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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  simplified Arabic عىل  بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل   . وتفكريًا  وفعاًل،  قواًل،   : الفرد 
يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية 
؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني 

. وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله . 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه . 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا . 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل . 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء . 
الباحثني  تدعو  "تراث كربالء" التي  كله جملة  فكانت من ذلك 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
يف  ــالء  ــرب ك ــة  ــع واق أثـــر  ــن  ع للكشف  ــة  ــاول حم الــبــحــث  هـــذا  يمثل   
ذلك  ــر  األث هــذا  عــىل  دال  عمل  اختيار  عــرب  املــعــارص  العراقي  الشعر 
اإلمـــارة.  للشاعرعيل   )   احلسني  أصــحــاب  )هــواجــس  ديـــوان   هــو 
 يفرتض الباحث وجود اجتاهني من الشعر الذي أثَّرت فيه الواقعة ،األول 
تدوين  إعادة  هدفه  يكون  الذي  وهو  تقريرها،  اىل  ذهب  الذي  الشعر  هو 
تفاصيلها شعرًا، أما االجتاه الثاين فهو الشعر الذي ذهب اىل استلهام معطيات 
املستوى  عىل  مكافئ  عمل  خلق  اىل  يطمح  مجايل  ببعد  وتقديمها  الواقعة 
النيص، ولقد كان اختيارنا لديوان )هواجس أصحاب احلسني ( ألنه يقع 
ضمن االجتاه الثاين، الذي قلام نجد فيه أعاماًل شعرية هبذا املستوى اجلاميل، 
 حيث كانت واقعة كربالء وأبطاهلا فضاًء شعريًا قدم فيه الشاعر اشتغاالته. 

يقوم البحث عىل مدخل وثالثة مباحث قدمنا يف املدخل تصورنا لالجتاهني 
والصورة  واملتن  العنوان  بمستويات  الديوان  بدراسة  قمنا  ثم  املذكورين، 
لنخلص اىل أنه يمثل مصداقًا واضحًا لالجتاه الثاين من خالل متيزه يف اختيار 
املعطيات يف عمل  يرتبط هبا من أسامء، وتقديم تلك  الواقعة وما  معطيات 
الشاعر من عملية  بتقنيات تعبريية مكنت  يمتاز بطاقة شعرية عالية قدمت 

االستلهام والذهاب باملعطى اىل منطقة الشعر.
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Abstract
This article is an attempt to show the role that Kerbala Battle has  in 

the contemporary Iraqi poetry through selecting an example reflects its 
impact, that is ( Imam Hussein (pbuh) Adherents’ Obsessions ) by the 
poet Ali Al- Imara.

The researcher has hypothesized that there are two sides of this 
poetry over which the Battle has an influence.

 The first side that the poetry goes to establish a vision of the incident 
and  aims to record its details poetically, while the second side is 
planned to show the poetry inspirations and the benefits gained from 
the information and the details of the Battle, and it presents the poetry in 
an aesthetic way so as to provide an equivalent production on a textual 
level. The Divan of  (Imam Hussein (pbuh) Adherents’ Obsessions ) 
has been chosen as it is within the second side in which we rarely find 
poetic works in such an aesthetic level .

 Kerbala Battle and its characters were a poetic space which the 
poet  has introduced in his productions.

These papers consists of an introduction and three sections. In 
the introduction, the researchers' viewpoints is represented in the 
abovementioned two sides. Then the Divan is studied in respect with the 
title, main body and the vision where we concluded that it represented an 
explicit confirmation of the second side through its being characterized 
by selecting the data of the Battle and all the names and titles related 
to it, and then, these data are embodied in a work which has a highly 
energetic poetry suggested by expressive techniques to enable the 
poet to inspire and move within the data  up to the poetry major.
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مدخل
مثلت واقعة كربالء بعدا كونيًا امتد عىل مساحة الفضاء اإلنساين كاماًل، 
فهي واقعة خرجت عن كوهنا مرتبطة بزمان ومكان معينني وحمددين، اىل كل 
زمان ومكان لتصبح إطارًا حيوي داخله كل ما هو إنساين بأبعاده كافة، إن 
ن القيم  هذه الواقعة جاءت لتؤسس ملعاٍن سامية، ألرض صلبة وخصبة مُتكِّ
النبيلة من النمو، واإلرادات اخلرية من االستمرار ألن هذه الواقعة دالة النبل 

والتحرر واالنعتاق من ربقة اخلوف من قول كلمة احلق .
الفاعلة،  الكلمة  الفهم كانت تأسيسًا لقول  إن واقعة كربالء ضمن هذا 
إذ أهنا كلمة مل يكن من ورائها إال أن يكون اإلنسان إنسانًا، أي أن يمتلك 
من  يقلل  يشء  أي  من  التحرر  و  احلرية  هو  هنا  اإلنسانية  ورشط  إنسانيته، 
إنسانية اإلنسان، وهلذا جاءت صيحة اإلمام احلسني )( يف يوم عاشوراء 
)ال واهلل ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد ( )1( لتضعنا إزاء 
حقيقة أن يكون اإلنسان إنسانًا حرًا، يمتلك خياراته إن أراد ذلك، إن احلرية 
هنا تأيت مرادفًا لإلنسانية، وإن أعىل درجات احلرية هي التمكن من إطالق 

الكلمة يف فضاءات النبل والسمو والرفعة التي ترتقي باإلنسان.
مساحة  خارج  كثريًا  يتسع  الفهم  هذا  ضمن  كربالء  واقعة  مغزى  إن 
العقيدة ليشمل كامل الفضاء اإلنساين، وإذا كانت هذه الواقعة قد أسست 
هلذا املعنى الكبري والعميق، فإن عملية استلهامها حتتاج اىل كلمة تقرتب من 
الواقعة  خالل  ومن  أواًل،  بنفسها  ترتقي  أن  تستطيع  كلمة  التأسيس،  ذلك 
نها  ثانيًا، والكلمة املعنية هنا هي الكلمة األدبية، الكلمة التي تنتخب ما ُيمكِّ
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من االستمرار بحرية الوعي، واستيعاب ما تعرب عنه.
املعاين  سرب  مقدرة  اىل  حتتاج  كربالء-  لواقعة  بالنسبة   – هنا  الكلمة  إن 
قبل  بامهيتها  تنهض  أن  اىل  ينسجم مع طبيعتها، حتتاج  بام  للواقعة،  السامية 
أن حتاول النهوض بمحتوى الواقعة، ألن الكلمة إذا ما فقدت هذا الرشط 
أن خترج  وبدًء جيب  ومعنى،  فعل  من  إليه  تتجه  ما  بموازاة  تكون  لن  فإهنا 
الكلمة األدبية ضمن هذا اإلطار من تقرير الواقعة إىل استلهامها استلهاما 
يفتح الباب أمام القارئ عىل كل املعاين السامية للواقعة ألن وقوع الكلمة يف 
مأزق تقرير الواقعة سوف لن يقدم شيئًا مدهشًا، وسوف يكون استعادة ملا 
هو كائن، أو يف أحسن األحوال استعادة لدالالت راكزة، وجلية، وال حتتاج 

إىل تقرير أو إعادة .
عىل صعيد األدب كانت واقعة كربالء منهاًل رشبت منه خميلة الكتاب عىل 
الدوام، فهو منهل عذب وعميق ولن ينفد يف يوم من األيام، ولكن معظم 
األدب الذي توجه اىل واقعة كربالء، أو حاول أن يعرب عنها حيتاج اىل معاودة 
يف   – نرى  ألننا  ذلك  األول،  اشرتاطه  الفن  يكون  نقدي  تأمل  واىل  قراءة، 
الغالب–أن لدينا واقعة ولكن ليس لدينا ما يكافئها عىل املستوى األديب أو 
اإلبداعي، ولذلك جيب أن نفرق – بدًء- بني ماهو إبداع يستلهم الواقعة و 
بني ما هو تقرير هلا، أو تسجيل ألحداثها، وهو ما يدخل حتته معظم ماكتب 

