمرا دالالت األلف]اظ الت]ي ذكرناھ]ا بع]د أن ف]تح الش]اعر لھ]ا طريق]ا أنه أوغل فيه بھ

فاآلث]ام عن]د الش]اعر ف]م ينط]ق بم]ا في]ه عن]د محاس]بة أص]حابه ، دالليا آخر غير المعتاد والمتع]ارف 
ورق]]اب المتذب]]ذبين س]]تھوي لتص]]بح أق]]داما وق]]د فط]]ن الش]]اعر إل]]ى اس]]تعمال الفع]]ل ، السياس]]يين 

صيغة المبني للمجھول إلى داللة سلب أي حظوة لمھجويه فضالً عن أن الفاعل يظل ب) سيحاسبون(
  .عند الشاعر مجھوالً لم يحن أوانه 

) الص]ادعون(و) الفارغون(و) الممتلون(مثل  نفسھا جموعاً كذلك أورد الشاعر في القصيدة   
واس]تعملھا ف]ي ) انأخن]ى الھ]و(و) ص]اغر(و ألفاظ]اً مث]ل) فاجرات مط]امع(و) المولعون(و) خّدام(و

  :بنائه الھجائي الذي يقول فيه 
 نىال]]]]]]]دُ  ھم ك]]]]]]]لُّ ك]]]]]]]أنّ  والممتل]]]]]]]ونَ 

 بم]]]]]ا ي]]]]]رى مس]]]]]تعمرٌ  والص]]]]]ادعونَ 
 مط]]]]]]]]امعٍ  بف]]]]]]]]اجرتِ  والمولع]]]]]]]]ونَ 

 م]]]]]اذا يحط]]]]]ُم ش]]]]]اعٌر ِم]]]]]ْن ص]]]]]اغرٍ 
 لك]]]]]]]]ن بمختلط]]]]]]]]يَن ف]]]]]]]]ي نيّ]]]]]]]]اتھم

  

 ھم أص]]]]]]]]]]]]]نامُ ك]]]]]]]]]]]]أنَّ  والف]]]]]]]]]]]]ارغونَ   
 امُ خ]]]]]]]]]]]دّ  مُ مت]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]أمرھُ  مُ فھُ]]]]]]]]]]]
 وقي]]]]]]]]]]]امُ ھا عن]]]]]]]]]]]دَ  م قع]]]]]]]]]]]ودٌ فلھُ]]]]]]]]]]]

 أَخن]]]]]ى الھ]]]]]واُن علي]]]]]]ِه فھ]]]]]َو ُحط]]]]]]امُ 
  ش]]]]]]]]]بھاً ف]]]]]]]]]ال وض]]]]]]]]]ٌح وال إبھ]]]]]]]]]امُ 

  

ال ت]دل عل]ى االم]تالء الم]ادي  –بع]د أن ح]ذف ھمزتھ]ا –التي جاء بھا الشاعر ) الممتلون(فـ  
كما ھو متعارف وكذلك الف]ارغون بع]د أن ش]به مھجوي]ه باألص]نام الفارغ]ة م]ن أي عط]اء أو ربم]ا 

ف]]اء م]]ن جھ]]ة تكوينھ]]ا وك]]ذلك بقي]]ة األلف]]اظ الت]]ي خرج]]ت م]]ن الحي]]ز قص]]د الش]]اعر أن األص]]نام جو
المتداول والمساحة المعجمية إلى ما كرسه الشاعر من دالالت أرادھا ضمن البيت الواحد أو ضمن 

) الف]ارغون(و) المملت]ون(وقد أفاد الش]اعر أيض]ا م]ن إيق]اع الجم]وع ف]ـ، نسيج اللوحة الشعرية كلھا 
ج]]اءت بھ]ذا التن]اظر اإليق]]اعي م]ن دون تكل]ف أو ص]]نعة م]ن الش]]اعر  )المولع]ون(و) الص]ادعون(و

وعل]ى الس]]المة ال ) أل(فض]ال ع]ن أن معظ]م الجم]وع ص]اغھا بص]يغة اس]]م الفاع]ل وكلھ]ا معرف]ة ب]ـ
لتسھم في علو البناء الفني ، التكسير لتكسب على البناء الھجائي داللة الثبوت واالستقرار والتعريف 

  .لھذا المقطع 
يس]]تثمر الش]]اعر ف]]ي تحفي]]ز طاق]]ة مفردات]]ه لتش]]ع نح]]و  )617()ھاش]]م ال]]وتري(ته وف]]ي قص]]يد  

  :يقول في أحد مقاطع القصيدة ھاجيا المتسلطين ، دالالت معاصرة أرادھا في ھجائه  لخصومه 
 يتبّجح]]]]]]]وَن ب]]]]]]]أنَّ موج]]]]]]]اً طاغي]]]]]]]اً 
 ك]]]ذبوا فِم]]]لُء فَ]]]ِم الزم]]]اِن قص]]]ائدي
تس]]]]َتلُّ ِم]]]]ْن أظف]]]]]اِرِھم وتَُح]]]]طُّ ِم]]]]]ْن 

فُھُم أَلِ]]]]]ُج البي]]]]]وَت عل]]]]]يِھُم أن]]]]]ا َح]]]]]ت
ةً : َخِس]]]]ئُوا   فَلَ]]]]م تَ]]]]َزِل الُرُجولَ]]]]ةُ ُح]]]]رَّ

 واألَمثَلُ]]]]]]وَن ھُ]]]]]]ُم الَس]]]]]]َواُد فَ]]]]]]ِديتَھُم
 بُِمَملَِّك]]]]]]]]]]يَن األَجنَبِ]]]]]]]]]]يِّ نُفُوَس]]]]]]]]]]]ھُم
 أََعلِم]]]]]]]َت ھَاِش]]]]]]]ُم أَيَّ َوق]]]]]]]ٍد َج]]]]]]]اِحمٍ 
 أَن]]]]]]]]ا ذا أََماُم]]]]]]]]َك َم]]]]]]]]اثاِلً ُمتَجبِ]]]]]]]]راً 

        اً أَْن أََرىَوأَم]]]]]طُّ ِم]]]]]ْن َش]]]]]فَتيَّ ھُ]]]]]زء

وا علي]]]]]]]]ِه مناف]]]]]]]]ذاً ومس]]]]]]]]اربا    س]]]]]]]]دُّ
 أب]]]]]]]]داً تج]]]]]]]]وُب مش]]]]]]]]ارقاً ومغارب]]]]]]]]ا
 أق]]]]]]]]]داِرِھم وتَثُ]]]]]]]]]لُّ مج]]]]]]]]]داً كاذب]]]]]]]]]ا
 أُغ]]]]]]ري الولي]]]]]]َد بش]]]]]]تِمِھم والحاجب]]]]]]ا
 تَ]]]]]]أبَى لَھ]]]]]]ا َغي]]]]]]َر األََماِث]]]]]]ِل َخاِطب]]]]]]ا
 ب]]]]]]]األَرَذلِيَن ِم]]]]]]]َن الُش]]]]]]]َراِة َمنَاِص]]]]]]]با
ِديَن َعل]]]]]]ى الُجُم]]]]]]وِع َمنَاِكب]]]]]]ا  َوُمص]]]]]]عَّ
 ھ]]]]]]ذا األَِدي]]]]]]ُم تَ]]]]]]َراهُ نَض]]]]]]واً َش]]]]]]اِحبا
 أََط]]]]]أُ الطَُغ]]]]]اةَ بِشس]]]]]ِع نَعل]]]]]يَّ َعاِزب]]]]]ا
 ُعف]]]]]]َر الِجبَ]]]]]]اِه َعل]]]]]]ى الَحي]]]]]]اِة تََكالُب]]]]]]ا
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) األرذل]ين(و ) خس]ئوا(و) ش]تمھم(و) ك]اذب(لقد ضّم نسيج ھذا المقط]ع ألفاظ]ا ھجائي]ة مث]ل   
الش]اعر في]ه ص]ورة اس]تندت وكلھا جاءت ضمن حقل داللي معاصر رس]م ) ھزءا(و) شسع نعلي(و

على المقابلة تصور الشاعر ومھجويه الذين فعلوا كل السبل إليقافه ولكنه ك]ان ك]الحتف ال]ذي دخ]ل 
  .عليھم بيتھم وحرض كل متعلقيھم لشتمھم 

استطاع ، وھو لفظ تراثي له مدلوله الواضح ) شسع نعلي(والشاعر أيضا حين استعمل لفظ   
ٍق معاصٍر فال شسع لنعل أيام كتابة القصيدة إال أن الشاعر استطاع أن يجعله في سياق معاصر لمتل

شس]ع (تطويع ھذا إليصال داللة معاص]رة إل]ى ذھ]ن المتلق]ي ال]ذي يس]تحيل أن ينص]رف ذھن]ه إل]ى 
فض]ال ع]ن أن الش]اعر اس]تعمل ) ح]ذاء الش]اعر(التراثي بل تمثل أمامه الداللة الجديدة وھي ) النعل

وكلھا تدل على الحركة ) أمط –أطأ  –أغري  –ألج  –تثل  –تستل  – تجوب(أفعال المضارعة مثل 
  .والنمو واالستمرار 

) أغري(وقد اختارھا الشاعر بعناية بحيث ال يمكن معھا استبدالھا بأفعال أخرى فمثال الفعل   
فھ]و يغري]ه ) غ]الم(ال يمكن أن يقوم مكانه فعل آخر وإال لفسدت الصورة ألن الشاعر يتعام]ل م]ع (

وھ]ذا إيغ]ال ف]ي ،  )618()ال يلقي عليه محاضرة ف]ي ال]وعي الطبق]ي أو درس]ا ف]ي الوطني]ة، العبه وي
ھجاء خصومه فالشاعر يرسم صورة تظھر أنه الخصم العنيد للسلطة الذي سيبقى يھ]زأ بھ]ا ويح]ط 

طة فماذا أبقى الشاعر للسل، من قدرھا ويفضح أساليبھا وخيانتھا ويطأھا بحذائه متجبرا غير آبه بھا 
  م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ھيب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة وس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]طوة أزاء م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن 

  :تحكمھم ؟ يقول الشاعر في نفس القصيدة 
 فرائس]]]]]]اً  المس]]]]]]تعمرونَولَقَ]]]]]]د َرأَى 

        فَتَعھَّ]]]]]]]ُدوهُ ف]]]]]]]راَح ط]]]]]]]وَع بَنَ]]]]]]]انِِھم

 ِمنَّ]]]]]]]ا وأَلفُ]]]]]]]وا كل]]]]]]]َب ص]]]]]]]يٍد س]]]]]]]ائبا  
 يب]]]]]]]]]]ُروَن أَنياب]]]]]]]]]]اً لَ]]]]]]]]]]هُ َوَمَخالِب]]]]]]]]]]ا

  

ل]م يترك]ه الج]واھري إال أن ، الھجاء وھي مفردة الشك في داللتھا على ) كلب(إن استعمال   
ولك]ن المع]روف أن ك]الب ) كل]ب ص]يدٍ (ركب منه صورة خاص]ة تالئ]م م]ن أراد وص]فه بھ]ا وھ]ي 

ُب وتُتَعھ]د م]ن مكلِّب]ين  ولك]ن الكل]ب ال]ذي أراد ل]ه ، فھ]و كل]ب ل]ه م]دربون ومتعھ]دون ، الصيد تُ]درَّ
، حد أن يكون ذا مھنة أو وظيف]ة فھو الذي درب نفسه ولم يدعه أ، ) كلب سائب(صورة خاصة ھو 

وھ]]ذا م]]ن أوج]]ع الھج]]اء ف]]ي الش]]عر ، ووظّ]]ف نفس]]ه ألداء مھم]]ة الص]]يد ، فھ]]و م]]ن الك]]الب الس]]ائبة 
وھذا من تمك]ن الش]اعر م]ن ، والسيما إذا كان تمام مالمح الصورة ھو تمام لبناء البيت ، المعاصر 
  .فنه وبنائه 

  :التي يقول فيھا  )619()أطبق دجى(وفي قصيدته   
 دي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـعل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى متبلِّ  أطب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]قْ 

]]]]]]]]]]]]]]] ونَ وا لَ]]]]]]]]]]]]]]]فُ]]]]]]]]]]]]]]]عرِ يَ  مْ لَ]]]]]]]]]]]]]]]  ماالسَّ
 وؤُ رُ  تْ يَس]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا دِ َم]]]]]]]]]]]]]]]]]] ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]رطِ لِ وَ 

 أطب]]]]]]]]]]]]]ْق عل]]]]]]]]]]]]]ى الُمع]]]]]]]]]]]]]َزى يُ]]]]]]]]]]]]]را
 أَطب]]]]]]]]]]]]]ْق َعل]]]]]]]]]]]]]ى ھَ]]]]]]]]]]]]]ِذي الُمُس]]]]]]]]]]]]]و

  

 ابُ بَ ال]]]]]]]]]]]]]ذُّ  مُ ھُ ولَ ُم]]]]]]]]]]]]]كا خُ َش]]]]]]]]]]]]] ـ]]]]]]]]]]]]]نَ   
 ابُ قَ]]]]]]]]]]]]الرِّ  تِ نَ]]]]]]]]]]]]ا انحَ َم]]]]]]]]]]]] ف]]]]]]]]]]]]رطِ لِ  ءِ 

 ابُ رَ التُ]]]]]]]]]]]]]] ي]]]]]]]]]]]]]]سَ ا دِ َم]]]]]]]]]]]]]]كَ  مُ ھُ ُس]]]]]]]]]]]]]]
 ُد بِھَ]]]]]]]]]]]ا عل]]]]]]]]]]]ى الُج]]]]]]]]]]]وِع اح]]]]]]]]]]]تاِلبُ 

 تََع]]]]]]]]]]]]]]]]اُف ِعيَش]]]]]]]]]]]]]]]]تَھا الِك]]]]]]]]]]]]]]]]الَبُ  خِ 
  

ض]]من نس]]يج ھ]]ذا ) الك]]الب(و) المس]]وخ(و) ال]]ذباب(و) خم]]ولھم(و) متبل]]دين(وردت ألف]]اظ   
المقط]]ع الھج]]ائي وق]]د اس]]تطاع الش]]اعر إفراغھ]]ا م]]ن المعن]]ى المع]]روف الع]]ام وذھ]]ب بھ]]ا إل]]ى دالل]]ة 

اس]تطاع أيض]ا ض]من خط]اب غاض]ب ي]دل عل]ى طل]ب الع]ذاب وال]دمار والش]اعر ، إيحائية ساخرة 
م]ن داللت]ه التحريض]ية إل]ى دالل]ة الس]خرية المحمل]ة بالش]فقة وك]ذلك ف]ي ) أطبق(إخراج فعل األمر 

وفيھ]ا ي]رفض ، التي تحيلنا على داللة ذھنية بعيدة عن معناھ]ا اللغ]وي ) االحتالب(و) الجوع(ألفاظ 
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  الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اعر منط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ق عبودي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عب 
  .المستضعف 

  :ثم يقول الشاعر في نفس القصيدة   
 عل]]]]]]]]]ى ھ]]]]]]]]]ذي الك]]]]]]]]]رو طب]]]]]]]]]قْ أَ 

 وُخ]]]]]]]]]]]]يَ  رٌ قَ]]]]]]]]]]]ا بَ ھَ]]]]]]]]]]]ولِ حَ  نْ ِم]]]]]]]]]]]
 أَطب]]]]]]]]]]]]]]]ْق َعل]]]]]]]]]]]]]]]ى ُمتَنفِِّج]]]]]]]]]]]]]]]ينَ 

  

 م]]]]]]]]]]]ذابُ  مٌ حْ ا َش]]]]]]]]]]]طُّھَ]]]]]]]]]]]يمَ  ـ]]]]]]]]]]]شِ   
 ابُ غَ ى ِس]]]]]]]]]]]]]رثَ]]]]]]]]]]]]]غَ  هُ حوَل]]]]]]]]]]]]]وَ  رُ 

 َكم]]]]]]]]]]]]]]]]]ا تَنفََّج]]]]]]]]]]]]]]]]]ِت الِعيَ]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ 
  

ومفردھا متنفج ومعناھ]ا المعجم]ي المتكب]ر ) متنفجين(لقد جاءت في ھذا المقطع ألفاظا منھا   
وھي جمع عيبة وھي السفط الذي توض]ع في]ه الثي]اب لك]ن ) العياب(دت أيضا لفظة والمتضخم وور

الش]]اعر اس]]تثمرھا لدالل]]ة يري]]دھا ھ]]و ح]]ين ھج]]ا الساس]]ة ال]]ذي تض]]خموا بك]]روش نتيج]]ة اس]]تئثارھم 
بخيرات أبناء الشعب وتضخمت حقائبھم م]ن غن]ائم الس]لطة وب]ذلك خرج]ت ھ]ذه األلف]اظ إل]ى دالل]ة 

  .ي ھجاء خصومه مبتكرة صاغھا الشاعر ف
) ھل]]وك(و) األبي]]ق(ج]]اء الش]]اعر بألف]]اظ منھ]]ا  )620()ف]]ي م]]ؤتمر المح]]امين(وف]]ي قص]]يدته   

  يق]]]]ول ، وغيرھ]]]]ا ليھج]]]]و بھ]]]]ا أرب]]]]اب الس]]]]لطة ف]]]]ي الع]]]]راق ) الف]]]]اجر(و) لك]]]]اع(و) ال]]]]داعر(و
  :فيھا 

 األبي]]]]]]]]قِ  ف]]]]]]]]رارَ  وف]]]]]]]]روا خفاف]]]]]]]]اً 
 الخط]]]]]]وبِ  م]]]]]]ن وراءِ  ي]]]]]]دٌ  وم]]]]]]دتْ 
 عل]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]وءةٍ  س]]]]]]]]]تاراً  فك]]]]]]]]]انَ 

 بغيھ]]]]]]]]]]ا إل]]]]]]]]]]ى) ھل]]]]]]]]]]وكُ ( وُردتْ 
 إل]]]]]]]ى الراجمي]]]]]]]ـ) لُك]]]]]]]اعُ (وَخفّ]]]]]]]ْت 

  

 اآلس]]]]]]]]]]]]رِ  ربق]]]]]]]]]]]]ةِ  إل]]]]]]]]]]]]ى يح]]]]]]]]]]]]نُّ   
 كالت]]]]]]]]]]]]]]]]اجرِ  يس]]]]]]]]]]]]]]]]اومُ  لث]]]]]]]]]]]]]]]]انٍ 
 الس]]]]]]]]]]]اترِ  بھ]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]وءةُ  تب]]]]]]]]]]]دتْ 

 اعرِ ھا ال]]]]]]]]]دّ أمِس]]]]]]]]] إل]]]]]]]]]ى وع]]]]]]]]]ادتْ 
 ـ]]]]]]]َن تبح]]]]]]]ُث ع]]]]]]]ن راح]]]]]]]ٍم غ]]]]]]]افرِ 

  

، لقد جاءت ھذه األلف]اظ ض]من نس]يج محك]م يص]عب إفرادھ]ا والبح]ث ع]ن معانيھ]ا منف]ردة   
ھو العبد الھارب من سيده وھو عند الشاعر غير ذلك فھذا اآلبق فّر بخفته وھو يحن إلى قيده  فاآلبق

وھ]ي الم]رأة اللئيم]ة ) لك]اع(االستعماري وكذلك ھلوك وھي الم]رأة المتھالك]ة عل]ى الرج]ال ومثلھ]ا 
خرا أفضى والشاعر ال يريد ھذه المعاني المعجمية بل انتزع ھذه الدالالت بتوظيفه األلفاظ توظيفا آ

  .بھذه األلفاظ في بناء معانيه 
فال]داعر ص]فة تطل]ق عل]ى الم]رأة وعل]ى ) أمسھا الداعر(ومن أجمل ما أورده الشاعر لفظة   

الرجل ولكن الشاعر رفع عنھا قيدھا المعجمي بعد أن قرنھا باألمس الزمني في بناء مثير شع على 
) الل]ؤم(و) ال]دنايا(و) غ]راب الب]ين(و) ال]دنس(و) الش]ر(نسيج بيت]ه الش]عري وق]د ج]اءت ألف]اظ مث]ل 

وھ]]ي كس]]ابقتھا م]]ن ألف]]اظ الش]]اعر الت]]ي  )621()تحي]]ة إل]]ى رونت]]ري(وغيرھ]]ا ف]]ي قص]]يدته ) بش]]ع(و
  :يقول في القصيدة ، زحزحھا عن معجميتھا وأدخلھا حومة التوظيف لتعاصر األحداث 

 سِ نَ وال]]]]]]]]]دَّ  الش]]]]]]]]]رِّ  ي]]]]]]]]]ا رس]]]]]]]]]ولَ 
 س]]]]]]تْ كَ ارتَ  دِ قَ]]]]]] أح]]]]]]الفٍ  ي]]]]]]ا اب]]]]]]نَ 
 تْ قَ رَ َس]]]]] دْ قَ]]]]] الل]]]]]ؤمِ  ن]]]]]تِ ب ي]]]]]ا اب]]]]]نَ 

 بش]]]]]]]]عٍ  ع]]]]]]]]ن ف]]]]]]]]مٍ  ي]]]]]]]ا ض]]]]]]]]حوكاً 
  

 سِ لَ]]]]]]]]]]ف]]]]]]]]]]ي الغَ  الب]]]]]]]]]]ينِ  وغ]]]]]]]]]]رابِ   
 سِ كِ م]]]]]]]]]]]رتَ  يا ش]]]]]]]]]]]رُ ناف]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]دَّ 

 س]]]]]]]]]]سِ القَ  ةِ يَ]]]]]]]]]]ف]]]]]]]]]]ي اللي]]]]]]]]]]الي لحِ 
 الش]]]]]]]]]]رسِ  كِ الفاتِ]]]]]]]]]] ن]]]]]]]]]]ابَ  ض]]]]]]]]]]مَّ 

  

وق]د ، م 1958أن مھجو الش]اعر ھ]و المبع]وث األمريك]ي للع]راق بع]د ث]ورة تم]وز ف]ي ع]ام   
ص]فتا ھ]ذا الرس]ول األمريك]ي ) ال]دنس(و) الش]ر(جائية في ھذه القصيدة فـاستثمر الشاعر ألفاظه الھ

وجاء بھا للداللة السياسية والشاعر أيضا ، بعد أن أبعدھا الشاعر عن معانيھا االجتماعية أو الدينية 
بن]]ت الل]]ؤم الت]]ي س]رقت لحي]]ة القس]]س ف]]ي لياليھ]]ا ) أمريك]]ا(نج]ح ف]]ي وص]]ف أم ھ]]ذا المبع]]وث وھ]ي 
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ير إلى تحول الكنيسة لعبة بيد اإلدارة األمريكية وقد ارتفع الشاعر بألفاظه وأحسن المظلمة وكأنه يش
  .ونجح باستعمالھا الداللي في نسيجه الھجائي ، استعمالھا من جھة الرمزية واإليحاء 

ثم يصور الشاعر ھذا المبعوث وھو يضحك بفم بشع ال م]ن جھ]ة قبح]ه او عي]ب ف]ي خلقت]ه   
ا شرسا فتك بالضعفاء إش]ارة إل]ى الق]وة الھمجي]ة األمريكي]ة الت]ي افترس]ت إنما ھو بشع ألنه ضم ناب

  .الشعوب وخلفت ضحاياه في مختلف دول العالم 
يتضح من األمثلة السابقة أن الشاعر أطلق مك]امن ألفاظ]ه إيح]اء وترمي]زا واس]تطاع تحفي]ز   

لق]د ، في بناء نصه الھج]ائي  طاقاتھا وأزاح عنھا التقليدية المعجمية ونقلھا إلى دالالت أكثر إشعاعا
استثمر الشاعر مخزونه اللغوي الكبير ليختار مفردات تصب في معترك الھجاء ولم يكن متكلفا في 

بل أن موھبته الفردية ھي من قادته إلى ھذا النسيج المحك]م وھ]و ك]أي ، صنعته وال مبتذال في بنائه 
ص]ى حاالت]ه وإن الش]اعر ال يغي]ب ع]ن يك]ون تركي]زه ف]ي تل]ك الس]اعة البنائي]ة ف]ي أق(شاعر مب]دع 

  . )622()بل يكون في أقصى حاالت الوعي ولكنه يغيب عن وعيه االعتيادي –كما يتصور  –الوعي 
أم]]ا الجان]]ب الث]]اني م]]ن ھ]]ذا المبح]]ث فيق]]ع علي]]ه بي]]ان اس]]تعمال الش]]اعر لأللف]]اظ واس]]تثماره   

ش]اعر م]ن مص]ادر لغت]ه ف]ي بن]اء فق]د أف]اد ال، المتميز لكل تفاصيل اللغة في إغناء نسيجه الش]عري 
لذلك وظّف مفردات قرآني]ة اقتبس]ھا مس]تثمراً دالالتھ]ا ومعانيھ]ا ف]ي س]ياق الھج]اء وم]ن ، ھجائياته 

  : )623()أيھا االستعمار...أيھا الوحش (أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته 
 ميّ]]]]]]]]ز الِع]]]]]]]]رَق وفاض]]]]]]]]ْل بال]]]]]]]]دَّمِ 
        وتص]]]]]]]]]اعْد طبق]]]]]]]]]اً ع]]]]]]]]]ن طب]]]]]]]]]قِ 

.ã⎤x⎦¨: [لى وقد اقتبس قوله تعا   ÷�tI s9 $ ¸)t7sÛ ⎯tã 9, t7sÛ ∩⊇®∪ [)624(  ، وأيضا ما ورد في قصيدته

  : )625()في مؤتمر المحامين(
 إل]]]]]ى ك]]]]]م تُ]]]]]داري ش]]]]]يوُخ الع]]]]]راقِ 
        ُعُج]]]]]]]]]]]]والً تُربّ]]]]]]]]]]]]ى لمس]]]]]]]]]]]]تعمرٍ 

 وأقط]]]]]]]]]]]]]]اُب مح]]]]]]]]]]]]]]ورِه ال]]]]]]]]]]]]]]دائرِ   
 ويُلَع]]]]]]]]]ُن ف]]]]]]]]]ي عجلِ]]]]]]]]]ِه الس]]]]]]]]]امري

  

  .ھا في بنائه الھجائي وألفاظ )626(وقد استثمر القصة القرآنية المعروفة   
  : )627()خلّفت غاشية الخنوع(وكذلك ما ورد في قصيدته   

        ع]]]]]]]ّوذُت ُجلّ]]]]]]]َق بالض]]]]]]]حايا جّم]]]]]]]ةً 

 م]]]]]]]]ن كي]]]]]]]]ِد ھّم]]]]]]]]اٍز بھ]]]]]]]]ا مش]]]]]]]]اءِ   
  

$!™¥ ϑyδ£$—:: [مقتبساً قوله تعالى    ¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/ ∩⊇⊇∪[)628(   

  : )629()يا أم عوفٍ (وما ورد أيضاً في قصيدته 
        رقُّ ب]]]]]]هولقم]]]]]]ٍة رّدھ]]]]]]ا م]]]]]]ا نس]]]]]]ت

 وم]]]]]]]]]ا نك]]]]]]]]]افُح زقوم]]]]]]]]]اً وغس]]]]]]]]]لينا  
  

في بيت واحد وقد وردتا في سورتين  )631()غسلين(و )630()زقوم(والشاعر ھنا أتى بلفظتي   
  .مختلفتين 
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فإنه وظّف األمثال العربية القديمة ، ومثلما وظّف الشاعر األلفاظ القرآنية مستثمراً دالالتھا   
تسييقاَ معاصراً  سيّقھاوقد ، ستنفراً كوامنھا في بنائه الھجائي م، مستفيداً من إيحاءاتھا ، أيضاً 

  : )632()طرطرا(ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدته ، يتالئم مع روح العصر 
        ك]]]]]]]]]]]]]]]وني بُغاث]]]]]]]]]]]]]]]اً واس]]]]]]]]]]]]]]]لمي

 ب]]]]]]]]]]]]]]]]النفِس ث]]]]]]]]]]]]]]]]م استنس]]]]]]]]]]]]]]]]ري  
  

  . )633()إّن البغاث بأرضنا يستنسر(وھو يشير إلى المثل العربي   
  :في القصيدة نفسھا مثالً آخر  واستعمل الشاعر أيضاً   

 إي طرط]]]]]]را ك]]]]]]وني عل]]]]]]ى تاريخ]]]]]]ِك الُمحتَقَ]]]]]]رِ 
 أح]]]]]]]رُص م]]]]]]]ن ص]]]]]]]احبِة النحي]]]]]]]ين أْن ت]]]]]]]ذّكري

  

مستنفراً داللته الموجعة المقذعة في  )634()أشغل من ذات النحيين(مستدعياً المثل العربي   
  : )635()في مؤتمر المحامين(وقد وظّفه الشاعر أيضاً في قصيدته ، ھجاء خصومه 

        ولك]]]]]]]]]ن كم]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]غلت نفّس]]]]]]]]]ھا

 بنحي]]]]]]]]]]يِن أخ]]]]]]]]]]ُت بن]]]]]]]]]]ي ع]]]]]]]]]]امرِ   
  

في  )636()أجبن من صافر(وكذلك ما ورد في القصيدة نفسھا حين استثمر المثل العربي   
  :النيل من مھجوه 

 )ح]]]]]]اردٍ (ويكش]]]]]]ُف ع]]]]]]ن مح]]]]]]رٍب 
        أف]]]]]]ي الُغ]]]]]]نِم أش]]]]]]جًع م]]]]]]ن قس]]]]]]ورٍ 

 ويط]]]]]]]]]وي عل]]]]]]]]]ى خ]]]]]]]]]ائٍف خ]]]]]]]]]ائرِ   
 وف]]]]]]ي الُغ]]]]]]رِم أج]]]]]]بُن م]]]]]]ن ص]]]]]]افرِ 

  

فقد اعتمد الشاعر ، أما توظيفه للشعر العربي القديم ومفرداته وتراكيبه في شعره فواضح   
في بناء قصائده على حافظته الفذة التي استوعبت كثيراً من الدواوين الشعرية  باختالف شعرائھا 

