
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحسن الكاظمي ومواقفه السياسية والوطنيةشاعر العرب عبد 

The Arab poet Abd AL-Muhssin AL-Kadhmi and his 

patriotic, Political stances  
                             Asst.Inst. Abbas J. Kadhim(4)م.م. عباس جعفر كاظم 

 ملخص البحث 

االدب علــ  مســتوى املرحلـة ال انويــة ويهــد  ان تنميـة الــروح الوطنيـة يعــد احــد اهـدا  تــدريس مـاد  
 البح  اىل التعريف ابملواقف الوطنية والسياسية لالدي  العراق  الشاعر عبد احملسن الناظم .

ومن خـالك شـعر الشـاعر مينـن التعـر  علـ  منـوذج مـن الشـعراء الـوطنين يف االدب العراقـ  احلـدي  
ة البعيـــد  عــن التطـــر  والتعصـــ  وكـــ لك رفـــ  روح وذلــك لنـــ  يســـهل اســـتيعاب مفهــو  الوطنيـــة املتوا نـــ

 الوطنية القائمة عل  التجربة الواقعية الي عاشها ادابء عراقيون محلوا ه  الوطن بصدق وامانة.
فجــاء البحــ  يف متهيــد وثالثــة مباحــ  وقــد أحــاط التمهيــد بشــ ء مــن حياتــ  وســريت  فجــاء املبحــ  

وتناوك املبح  ال اين موقف  من الدولة الع مانية أما املبحـ  األوك عن املعاين الوطنية يف شعر الناظم ، 
 ال ال  فتناوك مواقف  من االحتالك الربيطاين وال ور  العربية.

فالبحـ  يعـاج موضـوعا مهمــا يف احليـا  االنسـانية بشــنل عـا  ويف شـعر االديــ  العراقـ  عبـد احملســن 
 شاعر.الناظم  بشنل خاص اال وهو املوقف الوط، والسياس  لل

Abstract 
Developing of nationalist spirit is considered as one of the goals of 

literature education on secondary level, the research aims to identify 

national and political statuses of the Iraqi author the poet Abdulmohsin Al-

Kadhmi. 
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Through the poetry of the poet, identifying of nationalist poets in the 

modern Iraqi literature could be done in order to facilitate the 

comprehension of balanced nationalism concept away from extremism and 

bigotry as well raising of standing nationalist spirit above realist experiment 

which Iraqi authors lived, those who carried the concern of nation honestly 

and truthfully . 
Research has come into three topics, preface has come mentioned 

some of his life and biography, first topic has contained national meanings 

in Al-Kadhimi poetry, second topic has dealt with his status of the ottoman 

state, while the third topic has dealt with the British occupation and the 

Arabian revolution. 
The research is treating an important issue in the humanitarian life in 

general and in the poetry of the Iraqi author the poet Abdulmohsin Al-

Kadhmi in particular, which is the poet's national and political status.  

 المقدمة

الوطنية هـ  حـ  الـوطن والتعلـ  بـ  واالخـالص والتضـحية مـن اجلـ  وهـ  كـ لك مصـطلح يسـت د  
طن مـن قبـل االفـراد واجلماعـات. وان مفـرديت )وطنيـة( و)وطـن(  للداللة عل  املواقف االجيابيـة واملؤيـد  للـو 

 كليهما تشريان اىل االنتماء السياس .
والوطنيـــة عامـــل انســـاين اجيـــاي مشـــروط بعـــد  التعصـــ  والتطـــر  الـــ ي يعـــ ك شـــعباً مـــا عـــن حميطـــة 

وطنيـاً معـرباً عـن االقليم  والعامل . والشاعر العراق  عبد احملسن الناظم  منوذج واقع  فهو ميتلـك شـعوراً 
ح  العراق يف كل االحواك والظرو  اذ ان  كان حي  العراق وخيل  ل  ويضح  من اجلـ  ويعمـل علـ  

 نصرت  ويدعو اىل استقالك بالد .
ونلحظ ذلك جليا من خالك ادبيات  وخاصة شعر  الـوط، احلماسـ  يف ذكـر العـراق ومتجيـد  والـدفاع 

 عن قضاا .
رتباطــ  الوثيـ  بوطنــ  العــراق اال انـ  م ينــن متطرفـا وال متعصــبا يف وطنيتــ  وان اسـتقراء شــعر  ينشـف ا

وامنـــا كـــان ميتلـــك ن عـــة وطنيـــة منفتحـــة علـــ  بـــالد املشـــرق عمومـــا والســـيما الـــبالد العربيـــة وهـــ ا ماتنشـــف  
 املواقف السياسية الي يبوح هبا عرب نصوص  الشعرية.
لشاب العراق  يف ظر  صع  يـدعو  اىل اجيـاد ام لـة واملوضوع خيد  حالة تربوية جي  ان يرتق  هلا ا

اترخيية حية سهلة التقليد علها تسه  يف بناء الش صية الوطنية عند بعض الشباب ممـن هـ  حباجـة ماسـة 
 مل ل ه   املفاهي .

ــــد احملســــن  ــــد شــــاعر )البداهــــة واالرجتــــاك( األديــــ  عب وســــيعاج البحــــ  الشــــعر السياســــ  الــــوط، عن
 الناظم .
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  )شاعر العرب( هو لق  ف ـ  ضـ   م يطلـ  عليـ  عب ـا إمنـا كـان الرجـل جـديراً وأهـاًل لـ ، والناظم
 وشعر  يشهد ل  ب لك.

فنان الناظم  م  العراق ضد األتراك الع مانين وم  العراق ضد االحتالك الربيطاين وه ا مـا تناولـ  
 البح .

د  طبعــات، طبعــة دمشــ ، وطبعــة وقــد اعتمــد البحــ  مصــادر أساســية م ــل ديــوان الشــاعر املطبــوع عــ
مصر، وطبعة دار احلنمة يف لندن، وان الطبعة األخري  من الديوان ه  األك ر اعتمادا يف توثي  النصوص 
ـــانت رســالة الــدكتورا  لألســتاذ )رؤو  الــواعظ(، ورســالة الــدكتورا  لألســتاذ )حمســن غيــاض(  الشــعرية. وكــــ

، ومصــــادر أخــــرى وردت يف القائمــــة، واحلمــــد   رب خــــري مصــــدر اعتمــــد  البحــــ  يف استقصــــاء مادتــــ 
 العاملن.

كمــا أود أن أشــنر العــاملن علــ  إدار  منتبــة العتبــة احلســينية والعباســية وكــ لك الشــنر موصــوك إىل 
 القائمن عل  شعبة البح  والتطوير يف مديرية تربية كربالء املقدسة.

