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منذ نشأته  القومية في الشعر الحر الكربالئيالمضامين 

  0202حتى سنة 

 (ة إنمودجايالقضية الفلسطين )

 

 

 

 
 

 الخالصة
ات ييتناول هذا البحث المضامين القومية في الشعر الحر الكربالئي الذي بدأ بعد حركة الرواد الشعرية في نهاية اربعين

 السيما في ستينيات القرن ةالمركزي ن الماضي في العراق وتمثل سماتها ، وألنَّ فلسطين هي قضية العربرالق

واتخذت مجمل  مدينة كربالءفي عدد من قصائد الشعر الحر لشعراء  دد ذكرها مضموناما تاله فقد تروالماضي 

ة الشعرية تتعلق بقضية فلسطين ، فجاء البحث لتوضيح هذا األمر وتسليط الضوء على الحركمنطلقات  اربعةالقصائد 

 في كربالء ومضامينها.

 

 

 

National Contents in Free Karbalai Poetry since Its 

Foundation Until 2010 

(The Palestinian issue as a model) 
 

 

 

ABSTRACT 

 This search deals with the national contents in the free Karbalai poetry which began after 

the movement of poetic pioneers at the end of the forties of the last century in Iraq and it 

represents its characteristics, and  because Palestine is the issue of the central Arabs, 

especially in the sixties of the last century and the following  centuries so it has been 

mentioned  in a number of  the poems  of free poetry for the poets  of   Karbala and took 

all the poems four points related to the issue  of Palestine, so this search came  to clarify 

this and highlight the movement of poetry in Karbala and its contents. 
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 المقدمة
ثمة عامل يرتبط بالجغرافيا يتعلق بقربها من ومعروف ،  مركز ديني فهيونشاط ثقافي راك حب كربالءمدينة عرفت 

ً ، فكلُّ ريحِ تغييٍر يطرأ على العاصمة بغداد  سواء كان تطور فكريا أم أدبيا و عمرانيا يجد له  بغداد العاصمة مكانيا

 صدى سريعا في كربالء يصلها ويؤثر بها ، فالقرب المكاني مدعاة لتقوية وشائج التواصل واللقاء بين أدباء المدينتين

رائدها صالح  رواد كان هناك حركة تزامنت معها في كربالء كانه الوحين بدأ تيار التجديد في الشعر الحر الذي شقَّ 

 واخرين من شعراء المدينة الذين تلونوا بطابعها وـاثروا بمؤثراتاه في المجالت  كافة .جواد ال طعمة  

بحث في تحديد المضامين القومية التي نظم فيها شعراء المدينة في الشعر الحر السيما في قضية العرب بأتي هذ ال

العدو االسرائيلي في الشعر أوالــ ن يقسم البحث على تمهيد وخمسة مطالب  وكان مناسبا أ -فلسطين  –الكبرى وأقصد 

 نقد موقف الدول العربية وأنظمتها من القضية الفلسطينية ثانيا ــــ األمل بالتحرر  ثالثا ــــ ، الحر الكربالئي 

 . 3002في الشعر الحر الكربالئي رابعا ـــ ربط القضية الفلسطينية بالتاريخ 

 

 التمهيد 
لم تكن كربالء خارج خارطة التأثر بحركية اإلبداع في العراق وبغداد على وجه الخصوص لذا تأثر شعراء كربالء  

بموجة الشعر الحديث التي كان روادها األوائل: السياب ونازك والبياتي
1

، ونسجوا قصائدهم على خطى هؤالء الرواد 

نجم شعراء أسهموا في حركة الشعر الحر ،وحملوا لواء التجديد في القصيدة العمودية من حيث األسلوب  .فقد "لمع

والتحرر من األفكار القديمة 
2
، وكان رواد هذه الحركة هم: "صالح جواد ال طعمة"  ، "والدكتور زكي الصراف "،  

عواُت التجديد على الرغم من أنَّ هذه الدعوات "وعباس أبو الطوس" فقد شاعت في الوسط األدبي الكربالئي آنذاك د

كانت خجولة ولم يكن صوتها صادحاً ،"فعباس أبو الطوس" يرى أنَّه " ال بأس من أن تكون القافية متنوعة في هيكل 

القصيدة "
3

، لكنه ضد ترك القافية بصورة مطلقة
4

 

ه الظاهرة ونبذها قال مشكور األسدي:"ما في مقابل هذه الحركة كان ثمة أصوات كربالئية تدعو إلى الحذر من هذ

.  5"يسمى اعتباطا بالشعر الحر ليس شعرا وإنما هو كالم مسطور يمكن وصف بعضه بأنَّه نثر بالمعنى لهذه اللفظ

"فالشعر هو الكالم الذي نعرفه موزونا مقفى إذا خال الكالم من هذه الصفة لم يكن شعرا وإن  :وقال في موضع آخر

ً مشابهاً في كتاب صادق آل طعمة في حديثه عن  الشعر 6جاء بالمعاني الرائعة والتعابير البارعة " ، ونرصدُ رأيا

مواجهة المشاكل وقضايا المجتمع واإلنسانية  العمودي بأنّه "أقوى إمكانية في تصوير الحياة العامة ،وأعظم قدرة على

،ومن الجدير بالقول أنَّ حركة الرفض في الوسط األدبي الكربالئي  قد امتدت  7وأجدر بالبقاء والخلود في ظل الحياة" 

حتى أواخر سبعينات القرن المنصرم ، فيروي األديب سلمان هادي ال طعمة قصة إلحداث جرت في الطريق إلى 

بة المعلمين في الكوت، إذ حدثت مشادة كالمية قوية بين الشاعر عدنان حمدان والشاعر دمحم علي الخفاجي مؤتمر لنقا

وكان األخير قد أولع بالكتابة على الطريقة الحرة فيما كان الشاعر عدنان حمدان يمثل االتجاه الكالسيكي في الشعر 

ساءة لتراث األجداد،وكانت هذه المشادة قوية إلى درجة أن الرافض لكل تجديد ، الذي يرى بأنَّ الشعَر الحر خرقا وإ

،ولعل مثل هذه اآلراء والمواقف الحادة والمتنافرة في الرأي والموقف هي 8الشاعرين رفضا النزول في الفندق ذاته

رى أو نتيجة طبيعية للحياة في بيئة محافظة لقد كانت هذه األصوات المضادة للشعر الحر جزءاً من أصوات عربية أخ

صدى لها كانت تدعو إلى مقاطعة الشعر الجديد، يتحدث الشاعر الكربالئي سلمان هادي الطعمة  عن تجربته في كتابة 

الشعر الحر في أواسط الخمسينات قائال " فقد سبق لي أن كتبت قصيدة نظمتها على طريقة  الشعر الحر بعنوان ـ 

بقوله   9فلم تر النور واعتذر المحرر عن نشرها 4591بغدادية الصادرة "انطالقة" بعثتها إلى مجلة الرسالة الجديدة ـال

قصيدة على طريقة )الشعر الحر( بعنوان )انطالقة (ونحن نعتذر عن نشرها راجين منه العدول عن النظم على هذه "

 10الطريقة ؛ألنَّ معالمها لم تتوضح بعد وما زال أصحاب الدعوة إليها في حيرة من أسسها "

،وكانت الظاهرة جلية عند صالح جواد آل عر الحر غير ابهين بتلك االصوات شعراء كربالء زاولو الكتابة بالشإال ان 

( ببغداد فال بد أن يواكب مسيرتها ر المعلمين العالية)كلية التربيةطعمة فهو أكثرهم تأثرا بهذه الحركة وكان طالبا في دا

شعر الحر ،فقد كانت األماسي األسبوعية تعقد بدار المعلمين،وكان مع زمالئه روادها ، فهو كذلك من رواد حركة ال

،وكان آل طعمة من أوائل من وظف الرمز واألسطورة  في األدب 11شعرا  الشعراء يتبارون فيما بينهم

مفهوُم فت اتجاهات الشعر الكربالئي ومن هذه االتجاه القومي ،تعدد13،وهي من أهم عناصر القصيدة الحديثة12الحديث
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باالنتماء إلى أمة تجمع بين أفرادها روابط متعددة تفضي إلى المشاركة واالتصال مثل اللغة والعقيدة  يرتبط القوميةِ 

، لقد شّكلت القوميةُ ومشاكُل الوطن الكبير مصدراً للشعر السياسي، فقد فطن 14والمصلحة التاريخية والحضارية

ده والبالد المجاورة وَجسَّدها في شعره في قصيدة "خرافة الشاعر صالح جواد آل طعمة لمطامع األجنبي في بال

الرعيان " التي استهلها بإهداٍء إلى الشرق موحي األساطير، فيحكي قصةً تتناقلها الرعاةُ هي قصة الشرق يقول فيها 

 15واصفاً بلدان الشرق :

 الشرُق يأبى أن يلّوَث أرَضهُ رجُس الطغام  

! وتمدَّ في أرجائه البيضاء أقبيةُ   الظالم 

....... 