تراثية التي وظّف فيھا مفردات شعرية ، ويمكن أن نلحظ ذلك جلياً في بدايته الشعرية ، وعصورھم 
وكان في ھذه الفترة يحرص على تمثل مواقف الشعراء القدامى متشبھا بھم وناطقاً بحكمتھم من ، 

، ويبدو أن اتكاءه على القديم ومعارضته له ، دون االلتفات إلى أجواء قصيدته أكانت مالئمة أو ال 
ي عن تأثره بتلك إنما كان تعبيراً بوعي أو من دون وع، ولم تكن لترسيخ قدمه في النظم فحسب 

القصائد العربية القديمة ؛ ألن إحساسه بالتراث لم يكن يعني الخضوع إلى زمن التراث بقدر ما كان 
إلى  مرحلة استوى ) التقليد(والشاعر استطاع الخروج مبكراً من ھذه المرحلة ،يعني التأثر بجودته 

الشعري ويقتطعه اقتطاعاً  فأصبح ال يرتد إلى التراث) النضج(له نھجه الشعري الخاص فيھا 
فالصور القديمة ، إنما نجد التراث قد صھر صھراً جديداً في بناء قصائده ، ويلصقه بنسيجه 

ومفرداتھا أخذت تتشكل من جديد وھي تستوحي روح العصر إلى جانب الصور التي خلقھا الشاعر 
  . )637(بموھبته الفريدة الخاصة 

بعدما تمكن من لغته ، يحاول إطالقھا لتثري شعره  ،إن المفردة عند الشاعر طاقة كامنة   
لذلك استعملھا بفنيّة عالية وتصرف بھا بما  )638()بين يديه مادة مطاوعة... حتى باتت (ومفرداتھا 

فھو مثالً استعمل صيغ الجموع بمختلف أنواعھا حتى أصبحت ظاھرة ، ينسجم مع نسيجه الھجائي 
التشكيالت النغمية التي ال تتحقق للشاعر لو مال إلى صيغ  تزخر بوفرة من(بارزة في شعره ألنّھا 

                                                
 . 3/119: الديوان )632(
 . 1/10: مجمع األمثال للميداني  )633(
 . 1/376: مجمع األمثال  )634(
 . 4/89: الديوان  )635(
 .  1/184: مجمع األمثال  )636(
، وم]ا بع]دھا  334: لغة الش]عر الح]ديث ف]ي الع]راق ، وما بعدھا  257: تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ظ  )637(

 .في مرحلتي التقليد والنضج  وھما يحفالن بأمثلة كثيرة للشاعر
 . 315: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )638(



 

التي يقول  )640()يوم الشھيد(فجاء بالجمع السالم في قصائد ھجائية كثيرة منھا قصيدته  )639()المفرد
  :فيھا 

 أَكب]]]]]رُت ش]]]]]عري أْن تُھ]]]]]يَن كريَم]]]]]هُ 
 أو عائش]]]]وَن عل]]]]ى الھ]]]]وامِش مثلم]]]]ا
َ◌ھم ك]]]]]لُّ ال]]]]]ُدنى  والممتل]]]]]وَن ك]]]]]أنَّ

 بم]]]]]ا ي]]]]]رى مس]]]]]تعمرٌ  والص]]]]]اعدونَ 
 والمولع]]]]]]]]ون بف]]]]]]]]اجراِت مط]]]]]]]]امعٍ 

....  
        لك]]]]]]]]ن بمختلط]]]]]]]]يَن ف]]]]]]]]ي نيّ]]]]]]]]اتھم

 ُغْف]]]]]]ٌل تض]]]]]]يُق بھ]]]]]]ا الرع]]]]]]اةُ س]]]]]]وامُ   
 ينف]]]]]]]ي فض]]]]]]]وَل الص]]]]]]]ورِة الرس]]]]]]]امُ 
 والف]]]]]]]]]]]]ارغون ك]]]]]]]]]]]]أنّھم أص]]]]]]]]]]]]]نامُ 
 فھُ]]]]]]]]]]]ُم مت]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]أمرھُُم ُخ]]]]]]]]]]]ّدامُ 
 فلھ]]]]]]]]]]]م قع]]]]]]]]]]]وٌد عن]]]]]]]]]]]َدھا وقي]]]]]]]]]]]امُ 

....  
 ُش]]]]]]]]]بھاً ف]]]]]]]]]ال َوَض]]]]]]]]]ٌح وال إبھ]]]]]]]]]امُ 

  

  : )641()ھاشم الوتري(ما ورد من الجمع السالم في قصيدته  وأيضاً   
 ال]]]]]]]]]]ذين تن]]]]]]]]]]اھبوا) التيمس]]]]]]]]]]يّون(

 نع]]]يَمھم) البي]]]اضِ (والمغ]]]دقوَن عل]]]ى 
 والحاض]]]]]]]]نوَن الخ]]]]]]]]ائنيَن بالَدھ]]]]]]]]م

....  
 أَعرف]]]]]]]َت مملك]]]]]]]ةً يُب]]]]]]]اُح ش]]]]]]]ھيُدھا
 مس]]]]]]]]تأجريَن يخّرب]]]]]]]]وَن دي]]]]]]]]اَرھم
 متنم]]]]]]]]ريَن ينّص]]]]]]]]بوَن ص]]]]]]]]دوَرھم

....  
 ِم مف]]]]]اجراً أنبي]]]]]َك ع]]]]]ن ش]]]]]رِّ الطغ]]]]]ا

 الش]]]]]]]]]]]اربين دَم الش]]]]]]]]]]]باِب ألنّ]]]]]]]]]]]ه
        والحاق]]]]]]]دين عل]]]]]]]ى ال]]]]]]]بالد ألنّھ]]]]]]]ا

 ھ]]]]]]]]]ذي ال]]]]]]]]]بالَد حبائب]]]]]]]]]اً وأقارب]]]]]]]]]ا  
 زرائب]]]]]ا) الس]]]]]وادِ (والخ]]]]]العوَن عل]]]]]ى 

 حض]]]]]َن الطي]]]]]وِر الرائم]]]]]اِت زواغب]]]]]ا
  

 للخ]]]]]]]]]]]]ائنيَن الخ]]]]]]]]]]]]ادميَن أجانب]]]]]]]]]]]]ا
 ويك]]]]]]افئون عل]]]]]]ى الخ]]]]]]راِب رواتب]]]]]]ا
 مث]]]]]]]]ل الس]]]]]]]]باِع ض]]]]]]]]راوة وتكلُب]]]]]]]]ا

  
 مس]]]]]]]]]]اعياَ ومكاس]]]]]]]]]]باومف]]]]]]]]]]اخراَ و

 ل]]]]]و ن]]]]]ال م]]]]]ن دمھ]]]]]م لك]]]]]ان الش]]]]]اربا
 حق]]]]]]]]رتھم حق]]]]]]]]َر الس]]]]]]]]ليب الس]]]]]]]]البا

  

  : )642()أطبق دجى(ووظّف الشاعر ھذا النوع من الجمع أيضاً في قصيدته   
 أطب]]]]]]]]]]]]]]]ق عل]]]]]]]]]]]]]]]ى متف]]]]]]]]]]]]]]]ّرقين

....  
 أطب]]]]]]]]]]]]]]]ق إل]]]]]]]]]]]]]]]ى أْن ينتھ]]]]]]]]]]]]]]]ي
 أطب]]]]]]]]]]]]]]]ْق عل]]]]]]]]]]]]]]]ى متنفج]]]]]]]]]]]]]]]ينَ 
        مس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تنوقيَن وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]زأرونَ 

 يزي]]]]]]]]]]]]]]]]ُد ف]]]]]]]]]]]]]]]]رقتَھم ُمص]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ   
  

 ب]]]]]]]]]]]]]]ك احتط]]]]]]]]]]]]]]ابُ  للخ]]]]]]]]]]]]]]ابطينَ 
 كم]]]]]]]]]]]]]]]]]ا تنفّج]]]]]]]]]]]]]]]]]ت الِعي]]]]]]]]]]]]]]]]]ابُ 
 ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنّھم أُس]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٌد ِغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]البُ 

  

، ووظّف الشاعر أيضاً جموع التكسير مستفيداً من داللة الكثرة منھا في نسيج ھجائياته   
 )645()يا أم عوف(و )644()عبد الحميد كرامي(و )643()أطبق دجى(ومن أمثلة ھذا ما ورد في قصائد 

لشاعر استعماله جموعاَ على صيغة خالف بھا صيغتھا ومما يُلحظُ في بعض ھجائيات ا، وغيرھا 
  ثورة (ومن أمثلة ھذا ما ورد في قصيدته ، األصلية 

  : )646()الوجدان
        ف]]]]]ي ك]]]]]لِّ ي]]]]]وٍم بأش]]]]]كاٍل وأنمط]]]]]ةٍ 

 وك]]]]]]]]]]]]]لِّ آٍن بھيئ]]]]]]]]]]]]]اٍت وأط]]]]]]]]]]]]]وارِ   
  

                                                
 . 219: علي ناصر غالب . د –لغة الشعر عند الجواھري  )639(
 . 3/267: الديوان  )640(
 . 3/391: الديوان  )641(
 . 3/405: الديوان  )642(
 . 3/405: الديوان  )643(
 . 4/37: الديوان  )644(
 . 4/197الديوان  )645(
 . 1/427: الديوان  )646(



 

  . )647(مخالفا صيغتھا وھي أنماط ) أنمطة(على ) نمط(والشاعر جمع   
  : )648()يا أم عوف(ته وما ورد أيضاً في قصيد  

        وك]]]م ح]]]وْت م]]]ن ربي]]]ع ال]]]دھر أخيل]]]ةً 

 فط]]]]]]]رن رعب]]]]]]]اً وأفراس]]]]]]]اً فُعّرين]]]]]]]ا  
  

وأيضا ما ورد في قصيدته ،  )649()خيول(مؤثراً ھذا الجمع على  )أخيلة(على ) خيل(فجمع   
  : )650()يا ابن الفراتين(

 وص]]]]احٍب ل]]]]ي ل]]]]م أبخس]]]]هُ موھب]]]]ةً 
        نف]]]]ى ع]]]]ن الش]]]]عر أش]]]]ياخاً وأكھل]]]]ةً 

 ْن مش]]]]]]]]ْت بعت]]]]]]]]اٍب بينن]]]]]]]]ا بُ]]]]]]]]ُردُ وإ  
 يُزج]]]]]ي ب]]]]]ذاك يراع]]]]]اً حب]]]]]ُرهُ الَح]]]]]َردُ 

  

...) كھول وكھالن(على أكھلة وفضلّه على جمعه األصلي  )651()كھل(والشاعر ھنا جمع   
وحفلت قصائد الشاعر أيضاً بأساليب استثمرھا ووظّف دالالتھا في إثراء ھجائياته بما ينسجم وما 

يب استعماله صيغة الفعل في بنائه للمجھول مستثمرا داللة التحقير ومن ھذه األسال، يريده منھا 
  : )653()أمان هللا(ومن أمثلة ھذا ما ورد في قصيدته ، في إيجاع مھجويه  )652(وإخفاء الفاعل

        أَإْن ُحلِق]]]]]]]ْت لح]]]]]]]ًى ُملِئ]]]]]]]ْت نفاق]]]]]]]اً 

 تخ]]]]]]]]]ذتم ش]]]]]]]]]عرھا درع]]]]]]]]]اً مناع]]]]]]]]]ا  
  

  ) .ُمألَ (و) ُحلِق(فجاء بالفعلين المجھولين   
  : )654()أطبق ُدجى(وأيضاً ما ورد في قصيدته   

 ولف]]]]]]]]]]]]]رط م]]]]]]]]]]]]]ا ديس]]]]]]]]]]]]]ْت ُرؤو
        أطب]]]]]]]]]ْق عل]]]]]]]]]ى المع]]]]]]]]]زى يُ]]]]]]]]]را

 ُس]]]]]]]]]]]ھُم كم]]]]]]]]]]]ا دي]]]]]]]]]]]َس الت]]]]]]]]]]]رابُ   
 ُد بھ]]]]]]]]]ا عل]]]]]]]]]ى الج]]]]]]]]]وع اح]]]]]]]]]تالبُ 

  

  :وكذلك ما ورد في بيتين له ، ) يُرادُ (و) ديس(فاستعمل الفعلين   
 م]]]ا انف]]]ك ي]]]ا مص]]]ُر واإلذالُل تعوي]]]دُ 

        ش]]]]]]]افُِعھا مقال]]]]]]]ةٌ َكبُ]]]]]]]َرْت الح]]]]]]]بُّ 

 يس]]]]]]]]ومِك الخس]]]]]]]]ُف ك]]]]]]]]افوٌر وأخش]]]]]]]]يدُ   
 )655(ح]]بُّ المس]]ودين ل]]و ش]]اؤوا لم]]ا ِس]]يدوا 

  

  : )656()أنا الفداء(وأيضاً ما ورد  في قصيدته ، ) سيد(فجاء بالفعل   
        وتھّض]]]]]م األرج]]]]]اُس ذك]]]]]رَك مثلم]]]]]ا

 ِض]]]]]]]]]]يَم األري]]]]]]]]]]ُج بجيف]]]]]]]]]]ٍة نتن]]]]]]]]]]اءِ   
  

  ) .ِضيمَ (فأورد الفعل   
أسلوب االشتقاق الذي انطلق منه ، ضاً في استثمار مفردات معجمه الشعري ومن أساليبه أي  

الشاعر لتوفير المفردات المالئمة التي تحقق مع بقية مفردات البيت انسجاماً موسيقياًُ◌ وإيقاعاً 
  . )657(حتى ُعدَّ الشاعر من أكثر الشعراء امتالكاً لثروة لغوية ومفردات معجمية ، صوتياً متكرراً 

  :)658()طرطرا(مثلة  اشتقاقه تلك األفعال التي اشتقھا من الجوامد في قصيدتهومن أ  
إي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]را تطرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري 
 تش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يّعي تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نّني
 تك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّردي تعّرب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
        تعّمم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تبرنط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي

 تق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّدمي ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أّخري  
 تھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّودي تنّص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري
 تھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اتري بالعنص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 تعقّل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّدري

  

                                                
 .لسان العرب مادة نمط : ظ  )647(
 . 4/197: الديوان  )648(
 .لسان العرب مادة خيل : ظ  )649(
 . 5/347: الديوان  )650(
 .لسان العرب مادة كھل : ظ  )651(
 . 1/50: جامع دروس اللغة العربية للغالييني : ظ  )652(
 . 1/455: الديوان  )653(
 . 3/405: الديوان  )654(
 . 4/86: الديوان  )655(
 . 4/111: الديوان  )656(
 . 28: عمران الكبيسي . د –لغة الشعر العراقي المعاصر : ظ  )657(
 . 3/119: الديوان  )658(



 

ري وتعممي وتبرنطي األفعال التي اشتقھا بعضھا مسموع نحو تشيعي وتھودي وتنص(إنَّ   
وھو ، تسنني وتكردي وتعقلي وتسدري وتزيّدي وتشمري : على حين ارتجل أفعاالً أخرى نحو ، 

يا ابن (وأيضاً ورد اشتقاقه في قصيدته ،  )659()يقيس ذلك على المسموع من كالم العرب
  : )660()الفراتين

        تط]]]اوَل الق]]]اُع حت]]]ى اس]]]تقعرت قم]]]مٌ 

 نوق الَرَش]]]دُ واستأس]]]دَّ الغ]]]يُّ حت]]]ى اس]]]ت  
  

وكذلك ولََّد الشاعر جمعاَ مذكراً سالماً ، ) القعر(من االسم ) استقعر(والشاعر اشتق الفعل   
وھو يريد التنكيل بمھجويه في ، النھر البريطاني ) التايمز(من لفظ أجنبي وھو ) التيمسيون(

  : )661()ھاشم الوتري(قصيدته 
        ال]]]]]]]]]]ذين تن]]]]]]]]]]اھبوا) التيمس]]]]]]]]]]يّون(

 َد حبائب]]]]]]]]]اً وأقارب]]]]]]]]]اھ]]]]]]]]]ذي ال]]]]]]]]]بال  
  

ومن  اشتقاقه أيضاً صوغه بعض الصفات على وزن فعالء على حين لم يذكر لھا مذكر   
  ) :ھشام الوتري(على وزن أفعل مثلما ورد في القصيدة السابقة 
       حت]]]]]]]]ى إذا عَجُم]]]]]]]]وا قن]]]]]]]]اةً م]]]]]]]]ّرةً 

 ش]]]]]وكاُء تُ]]]]]دمي م]]]]]]ن أتاھ]]]]]ا حاطب]]]]]]ا  
  

  . )أشوك(ا مذكر على وزن أفعل التي لم يرد لھ) شوكاء(فجاء بالصفة   
لجأ إلى زراعة أغصان جديدة للفظة المجّردة (ومن أساليبه أيضاً الزيادة والتجريد فالشاعر   

أو تشذيب اللفظة بحذف حروف الزيادة منھا وذلك ال يجري على حساب الوزن وحده بل بسبب 
ومن أمثلة الزيادة عند ،  )662()ارهميله إلى أن تكون اللفظة طازجة مما يُزيد من دھشة المتلقي وانبھ

  : )663()ذكرى أبي التمن(الشاعر ما جاء في قصيدته 
        واس]]]]تفرش الش]]]]عُب الث]]]]رى ودروبُھ]]]]]م

 ممل]]]]]]]]]]]]]]]ؤةٌ بنث]]]]]]]]]]]]]]]ارِة األزھ]]]]]]]]]]]]]]]ارِ   
  

  .مزيداً ) استفرش(فجاء بالفعل   
  : )664()يا أم عوفٍ (وكذلك ما ورد في قصيدته   

        إذا ارتكس]]]]]]]]]نا أغاثتن]]]]]]]]]ا مغاوين]]]]]]]]]ا

 ض]]]]]]]]]]]]نا أقلّتن]]]]]]]]]]]]ا م]]]]]]]]]]]]ذاكيناأو ارتك  
  

  ) .ركض(و) ركس(فالشاعر ھنا آثر المزيد من   
   )665()الدم يتكلم بعد عشر(وأيضاً ما ورد في قصيدته   

        مش]]]]]]ِت الن]]]]]]اُس لإلم]]]]]]اِم ارتكاض]]]]]]اً 

 ومش]]]]]]]]ينا إل]]]]]]]]ى ال]]]]]]]]وراِء ارتجاع]]]]]]]]ا  
  

  ) .رجوعاً (و) ركضاً (مفصالً إياھا على ) ارتجاعاً (و) ارتكاضاً (فجاء بالمصادر المزيد   
  

  : )666()أمان هللا(أّما من التجريد عند الشاعر في ھجائياته ما ورد في قصيدته   
        أَإْن ُحلِق]]]]]]]ْت لح]]]]]]]ًى ُملِئ]]]]]]]ْت نفاق]]]]]]]اً 

 تخ]]]]]]]]]ذتم ش]]]]]]]]]عرھا درع]]]]]]]]]اً مناع]]]]]]]]]ا  
  

  ) .اتخذ(بدالً عن ) تخذ(فجاء الشاعر بالفعل 
  : )667()الدم يتكلم بعد عشر(وأيضاً ما ورد في قصيدته 
        ا أدب]]]]]]]]اءٌ وان]]]]]]]]زوت ف]]]]]]]]ي بُيوتھ]]]]]]]]

 َحطم]]]]]]]ْت خيف]]]]]]]ةَ الھ]]]]]]]واِن اليراع]]]]]]]ا  
  

  ) .حطَّمتْ (وفّضله على المزيد المشھور ) َحَطمتْ (فاستعمل الفعل   
                                                

 . 212: لغة الشعر عند الجواھري  )659(
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  : )668()دم الشھيد(وكذلك ما جاء في قصيدته   
        فأكرھھ]]]]]]]ا وق]]]]]]]ل س]]]]]]]يري بس]]]]]]]وطٍ 

 يُ]]]]]]]دّمي م]]]]]]]ن أب]]]]]]]ى س]]]]]]]يراً وطاع]]]]]]]ا  
  

  ) .أطاع(وآثره على ) طاع(وأيضاً بالفعل   
  : )669()يا ابن الفراتين(ما ورد في قصيدته  وأيضاً   

        وم]]]ا ض]]]رَّ م]]]ن آمن]]]ت دني]]]ا بفكرِت]]]هِ 

 إْن ِض]]يَف ِص]]فٌر إل]]ى أص]]فاِد م]]ن حج]]دوا  
  

  ) .أضيف(بدالً عن ) ِضيفَ (فاستعمل   
ومن أساليب الشاعر أيضاً أسلوب التعدية بعض األفعال التي عرفت الزمة أو تعديتھا إلى   

  : )670()جيش العراق(ومن أمثلة ھذا ما جاء في قصيدته ، ول واحد مفعولين وھي تتعدى لمفع
     ومشى إلى الھرم النعيم فشبَّهُ 

 والب]]]]ؤَس ف]]]]ي ع]]]]وِد الص]]]]با فتغض]]]]نا  
  

رسالة إلى محمد علي (وأيضاً ما ورد في قصيدته ، متعدياً وھو الزم ) شبَّ (فجاء بالفعل   
  : )671()كالي

        الملھم]]]]]]]]]]]]ون أأن]]]]]]]]]]]]َت ترس]]]]]]]]]]]]مھم

 الُش]]]]]]]]]باِن والش]]]]]]]]]يبِ  َخ]]]]]]]]]والً م]]]]]]]]]ن  
  

  .إلى مفعولين وھو يتعدى لمفعول واحد ) ترسم(وقد عدى الفعل   
بدالً عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول ) فعيل(واستعمل الشاعر في بعض ھجائياته صيغة   

تدل على أن الوصف ثابتاً في  –فاعل  –صيغة فعيل بمعنى (مستثمراً داللة ھذه الصيغة ؛ ألن 
فعيل بمعنى مفعول فيدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية وأما ، صاحبه 

  . )672()له
    : )673()عبد الحميد كرامي(ومن أمثلة ھذا االستعمال عند الشاعر ما ورد  في قصيدته   

       َجَم]]]دْت عل]]]ى الجل]]]ِد اليب]]]يس ض]]]روعھا 

 م]]]]ن ف]]]]رِط م]]]]ا احتُلِب]]]]ت لھ]]]]ا أش]]]]طارُ   
  

في مؤتمر (وما ورد أيضاً في قصيدته ، ) اليابس( وآثرھا على) اليبيس(فجاء بـ  
    : )674()المحامين

        وف]]]]]]]]]]]]]]]ّروا خفاف]]]]]]]]]]]]]]]اً األبي]]]]]]]]]]]]]]]ق

 يح]]]]]]]]]]]]نَّ إل]]]]]]]]]]]]ى ربق]]]]]]]]]]]]ِة اآلس]]]]]]]]]]]]رِ   
  

  : )675()خلّفت غاشية الخنوع(وكذلك ما ورد في قصيدته ، ) اآلبق(بدالً عن ) األبيق(فاستعمل 
        وبك]]]]]]]لِّ زاوي]]]]]]]ٍة ض]]]]]]]ميٌر يلت]]]]]]]وي

 اءِ ل]]]]]]]]]يَّ الطع]]]]]]]]]يِن بحرب]]]]]]]]]ٍة عقف]]]]]]]]]  
  

      
  : )676()الناقدون(وأيضاً ما ورد في قصيدته ، ) المطعون(بدالً عن ) الطعين(فجاء بـ  

        آخي]]]]]]]]]ٍذ بروع]]]]]]]]]ة ش]]]]]]]]]يِخ القري]]]]]]]]]ـ

 ـ]]]]]]]]]ِض وجم]]]]]]]]]رِة تن]]]]]]]]]ورِه الواق]]]]]]]]]دِ   
  

  ) .مأخوذ(وآثرھا على ) أخيذ(فاستعمل   
األعراف يتضح من األمثلة السابقة قدرة الشاعر في انتقاء مفرداته والتصرف بھا بحسب   

الشعرية وقد أولى عناية فائقة بمعجمه الشعري حتى تميّز من الشعراء المعاصرين له ومن يتبعوھم 
فلھا في ذھنه وروحه مكان خاص وسحر خاص يقف منه (والشاعر تمّرس بالكلمة المفردة ، 
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فھو يعرف الكلمة وتعرفه وينطلق بھا فتُعرف به وتصير من ، موقف االنفعال واإلعجاب 
  . )677()دهموا

  ومع صلة الشاعر الوثيقة بالتراث وفنونه الشعرية والنثرية التي أغنت لغته   
لم يكن الشاعر خاضعاً للقديم مقدساً إياه بقدر ما كان ھذا التراث  –يتضح ذلك من األمثلة السابقة  –

فھم واسع وب، القديم قاعدةً ينطلق منھا إلى تشخيص الواقع تشخيصاً أصيالً يحفل بروح المعاصرة 
إنكم إذ تحفظون فال بد أن (فھو يوصي الشعراء ، وھذا ما تبناه الشاعر صراحة ، ودقيق لمحيطه 

ثم ال بد لكم مع ذلك أن تتفتح ، ثم ال بد لكم شئتم أم أبيتم أن تھضموا ما فھمتم ، تفھموا ما تحفظون 
مفاھيم األمور واألشياء وال بد لكم أن تبدلوا كثيراً من ، أمامكم آفاق الحياة فيما تھضمون 

  . )678()واألشخاص والجماعات على ضوء ھذا الھضم الواسع العميق
ال يشعر بأّن ثمةَ ، مع طول بعض قصائده الھجائية ، لذلك فإن قارئ شعر الجواھري   

ذلك لدقة اختياره لأللفاظ واقتداره في تصريفھا ، ضعفاً وابتذاالً أو ھبوطاً في جوانب استعماله 
فلقد خلّصھا من الحتمية ، ألنه أفرغھا من معناھا المألوف (ا وتوظيفھا التوظيف األمثل واشتقاقھ

  . )679()وأسلمھا لالحتمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
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  التراكيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقد تميز الجواھري في بناء تراكيبه الھجائية كما تميز بانتقاء مفردات ثري]ة لھ]ذه التراكي]ب   
ك أص]]الة موھبت]]ه ونزوع]]ه اإلب]]داعي فض]]ال ع]]ن موروث]]ه اللغ]]وي واألدائ]]ي الفن]]ي يدفع]]ه إل]]ى ذل]]

والبالغي الذي أغنى نسيج تراكيبه التي صاغھا بأساليب متع]ددة أس]ھمت بمجملھ]ا ف]ي البن]اء الفن]ي 
  .والداللي في الھجائيات 

ابت]ة فالشاعر مثال استعمل الجمل اإلسمية في تراكيب ھجائيات]ه ليتص]ف مھج]وه بالص]فة الث  
ھاجي]]ا المحتل]]ين البريط]]انيين  )680()ھاش]]م ال]]وتري(فھ]]و يق]]ول ف]]ي قص]]يدته ، الدائم]]ة إيغ]]اال بھج]]وه 

  :وعمالئھم من رجال السلطة 
ال]]]]]]]]]]ذيَن تن]]]]]]]]]]اھبوا ) التميس]]]]]]]]]]يونَ (

 نع]]]يَمھم) البي]]]اضِ (والمغ]]]دقوَن عل]]]ى 
        والحاض]]]]]]]]نوَن الخ]]]]]]]]ائنيَن بالَدھ]]]]]]]]م

 ھ]]]]]]]]]ذي ال]]]]]]]]]بالَد حبائب]]]]]]]]]اً وأقارب]]]]]]]]]ا  
 زرائب]]]]]ا) الس]]]]]وادِ (ى والخ]]]]]العوَن عل]]]]]

 حض]]]]]َن الطي]]]]]وِر الرائم]]]]]اِت زواغب]]]]]ا
  

إن الشاعر في ھذا المقطع وبجمله اإلسمية يحيل المتلقي إلى دالل]ة نھ]ب المس]تعمر خي]رات   
وھي عند الشاعر دالل]ة الثب]وت ال التح]ول وھ]ذا م]ا أراده ، البلد وكذلك انغماس الساسة في الخيانة 
) الخ]]]العون(و) الخاض]]]عون(ھ]]]ا أيض]]]ا بأس]]]ماء الف]]]اعلين عن]]]دما اس]]]تعمل الجم]]]ل اإلس]]]مية وأغنا

) نھ]ر الت]ايمز(واشتق من اس]م ال]ذات ، وقد أوردھا بالجمع المذكر السالم ) الخائنين(و) المغدقون(و
وق]د أعم]ل ھ]ذه األس]ماء مس]تثمرا تناظرھ]ا الموس]يقي ودالل]ة ) التيمس]يون(جمعاً ونسب إليه ھؤالء 

ويه وقد أفاد الشاعر أيض]ا م]ن التقاب]ل اإليق]اعي ف]ي البي]ت التعريف فيھا فھو مشخص عارف بمھج
) عل]ى البي]اض(فضال ع]ن اس]تعماله الطب]اق ب]ين الج]ار والمج]رور ، الواحد مثلما في البيت الثاني 

لينصھر كل ھذا في بوتقة ، ) الخالعون(متعلق ) على السواد(والجار والمجرور ) المغدقون(متعلق 
  .طع التركيب الھجائي في ھذا المق

ويستمر الشاعر في القصيدة نفسھا باستثمار الجمل اإلسمية ودالالتھ]ا ف]ي تراكيب]ه مس]تعينا   
أحيان]ا بالجم]]ل الفعلي]ة ودالل]]ة الحرك]ة والنم]]و فيھ]ا س]]واء أج]اءت ف]]ي تركي]ب واح]]د أم ف]ي تراكي]]ب 

  :متعاقبة كما في قول الشاعر 
 الش]]]]]]]]]]]اربيَن دَم الش]]]]]]]]]]]باِب ألنَّ]]]]]]]]]]]ه

 نَّھ]]]]]]]اوالحاق]]]]]]]ديَن عل]]]]]]]ى ال]]]]]]]بالِد أل
...  

