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ملخص البحث

حاول البحث رصد تقنية من أظهر تقنيات شعرية الشاعر الدكتور محد حممود 
الدوخي؛ وهي  تقنية التأزم واالنفراج، التي تتوزع عىل حمورين؛ حيصل أوهلام عىل 

د الشاعر بث بؤرة توتر، يُعرض فيها االنزياح،  مستو بنية النص، حني يتقصّ
ي النصّ الشعري، وما دام هذا االنزياح  وهو خروج عىل النمط املتداول يف  تلقّ
معروضاً، من دون أن ينربي له متلقي النص، مصححاً له، ليعود به إىل تأويل 

ينتفي به ذلك االنزياح، حمدثا االنفراج الذي ينتمي به النص إىل الشعرية، وهو ما 
حيص عادة عىل مستو تلقي النص.

من  أكثر  يف  نفسها  عن  لتعربّ  التقنية  هذه  تنبجس  الدوخي،  محد  شعرية  ويف 
، وتتواىل عىل النحو الذي ما إن يغادرنا فيه مكمن هلا، حتى يلقانا غريه، وكأهنا  جتلٍّ
لة  ح بالنص إىل مديات قصية مسجّ تتناسل، وألهنا عصب شعري نابض، فإهنا ستطوّ

ز املتلقي عىل التلذذ برحلة شيّقة من التأويل واالستكشاف. له امتيازا شعريا، حيفّ

وقد اختار البحث قصيدة (احلسني) عليه السالم  لتكون ميدانا للكشف عن 
التقنية يف شعرية الشاعر محد الدوخي، وال شك يف أن وقوع الشاعر  فاعلية تلك 
بلغت  قد  الشخصية   تلك  تلك  وكون  اإلمام،  بشخصية  االنبهار  ضغط  حتت 
بصاحبها الغاية يف سموّ املنزلة، والذروة يف الكامل اإلنساين، فقد أتاح ذلك  لنص 
التي  ي، فضال عن اخلصوبة  التلقّ أنعش  تأويليا خصبا  ثراء دالليا، وفضاء  الشاعر 

جتود هبا تلك التقنية موضوع البحث.
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     The current study endeavours to trace the most 
salient technique in the poeticism of the poet ,Hamad 
Mahmood Dukhi , convergence –divergence technique 
ramifying into two axes , the first tends to be pertinent 
to structure . Here the poet transpires the sense of 
suspense in light of divergence as there is periphrasis the 
interlocutor never takes cognizance of and reverts into the 
acts of justification to trigger the convergence, poeticism, 
which is of a text response level. 

     In his poeticism such a technique sprouts into shades 
of portrayals; no sooner does it vanish than there could 
be another , it runs as an act of propagation : since it is a 
poetic sinew , it surpasses all the frontiers of expectation 
to seal a poetic landmark tantalizing the interlocutor to 
sail in justification and prospection .  

     For much efficacy the study dissects the Al-Hussein, 
a poem, into its mere structure to fathom the poeticism 
of Hamad Dukhi. Without doubt , the poet falls under the 
spell of imam Al-Hussein and casts into admiration and 
veneration in light of human perfection . Such grants him 
a pragmatic precocity ,  prolific justification resuscitating 
the response : the efficacy of the meant technique prevails  
in the text.  

Abstract
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النصوص  فإن  بأهنا  رضوب شتى؛  الشعريات  مثلام يصدق توصيف           
تأخذ حظا منها بقدر، أو بنحو ما، واألقدار واألنحاء متفاوتة متباينة، وهي رضوب 

شتى، أيضا.

تصل  حتى  صعودا،  فاعليتها  تتدرج  بشعرية  يكتيس  من  النصوص  من  وإن   
إىل قمة هرمها الشعري، وتلك شعرية يتلقاها املتلقي بتدرج حتى تصل به إىل ذروة  

يكون قد هيأ له متّكأها.

خامتة  مع  يكون  حتى  واحدة،  وترية  وعىل  بربود  التلقي  معه  يسري  ما  ومنها   
تفاجئه برضبة شعرية تندلق عليه دفعة واحدة.

عىل  ونزوال،  صعودا  القممية،  سريها  سلسلة  يف  شحنتها  تستنزف  ما  ومنها   
نحو يتوقع القارئ آليتها، فينتظرها وتنتظره.

ومنها التشعري عىل نحو الزب، يغطي سري النص كله، حني يستهدف الشاعر 
اللغة، فتكون مفرداته كلها حمملة بشعرية تدعو متلقيها إىل مراودهتا، وهي حتسن 

التمنّع والتفلّت.

