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 الشاعر املال عبود الكرخي 
 للحياة األجتماعيت يف مذينت بغذاد

ُ
 وتوثيقه

 أ.م.د. كمال رشيذ مخاس العكيلي
 جامعت بغذاد / مركز إحياء الرتاث العلمي العربي

 املستخلص         
يتمتع الشاعر المال عبود الكرخي ، بمنزلة مأثورة لدى الشعب العراقي، وكاف في        

الشعب و صوتو المدوي و روحو المعبرة ، وقد وقف الكرخي الى جانب شعبو اشعاره لساف 
في قضايا نضالو اليومي مف اجل حياة افضل ، وشنع بالطبقات المستغمة وطالب بحقوؽ 
الفقراء واستنكر الفروؽ الطبقية اليائمة في المجتمع . وكاف الكرخي رجال شعبيا تمكف اف 

اشعاره روح االصالو الشعبيو ، وعمى االخص شعبية يستوعب عصره ومجتمعو واف يصب في 
اىل المدف بما تضمنتو اشعاره مف حكـ وامثاؿ وتعابير تسري عمى لساف الجميع . وكاف 
الكرخي وجودا تعبيريا يعكس المحظات الحرجة في وجود الناس ، ويكوف منفسيـ لمتعبير عف 

يا .وقد وجدت ىذه الشخصيو الفذه في معاناتيـ التي ال يجدوف ابمغ مف قوؿ الكرخي تعبيرا عن
تاريخ الحياة العامة في العراؽ و دورىا االجتماعي مف خالؿ القصيدة الشعبية التي ىي 
االقرب تعبيرا عف ىذه الروح ، فضال عمى انو كاف عدوا لدودا لممستعمريف والفئة الحاكمو 

ق بالوطف ودعى الى التي نصبوىا لخدمة مصالحيـ . وقد غضب مف اعماقو لكل اىانة تمح
وفي اشعار  المحافظو عمى استقال البالد واستثمار ثرواتيا الوطنية لمصمحة تقدميا وتطورىا

مدينة  فير الكرخي وصف وتوثيق لكثير مف جوانب الحياة االجتماعية والشعبية بمعناىا الفمكمو 
 .بغداد 

Abstract 

The poet Mullah Aboud Karkhi, the most authentic poet of the 
modern era experience and the most profound and true in it. 

In his poetry, there are artistic experiences that reach the level of 
the poet who writes in the psalm. Perhaps the most important thing in 
his poetry is that he has a meticulous record of his experiences 
written during his lifetime. The poetry of Aboud al-Karkhi is one of the 
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most authentic artistic documents depicting the emotions of man and 
his daily behavior in addition to the general framework in which this 
man moved. The Karkhi feeling reflects the social and historical 
framework and the progressive development of this society. Where he 
lived in this great giant poet that we can put together with the great 
poets of Arabic literature and world literature. The poet coined his 
poetry mixed with patriotism and irony once 

 

 حياتُو :ـ :المبحث األول 
ىػػو عبػػود بػػف الحػػاج حسػػيف بػػف سػػييل وامػػو  زىػػرة اؿ ناصػػر ، ولقبػػو  الكرخػػي نسػػبة   لػػى      

)البػو طيػف( مػف  ـ . ينتسػب  لػى فرقػة1861جانب الكرخ مف مدينة بغداد التي ولػد فييػا عػاـ 
 عشيرة )البو سمطاف( المنحدرة مف قبيمة )زبيد( .  

كػػاف والػػده  واسػػع الثػػراء يتػػاجر بادبػػل والجمػػود بػػيف بمػػداف الشػػرؽ ادوسػػ     
وادخمػػو  والػػده   (1) 

)الكتاتيب( ببغداد في السادسة مف عمرِه عمى عادة الناس في ذلؾ الوقت فتعمـ القراءة والكتابػة 
الكػػريـ ، واطمػػع عمػى الكتػػب المعاصػػرة التػػي يسػػرىا لػو  والػػده  فػػي مختمػػف العمػػوـ ، وحفػ  القػػراف 

الدينيػػة وادداب العربيػػة . تػػرؾ الكتاتيػػب فػػي الثانيػػة عشػػرة مػػف عمػػرِه فأخػػذ يرتػػاد حمقػػات الػػدرس 
وعنػػدما تجػػاوز الرابعػػة عشػػر مػػف عمػػره ودلػػف  لػػى الخامسػػة  (7)فػػي مسػػاجد بغػػداد والكاظميػػة 

 لػػى الحيػػاة العمميػػة فكػػاف ي رافقػػو  فػػي قطػػارات لنقػػل ادبػػل  لػػى ايػػراف والشػػاـ عشػػر دفػػع بػػو والػػدِه 
ومصر وتركيا والبالد الحجازية . وقد طبعتو  ىذه السفرات بطابع الصالبة وخشونة العيش كمػا 
 نيػػا اججػػت شػػاعريتو ، وفػػي ذلػػؾ الحػػيف بػػدا يػػنظـ الشػػعر بالميجػػة البدويػػة .وظػػل يػػزاوؿ ىػػذا 

ى بمغ الخامسة والثالثيف ، وفي تمؾ ادثناء توفى والده  فعػاد  لػى مدينػة العمل وينظـ الشعر حت
. وانتقػػل المػال عبػود الكرخػػي واخػوه  المػال توفيػق  لػػى العمػل فػي مصػػمحة  (3)بغػداد واسػتقر بيػا 

لنقل المسافريف والزوار مف بغداد  لى كربالء والنجف في عربات اتخذت ليذه الغايػة وذلػؾ فػي 
شترؾ مع بيت عارؼ اغا فأنشأوا شركة لنقل المسػافريف بػيف بعػض المػدف ـ حيث  ا1998عاـ 

العراقيػػة ، وكػػاف وكػػيال  عامػػا  ليػػا فػػي بغػػداد ، وكانػػت العربػػات الكبيػػرة التػػي تجرىػػا الخيػػوؿ ىػػي 
الوسائ  المستعممة انذاؾ في النقػل . وقػد ىيػأ لممػال عبػود الكرخػي عممػو  ىػذا  تصػالِو بمختمػف 
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البعيػػػػدة وتنقالتػػػػو بػػػػيف مختمػػػػف البمػػػػداف واف ي ػػػػتقف الحػػػػديث بالميجػػػػات اصػػػػناؼ النػػػػاس واسػػػػفاره 
ـ قػػدمت  لػػى العػػراؽ بعثػػة ىندسػػية المانيػػة  نشػػاء سػػكة 1911الحضػػرية والبدويػػة . وفػػي عػػاـ 

حديد بيف بغداد وسامراء ، فأخذ عبود الكرخي عمى عاتقِو تعيد تجييز افػراد البعثػة بػادرزاؽ ، 
زمف اف ي ػػػتقف المغػػػة ادلمانيػػػة واسػػػتطاع فػػػي فتػػػرة قصػػػيرة مػػػف الػػػ

ـ ا عمنػػػت 1914. وفػػػي عػػػاـ (4)
الحرب العالمية ادولى وكانت الدولة العثمانية حميفة المانيػا طرفػا  فييػا فكػاف طبيعيػا  اف ي سػاىـ 
العراؽ في ىذه الحرب بحكـ تبعيتِو لمدولة العثمانية . لذا تقرر توجيو حممة مف العراؽ لمحاربة 

اف ، وبمػػا  ف الكرخػػي كػػاف يػػتقف المغػػات ادلمانيػػة، والتركيػػة ، والفارسػػية ، روسػػيا مػػف ناحيػػة ايػػر 
والكردية فضال  عف المامِو بمعظـ الميجػات المحميػة فقػد عيػدت  ليػو السػمطات العسػكرية ميمػة 
بتياع االسمحة المتيسرة  الترجمة وتجييز الحممة مف العراؽ بالمواد الغذائية والخيوؿ والمواشي وا 

وفػػي  حػػػدى المعػػارؾ الحاميػػػة وقػػع الكرخػػػي اسػػيرا  لػػػدى الجػػيش الروسػػػي ثػػػـ  (5). لػػدى ادىػػػالي
مالبث  ف ىرب مف معسكرات ادسرى والتحق بالحممة العثمانية الثانية  .وكاف مع الحممة عمػى 
الحػػدود االيرانيػػة  ادفغانيػػة الروسػػية عنػػدما اعمػػف الشػػريف حسػػيف بػػف عمػػي الثػػورة عمػػى ادتػػراؾ 

لكرخي موقعِو سرا  والتحق بالمجاىديف وظل طواؿ مػدة الثػورة م طػاردا  مػف ـ فغادر ا1916عاـ 
قبػل السػػمطات العسػػكرية العثمانيػة يعػػيش بػػيف القبائػل العراقيػػة فػػي القػرى وادريػػاؼ حتػػى ا عمنػػت 

الي دنة بنجاح الثورة فعاد  لى بغداد .
(6) 

نطقػػػة المحموديػػػة خسػػػر وفػػػي عيػػػد ادنكميػػػز واحػػػتالليـ لمعػػػراؽ انشػػػأ لنفسػػػو مػػػزرعتيف فػػػي م    
فييما كثيرا  ، ثـ تحوؿ  لى معارض وصوت شعري لممقاومػة العراقيػة الوطنيػة . ووجػو قصػائدِه 

 (7)الشعرية ضد الحكـ الممكي ونواب البرلماف .فيقوؿ في  حداىا : ػ 
 عػػػػػػػػػػػػبالػػي حسنو نيتيـ                                       

 ولألوطػػػػػػػػػػػاف خدمتيػػـ                                       
 طمػػػػػػػػػعت تالي صوفتيـ                                       
 حمػػػػرة مف كصاص الشاة                                      
 عمػػػػػػت عيني عمى ادلقاب                                     

شاعر الكرخي كاف م مما  وم ستفيدا  مػف ادجػواء التػي عمػل فييػا والنػاس الػذيف ويبدو  ف ال      
، وبالتػالي سػاعده  ذلػؾ عمػى صػقل عبقريتػِو فػي نظػـ الشػعر الشػعبي حتػى بػرز ( 8)اختم  فػييـ 

فيو ثـ  حترؼ الزراعة فمـ ي وفق فييا فتحوؿ  لى الصحافة .
وعف الحياة العائمية لمشاعر فقد  (9)
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ي العشػػريف مػػف عمػػرِه ، وبعػػد فتػػرة مػػف الػػزمف توفيػػت زوجتػػِو فتػػزوج بثانيػػة ، ثػػـ احػػبو وتػػزوج فػػ
توفيت فتزوج بثالثة ، فتوفيت ايضا  فتزوج برابعة وىي ادخيرة ، وكاف عمره  ستيف عاما   ، وقد 

وبعػد خسػارتو بأراضػيو الزراعيػة  نػدلعت نيػراف  (19)انجب مف نسائو خمسة اوالد وثػالث بنػات .
ـ فاشترؾ فييا بعزمو وشعرِه ، واخذ ي مػد الثػوار بمػا تغمػو  اراضػيو مػف 1979اقية عاـ الثورة العر 

حبوب ومؤف ، ثـ ترؾ مزارعِو وقصد مدينة بغداد حيػث  اخػذ ي نشػد القصػائد الوطنيػة فػي جػامع 
الحيدر خانػة ، وعنػد ذلػؾ فكػرت السػمطات ادنكميزيػة المحتمػة فػي طريقػة لألنتقػاـ منػو  فػأوعزت 

تر اوستف( الحاكـ السياسي لمواء بغداد فانتزع منو  ادراضي ، وقد القى مػف صػنوؼ  لى )المس
االرىػػاؽ مػػف قبػػل سػػمطات الػػري البريطانيػػة وعمػػى راسػػيا المينػػدس الينػػدي )بابػػا جوشػػي( بقصػػد 

جباره عمى ترؾ اراضيو ، ولمشاعر قصائد رائعة في وصف تمؾ الفترة القاسية .  (11)تعجيزه وا 
العسػػكري بعػػد  لقائػػو عػػددا  مػػف القصػػائد الحماسػػية فػػي جػػامع الحيػػدر خانػػة  وحػػيف دعػػاه الحػػاكـ

نصػحو  بتقػديـ تعيػد كتػابي بعػدـ نظػـ ىػذا النػوع مػف الشػعر ، ولكنػو  صػرخ فػي وجيػِو ) نكػـ قػػد 
الحقتـ بنا عارا  البد اف نغسمو  بدمائنا والبد اف اغسمو  بقصائدي فالبئس عندي اف اكتبيا بػدمي 

ـ وحػػيف طبقػػت شػػيرتِو ادفػػاؽ 1971كير قيػػاـ الحكػػـ الممكػػي فػػي العػػراؽ عػػاـ وفػػي بػػوا ( 17)( .
حيث  اخذت الصحف في مدينة بغداد تنشػر لػو  الروائػع مػف شػعرِه ، لػذا  قتػرح عميػو الكثيػر مػف 

ـ اصػدر جريػدة )الكػرخ( حيػث  القػى بسػببيا الكثيػر 1977اصدقائو  صػدار جريػدة . وفػي عػاـ 
ػيق لممحػاكـ عػدة مػرات . فقػد اشػتغل الكرخػي فػي مف العنت ف سجف واوقف وى ػدد  بادعتقػاؿ وس 

مقػػت جريدتػػو سػػتة  ميػػداف الصػػحافة سػػتة عشػػر عامػػا  القػػى خالليػػا ضػػروب الشػػدة واالرىػػاؽ فأغ 
عشػػػر مػػػرة فأضػػػطر  لػػػى  صػػػدار صػػػحف بديمػػػة مثػػػل )صػػػدى الكػػػرخ( و)المزمػػػار( و)الكرخػػػي( 

 (13)جريدتو : ػ و)المال( و)صدى التعاوف( . ويقوؿ في  حدى قصائده حوؿ 
 

 ماذنب الجريدة دائما  تنسد                             
 ىل سبت عنب زرباطية ادسود                                               

 
وعبػػػارة سػػػبت )العنػػػب ادسػػػود( متداولػػػة لػػػدى عامػػػة النػػػاس وىػػػي كنايػػػة عػػػف التجػػػاوز وادسػػػاءة 

 .ويضيف :
 بالصحف   شموف عذبني زماني                                   
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 ماشفت واحد يعاممنػػػػػػي بمطف                                   
 ماتكػػػػػف  والحكومة عني قطعا                                    

 قػػػػػػػػػػراية   الكفر قرتني حقيقة                                    
 

 سمطة الحاكمة مف الجريدة بقولِو :ػ ويوضح موقف ال
 جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة   كل وكت سنة                                   

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة  تطمع  تسد                                   
 ػػػػػة يبومػػػػػػػػ ليش تتكػػػػػػػػػػػػػػػمـ                                  
 دائما  ضػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػػػػػكومػة                                  

ودّف الشاعر الكرخي مسػتيدؼ مػف الحكومػة بسػبب النقػد الػذي يوجيػو  ليػا فػي جريدتػِو العنػواف 
 (14)شبو الدائـ في القصائد التي يوجييا لمحكومة )االـ الصحافة( : ػ 

 )الكرخ( ىـ رجعت انسػػػػػػػػدت                              
 ىل سيػػػػػػػػػػػػاسات كتػػػػػػػػبت                               
 مااصدؾ ليػػػػػػػػت شعػػػػػػػػري                               
 صرت انا حاير بأمػػػػػػػػػػػػػري                               

 نحل جسمي وتاه فػػػػػػػػػػػػػػكري                               
 والعقل منػػػػػػػي  تشتػػػػػػػػػػػػت                               
 شموف سػػػػػػدتيا الحكػػػػػػػػػومة                               
 وعمى اي مستند  سػػػػػػػػػػػػتندت                             

 كوف عنيا الشػػػػػػػػػعب راضي                               
 اـ عمييا ذنػػػػػػػػػب ماضػػػػػي                                

ـ انشػػأ لػػو  مطبعػػة باسػػـ )مطبعػػة الكػػرخ( ، وفػػي العػػاـ ذاتػػِو ط بػػع الجػػزء 1933وفػػي عػػاـ      
مالكة في العراؽ كاف الشاعر الكرخي يتمتع بمنزلة رفيعة لدى العائمة ال  (15)ادوؿ مف ديوانو .

كالممػػؾ فيصػػل ادوؿ ، والممػػؾ عمػػي ، والممػػؾ غػػازي وفػػي  حػػدى المػػرات قػػاؿ لػػو  الممػػؾ فيصػػل 
ادوؿ  عتزازا  وىو يصافحو  )ياكرخي انا م عجب بػؾ وبشػعرؾ( . وكػاف ينظػر  ليػو الممػؾ غػازي 

احػػد )انػػا نفػػس النظػػرة التػػي ينظرىػػا والػػده  الممػػؾ فيصػػل ادوؿ ، وممػػا قػػاؿ لػػو  مػػرة بػػالحرؼ الو 
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يػػاكرخي انظرلػػؾ بػػالعيف التػػي كػػاف ينظػػر بيػػا لػػؾ والػػدي واودؾ كمػػا كػػاف يػػودؾ فالتقطػػع رجمػػؾ 
... داـو عمػػى المجػػىء  لػػي ( .وقػػد تكػػـر عمػػى الشػػاعر ممػػوؾ العػػراؽ بيػػدايا نفيسػػة كثيػػرة منيػػا 
قطعػػة ارض واسػػعة فػػي محمػػة الوزيريػػة ببغػػداد اىػػػداىا لػػو  الممػػؾ غػػازي وسػػاعة ذىبيػػة منقػػػوش 

التػػاج الممكػػي والحػػرؼ ادوؿ مػػف اسػػـ الممػػؾ غػػازي . ولطالمػػا كػػاف الممػػؾ فيصػػل ادوؿ  عمييػػا
ي رسػػػل عمػػػى الشػػػاعر الكرخػػػي ليتسػػػمى بسػػػمره فػػػي الميػػػالي الطػػػواؿ ولكػػػي ينشػػػده  الكرخػػػي بعػػػض 
قصائده  الغرر الحساف وكثيرا  مااخذ الممؾ فيصل ادوؿ بعض قصائدِه التي يستحسنيا فيحتف  

لممػؾ عمػي مػف الم عجبػيف كػل ا عجػاب بػو وبشػاعريتو وقػد اخػذ منػو  الكثيػر بيا . وكذلؾ كاف ا
 ( 16)مف غرر قصائده واحتف  بيا .

 شتير الشاعر بمواقفو الوطنية والقومية  فكاف ينظـ المظاىرات ويقودىا بنفسِو حيث  كاف      
روع  نضػماـ ي حمل عمى اكتػاؼ الجمػاىير . وفػي  حػدى المػرات تػراس مظػاىرة كبيػرة لتأييػد مشػ

سوريا  لى العراؽ فصادؼ مرور الموكب الممكي لمممؾ غازي في ذات الشارع ، فتقدـ الكرخػي 
وحيػػػاه  تحيػػػة حماسػػػية فػػػرّد عميػػػو الممػػػؾ غػػػازي )فػػػالتعش يػػػاكرخي( ، ثػػػـ مػػػّر الموكػػػب الممكػػػي 

 والجماىير تصفق لو  بحماس شديد .
الوطنية وا ستغناء عف المنتوجات كاف الكرخي عمى راس الداعيف  لى تشجيع المنتوجات      

ادجنبية فكانت السدارة الوطنية المصنوعة مف )الجبف( التفارؽ راسو ، ثـ  نػو   سػتبدليا بسػدارة 
متػػػاز الشػػػاعر بدقػػػة المالحظػػػة فاليتػػػرؾ مناسػػػبة تمػػػر عمػػػى  مصػػػنوعة مػػػف جمػػػد )الميسػػػة( .   وا 

ف معالجػػػػات شػػػػاممة دغمػػػػب العػػػػراؽ دوف اف ي سػػػػجميا شػػػػعرا  ، لػػػػذا فػػػػأّف مجػػػػاميع شػػػػعرِه تتضػػػػم
ادوضػػاع ادجتماعيػػة والسياسػػية فػػي العػػراؽ . وحينمػػا كػػاف يحضػػر جمسػػات المجػػالس النيابيػػة 
ويستقر في شرفة الصحفييف كاف بعض النواب يتيامسوف محذريف بعضيـ البعض مػف الوقػوع 

 ( 17)ة لمنواب .في ادخطاء الخطابية لئال تناليـ سياـ نقدِه دنو  كاف مشيورا  بمداعباتو الطريف
ولشاعرنا مواقف بطولية وانسانية  تجػاه المػراة كونيػا ذات كرامػة وكبريػاء وعػزة نفػس مػف خػالؿ 
كونيػػػا ادـ والزوجػػػة وادخػػػت والبنػػػت . فكػػػاف شػػػعرِه فػػػي  نصػػػافيا ىػػػو  نتفاضػػػة بحػػػق المفػػػاىيـ 

المعروفػة  الفاسدة التي سادت المجتمع في حينو ، لػذلؾ عػالت تعاسػة المػراة مػف خػالؿ قصػيدتوِ 
 . ( 18))المجرشة(

 ساعة واكػػػسر المجرشة                                   
 والعف ابو راعي الػػجرش                                  
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 كعدت يداده اـ البػػػػػػػخت                                   
 ي ويدشخمخاليا يػػػػػػػػدو                                   

 
ىذا مطمع قصيدة المجرشة لمكرخي وىي تكاد ادشير بيف قصائدِه ولقوتيا واىميتيا ا تيـ       

الشػػػاعر الكرخػػػي بػػػأّف القصػػػيدة ليسػػػت مػػػف شػػػعره ، لكػػػف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الػػػدالئل توضػػػح  ّف 
ستخداـ بعض التعابير، وبما ينسجـ مع ادتجاه العاـ لشعر  القصيدة لو  السيما طريقة الكتابة وا 

 (19)الكرخي .بدليل ىذه ادبيات مف القصيدة : ػ 
 المجرشػػػػػة  ساعة واكسر                                 

 واصعد عمى الطور الجبل                                 
 مػػػػػػػػا  مثل   سينا وناجػػػي                                 

 انػػػػػػػػػذىل ناجاه وموسى و                                
 واشجيمو ىمي وسوء حػػظي                                 
 ادمل  و   جػػػػػػػػػػػػرحي خزف                                
 لميجتي  يالمي جرحػػػػػػػػػيا                                
 يػػػداوييػػػػا  ػػػػػد اف دبػػػػػػػ                               

وكاف الكرخي مف الرواد الدائمييف لمقيى البيروتي بجانب الكرخ قػرب الجسػر العتيػق ، بػل     
كػػاف مػػف رواد ادجتماعػػات التػػي شػػػيدتيا المقيػػى . بعػػد ذلػػؾ  نقمػػػب جػػو مقيػػى البيروتػػي مػػػف 