 بمملك]]]]]]]]]]يَن األجنب]]]]]]]]]]ي نفوَس]]]]]]]]]]]ھُم

 ل]]]]]و ن]]]]]اَل م]]]]]ن دِمھ]]]]]م لك]]]]]اَن الش]]]]]اربا  
 حق]]]]]]]]رْتھُُم حق]]]]]]]]َر الس]]]]]]]]ليِب الس]]]]]]]]البا

  
ِديَن عل]]]]]]ى الجم]]]]]]وِع مناكب]]]]]]ا  ومص]]]]]]عَّ
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 أن]]]]]ا ح]]]]]تفھُم ألِ]]]]]ُج البي]]]]]وَت عل]]]]]يِھمُ 
        أن]]]]]]]]ا ذا أمام]]]]]]]]َك م]]]]]]]]اثالً متجب]]]]]]]]راً 

 أُغ]]]]]]ري الولي]]]]]]َد بش]]]]]]تِمِھم والحاِجب]]]]]]ا
 عازب]]]]]ا أط]]]]]أُ الطغ]]]]]اةَ بشس]]]]]ِع نعل]]]]]يَّ 

  

فجاء بأدوات ، لقد استطاع الشاعر في ھذا المقطع تلوين لوحته تلوينا متناسقاً أغنى تراكيبه   
ووظفھ]ا ، وأورد الجمل]ة إس]مية وفعلي]ة وأعم]ل أس]ماء الف]اعلين ، بناء الجمل]ة م]ن أدوات وح]روف 

لوحت]ه  نفيه على أل]واولم يسرف الشاعر فيھا لوعيه الفني العالي الذي سيطر ، لبناء داللة الھجاء  
  .الشعرية الھجائية سيطرة استطاع نقل عاطفته وانفعاالته إلى المتلقي 

ويستمر حضور الجمل اإلسمية ف]ي تراكي]ب الش]اعر خاص]ة ف]ي ھجائيات]ه السياس]ية وكأن]ه   
يؤكد داللة الثبوت والدوام ليخلعھا على مھجويه المتشبثين بالسلطة والتسلط عل]ى مص]ائر الش]عوب 

  : )681()يوم الشھيد(لشاعر في قصيدته يقول ا
مٍ ! ف]]]]]]أوالِء أع]]]]]]راٌب   فك]]]]]]لُّ مح]]]]]]رَّ

 ف]]]]]]]]]]ال رأٌس وال) اغم]]]]]]]]]]ارٌ (وأوالِء 
        ألنَّ ش]]]]]]]]]]عاَرھُم) أش]]]]]]]]]]رارٌ (وأوالِء 

 وأول]]]]]]]]]ئُِكم أعج]]]]]]]]]امُ ! ِح]]]]]]]]]لٌّ لَھُ]]]]]]]]]م   
 كع]]]]]]]]]]]]ٌب وال خل]]]]]]]]]]]]ٌف وال إق]]]]]]]]]]]]دامُ 
 ب]]]]]]]]]يَن الش]]]]]]]]]عوِب محب]]]]]]]]]ةٌ وس]]]]]]]]]المُ 

  

الس]تفھام اإلنك]اري مح]ذوف األداة وأخرج]ه إل]ى لقد جاء الش]اعر بجمل]ه اإلس]مية بأس]لوب ا  
معن]]ى التعج]]ب فالش]]اعر يعج]]ب مس]]تنكراً أن يوص]]ف مس]]تحلي الح]]رام م]]ن الساس]]ة ب]]أنھم أع]]راب 
ويوص]]ف المط]]البين بحق]]وقھم ب]]أنھم أعج]]ام ويعج]]ب م]]ن اتھ]]ام رافع]]ي ش]]عار المحب]]ة والس]]الم م]]ن 

اإلنكاري والحذف والتعج]ب فض]ال  الجماھير بأنھم أشرار والشاعر حين استعمل أساليب االستفھام
إنم]ا أراد أن يطل]ق مش]اعر ال]رفض والغض]ب ، عن التكرار الذي جاء ليربط بين تراكيبه الشعرية 

  .ازاء النعرة السائدة آنذاك من توجيه االتھامات بدون وجه حق 
  :يقول فيھا ، ترد الجمل اإلسمية في بعض أبياتھا  )682()عبد الحميد كرامي(وفي قصيدته   

 مس]]]]]لطوَن عل]]]]]ى الش]]]]]عوِب برغِمھ]]]]]او
 وص]]]]]]]حافةٌ ص]]]]]]]فُر الض]]]]]]]ميِر كأنَّھ]]]]]]]ا
 ومبصبص]]]]]]وَن ك]]]]]]أنَّھم ع]]]]]]ن غي]]]]]]ِرِھم

...  
 ِم]]]ن حاض]]]ني حك]]]َم ال]]]دخيِل وناص]]]ري

        ص]]]]دَق والئِھ]]]]م) ل]]]]ورانس(ِمَم]]]]ن ب]]]]ال 

الس]]]]]]]]]وطُ ي]]]]]]]]]دفُع ع]]]]]]]]]نھُم والع]]]]]]]]]اُر   
 س]]]]]]]]]لٌع تب]]]]]]]]]اُع وتُش]]]]]]]]]تَرى وتُع]]]]]]]]]ارُ 
 مس]]]]]]]]]]]]ٌخ وِم]]]]]]]]]]]]ن آثاِم]]]]]]]]]]]]ِه آث]]]]]]]]]]]]ارُ 

  
 هُ األنص]]]]]]]]]]]]ارُ س]]]]]]]]]]]]لطانَهُ إْن ع]]]]]]]]]]]]زَّ 

 للت]]]]]]]]]]]]اِج ال دغ]]]]]]]]]]]]ٌل وال إس]]]]]]]]]]]]]رارُ 
  

يضم ھذا المقطع عديدا من الجمل اإلسمية ت]داخلت م]ع بعض]ھا جم]ل فعلي]ة لتك]ون تراكي]ب   
فف]ي األبي]ات الثالث]ة ، ھذا المقطع الذي استثمر في]ه الش]اعر ع]دة أس]اليب إليص]ال خطاب]ه الھج]ائي 

واس]تعمل التش]بيه ف]ي البي]ت الث]اني والثال]ث ، األولى تتدفق التراكي]ب ب]العطف للف]ت انتب]اه المتلق]ي 
المؤك]]دة واس]]تعمل أيض]]ا الح]]ذف ف]]ي البي]]ت الث]]اني عن]]د ح]]ذف ) أن(الداخل]]ة عل]]ى ) ك]]اف التش]]بيه(ب]]ـ
أم]ا ) ومن آثامه آثار(وكذلك حذف أداة التشبيه من جملة ) تباع(و) تشترى(من جملة الفعلين ) سلع(

ويس]تعمل أس]لوب النف]ي ف]ي البي]ت ) إن عزه األنصار(في البيت الرابع فإنه يستعمل أسلوب الشرط 
ث]الث م]رات ج]اءت الثالث]ة للتوكي]د أيض]ا فض]ال ع]ن اس]تعماله ) ال(الخامس حيث يكرر أداة النف]ي 

يس]تخدم الجن]اس اس]تخداما موفق]ا (والش]اعر ) آثام وآثار(والجناس بين ) تشترى و تباع(الطباق في 
زا موسيقيا في البيت يقابله مركز موسيقي آخر يضيفان وھو في شعره لم يعد حلية وزخرفة بل مرك

  . )683()على البيت تنغيما داخليا خاصا
  .إن كل ھذه األساليب جاءت منسجمة من دون ترھل في بناء تراكيبه ورسم صور مھجويه   
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أما الجمل الفعلية في تراكيب الشاعر فكان ظھورھا واضحا في قصائده المشھورة مستثمرا   
أن اختي]]اره ال]]نمط الفعل]]ي ف]]ي ش]]عره والس]]يما (فض]]الً ع]]ن ، والنم]]و واالس]]تمرار  دالل]]ة الحرك]]ة
ينسجم مع نفسية الشاعر ذات المزاج العنيف التي تميل إلى التقلب والتغي]ر والبع]د ، المطوالت منه 

يق]]ول الش]]اعر ف]]ي قص]]يدته الس]]اخرة ، ووظّ]]ف ك]]ل ھ]]ذا ف]]ي تص]]وير مھجوي]]ه  )684()ع]]ن الرتاب]]ة
  : )685()طرطرا(

 ط]]]]]]]]]]]را س]]]]]]]]]]]يري عل]]]]]]]]]]]ىإي طر
 واس]]]]]]]]]]]]]]]تقبلي يوَم]]]]]]]]]]]]]]]ِك ِم]]]]]]]]]]]]]]]ن
 وأَجِمِع]]]]]]]]]]]]]]]ي أم]]]]]]]]]]]]]]]َرِك ِم]]]]]]]]]]]]]]]ن
 ك]]]]]]]]]]]]]]]وني بغاث]]]]]]]]]]]]]]]اً واس]]]]]]]]]]]]]]]لمي
 أن طّول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا فط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِولي
 أو أجَرُم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا فاعت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِذِري
        أو َخبَطُ]]]]]]]]]]]]]]وا َعش]]]]]]]]]]]]]]واً فق]]]]]]]]]]]]]]و

نھِجِھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُم واألث]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِر   
 ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وِمِھُم واس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تدبري
 أم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِرِھُم تس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تكثِري
 ب]]]]]]]]]]]]]]]]النفِس ثُ]]]]]]]]]]]]]]]]مَّ استنِس]]]]]]]]]]]]]]]]ِري
 أو قص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُروا فقص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِري
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري  أو أن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َذُروا فبشِّ
 ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي أيُّ نَج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍم نَيِّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 

  

منھا أن معظم األفع]ال ج]اءت ، لقد تميزت الجمل الفعلية في تراكيب ھذا المقطع بعدة مزيا   
بصيغة األمر وقد استثمر الشاعر داللة التحريض وداللة االس]تعالء منھ]ا ليخاط]ب رج]ال السياس]ة 

) اس]تدبري -اس]تقبلي(را ومن]ه الھج]ائي بالطب]اق ال]ذي ورد كثي](وتميّز ھذا التركي]ب ، ساخرا منھم 
لُوا(و) استنسري-بغاثا(و فق]د أف]اد الش]اعر م]ن ) بش]ري-أنذروا(و) اعتذري-أجرموا(و) قصري-طوَّ

وحفل ھذا التركيب بأسلوب الشرط فضال عند الجناس ، داللة التضاد فيه والجرس الموسيقي أيضا 
يتعل]ق بال]ذي يلي]ه ف]ي بنائي]ة  فك]ل ج]زء، والعطف الذي ربط بين أجزاء التركي]ب وجعلھ]ا متناس]قة 

محكم]]ة تس]]تحوذ عل]]ى المتلق]]ي كم]]ا أن ھ]]ذه التراكي]]ب وداللتھ]]ا تثي]]ر ف]]ي المتلق]]ي الدھش]]ة فيس]]عى 
  .لالستزادة منھا إلطالق المكبوت من ھمومه أزاء ما يجري من الطيش السياسي في كل وقت 

  ليب يق]]]ول تحض]]]ر الجم]]]ل الفعلي]]]ة بم]]]ا تض]]]منتھا م]]]ن أس]]]ا )686()أن]]]ا الف]]]داء(وف]]]ي قطعت]]]ه   
  :فيھا 

 َغ]]]]]]]ِذيْت بش]]]]]]]تِمَك س]]]]]]]يَد الش]]]]]]]عراءِ 
 َعلَق]]]]]]ْت زواِحفُھ]]]]]]ا بمج]]]]]]ِدَك مثلَم]]]]]]ا
]]]]]َم األرج]]]]]اُس ذك]]]]]َرَك مثلم]]]]]ا  وتھضَّ
َل ُعنُص]]]رٌ   ِم]]]ن ع]]]الِم الجب]]]روِت نُ]]]زِّ
ضٍ   ك]]]]]]اَن الغري]]]]]]]َب بع]]]]]]]الٍم ُم]]]]]]]تَمخِّ
        وأَن]]]]]]]ا الف]]]]]]]داُء لمخل]]]]]]]ٍص ُمتَع]]]]]]]ذِّبٍ 

 دي]]]]]]]]]]داُن أوبِئَ]]]]]]]]]]ٍة بغي]]]]]]]]]]ِر غ]]]]]]]]]]]ذاءِ   
 بدوح]]]]]]]]]ِة علي]]]]]]]]]اءِ  طَم]]]]]]]]]َع العلي]]]]]]]]]قِ 

 ِض]]]]]]]]]]يَِم األري]]]]]]]]]]ُج بجيف]]]]]]]]]]ٍة نتن]]]]]]]]]]اءِ 
 )الجبن]]]]]]]]اءِ (ك]]]]]]]ان الغري]]]]]]]َب بع]]]]]]]الِم 

 َع]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]ائٍن ومخ]]]]]]]]رٍب وُمرائ]]]]]]]]ي
]]]]]]]]]]ا ال]]]]]]]]]]دعيَّ فَفِديَ]]]]]]]]]]ةٌ لِِح]]]]]]]]]]َذائي  أَمَّ

  

، بن]اه أيض]ا ف]ي فخ]ره بنفس]ه ، بقدر ما بنى الشاعر تراكيب ھذا المقطع في ھجاء خصومه   
ية متداخلة مع بعض الجمل اإلسمية في التركيب نفسه وقد جاءت الجمل الفعل، محتقرا كل مھجويه 

لتمتزج داللة الحركة واالستمرار مع داللة الثبوت والدوام في جو ھجائي خالص واستعمل الشاعر 
في البيتين الثاني والثال]ث واالس]تعارة ف]ي البي]ت الراب]ع عن]د رس]م ص]ورة مھجوي]ه ) مثل(التشبيه بـ

ل م]ن ع]الم الجب]روت فك]ان غريب]ا ف]ي ع]الم مھجوي]ه الجبن]اء مقارنا إياھ]ا بص]ورته وھ]و ال]ذي نُ]زِّ 
دي]دان (ووظف الشاعر التقديم في تركيب البيت األول فق]د ق]دم متعلق]ات الفاع]ل عل]ى الفاع]ل نفس]ه 

بش]تمك س]يد (إل]ى أول عج]ز البي]ت مق]دما علي]ه جمل]ة ) غ]ذيت(فأخره من أن يقع بع]د الفع]ل ) أوبئة
واالھتمام بالمقدم وكذلك اإليقاع الموس]يقي واس]تعمل أيض]ا أس]لوب  مستثمرا داللة العناية) الشعراء

  .في عجز البيت األخير موظفا الحدة والتوكيد من داللة ھذا األسلوب ) أما(الشرط بـ
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إن ما يمك]ن مالحظت]ه ف]ي ھ]ذه األمثل]ة وغيرھ]ا تمك]ن الش]اعر ف]ي بن]اء تراكيب]ه واس]تعماله   
درايت]ه بأس]رار اللغ]ة وبالغتھ]ا تل]ك الدراي]ة الت]ي وظفھ]ا  األساليب البالغية بق]درة عالي]ة ت]دل عل]ى

الشاعر بوعيه الفني ليطلق ھجاء يمتاز بالجدة والخلق الفني المعاصر وتظھر الجم]ل الفعلي]ة أيض]اً 
اللت]ين تش]تركان ف]ي ) تنويمة الجي]اع(و) أطبق دجى(في تراكيب الشاعر ظھورا مميزا في قصيدته 

  : )687()تنويمة الجياع(يقول الشاعر في قصيدته ، األبرز فيھما أن أسلوب األمر يشكل الظاھرة 
 ن]]]]]]]]امي جي]]]]]]]]اَع الش]]]]]]]]عِب ن]]]]]]]]امي
 ن]]]]]]]]]]]امي ف]]]]]]]]]]]إْن لَ]]]]]]]]]]]م تش]]]]]]]]]]]بَِعي
 ن]]]]]]]]]امي عل]]]]]]]]]ى زب]]]]]]]]]ِد الوع]]]]]]]]]ودِ 
 ن]]]]]]]]]امي تَ]]]]]]]]]ُزرِك َع]]]]]]]]]رائُِس ال]]]]]]]]]ـ
 تتن]]]]]]]]]]]]]ّوري ق]]]]]]]]]]]]]رَص الرغي]]]]]]]]]]]]]ـ
        وت]]]]]]]]]]]]]]ري زرائِبَ]]]]]]]]]]]]]]ِك الفس]]]]]]]]]]]]]]ا

 حرس]]]]]]]]]]]]]]]]ْتِك آلِھَ]]]]]]]]]]]]]]]]ة ُالطع]]]]]]]]]]]]]]]]امِ   
 ِم]]]]]]]]]]]]ن يقَظ]]]]]]]]]]]]ٍة فَِم]]]]]]]]]]]]َن المن]]]]]]]]]]]]امِ 

 ي عس]]]]]]]]]]]ِل الك]]]]]]]]]]]المِ ي]]]]]]]]]]]داُف ف]]]]]]]]]]]
 ـ]]]]]]]]]]]أحالِم ف]]]]]]]]]]]ي ُج]]]]]]]]]]]نِح الظَّ]]]]]]]]]]]المِ 
 ـ]]]]]]]]]]ِف ك]]]]]]]]]]دورِة الب]]]]]]]]]]دِر التم]]]]]]]]]]امِ 
خ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]امِ   ِح مبلط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اٍت بالرُّ

  

ف]]النوم ف]]ي ، لق]]د أفض]]ى ھ]]ذا المقط]]ع إل]]ى الس]]خرية وال]]تھكم بالوض]]ع السياس]]ي الق]]ائم آن]]ذاك   
م]ن إنما وظّف]ه الش]اعر مس]تثمرا داللت]ه التحريض]ية ليزي]د ، خطاب الشاعر وقد جاء بصيغة األمر 

مثلت ) نامي(وتكرار لفظة ، بل متھكماً بالسلطة التي تريده أن ينام ، إلحاحه على الجماھير ال لتنام 
فالش]اعر يُ]ذكر أبن]اء ش]عبه بمحاس]ن الن]وم وق]د ك]ان ذكي]ا بتوظيف]ه ، اإللحاح بعين]ه وص]وال لم]راده 

خطابه ھذا رؤيتين  وربما يمكننا أن نفھم من، أسلوب المفارقة حين ذكرھم بمحاسن نومھم الطويل 
  األول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى أن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه فع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ال يري]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]د لجي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اع ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عبه ، 

أم]ا الرؤي]ة ، جياع يحلم]ون برغي]ف الخب]ز ، فالنوم أفضل من يقظتھم وھم مسلوبو الحقوق ، النوم 
محذرا أبناء شعبه من نومھم ، الثانية فھي أن الشاعر حين أورد محاسن النوم كان يريد مثالب النوم 

وكأن]]ه ي]]دعوھم بخطاب]]ه ھ]]ذا إل]]ى االس]]تيقاظ م]]ن غفل]]تھم والمطالب]]ة ،  الطوي]]ل ال]]ذي تري]]ده الس]]لطة
وقد نجح الشاعر باستعماله أسلوب األمر المتضمن معنى الشرط وداللته وكذلك أس]لوب ، بحقوقھم 

  .التشبيه واالستعارة والطباق في صياغة تراكيب ھذه القصيدة 
وأس]]لوب األم]]ر فيھ]]ا ف]]ي ويس]]تمر حض]]ور الجم]]ل الفعلي]]ة  )688()أطب]]ق دج]]ى(وف]]ي قص]]يدته   

  :يقول فيھا ، تراكيب الشاعر 
 أطب]]]]]]]]]]]]]]]]]ْق عل]]]]]]]]]]]]]]]]]ى متبلِ]]]]]]]]]]]]]]]]]د
 ل]]]]]]]]]]م يعِرفُ]]]]]]]]]]وا ل]]]]]]]]]]وَن الس]]]]]]]]]]ماءِ 
 ولف]]]]]]]]]]]]]رِط م]]]]]]]]]]]]]ا ِديس]]]]]]]]]]]]]ْت ُرُؤو
 أطب]]]]]]]]]ْق عل]]]]]]]]]ى ھَ]]]]]]]]]ِذي الُمُس]]]]]]]]]و
        يَج]]]]]]]]]ري الص]]]]]]]]]ديُد ِم]]]]]]]]]ن الھ]]]]]]]]]وا

 ي]]]]]]]]]]َن َش]]]]]]]]]]كا خم]]]]]]]]]]ولَھُُم ال]]]]]]]]]]ذبابُ   
ق]]]]]]]]]]ابُ   لف]]]]]]]]]]رِط م]]]]]]]]]]ا انحن]]]]]]]]]]ِت الرِّ
 َس]]]]]]]]]]]ھُُم كم]]]]]]]]]]]ا دي]]]]]]]]]]]َس التُ]]]]]]]]]]]رابُ 

 ِعيَش]]]]]]]]]]]]]تَھا الِك]]]]]]]]]]]]]البُ  ِخ تََع]]]]]]]]]]]]افُ 
 ِن كأنَّ]]]]]]]]]]]]]]]]هُ ِمس]]]]]]]]]]]]]]]]ٌك ُم]]]]]]]]]]]]]]]]البُ 

  

لقد وظف الشاعر في ھ]ذه القص]يدة دالل]ة التح]ريض واالس]تعالء ف]ي أس]لوب األم]ر ليطل]ق   
كأن]]ه ص]]وت شمش]]ون وق]]د أمس]]ك بيدي]]ه أعم]]ة الھيك]]ل ليھ]]دمھا علي]]ه وعل]]ى (و) أطب]]ق(ص]]وته ب]]ـ
  . )689()اآلخرين
ة ف]]ي بن]]اء تراكي]]ب الش]]اعر ال]]ذي اس]]تعمل لق]]د ج]]اءت الجم]]ل الفعلي]]ة ومعھ]]ا الجم]]ل اإلس]]مي  

) ش]كا خم]ولھم ال]ذباب(التشبيه في البيت الثالث والبيت األخير وكذلك أس]لوب التق]ديم والت]أخير ف]ي 
مستثمرا داللة االھتمام والعناية بما قدمه ) تعاف عيشتھا الكالب(و) يراد بھا على الجوع احتالب(و

  .ألسلوب فضال عن النغم الموسيقي الناتج من ھذا ا
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يتبين من األمثلة الشعرية السابقة أن الشاعر وظف الجم]ل اإلس]مية والجم]ل الفعلي]ة توظيف]ا   
فاستثمر داللة الثبوت والدوام من الجم]ل ، دقيقا في تراكيبه الھجائية فجاءت منسجمة أّدت ما أراده 

كي]]د م]]ن األفع]]ال اإلس]]مية ودالل]]ة الحرك]]ة والتج]]دد م]]ن األفع]]ال المض]]ارعة ودالل]]ة التحقي]]ق والتو
الماضية وداللة التجاھل والتنكر من األفعال المبنية للمجھ]ول فض]ال ع]ن اس]تثماره دالل]ة األس]اليب 

  .البالغية في بناء التراكيب 
ال]ذي يش]غل مس]احة واض]حة ) التكرار(لقد حفلت تراكيب الشاعر أيضا بظاھرة جلية وھي   

، لت الشاعر يس]تعمل ھ]ذا األس]لوب ف]ي قص]ائده ضمن التراكيب ونعتقد أن لھذه الظاھرة أسباباً جع
، من ھذه األسباب ھو أن الشاعر كان يقصد أحيانا إنشاد شعره في المھرجانات أو المحافل األدبي]ة 

والتكرار أسلوب إنشادي يحفز ذھن المتلقي ويثير عاطفته ويشده إلى النص الشعري وكأن الش]اعر 
م]ثال ) تنويمة الجياع(و) أطبق دجى(ففي قصيدته ، يريد يريد أن يدخل نفس المتلقي ليملي عليه ما 

كثي]را وف]ي الثاني]ة ) أطبق(تبدو ظاھرة التكرار ماثلة بوضوح حيث يكرر الشاعر في األولى الفعل 
، والشاعر يبدأ عند كل تكرار بتفريع معانيه الھجائية في بن]اء القص]يدة ، بكثرة أيضا ) نامي(الفعل 

  : )690()أطبق دجى(ر من قصيدته فھو يقول في المقطع األخي
 فأن]]]]]]]]]]]َت لھ]]]]]]]]]]ِذِه ال]]]]]]]]]]]ـ: أطب]]]]]]]]]]ْق 
 فأن]]]]]]]]]]]َت لھ]]]]]]]]]]ِذِه ال]]]]]]]]]]]ـ: أطب]]]]]]]]]]ْق 
 فأن]]]]]]]]]]]َت لھ]]]]]]]]]]ِذِه ال]]]]]]]]]]]ـ: أطب]]]]]]]]]]ْق 

فأن]]]]]]]]]]]]]]َت لص]]]]]]]]]]]]]]بَغٍة : أطب]]]]]]]]]]]]]]ْق         

 حج]]]]]]]]]]]]ابُ -عاري]]]]]]]]]]]]ةً –ـ]]]]]]]]]]]]سوَءاِت   
 ق]]]]]]]]]]]]]]]رابُ -مش]]]]]]]]]]]]]]]خَدةً -ـ]]]]]]]]]]]]]]]أنيَابِ 
 ش]]]]]]]]]]]]]]]]بابُ -ش]]]]]]]]]]]]]]]]امخةً –ـ]]]]]]]]]]]]]]]]آثاِم 

 منھ]]]]]]]]]]]]]ا إذا نََص]]]]]]]]]]]]]لْت ِخَض]]]]]]]]]]]]]ابُ 
  

كل األبيات مفرعا في كل تكرار معن]ى ھجائي]ا وراس]ما  في) أطبق(يتضح أن الشاعر كرر   
وما يثي]ر ف]ي ) ھذه(واسم اإلشارة ) أنت(صورة لمھجويه رجال السلطة فضال عن تكراره للضمير 

ھذا المقطع التقاب]ل اإليق]اعي والتن]اظر الموس]يقي ف]ي األبي]ات الثالث]ة األول]ى حي]ث قّس]م أبيات]ه إل]ى 
اإليق]اع م]ع التك]رار إل]ى س]مة اإلنش]اد ذل]ك الحي]ز الموس]يقي  ليضيف ھ]ذا، وحدات إيقاعية موحدة 

الت]ي ك]رر فيھ]ا ) تنويم]ة الجي]اع(والح]ال تنطب]ق أيض]ا عل]ى قص]يدته ، الذي يستحوذ عل]ى المتلق]ي 
  .أكثر من خمسين مرة مفرعا ما شاء في التكرار من صور مھجويه ) نامي(الفعل 

د م]ن التك]رار ف]ي ھجائيات]ه م]ن جھت]ين إن من مسوغات التكرار أيضا عند الش]اعر أن]ه أف]ا  
األولى ھي في البناء الطولي للنص الھجائي مستفيدا من الحي]ز الص]وتي ال]ذي يخلق]ه التك]رار عل]ى 
ط]]ول ال]]نص والجھ]]ة الثاني]]ة ھ]]ي ف]]ي البن]]اء العرض]]ي لل]]نص الھج]]ائي مس]]تثمرا تل]]ك التفريع]]ات 

ة وبين]]ت ث]]راء الش]]اعر اللغ]]وي والتفص]]يالت الناتج]]ة م]]ن التك]]رار والت]]ي أغن]]ت مض]]امينه الھجائي]]
  ) :ماتشاؤون فاصنعوا(يكرر الشاعر تركيب  )691()ما تشاؤون(فمثال وفي قصيدته ، والداللي 

 واعُ فاص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ  ماتش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤونَ 
 واعُ فاص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ  ماتش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤونَ 
 واعُ فاص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ  ماتش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤونَ 
 واعُ فاص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ  ماتش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤونَ 
        واعُ فاص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]نَ  ماتش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اؤونَ 

 فرَص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ ال تُض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يَّعُ   
 لَُك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُم األرُض أَجَم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عُ 
 الجم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اِھيُر ھُطَّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]عُ 
عُ   ك]]]]]]]]]]]]]]]]]]لُّ ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]اٍص يُط]]]]]]]]]]]]]]]]]]وَّ
 تَس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تَِعُزوا وتَمنَُع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وا

  

لقد أفاد الشاعر من تكراره ھذا على المستوى الص]وتي ف]ي البن]اء الط]ولي وعل]ى المس]توى   
ب]أن يفع]ل م]ا  -ساخرا–الداللي في البناء العرضي عندما أكثر من تفصيالت مھجوه فالشاعر يأمره 

ت فرص]]ته بقم]]ع الجم]]اھير وس]]لب خي]]رات ال]]وطن ودف]]ع ش]]بابه إل]]ى يش]]اء فھ]]و المتس]]لط ال]]ذي حان]]
  .السجون والمطامير 
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ونعتقد أيضا أنَّ للتكرار عند الشاعر صلة وثيقة بنفسه المتمردة وكأن تكراره نابع من القلق   
العنيف المعتمل في نفسه فھو عندما يستعمل التكرار يوظف دالل]ة التوكي]د واإلص]رار عل]ى معاني]ه 

  والس]]]]]]]]]]]]]]]اخرة ويوظفھ]]]]]]]]]]]]]]]ا لفض]]]]]]]]]]]]]]]ح مھجوي]]]]]]]]]]]]]]]ه واإليغ]]]]]]]]]]]]]]]ال ف]]]]]]]]]]]]]]]ي  الھجائي]]]]]]]]]]]]]]]ة
أكث]ر م]ن م]رة ) أي طرط]را(ح]ين يك]رر  )692()طرط]را(ويظھر ھذا واضحا في قصيدته ، ھجائھم 

  :فيھا 
 أي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]را تطرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري
 أي طرط]]]]]]]]]]]را أن ك]]]]]]]]]]]اَن شع]]]]]]]]]]]ـ
 أي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]را تطرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري
 أي طرط]]]]]]]]]]]را س]]]]]]]]]]]يري عل]]]]]]]]]]]ى
        أي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]را ال تُنِك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِري

 تق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّدمي ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أّخري  
 ُع]]]]]]]]]]ري ـ]]]]]]]]]]ٌب ج]]]]]]]]]]اَع أو خل]]]]]]]]]]قٌ 

 وھلّل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي وَكبِّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري
 نھِجِھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُم واألَثَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 َذنب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً وال تَس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تَغفِِري

  

لقد أفاد الشاعر من ھذا التكرار ف]ي بن]اء القص]يدة الط]ولي ليف]رع ص]ور مھجوي]ه أكث]ر م]ن   
مرة وكذلك أفاد من الحيز اإليقاعي فضال عن إصراره النفس]ي ف]ي الس]خرية م]ن خص]ومه وتوكي]د 