 الشمُس لن تطفي سناها ظلمةُ الغرِب العتيد  

 "الشمُس لن يخبو سناها "والقنابُل وابل يروي السهول  

 

فهو يستعمل داللة )الشمس ( التي هي منبع النور، مدلوالً على األمة العربية التي يراها منبَع النور ومركز إشعاعه 

الذي سطع سناهُ على األمم قديماً ، يثبت هذا تاريخها وعلماؤها الذين كان لهم الفضٌل في ازدهار العلوم المختلفة ،فلقد 

ً لألمة العربية منطلقا من إيمانه بأمته ،فثمة داللة بين الشرق والشمس أجاد في استعمال الشمس معادالً موضوع يا

،فالشاعر الكربالئي يحس باالنتماء المته وتشغله مشاكل هذه األمة ومنها وأولها فالمعنى الترابطي بينهما حاضر ودالٌ 

 يها أشعارهم على:القضية  الفلسطينية ،التي شغلت حيزا من شعرهم ويمكن تقسيم المضامين التي دارت عل

لقد احتلت القضية الفلسطينية مساحةً كبيرة من الشعر القومي فهي من أهم الموضوعات :االسرائيلي انالعدو: أوال 

زرع كيان  من خاللالقومية التي دار عليها أكثر الشعر القومي الكربالئي وقصائده ، ُمحدثةً عما جرى لوطِن سليب 

الذي صادقت عليه عصبة األمم ،أخذت الهجرة الصهيونية  4541د بلفور سنة صهيوني في فلسطين، ومع إعالن وع

إلى فلسطين تكثر ،وحدثت في فلسطين انتفاضات عدة ،وبعد الحرب العالمية أخذت فلسطين بعدا قوميا ؛ ألنها أضحت 

العربي بالقضية  . لقد تأثَر الشعر16مركز الصراع بين العرب بدعوتهم القومية والوحدوية وبين الكيان الصهيوني

، ففي وقت مبكر من القرن الماضي جمع 17الفلسطينية ، فديوان الشعر العراقي في القضية الفلسطينية ضخم وعميق

،أما في كربالء فلقد تبارى الشعراء في 18"دمحم حسن الصغير" أشعار النجفيين التي نظمت حول قضية فلسطين

أمل بتحرير البالد وبين يأس وتحطم آمال ، ومن ابرز من نظم في  تصوير المأساة الفلسطينية، فهم بين أمرين، بين

المأساة الفلسطينية "عبد الحسين الخضر" في مجموعتها لشعرية "شهرزاد في خيام الالجئين "،وهي قصيدة طويلة 

عر تحكي قصة فلسطين بأجواء قصص ألف ليلة وليلة التي كانت ترويها شهرزاد لشهريار، وفي القصيدة يلعن الشا

 19شهر آيار وكأنه هو عدوه، ففيه ولدت إسرائيل رسميا إذ يقول:

 أياُر ما أيار  

 هذا الصفيُق الوجه 

 هذا اللئيُم الظل 

 هل تذكرينه ؟؟؟

 العاُر في أيار 

 أدهى من النكبة

 والذلُّ في أيار 

 يهمي بال رحمه

هي  -الجدة–األسلوب القصصي ، فيروي قصةَ فلسطيَن على لسان امرأة يسميها ويعمدُ الشاعر "عدنان الغزالي"إلى

قصة تزدهي بالنصر وفيها نلمُح روُح الطمأنينة في إمكانية النصر، وأنَّه قادٌم ال محالة فيصور )فلسطين( في القصة 

ميز لألشقاء من الدول العربية على هيأة أميٍر في ليلة عرسه وهو فرٌح محاٌطاً باألصدقاء واألحباب ،وهم في النص تر

 :20وحالهم

 صغاري يحكى بأنَّ أمير 

 قناديله ُمشرعه

 لليلة عرسه
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 يحفُّ به الطيُب و األصدقاء 

 كما حفت المعصُم باالسوره

ثم ينتقل في هذا المشهد  السعيد )مشهد العرس ( وصوره إلى مشهد سوداوي هو مشهد تكالب األعداء الحاقدين  

 :21قائال

 اري ... بأنَّ غزاة و يحكى صغ

 تجمع فيهم حقدُ البشر 

 قلوبهم  من صخور 

 سيوفهم من دماء 

 اغاروا على بيِت ذاك االمير 

فهو يرسم صورةً وحشيةً للعدو )سيفه من دم ،وقلبه من صخر ( ، ونلحظ أنَّ الغزالي يتفق مع الشاعر صالح جواد ال 

نه بأنَّ األمة العربية ستنتصر ال محالة، فهو مؤمن بأنَّ مأساة طعمة الذي  سلفت اإلشارة إلى نموذج من شعره في تيق

فلسطين البد أن تنتهي نهاية سعيدة ، فاختار لهذه القصة نهاية مفرحة على الرغم من موت البطل األمير إالّ إن هناك 

، وقديما كان العرب  من أخذ له بالثأر وأعاد الحقوق المسلوبة، وهي عاطفة موغلة في الوجدان العربي وأقصد " الثأر

، فال تهدأ روحه حتى  22يعتقدون بأنَّ روح الميت تبقى هائمةً وتتحول إلى صوت طائر يصيح ) اسقوني ، اسقوني (

 :23يؤخذ القصاص من المتعدي ويثأر للضحية ، فيقول الشاعر الكربالئي

 ومات شهيداً وأنبت بذره

 ومرت عليهم سنون عجاف 

 ترعرع فيها األمير الصغير 

 وقاد فصائل تلك القبيلة

 وثار بوجه اوالك  الرعاع 

 وحقق حلم االميره

ومن األمور التي ركز عليها الشعراء تصوير مطامع العدو األجنبي اإلسرائيلي الغاشم ،ومن ذلك قول شاكر البدري 

:24 

 قالت سيدتي 

 وهي تداعُب حزني 

 هذا اللصُّ يلُج األبوابَ 

 ً  جميعا

 دخَل الباَب األولى 

 اَب األلف والب

 قلت سآخذ سيف

 ويكون الخوف أول من اقتله الليلة 

 ثم أموت

ففي النص السابق نعَت الشاعُر إسرائيَل  باللّصِ الذي يقتحم األبواب واحدة تلو األخرى ،ولعله بذلك يشير إلى حلم  

وربما كان ذلك تلميحا بعمالء إسرائيل وأدواتها في المنطقة. لقد اعتمد  25إسرائيل بدولة تمتد من النيل إلى الفرات

البدري أسلوب الحوار الذي أضاف للنّصِ بُعدا دالليا ،فالكالم الصادر عن هذه المرأة  التي تجلت بصورة العاذلة في 

، فهي صوت الضمير بتجلياته الشعر العربي القديم ، لكنها ههنا تتجسد بصوت تنبيهي أقل وطأة مما اعتاده األقدمون 

كلها اليقينية والمرئية ؛ لتعطيه دافعا لالستبسال ، فهنا ينقل النص صورة الرجل العربي الذي يشعر دائما بأنَّ حمايةَ 

المرأة من أولوياته ،فما أن تستنجد به امرأة فإنَّه يسارع في مدِّ يدِّ العون وال يزال شعار )وامعتصماه ( موضع فخر 

المسلمين ، لذا فقتل الخوف الرابض هو أول خطوة نحو تحقيق النصر، فاألرض ال تتحرر إال على أيادي العرب و

 رجال شجعان تمكنوا من هزيمة خوفهم.
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ارتكبت إسرائيل في فلسطين مجازر بشعة ،فقد أشاعت الرعَب ومشهدَ الدمار والدماء،لذا وقَف باسم يوسف الحمداني 

ومطامعها ، فقال راسماً صورة  26د مشهد وحشية إسرائيل إلى أيام الحروب الصليبيةأمام هذه الممارسات وقد أعا

 27بشعة مقززة إلسرائيل :

 

 

 عاد الصليبيون.