يف هذا املجال إال إستثناءات قليلة يمكن أن نجدها هنا أو هناك.
الخيرج ماكتب من شعر يف هذه الواقعة وأبطاهلا عن هذا التوصيف، بل ربام 
أبطاهلا  وتراجيدية  الواقعة  ِعظم  ان  يل  ويبدو  له،  مصداقًا  كتب  ما  معظم  يكون 
ووقائعها كان–يف الغالب–أكرب من الشاعر فصار لزاما عىل هذا األخري أن تكون 
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الواقعة رهانه وليس مايكتبه فيها حيث أن )املوضوع الواسع الفخم -دون شك – 
يقلل من مكابدة الشاعر للوصول اىل قارئه، لكنه يتطلب منه جهدًا هائاًل للوصول 
اىل مستوى التميز والفرادة، فاألرض بني الشعر وقرائه حمروثة عادة بام متتلكه هذه 
املوضوعات يف حد ذاهتا، من مهابة أو خطورة أو جالل، لذلك فان القصيدة التعاين 
كثريًا يف مالمسة القارئ وإثارة استجابته بيرس، وهي التأرسه يف هذه احلالة بام تتسلح 
به من رؤيا حملقة، بل تستعني عليه بام حيمله املوضوع من انحياز وجداين أو أخالقي 
وما يثريه يف الذاكرة والوجدان من ظالل وارتباطات تقبل من خارج النص()2(، 
ولذلك وجدنا أكثر ماكتب يف هذا املوضوع تقريرًا، أو إعادة نظم للحدث التارخيي، 
وإذا ما نظرنا اىل القضية من زاوية التلقي فإننا نجد أن وجدان املتلقي الذي تسيطر 
عليه تفاصيل الواقعة مل يسأم هذا املكتوب – دون غريه– بسبب خصوصية الواقعة 
أواًل، وألنه مل يبحث عن طريقة التسجيل بل يبحث عن احلدث نفسه ثانيًا، حيث أن 
واقعة هبذا احلجم غري قابلة لالستهالك ألهنا تشكل جزًء من ذاكرة املتلقي ووجدانه 
ووعيه، وهذا األمر أدى اىل أن يكون معظم ما كتب فيها بمستوى واحد من حيث 
التأثري، ذلك ألن تأثري الواقعة يكون مهيمنًا عىل كل يشء، بمعنى أن املتلقي يظل 
بحاجة اىل املعاودة يف التسجيل، أكثر من حاجته اىل أي مستوى إبداعي آخر، ولكننا 
اليمكن أن نضع كل ماكتب ضمن هذا التوصيف، حتى اليضيع جانب التميز يف 
هذا النوع من الكتابة، وإال فكيف يمكن أن ننظر اىل عينية اجلواهري- عىل سبيل 
املثال- وهي من الروائع التي سجلت حضورًا متميزًا يف املوضوع، من حيث هيمنة 

اجلانب اإلبداعي عىل اجلانب التسجييل.
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هواج�ص اأ�صحاب الح�صين / الخارج والداخل
توطئة:

إن جتربة الكتابة يف واقعة كربالء وأبطاهلا ليست جديدة عند الشاعر عيل 
ب)هواجس  املوسوم  األخري  الشعري  عمله  وليدة  ليست  فهي  اإلمــارة، 
يقارب  بام  التاريخ  هذا  ماقبل  اىل  متتد  إهنا  بل   ،)3()احلسني أصحاب 
العقدين، فقد كتب يف بطل الواقعة األكرب اإلمام احلسني، كام كانت الواقعة 
نفسها معطى دالليًا متح منه يف جتربته الشعرية، ولكنه يف عمله األخري كان 
أكثر التصاقا بتلك املعطيات، حيث خصص مساحة العمل كاملة الستلهام 
الثانوية  احلبكات  اىل  الدخول  زاوية خاصة، حاول من خالهلا  الواقعة من 
املشكلة ملتن الواقعة، أعني األحداث والتسميات التي كانت تصب يف جمرى 
وعياله  بنفسه  وتضحيته   احلسني اإلمام  استشهاد  وهو  الرئيس،  احلدث 

دفاعًا عن املبدأ والعقيدة .
التسجيل، يف  الشعرية للحدث، وليس  املراجعة  العمل عىل  ينهض هذا 
حماولة للتامهي بني ماهو قيمي وما هو شعري، وهو ما أطلقت عليه يف هذا 
وحيثياهتا،  بأبطاهلا  الواقعة  متثله  هنا  فاخلارج  والداخل(  )اخلارج  البحث 
بجميع ما أحاط هبا من ظروف تارخيية ومسميات، أما الداخل فيكون يف متثل 
هذه الواقعة بأبعادها داخل العمل الشعري، الذي يكون هنا ديوان الشاعر 
القيم  من  جمموعة  غري  عندها  وقف  التي  األسامء  تكن  مل  إذ  اإلمــارة،  عيل 
املشكلة للواقعة ببعدها اإلنساين، وبالتايل فإن التامهي مع هذه القيم شعريًا 
املدخل  يف  إليه  أرشنا  -الذي  العام  التوصيف  دائرة  من  املكتوب  خيرج  قد 
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– ويدخله يف فضاء الشعر عرب قيمته الدرامية، حيث أن الدرامية يف النص 
الشعري تشمل مجلة من التعارضات مثل الداخل واخلارج، الروح واجلسد، 
تعني  الشعري  النص  يف  الدرامية  أن  كام  واحلارض،  املايض  والواقع،  احللم 
الشاعر وبناء  لغة  آثارها عىل  التعارضات  فيها مثل تلك  التي ترتك  الكيفية 
قصيدته، واملنحى الذي يشكل فيه صوره )4(، ولغرض إنجاز عملنا املقرتح 
هذا سوف نأيت اىل دراسة هذا الديوان يف ثالثة مستويات حيث سنقف يف 
املستوى األول عىل العنوان من حيث داللته يف البعدين وكذلك يف عالقته 
باملتن، ثم نقوم بدراسة الطبيعة الدرامية للعمل ببعدهيا الرسدي واحلواري، 
إذ إن التصميم الدرامي للعمل يشتمل عىل البنية القصصية والبنية الدرامية 
التي تستلهم العنارص املرسحية، وألن العنارص التي يستخدمها الشاعر هي 
نفسها يف النمطني حيث يشرتكان يف عنارص احلوار واحلوار الداخيل واملوقف 
الدرامي، ثم نأيت يف املستوى الثالث إىل دراسة الصورة وكيفية بنائها بام يعزز 

هذا البناء الدرامي.

أواًل- في العنوان/ الهواجس أمام الضوء
جدار  نحطم  وهي:)تعال  العمل  تصدرت  التي  العتبات  إحدى  تثري 
التاريخ بمعول الشعر( تساؤاًل حول حقيقة هذا اهلدم، وإمكانية وقوعه، هل 
حقًا يمكن للشاعر أن حيقق ذلك ؟ وهل يصري التاريخ شعرًا ؟ وكيف يكون 
يف  الكتابة  بدء  مع  كانت  التي  واملؤرخ  الشاعر  إشكالية  إهنا  تارخيًا؟  الشعر 
قوانني األدب، وعىل وجه التحديد عند املنّظر األول أرسطو الذي يرى)أن 
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عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما جيوز وقوعه وما هو ممكن عىل مقتىض 
الكليات، عىل حني أن  الشعر أميل إىل قول  الرجحان والرضورة .... ألن 
التاريخ أميل اىل قول اجلزئيات()5(، أما عن سبب متسك كتاب الرتاجيديات 
باألسامء الواقعة فريى أرسطو :)أن املمكن هو مقنع، وما مل يقع فلسنا نصدق 
بعد أنه ممكن، أما ما وقع فبنّي أنه ممكن، إذ لو مل يكن ممكنًا ملا وقع ()6(، وبالتايل 
فإن عملية اهلدم هنا تفرَس بسحب التاريخ وهو ممكن، اىل منطقة الشعر وهو 
الفعل  أو  الكائن،  من  أمجل  بالرضورة  وهو  الرجحان،  مقتىض  عىل  ممكن 
التشكيل  تأيت من عملية االنتخاب، وإعادة  احلقيقي، والطبيعة اجلاملية هنا 
التي تنتج نفسها يف كل  اللغة  إنتاجه،  بلغة شعرية تستبطن الفعل وال تعيد 
مرة تستعيد فيه الفعل من الداخل، ومن هنا يمكن لنا أن نبدأ بقراءة عنوان 
املتن  يف  العنوان  هذا  متثل  ونقرأ   ،) احلسني  أصحاب  )هواجس  العمل 

الشعري.
هواجس أصحاب احلسني  عنوان يمكن أن يقرأ بأكثر من قراءة فعىل 
مستوى املوضوع تكون اهلواجس دخواًل اىل منطقة الفعل الداخيل)النفيس(، 
أنه يرتك  التداويل  البعد  التارخيي، و  التدوين  املسكوت عنه يف  الذي يشكل 
العنوان هنا أحد السيناريوهات املحتملة  فراغًا سوف يمأله املتن، حيث إن 
لكيفية توليد النص، فهو يفرض والدة نص يتجه اىل مكوناته، اهلواجس أو 
الفعل الداخيل، فهو البذرة التي ختتزن يف داخلها قوة حياة املتن الذي سوف 
يتربعم منها، إن هذا العنوان أشبه مايكون بكتلة مضغوطة وما املتن إال حالة 
انفجار تلك الكتلة، إنه ذلك االمتداد اللغوي يف الفراغ الذي خلفه االنفجار )7(، 
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أما )أصحاب احلسني ( فهم البعد األقىص يف الداللة التي تركها العنوان، 
مع أن سؤااًل يرد هنا بقوة هو ملاذا أصحاب احلسني  ؟ وملاذا هواجسهم؟ 
أمل ينجز املتن التارخيي مقولته يف هؤالء األصحاب؟ وإذا كان مل ينجز فمن 
أين جاءت صفة )الصحبة( الراسخة يف جمموعة األسامء املنتخبة؟ بمعنى هل 