س]تفحل ظل]م الس]لطة وقمع]ت الحري]ات وعطل]ت الحي]اة المدني]ة وفتح]ت فبع]د أن ا، معانيه الھجائي]ة 
ال ) طرطرا(سخر الشاعر من كل ھذا وأصر على وصف ما يجري بـ، أبواب السجون لمعارضيھا 

ك]م ببغ]داد (ومثل ھذا التك]رار ورد أيض]ا ف]ي قص]يدته ، أكثر ليتعالى بسخريته على سلطة مھجويه 
ھاجي]اً بھ]ا بغ]داد س]اخرا منھ]ا بع]د أن ض]ّمت ، م]ن السياس]يين التي يھجو بھ]ا أص]نافا  )693()أالعيب

  :يقول في القصيدة ، ) خزيت بغداد(ھؤالء والشاعر يكرر جملة 
 َخَ◌ِزيَ]]]]]]]]]]ْت بغ]]]]]]]]]]داُد ِم]]]]]]]]]]ن بل]]]]]]]]]]دٍ 
 َخَ◌ِزيَ]]]]]]]]]]]]ْت بغ]]]]]]]]]]]]داُد تعُرُكھُ]]]]]]]]]]]]ا

 حنَّكھ]]]]]]]]]]]ا.. َخَ◌ِزيَ]]]]]]]]]]]ْت بغ]]]]]]]]]]]داُد 
        ل]]]]]]]يس بھ]]]]]]]ا.. َخَ◌ِزيَ]]]]]]]ْت بغ]]]]]]]داُد 

 ك]]]]]]]]]]]]لُّ ش]]]]]]]]]]]]يٍء فِي]]]]]]]]]]]]ِه َمقلُ]]]]]]]]]]]]وبُ   
 جي]]]]]]]]]]]]اٍع ج]]]]]]]]]]]]ّوٌع ني]]]]]]]]]]]]بُ  ِم]]]]]]]]]]]]ن

 ف]]]]]]]]]]]]]]ي الم]]]]]]]]]]]]]]ذالِت التجاري]]]]]]]]]]]]]]بُ 
 مث]]]]]]]]]]َل ھ]]]]]]]]]]ذا الفَح]]]]]]]]]]ُل يعُس]]]]]]]]]]وبُ 

  

وھذه القصيدة كسابقتھا حيث أفاد الش]اعر م]ن التك]رار وداللت]ه ف]ي ھج]اء خص]ومه أن مم]ا   
يلحظ في تراكيب الشاعر أيضا أنه ال يكرر ألفاظاً أو جم]ال حس]ب إنم]ا يك]رر ف]ي بع]ض التراكي]ب 

  :التي يقول فيھا  )694()اإلقطاع(ل تكراره ألسلوب االستفھام في قصيدته الھجائية أساليب بعينھا مث
 أھ]]]]]]ذي رعاي]]]]]]ا أم]]]]]]ٍة قَ]]]]]]د تھي]]]]]]أتْ 
 أھ]]]]]]]]]ذا س]]]]]]]]]واٌد يُبتَغ]]]]]]]]]ى لملّم]]]]]]]]]ةٍ 
 أھ]]]ذي النف]]]وُس الخاوي]]]اُت َض]]]راعةً 
 أَِم]]]]ن س]]]]اعٍد رخ]]]]ٍو ھزي]]]]ٍل وكاھ]]]]لٍ 

...  
 أمبت]]]]]]]]]]رداٌت ب]]]]]]]]]]الخموِر تَثلَّج]]]]]]]]]]تْ 
        أَِم]]]]]]ْن َك]]]]]]ْدِح آالٍف تف]]]]]]يُض تَعاَس]]]]]]ةً 

 لتس]]]]]]]]تقبَل ال]]]]]]]]ُدنيا بع]]]]]]]]زٍم المھ]]]]]]]]اجمِ   
 ونَحتَاُج]]]]]]هُ ف]]]]]]ي الم]]]]]]أِزِق الُم]]]]]]]تاَلِحمِ 
 نُب]]]]اِھي بِھ]]]]]ا األق]]]]]راَن ي]]]]]وَم التّص]]]]]اُدمِ 

 الُمل]]]]]َك ثب]]]]]َت ال]]]]]دَّعائِمِ  تُري]]]]]دُ عج]]]]]وٍز 
  

 وبالم]]]]]]اِء يَغلِ]]]]]]ي ب]]]]]]العطوِر الفَ]]]]]]واِعمِ 
 يُمتَّ]]]]]]]]]ُع ف]]]]]]]]]رٌد ب]]]]]]]]]النعيِم الُم]]]]]]]]]الزمِ 

  

إلنك]]اري ليخ]]رج ب]]ه إل]]ى التعج]]ب واس]]تطاع لق]]د وظ]]ف الش]]اعر تك]]رار أس]]لوب االس]]تفھام ا  
بداللته رسم صورة مھجويه بدقة فالرعايا أثقلت بالظلم ورزحت تحت نير اإلقطاعي فغ]دت خاوي]ة 
ھزيلة ال يرتجى منھا الثورة لتغيير صورة الواقع الظالم آنذاك وكذلك تعجب الشاعر من أن وظيفة 

  .م آالف التعساء الكادحين ھي إمتاع فرد واحد بالنعي
ويكرر الش]اعر أيض]ا أس]لوبا آخ]ر ھ]و أس]لوب الن]داء مس]تثمرا دالل]ة الض]يق والمعان]اة م]ن   

التي  )695()بور سعيد(أفعال مھجويه وأيضا لزيادة التھكم بمثالبھم ونجد ھذا قصائد عدة منھا قصيدة 
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الت]ي ) ي]ا مع]دن الخس]ة(فيك]رر الش]اعر ، م 1956يھجو بھ]ا الع]دوان الثالث]ي عل]ى مص]ر ف]ي ع]ام 
  :وصف بھا مھجويه 

 ي]]]]]]]ا مع]]]]]]]دَن الخس]]]]]]]ِة َم]]]]]]]ن تقات]]]]]]]لُ 
 ثُ]]]]]]مَّ معب]]]]]]دٌ .. ي]]]]]]ا مع]]]]]]دَن الخس]]]]]]ِة 

]]]]]]ْس َعلَم]]]]]]اً          ي]]]]]]ا مع]]]]]]دَن الخس]]]]]]ِة نَكِّ

 وف]]]]]]]]]]وَق َم]]]]]]]]]]ن تُس]]]]]]]]]]اقِطُ القنابِ]]]]]]]]]]لُ   
ِعي]]]]]]]]]]]]]ِه َماثِ]]]]]]]]]]]]]لُ   فِي]]]]]]]]]]]]]ِه إِل]]]]]]]]]]]]]هٌ تَدَّ
 تََطھَّ]]]]]]]]]رْت ِم]]]]]]]]]ن لَمِس]]]]]]]]]ِه األَنَاِم]]]]]]]]]لُ 

  

إنم]ا ي]دل عل]ى ض]يق ) ي]ا مع]دن الخس]ة(أن تركيز الش]اعر عل]ى أس]لوب الن]داء وتك]راره ب]ـ  
الش]اعر وبرم]ه م]ن المعت]دين عل]ى مدين]ة ب]ور س]عيد ال]ذين ارتكب]وا مج]ازر وحش]ية بح]ق الم]]دنيين 
والش]]اعر باس]]تعماله أس]]لوب الن]]داء وتك]]راره إنم]]ا يري]]د مواجھ]]ة مھجوي]]ه وجھ]]ا لوج]]ه فاض]]حا ك]]ل 

  .جرائمھم 
س]اخرة حي]ث يك]رر الش]اعر أس]لوب ال )696()ثم]ر الع]ار(ويرد مثل ھذا التكرار في قص]يدته   

  :يقول فيھا ، النداء في المقطع األخير منھا ساخرا وھاجيا رئيس الحكومة آنذاك 
 الملع]]]]]ِب المج]]]]]ربِ ) بھل]]]]]وانَ (أي َجَرب]]]]]ا ي]]]]]ا 

 ي]]]]ا ض]]]]حكةً ج]]]]اَد بھ]]]]ا ال]]]]دھُر عل]]]]ى ُمكتئ]]]]بِ 
 ع]]]]]ن كث]]]]]بِ  فرج]]]]]ةً : ي]]]]]ا فرج]]]]]ةً لمع]]]]]دميَن 

 ي]]]]]ا حك]]]]]ةً م]]]]]ن ج]]]]]رٍب ف]]]]]ي ُدّم]]]]]ٍل ملتھ]]]]]بِ 
 ع]]]]]]]اِر وي]]]]]]]ا جريم]]]]]]]ةَ التس]]]]]]]يُّبِ ي]]]]]]]ا ثم]]]]]]]َر ال

 تري]]]]]ُد أن تحِك]]]]]ي دھ]]]]]اَء ثعلَ]]]]]بِ ) ھ]]]]]رةً (ي]]]]]ا 
 ي]]]]]]]]]]ا أم]]]]]]]]]]ةً مغلوب]]]]]]]]]]ةً ألج]]]]]]]]]]ذٍم ُمغلَّ]]]]]]]]]]بِ 
 ي]]]]]]ا بوم]]]]]]]ةً خائف]]]]]]]ةً ِم]]]]]]ن خ]]]]]]]ائٍف ُمرتَقِ]]]]]]]بِ 
        ِم]]]]]]]]ن س]]]]]]]]ارٍق ُم]]]]]]]]تَّھٍَم وخ]]]]]]]]ائٍن ُمرتك]]]]]]]]بِ 

حيث ، لقد استطاع الشاعر إخراج أسلوب النداء من خطابيته إلى مستوى التشخيص الدقيق   
لج بتفريعات النداء ك]ل ص]فات مھج]وه وزاد م]ن س]خريته ب]ه حي]ث ألبس]ه أق]ذع الص]فات مازج]ا عا

  .الھجاء بالسخرية بدون أن تطغى خطابية النداء على نسيج ھذا التركيب 
وم]]ن الممي]]زات الت]]ي تمي]]ز بھ]]ا الش]]اعر أن]]ه اس]]تطاع أن يطل]]ق معن]]ى ھجائي]]ا أو س]]اخرا أو   

ي لف]]ظ ل]]ه م]]دلول ھج]]ائي ص]]ريح وق]]د حف]]ز الش]]اعر الدالل]]ة متھكم]]ا بتراكي]]ب ل]]م تض]]م ف]]ي بنائھ]]ا أ
  .الساخرة أو المتھكمة أن تنساب إلى ذھن المتلقي 

س]ار ف]ي مس]لك خط]ر والس]بب ف]ي ذل]ك أن]ه ل]م ي]أمن ، ونعتقد أنه حين صاغ ھذا األس]لوب   
التي ظنھا بعضھم ) رسالة إلى محمد علي كالي(اللبس في بعض نصوصه مثلما حدث في قصيدته 

ا في مديح كالي والشاعر أراد نقيض ذلك كما توحي داللة النص المذكور أن قدرة الشاعر ھ]ي أنھ
التي جعلته يصوغ أسلوبا مثل ھذا في بعض ھجائياته معتمدا على وعي المتلقي بالبحث في تراكيبه 
واستشعار الھجاء حتى وإن لم يأت بألفاظ ھجائية واضحة ومثل ھ]ذا األس]لوب يمك]ن مالحظت]ه ف]ي 

  :التي يقول فيھا  )697()التعويذة العمرية(منھا قصيدة ، راكيب قصائد ت
 ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]القمرْ  كَ وجَھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّوذتُ 

 ضمي]]]]]]]]]]]]]]ـ(وبم]]]]]]]]]]]]]]ا تَف]]]]]]]]]]]]]]تََّح ِم]]]]]]]]]]]]]]ن 
 نم]]]]]]]]]]]]رو(و ) ع]]]]]]]]]]]]ادٍ (ن ب]]]]]]]]]]]اآلي ِم]]]]]]]]]]]]

 رط]]]]]]]]]]]]]ـ) العف]]]]]]]]]]]]]صِ (ب]]]]]]]]]]]]]ـ هُ ذتُ]]]]]]]]]]]]]عوّ 
 مي]]]]]]]]]]]]]]ـالذَّ  كَ دِ حاِس]]]]]]]]]]]]]] ن ش]]]]]]]]]]]]]]رِّ ِم]]]]]]]]]]]]]]

 ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اغبِ األَ  كَ ئِ يوالش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]انِ 
 م]]]]]]]]]]ر(وعل]]]]]]]]]]ى اص]]]]]]]]]]ِطباِرَك َص]]]]]]]]]]بَر 

  

 ھ]]]]]]]]]]]]]رْ وم]]]]]]]]]]]]]ا ازدَ  وبم]]]]]]]]]]]]]ا أض]]]]]]]]]]]]]اءَ   
 النب]]]]]]]]]]]]ِت أو ن]]]]]]]]]]]]وِر الزھ]]]]]]]]]]]]رْ ) ـ]]]]]]]]]]]]يمِ 

 )البق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رْ ( ومنزل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةِ ) دٍ 
 خرْ دَّ يُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أو يبيس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باً 

 ھ]]]]]]]]]]]]]رْ المزدَ  عل]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]]ناكَ  ـ]]]]]]]]]]]]]يمِ 
 طرْ س]]]]]]]]]]]]]]]]]بَ المُ  ج]]]]]]]]]]]]]]]]]اكَ عل]]]]]]]]]]]]]]]]]ى حِ  ءَ 

 الح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روِن إذا َص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]برْ ) وانِ 
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يلحظ من تراكيب ھذا المقطع أنه ال وجود أللف]اظ ھجائي]ة ص]ريحة في]ه إال إن دالل]ة ال]تھكم   
  لمتلق]]]]]ي فالش]]]]]اعر بع]]]]]د أن أوق]]]]]ع ألف]]]]]اظ الم]]]]]دح ف]]]]]ي موض]]]]]ع اس]]]]]تطاعت الوص]]]]]ول إل]]]]]ى ا

ظل يصعد م]ن تھكم]ه م]ن بي]ت إل]ى البي]ت ال]ذي يلي]ه ليخ]تم مقطع]ه الھج]ائي بدالل]ة تاريخي]ة ، الذم 
) الحم]ار(بعد أن حذف االسم ) مروان الحمار(ُمكمالً لوحته التھكمية بتصوير صبر مھجوه كصبر 

  ) .الحرون(وألصق به الصفة 
يسخر في]ه م]ن بع]ض رج]ال ،  )698()المقصورة(األسلوب في مقطع في قصيدته  ويلحظ ھذا  

  :يقول في ھذا المقطع ، الدين امتدادا لھجائه التاريخي في العشرينيات من القرن الماضي 
تِ]]]]]]]]]]]]]]]ِه س]]]]]]]]]]]]]]]اخراً   وھ]]]]]]]]]]]]]]]ذا بعمَّ
 تج]]]]]]]]]]]]]يُء المط]]]]]]]]]]]]]امُع منق]]]]]]]]]]]]]ادةً 
 وليت]]]]]]]]]]]]]َك تحِس]]]]]]]]]]]]]ُب أزي]]]]]]]]]]]]]اَءھُم
 فتل]]]]]]]]]]]َك اللف]]]]]]]]]]]ائُِف ك]]]]]]]]]]]األقحوانِ 

        ُح ِم]]]]]]]]ن ح]]]]]]]]ولِِھمتط]]]]]]]]قُّ المس]]]]]]]]ابِ 

 يرفَُعھَ]]]]]]]]]ا للُعل]]]]]]]]]ى) الج]]]]]]]]]نِّ (م]]]]]]]]]ن   
 إلي]]]]]]]]]]]ِه إذا ش]]]]]]]]]]]اَء أو ل]]]]]]]]]]]م يش]]]]]]]]]]]ا
 فتجم]]]]]]]]]ُع منھ]]]]]]]]]ا زھ]]]]]]]]]وَر الُرب]]]]]]]]]ى
 بھ]]]]]]]ا الِعل]]]]]]]ُم ي]]]]]]]نفُح طي]]]]]]]َب الش]]]]]]]ذا
 ل]]]]]]]]]]]]]]]]]تعلَن أنَّ مالك]]]]]]]]]]]]]]]]]اً أت]]]]]]]]]]]]]]]]]ى

  

يبدأ الشاعر سخريته من البيت األول حين يصور مھجوه وھو يرفع عمته ساخرا من الج]ن   
ثم ينتقل الشاعر لثياب مھجويه الملونة كزھور ، ذا رغب بھا أو لم يرغب والمطامع تأتيه خاضعةً إ

الربى وأيضا لعمائمھم الت]ي ي]نفح منھ]ا العل]م كالطي]ب ويص]ل الش]اعر إل]ى قم]ة س]خريته ف]ي البي]ت 
وقد اختاره بدقة ليعبر عن سخريته فتش]كيل ح]روف الفع]ل وحي]زه ) تطق(األخير الذي يبدأه بالفعل 

إن الش]اعر ح]ين ، كلھا تشير إلى بداية س]اخرة ، وھو جمع مسبحة ) المسابح(ى الصوتي وإسناده إل
أخ]رج مھج]وه ، أي أنھا تصدر صوتا نتيجة ارتط]ام حباتھ]ا بعض]ا ب]بعض ) تطق المسابح(استعمل 

لغ]رض التس]بيح والتعقي]ب بع]د ) مس]ابح(من دائرة الزھاد والورعين الذين يستعملون ) رجل الدين(
عادة ذات حبات صغيرة ال تصدر صوتا عند التسبيح بھ]ا فالھ]دف منھ]ا الع]ّد  الصلوات والتي تكون

ھ]ذا ) الط]ق(أما مھج]ووه ف]أنھم يس]تعملون مس]ابح أخ]رى تص]در ص]وت ، وضبط الحساب ال غير 
فأي مسبحة ، وھنا بلغ الشاعر أوج سخريته وتھكمه بمھجوه ، الذي يعلن قدوم المالئكة عند الُمسبِّح 

والمقط]ع واض]ح مثلم]ا أش]رنا ال يض]م أي ، حباتھ]ا مج]يء المالئك]ة  مارتط]ا ھذه التي يعل]ن ص]وت
  .ألفاظ ھجائية صريحة فيه 

الت]ي تھك]م  )699()رسالة إلى محم]د عل]ي ك]الي(ويرد ھذا األسلوب أيضا في قصيدة الشاعر   
بھا من ض]ياع المق]اييس الحقيقي]ة ف]ي المجتم]ع ف]ي لّج]ة الھ]وس ب]أمور ل]م تغ]ن الحض]ارة اإلنس]انية 

  :يقول فيھا ، شيء ب
 ش]]]]]]]]امخةً ) اللكم]]]]]]]]اتِ (ي]]]]]]]]ا س]]]]]]]]يَد 

 ومرب]]]]]َب الض]]]]]]رباِت م]]]]]ا مس]]]]]]حتْ 
 مّج]]]]]]]]]]ْد ذراَع]]]]]]]]]]َك إنَّھ]]]]]]]]]]ا ِھبَ]]]]]]]]]]ةٌ 

 ف]]]]]]]ي نم]]]]]]]طٍ ) األلي]]]]]]]افِ (محبوَك]]]]]]]ةُ 
 أيُّ ذي عص]]]]]]]]]]]]]بٍ .. [ِ نَس]]]]]]]]]]]]]ُجَك 

 م]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]اَن إِال أَن م]]]]]]]]]ددَت بِ]]]]]]]]]هِ 
       يف]]]]]دي عروق]]]]]َك ك]]]]]لُّ م]]]]]ا َحَمل]]]]]ْت 

 تھ]]]]]]]]]]]]زا بمنس]]]]]]]]]]]]وِب ومحس]]]]]]]]]]]]وبِ   
 مرب]]]]]]]]]وبِ يوم]]]]]]]]]اً عل]]]]]]]]]ى أكت]]]]]]]]]اِف 

 أغنْت]]]]]]]]]]]]]َك ع]]]]]]]]]]]]]ن أََدٍب وتأدي]]]]]]]]]]]]]بِ 
 ُمعنّ]]]]]]]]ى في]]]]]]]]ِه َمطلُ]]]]]]]]وبِ ، عج]]]]]]]]ٍب 

 م]]]]]]]]]ن ع]]]]]]]]]الِم الق]]]]]]]]]دراِت مجل]]]]]]]]]وبِ 
 س]]]]]]]]]]]بباً لمج]]]]]]]]]]]ٍد ج]]]]]]]]]]]دِّ مك]]]]]]]]]]]ذوبِ 
 أع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]راُق داوٍد ويعق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]وبِ 

  

وما ظاھرة كالي ، إن الشاعر في ھذا المقطع يتھكم بقناعات الناس وھوسھم برياضة المالكمة   
ه إلى ھذا النص والشاعر أوقع ألفاظ المدح في موضع الذم إال شرارة أطلقت المكبوت التھكمي في نفس

مرب]]ب (و) ي]]ا س]]يد اللكم]]ات(متھكم]]ا فھ]]و ي]]ذكر ص]]فات تب]]دو ف]]ي ظاھرھ]]ا م]]دحا ولكنھ]]ا نق]]يض ذل]]ك ف]]ـ
وغيرھا ألفاظ لھا داللة تھكمية وإن ظ]ن بعض]ھم عك]س ذل]ك ) [ نسجك(و) مجّد ذراعك(و) الضربات

  .الشعر ويسيء فھمه إلى ھذا الحد  وھذا ما أثار الشاعر وتعجب ممن يقرأ
                                                

 . 3/201: الديوان  )698(
 . 19/ 7: الديوان  )699(



 

فمن ھذا الذي تفدي عروقه كل دماء أبناء داود ويعقوب ، ويتضح التھكم جليا في البيت األخير   
  .إذا كان ھذا مدحا ولم يكن تھكما كما نظر إليه بعضھم  –بحسب وجھة نظر الشاعر  -؟ 

ه ممج]دا ب]الثوار والعظم]اء ومما يدل على التھكم خاصة في ھذا البيت أن الش]اعر أوق]ف ش]عر  
  والمفك]]]]]]]رين والق]]]]]]]ادة والش]]]]]]]ھداء وأق]]]]]]]رانھم ول]]]]]]]م يخاط]]]]]]]ب ك]]]]]]]الي أو نظ]]]]]]]ائره يوم]]]]]]]ا م]]]]]]]ن 

  .األيام 
لقد استطاع الشاعر بفضل وعيه اإلبداعي ومھارته الش]عرية أن يوص]ل س]خريته أو تھكم]ه أو   

غم م]ن وع]ورة ھ]ذا ھجاءه إلى متلقيه بتراكيب ل]م تت]دخل ف]ي بنائھ]ا ألف]اظ ھجائي]ة ص]ريحة وعل]ى ال]ر
  .األسلوب فالشاعر تمكن من سلوكه والنجاة من اللبس الذي توقعه بعض النصوص في ذھن المتلقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  الصورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تع]]د الص]]ورة مزي]]ة نوعي]]ة أمت]]از بھ]]ا الش]]عر م]]ن غي]]ره م]]ن فن]]ون الق]]ول وھ]]ي ج]]وھر الف]]ن   
ج]انبين األول ألنھ]ا أن]واع بالغي]ة وھ]ي بمثاب]ة انتق]ال أو الشعري وقد حظيت باھتمام الب]احثين م]ن 

تجوز في الداللة لعالقة مشابھة كما يحدث في التشبيه واالستعارة بأنواعھا أو لعالقة تناسب متعددة 
أم]ا الجان]ب الث]اني فھ]و يع]الج طبيع]ة ، األركان كما يحدث ف]ي الكناي]ة أو أض]رب المج]از المرس]ل 

  . )700(حسيا للمعنى الصورة باعتبارھا تقديما 
                                                

 .وما بعدھا  10: جابر عصفور  –الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب : ظ  )700(



 

وقد عّرفھا الدكتور عناد غزوان بعد أن تقّرى ما كتب عن الصورة في التراث العربي وم]ا   
يعني التأثير الذي يخلقه في نفوسنا التفاعل (فمصطلح الصورة عنده ، ُكتِب عنھا في األدب الغربي 

رية انفعالي]ة ص]ادقة الفني بين الفكرة والرؤي]ة الحس]ية ع]ن طري]ق ج]ودة الص]وغ والس]بك بلغ]ة ش]ع
  . )701()بعيدة عن التجريد المستغلق والخطابية المباشرة

فھذه قد أشبعت درساً ، ولسنا في ھذا المبحث نتجه للتنظير حول ما يتعلق بتعريف الصورة   
ونعتقد أن الباحثين سلسلة متوالية يكمل بعضھا بعضاً ؛ لذلك سيُعنى المبحث بمتابعة مصادر ،  )702(

لج]]واھري وم]]ا أنتجت]]ه تقني]]ات البن]]اء الھج]]ائي م]]ن ص]]ور رس]]مھا الش]]اعر لمھجوي]]ه الص]]ورة عن]]د ا
  .بحسب رؤيته 

ولكن]ه تميّ]ز ، تنوعت مصادر الصورة الھجائية عند الشاعر شأنه ف]ي ذل]ك ش]أن أي ش]اعر   
بل اعتنى بصوره وأف]اد م]ن مص]ادره ، من بعض الشعراء أنّه لم يوظّف الصورة التقليدية الجاھزة 

  :ومن مصادر الصورة عنده ، داللتھا وتوظيفھا بإنجاز معاصر في رسم لوحته الھجائية باستيحاء 
  

  :المصدر الديني  -1  
م]]ن ، وبدالل]]ة ص]]ورھا الناف]]ذة ف]]ي النف]]وس ، تع]]د آي]]ات الق]]رآن بطاقاتھ]]ا البالغي]]ة المعج]]زة   

رد ف]]ي وم]]ن أمثل]]ة ذل]]ك م]]ا و، مص]]ادر الص]]ورة عن]]د الش]]اعر ال]]ذي أف]]اد منھ]]ا ف]]ي بع]]ض ھجائيات]]ه 
  : )703()المقصورة(قصيدته 

 يقول]]]]]]]]ون إنَّ ي]]]]]]]]داً ف]]]]]]]]ي الغي]]]]]]]]وبِ 
 ولّم]]]]]]]]]]]ا يَ]]]]]]]]]]]زْل َمثَ]]]]]]]]]]]ٌل س]]]]]]]]]]]ائِرٌ 

 ب]]]]]]]ذنٍب أت]]]]]]]ى) ل]]]]]]]وطٍ (وتحري]]]]]]]ُق 
 فم]]]]]ا ب]]]]]اُل ك]]]]]فِّ القض]]]]]ا ال ت]]]]]دور

 ب]]]]]]ه) ل]]]]]]وطٌ (و) ثم]]]]]]ودٌ (وأض]]]]]]حى 
 وم]]]]]ن ع]]]]]اث ف]]]]]ي أُم]]]]]ِم المش]]]]]رقين
        حي]]]]]]]]]]]]]ين ب]]]]]]]]]]]]]ين والِة األم]]]]]]]]]]]]]ورِ 

 تُ]]]]]]ديُر عل]]]]]]]ى األرِض ُحك]]]]]]َم الس]]]]]]]ما  
 بأي]]]]]دي س]]]]]با: يج]]]]]ري  عل]]]]]ى الن]]]]]اسِ 

 بس]]]]]]]]]قٍب رغ]]]]]]]]]ا) ثم]]]]]]]]]ودٍ (وأخ]]]]]]]]]ُذ 
 عل]]]]]]]ى بل]]]]]]]ٍد ظ]]]]]]]لَّ حت]]]]]]]ى اخت]]]]]]]زى
 وم]]]]]]ن لھم]]]]]]ا ف]]]]]]ي الش]]]]]]روِر انتم]]]]]]ى

وج]]]]]]]]]اَر عل]]]]]]]]]ى أھلھ]]]]]]]]]ا واحتم]]]]]]]]]ى 
 ف]]]]]]]]]ي بل]]]]]]]]]ٍد ض]]]]]]]]]اَع في]]]]]]]]]ه الحي]]]]]]]]]ا

  

) س]بأ(و) الغي]وب(مث]ل ، لقد وظّف الشاعر ما ورد من ألفاظ في بعض آيات القرآن الك]ريم   
األنبي]]اء وم]]ا ج]]رى م]]ن إن]]زال العق]]اب عل]]ى ق]]ومھم واس]]تعار قص]]ص بع]]ض ، ) ثم]]ود(و) ل]]وط(و

وك]أّن الش]اعر ، ليرسم لوحته الھجائي]ة ويص]ّور مھجوي]ه مس]تثمراً أس]لوب التعج]ب ، المكذبين لھم 
، ودك ثمود ألجل ناقة ص]الح وفص]يلھا ، يعجب عارفاً ال جاھالً من إحراق قوم لوط لذنٍب اقترفوه 

ق وجار على أھله وارتكب أشنع مما ارتكب ق]وم ل]وط وق]وم بينما يبقى حيّاً من عاث فساد في العرا
  .وأحسب أنّه توظيٌف أمثل للمصدر الديني في إنجاز صور الشاعر الھجائية ، صالح 

الت]ي ھج]ا فيھ]ا أمريك]ا بع]د  )704()أيھا االس]تعمار.. أيھا الوحش (وكذلك ما جاء في قصيدته   
  :يقول فيھا ، أمريكا بالوحش وھو يصف ، م 1951تدخلھا العسكري في كوريا في عام 
 مِ بال]]]]]]]]]]دّ  لْ اِض]]]]]]]]]]وفَ  رقَ الِع]]]]]]]]]] زِ ميّ]]]]]]]]]]

 ع]]]]]]]]]]]ن طب]]]]]]]]]]]قِ  طبق]]]]]]]]]]]اً  وتص]]]]]]]]]]]اعدْ 
 الخ]]]]]]]]]]]]]]]دمِ  رقَّ  الس]]]]]]]]]]]]]]]ادةَ  وام]]]]]]]]]]]]]]]نحِ 

 الغس]]]]]]]]]قِ  زم]]]]]]]]]امَ  للص]]]]]]]]]بحِ  واع]]]]]]]]]طِ 
  

                                                
 .عناد غزوان  . د –الصورة في القصيدة العربية الحديثة ،  1987/ 12،  11ع   –مجلة أقالم  )701(
. د –ة الفنية في البي]ان العرب]ي بناء الصور، فايز الداية . د –الصورة الفنية في األدب العربي : على سبيل المثال : ظ  )702(