جمػػوس فػػي اليػػدوء والراحػػة  لػػى صػػخب وضػػجيت ممػػا ا ضػػطر عػػدد مػػف روادىػػا  لػػى تركيػػا وال
 (79)ـ يقوؿ فييا : ػ 1974مقيى اخر .وعميو نظـ الكرخي قصيدة بيذا الشأف عاـ 

 ترؾ كيوة البيػػػػػػػػػػػػػػروتي                                      
 تركيا حػػػػق معاه  قمػػػػػػػػػار                                      
 بييػػػػػػػا لعػػػػػػػػػب ليل نػػيار                                      

 كاؿ الصاي كػػػػػػػػػػػػػاؿ الزار                                    
 كاؿ  نطينػػػػػػػػػػػػػػػي صينيتي                                     
 وىػػػػػػػػػػػرجو وضجو ولمفوات                                   

  االحسف اكػػػػػػػػػػػػػعد بػػػػػػػػػػيتي                                   



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( ايلول)

 

)774 ) 

وعف  نطباعاتو وذكرياتِو عف الشاعر الكرخي ي شير الفناف الكبير يوسف العػاني بقولػِو )       
مازلت اذكر الزماف والمكاف وكل الشخصيات التي كانت تجمس لتسػتمع  ليػو او تقػف فػي بػاب 

طقة باب السيف . وكنت  انا طالبا  في الصف السػادس االبتػدائي ثػـ غرفة  دارة المخازف في من
انتقمػػت   لػػى الدراسػػة المتوسػػطة ، وىػػو مسػػتمر فػػي زيػػارة اخػػي فػػي الخػػاف فػػي سػػاعات فراغػػو . 
وفراغو ىذا كاف يتسع حيف تصدر السمطات امرا  بػغغالؽ جريدتػو الكػرخ وكػاف الكرخػي بالنسػبة 

الخػػػاف واراه  مػػػف بعيػػػد يتوجػػػو  لينػػػا بقامتػػػِو المسػػػتقيمة لػػػي منبػػػع سػػػعادة ، وحػػػيف اقػػػف فػػػي بػػػاب 
وبعصاه ، واحيانا  يقود كمبِو السموكي ويضع عمى راسِو السدارة الفيصمية المصنوعة مف الجبف 
واحيانػػا  مػػف جمػػد القػػوزي ، كػػاف قدومػػو  بالنسػػبة لػػي حػػدثا  سػػعيدا  وىامػػا  ، والتعميقػػات وتحميالتػػو 

رحػػـ ا الشػػاعر المػػال عبػػود  (71) يػػر المػػال عبػػود الكرخػػي (لواقػػع اليجػػرؤ عمػػى الخػػوض فيػػو غ
 (77)الكرخي الذي قاؿ ذات يوـ ساخرا  : ػ 

 حجي  مايفيـ    نوبجي           فنجاف  حطوا عمينا                        
 امعفص امقعمر قمعري    احمق ممعب سختجي                              

 
رخػػػي يتحػػدث فييػػا عػػػف المصػػور ادىمػػي عبػػػدالرحمف   عػػارؼ الػػػذي وىنالػػؾ قصػػيدة لمك    

اسس اوؿ دار عراقية لمتصوير الفوتوغرافي بمحمة الميداف والذي بدا حياتو العممية ضابطا  في 
 (73)الجيش العثماني :ػ 

     
 فػػػػػػػػػػرحمػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػدال ادىمي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمصور                                 
 قطعة  تشوؼ مكتوبة بيا العنواف                                     
 المصور ابو قدوري ادىمي بالميداف                                    
 يصير في ىذا القطر موقابل اف                                     
 بالتصوير امثاؿ ىذا الرجلمف                                       
 تحير شتحب اسمو اعممؾ بيو لي                                     
 يـ سوؾ اليرج عبد  لى الرحمف                                      
 مصور مقتدر بالعاصمة مشيور                                     
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يت )المجرشػػػػة( وفػػػػي شػػػػعره اشػػػػتير الشػػػػاعر الكرخػػػػي فػػػػي ممحمتػػػػو الشػػػػعرية الذائعػػػػة الصػػػػ   
ادجتمػػػاعي والسياسػػػي ادنتقػػػادي الػػػذ ي انشػػػد كثيػػػرا  مػػػف منظوماتػػػو فػػػي  ذاعػػػة قصػػػر الزىػػػور 
وادذاعػػة الالسػػمكية  العراقيػػة . كمػػا  نػػو   شػػتير بالشػػعر الغنػػائي فغنػػى لػػو  فنػػانوف كثيػػروف فػػي 

ضػيع التػي نظػـ فييػا  سطوانات ، وقد اذاع راديو )دليي( باليند قصائد عديدة لو  في شػتى الموا
، واعجب بشاعريتو اعالـ اددب والشعر في العػراؽ وكػذلؾ المستشػرقوف ادجانػب مثػل :  (74).

المستشرؽ الفرنسي لويس ماسينيوف ، واشتريؾ البافاري ، كما اشاد بو اعػالـ المغػة العربيػة فػي 
دومينيكي .وترجمػة العراؽ والبالد العربية كادب  نستاس ماري الكرممي ، واغسطيف مرمرجي ال

قصػػػيدتو )المجرشػػػة(  لػػػى المغػػػة الفارسػػػية ونشػػػرت فػػػي جريػػػدة )شػػػفق سػػػرخ( فػػػي طيػػػراف عػػػاـ 
ـ ترجمػة وافيػػة لحياتػو فػي مجمػػدىا 1948ـ . كمػا نشػرت دائػرة المعػػارؼ ادمريكيػة عػاـ 1931

الشاعر المػال عبػود الكرخػي عاصػر حػربيف عػالميتيف  (  75)الخاص باعالـ اددب في العالـ . 
اف شاىد عياف عمى احداث وسنوات جساـ ، ظل فييا حاضرا  بشكل يومي ليصػبح وبجػدارة وك

ضػػمير شػػعب بكاممػػِو ، مػػف خػػالؿ قصػػائد سػػاخرة اصػػبحت مػػالذ النػػاس ومضػػرب امثػػاليـ .فػػي 
بدايات القرف الماضي عندما لـ يجد الكرخي في مجمس النواب مف ي مثل الشعب بشكل صادؽ 

بحت مثال  حتى الوقػت الحاضػر عنوانيػا )قػيـ الركػاع مػف ديػرة وحقيقي ، كتب فييـ قصيدة اص
 عفت( يقوؿ فييا : ػ

 برلماف اىل المحابس والمدػػس                         
 عكب ماجانوا يدوروف الفمػػػػس                        
 ىسو ىـ يرتشي وىـ يخػػػػػػتمس                        
 ولو نقص مف راتبو سنت انعقت                        
 قيـ الركاع مف ديػػػػػػػػػػرة عفت                        

 
لقػػد اسػػتطاع الكرخػػي اف يحػػوؿ المعارضػػة  لػػى سػػخرية مػػف الفسػػاد وادسػػتبداد بمفػػرده  متمػػؾ    

قدرات لفظية وعقمية مازلنا نعػيش عمييػا ، وليػذا وجػدت كتاباتػو  سػتجابة عنػد كػل النػاس حيػث  
وبالتػالي فالشػاعر السػاخر والصػحفي المػال عبػود الكرخػي  ( 76)قموبيـ وخياليـ وفكػرىـ . لمست

ظاىرة قمما تتكرر في عالـ الشعر ودنيا القمـ والكتابة ، فقد عاش الرجل رحمة طويمة بمفارقاتيا 
وصػػراعاتيا فاسػػتطاع مػػف خالليػػا الغػػوص  لػػى قػػاع المجتمػػع حيػػث البسػػطاء مػػف النػػاس وىمػػـو 
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لميػػاث وراء ابسػػ  متطمبػػات الحيػػاة . كػػاف يكتػػب وىػػو يعػػيش فمػػـ يكػػف ادبػػو  نابعػػا  مػػف الحيػػاة وا
الحيػػاة كمػػا ي قػػاؿ  نػػو  الحيػػاة نفسػػيا ، تمػػؾ الحيػػاة التػػي عاشػػيا واكتػػوى بنارىػػا لػػـ يعػػرؼ اليػػدوء 
والعزلة او ادبواب المغمقة والنوافػذ المسػدودة ، فالحيػاة عنػده  الفػرؽ فييػا بػيف البيػت والشػارع او 

وحػوؿ تػاريخ والدة الشػاعر كمػا اسػمفنا سػابقا   نػو   (77)بيف العمل والعالقات االنسػانية المختمفػة .
ـ فػػي جانػػب الكػػرخ مػػف بغػػداد )حسػػب دفتػػر نفوسػػو وجػػواز سػػفره( ولكػػف اددلػػة 1861ولػػد عػػاـ 

ـ ، ي ؤيد ذلؾ قوؿ الشاعر نفسو في عدة مواضع مف شػعره  نػو  1855والقرائف تحدد والتو بعاـ 
 غ التسعيف وربما تجاوزىا : ػ بم

 قد بمغت  مف العمر تسعيف عاما                               
ـِ                                لـ تكف  ال خياال  في مػػػػػػػػػػػنا
 انا شيخ وىمتي ىمػػػػػػػػػة غالـ                             
 ػػػػػػػػيطاف سيبة حيةواسيب عالح                            

 
 واكد ذلؾ بقولو مخاطبا  الشخصية العراقية حكمت سميماف : ػ

 وعػػػػػػمري قد بمغ تسعيف                                       
 سنة يػػػػػػػػػاقدوة ادوطاف                                      

 
 وقاؿ ايضا  في قصيدتو )الخرافيات( : ػ 

 رجمي ييمي كبري ميريش وسني                              
 بمغ تسعيف سل عني الحبوبات                              

 
 ولكف ادكثر اىمية ووضوحا  قولو : ػ 

 وبحفر )القناة( افطف انا رجاؿ
فرت عاـ         نػو  مػر 1869ـ وا فتتحت عاـ 1859ولما كانت قناة السويس بمصر قد ح  ـ وا 
مـ مف )بيا و  ( سنة مع 15ػ 14ىو )رجاؿ( والرجاؿ في عرؼ الناس اياـ زماف مف بمغ سف الح 

ـ ولػيس 1855عاـ  فيادرجح عمى  لده ، فيكوف تاريخ والدتوقطار ادبل الذي يحمل تجارة وا
لقد عاش الكرخػي وىػو حػرب عػواف ضػد المحتمػيف وقػد خاطػب ابنائػو وىػو ( 78)ـ . 1861عاـ 
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 ) ننػي مبػتيت لكػوني عشػت  خادمػا  لػبالدي نافعػا  امتػي مناوئػا  لألنكميػز عمى فراش المػوت قػائال  
طيمة حياتي وسأكوف اكثر  بتياجا   ذا  ستطعتـ اف تخدموا امتكـ وتنفعوىػا اكثػر منػي ( . وفػي 

ـ  نيػػارت صػػحتو فجػػاءة  فػػانقطع عػػف نظػػـ الشػػعر والـز بيتػػو حتػػى وافتػػو  المنيػػة . 1947عػػاـ 
ـ في مستشفى )دار الرشػيد( 1946التاسع مف شير تشريف الثاني عاـ توفي الشاعر في اليـو 

ببغداد عمى اثر  نفجار شرياف دموي في دماغو ، ون قل  لى مرقدِه ادخير فػي النجػف ادشػرؼ 
مخمفا  تركة شعرية عظيمة وتاريخا  حافال  بجالئل ادعماؿ .وقػد حضػر مجمػس الفاتحػة المقامػة 

ؽ مػػف سياسػػييف ووجيػػاء وادبػػاء ، وقػػد ابنتػػو  الصػػحف العراقيػػة عمػػى روحػػِو كبػػار رجػػاالت العػػرا
فػػي يػػـو التاسػػع مػػف شػػير تشػػريف الثػػاني عػػاـ  (79)وكتػػب عنػػو  اكثػػر اددبػػاء والشػػعراء ومػػازاؿ .

ـ تػػػوفي اميػػػر الشػػػعر الشػػػعبي المػػػال عبػػػود الكرخػػػي الزجػػػاؿ والناقػػػد السػػػاخر والصػػػحفي 1946
 (39)الجريء وصاحب ممحمة )المجرشة( الشييرة .

  
 :ـ           وعريتشا المبحث الثاني 

لػػػـ اجػػػد اصػػػدؽ مػػػف الشػػػعر سػػػجال  تاريخيػػػا  لعواطػػػف ادمػػػـ وافكارىػػػا وامانييػػػا واالميػػػا ،      
ويصدؽ ىذا القوؿ عمى الشعر في اي لغة كتب فييا الشاعر وفي اي ليجة سجل فييا تجاربو 

يث تجربػة  واكثػرىـ عمقػا  وصػدقا  ولعل الشاعر المال عبود الكرخػي اصػدؽ شػعراء العصػر الحػد
فػػي ذلػػؾ . ففػػي شػػعر الكرخػػي تجػػارب فنيػػة يصػػل فييػػا  لػػى ماوصػػل  ليػػو الشػػاعر الػػذي يكتػػب 
بالفصحى ، ولعل اىـ مافي شعره  نو  سجل دقيق واميف لتجاربِو التي كتبيا خػالؿ حياتػو ، فقػد 

حػِو وامالػِو وادمػِو صور ادؽ ىمسات نفسِو ومجتمعِو ورسـ كل خفقة في وجداف مجتمعػِو وطمو 
.  ّف شعر عبود الكرخي ي عػد اصػدؽ الوثػائق الفنيػة تصػويرا  لعواطػف االنسػاف وسػموكِو اليػومي 
 ضػافة   لػى ادطػار العػاـ الػذي تحػرؾ فيػو ىػذا االنسػاف . وشػعر عبػود الكرخػي يعكػس االطػار 

لشػاعر الكبيػر ادجتماعي والتاريخي والتطور التػاريخي فػي ىػذا المجتمػع الػذي عػاش فيػو ىػذا ا
العمػػالؽ الػػذي يمكػػف اف نضػػعو   لػػى جانػػب كبػػار شػػعراء اددب العربػػي واددب العػػالمي . لقػػد 

صاغ الشاعر شعره ممزوجا  بوطنية صادقة وسخرية م رة .
(31) 

العػػراؽ بمػػد الشػػعر والعجػػب اّف تػػأتي فكاىتػػِو السياسػػية وسػػخريتِو منظومػػة بقصػػائد . تميػػزت    
تيا وفي كثير مف ادحياف بذائتيا ايضا  ، وديواف مميء بالنق  التي لغة الكرخي بحدتيا وسالط

وضػػعت بػػدال  مػػف الكممػػات التػػي اليمكػػف طبعيػػا . وقػػد يتصػػور الػػبعض  ّف ذلػػؾ اليبشػػر بخيػػر 
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ويكشف عف ضعف في الشاعرية ، ولكف الواقػع خػالؼ ذلػؾ فكممػات الكرخػي شػريفة كانػت او 
 (37). بذيئة تأتي كالطمقة  في ماسورة البندقية

الكرخي في ظل العيد البائد مايستحق المدح والثناء بل كاف كل شىء يػدعوا  لـ يرو الشاعر   
 لػػى السػػخ  واالشػػمئزاز ، فكػػاف يكظػػـ الغػػي  حينػػا  ثػػـ يفجػػره  حممػػا  تنصػػب عمػػى رؤوس العبيػػد 

نعة والمارقيف ، ولـ يجد وسيمة ي عبر فييا عف حقدِه غير اليجػو والسػب والشػتـ فاجػاد ىػذه الصػ
ايمػػػػا  جػػػػادة والعراقػػػػي اليرتػػػػاح لشػػػػىء قػػػػدر  رتياحػػػػِو لسػػػػماع الشػػػػتائـ المسػػػػبوكة تنصػػػػب عمػػػػى 
ذا عممػػت  ّف الكرخػػي ىػػو اقػػدر مػػف ييجػػو ويسػػخر بمغػػة  مسػػتحقييا مػػف الخونػػة المػػأجوريف ، وا 
الشػػػػعب المقفػػػػاة الموزونػػػػة دوف تكمػػػػف او حشػػػػو مصػػػػطنع فمػػػػؾو اف تتبػػػػيف مبمػػػػغ الوقػػػػع العظػػػػيـ 

بمػػػغ التفاعػػػل والتجػػػاوب العميػػػق بيػػػنيـ وبينػػػو . شػػػاعر احػػػب لقصػػػائدِه فػػػي نفػػػوس ا لعػػػراقييف وم 
الشعب واحبو  الشعب فكاف بحق شاعره  المخمص ادميف .
(33  ) 

ويبدو  ف الشاعر كاف وحيدا  في فنونِو ، فريدا  في معانيو ، جديدا  في اسموبِو وتركيبِو ، وىػو   
ئب لتقريػػب العاميػػة مػػف الفصػػحى بتوفيقػػِو بػػيف الوحيػػد مػػف الشػػعراء الشػػعبييف الػػذي بسػػعيِو الػػدا

ادذواؽ ، وجعمو  الكبير والصغير يتمذذوف بسماع شػعرِه ، ويفيمػوف مايقصػده  مػف معػافا ومبػافا 
 ّف المػػال عبػػود الكرخػػي باالضػػافة  لػػى مكانتػػِو فػػي الشػػعر الشػػعبي  (34)بقمػػوب صػػاغية واعيػػة . 

رِه لسػػػاف الشػػػعب وصػػػوتِو المػػػدوي وروحػػػِو يتمتػػػع بمنزلػػػة مػػػأثورة لػػػدى الشػػػعب ، وكػػػاف فػػػي اشػػػعا
المعبرة ، وقد وقػف  لػى جانػب شػعبِو فػي قضػايا نضػالو اليػومي مػف اجػل حيػاة افضػل ، وشػنع 
بالطبقات المستغمة وطالب بحقوؽ الفقراء واستنكر الفروؽ الطبقية اليائمة في المجتمػع ، وكػاف 

اشػػػػعاره روح ادصػػػػالة  رجػػػػال  شػػػػعبيا  تمكػػػػف اف يسػػػػتوعب عصػػػػره  ومجتمعػػػػو ، واف يصػػػػب فػػػػي
الشعبية ، وعمى ادخص شعبية اىل المدف بما تضمنتو  اشعاره  مف حكـ وامثاؿ وتعابير تسػري 

وكػػاف الكرخػػي عػػدوا  لػػدودا  لممسػػتعمريف والفئػػة الحاكمػػة التػػي نصػػبوىا ( 35)عمػػى لسػػاف الجميػػع .
افظػػة عمػػى لخدمػة مصػػالحيـ وقػػد غضػػب مػػف اعماقػػو لكػػل  ىانػة تمحػػق بػػالوطف ودعػػا  لػػى المح

 سػػػتقالؿ الػػػبالد واسػػػتثمار ثرواتيػػػا الوطنيػػػة لمصػػػمحة تقػػػدميا وتطورىػػػا . وفػػػي اشػػػعار الكرخػػػي 
وصػػف لكثيػػر مػػف جوانػػب الحيػػاة الشػػعبية بمعناىػػا الفمكمػػوري ، وفػػي ذلػػؾ يمكػػف  عتبػػار اشػػعارِه 

ا  كػػاف عبػػود الكرخػػي وجيػػ (36)كنػػزا  ثمينػػا  ومصػػدرا  ىامػػا  مػػف مصػػادر دراسػػة الفمكمػػور العراقػػي .
سػػاطعا  مػػف وجػػوه الصػػحافة الشػػعبية الحػػرة المناىضػػة لالسػػتعمار والرجعيػػة ، كمػػا كػػاف ايضػػػا  
را  ، وضميرا  عػذبا   صوتا   جتماعيا  صارخا  باالحتجاج بوجو التخمف والرجعية والجمود، وقمما  ح 
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 نصػػب  واميػػة والفصػػحى ويصػػدر الجرائػػد ، ، وقمبػػا  شػػاعرا  ، وطنيػػا  ذكيػػا  ويػػنظـ شػػعرا  بػػيف الع
نفسو م دافعا  متحمسا  عف حرية الصػحافة وحقيػا فػي التعبيػر عمػا يريػده  الشػعب ، فنػدد بضػراوة 
باالسػػػػاليب التعسػػػػفية التػػػػي كانػػػػت السػػػػمطات تتخػػػػذىا ضػػػػد الصػػػػحف الحػػػػرة ، وطالػػػػب بالحػػػػاح 
سػػتماتو بػػأطالؽ حريػػة الصػػحافة ، وسػػخر مػػف ادوضػػاع الشػػاذة المسػػتنكرة التػػي تخمػػد انفػػاس  وا 

( 37)حػػرة ، وحيػػا الصػػحف التػػي كانػػت تػػؤمف بالشػػعب وترفػػع صػػوتيا بالػػدفاع عنػػو  .الصػػحافة ال

عػػػالـ النقػػػد ادجتمػػػاعي والتصػػػوير الػػػواقعي لممجتمػػػع البغػػػدادي بكػػػل مػػػايزخر بػػػِو مػػػف  ذلػػػؾ ىػػػو
تناقضات و مػف عجائػب وغرائػب ، وىكػذا يكػوف الكرخػي قػد اسػتطاع اف يقػدـ لجيمػِو ولألجيػاؿ 

ر تسػػجيل التػػاريخ الػػذي لػػـ ائقيػػة الفمكموريػػة التػػي تجعػػل مػػف الميسػػو القادمػػة ىػػذه المسػػتندات الوث
اليقػػيض لػػو  اف ي كتػػب لحيػػاة مػػدينتنا وشػػعبيا تسػػجيال  فمكموريػػا  المثيػػل لػػو  ، ومػػاداـ قػػد و  يكتػػب 

شعره  الذي نشػره  فػي جرائػدِه ىػو بالػذات ، فتكػوف بػذلؾ صػحافة الكرخػي في ضمف ىذه الوقائع 
صػػػػحفية حػػػػري بػػػػالميتميف بػػػػالفمكمور العراقػػػػي  يالؤىػػػػا المزيػػػػد مػػػػف بمجموعيػػػػا وثػػػػائق فمكموريػػػػة 
 ف ىػػذا النتػػاج الفكػػري الكثيػػر مػػف الشػػعر العػػامي العراقػػي الػػذي  (38)االىتمػػاـ والعنايػػة والػػدرس 

مع في اربعة دواويف ضخمة مطبوعة .  جاء عمى لساف الشاعر المال عبود الكرخي ج 
ب الكػرخ قػرب الجسػر العتيػق الشػيداء حاليػا  ػ مػف التػي تقػع فػي جانػ،مقيػى البيروتػي  دت عو     

