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 :الملّخص

محاولة الّمحظة الّشعرّية اكتشاف لّشعرّية العنصر الباني الّرئيس تمّثل الّصور ا
، وقد عني ىذا البحث باإلجابة عن سؤال كيف مّثمت االواقع الموضوعي وعكسو جماليِّ 

الّصور الّشعرّية في القصيدة العراقّية محتوى الّمحظة الّثورّية االجتماعي بعد ثورة تّموز 
 ؟ ٜٛ٘ٔعام 

يتكّون البحث من شّقين تنظيريٍّّ وتطبيقيٍّّ يقعان بعد مقّدمةٍّ واصفةٍّ.يعالج 
، ويعالج اوحديث   االّشق التنظيري تطّور مفيوم الّصورة الّشعرّية في الّنقد األدبي قديم  

الّشق الّتطبيقي الكيفّية التي صّور بيا الّشاعر العراقي المحتوى االجتماعي الّسياسي 
في )العراق( حتى الّسابع من  ٜٛ٘ٔرّية بعد الّرابع عشر من تّموز عام لّمحظة الثو 
االىتمام عمى مصادر الّصورة الّشعرّية، وأنماطيا المتمّثمة  امرّكز   ٖٜٙٔشباط عام 

 بالّصور الفاعمة والّصور غير الفاعمة.
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Abstract: 

The Poetic Images represent the main structural element of the 

poetic moment's attempt to discover the objective reality and reverse it 

aesthetically. 

In this research I try to answer of question of how did the 

poetic images in the Iraqi poem represent the content of the social 

revolutionary moment after The Revolution of July 1958? 

This research consists of two theoretical and practical sections 

that are located after A descriptive introduction. 

The theoretical section deals with the development of the 

concept of Poetic Image in literary criticism, both ancient and modern. 

The practical section deals with how the Iraqi poet portrayed 

the socio – political content of the revolutionary moment after the 

fourteenth of July 1958 in Iraq until the seventh of February 1963 

focusing attention on the sources of the Poetic Image and its patterns 

of Active Images and Ineffective Images. 
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 :المقّدمة

من ثورات الّتحّرر  ٜٛ٘ٔتعّد ثورة الّرابع عشر من تّموز في )العراق( عام 
الوطني التي أسيمت بقياميا في تحّرر شعوب عالم األطراف أو ما يصطمح عميو 
بشعوب العالم الّثالث، وتقويض الييمنة الكولنيالّية االستعمارّية وتدشين حقبة ما بعد 

 الكولنيالّية. 

اق( فّجرىا الجيش، ومنحيا الّشعب بنزولو إلى الّشوارع ثورة تّموز في )العر 
في  جوازّية التي كان ليا اليد الطولىغير أّن الطبقة البر  صفتيا الّثورّية، اومؤازر   امرّحب  

الّتخطيط لمّثورة وتنفيذىا، ثم جني المكاسب من الوضع الّثوري الجديد لم تكن موّحدة  
لّثورة وتناحرت في ما بينيا مبرزة  ثالثة مواقف من ، فكان أن انقسمت قوى ااآيديولوجيِّ 

نتميجينسيا العراقّية في ما المناوأة، والقمق، ولقد عّبرت األالّترحيب، و  -الّثورة ىي:
  أنتجتو من معارف عن ىذه المواقف الّثالثة.

وبما أّن الّشعر اكتشاٌف جماليّّ لمواقع الموضوعي تمّثل الّصور فيو العنصر 
ّرئيس، فقد عني الباحث في ىذا البحث بالكيفّية التي صّور بيا الّشاعر الباني ال

العراقي المحتوى االجتماعي الّسياسي لّمحظة الّثورّية، وتتّبع مصادر تشكيل الّصور 
 افنيِّ  االمضموني لمحظة الّشعرّية بوصفيا انعكاس  ّشعرّية وأنماطيا البانية اإلطار ال

 ٚحتى  ٜٛ٘ٔتّموز عام  ٗٔراقي المنظوم في المّدة من لمواقع الّثوري في الّشعر الع
 بحثّية  كاشفة . ا، ولقد اّتخذ من المنيج الّتكاممي طريق   ٖٜٙٔشباط من عام 
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(8) 

 لــــــــمدخ

نساني وعن التفكير توجدان بصورة مستقمة عن الوعي اإل"إن المادة والطبيعة 
روم من خاللو الباحث  لصياغة تصّورٍّ يمق . ستكون ىذه الحقيقة منط(ٔ)والمشاعر"

 فيم مصطمح الّصورة الّشعرّية.

في معارف إنسانّيةٍّ عّدةٍّ معنّيةٍّ بوصف وتفسير  داالِّ  اُتْسَتْعَمُل الّصورة مصطمح  
عالقة الوعي بالمحيط الخارجي أو الواقع الموضوعي لمّذات اإلنسانّية الفردّية والمجتمعّية، 

الّصورة أو الّتخّيل بين مصطمحي الّصورة الّذىنّية والّصورة  وقد مّيز )مجدي وىبة( في
ىن مع غياب األشياء التي  -المجازّية. فالّصورة الّذىنّية ىي: "عودة اإلحساسات في الذِّ

َيغ المُّغوية التي  -، أّما الّصورة المجازّية، فيي:(ٕ)تثيرىا أو تعبر عنيا" " مجموعة الصِّ
 ا. وقد اتفق النُّقَّاد ُعموم  اوصفيِّ  ياء واألفكار المجرَّدة تمثيال  ُتستعمل من أْجل تمثيل األش

 .(ٖ)عمى أن ىذه الصور الَمجازية تعبير عن صور مرئية يتمثَّميا الَخَيال"

ما يوىن تعريفي )مجدي وىبة( أّنو يبنييما عمى أساس التفريق بين الّتفكير 
إذ إن عودة اإلحساسات لمّذىن مع غياب األشياء التي تشير إلييا أو تعّبر  ؛والكالم

عنيا تتطّمب كمماتٍّ أو عالماتٍّ لسانّية  عمى حّد تعبير األلسنّيين ييتدي بيا الّذىن 
إلى ما يفّكر بو؛ ألّن المدلوالت تتكّون في الّذىن مع تكّون الّدوال عنيا، وأّما تمثيل 

، فقد يكون باستعمال الّصيغ اوصفيِّ  ياء واألفكار المجّردة تمثيال  الّصيغ الّمفظّية لألش
، وينّم كال ااعتباطيِّ  ، وقد يكون باستعماليا استعماال  امجازيِّ  الّمفظّية استعماال  

، ال كما حّدد اأو حّسيِّ  اعقميِّ  ااالستعمالين عن شكلٍّ من أشكال الّتفكير التي تّتخذ طابع  
الّنّقاد اّتفقوا عمى أّن الّصور المجازّية ىي تعبيٌر عن صورٍّ  )وىبة( حين أشار إلى أنّ 
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)الحبُّ عذاٌب(، نقيم عالقة مشابيةٍّ بين لفظتين داّلتين  -:مرئّيةٍّ، فنحن حين نقول مثال  
 وىو األلم. امجّرد   اعقميِّ  -اأيض  –عمى إحساسين مجّردين يكون وجو الّشبو بينيما 

رة الفنية مفيومان: قديم يقف عند حدود طمح الصو "يتميز في تاريخ تطور مص
الصورة البالغية في التشبيو والمجاز. وحديث يضم إلى الصورة البالغية نوعين 

