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ملخ�ص البحث
ٌ
كان ِّ
واس��ع يف قضية ش��هادة اإلمام احلس�ين التي ارجتفت
ميدان
للش��عر -وما زال-
ٌ

بخاصة،
هلوهلا األكوان ،فكيف ال ترجتف هلا مخُ َّيلة الش��اعر اإلسالمي بعا َّمة ،والشيعي العلوي
َّ
ومن أبرز هؤالء الش��اعر الس��يد حيدر ِ
اس��م ُه إال و ُذ ِك َرت
احل�ِّل�يِّ (ت 1304هـ) الذي ما ُذ ِكر
ُ
حلسني ،وهذا ما دفع الباحث إىل الوقوف عىل هذه
قصائد ُه الش��هرية بـ(احلول َّيات) يف رثاء ا ُ
القصائد التي اش��تملت ع�لى جمُ ٍ
لة من اخلصائص املوضوع َّية والفن َّية ،واس��تجالئها عرب ُمعاينة

نس��يجها الن�ِّص�يِّ  ،ومحُ اولة البحث عن رس هيمنتها األدب َّية عىل س��ائر نصوص الرثاء احلس��يني
حلسيني.
لشعراء الرثاء ا ُ

ثم بالتعريف
وقد درس��ت يف املبحث األول ش��ي ًئا من حياة الش��اعر وعرصه األديب ،ومن َّ

ومصطلحا أدب ًّيا ،إيامنًا منِّي َّ
بأن هذه املحاور تس��اهم يف إضفاء الصورة
بغ��رض الرث��اء مفهو ًما
ً
حلس��يني للسيد حيدر ،ومن
كاملاً ملن يريد اس��تجالء القيم املوضوع َّية والفنِّية يف ش��عر الرثاء ا ُ
تطرقت يف املبحث الثاين إىل ش��عرية الرثاء احلس��يني يف شعر الس��يد حيدر ،وهي موضوعة
َث َّم َّ
اس��تأثرت باهت�مام ٍ
كثري م��ن امل��دارس النقدية احلديث��ة ،حيث ب��دأت– كام ذكرن��ا يف حم َّله من
ٍ
حقول
البح��ث -منذ بداي��ة القرن العرشين إىل يومنا ه��ذا ،وحاولنا يف هذا البحث اس��تجالء

مقترصا يف ذلك عىل حمورين جتىل من خالهلا شعرية الرثاء احلسيني ومها:
و ِّظفت الشعر َّية فيها
ً
التناص واملفارقة ،ويف اخلتام تبني من خالل التحليل َّ
أن الش��اعر مل يأل جهدً ا يف اس��تنزاف أكرب
ٍ
رصيد
قدر ممكن من قدراته الفنية يف س��بيل الرقي بنسيج النص ،عالوة عىل ما كان يمتلكه من

يف خميال جمتمعه الذي أك َّن له غاية االحرتام ُّ
وكل ذلك تضافر م ًعا جلعل رثائه مؤ ِّث ًرا يف النفوس،
األمر الذي ش��كل عالمة فارقة ميزت ش��عر الس��يد حيدر عن سواه من ش��عر اآلخرين الذين

عارصوه.

235

ال�سيد حيدر احللِّي
َّ �شعر َّية الرثاء احل�سيني عند

Abstract
Since its shocking incidence, the martyrdom of Imam Hussein
(pbuh) has been the main theme of Muslim poets, especially the Shiite
ones. But the one who has a special status in this regard is the Iraqi
poet, Sayyid Haider Al-Hilli (died 1304 H) who is always mentioned
for his Hawliyyat (lit. yearly poems) which were entirely dedicated to
lamenting Imam Hussein (pbuh). It is because of their superb quality
that this paper studies those poems to highlight their objective and
poetic features through examining their texture in an attempt to
discover the secret of their dominance over all other poems carrying
the same theme.
The first part of this paper introduces the life and the literary era
of this poet and defines lamentation as a term and literary concept.
The second part scrutinizes the poetics of Hawliyyat for which much
attention has been given to it by many modern schools of literary
criticism.
The paper tries to shed light on these poems through two poetic
features; namely, intertextuality and irony concluding that the
exceptional status of Sayyid Haider Al-Hilli’s poems stems from the
fact that he had utilized all his poetic talents and heartfelt feelings in
them, the matter which gave them eternal life.
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املقدمة
ّ
احلمدُ هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نب ِّينا محُ َّمد وآله الط ِّيبني الطاهرين.

وبعد ..فإنَّه ال خيفى عىل ٍ
كثري من الدارسني يف ميدان األدب ،ما أ َّدا ُه رثا ُء اإلمام احلسني
أثر ٍ
من ٍ
دو ما َّ
يقدح
بارز يف خمتلف األزمان التي تلت مقتله ،فلقد كان هلذه الوقعة
انفك ُ
صدى ُم ٍّ
ً

رشرا يف ضم�ير الثائرين وا ُملنتفض�ين يف وجه ال ُطغاة الذين ابت ُِليت هبم األمة اإلس�لام َّية ،ومن
ً
عالمات مظلومية احلس�ين هو اس��تمرار رشارة ه��ذه الواقعة ما دام الده��ر؛ لمِا َ
كان هلا من
ٍ
ٍ
مر العص��ور ،ولذا تعاهد آل
طبيعة مأس��او َّية مل ُيس��بق هل��ا مثيل يف الوقائع اإلنس��ان َّية ك ِّلها عىل ِّ
حلسني رثا َء ُه ،وزاد عىل ذلك َّ
أن هذا الرثاء ُجعل من أجىل مظاهر عقيدة ا ُملسلم ا ُملوايل آلل
ا ُ

بعضا منها
النبي األكرم ،وهذا ما د َّلت عليه معظم أحاديثهم التي س��نعرض ً
بي��ت ِّ
يف متهيد هذا البحث.

حركت الوجدان
لقد تنامى ُ
غرض الرثاء يف الش��عر العريب الس�� َّيام بعد واقعة كربالء التي َّ
ٍ
اإلنس��اين أين�ما كان؛ وذلك ألس��باب أعتقد أنهَّ ��ا باتت واضحة ِّ
قارئ حل��وادث التاريخ
ل��كل
حل َرم اإلمام املعصوم رحيانة رسول
البرشي ،فام حصل يف كربالء من فظائع وأهوال وهتك ُ
ٍ
ألطفال أبرياءٌ ،
كفيل بأن يثري كوامن النفوس البرش َّية السو َّية عىل اإلطالق.
اهلل ،وقتل
حلس�ين تزداد عند ش��يعته ،وباهتامم لدى
وقد أخذت مظاهر احلزن عىل مقتل اإلمام ا ُ

س��ائر فرق ا ُملس��لمني الذين أظه��روا مو َّدهتم للنبي وآل بيت��ه ،ولك َّن ما ُيلف��ت النظر َّ
أن
ش��عارا هلم ،وأخذوا ُيقيمون
حلس�ين
ً
حلزن عىل ا ُ
العلو ِّيني من ش��يعة أهل البيت قد اتخَّ ذوا ا ُ

املآتم ،ويندبون قتالهم ،ويذكرون شهداءهم الذين قدَّ موا أرواحهم قرابني عىل مذبح العقيدة،

ومن ا ُملس�� َّلم به َّ
حلس�ين
دائم تس��تجلب العطف
وتس��تدر احلنان ،فكيف بمأس��اة ا ُ
ُّ
أن املصائب اً
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وآل��ه ،وما صحب تل��ك املجزرة البرش َّية من تنكيل ،األمر ال��ذي دفع العلو ِّيني إىل إقامة
املآتم عىل احلُسني وأهل بيته وجتديد ذكراه يف ِّ
كل عام.

ٌ
واس��ع يف هذه القض َّية اخلالدة الت��ي ارجتفت هلوهلا األكوان،
ميدان
وكان للش��عر -وما زال-
ٌ

بخاصة ،ومن أبرز هؤالء
فكيف ال ترجتف هلا مخُ َّيلة الش��اعر اإلسالمي بعا َّمة ،والش��يعي العلوي
َّ
ِ
ِ
اسم ُه إال و ُذ ِك َرت قصائد ُه الشهرية
الشاعر السيد حيدر احلليِّ (ت 1304هـ1878/م) الذي ما ُذكر ُ
حلسني ،وهذا ما دفع الباحث إىل الوقوف عىل هذه القصائد التي اشتملت
بـ(احلول َّيات) يف رثاء ا ُ
ٍ
النص ،ومحُ اولة البحث
عىل جمُ لة من اخلصائص املوضوع َّية والفن َّية ،واستجالئها عرب ُمعاينة نسيجها يِّ
همة جليلة أز ُعم أنيِّ
عن رس هيمنتها األدب َّية عىل سائر نصوص الرثاء لشعراء الرثاء احلُسيني ،وهذه ُم َّ

همة بأنيِّ سأبذل ُجهدي بام و َّفقني فيه ربيِّ ،
خطرا ،ولكنِّي أو ُّد االعرتاف قبل البدء با ُمل َّ
قد ركبت مرك ًبا ً
فهو حسبي وحسب ُّ
كل من توكَّل عليه.
ثم بالتعريف
وقد درس��ت يف املبحث األول ش��ي ًئا من حياة الش��اعر وعرصه األديب ،ومن َّ
بأن هذه املحاور ت ِ
بغ��رض الرثاء لغة واصطالحا ،إيامنًا َّ
ُس��هم يف إضف��اء الصورة كاملاً ملن يريد

تطرقت يف
حلسيني للسيد حيدر احليل ،ومن َث َّم َّ
استجالء القيم املوضوع َّية والفنِّية يف شعر الرثاء ا ُ
املبحث الثاين إىل ش��عرية الرثاء احلسيني يف شعر السيد حيدر ،وهي موضوعة استأثرت باهتامم
ٍ
كث�ير من امل��دارس النقدية احلديثة ،فب��دأت– كام ذكرن��ا يف حم ِّله من البحث -من��ذ بداية القرن

العرشي��ن إىل يومنا هذا ،عىل الرغم من تأصيل بعض الدارس�ين هل��ذه املوضوعة منذ بزوغ ّأول
كثريا صحة هذه األقوال
درس نقدي عرفته اإلنسانية ،أي يف كتاب (الشعر) ألرسطو ،وال هيمنا ً
ٍ
حقول و ِّظفت الشعر َّية فيها ،وسأطوي تلك
من عدمها ،إنام وكدنا يف هذا البحث هو استجالء
بكتاب كامل ال ٍ
ٍ
احلقول؛ وذلك ألنا لو تعرضنا إىل ِّ
بحث حمكوم بعدد
كل حقول الشعرية خلرجنا

معني من الصفحات؛ لذا س��يقترص الباحث عىل حقلني منها ،ومها :التناص واملفارقة ،وس��يأيت
بيان املقصود من هذين احلقلني يف حم ِّلهام من البحث.

تقر به عني ،واحلمد هلل َّأولاً
ويف اخلتام أسأل اهلل أن يوفقنا ملا فيه خري الدارين وكل ما ّ

وآخرا.
ً
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املبحث الأول

مدخل �إىل ال�شاعر ورثائه ُ
احل�سيني
� اً
أول :ال�شاعر وع�صره الأدبي
 .1الشاعر

ولِدَ الشاعر يف ِ
احل َّلة ليلة النصف من شعبان من سنة (1246هـ) ،ومات أبوه السيد سليامن
ُ

عم الشاعر -بزوجة أخيه ،وعمر ولدها حيدر
الصغري سنة (1247هـ) ،فاقرتن الس ِّيد مهدي– ّ

()1
ُّ
عمه
ثم درج يتع َّلم مب��ادئ العلوم الدين َّية عىل يد ِّ
عمه  ،ومن َّ
أق��ل من عامني ،فنش��أ يف حجر ِّ

حممد صالح الف ّلوجي( ،)2ويف
الس��يد مهدي يف مس��جد (أيب َّ
حواض) وكذلك الش��يخ حس��ن ّ
مقدّ مة تلك العلوم اللغة واألدب ،ومن َث َّم قرأ دواوين فحول الشعراء وأخبارهم.

أ َّما وفات ُه ،فقد كانت يف احللة مس��قط رأس��ه س��نة (1304هـ1878/م) ،أي َّ
أن عمره
كان ٍ
ثامن ومخس�ين س��نة ،وقد ُدفِن يف النجف األرشف يف اجلهة الشاملية من الصحن احليدري،
فيام ُيعرف بـالساباط العلوي(.)3

 .2عرصه

ال ُبدَّ لنا قبل اخلوض يف شاعر َّية الس ِّيد حيدر احليل التي م َّيزته بني شعراء عرصهْ ،
ُعرج
أن ن ِّ

عظي��م األثر يف إنضاج موهبت��ه اإلبداعية ،ومها :العام��ل الذايت والعامل
ع�لى عاملني كان هلام
ُ

املوضوعي.
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العامل الذايت

ٍ
من الطبيعي ْ
بسلسلة من الشعراء
أن ترضب وشائج النسب عىل السيد حيدر ،التي مت َّثلت
س��ليل ٍ
َ
بيت له يف الش��عر
الذين توارثوا الش��عر واألدب خل ًفا عن س��لف ،وهذا يعني أنَّه كان
واألدب ِ
َ
القدْ ُح ا ُملعلىَّ  ،فقد اتَّفق له ْ
ش��اعرا وابن شاعر وابن أخي شاعر وحفيد شاعر
يكون
أن
ً

ؤسيس دولة
وعم لشاعر ،وأ َّما كونه حفيد ش��اعر فجدُّ ُه الس ّيد سليامن الكبري من ُم ِّ
وأ ًبا لش��اعر اًّ
األدب يف ِ
احل َّلة ،أ َّما كونه اب َن ش��اعر فأبوه الس�� ّيد س��ليامن الصغري ،وأ َّما كونه ابن أخي ش��اعر
فعم ُه الس�� ّيد مهدي الس��يد داود من ش��عراء عرصه ،وأ َّما كونه والد ش��اعر فابنه الس ّيد حسني
ُّ

عم شاعر فاب ُن أخيه
الش��اعر األديب الذي اشرتك يف رثاء أبيه وساجل أدباء عرصه ،وأ َّما كونه َّ
الش��اعر ا ُملف ِّلق الس��يد عبد ا ُمل ّطلب ِ
احلليِّ الذي ش��ارك يف بعث النهضة األدبي��ة ،وديوانه ٌ
حافل
بالقصائد الوطن ّية وحماربة االستعامر االنكليزي برصامة و ُق َّوة وعقيدة(.)4

احلس الشعري الالهب يف قصائد
ومن العوامل الذات َّية األُخر التي أخذت مأخذها يف إنامء ِّ

أن انتامءه النسبي الذي أشعره َّ
الرثاء احلسيني عند السيد حيدرَّ ،
بأن له األولو َّية يف األخذ بثأر من

حلسني وآل بيته الطاهرين ،الس َّيام َّ
أن هذا الشعور باملسؤول َّية املتنامي يف
اعتدى عىل جدِّ ه ا ُ

وجدان��ه يتنامى أكثر فأكثر حني جيد ُم ً
تعس��ف والة الدولة العثامن َّية آنذاك
ناخا خان ًقا؛ مر ُّد ُه إىل ُّ
يف سياس��تها مع أتباع أهل البيت الطاهرين ،فق��د عدَّ هتم الدولة العثامن َّية -التي ترسبلت

جلب��اب الدين -أقرب إىل الفرس ودولة إيران؛ بس��بب التش��ابه يف املذه��ب الديني فحاربتهم

وأبعدت أبناءهم عن مناصب الدولة( ،)5وهذا ما دفع الشاعر الشيعي بعامة والعلوي املنسوب

ترتس��خ املصيبة
إليه��م
َّ
بخاصة أن ُيعبرِّ من صميم جتربته الذات َّية يف رثائه ملأس��اة يوم الطف؛ إذ َّ
أكث��ر يف ذهنه حني جيد نفس��ه وكل من يوايل أئم��ة أهل البيت النبويُ يع��اين ظلم الطغاة

حارا عليهم؛ ل ُين ِّفس ع��ن جتربته ا ُملعارصة
وجوره��م يف ع�صره الراهن ،فتنبجس قرحيت ُه رث��ا ًء ًّ
ٍ
م��آس وآالم ،فيجعل ما يس��تعرضه يف ش��عره من تلك
بتذكُّ��ر م��ا أصاب ع�ترة خري البرش من
احل��وادث التارخيي��ة ا ُملؤملة معادلاً موضوع ًّيا لتجربته الراهنةَّ ،
ولعل هذا احلافز كان س��ب ًبا يف أن

يكون ش��عر ش��عراء الش��يعة أجود مقالاً وأرصن عبارة وأقوى تركي ًبا فضلاً ع��ن مت ّيزه باخليال
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التفرد واإلبداع عن
دائم ما تقود صاحبه��ا إىل ّ
اخلص��ب الذي يمدّ ه بأفانني الص��ور الفنية التي اً
سواه ممّن ينظم املراثي احلُسين َّية ،زياد ًة عىل ذلك أنهَّ م أولوا اجلانب املعريف اهتام ًما منقطع النظري
يف إذكاء املوهبة الشعر َّية لدهيم(.)6

وبحس��ب رأي الباحثَّ ،
فإن من أبرز الذين تن ّبهوا عىل هت ُّيؤ العامل الذايت ا ُملتم ّثل بالقدرة

