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 في البصرة، ريـــالجواه

 مثقفيهاومع اهلها و

 رواء الجصاني
 

" مع الجواهري في حواضر ومدن العراق"خالل مراجعة موضوع توثيقي نشرته مؤخرا، موسوم 

الشاعر الكبير في " مقامة"فاضت الذاكرة عجوال  ببعض صور ولقطات واسماء عن محطات في 

شؤون، ويؤشر دالالت البصرة وعنها وحولها، تصلح لموضوع توثيقي منفصل، يؤرخ لعدد من ال

 ..معبرة، وبأتجاهات مختلفة

وفي " .. البصرة وكفى" والمبتدأ انه كان يصف فيحاء العراق في مجالسه الخاصة والعامة بأنها 

أن الجواهري الذي زار محافظات :  "يوسف بكار. د. هذا االطار ننقل عن الباحث  االردني المميز

ها، بدأت منذ أيام التدريس فيها وأيام الصحف التي أصدر –كما يقول  –« خطف»العراق زيارات 

وكان يقول . البصرة والحلّة: وقد استهوته من بين مدن العراق اثنتان. وكانت تربطه عالقة قويّة بها

بعدها … لو قدّر لي أن أعود إلى العراق لما اخترت غير البصرة أسكن فيها: ) في منفاه الدمشقي

تختلف عن العراق كلّه،  كّل شيء فيها، ما يوجد فيها ال يوجد في غيرها، إنّها»الِحلّة، ألن البصرة 

أما الحلّة، "( ..أموت على البصرة" وباختصار … إن أهلها معروفون بشيمتهم وكرمهم وطيبتهم

قريبة من بغداد، وناسها منفتحون، بل إنها قريبة من النجف، وقد  دّرست فيها . موقعها جميل»فألن 

 (1)" 0391وحتّى عام  0391بين عام 

 

 1191جواهري في القرنة، ضمن احدى فعاليات مهرجان المربد عام ال

 اصدقاء مميزون *

مددع  تربطددهقددات شخصددية عديدددة كانددت الجددواهري، وديواندده ومجالسدده عددن عال "ذكريددات"ثنا تحدددّ 

اورد او وقدد زون، مثقفين وشخصيات عامة وغيرهم، ومنهم اصدقاء ومعدار  مميّد" البصراويين"
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اشار السماء بعضهم في قصائده، وكتاباته واحاديثه ومن اقدمهم الكاتد  والشخصدية المرموقدة عبدد 

 ت واوائدل ثالثينداتالرزاق الناصرى، الذي توطدت عالقتهما الشخصية بشكل وثيق اواخر عشرينا

لالقامدة والعمدل فدي البصدرة، ليدزوره  -الناصدري –بغداد، واستمرت حين انتقدل القرن الماضي في 

ثددم تتحقددق زيددارات اخددرى لتلددا المدينددة الفيحدداء، بعددد ان اصددبح السدديد جددواد .. الجددواهري هنددا 

فددي  ،البصددرة( محافظددة)اللددواء مددديرا لمعددار   (2) الحقددا الجصدداني، النجفددي، صددديقه، ثددم صددهره

   .0311-0310 الفترة

ية االدي ، والسياسي والشخصية البصرراح  0390لجوء الجواهري الى براغ عام  - وبعد اغتراب

 من اقرب اصددقاء ونددماء الشداعر الكبيدر، ولعدل ابياتده( ابو عمران) المعروفة، موسى اسد الكريم 

يدا أبدا عمدران : ومطلعهدا، قدةالعالعلدى صدفحة ديوانده الدذي اهدداه اليده توضدح بعدض تلكدم  االربعة

 . (3) والدنيا ضباب وسراب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي حقبة براغ ايضا توطدت العالقدات الصدداقية والشخصدية، والعائليدة، مدع ابدن البصدرة البدارز، 

