انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيين املعاصر
د .رقیة رستم بور ملکي*

املق ّدمة

إن قیم و ُم ُثل ثورة اإلمام احلسین× بصفتها ثورة إنس�انیة کبری ّ
ّ
بکل أبعادها،
تشع علی ّ
کل ُأمم األرض ما دام الظلم واالضطهاد قائمنی يف العاملّ ،
وإن استحضار
ّ
عزة وقدرة للوقوف مع ّ
كل
قی�م تل�ك الثورة العظیمة اخلالدة يف هذا العرص ،یزیدن�ا ّ

مظلوم ومضطهد ُس�لب ح ّقه ،ومکافحة ّ
کل معامل اجلور والفس�اد ،وإحیاء الفضائل
إلصالح األُمور.

«إن رسول اهلل| قالَ :من رأى سلطان ًا جائر ًا،
وقد أعلم اإلمام األُمة مجعاء بقولهّ :

مس�تح ً
ال حلرم اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لس�نّة رس�ول اهلل| ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم

والع�دوان ،فلم ُيغيرِّ عليه بفعل وال قول ،كان حق ًا عىل اهلل إن ُيدخله ُمدخله»((( .فثورة
احلسین× ،هي امتداد للرسالة املحمدیة التي جاءت لتُح ّطم رصوح الظاملنی ،وما
جاءت ثورة اإلمام احلسنی× إلاّ لتجدید الدّ م يف عروق الشعوب املظلومة.

ّ
إن هذا البحث یس� ّلط الضوء علی بعض املقاطع الش�عریة املعارصة ،ذات طابع

س�یايس ،تتمحور علی حادثة کربالء ،وهنضة اإلمام احلسین× ،من أعامل شعراء،
أمث�ال :بدر ش�اکر الس� ّیاب ،وحییی السماوي ،وجواد مجی�ل ،وأمحد دحب�ور ،و...

ذلك للکش�ف عن مدی تأ ّثر أصح�اب هذه القصائد بالقیم النابع�ة من ثورة اإلمام
* ُأستاذة مشارکة يف اللغة العربیة وآداهبا بجامعة الزهراء’ ،من إيران.
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ األُمم وامللوك :ج ،4ص.304

احلسین× ،للتعبری عن أبعاد مأس�اة اإلنس�ان العريب املع�ارص ،املحارص حتت قیود

السلطة وظلم احلکّام.

الشعر احلسيين

«تُع�دّ ثورة احلسین ما ّدة خصبة ،اس�تلهمها األُدباء يف فنّهم اس�تلهام ًا واس�ع ًا ،أمده

األدب الرافض بثروة ضخمة من القصائد»(((.

وال غب�ار عل�ی هذا الق�ول إذا ما تأ ّملنا يف ش�کل ومضمون القصیدة احلس�ینیة،

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

خاصة ،رؤیة جدیدة يف الش�کل
فه�ي أضافت إلی الش�عر العريب عا ّم�ة ،والوجداين ّ
مهمة إصالحیة نابعة من وجدان الشاعر ،مت ّثلت
واملضمون .فأخذ الش�عر احلس�یني ّ

برصد الوظیفة الکربی لثورة اإلمام احلسین× ،وهي االس�تنفار لقیم اهلل ُس�بحانه
بنصرة احل�ق ودفع الباطل مهما کان الثمن ،إذ التفت إلیها الش�عراء .وأخذ الش�عر

احلسیني العاشورائي ینمو روحی ًا بتجدید الزمان ،فأ ّثر ذلك ک ّله يف عواطف املجتمع

اإلسالمي واإلنساين تأثری ًا عمیق ًا ،وظ ّلت مظاهر احلزن مقرونة بالثورة ،وهي تفوح

من کالم الشعراء يف ّ
کل عرص إلثارة الضمری اإلنساين.