حياول النص الشعري إنجاز مامل ينجزه املتن التارخيي .
املتن  أنجزها  التي  إنتاج داللة أخرى غري تلك  اىل  العنوان تشري  إن قراءة 
األسامء  أنتج  التاريخ  إن  إنجازها،  قادرًا عىل  يكن  مل  األخري  أن  أو  التارخيي، 
ويأيت الشعر هنا ليقرأ املسكوت عنه التارخيي يف معنى األصحاب الذي حتمله 
ثانية  التي جاءت عتبة   تلك األسامء وهذا ما تؤكده مقولة اإلمام احلسني
للعمل: )مل أعلم أصحابًا خريًا من أصحايب()8( هذه املقولة سوف تكون أكثر 
حضورًا عىل املستوى التداويل للعنوان، فاحلسني )( مل يعلم أصحابًا خريًا 
من أصحابه، إنه تقرير لصفة مل توجد يف أي أصحاب مهام كانت صفة هؤالء 
األصحاب، فهو يصفهم بقوله :)واهلل لقد بلوهتم فام وجدت فيهم إال األشوس 
وبالتايل  أمه()9(،  حمالب  إىل  الطفل  استئناس  دوين  باملنية  يستأنسون  األقعس 
العالقة  تكون  السيناريو  هذا  ففي  آخر  بسيناريو  العنوان  نقرأ  أن  يمكن 
ارتدادية من املتن اىل العنوان، حيث ينضغط املتن ليشكل العنوان )10(، أي 
أننا يمكن أن نقرأ مقولة اإلمام احلسني  )العتبة( يف ضوء املتحقق النيص، 
أي  مثل  ليسوا  األصحاب  هؤالء  ملاذا  املتحقق  ذلك  من  نفهم  سوف  ألننا 
أصحاب آخرين بداللة الفعل الذي أنجزته اهلواجس عىل املستوى النيص، 
حيث إن هذا الفعل اليمكن أن ينجزه متن تارخيي، وبالتايل فإن النص هنا 
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يرتشح ليمأل الفراغ الذي تركته مقولة اإلمام، حيث التوجد هواجس متاثل 
هواجس هؤالء األصحاب .

يقوم  استبطان  عملية  اىل  )هواجس(  مفردة  حتيل  النيص  املستوى  عىل 
هبا النص ليبتعد بذلك عن الفعل الظاهري، إنه قراءة للوجه اآلخر للفعل 
التارخيي، ولذلك كانت هذه املفردة عنوانًا لكثري من األعامل تأسس معامرها 
حممود  الشاعر  بقصيدة  هذا  ويذكرنا  األســاس،  بالدرجة  املونولوج  عىل 
الربيكان )هواجس عيسى بن أزرق يف الطريق اىل األشغال الشاقة(، حيث 
إن البناء العام لعمل عيل اإلمارة يشرتك يف صفته مع هذه القصيدة عرب قيامه 
األسامء  من  اسم  لكل  الشخصية  الواقعة  رسد  أو  الداخيل،  املونولوج  عىل 
يف  تعددًا  مّثل  الشخصيات  أسامء  تعدد  فإن  ولذلك  الداخل،  من  املنتخبة 
رواة الواقعة النصية، ألننا رصنا أمام وجهات نظر متعددة حلدث واحد هو 
هذه  يف  مفرداهتا،  من  مفردة  فيها  شخصية  كل  كانت  التي  الكربى  الواقعة 
تأخذ  أن  الشاعر  لذاٍت واحدة هي ذات  النقطة قد يسأل سائل هل يمكن 
هذا العدد الكبري من األقنعة ؟ أال يمثل ذلك متزقًا هلذه الذات؟ واجلواب 
هنا هو إننا يف هذا العمل أمام تعدد مسميات ولسنا أمام تعدد أقنعة أو تعدد 
رؤى، إذ التوجد تعارضات أو رصاعات بني جمموعة الشخصيات املنتخبة 
بعضها،  عن  التنفصل  هنا  التقمصات  إن  الشاعر،  ذات  متزيق  اىل  لتؤدي 
ولكن األصوات هي التي تنفصل عن بعضها يف عملية الرسد، مما أدى اىل 
الوحدات، حيث مّثل كل صوت منها وحدة رسدية يف إطار رسدي  تعدد 
الدرامي بسبب عدم  الفعل  املهيمن عىل  الرسد هو  أكرب، ولذلك كان فعل 
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العمل  هذا  ألن  ذلك  الدرامي،  الفعل  عنها  ينشأ  التي  التعارضات  وجود 
أبرزها مرسحية  الواقعة كام فعلت أعامل أخرى  استثامر طريف  اىل  مل يذهب 
عالية  استثامر  بإمكانية  الواقعة  اشتغلت عىل طريف  التي   )احلرالرياحي(
القول  ويمكن  التعارض)11(،  لوجود  الطرفني  يف  الكائن  الدرامي  للرصاع 
إن اشتغال العمل عىل طرف واحد من الرصاع قد يكون أبعده عن إمكانية 
شكل  عىل  يدلنا  املنجزة  النصوص  تأمل  أن  مع  املتوقع،  الدرامي  التصاعد 
ترشح  بحيث  منفردة،  للشخصيات  الداخيل  الفعل  يف  يتحقق  آخر  درامي 
حلظة  ويف  واحد  فضاء  يف  متعددة  )مونودرامات(  لنا  ليقدم  كاماًل  العمل 

واحدة.
قد تكون مهمة القارئ صعبة يف تلقي عنوان العمل بقسميه، فبينام كان 
)االمتدادية  القراءتني  كلتا  املتن يف  مع  ملتحام  األول  العنوان يف قسمه  هذا 
حماواًل  القراءة  خارج  الضوء(  )ماوراء  الثاين  القسم  يكون  واالرتدادية(، 
إنجاز تأرخييته )باهلمزة(، ألنه إشارة إىل متن غري مضاء يريد النص إضاءته، 
ولكني أرى أن هذا العنوان ظل جمردًا وال يشري اىل يشء، حيث إن القسم 
تارخييًا  فعاًل  اهلاجس  فكان  تغييبه،  استطاعت  عنوانية  مهيمنة  كان  األول 
داخليًا، كام كان فعاًل شعريًا منجزًا، وهلذا كانت تلك اهلواجس أمام الضوء 

منذ البداية .
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ثانيًا–درامية القول الشعري
درامية السرد:

تؤسس واقعة كربالء بأحداثها وأبطاهلا وجودًا كونيًا من خالل ترسيخ 
باإلسالم  متثل  الذي  الوجود  هذا  واإلنسانية،  والسالم  واخلري  احلق  فكرة 
رسالة إنسانية، فلقد )كانت هنضة احلسني  اجلزء األخري من العلة التامة 
الستحكام الدين، حيث إهنا فرقت بني دعوة احلق والباطل، وميزت أحد 
الفريقني عن اآلخر حتى قيل : )إن اإلسالم بدؤه حممدي وبقاؤه حسيني()12(
من  أنا  و  مني  :)حسني  حممد  النبي  لقول  تفسريًا  جاء  القول  هذا  وكأن 
لقد   ،)13() األسباط  من  سبط  حسني  حسينًا،  أحب  من  اهلل  أحب  حسني، 
ترتب عىل ذلك أن  الكوين، وقد  ببعده  صارت واقعة كربالء هي اإلسالم 
اىل  تذهب  أن  ينبغي  الفني  املستوى  عىل  الواقعة  أبعاد  الستلهام  حماولة  أية 
استجالء هذا البعد الكوين وهذا ممكن جدًا يف قصيدة احلداثة التي صارت 
حلظة كلية تستوعب الوضعية اإلنسانية يف شموليتها)14(، وهذا املفهوم هو 
ما دعى إليه أدونيس حتت عنوان )القصيدة الكلية(، التي تتخىل عن احلادثة، 
القصيدة  أو  اجلديد،  فالشعر  أن تكون شعر وقائع،  تتخىل عن  بذلك  وهي 
عىل  يقوم  إنه  حيث  الوصف،  وشعر  الصغرية  الوقائع  شعر  نقيض  الكلية 
كلية التجربة اإلنسانية، وبذلك يتخىل عن اجلزئية والتفكك البنائي، وكذلك 
والزخرفة  والتصوير  البالغة  عىل  تعتمد  التي  الشكلية  األفقية  النظرة  عن 
األفعال  تقديم  هو  ذلك  للشعر  األوســع  املفهوم  اىل  تذهب  اللغوية،إهنا 
كرسته  الذي  املفهوم  وهذا  اإلنساين،  املجتمع  يف  انعكاساهتا  مع  اإلنسانية 
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قصيدة احلداثة مثل نكوصًا عن التصور القديم للشعر عىل أنه تعبري صادر 
باطن  الباطن،  إىل  يغوص  احلديث  الشعر  احلساس،  الفوضوي  الفرد  عن 
األشياء، لرياها يف صفائها احلقيقي، انه يستغني عن الفكرة أو الصورة ألجل 
العاطفة و  أو  الفكرة  الشعري، كام يتخىل عن خطابية  الكون  احلصول عىل 
العام  املدلول  استعارة  النوع  هذا  حتت  ويدخل  عنهام)15(،  املبارش  التعبري 