اكبر مقاىي مدينة بغداد يرتادىا كبار التجػار ورؤسػاء العشػائر والوجػوه وادعيػاف ورجػاؿ الػديف 
والشػػعر واددب وكػػاف الكرخػػي مػػػف روادىػػا الػػدائمييف يػػوـ كػػػاف مختػػارا  دحػػدى محػػالت الكػػػرخ 

رار . وخػػػػالؿ ادجتماعػػػػات التػػػػي شػػػػيدتيا وحالػػػػة مشػػػػاغمِو الصػػػػحفية دوف التػػػػردد عمييػػػػا باسػػػػتم
سػػمطات ذلػػؾ المقيػػى وكانػػت تبحػػث القضػػايا العامػػة ، وكػػـ مػػف وقفػػة ساسػػية قػػد ا تخػػذت ضػػد 

المقيػى التػي لػـ يكػف زوارىػا مػف الكػرخييف وحػدىـ ، بػل  ف الكثيػر مػف  العيد صدرت مػف رواد
اد مػف االلويػة التػي كانػت اعالـ الرصافة كانوا يترددوف عمييا يوميا  فضال  عف زوار مدينػة بغػد

ومػػػػف جولػػػػة فػػػػي ديػػػػواف الشػػػػاعر الكرخػػػػي ( 39)تنطمػػػػق وسػػػػائل النقػػػػل  لييػػػػا مػػػػف جانػػػػب الكػػػػرخ .
ومجموعػػة شػػعره نسػػتخمص  نػػو  كػػاف حػػاد الػػذكاء خصػػب القريحػػة واسػػع االطػػالع عميػػق الفيػػـ 
دحػػػداث عصػػػره نقػػػده  ذا لسػػػاف سػػػمي  بتػػػار ، ونزعػػػة وطنيػػػة مخمصػػػة وقػػػد القػػػى الكرخػػػي مػػػف 

فة غتػػا  وتعبػػا  ورىقػػا  ، فمقػػد ا وقػػفو وى ػػدد باالعتقػػاؿ وسػػيق  لػػى المحػػاكـ عػػدة مػػرات وذاؽ الصػػحا
مرارة حياة السجوف . لقد كاف يكره ادجنبي المستعمر لذلؾ كاف يصب جـ غضبو وحقدِه عمى 
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تمػػؾ الحثالػػة المنتفعػػة ببقائػػِو والتػػي كانػػت تتمػػرغ عمػػى اعتابػػِو وتتزلػػف لػػو  عمػػى حسػػاب قضػػية 
 (49) كبرى : ػالوطف ال

 خصوص ىل خانوا وطنيـ        التظف اف اعف عنيـ                       
 وىو يعمل مواقفو  الصمبة تجاه السمطة بقولِو : ػ   

 افرض القانوف غاشـ               ظالـ وبتار صاـر                  
 مة العنيدقابل اسكت مااىاجـ                خائف اد                  

المال عبود الكرخي اكبر موسػوعة دصػوؿ الميجػة العاميػة البغداديػة ، وبمػغ مػف  دوي ع         
سػػعة  طالعػػِو بيػػذه الميجػػة  ف القصػػيدة الرائعػػة التػػي عػػدد بيػػا الصػػناعات البغداديػػة ومفرداتيػػا 

 (41).واجزائيػػػا وادواتيػػػػا وكػػػػل مايتصػػػػل بيػػػػا تصػػػمح دف تكػػػػوف دراسػػػػة فػػػػي العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة 
وبالنسػبة لمالبسػػو كػػاف يعتمػػر سػػدارة مػػف )الجػػبف( حتػى تجػػاوزِه العقػػد الخػػامس مػػف العمػػر وىػػذا  
النوع مف السدارة كاف يرتدييا الوطنيوف وعمى راسيـ ياسيف الياشمي رئيس وزراء العراؽ كرمز 

ف جمػػس  لػػى اصػػدقائِو مػػاليػػا . وكػػاف يحمػػل )باسػػطونا  ( و لمقاطعػػة السػػدارة المسػػتوردة مػػف  يط
  (47)يتبادؿ معيـ النكات .حاب الخانات والوجوه البارزة و كبار العموجية واص

. وفػػي  طػػار شػػعرِه الشػػعبي يمكػػف نيػػا  متحمسػػا  مػػف زاويػػة قوميػػةفالشػػاعر الكرخػػي كػػاف وط    
 عتبػػاره مػػف اعظػػـ شػػعراء اليجػػاء . والعجػػب اف تػػأتي فكاىتػػِو السياسػػية وادجتماعيػػة وسػػخريتو 

ف المثيػر اف يستشػيد العراقيػوف بأشػعارِه كمػا يستشػيد ادنكميػز بالشػاعر) منظومة بقصػائد . ومػ
ولػػػػيـ شكسػػػػبير( . يفعمػػػػوف ذلػػػػؾ مػػػػف دوف اف يعرفػػػػوا ىػػػػذه الحقيقػػػػة او اف يعرفػػػػوا مػػػػف القائػػػػل . 
واصػػبحت كممػػػات مثػػػل )التمقمػػػق يحبسػػػوؾ ( و )جػػػاؾ الشػػػتو لػػػـ لػػػؾ عػػػش ( و )ىػػػـ ىػػػاي دنيػػػا 

ف العنػػب ونريػػد سػػمتنو( كممػػات مػػف صػػمب الميجػػة وتنكضػػي وحسػػاب اكػػو تالييػػا ( و )جزنػػة مػػ
 (43)عبود الكرخي .ل اف يدركوا انيـ يرددوف اشعارا  العراقية الشعبية ي رددىا العراقيوف مف دوف 

ّف جميع      دؿ عمػى انػو  ثػورة عاتيػة عمػى الظمػـ والظػالميف ، وىػل ادؿ عمػى تشعره  قصائد وا 
ـ بقصػػػيدتو المشػػػيورة )الػػػبال  (والتػػػي 1933ػػػػ 1971ذلػػػؾ مػػػف مواجيتػػػو الممػػػؾ فيصػػػل ادوؿ 

 (44)عرفيا الخاص والعاـ يقوؿ في مطمعيا : ػ 

 تريد تعرؼ بعض اشياء ونقا           ىي مخفية تجدىا بالبال          
ويظير بوضوح  ف نفس وضمير شاعرنا الكرخي اليمكف اف يتقبال بحاؿ مػف ادحػواؿ ذلػؾ    

الظمػػـ الفػػادح واخػػتالؿ المقػػاييس والصػػفات التػػي كانػػت تميػػز الوضػػع المػػزري والفسػػاد المتفشػػي و 
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ذلػؾ العيػػد ، لػذلؾ جػػاء شػػعره يشػخص الػػداء ويصػف العّمػػة ويسػػتمطر المعنػة عمػػى المسػػتعمريف 
والظالعيف في ركاب ادستعمار . دنو  كاف يعرؼ نفسو ويثمف دوره ويقيـ حاجة الوطف الماسة 

 (45)شعب في الحياة والحرية : ػ  لى ادقالـ الحرة ادبية المؤمنة بحق ال
 انا الكرخي ادبي المؤمف         منذ  انشأت بالموطف                        
  ذا انشػػػػػػػػػػػنق مايمكف         اكتب مثل مايردوف                        

التػػي   المػػر ةكػػاف بحػػق  اذاسػػعة مشػػرقة اليمكػػف ادلمػػاـ بيػػا وفػػي شػػعر الكرخػػي جوانػػب و     
وجػػراة نػػادرة ، وىػػل ادؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف  بػػغخالص لتقطػػت واقػػع حيػػاة الػػبالد بصػػدؽ وامانػػة ثػػـ 

مجابيتػػو )نػػوري سػػعيد( بقصػػيدة )باشػػا صػػرت مػػف بشػػونؾ( . وىػػو اليتػػرؾ حػػدثا  يمػػر دوف اف 
، وفي شعرِه لمسات  نسانية غاية ( 46)يسجمو  في شعره بدقة واشارات تميب احاسيس الجماىير 

ة ، واحاسيس نبيمة ي عمرىا الشعور الخير الطيب . ىذا بالرغـ مػف  نػو  م حػا  بسػطوة في الروع
 . (47) السمطة التي ضيقت عميو الخناؽ وتشددت في محاسبتو عف كل صغيرة وكبيرة

 جتفوني      حددوني     حيروني دىوروني                                 
  اطمع شييده    يشنقوني              لموطف لو   حبذا                         

 
ـ عنػػدما قػػاطع اىػػل بغػػداد شػػركة الكيربػػاء وىػػي اجنبيػػة 1933وفػػي قصػػيدة نظميػػا عػػاـ      

 (48)لرفعيا سعر الوحدة الكيربائية يقوؿ فييا : ػ 
 التمقمق يحبسوؾ            ويمعنوف امؾ وابوؾ                              

 عزاء      التكوؿ الكيرباء           غالي يامال                              
 يسفروؾ     يصمخوؾ بيا لشتاء        ولمشماؿ                               

  لى اف يقوؿ مسترخصا  التضحية في سبيل الدفاع عف حق الشعب : ػ 
 ل يحبسوؾصير ياكرخي فدائي         لمشعب خ                         

ـ بػيف 1975وىو يتناوؿ موضػوع حصػة العػراؽ الضػئيمة فػي  تفاقيػة الػنف  التػي ع قػدت عػاـ   
الحكومػػة العراقيػػة وشػػركة الػػنف  البريطانيػػة بأسػػموب لطيػػف سػػاخر ،  سػػمعو  يقػػوؿ عمػػى لسػػاف 

 (49) النف :ػ
 يف سنةانو  الباعوني ىمي لسبع                نو  المسيجيف نف  ابيض  نو           
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ويبػػدو  ف الشػػاعر كػػاف فػػي طميعػػة ادبػػاء المعركػػة ، ولػػو  فػػي مجػػاالت الخدمػػة العامػػة غػػرر     
قمػػة عمػػى حكػػاـ العيػػد البائػػد . وجيػػاد حتػػى صػػارت قصػػائدِه امثمػػة وشػػواىد ت رددىػػا ادلسػػف النا

ممػػػؾ بجانػػػب  خالصػػػِو وتبنيػػػو قضػػػية الػػػوطف ق ػػػدرة فػػػذة عمػػػى قػػػوؿ الشػػػعر الرصػػػيف الجيػػػد ذي و 
الجميمة الرائعة وا يماءة  البعيدة الداللة حتى اطمق عميو وبحق امير الشعر الشعبي .  االخيمة

وكاف الكرخيوف يعتزوف بجرائد الشاعر الكرخي التي كانت تصدر تارة باسـ )الكرخ( وتػارة   (59)
اخػػرى باسػػـ )الكرخػػي(  لػػى جانػػب )المػػال( و)المزمػػار( وغيرىػػا مػػف ادسػػماء التػػي كػػاف الشػػاعر 

ي يضػػطر  لػػى اخػػذ  متيػػازات صػػحف اخػػرى لتعػػوض المشػػتركيف عػػف جرائػػده المعطمػػة ، الكرخػػ
وبقػػػدر  عتػػػزاز الكػػػرخييف بجريدتػػػِو فقػػػد كػػػاف ىػػػو ادخػػػر يعتػػػز بػػػالكرخ بػػػدليل  نػػػو  لػػػـ يتخػػػذ  دارة 
لجريدتِو ولمطبعتِو الخاصة  اّل في منطقة الصالحية مػف جانػب الكػرخ وكػاف ي سػاىـ فػي تحريػر 

حافة اليزليػػػة فػػػػي العػػػراؽ )نػػػوري ثابػػػت( الػػػػذي اعتػػػاد توقيػػػع مقاالتػػػِو باسػػػػـ جرائػػػدِه ، رائػػػد الصػػػ
)حبزبوز( وىو اسـ احد اشقيائية مدينة بغداد المعػروفيف بالشػيامة وباسػـ )جػدوع بػف دوخػة( او 
)خجو خاف( وىو يصطنع لغة عواـ بغػداد بشػكل رسػمي ليتحػدث باسػموب الذع عػف ادوضػاع 

وتػػاريخ جريدتػػو )الكػػرخ( يحػػدثنا  ف الجريػػدة ا غمقػػت  (51). التػػي تثيػػر معارضػػة النػػاس وسػػخطيـ 
سػػت عشػػرة مػػرة فػػي سػػتة عشػػر عامػػا  وبػػالرغـ مػػف كػػل ذلػػؾ فقػػد التػػـز وتبنػػى بػػاخالص مكافحػػة 

.لقػد امتػاز  (57)ادستعمار ومعارضػة عمالئػو ووقػف موقػف الذائػد عػف مصػالح الشػعب العامػة 
ماكػػاف ظػػاىرا  لمعيػػاف وممتيبػػا  بعػػض ادحيػػاف  الكرخػػي فػػي شػػعرِه كونػػو  عػػالت امػػورا  متعػػددة منيػػا

كالقضػػػايا السياسػػػية وبعػػػض القضػػػايا ادجتماعيػػػة ، ومنيػػػا مػػػاخفي عمػػػى النػػػاس بعػػػض الشػػػىء 
فالتقطو  الشاعر الكرخػي بمجسػاتِو الخاصػة البعيػدة  لينػا بقصػائد كػاف ليػا ومػايزاؿ بعضػيا وقػع 

. ويبدو اّف الشاعر الكرخي ( 53)مؤثر في النفوس ، بل كانت تمؾ القصائد صيحات  صالحية 
ىو شاعر عامية وليس شاعرا  شعبيا  والفػرؽ بينيمػا  ّف الشػعبي ىػو كػل  بػداع تحصػف بالقاعػدة 
وتسربل بالجماؿ وخضع لتمؾ ادسس التي رسميا الدارسوف دلواف الشػعر الشػعبي ، وىػي لغػة 

فيو لوف اخر يعتمػد عمػى المغػة الشعب المحبكة ، المتداولة وغير المعرّبة . اّما الشعر العاّمي 
المحمية وسيمتِو لمتعبير ، لكنو  يضع لنفسِو قواعد الشعر ويخوليا اف تعبر عمى سجيتيا وحسب 

 ( 54)مقتضيات الحاؿ وماتستوجبو  طبيعة المقاؿ .
لـ يختمف  ثناف مف اددباء والنقاد في القوؿ بأف الشػاعر المػال عبػود الكرخػي كػاف حامػل      

ر الشػػػعبي فػػػػي العػػػراؽ دوف منػػػػازع ق رابػػػة اربعػػػػيف عامػػػا  كػػػػاف خالليػػػا اكثػػػػر شػػػػعرائنا لػػػواء الشػػػػع
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الشعبييف تأثيرا  في النفوس واصدقيـ في التعبير عف عواطف الناس واثبػتيـ عػف االيمػاف بحػق 
الػػػوطف فػػػي اف يتحػػػرر ويسػػػتقل ويسػػػعد . وابعػػػد كػػػل الشػػػعراء الشػػػعبييف صػػػيتا  بػػػيف الجمػػػاىير 

الشػػاعر الوحيػػد الػػذي تحفػػ  النػػاس قصػػائد كثيػػرة لػػو  عػػف ظيػػر قمػػب ، العراقيػػة ،  ذ كػػاف ىػػو 
وتتمثػػل بيػػا فػػي كػػل حػػيف او تتنػػدر بيػػا فػػي كػػل مجمػػس ، ومػػف اجػػل ىػػذه ادسػػباب اثنػػى عميػػو 
كبار اددباء والك تاب في العراؽ والبالد العربية وفي غير البالد العربية واعطوه  حقو الجدير بػو 

ويمكػػػف اعتبػػػار شػػػعر  (55)و بػػػيف الشػػػعراء الفطاحػػػل ادفػػػذاذ . مػػػف ادنصػػػاؼ وانزلػػػوه خيػػػر منزلػػػ
الكرخي وثيقة تأريخية خطيرة تؤرخ حيػاة الشػعب العراقػي ضػمف  طػار عصػرِه التػاريخي ، ومػف 

عنػو  تاريخػا  ووقػائع تسػجيمية ذات قيمػة وثائقيػة  نتحػدث وعنػدماىنا جػاءت اىميػة ىػذا الشػعر ، 
الحػديث عػف الشػاعر الكرخػي و عند داللة واضحة ، ىامة ، والكرخي )ظاىرة(  جتماعية ذات 

وعنػػدما اصػػف الشػػاعر الكرخػػي بكممػػات قميمػػة فأسػػتطيع اف اقػػوؿ ( 56)شػػعره او زجمػػو  الشػػعبي .
بأنػػو  شػػاعر شػػعبي فػػذ ذو نزعػػة وطنيػػة صػػادقة وروح فكيػػة ظريفػػة ، ولسػػاف سػػمي  بتػػار . امػػا 

دة نظميا تقريبا  . كاف يكره ادجنبي نزعتِو الوطنية فكانت واضحة بارزة تشع مف ثنايا كل قصي
كرىػػا  فظيعػػا  ويكػػره ىػػذه الحثالػػة مػػف النػػاس التػػي كانػػت تتمػػرغ عمػػى اعتابػػِو وتتزلػػف  ليػػو طمعػػا  

وبالتػالي ميمػا يقػل ( 57) بالماؿ والجاه والمنصب فتمكف لو  مف السيطرة وادستغالؿ وادستعباد .
مالمشػعر التقميػػدي مػف مقومػات وعناصػػر  فػي الشػعر الشػعبي فأنػػو  ػ عمػى كػل حػػاؿ ػ شػعر لػو  

والتزامػػػػات وصػػػػور واخيمػػػػو واىػػػػداؼ واغػػػػراض .ولػػػػئف تنقػػػػل الشػػػػعر التقميػػػػدي وتنػػػػاوؿ مختمػػػػف 
االغراض في كل مجاالت الحياة فأستطيع اف اقوؿ  ف الشعر الشعبي كاف رائدا  امينػا  لػـ يتػرؾ 

غرضا  لـ يتناولو  والقطاعا  مف قطاعات الحياة لـ يرتاده  .
(58) 

مػػع وفئاتػػِو وطبقاتػػِو المختمفػػة  ف المعرفػػة الواسػػعة لمشػػاعر الكرخػػي بمختمػػف احػػواؿ المجت      
جعمتو  يدخل في شعره ويوثق كل ميداف مف مياديف الحياة االجتماعيػة فػي مدينػة بغػداد وعمػوـ 

ـّ كبيػرا  يقػع فػي (59)المدف العراقية ادخػرى . مدينػة  لػذا كػاف شػاعرنا اليتػرؾ حػدثا  صػغيرا  كػاف ا
بغػػػداد وعمػػػوـ العػػػراؽ  اّل ويػػػنظـ لػػػو  قصػػػيدة يعالجػػػو  فييػػػا معالجػػػة شػػػاممة .ويظيػػػر بوضػػػوح  ف 
الكرخي كاف قادرا  ليس عمى النظـ بكممات بغدادية حسب بل حتى الفراتية والجنوبية دنػو  كػاف 

ف سػموب ربػ  بيتػي نػو  اوؿ مػف لجػأ  لػى ا متمكنا  مف صنعتو الشعرية . والمعروؼ عف الكرخػي
 متتاليف مف الشعر بجممة واحدة مترابطة كقولو : اصعد عمى الطور الجبل .
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لذا فاف الكرخي المس الحياة فاكتسػب الرغبػة ونػاؿ المكانػة مػف نفػوس القػـو فػي سػوادىـ       
االعظػػـ وتمكػػف مػػف التعبيػػر عػػف رغػػائبيـ . لقػػد حػػاوؿ اف يبمػػغ الفكػػرة الحقػػة عػػف طريػػق االدب 

ل تمكػف وتيسػر لػػو ذلػؾ ، وكػاف نصػيب شػاعرنا الكثيػر كمػا قػاؿ عنػػو العػامي فػي جػده وىزلػو بػ
والشػاعر الكرخػي شػاعرا  وطنيػا  لػيس بشػعرِه فحسػب ، بػل  (69)المؤرخ والمحامي عباس العزاوي 

وبسموكِو الشخصي خالؿ عمػرِه الطويػل ، لقػد احػب وطنػِو بعمػق وتػألـ  المػِو ، وثػارت نخوتػِو 
وكػػاف معارضػػا  لكػػل انػػواع التػػدخل ادسػػتعماري فػػي شػػؤوف  لكػػل  ىانػػة تمحػػق بػػالوطف والشػػعب ،

 (61)البالد . 
 مااسكت  ذا بالضرب جمػػػبوني                                   
  لى راس الجسر وبحبل شنقوني                                   
 اـ في قعر بير اسػػػػود يحبسوني                                  

وانؾ لتجد مااقتبسو  الشاعر الكرخي مف الشعر القػريض فػي ىػذا السػبيل مبثوثػا  فػي الكثيػر     
لممػػػراة العراقيػػػة مػػػػف ا الـ  (67)مػػػف قصػػػائدِه التػػػي احتضػػػنيا ديوانػػػِو الضػػػخـ بأجزائػػػِو ادربعػػػة .

وادتعاب مايدمي  القموب ولما كاف مف واجب الشاعر الثورة في وجػو الظمػـ والطغيػاف المحيػق 
كل عنصر مف عناصر شعبو وقومو .لذا قاـ الكرخي بيذا الواجب بنظمِو ىذه المعمقة الخالدة ب

وىػػي قصػػيدة )المجرشػػة( الذائعػػة الصػػيت فقػػد عػػالت فييػػا تعاسػػة المػػراة العراقيػػة البائسػػة وشػػقائيا 
ولعػػل ىػػذه القصػػيدة  (63) فػػي حياتيػػا كػػل ذلػػؾ باسػػاليب  نتقاديػػة الذعػػة وبػػروح  شػػتراكية عاليػػة

ئعة جدا  والطويمة جدا  ، والتي قاليا الشاعر عمى لساف )الجارشة( وىي تبث شػكواىا وتنفػث الرا
االميا وتتأوه ىموميا التي كانت عبارة عف شكاوي وا ـ وىموـ كل مواطف عراقػي ، ىػي خيػر 
دليػػل عمػػى عظػػـ ماكػػاف يجػػيش فػػي نفػػس الشػػاعر مػػف ثػػورة مزمجػػرة ضػػد الظمػػـ لػػذلؾ العيػػد ، 

نطالقػػِو مػػف اسػػارِه التػػي ومقػدار ماكػػاف ي   عمرىػػا مػػف  مػػاؿ عػػراض يرجوىػػا لخيػػر شػػعبِو وتحػػررِه وا 
بل بيا .   ( 64) ك 

 ميصير دـو امغيمة                ىـ ربؾ ايصحييا                          
وعميػو فػػأّف قصػػيدة )المجرشػة( قػػد صػػورت بشػكل رائػػع ادرىػػاؽ والمعانػاة المػػذيف ت كابػػدىما المػػراة 

العاممػػػة وىػػػي تعمػػػل اجيػػػرة لػػػدى اصػػػحاب مجػػػارش الشػػػمب لقػػػاء اجػػػور بخسػػػة ، تفنػػػي  العراقيػػػة
الشباب اماـ المجرشة وكأنيا عبده ذليمة  شتراىا صاحب العمػل فػي السػوؽ يتصػرؼ بيػا كيفمػا 
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 ( 65)يشاء.