ا ُملبدع��ة ع�لى تصوير آالم النفس ولواعجها يف فن الرثاء عند الس��يد حي��در ،هو الدكتور حممد

مرة إىل اس��تعداده الفطري القوي للتعبري عن احلزن أ ًّيا َ
كان
مهدي البصري ،فقد أش��ار أكثر من ّ

نوعه وأ ًّيا كان مصدره ،وهبذا جعل يفسرِّ كثرة قصائد الرثاء من بني س��ائر أغراض ش��عره(،)7
وق��د ذه��ب الدكتور البصري أكثر م��ن هذا حني ع ّلل مت ّيزه الش��عري يف ف ِّن الرث��اء بضعف بنية
جسمه واعتالله ،األمر الذي أودى به إىل الرثاء بصورة ملفتة(.)8

العامل املوضوعي

ٍ
بجملة من األنس��اق اخلارج َّية التي تأخذ أثرها يف توجيه ملكة
ويتم َّثل العامل املوضوعي

الشاعر ،وشحذ شاعر َّيته ،وكان من بني تلك األنساق هو النسق الثقايف الذي عاش فيه الشاعر،

ومن الواضح -طب ًعا -أنَّه مل يكن غري الثقافة اإلسالم َّية زا ًدا له ولغريه من شعراء العراق والعامل
جهة ،ومن ٍ
العريب ،فقد ظ ّلت قائم ًة يف أروقة املساجد ،وحلقات املدارس الدينية ،هذا من ٍ
جهة
َّ
ِ
أثر ذو بال
أخ��رى فقد كان للموقع اجلغرايف الذي مت َّيزت به احل َّلة من بني س��ائر ا ُملدن العراق َّيةٌ ،
شمسها يف أوائل القرن
يف إنامء ش��خص َّية الش��اعر؛ فقد كانت «مركز هنضة ثقافة عظيمة بزغت ُ
ثم] انتقلت الثقافة العربية
السادس للهجرة حتَّى أوائل القرن العارش ،حيث [كذا ،والصواب َّ

ثم م��ا لبثت أن انتقلت إىل النجف الذي ال [ك��ذا ،والصواب ما] يزال
اإلس�لام َّية إىل كربالءَّ ،
مركزا عظيم من مراكز الثقافة العربية اإلس�لامية»( ،)9فقد كانت ِ
احل َّلة إ َّبان حياة الس�� ِّيد حيدر
ً
َّ
َّ
اً
موطنًا من مواطن الش��عر ،وحس�� ُبها حمضنًا طبيع ًّيا إلنتاج الش��عراء الكبار أنهَّ ا تُطِ ُّل عىل جانبي

ال ُف��رات بال ُقرب من بابل القديم��ة ،وقد تعانقت عليها ظالل النخيل وأفياء الش��جر الوارف،
وعىل مدً ى غري بعيد منها تنساب الفروع واجلداول خالل الواحات اخلرض ،لذا كانت الظاهر ُة
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ٍ
كنتيجة مفرو ٍغ منها ،فال نعجب إذا تعدَّ د فيها الش��عراء ،بل كان الش��عر فيها يوايت
األدب َّية فيها

حت��ى األُ ِّمي�ين الذين ال يقرؤون وال يكتبون فيأيت عىل ألس��نتهم عذ ًبا مجي�ًل�اً ال خروج فيه عىل
قواعد اللغة واألوزان العروض َّية(.)10

ومن العوامل املوضوع َّية األخرى التي س��اعدت عىل ش��بوب ش��اعر َّية الس ِّيد حيدر ،هو

م��ا لقيه من تقدير بعض األرس العلم َّية واألدب َّية وبعض األعيان( )11الذين أغدقوا عىل الش��اعر
وغريه من ش��عراء عرصه ،أموالاً وهدايا ،تش��جي ًعا هلم عىل النظم الشعري ،هذا عىل الرغم من

عدم سدِّ ها حاجتهم ،األمر الذي دفع الكثري منهم إىل العمل يف األسواق للحصول عىل رغيف
اخلبز ،إال أنهَّ م مل يرتكوا نظم الشعر وقرضه(.)12

وجهات الذات َّية واملوضوع َّية عىل شخص َّية الس ّيد حيدر الشعر َّية ،نجد
وإذا س�� َّلطنا هذه ا ُمل ِّ
ِ
حلسني
أنهَّ ا قد تواش��جت فيه و ُعجنَت بلحمه ودمه ،فمن الطبيعي أن يأيت رثاؤ ُه يف اإلمام ا ُ
ٍ
ٍ
حس��اس يرى حقوقه ُمهدرة وكرامته جرحية ،بل يرى نفس��ه حني يرثيه
إنس��ان
رثاء
موتور َّ
عزهم ويرفعه جمدُ هم و ُيباهي ببطوالهتم وحروهبم(،)13
يعز ُه ُّ
أنَّه يرثي أقرب الن��اس إليه الذين ُّ
ومرض يف ِ
فضلاً عن ما عاناه من ُيت ٍم يف مرحلة الطفولة ،وما ُمنِ َي به من ٍ
ٍ
الكب(.)14
فقر
بمجرد القول:
وإذا أكَّدنا هذا اجلانب ،فال يعني أن نُق ِّلل من أصالة املوهبة الش��عرية لديه
َّ

َّ
إن دوافع نظم الشعر احلُسيني لدى السيد كانت تنطلق يف إطار ر ِّد االعتبار الشخيص له ،وهذا

أن اإلبداع مل يكن س��وى ر ِّد ٍ
يعني َّ
فعل ش��خيص ،وخيتفي باختفاء هذه الدوافع ،هذا القول ال

يمكن التسليم به إذا علمنا َّ
شاعرا بالفطرة ال يفتأ ينظم الشعر يف األغراض
بأن السيد حيدر كان
ً
واملناس��بات مجيعها عىل الرغم من ضيق العيش وش��ظفه الذي كان ُيعانيه وقتئذ ،وهذا ما ُيشري

شعرا(:)15
إليه يف قوله ً
ال

ع��دا

ميس��م
ُ

اهلج��اء

كان

ناس��ا
ُأ ً

وس��م
ُ
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صب��غ اهلل أوج��ه البي��ض والصف��ـ

ِّ
بح��ظ

ـ��ر

ك��م أع��ارت حماس��ن الده��ر قو ًم��ا
وقوله(:)16

َملئ��وا

ال��ذي

َع ْي َب�� َة

يك��ون
الزم��ان

أديب��ا
عيوب��ا

وحس��ب نف�سي ْ
أصبح��ت ذا عُ��دُ ٍم
وإن
ُ
ُ

ٍ
ث��روة أنَّن��ي ُم ٍ
ِ
األدب
ث��ر م��ن
م��ن

علو كعبه بني ش��عراء عرصه واختصاصه باملقام الس��امي يف
ومن الش��واهد التي تدُ ُّل عىل ِّ

بخاصة ،ما يأيت:
حلسيني
َّ
تسنُّم زعامة الشعر بعا َّمة وا ُ

أ .كرام��ة معنو َّية (روح َّية) :وهذه التكريم ال حيظى به إال من كان ذا ٍّ
حظ عظيم من املح َّبة

عند اهلل وأوليائه املعصومني ،فيلتقي يف عامل الرؤيا أو الواقع مع أحد املعصومني ،وهذا ما
كان للس�� ِّيد حيدر ،إذ ُر ِوي( )17أنَّه يف عامل الرؤيا رأى الس ِّيدة الزهراء ،فأتى ل ُيس ِّلم عليها،
موجهة اخلطاب له(:)18
فلم دنا منها قالت له ِّ
اّ

ِ
الط��ف الزل��ت ناعي��ا
��ي قت�لى
ِّ
أناع َ

هتي��ج ع�لى ط��ول اللي��ايل البواكي��ا

ِ
ذكره��م يف كرب�لا َّ
ه��م
إن
أع��دْ
ذكر ْ
َ
َ

ِ
الس ِّ
��جل كتابي��ا
ط��ي
ط��وى جز ًع��ا
َّ

يق��ول الس�� ِّيد :فأخذين الب��كاء وانتبه��ت ،وأنا أحفظ البيت�ين وجعلت َّ
أمتش��ى يف غرفتي

عيل ْ
كملاً :
أن قلت ُم ِّ
وأر ِّددها ،ففتح اهللَّ 

ِ
ابيضاضه��ا
��ر بع��د
ودع ُمقلت��ي تحَ َم ُّ
بِ َع��دِّ رزاي��ا
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َّ
كأن دموعه��ا
ع�ين
َس َتن َْس��ى الكَ��رى
ٌ
َح ِل ْف�� َن بم��ن تنع��ا ُه أالّ تالقي��ا
ِ
املهدي ا ُملنتظر يف
ترشف بلقاء اإلمام
ِّ
إىل آخ��ر القصيدة ،أ َّما يف عامل الواقع فق��د نُق َل أنَّه َّ
طريقه إىل كربالء يوم العارش من ا ُملحرم لي ِ
نشدَ قصيدته التي مطلعها(:)19
َّ ُ
ي��ا

اهلل

حام��ي

الرشيع��ة

أتق��ر
ُّ

وه��ي

ك��ذا

مروع��ه

حلسني.)20(
يستنهض هبا اإلمام الغائب املنتظر ،ويرثي هبا جدَّ ه اإلمام ا ُ

وقد ذكرنا آن ًفا أنّه ولِد يف ليلة مولد اإلمام الثاين عرش من ُساللة أهل البيت الغائب،

وتو ّفاه اهللُ يف س��نة َجدْ ٍ
ب ،ولك َّن الكرامة اإلهلية هلذا الش��اعر مت ّثلت يف ْ
أن يكون يوم وفاته
إيذانًا باهنامر الس�ماء كامليزاب ،وهكذا أصبحت مكانة الش��اعر بعد موت��ه بنظر كثري من الناس

مكانة مقدَّ سة(.)21

ب .كرام��ة اجتامع َّي��ة :متتَّ��ع الس��يد حي��در بإعج��اب الس��واد األعظم من عل�ماء عرصه
ٍ
وش��عرائهم وأدبائهم ،فضلاً عن العوا ِّم من الناس ،وهذا إن َّ
��مو
دل عىل يشء فإنَّام يدُ ُّل عىل ُس ِّ
يب لنا،
مقام��ه االجتامع��ي واألديب عىل حدٍّ س��واء ،ويكفينا دليلاً عىل ذلك ما نقل��ه التاريخ األد ُّ
حني رثى الس��يد حيدر العالّمة الس��يد جعفر القزويني (ت1265هـ) بقصيدته الشهرية ،التي

كان مطلعها(:)22
َق��دْ

َخ َط ْطن��ا

لِ ْل َم َع��ايل

َم ْض َجع��ا

و َدفنَّ��ا

الدي�� َن

والدُ ني��ا

مع��ا

وكان السكوت املطبق من اآلخرين ،هو الذي دفعه أن خياطب الشاعر (حمسن اخلرضي)

حق هذه
(ت 1302ه��ـ) بقول��ه« :إذا كان يف املجلس من أعتب عليه لصمت��ه وتغافله عن أداء ِّ
املرث َّية ،فهو أنت»( ،)23فلم يبق ُ
شعرا ،وهو قوله(:)24
للخضرَ ي إال أن أجابه ً
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ٍ
بال َعت ِ
ُد َ
ع��ارش
َم
ون
ْ��ب
م َّيزتن��ي
س ِ
ح��ي س��واي بس��ام ِع
��م ُعوا وم��ا
ٌّ
َ
أخرس��تَني و َت ُق ُ
��ول :ما َل َ
��ك صامتً��ا؟
ْ
ُ
َ
مال��ك ال تع��ي؟
وتق��ول:
وأمتَّن��ي،

ويضجوا
تعصبهم
ُّ
وهذا ما أوجب «أن يتضاءل أمامه األدباء من خصومه ،وينسحبوا عن ُّ

باالستحس��ان ملرث َّيته واالستعادة هلا ،واإلش��ادة هبا»( ،)25وغري ذلك من الشواهد الكثرية التي
تفصح عن إعجاب منقطع النظري بشعره(.)26

 .3الرثاء ُ
احلسيني

بد ًءا علينا ْ
تطور غرض
ُعرج عىل مفهوم الرثاء ُلغ ًة
ثم الوقوف عىل ُّ
ً
واصطالحا ،ومن َّ
أن ن ِّ

بخاصة.
حلسيني يف الشعر العريب بعا ّمة ،وعند السيد حيدر احليل
َّ
الرثاء ا ُ

الن ُفالنًا ير ِ
«ر َثى ُف ٌ
ثي��ه َر ْث ًيا و َم ْرثِي ًة ،أي :يبكيه
َْ
الرث��اء ( ُلغ ًة) :قال اخللي��ل يف باب (رثي)َ :

و َي ْمدَ ُح ُه ،واالسم :ا َمل ْرثية ...وا ُملترَ ِّثي :ا ُملت ََو ِّجع املفجوع»(.)27

َّس��م بصدق الش��عور
(اصطالح��ا):
الرث��اء
ٌ
ً
«غ��رض من أغراض الش��عر العريب البارز يت ُ

يصدر عن ٍ
ٍ
ونفس ُملتاعة ،وهو املجال الفسيح الذي ُيط َل ُق
قلب كسري
والعاطفة القو َّية؛ لكونه
ُ
زن وب ٍ
فيه العنان للعواطف لِتُن ِّفس عم ُحتس به من أملٍ وح ٍ
كاء ودموع»(.)28
ُ
ُ
َ اَّ ُّ
وق��د تن ّبه بع��ض الباحث�ين إىل َّ
أي منها فن
أن يف غرض الرثاء
ً
أغراض��ا ثانو َّية ُيطلق ع�لى ٍّ

الرثاء ،وهي كاآليت:

 .1التأبني« :هو إذا ذك َْرتَه بعد موته بخري[ ...أو] ال َّثنا ُء عىل الرجل يف املوت واحلياة»(،)29

نواحا عىل امليت ،بل هو أقرب إىل الثناء منه إىل احلزن اخلالص ،فالشاعر يعرب فيه
فهو إذن ليس ً
عن حزن اجلامعة التي ن ِ
ُك َبت بفقد هذا الشخص( ،)30ويقوم الراثي بمدح امليت وإسباغ صفات
الثناء عىل املرثي بذكر مناقبه ،وتعداد حمامده ،فضلاً عىل تصوير شعور فاقديه احلزين.

 .2الع��زاء :وهو -لغ ًة -يأيت بمعنى «الصرب عن ِّ
كل ما فقدت»( ،)31وهو مرتبة فوق مرتبة
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التأبني ،إذ ينفذ الش��اعر من حادثة املوت الفرد َّية التي ه��و بصددها إىل التفكّر يف حقيقة املوت
أس ْيته ت َْأ ِسي ًة َأي
واحلياة( .)32ومن مرادفات العزاء ،الت ََّأسيِّ والت َّْأ ِس�� َية ،وهي ال َّت ْع ِز َي ُة،
ٌّ
مش��تق من َّ

صخرا قوهلا(:)34
َع َّزيته ،وت ََأ َّس ْوا بِ َم ْعنَى َت َع َّزوا( .)33وقد ورد يف شعر اخلنساء ترثي أخاها
ً
وم��ا

يبك��ون

َ
مث��ل

أخ��ي

ولك�� ْن

ُأس�ِّل�يِّ
عن�� ُه
النف��س
َ
امليت َأي بكى عليه وعَدَّ د محَ ِ
اس��نَه َينْدُ به نَدْ ًبا واالس��م
 .3النَّدب :وهو ُم ٌّ
ش��تق من «نَدَ َب َ
َ
النُّدْ ب�� ُة ...وهو من النَّدَ ب للجراح ألَنه احترِ ٌاق و َل ْذع من احل ْزن والنَّدْ ب َأن تَدْ ُعو ِ
امليت
النادب ُة َ
َ
ُ
ٌ
ْ
ُ
ِ
بح ْس ِ
واصطالحا ه��و «بكاء األهل واألق��ارب حني يعصف هب��م املوت ،فيئ ُّن
الثن��اء»(،)35
��ن
ً
ُ
بالت��أس

ويتفج��ع»( ،)36أي هو البكاء عىل امل ِّيت بعبارات وألفاظ حت��زن هلا القلوب ،وتدمع هلا
الش��اعر
َّ

العيون.