 تمهيد
عبد احملسن بن حممد بن احلاج عل  بن حمسن بن حممد بن صاح بن عل  بن اهلادي النجف ، ينته  
نسـب  ألبيــ  إىل قبيلـة خنــ  اليمانيـة وينتهــ  نسـب  ألمــ   ينـ  مهــدي الـ ركش امللقــ  بــ )البــري( إىل الشــريف 

لــة بقيــت مــن تشــرين هـــ املوافــ  للي2138الرضــ . ولــد ببغــداد يــو  االثنــن اخلــامس عشــر مــن شــعبان ســنة 
 .(1)  ونشأ يف دار والد  ابلناظمية 2832األوك سنة 

تعل  الشيخ عبد احملسـن النـاظم  مبـاد  القـراء  والنتابـة وتعلـ  اللغـة الفارسـية جبانـ  العربيـة ودرس 
يف احللقــات الدينيــة يف الناظميــة والنجــف وترعــرع بــن أحضــان أســر  عرفــت ابألدب والعلــ . والنــاظم   

ا قـد درج بـن بيئـات األدب وحلقـات األدابء ودرس العلـو  اإلسـالمية كمـا اطلـ  علـ  اآلداب كان شـاعر 
الفارســية وأوك مــا نظــ  الغــ ك فــالراثء فــالف ر. فنشــأ شــاعرا جميــدا يقــوك عنــ  الســيد عــ  الــدين آك اســن 

الشــعر  )كـان ميلـ  شـعر  عـن طبـ  وافـ  ووحـ  حاضــر وبديهـة مسـتعد  وروح قويـة وقرحيـة متحفـ   ولـ  يف
. والظاهر أن بالد العراق ال ت اك (7)نفس طويل يعود إىل ك ر  ما كان خمت   يف حافظت  من شعر العرب( 

أقرب إىل السليقة العربية وأن النابغن فيها )أك ر من( غريها ولقد واىف هـ   الـبالد أك ـر مـن رجـل فاضـل 
خ أبــو املنـــار  عبــد احملســن النـــاظم  جــدير بلقــ  )األديــ ( وقلـــت اجلــدير بــ  يف العصـــر أال وهــو الشــي

 .(6))نسبة إىل الناظمية بلد  يف ضواح  بغداد(
أثر الناظم  أتثريا مباشر  عل  النهضة األدبية وهو خري أدي  تفت ر ب  العروبة وتعت  ب  الضاد وقـد 

 لق  بشاعر )البداهة واالرجتاك( وبـ )شاعر العرب( وبـ )شاعر النفاح اخلالد(
س لنــا ش صــيت  الشــعرية الــي مجعــت بــن املتانــة والفصــاحة والبالغــة واجل الــة وبــن وهــ  ألقــاب تعنــ

ن عتـــ  الوطنيـــة الـــي كانـــت تدفعـــ  إىل مقارعـــة االســـتبداد واالســـتعمار. وكـــان شـــعر  ميتـــا  بع وبـــة األلفـــا  
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، واملعــاين وفصــاحة البيــان حــى صــنف علــ  رأس الشــعراء أم ــاك )أمحــد شــوق ، وحــافظ إبــراهي ، والرصــايف
 (5)وال هاوي( 

 المبحث األول: مفهوم الوطنية في شعر عبد المحسن الكاظم

نعـــ، ابلوطنيـــة مجلـــة اخلصـــائ  املنونـــة لرؤيـــة الفـــرد ألرض معينـــة وللمجموعـــة البشـــرية الـــي تشـــارك  
االنتســاب إليهــا ومــا ميــا ج تلــك الرؤيــة مــن موقــف عــاطف  وجــداين وتصــورات للتعامــل اإلجيــاي مــ  تلــك 

 .(4)ك اجملموعة مبا ينفل ا دهارها ومناعتها األرض وتل
 :(3)وقد قاك الناظم  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ح  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 

 أهلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوه إال اجلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
 

الشــاعر يف البيــت عــّد الــوطن مب ابــة الــروح، امــا املواطنــون املنتســبون اليــ  فمــاه  اال جســد هلــ ا الــوطن 
 الحيا  هل  بدون  فهو الروح اجلامعة لنل منتس  الرض .

ورغ  هجرت  من وطن  ملتمسا النجا  بنفس  مـن جـور احلنـا  فـأن الشـوق واحلنـن حيـ  يـ كر وطنـ  
 :(8)املهجور نسمع  يقوك 

  كالالالالم قالالالالا  سالالالالر حنالالالالو مصالالالالر تالالالالرى املالالالالال
   لالالالالالالالالت  الالالالالالالالم  الالالالالالالالالدمع مالالالالالالالالال مطلالالالالالالالالق

 

  أ الالالالالالالالالالت علالالالالالالالالالالى كالالالالالالالالالالآل الالالالالالالالالالالبمد أمالالالالالالالالالالري 
 أسالالالالالالالالالالالري  قلالالالالالالالالالالاليب يف العالالالالالالالالالالالراق أسالالالالالالالالالالالري

 

ظم  كانت افضل حاال وكـان هلـا دور ابر  يف السياسـة رغ  ان مصر يف  مان هجر  عبد احملسن النا
العربيـة، واحليــا  فيهــا رمبـا تعطــ  الفــرد اسـتقراراً أك ــر اال ان الشــاعر يسـافر اليهــا هــرابً مـن عيــون الســلطات 

 احملتلة لبلد  وقلب  اسرياً حل  بلد  العراق.
 :(9)وجند يف قصيدت  ذكراك )ا وطن الصبا( حنيناً وأملاً بسب  فراق  

 ر ض األمالالالالالالالالالالالالالالالالاين منالالالالالالالالالالالالالالالالك خضالالالالالالالالالالالالالالالالآل
 يف كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوم مطلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع
  إذا ال لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوب تراسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللت
 ذكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراك اي   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبا
  إذا خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم قلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب   لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 عبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي بعرقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك ال يكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل
 أخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ز الالالالالالالالالالالالالالالالالالالودك أ   هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
 أ الك أقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوامي األىل

 (30)جيالالالالالالالالالالالالالالال كمالالالالالالالالالالالالالالا يشالالالالالالالالالالالالالالرار حنالالالالالالالالالالالالالالآل 
  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  صمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  يبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل
  صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوادق اآلمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل

 حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآلذكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراي أرحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل أ ا
 الالالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالالت مهومالالالالالالالالالالالك لالالالالالالالالالالاليس  لالالالالالالالالالالالو
 عنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اخلطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوب  ال يفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل

 (33)تلالالالالالالالالالالك السالالالالالالالالالالواعد  بالالالالالالالالالالي  رالالالالالالالالالالآل
 جمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا إن األقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام جلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا
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 ، دمش  )اجملموعة األوىل(.2، ط129ديوان :  -3
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 .481 .ن:  -9
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 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالالالالالالالالالوق عاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ال بالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابي  ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدى

 

 ب علالالالالالالالالالالالالالالالالى ذرى الالالالالالالالالالالالالالالالالد يا أ لالالالالالالالالالالالالالالالالوا
  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد رها إمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا جتلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا

 

امل اط  يف االبيات هو العراق، والشاعر بن ان وطن  عبار  عن روض مـن االمـاين وان هـ ا الـروض 
ي هو خمضراً، ومن يروم  جيد في  الرحي  ال ي يسـهل جنيـ  لوفرتـ ، وهـ   صـور  لل ـري الـوفري. وان شـروق 

. وان تراسـل القلـوب جديـد ويشـري اىل والد  امـلالشمس وب و  القمركما يف البيت ال اين اعـالن عـن يـو  
 هل   االماين تصادق عليها رسل االماك املتتابعة.