ومنها ما يمر املتلقي يف حمطات فيها هادئا، ثم حيدث ما يمكن أن اسميه التشعري 
بأثر رجعي!، فيُستثار أوالها بأخراها، أو بأواسطها، وثناياها.

ومنها شعرية  هذا النص للشاعر محد الدوخي؛ حيث توزع الكثافة الشعرية يف 
بؤر أو منبهات شعرية، عىل نحو يعيد إىل التلقي تأزما جديدا، بعد أن يكون املنبه 
السابق قد أسلمه إىل االنفراج ، وأعاد له انسجامه؛ بمعنى أن ألية عرض اإلنزياح 
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حتدث  انزياح  جرعة  عارضا  النص  يستنفر  أن  فام  مكرورا؛  هلا  تطبيقا  جتد  ونفيه، 
تأزما قرائيا، فارضا عىل املتلقي السعي إىل الوصول به إىل نفي ذلك اإلنزياح عرب 
تصحيحه يف القراءة النقدية الفاعلة، بلحاظ أن النص قبل أن ينتهي من الوصول 
إىل اللحظة الثانية، يكون قد بذر يف تربة الوصلة الشعرية التالية نواة لعرض انزياح 

جديد سيجد الحقا نفيه، وهكذا..

النص:
ليـسَ احلسنيُ إماماً

ةْ * أئمَّ بعضُ احلسنيُ    
ليـسَ احلسنيُ إماماً

ةْ * أئمَّ ظـلُّ احلسنيُ    
قد جـاء فرداً ولكن

ةْ لـوحده صار أمَّ    

حـتى بحالة جـرٍّ
ة تر عىل النون ضمَّ    

:_ حبُّ حسنيٌ اخلريُ
ةْ وغـري ذاكَ مـذمَّ    

بخلق وجه حسنيٌ

هْ مَ لْ قد أكمل اهللا حُ    
* يصاحب اهللا صحبهْ

خياصم اهللا خصمهْ    
ة هبني يا ابـن النبوَّ

نصحاً، فصمتُكَ حكمةْ    
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ك روحاً يا مثل جـدِّ
ومثـله جئت رمحـةْ    

املجد كلمة حـقٍّ
وأنت حقٌّ وكلمـةْ    

يا نور بيت عيلٍّ
وليس يف البيت عتمةْ    

نوراً عىل النور تبقى
ة يا أطهر الناس ذمَّ    

ال تغمضِ العني حتى
ال يصبحَ الكون ظلمةْ    

موالي وجهي مرايا
فاعطِ املالمح بسمةْ    

والقلب دربُ رعاةٍ
واختارك الناي نغمة    

أعداؤك اليوم عارٌ
ونــارصوك أئمةْ       

امللكــوتُ سامءٌ
وليس غريك نجمةْ    

ماذا وأنت حسنيٌ
ةْ  (١) وشسعُ نعـلكَ قمَّ    

___________________

د الن املمدوح اكرب من اللغة * خطأ متعمَّ



٥٠٠

متوالية التأزم واالنفراج  يف قصيدة( احلسني) حلمد حممود الدوخي

 فشعرية هذا النص، انبنت عىل توزيع زمخها عىل أوصال القصيدة، وهي كثرية؛ 
عىل نحو حمطات شعرية ترفع منسوب فاعليتها عىل نحو هرمي

 وإذا صح لنا أن نقول أهنا متفصالت شعرية، موزعة عىل نحو ما،  وإهنا يف هذا 
النص لن جتد ما يوجهها باجتاه بؤرة موحدة، فإننا مل نرد اهنا شعرية مفككة، بل هو 

نحو من أنحاء تشعري النص الشعري يف جتربته.

وحني نتحدث عن مفصل شعري أو رضبة شعرية فإننا ال شك نتحدث عن 
اللحظة الثانية،  من حلظتَي تشعري اجلملة اللغوية؛ وهي حلظة نفي اإلنزياح املسبوقة 
التلقي  عىل  وقابليته  املتلقي   بوعي  رهينة  اللحظة  وهذه  اإلنزياح؛  عرض  بلحظة 

اإلجيايب.