الدذي اقدام فدي بدراغ الجندا وناشدطا سياسديا بعدد انقدالب فيصدل السدامر،  والسدفير،الدوزير المؤرخ و

" بائعددة السددما"ار لدده الجددواهري فددي قصدديدته الشددهيرةوقددد اشدد. 0399البعددث الدددموي فددي شددباط 

 .. "وذات غداة وقد أوغلت بنا شهوة الجائع الحائر" :ومطلعها 0391المنظومة عام 

 

ا فدي ثانويدة البصدرة يوثدق ا" ذكريداتي"وفي عودة لمؤلفه  فدي لجدواهري انده انتقدل مدن بغدداد مدرسدا

نقدل منهدا لعددة اشدهر فقدل، لي، مركدز المديندة، وسكن فدي القرن الماضيثالثينات النصف االول من 

سدتقيل مدن وهو فدي دائدرة حكوميدة، ثدم ليمناهضة، / ه قصيدة أعتبرت سياسيةالى الحلة، جزاء نظم

كمددا  ..اة لحيددمددوردا لتغطيددة متطلبددات ا التددي عشددقها، التعلدديم كلدده، ويتفددرغ للشددعر اوال، وللصددحافة

 

 لجواهري في الثالثيناتا
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الددى العددراق مددن ة جواهريددة اخددرى، وهددي عودتدده عبرهددا شددهدت البصددرة مطلددع االربعينددات محطدد

بعد احداث مايس  أشهر قليلة، ، عن طريق االهواز، حيث كان قد استقر في طهران مع عائلتهايران

 ..رشيد عالي الكيالنيبحركة   -ويعر  –احترازا من تداعيات ما عر   0390عام 

   

 مواقف وقصائد لشعراء بصريين مميزين* 

ولكن الحدال تلدا لدم تنطبدق علدى مواقدف " المقتنى عداوة الشعراء بنـس"بي العظيم فأن المتنبحس  

بشواهد ملموسدة  وثقومؤكد ان المطلوب االن ان ن.. ورؤى شعراء بصريين متألقين من الجواهري

بـدـ ، ووصدفه ه بدر شاكر السياب للجواهرييكنّ كان  ما :ومن بين ما متوفر عندنا . على ما نزعم به

(4)" أعظم شاعر في ختام النهج التفعيلي للشعر العربي "
 
فدي تعداون ( بددراا )مع االشارة الدى ان  ..

  .(5) الخمسينات الماضيةبعض صحف الجواهري مطالع  تحرير

 

، مع الجدواهري، لديس ثقافيدا وحسد ، اوثقأطول زمنــا، وسعدي يوسف فكانت عالقته الشاعر اما 

ه اصددارالدى جاند  . 0331ات عديدة بعد رحيله عدام دة وكتابـــواجتماعيا ايضا، وقد رثاه بقصي بل

ا حمل عنوان    . (9)ضم قراءات مختارة من ديوان الشاعر الخالد " دمحم مهدي الجواهري"مؤلَفــا

 

، اذ ثمة عالقة اليفة بينده والجدواهري وخاصدة فدي عبد الكريم كاصدالشاعر  معالحال كانت وكذلا 

الصدادر فدي  "ذكريداتي" ه، وقدد سداعد فدي مراجعدة مؤلفدالفائدت د الثمانينداتــعقدمشق الشام خالل 

بدين المعدري وعبدد الكدريم .. الجدواهري "بعندوان اخدرى وثمة كتابة .  0331-0311جزأين عامي 

 .(7) تلكم العالقةلبعض  ؤشرت" كاصد

 

للشدداعر البصددري  معبددر موقددف التوثيددق التدداريخياالشددارة لدده ايضددا بهددذا مددن بددين مددا تجدددر كمددا 

دورة مهرجددان افتددتح بهددا  " نددف فددي رثدداء الجددواهري "فددي قصدديدة  جددواد الحطددابالمعددرو ، 

