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الملخص

إنّ الکرامة عنوان اإلنسان ،خلق البارئ مکرّما بقول ﴿:و لقد کرّمنا بني آدمَ وحمَلناهم في البرّ والبَحر

S
f

ورزَقناهُم من الطيّباتِ وفضّلناهُم علی کثير ٍممّن خلَقنا تَفضيال﴾(األسراء )81 /وبهذا جعل اهلل أشرف خلق  .کثير

من اآليات القرآنيّة واألحاديث الواردة تؤکّد علی الکرامة الفطريّة ولزوم الدّفاع عنها .فالبدّ للإنسان أن يدافع عن

o
e

هذه الدرّة الثمينة المودّعة في وجوده ويصونها من اعتداء اللّئام عليها وإن ينت إلی العسر في الحياة الدّنيويّة أو

الهلاک.

إنّ االحتفا بالعزّة والکرامة اإلنسانيّّة ل صدی في األدب العربیّ منذ الجاهليّة حتّی اآلن؛ ومن حيث إنّ

v
i

للشعر تأثيرا أقوی وأعمق ،فهذا العنوان في األشعار العربيّة أکثر تلونا .فمن بين الشعراء العرب هناک شاعران

يهتمّان کثيرا بالکرامة اإلنسانيّة حتی اصطبغت معرم أبياتهما بهذه الصّبغة اإللهيّة ،يصوّرانها بأروع صور فی

h
c

أشعارهما کأنّهما يناديان في کلّ لفرة بهذه الجوهرة اإلنسانيّة واالحتفا بها؛ أال وهما المتنبّيان :المتنبّی العبّاسيّ

(أبو الطيّب) والمتنبّیّ المعاصر(محمّد مهدیّ الجواهریّ).

r
A

الکلمات الدليليّة :الکرامة،المتنبّي ،الجواهريّ ،المقارنة ،التمرّد ،الغربة ،الفخر،العتاب

________________________________________________________
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المقدّمة
کان للجواهري في حيات نموذج بارز ومثال حقيقيّ ،أال وهو المتنبّي الذّي کان يحفظ
ديوان وهو صبيّ يلعب في األزقّة ،والّذي تأثر الجواهريّ بشخصيّت وجبروت وعرمة اللّفرة
عنده؛ يقول الشّاعر المعاصر الفقيد محمود درويش« :الجواهريّ شاعر عبّاسيّ يحيا في القرن
العشرين» (خيال الجواهري ،الجواهري وسيمفونية الرحيل3113 ،م )38 :فالغرو أن يُطلَق علي "متنبّی

D
I

العصر"( .المصدر نفس  )83 :ولهذا يقول الشّاعر المعاصر بدر شاکر السيّاب« :ال متنبّي بعد
المتنبّي إالّ الجواهريّ( ».خيال الجواهري ،الجواهري … مسيرة قرن3113 ،م )283 :هل کان بين

S
f

الشّاعرين تقارب أو بينهما عناصر مشترکة ،کما يعبّر الجواهري نفس عن بعض المشترکات بين

وبين المتنبّي بقول « :حتی المتنبّي کابد ما کابدت ،وتحمّل ما تحمّلت ،وتهجّر ما تهجّرت،

o
e

ويشرّد بما شرّدت…( ».المصدر نفس  )239 :نعم کان البعد الزّماني بينهما ثالثة عشر قرناً ،ولکن
هذا لم يکن سبباً للتّباعد واالنفصال المطلق بينهما؛ بل کانت عناصر التّشاب والتّقارب بين
الشّاعرين تتلخّص في المحاور التالية:

v
i

األوّل :إنّ کليهما من بلدة واحدة ببُعد خمسة أميال فقط .فمولد المتنبّي هو الکوفة،

h
c

والجواهري من النجف .مولدهما في موقع بين الطّبيعتين المتعارضتين هما صحراء نجد
وبساتين الفرات.

r
A

الثّاني :نشأ الشّاعران في الفقر الّذي يعتبر رذيلة عندهما؛ کما کان والد المتنبّي سقّاء في
الکوفة ،و وصل األمر بأهل بيت الجواهري إلی أن قال« :وصل األمر بنا أن نبيع أثاث بيتنا
تباعاً… وبقينا علی الحصيرة کما کنّا قبل ذلك( ».المصدر نفس )228 :

الثّالث :کالهما عانيا من الغربة ـ بنوعيها الدّاخليّة والخارجيّة ـ بسبب اعتقادهما .فالمتنبّي
تغرّب باعتقادات القرمطيّة ،والجواهري عاش أعرم حيات غريباً بموقف الخاصّ من طبقة
الحکّام واعتقادات السياسيّ واالجتماعيّ .
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الرّابع :إنّهما عمال فترة من حياتهما في البالط واشترکا في السّلطة من خالل الحاکم .إنّ
المتنبّي بقي مدّة من عمره مع سيف الدّولة (أمير حلب) ولم ينفصل من و إن کان في المواقع
الشّديدة والحروب العديدة .کما عاش الجواهري مرحلة من عمره عند الملك الفيصل .وکان
لهذا الحضور أثر کبير في حياتهما األدبيّة.
الخامس :من المشترکات بين الشّاعرين کثرة األسفار؛ کان بعضها باختيار و بعض آخر اضطراراً.

D
I

السّادس :والميزة المشترکة التي امتازت بها أشعار الشاعرين هی تأثير البيئة العامّة في

أشعارهما ،و هی کالمرآة تنعکس عليها أحوال الناس في عصريهما؛ هذا فضال عمّا يرهر من

S
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خالل أشعارهما من تأثير البيئة الخاصّة باإلضافة إلی صورة نفسهما القلقة ،و مزاجهما الحادّ ،و

أخالقهما الصارمة ،و تطلّعهما إلی العلی ،و روحهما المتمرّدة والرّافضة ،و صراحتهما العديمة النرير.

o
e

و أخيراً علينا أن نشير إلی أنّ الجواهري يعدّ هذا األمر تکرارا للتّاريخ بقول « :ويا للعجب،
فکم من مرّة يعيد التّاريخ نفس  ،فلقد مثل المتنبّي العريم وأنا في موقفي هذا( ».محمد مهدی

الجواهری مذکّراتي 2888 ،م)382/2 :

v
i

أال تکفي هذه العناصر المشترکة للدّاللة علی التّشاب والتّقارب بين شاعرين أحدهما

h
c

عبّاسيّ ،واآلخر معاصر؛ کأنّهما يعيشان في عصر واحد؟

و من الوجوه المشترکة بين الشاعرين والجديرة بالذکر هوالدّفاع عن کرامة اإلنسان .هذا

r
A

األمرالّذي يؤکّد الشّاعران علي من خالل أشعارهما کثيراً ويهتمّان ب أکثر من کلّ شيء آخر في
حياتهما؛ و هذا هو ما سنستعرض في هذا البحث.
نبذة عن حياة المتنبِّی

ولد أحمد بن الحسين الملقّب بأبي الطيّب والمعروف بالمتنبّي في أوائل القرن الرّابع
الهجريّ /العاشر الميالديّ فی الکوفة أو المنطقة المحيطة بها .يبدو أنّ شاعرنا لم يعرف أمّ
فربّت جدّت ألمّ وغرست فی قلب الحنان .کانت السّنون األولی من حيات سنی طفل فقير ينعم
بالدّالل ولکنّ أخذ يتميّز من رفاق ذکاء وميالً للدّرس .تعلّم أبوالطيّب في المدرسة القراءة
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والکتابة ،وکان اهتمام موجّهاً نحو األدب ،وکانت الکوفة آنذاک مرکز ثقافة نشيطة؛ فأفاد
الشاعر من جميع الفرص السّانحة للتّعلّم .فقد ظهرت موهبة الشّعر عنده في سنّ مبکرّة .کانت
آثار الشّعراء الجاهلييّن واألموييّن أساس مطالعات أبی الطّيّب کما اتّجهت ميول إلی أکبر
مدّاحين عرفهما العصر السّابق :أبی تمّام وتلميذه البحتريّ.
وقعت الکوفة بعد هجوم القرامطة إليها في اإلنحطاط المتسارع ،فعزم الشّاعر وأبوه علی

D
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الذّهاب إلی بغداد في الرّابعة عشرة من عمره ،وأخذ يسافر إلی األراضی العديدة ،والسيّما بعد
موت أبي عضّت ب الحاجة فراح يتردّد فی حواضر الشّام ،کما سافر إلی طرابلس واللّاذقيّة

