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  :الممخص

الشعر الحسيني منذ بداياتو األولى مراٍث تؤرخ لواقعة أليمة في التأريخ العربي 
الحسين )عميو السالم( عمى مر السنين وتعاقب القرون  اإلماموقد رثي  ،بعادهأبكل 

عن الرثاء العالمي بمغاٍت أخر من أدباء  فضاًل  ،ن لم يتعد ذلكالف القصائد إآب
 وشخصيات تاريخية عرفت قدر ىذا الرجل فأقتدت بو وقالت فيو الحكم والمواعظ.

اختمفت دوافع الشعراء وميوليم وأسبابيم في تناول موضوع الحسين )عميو 
؛ لحثيم عمى البكاء يمانو بأىل البيت )عمييم السالم(فمنيم من وجيو دينو وا   ،السالم(

واستمر الشعراء ينشدون لمحسين )عميو السالم( أروع  ،اعمى الحسين )عميو السالم( شعرً 
يومنا ىذا؛ لذا  إلىما قالوا وما كتبوا ويتبارون في رسم صورة الثورة الحسينية وأىدافيا 

 إلىا ( مشيرً الحسين )عميو السالم( بطاًل  اإلماما لبحثي المستل )صورة اخترت موضوعً 
صور المظمومية الحسينية وأبعادىا واستعمال الشعراء لجوانب المظمومية الحسينية؛ 
وسمات ىذا الظمم ونستنتج من ذلك عزف الشعراء عمى وتر الحزن في القضية الحسينية 

ليو الشعراء في صورىم بعد الفكرة إالستدرار العاطفة من المتمقين، فالعاطفة أىّم ما تطّرق 
 ا.ا مظمومً ا ثم مكمومً ا وثائرً حسين )عميو السالم( قائدً واالقتداء بشخص ال
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Abstract: 
Al-Husseini's poetry from its earliest beginnings is a chronicle 

of a painful event in Arab history in all its dimensions. The Imam 

Hussein (peace be upon him) has lamented over the years and the 

centuries have been penned with thousands of poems that did not 

exceed that, as well as international The poets' motivations, their 

tendencies and their reasons differed in addressing the topic of 

Hussein (peace be upon him). Some of them are from the face of his 

religion and his faith in the people of the house (peace be upon them) 

to urge them to cry over Hussein (peace be upon him) and poets 

continued to sing for Hussein. The image of the revolution Husseini 

and its objectives to this day so I chose the subject of research Almstal 

(image of Imam Hussein (peace be upon him) hero) referring to the 

images of the oppressive Husseiniya and its distance and the use of 

poets to the aspects of the oppressive Husseini and characteristics of 

this injustice and we conclude that the poets play on the tone of grief 

in the Husseiniya case Emotion of the recipients, the most important 

emotion touched by the poets in their images after the idea and follow 

the character of the person of Hussein (peace be upon him) leader and 

then revolted and oppressed Mqloma. 
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  المقدمة:

، بالحسرة نساني واالجتماعيوالمظموم في البعدين اإل يكتظ الحديث عن الظمم
 .ينوالشكوى والتظمم والدعوة عمى الظالم

 إلى السمطة الظالم، ساعيِّ  ا، خاضعً رادةاإل ويكون المظموم في الغالب مسموب
 االلتماس والتزلف.

ولم تخرج الفكرة التي ارتكزت عمييا الصورة الشعرية في التراث الشعري  
قل تقدير_ حينما أالعربي عن ىذا النسق الثقافي في المشيور من الشعر العربي عمى 

ن ىذا اإلنتساق في السرد والتوصيف والنتائج لم يكن إبيد  ،ايكون الشاعر مظمومً 
ن يتنازل عن أن )ع( اختار الموت عمى ين الحسأوذلك  ؛يسري عمى القضية الحسينية

ا ن اختياره كان طواعية وليس قيرً إ ،كثر من ذلكواأل ،رثو الفكري والعقائديا  مبادئو و 
 .القطع والقرار إلىا يصل اختيارً 

ا تتداخل مع صورة البطل المنتصر، ومن ىنا كانت صورة الحسين)ع( مظمومً 
ا عمى لسان ا وميتً الظمم حيً  فيو المظموم الذي اقتص من الظالمين وضل يرفض

 .حرار والثائريناأل
نما ىي إ ،وكانت كربالء في القصيدة الحسينية غير مرتبطة بالنتائج العسكرية

 انتصار وتعبير عن قيمة الحياة الكريمة. 
شجان في سرد حزان واأللم يكن الشعراء الحسينيون بمنأى عن حديث األ ،نعم

لو بيتو بأسموب تقريري مباشر لغرض التأثير في آموضوعي لظالمة الحسين )ع( و 
 .أجواء الواقعة إلىالمتمقي ونقمو 
وىي تكمن في انتزاع  ،ن سمة الفنية قد تجمت عند قسم كبير منيمإبيد 

انتصار مطمق الزمان والمكان انصار كل  إلىالقصيدة من الرثاء الخالص والبكائية 
زمن المتمقي  إلىنقل الواقعة  إلىشاعر وىنا يعمد ال ،شيء فيو منفعل كيذا الظالمة

 جراء.عبر توظيف تقنيات فنية تكفل ىذا اإل
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ا عن ال شك في أْن معنى البطل الحقيقي وصفاتو وتفاصيمو تختمف تمامً 
فالمظموم في األرض مغموبون عمى  ،صفات ومعنى المظموم، أو ىي بالعكس من ذلك

