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 5/5مشاهير وشخصيات وأسماء في شعر الجواهري 

  9111-9191قصائد الفترة : القسم الخامس واالخير

 مع مستدركات، وخالصات عامة    

 رواء الجصاني : بحث وتوثيق -

----------------------------------------------------- 

، محمذذد ميذذدي محاولذذة أخذذرت اكتشذذاع بعذذا عذذوالم الشذذاعر الع ذذيم/ هذذ م مسذذاهمة   

والخذوا فييمذا، مذال خذالو تجذواو وتمحذي  فذي  ، وسذفرم( 9119-9111)الجواهري 

( 9115-9199)عقذود واربعذة اعذوام  منجزم الشعري الثري ال ي امتد ازيذد مذال ثمانيذة

تسذذجيو وتوثيذذق اسذذماء شخصذذيات ومشذذاهير، وايذذرهم، مذذال العذذراقييال والعذذر  وبيذذدع 

 ...التوزيع / م التصنيع واالجان ، مع بعا التداخالت في  لك

لقد اجتيدنا، تسييالً للمتابعيال والباحثيال، وايرهم، وهذم كثيذروال علذا مذا نذدعي، اال      

،  وخاتمذة، تمتذدن بينيمذا اربعذة فصذوو، زمنيذة، توزعذت /يكوال ه ا البحذث التوثيذق بتمييذد 

ؤت فييذذا وخالليذذا تلذذا االسذذماء، وحتذذا التذذي قذذد ال تكذذوال ميمذذة، بحسذذ  رأي هنذذا، أو ر

أو انيذذا جذذاءت عذذابرة، وايذذر مقصذذودة بالشذذكو والموقذذع المناسذذ ، ولكننذذا وجذذدنا .. هنذذاا

اافضذذذو فذذذي اال نتوقذذذع عنذذذدها ايضذذذاً، للتوثيذذذق أوالً، كمذذذا للفائذذذدة المرجذذذوة منيذذذا، عنذذذد 

 . االستنتاجات المبتغاة 

اريخ لقد كانت النية أوالً اال نسجو تلا االسماء، وحس ، وقد توسع الجيذد ليشذمو تذو     

أو ) القصائد  ات الصلة، ثم امتذد اكثذر مذال  لذا، فرحنذا ننقذو البيذت الذ ي جذاء بذ  االسذم 

لمزيذد  -وقد اكتفينا ل لا الحد، مع طمذو،، الحذق، نعذد بذ  ( ... اللق  أو الكنية، او الصفة

يشمو بعا تعريع باالسذماء الذواردة، وابيذات تسذبق، أو تلحذق،  -مال ااثراء والتوضيح 

 لا بااضافة ما لذدينا مذال شذروحات ومعلومذات عذال المناسذبة، أو االسذم ... عنيالبيت الم

أسذذذتقيناها مذذذال مقذذذدمات القصذذذائد وخواتميذذذا وشذذذروحاتيا، دعذذذوا عذذذنكم مذذذا فذذذي الجعبذذذة 

واارشيع مال متابعات وخالصات توفرت لنا مال خالو معايشة الجواهري  اتذ ، واحاديثذ  

وكذم نتمنذا اال يسذمح الوقذت، وال ذروع، .. مذاالخاصة لنذا، العائليذة والشخصذية ومذا بيني

 ...واالحواو، اتمام  لا التوسع، وتلا االزادة في فترة قريبة قادمة 

أما خاتمة الفصوو االربعة فستكوال، علذا مذا نذزعم، رؤت وأراء وأسذتنتاجات تذوفرت،    

 لا مزيد مال وفي ... أستقراًء لما جاء في القصائد الجواهرية، زمنيا ومكانياً و رفاً وحاال

والتوثيق ليس للقصائد او لصاحبيا الخالد، بو وايضذاً لتذاريخ وطنذي " السياحة"القراءة و

في مجاالت الفكر والفلسفة والتأرخة والمواقذع، العامذة : وعربي وأنساني يمتد لنحو قرال

وكم نأمو اال نكوال قادريال مذال  لذا، وعليذ ، مقذدريال وشذاكريال سذلفا كذو مذال .. والخاصة

 .ي م االضافات او المالح ات، وتلا، فضال عال التصوي  والتحقيق والتدقيق سيتكرم ب
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كما نثبت مالح ة اخرت ربما تكذوال  ات فائذدة اضذافية تجرتجذا، ونعنذي بيذا اننذا سذنقوم   

تاليذذاً، وبعذذد اسذذتكماو نشذذر الفصذذوو االربعذذة، ومقذذدمتيا وخاتمتيذذا، بتوحيذذد التصذذنيفات 