S
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و ....ومدح طوال أسفاره بعض األمراء والسّادات .وقد اتّصل ببعض األمراء وحری عندهم،
فمن أشهرهم سيف الدّولة الحمدانيّ بحلب وکافور بمصر ،ولکنّ لم يسلم من أعداء يکيدون

o
e

فترکهما الشّاعر و رجع إلی الکوفة .ثمّ شخص إلی شيراز بدعوة من عضدالدّولة بن بوي ،
صاحب فارس ،وعند الرّجوع من شيراز أغتيل بيد بعض خصوم و قتل في  39رمضان
سنة223هـ.ق.
نبذة عن حياة الجواهریّ

v
i

h
c

ولد الشّاعر العراقیّ المعاصر محمّد مهدي الجواهری عام  2811للميالد ـ علی القول

r
A

األرجح ـ في النّجف األشرف ،وهو مرکز دينيّ و أدبيّ .إنّ شاعرنا تحدّر عن أسرة عريقة في
العلم واألدب والشّعر؛ جدّه المکرّم هو الشّيخ محمّد حسن صاحب کتاب "جواهر الکالم" ،من
تالميذ الشّيخ جعفر کاشف الغطاء ،وأبوه الفاضل عبدالحسين اجتاز مکانة مرموقة في الفق
وأصول الدّين .ترعرع الجواهریّ تحت رعاية أبي الخاصّة ،فتفرّس أبوه في نباهة متميّزة
وذاکرة متوقّدة علی الحفظ منذ البداية واجتهد أن يصنع من ابن رجالً يسير مسير جدّه فيرجع
علی يده مجد العائلة الجواهريّة .درس الجواهريّ علی عدد من شيوخ عصره وأخذ عنهم النّحو
والصّرف والبالغة والفق وغيرها من العلوم.
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أخذ الجواهري ينرم الشّعر في سنّ مبکّرة متأثّراً ببيئت األدبيّة والشّعريّة ،فتبوّأ مکاناً خاصّاً
بين شيوخ القريض في بلدت  .لم يبق من شعره األوّل شيء مذکور ،ولکن نشر أوّل قصيدت عام
2832م في المجالّت والجرائد .قام بالتّدريس والعمل بدائرة التّشريفات في البالط الملکيّ مدّة
من عمره بعد ترک النّجف ،ولکنّ استقال کلّ مرّة من وظيفت  .سافر الجواهريّ إلی إيران مرّتين
في  2833و2838م .فنرم في ذلک عدّة مقطوعات متأثّرا بطبيعتها الفتّانة.

D
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لم يجوّد الجواهریّ نفس في الشّعر واألدب فحسب ،بل إنّ اشترک في کثير من المواقف

االجتماعيّة والسياسيّة الخطيرة مندّدا سياسة الحکّام وتدخّل االستعمار البريطانيّ ،ذائدا عن

S
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حقوق الشّعب المهضومة ،ودفع خسائر باهرة في حيات ماديّة کانت أو معنويّة ،کما أقام في
براغ سبع سنوات مضطرّا .إنّ اشترک في کثير من المحافل األدبيّة وقد رأّس بعض الوفود

o
e

العراقيّة في المؤتمرات األدبيّة .أمضی شاعرنا سنوات األخيرة من عمره في دمشق ،وصدرت
أعمال الکاملة في مجلّدات وأنجزت طباعة مذکّرات في مجلّدين في العاصمة السّورية .توفّي

v
i

الجواهريّ بدمشق عام 2888م.و دفن في مقبرة السّيدة زينب(سالم اهلل عليها).
الکرامة والشّاعران

h
c

يعتبرها المتنبّي حياة اإلنسان کلّها ويعتقد أنّ غثاثة حياة اإلنسان في غثاثة کرامت  ،وهتف
بها قائال:
غثاثة عيشي أن تغِثّ کرامتي

r
A

وليس بغثّ أن تغِثّ المآکلُ

(المتنبی3119 ،م :ج)299 ،2

والمتنبّي هو الّذي ال يمدح إالّ من يحفظ کرامت وال يهضم حقّ من العزّة اإلنسانيّة؛ کما
نری کثيراً من مدائح ألمير حلب سيف الدّولة ،ألنّ قام باحتفا الکرامة والعزّة للشّاعر ،ولم
يمنح الفرصة للحسّاد والواشين ضدّ أبي الطّيّب .وعندما يطلب الشّاعر من األمير أالّيکلّف
بتقبيل األرض أمام  ،لم يخضع سيف الدّولة قبال إرادت فحسب ،بل أفاض علي النّعمات
والهبات الوافرة .و من جانب آخر نری أنّ ترك الشّاعر العبّاسي أمير حلب بعدما اجتمــع علي
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حسّاده وخصوم عند األمير ،حتی إذا ضرب ابن خالوي وج الشّاعر ولم يقم األمير بانتصاره
قوالً وال عمالً ،غضب أبوالطّيّب فأمّ دمشق بعد ترك حلب (البستانی :2898،ج ،)228 ،3وعندما
دخل الکوفة أرسل سيف الدّولة إلي کتاباً بخطّ يده سائال ً المسير إلي بحلب (المصدر نفس )233 :

فأجاب الشّاعر بقصيدة مطلعها:

D
I

فهمتُ الکتاب أبرّ الکُتب

فسمعاً ألمر أمير ِالعرب
(المصدر نفس )228:

إنّ لم يهن باألمير قوالً لما حفظ األمير کرامت في السّابق ،ولکنّ من جانب آخر لم

S
f

يخضع تماماً إلرادت بأن يسير إلي بحلب ،بعدما رأی ذلك الجفاف من عند خصوم ؛ ولم تأذن
ل کرامة نفس أن يرجع إلي مرّة أخری .ألم يکن هذا دليالً قويّاً علی اهتمام الشّاعر بعزّة نفس
في کلّ حال؟.

o
e

و عندما شعر شعوراً قويّاً بإهانة کرامت في مصر بعدما ماطل کافور في وعوده ،أصبح کأنّ

v
i

جريح اليستطيع أن يقبض علی السّيف وال أن يبطش ب وال يملك إالّ أن يئنّ أنين العاجز.
عندما يريد األمير المصري أن يمدح قام بمدح في الرّاهر ،ولکنّ لم يتنــزّل من کرامت بهذا

h
c

المدح .فإذا کان محبّاً يجتهد أن يکون إزاء حبّ محبوباً؛ يقول في بائيّت مخاطباً أمير مصر:
أنت الحبيبُ ولکنّي أعوذ ب

مِن أن أکونَ محبّاً غيرَ محبوب

r
A

( المصدر نفس  :ج) 298 ،2

وهذا هو الجواهري الّذي يقول عن الکرامة« :أيّ تعب أشدّ من تعب الکرامة».
(الجواهری ،مذکّراتي2888 ،2م )388 :وهو شاعر يصبر علی کلّ معاناة وضيم في حيات ولکنّ ال
يصبر علی کرامت ومساسها واللّطمة عليها .کما أنّ مساس الکرامة عنده أشدّ من أيّ أمر آخر.
إنّ يذود عن هذه الخصيصة اإلنسانيّة في أشعاره مراراً ،ويدعو النّاس إلی حفرها وإعزازها
طوال الحياة ،فيقول« :في داخلي کثير من العناصر المتفجّرة ،اعتزازي بکرامتي ،الثّقة بالنّفس

www.SID.ir

الموازنة بين المتنبّی والجواهري في الکرامة اإلنسانيّة 338/

الّتي تصل إلی الغرور أحياناً ،کلّ هذه دمّرت جزءاً من حياتي ( »...شعبان 2888،م .8 :اليحی،

3111م)222 :

هذا الشّاعر المعاصر يحبّ الملك الفيصل األوّل ويمدح في أبيات ،ال لشيء إالّ ألنّ قام

بتجديد کرامت الّتي افتقدت عنده في الطفولة والصّباوة بانتخاب موظّفا في ديوان وزارة
المعارف ،فيصف ما يختلج في نفس أمام هذا العمل العريم ،وهذا الرّجل الّذي استردّ کرامت

D
I

بقول « :ففي تلك السّاعة أحسست أنّ األرض تهتزّ تحتي فرحاً ،ال حبّاً بمال وجاه أو بمنصب؛
بل شعورا ًبالکرامة .ها هو الرّجل الّذي کان صاحب اليد األولي في استرداد کرامتي الّتي أرادت

S
f

الذّئاب تجريحها"(.الجواهری ،مذکّراتي2888 ،2م)292 :

الکرامة ذاتيّة اإلنسان

o
e

إنّ الکرامة ذاتيّة عند کلّ إنسان ،فهي موهبة إلهيّة إلي ال تکون اکتسابية .إنّ المتنبّي يؤکّد
علی هذا الواقع بقول « :أفعال من تلد الکرام کريمة» (المتنبی :3119 :ج )223 ،3فهو يقول :من

v
i

کرُمت مناسبُ کرُمت أفعال  .کما أنّ علی أنّ الهوان والخفّة ذاتيّ .إن کان اإلنسان ذليالً في نفس
يقبل المذلّة والمهانة بسهولة وال يتألّم بتحقيره من اآلخرين ،والسيّما األراذل واللّئام منهم .فهو

h
c

کميّتٍ ال شعورَ ل کما ال يحسّ أيّ ألم و وجع بجسم  .فيقول:
مَن يهُن يسهل الهوانُ علي

ما لجـــرح ٍ بميّت إيالمُ

r
A

(المصدر نفس  :ج(82 ،3

إنّ المتنبّي اليخصّ العزّ باإلنسان ،بل يعتقد عسی أن تنبت أرض عزّة وشرافة ،فهذه
األرض أطيب من کلّ األقاليم واألراضي.
و کلّ امرئ يُولي الجميلَ محبّب

وکلّ مکان يُنبت العزّ طيّب
(المصدر نفس  :ج)282 ،2

ربّما يريد الشّاعر باألرض أرض وجود اإلنسان الّذي کانت في للکرامة جذور عميقة
وبذور قديمة تنشأ من کرامات.
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لم يکتف أبو الطيّب بکرامة نفس فحسب ،بل کان شديد الغيرة بأشعاره؛ کما إذا اجتمع
الحسّاد علي عند سيف الدّولة لينغصّوا عيش  ،حذّر الشّاعر سيف الدّولة بقول :
والتُعطِيــنّ النّاسَ ما أنا قائل