عدة صحف  اونشرته 0331الشاعر الخالد عام بعد رحيل انظمها وكان قد  1103عام  " دــــالمرب"

 . (8) عربية في حينها

 

فلدده اكثددر مددن موقددف وشددعر  ري العدديو والهددوى، صدد، بالصددكار يدامددا الشدداعر والفنددان دمحم سددع

الصددادر عددن دار " كاراخوانيددات الصد"فدي كتابدده  بعضددها ، منشددوروذكريدات مددع الجددواهري وعنده

دعددوا عددنكم لوحتدده ذائعددة .. والعطدداء وكلهددا محبددة وتبجيددل للعبقريددة 1110المدددى فددي دمشددق عددام 

أندا " وحى من، ولبيت الجواهري الشهيروأ خل فيها ورسم حين الصيت، وبأكثر من شكل ابداعي، 

 .."وكياني منه أشطار   العراق  لساني قلبه ودمي فراته  



 

4 
 

    

 ودراسات  كتابات وبحوث

مواقدف بشدكل اوسدع،  " المقامدة"لقد كان من المفترض، بل والمهدم ايضدا، ان نوثدق فدي سدياق هدذه 

ودراسددات عددن الجددواهري، تأرخددة وبحوثددا  -ومددا اكثددرهم وأجلهددم –يين البصددر نمثقفدديالوكتابددات 

حدال دون الدتمكن مدن اتمدام  ،وغيرها، ولكن البعد عن الذوات المعنيين، وعن المصادر ذات الصدلة

الدى ثثدار االديبدين،  وبرغم ذلا  دعونا نشير على سدبيل المثدال ال الحصدر.. المطلوباألمر بالشكل 

والناقدين البصريين النافذين، ياسدين النصديّر، ودمحم الجزائدري عدن الجدواهري الخالدد، وهدي عديددة 

 متميددزةالر ـالنصيّدد مسدداهمة  -علددى سددبيل المثددال –ومددن بينهددا .. وعلددى امتددداد سددنوات، بددل وعقددود

أنده أول مدن اطلدق عليده  اجاء فيهدمما و( 1101تموز )بمناسبة الذكرى العشرين لرحيل الجواهري 

عدام  ،الجدواهريحدواره الثدري مدع فنوثدق لاما لمحمد الجزائدري  .." النهر العراقي الثالث" وصف 

 .. بارزبشكل  البغدادية "الجمهورية" صحيفة الذي نشرته 0311

 

علدى ناصدر  الباحدث أتممهدا "لغدة شدعر الجدواهري"طروحة دكتوراه موسومة بـ نوثق ايضا الو... 

الغربدة والحندين "صددام فهدد االسددي الموسدومة  .ودراسدة د .0331 عدام  جامعة البصرةفي غال  

 الحجدا  فدي تصدريح خدا كدامم ما ادلى به الشداعر كما نشير ل " .الى الوطن في شعر الجواهري

(1) الجددواهرىبأندده يحفددف نصددف شددعر 
 
وكددذلا الددى مددا كتبدده االسددتاذ جاسددم المطيددر فددي الددذكرى . 

للباحدث " ريـــدـدالالت الرثداء فدي شدعر الجواه" لبحدث الموسدوم ول..  لرحيل الجدواهريالعشرين 

بنيدة األفعدال فدي قصديدة " و . 1109يل عوض رشيد المنشور في مجلة اداب البصرة عدام ـــاسماع

 البصدرة أبحداث مجلدةمنشدور ال، خلف خضير صيوان، للباحث الجواهري (أزح عن صدر  الزبد)

 .1100.9.91، بتاريخ اإلنسانية للعلوم

 

 ..وللفنانين البصريين شواهدهم وشهاداتهم* 

فيصددل لعيبددي، صدداح  التخطيطددات  هددي للفنددان التشددكيليبهددذا المحددور،  والبدايددة التددي ننطلددق منهددا