، حيث يمثل كل نوع من ىذه اآخرين ىما: الصورة الذىنية، والصورة باعتبارىا رمز  
 .(ٗ)بذاتو في دراسة األدب الحديث" اقائم   ااألنواع الثالثة اتجاى  

ورة في نظرّية األدب العنصر األساس الباني الّشعر والمحّدد ىوّيتو غدت الّص 
والموضوعات اإلجناسّية، فاألشكال الّشعرّية تتغّير، واالّتجاىات الفّنّية تتبّدل وتتنّوع، 

ّن المجاز يبقى العنصر الّثابت الذي يمّيز الّشعر ويمنحو صفتو تتطّور وتتجّدد، إال إ
مفيوم الّصورة الّشعرّية ما كان ليكتسب أىمّية  لكّن  ،(٘)القول الّنوعّية بين بقّية فنون 

متزايدة  لوال تطّور الّشعر نفسو، وتبّدل مفاىيمنا عنو، فتعّددت االّتجاىات الّنقدّية التي 
اىتّمت بالّصورة الّشعرّية بوصفيا جوىر اإلبداع الّشعري، وتباينت مداخميا الّرؤيوّية، 

عمّية الّنقد الغربي الحديث مفيوم الّصورة الّشعرّية، وتنّوعت أدواتيا اإلجرائّية. لقد أثرت فا
منفتحة  عمى أبعادٍّ داللّيةٍّ متعّددةٍّ، حتى صار باإلمكان رصد  -أي الّصورة–وجعمتيا 

 .(ٙ)الّمغوّية، والّذىنّية، والّنفسّية، والّرمزّية، والبالغّية الفنّية -خمس دالالتٍّ ىي:

"إنيا في أبسط معانييا  -رّية فقال:وقد عّرف )سي. دي. لويس( الّصورة الّشع
رسم قوامو الكممات، إن الوصف والمجاز والتشبيو يمكن أن تخمق صورة، أو أن 
الصورة يمكن أن تقدم إلينا في عبارة أو جممة يغمب عمييا الوصف المحض، ولكنيا 

أكثر من انعكاس متقن لمحقيقة الخارجية. إن كل صورة شعرية  اتوصل إلى خيالنا شيئ  
ذلك ىي إلى حد ما مجازية. إنيا تطمع من مرآة ال تالحظ الحياة فييا وجييا بقدر ما ل

 " -، أو ىي عمى حّد تعبير )عمي البطل(: (ٚ)تالحظ بعض الحقيقة حول وجييا"
تشكيل لغوي، يكونيا خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في 
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، إلى جانب ما ال يمكن إغفالو من مقدمتيا. فأغمب الصور مستمدة من الحواس
ن كانت ال تأتي بكثرة كالصور الحسية، أو يقدميا الشاعر  الصور النفسية والعقمية وا 

كثيرة في صور حسية )ويدخل في تكوين الصورة بيذا الفيم ما يعرف بالصور  اأحيان  
ل يستغرق البالغية من تشبيو ومجاز إلى جانب التقابل، والظالل واأللوان، وىذا التشكي

 .(ٛ) المحظة الشعرية والمشيد الخارجي("

تعّين عمى الّشعر بعد ثورة تّموز اكتشاف محتوى الّمحظة الّثورّية االجتماعي 
كيف مّثمت الّصور  -. ىذا البحث محاولٌة لإلجابة عن سؤالٍّ كبيرٍّ ىو:اوتخميده فّنيِّ 

 الجتماعي بعد ثورة تّموز؟الّشعرّية في القصيدة العراقّية محتوى الّمحظة الّثورّية ا

يعنى األّول منيما بمصادر الّصور الّشعرّية،  :ستكون اإلجابة من شّقين اثنين
ر بغية الوقوف عمى فاعمّية الّصور ومدى  ويحاول الّثاني دراسة عالقة الّصور بالُمَصوَّ

 تمثيميا لمحقيقة الموضوعّية الجديدة في ظّل الّثورة.

 (0) 

 الّشعرّيةمصادر الّصورة 

واجو الّشاعر العراقي منذ نيضة الّشعر في )العراق( مشكمة الّتناقض بين 
الّثقافة البرجوازّية الوافدة وانبياره بقيميا الّتقدمّية واختالطيا باألفكار والقيم المساواتّية 

من  االتي أتيح لنفرٍّ من العراقّيين االطالع عمييا في أثناء دراستيم خارج العراق وأيض  
الل ما كان يرد من مجاّلتٍّ تصدر في مصر وبالد الّشام، وبين الّثقافة الّتقميدّية خ

ويقرأىا في ما توّفر لو من نصوصٍّ تراثّيةٍّ اكتسبت  االتي كان يعيش مظاىرىا يوميِّ 
ن استطاعت أن إإال ، اتقديسيِّ  اعنده وعند مجتمعو بعد   ّن الّثقافة البرجوازّية الحديثة وا 

الغمبة كانت غمبة  تمفيقّية  حاول لكّن وبالّتالي نفييا  ،مى الّثقافة الّتقميدّيةتحّقق الغمبة ع
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حياءه إحياء   فييا الّشاعر المؤمن بأىمّية المضي إلى األمام الّتصالح مع ماضيو، وا 
 ال إقامة الجسور اإلنسانّية الرابطة معو. -اأحيان  – افجِّ 

لّصور الّشعرّية، وتفاوت انعكس ىذا الّتناقض عمى تعّدد مصادر تشكيل ا
 أثرىا البنائي المضموني والّشكمي بين الّشعراء.

في  ااستثنائيِّ  ااستثناء ، مع أّنو كان يمّثل حدث   ٜٛ٘ٔتّموز عام  ٗٔلم يكن 
تأريخ )العراق( المعاصر، فالّتناقض الّثقافي ظّل نفسو، ومصادر تشكيل الّصور الّشعرّية 

كان عمى الّشعر أن يكشفو لممتمّقي بعد الّثورة ىو غير  ظّمت نفسيا، لكّن المحتوى الذي
المحتوى الذي كشفو قبميا، فكان عمى الّشعراء أن يمتمكوا المقدرة اإلبداعّية التي تستطيع 

يكون بمقدورىا  ااإلفادة من مصادرىا الصورّية في تشكيل صورٍّ شعرّيةٍّ صادقةٍّ فنيِّ 
 الّتعبير الجمالي الفاعل عن المحتوى الّثوري لمّرابع عشر من تّموز.