 عاد الباذرون النار ،والتظت المحاجر.

 الشاربون دَم األجنة من حواملنا الحرائر.

 في بطون أمهاتهم . فالمشهد مقزز يشير إلى قتل الحياة واالجرام الذي ال يرحم حتى األجنة

 األمل بالتحرير في الشعر الحر الكربالئي ثانيا :

على الرغم من وحشية  األعداء وقوتهم إزاء الهزائم التي ُمني بها العرب ،فإنَّ أحالم الشعراء بوالدة المارد الذي يطلع 

 28اله قائال : على يده فجر األمة بعد ليلها الطويل المظلم وهكذا يعبر الشاعر شاكر البدري عن آم

 وتعيش فلسطين 

 فجراً يتألأل رغم األوحال 

: 

 جميع األطفال ووإنا 

 نعرف كيف نغني ؟

 كيف نعانق فجر النور!

 نعرف في أي زمان سيفور التنور 

يشبه األطفال في أحالمه ودفء مشاعره وحياته  –أي شاعر  -حيث شارك األطفال في التيقن من النصر ، فالشاعر 

الخيالية واألمل والتطلع نحو غٍد أكثر إشراقاً ،وربما مشاركة الطفل في حلمه إشارة إلى  أنه يملك حدسا نقيا ال يمكن 

لجيل الجديد الذي يأتي باألمل المفقود وينأى باألمة من تراكم أن يخطئ كحدس األطفال،ولعل الطفولة معنى يجسد ا

 الهزائم ؛فبالطفولة والدة جديدة ...والدةٌ ليوم جديد يحقق الشاعر فيه أمله الضائع وحلمه المفقود...

ــــلة  يخاطب ويبدو أنَّ الشاعر باسم يوسف  أكثر تيقنا من مجيء يوم النصر ففي صورةٍ رومانــــــسيه جميـــــــــ      

 :29فلسطين ويصف حالة اللقاء بعد التحرير بقوله

 وطني ستنهاُر الظالل 

 ويولد الفجُر الجديد 

 وابل ياوطني 

 شفاهك في شفاهي،

 من جديد 

 وسأغرز المرساة 

 في )يافا( 

ل )يولد ( الذي إذ استعمَل الشاعُر حرف) السين (الذي يدل على االستقبال القريب في قوله )ستنهار ( ثم عطف الفع

يشكل ثنائية ضدية مع الفعل األول وتفضي لحالة ثالثة ما بعد الوالدة وهي حالة حياة جديدة ؛ليرسم صورة للمستقبل 

لنقل صورة للواقع الجديد المأمول بعد التحرير إذ يراه قريباً . ‘الجديد ،وعطف أفعاال مضارعةً أخرى )ابُل ، اغرس ( 

 :30يمان بالمقاومة جعلت الشاعر كاظم ناصر السعدي يصف زيتونة في القدس قائال إن روح التفاؤل بالنصر واإل

 باسل حبها بانتفاضة أغصانها

 وهي ترمي عدو الهدى بالحجر  

 تلك زيتونة القدس وارفة الضوء

 مزهرة بالمنى والظفر  

يعة بالمقاومة ، فحتى الزيتونة فاالستبسال بالمقاومة ومقارعة األعداء لم يقتصر على أبناء فلسطين إنما شاركت الطب

 تقاتل وفي هذا معنى لطيف وتجسيم يفضي لداللة الرفض لهذا العالم من لدن كل الموجودات .
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وكذلك عمد دمحم علي الخفاجي إلى إيصال فكرة اإلصرار والعزيمة ، داعيا إلى اتخاذ العبرة من اصغر المخلوقات   

 وهي النملة  ،فيفتتح القصيدة بأسلوب قصصي ليروي قصة األمير الذي استمع لنبوءة العّراف الناصح الذي اخبره أن 

 

 

 

 

ً قادمةٌ ،ثم يصور كيف استطاع ت نملة صغيرة باجتهادها أن تأخذ من الحنطة والنخال ما تريده سبَع سنين عجافا

 : 31بإصرار وعزم وعدم تخاذل؛لتخزنها لسنوات المجاعة وفي ذلك عبرة تشي بأهمية اإلصرار قال

 

 فهل لنا من قصة ال تنتهي كبيرة 

 ونحن في بيوتنا 

 أشباه هذي النملة الصغيرة 

ً  لمصاب الشعب الجريح ، فنجد الفتّال يمعن في تصوير وواكب الشعراء ما تمرُّ به فلسطين فاعتصر ت قلوبهم ألما

 32الشعب المحتل الذي وضع آماله في األشقاء لتخليصهم مما هم فيه قائالً:

 ويا ويلتاه 

 ويا خلجلتاه 

 من األشيب العاجز الُمق عَدِ 

 يُمدَّ يديِه لرّبِ السماء 

 ويدعوهُ:

 يا ربَّنا فاشهدِ 

 بنوَك على ذي الرمال  بأنَّا

 ويلسعنا البرِد كالمبرد

 فهل جيل تحرير ارض الجدود

  تخاذل أم بعد لم يولِد؟!

 من القضيةنقد موقف الدول العربية وانظمتها الحاكمة   :رابعا

ل الدول العربية وسياساتها الذنب مثل عدنان الغزالي ورضا الخفاجي ،  ونجد تفاوتا في مواقف الشعراء فمنهم من يُحّمِ

ومنهم من يحمل نفسه الذنب كشاكر البدري ،فهذا الشاعر اإلنسان البسيط  الذي ال يملك سوى الدموع ،ما األمر الذي 

 :33دري ملقيا الذنب على عاتق  نفسه مخاطبا فلسطين بلفظة وطني بإمكانه  فعله ليحل أزمة أمة،يقول شاكر الب

 آه يا وطني 

 لو تقتلني 

 فانا أول من يعطي القتلة األغراب 

 غلة أرضكَ 

 أقراط نسائك

 فرح األحباب  

 

الئمةً هو حين يتكلم بلسان األنا ال يقصد ذاته بل هي أنا الشاعر وصوته التي تنساب لمكمن الضمير اإلنساني معاتبةً وف

..لتكون لسان الجميع وضميرهم  ، فكلُّ إنسان في نظره مسؤول عن فشل التحرير فلو أتحدت سياسات الدول العربية 

،واتحدت الشعوب اإلسالمية لما تمكن األجنبي من غرس الكيان المحتل في قلب الوطن العربي،ونجد دمحم علي 

لعمل جاد ومسؤولية حقيقية يقول "نحن الذين كتبنا عنها الخفاجي يخجل من الكتابة في قضية فلسطين فهي تحتاج 

بتجرد ليصفق لنا طفٌل مخدوع بعاطفته أو لتلمع أسماؤنا في مجلة أو كتاب ..كتبنا ونحن ال نشعُر بمسؤولية الحرف 

ح الذي نكتبه بتمثيل ونوقده من سلك ليس فيه كهرباء حتى صار أحدنا ال يخجل أن يسفَّ بخياله حين يكتب عن جر