أذا الجود أعطِ النّاس ما أنت مالك

(المصدر نفس  :ج)232 ،2

فالشّاعر ينهي األمير أن ال يهدي النّاس من أشعاره الثّمينة ،بل يحفرها لکرامة يؤمن بها

D
I

لهذه الکلمات واألبيات.
أکثر أبيات محمّد مهدي الجواهري مصبوغة بصبغة العزّة والکرامة يعتبرها ذاتيّة أصيلة

S
f

ضاربة جذورها في أعماق وجود اإلنسان:
أمّي غذّتـني

o
e

و أبي تخـلّف أن
و درجتُ

المُلهـَـبـا
يَجـو

دربَهما وطــا

ت

وضرعُهـا حفل

لَبون

ع

وال يذلّ ،وال

يهون

لت بي علی

v
i

الدّرب السّنـون

(الجواهری ،الديوان2891 ،م :ج)338 ،8

والد الجواهري کان کريم النّفس ،ما عمل حتّي في شدّة فقر العائلة بجمع الصّدقات وقبول

h
c

التّبرّعات ،هذاالعمل الّذي کان من عادة سائرعلماء الدّين آنذاك .يرضي لفقره وعدم تطاول
اليدين أمام اآلخرين وعدم الحرص بما اليکون ل  .کما يقال الشّاعر عن سجاياه« :هو ...ما

r
A

شئت من غزارة فضل وعلم وکرم وحلم وسجاحة أخالق وطيب أعراق وعزّة نفس وعلوّ همّة
و( »...الجواهری ،مقدّمة ديوان2891 ،م :ج)22،2،

الکرامة في النّضال علی الرّلم

إنّ المتنبّي مذ عرف نفس يتمرّد بلسان وقلم  ،وقدم علی کلّ جور واستکبار في المجتمع
اإلنساني ،واليصبر علی الرّالمين والمستکبرين .اليکون هذا إالّ أثرا واضحا من اهتمام
بکرامة وجود اإلنسان ونضال ضدّ أرباب الجور .وحضورُه في المعرکة بين الحقّ والباطل ينشأ
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من هذا الشّعور القويّ؛ کما يفضّل المجاهدة بالقدم واإلقدام علی النّضال قلما ولسانا وهذا
حقيقة المجد ،فيقول:
المجدُ للسّيف ليسَ المجدُ للقلم

حتّی رجعتُ وأقالمي قوائلُ لي

( المتنبّی ،الديوان3119 ،م :ج)282 ،3

هو الّذي يؤمن بأنّ الّذي الينهض علی الرّلمة اليليق بالمجد والکرامة .يخاطب نفس :

D
I

إن لم أذركِ علی األرماح سائلة

فالدُعيتُ ابنَ أمّ المجد والکرم
( المصدر نفس  :ج)33 ،3

S
f

فالشّاعر يري العزّة في النّضال المستمرّ ضدّ کلّ ظلم دون أن يحدّ في مکان أو زمان

خاصّ .و يؤکّد علی هذا في بيت آخر:

o
e

لّ ولو کان في جنان الخلُود

فاطلب العزّ في لَری وذرِ الذّ

(المصدر نفس  :ج)238 ،2

إنّ يفضّل المجد والشّرف عند المصاعب و في بحبوحة اشتعال نيران المرارات ويرجّح إقبال
الحوادث علی المذلّة حين التّرف والتّنعّم.

v
i

h
c

کما يعدّ الشّاعر العزّة في عداد اآلالت الحربية ويجمع بينهما في مکان واحد .اليکون أيّ
شرف مجرّدا ًعن النّضال منفصال ًعن المعارك:

وإذا المکارمُ والصّوارمُ والقنا

r
A

وبناتُ أعوجَ کلّ شيء يجمع
(المصدر نفس  :ج)388 ،3

إنّ الکرامة من أنفس الشّيم المودّعة عند اإلنسان .فکما يحارب اإلنسان لحفظ کلّ نفيس ل
اليريد أن يقع في أيدي المتجاوزين ،فاألهمّ من ذلك المناضلة إلبقاء المکرمة اإللهيّة العديمة
النرير التي خُلِق لها.
فالمتنبّي کان کذلك ،فهو اليجمع بين التّرف واللّهو وبين المجد والکرامة؛ بل يؤکّد علی
حقيقة المجد الّتي تبدو عند مواجهة اإلنسان ألعباء الحياة ،وحضوره في ساحة المحاربة ضدّ
کلّ ما يتناقض مع اإلنسانيّة والکمال المطلوب اإللهيّ ،فيقول:
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فما المجدُ إالّ السّيفُ والفتکة البِکر

والتحسبنّ المجدَ زقّا ً وقينة

(المصدر نفس )238 :

هذا اليعني أنّ المجد يناقض الرّاحة واألمن؛ بل بديهيّ أنّ کلّ إنسان يحبّ الرّاحة واللّذة،
وحيات ممزوجة من األفراح واألتراح ،التنحصر بالهموم واألحزان والنّوائب .کلّ ما خلق اهلل
لتمتّع الخلق في الدّارين؛ وهذا حقّ مشروع لکلّ المخلوقات .ولکن عندما يکون اإلنسان

D
I

مهضوم الحق مسلوب الکرامة اليليق ب الطّرب واالنحياد قبال الرّلم واإلغارة ،والّذي يقتحم

المعارك ليُحقّ حقّ اإلنسان و يطلب الوصول إلی العزّة والشّرف ،اليريد إالّ تعبيد الطّريق لراحة

S
f

اإلنسان وأمن المطلوب.

عِش عزيزا ً أو مُت وأنت کريم

o
e

بينَ طعنِ القنا وخَفق البنود

يرسم المتنبّي أمام اإلنسان الممجّد والمکرّم طريقين:

(المصدر نفس  :ج)238 ،2

v
i

إمّا يعيش عيشاً عزيزاً حافرا لشرف ودافعاً عن کرامت  .وإن لم يکن السبيل معبّداً للحياة
الماجدة السّامية ،فالبدّ ل أن يقوم بتمهيد هذا الطّريق وتيسير األمکانيات بکلّ وج  .وإن کان

h
c

مسلوب الحق فعلي المجاهدة ضدّ المغيرين وإن يُؤدِ هذا األمر إلی موت  ،فاليموت إالّ کريماً
شريفاً .کما يشير إلی هذا في بيت آخر:
و إالّ تمُت تحت السّيوف مکرّما

r
A

تمُت وتُقاسِ الذّلّ غيرَ مکرّم
( المصدر نفس  :ج)238 ،3

إنّ اإلنسان إذا لم يحتفظ بعزّت في الحياة ،ولم ينهض الکتساب مجده المسلوب ،ولم يجنح
إلی الموت في سبيل أخذ کرامت  ،السبيل ل إالّ أن يعيش ذليالً يعاني هواناً وخضوعاً أمام
الرّلمة واللّئام؛ وحينئذٍ اليطلق علی مثل هذا العيشِ حياةً بل هو الموت بعين  .کما أنّ الموت
في سبيل الکرامة فهو الحياة الباقية:
فموتي في الوَغی عيشي ألنّي
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فالمتنبي يؤمن بأنّ شرافة اإلنسان مازالت مهدّدة بالسلب واألذی ،واليسلم مجد إنسان من
خطر يهدّده إالّ بقيام ضدّ المتعرّضين شجاعا ًمقتدراً وبکلّ قواه ،وأالّ يخاف من الموت في
سبيل إحياء الکرامة:
اليسلمُ الشّرف ُالرّفيع مِن األذی

حتّی يُراق علی جوانب

الدّمُ

( المصدر نفس  :ج)238 ،3

D
I

وأمّا الحال فکيف تکون بالنّسبة للجواهري صنو المتنبّي؟ هل هذا الشّاعر المعاصر أيضا

يعتقد بأنّ للکرامة األنسانيّة قيمة ينبغي للإنسان أن يناضل ألجلها و يقضي حيات في المعارك؟

S
f

نعم ،إنّ الجواهري يهتمّ بهذه الميزة اإلنسانيّة کثيرا ،بل يحسبها من العناصر المؤثّرة في

إصالة اإلنسان ،ويجب الدّفاع عنها بکلّ ما ل من النعمات والرّفاهيّات في الدّنيا .إنّ يسهم

o
e

بقلم وشعره في حرکات النّضال والتّحرّر في العراق وسائر الدّول العربيّة ،ويدافع عن العزّة
والکرامة الذّاتيّة ،بل اليکتفي بالقول دون العمل في هذا المستوی ،فنراه کثيرا ًما يعاني من

v
i

التّعسّفات والخصومات المختلفة الّتي يمهّدها الحسّاد واألعداء في حيات .
فهو شاعر ملتزم اليقبل المذلّة والهوان في أیّ صورة من صورها المتلوّنة ،ويواج کلّ

h
c

الخطوب في سبيل الوصول إلی الحريّة وحفظ المجد والشّرافة اإلنسانيّة:
يُطاق تقلّبُ األيّام فينا

و أمّا أن نَذلّ فاليُطاق

(الجواهری ،الديوان 2891م :ج)232 ،2

r
A

فاليرضی بالذّلّ واليبيت علی الضّيم العزيزُ األبيّ ،ولو کان األمر غير ذلك لهانَ احتمالُ
المذلّة والخفّة والصّبر عليها ،أمّا المذلّة فاليرضخ لها إالّ الخاضعُ الوضيع.