ر وقمة الحيمة والظمم وضع الشيء مرىم، منصاعون لظالمييم، تغمب عمييم صفة الفقأ
 .(ٔ)... وأصمو الجور ومجاوزة الحد.في غير موضعو

الحسين )عميو السالم( ليس ذلك النوع  أنوال شك في أْن التأريخ شاىٌد عمى 
من المظمومين المغموبين عمى أمرىم، وال َشَك في المعنى الحرفي لمجور ومجاوزة الحد 

لكن كل  ،ح مع الحسين )عميو السالم( وأىل بيتوا في مكانيا الصحيقد وضعت تمامً 
انتصار، وأْن ُيرى  إلىذلك لم يمنع ذلك الرجل المظموم من أْن يحّول ظمم الناس لو 

، فظمُم اآلخرين لو ال تعني ىزيمتو ا بطاًل ا منتصرً لوال أنَّو تصّدى ليم ليكوَن مظمومً 
 ، والحسين )عميو السالم( بوقفتو تمك َقَمَب ىذه الثوابت. امطمقً 

صورة  إلىوتناول الشعراء الحسينيون ىذا الجانب من الظمم، وتعرضوا 
ا تحّمل أقسى أنواع الظمم مع أىل بيتو؛ لتكون صورتو الحسين )عميو السالم( مظمومً 

ه الطاىر عمى أرض ، وبقي جسداستشيد اقتّص من قاتميو حتى بعد أنْ  وقتياًل  امظمومً 
باطرة والمموك حسب ما صّوره الشاعر وليد الصّراف ا لكبرياء األا درسً كربالء مانحً 
 حين قال:

 نقِ َعْن عُ  َما زَاَل َيبحُث في الظمماءِ  وُه في َطبقٍ ــذي ألقـــيِن الـــرأُس الُحس
 رقِ وُك األرِض باألَ ـــوُذ ُممــــــَيما ــــِفيي  ةً ــــَرّوعــمُ  اــافً ــــوِم أطيـَـــ ي النـدُس فِ ْــ ُين
 َدقِ ــَـــ ال حو بِ ــــال أْدمٍع َيرنــــي بِ ــــــَيبك ِوىم ُيْصِغي ِبال ُأذنٍ ــي َصحْ ـدُس فِ ْـــ ُين

 رِة الَشفقِ ــي َحمْ ــو فِ ــــم َدمَ ــــُيْبدي َلي اِئُرىمــى َضمَ ــــَرعِد ِفي أْقصــكال َيُصيحُ 
 رِة الَشفقِ ــي َحمْ ــو فِ ــــم َدمَ ــــُيْبدي َلي الذي باألمِس قد منعوارأُس الحسيِن 

 ى آخَر الرمقِ ـــاَء حتــــرِه المـــــعْن ثغ قد منعوا رأُس الحسيِن الذي باألمسِ 

 (ٕ)صُّ بالَغرقِ ــَر أْن َيختــــوَيأمُر الَني تْ ـطموفاِن َما ىَ ـــاَئم بالطــري الَغمـــُيغ
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ا يضً أفالكالم كمو أو القصيدة كميا تدور حول رأس مقطوع، وىو عنوانيا 
وىي داللة قائمة بذاتيا عمى الظمم، فالرأس وحده موضوع لمظمم، فمن  ،)رأس الحسين(

قطعو؟ وكيف قطع؟ ال ُبَد أْن تدور في خمد المتمقي منذ الوىمة األولى ثم تأتي تفاصيل 
يبحث في الظمماء عن عنٍق يحمميا وىي داللة أولى  فالرأس، أواًل  ،اىذه الداللة تباعً 

عمى حجم الظمم الذي وقع عمى صاحب الرأس المقطوع بدليل جممة )ألقوه( بأجزائيا 
الثالثة )الفعل وفاعمو ومفعولو( فالرأس المقطوع الباحث عن عنٍق يحممو كفيل وحده 

صاحب الرأس وىو من بالبقاء أثر المظموميٌة واالحساس بقيمة الظمم الذي وقع عمى 
 ىو، لكن ىذا اإلحساس بالظمم سرعان ما يتالشى في البيت الذي يعده مباشرة.

فالرأس الموضوع عمى طبٍق أصبَح يقضُّ مضاجع المموك عمى ممكيم ويروّع 
عقوليم ويؤرقيم، بل يعرض ليم تفاصيل قبمتيم من الحياة، يتغمغل في حياتيم يصغي ليم 

، عمى الرغم من أنَّو ال طرف لو، ىول المنظر (ٖ)كون الطرفوالدنو أدامة النظر مع س
المموك واالباطرة، ُيدخل الشاعر مظممًة أخرى عمى  إلىالذي يبعثو ىذا الرأس المظموم 

صور الحسين)عميو السالم( فقد ُمِنع عن ثغره ماء الفرات، وىي أبشُع صوِر الظمِم 
مميٍء بالماء المدرار بصورة الفتة لمنظر  عالمٍ  إلىاإلنساني، لكن الشاعر يّحول ىذا الظمأ 

في البيت: يغري الغمائم... فيناك غمام وطوفان ىطول، وىناك نير يأمره الرأس أْن 
عمى الغرق، ىذه الصورة المائية التي كان عمييا الرأس المظموم الظامئ  ايكون قادرً 