 ايصير اظمف ياخمؾ متكابمة  نو وياىا                          
 رىا النذؿ اني بحيمي ابريياكمما يكي                          

ولألستحسػاف الػذي قوبمػت بػػو ىػذه القصػيدة الرائعػػة )المجرشػة( البػد القػوؿ لمػػا جػاء بػو الشػػاعر 
الكبير معروؼ الرصافي في قصيدة مف قصائده الروائع والتي ارسميا لمشاعر الكرخي فقد جاء 

 (66)فييا : ػ 
 تقطع الميل في نوح وتعديد     وصف لنا ابنة بؤس ذات مجرشة                      

ومػػف الجػػدير بالػػذكر  ف قصػػيدة )المجرشػػة( قػػد طبعػػت ونشػػرت فػػي كػػراس مسػػتقل عػػاـ        
ـ ، ثـ ن شرت في جريدة )العراؽ ( و)الكرخ( وا ذيعت مف ادذاعة العراقية في بغػداد عػدة 1974

ريػدة )شػفق سػرخ( فػي مرات . وقد ت رجمة قصيدة )المجرشػة(  لػى المغػة الفارسػية ون شػرت فػي ج
وبخصوص ادمثاؿ والكنايات فػي شػعر المػال عبػود الكرخػي  (67)ـ . 1931مدينة طيراف عاـ 

مف اكثر الشعراء الشعبييف  ستخداما  وتوظيفا  لألمثػاؿ والكنايػات فػي شػعره ، كمػا كػاف  دفيو ي ع
قتباسػػا  مػػف الشػػعر الفصػػيح عػػف مقاصػػدِه واغراضػػو وابػػرعيـ صػػياغ ة لمقتبسػػاتو اكثػػرىـ  فػػادة وا 

سموبو العامي الشفاؼ ،  بتغاء تبسيطيا وتيسير تناوؿ معانييا لعامة  ويسمكيا بمغتِو البغدادية وا 
لـ يكف الكرخي الشاعر الوحيد  ( 68)الناس ، فكاف بذلؾ رائدا  في تقريب العامية مف الفصحى .

 سػػناد طروحاتػػو .  لػػى ادمثػػاؿ  اسػػتخداماكثػػر الالػػذي تضػػمف شػػعره ادمثػػاؿ ولكّنػػو  الشػػاعر ا
فكػػاف يسػػتخدـ المثػػل امػػا بصػػيغتو ادصػػمية او يقطعػػو  حسػػب وزف وقافيػػة البيػػت ، او  نػػو  ي شػػير 
 لػػى مايػػدؿ عمػػى المثػػل . كمػػا  نػػو  كػػاف يمجػػأ  لػػى ادمثػػاؿ الفصػػيحة احيانػػا   لػػى جانػػب ادمثػػاؿ 

ثػػل مػػرة عفويػػا  العاميػػة ، سػػواء كانػػت امثػػاال  نثريػػة او انصػػاؼ ابيػػات شػػعرية . وكػػاف يطػػرح الم
واخػػرى ي شػػير  ليػػو قبػػل طرحػػو ، او  نػػو  يحػػور المثػػل بمػػا ينسػػجـ مػػع الػػوزف والقافيػػة او المعنػػى 
الذي يريد . وكاف المثل عنده  اما اف يستغرؽ شطرا  واحد او شػطريف او بيتػا  كػامال  او بيتػيف ، 

دمثػػػاؿ فػػػي شػػػعره وقػػػد يسػػػتوفي البيػػػت الواحػػػد مثمػػػيف او ثالثػػػة امثػػػاؿ . ولقػػػد اسػػػتخدـ الكرخػػػي ا
كوسيمة لمتعبير عما يريد ، ودف ادمثاؿ متداولة بيف الناس فقد لجػأ  لييػا ليكػوف توصػيل شػعره 

 (69) لى المتمقيف سيال  .
وبسػبب سػعة الموضػوعات التػي طرقيػا الشػاعر فقػػد كثػرت فػي شػعره ادمثػاؿ وشػعر بيػػذه      

ا  ف  سموبو  تسـ بالمقارنة كمعادؿ السعة مف الموضوعات البد اف تقع فيو بعض الينات ، كم
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جتماعيػػة  موضػػوعي فػػي طروحاتػػِو . والشػػؾ  ف مػػاذكره  الكرخػػي فػػي شػػعره يشػػكل ثػػروة ادبيػػة وا 
لقػػد تفػنف الكرخػػي فػػي تضػػميف   (79)وتاريخيػة اليمكػػف ادسػػتغناء عنيػا بأيػػة حػػاؿ مػف ادحػػواؿ .

لقصػيدتِو مثػل )الشػاص شػاص  ادمثاؿ والكنايات فػي اشػعاره ، فتػاره نػراه يسػتخدـ المثػل عنوانػا  
 والِحمل حِمل( وتاره يستخدـ المثل مطمعا  لمقصيدة مثل : ػ 

 ناس تاكل بالدجاج          والناس تتمكو العجاج                        
كما يضطر احيانا   لى تجزاة المثل لتمشية القافيػة بمػا يحقػق لمشػاعر م بتغػاه بحيػث اليػؤثر     

مثػػل او الكنايػػة عمػػى الػػرغـ مػػف تغييػػر صػػياغتِو . وعميػػو فػػأف الكرخػػي ي ميػػد ذلػػؾ عمػػى معنػػى ال
ػبال  لػتفيـ المثػل ، اي  نػو  اليقحػـ المثػل فػي القصػيدة  قحامػا  ، وبالتػالي فػغف الشػػاعر  لمقػارىء س 
الكرخػػي حػػيف ضػػمف ىػػذا العػػدد الكثيػػر مػػف ادمثػػاؿ والكنايػػات فػػي شػػعرِه فأنػػو  كػػاف يصػػوغ روح 

ي قيػػل مػػف اجميػػا ، لػػذا فػأف ادمثػػاؿ كانػػت تػػأتي طوعيػػة سمسػػة م نسػػجمة مػػع المثػل والحكمػػة التػػ
 ( 71)ادبيػػػات لتػػػؤدي الغػػػرض المنشػػػود ، وغالبػػػا  ماكػػػاف شػػػعره ي فسػػػر معنػػػى المثػػػل او الكنايػػػة  

واعتقد جازما  بأف شاعرنا الكرخي كاف يختػزف فػي ذاكرتػو حصػيمة كبيػرة مػف ادمثػاؿ والكنايػات 
 .( 77)صائده ميما كاف غرضيا مف مثل او اكثر بحيث التخمو قصيدة مف ق

وكما كاف شعر المال عبود الكرخي معرضا  لممثل ػ كثيرا  مايستشيد بػو النػاس مماثمػة لمحالػة    
ف  بنظيرتيا ػ فأف شعره قد  نظوى عمى كثير مما يتداولو  النػاس مػف امثػاؿ فػي حيػاتيـ العامػة وا 

ة يشػػػق طريقػػػا  اقصػػػر  لػػػى مسػػػتمعيو ، ويحظػػػى الشػػػعر العػػػامي الػػػذي يتضػػػمف ادمثػػػاؿ العاميػػػ
بأعجابيـ وتفيميـ مما يجعميـ يروف في ىذه ادشعار صورا  مف واقعيـ الػذي يعيشػونو . ومػف 
ىنػا تػػأتي سالسػػتيا فػػي سػػياؽ مالمشػػعر مػػف ضػرورات فنيػػة ومعنويػػة لتػػؤدي غرضػػيا الػػذي كػػاف 

الكرخػػي يقصػػده  .
صػػدرت بػػديال  عنيػػا بشػػؤونيا وقػػد احتمػػت جريػػدة )الكػػرخ( والجرائػػد التػػي  (73)

وشػػجونيا ركنػػا  متسػػعا  مػػف ديوانػػِو ، كمػػا سػػبق لػػو   ف افضػػى وتوسػػع فػػي القصػػائد التػػي تناولػػت 
قضػػايا الفالحػػة والزراعػػة فػػي بدايػػة حياتػػو فػػي العػػراؽ بعػػد اف عػػاد مػػف الخػػارج ، فاشػػترى ارضػػا  

مػف شػعر يعػرض بيػا . وىػو وزرعيا ولكف السمطة  غتصبتيا منو  عقابا  لو  عمى مانشره  واذاعو  
كشاعر التيمو  الصورة وال الخياؿ بقدر ماييمو  كتابة رايو الصريح في ادحداث الجاريػة حوليػا 
فيقوليا كممة صريحة التخدش اسماع مف يعنييـ فحسب بل تجػرحيـ جروحػا  مضػاء . والقػارى 

يػػتكمـ بمسػػاف  لقصػائده يجػػد نفسػػو قبالػت قمػػـ ناقػػد معػارض جػػرىء اليخػػاؼ فػي الحػػق لومػػة الئػـ
ومف مواقف المال عبود المشيودة  ( 74)الناس ويقوؿ ماتتداولو  العامة والخاصة عمى حدا سواء .
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قصيدتو الذائعة عف )اثارنا  الميربة( . والتي تتناوؿ موضوع تيريب اثار المتحف العراقي مػف 
دثػار وفروعيػا قبل مستشار ادوقاؼ )المسػتر كػوؾ ( ادنكميػزي الػذي كػاف ييػيمف عمػى دائػرة ا

 (75)في العيد الممكي خالؿ فترة العشرينات : ػ 
 التمقمق يحػػػػػػبسوؾ         والتكوؿ انيـز )كوؾ (                         
 التكوؿ انيـز اعػػػمـ         ياعراقي كػػػػػػػثير تندـ                         
 البنشػػػػػػػػػػػػتر يضربوؾ        جوز  لى عاقبتؾ اسمـ                        

وفي البيت ادخيػر  شػارة مػاكره  لػى  عتقػاد العػراقييف بػأف ادنكميػز قتمػوا الثػأئر العراقػي )ضػاري 
 (76)المحمود( وذلؾ بحقنِو بأبرة )نشتر( سامة عندما كاف في المستشفى .

ورت اسػػػػػعار ـ عنػػػػػدما تػػػػػدى1979وخػػػػػالؿ ادزمػػػػػة ادقتصػػػػػادية التػػػػػي عمػػػػػت العػػػػػالـ عػػػػػاـ      
 (77)المحاصيل الزراعية بشكل مريع ، حيث  سرت حيف ذاؾ ادىزوجة الشعبية المشيورة : ػ 

 مف كايمؾ تشري شعير                                 
 تخسر ماتخسر بالجير                                  

 
 بعدىا يخاطب الفالح عمى لساف الشعير قائال  : ػ 

 عاد  بجوا عميو وجروا بالحسرات                                
 ذىب ليرات   جنة تارس محافظكـ                                

سمح لو  اف يػذيع اشػعاره  اذـ فترة عززت مف شيرة الكرخي ، 1938ػ 1937كانت سنتي      
لسػػماع شػػعره السػػاخر بادذاعػة مػػرة فػػي ادسػبوع . فكػػاف النػػاس يتجمعػوف فػػي المقػػاىي والبيػوت 

الػػالذع مػػف خػػالؿ جيػػاز الراديػػو وىػػو ينتقػػد سػػواؽ السػػيارات وادبػػاء الػػذيف يػػأتوف بػػأوالدىـ  لػػى 
حفػػالت عقػػد القػػراف والػػوالئـ ...  لػػخ وخػػالؿ ذلػػؾ اليفتػػأ الشػػاعر الكرخػػي اف يسػػخر مػػف نفسػػو 

اكػاف مصػدر متاعػب ولكف الكرخي كثيرا  م (78)ناعيا  حظو الذي جعمو  دائما  في مؤخرة القافمة .
لألذاعػػػة . فيػػػو يػػػأتي بالقصػػػيدة مكتوبػػػة  لػػػى ادذاعػػػة ، ويسػػػمح لػػػو  بقراتيػػػا وحػػػيف يكػػػوف وراء 
الميكروفوف يبدا بقراتيا ولكنو  مااف يمضي في القراءة حتػى يطػوي الورقػة التػي امامػو ، ويخػرج 

ر  نطالقا  فيما مف جيبو ورقة اخرى تتضمف شعرا  مف نفس القافية والروي والموضوع ولكنو  اكث
يريػػد معالجتػػو مػػف مواضػػيع ، وكثيػػرا  ماكػػاف النػػاس ي فاجػػأوف بأنقطػػاع ادذاعػػة والكرخػػي مػػايزاؿ 
وراء الميكروفوف ، وبعد قميل يعود المذيع ليبدي اسفو  عمى حصوؿ )خمل فني( ، ثـ ينتقل  لى 
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طػع عميػو الخػ  ػ النقطة التالية في المنياج .ويفيـ الناس القصػة ػ خػرج الكرخػي عػف الصػدد فق
بل حدث مرة  ف  نتيى الوقت المخصص لو  ولكنو  كاف منسجما  يقرا ابياتا  لـ تكف قػد ع رضػت 
عمػػػػى  دارة ادذاعػػػػة ، فسػػػػحبو  المػػػػذيع مػػػػف يػػػػدِه  خراجػػػػِو وىػػػػو يصػػػػيح )ياجماعػػػػة تػػػػره جرونػػػػي 

  ( 79)مايخموني اقرا( فيسمعو  الناس جميعا  وىكذا .
 (89)وي  لى شاعرية الشاعر المال عبود الكرخي بقولو : يشير الشاعر جميل صدقي الزىا

 الشعر ماقالو  )الكرخي عبود(             ففيو لألدب الشعبي تجديد       
 شعر يفيض مف القمب المشع لو             عمى المساف فما اف فيو تعقيد    
 الغيد عبود سفرؾ لوال ماء رقتو                  لعمقتو عمى لباتيا    
 فتحت لمشعر ابوابا  والعجب               ففي يمينؾ لمنظـ المقاليد    
  ذا ىجوت فنيراف مؤججة                 واف شددت فاغرود واغرود        

وتبقػػى السػػمة ادبػػػرز التػػي يرصػػدىا الشػػػاعر معػػروؼ الرصػػافي فػػػي شػػعر المػػال عبػػػود        
يػػري الػػذي يعمنػػو  ، والػػذي يضػػعو  فػػي مرتبػػة عاليػػة مػػف الكرخػػي مجسػػدة فػػي طبيعػػة التوجػػو التعب

التميز فيو عمى اليزؿ اقل منو  عمى الجد ، عمى  نو  في كال الفنيف اقدر مػف شػعراء الفصػحى 
 عمى  حداث حركة في افكار السواد ادعظـ ، الف شعره مفيـو عند العامة اكثر مف شعرىـ .

ـ التنظيػري عػف صػاحبو الشػاعر الكرخػي فقػد ويبدو  ف الشاعر الرصػافي لػـ يكتػف بػذلؾ الكػال
اراد اف يوثػػػػق ادمػػػػر فػػػػي شػػػػعره ايضػػػػا  ، فػػػػنظـ عػػػػددا  مػػػػف االبيػػػػات التػػػػي ي شػػػػيد فييػػػػا بشػػػػاعرية 

  ( 81)الكرخي:ػ 
 هلل درؾ )ياعبود( مف رجل           يارافعا  في القوافي راية الزجل        
 مف زلق فيو والزللجريت جري قدير في مزالقو          لـ تخشى       
  ذا اختشبت مف االزجاؿ قافية         تركت منيا ذوي التنقيح في خجل      
 وتسكت المتروي حيف تسكتو          مف شعرؾ الزجل الراقي بمرتجل      
 فاستقص جيدؾ فيما انت             في الشعر مف وصف ما في القـو مف عمل      
 ا             مافي الطبائع مف جود ومف بخل فأف شعرؾ مراة يموح بي     
 

وىو ي عد شعر الكرخي البديل الذي يناسب مستوى الثقافة السائدة لدى كثير مف فئات المجتمػع 
 (     87)التي تضائمت لدييا قدرة التمقي لمفصحى التي يدعوه االيفكر في النظـ بيا : ػ 
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ف قرعؾ بالفصحى مسامعيـ             ا        مسى كقرعؾ جممودا  بجممودوا 
بينمػػا ادب  نسػػتاس مػػاري الكرممػػي ي شػػير  لػػى شػػعر عبػػود الكرخػػي بقولػػِو ) ف كػػل قصػػيدة مػػف 
قصائدؾ تساوي ديوانا  مف دواويف المولديف الذيف يكرروف معاني مف سبقيـ ... وامتػاز شػعرؾ 

رثو( .     ( 83) بحف  لغة العراؽ الخاصة بو وبأدابو واخالقو وا 
كر الشخصية العراقية الوطنية فيمي المدرس )مػف خصػائص شػعر الكرخػي  نػو  تتناقمػو  يذ     

ادلسػػف، وتتطمػػع  ليػػو ادسػػماع ، ولقػػد نبػػو  لػػى حقػػائق مجيولػػة لػػدى العػػواـ مػػف طريقػػي الجػػد 
   (84)واليػػػزؿ ، تتخمميمػػػا النكػػػت المسػػػتظرفة وضػػػروب ادمثػػػاؿ العاميػػػة الموقعػػػة احسػػػف توقيػػػع (.

ى عمػػي عػػف شػػاعرية الكرخػػي )امػػا شػػاعريتو  فممػػا المريػػو فيػػو  نػػو  شػػاعر يقػػوؿ ادديػػب مصػػطف
شػػػعبي مجيػػػد ، كػػػاف شػػػعبنا يتميػػػف  لػػػى قػػػراءة شػػػعره وحفظػػػو وروايتػػػو وكانػػػت ترىػػػف ادسػػػماع 

 .(85)وتشرئب ادعناؽ لسماعو حيف ينشد (
الشػػاعر الكرخػػي فػػي شػػبابِو ، ) لػػى  ف المػػال عبػػود  يشػػير الفنػػاف يوسػػف العػػاني الػػذي عاصػػر

الكرخي بقػدر ماكػاف شػاعرا  شػعبيا  مرموقػا  وصػحفيا  المعػا  وشخصػية سػاخرة اليشػق لػو  غبػار ، 
وبقػػدر ماكػػاف جريئػػا  فػػي كثيػػر مػػف المواقػػف المحرجػػة ، كػػاف واسػػع ادفػػق يرصػػد ظػػواىر الحيػػاة 
رصػػػػد العػػػػارؼ المػػػػتفيـ الػػػػدارس لمجريػػػػات الواقػػػػع الػػػػذي اليمكػػػػف اف يظػػػػل عمػػػػى حالػػػػة الجمػػػػود 

لسػػبب كنػػت  اسػػتمع  ليػػو مػػأخوذا  بمػػا يتحػػدث وكػػأنني اكتشػػف مػػف خاللػػو اشػػياء والتخمػػف ليػػذا ا
جديػػدة لػػـ اتعمميػػا فػػي المدرسػػة ، دف صػػيغة طرحػػِو ليػػا كانػػت سمسػػة اوال  وطريفػػة ثانيػػا  وىاتػػاف 

ومػف ( 86)الصنفاف مف عوامل الترغيب لمعرفة ولتعمـ مايطرح عميؾ مف افكار واراء التعرفيا (.
الفنػاف الكبيػػر يوسػف العػاني قػػدـ فػي فتػرة السػػبعينات مسػرحية بعنػواف )ليم ػػة الجػدير بالػذكر  ف 

بغداديػة مػػع المػال عبػػود الكرخػي ( ق ػػدمت عمػى مسػػرح بغػداد ، كمػػا ق ػدمت المسػػرحية فػي مدينػػة 
 باريس ولندف ونجحت نجاحا  كبيرا  .