اي  دوال اال نوزعيذا  -لعر  واالجان ، في اجمالي شذاموالثانوية، اي اسماء العراقييال وا

وسيسذرنا جذداً، والذا  لذا -علا عقود زمنية، كما هذي الحذاو عليذ  فذي هذ ا النشذر االولذي

وفذذي التذذالي القسذذم الخذذامس ... الحذذيال، تسذذلم مذذا سذذيرد مذذال أراء ومقترحذذات وتصذذويبات 

 صات عامة    مع مستدركات، وخال 9111-9191قصائد الفترة : ، ويشموواالخير

  

 
عراقيــوال : الفصو االوو* 

)*(
 

 
ابذو  بذي  -" أفتياال الخليج"، في قصيدة ، مؤسس الدولة االيوبيةصال، الديال االيوبي/ 9

 :9191عام 

 ..كاال َيفتُّ خبزاً، وكاال ينامج أرضاً والجنود" صال، الديال"

 يدوي، وعند منعم   قصر  مشيدج  وها هو عندم فلا  

 

 :9111براغ عام  -السياسية " بغداد"، الملا اآلشوري في قصيدة آشور بانيباو/ 9

 ...ال درن درا مال ربوع ديار، قر  المزار بيا كبعد مزار  

 باآلثار" آشور"، وتفردت هوت الحضارة فوقيا عربيةً 

 

 :9111براغ عام  -السياسية " بغداد"بشار ابال برد، الشاعر ، في قصيدة / 3

 ...قر  المزار بيا كبعد مزار  ال درن درا مال ربوع ديار، 

 باآلثار  " آشور"هوت الحضارة فوقيا عربية، وتفردت 

،  يوو مواك  االحرار    عشروال قرناً وهي تسح  خلفيا، بدم 

 ..."بشار  "والموحا ل  " الحالج"وبـ" آبال قدوس  "و" ابال المقفع"بـ

 

 :9111عام براغ  -السياسية" بغداد"ابو محسد، الشاعر في قصيدة  –المتنبي / 1

 ...ال درن درا مال ربوع ديار، قر  المزار بيا كبعد مزار  

 باآلثار" آشور"هوت الحضارة فوقيا عربية، وتفردت 

،  يوو مواك  االحرار    عشروال قرناً وهي تسح  خلفيا، بدم 

 "بشار"والموحا ل  " الحالج"وبـ" آبال قدوس  "و" ابال المقفع"بـ

دَر عار مثو ه ا العار  وهي تقطع صلب ، لم يج " ابي محسد"بـ
(*)* 
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" مذذا ا اانذذي"الذذزعيم الكذذوردي العراقذذي صذذديق الشذذاعر، فذذي قصذذيدة  ،جذذالو طالبذذاني/ 5

 :9111براغ عام  - الوطنية

 ، للوطال  ، كشوق ناء   اري   الداركشوق العيال للوسال  " جالو"شوقاً 

 

 :9119اغ عام بر -الوجدانية " ياآبال الجنابي"موسا الجنابي، الشاعر، في قصيدة / 6

 ، ن ير صنعا ، معطاء ومعطارج افتا اادية  جال" آبال الجنابي"يا 

 

بذذراغ  – "أأخذذي أبذذا سذذعد"ابذذو سذذعد، صذذديق الشذذاعر، فذذي قصذذيدة  –صذذال، خذذال  / 9

9111: 

 ..ومال ق بو ، اهدت، ستقبس جمرتي قبسا" أبا سعد  "أأخي 

 در النفساْت، يجدمج النفوس وقن إني وال ي قدر" أصال،"

 ، عال أال ترو، لغي يا فرسانفسي وهي جامحة   الكعج 

 

 :9111نادية، حفيدة الشاعر مال نجل  كفا،، بمناسبة تخرجيا مال الجامعة، عام / 1

 ،النديزهو الندت، يا بسمة الزهر  ! ديايا نا

 ، تحدرْت مال كبدييا قطعة ً مال كبد   

 

بودابست  –" أبا باسو يا"في قصيدة  ،قدم  للشاعر لجميو  تقديرا   الكامو، كحسام ص/ 1

 :9119ام ــع

 يا أبا باسو   هتاع حبي  ، مال بعيد   وفاؤم، وقري   

 

فذذي وداع ام "جعفذر الجذواهري ام نجذا،، زوجذة الشذاعر، فذي قصذيدة ( أمونذة)آمنذة / 91