تلقانا اجلملة األوىل وهي تنطوي عىل مفصلية  شعرية تشكلت جراء تصادمات 
يف سوح تلقيها؛ منها أهنا تشكل صدمة مع مألوف سائد راسخ تناقته كتب الفريقني، 
قعد؛  أو  قام  إمام  السالم  عليه  اإلمام احلسني  أن  املعتقدين، من  وتواتر ورسخ يف 
فهو عىل وفق كون القائل صىل اهللا عليه وآله وسلم، ال ينطق عن اهلو إن هو إال 
وحيٌ يوحى، منصوص عىل إمامته بأمر إهلي رصيح، يكون تصديقه ضمن الواجب 

الرشعي. فام بال من يرصح بخالفه، فيقول بفم مآلن:

ليس احلسني إماما

ها  إهنا إذن (مفصلية) شعرية تنبني عىل صدمة معرفية خمالفة، ورسعان ما هيدّ
إىل  ليسلمنا  جذوهتا،  وخيفت  األوىل،  الصدمة  ياليش  أن  شأنه  من  بام  بالترصيح  
فيه  يبالغ  الذي  النحو  بإمامته عىل  املبالغة يف اإليامن  جذوة أخر قوامها وعامدها 

بالتصديق فيعد مجعَ أئمة:
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بعض احلسنيُ أئمة

كوهنا   - التقليدية  الشعرية  املفصلية  هذه  داخل  يزرع  أن  الشاعر  يفوت  وال 
تقوم عىل أساس املبالغة الشعرية- مفصلية أخر هتز جذور النحو العريب بتمردها 
عليه؛ إذ يضبط نون اسم اإلمام بحركة الرفع وهي الضمة، وحقه  النحوي الكرسة 

إلضافتها إىل (بعض).

وألن الشاعر والنص يف ذهنه حممالن بشعريات ال بشعرية واحدة، يعيد علينا 
املفصلية األوىل، ليستدر ما يكون منها الحقا من مفصلية أخر

ليـسَ احلسنيُ إماماً

ةْ * أئمَّ ظـلُّ احلسنيُ    

وإذا حتققت الصدمة بنفي اإلمامة عنه أصال، فاستدرك الشاعر لينسبها ال إليه 
فحسب بل إىل أبعاضه، وتلك األبعاض قد تقرأ قراءة مادية فيستحرض التلقي ولده 
من العرتة املطهرة وهي الساللة الذهبية لبقية أئمة أهل البيت عليهم السالم التي 
كرمه الباري عز وجل بأن جعلها من نسله. وقد تقرأ قراءة روحية فيستحرض التلقي 
فتغدو  وفعال،  قوال  شخصيته  مفاصل  كل  لفت  التي  والعصمة  له  العطرة  السرية 
عىل  يصدق  الكل  عىل  يصدق  فام  أيضا،   ( (أئمة  يّتها  كلّ شاكلة  عىل  كلها  جزيئاهتا 

اجلزء.

إياها بتأزم يلهب  ثمّ إن الشاعر سيتلو علينا جمددا شعرية مجلته األوىل حممال 
املرة معنيا بمعنويات من  انفراج شعري خمتلف؛ سيكون هذه  التلقي، ليسلمنا إىل 
نوع آخر، إذ يسبغ عىل خارجيات احلسني عليه السالم، إمامة من النوع ذاته، حيث 

يغدو ظله إماما، بل (أئمة)
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يف  نوعي  إنساين  احتشاد  إىل  املفصل،  هذا  عند  أوصلنا  قد  السياق  كان  وإذا 
شخص احلسني ع، فإن ما سيعقبه من مفصل سينوع يف تشكل هذا احلشد، عىل نحو 

آخر، بعد أن يقرر فردانيته البدئية:

قد جـاء فرداً ولكن

ةْ لـوحده صار أمَّ    
هنا املجيء ذو شعب داللية؛ فقد يكون يف صميم جميء اإلنسان إىل الدنيا فردا، 
وهو حال يصدق عليه كام يصدق عىل سائر البرش، وهذه الداللة تنطّ إىل ساحة 

التلقي بلحاظ أن األئمة املعصومني من ساللته، واإلمامة يف ذريته.

بوجه  وحده  وهنض  باحلق،  بمجاهرته  د  تفرّ السالم  عليه  أنه  الثانية  والداللة 
املفرد، وهفا جلرسه  األموية، فعىل صوته  اهليمنة  والذلة، يف زمن  الطغيان والظلم 
سمع الدنا، وخبت األصوات، فكان لوحده أمة بام ترك من مآثر ومفاخر، وبمن 

موا من كل حدب وصوب، وبمن يأتمّ به، ويتخذه منارا وأسوارا.. يمّ

د  وصار يف آخرته التي هو فيها  والداللة الثالثة هو أن كان يف حياته فردا، تفرّ
حيّا مع النبيني والصديقني والشهداء أمة، بلحاظ  أن الشاعر ربيب ثقافة تضعه يف 
صميم تلك الداللة، فمن مرويات تلك الثقافة أن «من قام باحلق فهو أمة ولو كان 
وحده» وأن قول النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم: (يرضب رضبة واحدة فيكون أمة 
واحدة) ، معناه: « أن الذي يقوم بإنكار املنكر وإقامة احلد فإنه يبعث أمة واحدة؛ 
ويتخلف  باحلق  يأيت  الذي  املوقف.فاإلنسان  به غريه يف ذلك  يقم  مل  بأمر  قام  ألنه 
الناس عنه يعترب وحده أمة، كام أخرب جل وعال عن إبراهيم أنه كان أمة؛ ألنه كان يف 

