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 الرؤية والمفهوم-والثورة والتغيير األدب
جووور  نوم مفهووم الوي  يعبور  وي جديودا وووو الثوور   األدبمفهوم  لم يكون        

رية الحديثة الثو األدبياتطالما تحدثت ننه و ,وااللتزام المرتبط بها  األدبورة  ي الث

سويما  وي الويووايا ال , وي مرحلوة تاريةيووة بط اسوومه بالمواوموةنلو  وجوه التحديود,وارت
لوم  إنوتعتبور الكلموة سو حا يووال  البندقيوة  ,معبرا نوم  كرووا أدباالكبيرة التي تنتج 
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الملتووزم بويووية سووامية والوورا    األدبالثووور  وووو  ب وواألدكووم ار,ر,ونلوو  ذلوو  ت
,وووو يوتورب موم مفهووم االلتوزام للواقع بالكلمة التي تحشد الجموع وتوحد الصوفو  

للنوواف  ووي ومووومهم االجتمانيووة والسياسووية  األديوو  أوالووي  يمثووا مشوواركة الشووانر 

نلو  ماويوة  ووم,كما ياألمرومواقفهم والوقو  بحزم لفعا ما يت,لبه ذل  مهما ت,ل  
 (1) وإر صواالكات  والفنان الي  يوتيي صراحة ووضوحا  الموقف الي  يلتزم به

ووو  كور   تعريفات متنونة منها ما وو تونوي بحوت ومنهوا موا األدبيةتعر ه المعاجم و

نلو   األمورومعنا  نلو  ذلو  يكوون محوزم , ي مكانه ال,بيعي  ي الحياة  األدبييع 
 إلو  نية ,واالنتووا  موم التيييود الودارلي  أواجتمانية  أوالوقو  بجان  قيية سياسية 

الفنوان موم اثوار وتكوون ووي   أو األديو التعبير رارجيا نم ويا الموقف بكا ما ينتجه 

العميو  بواجو  الكفوال ولمشواركته الفعليوة  وإلحساسهاآلثار محص  لمعاناة صاحبها 
 (2)غاية مم االلتزام( ي تحوي  ال

م  وي ازتولالملتزم قدم جان بو  سارتر رؤية معمووه لمفهووم اال ألدباو ي كتابه        

وتنعوا بوه يكوون الكاتو  م أنالمكتوب وو واقعوه اجتمانيوة البود  األثر أن بتيكيد  األدب
 نوم كوا ءويل الحوروب بوا انوه مسوؤو  م اليمس  الول أنوان يشعر بالمسؤولية قبا 

  (3) غيرواالةاسرة والرابحة ونم التمرد والومع وال,غيان و

 األديوو من,لوووا لكووا حركووة  ووي المجتمووع ويحمووا  األدبوظوواور ك مووه انووه يجعووا 
ننوود  غايووة سووامية ووووي  لووبدب إنتغييوور  ووي مجتمعووه,كما  إلحوودا مسووؤولية كبيوورة 

وان  دباأل إنوي  الصلة بووله:م إل يشير باحث ارر التغيير,و إل الثورة التي تؤد  

ولوه بموا ح متراب,وايكون  ي نيم الوقوت غيريوا  أن   بدكان صاحبه يعبر نم ذاتيته 
لوي  اووو  األدبوموياف االلتزام  ي (4)دانه بهمومهم ويةف  قلبه بآمالهم( ينب  وج

 أني واحتمالووه لمووا ينبغوو أمتووهبمووودار تكيفووه للمجتمووع وموقفووه مووم قيووايا  األديوو يووزن 

مم وظيفته  األدب تجريدمم الصع   أنوالء   ي به مم تبعات ومسؤوليات, ينه 
سو  وح إنسوانيةالجمالية وحبسه  ي غائية مادية تجعا منوه رسوالة اجتمانيوة سياسوية 

نووا  و أن إالالكوو م,التووي تميووز  نووم سووائر  نووون الوووو  و بعيوودا نووم الوظيفووة الجماليووة

ليسوت,يع  نالما تتدارا  يه الغايات والجماليات األدبتجعا مم  األدبالحدودا يعر ها 
 .األقاية ولموضونية نل  رسالته الفن إيصا 

والتغييور الوي  ننشود  ,ألرور معنا  العام واالنتوا  مم حوا   هو التحو  بالتغيير  وأما
والتغييور مو لم للثوورة  (5)الي  يمثا طبيعة العالم وقانون الووانيم  توضيحه ونا وو

ييور للتغ دواتالثورات الكبر   ي حيواة الشوعوب أوكثيرا ما مثلت  اإلنساني ي الفكر 

وسووببا للتغييوور,ومم  لووبدب االووي  تنتجووه الثووورة بوصووفها موضووون األدبنبوور ننهووا 
مفهوم التغيير المصاح  للثوورة يتعود  ويكوا الميودان السياسوي  أنالباحثيم مم ير  

وان التغيير الحويوي  ي تاريخ البشرية  ,والتغيير الجير  لميدان الظرو  االجتمانية

مم ,التغييور المنشوود أسوافمثوا وووو موا  قوارة جديودة  واستي,ان أمريكا باكتشا بدأ 
بوا  أمريكواالثوورة لوم تحود   وي  أنحويووة مفادووا  إلو ونا  ان المؤرريم قد توصولوا 

التغييور  أنوواعنونوا موم  إالوويا التغيير الموصود بالك م ونا ليس (6)باكتشا هابدأت 

يةتفوي  أنثبات المياد يكواد مفهوم ال إنطالما  األءيال ي الكون الن التغيير وو سنة 
يفوهووه الف سووفة  أموورووووو ,قووائم نلوو  التغييوور والتحووو   لبءوويالالن الووزمم المحوور  
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موم غيوروم,والن التغييور حتميوة الت,وور كوان التعبيور ننوه  أكثوروالعلمال والمفكرون 
 ,أدبوتولوود مووم  أدبوواموورتب,يم بووالثورة نلوو  الواقووع ,تلوو  التووي تنووتج  إليووهوالوودنوة 

ارض الواقع,لتتيو   إلو تظهور  أنتولد نل  الورق و ي الكلمات قبا  أدقوبصورة 

 والمعبر ننه.ها وصانع التغيير عصان  هو ,بالثورة والتغيير األدبصلة 
ا وية التغيير الم,لوب كثيور يت,لو   كورا منظموا وبصويرة ن إلحدا  األمةوما تحتاجه 

لثانيوة تنتصر ا م العالم وال ننعز  ن األول تغل   والمعاصرة لكي ال األصالةتوالن 

لمنشوود لتوجيوه التغييور ا إليوه,وونا يبرل دور المثوف الي  نحتوا   ننو,ع نم الجيور
 مووم الفوضوو  واالنهيووار والتسووي  والتشووتت والوهوور السياسووي والفووور األمووة إلروورا 

ة بعمليو ةالمستهد والحرمان , هي  العواما مجتمعة تمثا العوائ  الحويوية للتودم ووي 

ية وبالتيكيووود  وووان للتحوووديات الحيوووارالعربوووي موووم محنتووه , اإلنسوووانلتغييوور النتشوووا  ا
ارع الويات  وي نوالم متسو إثبواتالتي تبحث نوم  لبمةراصة بالنسبة  أوميةالةارجية 

م ليات بيمليل بالتحديات ,وبالنسبة للثوا ة العربية  ود تراوحت طريوة حفاظها نل  ا

,وت تمثا  ي نصوروا الزاورة يوم ارتب واألريرسلبي غال  وايجابي نادر  أسلوبيم
 لوباألسوو ووي حوويم يتمثووا  ,يةبمكانتهووا السياسوو رنلوو  التوويثيقوتهووا الحيووارية وقوودرتها 