والشــاعر الينــاد يفــارق ذكــرى وطنــ  العــراق واحلنــن اليــ  رغــ  ان اســباب احليــا  ومشــقتها أتخــ  منــ  
 الن ري يف دار الغربة.

اخلطوب،    يستفه  مستننراً )اخبت  نودك اوهت( وذلك لعلم  ان سواعد العراقين )فتل( التفلها
فــان اهــل بلــد القبــاب العاليــة يطلــون علــ  الــدنيا مــن فــوق هــ   القبــاب الــي ابتــت رمــ اً للشــمو  والعــ   

 والنرامة وكل ماهو خري.
وقـد هـاجر النـاظم  بعــد أن ضـاق ذرعـا مبــا لقـ  فيـ  مـن فقــر وعـو  ولننـ  م يــنس العـراق قـط طــوك 

احلنـن إىل الـوطن والتشـوق إىل ربوعـ  ومتـى العـود  إليـ  تلك السنوات الي عاشها يف مصر فقد كـان دائـ  
والعيش في  وقد بق  ه ا احلنـن إىل الـوطن يف نفـس النـاظم  قـوا يت ايـد ويقـوى ويعمـ  أثـر  علـ  مـرور 
األا  وم خيفــف منــ  ذلــك النجــاح الــ ي أصــاب  النــاظم  يف أرض مصــر وال تلــك الشــهر  العريضــة الــي 

نــن إىل الــوطن والتشــوق إليــ  ظــاهر  ابر   جــدا يف شــعر النــاظم  فــال تنــاد ختلــو حققهـا لنفســ  فيهــا واحل
 قصيد  ل  من ذلك من  دخول  مصر حى وفات  فيها.

وإنــــك لتجــــد يف حنينــــ  هــــ ا إىل الــــوطن عاطفــــة قويــــة جياشــــة وأملــــاً ممضــــاً وإخالصــــاً رائعــــاً م تضــــعف  
 :(27)وأمسع  يقوك من قصيدت   (21)األا 

  أ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت اله يف مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر أراك 
  كالالالالالالالالالالالالالالم  إىل م تنحالالالالالالالالالالالالالالب   تبكالالالالالالالالالالالالالالي

 

  قلبالالالالالالالالك يف العالالالالالالالالراق جالالالالالالالالوى يالالالالالالالالذ ب 
  ال جيالالالالالالالالالالالالدي البكالالالالالالالالالالالالاء  ال النحيالالالالالالالالالالالالب

 

وك لك نرى ه ت  وحنين  إىل وطن  وقد امت ج ذلك ابألس  واإلشفاق عل  ه ا الوطن ال ي ما فتأت 
 :(26)ذكرات  ختايل نفس ، فيعصف ب  احلنن إلي  عل  حد قول  

 جسالالالالالالالالالمي أن يكالالالالالالالالالت ابت يف الكنا الالالالالالالالالة
 أر الالالالالالالالالالالالاق الصالالالالالالالالالالالالبا،  لالالالالالالالالالالالاليس حرامالالالالالالالالالالالالا

 

  فالالالالالالالالالالالالؤادي ابلكالالالالالالالالالالالالر  ظالالالالالالالالالالالالآل رهينالالالالالالالالالالالالا 
 أن أاندي ر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاقي األقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدمينا

 

ويشد  احلنـن إىل بـالد  ويتشـوق إىل أرض الرافـدين، حيـ  مراتـ  صـبا  ومالعـ  وجـد  وإليـك قولـ  
(25): 

 أال خالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالت ثنالالالالالالالالالالالالالالااي العالالالالالالالالالالالالالالراق
 

 يطلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع أ ز ر  تطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرق 
 

                                                        
 .235ينظر شاعر العرب، د. حمسن الغياض:  -21
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... (24)وتشـــتمل علـــ  مـــا يب ـــ  الشـــاعر مـــن حـــّ  وشـــوقفالوطنيـــة هـــ  معـــى الشـــعور حبـــ  الـــوطن 
 :(23)والناظم  جيعل من العراق أغل  أمنيات  وه ا أعل  مسات الوطنية فأمسع  يقوك

 اي أحبالالالالالالالالالالالالالالالالالالائي  الرعطالالالالالالالالالالالالالالالالالالف ديالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
 لالالالالالالالالالالالالالالو علمالالالالالالالالالالالالالالرم مالالالالالالالالالالالالالالا حالالالالالالالالالالالالالالآل بالالالالالالالالالالالالالاله
 لسالالالالالالت أبكالالالالالالي علالالالالالالالى ا  ضالالالالالالاء حيالالالالالالالا 
   الالالالالالالالالالالين  أ الالالالالالالالالالالت كالالالالالالالالالالالآل مالالالالالالالالالالالا أمتالالالالالالالالالالالال

 

 أيالالالالالالالالالالت يف الكالالالالالالالالالالر  عبالالالالالالالالالالدان املعبالالالالالالالالالالود 
 بعالالالدكم الشالالالديدلعلمالالالرم أن خطالالاليب مالالالت 

 لالالالالالالالالالالالالالالاليس  يبالالالالالالالالالالالالالالالا ملالالالالالالالالالالالالالالالو ت ختليالالالالالالالالالالالالالالالد
 مالالالالالالالالالالالالالالالت حيالالالالالالالالالالالالالالالالا   أبرغالالالالالالالالالالالالالالالي  أريالالالالالالالالالالالالالالالالد

 

 :(28)ولبغداد منانة خاصة يف قل  شاعر  الناظم  أتمل يف قصيدت  التالية 
 إذا مالالالالالالالالالالالالالالالا قيالالالالالالالالالالالالالالالآل بغالالالالالالالالالالالالالالالداد كوهالالالالالالالالالالالالالالالا
  مالالالالالت  الالالالالاء الوقالالالالالول علالالالالالى اعر الالالالالادي
 أحالالالالالالالالالالالالالالالالب الكالالالالالالالالالالالالالالالالر  أمسالالالالالالالالالالالالالالالالع أ  أراه
  أهالالالالالالالالالالالوى يف الرصالالالالالالالالالالالا ة مالالالالالالالالالالالا جنرالالالالالالالالالالاله

 

 بالالالالالالالالالالم عيالالالالالالالالالالة احلنالالالالالالالالالالني   الالالالالالالالالالد كالالالالالالالالالالواين 
     الكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  اثين الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديت أ

