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 ملخص البحث باللغة العربية 

إن الدراسة االستقصائية لسيرة معظم أعالم السياسة في العراق في عهد االنتداب البريطاني  أرشدتنا إلى حقيقة مفادها: إن من أبرز    
الشخصيات وأكثرها حضورًا في الشعر الرثائي في هذه الحقبة هما: رئيس مجلس األعيان يوسف السويدي ورئيس الوزراء عبد المحسن  

أن نقّسم بحثنا على مبحثين: أولهما: رثاء الشعراء  ليوسف السويدي, وثانيهما: رثاء الشعراء لعبد المحسن السعدون .  أتسم   السعدون وارتأينا
الشعر الرثائي في هاتين الشخصيتين بالطول إذ قلما وجدنا قصيدة دون الثالثين بيتًا، وهذا الطول إن دلَّ على شيء فإنما يدل على عمق 

ه هاتان الشخصيتان في نفوس العامة والخاصة.  ولشدة عناية الشعراء برثائهم فقد دأبوا على تصريع مطالع قصائدهم  فلم  األثر الذي تركت
 تقع أعيننا في هذا البحث إال على النزر اليسير من القصائد غير المصرعة ، إلدراكهم  مدى أهمية المطلع إال أن بعض الشعراء لم ينج من

في بعض النصوص الرثائية حيث وجدنا بعض الشعراء وصل إلى حد اإلغراق فيها. ومن سمات هذا الشعر أيضا ان   فخ  المبالغة الشديدة
األلفاظ  الشعراء لم يخرجوا عن المعاني السائدة أو التقليدية للرثاء فقد ساروا على نهج من سبقهم.  ومما يميز شعرهم الرثائي أنهم ابتعدوا عن

كوا سبيل السهولة ألن التأثير بالمتلقي هو هدفهم المنشود و لم تكن ألفاظهم الرثائية متشائمة إذ لم تحمل بين طياتها القاموسية أو المقعرة وسل
 اإلحباط واليأس واالنكسار بل تضمنت معاني الفخر واالقتدار والصمود والثبات والصبر. 

 ملخص البحث باللغة االنكليزية :

The survey of the biography of most of the political figures in Iraq during the British Mandate period 

guided us to the fact that: The most prominent and most present in the elegy poetry in this era are: Youssef 

Al-Suwaidi and Abdul Mohsen Al-Saadoun, and we decided to divide our research into two topics: 

Realizing how important the insider is, however, some poets did not escape the trap of extreme 

exaggeration in some of the lamentable texts, where we found some poets that amounted to being dumped 

in them. Another feature of this poetry is that the poets did not deviate from the prevailing or traditional 

meanings of lamentations, as they followed the path of those who preceded them.  

 املقدمة:
ن وصحبه المنتجبين، وبعد. فإن الدراسة  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير خلقِه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهري 

ا االستقصائية لسيرة معظم أعالم السياسة في العراق في عهد االنتداب البريطاني أرشدتنا إلى حقيقة مفادها: إن من أبرز الشخصيات وأكثره
 م بحثنا على مبحثين:حضورًا في الشعر الرثائي في هذه الحقبة هما:  يوسف السويدي وعبد المحسن السعدون وارتأينا أن نقسّ 

 أولهما: رثاء الشعراء لرئيس مجلس األعيان الشيخ يوسف السويدي.
 ثانيهما: رثاء الشعراء لرئيس الوزراء عبد المحسن السعدون .

 ولم يكن تقديمنا للشيخ يوسف السويدي في المبحث االول اعتباطا أو من باب تفضيله على عبد المحسن السعدون، بل الن وفاته سبقت 
وقد اقتصرنا في النصوص التي استعرضناها على تلك النصوص الرثائية التي نظمها أصحابها في عهد االنتداب على  . وفاة السعدون 

 العراق والذي دام لمدة اثنتي عشرة سنة ومسك ختام البحث كان خاتمة تضمنت اهم النتائج التي توصل إليها الباحث, إذ بدت مركزة وموجزة.
 .  اًل وآخراً والحمد هلل أو 

 املبحث األول رثاء الشعراء لرئيس جملس األعيان يوسف السويدي
 قبل الخوض في بحر الشعر الرثائي ينبغي أن نسلط الضوء على شخصية المرثي بنحٍو موجز:

هو أبو الوفاء الشيخ يوسف بن الشيخ نعمان بن العالمة الشيخ محمد سعيد بن الشيخ العالمة أحمد بن الشيخ   الشيخ يوسف السويدي:
، إذ ُيعد السويدي من الشخصيات  البغدادية المشهورة، فقد سار  (1) م1853ه الموافق 1370العالمة عبد هللا السويدي. ولد في بغداد سنة 

عرفة واتقن فنونها بعد أن درس على يد كبار علماء عصره، وكان حريصًا على إحياء مآثر أجداده  على نهج أُسرته في طلب العلم والم
.وعلى الصعيد الجهادي كان السويدي من المجاهدين األوائل فقد تحدث نجله توفيق (2)  العباسيين من ساللة العباس بن عبد المطلب)رض(
ه في ثورة العشرين وتنقله بين الكاظمية وكربالء والنجف والشامية، وما بذله من جهود السويدي في كتابه) وجوه عراقية(: واصفًا جهاد أبي

.وعند تأسيس الحكم الوطني ُعّين الشيخ يوسف السويدي رئيسًا لمجلس (3)جبارة في تنظيم صفوف الثورة وكبح جماح نزوات بعض الزعماء
القت استحسانًا من الجميع، وأنتخب لرئاسة هذا المجلس فيما بعد ثم أعيد انتخابه  األعيان، وذلك لشخصيته المؤثرة وآرائه الثاقبة التي طالما

السويدي الفّذة على أبنائه )   .وانعكست شخصية (5)التي كان لها صدى واسع في الصحف المحلية (4) 1929في كل عام إلى وفاته عام 
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توفيق السويدي، وناجي السويدي، وعارف السويدي( فباتوا نجومًا ساطعة في سماء العراق في العهد الملكي بل من أبرز اقطاب السياسة  
التي ألهمت الشعراء .وفي ضوء ما تقدم من محطات مضيئة في شخصية السويدي يمكننا القول: إن تلك الحياة الحافلة بالعطاء هي (6)فيه

 وألهبت مشاعرهم على رثائه وفي مقدمة هؤالء الشعراء: جميل صدقي الزهاوي في قصيدته) الفقيد هماُم( والتي يقول فيها: 
 والحزن طام والمصاب جسامُ   بغداد ثكلى والفقيد همام