 د انهوا العربيوة  وي وا ةالث أنولكم الم حظ بما يشةصه احد الباحثيم بووله:م السلبي

رضي والر   الم البحتةالماضوية  إل نملية النكوص واالرتداد  إل نم ذاتها تلجي 
شووكا وب إيووديولوجيايووت ئم مووع النموووذ  المحوودد  يعتووود انووه وا وود ال مووا أولكووا وا وود 

وع موم ع اآلرور تووع  وي نوالثوا وة العربيوة  وي تعاملهوا مو أندوغمائي مغل  ,والحويوة 

روور ووويا اآل أنتعوور   ووي دارلهووا  أنهووانيا( وااللدواجيووة الولوووة مووم حيووث مالشوويزو ري
ا تبورر ضوعفه أنها و   اليوات الود اع تور   وويا التفووق وتحواو  متفوق نليها ولكن

كان  أيايير العالم كله يدر  الحاجة للتغ أن(7) األيديولوجيةكا ة التبريرات المرحلي ب

  .نونه ومفهومه ووو ءين اجتماني يرتبط بالمجموع
المثووووف  وووي  أدوات أوووومطالموووا انوووه يمثوووا احووود  األمووورببعيووود نوووم وووويا  األدبولووويس 

 اتيوا يعوجحي أدباالملتزم نل  وجه التحديد ان, قا مم كونه  األدبتغيير,ويبرل دور ال

حوووق والحريوة والعدالوة االجتمانيوة ومحاربوة ال,ائفيوة وال كواألرض اإلنسانبويايا 
 التوي تمنحوه األ كوارمزيجوا موم ووي   إالولويس موضووع الثوورة  (8)البشرية وغيرووا

 أموورلشووعر العراقووي المعاصوور  انووه ثووورة  ووي اال وبالنسووبة لموضوووع ,سوومة مالثوريووة(
ر الن الشوع,ذلو  رموزا  أودة منوه مباءورة لت قصويقلما ر إذ, اليصع  تحديد م محه

يور وحركوة التغي األحودا يولود موم رحوم  أدبويالعراقي المعاصر حاله كحا  أ  نتا  

رة ثووثوريوا حتو  وان لوم تكوم ال أدبوانسوميه  أنيصو  نل  ذلو  ,والدائمة  ي المجتموع
م ماوية الثورة تتسع لتشما كا ما وو روار  نو أنطالما  ,وصفته األساسيميمونه 

 وي  وويا الفهوم لموضووع الثوورة قود سواوم أنويكفوي  ,دائرة التوبا السلبي لظرو  موا

 لة جديدةمم جمود  إل  حا األدبوالدة تيارات جديدة مثلت انع,ا ة  نية حويوية نولت 
 أصووابتالظهور,السوويما بعوود التغيوورات الكبيوورة التووي توووا رت لهووا نوامووا الوووالدة و

  لويايا النيا  والحرية والتغيير. اإلنسانيالتصور 
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 في الشعر العراقي المعاصر الثورة موضوعا
ائمووة تتصوودر ق أنهووابووا  ,ال األثيووركانووت الثووورة واللالووت موضوووع الشووعرال            

 أنوجووه الةصوص,والءوو   ووي الموضووونات التووي تتناولهووا الوصووائد الحديثووة نلوو  
تاريةا حا   كالتواريخ العراقوي الحوديث والمعاصور نلو  وجوه الةصووص كوان دائوم 

قود  الحيور  ي الياكرة الشوعرية للشوانر العراقي,والعوود الثواني موم الوورن الماضوي

لعالم اوالثورات التي غيرت رارطة البلد السياسية ورارطة  األحدا حفا بالكثير مم 
وتميووز بنووزوع ’وا واضووحا  ووي مجمووا النتووا  الشووعر  ,وانعكس صووداالعربووي نمومووا

الوي   واض  نحو االندما  بالمجتمع وقيايا  السياسية تحديدا ومعايشوة الهوم الووطني

غاة حويوية تعر  وقاحة ال, أسلحة إل حمله الشعرال  ي ضمائروم وحولوا قصائدوم 
ولوود ور   عوا الثوور ,مح,وات الف إلو والمحتليم وتد ع الشعوب وحراكها الووطني 

سوت الحديث ومووم المجتموع العراقوي وانعك األدبالعراقي المعاصر ومم قبله  األدب

لوة السياسية واالجتمانية واالقتصوادية نلو  ميوامينه بشوكا كبيور بسوب  حا األحدا 
 حو  للشعرالمنجز الفني الي  ت أن إال, األجنبيالفوض  السياسية والتبعية واالحت   

 إحودا  وي  أسهمونة مم الشعرال السيما ءعرال مدرسة الشعر الحر قد نل  يد مجم
كي الك سوي نند ءعرال االتجا   نيلفهانولة كبيرة رلصت الشعر مم التبعية الفنية التي 

 الشوانر قبوا ذلو  يعوي كوان ومنهم الكواظمي والزوواو  والرصوا ي والشوبيبي ,  وود 

السياسووية  األحوودا لوووه بمجريووات حالووة مووم االنفصووام نووم الواقووع نلوو  الوورغم مووم تع
 اظواأللفويورا  احود البواحثيم موم تعلو  واضو  بالشوكا  ما األمر,ورير ما يلةص ويا 

سويكي السيما الشعرال العباسيون الييم سار الشوانر الك ,والسير نل  ر,  الودمال 

نل  ر,اوم  كانت موضونات الوصيدة التوليدية مم مودي  ورثوال وغوز  ووي الونمط 
 إثبات ل إيعد معيارا للشانرية والتمكم,مع سعي وؤالل  كان النظم  يها أنبا  ,السائد

 بمم سبوهم ومم ناصوروم موم الشوعرال الغوربييم نلو  تيثرومونفي  أءعاروم أصالة

ا كوان غربوي وليتوه  عوا وننودو أوبشانر نربي  يتيثرنحو مايووله الشبيبي مم انه لم 
لعصور لمويتة التي لم تعد تتجاوب مع رول االتوليد والصنعة ا اثارسيةلص ءعر  مم 

ثا الي  يم الجواور  ءانر العراق الكبيراو  ءعرال التيار المعاصر و,(9)وحركته

 ,رشعر الحبرأينا حلوة الوصا بيم التيار الك سيكي والتيار الحديث المتمثا بحركة ال
, كام مم الح موأنوانهنكليز واك  بشعر  الثورات واالنتفاضات ضد المحتليم االود  

محرضووا  ونالجهووا إالولووم يتوور  قيووية  ووي توواريخ العووراق السياسووي الووي  ناصوور  

ومعاتبا يص  جام غيبه مم بركان ءوعر  المتفجور  وي وجوه ال,غيوان,ومم قصوائد  
 الثووورات الكبوور  ضوود االنكليووز أو  1920الوصوويدة التووي رلوود  يهووا ثووورة العشووريم 

الةيوووع والتووردد  أسووباب  المريوور نووم بالتسوواؤمووز   يهووا التحووري   و, وأنظمهووا

 (10): يوو 

 زععلى المتواني الموت هذا التنا  التواني في الحياة وقد قضى        إالم

 ائعــاخو بطنة مما يعد وج           أهلهان ـالدهر صنف أنالم تر 

 عليك بان تنسى وغيرك شائع  ودلة           أُكلت تأكللم  أنت إذا

 والشوارع أسواقهترددها    ق بنهضة        العرا أوضاعتحدث 

 امعـتستك منها المس ناسهأوشعبهم          إلنهاض أغياروصرخة 
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نود كد وحدة المصير والهم نؤلي أق,ار ووو يستلهم نيا  الشع  العربي  ي مةتلف 
  بووا تمتوود الثووورة لتشووما كووا ارض توووع تحووت ويمنووة التووا ,ال أديانووهو أطيا ووهجميووع 