للشخصية ليكون إطارًا عامًا يمأله الشاعر باملالمح املعارصة)16(.
أصحاب  )هواجس  ديوانه  يف  اإلمارة  عيل  يشتغل  التوصيف  هذا  بمثل 
احلسني  ( عىل حتقيق حداثة شعرية تقوم عىل انتخاب جمموعة شخصيات 
من واقعة كربالء، شخصيات كان هلا فعلها اإلنساين البارز، حيث خرج فعل 
تأخذ  اىل فضاء كوين واسع، ولكنها مل  الفردية  دائرة  الشخصيات من  تلك 
:)أبطايل  الشخصيات  تلك  عن  الشاعر  يقول  الشعري،  التناول  يف  حيزًا 
أو  التاريخ مرورًا رسيعًا،  مرَّ هبم   - – أصحاب احلسني  العمل  يف هذا 
الثورة   .. العام  ذابوا–تارخييًا- يف اخلرب احلسيني  ملاذا ؟ ألهنم   .. ربام عابرًا 
عنونة  اىل  الشاعر  عمد  ولذلك  كربالء()17(،  يوم  يف  وخالصتها  ومآالهتا 
نصوص الديوان بأسامء تلك الشخصيات، يف حماولة خللق بعد مجايل خاص 
تشرتك  آخر  جانب  من  ولكن  الشخصيات،  تلك  من  شخصية  كل  بفعل 
كل نصوص املجموعة–التي تبدو للوهلة األوىل أهنا تعمل بانفراد – بفعل 
واحد، حيث إن الشخصيات املنتخبة تعمل عىل حتقيق فكرة واحدة، أو إهنا 
تتساوى يف فعلها التارخيي، ولذلك كانت أصواتًا متعددة إزاء واقعة واحدة، 
وهلذا كان الشاعر حريصًا عىل التعامل معها بطريقة واحدة، ليحقق وحدة 
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عمله الشعري وكليته.
تقنية  املبارش  غري  الداخيل(  )املونولوج  عىل  الشعري  النص  معامر  يقوم 
تعبريية داخل اإلطار الرسدي الذي حيتوي العمل كاماًل ألجل تقديم ما مل 
يقله الرواة، بمعنى أن الشاعر هنا هو الذي يتحكم بعملية تقديم الشخصية 
تقديم  ألجل  هنا  املونولوج  ولكن  نفسها،  الشخصية  أو  املونولوج  وليس 
فإن  وبالتايل  التارخيي،  ببعدها  وليس  واإلنساين  الداخيل  ببعدها  الشخصية 
مقدرة النص الشعري عىل التامهي بالفعل اإلنساين تكون أكرب مما لو ذهب 
من  يرسد  هنا  الــراوي  ألن  املونولوج،  غري  أخرى  تقنية  اعتامد  اىل  النص 
التحديث  من  نمطًا  ليحقق  درامي)18(  بعد  ذي  مشهدي  تقديم  يف  الداخل 
الوقائع، فقد شاع ورود  إلقاء الضوء عىل شعرية  الذي يسعى إىل  الشعري 
بعض الوقائع بشكلها األول )النثري( عىل النحو الذي عليه واقعة كربالء 
وبالتايل توجب عىل النص تصعيد شعرية الرتاكيب املجاورة عرب آليات أو 
شعريتها  الواقعة  تكتسب  أن  إىل  يؤدي  )19(مما  التقديم  يف  يعتمدها  تقنيات 
التقنية  هذه  فإن  آخر  جانب  من  ولكن  هلا،  املجاورة  الشعرية  الطاقة  من 
اىل  الدراما  لغة  من  الشعر  بلغة  اقرتبت  األساس  بالدرجة  درامية  هي  التي 
حد كبري)20(، لذلك فإن علّيًا اإلمارة يقدم لنا شعرًا دراميًا، أو انه يعيدنا اىل 
الشكل األول للدراما التي كان الشعر صورهتا األوىل، حيث انه يقرهبا اىل 
املتلقي عرب صوره وموسيقاه )21 ( ويمكن أن نلمس البعد الدرامي يف الرسد 
يف طبوغرافيا النص الشعري الذي يقدمه الشاعر بشكل مشاهد يستقل كل 

واحد منها بفعله عن اآلخر.
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إن االختالف احلاصل بني ماترويه الشخصية يف مونولوجها وبني شكل 
الشاعر، فعىل سبيل  الدرامي يف نصوص  الشكل  الواقعة من اخلارج عمق 
املثال يف)هاجس( قيس بن مسهر الصيداوي يف حلظات النزول اىل األرض 

بعد أن يرمى من أعىل القرص نقرأ:
في الطريق الى األرض
أشعر أني أطير بأجنحة

من سنا
وأني أحلق في عالم الملكوت

وأصغي إلى الشهداء
ولألنبياء

يقولون هيا بنا
وأسمع همس الجدار

يرافقني: أنت أرفع
من كل هذي الدنا

سوف تهوي عليهم نهارًا جريحًا
وقلبًا بأقماره مؤمنا

الجدار رفيقي الى األرض
يعلنني بطال

بنبوءاته مثخنا
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في الطريق الى األرض
أحسست أني

أنا)22(
الشك أن الشخصية هنا شخصية حقيقية، ولكن الذي يف النص شخصية 
يوجد  حيث  الدرامية  القصيدة  يميز  )ما  وهو  باملونولوج  تتحدث  خيالية 
متكلم خيايل خياطب مستمعني خياليني، وحيث تكشف فيه شخصية ما عن 
مبارش  غري  رسم  عن  عبارة  فهو  حيوطها،  الذي  الدرامي  واملوقف  طبيعتها 
لشخصية ما أو أثر أديب مرتكز عىل حادثة واحدة تقدمه شخصية خيالية أو 
أو  أخرى  لشخصية  أو  للقارئ  يوجه  واحد  جانب  من  حديث  يف  حقيقية 
أن  أحس  الشاعر  أن  لوال  يكن  مل  األمر  وهذا   ،)23(  ) الناس  من  ملجموعة 
قادرة  الشخصية  أن  و  واالمتزاج،  االندماج  حد  )بلغت  بالشخصية  صلته 
– بمالحمها الرتاثية- عىل ان حتمل أبعاد جتربته اخلاصة ()24(، واملراد بتجربة 
الشاعر هنا هو الشعور بالشخصية بشكل مل يسبق قوله حيث تغيب املروية 
درامية،  شعرية  مروية  حملها  لتحل  النص،  هذا  عن  كاملة  بصورة  التارخيية 
قادرة عىل محل أضعاف الكم الداليل مما هو موجود يف الواقعة التارخيية ،إن 
فإنه  الروائي  الفن  املونولوج من  تقنية  يستدعي  هنا عندما  احلديث  الشاعر 
النصوص  من  النوع  هذا  يف  واحتياجه  الشخصية  استبطان  رضورة  يدرك 
اىل املكاشفة النفسية، ألن الشاعر احلديث بات يدرك أنه اليمكنه أن حييط 
بعامله دون وعيه أواًل لذاته، فالذات هنا تصبح حمورًا أو بؤرة لصور الكون 
وأشيائه )25(، ولذلك فإن اعتامد تقنية املونولوج حتقق هذا الرشط كام حتقق 
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التي  فالشخصية  وهكذا  املستعارة،  للشخصية  احلقيقي  أو  الفعيل  الوجود 
املرور، ولكنها  الواقعة مل متتلك ذاهتا يف كل ذلك  مرت بمنعطفات ما قبل 
تتمكن من امتالكها يف حلظة درامية عالية هي حلظة موت البطل الرتاجيدي 
الذي اليموت إال يف سبيل ما هو نبيل، فاملشهد الدرامي يف هذا النص يصل 
املونولوج  فان  .وهكذا  السقوط  حلظة  يف  وليس  االمتالك  حلظة  يف  ذروته 
الدرامي اليقدم لنا احلقائق جمردة، أو كام متعارف عليها، ولكن تلك احلقائق 
كثريًا ما ترتدي ثوبا ً جديدًا هو ثوب الشعر يف هذا النص، الشعر املسكون 
باخليال والصورة، وامليلء باخليوط غري املرئية التي عىل القارئ أن ينسج منها 
عن  بعيدًا  اليقف  هنا  الشاعر  ألن  الشاعر)26(،  إليه  يومئ  الذي  للعامل  ثوبًا 
الشعري  النص  يرهتن  أن  بني  الفرق  هو  وهذا  فيه،  يدخل  وإنام  موضوعه 
بالواقعة التارخيية ضمن زمنها اخلارجي، وبني أن يوِجد النص الشعري زمنًا 
جديدًا للواقعة، فالتاريخ هنا ليس هدفًا، وإنام هو وسيلة يتخذها الشاعر يف 
الديوان التعيد  اإلمارة يف هذا  إن نصوص عيل  النصية،  بناء واقعته  عملية 
أي يشء من الواقعة التارخيية بل هي جتعل من الشعر هدفًا مكافئًا هلا، ألن 
الشعر بطبيعته التخييلية حيرر الزمن من مكانه وجيعله أكثر اتساعًا، إنه حماولة 
البحث عن واقع بديل، واقع مل تتم روايته وهلذا فهو)أوفر حظًا من الفلسفة 