اعتمد الّشعراء في خمق وبناء صورىم الّشعرّية عمى ثالثة مصادر أو ينابيع 
أساسّيةٍّ ىي الّتراث بمعناه الّشامل، والّثقافة الحديثة، والواقع، وىنا ال بّد من الّتنويو إلى 

محسن أطيمش( القّيمة عن الّظواىر الفّنّية في القصيدة العراقّية الحديثة أّن دراسة د. )
عن تشكيل الّصورة الّشعرّية كتب فيو عن ىذه الينابيع الّثالثة، غير أّن  تضّمنت فصال  

سبعينّيات دراستو عنيت بقصيدة الّتفعيمة المكتوبة بعد نياية الحرب العالمّية الّثانية حتى 
القصيدة المنظومة عمى نظام ىذه الورقة البحثّية تجمع حين في القرن الماضي، 

، وتعنى بتتّبع أثر المحتوى الّثوري في إلى قصيدة الّتفعيمة الّشطرين والّشعر المنثور
 . ٖٜٙٔشباط عام  ٚحتى  ٜٛ٘ٔتّموز عام  ٗٔالّشعر المكتوب منذ 

تاحة كّميا من أفاد الّشعراء من أنماط توظيف الّتراث الم  -توظيف الّتراث: -أ
من  ٜٛ٘ٔأجل خمق صورٍّ تعيد تشكيل الواقع العراقي بعد الّرابع عشر من تّموز عام 



 0202مارس  -الرابع والخمسون  ددلعا                                                مجلة بموث الشرق األوسط

- 032 - 

، وذلك باالعتماد عمى الموروث األدبي والبالغي، والّنصوص اخالل تمثيمو جماليِّ 
 عن األساطير. ، فضال  اتقديسيِّ  االمكتسبة في المجتمع بعد  

الّثورة مالحظة أّن الّشعراء في الّنمط يمكن لدارسي الّشعر العراقي في فترة 
األّول استعانوا باألساليب البالغّية البيانّية المتوارثة المتكّونة من عالقات الّتشبيو 

جزئّية  مفردة  وأخرى تركيبّية  تجمع ألق الماضي وجزالتو إلى  اواالستعارة ورسموا صور  
ب بالّشمس و)عبد الكريم( من ذلك تشبيو الّشعركّية الحاضر واّتقاده الّثوري، ح

 -باليالل، يقول )عبد األمير الحصيري(:

 أييا الشعب أنت شمس تألألت وعبد الكريم مثل اليالل

 يعكس النور والعزيمة والعدل ويقضي عمى الدجى والضالل

 ليس تخفى بظممة وانخذال أييا الشعب أنت شمس ولكن

 (ٜ)سطالو)كريم( كذاك ليس يواريو انتقاصا ستار الظالم والق

في ىذه الّصورة الحّسّية المرّكبة شّبو الّشاعر الّشعب العراقي بالّشمس وشّبو )عبد 
جّدة الّصورة وتمّثمت الكريم قاسم( باليالل، وكان وجو الّشبو في الّتشبييين ىو اإلضاءة، 

وبالغتيا في أّن شمس الّشعب أنارت بالّنور والعزم والعدل وجو )عبد الكريم( وقمبو 
ليعكسيا؛ وىو اليالل؛ ثورة  أضاءت سماء )العراق(، وتّوجت نضال العراقيين بالّظفر. فإذا 
غّيبت الّظممة شمس الّنيار، فشمس الّشعب العراقي أقوى من أن تغّيبيا ظممات الّصراع 
أو الخذالن، وكذلك )عبد الكريم( ال تستطيع دعاية خصومو المضاّدة المعّبر عنيا في 

 لظالم( و)القسطال( أي الغبار مواراتو أو االنتقاص منو.البيت ب)ستار ا

كثيرة  عني  ايبدو أّن الّصورة منتزعٌة من موروثنا األدبي الذي نجد فيو أبيات  
الغبار فوق الرؤوس  الّسيوف في احتدام المعارك وتعالىفييا الّشعراء بوصف لمعان 

 -من ظالمٍّ منيا قول  )بّشار بن برد(: استار   مشّكال  
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 (ٓٔ)وأسيافنا ليٌل تياوى كواكبو  أّن مثار الّنقع فوق رؤوسيمك

وبعد، فإّن استعمال )اليالل( في رسم الّصورة الّشعرّية بدل القمر لم يأت 
مع رمزّية اليالل  امتناغم   -اأيض  –تطّمبتيا الّتقفية وحسب، بل جاء  عروضّية   لحاجة  

البشر والخير والّسعادة، وارتباطيا األنثروبولوجّية في ثقافتنا، وداللتو عمى معاني 
اأَلِىمَِّة ُقْل ِىَي }َيْسَألوَنَك َعِن  -بطقوسٍّ اكتسبت صفة القداسة، جاء في سورة البقرة:

ري( كان في بيتي )عبداألمير الحص -نإذ–. فاليالل (ٔٔ) ِلمنَّاِس َواْلَحجِّ ...{ َمَواِقيتُ 
 عمى البشر والخير والّسعادة. داالِّ  ارمز  

الّتضمين ىو الّنمط الّثاني الذي لجأ إليو الّشعراء الموّظفون لمّتراث في رسم 
صورىم الّشعرّية المعّبرة عن جوانب وتفصيالت المحتوى الّثوري لمفاعمّية االجتماعّية 
الّسياسّية بعد الّرابع عشر من تّموز، وىو قميٌل، وتعّد القصائد الّتقميدّية األكثر حفاوة  بو، 

 لجواىري( األكثر براعة  في االستعانة بو في رسم صوره الّشعرّية.ويعّد )ا

استغّل )الجواىري( مناسبة تكريم )بشارة الخوري(، فاحتفى بو، وحمل إليو في 
 امن ىمومو العراقّية، واستثمر )عروة بن الورد( وشيئ   اشكا إليو فييا طرف   اقصيدتو أبيات  

الحاّد بين إفنائو نفسو في سبيل اآلخرين،  من شعره في رسم صورةٍّ شعرّيةٍّ لمّتناقض
 -وضيق ذات حالو:

 ِة الَعَرِب العريبءو ُز مر   أنـــــــــــــا )عروُة الوردي( رم

 (ٕٔ)م وميجتي بين القموب  وّزعت جسمَي في الجسو

ة في موروثنا األدبي، كّرس حياتو من أجل لممروء اعّد )عروة بن الورد( رمز  ي
ن حتى ُعِرَف بضيق ذات الحال، وقد شّبو )الجواىري( نفسو المضطيدين والمحرومي
)إني امرُؤ عافي إنائي شركٌة( في رسم صورةٍّ لتكريس حياتو  -بو، وأفاد من كممتو:

 -إذ ضّمن بيتو الذي يقول فيو: ؛وشعره في سبيل الّناس
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ُم ِجْسمي في ُجسومٍّ َكثيَرةٍّ   (ٖٔ)َوَأْحسو َقراَح الماِء والماُء باِردُ   ُأَقسِّ

يتعّمق الّنمط الّثالث من أنماط توظيف الّتراث باإلفادة من الّداللة الّشاممة 
بالّصور الكّمية  اجماليِّ  المّرمز الّتراثي وال سّيما الّرمز األسطوري إلعادة خمق الواقع خمق  

 التي تييمن عناصرىا عمى القصيدة كّميا، وتضيئ داللتيا بما تحممو من أبعادٍّ داللّيةٍّ.