 فمشت إلى أطرافه اآلالمُ   سهم أصاب من العراق صميمه 
 نجم له منه الضياء لزامُ   بعد ترفع في أوجهِ قد خرَّ 

 وأنحل من عقد الفخار نظامُ   وانهار من ركن الحصانة جانب 
 وينام تحت األرض ثم يناُم   أيمل يوسف فوق دجلة قصرهِ 

 جدث عليه تحية وسالمُ   لم يبق منه اليوم مرئيًا سوى 
 (7) غمد ويوسف في الضريح حسامُ   أما الضريح ليوسف فكأنه

فأستعاض  أبتدأ الشاعر قصيدته ببغداد واصفًا إياها باألم الثكلى بعد فقدها لولدها البار، ثم لم يشأ الشاعر تكرار أسم بغداد في البيت الثاني
مدى التالحم بين أبناء عن ذلك بقوله: سهم أصاب من العراق صميمه وهي بغداد أيضًا.وقد نجح الشاعر الزهاوي إلى حد كبير في بيان 

العراق بحيث أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فألم فقدان السويدي لم يقتصر على جهة أو  
بركن الحصافة أي  فئة وإنما شمل العراق بأسره.وبعد ذلك شرع الشاعر الزهاوي بتشبيه الفقيد تارة بالنجم الذي تهاوى من سمائه وتارة أخرى 

ة  مالذ العقل والدراية والذي بموته أنفرط نظام الحكم . استطاع الشاعر في األبيات الثالثة األخيرة أن يرصد حالة االنسان الذي ألف حيا
تالشى  القصور كيف له أن يستوحش منها فجأة ويستأنس بالقبور. ثم تراءت للشاعر شخصية السويدي بما تحمله من مهابة وعنفوان وكيف

هذا الكيان الضخم  ولم يبق منه سوى قبر أصم أبكم ال يرد جوابًا. ثم سرعان ما تمالك الشاعر نفسه إذَّ لم يرق له تواري السويدي عن 
األنظار، فعلل غيابه بأنه كالسيف الذي ال غنى له عن غمده.أتسم شعر الزهاوي الرثائي بصدق العاطفة والمزاوجة بين الرثاء والمدح في  

 فصدح يصوته قائاًل:  (8)عض األحيان.ومن لشعراء الذين هّزتهم  فاجعة وفاة السويدي الشاعر ناجي القشطينيب
 كانت تميس وتزدهي األياُم   هللا أكبر قد فقدتم من بِه 

 قد غاب بدر العز عند تمامه
 

 وأحتل هذي الكائنات ظالمُ  

 وأختل من تلك العالء ظالمُ   وتناثرت شهب المعالي والهدى

 األفهامُ ومصيبة حارت لها   خطب تصاغرت الخطوب  لهولِه 
 

 فيها العراق بكى وناح الشامُ   فالمجد يندب والبالد مآتم

 يا منقذ الوطن العزيز بعزمِه 
 

 (9) يامن له وسط القلوب مقامُ  
 

أكبر( كي يضفي زخمًا عاطفيًا على الحدث الذي من شدة هولِه ليس بوسع االنسان إاّل أن   أبتدأ الشاعر هذا المقطع الشعري بالتكبير) هللا
يلجأ  الى هللا تعالى ويلوذ به سبحانه كي يثبت ففؤاده من الزيغ بسبب عظم الخطب.ثم شرع الشاعر ببيان محاسن المرثي من خالل تشبيهه 

ثم (10)ر(وفي الليلة الظلماء يفتقد البدفطن العرب  قديمًا إلى هذا المعنى بقولهم ) بالبدر الذي غاب فجأة فترك الناس في ظالم دامس ، وقد 
أثبت الشاعر معادلة جديدة وهي أن المجد هو من فقد رونقه بفقد السويدي وليس العكس. وهذا لما يتحلى به هذا الزعيم من صفات قلَّ  

 ام أيضًا. ثم أراد الشاعر زيادة زخم المعاناة وعظم الفاجعة قائاًل: نظيرها لذلك لم يقتصر الحزن عليه في العراق وإنما بلغ الش
ت عليه  المكرمات جيوبها (11)وبكى عليه الشرق واإلسالم   شقَّ

 

  في هذا البيت أشار الشاعر إلى أن المكرمات لم تكتف بالندب بل مزقت ثيابها وهي إشارة للجزع واألسى الشديدين ونتيجة لذلك أمتد الحزن 
واتسعت دائرته ليشمل الشرق وكل العالم  االسالمي. ثم صور الشاعر حالة الوحشة والغربة التي عاشها بسبب غياب المحبوب إذ بات كل 

 م فيه فأنفجر قائاًل:شيء ال طع
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 ال أنس  في دنيا يغيب حبيبها
 

 12  ()فاألنس من بعد الحبيب حرام
 

 في قصيدته التي جاء فيها : (13)ومن الشعراء الذين صدحت قراؤحهم برثاء السويدي, الشاعر عبد الرزاق الهاشمي
 بكى عليك التقى والفضل والهممِ 

 

 يا يوسف وبكاك الحزم والشمُم  
 

 رزأت شعبك يا رمز المفاخر يا
 

 ذؤابة المجد فارتاعت لك األممُ  
 

 رزءاً  تنوء به السبع الطباق  بما فيها
 

 ومنه البحور السبع تلتطُم   
 

 يا سيداً فجعت أيدي المنون بِه 
 

 ال أفلحت واعتراها الشل والعدمُ  
 

 كما فقدت عميدهايا ثكل أم العال فيه  
 

 عاد منها الدهر ينتقُم  
 

 يا عين أعيان أهل الفضل ال برحت
 

 (14)تبكي عليك المعالي الغر والشيم 
 

شّكلت األبيات الثالثة األولى من هذا المقطع لوحة جسد الشاعر من خاللها حالة الحزن التي  خيمت على كل شيء سواء كانت صفات 
الثالثة  معنوية كا) التقى، العقل، الحزم الشمم( أم شرائح اجتماعية) شعبك، األمم( أم مظاهر كونية) السبع الطباق، البحور السبع(.أما األبيات

رة فتصدرت بنداء وجهه الشاعر الهاشمي إلى الفقيد السويدي  بشكل مباشر وفي صور مختلفة تنم عن حالة من األسى والتفجع واللوعة  األخي
 والندبة وذلك في قوله: 

 يا سيدًا فجعت أيدي المنون به  
 يا ثكل أم العال

 يا عين أعيان أهل الفضل
لقد ساق الشاعر تلك النعوت كي يزيد من حالة الدفق العاطفي لديه وألجل استدرار العاطفة الجياشة لدى المتلقي.اتضح لنا من خالل  
استقرائنا لمعظم النصوص الشعرية التي وردت في رثاء السويدي أن بعض الموضوعات  استحوذت على النصيب األكبر من االهتمام من 