  
 توثيق الحياة االجتماعية في مدينة بغداد في  شعره : : المبحث الثالث

شخصية الشاعر المال عبود الكرخي ودورىا فػي توثيػق الحيػاة ادجتماعيػة فػي مدينػة بغػداد   فّ 
دورىػا ادجتمػاعي مػف خػالؿ القصػيدة الشػعبية التػي ىػي ادقػرب كػاف ليػا ذه الشخصػية الفػذة ى

تعبيرا  عف ىذه الروح ، فأّف ادمر لـ يقف بالشاعر الكرخي عند حػدود القػوؿ ونشػرِه ، بػل كػاف 
مػػف ادذاعػػة الوسػػيمة ادعالميػػة الكبػػرى فػػي ذلػػؾ الوقػػت منبػػره  الػػذي يبػػث مػػف خاللػػو قػػد جعػػل 
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كػاف المسػتمع يتصػل بػالكثير  وقصائدِه التي  نتشرت بيف الناس واحبوىا وتصافوا مػع روحيػا ،
صػػػػمتيا بالحيػػػػاة و ممػػػػا ليػػػػا مػػػػف مغػػػػزى . والػػػػذي يتػػػػابع حيػػػػاة ىػػػػذا الشػػػػاعر ويػػػػدرس شخصػػػػيتو 

عمى اشياء كثيرة تتصل بالشاعر وشعره ، وبأسموب مواجيتو لما  ادجتماعية في مجتمعِو يقف
ـ ابػاف  عػالف الممكيػة فػي 1971ففػي عػاـ  (87)كاف يتداخل في ىذه الحيػاة مػف وقػائع واحػداث 

العػػراؽ نظػػـ الشػػاعر قصػػيدة يسػػتعجل العػػراقييف ويحػػثيـ عمػػى مبايعػػة فيصػػل بػػف الحسػػيف ممكػػا  
 (88)عمى العراؽ : 
 تتيقف تعػػػػػتقد            جزما  ودايعنا ترد الـز              
 جزما  ترد ابيا قرب        ماىي مروة بل غصب             
 فيصل ممكنا قد نشر        منشور مف ذاتو صدر              
 ذه الغفمة اجد ػػػػػػتعجيل عقد المؤتمر         ماى              

ؾ العػػراؽ فيصػػل ادوؿ والشػػاعر المػػال عبػػود الكرخػػي ، و وطيػػدة بػػيف ممػػ ةوقػػد نشػػأت عالقػػ   
وكثيرا  ماكاف رجاؿ القصر الممكي يشاىدوف الشاعر الكرخي جالسا  في حضرة الممؾ يتسامراف 

 (89)ويتبادالف ادحاديث . كما قاؿ الكرخي العديد مف القصائد عف تمؾ العالقة منيا قولِو : ػ 
 عري يتحدث الناس بش                                 

 لمممؾ فيصل اقػػػػػػاس                                
 بالنديـ ابػػػػػػػػػي نؤاس                                
  لى ىاروف الػػػػػػػػرشيد                                
 وكما  نػػػػػػػػػػػػػي نديـ                                 

 العاىل ادمة الػػػػػػػكريـ                                 
 بطل النيضة الػػػػػػعظيـ                                
 صاحب العرش الػػػػمجيد                               

وعميو كاف لمشاعر عالقة وطيدة مع الممؾ فيصل ادوؿ ، فعند وصوؿ خبر وفػاة الممػؾ       
ينة برف بسويسرا قاـ الشاعر الكرخي بواجبو فنظـ قصيدة رائعة والقاىا في ـ في مد1933عاـ 

 (99)جممة مواقع جاء فييا : ػ 
 ياسفينة التايية وطرىا الفمؾ           مات فيصل ياغريب اذكر ىمؾ    
 مات فيصل مات عزؾ يافقير         ياعراقي وبمف بعده تستجير    
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 ير      بعد عينو عاد منيو اليكفمؾمف الشدد والنكب وبيـو العس    
 مات سور ادمة كشاؼ المحف       فيصل ادوؿ بطل شمس الوطف       
 الػذيقييف والعػرب كانت وفاة الممؾ الشػاب غػازي بػف فيصػل الغامضػة صػدمة كبيػرة لمعػرا     

والشاعر كاف يسعى حثيثا  لتوحيد الكممة ويعمل عمى رفع بني قومو  لى مدارج العز والسؤدد . 
الكرخي في ىذه القصيدة الباكية ي رثي الممؾ غازي فيستدر الدموع ويسيل العبرات : ػ 
(91) 

 ياغازي العجب روعني يامقداـ            جيف تموت وانت الموت ياضرغاـ        
 جيف تموت ياغازي يمأوى الضيف       يتمت الشجاعة والعمـ والسيف       
 ل عمييـ حـو           يكثر والشعب انت جنت لو زماـمف عكبؾ يبو فيص       
 كنتـ لألرامػػػل اب واديتاـ    والمي خاصمؾ ياسيدي يندـ                      
ـ نظػػـ الشػػاعر 1933ػػػ 1937وعنػػد القضػػاء عمػػى حركػػة التياريػػة فػػي شػػماؿ العػػراؽ عػػاـ     

الكرخي قصيدة ي حيي بيا الجيش العراقي عند عودتِو : ػ 
(97) 

 ا الجيش المظفر ػػػػػػؾ اىال  ياموقر              اييػػػػػػػػػب                           
 ال  ػػػػػػحممت يامغوار اى      يال         ػػػػوطأت يامقداـ س                          
 لى المحشرذكر  ػػػسوؼ ي      عال          ػػػانت قد احسنت ف                          

 دت اغال فخار  ػػػػػػػػػػػػال منار              شيػػػػػػػػػػلمبالد اع                          
 

ـ القػػػى الشػػػاعر قصػػػيدة حماسػػػية فػػػي بنايػػػة وزارة الػػػدفاع اثنػػػاء المظػػػاىرة 1935وفػػػي عػػػاـ     
 (93) الوطنية التي اقاميا اىل بغداد ترحيبا  بالتجنيد ا لزامي : ػ

 لمموطػػػػػػػػػػػف فدائييف              شبػػػػػػػػػاف العراقييف                      
 فدائية  لى ادوطػػػػػػػػاف            جميع الشيب والشباف                      
 وحوؿ الممؾ عالي الشأف            غازي البطػػػػل ممتفيف                    
 والشاب والختػػػػػػػػيار          لمتجنيد ميػػػػػػػػػػػػػتميف  كيل                   
 العراقي بالحرب منعوت      عمى عػػػػػػػشريف جندي يفوت                   

ـ وكانت حصػة العػراؽ مػف الػنف  1975بعد  براـ  تفاقية النف  بيف العراؽ وبريطانيا عاـ      
 (94)ي جريدة ادستقالؿ : ػ ضئيمة جدا  نظـ الشاعر قصيدة ن شرت ف

 انو المسكيف نف  ابيض انو          انو الباعوني ىمي لسبعيف سنة      
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 انا الباعوني ىمي بأبخس ثمف        ومف بعد عيني المواطف اظممف      
 ة خازنةػػػػػػػػػػػػػكنت انا خزنو  لى ىذا الوطف        در التعتقد دول    
 ا منيف           بعض جـ دالؿ عمموا شيطنو بيعتي داعيؾ اعرفي    
 

وفػػي اواخػػر العشػػرينات نشػػرت جريػػدة )الكػػرخ( تحػػت بػػاب مػػذكرات )خجػػو خػػاف( وىػػو اسػػـ     
 (95)مستعار تأسفا  واحتجاجا  عمى تخفيض راتب الموظفيف بسبب ضعف ميزانية الدولة : ػ 

 تاييو ومحد يباوعني انو                      
 وفوؾ درد ا ضربني بميجنو                                            

                   
 فوؾ درد ا ينكصوف المعاش                     

 لحاؼ ماعندي ابيع والفراش                                             
 لبو الجزمو دائمي ايجد ابو كالش                   

 مسعدات الالبسات التنتنو                                              
 

 (96)ـ بخصوص احد الدعاة الوطنية قائال  : ػ 1978ومف منظومات الشاعر عاـ     
 غش الناس بييا السختجي الغشاش                   

 يححب امطعطع والقابل التصم                                                  
 متكمي شسوي الجارة والتدبير                  

 مف اعال المنارة اتصمكطت بالبير                                               
 غشني بوطنيتو والفقير افطير              

 فاىي بالممح وايعوزني تمميح                                             
ـ  قتػػػرح بعػػػض اعضػػػاء 1979رئػػػيس الػػػوزراء عبدالمحسػػػف السػػػعدوف عػػػاـ  عنػػػدما  نتحػػػر      

حزبػػو )التقػػدـ(  قامػػة تمثػػاؿ لػػو  مػػف تبرعػػاتيـ . والف ادقتػػراح جوبػػو ببماطمػػة وتسػػويف ، ادمػػر 
 (97)الذي اغاض الشاعر الكرخي فكتب قصيدة يقوؿ فييا : ػ 

 رافنا النوابػػػػػػػػماظيرت نتيجة مف ذوي ادلقاب            اىل الفخفخة اش     
 سوف          عمييـ فضل عبد المحسف السعدوف ػػػػػػػػػػػػػفق  نوابنا مااعتقد ين     
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 ة اناس انجاب ػػػػػػػػػػادوف           بادبداف  ذا ىمػػػػػػػػػػػو مالي وطيدة بيـ يتف     
 راتب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػشاعت بالمواطف عمى كل نائب            لمتمثاؿ اف يتبرع ب     

ـ حيػػػث  كانػػػت العممػػػة الينديػػػة ىػػػي 1931بمناسػػػبة  صػػػدار قػػػانوف العممػػػة العراقيػػػة عػػػاـ        
 (98)المتداولة قبل ىذا التاريخ فقد نظـ الشاعر قصيدة بيذه المناسبة منيا : ػ 

 اذا يطمع ينضرب طوب ادفالس           ويصبح مجدي ابو جزمة ومداس      
 ه فغفوري وانا جدري نحاس           لفمف افموسي وحابسني حبس جدر      
 مره تخفيضات تجري عمى المعاش        وبالنتيجة يريدني اخدـ بالش      
 نيب مني القندرة وحتى الكالش             لفمف نوا  الخضر جاب الفمس    
س النيابيػة المنحمػة :ػػ ـ في توديع بعػض نػواب احػد المجػال1933نظـ الشاعر قصيدة عاـ     

(99) 
 يحبيبات كمبػػػػػي ذاب                وييوه عمى النػػػػػػػواب                    
 نوحا  حيل يحػػػػػػابيب               عمى جيراننػػػػػػو النايب                    
 النيابو خػػػابتالييا طمػػػػػػػػع خايب                وظنو مف                    
 دكف حيل فػػػوؾ الراس              عمى النايب ابو النوماس                   

يقترح الشاعر الكرخي في ىذه القصيدة تعديل الدستور بتخفيض راتب النائب مف خمسة       
بيػػة مػػف وسػػبعيف دينػػارا  شػػيريا   لػػى ثالثػػيف دينػػارا  ، وكػػذلؾ تعػػديل عػػدد النػػاخبيف لكػػل دائػػرة  نتخا

عشريف الف  لى خمسيف الف ناخب  قتصادا  بالنفقات اوال  ولعدـ جػدوى غالبيػة نػواب المجمػس 
 (199)ـ يقوؿ : ػ 1937ثانيا  كاف ذلؾ في عاـ 

 ارجو مف الحكومة تعدؿ الدستور           كي مد الدىر يدعو ليا الجميور          
 اوؿ مادة ىاالخمسة والسػػػػػػبعيف           دينار التي مف جػػػػػػػػػد المساكيف          
 اليقبظيا النايب ارجػػػػػػو بتالثيف            تتعدؿ وبييا يصدر المنػػػػػػػػشور         
 كذلؾ نايب المجمس بدؿ عشريف            الف نسمة يطمع تػػػػنجعل خمسيف            

 
فػػي عيػػد  حػػدى الػػوزرات العراقيػػة بالثالثينػػات سػػنت الحكومػػة قانونػػا  صػػارما  لممطبوعػػات       

انيؾ الصحف وقيدىا وكاف فػي وقتيػا )نػاجي شػوكت ( وزيػرا  لمداخميػة . فػنظـ الكرخػي قصػيدة 
 (191)تناوؿ ىذا القانوف فعالجو  معالجة البارع بأسموبو الفكو المذيذ .
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 ػػػػػػػاس تاكل بالدجاج              وناس تتمػػػػػكو العجاجنػػػ                  
 بالػػػػػػدجاج الناس تفرس              تطبخ وتشوي وتػػػػحمس                  
 وانا مكدي )ططوه( مفمس             شبو ثولو مف النػػػػػػػػػعاج                 
 ة             امتزجت ابجسمي امتزاجبومو خػػػػػػػامل والخمول                 
 تػػػػػػػػػػاكل الجاجة عشاية             ولقبػػػػػػػػػػوني )بشانتاج(                 

)ىذا اليوـ الجنو نريده( نظمت ىذه القصيدة عمى لساف )خجو خاف( وجماعتيا ، وىػو بػاب    
)الكػرخ( فػي الثالثينػات ، يسػخر كاف يكتبو  الصحفي وادديب نوري ثابت )حبزبػوز( فػي جريػدة 

 (197)فييا الشاعر مف نواب المجمس النيابي منيا : ػ 
 لػػػػػػػػوىميمتي يـ قدوري            وسمعتي يحبيبو شػػوري                      
 لمػ )باشا( ريسنو )نوري(            لمموطف حيده وصػػػنديده                      
 لو ىمػػػػػػػػيمتي يـ خميس           لنواب االمو البمػػػػػػمجمس                     

 و لمباشا المػػػػػػػقداـ الريس        ا يوفػػػػػػقو ويػػػػػػػػػػزيده                     
صارت جريدة )الكرخ( تحاسب بعض المتياونيف مف النواب واالعياف محاسبة دقيقة مػف       

جتيـ تمؾ االنتقػادات البريئػة ، وصػارو يراجعػوف المصػادر العاليػة طػالبيف خالؿ الصحافة فازع
 (193) قفاؿ الجريدة لذا نظـ الكرخي ىذه القصيدة الساخرة : ػ 

 بادبرة اكمنو الشكر وسكتنو         وجزنو مف الصدؾ ونريد عيشتنو            
 مانػػػػػػػػػػػممؾ االنو  حيث الصدؾ سقطنو واذانو          وادعانو تمف            
 مع االخ وابف الجار عادانو          وثمثيف اىل ىذا الشػػػػػغب عادتنو            

 (194)ومف شعر الكرخي ايضا  : ػ 
 ياعراقي ياابو كمب الفطير         التظل قشمر لكل دوني وحقير

 ويضيف : ػ 
 جاء عمى الكوف البالء  ذولو ا جابيـ عالوطف داء        وبيـ           
 منيف اجيب النايميف النبالء          جاف سحكوا بالقنادر ىل حقير           

 (195)ومف شعره : ػ 
 مف يكدر عمى حمؾ السبع جايف      

 يكوؿ ودائما  يبقى وجل خايف                                  
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 كمما انشوؼ عوجو نكوؿ ميخالف      
 احسف مايسدوىا الجريدتنو                                   

 (196)يقوؿ الشاعر الكرخي في  حدى قصائده : ػ 
 لساني ما اكدراضبطو               وال اتمكف اسده            

 (197)يذكر الشاعر الكرخي في  حدى قصائده قائال  : ػ 
 ىـ ىاي دنيا وتنكضي               وحساب اكوتالييا      
نظـ الشاعر  قصيدة في العشرينات بحق صاحب جريػدة )الحقػائق( لتطاولػو عمػى كػراـ        

 (198)الناس بدوف وجو حق منيا : ػ 
             
 بشرفؾ اقسـ )ابو خضير عبس(             

 مااكف عنؾ  لى قطع النفس                                          
 ذا شاب الغرابمااكف عنؾ ا             

 وابف اوى امف يكسب مف كالب                                            
 ويستحيل البحر بختو في سراب             

 والجريدي الير ينطر حرس                                            
عمػى اثػره المظػاىرات  ـ وقامػت1978عندما زار السير )الفريد موند( مدينة بغداد عاـ         

 حتجاجا  عمى سياسة بريطانيا في فمسطيف فاوقفت الحكومة بعض المتظاىريف وىـ مف الطمبة 
شػػػباب الموقػػػوفيف وغيػػػرىـ ممػػػف نػػػاليـ التنكيػػػل فعوقبػػػت الو دافعػػػت وايػػػدت جريػػػدة )الكػػػرخ( وعميػػػ

 (199) اه : ػ الجريدة بالغمق . فنظـ الكرخي ىذه القصيدة المؤلمة وىي صورة ناطقة دلمو واذ
 ماذنب الجريدة دائما  تنسد               ىل سبت عنب زرباطية االسود      
 اـ سبت عنب ابيض وديس العنز       اـ اصفر كشمشي عاؿ اخر طراز     
 اـ سرقت الخزنة مف الحكومة وكنز     في حيرة صرت الاعرؼ المقصد     

نشػرت فػي جريػدة )الكػرخ( بتػاريخ  (119)لحيتػوِ ( )مف حمقػت لحيػة جػار لػو  فميسػكب المػاء عمػى 
ـ عنػػػدما اغمقػػػػت مديريػػػة المطبوعػػػات جريػػػػدة )الزمػػػاف( لصػػػاحبيا )ابػػػػراىيـ 1978/ ايمػػػوؿ/ 18

 صالح شكر( .
ب مي عمى ذقنؾ سريع         ذا تسمع ذقف جارؾ يادريع              يزينونو ص 
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 قنؾ ايحمقوه مكموبي ترهدف البد يأتييؾ السرة                     وذ     
 فعميو ليفوتؾ والثرثرة                      جوز منيا وصير لمسمطة مطيع        

ـ ونشػػرت فػػي جريػػدة )الكػػرخ( بحػػق صػػحفي وشػػاعر ع ػػرؼ بتمونػػو 1939ونظمػػت قصػػيدة عػػاـ 
 (111)السياسي : ػ  )ويف خميت العمامة ( 

 ي شاعر وناثريندعي لفظو جواىر                   عبقر       
 يندعي بالصرؼ ادغـ                 عوزه ذيل وعوزه حافر      
 يندعي المسكيف اشعر                  مف عمييا لفظو جوىر      

 طمػػػع الشػػػاعر الكرخػػػي وىػػػو فػػػي مدينػػػة )الموصػػػل( عمػػػى صػػػحف العاصػػػمة وقػػػرا فييػػػا        
جريػػدة )حبزبػػوز( . فستشػػا  غضػػبا   محاولػػة  غتيػػاؿ وقعػػت لزميمػػو الفكػػو )نػػوري ثابػػت( صػػاحب

وارسػػل لجريدتػػػو عمػػػى اجنحػػػة البريػػد ىػػػذه القصػػػيدة التػػػي يواسػػي صػػػديقو الحمػػػيـ ويصػػػف حالػػػة 
/ ايمػوؿ 74ن شرت ىذه القصيدة قي جريدة )الكػرخ( بتػاريخ  صحافة التعسة في ىذه البالد . وال
 :ػ  (117)ـ1931/ 

 احمد ا عالػػػػػػسالمة  نوري يطوير الحمامة                            
 احمد المولى ونػػػػػػبيو                    الخمصؾ مف ىػػػػػالبميو         
 كاف اصبحتـ ضػػػحية                     لى المػػػوطف ياحسامو         
 الحق داعيكػػػػػػـ تخبل                   مف سمع بل صار اثوؿ              

الصػريح الجػريء لػو  قصػيدة عنوانيػا جريػدة )الناقػد( التػي كانػت تصػدر فػي بغػداد  لمكرخي     
ـ وقػػد سػػمكت ىػػذه الصػػحيفة مسػػمكا  واضػػحا  فػػي الػػدس والوقيعػػة بػػيف ابنػػاء الشػػعب 1937عػػاـ 

العراقي يغذييا مف وراء الستار النفوذ ادجنبي مما اثار حفيظة الشاعر الكرخي فكتب يقوؿ : ػ 
(113) 

 جريدة الناقد صحيفة                       كنت اظف بييا شػريفة            
 كنت اظف بييا شريفة                     طاىرة وحرة وعفػػػيفة            
ذا  طمعت كسػػػػػػيفة                                 لمبريطانػػػػػػػػػػي حميفة       وا 
 صفرة ماجورة وسخيفة                                لمعراقي مػػػػػػػػػػاتفيده            

ـ  حتجاجػا  1937/ تمػوز / 7وىنالؾ قصيدة لمشاعر ن شرت فػي جريػدة )الكػرخ( بتػاريخ        
 (114)عمى ادغالؽ العاشر لجريدة )الكرخ( منيا : ػ 
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 انيدـ جسمي وركد حيمي             وضاع مف عندي دليمي        
 كرخ الجريدة                  وصار راسي بالمصيدةسدوا ال       
 ىميممي ياحميدة                         شايل الػ ... بشميمي        
 حظي بيف الناس اسود                  صار حيث الساني مبرد       
 

 (115)وعف حالة ادغالؽ المستمر لجريدتو )الكرخ( يضيف الشاعر قائال  : ػ 
ذا اقدح  يسدوىا ويحبسوني           ذا امدح متنباع ويشتموني           وا 
 حرت وا بييا خابت اظنوني       مااعرؼ العمو شنيو واالسباب         

لمصػػػحافة العراقيػػػة البائسػػػة مػػػف ادالـ وادتعػػػاب مايكػػػل الوصػػػف عػػػف وصػػػفيا . وقػػػد كتػػػب     
وي وىمػػػػا )ادمػػػػل واالصػػػػابة( . وىنػػػػا الشػػػػاعر الكرخػػػػي لصػػػػحيفتي الشػػػػاعريف الرصػػػػافي والزىػػػػا

. (116)الشػػػػاعر الكرخػػػػي ينػػػػوه بمتاعػػػػب الصػػػػحافة ويشػػػػير  لػػػػى مػػػػوت الصػػػػحيفتيف المػػػػذكورتيف 
 )عزرائيل الجرائد(

 احمد الباري انا فػػػػي                       عالـ الدنػػػػػػػػػػػػػػيا صحافي        
 الخصر خاتل جسمي خاوي    فق  صاير مثل واوي                            
 اخاؼ متعيش الجريدة                       واوكع بػػػػػػػػػػػػػػػشدة شديدة         
 مادة بييا مػػػػػػػػػػخافة                      تخيف حػػػػػػػػػػػرية الصحافة         

)الكػرخ( ويظيػر  ف داعب الشاعر الكرخي في  حدى قصػائدِه احػدالناس فػي جريدتػو           
تمؾ المداعبة قد حفزت احد اقاربو عمى نظـ قصيدة ييجوه بيا وارسميا في البريد مطمعيا يقػوؿ 

 (117): ػ 
 سبحاف رِب السواؾ                        مف بعد موتؾ احياؾ

 
وقد نظـ الكرخي قصيدة عمى نفس البحر والقافية ي داعب بيا ذلؾ المجيػوؿ ون شػرت فػي حينيػا  

 (118)بجريدة )الكرخ( .
 يابومة كمي اشوازاؾ               ىاؾ اخذ مني ماجاؾ                  
 ىاؾ اخذ مني يانذؿ                يازشت يممالؾ اصل                   
 بيش ابمشت يابو بشت             اخبار ىجوي مانشت                        
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الكرخػػػػي عمػػػػى احػػػػد المتجػػػػاوزيف عميػػػػو المتسػػػػتريف وراء االمضػػػػاءات ادبيػػػػات التاليػػػػة يػػػػرد بيػػػػا 
المستعارة وقد ارسل تيجمِو في البريد ، فأجابػو  الشػاعر الكرخػي عمػى صػفحات جريػدة )الكػرخ( 

 ( 119)بما يأتي : ػ 
 )الجواب المسكت(                               

 اي قاطع سيف انا حاملفميعمـ خصمي العاىر الخامل              في يمن    
 حامل سيف اضرب بيو حر وجمف        قطعا  مااضربو دف استنكف   
 فمو كل كمب يعوي يمقوه احجار            صار الطيف كل مثقاؿ في دينار     

لمشػػاعر الكرخػػي نفثػػات متمػػردة حػػرة يسػػتيجف فييػػا معاكسػػات الػػزمف ويسػػتنكر بيػػا الػػدىر     
 (179) لقصيدة يصور اوجاعو واتعابو : ػالخواف . وىاىو في ىذه ا

 بيف حػػػػػػػانو وبيف مانو               ياعرب ضاعت الحانة              
 ضاعت الحػػػانة وصفينو              ناس غػػػػػربو بالمدينة             
 السرسري يػػػػجسر عمينو            والمخنث والػػػػػػػػػزنانو              

 مف الصحافة صرت امايز          نفسي باالفالس فػػػػػػػػػػايز                
وىنالػػؾ النصػػيحة المجانيػػة وىػػي القصػػيدة التػػي يقػػدميا الكرخػػي  لػػى احػػد المشػػتغميف فػػي مجػػاؿ 
العػػدؿ والقػػانوف  ينبيػػو  فييػػا  لػػى خطايػػاه ويمفػػت نظػػره   لػػى العثػػرات التػػي  رتكبيػػا وبعػػد كػػل ذلػػؾ 