واإل ْش��عار بِ ِه ،والن ِ
ت املي ِ
ت أو هو الدُّ عاء بِمو ِ
 .4النَّع��ي أو الن َِّعي :وهو َخ� املو ِ
ت ِ
َّاعي:
َ
ِّ
َْ
ُ َ
َب�رَ ْ
ُ
ُّ
ُ
ا َّل ِذي ْيأيت بِ َخ ِ املو ِ
ت(.)37
برَ ْ
أن الرثاء م��ا هو إالَّ
وم��ن هذه ال��دالالت ا ُملتقدِّ مة يتَّضح َّ
مديح للم ِّيت وثن��ا ٌء عليه بذكر
ٌ

مناقبه ،وإشادة بفضائله ،ولذا اعتمد النُ ّقاد القدامى يف تفريقهم بني املديح والرثاء عىل الصيغة
اللفظ َّي��ة التي تمُ ِّيز بينهام ،ومثال عىل ذلك ق��ول ُقدامة بن جعفر (ت 337هـ)« :ليس بني املرثية
واملدح��ة فص��ل إال أن يذكر يف اللفظ ما يدل عىل أنه هلالك ،مث��ل :كان وتوىل وقىض نحبه وما

أشبه ذلك ،وهذا ليس يزيد يف املعنى وال ينقص منه ،ألن تأبني امليت إنام هو بمثل ما كان يمدح
به يف حياته»( ،)38والرأي نفسه نجده عند ابن رشيق (ت 456هـ)(.)39

وال خيف��ى ع�لى ا ُمل َّطل��ع َّ
أن رث��اء احلُس�ين عُدَّ م��ن أولوي��ات ُهو َّية امل��وايل آلل البيت

شجع أئمة أهل البيت أتباعهم عىل ْ
أن ُيظهروا والئهم يف ما ينظمون
الطاهرين ،بل َّ

شعرا ،ومن هذه األحاديث ما يأيت:
حلسنيً 
من أشعار ،والس َّيام رثاء اإلمام ا ُ

الصادقَ ( :م ْن َ
قال فينا َب ْي َت ِش ْع ٍر َبنَى اهللُ َل ُه َب ْيتًا يف الجْ َن َِّة)(.)40
 .1قال اإلمام ّ
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 .2وعنه أنَّه قال( :ما قال فينا قائل بيت شعر حتّى يؤ ّيد بروح القدس)(.)41

ش��عرا
عيل
 .3وقال ً
ً
أيضا مخُ اط ًبا أحد أصحابه( :يا أبا عماّ رة ،من أنش��د يف احلس�ين بن ّ

ش��عرا فأبكى ثالثني فله اجلنّة .ومن أنش��د يف
فأبكى مخس�ين فله اجلنّة .ومن أنش��د يف احلس�ين
ً

شعرا فأبكى عرشة فله اجلنّة .ومن
شعرا فأبكى عرشين فله اجلنّة .ومن أنشد يف احلسني ً
احلسني ً
شعرا فبكى فله اجلنّة .ومن
شعرا فأبكى واحدً ا ،فله اجلنّة .ومن أنشد يف احلسني ً
أنشد يف احلسني ً

شعرا فتباكى فله اجلنّة)(.)42
أنشد يف احلسني ً

ش��عرا يمدحنا به ،إلاَّ بنى اهلل
الرضا( :ما قال فينا مؤمن
ً
 .4قال اإلمام عيل بن موس��ى ِّ

مقرب ّ
مرات ،يزوره فيها ّ
نبي مرسل)(.)43
وكل ّ
كل ملك ّ
له مدينة يف اجلنّة أوسع من الدنيا سبع ّ
وغ�ير ذلك من األقوال الشرَّ يفة التي تدل عىل املضمون نفس��ه ،وهو ُّ
حث ا ُملس��لمني عىل

والتفجع عليها ،وجعل ذلك من صميم الش��عائر اإلسالمية التي
الثناء عليهم وتذكُّر مآس��يهم
ُّ

كرم من لدن خالقه يوم احلساب.
ُيثاب املرء هبا و ُي َّ

إذن كان م��ن الطبيعي أن يرتقي هذا الف ُّن عىل س��ائر األغ��راض ،بفضل هذه احلوافز التي

ستارا رمز ًّيا
ذكرناها آن ًفا ،فضلاً عن إمكان َّية تطويع احلدث الكربالئي من لدن الشعراء وجعله ً
يط��ال كال اجلانبني ،فام دامت ثنائ َّية الظلم والع��دل قائم ًة يف ِّ
كل زمان ومكان ،كان هناك جبهة

حلس�ين وصحبه ،فهو أعىل مثال وأصدقه للحق والعدل ِّ
وكل ا ُملثل اإلنسان َّية،
ٍّ
حق مت َّثلت با ُ
وكان إىل اجلان��ب اآلخر جبهة ظل ٍم وفس��اد مت َّثلت بيزيد وأتباع��ه الذين مجعوا َّ
الرش
كل خصال ِّ
حلس��يني االحتجاج الصارخ ع�لى الظلم والظاملني يف ِّ
كل زمان
وال ُقبح ،فلذا م َّثل ش��عر الرثاء ا ُ

احلق ألهله وإقامة امل�شروع اإلهلي املتم ِّثل بدولة
وم��كان( ،)44والث��ورة العنيفة ا ُملطالبة بإرجاع ِّ
ِ
حل َّجة ا ُملنتظر حفيد اإلمام احلسني ،هذه املضامني ك ُّلها قد توا َّفرت
العدل التي تقوم عىل يد ا ُ
بوعي ٍ
عالْ ،
ٍ
وإن أخفق يف رسم بعض املشاهد التي
يف الس��يد حيدر احلليّ وش��عره ،فقد و َّظفها
س��نمر عليها فيام بعد ،ولكنَّه كان عىل العموم ً ِ
حلسيني من
آخذا بالقدح ا ُملعلىَّ يف جتريد املش��هد ا ُ
ُّ
الصورة النمط َّية التي اعتاد ش��عراء عرصه ومن سبقوه عليها ،وهذا ما سينكشف لنا يف املبحث
اآليت إن شاء اهلل.
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املبحث الثاين

�شعرية الرثاء ُ
احل�سيني عند ال�سيد حيدر احللي
مدخل
من الصعب عىل الباحث  -وهو يف سياق كتابة بحث حمكوم بعدد حمدود من الصفحات-

ْ
مصطلحا
ربا بكل ما قيل عن مفهوم الشعر َّية يف الدراسات النقد َّية؛ فالشعر بوصفه
ً
أن حييط ُخ ً

ومفهو ًم��ا أدب ًّيا يس��هل تصوره ،أما الش��عرية فهو مفهوم غامض وجتري��دي وصعب التحديد،
والصعوبة تكمن يف حتديد طبيعة اخلصائص أو العنارص التي تكونه(.)45

ويف طبيع��ة املقام الذي نكتب فيه هذا البحث عن الش��اعر حيدر ِ
احلليِّ  ،نجد أنفس��نا إزاء

ٍ
وفرة من القضايا التي تنضوي حتت خيمة الش��عر َّية ،ولكن هذا ال ُيثنينا عن أهم تلك القضايا
ٍ
أن ت َ
التي س��نتناوهلا بصورة مقتضبة ،مؤكِّدين أنهَّ ا يمكن ْ
بصورة أكثر شمولاً واتِّسا ًعا ممَّا
ُبحث
درك ك ُّله ال ُي ُ
سنتعرض له ،ولكن (ما ال ُي ُ
رتك ج ُّل ُه) ،وعىل هذا األساس سنتناول اآليت:
َّ

مفهوم ال�شعر َّية

ِ
ِ
ال ُب��دَّ َّ
مس��اراته التي ال يمكن
إجراءاته وتوضيح
ص يف بيان
أن لك ُِّل عل ٍم موضو ًعا
يتخص ُ
ّ

آخر م��ن توظيف آلياته يف ميدان ذلك العلم ،ومن هذا املنطلق أكَّد الدارس��ون يف ميدان
لعل�� ٍم َ
توجهاهتم -عىل َّ
أن «موضوع الش��عرية يرتكز
التنظ�ير النقدي ل�لأدب وتطبيقه– عىل اختالف ُّ

يف دراس��ة اإلجراءات اللغوية التي متنح لغ��ة األدب خصوصية مميزة تفضلها عن أنامط التعبري
الفني��ة واللغوي��ة األخرى ،هذه اخلصوصية تتمي��ز بأهنا منبثقة من األدب ذات��ه وماثلة يف أبنيته

التعبريي��ة»( ،)46وال نريد اخل��وض بام اكتنف مصطلح الش��عر َّية ( )Poeticsم��ن لبس؛ وذلك
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لتع��دد معاني��ه ودالالته وتن��وع تعريفات��ه ،وتباي��ن املنطلقات الفكري��ة والنقدية الت��ي تنطلق

منه��ا تل��ك التعريفات ،فمن حيث الرتمجة ترج��م هذا املصطلح ترمجات عدة منها :الش��عرية،
الش��اعرية ،األدبية ،اإلنش��ائية ،نظرية األدب ،قضاي��ا الفن اإلبداعي ،صناع��ة األدب ،فضلاً

عن (البيوطيقا -فن الصياغة الش��عرية) ،وهي التسمية التي شاعت حدي ًثا ،عىل الرغم من أهنا
التسمية التي اعتمدها املرتجم األول (برش بن متى) لكتاب أرسطو (فن الشعر) ،بيد أن الشائع
يف األدبيات النقدية العربية من هذه املصطلحات ،هو مصطلح (الشعرية).

وقب��ل ْ
أن ندخل يف صميم اش��تغالنا التطبيقي عىل نصوص الس��يد حيدر احليل الش��عرية،

ال ُبدَّ من اإلش��ارة إىل َّ
أن علم الش��عر َّية مل تتبلور مفاهيمه بصورة هنائية ،إلاَّ عىل جهود (رومان
وملخ��ص تل��ك اجله��ود انص َّبت ع�لى َّ
َّ
أن وظيفة النق��د هي احلديث ع��ن أدبية
ياكوبس��ون)،

النصوص األدبية بمعزل عن كل املقاربات اخلارجية ،وهذا ما جعلهم ينطلقون من مبدأ هيمنة

(الوظيفة الش��عرية) يف الش��عر عىل وظائف اللغة األخرى ،وقد م ّثل ياكوبسون هلذه الوظائف
التي ال تستغني عنها أية عملية توصيلية باخلطاطة اآلتية:
سياق

ِ
مرسل إليه
مرسل  .......رسالة َ ...
اتصال
سنن
ٍ
فهذه العوامل يو ِّلد ُّ
وبصب االهتامم عىل أي عامل
عامل منها وظيف ًة لس��اني ًة خمتلف��ة،
كل
ِّ
من العوامل الستة تتولد وظيفة من الوظائف ،فصب االهتامم عىل ِ
املرسل يو ّلد الوظيفة املسامة
ُّ
التعبريية أو االنفعالية ،والتوجه نحو املرسل إليه يو ّلد الوظيفة اإلفهام ّية ،وااللتفات إىل السياق

يو ّلد الوظيفة املعرفية أو املرجعية ،والتوجه نحو عنرص االتصال تنجم عنه الوظيفة االنتباهية،
وأخريا التوجه إىل الشفرة أو السنن يولد
وصب االهتامم عىل الرس��الة يولد الوظيفة الش��اعرية
ً

الوظيفة املعجمية التي تؤ ّمن اش�تراك لغوي بني املرسل واملرسل إليه عرب توضيحها للمفردات
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الواردة يف النص بمفردات لغوية أخرى ،مما ُيسهم يف إنجاح عملية التوصيل(.)47
من هذه اخلطاطة يتّضح لنا َّ
شعرا عىل سبيل
أن هيمنة الرسالة– أي النص اللغوي املصوغ ً

املثال -هي ما تُفيض إىل اهتامم ِّ
كل الوسائط يف اإلحاطة هبا ،فتتو َّلد الوظيفة الشعر َّية بسبب هذه

النص ،ومن الطبيعي أن يكون سبب ذلك عائدً ا إىل انزياح لغته،
اهليمنة ا ُملتأتِّية من داخل نسيج ِّ
وانحرافها عن القواعد املعيار َّية س��وا ًء أكانت عىل صعيد النظم الش��كيل للنص ،أم عىل صعيد

البناء الفكري له ،إذن فاالنزياح تأتَّى للنص عن طريق االس��تعامل الفنِّي املقصود غري املألوف
للغة املعيارية املألوفة عند مجيع ا ُملتك ِّلمني بتلك اللغة(.)48

النص
ويف ضوء ما عرضناه عن مفهوم الش��عرية ،يتّضح لنا أنهَّ ا تقوم عىل فرادة املس��توى يّ
الذي يقوم عىل اللغة يف املقام األول ،وهذا يدفعنا ْ
أن نضع ش��عر الرثاء احلس��يني للس��يد حيدر
ٍ
احل�لي ،عىل ِّ
بخصيصة ختتلف
حمك هذا املس��توى؛ وذلك النفراد الش��اعر– موضع البح��ث-

عن كثري من ش��عراء عرصه ،وهي حماكمته ش��عره يف رثاء احلس�ين ،فكان ال ُي ِّثبت القصيدة
إلاَّ بع��د أن يقرأها املرة تلو األخ��رى ،وبعد االطمئنان ،يقرؤها عىل رهط من فحول الش��عراء

بع��د إعطائه هلم حر ّية النقد واملناقش��ة ،فإذا ما تم كل ذلك وافق عىل نس��بتها ل��ه ،لذا تراه ّأول
يمر عليها عا ٌم واحد ومن
م��ا عني بمراثيه آلل البيت فكان ال يذيع القصي��دة إالّ بعد أن ّ

ثم خيرجها ويقرؤها ليذيعها يف األندية وهبذا ُعرفت مراثيه بـ(احلوليات)؛ الش��تامهلا عىل ش��عر
ّ
رصني مركز ٍ
خال من احلشو ،وإذا ما وجد له شعر ركيك فام ذلك إالّ مما مل يقرأ باسمه يف حينه،
ومل ينسب إليه يف وقته(.)49

أن استيعاب ِّ
َّ
النص الشعري يعي َّ
كل
ولعل الدارس ُملس��تويات جتليِّ الوظيفة الش��عر َّية يف ِّ

هذه ا ُملس��تويات واس��تظهارها تطبيق ًّيا ُ
يأخذ مس��اح ًة ال تنس��جم والبحث الذي أعددناه ،فهي

أهم ُمستويني -بحسب وجهة رأي
كثرية ال يمكن الوقوف عند حم َّطاهتا ،إلاَّ أنَّنا س��نقترص عىل ِّ
الباح��ث -س��نتعرف يف ضوئهام عىل متيز النص الرثائي احلس��يني للس��يد حي��در ِ
احلليِّ  ،ومها:
ُّ
ُ
ّ
التناص واملفارقة ،وذلك فيام يأيت:
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�شعرية التنا�ص يف الرثاء احل�سيني عند ال�سيد حيدر احل ِّلي
تع��دَّ دت تعريفات مصطلح (التناص) ،كام تعددت أش��كاله وآلياته من ناقد إىل آخر ومن

مذهب نقدي إىل آخر ،وذلك بحس��ب األصول املعرفية التي يس��تقى منها ُّ
كل اتجِّ اه نقدي(،)50

أفكارا أخرى س��ابقة عليه عن
نصوصا أو
وعىل العموم فالتناص هو «أن يتضمن نص أديب ما
ً
ً
طري��ق االقتباس أو التضمني أو التلميح أو اإلش��ارة أو ما ش��ابه ذلك م��ن املقروء الثقايف لدى
األديب ،بحيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصيل وتندغم فيه ليتش��كَّل نص

جدي��د واحد متكام��ل»( .)51وبناء عليه فإن النص ه��و قطعة من الفسيفس��اء أو املوزاييك من
مصدرا
الشواهد ،وهو ال ُبدَّ أن يتقاطع أفق ًّيا وعمود ًّيا مع النصوص السابقة ،وهذا ما سيجعله
ً

لنصوص الحقة ستكتب بعده(.)52

وإذا ما أردنا ْ
أن نس��تجيل مالمح التناص يف ش��عر الرثاء احلس��يني عند الس��يد حيدر ،ممَّا

ُيعيل مناس��يب (الش��عر َّية) يف نصوصه ،فال ُبدَّ من االلتفات إىل َّ
أن صلته (الثقافية) بمن سلف

م��ن ش��عراء العربية الكبار ،والس�� َّيام صلت��ه بالرشيف ال��ريض وتلميذه مهي��ار الديلمي ،عرب
العه عىل ش��عرمها بمختلف موضوعاته ،كانت س��ببا وجيها لتأ ُّثر ِ
ا ِّط ِ
احلليِّ بشعرمها ،ممَّا متظهر
ً
ً
تصب يف دائرة الرثاء احلس��يني،
يف نصوصه الرثائ َّية يف احلس�ين ،ناهيك عن غريها التي ال
ُّ
ِ
وه��ذا ما أكَّده الدكتور البصري بقوله« :فام أظ ُّن َّ
لتلميذه مهيار بيتًا واحدً ا مل يقرأه
لل��ريض أو
أن
ِّ
ِ
ٍ
قصائده
بكثري من معاين الرشيف الريض وأودعها يف
حي��در ومل يفهمه اً
فهم ُك ِّل ًيا»( ،)53فقد ألمََّ
َ
ُ
وأجزل من األصل كام يرى اليعقويب( ،)54ومن
تكون -أحيانًا -أقوى
بقوالب من األلفاظ ُر َّبام
َ
تلك الشواهد ما يأيت:

 .1قال السيد حيدر احليل(:)55
لت ِ
ُل��ق

اجلي��ا ُد

الس��ابقات

عنانهَ ��ا

ِ
ف
احلس�ين
فلي��س هل��ا بع��د
م�صر ُ
ّ

وهذا البيت ي ِ
وم ُئ -ملن يتأمل فيه -إىل بيت الرشيف الريض بقوله(:)56
ُ
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ودع��ي األَ ِعنَّ�� َة ِم��ن َأ ُك ِّف ِ
��ك إِنهَّ ��ا
َ َ
َف َق��دَ ت