ٌة ىي القصائد التي عمد أصحابيا إلى بنائيا مفيدين من توظيف الّتراث قميم
في – ا؛ ألّن كّتابيا لم يمتمكو ايِّ مةٍّ، وأغمب ىذه القصائد أخفقت فنفي خمق صورٍّ كام

الوقت لمّتأّمل ومراجعة ما يكتبون مراجعة  نقدّية ، ثّم إّنيم كانوا  -الوضع الّثوري  خضمّ 
في طور الّتجريب واكتشاف ذواتيم الّشاعرة، دفعتيم حماستيم إلى الجديد، وتأّثرىم 
 ابمعطيات الحضارة الغربّية، واحتدام الّصراع الّسياسي االجتماعي إلى الّتعبير شعر  

 لموضوعي.عن مواقفيم العاطفّية من واقعيم ا

لجأ )الّسّياب( إلى الّتخّفي خمف األساطير اإلغريقّية وىجا )قاسم( 
لما توّصل إليو من تعّمم عمييم من نّقادٍّ وشعراء  امغاير   اوالّشيوعّيين، فعكس بذلك فيم  

غربّيين ك)إليوت( و)أديث ستويل( وغيرىما، ىؤالء الذين فيموا استعمال الّشاعر 
وسيمةٍّ لمّتنظيم في خضّم الفوضى التي تحكم عالمنا الحديث الّرمز األسطوري ك

المعاصر، أو أرضّيةٍّ لمبناء الّشعري الّدرامي، أو وسيمةٍّ لتعّدد المعاني، رّبما كان واقع 
عن واقع )الّسّياب( الذي اضطّرتو ظروفو الّسياسّية إلى  اىؤالء الّشعراء والّنقاد مختمف  

لّسّياب( لم يعمد إلى اإلفادة من الّرمز الّتخّفي وراء الّرمز األسطوري، لكن )ا
 ااألسطوري في تعميق رؤيةٍّ شعرّيةٍّ تكتشف واقع الّشاعر الموضوعي، وتتوّحد فنيِّ 

 .(ٗٔ)بجوىر العالقات اإلنسانّية الممّثمة لو

نجح )فاضل العّزاوي( في التقاط أسطورة )يوليسيس( وتوظيفيا في خمق  
ّيةٍّ قمقةٍّ تنعى الّثورة قبل انتكاستيا، لكّن مشكمة صورةٍّ شعرّيةٍّ تعّبر عن رؤيةٍّ مأساو 
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)العّزاوي( في )غربة يوليسيس( كمنت في غربة أسطورة )يوليسيس( نفسيا عن 
المجتمع العراقي؛ ليذا جاءت القصيدة عارية  من أي تفصيلٍّ عراقيٍّّ يمكن لو استثارة 

 .(٘ٔ)غير الّنخمة والّتمرة -آنذاك–عواطف القارئ 

ق الكمالي( و)شاذل طاقة( بالّنصوص المقّدسة، فكتب واستعان )شفي
من  اشيئ   ا)الكمالي( عن وحدة العرق العربي وقّوتو وخموده واستحالة فنائو مستميم  

 -األفكار اإلنجيمّية عن الّطبيعة اإلليّية لشخص الّسّيد المسيح:

 حضر أوربا اشعب   يا هللا تجّسد في شعبي

 يا أسمر

 يحتضن الدنيا ايا قمب   لون الصحراء البكر يا

 (ٙٔ)ما مات إلو  ال لن تفنى

يؤمن المسيحّيون بعقيدة تجّسد هللا في شخص الّسّيد المسيح، جاء في إنجيل 
 اكما لوحيدٍّ من اآلب ممموء   اوحلَّ بيننا ورَأينا مجدُه مجد   ا}والكممة صار جسد   -يوحّنا:

  ً الكمالي( فرسم صورة  شعرّية  صار ، وقد أليمت ىذه العقيدة )شفيق (ٚٔ){انعمة  وحقَّ
 يتحّدى قاىريو ويثور عمييم ويتحّرر. افييا الّشعب العربي إلي  

يبدو أّن ألزمة البعثّيين بعد فشل محاولة اغتيال )عبد الكريم قاسم( في )رأس 
القرية(، وتعّرضيم لمخاطر االعتقال من قبل الّسمطات، أو احتمال االنتقام من قبل 

ما دعا )الكمالي( إلى صياغة ىذه المبالغة الّشعرّية المتطّرفة في  الّشيوعّيين ىي
أّن ثورة الّسّيد غير عاطفتيا لمعرب، والتي حاولت الّتماىي مع ثورة الّسّيد المسيح، 

المسيح انتيت بصمبو ثّم قيامتو ورفعو إلى الّسماء، بخالف القصيدة التي تبّشر بقرب 
 ييم الذي ضاع منيم.تحطيم العرب قيودىم ليّتصموا بماض
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أّما )شاذل طاقة(، فاستثمر قّصة الّصراع بين قابيل وىابيل في تصويره جريمة 
لقائيم في بئر )الدلمالجا(، وىو بئر  رجال   ٚٔتصفية  من قبل بعض الّشيوعّيين وا 

 .(ٛٔ)ميجور كان الموصمّيون يقّدسونو ويتبّركون بو

( الّتأريخ وما استقّر من واستميم )نعمان ماىر الكنعاني( و)حسين مردان
رموزه في الّثقافة الّشعبّية العراقّية، فعمد)الكنعاني( إلى اإلفادة من رمزّية )المنصور( 
باني بغداد في رسم صورةٍّ شعرّيةٍّ قاتمةٍّ ل)بغداد( في ظّل حكم )قاسم( وغمبة 

لو ببطش  ا، وصّور )مردان( انكفاءة الّثورة، وتوّقع عودة الّظمم مرموز  (ٜٔ)الّشيوعّيين
 -)الحّجاج( وحقد )الّشمر( ليحصد الّرؤوس:

 الميل في بغداد سقف من فؤوس

 دري ستنفجر الشموسولو أنني أ

 ذا الرؤوسفإ

 مشدودة بالموت في ظل التروس

 وعمامة " الحجاج " قد وضعت ،

 وزمجر في النفوس

 حقد التيوس

 تشرب من دم الشمر الممثم ، فاألرض

 والرموس

 الصقور ،تبكي : فتبتسم 

 (ٕٓ)وترتوي سفة البسوس
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عمى بساطتيا ووضوحيا وتواضعيا –ربما كانت صورة )مردان( الّشعرّية 
تأريخّية  معروفة  في  اأقرب إلى الوجدان والّثقافة الشعبّية؛ ألّنيا استثمرت رموز   -ايِّ فن

ربة أىل األوساط الّشعبّية العراقّية بالّظمم والقسوة وارتباطيا في الوعي الجمعي بمحا
البيت والّتنكيل بيم وبمن يناصرىم، ثّم إّنيا جمعت بين ما يمّثمو )الحّجاج( و)الّشمر( 

 امجتمعيِّ  اإحساس  عكست من رمزّيةٍّ داّلةٍّ عمى الّشر وبين واقع الّشاعر الموضوعي و 
.  بالقمق من احتمال أن تتعّرض ثورة الّشعب إلى مقتلٍّ

لمعاصر بالثّقافة الحديثة، وتأّثر بيا، وسعى أعجب الّشاعر ا -الّثقافة الحديثة: -ب
رغبة  منو في الّتجريب الّشعري إلى التقاط ما أتيح لو االّطالع عميو منيا فوّظفو في رسم 

ّن اإلفادة من ىذا الّرافد في ظّل ثورة تّموز كانت إفادة  محدودة ؛ بسبب إإال صوره الّشعرّية، 
ناصر الغنائّية التي تنسجم مع األجواء الممتيبة الوضع الّثوري وما تطّمبو من غمبةٍّ لمع

بمشاعر الحماسة والعنف الّثوري، ثّم إّن التساق الّشعراء بواقعيم المضطرب كان لو أبعد 
األثر في عدم تعميق ىذا الّنزوع، فيم كانوا مشاركين فاعمين في الّصراع الّسياسي 

 بسبب مواقفيم الّثورّية الّشعرّية.  اوضيم   اوقد لقوا في أحيانٍّ كثيرةٍّ عنت   االجتماعي،

من مصادره في تشكيل  اأّما الماّدة التي اعتمدىا الّشاعر المعاصر مصدر  
الّصور الّشعرّية، فتتكّون من األفكار، والفنون الحديثة الوافدة كالقّصة والمسرح، ولم 

ّتفعيمة تقتصر اإلفادة منيا عمى اّتجاهٍّ شعريٍّّ دون آخر، مع مالحظة أّن قصيدة ال
مع ىذا الّتوظيف. سأورد لبيان األثر الجمالي ليذا الّنمط من  اكانت األكثر انسجام  

الّتوظيف في رسم الّصور الّشعرّية مثالين أحدىما قصيدة )الميّرج والّراقصة( ل)فاضل 
 العّزاوي( وقصيدة )في عيد العّمال( )لمجواىري(.