المجددود " البورتريدده"البدداهرة للجددواهري، باالسددود واالبدديض، فددي الثمانينددات الماضددية،  وكددذلا 

كما نعر  من التشكيل الى الموسيقى والغناء فنوثدق ..  0339عام  لشاعر العظيم، بااللوانلوالمعبر 

يدا دجلدة "لما انجزه الفنان حميد البصري من لحن جميل لبعض مقداطع قصديدة الجدواهري الشدهيرة 

" دجلة الخيدر"للجواهري، ومن ابيات  وكذلا ألداء المطرب المميز فؤاد سالم وهو ينشــد" .. الخير

ننسى دور الفنان عبد السدتار البصدري فدي تجسديد شخصدية الجدواهري فدي  كما ال يمكن ان ..ايضا 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%B5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1+%D8%AE%D9%84%D9%81%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
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ذي السدبع حلقدات مدن اخدرا  اندور الحمدداني وانتدا  قنداة السدومرية عدام " كبرياء العدراق"مسلسل 

1100. 

    

 "مربد البصرة " ابن الفراتين في * 

خددالل الدددورة االولددى  0393امددا الحدددث االبددرز بددين البصددرة والجددواهري، فددذلا الددذي حدددث عددام 

ألسدتقبال  " المعقدل"، الدى محطدة الشعري، حدين هرعدت جمدوع بصدرية حاشددة" المربد"مهرجان 

وقددد تكددرر الحشددد الجمدداهير الكثيددف حددين كددان يلقددي . مددن بغددداد بالقطددار مشدداعر الددوطن القددادم الدديه

وجداء  (11) فيهامام حضور المهرجان والمشاركين   -الحقا بشكل كبير ذاع صيتها -قصيدة جديدة 

 : ..مطلعها

 ..قد أصغى لك البلُد، َزْعماً بأنك فيه الصادُح الغَِردُ  "ابن الفراتين"يا 

 ..ما بين جنبيَك نبٌع ال قَراَر له، من المطامح يستسقي ويَرتفد

 كأن نفَسك بُقيا أنفٍس َشقيت، وكّل ذنِب ذويها أنهم ُوِجدوا

 محضتهم َدّرها َزَهدواوأنهم حلبوا األيام أضرعها، حتى إذا 

 

 ه ـعلى سر ابي بناال* 

الدذي عشدق البصدرة " فدالح" فندان التشدكيلي، الددكتورواالبن هنا نجل الجواهري الثاني، الكات  وال

ا  ات الماضدية، ولنحدو باألشدعة فدي مستشدفاها المركدزي، اواخدر السدتين فأنتقل اليهدا طبيبدا متخصصدا

وليتميز هنا  بصالته االجتماعية، والثقافية الوطيدة،  (11)بصرية جليلة من يتزو  سبعة اعوام، و

منهدا  قسدم  عنهدا الكثيدر مدن الدذكريات الجميلدة كتد ، ولي، ومحبتهم لدهوبمحبته الهل المدينة الفيحاء

 .. االلكتروني، ومنذ اعوام" ايال "موقع في  كتبه، كما منشور وموثق في

، وشخصدياتوجدوه الصداقية واالجتماعية مع  الجواهريعالقات لبشكل سريع  نوثق هنا ايضا  كما

احاديثدده  ومددن بينهددا التددي وردت فددي ،رسددمية وعامددة فددي البصددرة خددالل تواجددده فيهددا، او خارجهددا

أل  ،النقيد : كريمدة مثدل  عشدائروائدل ومدن بيوتدات وعوهدم ، هـمجالسه وجزأي ذكرياتدو الخاصة،

لأل زين باش عيان،
 
(13)والسعد  وبركات، الذكير،والسعدون، لا ذوك  (12)

  . 