 .2وقال السيد حيدر(:)57

لِ َي��و ِم

مُصرَ ِّ َفه��ا

ِ
األع�مار ش��أنهُ ُ ُم
عه��دي هب��م ُق�ُص�رُ ُ
هير ُم َ
��ون
ال
ُ

وللهي ِ
اب��ة
َّ

َم ِ
غ��ار

الريض عليه يف إحدى قصائده ،وهو قوله(:)58
وهذا املعنى قد أتى الرشيف
ُّ
إِنَّ�ما

ِم��ن

َق�َّص�رَّ َ

آجالِن��ا

َأنَّن��ا

َ��ف
نَأن ُ

ِم��ن

م ِ
��وت
َ

��ر ُم
اهل َ َ

��ر ْم
اهل َ َ

 .3قال الس��يد حيدر ُم ِ
ستنه ًضا اإلمام املنتظرُ ،متك ِّل اًم باسم مجاعة ا ُملسلمني الذين ذاقوا

الويل والثبور عىل أيدي الظاملني من الوالة(:)59
َع َج ْجن��ا

إِ َ
لي��ك

ِم�� َن

الظامل�ين
َ

عجي��ج
َ

اجل ِ
ِ
�مال

م��ن

ِ
الناح��ر

تأوه أ ًملا بعد أن أمكن ناحره
وص��ورة اجلامل املذعورة من ناحرها تُذكِّرن��ا بصورة اجلمل ا ُمل ِّ

منه يف قول الرشيف الريض(:)60
ُمت ََأ ِّو ًه��ا

��ت
تحَ َ

ِ
ب

اخلُط��و

ت َ
َ��أ ُّو َه

جل َم ِ
��ل
ا َ

ال َع ِ
ق�ير

وال يمكن أن ننكر تأ ُّثر االثنني م ًعا– الس��يد حيدر والرشيف الريض -بالرتاث الش��عري

القدي��م ،فقول الس��يد حيدر (عجي��ج اجلامل) إنَّام وردت يف ش��عر العرص اجلاه�لي ،وهو قول
احلارث بن ع ّباد(:)61

ِ
ِ
وائ ٌ
��ج ِم�� َن احلَ��ر
َأص َب َح��ت
��ل تَع ُّ
ِ
اجل ِ
ِ
بِاألَ
ِ
ثق��ال
�مال
جي��ج
َع
ب
َ
 .4قال الس��يد حيدر ِ
احلليِّ يف ميم َّيته املذكورة آن ًفا ش��اك ًيا إىل اإلمام الغائب طول غيابه
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وهم َبأ َم ِّس احلاجة إليه(:)62
عن املسلمني ُ
ُ
اخلي��ل

م َّلته��ا

عن��دك

مرابطه��ا

والبي��ض منه��ا َع��رى أغام َده��ا الس��أ ُم
ُ

الريض ،إذ قال(:)63
وهذا ما نجد ُه يف شعر
ِّ
إِ َّن

ِ
اجلي��ا َد

َع�لى

ا َمل��را

بِ ِ
ُط َ
��ول
تَش��تَكي
��ط
ِ
واملتأ ِّمل يرى َّ
الريض ،فقد نس��ب امللل
تناول
أن تناول الس��يد حيدر للمعنى أكثر د َّق ًة من
ِّ
والتذم��ر م��ن قعود اخليل إىل املرابط نفس��ها ،وهذا يعني َّ
أن دبيب املل��ل قد رسى من اخليل إىل
جل�َم�اَ ِم
ا َ

بحكم اجلامدات ،وقد س��كت الش��اعر عن ش��كوى اخليل من ملل سكناها يف
املرابط التي هي ُ
إشعارا بعظيم شكواها؛ َّ
ألن السكوت أبلغ كام ُيقال.
املرابط
ً
 .5قال السيد حيدر(:)64

غ��دا َة أب��و الس��ج ِ
اد ج��ا َء يقو ُده��ا
َّ
أج��ا َد َل للهيج��اء

ِ
حيم ْل�� َن

أن�ُس�رُ َ ا

وه��و تش��بي ٌه ألنصار اإلمام احلس�ين بالنس��ور الت��ي حتملها الصقور ،وه��ذا ما ييش

بتوظيف مجيل لبيت الرشيف الريض ،وهو قوله(:)65
بِ َض ِ
وام ٍ
��ر

ِم ِ
ث��ل

النُس��و
و ِغلم ٍ
��ة
ِر
َ َ

ِم ِ
ث��ل

الص ِ
ق��ور
ُ

والس��بب الذي أراه كفيلاً بجاملية الصورة التي اشت َّقها الس��يد حيدر من الصورة األصل

التي رس��مها الريض؛ َّ
أن األخري ش�� َّبه اخليل (الضوامر) بالنسور ،والفرسان بالصقور ،يف حني

َّ
أن الس��يد حيدر قلب الصورة ،فش�� َّبه اخليل بالصقور حتمل الفرس��ان الذين ش َّبههم بالنسور؛
ِ
وذلك َّ
ب بـ(عريف الطري)( ،)66فهو أجدر– من باب
ألن النرس ُيعدُّ زعيم
الطيور ك ِّلها ،أو كام ُل ِّق َ
التشبيه -أن يكون هو الراكب والصقر هو املركوب ،وهذا ما كان عليه يف النص احليدري.
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 .6وقال السيد حيدر واص ًفا صاحبي اإلمام احلسني يف املعركة :فرسه وسيفه(:)67
ِ
ُ
أني��س
س��ار
حي��ث
ف
��ر ُ
ٌ
َ
ول��ه الط ْ

ُ
جي��ع
ب��ات َض
حي��ث
الس��يف
ول�� ُه
ُ
َ
ُ

وهذا الوصف ُم ِ
قار ٌب لوصف الرشيف الريض نفسه بقوله(:)68

ِ
راق صب��ح َف ِ
ُ
َ
��ب
احل
إِذا
ص��ان ُمصاح ٌ
ُ ٌ
ع��اق َل ٌ
َ
جي��ع
ي��ل َفاحلُس��ا ُم َض
َوإِ ْن
ُ

وبحس��ب رأي الباح��ث َّ
إن وصف الس��يد حيدر أكثر ش��عر َّي ًة من الص��ورة األصل التي

رس��مها الرشيف ال��ريض؛ وذلك َّ
ألن الس��يد حي��در أضفى عليها ما يتناس��ب ومق��ام اإلمام
املعصوم ،فاقتصد بذكر صفة حصانه (الطرف) وهي من الصفات التي تنفرد هبا اخليل الكريمة
األصل ،حيث تكون حا َّد ًة يف النظر وهذا يدُ ُّل عىل فرط حساس�� َّيتها وذكائها ،ومل يكتف بذلك
بل جعله يضطلع بدور (األنيس) الذي ال ُي ُّ
يبيت
مل من صحبته ،أما سيفه فهو الضجيع الذي ُ

يبيت صاحبه ،بخالف صورة الريض التي افتقدت حرارة الوصف بذكر (احلصان)
مع��ه حيثام ُ
م��ن دون أي ٍ
صفة ُّ
تدل عىل نجابته ،وكذلك بوصفه إياه بـ(الصاحب) ،ومعلو ٌم َّ
أن الصحبة ال
ت��دل عىل املرافقةَّ ،
أي مزية ترشيفية س��وى أنهَّ ا ُّ
ولعل الس��يد حيدر بوصفه فرس
تعن��ي إضافة ِّ
اإلم��ام بالصاحب األنيس ،أراد التناص مع املتنبي ،ولكن بتحطيمه الثنائ َّية التي ذكرها األخري
يف بيته الشهري(:)69

��ز م ٍ
��كان يف الدُ ن��ى سرَ ُج س��ابِ ٍح
َأ َع ُّ َ
َ ِ ِ
ٍ
ت��اب
لي��س يف
�ير َج
الزم��ان ك ُ
َو َخ ُ
ٍ
مكان– بحسب املتنبي -مع اإلمام احلسني الذي تنكَّر له الكثري
أعز
إذ حت َّق َق األنس يف ِّ

ممَّن ا َّدعى اإلسالم يف عرصه ،فرتكوه وحيدً ا غري ًبا ُيالقي أعداءه الذين ينتمون إىل دين جدِّ ه

بحسب ظاهرهم.

 .7وكذلك قول السيد حيدر من القصيدة العينية اآلنفة الذكر(:)70
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عج ًب��ا

للعي��ون

مل

ت ْغ��دُ

بيض��ا
ً

ٍ
ملص��اب

حتم��ر
ُّ

الدم��وع
ُ

في��ه

وهذا املعنى يتواشج مع قول الرشيف راثيا أبا إسحاق الصايب(:)71
ِ
ض��اء َوناظِ��ري
�ين ال َف
��و َ
دت م��ا َب َ
َس َّ
��لت ِم��ن
َو َغ َس َ

َ��ي
َعين َّ

ك َُّل

س ِ
��واد
َ

ويف بيت الس��يد جتد َّ
امحرت فيه آفاق
أن العيون مل تزل س��و ًدا عىل هذا املصاب اجللل الذي َّ
ِ
ستمر ،أما وصف الرشيف،
ُذر ُ
ف عليه من شدَّ ة البكاء ا ُمل ِّ
السامء فضلاً عن امحرار الدموع حني ت َ
امحرار الدمع،
فكان عىل نطاق مشاعره الش��خص َّية إزاء املفقود ،وشتَّان بني املفقودين ،لذا حمُ ِدَ
ُ

بيضا ُحزنًا عىل فقد خامس أصحاب الكس��اء املعصومني،
بل أكثر من ذلك حني تغدو العيون ً

ك�ما بك��ى يعقوب النب��ي عىل ابنه يوس��ف الصديق بحس��ب اإلخبار اإلهل��ي عن حاله:
ِ
ِ
يم﴾ [سورة يوسف ،من اآلية.]84 :
﴿وا ْب َي َّض ْ
َ
ت َع ْينَا ُه م َن الحُْ ز ِْن َف ُه َو كَظ ٌ
 .8ومن شعر السيد حيدر الذي تناص فيه -ظاهر ًّيا -مع شعر الرشيف الريض قوله(:)72
تباري��ح
ُ

أعط�ين
َ

القل��وب

إذ جاء ِ
مقار ًبا قول الرشيف(:)73
َق َذ َ
ف��وك

يف

َغ اّم ِئه��ا

وجي َبه��ا

وقل�� َن هل��ا قوم��ي م��ن الوج��د واقع��دي
َوتَبا َع��دوا

��ك واِقع ِ
ِ ِ
��د
َعنه��ا َوقال��وا ُق��م لنَفس َ َ ُ

تتفوق عىل الصورة األصل ،قوله(:)74
وكذلك من تناصات السيد التي يراها املتأ ِّمل أنهَّ ا مل َّ
ْ
إن ُد ُع��وا خ ُّف��وا إىل داع��ي الوغ��ى

وإذا الن��ادي احتَب��ى كان��وا ثِق��اال

وهذا املعنى هبذه األلفاظ جاء يف قول الرشيف(:)75
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ِ
الوغ��ى َف��إِذا اِنتَ��دَ وا
َوتُ��رى خفا ًف��ا يف َ
َوتَال َغ َ
��ط

الن��ادي

ثِق��اال

ي��ت
َر َأ َ

وبحسب رأي الباحثَّ ،
إن السيد حيدر يف هذين التناصني األخريين مل يضف شي ًئا جديدً ا

ب لشعر َّية النص لديه.
عىل املعنى ،بخالف التناصات السابقة ،ففيها ما ب َّينا ُه من إضافات تحُ َس ُ
فكثري ال يمك ُن لنا أن نتت َّبع َّ
كل تلك
أ َّما تأ ُّثر ُه بالش��عراء اآلخرين س��وى الرشيف الريض،
ٌ

اإلش��ارات التناصية يف ش��عره ،ومن تلك األبيات قو ُل ُه يف وصف اإلمام احلس�ين وصحبه

الذين وقفوا– عىل ق َّلة عددهمَ -سدًّ ا يمنع سيل السهام والرماح والسيوف(:)76
ف�ما ع�بروا إلاَّ

ِ
ٍ
س��ابح
ظه��ر
ع�لى

وهذا ما ُيذك ُِّرنا بقول املتنبي(:)77
ف��ر ُس
َأ َ

َم��ن

تَس�� َب ُح

ِ
أبح��را
ماج��ت
إىل امل��وت َّمل��ا
ُ
البي��ض ُ
بِ ِ
��ه

ِ
اجلي��ا ُد

ي��س
َو َل َ

إِلاّ

احلَدي��دَ

أو قوله– أي السيد حيدر -واص ًفا جدَّ ه اإلمام املظلوم ُب َعيد شهادته(:)78
كري��م العه��د عن��د ش��با القن��ا
وم��ات
َ

منه��ا

ُيواري��ه

م��ا

علي��ه

َأم��وا ُه

تك�َّس�رَّ ا

العدو ا ُملتك�ِّس�رِّ  ،تحُ ي ُلنا إىل م��ا أبدعه الش��اعر اب ُن هانئ
وص��ورة اجلس��د ا ُملوارى بس�لاح
ِّ

األندليس بقوله(:)79

ُ ِ
��لو طعينه��م
ح��ان ش َ
ال ي��أك ُُل السرِّ
ممَّ��ا

ِ
علي��ه

م��ن

القن��ا

املتك�ِّس�رِّ ِ

ِ
ونلف ُت َّ
أن الس��يد حيدر كان مو َّفقا جدَّ التوفيق حني اكتفى بصورة السالح املتكرس الذي

وارى جس��د اإلمام ،ومل يذك��ر الذئاب الكارسة التي تف�ترس ِّ
ٍ
طريح يف أرض املعركة؛
كل

ألنهَّ ��ا عىل فرض عدم وجود ما يمنعها من الوصول إىل األش�لاء املنطرحة عىل أرض الواقعة،
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فإ ��ا ال ت ِ
ُق��د ُم عىل ذلك؛ ملعرفتها َّ
بأن حل��وم املعصومني من األنبياء واألئمة ق��د ُح ِّرمت عليها
نهَّ

تكوينً��ا ،فهي تأبى أكل حلومهم ،بخالف أعدائه الذين ابتعدوا عن إنس��ان َّيتهم ُبعد الس�ماء عن
األرض.

بح ِّل ٍة أهب��ى ،قوله واص ًف��ا بأس اإلمام
وكذل��ك من ش��عر الس��يد حيدر ال��ذي ورد ُمعا ًدا ُ

احلسني عىل أعدائه الطغام(:)80
س��دَّ

فيه��م

ثغ��ر
َ

املن َّي��ة

ش��هم
ٌ

لثناي��ا

الثغ��ر

املخ��وف

ل��وع
َط ُ

توظيف لبيتني س��ارا مس�ير الشمس والقمر يف كتب األدب العريب ناهيك
ففي هذا البيت
ٌ
عن اقتباس��هام عند ٍ
تناص مع بيت العرجي(ت 120هـ)
كثري من ش��عراء العربية ،فصدر البيت َّ

(:)81

َأ َضا ُع��ونيِ

و َأ َّي

َفتً��ى

َأ َضا ُع��وا

ِ
��و ٍم
ل َي ْ

ٍ
كرهي��ة

تناص مع قول سحيم الرياحي(:)82
وعجز البيت َّ
َأن��ا

اب�� ُن

َج�لا

َو َط�لا ِع

ال َثناي��ا

َمت��ى

َأ َض�� ِع

و ِس��دَ ِ
اد
َ

ِ
العام َم�� َة

َث ْغ ِ
��ر

ت ِ
َعرف��وين

ومن تناصاته مع النص ال ُقرآين قوله واص ًفا شجاعة أنصار احلسني:)83(
الضب��ا
جعل��ت بثغ��ر احلت��ف م��ن ُزب��ر ُ
واس��تقبلت

ه��ا َم

الك�ماة

ُ
حي��وط م��ن ال��ردى ُحلفا َءه��ا
َرد ًم��ا
فأفر َغ��ت

ِ
��را ع�لى َردم الس��يوف دما َءه��ا
ق ْط ً

فف��ي ه��ذا البي��ت جت��د إش��ارة لطيف��ة إىل قول��ه حكاي��ة ع��ن قص��ة ذي القرن�ين:
﴿ َق َال ما م َّكنِّي فِ ِيه ربي َخير َف َأ ِعينُونِي بِ ُقو ٍة َأجع ْل بينَكُم وبينَهم ردما* آتُونِي ُزبر ا ْلح ِد ِ
يد َحتَّى
ََ َ
َ ِّ
َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً
ٌْ
َ َ
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َارا َق َال آتُونِي ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه ِق ْط ًرا﴾ [س��ورة
��ن َّ
��اوى َب ْي َ
إِ َذا َس َ
الصدَ َف ْي ِن َق َال ا ْن ُفخُ وا َحتَّ��ى إِ َذا َج َع َل ُه ن ً

الكهف]96-95 :

أكث��ر إبدا ًعا من غريها ممَّن س��لف عرضها؛ إذ تق��ف عىل الصورة
التناصات
وهن��اك من
َّ
ُ