  لالالالالالالالالالاليس الكالالالالالالالالالالر  يسالالالالالالالالالالمع أ  يالالالالالالالالالالراين
 (39) مالالالالالالا أهالالالالالالوى سالالالالالالوى غالالالالالالرر اجملالالالالالالاين

 

 :(11)ويعاهد بغداد عل  الوفاء هلا والتفاين يف سبيلها في اطبها عل  البعد
 أبغالالالالالالالالالالالالالالالالالالداد أبشالالالالالالالالالالالالالالالالالالري  ث الالالالالالالالالالالالالالالالالالي  ين
  لالالالالالالالالالو أعطيالالالالالالالالالت ملالالالالالالالالالك األرض  الالالالالالالالالرا

 

 حببالالالالالالالالالالالالالك سالالالالالالالالالالالالالالك سالالالالالالالالالالالالالبآل الرفالالالالالالالالالالالالالاين 
 بغالالالالالالالالالري هالالالالالالالالالالواك عيشالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالا هنالالالالالالالالالالاين

 

 :(12)ونرا  حيي  بغداد وحين إليها متشوقا 
 أبغالالالالالالالالالالالالالداد ال  اتالالالالالالالالالالالالالك مالالالالالالالالالالالالالين حتيالالالالالالالالالالالالالة
 حنينالالالالالالالالالالالالالالا إىل أرض حييالالالالالالالالالالالالالالت برتهبالالالالالالالالالالالالالالا

 

 يفسالالالالالالالالالالالالر منبالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالا أراد املفسالالالالالالالالالالالالر 
  اي ليرالالالالالالالالالالين يف ذلالالالالالالالالالالك الالالالالالالالالالالرتب أقالالالالالالالالالال 

 

ويظهــر مــن شــعر  إن لــ  وطنــاً أكــرب يف اجلغرافيــة مــن العــراق وهــو بــ لك يريــد للعــرب بــالدا موحــد  ال 
 :(11)حدود في  وال سدود كما يقوك يف ه   القصيد  
 إمنالالالالالالالالالالالالالا الشالالالالالالالالالالالالالام  العالالالالالالالالالالالالالراق  مصالالالالالالالالالالالالالر
 سالالالالالالالالالالالالالالينا  اجلميالالالالالالالالالالالالالالع بعالالالالالالالالالالالالالالد قليالالالالالالالالالالالالالالآل
  رعالالالالالالالود البشالالالالالالالرى لنالالالالالالالا تلالالالالالالالوى بشالالالالالالالرى
 ليعالالالالالالالالالالالالالالاليش كالالالالالالالالالالالالالالالآل  الالالالالالالالالالالالالالالالب عالالالالالالالالالالالالالالالري

 

 أخالالالالالالالالالالالالالالالالالالوات  أن تفالالالالالالالالالالالالالالالالالالرقت حينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 اه خلالالالالالالالالالالالالالالالالري الراجالالالالالالالالالالالالالالالالوانمالالالالالالالالالالالالالالالالا رجالالالالالالالالالالالالالالالال

  رغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذكرها  ربينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
  لي الالالالالالالالالالالالالالالآل عنالالالالالالالالالالالالالالالد دعالالالالالالالالالالالالالالالويت أمينالالالالالالالالالالالالالالالا

 

يبوح الشاعر يف ه   االبيات بوج  اخر من وجـو  الوطنيـة ليشـمل يف امنياتـ  الـبالد العربيـة، ويـرى ان 
احلــــدود وان كانــــت ضــــرور  حلفــــظ بعــــض املصــــاح ولنــــن جيــــ  ان التنــــون حــــائال دون تواصــــل شــــعوهبا 

 ة اكرب وطموح اوس .وتعاضده  يف سبيل مصلح
 :(17)ويبدو أن للناظم  نظر  للوطن تشمل الشرق من حي  اجلغرافية فأمس  قول  

                                                        
 .2/885ينظر معج  املفصل يف األدب، د. حممد التوجن ،  -24
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 كأمنالالالالالا الشالالالالالرق جسالالالالالم  الشالالالالالعوب بالالالالاله
 إذا ا الالركى عضالالوها ا نالالدي مالالت  جالالالع
  أن تبينالالالالالالالالالالالالت يف بغالالالالالالالالالالالالداد ذ  الالالالالالالالالالالاليت
  أن أان  علالالالالالالالالى األ غالالالالالالالالان ذ  جشالالالالالالالالع
 أاب الشالالالالالعوب أ الالالالالق أن الشالالالالالعوب أبالالالالالت

 

 البيعالالالالالالاأعضالالالالالالاء أن ابيعالالالالالالت ال تالالالالالالن    
 رأيالالت يف مصالالر عضالالوا يشالالركي الوجعالالا
  جالالالالالالالدت يف جلالالالالالالالق  ر الالالالالالالا  الالالالالالالا دمعالالالالالالالا
 رأيالالالالالت يف  الالالالالارس مالالالالالت يالالالالالد ع اجلشالالالالالعا
 أن تلالالالبس الالالالذ  حيالالالث الالالالذ  قالالالد  زعالالالا

 

يف االبيـات يشــب  الشـاعر الشــرق االوسـط ابجلســ  الواحــد، وان دولـ  اعضــاء هلـ ا اجلســ ، اذا اشــتن  
 حلم . وذكر بعض ه   الدوك م ــــل اهلنــــــــد من  عضو تداع  ل  ســــــــائر اجلسد ابلسهر وا

ومصر وبغداد وجل  وافغانستان وفارس.   خياطـ  حنـا  هـ   الـدوك ان افيقـوا فـان شـعوب الشـرق 
 أت  ان تلبس ال ك. والشك ان ه   االبيات تعد صرخة مدوية للتحرر واالستقالك من التبعية.

 العثمانيينالمبحث الثاني: موقف الكاظمي من األتراك 

لقــد ضــاق املفنــرون واألدابء مبــا كــانوا ميارســ  الع مــانيون مــن متييــ  بــن األتــراك وغــريه  مــن الشــعوب 
اخلاضعة للدولة الع مانية، فقد كانت أغل  تلك الشعوب ترى نفسـها ليسـت أقـل مـن األتـراك احلـاكمن 

ال  (15) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْووَ    ، قاك رب العـ  : (16)ما دا  اإلسال  هو ال ي يوحد الشعوب الي تؤمن ب  
إِنَّ أَكْوومَمَمْ ْ نِنوولَ ال َّوو ِ   فضــل ألحــده  علــ  اآلخــر ألن التقــوى هــ  ميــ ان التفاضــل فيمــا بيــنه  

 .(14)أَتْقَاكْ ْ 
ـــــــــد حيمـــــــــل تباشـــــــــري  ـــــــــا بدايـــــــــة عهـــــــــد جدي ـــــــــدما أطـــــــــل الدســـــــــتور الع مـــــــــاين مـــــــــن االســـــــــتانة معلن  عن