ذلك الوقت وحده عىل احلق.» (٢)
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ثقافة  إىل معني  لذلك، وطبقا هلذا، وباإلرتكاز  السالم،  فاإلمام احلسني عليه 
ا  دً احِ ونُ وَ الشاعر ومرجعياته الدينية، يكون أمة؛ واألمة، هنا، معناها مجاعة، و» تَكُ

. (٤) «ِ َّ ةً قانِتاً  هللاِ مَّ يمَ كانَ أُ :» إِنَّ إِبْراهِ اىلَ هُ تَعَ لُ وْ نْهُ قَ مِ ِ،(٣) وَ ريْ َ  بِهِ يفِ اخلْ تَدَ قْ انَ يُ ا كَ إِذَ

ذلك أن  بعضا من املرويات اإلسالمية تصور أن الشخص املنفرد بدين، يبعث 
أمة وحده، أي يقوم مقام مجاعة، يف تفسريها قول الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله 
وسلم : «حيرش ذلك أمة وحده بيني وبني عيسى ابن مريم» ، حني سئل عن زيد بن 
عمرو (٥)، وكذلك يف  تفسريها قول الرسول األعظم صىل اهللا عليه وآله وسلم: « 

.(٦)« هُ دَ حْ ةً وَ مَّ ثَهُ اهللاُ أُ بْعَ و أَنْ يَ جُ رْ َ ا، إِينِّ ألَ سًّ مَ اهللاُ قُ حِ رَ

من  واستشهد  ساموي،  تكليف  أعباء  محل  السالم  عليه  أنه  الرابعة:  والداللة 
الثورة  ثمرة  بلحاظ  تعمل  الداللة  وهذه  اإلسالمي،   الدين  لديمومة  طلبا  أجله، 
الوجود،  حممدي  اإلسالم  أن  بالقول  اإلسالم  أهل  غري  أوجزها  التي  احلسينية، 
حسيني البقاء فكان من بركاهتا بقاء اإلسالم يف أمة جده صىل اهللا عليه  آله وسلم، 

وبقاء األمة اإلسالمية.

حـتى بحالة جـرٍّ

ة تر عىل النون ضمَّ    

، قوامهام ما بثه الشاعر  ال شك أن الشاعر كان يبذر يف أسطره الفائتة حمطتَيْ شدّ
)؛  ) (ظـلُّ احلسنيُ أنه حلن، وخطأ نحوي فاضح: (بعضُ احلسنيُ يفهم ظاهريا  مما 
وهاتان بؤرتا شد كانت تبحث هلا عن نقطة تلق ترخي أعنتهام.. وبمعنى آخر أن 
ثمة خطأ شعري، حيتاج إىل من يقوم بتصحيحه، كي يكون الكالم شعريا؛ ذلك أن 



٥٠٤

متوالية التأزم واالنفراج  يف قصيدة( احلسني) حلمد حممود الدوخي

متلقي هذا النص ال يفوته أن شاعره يتقن أدواته اللغوية، ليس ألنه قطع أشواطا يف 
التزود من شهادات أولية وعليا يف لغته ، بل ألنه شاعر عريب!

 وإذا كان املتلقي غالبا هو من يقوم من خالل قراءته وتأوالته بردم فجواته، 
وإزالة توتراته، فإن النص هنا محل زوادته ليقدمها للمتلقي جميبا عن سؤاله.

   إذن، فاحلسني - ملفوظا- ال يقبل اجلر، يف كل حاالته، وهنا ستهدأ عندها 
أنفاس تلقيه املتسارعة بإزاء ما ظن أنه خطأ نحوي، وللمتلقي أن ينزاح عن جماز 

النص إىل حقيقته، ويؤول ذلك عىل احلسني ال يقاد وال جير..

القراءة؛ ف(حتى) هنا متنح مايكفي من تصور  ينفتح أفق  وبمعاينة األلفاظ، 
فقط  ليس  ؛  ضمةٌ تعلوه  مرفوع،  وهو  اإلعرابية  احلاالت  كل  يستغرق  احلسني  أن 
حاالت الرفع اإلعرابية، وال حاالت اجلر اإلعرابية التي  فاجأ التلقي هبا مضموما، 
بل يستبطن ذلك ما سواه من حاالته اإلعرابية التي سكت النص عنها وهي النصب 
ما  يشرتك  إذ  للغاية؛  فـ(حتى) هذه حرف عطف  الشعرية؛  العبارة  تستغرقها  التي 

بعدها يف احلكم  مع ما قبلها. 