عب]د . د –الصورة الفنية معيارا نق]ديا ، نعيم اليافي . د –تطور الصورة الفنية في الشعر العبي الحديث ، كامل حسن البصير 
 .فضالً عن المصدرين السابقين ، اإلله الصائغ 

 . 3/201:الديوان  )703(
 . 4/53: الديوان  )704(



 

، استعمل الشاعر أسلوب األمر في رسم صورة مھجوه مستثمراً المفارقة في إنج]از لوحت]ه   
إنما أراد فضح أسلوب مھجوه ، وغيرھا ) التصاعد(و) المفاضلة(و) التميز(فھو حين يأمر مھجوه بـ

وس]بقھا ) طبق]اً ع]ن طب]ق(وق]د وظّ]ف جمل]ة قرآني]ة ، المنح]رف ف]ي التعام]ل م]ع الش]عوب ) أمريكا(
  .لتنسجم مع ما يريده من داللتھا في سياق الھجاء ) لتركبُنَّ (حاذفاً فعلھا األصلي ) تصاعد(بالفعل 

  : )705()تمر المحامينفي مؤ(وأيضاً ما جاء في قصيدته   
 إل]]]]]ى ك]]]]]م تُ]]]]]داري ش]]]]]يوُخ الع]]]]]راقِ 
        ُعُج]]]]]]]]]]]]والً تُربّ]]]]]]]]]]]]ى لمس]]]]]]]]]]]]تعمرٍ 

 وأقط]]]]]]]]]]]]]]اُب مح]]]]]]]]]]]]]]ورِه ال]]]]]]]]]]]]]]دائرِ   
 ويُلَع]]]]]]]]]ُن ف]]]]]]]]]ي عجلِ]]]]]]]]]ِه الس]]]]]]]]]امري

  

وھ]]ذا م]]ن تقنيات]]ه ف]]ي ، وظّ]]ف الش]]اعر أس]]لوب االس]]تفھام اإلنك]]اري وأخرج]]ه إل]]ى التعج]]ب   
داللة قصة السامري وعجله واللعن الذي  واستدعى في لوحته ھذه، لرسم صورة مھجويه ، الھجاء 

وكأّن الشاعر يعجب أن يلعن السامري لعجل واحد أوھَم به الناس وحرفھم ،حّل به جزاء ما اقترف 
على حين ال تُلعن عجوٌل كثيرة أكلت األخض]ر والي]ابس م]ن خي]ر الع]راق لتس]من ، عن جادة الحق 

  .للمستعمر في نھاية أمرھا 
  :التي يقول فيھا ،  )706()خلفت غاشية الخنوع(ته وكذلك ما ورد في قصيد  

 ع]]]]]]]ّوذُت ُجلّ]]]]]]]َق بالض]]]]]]]حايا جّم]]]]]]]ةً 
        م]]]]ن س]]]]ائرين القھق]]]]رى ل]]]]م يعرف]]]]وا

 م]]]]]]]]ن كي]]]]]]]]ِد ھّم]]]]]]]]اٍز بھ]]]]]]]]ا مش]]]]]]]]اءِ   
 ب]]]]]]]ين الھج]]]]]]]اِت الس]]]]]]]ِت غي]]]]]]]َر وراءِ 

  

وع]د هللا ) مّش]اء(و) ھّم]از(استدعى الشاعر ألفاظاً قرآني]ةً رس]مت ص]وراً لص]فات مذموم]ة   
، والشاعر أفاد من دالالت ھذه الصفات في رسم صورة مھجويه ، الى أصحابھا بالويل سبحانه وتع

بل استنفر منھا إيحاءاتھا النافذة في ذھن المتلقي الذي يدرك ، وھو ال يوظّف الصفات توظيفاً كامالً 
  .ليسھل عليه تصوير مھجويه ، معاني ھذه الصفات 

ب]ل أف]اد م]ن ، مي ف]ي رس]م ص]ور مھجوي]ه لم يقتصر الشاعر عل]ى المص]در ال]ديني اإلس]ال  
فأورد بعض األلفاظ مستفيداً م]ن دالالتھ]ا بحس]ب مقتض]ى ح]ال ، الديانة المسيحية وتراثھا في ذلك 

  : )707()الجزائر(ومن ذلك ما ورد في قصيدته ، مھجوه 
 علق]]]]]]]]]]]]]]تْ  ف]]]]]]]]]]]]]اجرةً  ل]]]]]]]]]]]]]ِك الوي]]]]]]]]]]]]]]لُ 

 ف]]]]]]]]]]]]ي موض]]]]]]]]]]]]عٍ ) بس]]]]]]]]]]]]تيلَ ( مُ تھ]]]]]]]]]]]]دِّ 
  

 عل]]]]]]]]]ى المخ]]]]]]]]]دعِ ) المس]]]]]]]]]يحِ  ص]]]]]]]]]ليبَ (  
 ف]]]]]]]]]]]ي موض]]]]]]]]]]]عِ ) بس]]]]]]]]]]]اتيلَ ( وتبن]]]]]]]]]]]ي

  

  المع]]]]]روف بالقداس]]]]]ة عن]]]]]د المس]]]]]يحين بداللت]]]]]ه ) ص]]]]]ليب المس]]]]]يح(أف]]]]]اد الش]]]]]اعر م]]]]]ن   
وتض]ع عل]ى ، فصورھا فاجرة تم]ارس الرذيل]ة ، ) فرنسا المسيحية(ليرسم صورة مھجوه ، الدينية 

وز وتوظيفھ]ا للرم]، والش]اعر ين]ال م]ن سياس]ة فرنس]ا وش]عارتھا الديني]ة ) صليب المسيح(مخدعھا 
  المقدس]]]]]]]]]]]]ة ف]]]]]]]]]]]]ي تس]]]]]]]]]]]]ويق ھمجيتھ]]]]]]]]]]]]ا واحتاللھ]]]]]]]]]]]]ا البل]]]]]]]]]]]]دان وس]]]]]]]]]]]]لبھا خي]]]]]]]]]]]]رات 

  .وقد نجح الشاعر في رسم صورة مقذعة وموجعة أيضاً لفرنسا ، الشعوب 
الت]]ي ھج]]ا بھ]]ا المبع]]وث  )708()تحي]]ة إل]]ى رونت]]ري(وم]]ن ذل]]ك أيض]]اً م]]ا ج]]اء ف]]ي قص]]يدته   

  :يقول فيھا ،  1958األمريكي للعراق في عام 
 سِ نَ وال]]]]]]]]]دَّ  الش]]]]]]]]]رِّ  ي]]]]]]]]]ا رس]]]]]]]]]ولَ 

 س]]]]]]تْ كَ ارتَ  دِ قَ]]]]]] أح]]]]]]الفٍ  ي]]]]]]ا اب]]]]]]نَ 
 ي]]]]]ا اب]]]]]ن بن]]]]]ت الل]]]]]ؤم ق]]]]]د س]]]]]رقت

  

 سِ لَ]]]]]]]]]]ف]]]]]]]]]]ي الغَ  الب]]]]]]]]]]ينِ  وغ]]]]]]]]]]رابِ   
 سِ كِ م]]]]]]]]]]]رتَ  يا ش]]]]]]]]]]]رُ ناف]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]دَّ 

 ف]]]]]]]]]]ي اللي]]]]]]]]]]الي لحي]]]]]]]]]]ة القس]]]]]]]]]]س
  

                                                
 . 4/89: الديوان  )705(
 . 4/215: الديوان  )706(
 . 4/233: الديوان  )707(
 . 4/321: الديوان  )708(



 

ليك]ون أح]د أج]زاء ص]ورة مھج]وه ، رمزاً للكنس]ية المس]يحية ) لحية القسس(وظّف الشاعر   
لصاً س]رق ف]ي اللي]الي ) أمريكا(جائه حين صّور أّم مھجوه وقد أوغل في ھ، ) المسيحي األمريكي(

  .الكنيسة داللة ذوبان الكنيسة المسيحية في السياسة األمريكية 
  

  :المصدر التاريخي  -2  
، أفاد الشاعر م]ن دالل]ة بع]ض الح]وادث وأس]ماء األع]الم وإيحاءاتھ]ا ف]ي تص]وير مھجوي]ه   

  : )709()المقصورة(ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته 
 هُ أص]]]]]]]]]]]]نامَ  إذا م]]]]]]]]]]]]ا تص]]]]]]]]]]]]فحتَ 

 -العالم]]]]]]]]]]]]]ان وإن أنك]]]]]]]]]]]]رَ  – أراكَ 
        )معب]]]]]]]]]]]داً (ش]]]]]]]]]]]أى  وإّن غراب]]]]]]]]]]]اً 

 ھ]]]]]]]]]]]]]]]ا والكن]]]]]]]]]]]]]]]ىة ألقابِ وھ]]]]]]]]]]]]]]]زأَ   
 ش]]]]]]]]]]]]]دا بوم]]]]]]]]]]]]]اً ،  داودَ  بمزم]]]]]]]]]]]]]ارِ 

 ك]]]]]]]]]]ىحَ ) غريض]]]]]]]]]]اً ( وإن حم]]]]]]]]]]اراً 
  

) غ]ريض(و) معبد(التاريخية وأسماء المغنين األمويين ) مزمار داود(استعار الشاعر داللة   
فظن]]وا بأنفس]]ھم ، ص]]ور مھجوي]]ه ال]]ذين اس]]تغلوا انق]]الب المف]]اھيم الحقيقي]]ة ف]]ي المجتم]]ع ف]]ي إنج]]از 

واآلخ]ر ، المغني ) معبد(واآلخر غراب يعتقد أنّه سبق ) بمزمار داود(شدا ) بوم(فأحدھم ، الظنون 
  .ٍوالشاعر استثمر المفارقة في إيجاع مھجويه ، ) صوت غريض(يحاكي  حمار

  :له ھجا بھا مصر  وكذلك ما ورد في بيتين  
 م]]]ا انف]]]ك ي]]]ا مص]]]ُر واإلذالُل تعوي]]]دُ 
        مقال]]]]]]]ةٌ َكبُ]]]]]]]َرْت الح]]]]]]]بُّ ش]]]]]]]افُِعھا

 يس]]]]]]]]ومِك الخس]]]]]]]]ُف ك]]]]]]]]افوٌر وأخش]]]]]]]]يدُ   
 )710(ح]]بُّ المس]]ودين ل]]و ش]]اؤوا لم]]ا ِس]]يدوا 

  

ليرسم بھما صورة ، استدعى الشاعر من الذاكرة التاريخية حكم األخشيدين وكافور لمصر   
ويب]دوا أن ، فأح]بَّ أھلھ]ا أن يكون]وا مس]ودين ال س]ادةً ، سامھا ك]افور الھ]وان  معاصرة لمصر التي

وقد تنبّ]ه ال]دكتور ط]ه ، الشاعر كان في ضيٍق شديد وانفعال نفسي عبّر بھما عن موقفه تجاه مصر 
  .فترجى الجواھري أن يترك إكمال القصيدة ، حسين لھذه البداية الموجعة 

  : )711()التعويذة العمرية(يخي في قصيدته وأيضاً أفاد من المصدر التار  
 رط]]]]]]]]]]]]]ـ) العف]]]]]]]]]]]]]صِ (ب]]]]]]]]]]]]]ـ هُ ذتُ]]]]]]]]]]]]]عوّ 

 مي]]]]]]]]]]]]]]ـالذَّ  كَ دِ حاِس]]]]]]]]]]]]]] ن ش]]]]]]]]]]]]]]رِّ ِم]]]]]]]]]]]]]]
 م]]]]]]]]]]ر(وعل]]]]]]]]]]ى اص]]]]]]]]]]ِطباِرَك َص]]]]]]]]]]بَر 

  

 خرْ دَّ يُ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] أو يبيس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اً  ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باً   
 ھ]]]]]]]]]]]]]رْ المزدَ  عل]]]]]]]]]]]]]ى س]]]]]]]]]]]]]ناكَ  ـ]]]]]]]]]]]]]يمِ 

 الح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روِن إذا َص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]برْ ) وانِ 
  

تاريخي]ة ف]ي رس]م  آخر حكام بني أمية وماله م]ن دالل]ة) مروان الحمار(وظّف الشاعر اسم   
م]ن ) الح]رون(وقد استعار الشاعر ص]ورة ، رئيس وزراء العراق آنذاك ) العمري(صورة مھجوه 

  .موغالً في ھجائه حين أخرجه بھذه الصورة ) العمري(ليلصقھا في ) مروان الحمار(
  

  :الموروث الشعري  -3  
معرفة عميقة استوعب  إن ثقافة الجواھري الشعرية ليست محل نزاع لمعرفته باألدب القديم  

لذلك كان الموروث الشعري من مصادر الشاعر في رسم ، بھا دواوين الشعراء التي الزمته طويالً 
  وم]]]]]]]]]]]]]ن أمثل]]]]]]]]]]]]]ة ذل]]]]]]]]]]]]]ك م]]]]]]]]]]]]]ا ج]]]]]]]]]]]]]اء ف]]]]]]]]]]]]]ي قص]]]]]]]]]]]]]يدته ، ص]]]]]]]]]]]]]ور مھجوي]]]]]]]]]]]]]ه 

  :التي يقول فيھا ،   )712()طرطرا(
ي]]]]]]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]]]]]]ِك م]]]]]]]]]]]]]ن (أي طرط]]]]]]]]]]]]]را 

وق]]]]]]]]]]]]]]]د ) خ]]]]]]]]]]]]]]]ال ل]]]]]]]]]]]]]]]ِك الج]]]]]]]]]]]]]]]وُّ (
 مم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن بع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دھِ ) ريونقّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]](

  

 )عم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ قُب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رٍة بم  
 )فبيض]]]]]]]]]]]]]]]ي واص]]]]]]]]]]]]]]]فري( ط]]]]]]]]]]]]]]]ابَ 

 )أن تنق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ئتِ (
  

                                                
 . 3/201: الديوان  )709(
 . 4/86: الديوان  )710(
 . 4/165: الديوان  )711(
 . 3/119: الديوان  )712(



 

ضّمن الشاعر قصيدته بأرجوزة ابن عباس وقد تصرف بھا وأرسلھا تشبيھاً بليغ]اً مس]تدعياً   
  .داللتھا التاريخية في تصوير حّكام العراق 

  : )713()وعد بلفور(وأيضاً ما جاء في قصيدته   
 وت]]]]]]]]]اريٍخ أُري]]]]]]]]]َد لن]]]]]]]]]ا ارتج]]]]]]]]]االً 

 مض]]]]]]]]]]]]اتٍ ش]]]]]]]]]]]]حنّا دفتي]]]]]]]]]]]]ه بمغ
        وغلّفن]]]]]]]]]]]]]ا مظ]]]]]]]]]]]]]اھَرهُ حس]]]]]]]]]]]]]اناً 

 ف]]]]]]]آَب كم]]]]]]]ا أُري]]]]]]]َد إل]]]]]]]ى افتض]]]]]]]احِ   
 )كأح]]]]]داِق المھ]]]]]ا مرض]]]]]ى ص]]]]]حاحِ (

 مزخرف]]]]]]]]]ة عل]]]]]]]]]ى ُص]]]]]]]]]وٍر قِب]]]]]]]]]احِ 
  

  : )714(مضمناً لوحته ھذه قول المنازي  يشير  
  

 َض]]]]عيُف الّص]]]]بِر عن]]]]َك وإْن تق]]]]اوى
        ب]]]]ذاَك بن]]]]و الھ]]]]وى س]]]]كرى ص]]]]حاةً 

 وس]]]]]]]]]كراُن الف]]]]]]]]]ؤاِد وإْن تص]]]]]]]]]احى  
 اِق المھ]]]]]]ا مرض]]]]]]ى ص]]]]]]حاحاكأح]]]]]]د

  

  : )715()المقصورة(وأيضاً ما ورد في قصيدته     
 ي]]]]]]]]]]روَن السياس]]]]]]]]]]ةَ أْن ال يُم]]]]]]]]]]سَّ 
        وھ]]]]]]]]ذا وذا ف]]]]]]]]ي ص]]]]]]]]ميِم ال]]]]]]]]بالدِ 

 ھ]]]]]]]]]]]]]]]]ذا وأْن يُتق]]]]]]]]]]]]]]]]ى ش]]]]]]]]]]]]]]]]رُّ ذا  
 ُس]]]]]]]لٌّ وف]]]]]]]ي الع]]]]]]]يِن منھ]]]]]]]ا ق]]]]]]]ذى

  

  : )716(لقد وظف في  صورة مھجويه ھذه قول الخنساء   
ُع]]]]]]]ّواُر قَ]]]]]]]ذًى بَِعينِ]]]]]]]ِك أَم بِ]]]]]]]الَعيِن         

 َخلَ]]]]ت ِم]]]]ن أَھلِھ]]]]ا ال]]]]دارُ  أَمفَ]]]]ت رَّ أَم ذَ   
  

  :وكذلك ما جاء في القصيدة نفسھا   
 وأن]]]]]َت إذا الخط]]]]]ُب ألق]]]]]ى الج]]]]]ران
        ألح]]]]]]]]]]]]َت بش]]]]]]]]]]]]عرك للبائس]]]]]]]]]]]]ين

 وح]]]]]]]]]]]]]]]]طَّ بكلكل]]]]]]]]]]]]]]]]ه ف]]]]]]]]]]]]]]]]ارتمى  
 ب]]]]]]]داجي الخط]]]]]]]وِب بري]]]]]]]َق المن]]]]]]]ى

  

  :يشير ھنا إلى قول امرئ القيس في معلقته   
لَّم]]]]]]ا تََمطّ]]]]]]ى بُِص]]]]]]لبِِه  فَقُل]]]]]]ُت لَ]]]]]]هُ         

 )717( َوأَرَدَف أَعج]]]]]]ازاً َون]]]]]]اَء بَِكلَك]]]]]]لِ   
  

  : )718()عبد الحميد كرامي(وأيضاً ما ورد في قصيدته   
 وب]]]]َدْت عل]]]]ى تل]]]]َك المالي]]]]ين الت]]]]ي
        وأف]]]]]]]اَق مخ]]]]]]]دوٌع ليس]]]]]]]مَع ھاتف]]]]]]]اً 

 َش]]]]]]]رِت الحري]]]]]]]َر لغيرھ]]]]]]]ا أطم]]]]]]]ارُ   
 )خ]]]]]فَّ الھ]]]]]وى وتقّّض]]]]]ِت األوط]]]]]ارُ (

  

  :لقد ضّمن الشاعر ھنا مطلع قصيدة أبي تمام   
َوال ال]]]]]]]ِدياُر ِدي]]]]]]]اُر  أَن]]]]]]]تِ  ال أَن]]]]]]]تِ         

 )719( َخ]]]]فَّ الھَ]]]]وى َوتََولَّ]]]]ِت األَوط]]]]ارُ   
  

  :وكذلك ما جاء في القصيدة نفسھا   
 اآلن نح]]]]]]]]ُن إذا اش]]]]]]]]تكينا غاِص]]]]]]]]باً 

        مّم]]]]]ن َحَمْل]]]]]َن بھ]]]]]م وھ]]]]]ّن عواق]]]]]دٌ (

 ُم األخي]]]]]]]]]]]ارُ أاُلِء بن]]]]]]]]]]]وكُ : ق]]]]]]]]]]]الوا   
 حرائ]]]]]]]ٌر أطھ]]]]]]]ارُ ) ُحب]]]]]]]ك النط]]]]]]]اقِ 

  

، لقد ضّمن الشاعر قول أبي كثير الھذلي مستنفراً داللته الموجعة في رسم صورة مھجوي]ه   
  : ير الھذليبكيقول أبو 

       ِمّم]]]]]]ا َحَمل]]]]]]َن بِ]]]]]]ِه َوھَ]]]]]]نَّ َعواقِ]]]]]]ٌد 

 )720( ُحبُ]]]َك الثِي]]]اِب فََش]]]بَّ َغي]]]َر ُمثَقَّ]]]لِ   
  

  
  :ل األمثا -4  

                                                
 . 3/129: الديوان  )713(
 . 47: ثمرات األوراق في المحاضرات  )714(
 . 3/201: الديوان  )715(
 . 387: ديوان الخنساء  )716(
 . 42: ديوان امرئ القيس  )717(
 . 4/37: الديوان  )718(
 . 128: ديوان أبي تمام  )719(
 . 128: القسم الثاني : ديوان الھذليين  )720(



 

، فب]ّث إيحاءاتھ]ا ف]ي لوحت]ه الھجائي]]ة ، أف]اد الش]اعر م]ن األمث]ال العربي]ة القديم]ة ودالالتھ]ا   
  وم]]]]]]]]ن أمثل]]]]]]]]ة ذل]]]]]]]]ك م]]]]]]]]ا ج]]]]]]]]اء ف]]]]]]]]ي قص]]]]]]]]يدته ، ووظّفھ]]]]]]]]ا لرس]]]]]]]]م ص]]]]]]]]ور مھجوي]]]]]]]]ه 

  : )721()طرطرا(
 ك]]]]]]وني عل]]]]]]ى ش]]]]]]اكلِة ال]]]]]]وزيِر ب]]]]]]ادي الخط]]]]]]رِ 
 إي طرط]]]]]]را ك]]]]]]وني عل]]]]]]ى تاريخ]]]]]]ِك الُمحتَقَ]]]]]]رِ 

 ي]]]]]]]ين أْن ت]]]]]]]ذّكريأح]]]]]]]رُص م]]]]]]]ن ص]]]]]]]احبِة النح
  

في رسم صورة  )722()أشغل من ذات النحيين(استعار الشاعر الداللة المقذعة  للمثل العربي   
  .مھجوه 
  : )723()المقصورة(وكذلك ما ورد في قصيدته   

 ي]]]]]]]بصُّ ل]]]]]]]ذي منص]]]]]]]ٍب يُرتج]]]]]]]ى
        ي]]]]]رى أنّ]]]]]ه ح]]]]]ين يُط]]]]]ري الفس]]]]]يلَ 

 ويخ]]]]]]]]]]]]]دُم ذا ص]]]]]]]]]]]]]ولٍة تختش]]]]]]]]]]]]]ى  
 ُج]]]]]]]]]]ذيالً ھج]]]]]]]]]]ا وُع]]]]]]]]]]ذيقاً رم]]]]]]]]]]ى

  

  . )724()أنا ُجذيلھا المحكك وُعذيقھا المرّجب(اد الشاعر ھنا من المثل العربي أف  
  : )725()يا ابن الفراتين(وأيضاً ما جاء في قصيدته   

 مشعش]]]]]]عاٌت ولي]]]]]]ٌل حولَھ]]]]]]ا َطبَ]]]]]]قٌ 
        يرت]]]]اُد ف]]]]ي س]]]]وحھا ك]]]]وٌن بأجمع]]]]ه

 وط]]]]]]اھراٌت ورج]]]]]]ٌس دونھ]]]]]]ا نََض]]]]]]دُ   
 ومالھ]]]]]]]]]]]ا َس]]]]]]]]]]]بٌَد في]]]]]]]]]]]ه وال لب]]]]]]]]]]]دُ 

  

منجزاً ، أي ال شعر فيه وال صوف  )726()مالهُ سبٌد فيه وال لبد(المثل العربي وظّف الشاعر    
  .لوحته الھجائية 

والنق]د ن]وع م]ن  )727()ھو أذلُّ من النَقَد(وأيضا وظّف في القصيدة نفسھا داللة المثل العربي   
سية العراقية السلطة السيا ھجاء موقفمستثمراً ھذه الداللة في ، قصار األرجل ، الغنم قباح الوجوه 

وكأنّ]]ه يقص]]د نفس]]ه ح]]ين ، ف]]ي التف]]نن ف]]ي ط]]رد ال]]وطنيين ونف]]يھم ال]]ذين عاش]]وا مص]]ير ھ]]ذا ال]]وطن 
  :يقول في القصيدة ، اغترب مجبراً ال راغباً 

 عل]]]ى الح]]]دوِد أض]]]ابيٌر لم]]]ن ص]]]لحوا
        نُ]]]]ذاُد ع]]]]ن وط]]]]ٍن عش]]]]نا مص]]]]]ايرهُ 

 م]]]ن ث]]]ائريَن عل]]]ى ظل]]]ٍم وَم]]]ن فس]]]دوا  
 النق]]]]]دُ ) ع]]]]]ةِ المزرو(كم]]]]]ا تُ]]]]]ذاُد ع]]]]]ن 

  

  
  :الطبيعة المتحركة  -5  
فھو يحسن ، تعّد الطبيعة المتحركة من أكثر مصادر الصورة حضوراً في ھجائيات الشاعر   

ثم يبدأ الش]اعر ، التقاط ما تجود به عليه موھبته مّما حوله من مكنونات الطبيعة باختالف تفاصيلھا 
لبراعت]ه ، بفني]ة عالي]ة وأحيان]اً مدھش]ة ، جائي]ة بعد ذل]ك بإع]ادة إنج]از م]ا التقط]ه ض]من لوحات]ه الھ
يدي ھذه (ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته ، بتطويع داللة مخزونه المتراكم من تفاصيل الطبيعة 

  : )728()رھنُ 
 وم]]]]]ا رف]]]]]ًع الدس]]]]]توُر حيف]]]]]اً وإنّم]]]]]ا
        س]]]]تاٌر ب]]]]ديُع النس]]]]ِج ِجي]]]]َك ليختف]]]]ي

 أتون]]]]]]]ا ب]]]]]]]ِه للنھ]]]]]]]ِب ألط]]]]]]]َف ُس]]]]]]]لّمِ   
 قت]]]]]والً تض]]]]]ّرَج بال]]]]]دمِ ب]]]]]ه الش]]]]]عُب م

  

                                                
 . 3/119: الديوان  )721(
 . 1/376: مجمع األمثال  )722(
 . 3/201: الديوان  )723(
 . 1/31: مجمع األمثال  )724(
 . 5/347: الديوان  )725(
 . 2/270 :مجمع األمثال  )726(
 . 1/284: ن .م )727(
 . 2/77: الديوان  )728(



 

فاستعارھا للدستور ، أفاد الشاعر من صورة السلّم الذي يستعمله اللصوص أداة في سطوھم   
ليص]ور بھ]ا ، وك]ذلك اس]تعار ص]ورة الس]تار الب]ديع النس]يج ، الذي ما رفع حيف]اً ع]ن أبن]اء الش]عب 

  .الدستور الذي أخفى تحت نسجه شعباً مقتوالً من شدِة الظلم والحيف 
التي أفاد الشاعر من ص]فات منحرف]ة تفش]ت ف]ي  )729()المحّرقة(وكذلك ما ورد في قصيدته   

  فوق]]]]]]]ف إزاءھ]]]]]]]ا مشخص]]]]]]]اً ، مث]]]]]]]ل الغ]]]]]]]رور والحق]]]]]]]د والتعج]]]]]]]رف ، المجتم]]]]]]]ع العراق]]]]]]]ي 
  :يقول في القصيدة ، ملتفتاً لكل تفاصيل صورته الحسيّة والذھنية ، وراسماً صور أصحابھا ، لھا 

 جيب]]]]]هوھ]]]]]ذا ال]]]]]ذي إح]]]]]دى يدي]]]]]ِه ب
 ول]]]و فتش]]]]وا من]]]]هُ الس]]]]البيَن ش]]]]اھدوا
 وھ]]]]ذا ال]]]]ذي رغ]]]]م النع]]]]يِم وش]]]]رخهِ 
 وھ]]]ذا ال]]]ذي إْن أعج]]]ب الن]]]اَس قولُ]]]هُ 
        وھ]]]]]]ذا ال]]]]]]ذي ق]]]]]]د فّخمْت]]]]]]هُ ش]]]]]]ھادةٌ 

 وأخراھم]]]]]]]ا تلھ]]]]]]]و بش]]]]]]]اربِه كب]]]]]]]را  
 خاللھم]]]]ا العاھ]]]]اُت محش]]]]ورةً حش]]]]را
 يُ]]رى ح]]امالً وجھ]]اً م]]ن الحق]]ِد ُمص]]فّرا
 مش]]]]]]ى لي]]]]]]ريھم أنّ]]]]]]هُ ف]]]]]]اتٌح مص]]]]]]را
 خالَص]]]]]تُھا أّن الفت]]]]]ى ق]]]]]ارٌئ س]]]]]طرا

  

  : )730()الحزبان المتآخيان(وأيضا ما جاء في قصيدته   
 زخ]]]]]]اريُف ق]]]]]]وٍل تعتَلِيھَ]]]]]]ا َرَكاَك]]]]]]ةٌ 
]]]ھا الق]]]وُل الص]]]حيُح تطايح]]]تْ   إذا مسَّ
        وألع]]]]]]اُب ص]]]]]]بياٍن تم]]]]]]رُّ بمس]]]]]]رحٍ 

 ويب]]]]]]]]ُدو عل]]]]]]]]يھنَّ الَخن]]]]]]]]ا والتب]]]]]]]]ذلُ   
 كم]]]ا م]]]رَّ يمش]]]ي ف]]]ي الس]]]نابِل منج]]]لُ 

يھ]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]لُّ ي]]]]]]]]وٍم ممث]]]]]]]]ُل يق]]]]]]]]وُم عل
  

فوظّ]]ف ص]]ور الحص]]اد ، مص]]دراً لص]]وره الھجائي]]ة ، أف]]اد الش]]اعر م]]ن الطبيع]]ة المتحرك]]ة   
وغيرھ]ا ف]ي إنج]از لوحت]ه بع]د ) الممث]ل(و) المسرح(و) ألعاب صبيان(و) يمشي في السنابل منجل(

  .أن سيق دالالتھا ھجائياً بحسب ما أراده الشاعر منھا 
  : )731()المقصورة(دته وأيضاً ما ورد في قصي  

 ومنتحل]]]]]]]]]]]ين س]]]]]]]]]]]ماِت األدي]]]]]]]]]]]بِ 
 بوم]]]]]]]]ةً ) بوم]]]]]]]]ةٌ (كم]]]]]]]]ا جاوب]]]]]]]]ْت 