وأسمى مقامًا من التاريخ () 27(.
املقابل  اآلخر  البعد  الشاعر  يستحرض  البرصة(  )يف  املوسوم  النص  يف 
للبعد التارخيي يف شخصية )سليامن ( موىل اإلمام احلسني الذي أرسله اىل 
رؤساء األمخاس يف البرصة ليبلغهم رسالته ،كان املنذر بن اجلارود من بني 
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الرؤساء، فقام هذا األخري بتسليم رسول احلسني اىل ابن زياد فصَلَبه عشية 
الليلة التي خرج يف صبيحتها اىل الكوفة، حيث إن بحرية بنت املنذر كانت 
زوجًا البن زياد فخاف املنذر أن يكون دسيسًا منه فسلمه)28(، هذا ما تقوله 
البعد  البعد اآلخر يف اخلرب وهو  التارخيية، ولكن الشاعر يستحرض  الواقعة 
اخالقيًا  بعدًا  تطرح  الرسالة  إيصال  عىل  ترص  التي  فالشخصية  األخالقي، 
يسمو عىل الفعل التارخيي عىل الرغم من معرفتها بالنتائج التي سوف تكون، 
ولذلك نجد الواقعة النصية تبدأ يف حلظة التوصيل وليس قبلها، ألهنا حلظة 
الفعل الداخيل املؤَسس عىل مبدأ خارجي اليمكن اخلروج عليه، إهنا أمانة 
وعىل حاملها أن يقوم بتوصيلها، مهام كانت النتائج أواًل، وألن الرسالة من 

مرسل هو املبدأ نفسه ثانيًا:
هنا مقتلي

هنا ينطوي العمر في خطوٍة
لدٍم أعزلرِ

فكيف سأطرُق
يا كفُّ باَب الدجى

وعلى الباب موٌت جلّي
أفق أيها الموت من نومٍة ذئبٍة

فأنا ضيُفَك اآلَن
أحمُل في القلبرِ ضوًء يتيمًا

وعلى قدميَّ
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ُغباُر حروٍب من
الزمنرِ المقبلرِ

أفْق أيها الموُت
واستقبلرِ الزائرين

فإني رسوٌل
قطعُت الفيافي اليَك

بشوق الرسالةرِ والمرسلرِ
والبَد أن أوصل الصوَت

في عقر دارَك فردًا
ألن الرسالة

يا أجلي
من ولي 00)29(

مع  يتفق  بام  وتارة  يلّذ،  بام  )تارة  حتديده  يتم  الفني  العمل  مضمون  إن 
وتارة  والدين،  الفلسفة  ساموات  اىل  باإلنسان  يسمو  بام  وتارة  األخالق، 
الطبيعية  الناحية  بام هو مجيل من  الواقعية، وتارة  الناحية  بام هو صادق من 
املادية)30(، وعندما نقرأ النص السابق النخرج عن هذا التوصيف، فالشاعر 
أراد أن حيقق فعاًل مجاليًا يشتقه من فعل صادق من الناحية الواقعية وألجل 
بالشخصية  الذي سام  البعد األخالقي  انتخاب  اىل  الفعل عمد  حتقيق ذلك 
التارخيية، وحيث إن الشعر يسمو عندما حيقق وظيفته، ووظيفة الشعر هي 
أن يظل أمينًا لطبيعته، كانت وظيفة الشعر هنا يف استلهام دالالت الواقعة 
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التارخيية وليس يف إعادة تدوينها، وال شك ان االقرتاب من التاريخ والرتاث 
يتم بجاذبية احلرية كهّم  إنام  كمنجٍز حضاري وروحي وإبداعي يف داخله، 
واملساواة  والعدالة  احلرية  ملفهوم  فضاءات  عن  والبحث   ..... أســايس 
وهو  الشاعر  قناع  هنا  الشخصية  صوت  إن   ،)31( واالستقالل  والكرامة 
عىل  فالتأكيد  التارخيية،  الواقعة  تنتجه  الذي  اخللقي  السمو  هذا  مع  يتوحد 
بالنص  متثل  مجايل  لبعد  إطارًا  صار  التارخيي  املستوى  عىل  الرسالة  إرسال 
الشعري عىل مستوى األداء الفني، عرب أداء درامي قدمه صوت الشخصية 
فالنسق  معًا،  والنهاية  اإلنجاز  متثل  التي  ذروته  اىل  الصاعد  بالرصاع  متثل 
الدرامي هنا خيضع يف تتابعه لعوامل أشد تداخاًل وتكثيفًا من النسق الرسدي 
الذي يقدم التتابع بأشكال بسيطة متتد من الصدفة اىل الرضورة، إن النسق 
املحور  اىل  أقرب  فهو  ولذلك  وتبادالته  بتفاعالته  الرصاع  عىل  يعتمد  هنا 
أنجز  فسليامن   ،)32( األصيلة  الشعرية  باخلواص  إلتحامًا  وأكثر  االستبدايل، 
مهمته عرب موته، وإذا كانت نبوءة الشخصية قد حتققت يف فعل املوت)أفق 
أهيا املوت واستقبل الزائرين(، فإن نبوءة الشعر تتحقق يف عملية بناء الصورة 
ضيُفَك  فأنا  ذئبٍة،  نومٍة  من  املوت  أهيا  وظيفته)أفق  صميم  هي  التي  الكلية 
اآلَن، أمحُل يف القلِب ضوًء يتياًم، وعىل قدميَّ ُغباُر حروٍب من الزمِن املقبِل (.

يف نصوص أخرى يذهب الشاعر اىل استنطاق الشخصية قبل حلظة حتقق 
الفعل التارخيي، فيصبح النص الشعري عتبة من عتبات قراءة داللة الواقعة 
ببعدها الواقعي، وهلذا يتوجه املونولوج اىل اآلخر أو اخلارج وليس اىل داخل 
الشخصية، فالراوي هنا يقف بإزاء املتلقي ليرسد له وهذا ما نجده يف املشهد 
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الثالث من نص )مسلم بن عقيل(، ففي هذا املشهد )مسلم فوق قرص اإلمارة 
يتأمل الناس الذين جتمعوا حتت القرص (:

أرى يف الوجوه مالمح قد
مسحتها الرياْح

تواريَخ بعثرها الحقُد
تحت ظالل الرماْح

أرى في الوجوه
مواسَم من ندٍم

وبقايا صياْح
سأهوي عليكم شهابًا قتياًل 0.

يدًا حاولت أن تلمَّ الصباْح
أالمُس أيامكم في الردى

وأنثر أحالمكم في المدى
وأبصر خلف مالمحكْم

زمنًا من نواْح
و00.