 ة تلك الموضوعات : لدن الشعراء وفي مقدم
 لقد  مر بنا  فيما سبق أن الفقيد السويدي  ينتمي إلى الدوحة الهاشمية  من ساللة العباس بن عبد المطلب)رض(.  نسبه الشريف: •

وهذا النسب الشريف شّكل مادة غنية للشعراء كي يتخذوا منه منطلقًا لرثاء تلك الشخصية المتميزة، ومن أوائل الشعراء الذين لم 
 يغفلوا هذه الحقيقة الشاعر جميل صديق الزهاوي في قوله: 

 (15)عرضًا وما هو في اللقاء كهام  أساللة العباس سيفك قد نبا
 ولم يغب هذا المعنى عن ذهن الشاعر عبد الرزاق الهاشمي فانبرى قائاًل:  

 يا ابن األلى )لبني العباس(نسبتهم
 

 وهذه نسبة في الناس تحترم 
 

 فالمجد ما كان موروثًا ومكتسباً 
 

 (16)موالفخر ما انتج االنساب والهم 
 

بل أكثر من ذلك أقر  بفضل العباسيين على بغداد وأنها مدينة لهم  (17)وكانت رمزية النسب حاضرة في شعر عبد الرحمن البناء 
 بمجدها وعزها، وتجلى ذلك كله من خالل قصيدته ) دمعة على السويدي( والتي جاء فيها:

 كان فيها من بقايا الخلفاء  زكت بغداد ومأوى عزها

 من بني العباس مصباح هدى
 

إلى دار الفناء من أعاليه 
 (18) 

 

 إذ قال: (19) والمعنى نفسه نجده عند الشاعر فاضل الصيدلي  

 .(20)يـــــــــطأطأ عن عاله  النيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  إلى العباس ينمى في نجار
 ومن روائع الشعر الرثائي في هذا الباب ما جاء على لسان الشاعر ناجي القشطيني إذ قال:        
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 يا أبن الخالئف من ذؤابه هاشم
 

 بك سر من بعد الرشيد هشام 
 

 سيخلد التاريخ ذكرى ثورة
 

 (21)لك فوق هضابها أعالم 
 

 في قصيدته ) رثاء العميد( والتي منها: (22)ومما ورد في هذا الشأن ايضًا ما ذكره الشاعر عبد الحسين الحويزي 
 السويدي قد صفا جري مدهآلل 

 

 زالاًل أجل ما شيب بالكدر صافيه 
 

 سلمتم بني العباس إن فقيدكم
 

 (23)ترن إلى  يوم المعاد مراثيه 
 

 أشار فيها الى هذا المعنى بقوله: قصيدة  في هذا المضمار عنوانها )خطب جسيم( (24) وللشاعر محمد رشيد آل الشيخ   
(25)ة المجدوقد كان لألعيان في ذرو   يسيء بني العباس فقدان شبلهم

 

 ( يطالعنا بقصيدة رثائية في منتهى الروعة بّين  فيها سمو نسب المرثي وعلو شأنه إذ قال: 26) وها هو الشاعر عباس حلمي 
 نسب تشرف العروبة فيه

 

 ومساع للعرب تحكي النجوما  
 

 قدسته أرومة من قريش
 

 واجتباه المجاهدون زعيماً  
(27) 

 

ه الشريف ومن هؤالء الشعراء السيد وقد وصل بعض الشعراء إلى حدِّ المبالغة حتى قرن الفقيد بمنزلة األنبياء متكئين في ذلك على نسب  
 الذي فاجأنا بقوله: (28) يوسف السيد علي

 بغرته نور النبوة الئح
 

 وفي رأسه تاج اإلمامة يعقدُ  
(29 ) 

 

ومن الموضوعات التي كانت حاضرة بقوة في شعر رثاء السويدي هي: اإلشادة بخصاله الحميدة: وهذا ال يتنافى مع غرض الرثاء  
 (30)الفاجعة والتحسر واللوعة لفقد حبيب أو صاحب فضل أو سلطة مع ذكر مناقب الميت ومآثرهفالرثاء في الشعر العربي هو التعبير عن 

 وفي طليعة الشعراء الذين كانت تلك الصفات والخصال حاضرة في نصوصهم الرثائية هو الشاعر الزهاوي إذ قال: 
 

 كالمنشآت على الخضم خصاله
 

 والمنشآت كلها أعالم  
 

 مًا بمجد جدودهِ لم يفتخر يو
 

 هم األلى للمكرمات أقاموا 
 

 أيقاظًا علِى كانوا بعصف 
 

 (31)شرف البالد وأهلهن نيامِ  
 

 وكذلك برز هذا المعنى لدى الشاعر عبد الرحمن البناء في رثائه للسويدي إذ قال:  
 

 غنيًا ليس محتاج الثنايا 
 

 خذه إْذ أنت حري بالرثاء 
 

 عهدنا فيك إال ماجداً ما 
 

 دأبه حفظ عهود ووالء 
 

 عمرتهِ  لك في التاريخ ما
 

 (32)عظة لألذكياء النبالء 
 

وعلى المنوال نفسه نسج الشاعر فاضل الصيدلي قصيدته الرثائية التي تضمنت فصواًل من الثناء واإلشادة لشخص المرثي) السويدي(  
 وتجسد كل ذلك من خالل قوله: 

 وفضل سياسة ورجيح عقل
 

 وجزءاً  اليدانيه مدان 
 

 حكيم حاذق فطن بصير
 

 بما هو فاعل ثبت الجنان 
 

 ولطف شمائل وفنون فضِل 
 

 (33)شهى المجتنى في كل شأِن  
 

   ومن ذلك أيضًا ما جرى على لسان الشاعر القشطيني ّإذ قال:  
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 كنا نصد به الخطوب وتنجلي
 

ا بطلعة وجهه اآلالم   (34)عنّ
 

ومن الموضوعات التي اثارت قريحة الشعراء وأججت مشاعرهم لرثاء الشيخ يوسف السويدي هو: تشييع نعشه المهيب والذي لم تشهد  
الشعراء للتعبير عما يختلج في نفوسهم من مشاعر الحزن واأللم ومن أبرز هؤالء الشاعر: جميل له بغداد مثياًل في ذلك الوقت، فبادر بعض 

 صدقي الزهاوي الذي لم يتمالك نفسه وهو يرى  نعش الفقيد تجلله الهيبة فأجهش في البكاء وهو يقول:
 إن األعاظم حقها اإلعظام  وق صهوة مدفعحملوه تواً  ف

