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 جیل – يساير األقل على أو – يضاھي الشعراء من جیل بوالدة التكھن العسیر من كان

 سعیدالحبوبي محمد السید أمثال عشر الثامن القرن في العراق في العمالقة الشعراء
 يكن لم تاله الذيل جیال لكن وغیرھم، الكاظمي المحسن عبد والشیخ الحلي حیدر والسید

 النھضة راية رفعوا الذين الكبار الشعراء إنجاب في – فاقه أنه نقل لم إن – عنه يقل

 مختلفبه  وخاضوا ومضموناا  شكالا  الشعر تطوير الى وسعوا العراق في األدبیة
 تستحقمن القضايا التي  كثیراا  به وعالجوا والفكرية واالجتماعیة السیاسیة المیادين

 وكان المفاصلوالموضوعات وتعدد التفاصیل وكثرة بالثراء شعرھم تمیز لذلك المعالجة

 الشعر فیتطور األثر واضحة بصماتھم تركوا الذين األدبیة النھضة ھذه أقطاب من
 والجواھري والصافي الشبیبي الخالد سجله في المعة بحروف أسماءھم وسجلوا العربي

 الفلسفیة القضايا فیھابعض تناول التي برباعیاته اشتھر الذي الشرقي علي وشاعرنا

 يستھدف وكان الفالح مشكلة ومنھا العراقي المجتمع مشكالت من وكثیراا  الحیاة وقضايا
 .وجرأة صراحة بكل واالجتماعي السیاسي الوضع بذلك

 

 بن بنموسى احمد بن حسن محمد الشیخ ابن جعفر الشیخ ابن علي الشیخ الشاعر ولد
 وينتمي م0981الموافق ھ 1308 عام األشرف النجف مدينة في حسین بن نعمة بن راشد

 العشائر مجموعة من تشكلجزءاا  وھي خیقان بني من وھم الفراغنة عشیرة الى نسبه في

 الشاعر عشیرة كانت حیث الناصرية في الشیوخ سوق في معظمھا يسكن التي القحطانیة
 .الشطرة لقضاء التابعة "حطامان" قرى من بالقرب الغّراف ضفاف على تسكن

 

 كبأار مأن الشأرقي جعفأر الشأیخ والأده كأان فقأد وأدب علأم بیأت فأي شأاعرنا نشأ 
 والأد – الجأواھري علأي عبد بن الحسین عبد الشیخ خاله كان كما آنذاك الشعراءوالعلماء

 صلة وكانت األفذاذ والشعراء األعالم والعلماء الكبار المراجع من – الجواھري الشاعر

 كاشف آل عباس الشیخ ابن ھادي الشیخ مع أيضاا  قرابة له كانت كما وثیقة به شاعرنا
 وممارسة البحث ومواصلة الجاد التحصیل من والوشائج الصالت ھذه مكنته وقد الغطاء

 .األدب

 
 األجواء واصفاا  النجف في واألدبیة العلمیة حیاته بواكیر يصف وھو شاعرنا يقول

 النجف مدينة في ورفاقي نش ت" فیقول وآدابه علومه منھا نھل التي والمجالس

 الموكب إلیھا مشى التي المدرسة تلك العربي لألدب مدرسة أقدم في التلمذة فكانت
 أو الكوفة نسیلة وھي النجف الى ومنھا الكوفة الى ومنھا الحیرة الى العرب جزيرة من



 .المجدد 20 %المجددالشاعر 20 %الشاعرالمجدد 20 %الشاعر"بقیتھ

 وقد واالسالمي العربي التراث على المحافظة واألدبیة العلمیة المدن أھم من النجف تعد
 واألصأول والمنطأق والبالغأة والصأرف كأالنحو آنذاك السائدة العلوم شاعرنا فیھا درس

 اآلفأاق الأى يتطلأع أخأذ بأل العلأوم بھأذه يكتأف لأم شاعرنا ولكن الفلسفة درس كما والفقه

 .الكثیر منه ويحفظ يقرأ الشعر على فیقبل األدبیة
 التأي األدبیأة التیأارات علأى الواسأع واطالعأه القديم العربي بالتراث الكبیر إللمامه وكان

 فأي العربیأة الصأحافة خأالل مأن العشأرين القأرن أوائأل فأي العأراق علأى تطأل كانأت

 فقأد مبكأرة سأن فأي وھأو الشأعر فكتأب مواھبأه وتفأت  نبوغه في كبیر أثر مصروسوريا
 مأن آنأذاك الصأحف فأي ينشأره كأان بمأا 1908 عأام السیاسأة فأي شأعره بواكیر ظھرت