 :9119عام دمشق  –الرثائية " نجا،

 ، والليو يمكث ج والتسييد ج والحرق جننأت ونفترق ج" أمونة   "ها نحال 

 

عــــر : الفصو الثاني* 
 )*( 

 

ابو  -السياسية " أفتياال الخليج"في قصيدة  قديمة،النجدية الشخصية ال، زرقاء اليمامة/ 9

 ":9191 بي عام 

 أماطت عن  قافية َشرودج ، كشفتج بامس   وج  اد   رهي 

 حيال َجلنت، مصائر قوميا، بصر  شديدج " زرقاء اليمامة"كـ
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 - وطنيذةال" بغذداد"عبد القدوس، الشاعر العباسذي، فذي قصذيدة بال  حابال قدوس، صال/ 9

 :9111براغ عام 

 ...ال درن درا مال ربوع ديار، قر  المزار بيا كبعد مزار  

 باآلثار" آشور"هوت الحضارة فوقيا عربية، وتفردت 

،  يوو مواك  االحرار    عشروال قرناً وهي تسح  خلفيا، بدم 

 .."بشار  "والموحا ل  " الحالج"وبـ" آبال قدوس  "و" ابال المقفع"بـ

 

السذذوري، صذذديق الشذذاعر، فذذي قصذذيدة  المثقذذع، ، ومينذذدابذذو عمذذر -صذذابر فلحذذوط، / 3

 :9111الوجدانية عام " دمشق"

 شآمج  واال قون السالم ، سالم  مثلما عبقتْ ، أبا عمر 

 :9113عام  براغ -السياسية" أأبا ميند"ـ وك لا في قصيدة 

 وعلا الشفام مال الجرا،، دمج أأبا ميند والجرا، فمج ، 

 

بعذذد خبذذر  ،السياسذذية" سذذالم اييذذا االسذذدج "حذذاف  االسذذد، الذذرئيس السذذوري، فذذي قصذذيدة / 1

 :9111براغ عام  -محاولة ااتيال 

 سالماً اييا االسدج سلمت وَيسلمج البلدج 

 :9116السياسية عام " بلفور في عشريال عاصمة   عشروال"ـ وك لا في قصيدة 

 اال عرام ليس تنفصمج  ،ما عاشَ  ،طام مواثق يا حاف  العيد اع

ق ـذـدمش –مواسذاة برحيذو والدتذ  " ورـوكيذع يصذبر الليذثج الصبذ"دة ـــذــ وك لا في قصي

 :9119ام ــع

 كعيدا ان  فلا  يدور، فصبراً الييا االسدج اليصورج 

دمشذق عذام  -، نجذو االسذدفذي رثذاء باسذو" يا باسو الخيو والفرساال"ـ وك لا في قصيدة 

9111: 

عر  وال َصغرج ، ياآبال االولا نيجوا" أباسو"ويا   شرع المروءات   ال صج

 

الوجدانيذة " الغضذ  الخذالق"فذي قصذيدة  احذد ملذوا الذيمال القذداما سيع بال  ي يزال /5

 :9119براغ عام  -السياسية 

 ...مال موطال الثلج زحاماً الا عدال، تسرت بين الريحج في مير بال رسال

 " ي يزال  "العيوال ب ، لموطال السحر، مال سمراء مال موطال الثلج مال خضر 

 

دمشذق عذام  -االخوانيذة " العمذاد"مصطفا طالس، وزير الدفاع السوري، فذي قصذيدة / 6

9111: 

 عماد المعالي يا أخا الفضو والندت، ويا ترَ  آدا   ، ويا خدال اشعار  
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واهري التذذي كذذاال الجذذ" وكيذذع يصذذبر اليذذث الصذذبور"االسذذد، فذذي قصذذيدة   باسذذو حذذاف/ 9

 :9119ام ــق عــدمش - برحيو والدت الرئيس السوري حاف  االسد،  فييا يواسي

 ..ويا آبال الصامديال يندن منيم، علا سو، الكفا، دم  عبير

، يمد ليا، " باسو  "وعندا   تمتدج الج ورفبعروق مجد 

 :9111عام دمشق  –" يا باسو الخيو والفرساال"ـ وك لا في رثائ ، في قصيدة 

 رج ـالخيون والفرساال يا نسقاً، مال الرجوالت تستعصي ب  السين " وباس"يا 

 

 المصذرية" دار اليالو"بمناسبة مئوية " يا هالو الفكر"جماو عبد الناصر، في قصيدة / 1

 :9119القاهرة عام  -

، هك ا  و وضيئاً العج عيد  " هالو الفكر"يا   ..في العيد السعيد 

 مال جديد  " بحسني" "تبوركتَ "، و"جماال"بوركت " هالو الفكر"يا 

 