ُیع�دّ رم�ز احلسین× يف الش�عر الع�ريب املع�ارص رم�ز ًا جامع� ًا ملع�اين النضال،

والش�هادة ،والتضحیة ،والفداء .ویری الش�اعر املعارص يف شخصیة اإلمام× املثل

احلق ،فهو الذي دفع حیاته ثمن ًا له واستُش�هد يف س�بیله ،وهو
األعلی يف الثبات علی ّ

سجل باستشهاده
إذ ذاك ینارص اإلسلام ،ویقتدي هبدي جدّ ه رس�ول اهلل‘ ،ولقد ّ
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صفحة مضیئة يف تاریخ اإلسالم ،جعلته بط ً
نعتز به وسریته .ویظل استشهاد
ال عظی ًام ّ

اإلمام احلسین× يف کربالء مصدر إهلام للش�عراء ،متخذین من اإلمام رمز ًا للفداء
احلق(((.
والتضحیة بالذات يف سبیل ّ

((( أمنی1936 :م :ج ،3ص.304
قطر(تطوره واجتاهاته الفنیة) :ص188ـ .189
((( ُانظر :املرزوقي ،عبد اهلل فرج ،الشعر احلدیث يف
ّ

«ولع�ل حادث�ة کربلاء بام مت ّث�ل من رمزیة للمأس�اة ّ
ّ
ب�کل معانیها ،کان�ت من أکثر

احلوادث حضور ًا يف دواوین الش�عراءّ ،
أن من الش�عراء
ولعل الس�بب يف ذلك یعود إلی ّ
َمن یری يف ش�خصیة اإلمام املم ّثل احلقیقي ّ
لکل دعوة نبیلة ،انطلقت وثارت علی واقع
ظ�امل ،ومل یقدّ ر هل�ذه الدعوات والثورات أن تصل إلی أهدافها ،فکانت نتیجتها الفش�ل
قمة يف املثالیة ،ال
واهلزیمة ،ال لعیب أو قصور يف مبادیء أصحاهبا ،وإنّام لکون دعواهتم ّ

تتوافق والواقع الفاسد آنذاك»(((.

ّ
وکأن الش�عراء یأمل�ون ثورة تتّصف هب�ذه املبادیء ،ثورة حس�ینیة صادقة ،یدفع

فت�ح اإلمام احلسین× من خلال ثورت�ه الفری�دة ،ووقفته املجی�دة ،ورصخته
اخلالدة ،للشعراء واألُدباء واملفکّرینّ ،
هیتم بقضایا العدل واحلریة ،والنضال
وکل َمن ّ
والسالم ،أبواب اإلبداع يف خمتلف نواحي الفکر والف ّن واألدب؛ ّ
ألن ملحمة کربالء

بذاهت�ا تزخر باملعاين الس�امیة ،والص�ور البدیعة ،والش�عارات الکبیرة ،التي تتع ّلق

بالقیم الرفیعة ،واملصالح العا ّمة.

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

فیها صاحبها حیاته ثمن ًا هلا ،حیث یقول حییی الساموي خماطب ًا اإلمام احلسنی×:
ّ
ّ
ل�کل مذع�ور حص�ون(.)2
وأن�ت
��س��ام
ل��ک��ل ذي ع���ز ٍم ُح
أن��ت
ٌ

إن حادثة عاش�وراء عامل أس�اس إلث�ارة روح التح�دّ ي يف نفوس
«یمک�ن الق�ولّ :
األُ ّمة ،ومن أشدّ مقاطع التاریخ التصاق ًا بواقع األُ ّمة يف ّ
کل آن ،ومن أکثرها تأثری ًا علیه؛
احلق والباطل ،وبنی الظامل واملظلوم ،کانت وال تزال باقیة،
قص�ة الصرّ اع األزيل بنی ّ
ّ
ألن ّ

فلذلك خلدت عاشوراء مهام جتدّ د الزمن»(((.