فکما عرّف المتنبّي المجد في االعتداد بالشجاعة في ساحة القتال ،وأنّ ال فاصلَ بين المجد
والنضال ،فالجواهري يعتبر المجد صنوا للاقتحام في المعرکة و مايتبعها من المصاعب
والعقبات ،فينشد:
ما المجـد کأسٌ تجتليــ
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المجــد يخنَــق بين أو

تارٍ

...المجد ليس رضا الوزيـ

ــر وال مصاقبة السّفــير

للدّمـا

ءِ و للسّجون وللقبـور

المجـد

صنــوٌ

و وِلدان ٍ

وحور

(المصدر نفس  :ج)88 ،3

هو اليخوض القتال فيضرب أعناق الملوک بالسّيف کسلف أبي الطيّب ،ولکن اليکون

D
I

بمعزل عمّا يجري في المجتمع اإلنساني من المناضالت .لذا يصف المجد کما يصف المتنبّي.
ويصوّر لنا تأثير المناضلة ضدّ الرلم واالستعباد للوصول إلی المکرمة والعزّة المتعالية بوضوح

S
f

في قصيدة" أخي جعفر"؛ فيقول:
تقحّـــــم ،لُعِنتَ أزيز الرّصاص

o
e

و خُضها کما خاضَها األسبقون
فإمّا إلی حيثُ تبــدو الحيـاة
و إمّا

وجرّب مِن الحظّ ما يُقسَمُ

إلی جَدَث

لم يکن

وثنّ ِ ِبمـــا افتتـحَ األقــــدمُ
لعِينَيک

v
i

لِيفضُــــلَ

مَکــرمة

تُغنَـــــمُ

بيتُـک المُرلِــــمُ

( المصدر نفس  :ج)381 ،2

h
c

إنّ الشاعر يحضّ اإلنسان الحرّ الشريف إلی الخوض في المعارک ،التي تنتهي إمّا

r
A

بالوصول إلی الحياة الکريمة المطلوبة وإمّا بالموت في سبيل الهدف المقدّس ،الّذي هو أفضل
من الحياة المرلمة المقيّدة.
تفضيل الموت والهلاك علی قبول الهوان

کال الشّاعرين يعبّران عن تفضيل الهلاك علی المذلّة ،ويستقبالن الموت بعزّة وشرف،
ويصرّحان بنفورهما من الحياة الذليلة الحافلة بالمهانة .يقول المتنبّي:
غير أنّ الفتی يُالقي المنايا
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إنّ الموت أمرٌ کري في تصوّر اإلنسان ،وربّما يرجّح بعضُ النّاس عيشَ المذلّة علی لقاء
الموت؛ وهذا اليکون إالّ لکراهت الرحيل من الحياة الدّنيوية .ولکنّ الّذي اليفکّر إالّ بالعزّة
وحفظ کرامت الذّاتية فاليخاف من الموت واليکره  ،بل يفضّل الهلاك الکري علی الحياة الّتي
تخلو من أنفَس المودّعات اإللهيّة عنده ،ويترك الخوف من الموت للمطيعين لکلّ رذيلة
والخاضعين أمام َکلّ لئيم ،کأنّهم شياه وأنعام.

D
I

حياضَ خوف الرّدی للشّاء والنّعم

رِدي حياضَ الرّدی يا نفسُ واتَرِکِي

(المصدر نفس )33 :

S
f

وهذه النررة خيّمت کذلك علی أکثر أشعار محمّد مهدي الجواهري ،ألنّ شديد االهتمام

بکرامة اإلنسان ويری أنّ الجدوی في حياة يحياها المرء مقموع اإلرادة مستلبَ الکرامة ،يُملي

o
e

علي اآلخرون ما يريدون فيطيعـهم؛ فالموت إذن إلي أحمد وألذّ.
أنا ذا أطلبُ الحِمامَ بنفس

ال لشيئ إالّ ألنّ المَنــايا

v
i

لم أخُنها وعزمةً لم تخُنّي
في مصكِ الرّجال أعرض

(الجواهری ،الديوان2891 ،م)323/2 :

h
c

فعدم خيانة الشّاعرِ نفسَ هو احتفا کرامتها وارتفاع عزّتها ،وعدم الخضوع أمام کلّ جبّار
عنيد ،يريد کلّ شيء لنفس وألقربائ وإن کان بسلب اإلرادة عن اآلخرين وکبت شرافتهم ،هو
العزّ الحقيقي والشرف المطلوب.

r
A

فالرّجل عند الجواهري عنوان اليليق بکلّ امرئ ،بل هو الّذي يعني بشيم اإلنسانيّة ويؤمن
بکرامة اإلنسان الّتي أعطاه اهلل ليعيش عزيزا ً غيرَ منخفض الجناح إالّ ل :
هيَ النّفسُ تأبی أن تذلّ وتقهَــرا

تري الموتَ من صبرٍ علی الضّيم أيسرا
(المصدر نفس )382/3 :

هذه النّفس هي النّفس الکريمة اإللهيّة الّتي التقبل الذّلّ والقهر ،والتصبر علی الرّلم
والعدوان ،بل الموت عندها أهون من الحياة الذلّيلة والسّکوت أمام الجبابرة.
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النتائج المترتّبة علی االهتمام بالکرامة الذّاتية
إنّ العناية بالشّراف والعزّة اإلنسانية عند الشّاعرين متضمنة آثارا ونتائج ملحوظة أهمّها هي:

أ) التّمرّد والرّفض

تزامن ميالد الشّاعرين مع أحداث جسيمة في جوانب مختلفة من المجتمع اإلنساني .إنّهما

ترعرعا في بيئة حافلة باالضطرابات المتصلة والفساد الشّائع :اجتماعيّا ،وسياسيّا ،واقتصاديّاً

D
I

ودينيّا .کان الدّم يصبغ هذه البيئة من حين إلی حين آخر؛ کما يصبغها النّهب والسّلب واستباحة
األعراض واالستخفاف بقوانين الخلق والدّين .فما الحال بالنّسبة لشاعر مرهف الحسّ ،رقيق

S
f

المزاج ،حادّ الشّعور ،ملتهب العاطفة ،قويّ الخيال و ذکيّ القلب عند ما يواج عصراً بهذه

االضطرابات المختلطة إالّ التّمرّد والرّفض؟ .يقول ط حسين في المتنبّي:

o
e

«إنّ فتانا قد عرف السّخط منذ عرف نفس  ،واستطاع أن يفکّر في أمره شيئاً( ».ط حسين2899 ،م :ج)98،2

التقی الشّاعران بوقائع مختلفة ـ أکثرها مشترکة ـ مثيرة للتمرّد واالعتراض طوال حياتهما،

v
i

وعلی رأسها الشّك في نسبهما .بالنسبة للمتنبّي نری بعض النّاس أثار الشّك حول أبي وأصالت
وعربيّت  .وهذا لم يکن إالّ ألنّ أبا الطّيّب لم يقل في أبي شيئا في ديوان  :من مدح أو الفخر ب

h
c

أو رثائ  .وهناك مَن زعم أنّ أباه کان سقّاء في الکوفة ليَضع بذلك من شأن الشّاعر ،کما أشار
إلی هذا أحد الشعراء حين هَجاه بقول :

r
A

أيّ فضلٍ لشاعرٍ يطلبُ الفضل

من النّـاس بکرة ًو عشيّــا

عاش حينا ًيبيعُ في الکوفة ِ الماء

وحينـا ًيبيـــــــعُ ماءَ المحيّــا
(المصدر نفس  :الهامش)31 /

فالمتنبّي يجيب هؤالء المشکّکين والشّامتين في نسب وأصالت بأبيات من أروع أشعاره،
فيقول في نسب و والده:
أنا ابنُ مَن بعضُ يفوق أبا البا

حث والنّجلُ بعض مَن نَجَلَ

و إنّمـا يَذکر الجــــدودَ لهم

مَن نفــــــروه وأنفـدوا حِيَلَ
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(المتنبی/ديوان )392/2،3119

هذا و بالنّسبة للشّاعر المعاصر الجواهري فقبل أن تُغرَس بذرة التمرّد في أرض وجوده منذ
الطّفولة ،کان طفالً في زيّ شيخ وقور يعتمر العمامة ،ويلبس الجبّة ،ويتحدّث بلغة الشيوخ
بإرادة أبي و رغم إرادة الشاعر نفس ؛ فأدّی هذا األکراه إلی رفض الدّاخليّ ،کأنّ أصبح حرّاً،
وانفتحت أبواب الحياة الحرّة أمام بوفاة والده .کما کان من دوافع التّمرّد والرّفض عنده الفتنة

D
I

الکبری الّـتي أثارها المدير السّنيّ (ساطع الحصري) في المدرسة العراقية الّتي عُيّن شاعرنا فيها
معلّماً ـ بعد وصف الشّاعر مصايفَ الشميرانات بعاصمة إيران ـ فقد نسب الحصري بأصالت

S
f

اإليرانيّة واتّهم بالشّعوبيّة .يجيب الجواهري أحسن إجابة فيقول:

«إنّني فخورٌ بحبّي لکلّ الشّعوب ...لقد غنّيتُ مصايفَ لبنان وسوريا وفلسطين ،وامتدحت في

o
e

شعري باريس وسواستبول وستالينغراد وبراغ ...،أ فهذه شعوبيّة؟» (الجواهري ،مذکّراتي2888 ،م :ج،2

 )282کما أثار الخصومة ضدّه حينما حيّ الشّاعرُ الوزيرَ الشِيعيّ لديوان المعارف (عبدالمهدي
المنتفکي) بقصيدةٍ مطلعها:

v
i

حيِ الوزير وحيِ العلم َو األدبا

وحيِ مَن أنصفَ التأريخ والکتبا

h
c

(الجواهری ،الديوان2891 ،م :ج) 282 ،2

يقول عنها الجواهري« :لم يخطر ببالي قطّ ،أنّها ستکون الوثيقة األولی بيد "ساطع" و

r
A

مدخالً قويّا لمعرکة جديدة ينتصر بها ،وأن أکون أنا بالذّات في هذه المعرکة المفتعلة ،الضّحيّة
الحارّة بل کبش الفداء( ».الجواهری ،مذکّراتي2888 ،م :ج)228 ،2

و امّا في المستوی االجتماعيّ والسّياسيّ فدوافع کثيرة لسخط الشاعرين وتمرّدهما علی
الرروف الحاکمة نکتفی باإلشارة إلی نماذج منها.