حسني مبارا، الرئيس المصذري، وكذاال قذد احتفذا بالشذاعر عنذد زيارتذ  للقذاهرة عذام / 1

 :المصرية، بمناسبة مئويتيا" دار اليالو"في قصيدة  - 9119

، هك ا  و وضيئاً العج عيد  " هالو الفكر"يا   ..في العيد السعيد 

 مال جديد  " بحسني" "ركتتبو"، و"جماال"بوركت " هالو الفكر"يا 

 

" دار اليذذالو"، فذذي قصذذيدة المصذذرية" اليذذالو" رئذذيس تحريذذر مجلذذة ،مكذذرم عبيذذد/ 91

 :9119القاهرة عام  –بمناسبة عاميا المئوي 

، هك ا  و وضيئاً العج عيد  " هالو الفكر"يا   ..في العيد السعيد 

 شب  قعيد   لعجوز   شامخ   ،يا مسا ختام  " مكرم"يا أخي 

 في الصفوة مال صيد  وحيد  ، ثقلوا حملي مال لطع   وجود  كنت 

 

 :9119عماال عام  -" يا آبال اليواشم"حسيال بال طالو، العاهو االردني، في قصيدة / 99

 مال قريش   اسلفوا، جيالً بمدرجة   الفخار فجيال ياآبال اليواشم  

 

" يا آبال اليواشم"في قصيدة ، ينتمي النبي محمد قريش، والييم  د افخا ، احاليواشم/99

 :مخاطبا فييا الملا حسيال عام 9119 عماال  -

 ياآبال اليواشم مال قريش   اسلفوا، جيالً بمدرجة   الفخار فجيال

 

 -" يا آبال اليواشم"في قصيدة ، ينتمي الييا النبي محمد التي عربيةالقبيلة ال، قريش/ 93

 :مخاطبا فييا الملا حسيال عام 9119 عماال 

 قريش   اسلفوا، جيالً بمدرجة   الفخار فجيال ياآبال اليواشم مال
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لملذذا ا التذذي يحيذذي فييذذا" آبذذال اليواشذذم يذذا"فذذي قصذذيدة  ،زوجذذة النبذذي محمذذد خديجذذة/ 91

 :9119عام  عماال حسيال

 وبتوال" خديجة" نمينالَ شدت عروقا مال كرائم هاشم  ، بيا  

 "عقيال"و " جعفراً " و" الحسيال"وحنت عليا مال الجدود  ؤابة ، رعت 

 

 -تحيذة للملذا حسذيال" آبذال اليواشذم يذا"، فذي قصذيدة فاطمة، بنت النبي محمد -بتوو/ 95

 :9119عام  عماال

اَل   وبتوال" خديجة"شدت عروقا مال كرائم هاشم  ، بيا  نمين

 "عقيال"و " جعفراً " و" الحسيال"وحنت عليا مال الجدود  ؤابة ، رعت 

 

تحيذذة للملذذا " آبذذال اليواشذذم ايذذ"فذذي قصذذيدة  ، بذذال علذذي، حفيذذد النبذذي محمذذد،الحسذذيال/ 96

 :9119عام  عماال -حسيال

اَل   وبتوال" خديجة"شدت عروقا مال كرائم هاشم  ، بيا  نمين

 "عقيال"و " جعفراً " و" الحسيال"وحنت عليا مال الجدود  ؤابة ، رعت 

 

تحيذة للملذا " آبذال اليواشذم يذا"فذي قصذيدة  النبذي محمذد، عذمابال ابذي طالذ ،  جعفر/ 99

 :9119عماال عام  -حسيال 

اَل   وبتوال" خديجة"شدت عروقا مال كرائم هاشم  ، بيا  نمين

 "عقيال"و " جعفراً " و" الحسيال"وحنت عليا مال الجدود  ؤابة ، رعت 

 

عقيو بال عبد المطل ، عذم : او -محمد النبي ابال عمبال عبد المطل ،  عقيومسلم بال / 91

 :9119ام عماال ع -تحية للملا حسيال" آبال اليواشم يا"في قصيدة  النبي،

اَل   وبتوال" خديجة"شدت عروقا مال كرائم هاشم  ، بيا  نمين

 "عقيال"و " جعفراً " و" الحسيال"وحنت عليا مال الجدود  ؤابة ، رعت 

 
  ــــاجان: الفصو الثالث*

 