،فهو يلقي 34المأساة ،فاسترجاع حقه ال يتعدى صالة احتفال وضرب إسرائيل رهن قصيدة فيها )سنغزوا (و)سنقاتل( "
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جزءاً من اللوم على الشعراء ،فهذا الشعور بالالجدوى في ذلك الزمن ـمنتصف القرن الماضي قد حفز أداء كثر 

 وفدائياً في المعركة ،واألمثلة كثيرة على ذلك ألدباء جردوا لالنتقال من مهمة الشاعر أو الكاتب في أدبه ليكون مقاتالً 

البندقية بدل القلم وفي ذلك تأكيد على أن قضية فلسطين لذلك الجيل كانت حاضرة في وجدانهم وتتمثل في جوانحهم 

نحو سوح  الشعور بالهزيمة التي أضحت عندهم هاجس لوم وتقريع لدولهم ومجتمعاتهم فدفعتهم لترك الكلمة والتوجه

 .35الفعل

 

وفي قصيدة أخرى لعدنان الغزالي يحمل الدول العربية مسؤولية الفشل ويجدهم سبب التخاذل،وذلك في قصيدة بعنوان 

 :36"هابيل يقتل كل يوم"التي يوظف التراث فيها ،ويستحضر شخصية هابيل  قناعاً قائالً 

 قتلت ذات مرة بسيف أصدقائي ،

 وأخوتي ..

 وبعض أنبيائي.

فهو إنّما قصد بأخوته وأصدقائه الدول العربية وأضاف صفة التقديس لهؤالء األخوة حين دعاهم باألنبياء  

فهو مؤمن بهم أشد اإليمان،أو قد يقصد )ببعض أنبيائي( السياسيين والدينين الذين يملكون زمان األمر والقيادة 

 :37نسحبة قائالً وغيرها، فيوجه عدنان الغزالي الخطاب إلى الجيوش العربية الم

 انتم من يحفر في جبهة

 زمني لحدا

 وأنا اكتب فوق حجارته 

 من خان قضيته 

 لم تعرفه الشمس  

 بعتم خيل أبي  

 وخواتم أمي 

 ولهذا 

 فأنا ابرأ منكم 

 ابرأ منكم 

سطره الشعري بـ )أنتم( وهو الضمير المنفصل الذي يدل على المخاطب  الجمع ليوجه الكالم ابتدأ الشاعر  

المباشر علي لسان فلسطين ،وليجذب أسماع المتلقي إلى فكرته األساسية، ويحمل الدول العربية المسؤولية كاملة فهم 

أنا( ليدينهم على لسان فلسطين؛ ألنهم من حفر قبر فلسطين، ثم ينتقل من ضمير المخاطب)انتم ( إلى ضمير المتكلم)

خانوا قضية التحرير، و تعبيرات مؤثرة فيقول )بعتم خيل أبي/وخواتم أمي(فالخيل بالنسبة للعربي رمز للبطولة  ،فهو 

ال يتخلى عن اثنين السيف والخيل ،ويختم النص بما هو أشد ايالمأ وهو تبرؤ فلسطين منهم وما يحمله التبرؤ من معاني 

يب والزجر من خالل المواجهة بين منكسرين هما  .)أنتم ـأنا( ...فالقضية مع القبول بالهزيمة لم تعد مواجهة بين التأن

 )نحن ـ هم (فلم يشر الشاعر للعدو ..بل إنَّ )أنا ( المتكلم تبرأ من ال )أنتم ( فالعدو من خان القضية وباع قيمها ...

المباشر في توجيه اللوم على األنظمة العربية و قاداتها ،إنما  ولم يعتمد رضا الخفاجي على أسلوب الخطاب 

ً تجمعوا وتجهزوا؛ لتحرير أرضهم المحتلة  اتخذ األسلوب القصصي عمادا لقصيدة  )الرحلة (صور فيها فرسانا

 :38قائالً 

 َجمهرة ُكنا فُرسان الِعشق العذري .. خرجنا من خلَف 

 ،الحجرات أردنا ان نعبر الفجر بكامل عدتنا

 :39فهو يصّور الوحشة وصعوبة الموقف والخوف التي كانت مخيمةً  على الموقف قائالً 

 فالدرُب رهيٌب كالتهمِة،

 قاٍس كليالي الغربِة،

ثم ينتقل إلى مشهد مؤلم فبعد أن صور التجهيزات  والجو المفزع انتقل إلى تصوير حالة الخذالن التي رافقت الرحلة  

:40 

 قُلنا :نمضي ِعدة أشواط  
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 تخلّف أولنا عند هبوب الريح الغربية مفتعال

 )داحس والغبراء(،

 لعّل الريح الغربية تؤويِه الى جبل يعصمه من

  َغضب الطوفان 

  

عمد إلى توظيف ألفاظ قرآنية من سورة هود البن نوح )ع(،وقد  فهو يصور حالة استسالم انتابت أحد الفرسان،وقد

تخلى عن أبيه ليلتهمه الموج ،معتصما بجبل ظاناً أنه بمنجى منه إذ تصور الفارس أنه سيجد في األجنبي سنداً يساعده 

 :41ال متمثالً المشهد ، ونجد في الشاعر النباهة و قد أدراك حقيقة األجنبي الذي ال يريد خيراً ألبناء الوطن الواحد ،ق

 والثاني .. نام على أنغام الناي البدوي ، َمخافة أن تصقعه 

 شمس الصحراء ، تلذذَ بالماء اآلسِن !!

 هذا قدري، صاَح بأعلى صوت المخمورين : دعوني 

  لن أكمل ملحمة الرحلة.

اً ورضوخاً ،واقتنع بحياة فقد تخلى هذا الرفيق عن األرض العربية والحياة فيها ،وتركها لألجنبي استسالم 

الذل والعدم ، التي يجدها قدراً ال خالص منه مما سبب تخاذله ، وعدم إصراره فهو يفضل الراحة وحياة الذل على 

حياة الجهاد والعطاء ،ثم يصور احد الفرسان الذي ال يكتفي بتراجعه إنما يحاول بث روح التراجع وعدم اإلصرار 

 :42على التقدم  قال

 ...، حاول ايقاَف تقدمنا عند مداخل )غزة (والثالث 

 قال: وداعاً !! أحباب القلب ينادون ، وأنا يا قوم 

 أراني ال حول وال قوة لي من دون رداء!

فالرحلة التي بدأت بجمهرة الفرسان العذريين قد تشتت عزمها إذ اكتنفتها ثالث محطات األولى  الخوف والثانية الكسل 

تسالم فهي رحلة الضياع واالستسالم لم تفد معها النوايا لهؤالء الفرسان والشعارات المؤقتة ألن ثم انتهت باليأس واالس

 العمل الحقيقي يحتاج عزما وعمال وصبرا وشجاعة ...من دونها تشتت األمر وتفرق الفرسان

  

نتقالة الثانية هي انتقالة واالمقاتلون على الدخول إلى غزة ،نتقالتين األولى مكانية إذ شارف الاونجد في النص السابق 

بأسلوب الشاعر من السرد إلى الحوار الذي أضفى على النص بعدا دالليا إذ تمكن من إبراز األعذار الواهية التي 

تحجج بها المقاتلون ،ولعله في األغلب يرمز بهؤالء المقاتلين إلى بعض أنظمة الحكم في الوطن العربي التي تراجعت 

 العربية وهادنت العدو، و تحججت بعدم قدرتها على المواجهة وضعف اإلمكانيات العسكرية.عن تحرير األراضي 

وقد َشعَر علي الفتال بالحزن والخزي والخجل لتخلق فيه روح التشاؤم واليأس والشعور بالعار مما وصل له واقع 

 43األمة العربية بقوله

 ويا خجلتاه

 ويا ويلتاه

 من الطفل حين يشبُّ صبيَّا 

 فيذكر جيالً جباناً غبيَّا 

لقد أجهدت الحكومات العربية حناجرها اإلعالمية؛ ألجل بث الخطابات المنمقة التي تشي بالنصر المؤكد ،لكن حين 

ُكِشَف المستور وانهارت األقنعة الوطنية عن الوجوه الحاكمة،اضطر الشعراء إلى فضح أساليب القادة في االلتفاف 

 44جبار الخضر :على الشعوب ،قال عبد ال

 هتفوا هنا 

 قالوا لنا 

 األرض سوف نشقها 

 حتى القمر ...