أثناء إقامة أبي الطّيّب في بغداد يری ما يری من مراهر التّرف وأنواع النّعيم والعبث واللّهو،
فيسخط علی النّرام االجتماعيّ والسّياسيّ ،ويتمرّد علی السّلطان والنّرام واألغنياء وإسرافهم
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في استغالل الثّروة العامّة المکبوتة من جانب ،و يرفض سکوت العامّة واستکانتهم أمام هذا
الرّلم الفاحش من جانب آخر .فالعجبَ من أن يرهر سخط بأبيات ،منها:
صغــار

وإن کانت لهم جُثث ضِخام

ودهرٌ ناسُ

ناسٌ

وما أنا منهم بالعيش فيهم

ولکن معـدنُ الذّهب الرّغام

أرانبُ غيــــــر أنّهــم ملوك

D
I

مفتّحــــة عُيونُهـم

نيـــام

(المتنبی3119 ،م :ج)82 ،3

إنّ المتنبّي يدخل في صراع مع وضع اجتماعيّ اليری في سوی العبوديّة فينادي:

S
f

إلی أیّ حِينٍ أنت في زيّ مُحرِم

وحتّی متی في شقوة و إلی کم

و إالّ تمُت تحتَ السّيوف مُکَرّما ً

تَمُت وتُقاس ِ الذّلّ غيـرَ مکرّم

o
e

(المصدر نفس  :ج)228 ،3

«نحن مع شعر المتنبّي نفاجأ دائماً ،نهتزّ ،نثور ،ونعيد المعاملة مع  ...نحن مع شعره في

v
i

حالة تأهّب ومجابهة ورفض ...وأحيانا ًفي حالة مجاهدة ومکابدة واستنکار واستجماع قويّ
للوثوب...علی عالمنا المهتري ،و قِيمنا المشوهّة ("...ط حسين2899 ،م :ج)28 ،2

h
c

کلّ ما رأينا في شعر المتنبّي من آثار التّمرّد والسّخط ،نراه عند الشّاعر المعاصر محمّد
مهدي الجواهريّ.

r
A

إنّ التّمرّد سِمة کبری في شعر الجواهري ،فيصف الشّاعر هذه الخصيصة بقول « :أنا أتمرّد

حقّاً و أثورُ و أغضب ،لکنّني أتمرّد بالکلمة ،وأثورُ بالقصيدة ،وأغضب بهذا الموقف أو ذاك.»...
(الجواهري ،مذکّراتي2888 ،م :ج )223 ،3لعلّ من أبرز دوافع التمرّد والرّفض عنده هو القيود
المفروضة علي وعلی المجتمع اإلنسانيّ عربيّاً أو غير عربيّ.

کان يواج الجواهري اآلفات والمصائب في مختلف المستويات؛ من المتديّنين الّذين
اليعرفون من الدّين إالّ اسم  ،ومن القرآن إالّ رسم  ،والسّياسييّن الّذين جاءت بهم الدّبابات أو
القوی الخفيّة لهذا الکوکب المسکين .کان يقف أمام جاهليّة وثنيّة تبني وتنحت أصنامها
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بأيديها ،ثمّ تعبدها .إنّ کان عالماً بما يحدث لهذا الشعب الّذي سحق الزّمان رؤوس فترأست
أذناب سياسيّا ،ودينيّاً وأدباً؛ (الحجاج2888 ،م )21 :فغير بعيد من أن ينادی:
في ذمّة الشّعـر ما ألقـی وأعرم

إنّي أغنّـي ألصنــام و أحجــار

...لو في يدي لحبستُ الغيثَ عن وطن

مستسلم وقطعتُ السّلسلَ الجاري

(الجواهری ،الديوان2891 ،م :ج)338 ،2

D
I

إنّ معرفة الشاعر نفسَ مدخل لوَعي اآلخرين؛ فهو يدعو النّاس إلی معرفة شرفهم والذود

عن واإلقدام إلی رفض تضييع بيد المستعبدين ،وأصحاب السّلطان والثّروة .فعندما يری النّاس

S
f

خافضي رؤوسهم و واضعي أجنحتهم للأقوياء ،يتمرّد عليهم کما يتمرّد ويسخط علی الجائرين
والرّلمة:

o
e

قالوا سکتّ وأنت أفرـعُ ملهب
...لکن وجدتُ سالحَهم في عُطلة

وعيَ الجمـــــوع لزندها قـدّاح
فرميتُ في قعر الجحيم سِالحي

v
i

( المصدر نفس  :ج)223 ،2

من ميزات الجواهري أنّ شعره في مواجهة الرّلم والنّهب اليکون مختصّاً ببلده ،بل يتعدّاه

h
c

إلی اآلخرين من العرب وغيرهم خارجَ حدود وطن ؛ فيدعوهم إلی دفع الرّلم ورفض الرّلمة.
يقول مخاطبا "فلسطين" المحتلّة وشعبها المضطهد:
و بالمرالم رُدّي عنــكِ مرلمـة

r
A

ال ،فأحقرُ مَن في الکون مَن ظُلما
(المصدر نفس  :ج)383 ،2

و بما أنّ اجتناب الجور و محاربة المستکبرين من شيم الجواهري المتميّزة ،فهو يجتاب کلّ
أرض و يلتقي بکلّ مجتمع إنسانيّ ،فيحضّ المرلوم بدفع الرّلم والنّضال ضد الرالم.
إنّ يصرّح بتمردّه ضدّ کلّ المعتدّين علی حقوق اإلنسان ،ومن جملتهم آنذاك بعض أدعياء
الدّين الّذين اتّخذوا الدّين وسيلة لتحقيق غاياتهم .فالشاعر اليقرّ ذلك فيرفض أعمالهم ونيّاتهم،
ويصيح عليهم بصوت عالٍ:
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و ما الدّينُ إالّ آلة يشهــرونها

إلی

غرضٍ

(المصدر نفس  :ج)389 ،2

ويلقي المسئوليّة علی المصلحين بقول :
و مِن عجبٍ أنّ الّذين تکفّلوا

يقضون

وأداة

بإنقـاذ أهليــ هُم العثرات

D
I

(المصدر نفس )388 :

کما يندّد منعهم تعلّم البنات ويعتبره احتقاراً للرّجال أکثر من النّساء ،فيقول:
إنّکم باحتقارِکم النّساءَ اليو

S
f

م َ َأوسعتم الرّجالَ احتقارا
( المصدر نفس )382 :

إنّ التّمرّد علی الدّين صورة من صور التمرّد علی القيم الحاکمة علی المجتمع ،وإن کانت

o
e

هذه القيم بالية منسوخة تکون سبب فتور المجتمع ،والتنهض بحريّت وحقّ والدّفاع عن
کرامت .

فالتمرّد أبان عن معرم مواقف هذين الشّاعرين ،وذلك لشدّة إبائهما وتشامخهما الّذي أحال

v
i

شخصيتهما إلی بَطلين أسطوريّين يمثّالن اإلرادة العربيّة والشّموخ والقيم العربيّة ،بل اإلنسانيّة
في عصر قَلّت في هذه السّجايا األخالقيّة.

ب) الشّعور بالغربة

h
c

r
A

إنّ الّذي يدرك کرامة ذات و بالتّالي حريّت اإللهيّة ،عندما يقيم في مجتمع يعدم هذا اإلدرك

ويغفل عن قيمت اإلنسانيّة وشرف وجوده ،يستغلّ المستبدّون غفلت فيستعبدون  ،فيشعر هذا
اإلنسان بالغربة بين هذا الشّعب المهضوم الحق .وحينما يری أغالل العبوديّة تکبّل يضيق
بالوطن ذرعاً حتّی يستحيل وطن سجناً يزجّ في من ال جريرةَ ل إالّ النّرفع وإظهار کرامت
اإللهيّة؛ فالبدّ ل أن يري نفسَ غريبا في وطن  .کما يقول بعض علماء النفس عن هذا النّوع من
الغربة بأنّها« :شعور الفرد بأنّ المجتمع والسّلطة اليحسّان ب والقيمة ل في ذلك المجتمع».
(اليحيی3111 ،م )382 :وبما أنّ الشّعراء يمتازون بين أفراد الشّعب باألحاسيس الدقيقة والمشاعر
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الرريفة ربّما يدرکون هذا األمر قبل اآلخرين ،فاليصبرون علی سکوت اإلنسان عنداستالب
کرامت وحريّت  ،فيصيحون بأعلی أصواتهم طالبي استردادِ هذه الموهوبة اإللهيّة .من هنا تنشأ
الغربة ويقع التّصادم بين العالمين المتناقضين :عالم معلوم متکرّر عند کلّ الناس يتعودّون علی
الحياة في  ،وعالم آخر مجهول عند الناس أغلبهم غير متکرر؛ ولکنّ الشعراء يرون بأعينهم
البصيرة المحدقة بکلّ جمال وعرمت وبرائت  :يصورّون  ،ويحلمون ب  ،ويدعون اآلخرين إلي .