 :9111براغ عام  -السياسية " بغداد"ابال المقفع، عبد هللا، مفكر فارسي، في قصيدة / 9

 ...قر  المزار بيا كبعد مزار ال درن درا مال ربوع ديار،

 باآلثار  " آشور"هوت الحضارة فوقيا عربية، وتفردت 

،  يوو مواك  االحرار    عشروال قرناً وهي تسح  خلفيا، بدم 

 ... "بشار  "والموحا ل  " الحالج"وبـ" آبال قدوس  "و" ابال المقفع  "بـ
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براغ  -السياسية" بغداد"في قصيدة مال اعالم التصوع، الحالج، الحسيال بال منصور، / 9

 :9111عام 

 ...ال درن درا مال ربوع ديار، قر  المزار بيا كبعد مزار  

 باآلثار" آشور"هوت الحضارة فوقيا عربية، وتفردت 

،  يوو مواك  االحرار    عشروال قرناً وهي تسح  خلفيا، بدم 

 "بشار"والموحا ل  " الحالج"وبـ" آبال قدوس  "و" ابال المقفع"بـ

 

راغ ـبذفذي  –ة ــذـالوجداني" برئذت مذال الزحذوع"دة ـذـح، النبي عيسذا، فذي قصيـالمسي/ 3

 :9115ام ــــع

 ، ولم تزو الرؤوس علا الكعو    مجي   بال وما بر، السؤاو 

 اينياج مقدمي ستيال الفاً، ينط علا البعيدج علا القري 

حج عن  طفو ، كما مسح   علا الصلي   " المسيح"ويجعموج كي أمسن

 ... راء بال نصير  ، نبيو   أو أدي   أو أري   وأنب ج بالع

 

عشذذرو بلفذذور فذذي عشذذريال "فذذي قصذذيدة  ، السياسذذي البريطذذاني،آرثذذر جذذيمس، بلفذذور/ 1

 : 9116السياسية عام  "عاصمة

 ..أجيرًة ؟ وازام الجار عندكم، أأخوم؟ واري ج فيكمج الرحمج 

 ..صمج فضو ما فاَء مال نعمام، تعتبفي عشريال عاصمة، " بلفور"عشروال 

 

   9119 -9191م ، في قصائد االعوامستدركات:فصو الرابعال* 
 

 :9191االخوانية عام " أمنال علي"علا كاشع الغطاء، العالمة النجفي، في قصيدة / 9

 ..رُّ ـموالي كم لا في العدت، يوم سبقَت ب ، أا

 أنا ارس نعمتا ال ي، انطقني، فالقوو سكرج 

 

اد"في قصيدة  حمزة الشيخ علي، صديق الشاعر،/ 9  :9119االخوانية عام " صين

 مضا حمزة الصياد يصطادج بكرًة ، فآ  وقد صاَد العشيَّ ، ارابا
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بغــذذـداد  -اليجائيذة" المصذير المحتذذوم"نذوري السذعيد، السياسذذي العراقذي، فذذي قصذيدة / 3

 :9159ام ــــع

 يلي ج الناس سوط ج، ويحلعج فييم اال يخط المصايرا" آبال َ سعيد"أيا 

 قد كنتج أرجو اال ترت لا عبرة ً بمال راميا قبالً ، فزار المقابرال

 

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"هاروال الرشيد، الخليفة العباسي، في قصيدة / 1

ون اما  ..مة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد  فأعْد علا بغداد   

 تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

 "الميتدي"ا بيا، ونس" الخليعج "وهو " معبد"ة ورق" هاروال"أس عال ب

 :، وفييا يخاط  بغداد9163السياسية في براغ عام " يادارة المجد"ـ وك لا في قصيدة 

 ..يا دارة المجد ودار السالم بغداد يا عقد فريد الن امْ 

 نقو الشمس، ويرعا الغمامْ وفي ملك ، تج " هاروال"وعيد 

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"في قصيدة  ،القديمالمغني  ،معبد/ 5

ون اما  ..مة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد  فأعْد علا بغداد   

 تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

 "الميتدي"بيا، ونسا " الخليعج "وهو " معبد  "ورقة " هاروال"عال بأس 

 

التنويريذذة " اطيذذاع بغذذداد"فذذي قصذذيدة  ،اا، الشذذاعرــــذذع، الحسذذيال بذذال الضحــذذـالخلي/ 6

 :9153ام ـــــع

ون ام  ...امة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد  فأعْد علا بغداد   

 تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

 "الميتدي"بيا، ونسا " الخليعج "وهو " معبد  "ورقة " هاروال"عال بأس 

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"في قصيدة فاء العباسييال، الميتدي، مال الخل/ 9