ا غير بعادً أم( تأخذ المقطوع، داللٌة واضحة عمى أنَّ بطولة البطل الحسين )عميو السال
متعارض عمييا، فالظمم الذي وقع ساعًة ما لم يدم اال تمك الساعة، وال ُبَد لممظموم أْن 
ينتصر في نياية األمر وىو انتصار أزلي ال تحّده أيام، فمقاييس الظمم والبطولة المتعارف 

ذ إاإلمام الحسين )عميو السالم(، ا عن المعايير التقميدية مع صورة عمييما تختمف تمامً 
 ا.ا في آن معً والبطل مظمومً  كيف يصبح المظموم بطاًل 

فقد يعقد الشاعر مقارنًة بين الظالمة األم وبين الُظالمات التي سبقت ُظالمة 
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ن كانت سريعة بالظمم  ،الحسين )عميو السالم(؛ لتكّون لدينا مرجعيات معرفية اإلمام وا 
موقع القدسية عند ربّْ العالمين كريم،  إلىاريخية تصل الذي جرى عمى شخصيات ت

 وىاجر وفاطمة )عميين السالم(

 وما صّورىا الشاعر طارق ناصر الدين، عندما قال:

 ّدرُ ـــــحــذي يتـــــَة الــــــــمـاطــُع فــيا دم يا ذبُح ىاجِر يا انتحابُة مريمٍ 

 رُ ـــــأنَّ يوَمك أعصـِد كـــييـــا الشـــوأخ يداِء وابَن شييدهِ ــإيِو أبا الش

 رُ ـــــفّ ــِم ُمعــــــويـــديِن القـــى الـــدرٌع عم وُ ـأديمُ  ِر الحكيمِ ـــبدٌن ِمْن الذك
 ال غمَد يحوي السيَف ساعَة ُيشيرُ  ةً ـــوُه الدماُء ميابــاٍر وتكســـع

 رُ ــــــالئُك ُحضّ ـــأل المـــــــــروُح والمــــوال هون إزاءَ ــــمـــــاُء المرســـــــاألنبي

 (ٗ)سرواــــُفزَت وُأخوَلوَداه ويقول يا  و رداءهُ ــــعمي يـــــُيرخِ ٌد ــومحم

ا لم يأِت الحسين )عميو السالم( وصورًتُو مظمومً  اإلمامفالتذكير بفاجعة استشياد 
ليذا  التشبيو سبياًل ا بل جعل بيا الشاعر مباشرة ولم ينقِض عمى موضوعة الظمم انقضاضً 

 امن النساء المظمومات التقيات الصالحات مميدً  ا بـ "يا" جاعاًل الدخول فقدنا وآه ثالثً 
عمي  اإلماما بأبيو الشييد صورة المظموم الرئيس المقصود، مذكرً  إلىا لمدخول موضوعيِّ 

لحسن )عميو السالم(، وأخيو العباس )ع( وأغمب الظن أنَّ الشاعر يقصده، وال يقصد ا
)عميو السالم(، فواقع الحال يستدعي التذكير عن، استشيد في الواقعة نفسيا لمذود عن 

ا( واديم ا حكيمً ىل واألخ، فذلك الجسد الطاىر الذي تشّبع تقي وطيارًة و)وذكرً الدين واأل
ن ا  ، من القرآن الكريم وىو درٌع لمدين مّعفر ال يمكن أْن ُيمس و (٘)أي أنماطو –ىذا البدن 

ا في الصحراء ودماؤه التي تكسوه دماء ىيبة ورفعٍة ال دماء مقتوٍل خاسر عاريً  اممقىً  كان
المتمقي مشيد الظمم  إلىا، ويصل إذ تتجمى صورة الحسين )عميو السالم( مظمومً  ؛مظمومً 

ا، لكن صورة ذلك المظموم الُممقى تدوس عمى صدره سنابل الخيل، ىي الحّسي حصرً 
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العظيم الذي تطوف حولو األنبياء ميابًة، لجاللو ذاك الذي ُظمم نفسيا صورة الرجل 
معانً اف  امأخوذً  اا في عظم الموقف وموقف الرجل العظيم، وّظف الشاعر تركيبً نتصر، وا 

 من الشاعر أحمد شوقي ليرافق ىذه الصورة. 
 ويتوج ىذا المشيد من الروح 

المظموم، ثم يختم بقدسيٍة حولو شاىدون عمى ظمم القوم لو، وعمى عظمة ذلك 
إذ حضر الرسول الكريم محمد )صمى اهلل عمية والو وسمم( ليمقي  ؛وميابٍة كبيرتين

 اعميو رداءه الكريم، ويؤكد فوز الحسين )عميو السالم( عمى الرغم من أنَّو ممقى وحيدً 
في الصحراء وخسارة القوم الذين ظنوا أنيم فازوا وقول محم )صمى اهلل عميو والو 

نو انتصر، وخسارة من ظن انو خسر أول الفصل في إنكار انتصار من ظّن أوسمم( 
لمعطف والدمع  اثابيا الشاعر طارق ناصر الدين ليس استجالبً أو ظمم وىذه الصورة أ