 والليل هذا الليل 

 نزحمه صور 
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 والشمس إن شئتم 

 فمثواها سقر 

 والكون ..هذا الكون 

 نمسخه شرر 

 

،والليل فقد جسد الشاعر المبالغات التي تجيدها القيادات العربية ،فقد زعموا أنَّ أفعالهم ستطال )األرض ،والقمر 

،والشمس ،وحتى الكون بأسره (، وأراد الشاعر بذلك التركيز على المبالغات العجيبة،واآلمال الكاذبة ،والوعود 

الزائفة التي رفعتها الزعامات العربية شعارات لها .ووقف الفتال موقَف المستاء المستهزئ من الوضع والتصريحات 

 45فيقول على لسان هؤالء القيادات

 العرب نوٌر ونار فإنَّا بنو 

ِب رمز انتصار   وإنَّ بنو العُر 

ت خطوب الوغى  إذ ما ادلهمَّ

 سنزحف نمحق كل العدى 

ويبحث باسم يوسف الحمداني عن لغة أُخرى غير لغة التصريحات  التي ملها والتي ال طائل منها غير تخدير الشعوب 

 :46العربية فيقول 

 نحن الزاحفون على انفراد 

 أحوجنا إلى لغة المدافع ماكان

 في الشعر الحر الكربالئي وتصوير مأساة الشعب الفلسطيني ـــ الشهادة ثالثا 

وكان للشهادةُ نصيٌب في اهتمام الشعراء فعدنان الغزالي يوضح تقديسه لفكرة الشهادة ومنزلة الشهيد  

 : 47بقوله

 وكل) شهيد( يعادل جمجمة األرض 

 تبراً 

، كما يصور باسم يوسف 48المعنوي كيف ال وقد قرنهم هللا باألنبياء والصديقينفهو يريد بذلك الحجم  

 :49الحمداني في الموت حياة تنقذ الجياع من واقعهم 

 دم قتالنا رحى ،

 تطحن فك الموت، تنهل على الدنيا انتصاراً ،وافتخاراً 

 وشموساً ذهبيه

 مزق األستار ، يا إنساننا العمالق ،

 دار خبزاً ،فالموت حياة تصنع األق

 للجياع العربية

يخاطُب اإلنساَن الذي يضحي بنفسه من أجل األرض والشرف بأنَّه عمالق ،فليس كل شخص له القدرة أن  

،فهو يرى في الموت والشهادة حياة ،وقد نظم الشعراء -كما نعلم -يجود بنفسه والجود بالنفس أقصى غاية الجود

 50(للشاعر كاظم ناصر السعدي . قصائد في شهيد محدد كقصيدة )وفاء إدريس

وكان لمخيمات الالجئين نصيٌب من  اهتمام الشعراء ،فقد ذكرها عدد من الشعراء في شعرهم ومنهم دمحم علي 

الخفاجي الذي كتب قصيدته لو لم ينطق النابالم ،والنابلم هو سائل هالمي يلتصق بالجلد وهو قابل لالشتعال  يستخدم 

هاجمت طائرات إسرائيلية بقنابل النابالم  أكثر من خمس عشرة قرية ومخيم  0691 شباط 01في الحروب ، في  

،قال دمحم علي الخفاجي 51لالجئين الفلسطينيين على طول نهر األردن  وقع ضحية الهجوم عدد من الالجئين األبرياء 

 : 52في ذلك 

 ان ضرجوها ..ضرجوها

 بدم ووجه اردني ...كلما لمحت سناه 

 القسمات تتبعه عناقاً  حطت عليه تقبل
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لم يصور الخفاجي المشهد على أنه مشهدٌ  محزٌن مفزٌع بل صوره على شكل مشهد رومانسي بعيد عن  

االنكسار وألم الضحايا فالنابالم تعانق الضحايا وتقتلهم ،وقال واصفا قوة التحمل وردة الفعل اتجاه القصف 

 :53الصاروخي

 انا نحن..!!

 نبسم في وجه النابالم 

 أطفال االمس أشبال اليوم و اشياخ الغد 

إال أنَّ تصوير حالة الصمود وعدم التأثر قد تضعف حين يعبر الشاعر عن الطفولة فحين ينقل صورة الضحايا يبتعد 

فيها عن النمطية في عرض األحداث ،فيعرض في مطلع القصيدة صورة البنته الصغيرة صورة يملؤها الحب األبوي 

وصاف طفلته الجميلة  لينتقل بعدها للتساؤل كيف تشب الحرائق بطفلة صغيرة في مخيمات الالجئين  بدأ الشاعر بذكر أ

كطفلته تلك إن الطريقة التي عرض بها الشاعر فكرته جعلتها أكثر تأثيرا بالمتلقي إذ ينقل الصورة من أعماقه فالتجربة 

صادقة وليست محض نقل لصوٍر مأساوية عاناها  ليست نقل وقائع فوتوغرافية جامدة ال يوحي بأنها تجربة ذاتية

 : 54اآلخرون  قال

 وألقيت صوتي على طفلتي 

 فدارت كما تستدير الظالل لناعورة صامتة 

::: 

 ترى كيف يسري الحريق 

 بطفل 

 كطفلي الذي لم يسر في الطريق 

 سوى خطوتين 

 وتسري به النار في مشهد 

 على كل عين 

عبد الجبار الخضر أن يرسَم صورةً صادقةً لحياةِ الالجئين والمخيمات وإمالقهم عن أدنى أسباب الحياة  ويحاول

 55ومعاشها:

 فسوى ضياء البدر ..

 ما عرفوا الضياء 

 وسوى التزاحم 

 إلستالم القمح 

 ما عرفوا اللقاء  

الجبار الخضر يتحدث عن فلسطين ال  ونجد من شعراء كربالء من يرى أنَّ قضية فلسطين هي قضيته الشخصية ،فعبد

 : 56على أنها دولةٌ عربيةٌ شقيقةٌ بل على أنها بلده األم الذي يحبه ، ويحن إليه ويحلم بالعودة  قال

 أبداً سأنشر ماحييت قضيتي 

 لتضوع في الزحف العظيم قصيدتي 

 و ادك كابوس الحدود 

 بعودتي ..وبوحدتي 

 وتعود للوطن السليب عروبتي 

 في الصبح النديو اعود 

 لقريتي ...لمدينتي 

إذ نلحظ تكرار الهمَّ الذاتي ،فلسان الشاعر ينطق بهمه الشخصي ال أن يكون ناقال لقضية وهموم غيره وقصيدته 

لألدب الملتزم ،ولعل إيمانه بقضيته يذكرنا بمحمود درويش شاعر  المطولة) شهرزاد في خيام الالجئين( تعد أنموذجا

المقاومة الفلسطينية الذي كان له نصيٌب من الذكر في قصائد التفعيلة ،فقد كان يعي تماما "أنَّه ال يجب على الشاعر 

حينذاك ستكون المثقف الذي هو حارس الوعي الذاكرة العربية أن يهدر الجمالي على حساب السياسي ،ألن الكلفة 
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،فهذا الشاعر الذي ارتكز بين الثورية 57باهظة ،حيث ينتفي شرط تحقق الذات بانتفاء شرط تحقق فرادتها اإلبداعية"

 :58والجمالية لنصوصه يذكره الشاعر عدنان الغزال في قصيدة مهداة إلى محمود درويش قائالً 

 فلقد كنت على الدرب فنارا

 وستبقى رغم سجانك تشدو،

 رك ياحقال من القداح بعض اشعا

 فض الريح كمه 

 أنت في صوتك أمة .