 (171)ؾ العدؿ وادنصاؼ وييديو غمى سواء السبيل منيا : ػ يدلو  عمى مسال
 ىاؾ اخذ مني مقاؿ              ياربيب االحتالؿ                  
 ىاؾ اخذ مني قصيدة            رائقة جيدة فريدة                
 شغمتؾ صعبة شديدة              خذ نقد مني تعاؿ                
 معبس وسيء الخمقة             ذو لئامو واحتياؿ                   

ي شير الشاعر الكرخي في احد قصائدِه عف الظمـ والجور بقولو : ػ 
(177 ) 

 مف بطش مػػػػػوالؾ احذر               ايػػػػػػيا الظالـ ادكبر                   
 يطيب اعتقد جرحومف اصواب الباري اصحو               ما                  
 لمعدؿ ىػػػػػػػػػدمت صرحو               انكميزي صرؼ قشمر                  
 العػػػػػػػػربي تحقيره واجب             عندؾ وتخدـ )المستر(                  
 ايف يامػػػػػػػػػػسكيف كسرى               ايف عاد وايف قيصر                  
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)799 ) 

 لمعراقي الػػػػػػػػػػػحر تنكبو                ولمدني المثري اتحبو                       
ـ ، وقػد وجػو  ليػو الشػاعر الكرخػي ىػذه 1938كاف المرحوـ فػؤاد جميػل سػكرتيرا   لالذاعػة عػاـ 

القصػػيدة مطالبػػا   يػػاه بزيػػادة وقػػت البرنػػامت المخصػػص لػػو   سػػبوعيا  مػػف ربػػع سػػاعة  لػػى نصػػف 
رغبػػػػػة النػػػػػاس وحػػػػػبيـ لقصػػػػػائد الكرخػػػػػي التػػػػػي تتنػػػػػاوؿ مختمػػػػػف المواضػػػػػيع سػػػػػاعة بنػػػػػاءا  عمػػػػػى 

االجتماعيػػة التػػي تعػػالت وتخاطػػب بمنتيػػى الصػػراحة والجػػراة نفػػوس كافػػة فئػػات الشػػعب وتعكػػس 
 (173)احاسيسيـ وماتنطوي عمييا مف ا ـ و ماؿ : ػ 

 فؤادكـ وكـ صحت انا الداد              مف ايادي الػػحر                      
 كـ وكـ لكميبي راعػػػػو              الحر سكرتير االذاعة                      
 ردت منو نصف ساعو                وربع ساعو ىػػػو راد                    
 تساوت اـ الشعر بدعو               باالذاعػػػة مع الكرعة                      
 لوال عندي وسعػػػػو               كنت ابػػػػػيف لؾ مواد  ه                     
 كنت اشؾ الخاـ وانجر               نجػػػػػر ميجاريو ستاد                        

نظػػػـ الشػػػاعر قصػػػيدتيف فػػػي رثػػػاء العالمػػػة )محمػػػود شػػػكري ادلوسػػػي( ادولػػػى عنػػػد وفاتػػػو عػػػاـ 
لكبيرالذي اقيـ فػي جػامع الحيػدر خانػة بػدعوة مػف ـ   ، والثانية بمناسبة الحفل التابيني ا1974

 (174)العالمة   بيجت االثري يقوؿ فييا : ػ 
 مف ايعزي المصطفى سيد البشر              بػ )االلوسي( العالـ الفذ ادغػػػر         
 مف ايعزي المصطفى سيد ادناـ                وعف ادمة ايبمغو ازكى السالـ       
 ويخبره ا ادمػػػػاـ ابف ادماـ                 قد قضى مف كاف اىال  لمفػػػػػخر            

ـ والقيػت فػي 1936ن ظمت ىذه القصيدة المرثية عند وفاة الشاعر جميػل صػدقي الزىػاوي عػاـ 
 ( 175) الحفل التابيني الذي ا قيـ في مدينة بغداد منيا : ػ 

 يؾ                   بدؿ ياشاعر االمو انعػػػػػػػػػػػػػػزيؾ في ىذا مماتؾ الـز انين        
 وبعد لو تنظر بعينؾ االستعداد             الصار النعشكـ ياحضػػػػػػػػػرة االستاد        
 ساروا خمفو كل اشراؼ اىل بغداد           ورجاؿ الدولة حسرى الكل محزونيف         

 ىمػػاؿ النػاس لمشػػاعر الكبيػػر معػروؼ الرصػػافي ، وقػػد ن شػػرت ي عػالت الكرخػػي فػػي ىػذه القصػػيدة 
 : ػ  (176)ـ يقوؿ فييا1978في جريدة )الكرخ( عاـ 
 يامشافي يا   معافي                ىـ رجع طار الرصافي                      
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  ه    ياربي    وربو                ماتكمي شنػػػػػػػػػيو ذنبو                      
 افيكاف رزقو اليـو و             لو )ابو ناجي( يحبو                         
 الػػػػذنب منو ماتممق               مثل غيػػػػػره لسانو دافي                       
   ا يقبمػػػػػػػػػيا عميكـ               مع الػػػػػشاعر ىالتجافي                             

ـ بسػػبب وطنيتػػو 1939عمػى اثػػر فشػل الشػػاعر معػروؼ الرصػػافي فػي الترشػػح فػي النيابػػة عػاـ 
وعدائو الشديد لالستعمار واذنابو مف حكاـ العراؽ في ذلؾ العيد نشػر الشػاعر الكرخػي قصػيدة 

 : ػ (177) بذلؾ في جريدة )الكرخ( يقوؿ فييا 
 بالطبع ميصػػػػػير نايب          دف مػػػػػػػػػاعنده حبايب                         
 دف مايعرؼ ايػػػػػػػػػداىف            دائما  يػػػػػػػػػردع الخائف                    
 انشغف في حب المواطف              ولػػػػػػػػذلؾ طػػػػمع خايب                    
 ر الو وحػػػػامل نوايب       مستػػػػػػػحق الصدؽ عادة            صا                    

تناقصت اسعار الحبوب في عيد ادحتالؿ ادنكميزي لمعراؽ  لى درجػة لػـ تكػف فػي الحسػباف ، 
ولما كاف الشػاعر الكرخػي ىػو المػراة التػي تتجمػى عمييػا ا ـ ادمػة وافراحيػا عمػى السػواء . فقػد 

 (178)اعة يقوؿ فييا : ػ نظـ ىذه القصيدة التي ساقيا  لى الزراع اثناء  شتغالو  بالزر 
 يازراعنو مشوفػػػػػػػػػػولكـ نيو               مف سعر الشعير المػػػػا الو فيو              
 زراع العراؽ ا يسػػػػػػاعدىا              مف ىضـ الغرب بالغدر ماردىو              
 ـ الشعػػػػير المايريدونو زراع العراؽ اصبحت محزونو             مف ىض              
 اىل الغرب بالحيمة يرفضػػػػػػونو            واحنو الجاييـ نجمعمو مػػػػػػػػػاليو               

وعمػػى ذكػػر  ىتمػػاـ الشػػاعر بشػػؤوف النػػاس وتوثيقػػو لمحيػػاة االجتماعيػػة فػػي مدينػػة بغػػداد فػػي كػػل 
ذلػػؾ عنػػدما حصػػل جفػػاؼ صػػغيرة وكبيػػرة كتػػب قصػػيدة وجييػػا  لػػى ) محتكػػري قػػوت الشػػعب( و 

ـ فػػانتيز المحتكػػروف الفرصػػة ورفعػػوا ادسػػعار  لػػى 1974خطيػػر فػػي سػػائر انحػػاء الػػبالد عػػاـ 
اضعاؼ لكنيـ سرعاف مانكصوا عندما انزلت السماء مطرا  مدرارا  افسدت قواعد ادحتكػار عمػى 

 (179)المحتكريف ومنيا : ػ 
 طحت مف اعال المنارة بقعربير        اييا المحتكر لمحنطة وشعير                       

 طحت مف اعال المنارة لمقعر             ومابقو بأيدؾ سوى النوح وقير             
 نسيت رحمة ا وحساب المطر          ماحسبتو يػػػػػػػػػػػامكفخ يافطير             
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 بقت ربيو عندؾ واحدة      الصاية والصرمايو راحت فائده              مػػػػػػػا         
اشترى الكرخي في احد السنيف كمية مف التمر لممتاجرة وشاءت االقدار اف تيب  اسػعار التمػر 
فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت فاضػػػطر اف يبيػػػع تمػػػره بخسػػػارة كبيػػػرة . لػػػذا فقػػػد تػػػأثر مػػػف ذلػػػؾ ونظػػػـ قصػػػيدة 

 (139)نيا : ػ )التجارة الخاسرة( يمـو بيا نفسو ويعود بالنقد عمى عدـ ترويو باالمور م
 مت اليمكصود العمػػػػػر                 تاجر صرتمي بالتمر               
 مت اليمكصوؼ ادجػػػل                 تاجر صرتمي بالعجل              
 اشوىدنؾ ماؿ الثػػػػػػػػػوؿ                ظل كاسي عاد اجرع صبر               
 لزىدي بالسمف                  يقبض تمر خايس تمف  اليشتري ا              

فػػػي اواخػػػر العشػػػرينات وعمػػػى اثػػػر قيػػػاـ بعػػػض التجػػػار بغػػػش الحبػػػوب وادطعمػػػة المصػػػدرة  لػػػى 
الخارج مما اضر بسمعة البمد ، بحيث رفض المستوردوف ىذه البضائع مالـ ت عػزز بشػيادة مػف 

ريبػػة ، لػػذا نظػـ الشػػاعر قصػػيدة )ثػػورة عمػػى غرفػة التجػػارة تؤيػػد نظافتيػػا مػف الشػػوائب والمػػواد الغ
 (131)الغش( يقوؿ فييا : ػ 

 يمكف نرتقي احنو العػػػػػػراقييف           مثل مايرتقوف االورباوييف               
 كال ثـ كال مااصدؾ قػػػػػػػػػػػ              مادمنا كذب نتكمـ ونغم                
 ي لمشماؿ الش             وجريدية تصبح تفرس بزازيف اذا يرجع ويجر                
 دف شاعت الحيمو وغش والتزوير          ويوجد ميو بالميو الكذابيف                   

وعػػف المبػػادىء وادخػػالؽ فقػػد نظػػـ الكرخػػي قصػػيدة رائعػػة تحػػدثت بمطمعيػػا الصػػحف المحميػػة 
 (137)ػ طويال  لما حوتو  مف البداعة وادبتكار منيا : 

 عيالي عندىـ نيػػػػات                حسنة طمػػػػعت اكالوات                             
 عبالي حسنة نيتيػػػػـ                 ولألوطاف خدمػػػػػػػػػتيـ                             
 كصاص الشاهطمعت تالي صوفتيـ                 حمره مف                              
 عمت عيني عمى االلقاب              وي ىوه عمى االحػػػػزاب                           
 الباقي بالحزب خػػػػػايب              واالستعفى طمػػػػػػع نايب                           
 يل يبػػػػػػػػػػنيات        نوحػػػػػػػػػػف عاد يجبايب              ودكف ح                           

ـ وتقع في الف بيػت ون شػرت فػي الجػزء 1975واما قصيدة )الكونيو( لمكرخي التي نظمت عاـ 
الثاني مف ديواف الكرخي . وتتضمف الكثير مف الميف والعادات التي نعيشيا وادقواؿ وادمثػاؿ 
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توثػق بأمانػة العػادات  التي يتداوليا اصحاب الميف . وىي عمػل شػعري متميػز وفمكمػوري دنيػا
 ( 133)والميف الشعبية . يقوؿ الكرخي في ىذه القصيدة : ػ 

 اسمع ىالقصيدة الحاوية ادمػػػػػػػػثاؿ                              
 وبييا موعظة ماظف تجي عمبػػػػػػػػػاؿ                              
 معي واني ولػػػيدعمى بالي مف ابصر ك                            
 ليا تاريخ اعرفيا وكميا يػػػػػػػػػػػػػػػػػفيد                             
 كممف بالحيا كانص ويطػػػػػػػػػػمب صيد                            
 غير اف الشباؾ اخػػػػػػػػػػػتمفت وادشكاؿ                            

دث بيػػا النػاس ىػػي قصػيدة )الم حػػاالت( . وىػي بحػػق قػػد مػف قصػػائد الشػاعر الكرخػػي التػي تتحػػ
استوعبت شتى الم حاالت الطريفة وقد نظمت بميارة وابتكار نادر المثاؿ يقوؿ فييا : ػ 
(134) 

 يصػػػير اتزوج انا بػػػػػػػػػػػػػػػبنيو                   يصير بالجنة الي حػػػػػػػػػػػػػػػورية           
 د لمسمو ابسػػػػػمـ درج                   يصير ميل وتػػػػػػػػػربطو ابصاريةيصير تصع          
يصير تػدري النغػل يػاىو المػي بػزره                  يصػير تػدري البحػر منيػو المػي           

 حفره
 مموية  يصير اموات احتيوا مف مكػػػػػػبره                  يصير نممو وتػػػػػػػػػػػػػػػدفع ال          

وىنػػػاؾ قصػػػيدة عػػػف )مشػػػاكل الػػػزواج بػػػيف الشػػػباب والشػػػيوخ( ، وىػػػي قصػػػيدة طويمػػػة فػػػي ىػػػذا 
الموضوع ادجتماعي نظمت بتكميف خاص مف الممػؾ غػازي وا ذيعػت مػف  ذاعػة قصػر الزىػور 

 :ػ (135)ثـ ا ذيعت ثانية مف محطة  ذاعة بغداد ونشرت في جريدة )البالد ( و)الكرخ( وفييا يقوؿ
 يرضو رب العالـ الفرد الصمد           عجوز تتزوج طفل امرد ولد             

 وطفمو تتزوج ىـر داء الرمد              بعينو صار وداء ذات الريو             
 ترضو ياخالؽ يارب الػػػػبرية            شايب وميتوؾ يتزوج ابنيو             
 وىوه عمره صار فوؾ الميو            جاىمو وطفمو وعمرىا سطعش               

رافػػات والعقائػػد الموروثػػة النػػاخرة فػػي  رافػػات( عػػالت الشػػاعر فييػػا مشػػكمة الخ  وىنالػػؾ قصػػيدة )الخ 
  (136)ـ منيا1938كياف الطبقات الجاىمة مف مجتمعنا وقد ا ذيعت مف محطة اذاعة بغداد عاـ 

 وعقوؿ البعض منيـ بالخرافيات   اشرحمؾ قضايا عمى زماف الفات                      
 اما  ذا تسمع بالخػػػػػػػػػػػػػػرافييف            اليـو اعتقد بالماية اكو تسعيف              
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 كثرة مف الرجاؿ اليـو رجػػػػعييف             ونسوتنا كذلؾ بيف رجعيات              
ومػػف غريػػب الصػػدؼ  ف مػػوظفي  قػػدـ الكرخػػي عريضػػة لمتصػػرفية بغػػداد تتعمػػق بشػػؤوف مزارعػػوِ 

الػػػدائرة اضػػػاعوىا فػػػنظـ قصػػػيدة )العريضػػػة الضػػػائعة( المحتويػػػو عمػػػى تيكػػػـ الذع وانتقػػػاد فكػػػو 
    (137)منيا:

 ماخطر يـو اعمى بالي                  يضيع مني عرضػػػػػحالي                    
 ردوني بػػػػػػػػػػػػالدوايريضيع مني واظل حاير                  يط                   
 قدري بيو شموف صػػػاير                  حاؿ )برخو( صار حالي                  
 حالي حاؿ )حسيف بندر(                  دايخ واثػػػػػػػػػػػػػوؿ وافتر                    

بغػػداد فػػي بػػواكير  مدرسػػة التفػػيض ادىميػػة مػػف اشػػير المػػدارس ادىميػػة التػػي تأسسػػت فػػي مدينػػة
الحكػػػـ الممكػػػي وكػػػاف مػػػف ابػػػرز مؤسسػػػييا العالمػػػة   بيجػػػت االثػػػري وحسػػػف العػػػاني . وفػػػي 
العشػػػرينات ا قيمػػػت حفمػػػة كبػػػرى عنػػػد  فتتاحيػػػا حضػػػرىا ادميػػػر غػػػازي ورئػػػيس الػػػوزراء ياسػػػيف 
 الياشمي والكثير مف وجياء واعياف البمد . وفػي تمػؾ الحفمػة القػى الشػاعرالكرخي قصػيدة جريئػة

 (138)نقتطف منيا:
 بحر عمـ التفيض فاض بالبمداف                  واغرؽ سوريا والقاىرة وايراف               
 فمتحيا المدارس بل ويحيا العمـ                   وليحيا العراؽ العالـ الػػػػػػػػػحاـز               
 مستأنس فرح بالػػػػػػػػطمبة الشباف             اصبح شعبنا منو الثغر بػػػػػػػاسـ                  
 بالعمـ ومعػػػػػػػػارؼ الثقافة عاد                 مجد العرب اعني الناطقيف الضاد               

ة فػػػي جريػػػدة ) الكػػػرخ ( عػػػاـ ػػػػػػػػن شػػػرت ىػػػذه القصػػػيدة ) المػػػايزوره السػػػمماف عمػػػره خسػػػاره( الطريف
 (139)ـ 1931

 
 ي يا )خجو( سوي جارة              المايزوره لػ )سمماف( عمره خساره كوم            
 كومي يا )خجو( انػػػػػػػػتينو             لِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سمماف انتعنو             
 هنطرب ونكػػػػضي وطرنو              و لمكميب انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفي نار               

 المايزوره السمماف عمره خساره                              
 (149)وردت في قصيدة )السنتري( الشييرة ابيات لطيفة منيا : ػ 

 يجد ابو كالش ويعتني            وياكل ابو الجزمة ىنػي                  
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 ػػػػػػحبنتري والناس مف الػ و    بني             يجدوف لمػػػػػ                 
المعػػروؼ لػػدى الجميػػع  ف الشػػاعر الكرخػػي يضػػع عمػػى عينيػػو )المنظػػرة( واليسػػتطيع مػػف دونيػػا 
المطالعة او الكتابة ولو  صديق حميـ الحػ   ف  طػار منظرتػو  قػد ورث وانػدثر فتبػرع لػو  بصػنع 

مػػّر  طػػار مػػف ذىػػب وعميػػو اخػػذ منػػو  العدسػػات ووعػػده  باعػػادة المنظػػرة كاممػػة بعػػد اسػػبوع ولكػػف 
عمى الموعد مدة طويمة ولـ يعد في خالليا الصديق ولـ تعد المنظػرة فاستشػا  الكرخػي غضػبا  

 ( 141)وارسل لو  ىذه القصيدة التي جاءت بصفة  نذار نيائي يقوؿ فييا : ػ 
 انذار نصيحة ومخطرة           اسرع ودزلي المنظرة            
 مااكدر اتحمل بعد    دزىا وفكنا مف الوعد                    
 شبو الصواعق والرعد           مف ازعل الساني تره           
 ماينفعؾ تالي الندـ                 اىجيؾ لو بالغرغرة             

كاف الكرخي مدعوا  في وليمة كبيرة اقاميػا احػد الػذوات لمناسػبةا مػا ، ولػوح  ىنػاؾ وجػود طفػل 
كػػاف ىػػذا الطفػػل يػػنغص عمػػى المػػدعويف راحػػتيـ بصػػراخِو وعبثػػو صػػغير جػػاء بػػو ابػػوه معػػو  . ف

بػػالزاد فأغتػػاك الكرخػػي غيظػػا  تػػدلؾ عميػػو العبػػارات التيكميػػة الػػواردة فػػي ىػػذه القصػػيدة منيػػا : ػ 
(147) 

 صارت ودارت بالبمد                 يتبختر ابمجمس ولد         
 نة وجنو ىبليتبختر ابمجمس طفل                 عمره س         
 البس جناجل والحجل                 عالسفره يمعب منطرد        
 منطرد يمعب واليمؾ                  داره عمى الطرشي ومرؾ           
ـ كػاف زي سػعاة البريػد والبػرؽ يجمػب النظػر بألوانػِو الحمػراء والصػفراء والخػاكي 1979في عاـ 

  (143)عرية الكرخي فنظـ قصيدتو الطريفة : ػ واالخضر ، وقد اثار منظرىـ ىذا شا
 تحب اف تنظر  لى )عسكر يزيد(       اموزعيف البرؽ عندؾ والبريد           
 موزعيف البرؽ يعني التمغراؼ          والبريد )البوسطة( ناس عفاؼ         
   فييـ انظر ارجو منؾ التخاؼ         شىء ىذا بالعراؽ اصبح جديد          
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كانت شركة احذية )باتػا( تعمػل فػي العػراؽ بتمويػل وادارة اجنبيػة ، وحيػث   ف الشػاعر يكػره كػل 
ـ يقػوؿ فييػا: 1937ماىو اجنبي ، فقد ىاجميا بيذه القصػيدة ونشػرىا فػي جريػدة )الكػرخ( عػاـ 

(144) 
 لموطف تسعى بمماتو                        الشركة المشؤومة )باتو(          

 لموطف ىذه الشركة                          ماتريد اتبقي سكة          
 كل فكرىا يبيع م مكو                        الوطني ويرىف عباتو         
 فعميكـ اف تضربوا                           معممو في قندراتو          

ف فػي العػراؽ ، ومػنيـ )كفايػت( الػذي في اوائل الثالثينػات ا نييػت خػدمات بعػض الينػود العػاممي
ستبشػػارا  بيػػذه البػػادرة نظػػـ الكرخػػي ىػػذه القصػػيدة ونشػػرىا فػػي  كػػاف موظفػػا  فػػي وزارة الداخميػػة وا 

 (145)جريدة )الكرخ( منيا : ػ 
 يا)كفايت( سوي   نية                    واشمع مف   الداخمية                      
 اؽ ويا  حسافة                   داركـ تمسي    خمية مف العر                     
 االمرؾ ما    تستشيره                   وتاكل العنبر وزيره                     
 ويسكي تشرب وبيره                   عاؿ مف اـ      البنية                         

مػػف اضػػراره عمػػى الصػػحة العامػػة يقػػوؿ  ـ نظمػػت قصػػيدة فػػي ذـ التػػدخيف والتحػػذير1979عػػاـ 
 ( 146)فييا الشاعر : ػ 