الحسيُن هنا
والحسيُن هناك

وما بيننا
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أفٌق من جراْح)33 (
هكذا تذهب الرؤية الشعرية إىل استرشاف املستقبل عىل املستوى النيص 
املستقبل  من  القص  زمن  ابتداء  أو  القادم،  الزمن  اىل  بالرسد  الذهاب  عرب 
والبقاء فيه حتى هناية النص، واملستقبل النيص)الداخل( هنا يساوي الزمن 
الفعل  مستوى  عىل  واملستقبل(  واحلارض  الثالثة)املايض  بأبعاده  احلقيقي 
التارخيي)اخلارج(، فكام)إن ترتيب رسد األحداث يف الرواية وأولوية ذكرها 
هو جزء أسايس من تشكيل الرواية تشكياًل فنيًا()34( نرى هذا النص يتشكل 
عرب االعتامد عىل زمن الرسد اعتامدا كليًا، حيث اليمكن قراءة الداللة التي 
عىل  اخلاصة  زمنيته  تتأسس  مل  الذي  الواقعي  البعد  من  النص  إليها  يذهب 
اىل  الرؤية  متتد  املستوى  هذا  ففي  النيص،  املستوى  عىل  يقدم  الذي  النحو 
قد  مالمح  الوجوه  يف  )أرى  للواقعة  النهائية  الصريورة  اىل  أو  قادم،  هو  ما 
خلف  أبرص  الرماْح/  ظالل  حتت  احلقُد  بعثرها  تواريخ  الرياْح/  مسحتها 
وتركيبًا  حتلياًل  يمثل  هنا  األديب  النص  ألن  ذلك  نواْح(  من  زمنًا  مالحمكم 
مجاليًا لواقع كان الكاتب قد حلله وركبه قبل أن يرشع يف الكتابة، ولذلك 
اليمكن إعادته اىل الواقع مرة ثانية وإن كان تعبريًا عنه)35(، فنحن وبسبب 
معرفتنا بالواقعة الفعلية عىل املستوى التارخيي الواقعي نعلم متامًا ما حتدثت 
به الشخصية وهذا العلم ما كان ليسمح للنص أن ينجز شيئًا لو كان الشعر 
هنا شعر وقائع، ولكننا هنا أمام )زمن نفيس ( يقوم عىل اإلحساس باألشياء 
وتقديمها بأداء مونولوجي، فالزمن هنا هو ما يوجد يف ذهن الشخصية يف 
حيث   ،) )تنبؤًا  هنا  الزمن  استخدام  نعد  أن  اليمكن  ولذلك  الرسد،  حلظة 
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اشتعلت  كومضة  الشخصية  ذهن  يف  كانت  التي  تلك  إال  حكاية  التوجد 
لتيضء ما هو واقع ضمن إطارها، إهنا حكاية أشبه ما تكون بالتداعي احلر، 
أو أسلوب )تيار الوعي( الذي يتم الرتكيز فيه عىل )ارتياد مستويات ماقبل 
للشخصيات()36(،  النفيس  الكيان  عن  الكشف  هبدف  الوعي  من  الكالم 
بن  فهذا صوت هانئ  العمل،  داخل هذا  نجده يف نصوص كثرية  ما  وهذا 
عروة يعدل من ضمري املتكلم اىل ضمري املخاطب يف التفات داخل مونولوج 

الشخصية ليحقق بعدًا يمتد يف زمن نفيس بعيد:
فيا أيها الجسد الشيخ

سبعون عامًا
وأنت ُترى فارسًا يرتدي موته

في الصفوف
تكور سالحًا وكلمَة ضوء
تقّض مضاجَع هذا الظالم

وال تبتئس
فالشموس لها غيبٌة

وكسوْف
فذي كوفة أنت كل الحروف بها

فكيف سنقرُؤها
حين تسقط منها

الحروف00؟)37 (
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الداخل  الشخصية من  إليه  تتوجه  الطاء(  هنا يكون اجلسد خماَطبًا)بفتح 
وختاطبه عرب تقنية )االلتفات( و تسترشف الزمن القادم الذي سوف يكون 
بعد غيابه )فذي كوفة أنت كل احلروف هبا فكيف سنقرؤها حني تسقط منها 
احلروف( الشخصية هنا وعرب ضمري املتكلم باقية بعد غياب اجلسد بداللة 
)السني(، ولعلنا نجد يف هذا االنشطار بني صوت الشخصية وهو )الداخل( 
النفيس واجلسد الذي يمثل )اخلارج( املادي تأكيدًا عىل القيمة املعنوية التي 
الروحي  بقاء  ألجل  املادي  فناء  أو  اجلسد(،  )الــروح/  الثنائي  هذا  يقدما 

.  واستمراره، وهذا جانب مهم من جوانب ثورة اإلمام احلسني
مقابل الذهاب بالزمن اىل األمام فان قساًم من النصوص الشعرية تذهب 
اىل توظيف تقنية االسرتجاع الزمني لتكون الواقعة الشعرية أكثر استجالء ملا 
يؤطر الواقعة التارخيية، ففي املشهد الثالث من النص املوسوم باسم حبيب 
 بن مظاهر األسدي، يتذكر حبيب حادثًا يف صباه حني رأى اإلمام احلسني
 ستكون لك  طفاًل يلعب فأزاح عن طريقه الرتاب، فقال له رسول اهلل 
وقفة معه، فيتأسس هذا املشهد عىل اسرتجاع الشخصية )حبيب( للحدث 

الذي ينجز عىل املستوى اخلارجي:
يا تراب الطفولة

تعود إلينا حكيمًا
ُيضيُء فضاء الكهولة

وتمتّد فيك جذوُر النبوءةرِ
والوعدرِ
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والكلمات النبيلة
ستنصره ياحبيْب

ولو في زمان غريْب
تزيح تراب الهموْم
وُتطَعُن000 ُتطَعُن

ثم تقوم)38(
ومثل هذا نجد صوت )أسلم التركي ( وهو يسترجع يومًا اشتراه 

فيه اإلمام الحسين  وجعله كاتبًا:
مضت كل تلك السنين

سحابة تقوى
وضوء شموع

وأتقنت في ظل وجهك
فن الكتابة

أتقنت فن الخشوع)39(

ب–الحوار/درامية التماهي :
حيث  املوضوعية  العنارص  من  بالكثري  احلديث  العريب  الشعر  حفل  لقد 
حوارية  شعرية  أصوات  منها  متعددة  شعرية  أصوات  نسيجه  اىل  )دخلت 
الشعر من  ينقل هذا  مل  أن ذلك  إال   ... بنيوية  تنويعات  وموضوعية، وقدم 
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خاصيته املركزية بوصفه شعرًا غنائيًا يمنح فرصة كبرية حلضور الذات واألنا 
الشعرية إىل فضاء مغاير هو فضاء الشعر املوضوعي حيث خيبو أو يتالشى 
الشعرية يف  األنا  بحالة  نسميها  أن  يمكن  الشعرية وتربز حالة  األنا  صوت 
درجة الصفر كام نجد يف بعض أنامط الشعر الدرامي()40(ومن ثم فإن جلوء 
الشاعر اىل البناء الشعري املركب ليس نوعًا من اإلغراب أو احلذلقة الفنية 
وإنام هو استجابة لرضورة التعبري عن الرؤية احلديثة التي مل تعد خيطًا شعوريًا 
بسيطًا وواضحًا مثلام كان يف املايض وكام يرى أدو نيس أن قصيدة احلداثة مل 
تعد جمرد خيط نفيس أو فكري أو جمرد سطح انفعايل، ولكنها أصبحت نسيجًا 
حضاريًا يتداخل فيها إيقاع الذات وإيقاع العامل)41 (.ولذلك كان اللجوء اىل 
احلوار بجميع أشكاله بمثابة الفضاء املفتوح الذي يستطيع الشاعر أن يقدم 

فيه كل مايريده.
يف النص املوسوم )يف البرصة( يعمد الشاعر اىل تقنية درامية تعمق فعل 
الرصاع داخل الشخصية التي جيرد منها هاجسًا ليكون مقابل صوهتا الذي 
يتمثل بأبيات شعر من قصيدة قيلت يف موقعة اجلمل، وبالتايل يكون احلوار 
هنا بني الصوت الذي يكون صوت امرأة هذه املرة وبني اهلاجس الذي يقف 
اإلمام  فعندما حيمل سليامن رسالة  درامي واضح،  توتر  الصوت يف  مقابل 
هلا  كان  حيث  املنقذ  بنت  ماريا  بيت  اىل  هبا  يذهب  البرصة  اىل    احلسني 
جملس جيتمع فيه من يغلب عليه حب عيل بن أيب طالب، وعندما تسمع 
أبياتًا البنة عمها يف حرب اجلمل حيث خرجت  ماريا رسالة اإلمام تتذكر 
تطوف يف القتىل فوجدت ابنني هلا قد قتال قبل وصول اإلمام عيل وكان 
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قد قتل زوجها وأخوان هلا :
صوت الشاعرة:

)شهدت الحروب فشيبنني فلم أَر يومًا كيوم الجمْل(
هاجس ماريا؛

رملتنا الحروْب
فبدونا نثير األسى في النفوسرِ

كأنا.
غروْب)42(

حماولة  يف  الشاعرة  قناع  تلبس  التي  الشخصية  بني  احلوار  هذا  ويستمر 
التي حدثت، وبني  والفتنة  آخر هو حرب اجلمل  تارخيي  فعل  الستحضار 
اإلمام  رسالة  تضمنتها  التي  اجلديدة  الواقعة  باجتاه  يذهب  الذي  اهلاجس 
احلسني التي حتذر من تكرار الفتنة، فقد جاء يف هذه الرسالة (وقد بعثت 
رسويل إليكم هبذا الكتاب وأنا أدعوكم اىل كتاب اهلل وسنة نبيه، فان السنة قد 
أميتت، والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قويل أهدكم اىل سبيل الرشاد()43(:

صوت الشاعرة:
)أضرُّ على مؤمٍن فتنًة وأقتله لشجاع بطْل(

هاجس ماريا:
وما هذه فتنة

أو خروجًا على سيٍد عادٍل
أو بقايا ذنوْب
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ولكنها وثبٌة للتقى
فلعّل الذي ضاع من أمرنا أن يؤوْب)44(