 (11)الهند  يوو : إل تصا البري,اني ل

 في الشرق وحدة       كنائسه تدعو فتبكي الجوامع أنوقد خبروني 

 بشائر قد الحت لها وطالئع ــة      للعرب نهض أنوقد خبروني 

 تناضل عن حق لها وتدافعــر بعزمها        مص أنوقد خبروني 

 ر مانعلم يمنع الش إذاتهاب ـذوة        في الهند ج أنوقد خبروني 
 (12مالجزائر  ي قوله: إل انفعاال واالبلغ معن  تل  التي وجهها  األءدوالدنوة 

 جزائر كيلي بصــاعي حقود          عم في ضـراوته مقذع

 على موجع بالظلم باالوجــع         متشبع بالحقد باألبشـع

 خذي الوحش من ظفره وانزعي        ومن نابه حردا واقلـعي

 وامضــــغي        وسؤر قرارته, فاجـرعيوشقي مرارته 

 دعيه يذق ما أذاق الشــعوب       من الهول والفزع االفضع
ج موع انوه ينوتهالسياسوية  أءوعار وتبدو الدنوة الواضحة الصوريحة للثوورة  وي مجموا 

ي  وو والمفوردة الوووديمان كموا ووو واضوو   وي قولوه األسولوبتوليوديا يحيور  يووه  أسولوبا

 (13):الوصيدة نفسها

 يل من جثث ترتمي       وسرح القنا من دم ترتعيالخدعي 

 د المدرع والمدفعـفديت بخير الرؤس        حصي أطيحي

 سفعأفلم تشتعل كدم الثائرين          مصابيح في حالك 

تلفا وقعا مة ألءعار  أن إالوتمتز  الجزالة بالمتانة  ي مجما نصوص الجواور  

بيم لشعر  والية العربية وقوتها المةتزنة  ي المورو  اجمبيم الئم  ألنه ي النفوف 

حية   كانت النتيجة نصوصاالورال, إل التزوي  والتجما والنظر حاضر ال يحتما 
 الثورة . بإيواعتنب  

ا يدة  فشالوص بيغ   كب م كان التعبير نم الهموم الوطنية والبد مم اإلءارة إل  أن

 األحوودا  ووود توريبووا صوولته بووالجمهور,حت   ووي الشووانر  ووي التعبيوور الصووادق ننهووا و
ةلو   شولوا  وي اسوتغ لها ل أنهوم إالالكبيرة وقد يكون بعيوهم قود تور  بصومة وطنيوة 

 بصمة  نية حويوية .
يور   للفم والثورة ومغزاوما الحويووي,وقد كان ظهور حركة الشعر الحر نولة نونية 

التووي يعوودوا جووزلا مووم د.محمود النووويهي  ووي معوورض حديثوه نووم حركووة الشووعر الحور 

ياننوا جميوع مكونوات ك إلو الثورة بالمعن  الصوحي  تودرا  أنالثورة بمفهومها الشاما 
بشوور  ومنهووا وتشووما مجمووا نشوواطنا ال اإلنسووانيةالعربووي وتيوورب  ووي جووور حياتنووا 

انوه وموم وويا المن,لو    (14)وغيروا  واألدبيوالعلمي  الماد  والروحي واألر قي

لا الشوعر الحور موم وويا المنظوار الشومولي ويعود  جوز جديد ووووالشعر ال إل قد نظر 
 با آلنيةاالحاجة  أوطبيعيا مم حركة التغيير  ي المجتمعات وانه لم يكم وليد الصد ة 

 أنالشووكا الجديوود اسووتجابة لميوومون جديوود وينوووا نووم احوود النووواد قولووه  أنانووه يوور  

 ي  يوف أنيمكم  عنا الجتمالدنوة للتجديد  ي مجتمع يت,ور ت,ورا سريعا حاسما كم
 (15)سبيلها احد



 6 

 راداأل وو أنتؤكوود  (ونوال  الم ئكووة نفسوها  ووي مودمووة كتابهوا مقيووايا الشووعر المعاصور
لو  تلبيوة يفعلوون ذ إنمواالجديودة  األنمواطويةلوون  باألمةالييم يبدأون حركات التجديد 

لشوعر وان ا (16)سود الفوراا الوي  ينواديهم ل إ لحاجات روحية تبهظ كيانهم وتناديهما

ثوورة  التغيير الحويوي كموا انوه إل جات اجتمانية تنزع اوو حصيلة لح سافألباالحر 
وا ووع ,وتعوودد اربعووة دوالمجتمع دباألنلوو  جمووود الشووكا الوووديم والو,يعووة الفنيووة بوويم 

و   االسوت إلو الواقوع والحنويم  إلو لنشول الشعر الحر وووي النوزوع  أسبابا تفترضها

 ورةالثو إلو ظ   للنوزوع والودنوة  وأنها (17)الميمون وإيثارموذ  والنفور مم الن
حو نوالفني الي  يعجز نم مسايرة ر,  حركة المجتمع الدؤوبة  األدبينل  الجمود 

لحورا  اموم الوورن العشوريم ءوهد بدايوة  األربعينويالتغيير والثورة السويما وان العوود 

لشوعر اة والعالمية  كانوت انجوالات السياسي الي  غير وجه الةارطة السياسية العربي
ي كوا كوا الثوورات ال حووة  و إليوهالحر جزلا مم دوا ع التغيير الحويوي الي  نزنت 

 مكان  ي مغرب الوطم العربي ومشرقه. 

 رومأق,االشعرال العراقيون وانيم لوحدة نيا  العرب  ي مةتلف  لود ظاو         
 قينر العراير العروبة انتمالا للشايشعر بغ الوارئان, قا مم وحدة الهوية ,   يكاد 

مجتمع ,مم ونا  ود كان للحركات الثورية  ي ال ألرر ووو يهلا لتل  الثورة ويهتف 

 أنشودةقصائد مم ديوان م أربعالعربي حيور واض   ي ءعر السياب , ود رصص 
روور اتلوو  الثووورة التووي انوودلعت  ,الم,وور( للثووورة العربيووة  ووي المغوورب العربووي الكبيوور

باسووتو   الجزائوور ورحيووا المحتلوويم نووم  1963وانتهووت سوونة  1952مراحلهووا سوونة 

 (18):(راألرييوم ال,غاة موي  الوصائد ووي  إحد ي حيث يوو   نزرت, ب

 الملتقى..وانطوى الوعد على

 وظل الغد

 غد الثائرين القريب

 يدا بيد من غمار اللهيب

 .......القمة العالية إلىسنرقى 

 تضيق المدى بالحريقيس وإذ.....

 فيندك سجن ويجلى طريق..