شعرّية  قاتمة  لحانةٍّ دار فييا  أفاد )فاضل العّزاوي( من فّن القّص ورسم صورة  
 صراٌع بين عاشقٍّ سّكيرٍّ يغّني المرأةٍّ واحدةٍّ وراقصةٍّ ترقص لجميور الحانة كّميم.
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 الخمرُة في األقداح

 وىو يغّني ليَب الغابات

 في عينييا

 : يا راقصَة الحانة-

 أنِت الخطوُة في ليِل األعمى

 أنت الخطوةُ 

 أنت ال

 أعمى.

 أعشُق كل الناس: ال تسألني فأنا -

 لكن العاشَق قديٌس نادر.

 المسرُح ُتميبو الراقصة

 والدمعُة ُتطفُأ في قصة

 يروييا سكيٌر عاشق

 يشدو يشدو

 والنجمُة تخبو

 اشيئ  

 (ٕٔ) شيئا.
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تمّثل الحانة والّصراع الّدائر فييا بين الّسّكير العاشق والّراقصة المبذولة 
الّشاعر وصف حالة الّضياع والّتشّظي بسبب لمجميع دونو استعارة  أراد من خالليا 

 انيزام المحّبة أمام البذيء المبتذل، والّتعبير عن قمقٍّ من احتمال أن تخبو الّثورة.

أفاد )الجواىري( من الفيم الماركسي لمبروليتاريا وأىمّية دورىا في صناعة 
 -الّتأريخ وشّكل صورة  احتفت بالعّمال العراقّيين في عيدىم:

ليكم نعــــــــــــــــــــــــــــــــودُ بُكْم ن  دُ ـــــــــــــــــــن َسْيب أفضالكم نستزيـــــــــــــــــــوم   بتدي.. وا 

 ا نستجّد.. وما نستعيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم         ومـــــــــــــــــن فيض أيديُكم ما َنقيت

 ا عمودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينشّق لمفجر مني   ُتبتنى شرفاُت الحياةْم ـــــــــــــــــــــــكــــب

 ُع وُتفذى الجموع.. وُتكسى الجنود   ومّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تكّدون تنمو الزرو

 ودــــــــــــــــوال اخضّر نبٌت.. وال رّف ع   يُقْم معيدٌ ولـــــــــــــوالكـــــــــُم لــــــــــــــــــــــــــم 

ماُر الفضيع  يبــــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــــــو شيُخكم والوليد          ولمشّر.. حيث الدَّ

 ــــــــــن ُنصّب القيــــــــودنموت. وحــــــــــــيـ   وبأيديكم ُيشّد الرُّصـــــــــــــــــــــــــــــــــاُص 

 ودــــــــــوجـــــــــــــــــــــمــن إذا شئتُم واــــــــحــــــون   فنحن إذا شئتُم والفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 ــــان يُومُكُم أن تسودواإذا حــــــــــــــــــــــــــــ   إذن أنتم الّدىر مــــــــــــــــــــــــــن حّقكم

 ِرفَّ الُبنودــــــــــــــــــــــوُتزجى المنى.. وت   لكم وحدكم سُيزفُّ الثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 (ٕٕ)امت بحضِن الوفاء الجيودــــــــــــــــــــــون        فيل ذاق طعم الثنـــــــــــــاِء الجييدُ 

ي( في بيتو األّول صورة  إجمالّية  لمعّمال، ثّم رسم ليم صورة  رسم )الجواىر 
تفصيمّية  في األبيات التي تمت بيتو األّول، والّصورتان تكّمل إحداىما األخرى، وىما 

 ىما المصدر األسطوري والمصدر العممي. :منتزعتان من المزج بين مصدرين متناقضين
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يجد الباحث في عبارات )بكم نبتدي(، و)إليكم نعود(، و)نحن إذا شئتم والحياة(، 
و)نحن إذا شئتم والوجود( ... إلخ أّن الّشاعر يستقي من منيلٍّ أسطوريٍّّ مضّمخٍّ بيالة 

، إال إالّتقديس الّديني؛ بغية  ّنو ال يسيب في الخيال لتظّل تصوير العّمال كإلوٍّ خالقٍّ
وذلك حين يمنح صورتو بعدىا الواقعي العممي  ،ّتصّور الواعيالّصورة في إطار ال

المستنير بالمنيج الماركسي من خالل )فيض أفضال العّمال( الذي يستزيد منو المجتمع، 
ففي الماركسّية ال ينتج الجيد المبذول من قبل العّمال في المجتمع الّرأسمالي الّسمع التي 

ثروة المجتمع. ىذه الفكرة الجوىرّية في الّنظرّية  -اأيض  –لم تكن موجودة  وحسب، بل ينتج 
جتمع العّمال كإلوٍّ خالقٍّ قادرٍّ بو ينمو الم امصّور   االماركسّية التقطيا الّشاعر وصاغيا شعر  

  ّنو ال يحظى من الّثروة التي ينتجيا بشيء.ويتطّور وتزداد ثروتو، إال إ

أطروحة  مجانبة   (ٖٕ)لّصورتعّد أطروحة عدم عناية الواقعّية با  -الواقع: -ج
 ؛(ٕٗ)لمّصواب؛ ألّن المفيوم الحديث لمّصورة ال يشترط أن تكون مشتممة  عمى المجاز

وألّن كّتاب األدب الواقعي ينطمقون من نظرّية االنعكاس التي ترى أّن الواقع الموضوعي 
موجوٌد خارج وعينا ، أّما الّتعبير عن الواقع الخارجي، فيو انعكاٌس لصورتو في الوعي؛ 
ليذا يرى أنصار نظرّية االنعكاس أّن الّصمة بين الواقع الخارجي وصورتو المعّبر عنيا 

أّوليما الواقع  :ست مباشرة  بل ىي صمٌة جدلّيٌة تعّبر عن الّتفاعل بين واقعينلي انّصيِّ 
 .(ٕ٘)الخارجي، وثانييما صورتو التي ىي مزيٌج من الواقع الخارجي والّتخّييل

يجّربون  -منذ مطمع خمسينّيات القرن الماضي–في )العراق( أخذ الّشعراء 
يومي بمغةٍّ سيمةٍّ خاليةٍّ من الّتزويق كتابة أدبٍّ يعّبر عن واقع الّناس البسطاء ال

الّمفظي، ولقد أّثر في تعميق ىذا االّتجاه تعاظم المّد الّثوري والّدعوة إلى كتابة أدبٍّ 
 يمتزم قضايا الّناس وىموميم.