بتوجهني:   رهينا  انثياال  النص،  يف  ضمة)   تر) لفظة  تشكيل  عدمُ  ترك  وقد 
 تلك الضمة، و(تُر وفاعل الرؤية هو املخاطب وحده، وهو من ير (ضمة تَر)
أن  بل  القراء،  عموم  نحوي_  فاعل  عن  أحتدث  وال   _ هنا  الرؤية  وفاعل  ضمة) 
مل  أم  أكتبت  سواء  رؤيتها  ر  تصوّ إىل  هذا  ليعدو  األخري-  التوجيه  هذا  مع  احلال- 

تكتب..

:_ حبُّ حسنيٌ اخلريُ

ةْ وغـري ذاكَ مـذمَّ    
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سيعصف هنا بساحة التلقي استنكار : وهل الرش يف حب غريه؟

أو : وهل حب غريه ليس من اخلري؟

ومن هذا الـــ(غري)؟

ذاك تأجيج للسؤال؟ ودعوات للنفي انزياح شعري ؟

    ولنالحظ أن الشاعر مل يرد أن ينسب حبّ احلسني إىل اخلري؛ فهذه تقريرية 
أنآ روحا عن شعريته املعهودة، وألصق بالنثرية؛ فالراسخ قطعا أن حب احلسني 
من اخلري ألنه مصباح هد وسفينة نجاة،  أي منجاة من النار، وحب احلسني ع من 
اخلري ألن به يوىف أجر الرسالة،  فصاحبها صىل اهللا عليه و آله وسلم مل يطلب أجرا 
عن رسالته سو املودة يف القربى، وحب احلسني ع من اخلري ألنه من صميم اإليامن، 
وحب احلسني ع من اخلري ألنه من حب اهللا سبحانه وتعاىل، بلحاظ املرويات عن 
الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله وسلم، من قبيل : أحب اهللا من أحب حسينا،  

و...

فقد  عنه،  ومعرب  ودال  خمتزل  بتعريف  اخلري  خيصّ  أن  أراد  الشاعر  وألن       
وحسن  بيانا  مريديه،  نفوس  حبّه يف  كله، وهي  فيه  املثال، ال  من  جزيئة  وجده يف 
ت عنه مدونة العشق احلسيني، ويزيد  بيان؛ فهي مثيل يضاهيه يف الصفات التي عربّ
عليها بام ال حيمد رسده يف سياق نقدي أديب...وكبيان هلذه املضاهاة اختزل تعريف 
. إذن فقد أطر اخلري بتنظري جامع مانع هو حبه عليه السالم،  اخلري كله هبذا احلبّ
وزاد عىل ذلك بأن جعل كل ما جاوز هذا احلب، أو سار بعكس تياراته، ومل يفقهه، 
يف صميم ما يُذمّ عليه صاحبه، ويرتك به مذموما بني الناس؛ ذلك أن املذمة ال تعني 
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املالمة فحسب، بل هي شكل من أشكال اللوم يف اإلساءة حتديدا، وهو خالف 
كل حممدة (٧).  

يمثل كفة الرصاع  دال  بإجياز  مبالغة  وإغراقا يف اإلدعاء، النه  وليس يف هذا 
اإلنساين ضد الرش، لذلك جعله عنوانا للخري بل تعريفا له.

  وما إن خيف بريق شعرية هذا املفصل، حتى تتحفز شعرية أخر مع املفصل 
هر النص وكأن عملية خلق اإلنسان عىل وجه البسيطة مرت بمراحل  التايل؛ حني يُظْ
كثرية وتعاقبت عليها حقب كثرية، وجغرافيات عديدة، ومرت بمخاضات عسرية، 
مهموما  القدير   اخلالق  فيها  الشاعر  صور  وتطور،  وإنضاج،  تدرج،  وبمراحل 
بالسعي إىل الوصول إىل ذروة الكامل يف اخللق، وحني خلق وجه احلسني حتقق احللم 
املثال، والشكل األهبى  الصورة  فهو  اإلنسانية؛  إىل كامل  باخللق  بالوصول  اإلهلي، 
يكلل  أن  غريبا  فليس  لذلك  اخلالقني،  أحسن  هللا  املثايل  واخللق  اإلهلي،  للتصوير 
ذلك، بكرامة أن القرب من الذات اإلهلية، والبعد عنها، رهني باملسافة الفاصلة بني 