 ..الدافئة بأطيافهويذكى 

 محياك باللهفة الهانئة؟

موم التوي جورد منهوا و المرأة إل حت  يوو  مالجا مغز  الم,ر الي  يوصد  بة,ابه 

 (19)الغز  وسيلة لمعالجة موضوع الثورة:

 إليكحين التفت  أمسنعم 

 تراءين كالهجس في مقلتيك

 ء المدى بالحريقيستضي وإذ

 فيندك سجن ويجلى طريق

 لنا الكوكب الطالع

 وصبح الغد الساطع
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 لووود اروور  السووياب بشووعر   موضوووع الثووورة مووم نبالتووه الوديمووة الموءوواة بالتهديوود
ر قصويدة الشوعر الحو أ و  إلو  أ كواروالونيد والتحري  وذم المحتا وما سوواوا موم 

 دالاألاجة  ي ال,رل والتوليديوة  وي الرحي  ونو  النص الشعر  مم المباءرة والسي

 لع نليهواالغربية التي اط األدبيةوالس,حية  ي التناو  مستفيدا مم انجالات المدارف 
تصوووير صوو بة الثووائرة نربيةمجميلووة بووو حيوورد( مووم  إلوو ,ثووم ينتوووا  ووي نووص اروور 

 راأل كواوموم رو   معالجوة وويا الموضووع يبوير  األنودال أسيرةالجزائر التي وقعت 

 بهبيسوولوكووا ذلوو   األسوويرولوويس  األسوورلتبوودو  أنهوواثوريووة ويمجوود باسووها قوتهووا حتوو  ال
  (20):الرائع وكلماته الموحية العيبة  يوو 

 يا اختنا المشبوحة الباكية

 الدامية أطرافك

 يقطرن في قلبي ويبكين فيه

 يا من حملت الموت على رافعيه..

 من ظلمة الطين التي تحتويه

 يةسموات الدم الوار إلى

 في شهقة واألحياء واألمواتوهللا, اإلنسانحيث التقى 

............ 

 يا اختنا المشبوحة الباكية

 الدامية أطرافك

 يقطرن في قلبي ويبكين فيه..

 المسيح أنتلم يلق ما تلقين 

 التي تفيدين جرح الجريح أنت

 الريح ألقبضالتي تعطين.. أنت

 أطفالنا أميا اختنا يا 

 أعمالنايا سقف 

 ألبطالناذروة تعلو  يا

 ما حز صوت البغي ساعديك

  األنبياءوفي غيبوبة  إال

 الدماء أنالسوط,  أن أحسست

 الضحايا, هباء أنالدجى, أن

 من اجل طفل ضاحكته السماء..

 يراألسواطومم ر   نا وية جميلوة بوو حيورد يلوج الثوورة  وي ننفوانهوا موظفوا ببرانوة 

 (21) يوو : ,مبتكرةنصرية ومعان  بي كاروالرمول ويشحنها 

 سنمضي في طريق الفناء إنا

 " حتى السماءأوراسولترفعي" 

 حتى تروى من مسيل الدماء

 كل الناس ,كل الصخور, أعراق

 حتى نمس هللا
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 حتى نثور..

  ووود كانووت لووه طريوتووه الةاصووة  ووي لتعوواطي معهووا  هووي ننوود  قوود لبسوواطيروبالنسووبة 

زة الوديموة ,وتلو  الغريو األسواطيرفوت تجسدت  ي تمثيوا رول الحيواة المعاصورة وارت

 الشعرية المبدنة نليه لوربط الحاضور بالماضوي والمسوتوبا بورول الحاضور,وويا ووو
ي التسووجيلي المعتوواد  وو األسولوبيةوور  نووم و, (22)الةالوودة األنموا  ووي  اإلبووداعسور 

ي,ووو  مووع الثوووار ثووائرا يسووتلهم التوواريخ ويوودنو دنوتووه معالجووة موضوووع الثووورة  

 (23):الثورة  يوو  إل تلمي   يها  تي الالصريحة ال

 لم يقرأون الن تونس تستفيق على النضال

 والن ثوار الجزائر ينسجون من الرمال

 ومن العواصف والسيول ومن لهاث الجائعين

 كفن الطغاة؟وما تزال قذائف المتطوعين

 يصفرن في غسق القنال
 لم يقرأون و ينظرون إلّي حينا بعد حين

 كالشامتين ؟
 علمون من الذي هو في ضاللسي

 سيعلمون من الذي هو في الضالل

 الينا صدأ القيود ..والينا صدأ القيود

 ..الينا

 ..نهض الحقير
م الووط بيوجواعنال  الم ئكة تةتوزن الحو  ممزوجوا  أءعارومثله كانت رونة       

يغيور  اموا قرأنوا ديوانهو وإذامغتا  والفرحوة ,للوطم والح  ال أغنياتلتكون المحصلة 

مزيجا  ناإلنسا ميساة  يها ت,ا (اإلندامتمتمات  ي ساحة م البحر نجد قصيدتها ألوانه
 (24) اليات والوطم,توو   يها مم

 في الساحة اجتمعنا.. اإلعدامتحت قرار 

 ودوال   أنجماثنين عيناهما بركتا 

 وشمس حزن تشرب من جرح برتقال  

  تسأل ماذا نحن أضعنا؟

 الغرقى األسيرة نو, والعيب, والحبالموت

 نحن ارتفعنا

 نحن مع البرق قد نصعنا

 ومن حليب الفداء والشمس قد رضعنا

 نحن حرثنا,نحن زرعنا

 خميرة األسىسنابل الموت,واتخذنا 

 لخبزنا,والسهاد في دمعنا جزيرة

 وفي مزاد الرياح بعنا

 ركام أحزاننا الصغيرة ا, اشترينخضرة أعمارنا

 ونحن ُضْعنا

 ذات ظهيرة
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 عطرها نحن قد رتعنا ي, فموت   وردة

 ونحن كنا براعم النار فاندلعنا..

 القانتة ةأنت, الفدائيكنت الفدائُي 

 ,وكنا مبتسمينإنا

 كنا نواأللم, نحيجمعنا الحب والموت 

 منتصرين..

 (25)حت  توو  مستشر ة الجرل الفلس,يني:

 في جبهة المشنقة نمرح

 في جدب زوبعة ُمحرقه طفلين يشتعالن خصبا

 المشنقةونرتقي سلم 

 وفوق ذروتها تنحني ياحبيبي

 تزرع في شفتي موقفاً,فكرةً,وشعلهْ 

 والموت قبلهْ 

 تمنحنا ثلجها المدَمى تُل أبيب ..
 راألسواطيجديد ووظفووا  أ   إل لود نوا ءعرال مدرسة الشعر الحر موضوع الثورة 

يودة نبورت نوم رية وحركة المجتمعوات بصوورة جدالثو األ كاروالرمول للتعبير نم 
ثوورة ال  إلووو نفسه النزوع رول المرحلة ورل التجديد الحويوي  ي الشعر العراقي,

يووو  ,نبد الووواب البيواتي  أءعاري,ا  ي  األس,ورة أقنعةمونعا بالح  مةتبئا رلف 

 (26)مم ديوان بستان نائشة: (اليات إل الهجرة م ي قصيدة 

 للدنيا.. األحمروحين عبرت الخط 

 عتمة نفسي شارات ضياء لمعت في

 الموتى األحياءوحوار مابين 

 األحياءوالموتى 

 سكنت روحي في الكلمات

 نهرا قدسه رمز كوني

 للدنيا اآلخرصار الوجه 

 اإلشراقصار 

 ظهر الوجه الخالد للحب

 اإلبداعانتصر 

 يكافح فيها بشروط الفن مت مدناق

 ..اإلنسانالشعراء من اجل خالص 

 يتوحودون معهوا اإلنسوانسالة يحملهوا الشوعرال تسوع  لةو ص الشعر ر أن هو يؤمم 

نفسوه يكورر   وي قصوويدة  األمورموع اءوراقة الةو ص المنشوود,ووو  أرواحهوملتشورق 
 (27)( التي يوو   يها:أثينامس ما 

 الشمس في معسكر اعتقال

 تحرسها الكالب والتالل

 ليلة مرت  ألفلعل 
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 لوال تزا

 "بنلوب" في انتظارها

 لنارتغزل ثوب ا

 "اوليس" في جزيرة المحال أو

 األغاللسف في ير

 تزال لعل في "االولمب"ال

 تستجدي اإلغريق آلهة

 عقيم البرق في الجبال

 طعامها النبيذ والخبز

 وآالم الماليين من الرجال

 قلت سالما!