 تفػػػػػماادخف لمممات و ال      تظف            اف اعاود اشرب الكيوه وت          
فره براسي وممتحف            اصبعي محروؾ وسنوني صفر          وضاربو الس 
 حرير وجوخ والبتو و    شاؿكـ حرؾ نار الجكاره ىدـ عاؿ            مف          
 ويتمف الصحة بالشؾ وسؤاؿ            الحذار واجب عمى كل مدرؾ فطف                  
ـ  نتشرت عادة لعب القمار فػي مقػاىي مدينػة بغػداد ، وانغمػس بعػض طػالب 1977وفي عاـ 

ة  لػى )وزارة المدارس في مزاولة ىذه العادة الذميمة مما اضطر الشاعر  لى توجيو ىذه القصيد
لػػػػػى اوليػػػػػاء امػػػػػور الطػػػػػالب لمراقبػػػػػة ابنػػػػػائيـ وتحػػػػػذيرىـ مػػػػػف عواقػػػػػب ىػػػػػذه ادفػػػػػة  المعػػػػػارؼ( وا 

   (147)الخطيرة:
 ارجو مف المعارؼ تمفت ادنظار           عمى طالبنا ادبرار و     ادحرار           
 اءنا     الطالبحيث  اف المقاىي يااولي ادلباب            مشحونة بجموع ابن          
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 ىذا سيـ صاب العمـ    وادداب             وشبت في قموب اىل العراؽ  النار          
 فمو يمعب   اييا          ادمجاد             دامة ودومنو والطاولي و     بميارد           
 ر  وفتحو    قمار   مافي باس لكنما الشاب    اعتاد              يمعب رامي والبوك         

كثػػر لغػػ  الصػػحف وكتابيػػا لألضػػرار الناجمػػة مػػف وجػػود مضػػمار سػػباؽ الخيػػل )الريسػػس( فػػي 
العػػراؽ . ولكػػف احسػػف مػػف شػػخص ىػػذا الوبػػاء المتفشػػي فػػي العػػراؽ ىػػو الشػػاعر الكرخػػي فػػي 

 ( 148)قصيدتو التالية يقوؿ فييا : ػ 
 اظف خسراف بالريسس      شبيؾ امغيـ و    معبس                              
 بالريسس اظف    خسراف                   تمشي مشية    الوجعاف               
 دظل اكضي العمر  ىمكاف                   وكش ذباف و   النجرس            
 تالييا انزمر        زمرؾ                    بومو وانوكل      تمرؾ             

 اظف تمحؾ عمى   عمرؾ                    وجيؾ صاير     مقمفس              
عندما صادؽ المجمس النيابي عمى قانوف تنزيل رسػوـ مشػروب )العػرؽ( الػوطني نظػـ الكرخػي 
ىػػػذه القصػػػيدة الرائعػػػة ونشػػػرت فػػػي جريػػػدة )الكػػػرخ( وقػػػد رفػػػع فييػػػا الشػػػاعر خػػػالص تيانيػػػو  لػػػى 

 (149)رية فجاءت اية في ادبداع وادبتكار منيا : ػ شرذمة مف الخماريف عمى سبيل السخ
 يمـز لممبشر       اكبر بشاره               يجمعوىا ويدفعوىا        الخمارة            
 يجمعوىا ويدفعوىا العراقييف             مف الموصل  لى البصرة الخماريف             
 ف              واحدىـ غده   مايممؾ        البارهميتوكيف منتوفيف    ميموسي            
 دع الخماره عاد اليوـ ينتعشوف            ويسرطوف ويجرعوف    ويسكروف              

 ( 159)وقولِو عف شيخ كبير العمر سكير : ػ 
 طوؿ عمره مكابل الميخانو          ريت ىل لحية مكص كرخانو               

 
 (151)يقمد ابناء الغرب المائعيف تقميدا  اعمى : ػ وقولو عف شاب 

 ارعف شمولو مفتتف              بالغرب طبعو منعجف                               
ـ جوابا  عمى مف رغب  ليو 1973وعف ادزياء والمالبس فقد نظـ الشاعر الكرخي قصيدة عاـ 

لعقػػاؿ المكنكػػر الػػذي نػػوى خمعػػو بعػػد اف مػػف اصػػدقائِو فػػي ادستعاضػػة بالعمػػة )العمامػػة( عػػف ا
  (157)ىجر اراضيو الزراعية في منطقة المحمودية وعاد  لى مدينتو بغداد منيا : ػ 
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 ليش البس عمامة حاير وساكت       مااعرؼ مكاني مف اطب ديواف          
 لباس العمامة يقتضي رجاؿ            حايز فمسفة عالـ ذكي فعاؿ          
 اصحة ياحبيبي التكف نايـ               شغل العمـ ماىو بمبس العمايـ            

في اواخر العشرينات استبدؿ الكرخػي العقػاؿ المكنكػر بػالطربوش ممػا اثػار انتقػاد بعػض النػاس 
 (153) فأجابيـ بيذه القصيدة الساخرة يقوؿ فييا : ػ

 بس العكاؿ اددغـ مكنكرلبس الفينة عندي بالنظر اوقر             مف ل        
 عاد اني اخترت مف الشعب مألوؼ       طربوش البست وانزعت جزة صوؼ        
 وعند اىل العقوؿ اطمع غبي مجنوف       مااممؾ عقل قطعا  والمثقاؿ       

ومػػػف الشػػػعر المغنػػػى لمشػػػاعر الكرخػػػي ىػػػي قصػػػيدة )ياولػػػد يػػػاابو سػػػدارة( . حيػػػث  ن ظمػػػت ىػػػذه 
ـ وقػد غ نػت واممئػت فػي االسػطوانات مػف قبػل مشػاىير المغنيػيف 1936ة عاـ المقطوعة الغنائي

 (154)والمغنيات في العراؽ ومنيـ المطرب العراقي الكبير   القبانجي يقوؿ فييا : ػ 
 ياولد يابو السداره                       متيمؾ سويمو جاره       
 كمنا بشوكؾ ىوينو     ياولد بيؾ ابتمينو                           
 مف تمر سمـ عمينو                     ولو يدعت باالشاره      
 سمـ ابرمز الحواجب                   مف بعيد والتكارب      

ـ  حتجاجػا  عمػى اصػحاب 1975وعف العراقي وارتداء بدلة السموكف نظـ الشاعر قصػيدة عػاـ 
عػػدـ دخػػوؿ محالتيػػـ  اّل ببدلػػة السػػموكف السػػوداء وفقػػا   االوتػػيالت الػػذيف فرضػػوا عمػػى العػػراقييف

 (155)عمى الطريقة الغربية منيا : ػ 
 البس ياعراقي سموكف اسود لوف               كي تدخل  لى اوتيل كارلتوف             
 ذا تمػػػبس سػػػموكف اعتقػػػد تخمػػػص                 ومػػػف تػػػدخل كػػػأف حامػػػل بايػػػدؾ             

 نص
 وتتمكف مع االفرنت تمعب دنص                وتشرب فيرموث بكأس مف فافوف             

ـ عندما بػادر السياسػي  والػوزير )حكمػت سػميماف(  لػى  رتػداء 1978نظـ الشاعر قصيدة عاـ 
القبعة ادفرنجية )الشفقو( مما اثار  سػتيجاف النػاس ومػنيـ الشػاعر الكرخػي فسػخر منػو  وانتقػده  

 ( 156)يقوؿ فييا : ػ   نتقادا  مريرا  
 اىني اخو محمود البطل شوكت            بالشفقة سميماف الذكي حكمت               
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 بػ الشفقو اىنيكـ ابا داود                     ياحكمت سميماف احسف الموجود             
 اطت فرد عيطو   ىنيئا  لؾ عمى ىذه البرنيطة                  حيث المسألة ع             

وعػػف قضػػية السػػفور والحجػػاب لممػػراة ي شػػير الشػػاعر الكرخػػي فػػي قصػػيدة ، وىػػو مػػف المعػػروؼ 
 (157)ضد السفور تماما  منيا : ػ 

 بنت الحمولة شميت ذرعا نػػػػػػػػػػػيو            وكصت شعرىو وكصرت فستانو          
 مف ىل عمل وافكاري مني اشتت           جسمي نحل ياناس روحي اتمرمرت                      
 وسفو عمى اىل العراؽ اال   صبحت              مف غير بركع سافرة     نسوانيو          

 ومنيا كذلؾ : ػ 
 يل اريحيو العبي                                  

 يبفكرج ويفداج الغب                                                   
 خمعتي البركع والعبي                                 

 ولالدب ايضا  خالعو                                                      
وبخصػػوص السػػفور والحجػػاب لممػػػراة فقػػد شػػاعت فػػي تمػػػؾ الفتػػرة اغنيػػة معروفػػة لممطػػػرب )  

ـ وىػػي مػػف اشػػعار الشػػاعر 1979القبػػانجي( ػ وىػػو مػػف انصػػار الحجػػاب ػ غناىػػا فػػي عػػاـ 
 ( 158)الكرخي يقوؿ فييا : ػ 

 البنية بنت البيت كصت شعرىا                                
 لوتحتجب ياناس تبكة شريفة                                                                

 
سوؽ المطرب   القبانجي  ومف الجدير بالذكر  ف ىذه ادغنية احدثت ضجة واسعة ادت  لى

 لى المحاكـ .  في مجاؿ الغزؿ والتغزؿ حيث الحب والجماؿ . نظـ الشاعر الكرخي في بداية 
ـ اقدـ قصيدة غزلية وىي بحػق  حػدى الغػواني ادجنبيػات التػي كانػت تسػكف 1881شبابو عاـ 

اخػر . ن شػرت ىػذه  في محمة )سوؽ الجديد ( ببغداد حينا  ، وفي منطقة طويريت )اليندية( حينا  
 (159)ـ منيا : ػ 1949القصيدة في جريدة )الكرخ( عاـ 

 مع السالمة وابريشد ىل نيو          يكموف حبي ساكف     اليندية              
 يكموف حبي سكف مايرجع بعد        دف ميضوـ اعتراه داء الرمد              
 بكل صباح    و  كل  مسو ليميو           ادعو بالقراف والفرد الصمد              
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وىنالؾ لمشاعر قصيدة في الغزؿ سماىا )الميمر( ، يتجمى فػي ىػذه القصػيدة ارؽ واجمػل انػواع 
الغزؿ اددبػي  العػامي وقػد نظػـ الكرخػي ىػذه القصػيدة فػي عيػد شػبابو فجػاءت ايػة فػي البداعػة 

  (169)وادبتكار منيا : ػ 
 دائمي مترزؿ            ممدوغ لدغو ابجبدتو ومتبزؿ كممف يودؾ                
 اتريد تعرؼ قدرؾ بأي منزؿ        ذب الخرز مف جيبؾ والتسحر               
 مغرور بخدودؾ عبنيو روبو        ميصير تترؾ ىالخمؾ فد نوبو               
 دعي عميؾ واخسر ا يكافيؾ بعزيزؾ واىمؾ            بعمرؾ اخاؼ ا              

وىنالؾ قصيدة غزؿ  لى احػد الغػزالف حيػث  الوصػف البػديع والتصػوير المػتقف لػيس مػف السػيل 
عمى كل شاعر . وىػاىو الكرخػي قػد سػبؾ فػي قصػيدتو التاليػة ارؽ انػواع الغػزؿ المذيػذ المػنعش 

 (161)وقد وجو رقة نظمو كما لو كاف ارسل مانظـ بكتاب لغزاؿ قد نفر منيا : ػ 
 يوليد يااغيد    ولؾ               كمي     عمي   اشبدلؾ                               

 اشبدلؾ عني    تشت             ىل انت بايات اصعدت                                
 اـ اني بايات   انزلت            لو   ىذا دوراف     الفمؾ                               

 شغل الفمؾ يفترعكس           خالؾ    تتمقمت     نحس                                 
ومف القصائد في الغزؿ ايضػا  التػي اشػتيرت وانتشػرت فػي ربػوع العػراؽ وىػي مػف نظػـ الكرخػي 
وقد اجاد وابدع في سػبؾ مختمػف عواطػف الييػاـ بيػا فجػاءت درة الغػزؿ الغنػائي العراقػي المذيػذ 

 (167)دسطوانات وغناىا اكثر مف مطرب عراقي يقوؿ فييا : ػ وقد اممئت في ا
 ىالشبيبة سودنوني                           خذوا عكمي وجنوني                    
 رمد ريتت ياعيوني                           شفت منت ىالمصيبة                    
 غرض ويابو    اظنت                     ىالمصيبة شفت منت                        
 كل عذابي ماييمت                           انتي عف كمبي  غريبة                   

وفي مجاؿ الفف والفناييف فقد وثق الشاعر عبود الكرخي ىذه الفعاليات والنشاطات سواء كانت 
مدينػػة بغػػداد ، وفيمػػا يخػػص الفنػػاف )   عراقيػػة او الفنػػانييف والفػػرؽ الفنيػػة العربيػػة التػػي زارت

القبانجي( وغناء البستو كاف مف راي الشاعر الكرخي ػ وىو صديق الفناف   القبانجي الحميـ 
ػػ  اف يقتصػػر غنػػاؤه  عمػػى المقػػاـ واف يتػػرؾ البسػتو  لػػى المغنيػػات . وبيػػذا المعنػػى وجػػو الشػػاعر 
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ولة ، تتطرؽ فييا  لى ذكر غالبيػة اسػماء ـ قصيدة مط1979الكرخي الفناف   القبانجي عاـ 
 (163)المقامات العراقية المعروفة انذاؾ يقوؿ فييا : ػ 

   اترؾ     البستات                كبنجي    لى   الستات                  
 اترؾ   يااخي     البستو                 لى )اـ انور(   الستو                 

 وجميمة  حسيا زيف انت                تدري بيو      حسيات                 
 بػ قواناتؾ اخي     الزاؿ              نسمع مدمي  عاؿ العاؿ                

ـ فرقػػة تمثيميػػة باسػػـ )الفرقػػة التمثيميػػة الوطنيػػة( وشػػرعت فػػي تقػػديـ فعالياتيػػا 1979تألفػػت عػػاـ 
اعر بقصػيدة مطولػة نقتطػف ػػػػػػػػػػي ليمػة ادفتتػاح حياىػا الشعمى خشبة سينما سنتراؿ ببغداد ، وف

 (164)منيا ادبيات ادتية : ػ 
 حي ا رجاؿ الغد       ياراقيف                  اراكـ بالفنوف اليوـ مشغوفيف            
 عب قادةايا فرقة التمثيمية           ياسادة                  شباب العراؽ ولمش           
 اتخذتـ احسف المنيت عمى العادة                  نشكركـ  لى مد الدىر والحيف              

ـ  سػػػتقدمت  دارة المعػػػرض 1937وعنػػػدما اقػػػيـ المعػػػرض الصػػػناعي الزراعػػػي فػػػي بغػػػداد عػػػاـ 
المطرب المصري )  عبدالوىاب ( ليحيػي حفػالت ليميػة معػدودة عمػى مسػرح المعػرض . وقػد 

لشاعر الكرخي لحضور الحفمة ادولى التي احياىا المطرب . وعندما الح  الكرخػي  ف د عي ا
الدعايػػػة التػػػي بثػػػت لمفنػػػاف )  عبػػػدالوىاب( اكثػػػر ممػػػا يجػػػب لػػػذا نظػػػـ الشػػػاعر ىػػػذه القصػػػيدة 

 (165)ونشرىا بجريدتو )الكرخ( منيا : ػ 
 دالوىاب  اوحدكنت اسمع مف                    بف عب                      
 رقيق صوتو قاري مفرد               في بالد الشرؽ   نبعو                    
 وكنت اود انظر    خمقتو               دائمي واستمع  صوتو                    
 منو   وصمتني      دعوتو               احضر ابميمة  الجمعة                   

 الوؼ بالمعرض اجتمعوا              قبل ست ساعات ىرعوا                    
ـ قػػػدمت الفنانػػػة المصػػػرية )اـ كمثػػػوـ(  لػػػى مدينػػػة بغػػػداد . فاسػػػتقبميا الشػػػاعر 1937وفػػػي عػػػاـ 

الكرخي بقصيدة سماىا )اـ كمثوـ( ، وىذه القصيدة لمكرخي توضح لمقراء والراي العػاـ  ف بػالدا  
مػػػف مضػػػض ادزمػػػة ومصػػػائب الفقػػػر والفاقػػػة اليجػػػوز اف يحتػػػل كػػػبالد العػػػراؽ ت عػػػاني ماتعػػػاني 

كراسي الميو فييا مف يجػز ادمػواؿ جػزا  وينتػزع النقػود  نتزاعػا  . ومػف الجػدير بالػذكر  ف الفنانػة 
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ـ 1937)اـ كمثػػـو ( قػػد اسػػتوفت عػػوض العشػػر ليػػالي التػػي احيتيػػا فػػي العاصػػمة بغػػداد عػػاـ 
 (166)ي في قصيدتو ىذه : ػ ( دينار فاقرا وتعجب ، ويقوؿ الكرخ7999)

 ىمو )بأـ كمثوـ( ابشري                 كمما     ترديف   يجري                  
 ياىمو   بست      الغواني               الكاممة وحموة     معاني                
 ي يعجز   ابمدحت    الساني               وكذلؾ اىل        قطر                 
 كل رجل  مف   اىل شعبي              لدعوتت          الـز يمبي               
 بماليـ   عاد    انتي   اجبي              وعظميـ ارجوج اكسري                
 لمجباية                  استعدي             وبعد ماتثريف        ردي               

فرقػػػة رمسػػػيس لصػػػاحبيا الفنػػػاف المصػػػري )يوسػػػف وىبػػػي(  لػػػى بغػػػداد وفػػػي الثالثينػػػات وفػػػدت 
واخػػػذت ت جبػػػى المبػػػالغ الطائمػػػة مػػػف جيػػػوب ابنػػػاء الػػػبالد فتػػػأثر الشػػػاعر الكرخػػػي ونظػػػـ قصػػػيدة 

 (167) نتقادية والتي تناوؿ بيا ابناء البالد قبل كل شىء منيا : ػ 
 خبر فيو ا ابتالكـ يا       عراقييف    ىاكـ                                 
 يوسف   الوىبي  اجاكـ                اىرعوا اندلوا مكانو                 
 لفرقة    رمسيس  احزبوا              بوكرورامي    العبوا                 
 ويسكي     وبيرة اشربوا               واسكنوا    بالمايخانو                 
الكرخي المطربة سميمة مراد )سميمة باشا( كما كانػت تمقػب بسػبب موعػد ضػربتو  ىاجـ الشاعر 

لو  ولحبزبوز )نوري ثابت( في دارىا واخمفت فغضب الكرخي ومما زاد مف حنقو وغضبو عمييا 
انيػػا فػػي ليمػػة القػػدر مػػف شػػير رمضػػاف ىيػػأت مسػػتمزمات وليمػػة كتمػػة سياسػػية تضػػـ عػػددا  مػػف 

لالمعػة فػي بيتيػا تخمميػا الشػراب والػرقص والغنػاء متحػديف بػذلؾ المستيتريف مػف ذوي ادسػماء ا
( فيػاجميـ الكرخػي بقصػيدة عنيفػة 168الشعور االسالمي والتي فضػحتيا الصػحف المحميػة .)

 (169)منيا : ػ 
 توعد وتنكت اسميمو           وتندعي ذاتؾ سميمو                 
 وكانت العمدة سميمة   عممت الكتمو وليمة                          
 كانت المطربة بييـ            ع مده واتأمر عمييـ                 
 بيرة يسكوىا بأيدييـ            وصدر كعدت بػ )العزيمة(                 
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بينمػػا كػػاف الشػػاعر الكرخػػي بصػػحبة صػػديقو الحمػػيـ )نػػوري ثابػػت( صػػاحب جريػػدة )حبزبػػوز( 
 لى مجمس النواب اذلفت نظرىما سػيارة فخمػة مػف نػوع )بيػوؾ( واقفػو  يفتشاف عمى سيارة تقميما

في شارع الميداف ، فاعتقدا انيا سيارة اجرة فمما ىما بالركوب فييػا نيرىمػا السػائق بقولػو )ولكػـ 
انزلوا ىذي سيارة خصوصي( فمما استفسرا منو  عف صاحبيا تبيف انيػا تعػود )لرجينػو( ، وعمػى 

القصػػػػيدة الرائعػػػػة التػػػػي رددتيػػػػا ادلسػػػػف طويال .وكػػػػاف ذلػػػػؾ عػػػػاـ  اثػػػػر ذلػػػػؾ نظػػػػـ الشػػػػاعر ىػػػػذه
 ( 179)ـ:1931

 شفتي ياروحي الحزينو                  الضخمو سيارة )رجينو(                
 شفتي سيارة الضخمة                      بشارع الميداف فخمو              
 دكل  يصمح لمسفينة           بييا شاب اطويل رىمة                      
 ىل سألت لمف ترجع                     وصادره مف اي مصنع              
 فموسيا مف اي منبع                      نابعو ، ومف اي خزينو                  

بػو ارممػة كاف الوس  المتردي ٌخمقيا  في مدينة بغداد اواخر العشرينات وبداية الثالثينػات تمسػؾ 
ييوديػػة شػػييرة ىػػي )رجينػػو مػػراد( ع رفػػت باسػػـ )رجينػػو باشػػا( وىػػي اخػػت الفنانػػة )سػػميمة مػػراد( 

، وي قػاؿ  ف نػوري سػعيد اسػتداف منيػا  (171)وكانت ممجأ  لػى بعػض المحتػاجيف لممػاؿ او الجػاه 
وقيل  لقد قتمت رجينو بطعنة خنجر والقاتل كاف صديقا  ليا وىو ميندس ، (177)عند بناء بيتو .