إن احلوار هنا يبقى حوارًا داخليًا، حيث إن الصوت واهلاجس يسكنان 
هذا  اىل  أدى  الشخصية  تلك  داخل  احلاصل  الــرصاع  ولكن  الشخصية، 
االنشطار، إن التعبري الشعري هبذه التقنية يرشد من منطقة الذاتية اىل منطقة 
عىل  عالمة  الشعري  العمل  داخل  األصوات  تعدد  إن  حيث  املوضوعية، 
التوتر  ارتفعت درجة  الشاعر)45(، وكلام  لتصور وفكر  موضوعيته وتكثيفه 
واحلوارية يف العمل الشعري كان ذلك مدعاة لتعدد مستويات اللغة، ففي 
عن  خيتلف  لغويًا  مستوى  هبا  املستشهد  الشعر  أبيات  متثل  السابق  املجتزأ 
العمل  الشعري وإن كانت تلك األبيات جزًء من  اللغوي للعمل  املستوى 
ذلك أن )األسلوب الدرامي تتجىل فيه أساسًا تعدد األصوات واملستويات 

اللغوية، وترتفع درجة الكثافة نتيجة لغلبة التوتر واحلوارية فيه()46(.
يف املشهد اخلامس من نص برير بن خضري يستجيل الشاعر بعدًا إنسانيًا 
جامعًا للصفة التي عليها احلسني وأصحابه يف يوم عاشوراء، عرب حوار 
درامي تتصارع فيه إرادتان ،ويكون احلوار بني صوت كعب بن جابر- الذي 
كعب  رجع  )فلام  النوار،  صوت  كان من معسكر أعداء احلسني–وبني 
بن جابر قالت له امرأته، أو أخته النوار بنت جابر : أعنت عىل ابن فاطمة، 
وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظياًم من األمر واهلل ال أكلمك من رأيس كلمة 
الواقعة  بعد  قاهلا  لكعب  أبيات  استحضار  عرب  احلوار  ويكون   ،)47() أبدًا 
أنه  يف  الدرامي  بعده  اىل  باإلضافة  احلوار  هذا  أمهية  وتأيت  النوار،  وصوت 
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سجل لنا صورة األصحاب من وجهة نظر اآلخر الذي هو هنا صوت كعب 
يف بعديه التارخيي والنيص :

صوت كعب:
ولم تر عيني مثلهم في زم���انهم وال قبلهم في الناس إذ أنا يافُع

أشد قراعًا بالسيوف لدى ال��وغى أال كل من يحمي الّذمار مقارُع
وقد صبروا للطعن والضرب حّسرًا وقد نازلوا لو أن ذلك ن��افُع

صوت النوار:
وها أنت تمدحهْم

ترفُع أسماءهم في القراْع
ولم تَر عينك مثلهم حّسرًا

في الثبات على أمر ربهم والدفاْع
وهم قلة آمنوا فاستجاب لهم ربهم
فغدوا كالمصابيح في أفقه ُيشرقون

وذاك هو االنتفاْع
وأنت عشقت ظالم المنى

فابحث اآلن عن نور وجهك
وجهك في ساحة الحربرِ

ضاْع..!)48(
يذهب نص احلر بن يزيد الرياحي إىل أقىص درجات احلوار الدرامي عرب 
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استثامر طاقة الرصاع الكامنة داخل نفس احلر قبل مرحلة التحول)49( ليصري 
اهلاجس هنا هو الرصاع نفسه يف مرحلة ما قبل الواقعة، أما بعد الواقعة فيكون 
اهلاجس منولوجًا داخليًا يتساوى مع املونولوجات يف النصوص األخرى، 
 ) إن هذا النص حييلنا بقوة اىل الفصل األول من مرسحية)احلر الرياحي
التي كتبها عبد الرزاق عبد الواحد وذلك للمشرتكات الكثرية بني النصني، 
يف  أم  التارخيية،  الشخصية  يف  الدرامية  األبعاد  استثامر  مستوى  عىل  سواء 
فكام  الشعري،  األداء  بخاصية  يشرتكان  اللذين  للنصني  التعبريية  اخلاصية 

اشتغل نص املرسحية عىل الرصاع الداخيل للشخصية:
هاهي الشمس تنهُض

والناس تنهُض
والكلمات القليلة تنهُض

تنهُض أحرفها كالعماليقرِ عمياء مجنونًة
تتخبُط بين حناياك

أي الطريقين أوضْح؟)50(
يأيت نص عيل اإلمارة ليشتغل يف املنطقة نفسها، وبالطاقة الشعرية نفسها، 
إن الشعر هنا خيضع لفعل املرسحة، وبالتايل يكون خاضعًا ملتطلبات الفعل 

الدرامي، إنه بشكله الكامل هنا أكثر قربًا اىل فضاء املرسح:
إلى أين يا ُحرُّ يفضي بقلبك

هذا النداْء0.
وكيف تنال الجناَن وأنت تحاوُل
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سدَّ الطريق على األولياْء
وهبَك سلبت من األرضرِ وجهًا نبيًا

فكيف ستسلُب وجه السماْء؟!)51(
وهكذا يعتمل الرصاع داخل نفس الشخصية، الرصاع بني البقاء عىل هذا 
املوقف وبني التحول اىل موقف مضاد له متامًا حتى يصل هذا الرصاع ذروته 
الفعل  وليتحول  املقابل  املوقف  اىل  الشخصية  بتحول  ويتوج  املوقفني  بني 

الدرامي بعد ذلك اىل هاجس واحد : للدماْء
وحدها أن تقوَل الخطاْب

وأن يستفيَق زمان على وهجها
فتكون لكل سؤاٍل جواْب

للدماء وحدها
أن تقوْل

بأّنا نهضنا لنعصَم إرث الرسوْل
من أن يزوْل)52(

إن النهاية هنا تساوي احلل يف البناء املرسحي، حيث مل يعد هنالك رصاع.
ثالثًا- في بالغة الصورة

املنتجة  الداخلية  الطاقة  ألنه  الشعر،  خصائص  أخص  التصوير  يمثل 
والكناية  واالستعارة  املجاز  من  البالغية  توابعهام  بكل  التوقع  أو  للتوهم 
إن  العام،  باملفهوم  شعرية  صورة  هو  ملا  حيسب  الشعر  أن  حتى  والتشبيه، 
الصورة )يف أبسط معانيها رسم قوامه الكلامت، إن الوصف واملجاز والتشبيه 
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يمكن أن ختلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن تقدم إلينا يف عبارة أو مجلة 
يغلب عليها الوصف()53( وهذا ما انامز به الشعر العريب احلديث عن الشعر 
العريب القديم ألنه يتشكل من أرساب من الصور املتتالية واملرتاكمة بحيث 
اىل  الباحثني  العديد من  يصعب فصل واحدة عن األخرى، ولذلك ذهب 
أن البداية احلقيقية لثورة الشعر العريب احلديث مل تكن يف التمرد عىل شكل 
العمود يف نظام اخلليل العرويض وإنام هي يف الصورة، إن الصورة هي التي 
الشعرية  الصورة  لغة  اإلحالية، ألن  بعيدًا عن  اإلحيائية  طبيعته  الشعر  متنح 
ليست لغة عادية، أي أهنا غري خاضعة للمعنى العريف بل تنفتح عرب اإلحياء 
الثابت يف  عىل كل الدالالت التي يقصدها الشاعر، ولذلك كانت العنرص 

الشعر كله ،وهي املعيار يف احلكم عىل جتربة الشاعر باألصالة .
من  رئيسًا  مفصاًل  الصورة  متثل   )   احلسني  أصحاب  يف)هواجس 
يف  القارئ  ملخيلة  صادمة  تكون  الغالب  يف  ألهنا  الشعري،  املنجز  مفاصل 
عديدة،  بأشكال  صوره  بإنجاز  قام  الشاعر  أن  كام  وتضاداهتا،  جتريدها، 
الشعري  النص  مساحة  كامل  تفرتش  كلية  صور  األغلب  األعم  يف  وهي 
– كام سوف نبني–ولكننا مع ذلك نجد صورًا جزئية بأشكال متعددة فعىل 
املثال عندما نقرأ صوت مسلم بن عقيل خياطب الكوفة :)أملح فوق  سبيل 
بالعامل،  الذات  عالقة  فيها  تتمثل  صورة  نجد  ص9(  تتعرى  أزمنًة  بيوتِك 
تلك العالقة التي تتعدى شكل احلوار املجرد اىل األماكن البعيدة يف الذات 
اإلنسانية، إن الصورة هنا يف بعدها الوصفي وإحياءاهتا تنفتح عىل ميتافيزيقا 
الكيان اإلنساين حسب تعبري أدونيس، أما صورة طوعة وهي تعاتب ولدها 
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الذي وشى بمسلم بن عقيل:)ُتوِقُد يف قلِب أمَك مزرعًة من عذاب ص22( 
البعد  إنشاء  يف  مزرعة(  )توقد/  املتضادات  بني  اجلمع  عىل  تعتمد  فإهنا 
اإلحيائي الذي يريده الشاعر، أما قيس بن مسهر الصيداوي فيأيت صوته من 
الطريق بني الكوفة واملدينة املنورة عرب صورة الختلو من بعد رسيايل يعتمد 
حلَم  وأنفُض  كاهيل،  عن  الريَح  أضُع  واملكاين:)هل  الزماين  البعدين  عىل 
يف  عميقًا  تذهب  الرتاسل  من  صورة  يف  أو  ص30(،  مقلتي  عن  املسافاِت 
كانت  ولذلك  إليها،  الوصول  عن  املألوفة  اللغة  تعجز  منطقة  اىل  الوجدان 
يف  أو  ص31(،  برص  ومرمى  شهقة،  بعد  )54()عــىل  اإلستعارية  اللغة  هذه 
أما  العقبة، حني نطلق من موهتا رقبْة ص35(،  تناص واضح:)هكذا نعرب 
نزول  كصورة  فتكون  البرصة  من  وأصحابه  ثبيط  بن  يزيد  خروج  صورة 
املسيح عن صليبه عند بدر شاكر السياب، فيسمع العويل وهو يعرب السهل 
القاع()55(، فاملدينة  السفينة وهي هتوي اىل  املدينة مثل حبل يشد  بينه)وبني 
هي القاع، واملدى حبل قصري:)املدى ضيٌق، واحلياة دفينة، فكيف سنخرُج 