 ..وبكى قلبي

 ..األطاللوكان الفجر في 

 يضيء وجه العالم الجديد

 ..األغاللوجه شاعر يحطم 

وظوف اسوتكنا  ال,رقوة الجميلوة التوي ي إلو مغز  ووي  الكلموات يفيوي  تيما أن       
,ووو يؤكود  كورة إليوهلتصو   وي الهود  الةواص الوي  يرموي  األسواطير يها الشانر 

يتويم مغوز  الب أنمحالة بفيا النيا  والصبر والثبات,كما  العبودية التي ستزو  ال

دة لهموم وبووير الثوورة  ووي النفووف وقيووايؤكوود مكانوة الشووانر  وي اسووتنهاض ا األريوريم
 الجموع لتحوي  الغاية الكبر  المتمثلة بالة ص.

لووديم الود كانت قيمة الشعر الحر تفوق  ي مغزاوا الحويوي مسالة التحرر موم الشوكا 

 مثلووت نووودة أنهووا إذمووا وووو ابعوود مووم ذلوو  , إلوو وقيووود  التووي طوقووت أننوواق الشووعرال 
تماءو  تبرؤيوة  اإلنسوانيةطورل الهمووم  وأنوادتالحويويوة  ذاتيتها إل الوصيدة العربية 

ا والمجتموع الن موضوونه األدبحوا التعبير نم رول الثورة  وي  أنهاورول العصر,

ن ا مكواكو وي  لآلرورموراة  إلو بصورته الشاملة والتوي يتحوو  الشوانر  يهوا  اإلنسان
نووم ومومهووا ,تعبر ءووالت أنوو مسوورحا للوويات ترتووع  يهووا  إلوو وتتحووو  الوصوويدة  يهووا 

 ورلجاتها متحررة مم اسر الويود الفنية الوديمة.
كيف ال ءعر  , أركانالشانر احمد م,ر  ود ءكلت الثورة ركنا واما مم  وأما         

ووو المنفي نوم الووطم الثوائر نلو  كوا ءويل ,والشوانر الوي  تكتسوي الموضوونات 

 موظفووا (ثووورة ال,وويممرة, يوووو   ووي قصوويدة السووةرية والمفارقووة المريوو بوويثوابننوود  
 (28)ال,يم: الرمز الموحي المتمثا بداللة

 إناءوضعوني في 

 ثم قالوا لي: تأقلمْ 

 لست بماءْ  وأنا

 من طين السماء أنا

 بنموي إنائيضاق  وإذا

 يتحطم!
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 خيروني

 بين موت وبقاءْ  

 ارقص فوق الحبل أنبين 

 ارقص تحت الحبل أو

 فاخترت البقاءْ 

 قلت:اعدمْ 

 وت الببغاءخنقوا بالحبل صي

 بصوت ابدي يتكلم وأمدوني

الشانر  ومم ر   المعن  الدارلي للنص تتكشف ثورة ال,يم التي يعنون  يها         

ؤثر يوقصيدته  ما بيم ريار الموت المتمثوا بيوياع الحريوة والبووال المووال  للوجوود 
ببغوال ال الموت  الي  يشوبه كو م األحيالك م  أنالبوال المتجسد  ي موت مشر ,ذل  

ظوا ادة التي تقورن بالعبرة المةتزنة  ي مفهوم الشه ما إذاقيمة له  الي  ال ائدة  يه ال

 تتكلم بك م  صي .
 إلوو يكوون رسوالة تتجسود الودنوة  أنالشوانر ثوائر وان الشوعر ينبغوي  أنوموم من,لو  

يوور تكفالمالثووورة التووي يوودوووا الشووعر الملتووزم والكلمووة الملتزمووة الثووائرة  ووي قصوويدته 

 (29):(والثورة

 والدفاتر باألقالمكفرت 

 كفرت بالفصحى التي 

 تحبل وهي عاقر

 كفرت بالشعر الذي

 يوقف الظلم وال يحرك الضمائر ال

 لعنت كل كلمة

 لم تنطلق من بعدها مسيرة  

 ولم يخط الشعب في آثارها مصيره

 لعنت كل شاعر

 فوق الجمل الندية الوثيرة

 وشعبه ينام في المقابر

 ل شاعرلعنت ك

 يستلهم الدمعة خمرا

 صبابة واألسى

 والموت قشعريرة

.............. 

........... 

 لعنت كل شاعر 

 اليقتني قنبلة

 !األخيرةكي يكتب القصيدة 
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تهكم السارر الم أسلوبهحيم يستةدم  أكثروتتجل  الدنوة الصريحة للثورة بوضول 
 (30)وو :ووو يةاط  الشع  الةاما الةانع الي  يرض  بمصير   ي

 الشعب  أيها

 لماذا خلق هللا يديك؟

 الكي تعمل؟

 شغل لديك ال

 الكي تأكل؟

 ال قوت لديك

 الكي تكتب؟

 ممنوع وصول الحرف

 حتى لو مشى منك اليك..

................................. 

.................. 

 حاش هلل 

 لقد سواهما كي تحمل الحكام

 الكراسي..ألدنى قدميك أعلىمن 

 أكتافهملكي تأكل من و

 من كتفيك أكلواما 

 أجسادهمولكي تكتب بالسوط على 

 ملحمة اكبر مما كتبوا في اصغريك

 هل عرفت اآلن ما معناهما؟

 إذنانهض 

 انهض وكشر عنهما

 انهض

 ودع كلك يغدو قبضتيك!

 نهض النوم من النوم

 على ضوضاء صمتي

 الشعب..وصوتي أيها

 !أذنيكلم يحرك شعرة في 

 علة بي االكال  أنا

 ال لعنة لي االك

 انهض

 لعنة هللا عليك!

 التوي األريورة األبيواتوتتي  سورة الغي  مم حا  الةنوع والةيوع  وي          

ر  ي تسر,ووكيا كان م, يغادر  يها الشانر حدود الصبر غاضبا لما يرا  مم حا  ال

شوتائم نز ءوعر  بالحدود لديه يحا ظ نليها حت  اكت ثائرا مجلج  صوته ال أءعار كا 
 .يبعث الشعوب النائمة مم سباتها ال,ويا أنوالهجال ال ذع,غايته 
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وموة قصوائد  بالودنوة المكت اآلرروحميد سعيد الشانر العراقي المعاصر قد وء  وو 
التي تولنت ونا وونا  ممزوجة بشوعر  الحربوي السويما  وي حورب السونوات الثموان 

–اسوي الثمانينوات  وي الشوعر العراقوي ب,وابع سي ثورا طبوع نوود أدبيواالتي رلفت تراثا 

يية التي يتناو   يها بواقعية رفيفة ق (محمد البوا م,يوو   ي قصيدة نسكر  صر 
 (31)تحت ضغط المهاترات السياسية وضغ,ها: إليهاالييم يساقون  واألبنالالحرب 

 هم يقتلون الشعر

 صبا القصيدة يستفز الموت إن

 سهم الينا..ايخرج من وسو

 مقبرة..ونصمد يأتون

 راية

 وطنا

 ويضحك..

 محمد تعرف يا أنت

 فارقتنا.. ضحكتنا التي ما أن

 قد يبدأ العصيان منها..

 وسيكتب التاريخ عنها..