D
I

ويتصدّر هؤالء الشّعراء في العصر العبّاسی المتنبّي ،و في العصر الحديث الجواهري .إنّهما
شاعران ال کالشعراء :غريبان في الناس ،غريبان بين الشعراء ،وغريبان في عصرهما .إنّهما

S
f

ماابتليا بالغربة إالّ ألجل اإلنسان ومکانت الباسقة ،فهما کما يقول أدونيس« :الأحبّ الغربة،
ولکن اليهمّني البيت العائليّ أو الوطن بحدّ ذات  ،يهمّني اإلنسان ال المکان( ».ديب3113 ،م)291:

o
e

إنّ المتنبّي کان کثير االهتمام بحريّت وعزّت  ،يهرب من األرض الّتي أصبحت سجنا ل بعد
تضييع حقّ فيها ،يعکف عن أبناء وطن الّذين يعرفون هذا الحق ولکنّهم اليدافعون عن أمام

v
i

الغاصبين؛ فلذا يشعر الشاعر غربة داخليّة ،وإن عاش في وطن  ،فينادي:
وهکذا کنتُ في أهلي وفی وَطني

إنّ النّفيسَ غريب حيثمـــــــــــا کانا

h
c

( المتنبّی3119 ،م :ج)333 ،3

فالشّاعر يؤمن بکرامة نفسـ و عزّتها ،فيتحدّث عن نفاسة شخصيّت التي اليدرکهـا
اآلخرون ،و ربّما اليأنس بها الغافلون؛ فيشعر بالغربة أينما يتوجّ .

r
A

إنّ المتنبّي کان غريب الوج بين الفرس ،کما أعرب عن ذلك قائال:
مغاني الشعب طيبا ًفي المغاني

بمنزلة الرّبيــــع من الزّمان

فيهــا

واليد والّلسان

ولکنّ الفتی العربيّ

غريب الوج

(المصدر نفس  :ج)322-323 ،3

وهذه الغربة لم تکن عجيبةً؛ ولکنّ کان غريب الرّوح والعقيدة بين أبناء وطن  ،وهذا الشّعور
بالغربة من آثار معرفت بکرامة ذات  ،وجهل المجتمع لشخصيّت  ،وعقيدت وفکرت ؛ فلذا نراه
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يقول في زحلة أو نخلة أو نحلة ـ باختالف الروايات ـ و هی قرية من قری بعلبک في لبنان،
يقول فيها:
إالّ

کمُقام المسيـــح بين اليهود

ما مُقـامي بأرض نخـلة

...أنا في أمّـة تدارکها اللـــــــ

ـ ُ غريبٌ کصــالح في ثمود

D
I

(المصدر نفس  :ج233 ،2و)239

ويخاطب نفس مؤکّدا علی هذه الغربة المُرّة:
أنت ِالغريبة في زمانٍ أهل

S
f

وُلِدت مکارمُهم لغير تمام
(المصدر نفس  :ج)21 ،3

فمن أناشيد الکبرياء الّتي عبّر فيها الشاعر عن استحقاق للعرمة وأبان عن شعوره بالشّرف

o
e

اإلنسانيّ قصيدة قالها بعد موت جدّت ألمّ :

لئن لذّ يومُ الشامتـين بيومِها
تغرّبَ ال مستعرمـا ًغيرَ نفس

و ال سالکا ًإالّ فؤادَ عَجـاجة

فقد وَلدَت منّي آلنافِهم رَغمـا

v
i

وال قابال ًإالّ لخـالقِ حُکمـــا

وال واجدا ً إالّ لمَکرُمة طعـما

h
c

(المصدر نفس )219 :

فهو يقول :ولدت جدّتي منّي رجالً تغرّب عن بالده ،ألنّ اليعتبر غيرَ نفس عريما ،فأراد

r
A

أن يغادر الّذين کانوا يتعرّمون علي بغير استحقاق واليقبل حکمَ أحد علي إالّ الّذي خلق .
إنّ البحث عن غربة الجواهريّ متسع الجوانب اليحوي هذا الموجز؛ فغربت فکريّة باطنيّة؛
يعيش الشّاعر في بطن بالده إلّا أنّ يشعر بغربة نافذة في صميم مشاعره وأفکاره ،و هی تلك
التي يصوّرها الشّاعر المعاصر أدونيس بقول « :تبدو حياة الجواهری الّذي عاش معرم حيات في

الغربة کمثل شالّل من الصّور البهيّة الفاجعة( »...ديب3113 ،م )291:وقد صرّح الجواهري بهذه
الغربة قائال:
إنّا لنَخنق في األضالع غربتنا
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وعاطِشون و نمري الجونة الغدقا

معذّبون وجنـّاتُ النّعيــــــــم بنا

(الجواهري2891 ،م :ج)233 ،2

فالشاعر يصوّر نفس وهو في وطن حيث الجنّات الحافلة بالنّعمات الوفيرة إلّا أنّ غريب
اليشعر بلذّة من هذه النّعمات کلّها ،وهو عطشان و ينابيع الماء بيده اليرتوي منها .و في بيت
آخر يؤکّد علی هذه المرارة بقول :

D
I

و أوجعُ من شوكِ القتادة زادي

أمَرّ من المِلح األجاج مَواردي

( المصدر نفس :ج)331 ،2

S
f

کان الجواهري وحيداً حينما کان يدافع عن المبادئ اإلنسانيّة في مجتمع اليعترف بها:
لکلّ يدٍ مُدّت إليـ مُعـــــــادي

خُذوا بيدَي هذا الغـريب فإنّ

o
e

لنفسي صَالحي أو عَليّ فسادي

...ماذا يريدُ النّاسُ منّي وإنّمــا

v
i

(المصدر نفس 328 :و)331

و في بيت آخر يبحث عن رفيق منصف يساعده في الدّفاع عن المبادي اإلنسانيّ :
وحيدا ًيحامي عن مَبادیء جمّةٍ

أ ما في البَرايا مُنصِف فيؤازرُه

h
c

(المصدر نفس )218 :

هذا هو الّذي يقول کثيراً عن وطن الّذي أصبح ل سجنا ،ال لشيء سوی طلبِ الرّفعة
والکمال إلی ما هو مطلوب الحقّ تعالی ،فيصرخ:
کان بالدُ الحرّ سجناً لمجرمٍ

r
A

وما جرمُ إالّ العلی والتّرفُع
(المصدر نفس )223 :

و هل البحث عن العلی والرّفعة إالّ من آثار العزّة الوجوديّة؟ وليس من شيم العزيز األبيّ أن
يرضي بالمذلّة أو أن يبيت علی الضّيم؛ فالبدّ أن يصبر علي متکلّفاً ،وهذا هو الغربة الداخلية؛أو
هو مضطرّ بالخروج من وطن واالستقرار بين األجانب فيعاني من الغربة الخارجية .فعلی أيّ
حال يعتبر الشّاعر نفس سجينا مکبّال باألغالل الحريّة ل والعزّة .فهو يُؤثر الغربة بکلّ تبعاتها
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الفرديّة واالجتماعيّة علی البقاء في الوطن مغلوالً مسلوبَ الحريّة محفوفا بالذلّ والمهانة،
فيقول منادياً عزّه:
ما بعت ُعزّي بذلّ المترفِ البطر

واهللِ لو أوهَبُ الدّنيا بأجمعِها

( خيال الجواهری3113 ،م)28 :

فال مناص من الغربة إذا ما أحاط بالوطن الذّلّ والحقارة:

D
I

مَن لِنـاءٍ عاف أهلا
تخـذ

وصحــــابا

الغـربة دارا

وديـارا

إذ رأي الذلّ إســــارا

S
f

(نفس )282/

قد غدت هذه البالد مرتعا خصيبا للّئام وأهل الدّناءة ،و عذابا جحيما لذوي الکرامة الذاتيّة

o
e

و طالبي الحريّة والکمال.