ثم ُيعيد الشاعر -بفعل
ال ُك ِّلية يف جمموعة من األبيات الشعرية من دون قرض ٍّ
أي من مفرداهتاَّ ،
تأ ُّثره بتلك الصورة -رس��م ذلك املش��هد بأس��لوبه ،ولكن يبقى فيه رس��يس ٍ
أثر ال هيتدي إليه
القارئ من خالل كلامت هذا النص ،وإنَّام بإدراكه املعاين ال ُك ِّلية لتفاصيل ذلك املش��هد ،فريبط
التناص��ات وأبدعها ،ومن األمثلة عىل
ه��ذا بذاك ذهنِّ ًيا ،وهذا– بحس��ب رأي الباحث -أروع
َّ

ذلك يف شعر السيد حيدر احليل قوله واص ًفا اإلمام احلسني يف حلظاته األخرية(:)84
تزي��دُ
و َّمل��ا
ترج��ل
َّ
ث��وى

الطالق�� ُة
ق�ضى

يف
لل ُع�لى

للم��وت
زائ��دَ

البِ�شر

ع��ن

إذا

وجه ِ
ِ
��ه

غ�َّي�رَّ

ح َّقه��ا

وش�� َّيد

ٍ
س��ابق

أخل��ت
ل��ه
ٍ
رصع��ة
يف

��ب
ح ّب َ

ل��ه

اخل��وف
ُ
بالس��يف

ألوانهَ ��ا
ُبنيانهَ ��ا

ُ
اخلي��ل

ميدانهَ ��ا

الع��ز
ُّ

ُلقيانهَ ��ا

أكثر مأساوية يف مشاهد واقعة الطف ،جعله الشاعر أكثر املشاهد
وهذا املش��هد الذي ُيعدُّ َ
أن الش��اعر ليس بصدد رثاء اإلم��ام؛ ملا فيه من ٍ
ِ
للقارئ َّ
بث ملعاين
ُعنفوانً��ا وبطول�� ًة ،حتى يخُ َّيل
غردت خارج
البهجة والفرح باالنتصار الس��احق ،وهذا يس��تدعي تلك املرثية العظيم��ة التي َّ

رسب القصائد الرثائية يف الش��عر العريب القدي��م( ،)85والتي قاهلا أبو متام (ت 231هـ) يف محُ َّمد
ابن حمُ يد الطويس ،ومنها(:)86
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ف��وت امل��وت س��هلاً
ف��ر َّد ُه
وق��د كان
ُ
َ

ُ
��ر
��ق
إلي��ه
��ر واخلُ ُل ُ
َ
الو ْع ُ
احلف��اظ ا ُمل ُّ

الع��ار حتَّ��ى كأنَّ�� ُه
تع��اف
ونف��س
ُ
ٌ
َ
فأثب��ت يف ُمس��تنق ِع
َ
ِ
امل��وت
ثي��اب
ت��ر َّدى
َ

��ر
ه��و
الكف��ر ي��و َم ال��رو ِع أو دونَ�� ُه ال ُك ْف ُ
ُ
ِ
امل��وت رج َل�� ُه
وق��ال هل��ا م��ن حت��ت أ ُ ِ ِ
مخص��ك احل�ْش�رْ ُ
��را ف�ما أت��ى
ُ
مح ً

اللي��ل إال و ه��ي م��ن ُس��ن ٍ
ُ
هل��ا
ْدس ُخ�ْض�رْ ُ
موج ًها الل��وم لقومه عىل إيثارهم
وكذل��ك يف قول��ه يف إحدى مرث َّياته لإلمام احلس�ينِّ 

الس�لامة والعافية ،واكتفائهم بذرف الدموع ولطم الصدور ،بدلاً من القيام بالس��يف يف وجه

الوالة الظاملني وأخذ احلقوق التي ال تُنال إال بالتضحيات اجلسام(:)87
َأ َفلط�ًم�اً
وب��كا ًء

ِ
بالراحت�ين؟

بالدم��ع

حزنً��ا

فه�َّلَّ
ٍ
بس��يوف
ب��دم

ال

تتقيه��ا

دروع
ُ

الطع��ن

والرم��اح

رشوع
ُ

فه� ّ
لا

ركون ِ
َ
قوم ِه إليها ،إنَّام ُيذكِّرنا بتلك املواساة
الشاعر
وصورة املواساة (النمط َّية) التي يرفض
ُ

��ري ا ُملكنّى بأيب اهليذام
(الثور َّي��ة) التي نقلتها كتب االختيارات الش��عرية عن عامر بن عامرة ا ُمل ّ
(ت 182هـ)( )88يرثي أخاه(:)89

��ض الر ِ
س��أبكيك بالبِ ْي ِ
َ
ق��اق وبال َقن��ا
ِّ
ف��إن هب��ا م��ا ُي ِ
الطال��ب ِ
َّ
الوتْ��را
��در ُك
ُ
ولس��ت ك ََم�� ْن يبك��ي أخ��ا ُه بِ َع�ْب�رْ ٍة
ُ
ِ
م��اء م ْق َلتِ ِ
��ه َع�ْص�رْ َ ا
ُيعصرِّ ُ ه��ا ِم�� ْن
ُ
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ِ
��ار ٍة
و َلكَ�� ْن ُأ َر ِّوي النَ ْف َ
��س منِّ��ي بِ َغ َ
��ب فيِ
َله ُ
ت َّ
وإنَّ��ا

أن��اس
ٌ

ال

تفي��ض
ُ

دموعن��ا

قط��ري

كتائ ُبه��ا

مج��را

ٍ
هال��ك منّ��ا وإن قص��م الظه��را
ع�لى

إن د َّلت عىل يشء فإنَّام ُّ
وغري ذلك من الشواهد الكثرية يف شعر السيد حيدر التي ْ
تدل عىل

متنوعة تثبت براعت ُه يف نظم الش��عر،
اغرتاف��ه من املوروث الش��عري القديم ،ومت ُّثل��ه له بطرائق ِّ
��ب له ،وهذا األمر الذي نثبت ُه للش��اعر ُيشكّل تضعي ًفا لوجهة نظر بعض الباحثني
وهذا ممَّا يحُ َس ُ

لشعر السيد حيدر -ومنهم الدكتور عيل عباس علوان -التي تذهب إىل َّ
«أن تعامل السيد حيدر

مع شعر الرشيف ومهيار ال جيي ُء عىل شكل معارضات ألشهر قصائدمها»()90؛ والسبب الذي
ارتكزت عليه هذه النظرة (ا ُمل ِ
جحفة) لشعر السيد حيدر تتجلىَّ يف «ق َّلة ح ِّظه من اجلزالة وال ُق َّوة
ال تمُ كِّن�� ُه من مجُ اراة النامذج العالية ،وإنَّام هو ُ
يلقط منها أبرز معانيها يف بضعة أبيات»( ،)91ويبدو
يل َّ
أن ه��ذا القول ال يمكن قبوله يف توظيف اجليد من الرتاث الش��عري ،وعدم التق ُّيد بمحاكاة
ٍ
تناقض واضح ،إذ يس��تطرد بعد
الن��ص ك ِّله؛ وهذا م��ا جعل صاحب القول املذكور آن ًفايقع يف
ِّ

شاعر هذا القرن جتربته فيأخذ بالنموذج املوروث حتَّى
«وكثريا ما ينسى
كالمه الس��ابق بقوله:
ُ
ً
الروي والرتاكيب كام وردت
ضم َن معظمه يف ش��عره فإذا بالصور واألنغام والقوايف وحروف
ِّ
ُي ِّ

عند الش��اعر القديم»( ،)92وهذا الكالم ال يمكن ْ
أن ينطبق عىل ش��عر الس��يد حيدر يف ضوء ما

قدَّ مناه؛ إذ مل نجد حماكا ًة حرف َّي ًة احتذاها الس��يد حيدر للشعراء السالفني ،فعال َم -إذن -نتجنَّى
ِ
ِ
بذ أقرانه يف ٍ
شاعريته؟ وهو الذي َّ
عرص ازدحم بالشعراء ،وكان هو األبرز بينهم.
جزالة
عىل

�شعرية املفارقة يف الرثاء احل�سيني عند ال�سيد حيدر احللي
ب��د ًءا نُذكِّ��ر َّ
أن مصطلح املفارق��ة أخذ مدلوله احل��ايل بتأثري الدرس النق��دي الغريب ،وقد

انرسب إىل الدراسات النقدية العربية احلديثة هبذه التسمية ،عىل الرغم من أنَّنا ال ننكر َّ
أن هناك
من تن َّبه له ولكن ليس هبذه التس��مية ،وإنام ورد بتس��ميات مثل :التورية ،والتهكُّم ،والسخرية،
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وجتاهل العارف ،وخمالفة الظاهر ،وتأكيد املدح بام يش��به ال��ذم والعكس ،واهلزل الذي ُيرا ُد به

(ف��ر َق) نقلت إىل
اجل��دُّ  .أ َّم��ا مفردة (املفارق��ة) يف اللغة فهي مصدر (ف��ارق) وجذرها الثالثي َ

االسمية.

أ َّما من حيث االصطالح فهي من الكثرة تُشكِّل مفارق ًة يف الدرس النقدي ،ونحن إذ نبغي

بأهم تلك التعريفات ،ومنها قول الدكتور (عبد الواحد لؤلؤة) عن املفارقة:
االختصار نكتفي ِّ

إهنا صيغة بالغية تعرب عن القصد باستعامل كلامت حتمل املعنى املضاد ،ويكون إدراكها يتطلب
ذكاء وحس��ا مره ًف��ا( ،)93وغري بعيد عن ذلك ما رأته الناقدة (نبيل��ة إبراهيم) من َّ
أن املفارقة فن
لغ��وي بالغي يرتكز ع�لى حتقيق العالقة الذهنية بني األلفاظ( ،)94أما (س��يزا قاس��م) فرتى أن
املفارق��ة تعبري غري مب��ارش يقوم عىل التورية ،واملفارق��ة يف كثري من األحيان ت��راوغ الرقابة بأن

تس��تعمل عىل الس��طح قول النظام السائد نفس��ه بيد أهنا حتمل يف طياهتا قولاً
مغايرا له غال ًبا ما
ً
ينطوي عىل النقد(.)95

ولتبيان هذه املفاهيم بشأن املفارقة نورد قول السيد حيدر خماط ًبا طريف الرصاع (اهلاشمي/

األموي) ا َّلذين رمز هلام قبائل ًيا ،ومها يعنيان لديه ولدى ا ُملتل ِّقني طريف (احلق/الباطل) بقوله(:)96
ق��ويض
ِّ

ي��ا

واملئ��ي

الع�ين
َ

خي��ا َم

علي��ا

ي��ا

ُأم َّي��ة

فلق��د

ٍ
ن��زار

نو ًم��ا

ق��وض
َّ

فحس�ين
ٌ

ع�لى

الع�ما ُد

الرفي��ع
ُ

ِ
الصعي��د

رصي��ع
ُ

وه��ذا من املفارقات التي تلفت ا ُملتل ّقي أنَّه يريد عك��س ظاهر خطابه؛ ولكنه يريد حتريك

املجتمع اإلسالمي الذي يدّ عي االنتامء إىل مذهب أهل البيت ،ولكنه آثر السالمة والعافية عىل
ٍ
ٍ
عاكس ،فيو ِّظف فعل األمر مع بيان س��بب
خطاب ُم
الوقوف بوجه الوالة الظلمة ،فيلتجئ إىل

مخا من الدعوة املكشوفة إىل
صدور ذلك األمر ،وهذا األمر يفعل يف النفس أثره املضاد بأش��د ز ً
الث��ورة( .)97وكذلك تتَّض��ح املفارقة يف بيت آخر يصف ما حيتاج إليه م��ن ٍ
دواء ليس من طبيعة
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األدوية التي اعتاد املرىض عىل تناوهلا ،وذلك بقوله(:)98
ال ب��دَّ

أن أت��داوى بالقن��ا فلق��د

ُ
ص�برت حتَّ��ى ف��ؤادي ك ُّل�� ُه أمل ُ
فالقنا (الرماح) هي الدواء! أي إنه يقصد َّ
أن التعلل بالصرب عن هضم احلقوق واستالهبا،
ٍ
بمزيد م��ن األمل ،فانتهاء هذه احلالة املأس��اوية ال ُبد له من
ال ينفع ش��ي ًئا ،بل يع��ود عىل صاحبه
الثورة التي تضمن لصاحبها اس�ترداد احلقوق إىل أهلها ،أ َّم��ا الصرب أو «الركون إىل الدمع فإنَّه

َ
مكان له هنا وإنَّام املكان للسالح»( ،)99فهو الدواء الناجع له وللمجتمع بصفة عامة.
سالح ال
ٌ

وق��د تفنَّن النُقاد والدارس��ون يف تعداد أن��واع املفارقات يف النصوص الش��عرية والنثر َّية،

وه��ذا ليس من باب الرتف الفكري ،وإن�ما رضورة أملتها طبيعة النصوص اخلاضعة للتحليل،
ولذا س��نقف عند أبرز أنواع املفارقات يف ش��عر الرثاء احلس��يني عند الس��يد حيدر احليل ،وهي
ٍ
مفارقة املوقف؛ وذلك َّ
موقف مل يكن له مثيل يف الدهر،
ألن ش��عر الرثاء احلس��يني إنَّام ُبنِ َي عىل

وهو يوم الطف الذي استش��هد فيه اإلمام احلس�ين وث َّلة من أصحاب��ه ،ومن َث َّم قام أعداؤ ُه
ٍ
بخاف عىل أحد ،وسنقوم باستعراض
بفنون من التنكيل والتعذيب به وبأهل بيته ،ممَّا هو ليس
مجلة من تلك املفارقات التي رصدهتا عدس��ة الش��اعر احليلُ ،مظهرين مواطن اإلدهاش الذي

ِّ
يغذي شعرية النص ،وجيعل قارئه ُمنشدًّ ا بحيوية ملا يرسمه الشاعر ،ومن تلك املواقف:

الوقوف عند شخص اإلمام احلسني وأهل بيته

حني ينفرد الس��يد حيدر بش��خص اإلمام احلس�ين وأهل بيته ت��راه حيار من أي
ٍ
زاوي��ة يتناوهل��م ،وله العذر يف حريته؛ إذ ماذا يصف ويمتدح م��ن فضائلهم ،وقد امتدحهم اهلل
عجزا عن أداء مهمته الش��عرية ،فيلجأ إىل تش��كيل
يف كتاب��ه العزيز ،ولكنَّه ال يلوي عنان قلمه ً
ٍ
مفارق��ة ِضدِّ ية بني طريف املعركة غري املتكافئة ،ومها :آل هاش��م أهل البيت النبوي مم َّثلاً باإلمام

احلس�ين ،وآل بني س��فيان الذين ُع ِرفوا بك ُِّل رذيلةِّ ،
عار قبل اإلس�لام وبعده،
وكل ما هو ٌ

فيصف أهل البيت بقوله(:)100
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خ�ير َم��ن حت��ت الس�ماء بأرسه��م
وه��م
ُ
وأرشف
وأك��ر ُم َم��ن ف��وق الس�ماء
ُ
وه��م يكش��فون اخلطب ال الس��يف يف الوغى

أره��ف
بأم�ضى ش�� ًبا منه��م وال ه��و
ُ

إذا هت��ف الداع��ي هب��م ي��و َم م��ن د ِم ال��ـ
ِ
ـف��وارس أف��وا ُه

ٍ
ببي��ض طائ ًع��ا يق��ف القض��ا
أجاب��وا

الضب��ا
ُ

َّ
��ف
ترتش ُ

ُ
ف
إىل
�صر ُ
حي��ث ش��اءت م��ا ي��زال ُي ّ

فأهل البيت هم خري من حتت السامء وأكرم َم ْن فوقها ،وهم الذين يكشفون املواقف

رصف األمور إىل ُ
حيث يشاؤون،
الصعبة التي حتول بمن يس��تجري هبم ،فالقضاء ُ
طوع أمرهم ُي ِّ
ولك��ن خيوهنم القضاء يف يوم الطف ،إذ يرتكهم واملنايا ختتطف أرواحهم بس��يوف أعدى خلق

هزت سمع الدهر(:)101
اهلل ،فلم تشفع هلم سطواهتم التي َّ
الده��ر دهش�� ًة
هل��م س��طوات مت�لأ
َ

ترج��ف
الش��م واألرض
وتنب��ث منه��ا
ُ
ُّ

ب��ت لق��و ٍم ِم��ل ُء أدرعه��م َر ًدى
َع ِج ُ
ِ
وم��لء ردائيه��م
��م
َي ُغولهُ ُ ُ

ُغ ُ
��ول

ُت ًق��ى

��ف
وتع ّف ُ

املناي��ا وتغت��دي
ِ
لهِِ
احل��وادث ت ِ
��ف
ي��ح
َعص ُ
��م ِر ُ
بأطال ْ

والضب��ا
ك��را ٌم قض��وا ب�ين األس��نَّة
ُّ
ِكرام��ا وي��وم احل��رب بالنق��ع م ِ
ف
س��د ُ
ُ
ً
وعىل الرغم من ِشدَّ ة ذلك اليوم املأساوي عليهم إال َّ
أن اإلمام احلسني مل يك ْن إلاَّ كأبيه

هاجس��ا
أمري املؤمنني الذي ش��هدت له س��احات الوغى بصوالته وجوالته ،وهذا ما كان
ً
كثريا قبل قتله ،خو ًفا من شدَّ ة بأس اإلمام حتى ولو كان
عند أعداء احلسني إذ إنهَّ م تر َّددوا ً
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مطروحا عىل رمضاء الطف جيود بنفسه ،وهذا ما ألفتنا إليه السيد حيدر بقوله(:)102
ً
هب��ا