 جيش من البشر الشياع لهام  والنعش سار كقائد من خلقه

(35)لوجهه لطامسيل يصب   وكأن حشد مشيعيه ضحوة  
 

 ونظير هذا المعنى نجده عند الشاعر عبد الرزاق الهاشمي وهو يرثي السويدي قائاًل:
 يا راحاًل أوحش الدنيا بغيبته

 

 وطالما ما كان فيه الدهر يبتسم 
 

 هلل نعشك من نعش لهيبته
 

 ما كاد يحمل لوال المدفع الضخم 
 

 نعش مهاب بدا في موكب فخم
 

 فيه الزعامة فيه البأس والكرمِ  
 

 عليه جثمان شيخ من مهابته
 

 جل فيه روح القدس تنتظممب 
 

 للناس مزدحم من حول موكبه
 

 كأن) هرون( قد وافى و) معتصم( 
 

 نعش يطاف به كالبيت محترم
 

 أو أنه الركن واألقوام تستلم 
 

 كأنما ذلك التابوت حيث أتِى 
 

 (36)عليه طالوت واألسباب تزدحم 
 

لقد وقع الشاعر الهاشمي في البيتين األخيرين  بفخ الغلو ألن المبالغة  هي ذلك االسلوب الذي ينبع مباشرة من قلب  
) أي وفق مقادير محددة( أفسدت القصيدة وجعلتها تهريجًا   قائلها وأحاسيسه، فإذا لم تستعمل استعمال الملح في الطعام

من تعابير الهاشمي وهو يشبه نعش   وهذا ما لمسناه (37) خطيرة في الدين واألعرافمماًل أو ربما أخرجتها الى حدود منزلقات 
السويدي بالبيت الحرام بل بالكعبة المشرفة ومن ثم شبهه بتابوت بني اسرائيل الذي استرده طالوت من جالوت وتلك 

ناء فعلى الرغم من حزنه ولوعته على  أما الشاعر عبد الرحمُن الب مبالغات غير مقبولة تفقد النص مقبوليته لدى المتلقي. 
الفقيد إال أنه استطاع أن يروض عواطفه ويكبح جماح مشاعره فلم يقع في ما وقع فيه سلفه فحين شاهد نعش السويدي 

 نادى بأعلى صوته: 
 شيعوه ضحوة من بعد ما

 

 كفنوه بنقاء ووفاء 
 

 شيعوه وهمو لم يعلموا
 

 أنهم قد شيعوا شمس ذكاء 
 

 ومشى الناس جميعًا خلفه
 

 لوداع عد من غير لقاء 
 

 ومشى) المدفع( بالنعش الذِي 
 

 (38)ئد في ظل لواءكان كالقا 
 

وثمة موضوعات أخرى لم تغب عن دائرة اهتمام الشعراء وهم في معرض رثاء الشيخ  
 يوسف السويدي ومن تلك الموضوعات:

ضريحه الذي يبعث الهيبـة والجـالل: لقـد وقـف الشـعراء مليـًا أمـام ضـريح السـويدي، فلـم  ▪
شــعرهم بالرثــاء الحــار والصــادق يســتطيعوا صــبرًا ولــم يطيقــوا الصــمت فــانفجرت عيــون 
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ومن أولئك الشعراء جميل صدقي الزهاوي الذي وجه خطابه نحو الضـريح وهـو يـومىء 
 بيده قائاًل:

 

 نم مستريحًا في ضريحك أنه
 

 مثوى به ال تزعج األحالم 
 

 في القصر أو في القبر شئت فحيثما
 

 (39)السيد القمقام سكن فأنت ت 
 

الضريح بعينيه   الشيخ داود وهو يرمقومن ذلك أيضًا ما قاله الشاعر محمد رشيد  
 الدامعتين: 

 

 وقفنا يوم حلَّ ضريحهلهذا 
 

 (40)أسلنا من العين الدموع على الخد 
 

ويبدو أن بعض الشعراء المعاصرين سار على نهج الشعراء األقدمين في رثائهم   
والسقيا) دعاء بأن تذهب (41) لموتاهم بالسقيالموتاهم  فكثيرا ما كان الشعراء الجاهليون يدعون 

 ومن هؤالء الشعراء عبد الرحمن البناء إذ قال : (42) الوحشة عن قبره وتحيط به الخضرة(
 

 فسقى قبرك منهل الحيا
 

 (43)قطره في كل صبح ومساء 
 

 وكذلك نهج الشاعر ناجي القشطيني المنهج نفسه حين قال: 
 سقيًا لمرقدك الشريف فإنه

 

 فيه الندى والفضل واإلكرام 
 

 وعليك ما ذكر الدهاء تحية
 

 (44)ما ذكر اإلباء سالموعليك  
 

 وها هو الشاعر عباس حلمي يتبنى المعنى ذاته في قوله: 
 فسقى هللا من سحاب رضاه

 

 وضيفاً كريماً جدثاً طاهراً  
 

 في جنان تميس بشراً وتيماً 
 

 (45)لعظيم يحيا ويقضي عظيماً  
 

السويدي في أبنائه شكل موضوعًا  وفي السياق ذاته يمكننا القول: إن أثر الشيخ يوسف  
مهمًا ألقى بظالله على الشعراء الذين رثوه، وفي مقدمة هؤالء الشعراء: عبد الرزاق الهاشمي  

 الذي صدح قائاًل:
 إن كان) عارف( أو ) توفيق( قد رفعا

 

 للجد رأسًا فهم للمكرمات هم 
 

 و) شاكر( راح يأسر الفضل من ألم
 

 فقام يسعى إليه  وهو يبتسم 
 

 ما كل من يطلب العلياء يدركها
 

 حيث العال بين أرباب النهى قسم 
 
 

(46)بلغتم الرتبة القعساء 
 منزلة 

 

 ( 47)من حيث لم تبلغ اآلمال والهمم  
 

  ومن ذلك ما ورد على لسان الشاعر عبد الرحمن البناء في قوله: 
 عنوان المعالي يوسف مات

 

 (48)وإلى ابنائه طول البقاء  
 

 قال:وليس بعيد عن هذا المعنى ما جادت به قريحة الشاعر فاضل الصيدلي إذ  
 مضى فذاً وأعقب كلَّ فذٍ 

 

 جواد سابق عند الرهان  
 

 تضاعيفها إشادة بأمجاد  أنجال السويدي نستشهد منها اآلتي:وللشيخ عبد الحسين الحويزي قصيدة رثائية طويلة تضمنت بين  



   

         