، وىم يتناولون سيرة الحسين )عميو السالم( يغْب عن مخيمة الشعراء الحسينيينلم 
 ذ قال:إ ،المثال عند الشاعر عبد المجيد فرج اهللواستشياده، نمحظ ذلك عمى سبيل 

 ابً ـــــــو فيو فأصطمى غضــرٌف تولّ ــح  زف البسط كم شحناـــــــق نـــــعمى تألّ 

 اــــــــزْت الميبــــــــي ففـــــــــوافــــروح الق  وكم عمى مجمر الوجد الطيور غفتْ 

 اكبً ــر ُمنسْ ـــا المحمّ ـــــياقوتيلُّ ـــــيني  ون ما فتئْت ــــــــوع الكـــــوكيف ال، ودم

 اعمى الحسين وبحر الدمع ما نضبً  طرْت َعيُن خُير الخمِق أدمعتياُمْذ أمْ 

 كوى.. فيأجباــــب والشـــــة الحــــــناري رح، احرفناـــــى والجــــالء االســــيا كرب

 (ٙ) ابً ــــــــناء اهلل منتيـــــــــــو بســــــــفدات ّورة ـــــــــــــٌر منـــــــال دٌم حــــــِك ســـتإذ في

بيات ما يثير الشجن والحزن والعواطف المماثمة األخرى نمحظ في ىذه األ
لفاظ أونحن عندما نمّر ببعض  ،اثاره صورة الحسين )عميو السالم( مظمومً أالذي 
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ستذكار  الظمم كـ "الوجد" و"غفت" انجد الشاعر مختارىا بعناية فائقة موحية ب ،القصيدة
سى" و" الجرح"  و "تنزف" و" الدموع" وتركيب " أمطرت عيني"، " تبكيو" و" األ

 و"الحب" و "الشكوى" وتركيب " سال دٌم".

ن إفيسكب يواقينو الحمر، ثم  ،فالكون كّمو يبكي الحسين )عميو السالم(
 السالم( يويستعين بحزن الرسول الكيم )ص وآلو( عمى سبطو الحسين )عمالشاعر 

فقد بكاه في طفولتو بمعجزة إليية، وتنبأ لو بالقتل والظمم من قبل قومو 
انفسيم، فالدمعة األولى التي سبكْت من اجل الحسين )عميو السالم( ىي دمعة ير 

وقتنا ىذا لم ينفذ ولم ينضب ولم  إلىالخمق، وسيد الكائنات ثم لتوالي مسمسل الدمع 
السالم(  يوجل استذكار مظممة الحسين )عمأا( من جلُّ ما ُيبذل )حّسيً أوىو  ،ينقطع
عن البذل الروحي والعقائدي لمسير عمى منياج السبط العظيم، واستمميا  فضاًل 

اّل تفارق أينبغي  االدروس من تمك المظممة فصورة الحسين )عميو السالم( مظمومً 
يمان، والشاعر ىنا ينعم في استدرار الدمع من المتمقي عارفين بالدين والتاريخ واإلال

 ثر النص الحزين من خالل: أا في سكب دموعو من بتراتبية تجعل المتمّقي مستمرً 

 الكون = خير الخمق

 السماء = سناء اهلل

فالشاعر يبدأ بالكون ودموعو التي تبكي الحسين )عميو السالم(، ثم سيد 
كون محمد )ص اهلل عميو والو وسمم( ثم السماء التي تبرق وتنزل الدمع، ثم يختم كل ال

لييا ذلك الدمع؛ ليمنح قصة ظمم الحسين إىذه الدموع بسناء اهلل وضيائو التي استحال 
 )عميو السالم( قدسّية وجالاَل تميق بيا.

لحسين وتتناول الشاعرة زىراء المتغوي في قصيدتيا )لييب الوالء( صورة ا
ا من الصورة كثر مأساوية وموتً أا من الجانب نفسو، لكنيا )عميو السالم( مظمومً 
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 السابق:
 لضريِحو الميموِن تنشدُّ  جانحةٍ  فإذا الوجيُب وكلُ 

 دُ ـــــــارِىا بنــــوعميِو ِمْن آث بيا لمنابًر طاَف الخمودُ 

 دُ ــــــــــوالوجاُت ــــــــا اآلىــونسيمي تربتيا سقيْت ِمَن العبراتِ 

 دُ ـــــــــــــــسي وــــــٌر وعيونُ ـــــــــمتفطّ  ليا  في وقعٍة قمُب الزمانُ 

 دُّ ـــزُن يرتـــــــُو الحـــرى ومنـــــَحي حاسرةً  نحَو الحسيِن َتظلُ 

 اُء وغادَر الّسعدُ ــــــــَذَىَب الَصف ْن بمقتموِ بأبي ونفسي مَ 

 دُ ــــولْ ــو االصحاُب والــــــــويحوطُ  ولمطِف حيث الطُف غايتُ 

  (ٚ)والموُت بيَن مسيرِىم َيحدو َساروا وشوُق الموت ينبييمْ 

فالشاعر ىنا تناول صورة الحسين )عميو السالم( المظموم المؤمن بقدره العامر 
عن أنيا ال تخمو من مشاىد االسى والحزن والوجد واآلىات  صدره باإليمان، فضاًل 

ر بمخّيمة القارئ، يموالعبرات والسيد ، وكميا تبعث عمى الثائر والحزن الذي ال ُبَد من ان 
ىل بيتو، أالموت مع أصحابو و  إلىويتصّور موقف الحسين )عميو السالم( وىو يسير 