فب��ات
وأصب��ح
عف�يرا
ً
ف�ما

ِ
لي��ل

حت��ت
ش��تجرا
ُم
ً

مت��ى
أجل��ت

ِ
النقيب��ة

ط��روب

للرم��اح

عاينت��ه
احل��رب
ُ

الكف��اح

حت�ّل�يّ

الك�ما ُة

ِ
الدم��ا

خيتط��ف
ع��ن ِمثل��ه

جذالنهَ ��ا
من��ه

الرع��ب
جي ّب��ن

رصي ًع��ا

ُم ّراهن��ا
ألوانهَ ��ا
ُش��جعانهَ ا

ففي هذه األبيات تربز املفارق ُة جل َّي ًة حني جتد َّ
أن املقتول يأخذ دور املنترص وذلك عرب عدم

ستأنسا بمناجاته مع حبيبه وهو
اكرتاثه بكثرة عدد أعدائه ،وهذا ما جعله طرو ًبا بذكر اهللُ م
ً
ش��تجرا لرماح أعدائه ،ولكن بقي عىل رغم ال�تراب مخُ ِ ي ًفا للكُامة الذين ُيعرفون
يف ح��ال كونه ُم
ً
بالبطولة ،فك َّلام رأو ُه عىل هذه احلالة جعل الرعب خيتطف ألوان وجوههم َفر ًقا منه ،فهنا حتدث

(الفجوة/مس��افة التوتُّر) حني يكون املقتول رصي ًعا عىل األرض ويف الوقت نفس��ه يكون بطلاً
عرا منه.
يمأل أعدائه ُجبنًا و ُذ ً

ٍ
صو ًرا تلك الثنائية غري ا ُملتكافئة ،حني يطمع أعداؤ ُه
ويف قصيدة أخرى يقف السيد حيدر ُم ِّ
ِ
أن يذيقو ُه ُ
باالنقياد لطاعة أمريهم الفاسق يزيد ،وهذا أبعد ما يتو َّقعه املسلم أن يصدر من
الذ َّل

العز والشجاعة واإلباء ،فضلاً عن كونه اإلمام املفرتض الطاعة من قبل اآلخرين،
س��ليل بيت ِّ

فرض من��ه أن يطيع هوى اآلخرين ممَّن غصبوا مقاليد احلك��م وعثوا يف البالد والعباد
فكي��ف ُي َ
ُظلم وفسادا ،لنقرأ ما س َّطرته يراعة السيد ِ
احلليِّ بقوله(:)103
ً
اً
الضي��م ق��و ٌم
طمع��ت أن تس��ومه
ْ
َ
وأب��ى
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كي��ف يل��وي ع�لى الدن َّي��ة جي��دً ا
لِس��وى اهللِ

فأب��ى

فتل ّق��ى

أن

َي َ
عي��ش

اجلم��وع
َ

ُرحمُ�� ُه

ِم��ن

زوج
ّ

الس��يف
َ

إالَّ

ف��ر ًدا

ب ِ
نان��ه
َ

أو

عزي��زا
ً
جت�َّل�ىَّ

ولك�� ْن

م��ا
الكف��اح
ُ

��وا ُه
َل َ
وه��و

ض��وع
ُ
اخلُ
رصي��ع
ُ

ٍ
مج��وع
عض��و يف ال��روع من��ه
ك ُُّل
ُ
َ
ِم�� ْن
وكأن
ِ
مطب��وع
س��يفه
عزم��ه
ح��دُّ
ُ

بالنف��وس

ولك�� ْن

مهره��ا
ُ

امل��وت
ُ

واخلض��اب
ُ

النجي��ع
ُ

يصطدم ذه ُن القارئ حني جيد َّ
أن ك َّفتي املعركة تُش��كِّل مفارق ًة بحدِّ ذاهتا ،إذ كيف يمك ُن

ْ
أن يتالقى جيش وصفه السيد بقوله(:)104

الف��روج
بجم�� ٍع م��ن األرض س��دَّ
َ

النج��و َد
وغ َّط��ى
ش��خصا واحدً اَّ ،
تتج�َّل�ىَّ املفارقة بوضوح يف هذا النص حني جتد َّ
وأن هذا
أن اجلموع تجُ ابه
ً
وغيطانهَ ��ا

مجوع من العزم والتحدِّ ي الذي
أيضا لديه
الشخص الواحد ُيقابل تلك اجلموع بمفرده ،ولكنَّه ً
ٌ
ٍ
ٍ
ببأس أش��دَّ منهُّ ،
باس��تطاعته ْ
عضو أضحى مج ًعا ،فبنان ُه ُرمح،
فكل
أن يقابل بأس تلك اجلموع
وعزمه القاطع عىل الثبات بتلك املبادئ أضحى سي ًفا قاط ًعا ِّ
لكل آمال اجلموع الطامعة بإذالله
ثم كانت املفارقة واضح ًة بأن أخرب الشاعر عن تلك الصوالت
وإرغامه عىل بيعة الباطل ،ومن َّ

تشع بالبهجة التي أعلنت
التي ش��نَّها اإلمام احلس�ين عىل أعدائه جاعلاً أجواء تلك املعركة ُّ
مه��ر ذلك الزواج املوت ال��زؤام هلم ،أما اخلضاب
زواج س��يف اإلم��ام بنفوس أعدائه ،وكان ُ

فكان نجيع دمائهم التي أراقها ذلك السيف الذي استعار عزم صاحبه.

ومن املفارقات التي رسمها السيد حيدر ألنصار احلسني هو ذلك التهافت عىل إتالف
265

ال�سيد حيدر احللِّي
�شعر َّية الرثاء احل�سيني عند َّ

أنفسهم فدا ًء إلمامهم ،وكأنهَّ م يف سباق مع املنايا ،إذ قال(:)105
يتس��ابقون
متنافس�ين

الكف��اح

إىل
ع�لى

ثيابهُ ��م

فيه��ا

ِ
وع ّمته��م

َ
فكأنَّ�ما

ه��ي

املن َّي��ة

بينه��م

قنً��ا

ِ
��فار
وش ُ

غ��اد ٌة

عط��ار
ِم
ُ

فق��د مت َّثلت املفارق��ة يف هذا النص من تس��ارع األنصار عىل ورد حي��اض املنية ،عىل حني

ج��رت الفط��رة اإلنس��انية عىل اهل��رب من امل��وت ،بل أكَّ��د عليه ال�شرع احلني��ف بقوله:
﴿ولاَ ُت ْل ُق��وا بِ َأ ْي ِديك ُْم إِ ىَل الت َّْه ُلك َِة﴾ [س��ورة البقرة ،من اآلي��ة .]195 :أما هؤالء فقد أيقنوا َّ
أن
َ

َّ
فكأن صورة
نجاهت��م يف اآلخرة هو أن يموتوا يف س��بيل نرصة اإلس�لام املتم ِّثل باحلس�ين،
املوت التي تس��ارعوا عليه فتا ٌة حسناء َّتزينت يف عيوهنم بأهبى احللل وتع َّطرت بغوايل العطور.

ومن الطريف أن نتطرق إىل بيتني يف القصيدة نفس��ها ،حاول الش��اعر فيهام ْ
أن يجُليِّ لقارئه سمة
املفارق��ة ،إذ وقف عىل ثنائي��ة (احلر/العبد) ،وهي معلومة لدى الق��ارئ بارتكازاهتا التي تيش
بكث�ير من التاميزات ِ
العرقية التي يكون عىل أساس��ها معيار املعامل��ة والتقييم املادي واملعنوي،

ٍ
يتحولون
عم هو متعارف عليه ،حني جعل أصحاب احلسني بني ليلة وضحاها َّ
ولكنه ابتعد اَّ
من ٍ
عبيد إىل أحرار ،مع احتفاظهم بالسمة األوىل ،لنسمعه يقول(:)106
ِ
ِ
��م
العبي��د م��ن اخلش��وع
س��م ُة
عليه ُ

إن

هلل

ترجل��ت الضح��ى ش��هدت هل��م
وإذا
َّ
بي��ض
ُ

ضمته��م

القواض��ب

أنهَّ ��م

األَ
س��حار
ُ
أح��رار
ُ

أثرها جل ًّيا يف
حلس��ينيون مل تكن إلاَّ خلالقهم ،ولذا كان ُ
فالعبود َّية التي اتَّس��م هبا األنصار ا ُ

حلسني وأبانوا بصدق كفاحهم
املحرم حني وقفوا بني يدي موالهم ا ُ
صباح يوم العارش من ّ

أحرار من أهوائهم الش��خص َّية وامليول الدنيوية التي تفيض بصاحبها إىل االستئثار بالنفس
أنهَّ م
ٌ
وأحرار من أهوائهم ،ولك َّن الذي شكل املفارقة
من أجل البقاء يف عامل الدنيا ،فهم عبيدٌ هلل
ٌ
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ٍ
بداللة أخرى لدى املتلقي.
توظيف هذه الثنائية التي مارست حضورها الذهني

املفارقة يف موقف أعداء احلسني

إن موقف أعداء احلس�ين منه ُيش��كّل مفارق ًة بس��لوكهم املنحرف عن جادة الصواب

مع ا ِّدعائهم أنهَّ م ينتمون للدين اإلس�لامي ،وها هم يتس��ابقون عىل قتل اإلمام الذي شاد جدُّ ه
أن ُي َ
أعم��دة الدين احلنيف ،وقاتل َّ
كل م��ن أراد طمس معامله ،فيجدر ْ
قابل باإلحس��ان واملو َّدة

لذر ّيته ال ْ
أن تُس��فك دماؤهم وتُس��بى نس��اؤهم فبهذا الفعل الش��نيع فارقوا كل قيم اإلسالم،
صورون مدى جس��امة املوقف العدائي السافر
وإن تظاهروا هبا نفا ًقا ،وهذا ما جعل الش��عراء ُي ِّ

هلؤالء القتلة الذين م َّن الرس��ول عىل أجدادهم يوم فتح مكَّة بالعفو والصفح فهم الطلقاء
أو (مسلمة الفتح) ،وإلاَّ لكانوا يف عداد املوتى ،وهذا املوقف استدعى شاعرنا السيد حيدر أن

يحُ اكم بني أمية بقوله(:)107

ش��م ٍ
س ْ
ْ
ه��ل ي��رى ُجر َم هاش�� ٍم
فس��ل عب��دَ
ْ
إلي��ه س��وى م��ا كان أس��داه م��ن ي ِ
ِ
��د
َ
ُ
و ُق ْ
َ
ناق��م
أن��ت
س��فيان م��ا
��ل أليب
َ
ٌ
ُ��ك ي��وم الفت��ح ذن��ب حمم ِ
أأمن َ
��د
ُ
َّ
ِ
صنيع��ه
فكي��ف َجزيت��م أمح��دً ا ع��ن
ِ
ِ
بس��فك دم األطه��ار م��ن ِ
أمح��د
آل
ِ
خ��ر لوجه��ه
بن��ت الوح��ي
غ��دا َة اب�� ُن
َّ
رصيع��ا ع�لى ح��ر الث��رى املتو ّق ِ
��د
ً
ِّ
��ر ٍ
ب أنهَّ ��ا ي��و َم قتل��ه
َ ...د َر ْت ُآل َح ْ
ِ
أراق��ت د َم ِ
لح��د
اإلس�لام يف س��يف ُم

يف هذه األبيات بدت املفارقة عىل نحو االس��تفهام االس��تنكاري لر ِّد اجلميل الذي صنعه
قتل ابن بنته ،وهذا ما ِ
ف إحلادهم
يكش ُ
الرسول مع أعدائه ،فكان جزاء هذا اجلميل أن ُي َ ُ
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يف الدين ،وبقاءهم عىل الكفر والضالل.
أما حال أعداء احلسني فقد شكَّل مفارقة ،إذ وصف السيد حيدر حال شجعاهنم(:)108
فالش��وس
ُ
وي��رو ُم

تأن��س
ُ
ٌّ
كل

ِ
بالف��رار

س��بق
َ

ك�ما

ِ
بامل��وت

صاحبِ��ه

من�� ُه

تأن��س
ُ

النف��س
ُ
ال��رأس
ُ

جس��مه
فيس��بق
هر ًب��ا
حاص ٌل عند الطرفني ،وهذا مما ي ِ
أن األُنس ِ
وبي��ان هذه املفارق��ة َّ
ش��كل يف استس��اغة فهمه
َّ ُ

ألو ِل وهل��ة ،وت��زداد حدَّ ة املفارقة ح�ين نقرأ عجز البي��ت األول ،بأن النف��س تأنس باملوت،
ّ

وا ُملعت��اد عليه َّ
ؤنس��ا للنفس ،فهذا ممَّا
أن النفس تأنس باحلياة وتطمئن هلا ،أما أن يكون املوت ُم ً
ُي َعدُّ ِ
مفار ًقا للفهم الس��ائد ،ولكن تزول غرابة ه��ذه املفارقة حني نجد أن النفوس الزكية ألهل

بيت العصمة تأنس بقرب اهلل بخالف نفوس سائر البرش الذين يطمئنُّون بالعيش يف هذه احلياة
الدنيا ،أمل يصف رضار أمري املؤمنني بأنه « َي ْس��ت َْو ِح ُش ِم َن الدُّ ْن َي��ا َو َز ْه َرتهِ َا»( ،)109بل أمل يقل
نفس��ه( :واهلل البن أب��ى طالب آنس باملوت من الطفل بث��دي أمه)( ،)110ومن
أم�ير املؤمننيُ 

الطبيعي أن يكون اإلمام احلسني عىل طريق والده.

املفارقة يف موقف نساء أهل البيت

من أش��دِّ املواقف مفارقة بني مواقف يوم عاش��وراء ،هو ما حدث للنس��وة التي صحبه َّن

اإلمام احلس�ين إىل كربالء ،ولذا كان قرار اإلمام بأن يأخذ النس��وة معه صاد ًما ألذهان من

()111
حترك
كان حول��ه يف املدين��ة  ،وهذا النمط م��ن التفكري مل يكن ُيدرك املغ��زى الرئيس الذي َّ

احلس�ين م��ن أجله ،فلذا تفنَّن الش��عراء ومنهم الس��يد حيدر يف رس��م ص��ورة املآيس التي

أصابت نسوة آل البيت بعد قتل حمُ اهت َّن ،وما كانت عليه حاهل َّن قبل ذلك ا ُملصاب اجللل،

صو ًرا تلك املفارقة
ممَّا ش��كَّل مفارق ًة حا َّدة بني حالني قبل املعركة وبعدها ،فقال الس��يد حيدر ُم ِّ
حلال نسوة آل البيت ممَّن أتى هب َّن إىل كربال(:)112
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��ت ِم�� َن ال ُغ َص ِ
��ص الت��ي
جر َع ْ
ُّ
وأم��ض م��ا َ

��ت
َقدَ َح ْ
ٍ
ِ
ْ��ك ال ُط ِ
َهت ُ
حمم��د
بن��ات
غ��اة ع�لى
��ب
ُح ُج َ

ِ
بعين��ه
َ ...ع َج ًب��ا لحِِ ْل�� ِم اهللِ وه��ي
ب��رزت
ْ

ٌ
ح��ال لرؤيته��ا وإن ش��مت الع��دى
...