 "النجوم مناجاة"هقصیدت في يقول واالجتماعیة السیاسیة والمشكالت الحیاة تصور قصائد

 :الشعر من كتب ما أوائل من وھي
 

 شاعر   صفات ك   يحوي أن تعالیت   وحكمةا  علماا  األبعاد أمالئة

 ساھر   مثلي   يستقريك   بات وكم حائراا  قبلي   طالعت   كم نشدتك  
 الغدائر   ھیّمته ممن أنا وما لیلتي غدائر سابت إذا أھیم  

 السرائر   ت بلى يوم وتبقى س بلى سريرة النجوم بین لي ولكن

 المقابر   حوتھا ما بموتى ب لیت فإنني القبور أھل على سالم
 

 اسأتعداده التطلأع ھأذا علأى سأاعده وقأد شأبابه مراحأل فأي جديدة آفاق الى الشرقي تطلع

 قام التي أسفاره وكذلك العربیة البالد في المعاصرة الثقافات على اطالعه وسعة الفطري
 أثأر ظھأر وقأد العربأي والخلیج والحجاز وسوريا لبنان زار حیث العراق خارج الى بھا

 .الشیقة والعبارات المستحدثة والمعاني المبتكرة الجديدة بالصورة الحافل شعره في ھذا

 
 الحريأة الأى والأدعوة االحأتالل مقارعأة فأي الأوطني بحسأه طف  فقد السیاسي شعره أما

 1921 عام قالھا والتي "العربي العلم تحیة "قصیدته في يقول .واالستقالل

 
 تعتفى أخرى إثر في وطريقة تستبى أخرى إثر في أمدينة

 تخّوفا الحجاز أرض وتزعزعت ربیعة ديار رجفت إذا حتى
 شفا على والعراق قلیالا  إال أھلھا وأودى أودت قد والشام

 كفى أما البالد ضیم كفى ما أو وجفاؤھا حیفھا الجزيرة حسب

 
 قصأائد شأكل علأى ولبنأان العأراق صأحف ھأذا بشأعره يتحأف شأبابه منأذ الشأرقي كأان

 شأعراء كبأار مأن معاصأريه كبقیأة فیأه تنأاول وقأد ومزدوجأات وموشأحات ورباعیأات

 وكأان ولیبیأا ومصأر ولبنأان وسأوريا الحجأاز فأي العربأي الأوطن قضايا األدبیة النھضة
 مأع طأرابلس حرب في بداياتھا ظھرت واعیة مشاركة األحداث تلك في يشارك شاعرنا



 عندما 1911 عام إحداھا في يقول القصائد من العديد فیھا له فكان 0800 سنة في ايطالیا

 :وبرقة الغرب طرابلس االيطالیون ھاجم
 

 نباحا وعّجت ذيلھا فتلت روما عرش   استوى فال لروما ما

 اكتساحا الزوايا على ف غارت قوي كل نضال عن جبنت
 النطاحا عرفن ما النخل من واحات   وبرقة (برقة) نطحت

 براحا الفخار عن وإال الحرب عن براح ال العرب أبني

 ورواحا جیئة جلن إن االشباح ترھب ال الصحراء ورمال
 

 ونبأذ الوحأدة الأى الأدعوى وھأو الشأاعر رسأالة مأن كبیأراا  جانبأاا  الشأرقي يغفأل لأم كمأا

 ومتأزن ھأاد  بإسألوب شأعره فأي التجربأة ھأذه يمأارس شأاعرنا كأان فقأد الخالفأات
 :ورصین

 

 للعرب   جديداا  ت ريخاا  نحتاج أننا ونجد   صنعاء   تدري ھل
 حلب   يا عنك   حمدان بنو نامت وقد مصر من الفسطاط ط وي قد

 الخطب   تلك من المنبر خال وقد جند ھا اضمحلّ  الجند وكوفة

 الزغب   إال بھا يبق لم والشام أندلس   في للصقر ريشة ال
 سبب   كل عن (المربد) وانقطع الصفا أخوان البصرة تناست

؟ ما يرجعان ھل دورھما أتى إذ ونجد لصنعاء فقل  ذھب 

 بالجدب   تھّدد لم مصر وأرض يابساا  الفرات عاد ما بغداد
 نشب   ومن أدب من بحاصل أخصبتھا فقد نیل يا بوركت

 

 العربي التراث في الطويل باعه على دلّ  رائقاا  شعراا  فیھا فنجد قصائده باقي أما
 قصیدة بھا عارض التي (والقلم السیف) قصیدته ففي المتجددة الثقافات على واطالعه

 :تمام أبي

 
 واللعب   الجد بین الحد حده في الكتب   من أنباء أصدق السیف  

 :السیف على للقلم ينتصر وھو شاعرنا فیقول
 الكلم   من جند في الدھر على وأحمل القلم   دولة وأنصر يراعك ھّذب