، وإن خصومةً فخصومة.  بّ اً فحُ اإلنسان واحلسني عليه السالم؛ إن حبّ

من  عنه  ث  يتحدّ من  أن  اخلطاب  حلظة  يف  نيس  الشاعر  أن  ظانّ  يظنّ  وال 
بمستطاعه، وحده، أن يقول لليشء كن فيكون، خالق اخللق كله، رافع الساموات 
الكون، وأحسن صنع كل  السبع بغري عمد، وممسكها أن تقع عىل األرض، صنع 

ر يشء، فدلّ عىل عظمته وقدرته، وكامل إبداعه، تعاىل اخلالق البارئ املصوّ

وجذب   ، غلوّ وأرس   ، حبّ حلظة  سطوة  حتت  نيس  الشاعر  أن  ظانّ  يظنّ  فال 
ط!! مغاالة، فأفرط أو فرّ
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ولكنه أيقن متام اليقني أن احلسني عليه السالم – فعال وسلوكا وقوال- جتسيد 
لذلك اإلبداع، وترمجان للقدرة، وتعبري حيّ عن كامل اخللق:

بخلق وجه حسنيٌ
هْ مَ لْ قد أكمل اهللا حُ    

* يصاحب اهللا صحبهْ
خياصم اهللا خصمهْ    

، وحني تعصف به ريح التاريخ الذي  وحني تتلبد سامء اإلنسان بغيوم الشكّ
ته اليد التي اختالت من احلسني ع جسده، وفصلت عنه الرأس الرشيف، وحني  خطّ
قاتم،  بطالء  القرون  تطىل  وحني  للسارين برساهبا،  ح  تلوّ أيادي  اليد  تلك  تتناسل 

وحني يسرت اخلداع املخدع، ...

ستكون بالشاعر هو اآلخر، وعىل شاكلة اجلواهري، حاجة إىل أن يزيح الطالء، 
وسرت اخلداع أمال بالوصول إىل احلقيقة الناصعة

احلسني  عند  الشاعر  فليتمسه  النصح!،  يقدم  من  إىل  ملحة  احلاجة  وتغدو 
شاهدا، وشهيدا:

ة هبني يا ابـن النبوَّ

نصحاً، فصمتُكَ حكمة    

ك روحاً يا مثل جـدِّ

ومثـله جئت رمحـةْ    

املجد كلمة حـقٍّ

وأنت حقٌّ وكلمـةْ    
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الدنيا  أركان  أصواته  ومألت  كتب،  قد  احلسني   خصوم  تاريخ  كان  وإذا 
ضجيجا، فإن الشاعر مل جيد يف صفحاته أجوبة اسئلته الشائكة، لكنه وجدها عند 
من أرادوا إسكاته، فيام عكسه من حكمة، وألنه صوت حقٍّ لن يعلو عليه صوت، 

د.. ُ د، و جمَ لُ وألنه صوت احلكمة والعقل فقد خَ

إيامنا منه بأن  رسالة  املبعوث رمحة للعاملني صىل اهللا عليه وآله وسلم، أعادت 
إنتاج نفسها ألهنا ساموية، عىل هيأة احلسني املوصوف بـ(رمحة اهللا الواسعة) و (باب 

نجاة األمة):

يا نور بيت عيلٍّ

وليس يف البيت عتمةْ    

نوراً عىل النور تبقى

ة يا أطهر الناس ذمَّ    

ال تغمضِ العني حتى

ال يصبحَ الكون ظلمةْ    

  يف أجواء التيه، ونشدان الدليل، يربز التشبث باحلسني عليه السالم، بوصفه 
نور هداية، وسبيل نجاة، لذا تُظهر اللغة احلاجة املاسة إىل النور يف أجواء أطبقت 
سائر  تغمط  ال  وكي  اإلرشاق،  عنده  فتلتمس  والظلمة،  واإلغامض  العتمة  عليها 
املطهرة،  العرتة  التي هنضت هبا  الرسالة املحمدية  إنتاج  بإعادة  فِني  ـــرَّ ـُـــشَ امل أدوار 
جنّبتهم االنضواء حتت مظلة املستثنى منه؛ فهم مجيعا نور يضج بأركان البيت، وهو 
هبم نور عىل نور، لكنه بينهم األظهر  يف هذا السياق؛ كونه شمس الشهادة وعرسها 
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عهدا  الناس  أطهر  وألنه  األهبى،  والصورة  األنصع،  اإلنسانية  احلقيقة  وألنه 
أفول سنني عمره  وإن  بوجوده،  النور  النور كل  النص  وحرمة ومروءة، سيختزل 