بِجانِح ِ
��ة
َ َ

اهلُ��دى

إيرا َءه��ا

النب��و ِة
َّ

ِخدْ َره��ا

ِ
وخبا َءه��ا

ت ُ
ُطي��ل

عويله��ا

و ُبكا َءه��ا

فيه��ا فق��د نح��ت اجل��وى أحش��ا َءها

يف هذه األبيات تكمن املفارقة يف حال نس��وة آل البيت التي اعتدى عليه َّن األعداء

بح��رق اخلي��ام التي ُك َّن يأوين فيها ،ومل يكتف األعداء بذلك بل أقدموا عىل انتهاب اخليام التي
أوي َن فيها ،وس��لب ما عليه َّن من حيلُّ ،
وه َّن َم ْن ُع ِرفن باالحتجاب عن
كل هذا جيري عليه َّن ُ
األجان��ب ،واآلن بعد مقتل حمُ اهتا برزن من خدورهن مذ َّل ٍ
العز الذي ُك َّن عليه
�لات بعد ذلك ِّ
َّ ُ

مع احلس�ين وس��ائر األنصار ،ويف قصيدة أخرى يقول الس��يد حيدر واصفا مأساة نساء آل
البيت:)113(

ٍ
وحائ��رات

أط��ار
َ

الق��و ُم

أع ُينَه��ا

ِ
دره��ا َهجم��وا
ُرع ًب��ا غ��داة عليه��ا خ َ

ُ
بحي��ث عليه��ا قو ُمه��ا رضب��ت
كان��ت
ِ
عزه��م ح��ر ُم
أرض�� ُه م��ن
اد ًق��ا
ِّ
ُ
سرُ
ي��كاد ِم��ن هيب ٍ
��ة ْ
يط��وف ب��ه
أن ال
َ
ْ َ َْ
ُ

ُ
��م َخ��د ُم
حتَّ��ى
املالئ��ك ل��وال أنهَّ ُ ْ
ِ
فغ��ود َر ْت ب�ين أي��دي الق��وم ح��ارس ًة
ِ
��م
تُس��بى ولي��س هل��ا َم��ن في��ه تَعتص ُ
صور الش��اعر روعة املش��هد املأس��اوي الذي َّ
حل بحريم اإلمام احلس�ين ،إذ مت َّثلت
ُي ِّ
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املفارق��ة يف م��ا َّ
حل هب َّن وما كانت علي��ه حاهل َّن ،فاألعداء هجموا عىل خدره��ا ُعنو ًة فكان من

عز حمُ اهت َّن الذين رضبوا رسادق
وه َّن باألمس ُك َّن يف ِّ
الطبيع��ي أن يطري النوم من أعينه َّن ُرع ًباُ ،
الع��ز فتهاب��ه حتى املالئكة من أن تطوف برسادقه َّن ،لوال أنهَّ ��ا– أي املالئكة -تقوم بخدمتهم،
ِّ

ولك��ن ما حدث اآلن يكش��ف انقالب تلك احل��ال ،فه َّن اآلن مس��ب َّيات ،وال أحد من محاهت َّن
يعتصم��ن به ،وه��ذه من أعظم الرزاي��ا التي حلت ب��آل البيت ،وهذا م��ن أجىل مظاهر
املفارق��ة التي تعكس «التناقض بني اإلنس��ان بآماله وخماوفه وأعامله وب�ين القدر املظلم العنيد

يقدم جمالاً واس ًعا للكشف عن املفارقة املأساوية»( ،)114ويؤكد هذا املعنى قوله(:)115
ب��أيب

كال ًئ��ا

قطع��وا
ورسوا

ع�لى

بع��ده
يف

الط��ف
ِّ

ُع��راه

كرائ��م

ه��و

وي��ا

ِ
��درا
خ ً
يف

حب��ـ

ِ
ِ
َ
القطي��ع
اإلس�لام أن��ت
وري��د
ـ��ل
ُ

الوح��ي

أرسى

وع��داك

َّ
��مها احل��ا
ل��و تراه��ا والعي��س
جش َ
..

فرت َّف��ق

هب��ا

ف�ما

ش��فرة

احلس��م

مني��ع
ُ

اب��ن

ا ِّمه��ا

التقري��ع

دي م��ن الس�ير ف��وق م��ا تس��تطيع

ه��ي

إالَّ

دام��ع
ٌ

وقل��ب
ٌ

م��روع
ُ

ن��ارض
ٌ
ج��ذب ال�ُب�رُ ى َأ َو تَ��دري
��م َها
َ
ال ت َُس ْ
رب�� ُة ِ
ُس��وع؟
اخل��دْ ِر م��ا ال�ُب�رُ ى والن
ُ
َّ

جتس��دت يف الن��ص تعك��س لنا جس��امة احلدث امل��ؤمل عىل نس��اء أهل
إن املفارق��ة الت��ي َّ

البي��ت ،فحني تق َّطعت ُعرى اخلباء اهلاش��مي بقتل احلس�ين كانت الفرصة س��انح ًة
ِ
ثم أخذه َّن أرسى
خميمه ،واالعتداء عىل نس��ائه بالرضب والسلب ،ومن َّ
ألعدائه باهلجوم عىل َّ
يقطعن الصحاري الطويلة إىل اخلليفة الفاجر يزيد (لع) لكي يشمت هب َّن ،ولذا وصف الشاعر
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يوم س ِ
وق نساء اإلمام الشهيد بأنَّه ُّ
أجل يو ٍم يف اإلسالم ،بقوله(:)116
َ
َّ
و َأ ُّ
ح��ل يف ال��ـ
ج��ل ي��و ٍم بع��د يوم��ك
إِس�لام من��ه

ي��و ٌم رست أرسى ك�ما ش��اء الع��دى
ُأب��رزن
م��ن

م��ن
ِّ
كل

ح��رم

ٍ
حمصن��ة

في��ه

النب��ي
ّ
هن��اك

ح��ر ُم

الفواط��م
ُ

وإنَّ��ه

برغمه��ا

ِ
اإلل��ه

يش��يب
ُ
م��ن

ُّ
كل

ِ
جن�ين

بن��ي

ِ
ياس�ين

ِ
بواض��ح

ِ
التبي�ين

ِ
ٍ
حتص�ين
خ��در وال
أضح��ت ب�لا

َوره��ا
حج��ب
ُس��لبت وق��د
َ
النواظ��ر ن ُ
ُ

ٍ
ِ
مص��ون
وج��ه بالعف��اف
��ر
ع��ن ُح ّ

 ..فغ��دت هباج��رة الظه�يرة بعدم��ا
كان��ت

بف َّي��اح

الظِ�لال

ِ
حص�ين

ويف هذه األبيات نجد َّ
أن املفارقة تتجلىَّ بإبراز نس��اء أهل البيت من اخلدور التي ما

كان هلا أن تُسبى لوال ُ
حممد ،وهنا مفارق ٌة عظمى يصورها الشاعر بإبراز
قتل األقامر من آل َّ

ِ
نورا خطف نواظر الق��وم ورصفه عنه َّن،
عظم��ة هذه النس��اء ،وذلك
بجعل عفافه َّن العل��وي ً
ِ
ِ
رت بجالل
(س ِلبت وقد حجب
فالس ْل ُ
ب حت َّق َق ويف الوقت نفسه حت َّق َق الس ُ
نورها) َ
النواظر ُ
َ
بقولهُ :
نور اهلل ألوليائه ،وهذا ُم ِ
فار ٌق ملا هو معروف يف ِ
مثل هذه احلالة.
وم��ن املواق��ف التي ش��كّلت مفار ّق ًة ِضدّ ية لدى الش��اعر وهو يتت ّبع مس�ير نس��اء اإلمام

احلس�ين أنّه جيد مثول هذه النس��وة إزاء الطاغي يزيد ،وهذا ما يس��تدعي مزيدً ا من األسى
مس��تقره ،وي�ترك الغيظ مش��تعلاً يف الص��در ،ومن املع��روف َّ
أن
ا ُملوج��ب إلزال��ة القلب عن
ّ

املتناقض�ين ال جيتمعان ،وهذا املوقف يم ّثل اجتامع نقيض�ين مت ّثال ب ُقطبي الكفر (يزيد الطاغي)

صوره لنا السيد حيدر بقوله(:)117
واإليامن (نساء أهل البيت ،)وهذا املشهد ّ
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س��تقره
القل��ب ع��ن ُم
وممَّ��ا ُيزي��ل
َ
ّ

ِ
الغي��ظ يف الص��در واري��ا
وي�ترك زن��دَ
ِ
طليقه��ا
وق��وف بن��ات الوح��ي عن��د
ُ
ٍ
ش��جني حتَّ��ى األعادي��ا
بح��ال هب��ا ُي
َ

ففي هذا النص تش��تدُّ وترية املفارق��ة حدَّ ة؛ ألنهَّ ا صورت وقوف بنات الوحي والرس��الة

إزاء الطاغية وهن أسارى ،ومن املعروف أن هذه النساء مت ِّثل قطب احلق الذي ال يلتقي أبدً ا مع

تكم ُن عرب اجلمع بينها ،وهو ما
قط��ب الباطل ،فهام «عىل طريف نقيض من بعض ،واإلش��كال َّية ُ
يستدعي تفاعلاً دالل ًّيا ُمع َّينًا»(.)118

تصور مش��هد نس��اء أهل
ويف ه��ذه الن�ماذج التي اس��تعرضناها وغريه��ا من النامذج التي ِّ

البي��ت بعد الواقعة وما ُك َّن عليه قبلها ،يالحظ ا ُملتأ ِّمل َّ
أن هذه املش��اهد ش��كَّلت مفارقة
بالعزة
يف طريقة رس��م الس��يد حيدر ملأس��اة يوم الطف ،إذ مت َّيزت أجواء الرثاء احلس��يني لديه َّ
والش��مم حتى يكاد ملن يقرأ ش��عره من دون الرجوع إىل املتن التارخييَّ ،
أن النرص الواقعي -أو

م��ا يوصف بالنرص املادي -قد حت َّقق لإلمام احلس�ين ،ولكنَّه– أي القارئ -ما أن يصل إىل
ينكرس أفق تو ُّقعه ،وتنخذل مسارات استرشافه هنايات احلدث
حال النس��اء وما جرى عليه َّن،
ُ

بالصور املهولة التي ترس��مها خميلة الشاعر ،وهذا– برأي الباحث -شكَّل مفارقة فنِّية جت َّلت يف
وإن تعدَّ دت مقوماته ،فمثلاً
موحدً ا ْ
صوغ جوانب الواقعة بش��كل «يبدو معه املشهد متامس��كًا َّ

َّ
أن جيتمع الفخ��ر والتفجع وقد مجع بينهام .كام َّ
ق��ل ْ
أن لغة املوت��ور ال تلتقي مع لغة التقييم وقد
التقت عنده [ ]...وسلك َّ
كل ذلك يف صيغة يؤ ِّطرها النوح املوتور وصدق العاطفة البعيد عن

التعمل»(.)119
ُّ

ويف ختام ما اس��تعرضنا ُه من أشعار رثائية للسيد حيدر احليل ،يتبينّ لنا مدى القدرة الفنية
ِ
ش��عره الرثائي يف احلسني يتم ّيز عىل سائر فنون الشعر
التي جت ّلت يف ش��عر ّيته ،وجعلت من
التي طرقها؛ وذلك لألس��باب التي عرضنا هلا فيام س��بق ،وهي كفيل ٌة بتقديمه عىل مجيع شعراء

عرصه.
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اخلامتة
توصل إىل النتائج اآلتية:
درس البحث شعر َّية الرثاء احلسيني عند السيد حيدر احليل ،وقد ّ

•س�� َّلط البحث الضوء ع�لى أثر العوامل الذاتية واملوضوع ّية الت��ي نرى هلا مدخلاً يف تبلور
شعر َّية الرثاء احلسيني يف شعر السيد حيدر احليل.

•وج��د البحث َّ
أن التنويعات عىل ف ِّن الرث��اء (التأبني ،الندب ،النعي ،التأسيّ ) مل خترج ك ُّلها
ِ
س�يرته مصحو ًبا ذلك االستحضار بتحشيد مشاعر
عن إطار امتداح الفقيد واس��تحضار
احلزن عليه ،وهذا التحشيد إنام يتم بنسب خمتلفة وبطرائق متعددة من شاعر آلخر.

النص الرثائي ،فنشري إىل َّ
أن البحث وقف عىل عناية الشاعر حيدر احلليّ
•أما بش��أن شعرية ّ
ِ
النص ،واعتنائه
باختيار املفردة ،وذلك ما جعله (يحُ كّك) ش��عره ،وذل��ك بتجويده صقل ّ
باجلوانب الفنية التي تُظهر ش��عره أمجل من اآلخرين ،وت�لايف اهلنات التي يقع فيها أقرانه

حني يكون نظمهم مرجتلاً .

•وبص��دد بيان التن��اص بوصفه أحد مس��تويات جتليّ ش��عرية النص ،أظهر البح��ث لنا َّ
أن
ش��عر الس��يد حيدر احلليّ قد ملك ناصية التناص ،حتّى جعله مطوا ًعا بني يديه ،فأظهر لنا
ثم ص ّبها
إمكاني ًة عالية يف تذويب نسج املتقدمني من الشعراء يف بودقته الفنية اخلاصة ومن ّ

ٍ
بأسلوب يتناسب والغرض الذي ينظم فيه ،وذلك حني ُيضيف عىل الصورة الشعرية التي
املرثي الذي بصدد تأبينه.
استفادها منهم ،و ُيلقي عليها بام يتناسب وجالل مقام
ّ

•أ ّما بش��أن املفارقة ،فقد جت ّلت كذلك يف رثائه احلس��يني ،وذلك التوظيف إنّام يأيت به ألجل
استش��عاره ِع َظ َم املفارقة بني اجلانبني ،وهذا األمر دفعه ْ
أن يس��تحرض كال القطبني يف كثري
ثم ُيقارن مواق��ف ِّ
كل جانب ،ومن الطبيعي ْ
أن يميل جلانب احلق املتمثل
م��ن رثائه ،ومن ّ
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ِ
صورها بعكس اجلانب اآلخر الذي
بأهل البيت؛ ألنّه اجلانب الذي يم ّثل اإلنسانية بأنصع
الرش والظالم والكفر بعينه والبعد عن أدنى قيم اإلنسان ّية.
يم ّثل َّ

ثم عدم إنصافها
كثريا من مق��والت الباحثني التي ُتعبرّ عن مطلق ّيتها ،وم��ن ّ
•فنّ��د البحث ً
وتم ذلك عرب استعراضنا التطبيقي لنامذج خمتارة
لشعر الرثاء احلسيني للسيد حيدر احليلّ ،

صح��ة لتعميمها ،بل
من ش��عر الش��اعر ،فكانت تل��ك األحكام يف ضوء م��ا عرضناه ،ال ّ
يمك��ن القول إنهّ ا تكش��ف عن عدم د ّقتها املوضوعية ،فضلاً ع��ن ابتعادها عن مرتكزات

النقد األديب القائم عىل التعليل الدقيق.
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هوام�ش البحث
( )1ينظر :البابليات ،حممد عيل اليعقويب.154/2 :
( )2ينظر :معجم الشعراء العراقيني ،جعفر صادق محودي.130 :

اباط :سقي َف ٌة َتت َِّص ُل بني ِ
حائ َطينْ  .ينظر :معجم ديوان األدب ،الفارايب.370/1 :
والس ُ َ
( )3الساباطّ :
( )4ينظر :املصدر نفسه.155/2 :

( )5ينظر :تطور الشعر العريب احلديث يف العراق ،د .عيل عباس علوان.34 :
( )6ينظر :الشعر العراقي أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش ،د .يوسف عز الدين.93 :
( )7ينظر :هنضة العراق األدبية يف القرن الثالث عرش للهجرة ،د .حممد مهدي البصري.57 :
( )8ينظر :املصدر نفسه.42 :
( )9ينظر :املصدر نفسه.18 :
( )10ينظر :الشعر السيايس العراقي يف القرن التاسع عرش ،إبراهيم الوائيل.110 :
( )11مث��ل آل النقيب يف بغداد وآل العمري يف املوصل وآل كاش��ف الغطاء يف النجف وآل قزوين يف النجف
واحللة وآل ك ّبة يف احللة ،ينظر :هنضة العراق األدبية.40 :
( )12ينظر :الشعر السيايس العراقي.108 :

( )13ينظر :الشعر العراقي أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش.97 :
( )14ينظر :هنضة العراق األدب َّية.52 :