 منثلم   غیر سیف الیراعة وفي به القراع   طال إن يثلم السیف

 بالقسم   األقالم شرف وإنما به المبین الذكر في هلل يقسم لم
 للنعم   لألداب، للفضل، للعلم، وذا للقراع   إال السیف يصل  ال

 األمم   سالف تحیي الیراعة إن بائدةا  بالسیف أمة   أصبحت أن

 بالقلم   االنسان   علم وإنما بصارمه انساناا  هلل علّم ما
 



 أنأه يظأن أن الموشأحات ھأذه يقأرأ لمأن يكأاد حتأى بموشحاته إبداع أيّما الشاعر أبدع وقد

 تجأدني"الموشأحات ھأذه الأى میلأه فأي السأبب عأن شأاعرنا ويقأول أندلسأي، لشاعر يقرأ
 أنظأم مأا يكأون ال حتأى المدرسأي األدب عن ف خرج القديم االتجاه عن الزحزحة أحاول

 أنأي علأى ،الأدواوين جنأب الأى اللغأة معأاجم تجعأل أن اعتأادت خاصأة طائفأة علأى وقفاا 

 المطولأة القصأیدة عأن وأنحأرف كمأا وجمالھأا الفصأحى اللغأة على الحرص كل أحرص
 وبراعأة اإليقأاع حسأن مأن ذلأك فأي لمأا والموشأحات الشأرقیات الأى المديأد الأوزن ذات

 الجمیأل ويأرى والبعثأرة اإلطالأة يمأل أصأب  حتأى القأار  ذوق لطأف فقأد االختصأار

 :"العسس صفیر "موشحته في ويقول ،"الوردة البلبل يقتطف كما قطفاا  يكون بالشعرأن
 

 الفائدة ما الت ريخ يس لنا الراكدة حالنا وعادت عدنا

ضنا  واحدة واحدة نفحصھا فلنقم جمة شؤوناا  خ 
 *  *   * 

 يصاد   يوم كلّ  في سمكاا  يا أرعوى ما غفلته عن شعبك

 الرماد   ثوب الجمرة واكتست النوى غیر تمرك في يبق لم
 البالد   في صعقت قد وصیحة   شوى ومال طاح دم فكم

 التناد   يوم مثل ھول لیوم اللوا وھززنا ھتفنا وكم

 
 :فیقول "العراق نشید" موشحته في أما

 

 العراقي اللحن ھذا يقال وقّعوه إن لحناا  أريد
 العراق   صوت ھذا يقال يسمعوه أن صوتاا  أريد

 العراق   الى العراق من بوقاا  يريد المغنّي ھذا

 العراق   الى العراق من طوقاا  يريد حماماا  فیا
 العراق   الى العراق من جوقاا  أريد إني شعر يا

 العراق   الى العراق من ذوقاا  أريد طبعاا  أريد

 
 على فیھا اعتمد فقد "السجین البلبل " مطّولته)وخاصة بھا اشتھر التي رباعیاته أما

 فقد الديوان نواحي في جاءت التي الرمزية يشبه ما أما ":بقوله ذلك معلالا  الرمزية
 الكبت من النفس في عما تعبیر أقرب ألنھا أريده الذي االتجاه في تكون أن في رغبت

 في المستطاعة الت دية فھي به أتحسس الذي الباطني للحس الكاملة الصورة وألنھا

 ."يالرأ في الصراحة يتعود ولم تماماا  الكالم حرية يمارس لم عصر
 :"ونوازع صور"  رباعیته في يقولو

 

 والنجف   بغداده قیل إذا العراق يقول ماذا خلیلي  
 بالخزف   تزاحمه لسوق   العقیق ھذا قلب دماا  يموج



 التحف   سوق تعارض فیك والتافھات الزخارف أسوق

 الحشف   زمان وجاء نخیالا  غارسین يا التمر زمن مضى
***** 

 والطباع   الغرائز لسلطان دوماا  العقالء دولة أتخضع

 الضباع   أغراض غیر تؤجج بحرب أغراض للناس وھل
 صراع   من لدنیا تحفّزنا مبھمات ضاريات میول

 االجتماع   جنون من فويل ويؤذي يزعجنا الفرد جنون

 
 ھذه في الشاعر عاناه ما كل فیھا سجل فقد "السجین البلبل" الطويلة رباعیته أما

 نحو رؤيته عن فضالا  وحوادث وطوار  وآمال آالم من بھا اتصل وما القاسیة الحیاة

 المسحوقة الطبقة نحو لالقطاعیین القمعیة والممارسات والحروب واالنقالبات األحداث
 :فیھا يقول