وعبــد احملســن النــاظم  شــاعر االرجتــاك يعــد يف طليعــة الطبقــة األوىل مــن شــعراء هــ ا العصــر  .(13)احلريــة 
 :(18)ومن املهنئن لشعب  إبعالن الدستور الع ماين ظنا من  أن الدستور فتح اباب للحرية وقد أنشد 

 لالالالالالالالالالواك علالالالالالالالالالى كالالالالالالالالالآل املنالالالالالالالالالاز  خالالالالالالالالالا ق
 بكالالالالالالالالآل  الالالالالالالالم حتلالالالالالالالالو  يف كالالالالالالالالآل خالالالالالالالالا ر
 صالالالالالالالالبوان ملالالالالالالالالرصك البالالالالالالالالديع كمالالالالالالالالا صالالالالالالالالبا

 تبالالالالالالالالالالالالني إال  هالالالالالالالالالالالالذا مصالالالالالالالالالالالالا   ملالالالالالالالالالالالالا 
  لعالالالالت  لالالالالوع الفيالالالالر مالالالالا  يالالالالك ريبالالالالة

 

 (19) ذكالالالالالالالالرك يف كالالالالالالالالآل احملا الالالالالالالالآل عالالالالالالالالابق 
  لفظالالالالالالالالالالالك سالالالالالالالالالالاليا   معنالالالالالالالالالالالاك رائالالالالالالالالالالالق
 ملعشالالالالالالالالالالالوقه عنالالالالالالالالالالالالد الالالالالالالالالالالالزاير  عا الالالالالالالالالالالالق

 (10)ترحنالالالالالالالالاله البشالالالالالالالالالرى  هالالالالالالالالالذا معالالالالالالالالالا ق
  ج الالالالالالت كمالالالالالالا جالالالالالالاء الربيالالالالالالع املغالالالالالالادق

 

نــريه  وقــد كــرر فقــد كــان النــاظم  مــن الــ ين دعــو إىل ال ــور  علــ  األتــراك وحمــاربته  والــت ل  مــن 
دعوت  ه   يف قصائد عد  وحض قومـ  علـ  إنتهـا  فرصـة احلـرب العامليـة األوىل للقيـا  هبـ   ال ـور  وحـ ر 

 :(71)ومن ذلك قول  (72)من فواهتا 
                                                                                                                                            

 .91الناظم  شاعر النفاح العري )احللقة ال انية(:  -17
 ، مقالة أ.د. عبود جودي احلل ، كلية الرتبية، جامعة كربالء.21/9جملة صدى كربالء العدد:  -16
 .8احلجرات:  -15
 .21احلجرات:  -14
 .53دراسات يف الشعر العراق  احلدي ، سلمان عبد اهلادي آك طعمة: ينظر  -13
 .615ديوان ، ط / لندن:  -18
 .21/176عاب : من عب  ب  عبقا اي ل م ، ل ق ب ، لسان العرب:  -19
 .21/181املغادق: من الغدق: اي املطر الن ري العا ،  .ن: -71
 .214ينظر شاعر العرب، د. حمسن غياض:  -72
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 كالالالالالالالالالالم  رصالالالالالالالالالالة سالالالالالالالالالالنحت  كفكفبالالالالالالالالالالا
  اليالالالالالالالالالالالالالالالالوم أحسالالالالالالالالالالالالالالالالنبا والالالالالالالالالالالالالالالالر بنالالالالالالالالالالالالالالالالا
  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت تغمنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بوادرهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

 عالالالالالالالالالالالت  يلبالالالالالالالالالالالا اإلمهالالالالالالالالالالالا   الكسالالالالالالالالالالالآل 
  لالالالالالالالالالالالالال ت تفالالالالالالالالالالالالالت  الثكالالالالالالالالالالالالالآل  ا بالالالالالالالالالالالالالآل

 اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعاد  النفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل  بنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك
 

 :(77)وقد س ر من وعود األتراك للعرب لنسبه  إىل جانبه  فقاك حم را 
 قالالالالالالالالالا  األعالالالالالالالالالادي سالالالالالالالالالول  نصالالالالالالالالالفكم
 مل ينبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا للعالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  منبيالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
 ال تالالالالالالالالالالالالالالالالالالذهنب بر الالالالالالالالالالالالالالالالالالدكم عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
 خوضالالالالالالالالالوا غمالالالالالالالالالار احلالالالالالالالالالرب  ابرالالالالالالالالالدر ا
 ختلالالالالالالالالالالالالالالي ميالالالالالالالالالالالالالالاديت النالالالالالالالالالالالالالالزا  لكالالالالالالالالالالالالالالم

 

 (14)كالالالالذبوا  كالالالالم  عالالالالد ا  كالالالالم مطلالالالالوا 
 كالالالالالالالالالالالم  ال عالالالالالالالالالالالالت ظلمبالالالالالالالالالالالالم عالالالالالالالالالالالالدلوا

 الوعالالالالالالالالالالالالالود بر قبالالالالالالالالالالالالالا ضالالالالالالالالالالالالاللآلتلالالالالالالالالالالالالالك 
 (15)تلالالالالالالالك البحالالالالالالالار خضالالالالالالالمبا   الالالالالالاللوا

 إن قيالالالالالالالالالالالآل أن العالالالالالالالالالالالرب قالالالالالالالالالالالد  زلالالالالالالالالالالالوا
 

  بقياد  الشريف احلسن بن علـ  كـان النـاظم  مـن 2924وعندما انطلقت ال ور  العربية فعال سنة 
أكرب املؤيدين هلا وأشده  محاسا وتعددت قصائد  ال ورية الي كانت تنشر يف صفو  ال ـوار يف اجلبهـات 

حياربون هبا وأشاد هب  وحضه  علـ  مواصـلة القتـاك والصـمود وتـ كريه  مبظـام األتـراك واسـتبداده     الي
مدحا لقاد  ال ـور  وثنـاء علـيه  وقـد اتصـل النـاظم  ابلشـريف حسـن وابنائـ  عبـد هللا وفيصـل وعلـ  ولـ  

 :(74)عد  قصائد يف مدح الشريف حسن واإلشاد  بفضل  ومنها قول  
 يكسالالالالالالي العلالالالالالالى  لينالالالالالالرممالالالالالالت  الالالالالالاء أن 

 هالالالالالالالذا احلسالالالالالالالالني  ذاك أ   مالالالالالالالت دعالالالالالالالالا
 ذ  عزمالالالالالالالالالالالة جعالالالالالالالالالالالآل اإللالالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالالبلربا

 

 لل مسالالالالالة األعلالالالالالني مالالالالالت أهالالالالالآل الكسالالالالالا 
  الالالالالالالالالالالالالالالرأس أ ىل ابلعالالالالالالالالالالالالالالم أن تراسالالالالالالالالالالالالالالا
   مالالالالالالا تصالالالالالالب علالالالالالالى الطغالالالالالالا   أبؤسالالالالالالا

 