( )15ديوان السيد حيدر احليل ،حتقيق :الدكتور مرض سليامن احليل.215–214/1 :
( )16ديوانه.5/2 :
( )17ينظ��ر :البابلي��ات ،156/2 :وق��د نق��ل اليعقويب ه��ذا اخلرب عن الس�ماوي يف كتابه (ظراف��ة األحالم)،
والقصي��دة موجودة بكاملها يف ديوان الس��يد حيدر ،67/1 :وهناك كرامة أخ��رى يف عامل الرؤيا ،نقلها
حسن األبطحي يف كتابه (الكامالت الروحية).130-129 :
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( )18ديوانه.167/1 :
( )19ديوانه.127/1 :
( )20ينظر :إحياء القلوب ،حيدر احلسيني.200-197 :
( )21ينظر :هنضة العراق األدبية يف القرن الثالث عرش للهجرة.42 :
( )22ديوانه.181/2 :
( )23شعراء احللة أو البابليات ،عيل اخلاقاين.333/2 :
( )24ديوان حمسن اخلرضي.149 :
( )25شعراء احللة أو البابليات.333/2 :
( )26ينظ��ر :البابلي��ات ،155/2 :وش��عراء احللة أو البابلي��ات ،160/1 :والقصائد اخلال��دات يف حب آل
البيت ،حممد عباس الدراجي.107 :
( )27كتاب العني.97/2 :
( )28التيار اإلسالمي يف شعر العرص العبايس األول ،د .جماهد مصطفى هبجت.281 :
( )29لسان العرب ،ابن منظور( ،أبن).13/1 :
( )30ينظر :الرثاء ،د .شوقي ضيف6 :
( )31املصدر نفسه( ،عزا).2934/32 :
( )32ينظر :الرثاء.6 :
( )33ينظر :املصدر نفسه( ،أسى).35/14 :
( )34ديوان اخلنساء ،رشح ثعلب.327 :
( )35املصدر نفسه( ،ندب).4380/48 :
( )36الرثاء6 :
( )37لسان العرب( ،نعى).334/15 :
( )38نقد الشعر.17 :
( )39ينظر :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده.139/2 :
( )40بحار األنوار ،العالمة املجليس.231/26 :
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( )41املصدر نفسه.231/26 :
( )42املصدر نفسه.282/44 :
( )43مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي.1/5 :
( )44ينظر :أدب الطف ،جواد شرب.9 -5 :
( )45الش��عرية العربي��ة يف الرتاث النقدي ،حس�ين مزدور ،بح��ث يف جملة املوقف األديب الص��ادرة عن احتاد
الكتاب العرب يف دمشق ،العدد (.58 :)2005 ،414
( )46بالغة اخلطاب وعلم النص ،د .صالح فضل.69 :
( )47ينظر :قضايا الش��عرية ،31-28 :وينظر :نظرية التوصيل يف النقد األديب العريب احلديث ،س��حر كاظم
الشجريي.267 :
( )48ينظر :مفاهيم الشعرية 12 :وما بعدها.
( )49ينظر :ديوان السيد حيدر احليل.15 :
( )50ينظر :النص الغائب -جتليات التناص يف الشعر العريب ،حممد عزام.20 :
( )51التناص نظريا وتطبيقا ،د .أمحد الزغبي.11 :
( )52املصدر نفسه.11 :
( )53هنضة العراق األدبية يف القرن الثالث عرش للهجرة.53 :
( )54البابليات.157/2 :
( )55ديوانه.135 :
( )56دي��وان الرشي��ف الريض ،دار صادر ،بريوت1961 ،م .490/1 :وأش�ير أين مل أتن��اول الطبعة العلمية
املحقق��ة من دي��وان الرشيف الريض بتحقيق الدكت��ور حممد مرض احللو؛ ألنهّ ا غري كامل��ة األجزاء ،فلذا
قصدنا طبعة دار صادر؛ الستيفائها شعر الرشيف الريض.
( )57ديوانه.153/1 :
( )58ديوان الرشيف الريض.426/2 :
( )59ديوانه.107/1 :
( )60ديوان الرشيف الريض.429/1 :
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( )61ش��عراء النرصانية ،مجعه ووقف عىل طبعة وتصحيحه :رزق اهلل بن يوس��ف ابن عبد املس��يح بن يعقوب
شيخو ،مطبعة اآلباء املرسلني اليسوعيني ،بريوت1890 ،م.115/3 :
( )62ديوانه.151/1 :
( )63ديوان الرشيف الريض.348/2 :
( )64ديوانه.111/1 :
( )65ديوان الرشيف الريض.428/1 :
( )66ينظر :حياة احليوان الكربى ،كامل الدين الدمريي.515 ،474/2 :
( )67ديوانه.124/1 :
( )68ديوان الرشيف الريض.621/1 :
( )69رشح ديوان املتنبي ،وضعه عبد الرمحن الربقوقي :مج.223/1 ،1
( )70ديوانه.123/1 :
( )71ديوان الرشيف الريض.384/1 :
( )72ديوانه.99/1 :
( )73ديوان الرشيف الريض.352/1 :
( )74ديوانه.146/1 :
( )75ديوان الرشيف الريض.204/2 :
( )76ديوانه.111/1 :
( )77ديوان املتنبي :مج.295/2 ،2
( )78ديوانه.112/1 :
( )79ديوان ابن هاين األندليس.162 :
( )80ديوانه.124/1 :
( )81ديوان العرجي ،مجعه وحققه ورشحه :د .سجيح مجيل اجلبييل.246 :
( )82األصمعيات ،اختيار األصمعي.17 :
( )83ديوانه.70-69/1 :
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( )84ديوانه.159/1 :

( )85ذك��ر العبايس (ت 963هـ) صاحب (معاهد التنصيص عىل ش��واهد التلخيص) أنَّه ملا أنْش��د َأ ُبو تمَ ام َأ َبا
دلف ا ْلعجليِ ّ قصيدته البائية ا َّلتِي َأوهلَا:
َأرب��ع ومالع��ب
مثله��ا م��ن
ع�لى
َ
ِ
ْ��ات الدُّ م��وع الس��واكب
يل��ت
َمصون ُ
ُأذ ْ
ثم َق َال َواهلل َما مثل َه َذا ال َق ْول فيِ
َ
استحس��نها َو َأ ْع َطا ُه مخس�ين ألف ِد ْر َهم َو َق َالَ :واهلل إِنهَّ َا
لدون ش��عرك َّ
الحْ س��ن إِلاَّ َما رثيت بِ ِه محُ َ َّمد بن محيد الطويسَ ،ف َق َال َأ ُبو تمَ امَ :وأي َذلِك َأ َرا َد الأْ َ ِمري َق َال قصيدتك الرائية
ا َّلتِي َأوهلَا :ك ََذا فليجل الخْ طب وليفدح األَمر ..،إلخ وددت َواهلل َأنهَّ َا َلك فيِ َّ َ ،ف َق َال بل أفدي الأْ َ ِمري بنفيس
َو َأه�لي وأك��ون المُْقدم قبل��ه َف َق َال إِنَّه مل يمت من ُرثِ َي بهِ َ َذا ّ
الش�� ْعر .وهذا املعنى قد ورد مع الس��يد حيدر،
َ
إذ قال له الس��يد صالح القزويني حني س��معه يرثي أحد األعالمَّ :
��ب إلينا املوت) ،ينظر:
(إن
رثاءك يحُ ِّب ُ
البابليات.160/1 :

( )86ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي ،حتقيق :حممد عبدة عزام.81–80/4 :
( )87ديوانه.126/1 :
الغطف��اين املري ،أحد فرس��ان العرب
( )88وه��و عام��ر ب��ن عامرة ب��ن خريم الناعم اب��ن عمرو بن احل��ارث
ّ
املش��هورين .أصاب اليامنية منه يف فتنتهم مع املرضية ،يف الش��ام وأطرافها ،ما مل يصبهم من غريه .وكانت
تزح��ف عليه األلوف من اجلند واملقاتلة ،وهو يف العدد اليس�ير ،فيصمد هلم حتى هيزمهم .ومل يذكر عنه
أن��ه اهنزم قط .واحت��ال عليه أحد ثقاته فق ّيده ،ومحل إىل هارون بالرقة ،فعفا عنه وأطلقه .ينظر :األعالم،
الزركيل.253/3 :
( )89احلامس��ة البرصية ،عيل بن أيب الفرج ابن احلس��ن .239/1 :ونُس��بت هذه األبيات إلبراهيم بن عبد اهلل
بن احلس��ن يف أخيه النفس الزكية حني قتل ،ينظر :ربيع األب��رار ونصوص األخيار ،جار اهلل الزخمرشي:
.109/4
( )90تطور الشعر العريب يف العراق– اجتاهات الرؤية ومجاليات النسيج.63 :
( )91املصدر نفسه.63 :
( )92املصدر نفسه.63 :
()93ينظر :الرتميز ـ موسوعة املصطلح النقدي( 95 :هامش).
( )94ينظر :املفارقة -بحث ،نبيلة إبراهيم.132 :
( )95ينظر :املفارقة يف القص العريب املعارص.143 :
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( )96ديوانه.126/1 :
( )97ينظر :مناورات الشعرية ،د .حممد عبد املطلب.212 :
( )98ديوانه.150/1 :
( )99جتاريب مع املنرب ،الشيخ الدكتور أمحد الوائيل234 :
( )100ديوانه.133/1 :
( )101ديوانه.134/1 :
( )102ديوانه.160–159/1 :
( )103ديوانه.124/1 :
( )104ديوانه.158/1 :
( )105ديوانه.117/1 :
( )106ديوانه.119/1 :
( )107ديوانه.99/1 :
( )108ديوانه.121/1 :
( )109األمايل ،أبو عيل القايل.147/2 :
( )110هنج البالغة ،رشح :الشيخ حممد عبده.41/1 :
( )111وذل��ك ح�ين ج��اء حممد بن احلنفي��ة إىل أخيه احلس�ين ،يف الليلة التي أراد احلس�ين اخلروج يف
صبيحته��ا عن مكة املكرمة .فق��ال له :يا أخي إن أهل الكوفة قد عرف��ت غدرهم بأبيك وأخيك،
وق��د خف��ت أن يكون حالك كحال من مىض ،فإن رأيت أن تقيم فانك اعز َمن باحلرم وأمنعه .فقال:
(يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية باحلرم ،فأكون بذلك أول من تستباح به حرمة البيت) .فقال
له ابن احلنفية :فان خفت ذلك فرص إىل اليمن ،أو بعض نواحي الرب فإنك أمنع الناس به ،وال يقدر عليك
احد .فقال( :أنظر فيام قلت) .فلام كان السحر ،ارحتل احلسني ،فبلغ ذلك ابن احلنفية فأتاه ،وأخذ
بزم��ام ناقته ،وقد ركبها ،وقال :يا أخي أمل تعدين النظر فيام س��ألتك؟ قال( :بىل) ،قال :فام حداك عىل
اخلروج عاجلاً  .قال( :أتاين رس��ول اهلل ،بعدما فارقتك ،فقال( :يا حس�ين أخرج فان اهلل قد
شاء أن يراك قتيل) ،فقال ابن احلنفية :إنَّا هلل وإنا إليه راجعون ،فام معنى محلك هؤالء النساء معك وأنت
خترج عىل مثل هذا احلال؟ فقال( :قال يل :إن اهلل قد ش��اء أن يراهن س��بايا) ،فس�� ّلم عليه ومىض.
اللهوف عىل قتىل الطفوف ،ابن طاووس.28-27 :
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( )112ديوانه.71/1 :
( )113ديوانه.153/1 :
( )114ينظر  :املفارقة وصفاهتا  :دي .يس .ميويك .34 ،33 :
( )115ديوانه.125/1 :
( )116ديوانه.165/1 :
( )117ديوانه.168/1 :
( )118اإلشارة اجلاملية يف املثل القرآين ،د.عشتار داود حممد.165 :
( )119جتاريب مع املنرب.228 :
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م�صادر البحث ومراجعه
1.1إحياء القلوب ،حيدر احلسيني ،د.ط ،د.م ،د.ت.

2.2أدب الطف ،جواد ش�بر ،قدم له العالمة حممد جواد مغنية ،مؤسس��ة األعلمي للطباعة والنرش ،بريوت،
1974م.

3.3اإلشارة اجلاملية يف املثل القرآين ،د .عشتار داود حممد ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق2005 ،م.
4.4األصمعيات اختيار األصمعي ،أبو س��عيد عبد امللك بن قريب بن عيل بن أصمع (ت 216هـ) ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون ،دار املعارف ،مرص ،ط1993 ،7م.
5.5األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل الزركيل ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م.

6.6األم��ايل ،أبو عيل الق��ايل (ت 356هـ) ،عني بوضعها وترتيبها :حممد عبد اجل��واد األصمعي ،دار الكتب
املرصية ،ط1926 ،2م.
7.7البابليات ،حممد عيل اليعقويب ،مطبعة الزهراء ،النجف1951 ،م.

مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1403 ،2هـ.
8.8بحار األنوار ،الشيخ حممد باقر املجليس (ت1111 :هـ)َّ ،

9.9بالغ��ة اخلطاب وعل��م النص ،تألي��ف  :د .صالح فضل ،سلس��لة كتب عامل املعرف��ة ،يصدرها املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.1992 ،

1010جتاريب مع املنرب ،الشيخ الدكتور أمحد الوائيل ،دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،د.ت

تطور الشعر العريب احلديث يف العراق اجتاهات الرؤيا ومجاليات النسيج ،د.عيل عباس علوان ،منشورات
ُّ 1111
وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية ،سلسلة الكتب احلديثة (1975 ،)91م.
1212الرتمي��ز (موس��وعة املصطلح النق��دي) ،جون ماكوي��ن ،ت :د .عبد الواحد لؤل��ؤة ،دار املأمون للرتمجة
والنرش ،بغداد.1990 ،
1313التيار اإلسالمي يف شعر العرص العبايس األول ،د .جماهد مصطفى هبجت.

1414احلامس��ة البرصية ،عيل بن أيب الفرج بن احلسن ،صدر الدين ،أبو احلسن البرصي (ت659 :هـ) ،حتقيق:
خمتار الدين أمحد ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ت.
1515حياة احليوان الكربى ،كامل الدين حممد ابن موس��ى بن عيسى بن عيل الدمريي ،أبو البقاء(ت 808هـ)،
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دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1424 ،2هـ.

1616ديوان ابن هاين األندليس ،دار بريوت للطباعة والنرش ،بريوت1980 ،م.

1717ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي ،حتقيق :حممد عبدة عزام ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1987 ،3م.
عمن ،األردن1988 ،م.
1818ديوان اخلنساء ،رشح ثعلب ،حققه الدكتور أنور أبو سويلم ،ط ،1دار عامر ،اَّ

1919دي��وان الس��يد حي��در احل�لي ،حتقي��ق :الدكتور مرض س��ليامن احل�لي ،ط ،1منش��ورات رشك��ة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان2011 ،م.
2020ديوان الرشيف الريض ،دار صادر ،بريوت1961 ،م.

2121ديوان العرجي ،مجعه وحققه ورشحه :د .سجيح مجيل اجلبييل ،دار صادر ،بريوت ،ط1998 ،1م.
2222ديوان حمسن اخلرضي ،مجعه وعلق عليه ،عبد الغني اخلرضي ،النجف ،املطبعة العلمية1947 ،م.

2323ربي��ع األب��رار ونصوص األخيار ،ج��ار اهلل الزخمرشي (ت 583هـ) مؤسس��ة األعلم��ي ،بريوت ،ط،1
1412هـ.
2424الرثاء ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1987 ،4م.

2525شعراء احللة أو البابليات ،عيل اخلاقاين ،املطبعة احليدرية يف النجف1952 ،م.

2626ش��عراء النرصانية ،مجعه ووقف عىل طبعة وتصحيحه :رزق اهلل بن يوس��ف ابن عبد املس��يح بن يعقوب
شيخو ،مطبعة اآلباء املرسلني اليسوعيني ،بريوت1890 ،م.
2727الشعر السيايس العراقي يف القرن التاسع عرش ،د .إبراهيم الوائيل ،مطبعة العاين ،بغداد1961 ،م.

2828الش��عر العراق��ي أهدافه وخصائصه يف القرن التاس��ع عرش ،د .يوس��ف عز الدي��ن ،دار القومية للطباعة
والنرش ،القاهرة1965 ،م.
2929العمدة يف حماس��ن الش��عر وآدابه ونقده ،ابن رش��يق (ت 456هـ) ،حققه وفصله وعلق عليه :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت ،ط1972 ،4م.
3030القصائد اخلالدات يف حب آل البيت ،حممد عباس الدراجي ،نرش وتوزيع مكتبة األمري ،ط ،2د.ت.

3131معجم ديوان األدب ،أبو إبراهيم إس��حاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب( ،ت 350هـ) ،حتقيق :دكتور
أمح��د خمتار عم��ر ،مراجعة :دكت��ور إبراهيم أنيس ،مؤسس��ة دار الش��عب للصحاف��ة والطباعة والنرش،
القاهرة1424 ،هـ2003-م.
3232املفارقة ،نبيلة إبراهيم ،بحث يف جملة فصول املرصية ،املجلد ( ،)7العدد (.1987 ،)4-3

3333املفارقة يف القص العريب املعارص ،س��يزا قاس��م ،بحث يف جملة فصول املرصية ،املجلد ( ،)2العدد (،)2
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.1982

3434املفارقة وصفاهتا ،موس��وعة املصطلح النقدي( ،)13د .يس .ميوي��ك ،ترمجة :د .عبد الواحد لؤلؤة ،دار
املأمون للرتمجة والنرش ،بغداد.1987 ،
3535قضايا الش��عرية ،رومان ياكبس��ون ،ترمجة :حممد الويل ومبارك حنون ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء،
ط.1988 ،1
3636كت��اب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،تح :د .مهدي املخزومي ،و د .إبراهيم الس��امرائي ،تصحيح:
األستاذ :أسعد الط ِّيب ،مط أسوة ،طهران ،ط1425 ،2هـ.
3737الكامالت الروحية عن طريق اللقاء باإلمام صاحب الزمان ،حس��ن األبطحي ،مؤسس��ة األعلمي ،د.م،
د.ت.
3838لسان العرب ،للعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي (ت 711هـ)،
دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،ط1997 ،1م.
3939اللهوف عىل قتىل الطفوف ،الس��يد ريض الدين عيل بن موس��ى بن حممد احلسيني املعروف بابن طاووس
(ت 664هـ) ،النجف1950 ،م.
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم املقدسة ،ط،3
4040مستدرك سفينة البحار ،العالمة آية اهلل الشيخ عيل النامزيّ ،
د.ت.
4141معاه��د التنصيص عىل ش��واهد التلخيص ،عبد الرحيم بن عبد الرمح��ن ابن أمحد العبايس (ت 963هـ)،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ت.
4242معجم الش��عراء العراقي�ين ،جعفر صادق محودي ،ن�شر وتوزيع رشكة املعرفة للن�شر والتوزيع ،بغداد،
1991م.
4343مناورات الشعرية ،د .حممد عبد املطلب ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط1996 ،2م.

4444نظرية التوصيل يف النقد األديب العريب احلديث ،س��حر كاظم محزة الش��جريي ،مؤسسة دار الصادق
الثقافية ،العراق بابل ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،عامن ،ط2011 ،1م.
4545نقد الشعر ،أليب الفرج قدامة بن جعفر (ت 237هـ) ،حتقيق :كامل مصطفى ،القاهرة1963 ،م.
4646هنج البالغة ،رشح :الشيخ حممد عبده ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
4747هنضة العراق األدبية ،د .مهدي البصري ،مطبعة املعارف ،بغداد ،ط1946 ،1م.

4848جملة املوقف األديب الصادرة عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق ،العدد (.2005 ،)414
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