 

 حالي الكح لعل سالم السجن في المعلّق البلبل أيھا
 المجال   لضیق رفرفا قد بلبل يا قلبي مثل فجناحاك

 الغالي بالنفیس الدھر مع الناس من الرخیص التافه لعب

 واألقفال   األبواب وراء والطیر الحوانیت في الورد وإذا
***** 

 السجناء   في علیك سالم السجن في المعلّق البلبل أيھا

 لألصدقاء   سجنت لكن بلبل يا بالسجن األعداء دھتك ما
 االخاء   عقم عرفت ھل بلبلي وحیداا  أراك دائماا  إنني

 لإلزدراء غّردت ولكن القوم تطرب كي السجن في تغرد لم

 
 لم كما آنذاك السیاسي للوضع ناقدة صرخة أطلق فقد "مزدوجاته" أو ثنائیاته في أما

 :فیھا يقول وحكمة موعظة من تخل  

 
 األحقاب   أقدم من بالیات   جماجم   من كومة فوق عازفاا 

 والنّواب   األعیان   رؤوس عن المتراك   رفاتھا في باحثاا 
***** 

 الناخبینا يضیّع   برلمان االنعقاد   ساعة حلّ  لیته

 الزارعینا بلیّة يدمزو الجراد   مكافحات عن باحث
 

 معالجة في واسلوبه لغته وھو معاصريه بین من بارز مظھرب شعره في الشرقي انفرد

 والتشأبیھات والحديثأة القديمأة واألمثأال وااليحأاء الرمأز يسأتعمل كأان فقأد الشأعر
 ولأم المباشأر التقريأري اإلسألوب عأن لیبتعأد المتنوعأة واألخیلأة والكنايأات واالستعارات



 يسأتخدمھا كأان ولكنأه بیئتأه فأي الشأائعة المفأردات مأن كثیأر اسأتخدام عن لغته في يبتعد

 .واألخیلة والصور المعاني تلك مع ينسجم طیع سم  ب داء
 كبار من البعض عّده وقد النثر میدان خاض فقد الشعر على أدبه في الشرقي يقتصر ولم

 وقد وأدبیة وسیاسیة واجتماعیة ت ريخیة مواضیع في كتب وقد العربي الوطن في الكتاب

 :ديوانه عن فضالا  األدبیة آثاره ومن والمجالت الصحف في معظمھا نشر
 1914 عام - ونشر تعلیق – الطباطبائي ابراھیم السید ديوان 1- .

 1929 عام السعدون ذكرى في 2- .

 1963 عام – مذكرات – األحالم 3- .

 1963 عام – لتاريخا في – والعراق العرب 4- .

 .متفرقة وبحوث دراسات – التاريخیة األلواح 5-

 1912 العرفان مجلة في نشرت مقاالت مجموعة – الصغیر الكتاب 6- .
 .عامة مقاالت مجموعة – األمة بیت 7-

 1935 عام البالد جريدة في نشرت – ذكراه في – النائیني اإلمام 8- .

 1956 تحلیلیة أدبیة مقالة – ذكراه في األزري الحسین عبد 9- .
 .الكثیرة والدراسات والبحوث المقاالت من وغیرھا

 

 مشرق آخر جانب وھناك الشرقي علي شاعرنا حیاة في األدبیة الجوانب أھم ھذه
 خشیة منه بمقتطفات نكتفي االنكلیزي االحتالل ضد الجھادي الجانب وھو حیاته في

 العلماء قادھا والتي االنكلیزي االحتالل ضد الجھاد مسیرة شاعرنا واكب فقد اإلطالة

 الشاعر المجاھد رافق وقد م 1915 عام فالبصرة الناصرية الى النجف من والعشائر
 عشائر الى المفضل مبعوثه وكان الجھاد مسیرة خالل الحبوبي سعید محمد السید

 .االنكلیز محاربة على لیحثھم ھناك وأدبیة علمیة مكانة من ألسرته كان بما الغراف

 1927 عام (قار ذي) المنتفك لواء عن النواب مجلس عضوية الى رش  - .
 في االستیطان فآثر 1927 عام الجعفري الشرعي التمییز مجلس في عضواا  عیّن -

 .وظیفته مقر حیث بغداد

 .أشھر ستة مدة 1933 عام الشرعي القضاء مارس -
 1947 عام حتى 1934 عام الجعفري الشرعي التمییز لمجلس رئیساا  اختیر - .

 1947 عام األعیان مجلس في عضواا  عین - .

 1953 عام منذ،للدولة وزيراا ، مرة من أكثر أستوزر - .

 .شیخوخته في حتى الشعر نظم عن شاعرنا ينقطع لم -
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_ 