اس�تحرض الش�عراء ش�خصیة اإلمام احلسین× ،وجعلوها مصدر ًا یس�تمدّ ون

منها .یقول بدر شاکر الس ّیاب:

((( عرشي زاید ،عيل ،استدعاء الشخصیات الرتاثیة يف الشعر العريب املعارص :ص.121
((( الساموي ،حییی( ،یا سیدي حسنی) ،موقع املثقف ،العدد 2011 ،1956م.
((( مطهري :1381 ،ج ،1ص18ـ.20

101

ّ
ب��خ��ط��ة ن��ک��راء
ري الغلیل
َّ

ّ
وجل عن أن یشتري
عز احلسین
َّ
آل�ی یم�وت وال ی�وايل مارق� ًا

جم اخلطایا طائش األه��واء
ّ

()1

أق�ر لکم إقرار
وه�ذا قول اإلم�ام×« :واهلل ال ُأعطیکم بی�دي إعطاء الذلیل ،وال ّ

العبید»(((.

وفیام یيل مقتطفات من املقطع األخری من قصیدة (رصخة من کربالء ...یا إنسان)

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

املنشورة يف دیوان (دینا وأخواهتا)من املجموعة الکاملة:
قد تقتلني

قد تفجعني بأعزائي

صحبي ...إخواين ...أبنائي
قد تسبي أهيل ونسائي

لکنّك أوهى من أن تأخذ صويت

هیهات الذلة منيب ...لن أرجوکم

سأقاومکم ...سأقاومکم ...سأقاومکم
لن أعطیکم
إعطاء ذلیل
إقرار عبید

سأقاومکم ...سأقاومکم ...سأقاومکم
102

ٌ
سیف ینرصين
حتی ال یبقی حولی

حتی تنفجر دمائي يف األجیال وحتکیني
حتی یسمع أنصاري صويت يف اآليت

السیاب ،بدر شاکر ،أزهار ذابلة وقصائد جمهولة.
((( ّ
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.581

هل من نارص
فیجیبوين

احلریة کلاميت
وتيضء هلم َ
درب ّ

وعلی أصقاع الدنیا ختفق رایايت
ویعم سالمي
ّ

يف ّ
کل مکان بشعت فیه مظاملکم
وجمازرکم

واإلم�ام يف ش�عر الس� ّیاب هو رم�ز اإلب�اء واحلریة ،کما ّ
أن یزید هو رم�ز للظلم

واالس�تبداد ،وبذل�ك یق�وم بتصوی�ر واق�ع املجتمع العراق�ي يف عصره ،إذ ّ
إن أبناء

جمتمع�ه منهم الثائ�ر ضدّ الظلم ،ومنه�م املتخاذل الذي خیاف الس�لطان؛ لذلك ّ
فإن
الس�یاب وجد يف شخصیة احلسنی× ـ الثائر علی اجلور والفساد ،وقوی االستبداد
والطغیان ـ رمز ًا مماث ً
ال ألبعاد جتربته الشعریة.

ویتحدّ ث مصطفی مجال الدین عن القوم الظاملنی ،الذین أس�لموا اإلمام للعدو،

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ٍ
سأسطر اس ًام
لشهید(((.
ُ

ویعترب اإلمام رمز ًا للنور واهلدایة ،والذي یکشف الطریق:
عرساء وانقلبوا علیك فکذبوا(.)2
ک���أن ق��وم�� ًا أس��ل��م��وك لیلة
ّ
ّ
يفضلون الباطل.
فإن مصطلح لیلة عرساء یوحي بالظلم واجلور لقوم ّ

ّ
إن احلسین× مدرس�ة عاملیة للثورة ،تلمذ علیها الثوار ،وانعکس هذا األمر يف

النواب ،إذ یقول يف قصیدة (الوقوف بنی
جتربة الش�عراء املعارصین ،من أمثال مظفر ّ
الساموات ورأس اإلمام احلسنی×):

((( درویش ،خشاب ،دیوان دینا وأخواهتا :ص.5
((( مجال الدین ،مصطفی ،األعامل الشعریة :ص.509
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وقوة حزين وحید ًا
قد تع ّلمت منك ثبايت ّ
لکم کنت یوم الطفوف وحید ًا
ومل ُ
أشمخ منك
یك
َ

وأنت تدوس علیك اخلیول

من بعید رأیت ورأسك کان حی ّز
حریق اخلیام

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

فأسدلت جفنیك فوق احلریق حنان ًا
فدمعك کان ختام النزول(((.