الدنيوي سيطبع الكون بالظالم، وستأفل نجومه، وتغيب أقامره وشموسه

  سيكون النص أمام مفصل تكمييل هو ترمجة  حال الشاعر الذي وقع فريسة 
ذاك،  عىل  الطرف  هذا  يرجح  أن  ليستطيع  يكن  فلم  وأضداد،  نقائض  بني  الرتدد 
بسبب تساوي اإلطراف، وانعدام قدرته عىل االختيار، وهكذا فإن ما يصل إليه من 
معرفة  رسعان ما تتهاو برسعة، ألهنا غري يقينية، وإنه يف كل جتربة سيهدم ما يبنيه 
 أمامه سو يبق  به اىل اإلهنيار... ولن  ، وسيكون عىل شفا جرف هار، وسيودي 
مصباح اهلد ، وكأنه النور الرباين الذي سيساعده عىل أدراك احلقيقة، وألن املرايا 
كانت األداة األوىل يف معرفة اإلنسان بنفسه، واكتشافها ملالحمه، استحرضها النص:   

موالي وجهي  مرايا

فاعطِ املالمح بسمةْ    

والقلب دربُ رعاةٍ

واختارك الناي نغمة    

أعداؤك اليوم عارٌ

ونــارصوك أئمة    

الشاعر  وكأن  قلبه،  يف  النور  معرفته  تقذف  من  غريه  دون  هو  سيغدو  لذلك 
ذلك الصويف الذي  توهج النور اإلهلي يف قلبه، جراء وصوله إىل اليقني، وسيجعل 
هادةِ  ُ الشَّ ، وهو عاملَ حمصلة ذلك أنه كذلك حتى حني يكون التأمل بعيدا عن املُلْكُ
 ُ أو هو عاملَ املثال،  الذي هو عامل  وت،  كُ املَلَ لينفتح عىل  بيعيّة،  الطّ سوساتِ  املَحْ من 
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(٨) ، فالنص يف حالتيه لن يتخذ من دليل إىل ذلك  وسِ فُ احِ النُّ وَ رْ تَصُّ بأَ يْبِ املُخْ الغَ

إال احلسني عليه السالم، فهو نجمته، وليس سواها من نجمة تكون له دليل هدايا 
(٩) ( ونَ تَدُ ْ مْ هيَ م هُ جُ امتصاصا  للمعنى القرآين (وبالنُّ

امللكــوتُ سامءٌ

وليس غريك نجمةْ    

وللمتلقي أن يسوح يف رحلة كشف شعرية هذا احلرص الذي يقرص احلكم عىل اإلمام 

احلسني عليه السالم من دون سواه، وعليه وهو يصطدم هبذا، أن يعيد إىل التلقي 

ـــلِـــمَ صار  هدأته، ويصحح يف الشعر خطأه املقصود، وينفي انزياحه بعد عرضه؛ فَ

احلسني نجمته الوحيدة، من دون سائر من أوكل إليهم اخلالق عز وجل إعادة إنتاج 

رسالته الساموية السمحاء!!

   ذاك سؤال، ودونه أجوبة، ال جواب!

  هي إذن سفر بمفاصل تكاد تكون بعدد حمطات مجله، و أبياهتا، ما إن خيفت 

به أخراها، فيكون يف جذب وشد،  التلقي صوب أوالها، حتى تعصف  انجذاب 

وشد وجذب حتى ال هيدأ للتلقي دأب، وال تسكن حركة.

وجنبات  عقله،  أركان  مألت  بشخصية  االنبهار  ضغط  حتت  الشاعر  وألن    

روحه، كوهنا حققت حلم اإلنسانية اجلميل، حني  بذلت من  التضحيات اجلمة يف 

درب  طاعة  اهللا وصالح دينه ما مل يقدمها أحد من األولني واآلخرين، فأورثته ما 

يبلغ به الغاية يف سموّ املنزلة، وبلغت به ذروة الكامل اإلنساين،  مما يتعرسّ معه كامل 



٥١١

أ.د.عباس رشيد الدده

أو شعرا-  -نثرا  كنهها  االقرتاب من  بل  اإلحاطة   يغدو مطمح  بحيث  الوصف، 

حديث خرافة!!

ولعل لقارئ أن ير  أن  ذلك الضغط،  وهذا العرس حريّان بأن يسوغا للنص 

ا ال يليق بذات مقدسة، وال ينسجم مع صفاهتا، ولعلّ  وقوعه فريسة تقابل يبدو فجّ

آخر ير أنه معطى للحظة رهيبة يعيشها الشاعر مع احلسني عليه السالم:

ماذا وأنت حسنيٌ

ةْ وشسعُ نعـلكَ قمَّ    

عليه  احلسني  عند  ما  ويظل  الشاعر،  عند  ما  ينفد  وهبا،  اللحظة،  هذه  فعند 

رأسه  يطأطأ  بالشاعر  وكأننا  فيه،  قيل  ن  مَ ربَ  كِ أمام  قيل  قد  ما  تصاغر  السالم،... 