الرح  الي  حلو   يوه ءوعرال التيوار الحور حويم يجعوا قيوية  اإلطاريةر  نم  وال

  (32) يوو :وطنه وي قيية الثورة العربية  ي كا ءبر مم ارض العروبة 

 مدن النار إلىبي غضب الوجدان العربي  أسرى

 حملتني ريح الثورة

 شوكية أزهارباقة 

 لفظتني

 عدت غريبا..

 افياء المدن الكبرى أتعودلم 

 غرف المسؤولين أو

 عرتني افياء المدن الكبرى

 أثوابيسلبتني 

 الفتة الجرح القادم من عام الثورة..

 في بابي

 ..اباألعراشهد يا زمن الزعم غرور 

 حرير السرر الوردية.. الصحراء أشواكلن تتسلق 

 (33)ويوو  محفزا مستفزا مشانر الر    ي ذاته التي تمثا مراة صادقة لآلرريم:

 أياميوجه  امتقع يا

 تحملنا من اآلالم إناكفى 

 فيه الكفاية ما

 ُمزقْت راياتنا..جفت ينابيع لنا..

 نحن صنعناها وقدمنا العيونا..
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 ..ألعماقاوسقيناها من 

 فجرنا الينابيع السخية..

 سرقوا الشمس التي عشنا بها..

 في جرح هابيل..

بووال  الرايات التي مزقوت والينوابيع التوي جفوت والشومس التوي سورقت رموول لل        

التووي ييوو,رب الشووانر دانيووا للعصوويان مووم اجووا اسووتعادتها,انه نوودال رفووي للثووورة 

وتها صولدبابات وتشوتتها مودا ع الحورب ويغيو  واستعادة الحياة التي تدوسها جنالير ا
ثورة الشوانر المكبووت الوي  يغوص بهوا وووو يور  موقفوه  أنهاتحت ودير الرصاص,

 الووطم الميسوور بحكوم إلو مشتتا بيم الد اع نم الوطم ضد ندو ءرف وبيم النظور 

 حروب ال نهاية لها. أتون ي ال,غاة الييم يغامرون بمصير  
عودو وتوارة المتنونة تارة نل  المحتا وتارة نلو  ال أءكالها ي وتتجل  الثورة         

نبوود الوورلاق نبوود الواحد,الشووانر الووي   أءووعارنلوو  النفوووف المسووكونة بووالموت  ووي 

 التوي (النوييرمالوجوع وتنووا بويم نووود الوزمم ,يووو   وي قصويدة  ألموانناصر تول  
موز  م( توظيفوا يريوظف  يها رمزية قصة ال,و ان  ي قصوة نبوي ن نولمنليوه السو

  (34)ال,و ان التي ينشدوا واثوا مم حويوتها:–الثورة  إل 

 كلما احترقت عشبة

 األرض أوردةرجفت كل 

 مسامة حب ستغلق في لحظة بابها أن

 أن قطرة ماء تدور على نفسها اآلن مهملة..

 وتعود لتقبع في مخزن الموت..

 يا عصر كل الحرائق

 التائهات واألنهر

 هيء الفلك

 ضمن لنوحْ وا

 من يصدقه

 طوفانك الغد آت.. أن

 طوفانك الغد آت.. أن
 (35): وصبر  الشع  نظمة  يها يصور أرر ويوو  مم قصيدة جميلة 

 تعبوالشعب هيهـات ي ..منذ خمسين صبره            وقد تعبواأدمواهو الشعب 

 ضربملقد حًز حتى لم يعد فيه مبـــضع             وقد شًج حتى لم يعد فيـه 

 وتعلم مـــا يأتيه شعب مخًضبالنحر ينفث غيضه              بـفأرغى خضي

 بيرك الردى كيف أفراسهو الشعُب..فانظر حين تدعوه باسمه             وتُسرُج 

السووابوة تتيو  الثوووة الكبيوورة واالنتوداد العووالي بووووة  األبيوواتوموم روو   تمعوم         
كس ما نرا   ي قصائد ءعرال ارريم استةدموا الشع  نل  الثورة والنهوض نل  ن

طريوة السةرية واالوانة مم الي  والةنوع الي  تظهر  الشعوب نلو  نحوو موا رأينوا 

 وي الوصوائد العربيوة  ألفنوا مفًةوم  أسولوب إلو نند احمد م,ر,وموع ميوا نبود الورلاق 
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ءوانر  انتودنا  موم أرواذ بيسولوبيعبر نوم رول الثوورة والتوثو   أنالوديمة است,اع 
 كبير مثله.

محنوووة العوووراق المبتلووو  بوووواالحت   الوووي  لرع المووووت  وووود تلواووووا الشووووعرال  وأموووا

المعاصرون بوالوجع والرغبوة الصوادقة بوالة ص ووواوي ثوورة جديودة تولود بم مو  
 أوودا  أية وألجا اجالوجديدة لت,هير وجه العراق مم دنس الغزاة تحت أ  مسم  

 (36)الساند : يوو  الشانر نار كانت حروبهم,

  األصدقاء أيهافال تزعلوا 

 سوف انطركم كل يوم وأنا

 وازرع عينا على دربكم اثر عين

 لنصنع منا بالدا بال رافدين

 أضرحةوال  أولياءبال نفط ال 

 ونحرق تاريخ كل البالد

 األسئلةفتاريخها مولغ بالدماء مع 

 سوف نبني بالدا إذا

 ولو لحظة في يديها اونغفو

 ..إليهارنا من جديد ونكتب اشعا
نلوو  واقووع  لسووعي للثووورةتوودوم وا نبووي التوويمر مووم حووا  ال إلوو صووريحة ووووي  دنوووة 

اليويف والشريرة قدرا للعراق ,الثورة نل  الةو   واألروالالةبيثة  األياد ارتيته 

سوفرا  سوير الثوائريم أسوفار إل واالستس م ,ثورة تعيد كتابة تاريخ الثورات وتييف 
 .صراراإلمكتوبا بحبر 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  في الشعر العراقي المعاصر المالمح الفنية لصورة الثورة
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قيموووة الشوووعر تن,لووو  موووم طريووووة تعاطيوووه موووع موضوووونات  أنالءووو   وووي            
موضوووع  أن,ومم ال,بيعووي اإلنسووانالحياة,السوويما الموضووونات المصوويرية  ووي حيوواة 

ه موم مجورد كونو أنمو وموديات  عادأب إل الثورة موضوع حيو  يتسع كما قلنا سابوا 

ورة موع ثو رأينواالمتنونة,وقد ت لمت صوورة الثوورة وم محهوا كموا  أودا هنشاطا له 
موالشعر نل  وجوه  األدب إل الشعر العراقي المعاصر بشكا واض  والفيا يرجع 

 أودا وووووهلتحويووووو  المجتموووووع العراقوووووي وحشووووود طاقاتوووووه  تحريووووو الةصووووووص(  وووووي 

حووووو  االنتوالووووة الفنيووووة  المعاصوووور قوووود يشووووعر العراقوووو,ووكيا وجوووودنا الالمشوووورونة
 األرضونجوو  لوويل   ووي التعبيوور نووم رول الثووورة التووي كانووت تجتووال  والموضووونية

جو  نالعربيوة ,وقود  الثوورةالعربية وتحديودا  وي نوود الةمسوينات الوي  يعود بحو  نوود 

  وي أصودائهاصورة  نية موحية تتجاوب مع  إل الشعرال  ي تحويا موضوع الثورة 
 تورو  وووي ال,صورة ررقت التركي  الميلو  الوائم نل  التصوير المجورد قلوبهم 