وأ ّما من أثر النهضة احلس�ینیة يف الش�عر العريب ،فهوّ :
أن هذه النهضة یقرتن فیها

التأثری الشعري ،واالنفعال اجلاميل التعبریي ،الذي ّ
یتوخاه الشاعر کرسالة یقرتن فیها
اهلدف الفنّي اجلاميل بالغرض الفکري اإلصالحي.

احلق والش�جاعة
وه�و حدث فرید من أحداث اإلنس�انیة ورصاعها إلعالء قیم ّ

والفضیل�ة؛ إذ یم ّث�ل رصخ�ة الثائر البط�ل ،واإلمام ال�ذي تربمج يف وعی�ه عذابات

املشوهة ،فآثر وارث
اإلنس�انیة ،وواقعها املنحرف ،وسلطاهتا االس�تبدادیة ،ورؤاها ّ
األنبیاء اإلمام احلسین× املوت حتت ظالل الس�یوف علی العی�ش الذلیل ،وألقی

ّ
بکل ثقله وفکره وعیاله يف س�احة الرصاع؛ من أجل إیقاظ األُ ّمة من س�باهتا ،وإعادة
الثقة هلا بدوره املحوري يف صنع احلضارة والتاریخ ،فکان مآل أمره مق ّطع ًا بالسیوف،
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ا بالدماء ،مع أصحابه وأهل بیته^ ،لیکون رم�ز ًا ّ
مر ّمل ً
لکل ثائر ومصلح تتکامل

عنده عنارص اإلبداع فکر ًا وسلوک ًا ،ویصیح يف عامل الصمت واالستبداد :ال ُأعطیکم
أقر لکم إقرار العبید.
بیدي إعطاء الذلیل ،وال ّ

((( املخزومي2009 ،م :ص.2

الشعر احلسيين والقضية الفلسطينية

قد نجد ّ
أن بعض الشعراء ُیقرنون مأساة کربالء بالقضیة الفلسطینیة يف قصائدهم.

یقول أمحد دحبور يف (العودة إلی کربالء):

شاهدهتم ومعي شهودي

أنت واملاء الذي یعود دم ًا
ماء
ودم لدهیم صار ً
والنخیل

تاجر ًا ومقامر ًا ومقنع ًا کانوا دنانری النخیل
ودخلت يف مويت وحید ًا أستحیل
وطن ًا فمذبحة فغربة
یا کربالء

تفور ّيف النار

ٍّ
بکف تتق ّلب الوجوه(((.
أذکر

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

شاهدهتم عنی املخ ّیم َّيف ال خُتطیء وکانوا

ّ
إن الرم�ز هنا لکربالء الفلس�طینینی :األس�ی ،والعطش ،واحلص�ار ،والغضب،

واملأس�اة ...إنّه البحث عن ماء يف زمن العط�ش ،لقد وصل إلی کربالء رغم الطرق
املغلق�ة ،ورغ�م املش�قة ،آمل ً
ا أن تک�ون البدای�ة ،ووجد احلسین× نفس�ه وحید ًا
يف املواجه�ة ،بینما تقاس�م اآلخ�رون أرسارهم وثمر النخی�ل ...فه�م الذین خذلوا

الفلسطینینی املعارصين.

حمرض ،ودعوة
یتحول الدم ـ کام ّ
ویری�د الش�اعر أن ّ
حتول دم احلسین× ـ إل�ی ّ

((( دحبور ،أمحد ،الدیوان :ص.257
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لثورة مستمرة خلروج املاء من أرض کربالء لرتوي عطش احلسنی×:
ٍ
زواديت ثم�ر النخی�ل
آت عل�ی عط�ش ويف
فلیخ�رج امل�اء الدفنی إ ّ
يل

ولیکن ال��دل��ی��ل(.)1

الشعر احلسيين والواقع املعاصر

قد یرس�م الش�عراء مالمح الثورة وأزمتها يف الواقع املعارص يف جتارهبم الشعریة،

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

م�ن خالل اس�تدعاء ش�خصیة اإلمام احلسین×؛ لیکون رای�ة الس�ائرین يف زمان
الشاعر ،مثلام یقول الشاعر قاسم حداد:

نشق الرتاب ونبذر داخله
نسری ونعرف کیف ّ

کیف نح ّز الرؤوس ونزرعها عرب ّ
کل العصور
فنحن احلسنی املسافر من کربالء

ورأس احلسنی املمزّق بنی دمشق وبنی اخللیج
ونحمله نسرتیح علی سورة املومیاء(((.