وفي عبارته )أنت في صوتك أمة( إشارة  إلى معرفة دور الشاعر بواجباته ومسؤولياته تجاه وطنه وأمته 

وتقديسها،ومعرفة دور الشاعر بصورة عامة فهو لسان قومه والناطق عنهم  وقد اصطفى بإهدائها لدرويش مثاال لهذا 

 ولدوره في انطالق مأساة بلده وشعبه وإيصالها للعالم .الشاعر 

 في الشعر الحر الكربالئي  ربط القضية الفلسطينية بالتاريخرابعاً : 

وقد ربط  عدد من الشعراء بين ما يحصل في فلسطين من ظلم وسلب حقوق بما حصل في كربالء في واقعة الطف 

هـ ،فقد وجد عدنان الغزالي إن واقعة الطف تتكرر في فلسطين  فكربالء نُدبة حزٍن قارة في وجدان اإلنسانية  14سنة 

دوان ...فكل ما يجري من هتك لإلنسانية يستدعي تحاكي مبادئ التضحية والشجاعة وتفصح عن مأساة الظلم والع

 :59حضورها في الوجدان قال

 الحرب تكرر دورتها 

 ويسيء اإلنساُن إلى اإلنسان  

 ما أقسى اإلنسان !

 حين يقارع  بالظلم ...

 بهذا القرن الواحد والعشرون 

 :60كذلك يعتمد الفتال هذا األسلوب في التشبيه بين االثنين قال 

 تجدَّدت في أرضنا كم كربالء ، 

 كم كربالء 

 كم أحرقوا فينا الخيام 

ةً ذبحوا الرضيع  كم مرَّ

 فولولت أمُّ الرضيع 

 كم زينباً ظلَّت تصيح وتستغيث

إذ كرر الشاعر )كم ( خمس مرات وهي دالة على الكثرة فجاء التكرار تعزيزا أللم الفاجع المتكرر  

بيت األمام الحسين )ع(  ،وأحداث الطف التي تعرضوا لها فاستعمل وليكون النص أكثر تأثيرا ،وركز على ذكر أهل 

ألفاظ تدل على الفجيعة )ذبحوا ،ولولت ،تصيح ،تستغيث ( ،ليشبه الذين يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني بالذين تعاطفوا 

 مع أهل البيت لكن لم يقدموا المساعدة والنصرة .

ا وتشبيه القضية الفلسطينية بها أثٌر من  آثار البيئة التي عاش إنَّ استحضار القضية الحسينية وكثرة ترديده 

بها الشعراء ،فقد ارتبط الحزن والفجيعة عندهم  بواقعة الطف هذه الحادثة التي وقعت في مدينة عاشوا فيها ،مدينة 

اضرة في ترتدي السواد كل عام في ذكرى استشهاد الحسين )ع( وأهل بيته وتعيش المصيبة بكل تفاصيلها فهي ح

 :61شواهدها وطقوسها ،ويستعمل الغزالي )شارون( معادال تاريخيا ليزيد  فَُهما بأفعالهما وجهان لعملة واحدة يقول 

 يعودُ الغاصب  

 )شارون العصر(

هَ النسوة .  يدمي وج 

.  يقتُل أطفاَل فلسطين 

 يشردُ أحفادَ حسين  
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ارون ( يزيدًا آخر يقتل ويشرد ويسفك الدماء ...فطقوس يعمد الغزالي الستعارة يزيد بمالمح العصر إذ يجد في )ش

الحزن ال تقف عند إطار التاريخ بل تتجدد مع كل سوط ظلم ...وجعل شارون معادال تاريخيا ليزيد هو شعور بهذه 

 الفجيعة ثم استنهاض للهمم في بث روح المواجهة والمقاومة .

عما يؤنس واقعه من مكامن النور )فاختار المختار (، واختار إنَّ الشاعَر يبحث عن شي يضيء قتامة الواقع فيبحث 

 :62قصة ثأره  ليوصل ما أراده للمتلقي ، فيبحث عدنان الغزالي في آخر القصيدة عن القصاص فيقول 

 أين المختار..

 يأخذَ بالعدل  ؟! 

نة من تقنيات النص الحداثوي واستلهام التراث في شعر القضية الفلسطينية يعد ظاهرة ملفتة للنظر ،واالستلهام  تقا

وهو رمز للصبر 63،ويدخل هذا االستلهام في إطار الرمز وهذا  ما نجده عند الغزالي الذي استلهم شخصية )خباب(

 :64ومقارعة الظلم واختاره عنوانا ورمزا في قصيدته )خباب الفلسطيني ( قال 

 َخبّاُب 

 ُعرياٌن من الظهِر 

 إلى الساقيِن 

 ُممتهن .

 َخبّاُب 

 أعطى دَرسهُ 

 وغادَر المكانَ  

 ولم يُعِط الذي أرادهُ الغزاةُ 

وهو بذلك أضاف صفة القدسية للشعب الجريح حين شبههم بهذا الصحابي الجليل الذي تحمل ما تحمل من المشركين 

الشعب ،وعنوان القصيدة يجعلنا نفك شفرة القصيدة القائمة على الرمز التاريخي ،فهو لم يقصد خباب إنما أراد 

الفلسطيني واجه الغزاة ووقف بوجههم، اعتصار قلب  الفلسطيني المعذب، فخباب الصحابي واجه المشركين وخباب

الغزالي على فلسطين ذكره بمثيل لها في التاريخ العربي وهي نكبة العرب في األندلس  فيستحضر شخصية موسى بن 

 66قائال :65أبي الغسان

 ُمدجج السالح فوق صهوة الجواد 

 يذب عن غرناطة المباحه

 من أين لي من بعد الٍف بأبي الغّسان.

فهو ال يريد موسى إنما يريد أفعاله ويبحث عن شخصية كشخصية موسى بن أبي الغسان في قوتها ، فهو  

يريد شخصا ينقذ األمة من واقعها المؤلم ، ولعل كثرة الرموز الشعرية دليٌل على  اتساع الحدقة اإلبداعية للشاعر 

 انفتاح رؤاه اإلبداعية وتعدد موارد شعره .و

، فأصابت نفوس الشعراء 451167ويختفي التفاؤل عندما تتعرض فلسطين الزمات عظيمة كالنكسة التي حصلت سنة

 :68بمقتل التشاؤم واليأس والحزن الشديد، يقول شاكر البدري في قصيدة له 

 احذفوا ألقابكم بعد الذي كان 

 وما سوف يكون 

 فعلى أجسادكم يعشب عار األزمنة 

ثم يلج الشاعُر التاريَخ مستدعيا مآثره وما كان فعل األجداد من بطوالت ومواقف جلية لشجاعتهم والنأي عن مواطن 

الذلة والهوان ..التي أضحت تذكر فحسب عند هذا الجيل الذي رقد في تذكار الماضي ولم يحسن السير على النهج نفسه 

ً ولوما على التخلي عما سار عليه األجداد فكانوا ...فالشاعر ال ي وقد مصباح التاريخ للذكرى فقط بل يجعل منه عتابا

شجعاناً أباةً ..ونجد في هذا النص وفي أكثر النصوص أن الشاعر يزجي الخطاب بلغة الجماعة ..فهو صوت الضمير 

 69ع من دواخلهم :لدفع الجماهير نحو ساحة ناصعة لمواجهة العدو ومواجهة الخوف الناب

 ربما نذكر أسماء القبائل... غير إنّا 

 لم نعد نحسن موت الفاتحين 
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فهو يشير إلى أنَّ العرَب أصحاب تاريخ يعتزون به لطالما وقفوا بوجه االستعمار ولهم  صوالتهم ومآثرهم ، والعرب 

ً باألنساب ،وألنَّ العربي يعود إلى هذه القبائل التي تجع ل الشجاعة من أهم الصفات التي يجب أن أكثر الناس تمسكا

يتحلى بها أفراد القبيلة غير كاٍف ،إنما البد أن تكون تصرفاتهم وشجاعتهم هي ذاتها شجاعة الفارس العربي القديم 