ون اما  ..مة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد  فأعْد علا بغداد   

 تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

 "الميتدي"بيا، ونسا " الخليعج "وهو " معبد  "ورقة " هاروال"عال بأس 

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"قصيدة في ابو نؤاس، الشاعر، / 1

ون امامة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد    ..فأعْد علا بغداد   

 تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  
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 "الميتدي"بيا، ونسا " الخليعج "وهو " معبد  "ورقة " هاروال"عال بأس 

 لحياة معربد  وصحب ، مال شار   نخَ  ا" ابي نؤاسَ " بااريحي

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"في قصيدة المعري، الشاعر، / 1

ون امامة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد    ..فأعْد علا بغداد   

 ..تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

 "..الميتدي"بيا، ونسا " الخليعج "وهو " معبد  "ورقة " هاروال"عال بأس 

، بأما مال عنت  ابأ  زماال، وأحقد  لبال المعرة، ترتمي جمرات ج

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"في قصيدة  ،المتنبي، ابو محسد، الشاعر/ 91

ون امامة، باللطع تنضحج والندت والسؤدد    ..فأعْد علا بغداد   

 ..تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

عـاً، بالعبقري بالبحتري، أبي   أحمد  " ابي محسد"السالسو لمن

 "مخلند  "آو اارمني، وعجيبة دهرم ، ومعز " كافور  "م و ب

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"في قصيدة  ، حاكم مصر،االخشيدي كافور/ 99

ون امامة، باللطع تنضحج والندت والسؤددج   ..فأعْد علا بغداد   

 ..، شفق بكو صيغة  ، متورد  تتمازج االواال فييا عال سنا

عـاً، بالعبقري   أحمد  " ابي محسد"بالبحتري، أبي السالسو لمن

 "مخلند  "آو اارمني، وعجيبة دهرم ، ومعز " كافور  "م و ب

 

 :9153التنويرية عام " اطياع بغداد"في قصيدة  الشاعراالرمني،  البحتري،/ 99

ون اما  ..دت والسؤدد  مة، باللطع تنضحج والنفأعْد علا بغداد   

 ..تتمازج االواال فييا عال سنا، شفق بكو صيغة  ، متورد  

 ...."الميتدي"بيا، ونسا " الخليعج "وهو " معبد  "ورقة " هاروال"عال بأس 

، بأما مال عنت  ازماال، وأحقد    بأبال المعرة، ترتمي جمرات ج

عـاً، بالعبقري   أحمد  " ابي محسد"بالبحتري، أبي السالسو لمن

 د  ـخلن مَ وآو اارمني، عجيبة دهرم ، ومعز  "ر  كافو"بم و 

 

شذوقي البغذدادي، الشذاعر السذوري، المقطوعذذة الميذداة اليذ  مذال الجذواهري بعنذذواال / 93

 :9159االخوانية عام .." والكلم... نحال"

 إنا وحسبجا تلا ميزلة، نفنا، وتبقا بعدنا الكلمج 
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" يذذذا دارة المجذذذد"قصذذذيدة  فذذذي، ملذذذا االمبراطوريذذذة االشذذذورية الحديثذذذة، سذذذنحاري / 91

 :9163براغ عام  -الوطنية 

 يا دارة المجد ودار السالم، بغداد يا عقداً فريد الن امْ 

 يا أم نيريال استفاضا دماً، ونعمة، مال عيد سام، وحام

 ا  نينوت، يتو، الحكمة منيا الن امْ " سنحاري "مال عيد 

 

بذراغ عذام  -الوطنيذة" دارة المجذد يذا"دة ــذـفذي قصي، االبذال االكبذر للنبذي نذو،، امــس/ 95

9163: 

 يا دارة المجد ودار السالم، بغداد يا عقداً فريد الن امْ 

 يا أم نيريال استفاضا دماً، ونعمة، مال عيد سام، وحام

 

بذذراغ عذذام  -لوطنيذذةا" يذذا دارة المجذذد"فذذي قصذذيدة  ، االبذذال االصذذغر للنبذذي نذذو،،حذذام/ 96

9163: 

 د يا عقداً فريد الن امْ يا دارة المجد ودار السالم، بغدا

 يا أم نيريال استفاضا دماً، ونعمة، مال عيد سام، وحام

 

ال ي را، يمازح  في قطعة شذعرية  ،جالو طالباني، الزعيم الكوردي، صديق الشاعر/ 99

 :9166براغ عام  -" حمار عيسا"سياسية بعنواال 

 وكم بث  وجدت ب ، عال كرب   تسترق الرو، تنفيسا" جالو"شوقاً 

 