ّ
احلق
إن الرم�ز احلس�یني یمتدّ ف�وق الزمان بنبضاته اخلالفیة ،فهو جتس�ید لرصاع ّ

ّ
وألن املأس�اة احلس�ینیة مل
م�ع الباط�ل ،هذا الصراع الذي ال ینتهي وال حیس�م أبد ًا،
ِ
تش�ف غلیلها بعدُ  ،فال بدّ لالنفع�االت والعواطف واملح ّبة املوالی�ة أن ترفد اجلانب
الوج�داين للوالء ،بنتاجاهتا التي تس�توحي من امللحمة العظیم�ة ّ
حمرك للضامئر،
کل ّ
ومه ّیج للهمم ،و ُمثری للدموع العاشقة ،کام يف قصیدة الشاعر مصطفی مجال الدین:
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وتغ�رب
ذک�راك تنطف�ئ الس�ننی
ُ

تلهب
وهل��ا علی کتف اخللود
ُ

ذک�ری البطول�ة لیله�ا کنهاره�ا

وتلهب
ص��اح ت��ؤج به ال��دم��اء
ُ

ال الظل�م یلوي من طماح ظرامها

((( املصدر السابق.
((( حداد ،قاسم ،األعامل الشعریة :ص.65

أب��د ًا وال حقد الضامئر حیجب

ذک�ری العقی�دة مل ین�ؤ مت�ن هل�ا

باحلادث�ات ومل خینه�ا منک�ب(.)1

لق�د أصبح الرمز الکربالئي يف الزمن املعارص أنش�ودة ثوریة ،تر ّددها الش�عوب

الضامئ�ة إلی لون احلریة ،والعقیدة اإلسلامیة ،فاحلسین مل یقف فترة زمنیة عابرة،
وإنّما موقف� ًا خالد ًا ،وهذا الشيء یراود الش�اعر العراقي (جواد مجی�ل) يف جمموعته

الشعریة (للحسنی ...لغة ثانیة) ،وکأنّه یستقرئ التاریخ بلغة شعریة مرهقة؛ إذ یقول
يف قصیدة (الرؤی):

مل نکن نسمع ما قال
رأیت ظ ّله األخرض

املدمی
منقوش ًا علی الرمل ّ

ورأینا بنی عینیه صالة تتیبس(((.

کذلك یقول عبد الرزاق عبد الواحد يف قصیدة (يف رحاب احلسنی):
فصخ�ب بأضلع�ه الکربی�اء

وص���اح علی م��وت��ه أق��دام��ي

ک�ذا نح�ن ی�ا أیهّ�ا الرافدی�ن

ّ
ق����ط مل هت��دم
س���وارت���ن���ا

ک�ذا نح�ن ی�ا س�یدي ی�ا حسین

ش���داد علی القهر مل ن ُ
َشکم

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ولکنّا رأینا قمر ًا غادر کفیه ...ونورس

فلا امل�وت قد غّی�رّ من إبائه ش�یئ ًا ،وال الدم قد دع�اه إلی أن هیادن أو یس�ایس،
فهو قد اشتری الش�هادة وأرادها له وألهله وصحبه .فنحن نتع ّلم منه أروع دروس
ثم یقول:
التضحیة واإلباءّ ،

ض�ج م�ن حول�ك الظامل�ون
ألن ّ

ف��إنّ��ا ُوک��ل��ن��ا إل���ی األظ��ل��م

((( جبار ،صالح ،الرمز احلسیني يف الشعر العريب املعارص ،الوفاق ،رقم اخلرب ،90292 :التاریخ:
.1394/7/28
((( املصدر السابق.
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و إن خانك الصح�ب واألصفیاء
ت�دور علین�ا عی�ون الذئ�اب