 

 ...راـأخي* 

بدأن المدادة هدذه ليسدت سدوى  -عدن الجدواهري عديددة في توثيقات هي عادتنا كما  -نؤكد مرة اخرى

محاولة تأشير وحس ، وعناوين، قد تسهل امام الباحثين، مشاريع تفيد وتوسع محطات عن الشداعر 

بل ألحداث ووقائع ثقافية وسياسية، عراقيدة بشدكل  فقل، الخالد، ليس في جوانبها الشخصية والذاتية 

ا سدهوا االشدارة الدى اسدماء ا فاتتند، معتذرين سلفا اذا مدرئيس، وعسى ان يكون زعمنا هذا في محله
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وعسدى ان يصدحح لندا، ويضديف المتدابعون " الجدواهري والبصدرة"وشخصيات عامة ذات صلة بـ 

 ...ستكمال هذه الكتابة التوثيقية ما عندهم الن والباحثو

 

 

 :هوامش واحاالت **

 http://alrai.com/article/567106.html صحيفة الرأي -بغداد في ذاكرة الجواهري / 1

 .ورواء، كاتب هذا التوثيق.. كاظم ورجاء ولواء ونداء وصفاء" ، وانجباشقيقة الجواهرى( نبيهة)وهو زوج / 2

 : ونصها( 2112دمشق  –دار المدى )دمحم حسين االعرجي . واالبيات منشورة في كتاب د/ 3

لحَك / واححٌد محنهّن محا ُضحّمنهُ هحذا ال تحاُب / وأحاديث كذاٌب، واباطيُل سححاُب / وسراُب  يا أبا عمران والدنيا ضبابٌ "

 "يُهدى، وكالنا في األباطيل َسحابُ 

بيحروت  -المؤسسة العربيحة للدراسحات والنشحراصدار  / يق حسن توف/ وف رية دراسة فنية : بدر شاكر السياب / 4

1171. 

 . 485ص  - 1188دمشق / للجواهري" ذكرياتي"الجزء االول من / "5

 . 2111دمشق  –دار المدى / 9

عحام بغحداد / بحرا   –لرواء الجصاني ، اصدار بحابيلون " ون حميمةــــبعي.. الجواهري" كتاب من  129صفحة / 7

2119. 

 .. اشعل   ال ابي    ال اصفر   ال رماديا، اللم ارّب من قبل حماما": ومما جاء فيها/ 8

واطلقتها    (بعدد سنواتك يا نَسَر لُبَد) ،واشتريت مائة طير زاجل، ذهبت لسوق الغزل –انت فقط  –من اجلك 

 ".باتجاه مقبرة الغرباء

والذي زودنا ايضا بعناوين ( 2121حزيران )دمحم معارج الحجاج . في حديث شخصي مع الشاعر نقله لنا د/ 1

 .بع  البحوث والدراسات المنشورة في اصدارات جامعة البصرة

نقحال عحن ( 2121تمحوز)السيد خالحد العلحي عن األمر اضافة للمنشور في اصدارات عديدة حول االمر، وثق لنا / 11

 .الحدثشهود عيان كانوا من ضمن الذين عايشوا ذلك 

زهراء وفحرزدق : من اسرة احمد حقي ال ابراهيم ال ريمة، وانجبا ثالثة ابناء هم" ولدان " وهي التدريسية  / 11

 .وعمار 

الحذي جحاء ذكحره فحي بيحت قصحيدة الجحواهري الموسحومة ( ابحا القاسحم)ومنهم المحامي المعروف يوسف زينحل / 12

 ".السحرا ب، وانا ننفثُ وانا نقرأ الغيّ / م انا نعصر الخمراأال ابلغ أبا القاس" ونصه 1192عام " ابا زيدون"

" سحامي"، الحذي تحزوج أخحوه محردانالشخصية العس رية الوطنية غضحبان  ال ريمة،" السعد" عشيرة  ومن/ 13

 .آمال وميادة: اواسط الستينات، وانجبا أبنتين " خيال"من ابنة الجواهري 
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