ج) الفخر بالنفس

v
i

الغرو أنّ شاعرا باسال متکبّرا طموحا جسورا متمرّدا عمالقا يفخر بنفس ؛ فکلّ هذه

الخصائص تتجلّي في المتنبّي والجواهري؛ إذن فکيف يُستغرَب منهما الفخر بالنّفس ،مع أنّ

h
c

الفخر مرکّب في طباعهما رافقهما منذ صباهما حتی وافتهما المنيّة .هذا هو المتنبّي الذي ترتفع
نفسُ إلی أعلی الدرجات في صباه فيقول:
أيَ

محـلّ

أرتقــي

وکلّ مـا قد خلق اهلل
مُحتــقر

في

همــّتي

أيَ

عريـم

ومــا لم
کشَعـرة

r
A
أتّقــي؟

يخـــــلق

في

مفــرقي

(المتنبی3119 ،م :ج)238 ،3

إن لم يتمتّع اإلنسان بعزّة النّفس ولم يهتمّ بخلقت الشّريفة فاليمکن ل أن ينادي بعلوّ الهمّة.
إنّ الشّاعر يجعل نفس في الثّريّا شرفا وخيرا فيقول:
ما أبعدَ العيبَ والنقصان مِن شرفي
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(المصدر نفس  :ج)283 ،2

کأنّ نفس الکبيرة تأبی علي أن يطري أحدا قبل أن يؤدّي لها حقّها من التّعريم واإلکرام.
فهو يباهي بشجاعت وصبره وعفّت وإبائ :
الدّهرُ يعجب من حَملي نوائبـَـ

D
I

وصبرِ جسمي علی أحداثِ الحُطُم
(المصدر نفس )282 :

يغتنم أبو الطيّب کلّ فرصة للمباهاة بنفس  ،عندما يمدح أميرا يصدّر مدحت بأبيات يقول

فيها مفتخرا:

S
f

ل علی کلّ هامــةٍ قدم ؟

وکيف ال يُحسَد امرؤ ٌعلَم

o
e

(المصدر نفس )82 :

إنّ الشّاعر اليکتفي بالمفاخرة بنفس ومکارم فحسب ،بل يرهر للمدوح قيمة شعره؛ فهو
کالدّرّ اليغبن من يعطي علي درّا:

لك الحمدُ في الدّرّ الّذي لي لفرُ

v
i

فإنّك مُعطيــ و إنّـــي ناظم
( المصدر نفس  :ج)322 ،2

h
c

کما يعرض للشّعراء فيرمي بهم إلی األسفل ويحلّق فوقهم مغرّدا:
و دَع کلّ َصوت غيرَ صوتي فإنّني

أنا الطّائرُ المحکيّ واآلخرُ الصّدی

و قد يجمع في الفخر بنفس بين الشجاعة والحذاقة في األدب:
فالخيلُ واللّيل والبيداءُ تعرفني
و:
أنا تِربُ النّدی وربّ القوافي
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r
A

(المصدر نفس  :ج)23 ،2

والضّربُ والطّعن والقرطاسُ والقلم
(المصدر نفس  :ج)281 ،2

وسِمـامُ العدی وغَيـظُ الحسود
(نفس )239 /2
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هکذا يدور فخر المتنبّي حول الشعور العارم بالتفوّق واللّاتشاب  ،وحول اإلحساس بکرامة
نفس وشرف وجوده ممثّال لکلّ إنسان يطلب الکمال والصّعود في مدارج الرقيّ حتّی الوصول
إلی أعلی المکرمات اإلنسانيّة.
أمّا الجواهري فليس أقلّ من صنوه في ذکر مفاخره والتباهي بمکارم و مناقب  .فقد کان
صريح اللّهجة في طلب حق من الحريّة الذاتيّة وتعريم نفس النّفيسة ،واليخاف من أيّة قوّة إالّ

D
I

اهلل ،فيتحدّي بقوّة السّلطة الحاکمة ،متهيِئا للموت في سبيل ذلك ،ويقول مصرّحا:
أنا حتفُـهم ألجُ البيوت َعليهم

أغري الوليد َبشتمهم والحاجبا

أنا ذا أمامَك ماثال ًمتجبّـــــــراً

أطأ الطّغــــاةَ بشسع ِ نعلي عازبا

S
f

o
e

(الجواهری ،الديوان2891 ،م :ج)381 ،2

هذه الجسارة في النّضال علی المتجبّرين التکون إالّ من اهتمام الشّاعر بذات واتّکال علی
الکرامة المودّعة اإللهيّة عنده .فحقّ ل أن يباهي بنفس ويرهر وجوده وعرمت في العالم
اإلنسانيّ.

v
i

إذا غضب الجواهريّ علی األراذل والجائرين يستحيل إلی غضب يمحق السّلطة؛ کما يصبح
أحيانا نارا مشتعلة تشوي وجوهَهم:
صببتُ علی العتــاة شوا َ
و

نفَضتُ

السّواد

علی

نار
وجــوه

h
c

تعـود

ُبها

r
A
الصّفاة

مصبّغـــــــــــــــة

إلی

احتراق

اللّحی بدمٍ مُراق

(المصدر نفس  :ج)383 ،2

فخر الجواهري الينحصر بمواقف السّياسيّة واالجتماعيّة فحسب ،بل هو يعتزّ بشاعريّت وأنّ
بين الشعراء مرجوّ بنصرة الحقّ ومکافحة المعتدين ،فلذا يقول:
وهل أنا إالّ شاعرٌ يرتجــُون
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لنصرةِ حقّ أو للطمة ِمُعتدي
(المصدر نفس  :ج)22 ،3
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د) النّدامة وعتاب النّفس

الغرو أنّ الّذي يدّعي العزّة والکرامة يسمع نداء ضميره عندما يرتکب األخطاء ،فيخجل

ويندم من عثرات  ،ثمّ يعزم علی تدارك األخطاء الماضية بأحسن ممّا سبق .فالشاعران المتنبّي
والجواهري اليستثنيان من هذا الحکم ،لقد وقعا أحيانا في زالّت اليقرّان عليها ،بل يرجعان
لتدارکها بأجمل ما يمکن.

D
I

فلذا نری الشّاعر العبّاسيّ المتنبّي يتغنّي بالنّدم الذّي يحرق قلب بعد ما غضب علي "بدر بن

عمّار" حاکم طبريّة الّذي وجد الشّاعر عنده الحياة اللّيّنة الهادئة والبيئة المثقّفة النّاقدة ،فبلغ

S
f

الرقيّ ،ففرّ أبو الطيّب من ووقع في محنة أوذيَ بها فيقول:
ال افتخار إالّ لمن اليُضــام

o
e

مُدرک أو مُحـارب الينـام

ليس عزما ًما مرّض المرءُ فيـ

و احتمالُ األذی ورؤية جانيـ

ليس همّــا ًما عاق عن الرّالم
ـ غذاءٌ تضوَی ب

v
i

األجسـام

(ط حسين2899 ،م :ج)222 ،2

و في أوّل قصيدة نرمها المتنبّي في مدح کافور سنة 233هـ.ق .کان يفکّر بسيف الدولة بعد
مفارفت  ،موجّها الّلومَ إلی نفس فيقول:

h
c

r
A

حببتک قلبي قبلَ حبّک مَن نأی

وقد کان غدّارا ًفکُن أنت وافيا

و أعلم أنّ البيـــــــنَ يشکيـک بعده

فلست َفوادي إن رأيتُک شاکيا
(المتنبی3119 ،م :ج398 ،3و)399

کما أظهر ندامت في الميميّة التي مدح فيها کافورا سنة 238هـ.ق .فهذه القصيدة تصوّر حال
النفسيّة بعد خيبت عن ما وعده کافور ومماطلة کافور فيما وعده وتذکّر عهد سيف الدّولة:
فراق ومَن فارقتُ غيرُ مذمّم
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(المصدر نفس )232 :
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و أمّا الشّاعر المعاصر الجواهريّ فقد شعر بالنّدامة وقام بمالمة نفس عندما قال قصيدة
"التّتويج" في مدح "فيصل الثاني" .ولقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف المخجل بقول « :لقد
اغتصبت في تلک الزّلّةُ ضميري وما أصعب أن يجد المرء ذو الحسّاسيّة ضميره مغتصبا  ...وما أصعب

أيضا أن يجد المرء ذات علی نقيض قيم ومبادئ ( .» ...الجواهري ،مذکّراتي2888 ،م :ج )232 ،3و
بعد فترة قصيرة من نرم القصيدة السابقة قال قصيدت " کفّارة وندم" ندامة مما مضی و رجوعا

D
I

إلی االنسجام مع نفس وضميره .فمن أبيات هذه القصيدة:
حنانيک نفسي اليَضِق منـک جانبٌ

إذا ضاق مِن رحبِ النّفوس جناب

...وما لک مِن عتب علی الدّهـر إنّما

عليک لمــــــا هوّنت منــ عتاب

S
f

o
e

( الجواهری ،الديوان2891 ،م :ج)291 ،3

الدّفاع عن الکرامة الذّاتية أو التّعالي الکاذب؟

يتصوّر بعض المعاندين أنّ المتنبّي قد يعتزّ بنفس إلی درجة الرّبوبيّة والسيّما في أبيات
التنبّؤية حيثما يقول:

ما مُقامي بأرض نخلة إالّ
أنا في أمّةٍ تدارَکها اللّــــــــــ

v
i

کمُقـام

المسيح

h
c

بينَ

اليهود

ــــــــ ُ غريبٌ کصالح ٍفي ثمود

(المتنبي3119 ،م :ج)233 ،2

r
A

ربّما نشأ هذا األمر من قول بعض المنتقدين الّذين عابوا علي ادّعاء النّبوّة في مثل هذين
البيتين ،والسيّما صديق ابن جنّی الّذي قال عن بأنّ « :سمّي المتنبّي ألنّ قارن نفس في بيتين من

الشّعر بالمسيح بين اليهود و بصالح في ثمود» (أبو الطيّب ،)91 :ولکنّ الشّاعر ينکر هذا األدّعاء ،کما
ورد في رسالة الغفران :أنّ أباالطيّب سُئل عن حقيقة هذا اللّقب ،فقال« :هو من النّبوة أي المرتفع

من األرض ».و من أقوال في تعليل لقب « ":أنا أوّل من تنبّأ بالشّعر» (المصدر نفس  )92 :فضال ًعن
ذلک لم يحتو ديوان الشّاعر علی أيّ تلميح إلی ادّعاء نبوّت .
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فالمتنبّي هو الّذي اليخضع إالّ أمام اهلل وما يأمر ب  ،وهذا األمر هو خصيصة للشّاعر
العتزازه وإکرام نفس دون الّذين يخفضون أجنحتهم لکلّ وضيع ولئيم:
تغرّبَ ال مستعرماً غيرَ نفس

وال قابال ً إالّ لخالق حُکمـا

فهو يفخر أيّ فَخر بأنّ حيات رهينة إلشارات خالق .