        ويرع]]]]]]]]]وَن ف]]]]]]]]]ي ھ]]]]]]]]]َذٍر ي]]]]]]]]]ابسٍ 

 يظنّونھ]]]]]]]]]]]]]]]]ا ُجبب]]]]]]]]]]]]]]]]اً تُرت]]]]]]]]]]]]]]]]دى  
 تق]]]]]]]]]]]ارُض م]]]]]]]]]]]ا بينھ]]]]]]]]]]]ا بالثّن]]]]]]]]]]]ا
 م]]]]]]ن الق]]]]]]وِل رع]]]]]]َي الِجم]]]]]]اِل الَك]]]]]]ال

  

استثمر الشاعر مما حوله من مصادر الطبيع]ة ف]ي إنج]از ص]وره الھجائي]ة ف]ي ھ]ذا المقط]ع   
  .وغيرھا ) الكال(و) الجمال(و) ھذر يابس(و) بومة(و) جببا(منھا 

) الطي]]ور(و) والعاص]]فة(و) أب]]رة البح]]ار(و) التح]]ّزب(و) التكت]]ل(وك]]ذلك أف]]اد م]]ن ص]]ور   
  : )732()ثمر العار(وغيرھا ليصور مھجوه متھكماً في قصيدته 
 أْي َجَربَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا تَجّربِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
]]]]]]]]]]]]]]]]]ار ِف]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  ّك]]]]]]]]]]]]]]]]]إِبَرِة البّحَّ

 َماوَك]]]]]]]]]]]]]]الطُيُور ِف]]]]]]]]]]]]]]]ي الَس]]]]]]]]]]]]]]]
 أْي َجَربَ]]]]]]]]]]]]]]]]ا ِويَح]]]]]]]]]]]]]]]]ِك َم]]]]]]]]]]]]]]]]ا
        أَُك]]]]]]]]]]]]]]]]]]لُّ ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]وٍم تَْطلَِعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ

 تَكتَّلِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تَحّزبِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  
 َعاِص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فٍَة تَذب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َذبِي
ةً تَقلَّبِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  ِء ُح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَّ
 أَص]]]]]]]]]]]]]]]لََف َوجھَ]]]]]]]]]]]]]]]ِك الَغبِ]]]]]]]]]]]]]]]ي
 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]َن لل]]]]]]]]]]]]]]]]]َوَرى بُِكوَك]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 

  

،  )733()كما يستكلب ال]ذيب(واستعمل الشاعر الطبيعة مصدراً لصوره الھجائية في قصيدته   
  :يقول فيھا ، فيھا بعضاً من الساسة وأذنابھم التي ھجا 

ُغنِي  َمَش]]]]]]]ْت إِل]]]]]]]يَّ بَُعوَض]]]]]]]اٌت تُل]]]]]]]دِّ
 م]]]ا أَغ]]]َرَب الِجل]]]َف لَ]]]م يَعلَ]]]ْق بِ]]]ِه أََدبٌ 
        َوَص]]]]]اِحِب الُس]]]]]وأَِة النَك]]]]]َراِء أَع]]]]]َوَزهُ 

 َوھَ]]]]]]ْل يًِح]]]]]]سُّ َدبِي]]]]]]َب النَّم]]]]]]ِل يَعُس]]]]]]وبُ   
 َوِعن]]]]]]]]]]َدهُ لِلَك]]]]]]]]]]]ِريِم الُح]]]]]]]]]]رِّ تَأِدي]]]]]]]]]]]بُ 

 ثَ]]وٌب َعن]]هُ َمس]]لُوُب◌ُ ، س]]تَُر النَ]]اَس َك]]ي يَ 
  

                                                
 . 2/83:  ن.م)729(
 . 2/95:  ن.م)730(
 . 3/201 :الديوان  )731(
 . 3/313: ن.م)732(
 . 4/157: الديوان  )733(



 

الت]ي اس]تثمر فيھ]ا التش]بيه ب]ين م]]ا  )734()ف]ي م]ؤتمر المح]]امين(وأيض]اً م]ا ورد ف]ي قص]يدته   
) الل]بن الخ]اثر(فأف]اد م]ن ص]ورة ، التقطه من الطبيعة وبين ما في مھجوه ليرسم صورة ھجائي]ة ل]ه 

  ال]]]]]]ذي تخل]]]]]]ى ع]]]]]]ن ھم]]]]]]وم  )النف]]]]]]ر األوس]]]]]]ط(لينج]]]]]]ز ص]]]]]]ورة مھج]]]]]]وه ) الم]]]]]]رأة الع]]]]]]اقر(و
  :يقول فيھا ، شعبه 

 ولَِك]]]]]]]]]]ْن َعل]]]]]]]]]]ى نَفَ]]]]]]]]]]ٍر أَوَس]]]]]]]]]]طٍ 
ُم]]]]]]]]وعِ   قَِعي]]]]]]]]ٍد ويَك]]]]]]]]َرهُ َس]]]]]]]]عَي الجُّ
        فَ]]]]]]]]ال ھُ]]]]]]]]َو لِلَش]]]]]]]]عِب ف]]]]]]]]ي ُكلِّ]]]]]]]]هِ 

]]]]]]]]]]]]]]]]]َد َك]]]]]]]]]]]]]]]]]اللّبَِن الَخ]]]]]]]]]]]]]]]]]اثِرِ     تَجمَّ
 إل]]]]]]]]]ى الَخي]]]]]]]]]ِر َك]]]]]]]]]المرأَِة الَع]]]]]]]]]اقِرِ 
 َوال ھُ]]]]]]]]]]]]]]َو لِلَجانِ]]]]]]]]]]]]]]ِب اآلَخ]]]]]]]]]]]]]]رِ 

  

جرية وما أحاط بھا من صفات منحرفة جعلت الناس ينفرون منھا وأفاد أيضاً من صورة الغ  
أفاد من ذلك ف]ي رس]م ص]ورة مھج]وه ف]ي ، باالحتقار واالزدراء  تحفلوينظرون إليھا نظرة دونية 

  :التي يقول فيھا  )735()عبدة الجبورية(قصيدته 
 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]ا َغَجري]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً تُغن]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
 ُجبُوريّتُھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا كان]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تْ 
 وتل]]]]]]]]]]]]]]ك خطيئ]]]]]]]]]]]]]]ةُ الس]]]]]]]]]]]]]]اعي

 ى نََس]]]]]]]]]]]بٌ ف]]]]]]]]]]]أْن يَ]]]]]]]]]]]ُك للُعل]]]]]]]]]]]
 وإْن تَ]]]]]]]]]]]]]]]]ُك نعم]]]]]]]]]]]]]]]]ةٌ َس]]]]]]]]]]]]]]]]لَباً 

  

 بُِكنيَتِھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن اللق]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ   
 غط]]]]]]]]]]]]]]]اء الس]]]]]]]]]]]]]]]بيِّ والجل]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 لَِمج]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍد زائِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍف َك]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِذبِ 
 فَ]]]]]]]]]]]نِْعَم الُحْس]]]]]]]]]]]ُن ِم]]]]]]]]]]]ْن َس]]]]]]]]]]]بَبِ 

 م]]]]]]]]]]ن َس]]]]]]]]]]لَبِ ) عب]]]]]]]]]]دُ (فنعم]]]]]]]]]]ْت 
  

إّن مص]ادره ك]ان منھ]ا ال]ديني ، ونلحظ بعد ھذه األمثلة عن مص]ادر الص]ورة عن]د الش]اعر   
و ، ش]]عري واألمث]]ال وم]]ا ج]]ادت ب]]ه الطبيع]]ة المتحرك]]ة وم]]ا ك]]ان حول]]ه والت]]اريخي والم]]وروث ال

وأفاد م]ن األس]اليب البالغي]ة ف]ي ، فجاءت منسجمة مع عصره وواقعه المعيش ، استثمرھا الشاعر 
ت]]أتي م]]ن منطق]]ة ال]]وعي الع]]ام الت]]ام بمعن]]ى أن (إنج]]از ص]]وره الت]]ي ج]]اءت متمي]]زة معاص]]رة ألنھ]]ا 

  . )736()طاقھا قبل أن يسرقھا الخيال كليّة وتقع في الغموضالمنطق يتحكم بالصورة ويحدد ن
لق]]د عبّ]]رت ص]]ور الش]]اعر عّم]]ا اعتم]]ل ف]]ي نفس]]ه م]]ن مش]]اعر عنيف]]ة أزاء مھجوي]]ه فح]]اول   

  الكش]]]]]]]ف عنھ]]]]]]]ا وتص]]]]]]]ويرھا وإعطاءھ]]]]]]]ا عالق]]]]]]]ات فني]]]]]]]ة أس]]]]]]]ھمت ف]]]]]]]ي إنج]]]]]]]از لوحت]]]]]]]ه 
  .الھجائية 
وأحاطت]ه  يال]ه الواس]ع ال]واعيانطلقت من موھبت]ه وخ، إنَّ صور الشاعر كثيرة كما ونوعا   

التش]بيه ، الخبر واإلنش]اء : كل أساليب البالغة العربية (الفريدة باللغة مفردات وتراكيب واستعماله 
  .  )737()الطباق والجناس والتكرار ومختلف طرائق اإليقاع... والكناية ، المجاز ، 

ھا صيغت على عدة أن]واع وبتقري صور الشاعر التي انجزتھا تقنيات البناء الھجائي وجدنا  
  :منھا 

  
  :صورة الھدف -1

ويظھر فيھا المھجو ھدفا ثبته الشاعر وسدد إليه سھام ھجائه فانھالت الصفات الھجائية على 
ھذا الھدف لتكّون في النھاية صورة فيھا كثير من التفاصيل المتنوعة أسھمت كلھا في رس]م مالم]ح 

فظھ]رت ف]ي قص]ائد كثي]رة ، ش]يع ف]ي ھجائي]ات الش]اعر صورة المھجو النھائية ويعد ھذا الن]وع األ
  :يقول فيھا ھاجيا الدستور وَمْن سنّه  )738()يدي ھذه رھن(منھا قصيدته 

 وم]]]]]ا رف]]]]]ع الدس]]]]]تور حيف]]]]]ا وإنم]]]]]ا
 س]]]]تار ب]]]]ديع النس]]]]ج حي]]]]ك ليختف]]]]ي

 أتون]]]]]]]ا ب]]]]]]]ه للنھ]]]]]]]ب ألط]]]]]]]ف س]]]]]]]لم  
 ب مقت]]]]]وال تض]]]]]رج بال]]]]]دمب]]]]]ه الش]]]]]ع
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 ب]]]]]ه وج]]]]]دت ك]]]]]ف المظ]]]]]الم مكمن]]]]]ا
        نل]]]وذ ب]]]ه م]]]ن ص]]]ولة الظل]]]م كال]]]ذي

 تح]]]]]]]]]]]وم علي]]]]]]]]]]]ه أنّ]]]]]]]]]]]ةُ الم]]]]]]]]]]]تظلم
 يف]]]]ر م]]]]ن الرمض]]]]اء بالن]]]]ار يحتم]]]]ي

  

وكتابه في مرمى سھامه الھجائية وأوغل في رسم صوره ففي ) الدستور(لقد وضع الشاعر   
اللص]]وص لنھ]]ب خي]]رات البل]]د وم]]ن ) كتّاب]]ه(س]]لما اس]]تعمله ) الدس]]تور(الص]]ورة األول]]ى يظھ]]ر 

عالي]ة غي]ر متدني]ة فك]ان الب]د م]ن ) الع]راق(شاعر صور خي]رات بل]ده انزياحات ھذه الصورة إن ال
وف]ي الص]ورة الثاني]ة ، ض]الة الس]ّراق ) الدس]تور(فك]ان ، وجود سلّم يكون الوس]يلة الناجع]ة للنھ]ب 

ف]ي ) الدس]تور(ووف]ر ھ]ذا ، س]تارا يخف]ي تح]ت نس]جه الم]تقن قت]يال وھ]و الش]عب ) الدس]تور(يظھر 
أنّات المظلومين ) الدستور(الظالم وفي الوقت نفسه ظلت تحوم على  صورة أخرى مالذا آمنا للقاتل

وفي الصورة األخي]رة م]ن ھ]ذه اللوح]ة الھجائي]ة يس]تدعي الش]اعر ص]ورة تراثي]ة لتك]ون ختام]ا ف]ي 
  . تكوين المالمح النھائية للوحته وھي صورة المستجير من الرمضاء بالنار 

صورة لمھجوي]ه أو أكث]ر م]ن ھ]دف ص]ّوب فتظھر أكثر من  )739()المحّرقة(أما في قصيدته 
فقد قّسم الشاعر لوحته الھجائية على مجموعة أھداف ألن]ه بص]دد ھج]اء أص]ناف م]ن ، نحو ھجاءه 

  :يقول فيھا ، الناس تجمعھم صفات منحرفة يرفضھا الشاعر بحكم تكوينه النفسي 
 وھ]]]]]ذا ال]]]]]ذي إح]]]]]دى يدي]]]]]ِه بجيب]]]]]ه
 ول]]]و فتش]]]]وا من]]]]هُ الس]]]]البيَن ش]]]]اھدوا

 ي رغ]]]]م النع]]]]يِم وش]]]]رخهِ وھ]]]]ذا ال]]]]ذ
 وھ]]]ذا ال]]]ذي إْن أعج]]]ب الن]]]اَس قولُ]]]هُ 
        وھ]]]]]]ذا ال]]]]]]ذي ق]]]]]]د فّخمْت]]]]]]هُ ش]]]]]]ھادةٌ 

 وأخراھم]]]]]]]ا تلھ]]]]]]]و بش]]]]]]]اربِه كب]]]]]]]را  
 خاللھم]]]]ا العاھ]]]]اُت محش]]]]ورةً حش]]]]را
 يُ]]رى ح]]امالً وجھ]]اً م]]ن الحق]]ِد ُمص]]فّرا
 مش]]]]]]ى لي]]]]]]ريھم أنّ]]]]]]هُ ف]]]]]]اتٌح مص]]]]]]را
 خالَص]]]]]تُھا أّن الفت]]]]]ى ق]]]]]ارٌئ س]]]]]طرا

  

فف]ي ، الشاعر في ھذا المقطع رسم صور حس]ية فيھ]ا تفاص]يل كثي]رة لمھجوي]ه لقد استطاع   
البيت األول والبيت الثاني يصور الشاعر مھجوه تصويرا دقيقا يعتمد عل]ى رص]د حرك]ات المھج]و 

أم]]ا ف]]ي البي]]ت الثال]]ث اس]]تدعى الش]]اعر تركيب]]ا توص]]يفيا ل]]ه دالل]]ة تراثي]]ة ، المنب]]أة ع]]ن تعجرف]]ه 
  ه اآلخ]]]]]]]]]ر ذي الوج]]]]]]]]]ه المص]]]]]]]]]فر م]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]دة حق]]]]]]]]]ده واجتماعي]]]]]]]]]ة لتص]]]]]]]]]وير مھج]]]]]]]]]و

أما في البيت الرابع فمھجو الشاعر قد أعجبه الكالم المنمق فأص]ابه الغ]رور وُخيّ]ل ل]ه أن]ه ، الدفين 
أما في البيت الخامس ينال الشاعر من مھجوه المتباھي بشھادة خالصتھا عند الشاعر ، فاتح البلدان 

  :لشاعر يستدعي البيت المشھور ألبي نواس أنھا ال تساوي إال سطرا واحدا وكأن ا
        فق]]]]ل لم]]]]ن ي]]]]ّدعي ف]]]]ي العل]]]]م فلس]]]]فة

 حفظ]]]]ت ش]]]]يئا وغاب]]]]ت عن]]]]ك أش]]]]ياء  
  

الت]ي ھج]ا  )740()الحزبان المتآخيان(وتظھر صورة المھجو الھدف أيضا في قصيدة الشاعر 
ي]ة نح]وھم فيھا بع]ض رج]ال السياس]ة فجعلھ]م الش]اعر ھ]دفا وب]دأ ب]إطالق مفردات]ه وتراكيب]ه الھجائ

  : يقول فيھا ، راسما أكثر من صورة في لوحته الھجائية 
 زخ]]]]]]اريُف ق]]]]]]وٍل تعتَلِيھَ]]]]]]ا َرَكاَك]]]]]]ةٌ 
]]]ھا الق]]]وُل الص]]]حيُح تطايح]]]تْ   إذا مسَّ
        وألع]]]]]]اُب ص]]]]]]بياٍن تم]]]]]]رُّ بمس]]]]]]رحٍ 

 ويب]]]]]]]]ُدو عل]]]]]]]]يھنَّ الَخن]]]]]]]]ا والتب]]]]]]]]ذلُ   
 كم]]]ا م]]]رَّ يمش]]]ي ف]]]ي الس]]]نابِل منج]]]لُ 

يق]]]]]]]]وُم عليھ]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]لُّ ي]]]]]]]]وٍم ممث]]]]]]]]ُل 
  

لق]]د ثب]]ت الش]]اعر مھجوي]]ه ھ]]دفا وأخ]]ذ ي]]رميھم بص]]ور ھجائي]]ة متالحق]]ة ل]]م تس]]مح لمھجوي]]ه   
فھم زخاريف ركيكة ال تنتمي للق]ول األص]يل والفح]ش واالبت]ذال ب]اٍد ، بالتخلص من ھجوم الشاعر 

) المنجل(عليھا وھم أيضا سنابل تتطايح عندما يمر بھا منجل القول الصحيح والشاعر يشير لنفسه بـ
صور مھجويه في صورة ثالثة في ھذه اللوحة ألعاب صبيان يحركھا كل يوم ممثل وكأن الشاعر وي

ال]]ذي يق]]دم عروض]]ه ف]]ي الش]]وارع والس]]احات العام]]ة لتس]]لية الص]]بيان ) الع]]رائس(يعن]]ي مس]]رح 
  ) .الممثل(والمحرك الذي يتالعب بھا ويرسم لھا أدوارھا ھو المستعمر 
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الش]اعر الش]باب الالھ]ث وراء مظھ]ره بع]د أن أھم]ل ھج]ا  )741()شباب ضائع(وفي قصيدته   
يقول في أحد مقاطھا ، قضايا بلده الوطنية والمھجو الھدف عند الشاعر ھم ھؤالء النفر من الشباب 

:  
 وك]]]]]لَّ أني]]]]]ق الث]]]]]وب ُش]]]]]دَّ ِرباطُ]]]]]هُ 
 يم]]]]]]]]وُع إذا م]]]]]]]]ّس الھجي]]]]]]]]ُر رداَءهُ 
 ت]]]]]]راهُ خل]]]]]]يَّ الب]]]]]]ال أن راح داھن]]]]]]اً 
        ول]]]]]]يَس علي]]]]]]ٍه م]]]]]]ا تكام]]]]]]َل زيّ]]]]]]هُ 

 إل]]]]]ى عن]]]]]ٍق يُعش]]]]]ي العي]]]]]ون لماع]]]]]ا  
كم]]]]]ا انح]]]]]ل ش]]]]]مٌع بالص]]]]]الء فماع]]]]]ا 
 وإن ق]]]]]د ذك]]]]]ا من]]]]]هُ األري]]]]]ُج فض]]]]]اعا
 إذا َع]]]]]]ِرَي الخل]]]]]]ُق الكثي]]]]]]ُر وجاع]]]]]]ا

  

لقد وضع الشاعر مھجو نص]ب عيني]ه وب]دأ ب]إطالق ھجائ]ه عل]ى نقط]ة أخ]ذت تنم]و وتتس]ع   
ع]ة كلھ]ا الت]ي كرس]ھا الش]اعر للني]ل م]ن شيئا فشيئا لتكتمل مالمح صورة المھج]و ف]ي األبي]ات األرب

اللم]اع ال]ذي يعش]ي العي]ون لش]دة لمعان]ه ومھج]وه م]ائع إذا ) ربطة العنق(مھجوه األنيق ذي الرباط 
منحٌل بالحرارة كالشمع والشاعر يشير إلى ظ]اھرة الميوع]ة الت]ي ال تتناس]ب أن تك]ون ، مّسه الحر 

ج]]اع أو ع]]ري إذا م]]ا تكام]]ل ملبس]]ه وزينت]]ه ص]]فة للرج]]ال ويظھ]]ر المھج]]و وھ]]و ال يعب]]أ بش]]عبه إن 
  .وعطره 
لقد أثقل الشاعر كاھل مھجوه بھذه الص]ور وزاد ف]ي ھجائ]ه بم]ا ص]ّور م]ن تفاص]يل أغن]ت   

  .صورته الھجائية المثيرة للمتلقي والقاسية على المھجو في الوقت نفسه 
ورة لھ]م ھجا الشاعر رجال السلطة ورس]م ف]ي ك]ل بي]ت ص] )742()يوم الشھيد(وفي قصيدته   

  :يقول فيھا ، وقد شّد صور بعضھا ببعض بالعطف واإليقاع الموسيقي معا 
 نىال]]]]]]]دُ  ھم ك]]]]]]]لُّ ك]]]]]]]أنّ  والممتل]]]]]]]ونَ 

 بم]]]]]ا ي]]]]]رى مس]]]]]تعمرٌ  والص]]]]]ادعونَ 
 مط]]]]]]]]امعٍ  بف]]]]]]]]اجرتِ  والمولع]]]]]]]]ونَ 

  

 ھم أص]]]]]]]]]]]]]نامُ ك]]]]]]]]]]]]أنَّ  والف]]]]]]]]]]]]ارغونَ   
 امُ خ]]]]]]]]]]]دّ  مُ مت]]]]]]]]]]]ى ي]]]]]]]]]]]أمرھُ  مُ فھُ]]]]]]]]]]]
  ھا وقي]]]]]]]]]]]امُ عن]]]]]]]]]]]دَ  م قع]]]]]]]]]]]ودٌ فلھُ]]]]]]]]]]]

  

وق]د أف]اد م]ن الطب]اق ، من مھجويه ھدفا ص]وب إلي]ه م]ا يش]اء م]ن الھج]اء لقد اتخذ الشاعر   
  .والتناظر اإليقاعي في تراكيبه ليثري لوحته الھجائية فنيا 

، لقد تابع الشاعر مھجويه وانھال عليھم ھجاًء من دون أن يترك لھم أي فرصة لتخلص منه   
  نام لك]]]]]]]]]]نھم ف]]]]]]]]]]ارغون كاألص]]]]]]]]]]، فھ]]]]]]]]]]م ممتل]]]]]]]]]]ون يحس]]]]]]]]]]بون أنفس]]]]]]]]]]ھم ك]]]]]]]]]]ل ال]]]]]]]]]]دنى 

وھم خدم المستعمر يصدعون لما يأمرھم به وھ]م مولع]ون بالف]اجرات والمط]امع الت]ي ال ، الجوفاء 
الحركية ذات المص]در ) القيام والقعود(ينفكون عنھا قياما وقعودا وقد نجح الشاعر بتوظيفه صورة 

  .الديني حين صّور عالقته مھجويه بفاجرات المطامع 
التي ھجا بھا أحد كبار رجال  )743()غضبة(يضا في قصيدته ويظھر ھذا النوع من الصورة أ  

السلطة والشاعر بدأ بتحديد ھدفه ثم انھالت تفاصيل الصورة بالتتابع لتكّون في نھاية المقطع صورة 
  :يقول فيھا ، ھجائية واضحة المالمح 

 ب]]]]]]]]]ه ك]]]]]]]]]الغرابِ  ق]]]]]]]]]ومٍ  وزع]]]]]]]]]يمُ 
 هُ فُ فيم]]]]]]]]]]]]]]]ا ال يش]]]]]]]]]]]]]]]رِ  يغت]]]]]]]]]]]]]]]رُّ 
 هِ ألق]]]]]]]]]]]]]]وا بمعدتِ]]]]]]]]]]]]]] أنْ  يغت]]]]]]]]]]]]]]رُّ 

 الغب]]]]]]]]]اء تك]]]]]]]]]اُد تق]]]]]]]]]رُؤه ب]]]]]]]]]ادي
 أض]]]]]]حى وزي]]]]]]را فاغت]]]]]]دى رھق]]]]]]ا
        [ أن]]]]]]]]]]]]]]َت مطي]]]]]]]]]]]]]]ةٌ َعري]]]]]]]]]]]]]]تْ 

 كب]]]]]]]]]]رُ  هِ وف]]]]]]]]]]ي خطواتِ]]]]]]]]] ص]]]]]]]]]غرٌ   
 كي]]]]]]]]]]ف يغت]]]]]]]]]]رُّ  المغف]]]]]]]]]]لِ  جھ]]]]]]]]]]لُ 
 يجت]]]]]]]]]]رُّ  ف]]]]]]]]]]راحَ  الطع]]]]]]]]]]امِ  َعف]]]]]]]]]]نَ 

 ب]]]]]]]]]]]]]]الظنِّ ال َخب]]]]]]]]]]]]]]ٌر وال ُخْب]]]]]]]]]]]]]]رُ 
 مث]]]]]]]]]]ل الحم]]]]]]]]]]ار ي]]]]]]]]]]ؤده ال]]]]]]]]]]وزرُ 
 منھ]]]]]]]]]ا الُش]]]]]]]]]وى وتأّك]]]]]]]]]َل الظھ]]]]]]]]]رُ 

  

، شد عليه أكثر من صورة وكأنه يتسلى به ويستخف أيضا لقد ثبت الشاعر مھجوه ھدفا وح  
فھ]و غب]ي يغت]ر إن ، فمھجوه وإن كان زعيما فھو غراب مغ]رور والطري]ف أنّ]ه يجھ]ل كي]ف يغت]ر 
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والشاعر يشير ھنا إلى أن مھجوه ال يختار طعام]ه ، ألقوا عفن الطعام بمعدته فراح يجتر كالحيوان 
ده ال]ذين ألق]وا ل]ه عف]ن الطع]ام فف]رح ب]ذلك وأخ]ذ يجت]ره وھ]ذه إنما يطعم بما يلقى إليه من قب]ل أس]يا

حمار أثقله الوزر فعريت أطرافه وتآكل  -وإن أصبح وزيرا–وھو أيضا ، صورة موغلة في الھجاء 
  .ظھره من شدة ما يحمل فوقه 

، لقد تنقل الشاعر في تفاصيل كثيرة من صورة مھجوه واستطاع ربط ھذه التفاصيل بعناية   
يجيا وتطورت من بداية المقطع حتى وصلت في نھايته إل]ى إتم]ام الص]ورة الھجائي]ة بك]ل فنمت تدر
  .مالمحھا 
الت]ي ھج]ا بھ]ا أح]د  )744()عبد الحمي]د كرام]ي(وحضرت صورة المھجو الھدف في قصيدته   

السياسيين العراقيين وقد بدأ الشاعر لوحته برسم صورة شمطاء عفا عليھا الزمن وأفاد م]ن انزي]اح 
  :يقول فيھا ، صورة مھجوه إلى المتلقي  لصورة إليصاھذه ال

 أبص]]]]]]رُت ش]]]]]]مطاًء تتي]]]]]]هُ وفوقَھ]]]]]]ا
 جس]]]]]]ٌد تع]]]]]]ّوَض ب]]]]]]الحليِّ وَجرِس]]]]]]ه
        ف]]]ذكرُت كي]]]َف يُش]]]دُّ م]]]ن متغط]]]رسٍ 

 تش]]]]]]]]ُكو الض]]]]]]]]ياَع ق]]]]]]]]الدةٌ وس]]]]]]]]وارُ   
 إذ َغ]]]]]]]]اَض من]]]]]]]]هُ ش]]]]]]]]بابهُ الف]]]]]]]]وارُ 
 واھ]]]]]]ي الض]]]]]]ميِر ض]]]]]]ميرهُ المنھ]]]]]]ارُ 

  

ص]]ورة يح]]اول ش]]دَّ ض]]ميره المنھ]]ار كم]]ا تح]]اول الش]]مطاء أن إن مھج]]و الش]]اعر ف]]ي ھ]]ذه ال  
ولك]ن ال س]بيل لكليھم]ا ف]ي ، وبتعويضه بالحلي والقالئد واألساور ، تستعيد ربيع جسدھا الذي ولى 

ويظھر الشاعر وقد سيطر على ھدفه المھجو فأنزله منزلة ، فالعطار ال يصلح ما أفسد الدھر ، ذلك 
  . وضيعة حين صّوره بھذه الصورة

وقد ھجا  )745()في مؤتمر المحامين(ويتكرر ظھور المھجو ھدفا لھجاء الشاعر في قصيدته   
  :يقول فيھا ، ) الوسطية(في مقطع نفرا تخلى عن أبناء شعبه وادعى أنه يمثل 

 ولَِك]]]]]]]]]]ْن َعل]]]]]]]]]]ى نَفَ]]]]]]]]]]ٍر أَوَس]]]]]]]]]]طٍ 
ُم]]]]]]]]وعِ   قَِعي]]]]]]]]ٍد ويَك]]]]]]]]َرهُ َس]]]]]]]]عَي الجُّ
 فَ]]]]]]]]ال ھُ]]]]]]]]َو لِلَش]]]]]]]]عِب ف]]]]]]]]ي ُكلِّ]]]]]]]]هِ 

        ا َش]]]]]]]]]َغلْت َنفَس]]]]]]]]]ھَاَولَِك]]]]]]]]]ن َكم]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]َد َك]]]]]]]]]]]]]]]]]اللّبَِن الَخ]]]]]]]]]]]]]]]]]اثِرِ     تَجمَّ
 إل]]]]]]]]]ى الَخي]]]]]]]]]ِر َك]]]]]]]]]المرأَِة الَع]]]]]]]]]اقِرِ 
 َوال ھُ]]]]]]]]]]]]]]َو لِلَجانِ]]]]]]]]]]]]]]ِب اآلَخ]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 بِنَحي]]]]]]]]]]يِن أُخ]]]]]]]]]]ُت بَنِ]]]]]]]]]]ي َع]]]]]]]]]]اِمرِ 

  