 إلىا بظمميم لو بعد حين، تقوده تقواه موقنً  ا عمى الظالمينا بمصيره ومصيرىم، مقدمً عارفً 
ا باهلل وثقة يمانً إالسماء " وتمأل قمبو  إلىفالتقوى تيذب الفطرة، وتمحو بصاحبيا  ،الخمود

بالمثل اإلنسانية العالية، والدين بصورة عامة يطبع صاحبو بطابعو، ويتمثل في سموكو 
ا من وال أصفى قمبً  ،وثقة باهلل وبقدره اوليس ىناك أعظم إيمانً  ،(ٛ)ويوحي اليو في تفكيره"

ْن أعظم المشاىد التي تؤطر القضية الحسينية معرفة الحسين إالحسين )عميو السالم(، إذ 
صحابو في رحمتو وحجم الظمم الذي سينالو أبالموت الذي يرافقو وأىمو و  ؛)عميو السالم(

قة لمسيرة الحسين )عميو من األعداء، والقصيدة بأكمميا تتحدث عن تمك التفاصيل المراف
بحسبو ونسبو وتقواه لكنيم أبوا إال الظمم والقتل  االسالم( واستشياده، بعد أْن خاطبيم مذّكرً 
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لييا الحسين )عميو السالم( بمسان المظموم القوي، إوتفضيل الدنيا عمى اآلخرة التي دعاىم 
حسين )عميو السالم( والقتيل العظيم. تتكرر في القصيدة مشاىد الدمع، وتتمثل صورة ال

 بتراكيب موحية مؤثرة كقوليا: امظمومً 

ا( و)اليفتاه ودمعو ا( و)ليفي عمى المسممون عريانً )ليفي عمى المقتول ظمآنً 
يجري( و)النائحات بقربة حسرى(و)رحموا وفي ارواحيم ظمٌأ( ، وكل ىذه الصور الحزينة 
تستدعي التذكير بحج الظمم الذي وقع عمى الحسين )عميو السالم( وأصحابو ومحاولة 
الشاىرة استدعاء العطف اإلنساني واستذكار المواقف لمتأثير في المتمقي، ولعل الشعراء 

سنيين والشواعر حاولوا ذلك في أكثر األحيان، لكنيم يتفاوتون في خمق جٍو من التأثير الح
 ، وىو يخوض حربو مع الظالمين.أثير بصورة الحسين )عميو السالم(والت

ويحاول الشاعر مرتضى الحمامي الذىاب بقضية الحسين )عميو السالم( 
قصر العبارة، وذلك ىو المظموم أبعد من ذلك التأثير عن طريق تكثيف المعنى و 

ا أكثر من االستزادة المفظية يجاز الموحي شعريِّ فقد يكون اإل ،التأثير الشعري المراد
 :ر بتفاصيميا الدقيقة، قالالتي تخرج  عن دائرة الشع

 مينـــاَم الجحفـــا أمـــم تعمننـــتُل ثــ ثم تقـ ُت ُتقتل ثم تصرخُ ـــَما زل

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

 اِر الجنتينْ ــــيُم نــــرٌة وقســـت ظيي ٍة إاّل وأنــــــــوُم قيامـــــي رّ ـــــَما م

 أخرى وقوُفك أنَت تبكي الجانبينْ  والـ انٍب يبكيكَ ــــج ا فيـــــأوالىم

  (ٜ)ويٍة ُيقّطُع وىو َيصرُخ يا حسينْ  زا وأرى الحسيَن جميُعو من ُكلِ 

في نفس المتّمقي منذ الوىمة  اتتجمى صورة الحسين )عميو السالم( روحيِّ 
األولى " مازلت تقتل...." االستمرار في القتل بداللة  " ما زالت"، تجعمنا نذىب أبعد 
ذ إمن أْن يكون المقتول ىو الحسين )عميو السالم( نفسو بصورتو الجسدّية التقميدية، 
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القتل،  ا عمىذا كان المقتول عصيِّ إكيف ُيقتل، ثم يصرخ ثم ُيقتُل من جديد، إال 
من تكرار قتل الحسين  اوأغمب الظن أنَّ تكرار الظمم بداللة )تصرخ( كانت تحذيرً 

بيا، ومما يدل  ثين)عميو السالم( عن طريق قتل مبادئو التي ال يزال المؤمنون متشب
 ........(..عمى ذلك قولو: ) واردى الحسين جميعو

ف يكون )جميعو( ثم أنَّ فالحسين )عميو السالم( واحٌد في رؤيتنا البصرية، فكي
ن الحمامي استغل أ إلىالحسين )عميو السالم( نفسو يصرخ يا حسين، كل ىذا يشير 
ظمم الناس لوطنيم أو  إلىمظممة الحسين )عميو السالم( وظمم الناس لو؛ ليرمز بو 

جماعيتو محاولة إبداعية تمّيزت  إلىأمتيم، وقد كانت ىذه االنتقالة من فردية انظمم 
عن ظاىرة التدوير الموسيقية التي جعمت الجممة الشعرية  ثة والجّدة فضاًل بالحدا

في الفكرة والقراءة  عصّية عمى التوّقف والقطع إال عند نياية البيت مما يوّفر استرسااًل 
 تسيم في رسم مالمح المعنى بصورة متكاممة.