 رثاء أعالم السياسة يف العراق يف عهد االنتداب الربيطاني           

  

  

 لئن غبت بدراً فالكواكب طلعاً 
 

 بنوك وأوج المجد نوراً تجليه 
 

 فحسبك في ) ناجي( الذي هو لم يزل
 

 يسامره داعي العال ويناجيه 
 

 وكل مقام وطد العز جنبه

 

 ) لتوفيق( فالتوفيق بعض مراقيه 
 
 

 و) عارف( أعيا وصفه كل عارف
 

 وما حصرت في الخافقين معاليه  
 

 و) شاكر( من أضحى له الدهر شاكراً 
 

 ( 49)به مدحت أيامه ولياليه 
 

 

 وهذا الشاعر عباس حلمي يخاطب الفقيد قائاًل: 
 أنجبت من أشاوس القوم رهطاً 

 

 قد سموا محتداً وخلقًا كريماً  
 
 

 وارتقوا من ذرا العلوم مقاماً 
 

 شاسعًا حير المعالي أديماً   
 

 كل فرد تلقاه للشعب عظباً 
 

 (50)الخصوماصارمًا يدرأ العدا و  
 

 

بيل الوضوح  إن نظرة فاحصة على معظم الشعر الرثائي الذي ورد ذكره فيما سبق تنبأنا بأن غرض الرثاء يأخذ بعنق الشاعر كي ينتهج س
انعطاف الشعراء العراقيين نحو اللغة السهلة القريبة من أفهام الناس وذوق العصر يندرج تحت التجديد )  ويطوع ألفاظه نحو السهولة ألن

فليس الشعر إال كالمًا وال يخفى على أحد  أن شاعر الرثاء يبحث دائمًا عن اللفظة الموحية ذات الوقع المؤثر ))  .(51) (في الشكل الفني
 وهذا ما يهدف اليه شعراء الرثاء في كل زمان ومكان.( 52)((موسيقيًا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب

 سن السعدونرثاء الشعراء لرئيس الوزراء عبد احمل املبحث الثاني
إن من أهم الشخصيات التي استحوذت على اهتمام قّل نظيره في هذا العهد هي شخصية عبد المحسن السعدون تلك الشخصية التي تقف 

 تلك السطور عاجزة عن سبر أغوارها، لذلك سنكتفي بالخطوط العريضة والمحطات المهمة في حياته: 
ر لها أن تحكم المنتفق قرابة أربعة قرون.هو عبد المحسن السعدون بن فهد أحد أبرز  ▪  أفراد أسرة آل السعدون التي قدِّ
م فــي الناصــرية، وأمضــى أربــع ســنوات مــن حياتــه فــي مدرســة العشــائر فــي اســتانبول أجــاد 1879ولــد عبــد المحســن الســعدون فــي عــام  ▪

 ي صنف المشاة.خاللها اللغة التركية بعد ذلك دخل المدرسة الحربية العالية وتخرج فيها ضابطًا ف
 .(53)إلى جمعية االتحاد والترقي 1910أنتسب في عام  ▪

 م.1925ل العراق في مجلس المبعوثان، وأسس حزب التقدم الذي يعد أول حزب حكومي في العراق الملكي عام مث   ▪
 .(54)تقلد منصب رئاسة الوزراء ألربع  مرات خالل عهد االنتداب البريطاني على العراق  ▪
 .(55)م1929منتحرًا نتيجة لظروف سياسية معقدة داخلية وخارجية فضاًل عن بعض المشكالت األسرية وكان ذلك في سنة توفي  ▪

  إن طغيان شخصية عبد المحسن السعدون على المشهد السياسي العراقي آنذاك ونهايته المفاجئة والمأساوية ألقت بظاللها على الميادين كافة
أفاق المشهد الثقافي العراقي على نبأ فقدانه فعم الحزن واألسى سائر أرجاء العراق مما دفع الشعراء إلطالق العنان  ومنها الميدان األدبي، إذ 

ة لقرائحهم كي ترثيه بحرارة ولوعة، ومن أوائل الشعراء الذين سلكوا هذا السبيل الشاعر الكبير معروف عبد الغني الرصافي في قصائد متعدد
 بطل األكبر( أوالها قصيدة) ميتة ال

 جاء فيها:
 هكذا يدرك في الدنيا الكمال

 

 موتها تحيا الرجالهكذا في  
 

 من كعبد المحسن الشهم الذي
 

ه    الموت عز وجاللحفّ
 

 ما بعبد المحسن السعدون إذِ 
 

 رام قتل النفس مس أو خبال 
 

 بل رأى أوطانه يرهقها
 

 كانتضاء السيف ما فيه كالل 
 

 خذلوه فغدت آراؤه
 

 كسهام كسر منها النصال 
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 ورأى أن الذي يرجوه من
 

 طلب استقاللهم شيء محال 
 

 جاد لألوطان منها بدمِ 
 

 لسوى أوطانه ليس يسأل 
 

 إنه لما أرادت نفسه
 

 ميتة حمراء ما فيها اعتالل 
 

 ميتة األبطال فيها شممِ 
 

 (56) طأطأت من دونه الشم الجبال 
 

 

 

ِ أ ْمو اًتا ب ْل أ حْ   ِبيِل َّللاَّ ب نَّ الَِّذين  ُقِتُلوا ِفي س  ُقون  ابتدأ الشاعر قصيدته بمطلع مستلهم من قوله تعالى )و ال  ت ْحس  بِِّهْم ُيْرز  . (57)(ي اٌء ِعند  ر 
أي الجسدي( إن كان من أجل المبادئ وإحقاق الحق هو حياة معنوية أبدية. ثم بادر الشاعر الرصافي إلى طرح تساؤل فالموت المادي)

مفاده: من يضاهي السعدون في دماثة خلقه ونبله ؟ كيف ال وهو الذي مات عزيزًا رافضًا للذل والهوان والخنوع لإلنكليز الذي يسعون 
يفلح في مسعاه، ألنه كان أعزاًل من االنصار فباتت مساعيه غير ذات جدوى فهي كالسهام المنزوعة النصال  النتهاك حرمة بالده، إال أنه لم 

وخلص الشاعر إلى اإلشادة بميتة السعدون المشرفة والتي وصفها بالحمراء أي مطرزة بدم الشهادة ألنه لم   التي ال تغني وال تسمن من جوع.
 ي رثاء السعدون جاء فيها:يمت حتف أنفه وللرصافي قصيدة أخرى ف