أمام الرفعة والشموخ، فال يعود يبرص منها شيئا، وتنحرس الرؤية خجال وهتيّبا إال 

بمقدار ما يبرصه املطأطئ  بني قديمه.



٥١٢

متوالية التأزم واالنفراج  يف قصيدة( احلسني) حلمد حممود الدوخي

حممود  محد    :( (احلسنيُ قصيدة        -١
الثقافية  الشؤون  دار   ، األقالم  جملة  الدوخي، 
ص   ،٢٠١٠ الرابع/  العدد  بغداد،  العامة، 

٧٩ــ٨٢.

بن  اهللا  عبد  التوحيد:  كتاب  رشح    -٢
قام  صوتية  دروس  عن   نقال  الغنيامن،  حممد 
http:// اإلسالمية،  الشبكة  موقع  بتفريغها 

 – الدرس  رقم  و   ،www.islamweb.net
.١٤٢

٣-  اجلامع ألحكام القرآن : أبو عبد اهللا 
األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد 
(املتوىف:  القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي 
وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  ٦٧١هـ) 
أطفيش ، دار الكتب املرصية - القاهرة ، ط ٢، 

١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م ، ج ٢ ص١٢٧.

٤-  سورة النحل آية ١٢٠.

٥-  سبل اهلد والرشاد، يف سرية خري 
وأفعاله  نبوته  وأعالم  فضائله  وذكر  العباد، 
يوسف  بن  حممد  واملعاد:  املبدأ  يف  وأحواله 
حتقيق  ٩٤٢هـ)،  (املتوىف:  الشامي  الصاحلي 
املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  وتعليق: 
العلمية  الشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب 
 - هـ   ١٤١٤ األوىل،  لبنان،الطبعة   – بريوت 

١٩٩٣ م، ج ٢ ص١٨٥.

أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل    -٦
عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  الرشيعة:  صاحب 
بكر  أبو  اخلراساين،  ردي  جِ وْ َ رسْ اخلُ موسى  بن 
البيهقي (املتوىف: ٤٥٨هـ)، دار الكتب العلمية 
هـ، ج ٢،  الطبعة األوىل - ١٤٠٥  – بريوت، 

ص١١٣.

٧-  ينظر : لسان العرب، مادة ذم .

٨-  تاج العروس مادة  شهد .

٩-  من اآلية ١٦النحل .
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القرآن الكريم.

د  تاج العروس من جواهر القاموس: حممّ
اق احلسيني، أبو الفيض،  د بن عبد الرزّ بن حممّ
بيدي (املتوىف: ١٢٠٥هـ)،  ب بمرتىض، الزَّ امللقّ
حتقيق: جمموعة من املحققني،  دار اهلداية، دولة 

الكويت.

اهللا  عبد  أبو   : القرآن  ألحكام  اجلامع 
األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد 
(املتوىف:  القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي 
وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  ٦٧١هـ) 
أطفيش ، دار الكتب املرصية - القاهرة ، ط ٢، 

١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م. 

صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل 
موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  الرشيعة: 
البيهقي  بكر  أبو  اخلراساين،  ردي  جِ وْ َ رسْ اخلُ
 – العلمية  الكتب  دار  ٤٥٨هـ)،  (املتوىف: 

بريوت، الطبعة األوىل - ١٤٠٥ هـ.

خري  سرية  يف  والرشاد،   اهلد سبل 
وأفعاله  نبوته  وأعالم  فضائله  وذكر  العباد، 
يوسف  بن  حممد  واملعاد:  املبدأ  يف  وأحواله 
حتقيق  ٩٤٢هـ)،  (املتوىف:  الشامي  الصاحلي 
املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  وتعليق: 
العلمية  الشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب 
 - هـ   ١٤١٤ األوىل،  لبنان،الطبعة   – بريوت 

١٩٩٣ م.

حممد  بن  اهللا  عبد  التوحيد:  كتاب  رشح 
الغنيامن، نقال عن  دروس صوتية قام بتفريغها 
http://www. اإلسالمية،  الشبكة  موقع 

islamweb.net، و رقم الدرس – ١٤٢.

):  محد حممود الدوخي،  قصيدة   (احلسنيُ
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار   ، األقالم  جملة 

بغداد، العدد الرابع/ ٢٠١٠.

لسان العرب :  حممد بن مكرم بن منظور 
ط١،  بريوت،  صادر،  دار  املرصي،  األفريقي 

د.ت.

املصادر واملراجع
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