تكون ذات  ا ال ُبدَّ ِمْن أنْ إنَّ محاكاة صورة الحسين )عميو السالم( مظمومً 
دالالت ورموز أبعد من السرد التقميدي لموقف الظالم والمظموم الذي ورد عمى السنة 

نتاج الصور بعيدً  ا عن الرواة وكتبيم ما دام الشعر أداة لغوية قادرة عمى الخمق ، وا 
االستنساخ الحرفي لمحادثة عمى الرغم من تفرّدىا وبشاعتيا وحجم المأساة والظمم الذي 

لكن بعض الشعراء يكرر العزف عمى وتر العاطفة ال الحكمة، عمى الرغم حدث فييا 
ا، قال الشاعر سراج الربيعي يخاطب من أنيما توأمان في القضية الحسينية تحديدً 

 كربالء:
 بثراكِ  ائً َضامِ  ابحوه صبرً ذَ  راَليِفي عمى سبِط الرسالِة بالعَ 

 الثرى شيداكِ ورجالُو فوق  لم أنَس فاجعَة الطفوِف وقتَموُ 

 والرحُل عنَد عصابِة االّفاكِ  مرّملٌ  والسبُط محزوُز الوتينِ 
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 *وحيَّ السما وكتيبُة االمالكِ  ساعدتْ  أما العقيمُة في البكا َقدْ 

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

 (ٓٔ)َعْن لجيتي لما اكتوى بنداكِ  كربال تاهلِل َما غابْت فجائعُ 

فالسرد الموضوعي لمحادثة ولمظمم الذي حدث عمى الحسين )عميو السالم( 
تأويل، فالمعاني لم تخرج من دائرة الوقائع التأريخية، وكان ليا  إلىواضٌح ال يحتاج 

أْن تخرج فـ" ليفي عمى سبط الرسالة بالعرا" والجمل التي تحممتيا تثير الحزن والشجن 
وير الحسين والبكاء بطريقة تقميدية مباشرة، فالشاعر لم يستغل الجانب الروحي في تص

 ومقطوع الرأس ممقى العراء. ا)عميو السالم( مظمومً 

العاطفة الجامحة بين الشاعر والحسين )عميو السالم( دون  إلىتجنح  األبياتو 
القصيدة، وىي وجدانية ذاتية غنائية بحتة،  أجواءالخيال الذي يصعد ب إلىالركون 

، والياء في )ميجتي(، ىذه المناجاة لف في )لم أنَس(بداللة الياء في)ليفي(، واأل
المتمقي  إلىقد يبتعد عنيا بعض الشعراء لتكون رسالتيم وصورىم وخياالتيم  الفردية

 لذلك: اونستطيع أْن نأخذ قول الشاعر مجتبى التتان ُأنموذجً  اوأشّد وقعً  اأكثر تأثيرً 
 ظّمْت تسامُر طيَف الصحِب ُمْذ َرَحموا ليا يندى الغمامُ الُوسِّدْت ضموُعك 

  (ٔٔ)والناُس في ثوِب تكبيراتيا رفموا وفي الحشاشِة يعمُو اليُم مئذنةً 

فالبيتان المتقفان من قصيدة )بسممة الرأس المرفوع( تنم عن شاعرية وصور 
مسجى  اظيار صورة الحسين )عميو السالم( مظمومً إل اإلستعارةالتشبيو و  إلىتجنح 

عمى الرمال، فالصورة في الواقع ىي ىي، والظمم الحاصل عمى الحسين )عميو 
السالم( في حياتو ىو ىو، لكن االختالف في تناول ىذه الصورة وتعامل الشعراء 

حباب الراحمين معيا، فالضموع يندى الغمام بسببيا، وىي تسامر طيوف الصحب واأل
الصحب بعد رحيميم  إلىن واالشتياق عنيا، وىو لوحة مأساوية صورت حجم الحني
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فقد خاطب الخارج ويقصد بو الداخل  ،والضموع ىنا كناية عن القمب الذي تضمو
 اإلماما، فالسيم الذي في أحشاء ا تمثيميً أغمب الظن، ثم تأتي الصورة التشبييية تشبييً 

أرجميم الحسين )عميو السالم( مئذنة شاىقة، يرفل الناس بثوب تكبيراتيا أي يركضون ب
؛ ليخمق عبر أخيمة الشاعر فضاءاٍت ا بمستوى الحدث، فالنص يرتفع فنيِّ (ٕٔ)نحوىا

واسعة من استيعاب ىول الحدث وحجم الظمم الكبير، فصورة الحسين )عميو السالم( 
ا جديدة يسيم في خمقيا شاعٌر يخرج عن إطار المألوف التاريخي بعادً أا تأخذ مظمومً 

والتقميدي وقد تأتي صورة الظمم الذي وقع عمى الحسين )عميو السالم( مشفوعة بدفٍق 
والوجدان والذكريات، والسيد لتتناغم مع حجم الحزن الذي تخّمفو تمك سى األمن 

و )بحير صورو( مسحًة إذ يضفي الشاعر جاسم محمد عساكر في قصيدت ؛الفجيعة
 سى والموعة ترافق المشيد المأسوي بأكممو:من الحزن ترافق صورة المظموم، ومن األ

 قرأناك في أعين البؤساءْ 
 اا كبيرً أمانً 

 يسّبح تمك القموب التي افزعتيا الفجيعة في كربالءْ 
 يداعب جفن العيون التي اسيبْت في العذابْ  جمياًل  اوحممً 