 يوم أبن سعدون عبد المحسن انتحرا  شّب األسى في قلوب الشعب مستعرا
 

 كان انسانها في الدمع منغمراإذ   يوم به كل عين  غير مبصرةٍ 

 غداة أدى إلى أقصاهما الخبرا  يوم به البرق رّج الرافدين أسى

 فالدموع بكت في يومه شيع
 

 (58)وبالقوافي بكت في يومه الشعرا 
 

 

 

أستهل الشاعر قصيدته  ببيان األسى العميق الذي سيطر على قلوب الشعب عند سماعهم بنبأ انتحار السعدون ، إذ أن شبح الحزن خّيم على  
الجميع من دون استثناء،  فلم يقتصر البكاء على الناس فها هي عيون الشعر تبكيه.ثم انبرى الشاعر صادحًا بصوت جهوري مشيدًا بقوة عزم  

 شدة بأسه، لكن شبح الموت هجم عليه فحال بينه وبين تحقيق مراده واتضح ذلك جليًا من خالل قول الشاعر: الفقيد و 
(59)لو رام بالعزم دحر الجيش الندحر  ابو علي قوي في عزائمه

 

 

 

مشيدًا بمنزلتهما  (60) في مصر 1919ثم أجرى الشاعر الرصافي  مقارنة لطيفة بين عبد المحسن السعدون  وسعد زغلول زعيم ثورة  
 وعظيم قدرهما وتضحياتهما وبرز هذا المعنى واضحًا من خالل قوله: 

 ـــــــــــــــنا اشتـــــــــــهـــــــــراـــعد وسعـــــــــــــــــــــدون محمـــــــــــود مقامـــــــــــهما        هذا بمصـــــــــــر وهــــــــــذا ههـــــــــــســـــــــ 
 أمته كالهما قد فدى بالنفس 

 

 لكن سعدون ال سعدا قد انتحرا 
 

 

 

 فكان بينهما بون وأن غدوا
 

 ( 61)في الشرق أعظم مذكورين ما ذكرا 
 

 

 

 ولم يقف الشاعر الرصافي عند هذا الحد بل اتجه نحو المفاضلة بينهما من خالل قوله:  

(62)بمصر قارن القمراوإن سعداً   فإن سعدون دانى الشمس منزلة
 

يبدو أن  الشاعر الرصافي في هذا البيت غادر المقارنة واتجه صوب المفاضلة مرجحًا عبد المحسن السعدون على سعد زغلول ألن  
األول من وجهة نظره قارب الشمس في حين الثاني قارن القمر وكما هو معلوم أن منزلة الشمس ال تضاهيها منزلة سائر الكواكب ، وهذا ما  

 ًا إْذ لم تفتهم هذه الحقيقة وخير دليل على ذلك قول النابغة الذبياني:أدركه الشعراء قديم
 (63)إذا طلعت لم يبدُ منهن كوكُب   فإنك شمس والملوك كواكب

 
 

ولم يشأ الشاعر الرصافي التصريح بذلك التفضيل إال أنه ترك للقارئ اللبيب استنباط ذلك. ولم يكتِف الشاعر بذلك بل واصل تلميحه  
 بأفضلية عبد المحسن السعدون على سعد زغلول من خالل قوله: 
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(64)فإّن سعدوننا قد أرخص العمرا  األموال سعدكمإن كان قد أرخص 
 

 

 

إن مغزى الشاعر في هذا البيت هو بيان حجم تضحيات عبد المحسن السعدون الهائل مقارنة بما قدمه سعد زغلول، ألن الجود بالنفس 
الجود.والالفت أيضًا في هذا البيت هو أن الشاعر ميّز بين األثنين من خالل إضافة الضمائر المتصلة التي تشير إلى قرب)  أقصى غاية 

)أي سعدكم أنتم( والثاني سعدوننا بإضافة )نا( المتكلمين) أي سعدوننا نحن(.وهذا   سعدون( وبعد) سعد( فاألول سعدكم بإضافة كاف الخطاب
خار باألول على حساب  الثاني.وللرصافي قصيدة ثالثة رثى فيها  السعدون استهلها بتهنئة الفقيد وتلك من المفارقات   فيه إشارة إلى االفت

ا  العجيبة لكن إذا ُعرف السبب بُطل العجب، أذ ال غرابة في ذلك إذا إمعنا النظر فيما تال ذلك من تفصيل، إذ إن الشاعر هّنأ السعدون لم
 عيم دائم في دار العقبى، وظهر هذا المعنى جليًا من خالل قوله: ينتظره وما يناله من ن

 (65)بما نلته عند اإلله من الحسنى  إليك فتى السعدون جئت مهنئاً 

 وأستمر الشاعر الرصافي  ببيان محاسن الفقيد إلى أن وصل إلى قوله:  
 فإنك من تلك المذُمات مستثنى  إذا ما ذمننا الدهر يومًا وأهله

إليها الطير فهو في منأى عن سهام النقد  أراد الشاعر الرصافي في هذا البيت أن يقول: إن للسعدون منزلة عظمى ينحطُّ عنها السيل وال يرقى 
 واللوم والذم .ثم شرع الشاعر ببيان أحداث يوم المأساة وهو اليوم الدامي الذي فجع فيه العراق بزعيمه. وتجلى ذلك في قوله: 

 (66)وبتنا نحاكي في مدامعنا المزنا   ففي مثل هذا اليوم بتَّ مضرجاً 
 وللشاعر جميل صدقي الزهاوي قصيدة في رثاء السعدون أطلق عليها عنوان) بعد اليأس( استهلها بقوله: 

 ن كان إليك الشعب يفتقرفي حي  آثرت حتفك بعد اليأس تنتحر
 من هول ما جأته والليل معتكرُ   ضحيت بالنفس واألقدار واجمة

 حتى قذفت إليها النار تختصر  فهل سئمت حياة طال شقوتها
 (67)فطالما يئس األحرار فانتحروا  وما انتحارك بدع في جراءته

الموت، ألن عيون العراقيين ترنو إليه، خاطب الشاعر الزهاوي فقيد االمة عبدالمحسن السعدون بقوله) آثرت حتفك( منكرًا عليه إقدامه على 
لكن الشاعر سرعان ما أدرك أن حب الوطن والتضحية في سبيله هما من دفعا الفقيد إلى مصيره المحتوم.والالفت أيضًا في هذا النص أن  

لعيش في أقفاص األسر، لذلك ال  الشاعر الزهاوي لم يستغرب انتحار السعدون، ألنه يعلم أن السعدون كالطير الذي ألف الحرية فال طاقة له ل
غرابة في أن يطلق لروحه العنان للطيران والخالص من األسر.ولم يتخلف الشاعر محمد مهدي الجواهري عن ركب شعراء الرثاء للفقيد عبد 