 :9119عام  دمشق -الرثائية" حبيبتي نبيية"نبيية، شقيقة الجواهري، في قصيدة / 91

 !؟، معجلة  ، بسمتا المحببةكيع  وتْ " نبيية"حبيبتي 

 

 

 بعا خالصات وقراءات: الفصو الخامس* 
 

 أعذذالم عذذال اسذذماء "اللوحذذة"البذذد، ب ننذذا، اال تتوضذذح لذذدت الباحذذث والقذذاريء، بعذذد 

ات التاريخيذذة والسياسذذية والثقافيذذة، وايرهذذا، مالح ذذات والشخصذذي ،المشذذاهير عشذذرات

 :ورؤت واستنتاجات، ولعلنا سنساهم في  لا ايضاً، عبر الخالصات والقراءات ادنام

 

ذذدرا / 9 فذذي اسذذتعراا عجذذوو لالسذذماء التاريخيذذة الذذواردة فذذي شذذعر الجذذواهري، يج

لحذدود بعيذدة، فذي  اً شاسذعرا، المتابع والقاريء اال ثقافة الجواهري، ومخزونذ  المعرفذي 

الذذا هنذذا، التنويذذ  مزيذذد مذذال مذذع ... احذذداث التذذاريخ االنسذذاني، السياسذذي والثقذذافي عمومذذاً 
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 ..قصائدم االولا، في عشذرينات القذرال الماضذي، والتذي فييذا مذا فييذا مذال اسذماء ووقذائع

، وباالخ باالعتبار حاو النشر ووسائو االتصاو المتواضعة جداً  وخاصة ا ا ما أجخ َ    حينئ  

 .بو وحتا عواصميا ،، ومدنيافي البلداال العربية

 

لقد سعا الشاعر الخالد، وعلا مدت عقود عطائ  الشعري، اال يستقدم الماضذي، / 9

الجميو، والشائال، مال السحيق، للحاضر، بو وللمستقبو، في تشابا اراد من  التقاط  وحتا

 .الرتقاء، وكو  لا بيدع التنوير، واوتوثيقيا الصور واالحداث والعبر

 

بذذيال  الذذا تذذداخو الفكذذاا منذذ  تحديذذد اجنذذاس القصذذائدبذذرز لذذدينا، ونحذذال نحذذاوو / 3

، ممذا يذدفعنا للقذوو بذاال وايرهذا... االخوانية والتكريمية والوجدانية والوطنية والسياسذية

االال  االعم مذال قصذائد الجذواهري كانذت شذاملة فذي معانييذا واهذدافيا، واال بذدت احيانذاً 

، يحتاج لمناسبة ما لكي يكتذ  ويؤشذر ويصذي  –في الغال   –كاال  ولقد... بصورة أخرت

 .ما يريد وينفثج 

 

الجذواهري فذي العقذديال " اخوانيذات"اال  ما اثار االنتبام عنذدناوفي عجالة ايضاً، / 1

، بالمقارنذذة مذذع العقذذود كانذذت االكثذذر  (الماضذذية العشذذرينات)االوو مذذال انطالقتذذ  الشذذعرية 

علا اال يضميا ديوان  الكامو، في مختلع طبعات ، دوال خشذية مذال وقد حر  ... التاليات

، لا ايضاً مال تفرد الشذاعر كوال يوقد . نالبعا تلا القصائد، معنًا او مب ،نقد، او انتقاد

خذذالع العديذذد مذذال الشذذعراء والكتذذا  الذذ يال حذذ فوا، أو أخفذذوا بذذدايات انطالقذذاتيم فذذي عذذالم 

 .الشعر واالد 

 

والتكذذريم، وردن الجميذذو، " المذذديح"، فذذاال االذذ  قصذذائد وبحسذذ  قرائتنذذا ايضذذاً / 5

 وقذدوخاصة للرؤساء والقادة وايرهم، كانت هذي االخذرت منذابر انطذالق الهذداع اخذرت، 

يجد المتابع الجيود اال ابيات المذديح فذي بعذا تلذا القصذائد كذاال ال يطذوو كثيذراً، لتطغذي 

 ...المعنية التي ارادها الجواهري" ابيات القصيد"علي  

 

وبمناسذذذبة الحذذذديث عذذذال قصذذذائد المذذذديح أيضذذذاً، وااسذذذماء الذذذواردة فييذذذا، كذذذاال / 6

 لذا سذوتفذال يم ،نقادم، بان  شاعر أوالً وأخيراً منتقدي ، وحتا الجواهري الخالد يردن علا 