 والشوق والذكرياتْ يغّمفيا الحزن 
 ألجمك ياجنة الشيداءْ 

 ة في الظالمِ تياوى بيا السيُر مجروحً 
 عمى شفرِة الحزِن مغموسًة في البكاء

 سقطْت فسالْت ومالتْ 
 (ٖٔ)حيرَة ورٍد يجّدف فييا االباْ 

تبدأ عند الشاعر من رحمة الحزن  اصورة الحسين )عميو السالم( مظمومً 
في أعين البؤساء الذين يشعرون بحجم الظمم الذي يقع  سى التي كانت تدور اواًل واأل

عمى الناس فما بالك بالحسين )عميو السالم( أبي المظمومين، فقد كان الحسين 
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يداعب الجفون المعّذبة، ىذا الدفق من  جمياًل  اعينيم، وحممً أا في ا كبيرً مانً أالمظموم 
الفاجعة التي ستحدث بعد ذلك ا بيول العواطف الصادمة المتالحقة يمنح المتمّقي شعورً 
عذبًة مع أنو يتحدث عن  امر ألفاظً ونقول الصادمة؛ ألن الشاعر استعمل بادئ األ

" توحي بالسكينة واألمان عمى عكس ما جرى ا جمياًل ا" و"حممً ا كبيرً عذاب قداِم فـ" أمانً 
م حالبعد ذلك لمحسين )عميو السالم( المظموم الذي سقط فسالْت دماه، فكل ىذه األ

التي يغّمفيا الحزن والشوق والذكريات، وكل المشاعر النبيمة الجّياشة تياوْت أمام 
دمائك التي سالت كأنيا بحيرة ورٍد يجّدف فييا اإلباء، وىي صورة استعارية تفجعت 

سى، والوجد ووافر العواطف التي امتألت بمستوى الداللة ونقمتيا من طابع الحزن، واأل
ابع التحّدي واإلباء، ىذه االنتقاالت العاطفية السريعة من ط إلىالنص  أجواءبيا 

عن موسيقى بحر المتقارب مع  اإلباء، فضاًل  إلىالفجيعة والحزن  إلىاألمان والجمال 
أحرف المّد في نيايات األشطر التي تبعث عمى التأّوه والحسرات التي ترافق الجو 

الحسين )عميو  اإلمامك المتمقي االنفعالي واختالفاه وتنقالتو جمعيا الشاعر ليشار 
 ا بمظمومّيتو ورحمتو مع كل ىذه االنفعاالت.حساسً ا  السالم( حالة شعورية و 

في الحدث وفي اإلحساس بكل ىذا الظمم  اوقد يكون الشاعر نفسو مشاركً 
إذ تأخذه عاطفتو لممشاركة مع من آمن بقضيتو، فكان  ؛الذي كان ماثال أمام الشاعر

 في قول جاسم الصحيح: ارة الحسين )عميو السالم( مظمومً ىذا التشبيو في صو 
 ِمْن األلِم المّسرعِ  ايمً َجحِ  رجعون(أنا َدمعٌة ُعمُرىا )إ

 آخِر المصرعِ  إلىوتّمْت  ىنا في َدمي َبدأْت كربالءُ 

 عبرَت الطريَق عمى أضُمِعي  كأنََّك يوَم أردَت الخروجَ 

 ولكْن عمى أذرعيسقطَت  ويوَم انحنى ِبك متُن الجوادِ 

 (ٗٔ)جمعتك في قمبي الموَلعِ  ويوَم توّزْعَت بيَن الرماحِ 

فدمعتو عمرىا من عمر الحسين )عميو السالم( ، وىي مدخل لالشتراك في 
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كربالء وىي ومضة ثانية ليذا  أحداثا دمو الذي بدأت بو الحدث، يشترك ثانيً 
لتوزه بين الحسين )عميو السالم( في شطرىا األول،  ةبيات الثالثاالشتراك ثم تأتي األ

وشاع في شطرىا الثاني بداللة الضمائر العائدة عمييا فيكل شطر فـ " أردت" بضميرىا 
)التاء( العائد عمى الحسين )عميو السالم( تقابمو )الياء( في )أضمعي( في الشطر 

)توزعت يقابميا الياء  الثاني وكذلك الكاف في )بك( والياء في )أذرعي(، والتاء في
 في )قمبي(. اأيضً 

ىذه المشتركات االنفعالية الحركية الفعمية خمقت جًوا من التفاعل الذي ال ُبَد من 
ضمع الشاعر، و)سقط( أأْن يوزعو المتمقي بين الحسين )عميو السالم( الذي )خرج( عمى 

يوم الطف، ويوم  ىإلعمى أذرعو، و)ُجمع( في قمبو، فكل ىذه األفعال الحسينية ستصير 
الظمم الذي سقط فيو الحسين)عميو السالم( وتوزعت اشالؤه عمى الرماح، فجمعيا الشاعر 

إذ يتصاعد الحدث مع المظموم األول الحسين )عميو السالم(  ؛مرفي قمبو نياية األ
ويتنامى مع المشترك الثاني وىو الشاعر الذي جعل  نفسو مظموًما ثانًيا في الخروج 

حساسو يتنقالن بين الفعل األول وصاحبو، والفعل الثاني ا  والموت، فعين المتمقي و والعبور 
وصاحبو؛ ليكّونا صورًة واحدة تتمثل في الظمم اإلنساني الكبير الذي وقع عمى الحسين 

 ألنَُّو المشارك ذىنًيا في الحدث. ؛ا)عميو السالم( أوطأ ثم عمى الشاعر ثانيً 

الحي الميت، بعد  ا)عميو السالم( خطابً بعض الشعراء يخاطب الحسين 
 انجالء المعركة وانكشاف الظمم وحجم الكارثة.