يمتزمون كتابة أدبٍّ ممتزمٍّ مع مطمع شمس الّرابع عشر من تموز أخذ الّشعراء 
في كثيرٍّ من األحيان، عمى أّن  اتقريريِّ  اسجيميِّ ت اقضايا الّثورة بصورةٍّ اّتخذت طابع  
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الباحث ال يعدم وجود شعراء استطاعوا التوفيق بين متطّمبات المرحمة وخصائص 
عن توافرىا عمى  واقعّية  توافرت عمى قيمةٍّ إنسانّيةٍّ فضال   افقّدموا صور   ،الكتابة الفّنّية

شعراء ك)محّمد صالح بحر العموم(، في شعر  اميمِّ  اقيمةٍّ فّنّيةٍّ، فكان الواقع مصدر  
و)بمند الحيدري(، و)لميعة عّباس عمارة(، و)سعدي يوسف(، و)عبد الوّىاب البياتي(، 
و)عبد األمير الحصري( ... إلخ، فصّوروا الحدث الّثوري وتفاعالتو االجتماعّية 

، وصّوروا واقع الناس البس طاء في والّسياسّية، وما لقيو رموز العيد الممكي من مصيرٍّ
 الّريف والمدينة، مع غمبة الّصور المستقاة من واقع المدينة.

من يقرأ ّشعر الّشعراء العراقّيين في عيد ثورة تّموز، يكتشف أّنو في غالبّيتو 
لتمكم المرحمة من تأريخ يستقي صوره من الواقع الموضوعي ذي المحتوى الّثوري 

صورة  -اقع في تمكم المرحمة ىي:إّن من أبرز الّصور المستقاة من الو )العراق(. 
الّثورة، ونجدىا في كثيرٍّ من القصائد المحتفية بالّثورة، وصورة )محيسن( الفاّلح الذي 

، وصورتي )الباحثات في القمامة( (ٕٙ) عانى شظف العيش في ىور )الّسفطة(
، وصورتي )العامل( و)الفاّلح( المحتفمين بتغّير واقعيم بعد (ٕٚ) و)جامعات الممح(

... إلخ. ىذه الّصور المستقاة من الواقع العراقي بعد الّثورة أفمح الّشعراء في  (ٕٛ)الّثورة
 يعّبر عن المرحمة بصدقٍّ وبموضوعّيةٍّ. افنيِّ  االتقاطيا وتوظيفيا توظيف  

لجياز الّدولة وحيمولتو بين  انتقد )صادق قدير الخّباز( الفساد البيروقراطي
ت الّتعاونّية الفاّلحّية بحججٍّ واىيةٍّ كمسق الّطابع بطريقة الفاّلح وبين إنشاء الجمعّيا

 -عوجاء:

 -أييا الفالح أحسن لسقة

 اعوج -يا منكود -الطابع فالطابع

 -لم يزل فيو انحراف يستثير
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 يتفرج االعدل والعدل وجاى  

 -وتعيد بصمة اإلبيام يا صاح

 (ٜٕ)فمجبيام في كفك أعسى اإل

من الفساد سخرية  الذعة  ساخرٌة واقعّيٌة الصورة في الّنص الّشعري 
قراطي المعرقل مسيرة الّثورة والمسؤول مسؤولّية  مباشرة  عن تأّخر إنماء الّريف، و البير 

من خالل ىذه الّصورة بتقدمتو  اتصحيحيِّ  اإصالحيِّ  ايمارس دور  والّنّص بعد ذلك 
 لمممارسة الّثورّية. االّساخرة نقد  

(1) 

 والّصور غدر الفاعلةور الفاعلة الّص 

وقف د. )محسن أطيمش( في دراستو القّيمة عن الّظواىر الفنّية في الّشعر 
العراقي الحديث عمى أنماط الّصور الّشعرّية فرأى أّن دارسييا ذىبوا مذاىب شتى، فآثر 
مقاربة أنماطيا من منطمق فائدتيا وعدم فائدتيا في القصيدة، فقسم الّصور الّشعرية إلى 

، وسيكون ىذا الّتنميط سبيمي لإلحاطة بمدى فائدة الّصور الّشعرّية (ٖٓ)وغير فاعمةٍّ  فاعمةٍّ 
 . ٜٛ٘ٔلمقصيدة المعّبرة عن محتوى الّمحظة الّثورّية بعد الّرابع عشر من تّموز عام 

صّور الّشعراء مجريات ووقائع صبيحة الّرابع عشر من تّموز، وصّوروا 
لقوى العروبّية بعده، فكانت صورة الّثورة ومشاىد الفرح الّصراع بين القوى العراقوّية وا

بيا، والّدفاع عنيا، والّترحيب بيا، والّتفاعل مع منجزاتيا، وصور الّصراع والقتل 
والّدماء ىي أبرز الّصور التي حظيت بعناية الّشعراء، ويالحظ الّدارس لصورىم 

نحدار الكثير منيا إلى الّنثرّية اىتماميم بالّتصوير الواقعي وقّمة عنايتيم بالمجاز، وا
يديولوجي، لكّن الوضع الّثوري لم عيا الّتعبوي، وغمبة الّتعّصب األبسبب طاب ؛الباردة
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تتماثل مع الواقع الموضوعي  شعرّية  فاعمة   ايحل دون كتابة قصائد تتضّمن صور  
 رؤية طبقتو االجتماعّية.  لمجتمع الّشاعر وتعّبر عن

عكست فرح العراقّيين  ل)محّمد ميدي الجواىري( مثال  قصيدة )جيش العراق( 
وترحيبيم بالّثورة من خالل صورةٍّ كاممةٍّ ظير فييا الجيش بقيادة )عبد الكريم قاسم( 

لمحظةٍّ ثورّيةٍّ دمغت قرائح الّشعراء، األمر الذي اضطّر )الجواىري( إلى  امبدع  
العراقّيين ومشاعرىم  االستعانة بو ليسّدد خطاه فيقول فيحسن القول، ويصف حالة

بالعيد الجديد، وينقل لممبدعين الثائرين تحّية الّرافدين مشفوعة  بمطامح العراقيين في 
العيد الجديد، وقد ُوفَِّق الّشاعر أّيما توفيقٍّ في رسم صورتو من خالل االستعانة 

ّية بصورٍّ مفردةٍّ وأخرى مرّكبةٍّ شّكمت اإلطار الموضوعي الباني إطار الّصورة الكمّ 
 .ّثورة اإلبداعّيةصيدة المتمّثمة في تجسيد لحظة اللمق

 -خاطب الّشاعر الجيش بمسان )العراق( فقال:

 وبـــــــــــــــــــــأنك األمـــــُل المرّجى والمنى  جيَش العراق ولم أزل بك مؤمنـــــــــــا

 بـــــــــــــو الونىلكّن عزَمك لن َيحيَق   وبأن ِحْمَمَك قد يطوُل بــــــــــو المدى

 ُتستاُف كالزَّىر النديِّ وتجتنـــــــــــــــــى  جيَش العراق إليـــــــــــــــــك ألَف تحيةٍّ 

 ومشى بدجمَة ُجْرُفيــــــــــــا والمنحنى  حمل الفراُت بـــيـــــــــــــــــــا إليك نخيَموُ 

 (ٖٔ)غّصا بأدران الخنىمن بعِد ما   ــــــــــــافمقد أعْدَت إلييمـــــــــــــــا َصْفَوْييمـ