،فاألمر يتعلق بالفعل وتكراره ال بمجرد التغني باالنتساب فحسب . وبمثل هذا يقول باسم يوسف الحمداني مستهزأ 

 70آلت إليه األحداث،وما أصاب العرب أصحاب التاريخ الحافل من تقهقر ومذلة: بالوضع الذي

 فالحمد للتاريخ ،

 إن شب الهوام من الطيور على الكواسر

.فهو هنا يستعمل عبارة ) الحمد للتاريخ ( تهكما ولوما ، وإنما يقصد تعسا للتاريخ الذي سنخلفه بكل أموره المخزية

   

 في الشعر الحر الكربالئي  0222ــــ اسباب ازدهار الشعر القومي  قبل  خامسا 

ة لدارس الشعر القومي الذي يتناول)فلسطين(في الشعر الكربالئي أن نشير إلى مسألة تبدو جليّ  المناسب  من 

يبدو أن هذا ثم يقل بعدها في شعر التفعيلة الكربالئي  ،و3002؛إذ هو يزدهي ويزيد في المدة من الستينات حتى 

 التفاوت الكبير يعود إلى جملة أسباب منها:

وشعاراتها كانت قوميةً ،فكان هناك تشجيٌع للشعر القومي ،ولعل القول   3002ـ إنَّ توجهات الحكومة العراقية قبل 4

ل جيل برغبة الشعراء في أرضاء السلطة الحاكمة قد يضعف أمام ما نجده من كم عاطفي وانفعال وجداني حقيقي ،ولع

الستينات والسبعينات عايش صدمات كبيرة بين العرب والكيان الصهيوني فالمقاومة كانت بأوجها وكان لها اثٌر في 

 إلهاب مشاعر الشعراء ثم فتر أوجها بعد ذلك .. .

من احتالل أمريكي و تشظي النسيج المجتمعي  3002ـ ال ريب أن ما جرى على العراق وشعبه من متغيرات بعد عام3

ونشوب الفتن الطائفية وتغلغل الجريمة والقتل على الهوية الذي لم يسلم منه حتى أرباب األدب ومنهم أدباء كربالء ، 

فالعراقي بات 73واألديب لواء الفواز72، والشاعر أحمد الطعان السالمي71فقد فجعت يد الموت والقتل الشاعَر أحمد آدم

ال يأمُن على نفسه مما قد يالقيه أو يتعرض له من سفك أو تعٍد على حقوقه وحريته وحياته وقد سحب منه بساُط األمان 

وصارت الخروقات إطاره الحياتي..فهل يا ترى أنَّ األديب بوعيه ومشاعر يرصد ما يعيشه من أزمات وحرائق يتلظى 

به ليفتتح نافدة آالم اآلخرين ...فما يُنقل إليه عبر شاشة التلفاز من معاناة قسوة آالمها أو يغمض جفنه ويسدل قل

الفلسطينيين قد ذاق اشد منها وهو ال يأمن على نفسه وأهله أمام آلة القتل العشوائي التي تالحقه في كل تفاصيل يومه 

 ونشاطاته . بعد أن عاثت مجاميع الجريمة والقتل فسادًا وفتكاً ...وهي تترصده في كل حياته

ـ لعل الشعراء قد استطاعوا أن يمرروا الكثير من الشعر الوطني المعارض للسلطة آنذاك ،وجعلوا من فلسطين رمزاً 2

للعراق وقناعا لبث ما يخشون التصريح به إلى التلميح ،وبما أن توجهاِت الحكومة قوميةٌ فما كان لها أن تحارب مثل 

ي والء صاحبها للحكومة ،وربما لو قرأنا بعض قصائد القضية الفلسطينية نجدها هذا النمط من الكتابة،أو أن تشك ف

تحمل أكثر من معنى وخصوصا تلك القصائد التي يحلم فيها الشعراء بمنقذ ينقذ فلسطين من واقعها  لو تم رفع االسم 

 وتحرر المعنى ليكون عاماً وشامالً لكل ظلم وتعسف.. .

راء عن النظم في الشعر القومي ومنه الشعر في فلسطين ،هو أن النظام الدكتاتوري من األمور التي  أبعدت الشع-1

يُنبزون بتسمية  3002كان يتشدق بالشعارات القومية ،فصار ذوو المشاعر القومية بعد  3002الذي انهار سنة 

ليدين ... فال منجى من )القومجية( أو ذيول النظام السابق.. أو غير ذلك  وال سيّما أن العنف كان حاضرا ومطلق ا

 التبري ولو بالصمت ..
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حروب الفرنجة أو الحمالت الصليبية أو الحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق حالياً على مجموعة من  26

 من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث األخير من القرن الثالث عشر أوروبيونالتي قام بها  والحروبالحمالت 

من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو  الصليبدينية وتحت شعار ، وكانت حمالت (1291 - 1096)

 .405ـــــ 15.. ينظر :ما هي الحروب الصليبية /السيطرة على األراضي المقدسة كبيت المقدس

 .11فارس الصمت/ 27
28
 .19الخطوات / 
29

 .11فارس الصمت/
30
 .29فضاء المعنى / 
31
 .12لو ينطق النابالم / 
32
 .90 -15ترنيمة الدرب الطويل / 
33
 .401الخطوات / 
34
 .1-1شهرزاد في خيام الالجئين/ مقدمة بقلم دمحم علي الخفاجي / 
35
 91ينظر:النجف الذاكرة والمدينة/  

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1096
https://ar.wikipedia.org/wiki/1291
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
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36
 .34أرجوحة على القمر/ 
37
 .440الخطوات / 
38
 33فاتحة الكرنفال / 
39

 33م.ن /
40
 .33م.ن / 
41

 .33فاتحة الكرنفال /
42
 .32 -33م.ن / 
43
 .15ـــــ11ترنيمة الدرب الطويل /    
 .21ـــــ 21شهرزاد في خيام الالجئين  /  44

 .11ترنيمة الدرب الطويل / 45

 .11فارس الصمت/ 46

 .42الطريق إلى غابة الشمس / 47

48
يقُوَن ۖ َوالشَُّهدَاُء ِعْندَ َربِِّهْم لَُهْم  دِّ ئَِك ُهُم الّصِ ِ َوُرُسِلِه أُولََٰ أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم ۖ َوالَِّذيَن َكفَُروا قال تعالى: و"َالَِّذيَن آَمنُوا بِاَّللَّ

ئَِك أَصْ   45َحاُب اْلَجِحيِم" سورة الحديد اآلية :َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولََٰ
49
 .14فارس الصمت  
50
 30ـ  45ينظر : فضاء المعنى / 
51
 .219(  / 4512ـ  4512ينظر :مجازر وممارسات ) 
52

 .11لو ينطق النابالم /
53

 .11م.ن /
54

 15ـــــ11م.ن /
55
 .35ـــــ31شهرزاد في خيام الالجئين/  
56

 .91م.ن /
57
 3005/سبتمبر/ 315/العدد39محمود درويش بين الثوري والجمالي/حميده عبد هللا /مجلة أدب ونقد /المجلد 

 .41/ص
58
 .43أرجوحة في عرس القمر/ 
59
 10تداعيات  وردة الدم/ 
60
  13ـ 14ترنيمة الدرب الطويل / 
61
 14تداعيات وردة الدم / 
62
 .13م.ن/ 
63
سلم من الصحابة ،عذب من المشركين بالحجارة المحماة بالنار حتى تآكل خباب : بن األرث التميمي :من أوائل من أ 

 .3/4144هـ في خالفة اإلمام علي )ع(،  ينظر : سير أعالم  النبالء/21لحم ظهره توفي سنة 
64
 .21الطريق إلى غابة الشمس / 
65

عبد هللا الصغير آخر أمراء بني األحمر الذي سلم مفاتيحها لملك اإلفرنج  ولم  موسى بن أبي الغسان :احد فرسان 