 قال محمد ىاشم الجواىري:
 داءُ ــــــــــباسم الفضيمة واأليام اص صوٌت تعالى فملء الكون إصغاءُ 

 راءُ ــــــــــــوحال دونيما جيٌش وصح نٌ ـــــوط ن ال أىٌل والـــــــُو حيـــــبعثتُ 

 ضّجت لمصرِعيا سحٌب ورمضاءُ  الٌء مبعثرةٌ ـــــــأش واليكَ ـــــــذي حــــى

 (٘ٔ) اُ ــِم صمّ ــروِح الظمــــمعاوٌل بص ةٍ ــــــــعـموج كَ ــٍب منــــِو قمــــــــلكِل أنّ 
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وىو نتيجة  ،في البيت األخير اما يمفت االنتباه ىنا ىو التصريح بالظمم لفظً 
لكل ما حدث قبل ذلك، فيناك صوٌت يبعثو المتكّمم يخبر السامع الذي ىو الحسين 
)عميو السالم( نفسو أْن ىناك اشالًء حواليك ضّجت لمصرعيا األرض والسماء، 

ذا كان الحسين )عميو السالم( إأذىان المتمقين،  إلىن يتبادر أوالسؤال الذي ينبغي 
كأشالء ىؤالء الذي يخبر عنيم، وىذا ىو واقع الحال، شالؤه أ، في الصحراء ممقى

، وىذا ينسجم مع الخيال ا ممقى في الصحراء قتياًل مظمومً فكيف يخاطب المتكمم رجاًل 
أْن الحسين )عميو السالم( لم يكن  إلىالشعري ال مع الواقع كما ىو، ثم إننا نمخص 

دونو لمدفاع عنو، وفي الحالتين بداللة اإلخبار، فيو حيّّ يرى أشالء َمْن قتموا  اميتً 
سموٌب يبتعد عن أيندرج الموضعان تحت عنوان الظمم الجمعي لكل ىذه المواقف، وىو 

التوضيح ليقترب من التأويل الذي يصعد بمستوى النصي الذي يتيح لمشاعر الوصول 
التي قناع " لو أساليبو المتنوعة قناع الذي يبحث عنو، فاإلالصورة التي يريدىا واإل إلى

 .(ٙٔ)تقترن بالشرح والتوضيح وتقترن بالمبالغة"

مع جنس  اولعل الشرح والتوضيح المذين قصدىما عصفور ال يتفقان مثنيً 
 جناس أخرى كالقصة والرواية.أ إلىالشعر وربما ينتميان 

يتضح مما سبق تباين الشعراء في إظيار صورة الحسين)عميو السالم( 
الم( مظموًما إذ أظيروا فرادة القصة الحسينية في أْن يكون الحسين )عميو الس ؛امظمومً 

 ، وىذا ما لم يحدث مع أي مظموم آخر تحّدث لنا التاريخ عنو.امنتصًرا في آن معً 

فالمظموم الخالد صوٌر لم تفارق أخيمة الشعراء وصورىم عن الحسين )عميو 
في ذلك الحدث متّمقيا الظمم مع  اميً فع االسالم(، يتسع خيال بعضيم ليكون مشاركً 

استدرار العواطف والدموع والحب والوجد والسيد  إلىأكثرىم جنح و إمامو تمك الحظة، 
عاطفة المتمقي وقمبو فيو  إلىسى واالنفعاالت الوّدية جميعيا؛ ليكون أقرب والحزن واأل

 المقصود األول في ذلك.
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صوير صورة الظالم وتفاصيل ونمحظ عند الشعراء الحسينيين ابتعادىم عن ت
ظيار قبحو  مام اهلل والناس، فقد كان التركيز عمى صورة المظموم أعممو البذيء وا 

ىدفيم  -أي المظموم –ألنو  ؛وتصوير تفاصيل الظمم الذي وقع عمى المظموم
 ا.، خالدً بطاًل  اظياره لممأل مظمومً ا  ليو، و إالذين يريدون الوصول  -االسمى

 :الخاتمة

 ءىملم ُيعْر أكثر الشعراء انتباًىا إلى معسكر األعداء وذكر أسما  -ٔ
ىتموا بما اوتفاصيل ظمميم لإلمام الحسين )عميو السالم( وأىل بيتو، و 

تركتو ذلك الظمم وذلك الفعل القذر، وما خمَّفو صبر اإلمام عمييم، آثار 
 .ذلك العمل المشين إلى يومنا ىذا

ستدرار العاطفة من ي القضية الحسينية العزف الشعراء عمى وتر الحزن ف  -ٕ
االقتداء الفكرة و المتمقين، فالعاطفة أىم ما تطرَّق إليو الشعراء في صورىم بعد 

 .ابشخص الحسين )عميو السالم( قائًدا وثائًرا ثم مظممً 
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