  15عدون في يوم المحسن السعدون بل كتب أربعة قصائد رائعة أوالها قصيدة) إلى السعدون( وهي قصيدة، ألقيت في دار عبد المحسن الس
 جاء فيها:   (68)أي بعد يومين من انتحاره 1929تشرين الثاني سنة 

 وحمَّ ما ال يدفعنفذ القضاء   فيم الوجوم؟ وجومكم ال ينفع
 الخير الذي يتوقعً ولقد أنقضى   فيم الوجوم؟ أبو علي قد مضى

 تلك المحاسن والشمائل أجمع  وقد أختفى رمز البطولة وانطوت
 (69)ماذا يقول الشاعر المتفجع  الشعب محتشد هنا يتسّمع

عند تلقيها للنبأ المفجع، فأنكر عليهم الشاعر هذا الذهول   أفصح الشاعر الجواهري في هذه القصيدة عن هول الصدمة التي انتابت الجماهير
الذي ال طائل منه فقد ُرفعت االقالم وجّفت الصحف .ثم حاول الشاعر أن يوظف تلك الحشود لصالحه كي يكون لسانهم الناطق والمعبر عن  

 :حزنهم ولوعتهم. ثم أمرهم بالتوجه إلى ضريح السعدون قائالً 
 فيه الرؤوس وفي الشدائد فأفزعو  أمّوا ضريح أبي علي وأكشفوا

  فتوسلوا بزعيمها وتضرعوا  وإذا ألّمت بالبالد مصيبة
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 هدراً مضى: إن البالد تروع  قولوا يامن ألجل بالده

 بعد أن فرغ الشاعر من التحدث بلسان الجماهير تحدث بلسان حاله هو قائاًل :  
 فيه  خيار خصالها متجمعُ   هذا  الضريح ضريح أمة يعرب

 ركعت عليك أو ال أركع  إن كنت لم أسجد ولم أركع فما قدري 

 وسيركع الوطن الذي بك يمنع  فسيركع التاريخ فوقك كله

( بيتًا.أما القصيدة الرثائية الثانية للشاعر  60واستمر التدفق العاطفي في القصيدة إلى نهايتها على الرغم من طولها الذي وصل إلى)  
الجواهري حملت عنوان) المجلس المفجوع( ألقاها الشاعر في الحفل التأبيني الذي عقده مجلس النواب في إثر انتحار السعدون وتألفت من 

 بعين بيتًا ومطلعها.أثنين وأر 
 (70)النوابشعب يمثل حزنه   بكى عليك وكله أوصاب

يومًا والقصيدة الرثائية الثالثة وسمت بعنوان) في األربعين( والتي ألقاها الشاعر في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بعد مرور أربعين  
 يلة حيث وصل عدد أبياتها إلى واحد وستين بيتًا، واستهلها بقوله:على وفاته وأيضًا تعد من القصائد الرثائية الطو 

 وقد ُتخلد في أفرادها األمم   زان لعروبة هذا المفرد العلم

عقد في كربالء بمناسبة مرور أربعين يومًا أما القصيدة الرثائية الرابعة فتو جها بعنوان ) في أربعين السعدون( نظمها في  الحفل التأبيني الذي  
 على وفاة السعدون ،وهذه القصيدة هي أقصر قصائده األربع إذ لم تتجاوز أبياتها الثالثة والعشرين بيتًا والتي مطلعها:

 ماذا أتاحت لكم األربعون    سلوا الجماهير التي تبصرون 

ان باللوعة الصادقة والعاطفة المتدفقة. أما القصيدتان  إذا أمعنا النظر في القصائد الرثائية  األربعة وجدنا أن القصيدتين األولى والثانية تضج 
ة من القصيدتين السابقتين ألنهما  نظمتا بعد أربعين يومًا من انتحار السعدون أي بعد استسالم الشاعر ألمر  الثالثة والرابعة فهما أقل حدِّ

ن روعه وخفف من وطأة الحدث على نفسه بينما القصيدة أألولى نظمت بعد يومين من وفاته والثانية بعد مرور القضاء والقدر وهو ما هدأ م
اسبوع على وفاته وهذا يعني أن الفاجعة لم تزل في أوجها.من خالل نظرة فنية معمقة في النصوص الرثائية لكل الشعراء الذين استشهدنا 

الطويلة، كي تستوعب المشاعر الجّياشة التي طفت على سطح أشعارهم الرثائية، وكذلك ابتعدوا  بنصوصهم نستشف أنهم مالوا إلى البحور
لها  عن القافية المقيدة والتزموا بالقافية المطلقة ألنها  تتيح لهم التعبير بحرية تامة عن مشاعرهم  فهي رئة القصيدة التي يتنفس من خال

 على النصوص الرثائية أن الشعراء قسموا قصائدهم فيها على مقاطع متعددة:الشاعر كي يفصح عن مكنون نفسه . ومما لوحظ 
وظفوه لمخاطبة الشاعر لعينيه وحثهما على البكاء واستدرار دمعهما  أو محاورة النفس ومحاولة إقناعها وتروضيها لقبول ما  فالمقطع االول: 

 جرى من خطب.
 بيان مناقب الفقيد وخصاله الحميدة والمبالغة في ذلك أحيانًا. المقطع الثاني:
 عنها.  تسليط الضوء على حال األمة بعد غياب المرثي المقطع الثالث:
يتضمن وصف يوم وفاة المرثي وما صاحبه من هيام وضياع وذهول أثناء تشييعه، واالشادة بالهيبة والوقار التي يتمتع بها  المقطع الرابع: 

 نعش الفقيد حتى بعد وفاته.
ة الفقيد وعظم منزلتهم السيما فيه خطاب موّجه إلى أسرة المرثي) الفقيد( ودعوتهم إلى الصبر والصمود  وبيان مناقب أسر  المقطع الخامس: 

 أوالده.
 يتضمن الدعاء للفقيد ) المرثي( بأن يرقد بسالم وينعم بالجنة والراحة األبدية.  المقطع السادس :

 
بعد أن وقفنا على معظم الشعر الرثائي الذي قيل في الشخصيتين)السويدي والسعدون( البأس بالمقارنة بين ما قيل فيهما من شعر رثائي 

خالص نقاط التشابه واالختالف.إن أبرز نقاط التشابه بين الشخصيتين هي  أن كليهما ينتميان إلى نسب عريق وهو النسب الهاشمي واست
فاألول عباسي والثاني علوي، األمر الذي أدى الى أن يكون النسب موضوعًا مشتركًا لدى كل الشعراء الذين رثوا الشخصيتين.ومن نقاط 
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 الشخصيتين كان لها حضورًا سياسيًا طاغيًا وهو ما ساعد الشعراء على تسليط الضوء بشكل مكثف على ذلك. لكن ثمة  التشابه أيضًا أن كال
نقطة فاصلة بين الشخصيتين وهي الوفاة:  فالسويدي مات ميتة طبيعية شكلت صدمة لمحبيه وللمقربين منه، لكن ميتة السعدون منتحرًا 