لقد ُعِرَف ع]ن الش]اعر تم]رده العني]ف أزاء الحل]ول الباھت]ة فيم]ا يتعل]ق بقض]ايا ش]عبه ل]ذلك   
وق]د ص]ّوره ب]اللبن الخ]اثر  –المھج]و  –طع من ھذا المعطى لصيب ھدف]ه انطلق ھجاؤه في ھذا المق

بعد آثر الجمود على الحركة فھو يكره السعي الى الخير كالمرأة العاقر التي يدخل ف]ي نفس]ھا ش]يء 
في  )أشغل من ذات النحيين(ثم يستدعي الشاعر مثال عربيا قديما وھو ، من الحقد على أبناء غيرھا 

  .صور بھا حال النفر األوسط استعارة مقذعة ي
لقد تفرعت تفاصيل كثيرة من نقطة النمو التي بدأ بھا الشاعر لتلتحم معا فيما بعد في انج]از   

  .صوري ھجائي نال الشاعر به من مھجويه 
الت]]ي ھج]ا بھ]]ا الش]اعر السياس]]ة  )746()الجزائ]ر(وتظھ]ر ص]]ورة المھج]و الھ]]دف ف]ي قص]]يدة   

  :ل فيھا الفرنسية في الجزائر المحتل يقو
 ل]]]]]]ِك الوي]]]]]]ُل م]]]]]]ن رائ]]]]]]ٍم أطمع]]]]]]تْ 
 وحادي]]]]]]]]]]]]]]ٍة أنزل]]]]]]]]]]]]]]ْت ركبَھ]]]]]]]]]]]]]]ا
 في]]]]]]]ا عجب]]]]]]]اً م]]]]]]]ن ُدب]]]]]]]ى ُمھل]]]]]]]كٍ 
 ول]]]]]]]]ٍص يج]]]]]]]]وُس خ]]]]]]]]الَل ال]]]]]]]]ديا
 ومس]]]]]]]]]]تذئٍب يس]]]]]]]]]]تميُل الرع]]]]]]]]]]اةِ 
        ل]]]]]]]]]]ِك الوي]]]]]]]]]]ُل ف]]]]]]]]]]اجرةً علّق]]]]]]]]]]تْ 

 دَم الراض]]]]]]]]]]]]]عيَن ولَ]]]]]]]]]]]]]م تش]]]]]]]]]]]]]بعِ   
 خ]]]]]]]]]]داعاً عل]]]]]]]]]]ى م]]]]]]]]]]ذئٍب مس]]]]]]]]]]بعِ 
 عل]]]]]]ى ال]]]]]]زرِع والض]]]]]]رِع ُمس]]]]]]تَودعِ 

 ِه األورعِ ِر ف]]]]]]]]]]]]]ي ب]]]]]]]]]]]]]زِة األفق]]]]]]]]]]]]]
 لتلج]]]]]]]]]]]]أَ ِمن]]]]]]]]]]]]هُ إل]]]]]]]]]]]]ى مف]]]]]]]]]]]]زعِ 

 عل]]]]]]ى المخ]]]]]]دعِ ) ص]]]]]]ليَب المس]]]]]]يحِ (
  

                                                
 . 4/37: الديوان  )744(
 . 4/89:  ن.م)745(
 . 4/233: الديوان  )746(



 

بسھام ھجائ]ه المتت]ابع وب]دأ لوحت]ه برس]م ص]ورة بش]عة لھدف]ه ) فرنسا(لقد استھدف الشاعر   
ال]ى ص]ورة أم ، حين تحولت ص]ورة األم ال]رؤوم الحاني]ة عل]ى رّض]عھا المش]فقة عل]يھم ، ) فرنسا(

وھي أيضا الغادرة الت]ي أنزل]ت م]ن آم]ن ، نكى أنھا ال تشبع من ذلك تستطعم دم أبنائھا الرضع واأل
بھا على الذئاب والسباع ويعجب الشاعر ف]ي ص]ورة أخ]رى أن تس]تأ م]ن الحش]رة الض]ارة الُمھلك]ة 

ويخ]تم الش]اعر لوحت]ه ، على الزرع والض]رع وھ]ي ل]ص متس]تر ك]ذباً بالحض]ارة وال]دين ) فرنسا(
الت]ي ) بائع]ة الھ]وى(يھا بالوي]ل ثاني]ة مص]ورا إياھ]ا بالف]اجرة التي دعى عل) فرنسا(بصورة مھجوه 

فوق مخدعھا لتمارس تحت ھذا الص]ليب العھ]ر والرذيل]ة وھ]ي ص]ورة لھ]ا ) صليب المسيح(علقت 
  .تداعياتھا المقذعة 

التي ھج]ا الش]اعر  )747()أزح عن صدرك الزبدا(وتظھر صورة المھجو الھدف في قصيدته   
  ي المخزوم]]]]]]]ي والش]]]]]]]اعر عب]]]]]]]د الوھ]]]]]]]اب البي]]]]]]]اتي ف]]]]]]]ي مقط]]]]]]]ع منھ]]]]]]]ا ال]]]]]]]دكتور مھ]]]]]]]د

  :يقول فيھا  )748(وآخرين 
 وغ]]]]]]]]]]]]]]]افيَن ابتن]]]]]]]]]]]]]]]وا طنب]]]]]]]]]]]]]]]اً 
 َرض]]]]]]]]]]]]]]وا ب]]]]]]]]]]]]]]العلِم ُمرَتفق]]]]]]]]]]]]]]اً 
 وَج]]]]]]]]]]]]]ابُوا ع]]]]]]]]]]]]]الَم الفُص]]]]]]]]]]]]]حى
 فَھُ]]]]]]]]]]]]]]]م إن ُعميّ]]]]]]]]]]]]]]]ْت َس]]]]]]]]]]]]]]]بلٌ 
 َوھُ]]]]]]]]]]]]]]]م ال يبس]]]]]]]]]]]]]]]طوَن ي]]]]]]]]]]]]]]]داً 
 وھُ]]]]]]]]]م يرث]]]]]]]]]وَن َم]]]]]]]]]ن َص]]]]]]]]]لَحوا
 ي]]]]]]]]]]]]]]رون الح]]]]]]]]]]]]]]ق مھتض]]]]]]]]]]]]]]ماً 

 ق]]]]]]]]]]]]]د ھُتِك]]]]]]]]]]]]]تْ ) أمَّ الض]]]]]]]]]]]]]اد(و
 لمواوال يعن]]]]]]]]]]]]]]ون م]]]]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]]]]

        بھ]]]]]]]]]]]]م ع]]]]]]]]]]]]وٌز ال]]]]]]]]]]]]ى م]]]]]]]]]]]]ددٍ 

 ث]]]]]]]]]]]]]ووا ف]]]]]]]]]]]]]ي ظلِّ]]]]]]]]]]]]]ِه َعَم]]]]]]]]]]]]]دا  
 وب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اآلداِب متَّس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َدا
]]]]]]]]]]]]]وا ِمن]]]]]]]]]]]]]هُ َم]]]]]]]]]]]]]ا َش]]]]]]]]]]]]]ردا  ولمُّ
 ي]]]]]]]]]]]]]]]روَن الالِح]]]]]]]]]]]]]]]َب النََج]]]]]]]]]]]]]]]َدا
 تُمي]]]]]]]]]]]]]]]]]ُز الغ]]]]]]]]]]]]]]]]]يَّ والرش]]]]]]]]]]]]]]]]]دا
 وھ]]]]]]]]]]]م يخش]]]]]]]]]]]ون م]]]]]]]]]]]ن فس]]]]]]]]]]]دا
 وق]]]]]]]]]]]]]]]ول الح]]]]]]]]]]]]]]]ق مض]]]]]]]]]]]]]]]طھدا

 ق]]]]]]]]]]]]]]د ُجلِ]]]]]]]]]]]]]]دا) الض]]]]]]]]]]]]]]اد(ورّب 
 بأي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِة طعن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍة نُف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دا
 وأن]]]]]]]]]]]]]]]]]َت تري]]]]]]]]]]]]]]]]]دھم َم]]]]]]]]]]]]]]]]]ددا

  

بع]د أن ثب]تھم الش]اعر ھ]دفا يص]يبه بھجائ]ه ، الشاعر بالنمو شيئا فش]يئا تبدأ صورة مھجوي   
فصور مھجويه غافين ثاوين في بيوت ابتنوھا يتس]دون اآلداب ويتك]أون ب]المرفق عل]ى ، كيف أراد 

العلم وھم الجّوابون في عالم اللغة يلّمون ما شرد منه وي]رون الواض]ح م]ن الفص]حى وھ]م يعتق]دون 
بما امتلكوا من علم عكفوا زمنا طويال في سبيل تحصيله وق]د اس]تطاع ) الضاد(أنھم المدافعون عن 

الشاعر أن يمزج في لوحته ھذه الصور الحسية والذھنية معا من دون أن تطغى صورة على أخرى 
بل ربما قد يفھم المدح من صوره لك]ن ، ومن الالفت أن الشاعر لم يورد صورة ھجائية واضحة ، 

ّور مھجويه العارفين باللغة وأسرارھا بھذه الصور أراد تثبيتھم ليجھز عليھم الشاعر يبدو حينما ص
ومقتل ھؤالء عند الشاعر أنھم في عوز الى ، كالصياد الذي تغافل عن فريسته ليصطادھا في مقتل 

ونيل مراتبه العليا إن لم تدفعوا باطال وتتخذوا موقفا صلبا  والتبحر بهمدد وكأنه يقول ما قيمة العلم 
  .في الحق وأھله 

وھي من الھجاء الخاص ھجا  )749()آليت(وكذلك ظھرت صورة المھجو الھدف في قصيدته   
،  )750(بھا الشاعر الكاتب المصري غالي شكري الذي حرضته الحكومة العراقية للنيل من الشاعر 

  :يقول فيھا 
 ومخن]]]]]]]]]]]]]]]ٍث ل]]]]]]]]]]]]]]]م يُحتس]]]]]]]]]]]]]]]بْ 

 وق]]]]]]]]]]]]]]اَء ض]]]]]]]]]]]]]]ميَرهُ .. أقع]]]]]]]]]]]]]ى 
 ف]]]]]]]]]]]ي ثيِّ]]]]]]]]]]]ٍب ُخِطبَ]]]]]]]]]]]ْت وبك]]]]]]]]]]]رِ   

 م]]]]]]]]]]آلَن م]]]]]]]]]]ن رج]]]]]]]]]]ٍس وعھ]]]]]]]]]]رِ 

                                                
 . 6/205: الديوان  )747(
ف]]ي أح]]د اللق]]اءات وم]]رد ھ]]ذا الھج]]اء تخل]]ي ھ]]ؤالء ع]]ن ) رحم]]ه هللا(محم]]د حس]]ين األعرج]]ي أخبرن]]ي ب]]ذلك ال]]دكتور  )748(

 .الجواھري في موقف ظّن الشاعر أنھم سنده فيه 
 . 7/41: الديوان  )749(
 .) 125(مجلة فيض الكوثر العدد : ظ  )750(



 

 لھ]]]]]]]]]]]]]]]ا) عقرب]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ (ك]]]]]]]]]]]]]]]ذناِب 
 ِص م]]]]]]]]]]ا تك]]]]]]]]]]وغ]]]]]]]]]]اٍل ك]]]]]]]]]]أرخ

 ل]]]]]]]]]]]م يع]]]]]]]]]]]ُل ق]]]]]]]]]]]دري مدَح]]]]]]]]]]]هُ 
 أس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لمتُهُ للمبتلي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ

ولم]]]]]]]]]]]]]]]]ْن ب]]]]]]]]]]]]]]]]رى أظف]]]]]]]]]]]]]]]]اَره 
        يض]]]]]]]]]]]وي بم]]]]]]]]]]]ا يُغ]]]]]]]]]]]ذى ب]]]]]]]]]]]هِ 

 س]]]]]]]]]]مٌّ عل]]]]]]]]]]ى الع]]]]]]]]]]ذباِت يج]]]]]]]]]]ري
 ُن أج]]]]]]]]]]]]وُر غي]]]]]]]]]]]]ر ذواِت طھ]]]]]]]]]]]]رِ 
 وبذِم]]]]]]]]]]]]ِه لَ]]]]]]]]]]]]م ي]]]]]]]]]]]]دُن ق]]]]]]]]]]]]دِري
 ـ]]]]]]]]]]]َن الع]]]]]]]]]]]ارفيَن بِ]]]]]]]]]]]ه بمص]]]]]]]]]]]رِ 
ي  قَل]]]]]]]]]]]]]]ُم المباح]]]]]]]]]]]]]]ِث والتح]]]]]]]]]]]]]]رِّ
 ش]]]]]]]]]]]]]]]ھٌم ويس]]]]]]]]]]]]]]]مُن ب]]]]]]]]]]]]]]]التھِري

  

لقد استھدف الشاعر مھجوه في لوحته الھجائية ھذه من ب]دايتھا ح]ين ص]ّوره بالمخن]ث وب]دأ   
أكان]ت أم مھج]وه ثيب]ا أم كان]ت  -متھكما–بتسديد ھجاء انھال على المھجو بقسوة فالشاعر ال يعرف 

يرا ولكن]ه م]آلن رجس]ا بِكراً حتى يُحسب لھا وظھر مھجو الشاعر في صورة أخرى أنه يمتلك ضم
وعھرا ثم يصوره بالغادر بانزياح داللة ذنب العقرب وسمھا الجاري في مغدوريھا ويصل الش]اعر 
الى ذروة ھجائية عندما صّور مھجوه صورة ش]ديدة اإلق]ذاع فھ]و ع]اھر ورخيص]ة أيض]ا مس]تثمرا 

ألبي]]ات ف]]ي رس]]م مالم]]ح ص]]ورته ث]]م يع]]ّرج الش]]اعر ف]]ي ا) أرخ]]ص(وطباق]]ه ) غ]]الي(اس]]م مھج]]وه 
  .فمدحھم ال يرفع قدر الشاعر وذممھم ال يحط منه ، األخيرة بتصوير مھجوه ومحرضيه ھازئا بھم 

لقد جاولنا التمثيل لصورة الھدف التي  استثمرھا الشاعر في كل اتجاھ]ات ھجائ]ه السياس]ي   
في تصوير مھجوي]ه بص]ور تنوع]ت مص]ادرھا وتراكيبھ]ا والج]و ، واالجتماعي والخاص وغيرھا 

  .وتأثيره في إنجاز لھذه الصورة ، نفسي الذي عاش فيه ال
  

  :الصورة المتضادة  -2  
وفيھ]]ا يقّس]]م الش]]اعر الص]]ورة عل]]ى ج]]زئين األول يرس]]م في]]ه ص]]ورته والث]]اني يص]]ور في]]ه   

ت]نحط ص]ورة ، فبقدر ما ترتفع ص]ورة الش]اعر ، مھجويه ويخلق بين ھذين الجزئين عالقة عكسية 
تحمل في مكنونھا صراعا بين خصمين أحدھما متضاٌد م]ع اآلخ]ر أو  وكأن ھذه الصورة، مھجويه 

ويبدو أن الشاعر سيّق ھذا النوع داللة النتصاره على ، بين صورتين إحداھما تُجھز على األخرى 
الت]ي  )751()ھاش]م ال]وتري(وقد حضرت الصورة المتضادة في قصائد كثيرة منھا قصيدة ، خصومه 

  :يقول فيھا ، ين متضادتين الواحدة أزاء األخرى رسم الشاعر في مقطع منھا صورت
 م]]]]اذا يض]]]]ر الج]]]]وع ؟ مج]]]]د ش]]]]امخ
 أن]]]]]]ي أظ]]]]]]ل م]]]]]]ع الرعي]]]]]]ة مرھق]]]]]]ا
 يتبجح]]]]]]]ون ب]]]]]]]أن موج]]]]]]]ا طاغي]]]]]]]ا
 ك]]]ذبوا فم]]]لُء ف]]]م الزم]]]ان قص]]]ائدي
تس]]]]تل م]]]]ن أظف]]]]]ارھم وتح]]]]ط م]]]]]ن 
 أن]]]]]ا ح]]]]]تفھم أل]]]]]ُج البي]]]]]وت عل]]]]]يھم
 خس]]]]ئوا فل]]]]م ت]]]]]زل الرجول]]]]ة ح]]]]]رة
 واألمثل]]]]]]ون ھ]]]]]]م الس]]]]]]واد ف]]]]]]ديتھم

 ملك]]]]]]]]]]ين األجنب]]]]]]]]]]ي نفوس]]]]]]]]]]]ھمبم
 أي وق]]]]]د ج]]]]]]احم) ھاش]]]]]م(أعلم]]]]]ت 

 أن]]]]]]]]ا ذا أمام]]]]]]]]ك م]]]]]]]]اثال متجب]]]]]]]]را
 وأم]]]]]ط م]]]]]ن ش]]]]]فتي ھ]]]]]زءا أن أرى
 أرث]]]]]]ي لح]]]]]]ال مزخ]]]]]]رفين حم]]]]]]ائال
        [ در أب]]]]]]]]]]ي يران]]]]]]]]]]ي شاخص]]]]]]]]]]ا

 إن]]]]]]]ي أظ]]]]]]]ل م]]]]]]]ع الرعي]]]]]]]ة س]]]]]]]اغبا  
 إن]]]]]]]ي أظ]]]]]]]ل م]]]]]]]ع الرعي]]]]]]]ة الغب]]]]]]]ا
 س]]]]]]]]دوا علي]]]]]]]]ه مناف]]]]]]]]ذا ومس]]]]]]]]اربا
 أب]]]]]]]]دا تج]]]]]]]]وب مش]]]]]]]]ارقا ومغارب]]]]]]]]ا

 م وتث]]]]]]]]]ل مج]]]]]]]]]دا كاذب]]]]]]]]]اأق]]]]]]]]]دارھ
 أغ]]]]]]ري الولي]]]]]]د بش]]]]]]تمھم والحاجب]]]]]]ا
 ت]]]]]]أبى لھ]]]]]]ا غي]]]]]]ر األماث]]]]]]ل خاطب]]]]]]ا
 ب]]]]]]]األرذلين م]]]]]]]ن الش]]]]]]]راة مناص]]]]]]]با
 ومص]]]]]]عدين عل]]]]]]ى الجم]]]]]]وع مناكب]]]]]]ا
 ھ]]]]]]ذا األدي]]]]]]م ت]]]]]]راه نض]]]]]]وا ش]]]]]]احبا
 أط]]]]]أ الطغ]]]]]اة بشس]]]]]ع نعل]]]]]ي عازب]]]]]ا
 عف]]]]]]ر الجب]]]]]]اه عل]]]]]]ى الحي]]]]]]اة تكالب]]]]]]ا
 ف]]]]]ي ح]]]]]ين ھ]]]]]م متكھم]]]]]ون مض]]]]]اربا
 اللھ]]]]]]]اجرات لح]]]]]]]ر وجھ]]]]]]]ي ناص]]]]]]]ب

  

، لقد وظف الشاعر أربعة عشر بيتا ألفت مقطعه الھجائي لرسم صورتين متضادتين   
يحط من صورة ، صورته وصورة مھجويه وخلق بينھما عالقة عكسية فبقدر ما يرفع صورته 
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فھو يفضل البقاء من أبناء شعبه جائعا إذا كرس خصومه الجوع سالحا يفتك بالجماھير ، مھجويه 
سدود تحاول منعه من الوصول الى بغيته ثم يستدعي الشاعر صوت المتنبي وھو موج طاغ وھم 

وقد ُملَء ، فھو الذي تجوب قصائده المشارق والمغارب وھم الكاذبون المدعون نقيض ذلك 
استدعاؤه التاريخي بالكبرياء والتعالي على كذب خصومه في الحجر عليه وھو أيضا الحتف الذي 

ãΝ[ما يشاء وكأن الشاعر يشير الى اآلية الكريمة  يلج بيوت مھجويه ويفعل فيھم œ3. Í‘ô‰ ãƒ ÝVöθ yϑ ø9 $# öθ s9uρ 

÷Λä⎢Ζä. ’ Îû 8lρ ã� ç/ ;ο y‰ §‹t± •Β 3 ∩∠∇∪[)752(  

باقتراح صورته وصورة مھجويه المتضادتين على المتلقي على طول ويستمر الشاعر   
زئة بمھجويه التي أبيات مقطعه الھجائي ومن صوره المتميزة في لوحته ھذه تلك الصورة الھا

وھي صورة حسية تعبر عن حركة معينة للشفتين ) وأمط من شفتيَّ (استطاع رسمھا بثالثة ألفاظ 
يقوم بھا اإلنسان تعبيرا عن ھزئه بشيء ما مستثمرا منھا داللة االستخفاف بمھجويه مھما ارتفعت 

  .مواقعھم السياسية 
  :يقول فيھا  )753()داءأنا الف(وحضرت الصورة المتضادة أيضا في مقطوعته   

 َغ]]]]]]]ِذيْت بش]]]]]]]تِمَك س]]]]]]]يَد الش]]]]]]]عراءِ 
 َعلَق]]]]]]ْت زواِحفُھ]]]]]]ا بمج]]]]]]ِدَك مثلَم]]]]]]ا
]]]]]َم األرج]]]]]اُس ذك]]]]]َرَك مثلم]]]]]ا  وتھضَّ
َل ُعنُص]]]رٌ   ِم]]]ن ع]]]الِم الجب]]]روِت نُ]]]زِّ
ضٍ   ك]]]]]]اَن الغري]]]]]]]َب بع]]]]]]]الٍم ُم]]]]]]]تَمخِّ
        وأَن]]]]]]]ا الف]]]]]]]داُء لمخل]]]]]]]ٍص ُمتَع]]]]]]]ذِّبٍ 

 دي]]]]]]]]]]داُن أوبِئَ]]]]]]]]]]ٍة بغي]]]]]]]]]]ِر غ]]]]]]]]]]]ذاءِ   
 لي]]]]]]]]]ُق بدوح]]]]]]]]]ٍة علي]]]]]]]]]اءِ طَم]]]]]]]]]َع الع

 ِض]]]]]]]]]]يَِم األري]]]]]]]]]]ُج بجيف]]]]]]]]]]ٍة نتن]]]]]]]]]]اءِ 
 )754()الجبن]]]]]اءِ (ك]]]]]ان الغري]]]]]َب بع]]]]]الِم 

 َع]]]]]]]]ن خ]]]]]]]]ائٍن ومخ]]]]]]]]رٍب وُمرائ]]]]]]]]ي
]]]]]]]]]]ا ال]]]]]]]]]]دعيَّ فَفِديَ]]]]]]]]]]ةٌ لِِح]]]]]]]]]]َذائي  أَمَّ

  

وھما تتصارعان على طول ، لقد رسم الشاعر صورتين متضادتين له ولمھجويه   
سيد الشعراء وھم فھو ، ط صورته مھجويه نحت، وبقدر ما تسمو صورته ، ھجائية مقطوعته ال

بعد أن علقت زواحفھم وھم عليق يطمع به وھو المجد والدوحة العلياء ه ديدان أوبئة غذاؤھا شتم
بمجده وھو األريج الطيب وھم األرجاس الذين تھضموا ذكره وھم أيضا الجيفة النتناء التي ابتلي 

ثم يستكمل الشاعر مالمح الصورتين في آخر أبيات ، بھا األريج وھو العنصر المتجبر وھم الجبناء 
ليحط من ، لحذائه  اءه فصورھم فدومقطوعته حين يصور نفسه فدية لكل مخلص متعذب أما مھجو

  .باحتقار واضح صورتھم 
التي ھجا بھا الشاعر  )755()كما يستكلب الذيب(من الصور في قصيدته  وعظھر ھذه النيو  

  :طالب مجد كاذب يقول في أحد مقاطعھا  نفرا من الحاكمين ومتملقيھم من
ُغنِي  َمَش]]]]]]]ْت إِل]]]]]]]يَّ بَُعوَض]]]]]]]اٌت تُل]]]]]]]دِّ
 م]]]ا أَغ]]]َرَب الِجل]]]َف لَ]]]م يَعلَ]]]ْق بِ]]]ِه أََدبٌ 
 َوَص]]]]]اِحِب الُس]]]]]وأَِة النَك]]]]]َراِء أَع]]]]]َوَزهُ 
 تَس]]]]ُعوَن َكلب]]]]اً َع]]]]وى َخلِف]]]]ي َوفَ]]]]وقَھُمُ 
 ِمّم]]]]ْن َغ]]]]َذْتھُم ق]]]]وافيَّ الَّت]]]]ي َرَض]]]]عتْ 

 أَل]]ٌف فَم]]ا انتَفَص]]تْ  َوقَب]]ُل أَل]]ٍف َع]]وى
 ي]]]]]ا ُمنَط]]]]]ويَن َعل]]]]]ى بُغِض]]]]]ي لَعلّھُ]]]]]مُ 

 َوھَ]]]]]]ْل يًِح]]]]]]سُّ َدبِي]]]]]]َب النَّم]]]]]]ِل يَعُس]]]]]]وبُ   
 َوِعن]]]]]]]]]]َدهُ لِلَك]]]]]]]]]]]ِريِم الُح]]]]]]]]]]رِّ تَأِدي]]]]]]]]]]]بُ 

 َمس]]لُوُب◌ُ  ثَ]]وٌب َعن]]هُ ، َك]]ي يَس]]تَُر النَ]]اَس 
 ض]]]]]وٌء ِم]]]]]َن القََم]]]]]ر ِالَمنبُ]]]]]وِح َمس]]]]]ُكوبُ 
 َدِم]]]]]]]ي فَِعن]]]]]]]َدھُُم ِم]]]]]]]ن فَيِض]]]]]]]ِه ُك]]]]]]]وبُ 

]]]]]]]]]دَ ( ]]]]]]]]]تِم األََعاِري]]]]]]]]]بُ ) أَب]]]]]]]]]ا ُمحسَّ  بِالشَّ
 أَنّ]]]ى ُكن]]]ُت َمحبُ]]]]وبُ ، أَنّ]]]ي لِ]]]َدى النَ]]]]اِس 
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 تغل]]]]ي الح]]]]زازات ف]]]]يھم أّن أرؤس]]]]ھم
 ويس]]]]]تثير ش]]]]]جاھم أص]]]]]يٌد عص]]]]]رت
        ي]]]]]]ردد الجي]]]]]]ل ع]]]]]]ن جي]]]]]]ل أواب]]]]]]ده

 دوٌن وكعب]]]]]]ي رفي]]]]]]ع الش]]]]]]أن مرھ]]]]]]وبُ 
 من]]]]]]]ه الخط]]]]]]]وب وش]]]]]]]دته التجاري]]]]]]]بُ 

فھ]]]]]]ن ف]]]]]]ي ال]]]]]]دھر تش]]]]]]ريق وتغري]]]]]]ُب 
  

وقد جعل ،  وعالن اصورته وصورة مھجويه كدأبه في ھذ، يعرض الشاعر في ھذا المقطع   
يرسم معالم واضحة  متفوقة عليھا شامخة أزائھا وكأنه، صورته تسيطر على صورة مھجويه 

وفي ھذا ، للمتلقي كي يتقراھا مفضال صورة الشاعر المترفعة على صورة مھجويه المنحطة 
ه وورة اليعسوب كبير النحل الذي ال يلتفت إلى دبيب النمل وھم مھجوالمقطع يظھر الشاعر بص

ه وفما أحس بھا وھو الكريم  األديب ومھجو تلدغهالذين ظھروا بصورة بعوضات تسعى للشاعر 
تسعون كلبا عوى (ومن جديد ھذه الصورة  الذي تنبحه الكالبأجالف يعوزھم األدب وھو القمر 

وھم ال قدرة لھم على مواجھته  ماٍض أبداً ال يبالي أحداً فھو ،  أمامهال إن الكالب عوت خلفه ) خلفي
ثم يستدعي الشاعر صورة المتنبي ، فاختاروا مجبرين العواء خلفه دليال على جبنھم وخوفھم منه 

ه له إال بوب أين حّل وما بغض مھجويوالشاعر مح، ن قدره فما نالت م، الذي شتمته األعاريب 
خصومه وأرفع شأنا وھو األصيد الذي عالي فكعب قدمه أعلى من رؤوس ال وھو، لھذه المكانة 

  .شدته التجاريب وعصرته الخطوب وامتدت قصائده في المشرق والمغرب 
المتضادة لإلجھاز على خصومه معليا شأنه  ةمن الصور وعلقد وظف الشاعر ھذا الن  

لينطلق ، ليه الطبيعة من صورھا مستثمرا ما شاء من الدالالت التاريخية والشعرية وما جادت ع
ھذا النمط من تمرده وتعاليه على مھجويه وتذمره من ضياع المعايير واختالل الموازين في ترتيب 

فكان ھو العقل الواعي الحاضر الذي أعاد ترتيب األوراق ووضع ، الناس بحسب مراتب شأنھم 
ة حالين أحدھما صالحط على حروفھا فعرض صورتين تناظر أحدھما األخرى وتظھر االنق

، لتنتھي ھذه المقابلة الصورية بانتصار صورة الشاعر على صورة مھجويه  ةمنحرف ىخرواأل
وإذا كان أحد الشعراء يؤمن بأن الضد يظھر حسنه الضد فالجواھري بھذا النمط آمن بأن الضد 

  .يظھر قبح الضد 
  :الصورة القلقة -3

إنما يجعل ھذه ، ى تحديد مالمح واضحة للمھجو ھي الصورة التي ال يستقر الشاعر فيھا عل
فال ، وھي أيضاً حرص الشاعر على أن يظل المھجو ينتقل بعدة مالمح ، المالمح في مھب الشيوع 

إمعانا في إشاعة ما به من صفات ، تكاد تتوقف ھذه الصورة على تشخيص محدد يظھر به المھجو 
كالوحش الذي يمزق  –أي الشاعر  –فھو ،  بمعنى آخر أن الشاعر يجعل مھجوه ممزقاً ، سيئة 

والشاعر في ھذا النوع من الصورة ، فريسته ليكون عبرة لكل من يحاول أن يدخل في صراع معه 
يحاول الدوران حول المھجو لتدمير كل صفاته فلربما تكون ھناك صفات جيدة وأخرى سيئة عند 

ء إلطفاء كل األضواء لتبدو كل جوانب لكن الشاعر يحاول أن ينفذ إلى الجانب المضي، المھجو 
  .مھجوه مظلمة 