ترق ليوسف فعلة عبد هللا فبادر باالعتراض شهر سيفه وقاتل حتى تثلم سيفه وتقطعت قوائم فرسه ،ورمى بنفسه في 

 311، 3/353ندلس/نهر غرناطة وقيل أنه عبر النهر واختفى على أمل العودة المنتظرة . ينظر قادة فتح األ

،355،311. 
66
 .11عودة إلى مرافئ الحلم  / 

بعد هذه السنة أصابت األنظمة العربية هزيمة مرة ففي بضعة أيام أحتل الكيان الصهيوني فلسطين بأكملها ،فسقطت 67

األربعون الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة كما سقطت الجوالن السورية وسيناء المصرية . ينظر :الحقائق 

 . 1في القضية الفلسطينية /

 .400الخطوات /68
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 .400م.ن/ 69
70
 .11فارس الصمت / 
71
في كربالء ،حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية ،اغتيل   4511أحمد آدم :شاعر كربالئي ولد الشاعر  

 .425/ 4في كربالء/، ينظر: معجم المؤلفين واألدباء 3009في اللطيفية من قبل عصابة تكفيرية  سنة 
72

صدر له :بساتين كربالء ،هوية الحق، بيادر شموس الحسين ،ينظر:  4511أحمد السالمي:شاعر ولد في كربالء 

 .411، 421ديوان بيادر لشموس الحسين قصائد في حب أهل البيت )ع(  /
73
ان أمام باب جامعة لواء الفواز : أديب كربالئي توفي اثر رصاصة طائشة انحرفت عن حارسين كانا يتشاجر 

كربالء حاصل على درجة االمتياز في رسالة الماجستير التي تحمل عنوان فلسفة المعنى في النقد العربي المشرقي 

،ورصاصة طائشة حرمتنا من عطائه،صباح أبو 21( م  ينظر:اتحاد أدباء كربالء في الميزان/4550م ـــــــ4519)

 م.3041ل /كانون األو2،  341دكة ، جريدة الصباح،ع

 

 المصادر والمراجع 

 أوال :القران الكريم 

 المخطوطات  ثانيا:

،صباح نوري المرزوك ،مطبوع على اآللة الدكتور صالح جواد الطعمة ـدراسة بيوغرافية ـ ببلوغرافية .4

 م.4511الكاتبة،

في  ،توجد صفحة 222المجموعة الشعرية  للشاعر عباس أبي الطوس  ،جمعها  د.عبود جودي الحلي،في .3

 خزانته

 الكتب المطبوعة  ثالثا:

 م3041،دار الفرات ،بابل ، 4اتحاد أدباء كربالء في الميزان، حاتم عباس بصيلة،ط .2

 م .4512،مطبعة تموز ،كربالء ،4أرجوحة في عرس القمر، عدنان الغزالي ، ط .1

جيل وفي آي انتفاء الحق الديني والتاريخي لليهود في أرض فلسطين بموجب ما جاء في التوراة واإلن .5

 .التنزيل، أ.د،دمحم عبد العليم دسوقي ،تقديم دمحم حسان ،مراجعة البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف ،مصر
 م3002،مطبعة الزوراء ،العراق ،4تداعيات  وردة الدم، عدنان الغزالي ،ط .1

،بغداد ،العراق ،وزارة الثقافة ،دار الشؤون الثقافية العامة 4تراث كربالء ،سلمان هادي ال طعمة ،ط .1

 م3042،

 م .3001،دار الفتال،4ترنيمة الدرب الطويل ، علي الفتال ،ط .1

حتى نكسة حزيران،د.ماجد أحمد  4525التيار القومي  في الشعر العراقي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية  .5

 4512السامرائي ،منشورات وزارة الثقافة ،دار الحرية ،بغداد ،

 م.3041،دار الكفيل ،كربالء،4صرة في كربالء ،السيد صادق ال طعمة ،طالحركة األدبية  المعا .40

 م.3002الحقائق األربعون في القضية الفلسطينية ،د.محسن دمحم صالح ،تقديم دمحم عمارة ،طبعة منقحة ، .44

 م ..4511،)د.مطبعة (،4الخطوات ، شاكر عبد القادر البدري ، ط .43

 م.4552،دار البيان العربي،بيروت ،4دي ال طعمة ،طدراسات في الشعر العراقي الحديث ،سلمان ها .42

 م. 3002ديوان بيادر لشموس الحسين  قصائد في حب أهل البيت )ع( ،الشاعر أحمد السالمي ،كربالء، .41

 م.4593الربيع المحتضر ، صالح جواد ال طعمة ،مطبعة الزهراء ،بغداد ، .49
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(هـ رتبه 111بن عثمان بن قايماز الزهبي) ت سير أعالم  النبالء، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد .41

 م .3001حسان عبد المنان ،بيت األفكار ،لبنان ،

 ،مطبعة أهل البيت ،كربالء .4شهرزاد في خيام الالجئين، عبد الجبار الخضر ،ط .41

41.  

 م3004الطريق إلى غابة الشمس ، عدنان الغزالي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، .45

 م .4511، مطبعة بغداد،العراق ،4ضا الخفاجي ،طفاتحة الكرنفال ،ر .30

 م.4515فارس الصمت ، باسم يوسف الحمداني ،مطبعة أهل البيت ،كربالء ، .34

 م. 3001،كربالء ، 4فضاء المعنى،كاظم ناصر السعدي ،ط .33

فلسطين في الشعر النجفي المعاصر،د.دمحم حسن الصغير،وهو في األصل رسالة ماجستير في كلية أصول  .32

 .4511النجف/ الدين في

 م .3002،مؤسسة علوم القران ، بيروت،4هـ(، ط 4145قادة فتح األندلس،محمود  شيت خطاب ت) .31

 م.4511،مطبعة أهل البيت ،كربالء ،4لو ينطق النابالم ، دمحم علي الخفاجي ،ط .39

 م. 4550ما هي الحروب الصليبية ، د.قاسم عبده قاسم ،عالم المعرفة ،الكويت ، .31

،غازي السعدي، -ــ من ملفات اإلرهاب الصهيوني في فلسطين  4512ـ  4512مجازر وممارسات ) .31

 م. 3045،،دار الجليل، بيروت ،3ط

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دار الهدى ،بيروت ،د.ت.4موسوعة السياسة ، عبد الوهاب الكيالي ،ط .31

 م.3049،دار المدى ،4النجف الذاكرة والمدينة ،زهير الجزائري،ط .35

م اتجاهاته وخصائصه الفنية  4591العربي في كربالء من إعالن الدستور العثماني إلى ثورة تموز  األدب .20

 م.3041، مكتبة الحكمة ،كربالء ،2،د .عبود جودي الحلي ،ط

 الصحف والمجالت رابعا:

 م.3041كانون األول /2،  341رصاصة طائشة حرمتنا من عطائه،صباح أبو دكة ، جريدة الصباح،ع .24

  3005،سبتمبر، 315،العدد39محمود درويش بين الثوري والجمالي،حميده عبد هللا ،مجلة أدب ونقد ،المجلد .23

، شباط 39مدخل إلى البدايات في الشعر العربي عند العرب ، د. عادل جاسم البياتي ، مجلة كلية اآلداب ، ع .22

4515 . 

 م.4511سنة /ل 3مقابلة مع عبد الوهاب البياتي ،مجلة الجامعة،الموصل /ع .21

/  41جريدة الكفاح /ع يوم لقاء مع الشاعر المجدد الدكتور صالح جوال ال طعمة /بقلم خضير الوالي/ .29

1/4510. 

 المواقع االلكترونية خامسا : 

 https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا،الموسوعة الحرة/ الموقع األلكتروني / .21

 المقابالت  سادسا :

لقاء أجرته الباحثة مع الشاعر سلمان هادي ال طعمة في منزلة الكائن في حي المعلمين بتاريخ  .21

  م.4/2/3045/

 

https://ar.wikipedia.org/wiki