 الشانر وحس  با تعبر نم كا ما يشعر بوه موم تودارا بويم الفكور رأفيدور  ي  ما

توي ود  الشعر الحديث ووي ال أنهاكما (37)والعاطفة وليس ونا  حدود الستةدامها
 بصوورية  ووي جووروووا أن صووورة الثووورة واغلوو  البوواحثيم  يوورون  ,تجعلووه  نووا حويويووا

 ي حيم للواقع والوائم نل  ترجمة الحسي إل  ماد  , تبالكلماالنتمادوا نل  الرسم 

مبودأ  تتجه الدراسات الحديثة إل  انتبار اللغة المجاليوة ووي اللغوة الشوعرية ور يوت
والعورب  الي  سارت نليه الرؤية النوديوة الوديموة ننود الغوربييم األ  طونيالمحاكاة 

 (38)نل  حد سوال 

العراقووي المعاصوور مووم روو   نماذجووه  األدبولووو تتبعنووا م موو  صووورة الثووورة  ووي  
تووي  ريووال الثووورة ال ,أرحوو التوليديووة إلوو   يووال  األطوورالسووابوة وجوودناوا تةوور  نووم 

 وصوا إلو  مرحلوة ألنوهبوالعجز ءووكية تشوعر   ألووارتحما الشانر حميد سعيد باقة 

رة وصو(39) م مداوا المتمثا بالشع  الثائرنوو يعي  منو,عا نتها واحانت  يها س
ة  وي الونفس إلو  انت تعبيورا غيور مباءور نوم حاجوة ملحوغر  المسؤوليم والتر  ك

 ي حوويم تعووالج نووال  الم ئكووة والسووياب موضوووع الثووورة بصووورة التغييوور والثووورة,

رة( اليات/الثوان, قا مم الدارا إل  الةار  األرح ,لتص  نندوما معادلة م أوض 
دوما ووو ما كشفته قصائ ي ءعروما  وكان لنيا  الثوار العرب مكان أثير,باتجاويم

 السويما قصويدةوووو الحوا  نفسوه موع الثوورات العراقيوة  , ي ثورات المغورب العربوي
 (40) : ي العراق 1958نال  التي غنت  يها لثورة 

 وحنين أشواقمهوريتنا فرحتنا يا حرقة ج

 أعوامانحن عطشى لك 

  أحالماجعنا وسهرنا غذيناها 

 ملكناها دفقة ضوء ويقين واآلن

ضوومم االتجووا  الووواقعي  ووي ءووعروا السوويما  توويتيومعهووا الكثيوور مووم الوصووائد التووي 
الص ة وي المعاد   أنوالتي قالت  ي مودمتها م 1979مجمونتها مللص ة والثورة( 

ة  وي ءوعروا كانوت مزيجوا صوورة الثوورة الجزائريو أنكموا (41)الموضوني للثورة(

مم الياتية والواقعية وتن,ل   ي بنائها مم الدارا إلو  الةوار   تنودمج بحالوة يصوع  
دمجوووا السوومة   ووي ووويا الصوودد أنهوومومووا يحسوو  لشووعرال التيووار الحوور ,الفصووا بينها
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البصرية للصورة بالةيا  ب,ريوة بعيدة نم التوليد , هم قد نولوا مفهوم المحاكاة الوديم 
 (42(توو   يهاأ   اللغة المجالية التي تستثمر إمكانيات اللغة نفسها, إل  

 ونحن منحنا لوصف جراحك كل شفة

 المرهفة أسماعناوجرحنا الوصف,خدش 

 حملت القيود الثقيلة وأنت

 وحين تحرقت عطشى الشفاه إلى كأس ماء

 حشدنا اللحون وقلنا سنسبكها بالغناء

 ونشدو لها في الليالي الطويلة

 الإذاته الي  نجد  نند السياب  ي قصوائد  التوي نالجوت موضووع الثوورة  األمر ووو

نجوود  ووي  مووانحووو  ويتوور  للوودارا مسوواحة ضوويوة نلوو  أكثوورانووه ينسووج مووم الةووار  
 (43):قوله

 لم يقرأون الن تونس تستفيق على النضال

 والن ثوار الجزائر ينسجون من الرمال

 ومن العواصف والسيول ومن لهاث الجائعين

 كفن الطغاة؟وما تزال قذائف المتطوعين

 يصفرن في غسق القنال
 لم يقرأون و ينظرون إلّي حينا بعد حين

 كالشامتين ؟
 سيعلمون من الذي هو في ضالل

ا بنووال الصووورة الشووعرية ننوود ءووعرال التيووار الحوور وكموو أدواتتمثووا احوود  واألسو,ورة

 وقلموا رلوت قصويدة ار أءوعظهرت نند السياب ونال   ود وظفها البيواتي  وي مجموا 

ميووة اليونانية التي ارتب,وت برمزيوة ن األساطيرمنها  بنلوب واوليس واولم  رمول 
 (44)نند  مع  كرة الثورة نل  العبودية وال,غيان والثورة المنتظرة,يوو :

 لوال تزا

 "بنلوب" في انتظارها

 تغزل ثوب النار

 "اوليس" في جزيرة المحال أو

 األغاللسف في ير

 تزال ي "االولمب"اللعل ف

 تستجدي اإلغريق آلهة

 عقيم البرق في الجبال

 طعامها النبيذ والخبز

 وآالم الماليين من الرجال

 قلت سالما!

وتوظيفه لهوا بموا يعكوس  األس,ورةوتتي  طريوة كا ءانر  ي تعامله مع             

 بوينهموا التيوار الحور الورواد قود وصوف ها,ونموموا  وان ءوعر ودرجة تويثر  ب أسلوبه
 بوينهم وي حويم وصوف ءوعر موم جوال بعودوم كحميود سوعيد وغيور   إحسافءعرال 

بالصوورة كموا يور  احود البواحثيم  األدالءعرال وني ووو توسيم انتمود موم رو   
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يتمثا  ي ما يسميه أدال مدارا دارا( نند ءعرال اإلحسواف ومداروا روار ( ننود 
 .(45)ءعرال الوني

التوي تتجواوب  ي الشعر  ير نل  موضوع الموسيو هم  ي التصووقد انعكست طريوت

يا وونولوة ممتوالة  وي  أحودثواقود  أنهوموالمعورو  ,ر قوا  مع تفاصيا الصورة تجاوبوا
بويم  تحويو  تنواغم نفسوي إلو الجان  يتجاول قيية التحرر مم الشكا الوديم للوصويدة 

التوويثر الفنيووة للبنووال الشووعر ,ووي التووي تعكووس قيووية  واألسووسالميوواميم الجديوودة 

  ويرالعربوي ووموموه, اإلنسوانبالتيارات الشعرية المعاصرة التوي امتزجوت بويوايا 
  كوارأ عإيووامركز الريادة وو استةدام  إل احد الباحثيم المحدثيم بان ما د ع ءعروم 

لملزموة ايووم نل  التوال  والترديد لتحوي  االنسجام الم,لوب  ي غيواب الوا يوة  الي

حريوة وال,بيعوة ب األءويال   والمعجم الشعر  البسيط واستةدام ,وكيل  استةدام التد
 (46) .جان  رمول الحياة اليومية والحوار الدارلي إل 

 اثوارالشوعر قود تحوو  تحوت وطوية  أننبود الورلاق نبود الواحود نجود  إل وحيم نصا 

 موزيج موم س سوة النمووذ  الحور وجزالوة إلو استه   النمووذ  الحور ننود الشوعرال 
 السياسوووية الكبيووورةالتصووواقا بوووالواقع بسوووب  التحووووالت  أكثووور وأصوووب لووووديم الشوووكا ا