آمن الّشاعر بأّن الجيش أمل البالد في الّتحّرر واالستقالل، وبأّن عزيمتو لن 
تمين ولن يعترييا الخور ميما طال بحممو المدى، ليذا فإن الفرات ودجمة يحّييانو 

يغّصان بأدران الخنى  بمسان )الجواىري(، فمقد أعاد إلييما صفوييما؛ من بعد ما كانا
 ورذائل الّطغاة الفاسدين.
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 ومن الّصور المبدعة التي تناولت انكفاءة اليسار العراقي وتراجعو بعد الّثورة
اإلشارة إلى أّن العالم تغّير  تّمامٍّ( محاوال   صورة )سعدي يوسف( يناجي طيف )أبي

فيتي( ، لكّن الّشاعر ال يزال وصار لمفقراء أمٌل في الّثورة االشتراكّية في )االّتحاد الّسو 
يقتفي أثر خطى )أبي تّمامٍّ( عمى الّرغم من أّن العالم لم يعد استعارة  كما كان في عيد 

وألّن الّسجن ال يزال يستقبل الّشعراء ك)سعدي  ؛ا)أبي تّمامٍّ(؛ ألّن القبح ال يزال مقيم  
 .(ٕٖ)ومع ايوسف(، فمو جاء )أبو تّمامٍّ( عالم )سعدي يوسف( لصار سجين  

)ثالث أغنيات شيوعّية(  -أّما صور الّدم والقتل فجّسدتيا قصائد كثيرٌة منيا:
، و)القتيل( (ٖٗ) ، و)قابيل في الدلمالجا( ل)شاذل طاقة((ٖٖ) ل)نازك المالئكة(
.... (ٖٙ)( و)ىجوم( ل)سعدي يوسف(، و)القتمى يسيرون ليال  (ٖ٘) ل)فاضل العّزاوي(

 إلخ.

تصوير الحدث الّثوري في الّرابع عشر من تّموز ومن جيةٍّ أخرى، يعّد 
والعنف الذي رافقو بطريقةٍّ نثرّيةٍّ فّجةٍّ، واستحضار المغول والّتتر لوصف الخصوم 

من أشكال الحضور غير الفاعل لمّصور الّشعرّية في القصيدة  الّسياسّيين شكال  
 العراقّية أبان الّثورة.
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 :الخاتمة

تحّديات كتابة   ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔظّل ثورة تّموز عام واجو الّشاعر العراقي في 
، فكان  نصوصٍّ شعرّيةٍّ ممتزمةٍّ قضايا الّناس والوطن ومناصرة كل جيدٍّ إنسانيٍّّ تحّرريٍّّ

عمى ثقافةٍّ تكّونت من  افي أجواء ممتيبةٍّ تموج باالضطرابات معتمد   ايتحّرك جماليِّ 
راث والّثقافة الحديثة والواقع مصادر عّدةٍّ أسيمت في رفد صوره الّشعرّية بينابيع التّ 

الموضوعي المعاش، فقّدم لقّرائو تجربة  شعرّية  حاولت الّتوفيق بين متطّمبات الكتابة 
ونجحت في أحيانٍّ أخرى في  االّشعرّية وبين ما يتطّمبو الوضع الّثوري، فأخفقت أحيان  

 رسم صورٍّ معّبرةٍّ عن الواقع الموضوعي لمّشاعر متفاعمةٍّ مع ما يتطّمبو مجتمعو الّثائر.

عّبرت القصيدة العراقّية في ظّل ثورة تّموز عن مواقف الّترحيب بالّثورة، والمناوأة 
واالجتماعّية  عات الّسياسّيةليا، والقمقة منيا وعمييا، وعكست صورىا الّشعرّية الّصرا 

يديولوجّية التي من الممكن أن تنشأ في الوضع الّثوري، فكانت بذلك تقّدم تجارب واأل
جمالّية  تغمب عمييا ّروح الواقعّية الّتسجيمّية المنفعمة بالوضع الّثوري والمسيمة في إذكائو 

 كان لمّشعر في ثورة تّموز مواقف ثورّيٌة فاعمٌة. -؛ ليذا يمكن القول:افّنيِّ 
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 الهوامش
نظرية األدب، تأليف: عدد من الباحثين السوفيت المختصين بنظرية األدب واألدب العالمي، ( ٔ)

ترجمة: جميل نصيف التكريتي، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجميورية العراقية، دار 
 .ٕٚٓ،  ٘ىامش رقم  ٜٓٛٔالرشيد، 

 . ٖٕٚم،  ٜٗٚٔبيروت، -لبنانمعجم مصطمحات األدب، مجدي وىبة، مكتبة ( ٕ)
 نفسو. (ٖ)
( الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري دراسة في أصوليا وتطورىا، د. عمي ٗ)

 . ٘ٔ،  ٜٓٛٔيناير  –كانون الثاني  ٔالبطل، دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
 –مالك ميري  –أحمد نصيف الجنابي  الصورة الشعرية، سي. دي. لويس، ترجمة: د. -ينظر:( ٘)

سممان حسن إبراىيم، مراجعة: د. عناد غزوان إسماعيل، دار الرشيد لمنشر، منشورات وزارة 
 . ٕٓ(، ٕٔٔالثقافة واإلعالم الجميورية العراقية، سمسمة الكتب المترجمة )

ز الثقافي العربي، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المرك -ينظر:( ٙ)
 ٚ،  ٜٜٗٔ،  ٔط: 

 . ٕٔالصورة الشعرية، سي. دي. لويس، ( ٚ)
 . ٖٓالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري، ( ٛ)
 . ٓٛأزىار الدماء، عبد األمير الحصري، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، د ت ،( ٜ)
العالمة سعادة األستاذ اإلمام الشيخ دمحم ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق وشرح: فضيمة ( ٓٔ)

م، بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية،  ٕٚٓٓالطاىر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، 
ٔ  /ٖٖ٘ . 

 . ٜٛٔالبقرة من اآلية ( سورة ٔٔ)
ئي ديوان الجواىري، دمحم ميدي الجواىري، جمعو وحققو وأشرف عمى طبعو: د. إبراىيم السامرا( ٕٔ)

رشيد بكتاش، مطبعة األديب البغدادية،  –د. عمي جواد الطاىر  –د. ميدي المخزومي  –
 . ٖ٘-ٕ٘/  ٘م،  ٖٜٚٔ

( ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر دمحم، دار الكتب ٖٔ)
 . ٔٙم،  ٜٜٛٔ –ه  ٛٔٗٔلبنان،  –العممية، بيروت 

ك دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، د. محسن دير المال -ينظر:( ٗٔ)
 . ٖٛٔ-ٖٗٔم،  ٜٙٛٔأطيمش، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة: الثانية، 
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 ٕٚٓٓاألعمال الشعرية، فاضل العزاوي، منشورات الجمل، بغداد، الطبعة: األولى،  -( ينظر:٘ٔ)
 . ٖٗٔ-ٖٔٔ/  ٔم، 

م،  ٕٜٚٔشفيق الكمالي، منشورات اإلعالم، مؤسسة رمزي لمطباعة، بغداد، رحيل األمطار، ( ٙٔ)
ٛٙ-ٛٚ . 