ف��ق��د خ��ان��ن��ا َم���ن ل��ه ننتمي
فنحت�ار م�ن أیهّ�ا نحتم�ي(.)1

ُیقی�م الش�اعر مقارن�ة بین ذاك الزم�ان والزم�ن الراه�ن ،فمظاه�ر االس�تعامر

والس�لطات الغالبة يف العامل ممّا مل یتخ ّلص اإلنس�ان املعارص من ثقلها ونریها ،وذلك

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

رغ�م الش�عارات الکثریة الت�ي ُرفعت باس�م املنظامت واهلیئ�ات الدولی�ة ،کمنظمة
حق�وق اإلنس�ان ،ومنظمة العف�و الدولیة ،واألُم�م املتحدة ،وغریه�ا ،والتي تدّ عي
حریة الشعوب ،وحریة الرأي ،والدیمقراطیةّ ،
کل هذه ممّا تنعکس يف جتارب الشعراء

الشعریة ،مثل ما یقول الشاعر جواد مجیل يف قصیدته (أشیاء یفهمها الثوار):
سجل اعتذاره
الشمر قد ّ
عن مقتل احلسنی يف األُمم املتحدة
هومت
والقدس ها قد ّ
علی غناء األُمم املتحدة
وتنقل املصادر املعر ّیة

أن رجال األمن يف املیناء
ّ
قد أغلقوا الدروب

وألقوا القبض علی أغنیة
ثائرة حتاول اهلروب
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وحوکمت بالعدل!! يف الهاي
ُفأعدمت!
وس ّلمت جثتها ل ُ
ألمم املتحدة
ُ
وتنقل املصادر املعر ّیة

((( عبد الواحد ،عبد الرزاق2002 ،م :ص.165

إن الصلیب األمحر الدويل
ّ
ما یزال

یبذل ما يف وسعه لیوقف القتال
يف غابة بنی فراشتنی

نعم یعود حام ً
ال نقالة اجلرحی
ّ
الطف
ألرض

وجرحها يف قلبها ما ّ
جف فیدفن القتلی
وینسی ج ّثة احلسنی(((.

عریة إ ّیاه؛ بس�بب
التي ثار من أجلها اإلمام احلسین× ،فرصدت القصیدة الواقع ُم ّ
والرش ،واجتاهاته يف ّ
کل زمان ومکان .هکذا یتبدّ ل الشعر احلسیني
الظلم ،والباطل،
ّ
إىل صوت ومرآة للمس�کوت عنه واملحتجنی ،ذلك ّ
أن هنضة احلسین× مت ّثل خطر ًا
حمدق ًا بسلطة االستبداد السیايس.

الشعر احلسيين والدفاع عن القيم

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ّ
إن هذه القصیدة تُقیم مقارنة بنی واقع الش�اعر األلیم والقیم احلس�ینیة الس�امیة،

إن احلسین× رم�ز للدفاع عن ّ
ّ
کل القیم الس�امیة التي محُ يت يف زم�ن بني ُأم ّیة.

یقول جواد مجیل يف شعر عنوانه (أشیاء مثل الدم):

سألت القلب أن ُیبدي األسی يف حلظة الذکری
الطف ما زالت ت ّ
ّ
ُرض
بأن
أخربين ّ
علی ثراه األضلع احلمراء

وما زالت ملطخة هناك األذرع البرتاء
وما زال الرضیع

((( مجیل ،جواد ،أشياء حذفتها الرقابة :ص97ـ.98
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یذوب من عطش

یئن
وما زال احلدید ّ
یثقل مشیه األرسی

سمعتك حسنی عاشوراء عاد
کنت ّ
تعذب اجلالد
فال تغضب
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إذا ما جال يف رشیانك العقرب

ضب فوق جراحك األحقاد
إذا ما ّ
وال تغضب

إذا ما ز ّیفوا بغداد

وصارت کالسب ّیة

وال تعجب إذا حفروا املقابر
وأن حروفنا احلمراء
ّ

تبقی حنی ُیمحی ّ
کل ما ُیکتب
ویبقی النخل ینتظر السامء(((.