 (47) يوو :وانعكاساتها الفنية نل  واقع الوصيدة العراقية ,

 كاررج والظالم له اعتفليس سواك يس             أوقد                     

 ـارانجبيديك للكسر             ,فلن يرجى بغير  أوقد                     

 رثائريك فـــال قرا            ستمزق اآلذان صرخة                     

 المزار زار غدا وان شط                ـستريهمو قرب الم                     

الةصائص التي ميزت الوصيدة المعاصرة  ي العراق قد صاد ت  نأوخالصة القول 

ا صولبة سوار نليهو أرضويةوالتنووع الوي  رلو  رحبة تتمثوا بوالثرال الموضووني  ا اقا

العراقوووي المعاصووور رصوصووويته الفنيوووة التوووي يسوووتمدوا موووم  األدبءوووعراؤ  واكسووو  
رصوصوووية المجتموووع العراقوووي والشةصوووية العراقيوووة التوووي تعتوووز بعموهوووا الحيوووار  

 وانعكست تل ,ونروبتها والتي نجزت كا قو  االستعمار والظ م نم سلةها ننها 

 قصوويدة حيووة بينهووانوووو   أننووا ا النتووا  الشووعر  والفنووي ممووا يمكنمووالم موو   ووي مج
منوا   كور  ر يوع جعلوت موم  إلو وتنتمي  واألحدا ومت,ورة تواك  حركة التاريخ 

ت  ءو وي  أصودائهاالتوي تتبعهوا متجاوبوة موع  واألدبيوةالعراق ساحة للثوورات الفكريوة 
 الوطم العربي  ي ءرقه وغربه.  أصواع
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  193ر العربي الحديث  ي العراق/ت,ور الشع  -8
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 .1935/48طبعة نام -الديوان -9

 50نفسه/ -10

 1961/118 نام طبعة –الديوان  -11

 .120نفسه/ -12

 .462ينظر قيية الشعر الجديد/ -13

 .484نفسه/ -14

 .41قيايا الشعر المعاصر/ -15

 47-42نفسه/ -16

 1/261الكاملة األنما –ديوان بدر ءاكر السياب  -17

 1/262نفسه  -18

 265-1/264نفسه  -19

 1/269نفسه  -20

 301ينظر األس,ورة والشعر/ -21

 1/243 األنما  الكاملة -السياب ديوان بدر ءاكر  -22

 .177يغير ألوانه البحر/  -23

 181نفسه/ -24

 114بستان نائشة/ -25

 39كتاب المةتارات/-نبد الوواب البياتي -26

 17احمد م,ر/-األنما  الشعرية الكاملة -27

 74نفسه/ -28

 343نفسه/ -29

 150إيواع بابلي/ -30

 1/156ديوان حميد سعيد  -31

 1/134نفسه  -32

 2/221األنما  الشعرية-نبد الرلاق نبد الواحد -33

 2/233نفسه  -34

 62قصائد مم الشعر العربي المعاصر  ي العراق/ -35

  15ف.م.بورا/0التجربة الة قة -36

 31ينظر الصورة والبنال الشعر / -37

 1/156ديوان حميد سعيد -38

 44ءجرة الومر /    -40

 278/العربي الحديث دراسة  ي ءعر  ونثر  األدب  -41

 110ءجرة الومر/ -42

 1/243الكاملة األنما –السياب  ديوان بدر ءاكر -43

 .39المةتارات/-نبد الوواب البياتي -44

 .70/ينظر، ويكون التجاول -45

 .140حركات التجديد  ي موسيو  الشعر العربي الحديث/ -46

 .2/203األنما  الشعرية -نبد الرلاق نبد الواحد -47
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 المصادر
ار د -د.سوالم الحموداني ود. وائ  مصو,ف  احمود-ي الحديث دراسة  ي ءعر  ونثر األدب العرب -1

 .1987-الموصا -الكت  لل,بانة والنشر

 .1967-بيروت -2ط-دار اآلداب-جمة :جور  طرابيشيتر-جان بو  سارتر-األدب الملتزم -2

 .2009-سوريا -1ط -دار الينابيع -نبد الرلاق صال  -األس,ورة والشعر -3

 .2001 -لندن -2ط -احمد م,ر-ما  الشعرية الكاملةاألن -4

الة رسوو-جووواد إسوومانيا نبوود ن الهشوويم-االلتووزام  ووي الشووعر اإلسوو مي الفلسوو,يني المعاصوور -5

 .2011-غزة-الجامعة اإلس مية-كلية اآلداب–ماجستير 

 .1979-بيروت-دار العلم للم ييم-احمد أبو حاقة -االلتزام  ي الشعر العربي -6

 -الووواورة -1ط-دار الشووروق -نزيووز السوويد جاسووم-يووواع بووابليمقرالة  ووي ءووعر حميوود سووعيد(إ -7

1990. 

 .1989 -الواورة -1ط -دار الشروق-نبد الوواب البياتي-بستان نائشة -8

 .1977-بغداد-منشورات ولارة اإلن م-ترجمة:س  ة حجاو  -ف.م.بورا -التجربة الة قة -9

ف د.نلوي نبوا -ث  وي العراق,اتجاووات الرؤيوا وجمواالت النسويجت,ور الشوعر العربوي الحودي -10

 .1975-بغداد-منشورات ولارة اإلن م -نلوان

 .1993 -بيروت-1ط -دار الساقي –تركي الحمد -الثوا ة العربية أمام تحديات التغيير -11

-ترجمووة: سووعد مصوولول -ف.موريووه -حركووات التجديوود  ووي موسوويو  الشووعر العربووي الحووديث -12

 . 1969-رةالواو

 2011-الواورة-دار الحياة-األنما  الشعرية الكاملة  -ديوان بدر ءاكر السياب   -13

 .1935 -النجف-م,بعة الغر  -ديوان الجواور  -14

 .1961-بغداد-5ط-محمد مهد  الجواور -ديوان الجواور  -15

 .1984 -بغداد -1ط -م,بعة األدي  البغدادية -ديوان حميد سعيد -16

 .1968  -بيروت   -1ط–دار العلم للم ييم  -نال  الم ئكة –الومر  ءجرة -17

 مصر.-دار المعار  -د.محمد حسم نبد ن-الصورة والبنال الشعر  -18

 .200-بغداد-دار الشؤون الثوا ية -نبد الرلاق نبد الواحد,األنما  الشعرية الكاملة -19

-بيووروت -1ط-دار الكنووول األدبيووة -وممحموود مظلوو-كتوواب المةتووارات-نبوود الوووواب البيوواتي -20

1998. 

-بيوروت-1ط-المنظموة العربيوة للترجموة -ترجموة:ن,ا نبود الووواب -حنوة ارنودت- ي الثورة -21

2008. 

نبد  مؤسسة جائزة -نبد العزيز محمد جمعة -قصائد مم الشعر العربي المعاصر  ي العراق -22

 .2011 -الكويت -العزيز سعود الباب,يم لإلبداع الشعر 

 .1967 -بغداد -3ط-مكتبة النهية -نال  الم ئكة  -قيايا الشعر المعاصر  -23

 .1971 -الواورة -2ط-دار الفكر-د.محمد النويهي–قيية الشعر الجديد   -24

 .1984 -بيروت -2ط -دار العلم للم ييم -جبور نبد النور -المعجم األدبي -25

الشووعر العراقووي الحووديث، محموود الجزائوور ، ويكووون التجوواول، دراسووة نوديووة معاصوورة  ووي  -26

 .1974، الجمهورية العراقية، سلسلة الكت  الحديثة، اإلن ممنشورات ولارة 

 .1998-الواورة -الهيئة العامة لوصور الثوا ة -نال  الم ئكة -يغير ألوانه البحر -27
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