ولعــل الســب  وراء وقــو  الشــاعر وبقيــة أدابء العــراق الــ ين كــانوا يوافقــو  الــرأي ضــد الدولــة الع مانيــة 
وتفشــ  مظــاهر التفســخ يف الــوالات العراقيــة وشــيوع الرشــو  إذ كانــت أعلــ  املناصــ  والوظــائف معرضــة 

النـاس وضـمائره  لل راء مـن ضـمنها الواليـة نفسـها وكـان هـ ا يسـتدع  صـراعا علـ  السـلطة فتشـرتى ذمـ  
، ومـا (73)ابألمواك الي جتىب ابس  الضـرائ  وم تنـن احليـا  ال قافيـة أحسـن حـاال مـن الصـور  االجتماعيـة 

يهمنا من ه ا هو الشاعر وموقف  الرافض هل   احلالة السيئة فال عجبا نرا  يباي  قائد ال ور  العربية ويسمي  
 :(78)ملك العرب حنو قول  

 حسالالالالالينبا مليالالالالالك  هالالالالالآل للعالالالالالرب مثالالالالالآل
 أحميالالالالالي رجالالالالالاء العالالالالالرب مالالالالالت بعالالالالالد موتالالالالاله

 

 مليالالالالالالالالالالالالالالك تالالالالالالالالالالالالالالواىل منالالالالالالالالالالالالالاله  أب بالالالالالالالالالالالالالالر 
 أسالالالالالالاليفك أمضالالالالالالالى أم عزورالالالالالالالك البكالالالالالالالر

 

                                                                                                                                            
 .25ديوان  )اجملموعة األوىل(، ط / دمش :  -71
 .263 .ن:  -77
 .416/ 22املطل: التسويف واملدافعة، لسان العرب:  -76
 .22/315الوشل: املاء القليل،  .ن:  -75
 .138ديوان  )اجملموعة ال انية(، ط / مصر:  -74
 .17سام أمحد احلمداين: ينظر األدب العري احلدي ، د.  -73
 .138ديوان  )اجملموعة ال انية(، ط / مصر:  -78
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 المبحث الثالث: موقف الكاظمي من االحتالل البريطاني

االحتالك الربيطاين للعراق ومن  بداية أمر  قد صد  الناس وأصاهب  ابل هوك وتركه  صرع  يت بطون 
ماذا يفعلون. وقد ظهر أثر ذلك جليا عل  الشـعراء أنفسـه  ذلـك ألن مـن نظـ  يف بيداء احليا  ال يدرون 

مــنه  يف التنديــد هبــ ا االحــتالك قلــة قليلــة ال تنــاد تتجــاو  أصــاب  اليــد الواحــد، فنــان هــ ا االحــتالك قــد 
أجلــ  أعنــته  وأخــرس أقالمهــ  ولنــن مــا نظــ  مــن شــعر يف هــ   الفــرت  أن دك علــ  شــ ء فأمنــا يــدك علــ  

ه ا الشع  ال ي م يستن  عل  ضـي ، ولقـد  صـر هـ ا الشـعر قضـية العـراق العادلـة وانـربى يـداف  حيوية 
 عن أحقيت  يف احلرية واالستقالك وينشف عن أالعي  االستعمار وخداع  املتواصل وعل  ه   الصور . 
ويــو  بعــد يــو  بــدأ الشــك يف وعــود احللفــاء يتســرب إىل نفــوس النــاس مجيعــا واتضــح لــديه  أن هــؤالء 

 .(79)احللفاء ما اطلقوا ه   البالد من األسر إال لن  أيسروها ه  أبنفسه  
ولقــد وضــحت هــ   الظــاهر  يف شــعر النــاظم  فأنــت تــرى فيــ  دالالت قويــة علــ  م ــل هــ ا الشــك 

 :(61)  ووجدان  قليال قليال ال ي أخ  ي حف إىل قلب
 قيالالالالالالالالآل للعالالالالالالالالرب يف الالالالالالالالالورى حلفالالالالالالالالاء
 حلفالالالالالالالالالالالالالالوا ابلعلالالالالالالالالالالالالالالى لنالالالالالالالالالالالالالالا  حلفنالالالالالالالالالالالالالالا
 أتالالالالالالالالالالالالالالالراهم  العبالالالالالالالالالالالالالالالد يوثالالالالالالالالالالالالالالالق منالالالالالالالالالالالالالالالا
 أم تالالالالالالالالالالالالراهم  الوعالالالالالالالالالالالالد ينيالالالالالالالالالالالالز منالالالالالالالالالالالالا
 صالالالالالالالالالالالالالالالالدق ال الالالالالالالالالالالالالالالالائلون لكالالالالالالالالالالالالالالالالت أراين
  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ذا كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  احملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  س

 

 يصالالالالالالالالالالدق الوعالالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالالنبم  الوعيالالالالالالالالالالد 
 لالالالالالالالالالاليس عالالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالالنة الو الالالالالالالالالالاء حنيالالالالالالالالالالد
 ربطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالربم مواقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  عبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالود

  عالالالالالالالالالالالالالالالودأجنالالالالالالالالالالالالالالالزت مالالالالالالالالالالالالالالالنبم إلينالالالالالالالالالالالالالالالا 
 لسالالالالالالالالالالالالالالالالت أدري أاي يريالالالالالالالالالالالالالالالالد املريالالالالالالالالالالالالالالالالد
  إذا كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  احملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف جالالالالالالالالالالالالالالالالالالالود

 

معـاين الشــك نســتطي  أن جنــد أم لــة أخـرى يف أك ــر مــن موضــ  يف قصــائد   -ومـن م ــل هــ   املعــاين 
 الي نظمها يف ه ا الشأن.

 وملا كان الشاعر مدركا متا  اإلدراك لعد  وفاء اإلننلي  لوعوده  انقل  ه ا الشك عند  إىل يقن إذ
أدرك أن احللفــاء قــد حلســوا وعــوده  وكشــفوا عــن نــوااه  االســتعمارية وأمــ  مــا جــاءوا إىل هــ   الــبالد إال 

 .(62)لن  يستعبدوها ه  بدال من األتراك الع مانين 
حينئــ  انــدف  الشــاعر إىل نظــ  القصــائد الــي تــ كر احللفــاء مبــواثيقه  ويعــرب عــن ممــاطلته  وتســويفه  
ويؤكــد أحقيــة الشــع  يف أرضــه  وممتلنــاهت  ويفنــد مــ اعمه  الــي اختلقوهــا ومعــاذيره  الــي راحــوا يعلنــون 

ت ه   القصائد كلها قوية عنها للحيلولة بن الشع  وبن حتقي  إرادهت  يف احلرية واالستقالك. وقد جاء
يف معانيها شريفة يف مضموما اإلنساين كما يغل  عل  أسلوهبا طاب  من اجلدك واحملاججة. فلنستم  إلي  

 :(61)وهو يقوك 
  إذا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالألت  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم أكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
 إن قلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت أيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوداي
 قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  السياسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ت رضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