 . ٗٔالكتاب المقدس، إنجيل يوحنا، اإلصحاح: األول، اآلية: (ٚٔ)
الجميورية  –المجموعة الشعرية الكاممة، شاذل طاقة، منشورات وزارة اإلعالم  -ينظر:( ٛٔ)

 . ٕ٘ٔ-ٜٕٓم،  ٜٚٚٔالعراقية، 
 . ٓٛم،  ٜٙٙٔ، ٔمن شعري، نعمان ماىر الكنعاني، مطبعة الحوادث، بغداد، ط:  -ينظر:( ٜٔ)
حسين مردان، د. عادل كتاب نصيف العزاوي، دار الشؤون الثقافية ( األعمال الشعرية الكاممة، ٕٓ)

 . ٕٛٔ-ٕٚٔ/  ٔم،  ٜٕٓٓالعامة، 
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/  ٔفاضل العزاوي، ( األعمال الشعرية، ٕٔ)
 . ٜٔ/  ٘اىري، ديوان الجو ( ٕٕ)
 . ٓ٘الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث،  -ينظر:( ٖٕ)
 .ٕ٘الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري دراسة في أصوليا وتطورىا،  -ينظر:( ٕٗ)
 –المغة والصورة الفنية عند جورج لوكاتش، أ. م. د. جواد كاظم سماري الساعدي  -ينظر:( ٕ٘)

سن ميدي مصطفى الخفاجي، الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية، كمية الباحث ح
 . ٖٗٗ-ٖٖٗم،  ٕٛٔٓ-ٚ-ٔاآلداب / جامعة الكوفة، العدد: الثالثون 

األعمال الشعرية، سعدي يوسف، دار المدى لمثقافة والنشر، الطبعة: الخامسة، سنة:  -ينظر:( ٕٙ)
 .  ٓ٘ٗ-ٜٗٗ/  ٔم،  ٖٕٓٓ

-ٕٜم،  ٕٔٓٓعودة الربيع، لميعة عباس عمارة، دار النشر: بال، الطبعة: الثانية،  -ينظر:( ٕٚ)
ٜٙ. 

 . ٖٕ-ٕٔو ص  ٚٔ-٘ٔأزىار الدماء،  -ينظر:( ٕٛ)
 . ٗٓٔ-ٖٓٔ،  ٜٓٙٔتموز، صادق قدير الخباز، دار النشر: بال، الطبعة: األولى،  ٗٔخميرة ( ٜٕ)
 . ٕ٘ٙ-ٕٗٙدير المالك،  -ينظر:( ٖٓ)
 . ٜٜٕ/  ٗالجواىري، ديوان ( ٖٔ)
 . ٜٕٛ-ٕٛٛ/  ٔاألعمال الشعرية، سعدي يوسف،  -ينظر:( ٕٖ)
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م،  ٕٕٓٓاألعمال الشعرية الكاممة، نازك المالئكة، المجمس األعمى لمثقافة بمصر،  -ينظر:( ٖٖ)
ٕ  /ٕٖٙ-ٕٗٓ . 

 . ٕ٘ٔ-ٜٕٓالمجموعة الشعرية الكاممة، شاذل طاقة،  -ينظر:( ٖٗ)
 . ٗٛ-ٖٛ/  ٔلشعرية، فاضل العزاوي، األعمال ا -( ينظر:ٖ٘)
 . ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ/  ٕ، و  ٕٛٗ/  ٔاألعمال الشعرية، سعدي يوسف،  -(ينظر:ٖٙ)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .ٔ
 الكتاب المقدس. .ٕ
 أزىار الدماء، عبد األمير الحصري، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، د ت . .ٖ
جمع: د. عادل كتاب نصيف العزاوي، دار الشؤون األعمال الشعرية الكاممة، حسين مردان،  .ٗ

 م، الجزء األول. ٜٕٓٓالثقافية العامة، 
 م. ٖٕٓٓاألعمال الشعرية، سعدي يوسف، دار المدى لمثقافة والنشر، الطبعة: الخامسة، السنة:  .٘
 م. ٕٚٓٓاألعمال الشعرية، فاضل العزاوي، منشورات الجمل، بغداد، الطبعة: األولى،  .ٙ
 م. ٕٕٓٓرية الكاممة، نازك المالئكة، المجمس األعمى لمثقافة بمصر، األعمال الشع .ٚ
 م.  ٜٓٙٔتموز، صادق قدير الخباز، دار النشر: بال، الطبعة: األولى،  ٗٔخميرة  .ٛ
دير المالك دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، د. محسن أطيمش، دار  .ٜ

 م. ٜٙٛٔانية، الشؤون الثقافية العامة، الطبعة: الث
ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق وشرح: فضيمة العالمة سعادة األستاذ اإلمام الشيخ دمحم  .ٓٔ

 م، بمناسبة الجزائر عاصمة لمثقافة العربية. ٕٚٓٓالطاىر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، 
د.  –م السامرائي ديوان الجواىري، دمحم ميدي الجواىري، جمعو وحققو وأشرف عمى طبعو: د. إبراىي .ٔٔ

 م. ٖٜٚٔرشيد بكتاش، مطبعة األديب البغدادية،  –د. عمي جواد الطاىر  –ميدي المخزومي 
ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر دمحم، دار الكتب  .ٕٔ

 م. ٜٜٛٔ –ه  ٛٔٗٔلبنان،  –العممية، بيروت 
 م. ٕٜٚٔات اإلعالم، مؤسسة رمزي لمطباعة، بغداد، رحيل األمطار، شفيق الكمالي، منشور  .ٖٔ
سممان حسن  -مالك ميري  –الصورة الشعرية، سي. دي. لويس، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي  .ٗٔ

إبراىيم، مراجعة: د. عناد غزوان إسماعيل، دار الرشيد لمنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 
 (.ٕٔٔ) الجميورية العراقية، سمسمة الكتب المترجمة:

 . ٜٜٗٔ، ٔالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، ط:  .٘ٔ
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري دراسة في أصوليا وتطورىا، د. عمي  .ٙٔ

 م. ٜٓٛٔيناير،  –، كانون الثاني  ٔالبطل، دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
 م. ٕٔٓٓعودة الربيع، لميعة عباس عمارة، دار النشر: بال، الطبعة: الثانية،  .ٚٔ
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الباحث حسن  –المغة والصورة الفنية عند جورج لوكاتش، أ. م. د. جواد كاظم سماري الساعدي  .ٛٔ
ميدي مصطفى الخفاجي، الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية، كمية اآلداب / جامعة 

 م. ٕٛٔٓ-ٚ-ٔالعدد: الثالثون، الكوفة، 
 م. ٜٚٚٔالجميورية العراقية،  –المجموعة الشعرية الكاممة، شاذل طاقة، منشورات وزارة اإلعالم  .ٜٔ
 م. ٜٗٚٔبيروت،  –معجم مصطمحات األدب، مجدي وىبة، مكتبة لبنان  .ٕٓ
 م. ٜٙٙٔ،  ٔمن شعري، نعمان ماىر الكنعاني، مطبعة الحوادث، بغداد، ط:  .ٕٔ
األدب، تأليف: عدد من الباحثين السوفيت المختصين بنظرية األدب واألدب العالمي، نظرية  .ٕٕ

ترجمة: جميل نصيف التكريتي، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجميورية العراقية، دار 
 م. ٜٓٛٔالرشيد، 

 

 

 

 

 

 

 