(المصدر نفس )219 :

D
I

وأمّا بالنسبة للجواهري فالبعض يرنّ أنّ موقف من الشّعب موقف استکبار أو تعالٍ قد سمّاه

البعض غرورا أو تعالياً( .الخير3118 ،م )29 :و هذا التّصوّر الخاطي قد نشأ من قول :

S
f

أقول لنفسي إذا ضمّـــــها

وأترابهـــا

تسامی فإنّك خيـــــرُ النّفوس

إذا قيس کلّ علی ما انطوی

o
e

تسامی فإنّ جنــاحـَـيك

ال

محفـــلٌ

يقــرّان ِ إالّ

علی

يُزدهی
مُرتقی

(الجواهری ،الديوان2891 ،م :ج)318 ،2

v
i

فالشاعران في مثل هذه األبيات لم يتطلّعا إلی االستعالء علی الناس ،أيّ :العلوّ الکاذب؛
بل يؤکّدان علی االهتمام بکرامة النّفس وقيمة الوجود ،االهتمام بتلك الميزة اإلنسانية التي غفل
عنها أبناء وطنهم.

h
c

إنّهما يبحثان عن علوّ النّفس ويؤمنان بأنّ الّذي يجتهد للوصول إلی الکماالت اإلنسانيّة التي

r
A

فطره اهلل عليها ،ال يَحِقّ ل أن يستقرّ في األسفل بين الّذين اليفهمون شيئا من العزّة والشّرف؛
بل مستقرّه القمم العالية فوق الحياة التّرابية .أاليقول المتنبّي عن في شعره:
إذا غامرتَ في شرف ٍترُوم

فالتقنـَـع بما دونَ النّجوم

(المتنبی3119 ،م :ج)228 ،3

هل هذا هو الغرور والتّعالي الکاذب کما يفسّره البعض؟ أو العناية بعزّة النّفس اإلنسانيّة؟
فالمتنبّي في البيت السّابق اليريد تشبي نفس بالنبيّ عيسي المسيح (ع) بجامع النبوّة ،بل يعبّر
عن األصالة اإلنسانيّة عند کلّ إنسان فهيم بالقيم اإلنسانيّة ،محارب ضدّ الجور واالستعباد،
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عامل برسالت اإللهيّة أي عدم الخضوع واالستسالم أمام کلّ مضيّع لحقوق اإلنسان غير مبال
بکرامت وشرف .
والجواهريّ الّذي کان متهّما بالتعالي والتکبّر ،يعترف أيضا بهذه الکرامة في کثير من
أشعاره؛ منها:
و إنّي ...والمذلّة مِن عُداتي

D
I

يَهونُ

لِعزّة،

أنّي

ذللتُ

(الجواهری2891 ،م :ج)212 ،8

فما أبعدَ المذلّة والهوانَ من نفس الشّاعرين الکريمة ،وما أشدّ ازدجارَهما من هذا األمر

S
f

الذّي يعدّان خصما ألدّ لکلّ إنسان شريف.
النتيجة

o
e

إنّ الشعور بالعزة والکرامة فطريٌ متأصّلٌ في النفس البشرية ،اليمکن استثناء أحد من  .فقد
اعتنی ب کثير من الشّعراء في نتاجاتهم األدبية علی مرّ العصور إلّأ أنّ ما يميّز المتنبّی

v
i

والجواهريّ في معالجتهما لهذا الموضوع أنّهما أشادا ب کثيرا في أشعارهما وسبکاه في أحسن
صور و أروع تشابي .

h
c

فهناك قواسم مشترکة عديدة بين الشّاعرين في حياتهما الفرديّة واالجتماعيّة أدّت إلی
اقتراب الرّؤية عندهما بالنّسبة للکرامة اإلنسانيّة ،کأنّ الجواهريّ يحمل روح المتنبّي في العصر

r
A

الرّاهن .فالرؤية الموحّدة للشّاعرين بشأن العزّةاإلنسانيّة انتهت إلی نتائج وجدانيّة متماثلة؛
أهمّها:
 سمة التّحدّی والتّمرّد
 الشّعور بالغربة ( داخليّة وخارجيّة )
 الفخر بالنّفس
 النّدامة وعتاب النّفس
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کلّ هذه الميزات منبعثة من العناية الوافرة والعميقة بالعزّة والشّرف اإلنساني؛ إذ إنّ کالّ من
الشّاعرين ينتمي إلی مجتمع يغفل عن هذه الکرامة ويخضع للرالم وظلم  ،فتمرّدا علی الرالم
والمرلوم کليهما .واإلحساس العميق بالکرامة في هذا المجتمع وبين أبنائ کان سببا للشّعور
بالغربة الدّاخليّة عند الشاعرين ،کما أنّ بعض العوامل أدّت إلی رحيلهما عن الوطن فأحسّا
بالغربة الخارجيّة .ولم يکن تباهيهما إالّ بالنّفس النّفيسة المتعالية بالشّرف اإلنسانيّ .وأخيرا

D
I

فإن مالمة النّفس عندهما انبعثت من معرفة النّفس التي هي أساس معرفة اهلل ،کما عبّر عن ذلك
أمير المؤمنين علی(ع) بقول « :من عرف نفس فقد عرف ربّ  ( ».علي بن أبي طالب3112 ،م)239 :

S
f

وبعد هذا کلّ فالغرو أن نری الشّاعرين ينشدان بلسان واحد ،ويجتازان مسلکا واحدا،

رغم الفاصل الزّمانيّ الذّي يربو علی ألف عام؛ وهما مفخرة للأدب العربي ،بل للأدب
اإلنسانيّ.

المصادر والمراجع
الکتب:

القرآن الکريم

o
e

v
i

h
c

البستاني ،بطرس ،أدباء العرب ،3/دار نرير عبود ،بيروت2898 ،م.

بالشير ،ريجيس ،أبو الطيّب المتنبّي ،ترجمة :الدّکتور إبراهيم الکيالني ،من منشورات إتّحاد الکتّاب
العرب ،دمشق3112 ،م.

r
A

الجواهري ،محمّد مهدي ،ديوان ،8-2جمع وتحقيق :الدّکتور إبراهيم السّامرائي ،الدّکتور علي جواد

الطّاهر ،الدّکتور مهدي المخزومي ورشيد بکتاش ،دار الرّشيد للنّشر ،الجمهوريّة العراقيّة2891 ،م.
الجواهري ،محمّد مهدي ،مذکّراتي  ،3-2الطّبعة األولی ،دار المنترر ،بيروت -لبنان2888،م.
الجواهري ،خيال ،الجواهري ...مسيرة قرن ،منشورات وزارة الثّقافة ،دمشق3113 ،م.

الجواهري ،خيال ،الجواهري وسيمفونية الرّحيل ،من منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية

السّورية ،دمشق2888 ،م.

حسين ،ط  ،من تاريخ األدب العربي ،2/الطّبعة الرّابعة ،،دار العلم للماليين ،بيروت2899 ،م.
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الخيّر ،هاني ،الجواهري شاعر الکالسيکيّة الفخمة ،الطّبعة األولی ،دار ومؤسّسة رسالن،سوريا -دمشق،

3118م.

ديب ،علی حسن ،الجواهري :رحلة الشعر والحياة ،مؤسّسة المنارة ،دمشق2332 ،هـ3113 .م.

زين الدّين ،ثائر ،أبو الطيّب المتنبّي في الشعر العربيّ المعاصر ،من منشورات إتّحاد الکتّاب العرب ،دمشق،

2888م.

شعبان ،عبدالحسين ،الجواهري :جدل الشعر والحياة ،الطّبعة األولی ،دار الکنوز األدبيّة ،بيروت،

D
I
2888م.

عليّ ابن أبي طالب ،نهج البالغة ،شرح محمّد عبده ،الطّبعة التّاسعة ،دار البالغة ،بيروت ،

S
f

2332هـ3112.م.

المتنبّي ،أبو الطيّب ،ديوان (3-2المسمّی بالتبيان في شرح الدّيوان) ،شرح أبي البقاء العکبري و تصحيح

o
e

الدّکتور کمال طالب ،الطّبعة الثانية ،دار الکتب العلميّة ،بيروت3119 ،م.

اليحيی ،فرحان ،أزمة المواطنة في شعر الجواهري ،من منشورات اتّحاد الکتب العرب ،دمشق2332 ،هـ.

3111م.
المقالة:

v
i

 – 2الحجاج ،ناصر ،الجواهري ..الطامح العريم ،مجلّة القصب( مجلّة دوريّة ثقافيّة أدبيّة) ،العدد الحادي
عشر ،السّنة الثالثة ،بيروت ،خريف 2329هـ2888 .م

h
c

r
A
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