مالمح ) (بورتريه(وأحسب أن ھذه الصورة ھي عنوان فنية الشاعر ألنّه ليس رسام
بل أنّي (إنما ھو صانع ومبتكر لصور في ذھنه اختزنھا لوقت يريده وھي دليل خبرته ، ) شخصية

وغالبا ما جاء ھذا  )756()ھجو من جوانب سيئةأعد الصورة القلقة معيار تفوق الشاعر بما يبتدعه للم
التي يقول  )757()طرطرا(قصيدته المشھورة النوع من الصورة في قصائد الشاعر التھكمية ومنھا 

  :في مقطع منھا 
 إي طرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]را تطرط]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري 
 وطبّل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي لك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لِّ م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

 وھلّل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي وكبّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري  
 يخ]]]]]]]]]]]]]]]زي الفت]]]]]]]]]]]]]]]ى وزّم]]]]]]]]]]]]]]]ري
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 وس]]]]]]]]]]]]]]]]]بّحي بحم]]]]]]]]]]]]]]]]]د م]]]]]]]]]]]]]]]]]أ
 أعط]]]]]]]]]]]]]]]ي س]]]]]]]]]]]]]]]ماِت ف]]]]]]]]]]]]]]]ارعٍ 
 واغتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بي لض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فدع
 وعطّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ري ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اذورةً 
 وص]]]]]]]]]]]]]]]]يّري م]]]]]]]]]]]]]]]]ن ُجَع]]]]]]]]]]]]]]]]لٍ 

الظ]]]]]]]]]]]]]]]الم ظُل]]]]]]]]]]]]]]]ـ وش]]]]]]]]]]]]]]]بّھي  
 وألبس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي الغب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي واأل
 وأفرغ]]]]]]]]]]]]]]]ي عل]]]]]]]]]]]]]]]ى المخ]]]]]]]]]]]]]]]ا
 أو قي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل أن مج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َدھم
 أو قي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل أن بطَش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ھم
 وإن ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذا المستعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ
 أھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]وُن م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ذباب]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةٍ 
 فھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تطي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُر ح]]]]]]]]]]]]]]]]]]رةً 
 وذاك ل]]]]]]]]]]]]]]]]و ل]]]]]]]]]]]]]]]]م يس]]]]]]]]]]]]]]]]تعر
       فغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الطي وك]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ابري

 م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ون وش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]كر أبت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]مردٍل لبحت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 س]]]]]]]]]]]]]]]]]]مات لي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٍث قس]]]]]]]]]]]]]]]]]]ور

 يوبالم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ديح بخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر
 حديق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن زھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]ما بالص]]]]]]]]]]]]]]]]باح المس]]]]]]]]]]]]]]]]فرِ 
 حم]]]]]]]]]]]]]]]]]ق ث]]]]]]]]]]]]]]]]]وَب عبق]]]]]]]]]]]]]]]]]ري
 ني]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ث دروَع عنت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 مزي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ٌف ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أنكري
 م]]]]]]]]]]]]]]]]ن بطش]]]]]]]]]]]]]]]]ِة المس]]]]]]]]]]]]]]]]تعمرِ 
 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]ر ص]]]]]]]]]]]]]]]]]ولةَ الغض]]]]]]]]]]]]]]]]]نفرِ 
 ف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي مس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]تحٍم ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذرِ 
 جناَحھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م يع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 جناحھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ل]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]م يط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رِ 
 وح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ّوري وزّوري

  

مّزقه فقد ، فال تحديد لمالمح واضحة له ، لقد حرص الشاعر أن ينتقل بمھجوه بعدة مالمح   
فظھر المھجو في صورة قصيرا ، ودار عليه لتدمير كل صفة فيه مطفئاً كل جوانبه ، ونثر أشالءه 

يطلب صفات الفارع وفي أخرى ضفدعا يحاول اغتصاب صفات األسد ويظھر في أخرى قاذورة 
ومرة ُجَعالً وظالما يتشبه بالصباح المسفر وفي صور أخريات يظھر غبيا وأحمق ومخنثا وھو 

ن من الذبابة ويظھر مغالطا ومكابرا ومحورا ومزورا لينتزعه الشاعر من مكانته المزعومة أھو
بعد أن تلقفه وطّوح به في كل الجھات متھكما به موغال في ھجائه بأقذع الصفات غير مبال بما قد 

  ) .العمري(ووزير داخليته ) صالح جبر(يحدث وإن كان مھجوه رئيس الوزراء آنذاك 
وھي من نمط التھكم برجال  )758()ثمر العار(رة القلقة أيضا في قصيدته وتظھر الصو  

  :يقول فيھا ، السلطة في العراق 
 أْي َجَربَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا تَجّربِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي
]]]]]]]]]]]]]]]]]ار ِف]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  ّك]]]]]]]]]]]]]]]]]إِبَرِة البّحَّ
 وَك]]]]]]]]]]]]]]الطُيُور ِف]]]]]]]]]]]]]]]ي الَس]]]]]]]]]]]]]]]َما
 أْي َجَربَ]]]]]]]]]]]]]]]]ا ِويَح]]]]]]]]]]]]]]]]ِك َم]]]]]]]]]]]]]]]]ا
 أَُك]]]]]]]]]]]]]]]]]]لُّ ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]وٍم تَْطلَِعي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـ
 ُم]]]]]]]]]]]]ذنٍَّب ِم]]]]]]]]]]]]ن َفض]]]]]]]]]]]]ِل م]]]]]]]]]]]]ا
 فَتَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اَرةً بِمش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِرقٍ 

 َجَربَ]]]]]]]]]]]ا ف]]]]]]]]]]]ي ك]]]]]]]]]]]لِّ ي]]]]]]]]]]]و أيْ 
ِعي]]]]]]]]]]]]]]]]ـ  أْي َجَربَ]]]]]]]]]]]]]]]]ا ك]]]]]]]]]]]]]]]]ْم تَدَّ
        إْذ أن]]]]]]]]]]]]]]]]ِت للفَج]]]]]]]]]]]]]]]]رِة تم]]]]]]]]]]]]]]]]ـ

 تَكتَّلِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي تَحّزبِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  
 َعاِص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]فٍَة تَذب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]َذبِي
ةً تَقلَّبِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي  ِء ُح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَّ
 أَص]]]]]]]]]]]]]]]لََف َوجھَ]]]]]]]]]]]]]]]ِك الَغبِ]]]]]]]]]]]]]]]ي
 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]َن لل]]]]]]]]]]]]]]]]]َوَرى بُِكوَك]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 أَعِطيتِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِه ِم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن َذنَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 َوتَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اَرةً بِمغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ِربِ 
 ٍم ُحلّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ةً تَجلبَبِ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي

 ْم تُ]]]]]]]]]]]]]]وھَبِيـ]]]]]]]]]]]]]]َن َعفَّ]]]]]]]]]]]]]]ةً لَ]]]]]]]]]]]]]]
 ـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]تِطيَن ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]رَّ َمرَك]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 

  

فصوره كبوصلة البحار التي ال ، لقد بعثر الشاعر عامداً مالمح مھجوه إيغاالً في التھكم به 
ثم يؤكد على ، وكأّن الشاعر يوحي لنا بھا النوع من الصورة ، تعرف ثباتاً عند اشتداد العاصفة 

لالفت ھنا أن صورة الطير في السماء تدل ذلك حين صور مھجوه طيرا حرا يتقلب في السماء وا
ليسبغ على مھجوه ) تقلبي(لكن الشاعر قلب ھذه الداللة حينما جاء بالفعل ، على الحرية واالنطالق 

إنما أراد تلك الطيور المدجنة التي ، ألن الشاعر ال يريد الطيور الحرة ) التلقب(صفة مذمومة وھو 
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لھا حتى تبدأ بالقيام بحركات مسلية وماكرة ومنھا التقلب  ويصفر، ما إن يطلقھا صاحبھا في الجو 
  .رأسا على عقب 

ثم يستمر الشاعر بالتالعب بمھجوه الغبي صلف الوجه الذي يطلع للناس في كل يوم بشكل   
مختلف وبحلة جديدة فيميل للمشرق تارة وللمغرب تارة أخرى داللة عدم ثباته على أي رأي أو فكر 

  .دينية وھو المدعي العفة التي لم توھب له فھو فاجر تمتطي للرذيلة شر وسيلة  أو عقيدة سياسية أو
لقد حّول الشاعر مھجوه في ھذا النوع من الصورة إلى كرة ركلھا بحسب ما يشتھي وبدا   

ونعتقد أن الشاعر إنما استعمل ھذا النوع من الصورة داللة ، مھيمنا عليه غير آبه لموقعه السياسي 
خصومه وكأنه يتسلى بھم وال يقيم لھم أي وزن فاستطاع انتزاعھم من كل استقرار على تھكمه ب

حاولوا اللجوء إليه وجعلھم عرضة للتھكم والتندر والسخرية من قبل الجماھير وقد نجح الشاعر 
باختياره وزنا شعريا مالئما للحفظ والتداول والشيوع في األمثلة التي ذكرناھا لھذه الصورة فضال 

  .انتقائه ألفاظا وتراكيب أغنت بدالاللتھا التھكمية فنية لوحته الھجائية  عن حسن
  

  :الصورة المباغتة  -4
وفيھا يباغت أو يفاجئ الشاعر المھجو نفسه بما ليس في حسبانه أن يكون كما أظھره 

ويمكن أن نعّرفھا بأنھا نقل ، وأيضا يفاجئ المتلقي حين يصّور المھجو بھذه الصورة ، الشاعر 
ألن (وھذا أيضاً يعد معيار لفنية الشاعر ، ومن جنس إلى جنس ، نوعية المھجو من نوع إلى نوع 

وجاء ھذا النوع من الصورة في قصائد  )759()أھم تعريف للنمطية ھو التوقع والفن عكس النمطية
  :التي ھجا بھا رجال الدين ) المقصورة(منھا 

 وھ]]]]]]]]]]]]]]]ذا بعّمت]]]]]]]]]]]]]]]ِه س]]]]]]]]]]]]]]]اخراً 
 تج]]]]]]]]]]]]]يُء المط]]]]]]]]]]]]]امُع منق]]]]]]]]]]]]]ادةً 
 وليت]]]]]]]]]]]]]َك تحس]]]]]]]]]]]]]ُب أزي]]]]]]]]]]]]]اَءھم
 فتل]]]]]]]]]]]َك اللف]]]]]]]]]]]ائُِف ك]]]]]]]]]]]األقحوانِ 
        تط]]]]]]]]ُق المس]]]]]]]]ابُح م]]]]]]]]ن حولھ]]]]]]]]]ا

 يرفُعھ]]]]]]]]]ا للعل]]]]]]]]]ى) الج]]]]]]]]]نِ (م]]]]]]]]]ن   
إلي]]]]]]]]]]]ِه إذا ش]]]]]]]]]]]اَء أو ل]]]]]]]]]]]م يش]]]]]]]]]]]ا 
ب]]]]]]]]]ى  فتجم]]]]]]]]]ُع منھ]]]]]]]]]ا زھ]]]]]]]]]وَر الرُّ
 بھ]]]]]]]ا العل]]]]]]]ُم ي]]]]]]]نفُح طي]]]]]]]َب الش]]]]]]]ذا
 ل]]]]]]]]]]]]]]]]]تعلَن أنَّ مالك]]]]]]]]]]]]]]]]]اً أت]]]]]]]]]]]]]]]]]ى

  

فھم إذا توقعوا أن يھجوھم أحٌد ما ، خر لقد باغت الشاعر مھجويه ونقلھم من نوع إلى نوع آ  
لكن ، فإّن ھجائه ينصب على مكانتھم مثالً أو طريقة أدائھم االجتماعي أو حتى تحصيلھم العلمي 

التي يرفعونھا ) العمة(فتھكم من طرائق ارتداءھم ، الشاعر فاجأھم ساخراً من حيث ال يحتسبون 
صور الھجائية المباغتة لتشمل أزياءھم وألوانھم وكأنھم يسخرون من الجن ثم يوسع الشاعر دائرة 

المشبه بزھور الربى وعمائمھم التي ينفح منھا العلم كطيب الشذا ثم يجھز الشاعر عليھم وھم في 
مجيء المالئكة وھذه ھي ذروة المباغتة التي ) طقّھا(التي يعلن ) المسابح(مجلسھم بصورة تلك 

  .أراد الشاعر بھا مفاجئة مھجويه 
التي فاجأت المھجو والمتلقي في  )760()عبدة الجبورية(ر الصورة المباغتة في قصيدة وتظھ  

آن واحد فلربما يتوقع الجبوري أو متلقي ھذا الھجاء أن الشاعر سوف يھجو الجبوري بأنّه ال 
لكن أن يصور ، أو أنّه بخيل او أنه متحامل على الشاعر وغير ذلك ، يستحق مرتبته العلمية مثال 

ر الجبوري بامرأة ويزيد على ذلك بأنھا غجرية فھذا ما لم يكن في حسبان الجبوري أو الدكتو
حين صّوره ، والحال تنطبق على مھجوه اآلخر في القصيدة الصحافي عبد القادر البراك ، المتلقي 

  :يقول الشاعر في مقطع من القصيدة ، قرداً تابعاً لتلك الغجرية 
 األس]]]]]]]]]]]]]]]يا) عب]]]]]]]]]]]]]]]دةَ (أال ي]]]]]]]]]]]]]]]ا 

 اً لمفت]]]]]]]]]]]]]]]]]]تنٍ وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا كرب]]]]]]]]]]]]]]]]]]
 ِن والنش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]واِت واللغ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ   

 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا فّراَج]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الك]]]]]]]]]]]]]]]]]]ربِ 
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 وي]]]]]]]]]]]]]ا ُحرم]]]]]]]]]]]]]اِت مغص]]]]]]]]]]]]]وبٍ 
 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]ا س]]]]]]]]]]]]]]]]]ّحارةً ت]]]]]]]]]]]]]]]]]ذكي
 وتنق]]]]]]]]]]]]]]ُل ك]]]]]]]]]]]]]]فَّ مختض]]]]]]]]]]]]]]بٍ 
 وتب]]]]]]]]]]]]]]]دُل قف]]]]]]]]]]]]]]]رةً ص]]]]]]]]]]]]]]]ديّت
 تح]]]]]]]]]]]]]]ّدت مكم]]]]]]]]]]]]]]ن الض]]]]]]]]]]]]]]بِّ 
        والع]]]]]]]]]]]]]َب ِعق]]]]]]]]]]]]]ُدھا الزاھ]]]]]]]]]]]]]ي

 وي]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ح]]]]]]]]]]]]]]]]]]الً لمغتص]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 حي]]]]]]]]]]]]]]]]اَض الم]]]]]]]]]]]]]]]]اِء باللھ]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 آلخ]]]]]]]]]]]]]]]]ر غي]]]]]]]]]]]]]]]]ر ِمختض]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 بمرع]]]]]]]]]]]]]]]ى مم]]]]]]]]]]]]]]]رٍع عش]]]]]]]]]]]]]]]بِ 

 ال]]]]]]]]]]]]]]]]]ذنبِ وحلّ]]]]]]]]]]]]]]]]]ت عق]]]]]]]]]]]]]]]]]دةَ 
 فويھ]]]]]]]]]]]]]]]ةَ جح]]]]]]]]]]]]]]]رِه الخ]]]]]]]]]]]]]]]ربِ 

  

لقد صّور الشاعر مھجوه الدكتور األكاديمي على صورة غجرية تبيع اللذة الرخيصة فنقله   
وأظھره بما ليس فيه موغالً في ھجائه حين نقله من ، ومن جنس إلى جنس ، من نوع إلى نوع آخر 

  .فضالً عن المھجو  ونظن أنّه باغت المتلقي أيضاً ، الحقل العلمي إلى الحقل الغجري 
فمن العدل أن يأخذ مھجوه ) البراك(ثم ينتقل الشاعر في القصيدة نفسھا للمھجو اآلخر   

  :يقول في أحد مقاطع القصيدة ، اآلخر نصيبه من الھجاء أيضا 
 عج]]]]]]]]]]]]]]]بٍ ) ق]]]]]]]]]]]]]]]ادرٍ (بق]]]]]]]]]]]]]]]درِة 

 )مب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]روكٌ (وراَح الق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رُد 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]ُر م]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن لفائِفھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا  ينشِّ
 ول]]]]]]]]]]]وُح الط]]]]]]]]]]]يِن ف]]]]]]]]]]]ي ي]]]]]]]]]]]ِده

) دن]]]]]]]]]]]]]]انيرٍ (يع]]]]]]]]]]]]]]ضُّ عل]]]]]]]]]]]]]]ى 
 ويُلف]]]]]]]]]]]]]]]]]ي عن]]]]]]]]]]]]]]]]]َدھا لعق]]]]]]]]]]]]]]]]]اً 
        وس]]]]]]]]]]]]]]اَل لع]]]]]]]]]]]]]]اُب مرتغ]]]]]]]]]]]]]]بٍ 

 أرتن]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا الج]]]]]]]]]]]]]]]]]]دَّ باللع]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ   
 يلّ]]]]]]]]]]]]]]]]]م حش]]]]]]]]]]]]]]]]]ائَش العش]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 

 )ض]]]]]]]]]]]]]]باباٍت م]]]]]]]]]]]]]]ن الس]]]]]]]]]]]]]]حبِ (
 )الكت]]]]]]]]]]]]]]]بِ (يعي]]]]]]]]]]]]]]]ُث بمن]]]]]]]]]]]]]]]زِل 

 يلقّ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ط عض]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة الَكلَ]]]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 
 ص]]]]]]]]]]]ُدوقاً ع]]]]]]]]]]]ن من]]]]]]]]]]]ى ك]]]]]]]]]]]ذبِ 
 وج]]]]]]]]]]]]]]]]فَّ غلي]]]]]]]]]]]]]]]]ُل مرتع]]]]]]]]]]]]]]]]بِ 

  

فة مجال عمله إلى فنقله من دائرة الصحا) البراك(لقد رسم الشاعر صورة مباغتة لمھجوه   
فھو يتبع غجرية يعاضدھا في عملھا وكأّن الشاعر يشير إلى ما كان يفعله ، أن يكون قرداً وأّي قرد 

وأحسب أن ھذا الھجاء من أقذع ما ، البراك من الترويج لمواقف الدكتور الجبوري العدائية للشاعر 
الذي لم يكن ، ا النوع من الصور ھجا به الشاعر أحد مھجويه مستثمراً عنصر المفاجأة في رسم ھذ

  .وال بحسبان المتلقي من جھة أخرى ، بحسبان المھجو من جھة 
، يتضح لنا من متابعة تقنيات بناء الصورة الھجائية عند الشاعر أنھا جاءت على عدة أنواع   

وقد ، فظھرت صورة المھجو الھدف والصورة المتضادة والصورة القلقة والصورة المباغتة 
وعّرفناھا بما ينسجم معھا تأصيالً منا كلك نوع من أنواع الصور ، ا بعض األمثلة لكل نوع أوردن

  .الھجائية عند الشاعر 
لقد ظھرت صور الشاعر بأنواعھا وكثرتھا وھي مشحونة بانفعاالته النفسية وقد استثمر   

وھبته صھر ألفاظه واستطاع بم، دالالتھا الحسية والذھنية فضالً عن أنواعھا لشد المتلقي إليه 
  وإيقاعاته وأفكاره معاً إلنضاج الصورة الھجائية وإخراجھا من دون 

   )761()التوازن بين الصوت والصورة والفكرة(وقد حقق ، ترھل 
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  الخاتمة
خرجت الدراسة بجمل]ة ، بعد ھذا البحث في ھجائيات الجواھري في موضوعھا وفنّھا   

  :كن إدراجھا على النحو اآلتي من النتائج يم
وق]د س]اقه للتعبي]ر عّم]ا ، إن الھجاء غرض له حضور واضح في شعر الج]واھري  -1  

وت]وزع عل]ى ع]دة اتجاھ]ات وھ]ي الھج]اء ، اعتمل في نفسه من انفع]االت ف]ي مواق]ف مختلف]ة 
ول]]م ، وفي]]ه يھج]]و الش]]اعر ص]]ور انح]]راف السياس]]ة وم]]ا ترت]]ب عليھ]]ا م]]ن مفاس]]د ، السياس]]ي 

ومنھ]]]ا األمريكي]]]ة ، فق]]]د ھج]]]ا السياس]]ات الغربي]]]ة ، ص]]ر بھجائ]]]ه عل]]]ى السياس]]ة العراقي]]]ة يقت
ولرؤيت]]ه الخاص]]ة إزاء م]]ا ، والبريطاني]]ة والفرنس]]ية واألس]]بانية ؛ الرتباط]]ه بأح]]داث عص]]ره 

والھج]اء الخ]اص وھ]و م]ا ھج]ا ب]ه أو ، وحضر ھذا االتجاه ف]ي ثم]ان وخمس]ين م]رة ، يجري 
وم]]ن مختل]]ف مس]]تويات المجتم]]ع ، ف]]ي ش]]عره أو ف]]ي ذكريات]]ه  ع]]ّرض ب]]أفراد ذك]]ر أس]]ماءھم

وف]]ي الھج]]اء ، وحض]]ر ف]]ي س]]ت وعش]]رين م]]رة ، السياس]]ي واالجتم]]اعي والثق]]افي وغيرھ]]ا 
وينعى عليه ض]ياع مع]ايير وق]يم ، االجتماعي يأخذ الشاعر على المجتمع ألواناً من االنحراف 

، َملبس]اً وس]لوكاً وغيرھ]ا ، ب]الغرب  مثل خمول الشباب ودكتاتورية اإلقطاع والجھ]ل والتش]به
  .وحضر في أحدى عشرة مرة 

وف]]ي ھج]]اء رج]]ال ال]]دين يھج]]و الج]]واھري بع]]ض ال]]ذين نّص]]بوا أنفس]]ھم رج]]االً لل]]دين   
  متقنع]]]]]]]]]]]]]ين بالتف]]]]]]]]]]]]]اف الجھل]]]]]]]]]]]]]ة ، منح]]]]]]]]]]]]]رفين ع]]]]]]]]]]]]]ن الش]]]]]]]]]]]]]ريعة الس]]]]]]]]]]]]]محة 

ث]رة مستغلين صفحات ناصعة سابقة من رجال رفعوا من شأن ال]دين فوق]ف ھ]ؤالء ع، حولھم 
وحضر ھذا االتجاه ف]ي خم]س ، في تقدم العلم وانتفعوا من المؤسسة الدينية من غير وجه حق 

ب]]ل وج]]دنا ، ال يس]]ير الش]اعر في]]ه عل]]ى اتج]]اه واح]]د ، وثم]]ةَ ھج]]اء متع]]دد االتجاھ]]ات ، م]رات 
وب]ذلك ، وحض]ر ھ]ذا ف]ي س]ت وعش]رين  م]رة ، نصوصاً تنوعت فيھا االتجاھات آنفة ال]ذكر 



 

سواء أكان في قصيدة واح]دة ، ور الھجاء في مائة وستة وعشرين موضعا يكون مجموع حض
  . وبمجموع أبيات قارب من ألفين وخمسمائة بيت، أم في مقاطع  من قصائد 

نج]]د في]]ه الش]]اعر ، نمط]]ا ج]]اداً ، ووج]]دنا أيض]]اً أن ھجائيات]]ه اتخ]]ذت نمط]]ين مختلف]]ين   
ه ف]]ي التعبي]]ر عنھ]]ا بم]]ا تملي]]ه علي]]ه نفس]]ه ج]]اداً الج]]د كل]]، ملتزم]]اً بقض]]اياه الوطني]]ة واإلنس]]انية 

وال]]نمط الث]]اني ھ]]و الس]]اخر ال]]ذي جع]]ل الش]]اعر في]]ه خطاب]]ه ، وخلجاتھ]]ا تج]]اه الواق]]ع المع]]يش 
ذا نمطية ساخرة عبّر بھ]ا ع]ن إحساس]ه ونظرت]ه لحقيقي]ة  –وإن تلبس فيه الوجدان  –الھجائي 

تج]اذب ھ]ذا ال]نمط الس]خرية  وق]د، الواقع المّر وما ضّم من تناقضات ظ]اھرة أو غي]ر ظ]اھرة 
  .فضالً عن مشاعر الغضب ، والتھكم واالستھزاء واالحتقار 

وإن أسھمت ف]ي إط]الق ) من مواقف وأحداث تفاعل معھا(إن الدوافع الموضوعية  -2  
فھ]]و المتم]]رد ذو ، كان]]ت المن]]تج الحقيق]]ي لھجائيات]]ه ) النفس]]ية(لك]]ن دوافع]]ه الخاص]]ة ، ھجائ]]ه 

للجم]ود والرتاب]ة والقي]ود واألع]راف الت]ي تف]رض علي]ه ؛ ل]ذلك كان]ت المزاج الثائر ال]رافض 
وم]ا كان]ت ، ) إن ص]حَّ ھ]ذا التعبي]ر(نفسه الوعاء الذي انص]ھر في]ه ك]ل م]ا ي]ؤدي إل]ى الھج]اء 

وبھ]]ذا تب]]اين ، ال]]دوافع الموض]]وعية إال ق]]دحات حفّ]]زت م]]ا نفس]]ه ف]]ي إط]]الق طاقت]]ه الش]]عرية 
اص]روه  ف]ي التعبي]ر ع]ن تجربت]ه الخاص]ة لطبيع]ة الجواھري عن غيره من الش]عراء ال]ذين ع

وما تأجج فيه من انفعاالت التمرد والمشاكسة والنزوع ل]رفض الظل]م بأش]كاله ، تكوين مزاجه 
  .كلھا 

فق]]د أف]]اد م]]ن مخزون]]ه ، إن ق]]درة الش]]اعر واض]]حة ف]]ي اس]]تثماره لأللف]]اظ الھجائي]]ة  -3  
فتّص]رف ، المف]ردة طيع]ة بحس]ب تمكن]ه  فكانت اللفظة أو، الھائل الذي أمدته به مصارد لغته 

، وإن اختلف]]ت  رؤيت]]ه الفني]]ة م]]ع بع]]ض القواع]]د ، بھ]]ا وبناھ]]ا منس]]جمةً م]]ع غرض]]ه الھج]]ائي 
، وظّف]ه ف]ي نصوص]ه الھجائي]ة ، فضالً عن صور االشتقاق التي أثرى بھا بناءه  ث]راًءَ◌ بيّن]اً 

  .وبروح معاصرة ،  واستطاع في أكثر ھجائياته أن يزود المفردة بالطاقة التأثيرية
اختلف الجواھري عن غيره من الشعراء المعاصرين له باستناده إل]ى مع]ايير غي]ر  -4  

ليعب]ر بھ]ا ع]ن ، مم]ا حول]ه ، فض]الً ع]ن التقاط]ه مع]ايير معاص]رة ، المعايير التراثية للھج]اء 
  .ى الفن ولم تكن ھذه المعايير عائقاً أمامه في أن يسمو بھجائياته إلى مستو، ھموم الجماھير 

، إن التراكي]]ب الت]]ي اس]]تعملھا ف]]ي ھجائيات]]ه ج]]اءت متناغم]]ة م]]ع م]]ا أراده منھ]]ا  -5  
، وق]د تميّ]زت تراكيب]ه بمزاي]ا منھ]ا تك]رار لفظ]ة بعينھ]ا ، ومنسجمة مع ما ف]ي نفس]ه المتم]ردة 

ھ]ذا واس]تطاع أن ، وتكرار أساليب في التركيب الواح]د ف]ي ن]ص واح]د ، وتكرار جمل كاملة 
وھذه إحدى تقنياته المتمي]زة ، بتراكيب لم تضم في بنائھا أي لفظ ھجائي صريح  يسيق ھجاءه

.  
استخلصنا من إنجاز صورة المھجو عند الجواھري أنّه شاعر ھّجاء متمي]ز ؛ ألنن]ا  -6  

وكان]ت ل]ه ، قسنا إنجازه الھجائي وتميّزه بصناعة صورة المھجو صناعة مبتكرة غير تقليدية 
وتحس]]ب ل]]ه فض]]الً ع]]ن كون]]ه ش]]اعر ، دة ل]]م يقل]]د فيھ]]ا الت]]راث رؤى وأض]]واء معاص]]رة جدي]]

  .الوطنية والجماھير 
وج]دنا أّن ھن]]اك أنواع]ا لص]ورة المھج]و عن]]د ، وبع]د متابع]ة تقنيات]ه ف]]ي بن]اء الص]ورة   
وھي صورة الھدف التي يظھر فيھا المھج]و ھ]دفاً ثبت]ه الش]اعر وانھ]ال علي]ه بس]ھام ، الشاعر 
، أح]]]داھما للش]]]اعر ، ة الت]]]ي رس]]]م فيھ]]]ا ص]]]ورتين متض]]]ادتين والص]]]ورة المتض]]]اد، الھج]]]اء 

ت]نحط ، فبق]در م]ا ترتف]ع ص]ورة الش]اعر ، وخل]ق بينھم]ا عالق]ة عكس]ية ، واألخرى لمھجوي]ه 
والص]]ورة القلق]]ة الت]]ي ال يس]]تقر الش]]اعر فيھ]]ا عل]]ى تحدي]]د مالم]]ح واض]]حة ، ص]]ورة مھجوي]]ه 



 

والص]ورة المباغت]ة ، تك]ون عب]رة حت]ى ، وكأنّ]ه يمزق]ه كم]ا يم]زق ال]وحش فريس]ته ، للمھجو 
وبھ]ا ينق]ل ، فض]الً ع]ن مفاجئ]ة المتلق]ي ، التي يباغت الشاعر فيھا مھج]وه بم]ا ل]يس بحس]بانه 

  .أو من جنس إلى جنس ، الشاعر مھجوه من نوع إلى نوع 
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Al-Jawahohis Expressions of Satire 
 

By A'dil Najih Abbaas al-Buseisi 
 
 This paper attempts to show al-jawahiris ability to select 
his vocabulary and to use them in accordance with the poetic 