کأن صوت احلسنی مرفأنا املوعود
ّ

حیث ننس�ی ضیاعنا وانکسارات

وال����دفء واهل����روب اجلمیال
رؤان���ا خطونا وال��رح��ی�لا(.)2

یتبدّ ل رمز احلسنی× وصوته اخلالد إىل ملجأ یرکن إلیه اإلنسان املعارص ،هارب ًا

110

من الظلم السائد.

حتی متتلئ الدنیا باألسامء وتبکي

ُ
األرض علی أصداء نداءايت
وتقوم
((( املصدر السابق.
((( مجیل ،جواد ،احلسني لغة ثانية.

تلعنکم ّ
کل صباح

ومتجد اسم اهلل وحتضن شهدائي
منترص عديل
ٌ
منترص طفيل
ٌ

منترص عطيش
ٌ
اآلن اذبحني

اقطع رأيس بالسیف وق ّطعني

خذ رأيس فوق الرمح أو اصلبني
وأقول ألجیال احلریة آخر کلاميت(((.

ال ب�دّ م�ن القولّ :
إن هناك ش�عراء معارصين آخرين کتبوا يف اإلمام احلسین×

وهنضتهّ ،
وإن إحصاءهم ومجع قصائدهم یتط ّلب بحوث ًا وجهود ًا کبریة ،ووقت ًا طویالً.

وق�د یکون هذا التحقیق حماولة لإلطاللة علی أمهیة الش�عر احلس�یني وخصوصیته.

فعاشوراء لیس فقط ملهمة الثائرین وطالب العدالة يف العامل ،بل هي ملهمة الشعراء
واملبدعنی أینام وجدوا يف العامل.

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ألب ّلغ ّ
کل رسااليت

النتيجة

توصل البحث إىل نتائج من خالل تقدیم نامذج شعریة وقراءهتا ،وهي ما یيل:

إن کربالء وهنضة عاشوراء مدرسة خالدة ،ال توصد أبواهبا ،وأنهّ ا مفتوحة ّ
ّ
لکل

َمن ُیرید أن ّ
جیذرها من أجل إحیاء کرامة اإلنسان ،وإصالح أمور املسلمنی .وتؤدي
ثورة اإلمام احلسنی× قضیة إسرتاتیجیة ،تؤثر علی أفکار وأقالم املفکّرین واألُدباء
عل�ی م�دی التاریخ؛ وهل�ذا ینبغي أن یکون اإلمام احلسین× عنوان� ًا لکرامة األُ ّمة
((( فحص.1415 :
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والدفاع عن العقیدة.

لقد اس�تطاع الش�عراء املعارصون ـ يف أش�عارهم احلس�ینیة ـ الکشف عن القوی

الکامنة املثریة يف هذه النهضة ،واختاذها طریقة ملواجهة ّ
کل مظاهر الظلم والفساد يف
املجتمعّ ،
فإن الش�عر احلسیني احتفظ بتلك القیم واملبادیء التي حیتاج إلیها اإلنسان

احلق والباطل.
املعارص؛ لیم ّیز هبا بني ّ

ّ
مه ًا بارز ًا من مهوم الش�عر
إن الرم�ز احلس�یني الکربالئي ببکائیته احلا ّدة ،یش�کّل ّ
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الع�ريب املع�ارصّ ،
وأن املدرس�ة أ ّث�رت تأثری ًا إجیابی ًا يف مسیرة الش�عوب اإلسلامیة
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والعاملی�ة ،ممّ�ا جعل الش�عراء واألُدباء یتناولون احلسین× کرم�ز تارخیي يف أغلب

نتاجاهت�مّ ،
مدویة تطلقه�ا األجیال القادمة بوجه
وأن رمزیة احلسین× هي رصخة ّ

طواغیت األرض.
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