 أل الالالالالالالالالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالالالالالالالالالوى الرسالالالالالالالالالالالالالالالالالويف ردا 
 مالالالالالالالالالالالالالالت قالالالالالالالالالالالالالالد حلفالالالالالالالالالالالالالالت  ن تالالالالالالالالالالالالالالودا
 أن ال أراعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي اليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوم عبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا

                                                        
 .47االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق  احلدي ، رسالة دكتورا  يف اآلداب، د. رؤو  الواعظ: ، ينظر -79
 .269ديوان ، ط / لندن:  -61
 .46االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق  احلدي :  ،ينظر -62
 .296ديوان ، ط / لندن:  -61
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إىل هــ   املعــاين نفســها، ويعــرب عــن شــن  الــ ي اســتحالُ  إىل  (67)ويشــري الشــاعر يف قصــيدت  )م ــى(
 يقن يف وعود احللفاء يف قول :

 كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد 
  كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب   بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ
 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل صالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا خالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل عنالالالالالالالالالالالالالالالالالالد غالالالالالالالالالالالالالالالالالالري النالالالالالالالالالالالالالالالالالالازال
 أخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اي صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  املالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  أن ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  مطل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو
 كيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف حتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
 قيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمم اثبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
 هالالالالالالالالالالالالالالالالآل يثبالالالالالالالالالالالالالالالالت السالالالالالالالالالالالالالالالاللم علالالالالالالالالالالالالالالالالى

 

 ي يمنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ي عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
 يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالران  يكمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مل يصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالند
 ت اخلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  املؤكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد

 (44)يغشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاك ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل أربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 ان مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  قيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ا
 حم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا املع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالني الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورى يو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 مطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامع يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرند

 

فه   املعاين توضح س ريت  الالذعة من وعود اإلننلي  والتشنك يف قيمة إدعاءاهت  وأقواهل  ويتساءك 
 ابلس رية والتهن  يف م ل ه ا التعبري اجلميل:ه ا التساؤك القوي املل ء 

 كيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف حتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 

 حم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا املع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
 

فاإلننلي  ال ين بشروا ابلسال  وابحلرية واالستقالك وال ين أعلنوا أك ر من مـر  أمـ  مـا جـاءوا فـاحتن 
وال قاهرين وإمنا منق ون وحمررون. وقد صـاروا اليـو  وابال علـ  هـ ا الـوطن وحريتـ  واسـتقالل  ومـا دعـواه  

اس إىل جـانبه  وقـاتلوا معهـ  بـل انتصـروا يف إىل التحرير من رق األتراك إال مب ابة امل در هلـ  وملـا احنـا  النـ
، ويشــري (65)احلــرب بفضــله  عــادوا فــانقلبوا علــيه  وغــدروا هبــ  وأمعنــوا يف ســلوك املراوغــة وامل اتلــة معهــ  

 :(64)الشاعر إىل سياسة املنر واخلداع ه   فيقوك 
 لسالالالالالالت أ الالالالالالكو إال اآلىل عاهالالالالالالد ها
 هنمالالالالالالالالالالالالالالة يف العالالالالالالالالالالالالالالدى تعالالالالالالالالالالالالالالد قالالالالالالالالالالالالالالراان

 إال مل جيالالالالالالالالالالالالالالالاليء أرضالالالالالالالالالالالالالالالالنا املعالالالالالالالالالالالالالالالالاد ن
 أت نالالالالالالالالالالالوا الكيالالالالالالالالالالالد  اخلالالالالالالالالالالالداع  انلالالالالالالالالالالالوا
 كالالالالالالالالالالالالالالآل ضالالالالالالالالالالالالالالرب لغشالالالالالالالالالالالالالالنا جربالالالالالالالالالالالالالالوه
 يشالالالالالالالالالالركي الظالالالالالالالالالالاملون للسالالالالالالالالالاليف منالالالالالالالالالالا
  عييالالالالالالالالالالالالالب مالالالالالالالالالالالالالت ظالالالالالالالالالالالالالامل مسالالالالالالالالالالالالالربد
 مالالالالالت رأى  العييالالالالالب مالالالالالت النالالالالالاس كثالالالالالر

 

   خالالالالالالالالالالالالا وا العبالالالالالالالالالالالالالود بعالالالالالالالالالالالالالد قليالالالالالالالالالالالالالآل 
 (46)مالالالالالالالت مبالالالالالالالاح املشالالالالالالالر ب  املالالالالالالالأكو 

 ذهبالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا ابلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالمني  املبالالالالالالالالالالالالالالالالالالز  
 حيالالالالالالالث جالالالالالالالار ا  الالالالالالالباد  مالالالالالالالت عالالالالالالالذ  
 مالالالالالالالالالت ضالالالالالالالالالر ب الرغريالالالالالالالالالر  الرضالالالالالالالالالليآل

 كوان ظممنالالالالالالالالالالالالالالالالا لليليالالالالالالالالالالالالالالالالآلأن  الالالالالالالالالالالالالالالال
 قالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالآان بالالالالالالالالالني الالالالالالالالالالورى ابلعويالالالالالالالالالآل
 قالالالالالالالالالالالالالاتم يشالالالالالالالالالالالالالركي مالالالالالالالالالالالالالت امل رالالالالالالالالالالالالالو 

 

                                                        
 .234 .ن:  -67
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وبعـدها ي حــف اهلـ  واحلــ   علــ  قلـ  الشــاعر ووجدانــ  بسـب  سياســة املنــر واخلـداع وســلوك املراوغــة 
وامل اتلة مـن قبـل اإلننليـ  جنـد الشـاعر قـد ك ـرت يف شـعر  الـدعو  إىل احلـرب وطـرد املسـتعمرين الـدخالء 

 :(68)من وطنه  كما يف قوهل  
 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليس مبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل
  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليس   م صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 اي قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوم أن هتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  وا

 م عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت أ  ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ان
  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت د ن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ح  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
  كيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبو بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدن
 جمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا جمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي إال

 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليس لنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
 إن قيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل   امل صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
  حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالركم مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرعبد

 (49) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذاك  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت يلحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 ه  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 أهلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوه إال اجلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ر حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  يرقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ت املميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد

 

 :(51)وهن ا يؤكد ه ا املعى قول  
  بمدكالالالالالالالالالالالالمال جتعلالالالالالالالالالالالالوا أ  الالالالالالالالالالالالا كم 

 ال ترتكالالالالالالالالالوا الرالالالالالالالالالأخري يعبالالالالالالالالالث بيالالالالالالالالالنكم
 سالالالالالالالالالري ا  قالالالالالالالالالدام اجلسالالالالالالالالالور  ال تنالالالالالالالالالوا

 

 (53)مغالالالالالالالالالدى بالالالالالالالالالزا  أ  مالالالالالالالالالراج  سالالالالالالالالالور 
 الالالالالالالالالالالالالالالني  ص رالالالالالالالالالالالالالاله مالالالالالالالالالالالالالالت الرالالالالالالالالالالالالالالأخري