 .القادة والزعماء بالشعر اولئكمحتفاء التكريم واالاال يرد 

 

انتقاالت في مواقع الجذواهري فذي  وفي انتباهة اخرت، يالح  القاريء والمتابع/ 9

 بحسذذ  –وكذذاال  لذذا ...  -وبذذالعكس احيانذذاً  - الحذذاالت، مذذال المذذديح الذذا اليجذذاء عذذدد مذذال



 12 

او  ،او يتغيذذروال ،يتذذأتا بسذذب  مواقذذع المعنيذذيال انفسذذيم، حذذيال ينتقلذذوال –الشذذاعر الخالذذد

 ...ينتيجوال  لا المنحا واليدع واالجراء

 

 ةـــخاتم*
ه م  بدأت ب في التمييد ال ي  عما جاء ، فضالً والتنوي  لتوثيقلأخيراً، نود االشارة، 

 :الا الدراسة

 اً اشخاصذذتعنذذي فذذي عذذدد مذذال قصذذائد الجذذواهري كانذذت  هجائيذذة، اال ثمذذة ابيذذات/ 9

وقد ارتأينا االبقاء علذا تلذا الحذاو، ... يمئدوال  كر اسما ، ولومحدديال، وواضحيال احياناً 

د ـن بيجذاء، قذد يخلذ وحتذا لذواالسذم،  إيذراديذا اال بين ومالمجاراة للشاعر الخالد، ومواقف ، 

قصذائد  سذتاال مثو تلا الحاالت قائمة في  هنانكشع ومع  لا !!... مال ال يستحق التخليد

( ش.غ )و(  .ع ) و( ج.ع)  :ارة وتلمذذيح لكذذو مذذالـذذـوفييذذا اش ،معروفذة لذذدينا علذذا االقذذو

 (...ط.،)و( إ.س)و( ال.م)و (ع .ج)و( ،.س)و( ع.ع )و

 

دار العذذودة )قذذد حرصذذنا فذذي الدراسذذة اال نعتمذذد علذذا طبعذذة ديذذواال الجذذواهري ل/ 9

أساسذيا طبعذة بغذداد  ات االجذزاء السذبعة التذي كذاال بأربعة اجزاء، و( 9119بيروت عام 

قصذائد .. الجذواهري"ايضاً مما جاء في كتا  بشكو قليو كما استفدنا (... 9193-9191)

الجذواهري فذي العيذوال " مؤلذع وكذ لا 9199 عذام دمشذق الصادر في "وتاريخ ومواقع

 .9116دمشق عام  –بطبعت  االولا " مال اشعارم

 

، و لذا احترامذاً معنيذيالاسذماء  شذملتثالث قصائد فقط،  تجاوزلقد تعمدنا ايضاً، / 3

لموقذذذذع الجذذذذواهري فذذذذي التراجذذذذع عنيذذذذا الحقذذذذاً، اسذذذذبا ، أو أخذذذذرت، تمنعنذذذذا االمانذذذذة 

 ...والخصوصية مال البو، بيا هنا

 

" اخوانيذذذة"تنذذذا، هنذذذاا قصذذذائد ومقطوعذذذات، وابيذذذات اابعتبحسذذذ  معرفتنذذذا، وم /1

د مذال اصذدقائ  وايذرهم، وهذي ايذر منشذورة فذي دواوينذ ، بمختلذع كتبيا لعذدللجواهري 

ومذال بذيال االسذماء التذي عنتيذا  …شب  االكمو 9111طبعاتيا، وال حتا في طبعة بيروت 

 :بحس  التسلسو االبجديوتلكم االخوانيات، 

عبذد  -5 .عذادو حبذ  -1 .رواء الجصاني -3 .جماو الجواهري -9 .آرا خاجادور -9

كفذذذا،  -1 .كذذذا م حبيذذذ  -1 .فخذذذري كذذذريم -9 .عبذذذد الحميذذذد برتذذذو -6 .الحسذذذيال شذذذعباال

 .موسا اسد الكريم -99 .محمد حسيال االعرجي -91 .الجواهري

 ---------------------------------------------------------------
(*)

..ثمة اجتهاد في نسب بعض االسماء الى البالد العراقية، أو العربية 
 

مثذذو هذذ ا  عذذار  لذذم يجمذذَح : "9111ق عذذام وردت فذذي الذذديواال شذذب  الكامذذو، طبعذذة دمشذذ )**(

 ".مثو ه ا العار   عار  لم يجدَر " وجاء في شريط مسجو لدينا بصوت الجواهري  .." العار  