ولكػف المتفػق عميػو  ف  (173)انو  طمب منيا بعض النقود فامتنعػت فعاجميػا بضػربة مػف خنجػر .
رجينو اغتيمت بتدبير مف بعض المدينيف ليا وفييـ عػددا  مػف الػوزراء وقػد قػاؿ الشػاعر الشػعبي 

 المال عبود الكرخي عف تمؾ الحادثة :  
 صبحت رجينو مضروبو بطبر        ه يالدينار مف جيبي طفر                       

ـ نظػػـ قصػػيدة تعكػػس وضػػعا   جتماعيػػا  كػػاف سػػائدا  ايػػاـ زمػػاف بتحػػوؿ بعػػض 1974وفػػي عػػاـ 
 (174)المقاىي  لى ماله لمرقص والغناء : ػ 

 كف حمبميوػػػػػػػػبػ )كيوة سبع( انظر  لى الحورية       شفيقة باالصل يم         
 رسح              شبو عود الحمبالب الوجو اصبحتتمايل وتترنح عمى الم         
 و البنيو   ػػػػػػػػػػػػالشانو حوض بمور وعميو تسبح          بالماي الورد تشب        

 (175) ونظـ الكرخي قصيدة بعنواف )مناظر مؤذيو( : ػ
 بالشوارع والطرؽ يمشف دلع         سيئات الخمق منظرىف بشع        
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لمومسات وىف يتجولف في شوارع بغداد مشيا  عمى ادقداـ ، او في العربػات دف منظر بعض ا
 والسيارات قد اثارت ىذه العادة المنافية لألداب ثائرة الشاعر فكتب يقوؿ : ػ 

 ياعراقي كـو شوؼ المومسات                          
 شف بالشوارع سافراتشموف يم                                                        

 شموف يمشف بالشوارع دالعات                         
 عالرجل بييف وبييف راكبات                                                        

 مخططات مديرمات مكحالت                         
 ثل زرزور المنقش طالعات  م                                                         

وفيمػػػا يخػػػص الرياضػػػة والنشػػػاطات الرياضػػػية فػػػاف النػػػزاؿ الػػػذي جػػػرى بػػػيف المصػػػارع العراقػػػي 
ـ عمػػى سػػاحة 1935)عبػػاس الػػديؾ( والمصػػارع االلمػػاني العػػالمي )اليركريمػػر( وذلػػؾ فػػي عػػاـ 

 مدرسػػػة الغربيػػػة المتوسػػػطة وانتيػػػى بفػػػوز المصػػػارع )عبػػػاس الػػػديؾ( . ودفػػػع ذلػػػؾ الفػػػوز بعػػػض
الشػػػعراء لػػػنظـ قصػػػائد ليػػػذه المناسػػػبة ومػػػنيـ الشػػػاعر الشػػػعبي المػػػال عبػػػود الكرخػػػي الػػػذي نظػػػـ 
قصػيدة بعنػػواف )فػػوز الػػديؾ عمػػى اليػػر (  تسػمت بطرافػػة كمماتيػػا ومعانييػػا وبالتػػالي نالػػت شػػيرة 

 (176)كبيرة يقوؿ فييا : ػ 
 بشر الشاب  و الشايب    است                                           
 مف عمى         الير ديت وكر                                          
 مف   عمى     الير   بصراحة                                         
 الديت      مد    حاال     جناحو                                         
 ازداد       لمشرقي    انشراحو                                         
 صدره    والغربي         تكدر                                         

 
 :الخاتمة

لشاعر المال عبود الكرخي اصدؽ شعراء العصر الحديث تجربة واكثرىـ عمقػا وصػدقا فػي ااف 
 ذلؾ .

تب بالفصحى . ولعل اىػـ ففي شعره تجارب فنية يصل فييا الى ما يصل اليو الشاعر الذي يك
مػػػا فػػػي شػػػعره انػػػو سػػػجل دقيػػػق وامػػػيف لتجاربػػػو التػػػي كتبيػػػا خػػػالؿ حياتػػػو . فقػػػد صػػػور اصػػػدؽ 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( ايلول)

 

)314 ) 

ىمسات نفسو ومجتمعو ورسـ كل خفقة في وجداف مجتمعو وطموحو وامالو وا مو .ويعد شعر 
ى عبود الكرخي مف اصدؽ الوثائق الفنية تصويرا  لعواطف االنساف وسموكو اليػومي اضػافة الػ

االطػػػػار العػػػػاـ الػػػػذي تحػػػػرؾ فيػػػػو ىػػػػذا االنسػػػػاف .وشػػػػعر الكرخػػػػي يعكػػػػس االطػػػػار االجتمػػػػاعي 
والتػػاريخي والتطػػور التػػدريجي فػػي ىػػذا المجتمػػع الػػذي عػػاش فيػػو ىػػذا الشػػاعر الكبيػػر العمػػالؽ 
الػػػذي يمكػػػف اف نضػػػعو الػػػى جانػػػب كبػػػار شػػػعراء االدب العربػػػي واالدب العػػػالمي . لقػػػد صػػػاغ 

 ية صادقة وسخرية مرة .الشاعر شعره ممزوجا بوطن
 
 هوامش ال
، 7913/ نيسػػاف / 3ػػػ الػػوائمي ، عبػػدالكريـ ، المػػال عبػػود الكرخػػي سػػيرة ومسػػيرة ، جريػػدة المشػػرؽ ، بتػػاريخ 1
 .7ص
 .5ـ، ص7915/ 1/ 75ػ جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، جريدة المدى ، بتاريخ 7
 دار النشر ، بال ت ، المقدمة ، ص ج.، بال 7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج3
 ػ المصدر نفسو ، المقدمة ، ص د .4
 ػ  المصدر نفسو.5
 ػ المصدر نفسو.6
 .5ػ جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص7
 .7ػ الوائمي ، عبدالكريـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص8
 .15، صـ 7/11/7915ػ جريدة المدى بتاريخ ، 9
 .5ػ جواد، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص19
 ، مصدر سابق ، ص ىػ.7ػ عبود الكرخي ، ديواف الكرخي ،ج11
 ػ المصدر نفسو ، ص ، و .17
 .7ػ الوائمي ، عبدالكريـ ، المال عبود الكرخي ، مصدرسابق ، ص13
 ػ المصدر نفسو .14
 ، مصدر سابق ، ص، و .7، جػ عبود الكرخي ، ديواف الكرخي 15
 ػ المصدر نفسو ، ص و ػ ز .16
 ػ المصدر نفسو ، ص ، ح.17
 .15، ص7915/ 11/ 7ػ جريدة المدى ، بتاريخ ، 18
 .5ػ جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص19
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/ 17/ 71بتػػاريخ ،  ػػػ الكرخػػي ، حسػػيف ، طرائػػف مطويػػة مػػف حيػػاة المػػال عبػػود الكرخػػي ، جريػػدة المػػدى ،79
 .19، ص7915
 .5ػ  جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص71
 .79/ ص7915/ 3/ 39ػ  حسيف ، عمي، عصر لي كواف ، جريدة المدى ، بتاريخ 77
 .11ػ الكرخي ، حسيف ، طرائف مطوية مف حياة المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص73
 ، مصدر سابق ، ص، ز . 7ديواف الكرخي ، ج ػ الكرخي ، عبود ،74
 ػ المصدر نفسو.75 

 .79ػ حسيف ، عمي ، عصر لي كواف ، مصدر سابق ، ص76
 ػ المصدر نفسو .77
 .71ـ، ص1971ػ    ، زاىد ،دراسات عف المال عبود الكرخي ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 78
 سابق ، ص، ح. ، مصدر7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج79
 .15، ص7915/ 11/ 7ػ جريدة المدى ، بتاريخ 39
 .7ػ الوائمي ، عبدالكريـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص31
 .15، ص1987، مطبعة الديواني ، بغداد ، 4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  37
 .18ػ المصدر نفسو ، ص33
 .3ـ، ص1961/ ايار / 19ديواف الكرخي ، جريدة البمد ، بغداد ، بتاريخ ػ القبانجي ،   ، كممة في 34
 .8ػ    ، زاىد ، دراسات عف المال عبود الكرخي ، مصدر سابق، ص35
 ػ المصدر نفسو.36
 .3ـ، ص1967/ 5/ 17ػ  القيسي ، زىير ، شعر الكرخي وثيقة تاريخية خطيرة ، جريدة البمد ، بتاريخ ، 37
 و .ػ المصدر نفس38
 .13، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  39
 .78ػ 77ػ المصدر نفسو ، ص49
 .14ػ  المصدر نفسو ، ص41
 .13ػ المصدر نفسو ، ص47
 .15ػ المصدر نفسو ، ص43
 .77ػ المصدر نفسو ، ص44
 .78ػ المصدر نفسو ، ص45
 .79ػ  المصدر نفسو ، ص46
 ػ المصدر نفسو.47
 المصدر نفسو. ػ48
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 ػ المصدر نفسو.49
 .77ػ المصدر نفسو ، ص59
 .14ػ 13ػ المصدر نفسو ، ص51
 .78ػ المصدر نفسو ، ص57
 .48ـ، ص1987، المكتبة العالمية ، بغداد ، 1ػ الفتاؿ ، عمي، مال عبود الكرخي رائد الشعر العامي،  53
 .5صػ  جواد ، قحطاف جاسـ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، 54
/ 19ػػػػ النعيمػػػي ، ىاشػػػـ ، لػػػواء الشػػػعر الشػػػعبي يحممػػػو  الكرخػػػي دوف منػػػازع ، جريػػػدة الجميوريػػػة بتػػػاريخ ، 55

 .5ـ، ص1969تشريف الثاني ، 
 .3ػ القيسي ، زىير احمد ، شعر الكرخي وثيقة تاريخية خطيرة ، مصدر سابق ، ص56
 .18ص، مصدر سابق ، 4ػ   الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ، ج57
 .77ػ المصدر نفسو ، ص58
 .44ػ   ، زاىد، دراسات عف الكرخي ، مصدر سابق ، ص59
  5ػ  جواد ، قحطاف جاسـ، المال عبود الكرخي  ، مصدر سابق ، ص69
 .89، 87ػ   ، زاىد ، دراسات عف الكرخي ، مصدر سابق ، ص61
 عبػػود الكرخػػي ، جريػػدة الدسػػتور ، بتػػاريخ ػػػ الفكيكػػي ، عبػػداليادي ، اثػػر الشػػعر القػػريض فػػي اشػػعار المػػال67
 .17ـ، ص7913/ 1/ 77
 .7، بال دار نشر ، بال تاريخ ، ص1ػ  الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج63
 .39ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ، مصدر سابق ، ص64
 .37ػ   ، زاىد ، دراسات عف الكرخي ، مصدر سابق ، ص65
 .7، مصدر سابق ، ص1، ديواف الكرخي ، ج ػ الكرخي ، عبود66
 ػ المصدر نفسو .67
 .17ػ الفكيكي ، عبداليادي ، اثر الشعر القريض في اشعار المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص68
 .49ػ 48ػ الفتاؿ ، عمي ، مال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص69
 .48ػ المصدر نفسو ، ص79
اؿ والكنايػػػات فػػػي شػػػعر المػػػال عبػػػود الكرخػػػي ، مطبعػػػة ديانػػػا ، بغػػػداد ، ػػػػ الحجيػػػة ، عزيػػػز جاسػػػـ ، ادمثػػػ71

 .7ػ 6ـ، ص1986
 .4ػ  المصدر نفسو ، ص77
 .44ػ 43، مصدر سابق ، ص4ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ، ج73
،  ػػػ الجبػػوري ، جميػػل ، الشػػاعر العراقػػي العػػامي المػػال عبػػود الكرخػػي سػػيرة ومسػػيرة ، دار المػػدى ، بغػػداد74

 .191ػ 199ـ ، ص7917
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 .194ػ المصدر نفسو ، ص75
 .16، مصدر سابق ، ص4ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ، ج76
 .48ػ 47ػ   ، زاىد ، دراسات عف الكرخي ، مصدر سابق ، ص77
 .34، مصدر سابق ، ص4ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ، ج78
 ػ المصدر نفسو .79
 .17اىد ، دراسات عف الكرخي ، مصدر سابق ، صػ   ، ز 89
 .197ػ 191ـ ، ص7915، وزارة الثقافة ، بغداد ، 1ػ حداد ، عمي ، فروض اليوى البغدادي ،  81
 ػ المصدر نفسو .87
 .19ػ    ، زاىد ،دراسات عف الكرخي ، مصدر سابق ، ص83
 ػ المصدر نفسو.84
 ػ  المصدر نفسو.85
ـ، 1987/ 3/ 79لكرخػػػػي بػػػػيف الحمػػػـ والمسػػػػؤولية ، جريػػػػدة الجميوريػػػػة ، بتػػػػاريخ ، ػػػػ العػػػػاني ، يوسػػػػف ، ا86
 .6ص
 .43، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  87
 .114، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج88
 .5ػ جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص89
 .7ػ  الوائمي ، عبدالكريـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص99
 .768، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج91
 .777، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج97
 .173، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج93
 .137ػ المصدر نفسو ، ص94
 .168، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ  الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  95
 .165ػ المصدر نفسو ، ص96
 .711ػ 719ػ الجبوري ، جميل ، الشاعر العراقي العامي المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص97
 .746، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  98
 .151، مصدر سابق ، ص7، عبود ، ديواف الكرخي ، جػ الكرخي 99
 .146، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  199
 .55، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج191
 .155، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  197
 .58، مصدر سابق ، ص1، ديواف الكرخي ، جػ الكرخي ، عبود 193
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 .199ـ، ص1987، مطبعة الديواني ، بغداد ، 1ػ الكرخي ، حسيف ، مجالس االدب في بغداد ، ج194
 ػ المصدر نفسو .195
 .99ػ المصدر نفسو ، ص196
 .95ػ المصدر نفسو ، ص197
 .173، مصدر سابق، ص4،ج1ػ  الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  198
 .67، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج199
 .194، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  119
 .179ػ  المصدر نفسو ، ص111
 .346ػ المصدر نفسو ، ص117
 .199ػ الجبوري ، جميل ، الشاعر العراقي العامي المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص113
 .198، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ  الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  114
 .171، مصدر سابق ، ص4ػ الكرخي ، حسيف ، مجالس االدب في بغداد ، ج115
 .57، مصدر سابق ، ص1ػ  الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج116
 .195ػ المصدر نفسو ، ص117
 .199ػ المصدر نفسو ، ص118
 .144نفسو ، صػ المصدر 119
 ػ المصدر نفسو.179
 .111ػ المصدر نفسو ، ص171
 .199ػ 198ػ المصدر نفسو ، ص177
 .379، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ  الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  173
 .797ػ  المصدر نفسو ، ص174
 .774، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج175
 .145، صػ  المصدر نفسو 176
 .151، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  177
 .795، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج178
 .117ػ الجبوري ، جميل ، الشاعر العراقي العامي المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص179
 .773صدر سابق ، ص، م1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج139
 .743، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  131
 .87، مصدر سابق ، ص1ػ  الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج137
 .5ػ جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص133
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 .784ص، مصدر سابق ،  1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج134
 .148ػ الجبوري ، جميل ، الشاعر العراقي العامي المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص135
 .39ػ 79، مصدر سابق ، ص7ػ  الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج136
 .745، ص1ػ  المصدر نفسو ، ج137
 .784، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ  الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  138
 .749مصدر نفسو ، صػ  ال139
 .177، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، حسيف ، مجالس االدب في بغداد ، ج149
 .88، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج141
 .97ػ المصدر نفسو ، ص147
 .757، مصدر سابق ، 4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  143
 .187ػ المصدر نفسو ، ص144
 .191ػ 199ػ المصدر نفسو ، ص145
 .756ػ المصدر نفسو ، ص146
 .779ػ المصدر نفسو ، ص147
 .177، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج148
 .191ػ المصدر نفسو ، ص149
 .175، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، حسيف ، مجالس االدب في بغداد ، ج159
 .193، ص4، ج1الكرخي ،   ػ  الكرخي ، عبود ، ديواف151
 .197، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  157
 .799، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج153
 .198، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  154
 .367ػ المصدر نفسو ، ص155
 و .ػ المصدر نفس156
 .119ػ 118ػ حداد ، عمي ، فروض اليوى البغدادي ، مصدر سابق ، ص157
( ، كػػانوف الثػػاني / 14ػػػ   العػػرداوي ، عػػادؿ ، لقػػاء مػػع   القبػػانجي ، مجمػػة امانػػة العاصػػمة ، العػػدد )158
 .49ـ، ص1978
 .789، مصدر سابق ، ص7ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج159
 .319، ص1ػ المصدر نفسو ، ج169
 .313ػ المصدر نفسو ، ص161
 .374ػ المصدر نفسو ، ص167
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 .369، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  163
 .778ػ المصدر نفسو ، ص164
 .78ػ 77ػ الجبوري ، جميل ، الشاعر العراقي العامي المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص165
 .74ػ المصدر نفسو ، ص166
 .736، مصدر سابق ، ص1ػ الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج167
 .3ـ ، ص1933/ حزيراف/ 77ػ جريدة حبزبوز ، بتاريخ، 168
 .9، مصدر سابق ، ص1ػ  الكرخي ، حسيف ، مجالس االدب في بغداد ، ج169
 .196، مصدر سابق ، ص7ػ  الكرخي ، عبود ، ديواف الكرخي ، ج179
ـ، ترجمػػة وتعميػػق سػػميـ طػػو 1946ػػػ 1918باشػػا طبيػػب العائمػػة الممكيػػة فػػي العػػراؽ ،ػػػ مػػذكرات سندرسػػف 171

 .796ـ ، ص1987، طبع دار الخمود ، بيروت ، 7التكريتي ،  
ـ ، 1998، المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات والنشػػر ، بيػػروت ، 1ػػػ  بغػػدادي ، عبػػاس ، بغػػداد فػػي العشػػرينات ،  

 .196ص
ود ، شػػػارع الرشػػيد تاريخػػو وبعػػض تراثػػػو ، مجمػػة التػػراث الشػػعبي ، عػػػدد ػػػ  السػػامرائي ، عبػػدالجبار محمػػ177

 .78ـ ، ص1988خاص عف شارع الرشيد ويـو بغداد ، العدد الفصل الثاني ، ربيع 
 .797ػ مذكرات سندرسف باشا ، مصدر سابق ، ص173
 .339، مصدر سابق ، ص4، ج1ػ الكرخي ، حسيف حاتـ ، ديواف الكرخي ،  174
 .117، جميل ، اشاعر العامي المال عبود الكرخي ، مصدر سابق ، ص ػ الجبوري 175
ـ ، 1986ػػػػػ الطػػػػائي ، جميػػػػل ، الزورخانػػػػات البغداديػػػػة ، منشػػػػورات مكتبػػػػة النيضػػػػة العربيػػػػة ، بغػػػػداد ، 176
 .96ص
 

 المصادر
 أواًل: الكتب  : 

 ػ  بغدادي ، عباس 1
 ـ .1998شر ، بيروت ، ، المؤسسة العربية لمدراسات والن1بغداد في العشرينات ،  

 ػ  الحجية ، عزيز جاسـ  7
 ـ.1986ادمثاؿ والكنايات في شعر المال عبود الكرخي ، مطبعة ديانا ، بغداد ، 

 ػ حداد ، عمي 3
 ـ .7915، وزارة الثقافة ، بغداد ، 1فروض اليوى البغدادي ،   
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 ػ   الطائي ، جميل 4
 ة العربية ، بغداد .الزورخانات البغدادية ، منشورات مكتبة النيض

 ػ   الفتاؿ ، عمي 5
 ـ .1987، المكتبة العالمية ، بغداد ، 1المال عبود الكرخي رائد الشعر العامي،  

 ػ  الكرخي ، عبود ، 6
 ، بال دار النشر ، بال ت .7، ج1ديواف الكرخي ، ج

 ػ   الكرخي ، حسيف 7
 ـ .1987، مطبعة الديواني ، بغداد ، 1مجالس االدب في بغداد ، ج 
 ػ    الكرخي ، حسيف حاتـ 8
 . 1987، مطبعة الديواني ، بغداد ، 4، ج1ديواف الكرخي ،   
 ػ      ، زاىد 9

 ـ .1971دراسات عف المال عبود الكرخي ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 
ـ، ترجمػػػػة 1946ػػػػ 1918ػػػػ  مػػػذكرات سندرسػػػف باشػػػا طبيػػػب العائمػػػػة الممكيػػػة فػػػي العػػػراؽ ،19
 ـ1987، طبع دار الخمود ، بيروت ، 7ق سميـ طو التكريتي ،  وتعمي

 -ثانيًا  : المجالت :
 ػ   السامرائي ، عبدالجبار محمود  1

شارع الرشيد تاريخو وبعض تراثو ، مجمة التراث الشعبي ، عدد خاص عػف شػارع الرشػيد ويػـو 
 ـ .1988بغداد ، العدد الفصل الثاني ، ربيع 

 دؿ ػ    العرداوي ، عا7  
 ـ،1978( ، كانوف الثاني / 14لقاء مع   القبانجي ، مجمة امانة العاصمة ، العدد )

 ثالثًا  :  الصحف
 ـ .1933/ حزيراف/ 77ػ   جريدة حبزبوز ، بتاريخ، 1
 . 7915/ 11/ 7ػ    جريدة المدى ، بتاريخ 7
 ـ .7915/ 1/ 75 ػ    جواد ، قحطاف جاسـ ، المال عبود الكرخي ، جريدة المدى ، بتاريخ3
 ـ .7915/ 3/ 39ػ   حسيف ، عمي، عصر لي كواف ، جريدة المدى ، بتاريخ 4
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ػػػػ  الفكيكػػػي ، عبػػػداليادي ، اثػػػر الشػػػعر القػػػريض فػػػي اشػػػعار المػػػال عبػػػود الكرخػػػي ، جريػػػدة 5
 ـ،7913/ 1/ 77الدستور ، بتاريخ 

/ ايػػػار / 19د ، بتػػػاريخ ػػػ   القبػػػانجي ،   ، كممػػػة فػػػي ديػػػواف الكرخػػي ، جريػػػدة البمػػػد ، بغػػػدا6
 ـ .1961

/ 5/ 17ػػػ   القيسػػي ، زىيػػر ، شػػعر الكرخػػي وثيقػػة تاريخيػػة خطيػػرة ، جريػػدة البمػػد ، بتػػاريخ ، 7
ػ   العاني ، يوسف ، الكرخي بػيف الحمػـ والمسػؤولية ، جريػدة الجميوريػة ، بتػاريخ ، 8ـ 1967
 ـ .1987/ 3/ 79
مػال عبػود الكرخػي ، جريػدة المػدى ، بتػاريخ ػ   الكرخي ، حسيف ، طرائف مطوية مف حياة ال9
 ،71 /17 /7915، 
ػػػ   النعيمػػي ، ىاشػػـ ، لػػواء الشػػعر الشػػعبي يحممػػو  الكرخػػي دوف منػػازع ، جريػػدة الجميوريػػة 19

 ـ .1969/ تشريف الثاني ،/19بتاريخ ، 
/ 3مشػػرؽ ، بتػػاريخ ػػػ  الػػوائمي ، عبػػدالكريـ ، المػػال عبػػود الكرخػػي سػػيرة ومسػػيرة ، جريػػدة ال11

 . 7913نيساف / 
 
 
 