وما تضمنتها من إفصاح عن األسباب الكامنة وراء ذلك االنتحار، أججت الشارع العراقي من أقصاه   (71)وتركه لوصيته األخيرة لولده علي
الى أقصاه ومن ثم شحذت قرائح الشعراء والهمت مشاعرهم فكتبوا قصائد غاية في الروعة والحرقة, ومن نقاط االختالف أيضًا هي أن الشعر  

 من الشعر الذي قيل في يوسف السويدي، ألن الشعر الذي قيل في السعدون كان للوفاء بينما الرثائي الذي قيل في السعدون هو أكثر صدقاً 
 معظم الشعر الرثائي الذي قيل في السويدي كان للرجاء، ألن أوالده األربعة كانوا من دعائم الدولة األساسية آنذاك 

 اخلامتة 
 والسعدون أفضت إلى النتائج اآلتية:إن القراءة المستفيضة للشعر الرثائي الذي قيل في السويدي  
أتسم الشعر الرثائي فـي هـاتين الشخصـيتين بـالطول إذ قلمـا وجـدنا قصـيدة دون الثالثـين بيتـًا، وهـذا الطـول إن دلَّ علـى شـيء فإنمـا يـدل  •

 على عمق األثر الذي تركته هاتان الشخصيتان في نفوس العامة والخاصة.
ــدينا فـــــــــــــــي  • ــع أيـــــــــــــ ــم نضـــــــــــــ ــالع: لـــــــــــــ ــريع المطـــــــــــــ ــائد غيـــــــــــــــرتصـــــــــــــ ــن القصـــــــــــــ ــير مـــــــــــــ ــزر اليســـــــــــــ ــذا البحـــــــــــــــث إال علـــــــــــــــى النـــــــــــــ  هـــــــــــــ
 المصرعة مما يدل على شدة عناية الشعراء بقصائدهم الرثائية ألنهم يدركون مدى أهمية المطلع. 
 المبالغة الشديدة في بعض النصوص الرثائية حيث وجدنا بعض الشعراء وصل إلى حد اإلغراق في المبالغة. •
 لسائدة أو التقليدية للرثاء فقد ساروا على نهج من سبقهم.لم يخرج الشعراء عن المعاني ا •
 ابتعدوا عن األلفاظ القاموسية أو المقعرة وسلكوا سبيل السهولة ألن التأثير بالمتلقي هو هدفهم المنشود. •

لفخر واالقتدار والصمود لم تكن ألفاظهم الرثائية متشائمة فلم تكن تحمل اإلحباط واليأس واالنكسار لفقدانهم المرثي بل تضمنت معاني ا
 والثبات والصبر.

زاوج بعـض الشــعراء بـين غــرض الرثـاء وأغراضــًا أخــرى فأضـحت بعــض قصـائدهم  الرثائيــة متشــحة بالفلسـفة تــارة أو بالحكمـة تــارة أخــرى  •
 األمر الذي جعل منها أشبه بالمواعظ التي تذكر االنسان بالمصير المحتوم وترشده للخير والصالح.

القصائد الرثائية جاءت معبرة بشكل دقيق عـن مضـمونها مثـل) فجيعـة العـراق، رزء جلـل، دمعـة وفـاء المجلـس المفجـوع،  معظم عنوانات •
 الفقيد همام ،بعد اليأس( الخ

 وهناك بعض النتائج األخرى  لم يسع المقام لذكرها سيالحظها القارئ اللبيب مبثوثة في زوايا البحث المختلفة. •
 : قائمة املصادر واملراجع

 م . 1965األدباء العراقيون وانتاجهم، سعدون الريس، وزارة الثقافة اإلرشاد ، بغداد،  -
 األصول الرسمية لتاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي الزائل، عبد الرزاق الحسني، صيدا، لبنان. -
 أعالم السياسة في العراق، مير بصري، دار الحكمة، لندن. -
 م1988التركية في المشرق القومي العربي في العراق، حسن العلوي، دار الزوراء، لندن.التأثيرات  -
 .1، جم 1978 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، 4تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي، عبد الرزاق الحسني، ط -
 .م  2004فة في الجهورية العربية السورية، دمشق،، منشورات وزارة الثقا1، د. خيال محمد مهدي الجواهري، طن ر الجواهري مسيرة ق -
 م.1971ه/1391، مطبعة اإليمان، 1ور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، عربية توفيق الزم، ططحركة الت -
 م.1977ه /1398الحياة والموت في الشعر الجاهلي ، مصطفى عبد اللطيف، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد،  -
 .م  1979ه/1399، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، 1الوطن العربي، لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية، طدراسات في  -
 .م  1993 ، دار الجيل ، بيروت، لبنان، 1، طتفرحا لحمداني، شرح د. يوسف شكري ديوان أبي فراس  ا -
 م.2001بغداد، ، دار الحرية للطباعة والنشر، 2ديوان الجواهري، األعمال الكاملة،ط -
 م.1924ه/1343ديوان الزهاوي، جميل صدقي الزهاوي، المطبعة العربية بمصر ، -
 م.2012ييني، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة، مصر العروف الرصافي ، مراجعة مصطفى الغديوان م -
 م.1991ه/1411نان، ، دار الكتاب العربي، بيروت، لب1رح وتعليق د. حنا نصر الِحّتي، طشديوان النابغة الذبياني،  -
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 م.1930ذكرى السويدي، طه الراوي، مطبعة دار السالم ، بغداد،  -
 م.1983ه/1404شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية، مصطفى الشوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،،  -
 م.1977ين، دار المعارف، مصر، الشعر العراقي الحديث والتيارات السياسية واالجتماعية، د. يوسف عز الد -
 م.1969هـ/1388شعراء العراق في القرن العشرين، يوسف عز الدين، مطبعة اسعد ، بغداد،  -
 م.1984ه/1404، دار األندلس، بيروت، لبنان، 1الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي، ط -
 م.2005ه/1426سة الرسالة، ، مؤس8ه(،ط817مجد الدين محمد ين يعقوب الفيروزآبادي،) القاموس المحيط، -
 م.1933 -ه1351روردي،مطبعة المعارف، بغداد،هلب األلباب، محمد صالح الس -
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