 (51)خالالالالالاب اجلبالالالالالان   الالالالالاز كالالالالالآل جسالالالالالور
 

وميض  الشاعر عل  حدث نيل االسـتقالك ابلقـو  ألن النصـر ال يتحقـ  إال ملـن أرادو  وصـمموا علـ  
 :(57)نيل  ابلع مية الصادقة واإلميان الراسخ وإىل ه ا يشري يف قول  

 أين رأيالالالالالالالالالالالالالالالالت األمالالالالالالالالالالالالالالالالر رأي جمالالالالالالالالالالالالالالالالرب
  علمالالالالالالالالالت أن أ ىل العزوالالالالالالالالالة أن سالالالالالالالالالعوا
 لالالالالالالالالالالالو أن يل عينالالالالالالالالالالالا تطلالالالالالالالالالالالوع عالالالالالالالالالالالزمي
 ي ل مالالالالالالالت لأل  الالالالالالالان ابلغالالالالالالالرض الالالالالالالالذ

 أأعالالالالالالالالالالاليش  األ  الالالالالالالالالالالان لالالالالالالالالالالاليس حالالالالالالالالالالالر 
 

   الالالالالالالالالالالالالالعرت ابحلالالالالالالالالالالالالالالداثن أي  الالالالالالالالالالالالالالعور 
 قالالالالالالالالدر ا علالالالالالالالالى مالالالالالالالالا لالالالالالالالاليس ابمل الالالالالالالالد ر
 لغالالالالالالالالوا إىل الشالالالالالالالالعرى العبالالالالالالالالور عبالالالالالالالالوري

 (54)هالالالالالالالو  الالالالالالالر  كالالالالالالالآل مبنالالالالالالالد مطالالالالالالالر ر
 للمالالالالالالالالالالالالوت أ ىل مالالالالالالالالالالالالت حيالالالالالالالالالالالالا  بالالالالالالالالالالالالور

 

وعل  ه   الصور  جند شعر الناظم  ثور  عل  الظل  واحل  أن هـ ا الشـعر مي ـل روحـ  الـي ال تصـرب 
عل  ضي ، وهل ا كان أثـر هـ ا االنعنـاس قـوا يف شـعر  شـريفا يف مقصـد  مـدعوما ابحلجـة واملنطـ  وإيـراد 

ة قـد أهلبـت احلماسـة الرباهن وقد كانت دعوت  الصارخة ه   ودعوات غري  من الشـعراء وال عمـاء والساسـ
يف قلوب الناس إذ اندفعوا يف قو  وإميان اثبت ال يت ع ع إىل ال ور  يف وجو  الغاصبن، إذ م متر مد  طويلة 
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 ( يف العراق فنان الناظم  من الشعراء امللهمـن لل ـوار وقـد 2911حى تركت مجوع اجلماهري يف ثور  )
 .(55)لع  شعر  دورا يف ه   ال ور 

 الخاتمة

 ست ل  من البح  ما يل :ن
  إن  الشاعر عبد احملسن الناظم  كان صاح  موقف ضد السلطة الرتكية وضـد االحـتالك الربيطـاين

 لصاح الشع  العراق  خاصة والعرب عامة والعام اإلسالم  بشنل أمشل.
    األلقاب )شاعر انت اع الشاعر ألقاب اترخيية تعنس مواقف  اجلاد  للقضاا الي تصدى هلا ومن ه

 البداهة واالرجتاك( و )شاعر العرب( و )شاعر النفاح اخلالد(.
  سجل الناظم  من خالك شعر  التقلبات السياسية فنان شعر  حب  سجل يعنس احليا  السياسية

واالجتماعيــة يف عصــر  فجــاء شــعر  يعنــس لنــا ش صــيت  الشــعرية الــي مجعــت بــن املتانــة والفصــاحة 
 وبن ن عت  الوطنية الي كانت تدفع  ملقارعة االستبداد واالستعمار.  والبالغة واجل الة

 المصادر والمراجع

األدب العري احلدي  دراسة يف شعر  ون ر ، د. سام أمحد احلمداين و د. فائ  مصطف  أمحد، و ار   .2
 التعلي  العا  والبح  العلم ، جامعة املوصل، دار النت ، بغداد.

الرومانطيقيــــــة يف األدب العـــــري احلــــــدي ، فـــــؤاد القرقـــــون، سلســــــلة )حـــــوار ال قافــــــات أهـــــ  مظـــــاهر  .1
 واحلضارات(، الدار العربية للنتاب.

 ، 2997دراســـات يف الشـــعر العراقـــ  احلـــدي ، ســـلمان هـــادي آك طعمـــة، دار البيـــان العـــري، ط،  .7
 بريوت.

 .2961ديوان الناظم  )اجملموعة األوىل(، دمش ،  .6
 .2968موعة ال انية(، مصر، ديوان الناظم  )اجمل .5
شـــاعر العـــرب عبـــد احملســـن النـــاظم  حياتـــ  وشـــعر ، د. حمســـن غيـــاض، دار العربيـــة للموســـوعات،  .4

  .1118، 2بريوت، ط
  .1119عبد احملسن الناظم  سري  وشعر وفنر، سعاد حممد ال بيدي، دار احلنمة، لندن،  .3
حي  حممـــد علـــ ، مطبعـــة الغـــري احلدي ـــة، النـــاظم  شـــاعر النفـــاح العـــري، احللقـــة ال ال ـــة، عبـــد الـــر  .8

 النجف األشر .
 –، دار الصـــادر 2ه(، ط322لســـان العـــرب، حممـــد بـــن منـــر  بـــن منظـــور االفريقـــ  املصـــري )ت  .9

 بريوت، )د.ت(.
معجـــ  الشـــعراء العـــراقين املتـــوفن يف العصـــر احلـــدي ، وهلـــ  ديـــوان مطبـــوع، اجلـــ ء األوك، د. جعفـــر  .21

 صادق محود التميم .

                                                        
 .31ينظر، االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق  احلدي :  -55
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  ، بريوت.2999، 1، ط885(، ص1صل يف األدب، د. حممد التوجن ، مدلد )معج  املف .22
 الجامعية:األطــاريح والرسائـــل 

 ، 2936االجتاهــــات الوطنيــــة يف الشــــعر العراقــــ  احلــــدي ، د. رؤو  الــــواعظ، دار احلريــــة، ط،  -2
 بغداد.
ملعــى يف شــعر ، ســعاد عبــد احملســن النــاظم  ســري  حيــا  وفنــر  االنســجا  ال نــائ  بــن الصــور  وا -1

  .1112حممد ال بيدي، د. جالك اخلياط، رسالة جامعية، 
 املجالت:

 ( مقالة أ.د. عبود جودي احلل ، كلية الرتبية، جامعة كربالء.21جملة صدى كربالء العدد ،) 
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