من قاع هذي املدينة العيون قيود حتارصنا، والقلوب سجينة ص49 ( .
ولكن  متنوعة  أشكااًل  نرصد  أن  يمكن  الكلية  الصورة  مستوى  عىل 
الوصف  عليها  يغلب  ومجل  عبارات  يف  تنجز  أهنا  الصور  عىل  الغالب 
للحقيقة  متقن  انعكاس  من  أكثر  شيئًا  خيالنا  إىل  توصل  ولكنها  اخلالص، 
اخلارجية)56( بوصفها تعتمد عىل صوت النموذج اإلنساين، فصورة صورة 
اإلمام احلسني التتجزأ، ألهنا صورة وصفية كلية، تتداخل فيها معطيات 
البالغة مع الوصف واحلركة يف عملية االنتقال بني أجزائها، وهذا مايرسمه 
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التقدم  الشاكري من غالمه )شوذب(  يطلب عابس  اآليت عندما  النص  لنا 
للقتال بني يدي احلسني حتى حيتسبه:

تقدم إليْه
وخذ قمرًا نازفًا من سنا مقلتيْه

تقدم إليْه
واستحم بنهر الشجاعة بين يديْه

وقّرب فؤادك من نبضه النبوي
وحّدْق ملّيًا بهرِ

سترى أبويْه
وسوف ترى تحته األرَض ولهى بهرِ

تقّبُل من لهفٍة قدميْه
وانظر ألكتافهرِ سترى

خفقات النجومرِ
وعبَء الرسالة يزهو عىل منكبيْه )ص83-82(.

إن الصورة هنا هي الشعر نفسه ،إذ اليمكن بأي حال من األحوال اقتطاع 
أي مكون منها، وهذا األمر يرجع اىل الشكل اإلشاري للصورة، وهو شكل 
شاع مع شعر التفعيلة عىل نحو خاص،ألن بناء هذا الشعر رسيايل تتداعى فيه 
التجربة  باملتعرجات، ومنحنيات اخلواطر واألفكار، إن  احلوادث، ويمتلئ 
يف هذا النوع من الشعر ال يمكن حرصها يف املسموع واملرئي من األشياء، 
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وإنام تعتمد عىل ذخرية الشاعر ومقدرته )57( يف االستمرار يف تشييد الصورة 
الكلية ،وهكذا فإن صورة احلسني التكتمل إال بقراءة النص كاماًل، ألن 
فإن  الصورة ونقصاهنا، ولذلك  ثلم  يعني  النص  عبارة من  أو  سقوط مجلة 
العمل الشعري،   تأيت عىل هذا الشكل عىل طول  صورة اإلمام احلسني 
ذلك ألهنا صورة يرسمها وجدان نقي يتمثل يف أصحابه فهذا صوت زهري 

بن القني يقول:
إمام يصلي بآمالنا

وعلى وجع تسبيحهرِ
يصّلي المدى

واقف في الطفوف
شراَع خلود.. له تستجيب الرياح

ومناَر هدى )ص 108 (
يف صور أخرى من هذا النوع يذهب الشاعر اىل استثامر البعدين الزمني 
املكاين يف عملية التشكيل فصورة مسلم بن عقيل وهو حمارص يف الكوفة تقوم 
عىل البعد الزمني، أي استثامر قيمة الزمن النفيس يف تكوين مالمح الصورة :

تدور عليك الدوائُر
حتى يضيق الزماْن

لماذا تداعى جدار الوالءرِ
وأين اختفت كل هذي الحشود

فيا أيها الراكباْن
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أنزال السرج من فوق ظهر الزماْن
وبيعا حصاني

وقوال لفجركما أن يعود
فالمدى ها هنا

نهاٌر كسيٌح
وليل جباْن)58(

الصورة هنا استعادة حديثة لصورة قديمة يف الشعر العريب، إهنا تستعيد 
عرب عملية التناص صورة الفارس الذي يرتجل عن صهوة الزمن، تلك هي 
فانزال(،  املوت  دنا  رحيل  صاحبي  )فيا  صيحته  يف  الريب  بن  مالك  صورة 
وهكذا هي صورة زهري بن القني عندما تقع عىل صورة أيب حمجن الثقفي أو 
صورة جعفر بن علبة احلارثي عرب اخلروج من فضاء املكان، حيث إن خروج 
زهري من سجن النفس ساوى خروج أيب حمجن من فضاء السجن اىل ساحة 

احلرب عرب تناص خفي اليكاد يرى:
تغير حتى الهواء

وصار نشيدًا
وقلبك يا باذل النفسرِ

صار فضاًء جديدًا
إيهرِ

يا امرأًة من غبار التمني
قربي مربط الخيل مني
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وفّكي مداي فإني
سأمضي الى قدري

ناصرًا أو شهيدًا )59(
خيتزنه  الذي  املوروث  عىل  قيامها  من  تتشكل  إنام  الصورة  هذه  مثل  إن 
الشاعر يف الالوعي ولكنه يكون حارضًا يف حلظة الكتابة ال سّيام وأن البعد 
النفيس حارض هنا بقوة، إن املوروث هنا يكون موروثًا وجدانيًا تتشكل فيه 

خميلة الشاعر الصانعة هلذا النوع من الصور الشعرية :
هو العشق باٌب

لساحرِ التقى واإلباْء
هو العشق

مرقى الدماْء )60(
يف هذه الصورة يكون العشق بابًا مرشعًا عىل سوح من نوع آخر، إهنا سوح 
للتقى وهي إشارة واضحة اىل بعد صويف تغلغل يف أجزاء الصورة، ليحيل 
عملية الوصف اىل إشارة وإحياء، وليكون املكان املوصوف أكثر اتساعا من 
كل مرجعية أو إحالة، حيث التوجد حدود يمكن أن حتد سوح التقى، إن 
العملية هنا أبعد من جمرد استعارة أو فعل بالغي ،إهنا عملية وصف املكان 

املحسوس بام هو جمرد
هو العشق باب الى الملكوْت

وصوت يناجي جوانحنا
في األعالي
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وينعتنا بأعز النعوْت
يريدون إطفاء نورك يا ربُّ

في كل خفقةرِ قلب
فكيف السكوْت؟

ففي ذروة العشقرِ
أشعُر

أني أكابُد
بين يديْك

إنها فرصة لعناق السنا
وارتقاء المنى

فكيف تفوْت)61(
يف صور أخرى نلمس نوعًا من التامهي بني بعدي الزمن واملكان :

إيهرِ
ما أجمل الموَت تحَت القباْب

وما أجمل الموَت
حين يكون

دعاًء مجاْب
فرأسي إذن سيكون هنا

ثريا معلقًة في فضاء الزمان)62(
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فضاء  يف  وليس  الزمان  فضاء  يف  معلقة  املصلوب  عفيف  ابن  رأس  إن 
خالل  من  اإلحياء  فعل  صّعد  ببعضهام  البعدين  متاهي  عملية  وإن  املكان، 
هذا  ومثل  واحدة  حلظة  يف  الزمكاين  الفضاء  داخل  الرأس  صورة  حركة 

التوصيف يصدق عىل صور كثرية:
لوجهك ربي تسامى دمي

وجعلت من الصبر مهرا
لوجهك أطلقني الضوُء في

ساحة الليلرِ فجرا
وصارت يدي مرتقى للبطولةرِ

أصبحُت حشد أسوٍد
وحّلَق قلبي في غابة الموترِ

صقرا
فإن مّر موٌت قصيٌر
سأعبُر نحو بهائك
محتشدًا بالشهادة

حّرا )63(
دالليًا  منتجًا  منها  جعلت  التي  الشعرية  بالعالقات  حتتشد  الصورة  إن 
هذه  يف  املفردات  إن  الديوان،  عليها  يشتغل  التي  املساحة  كامل  يستوعب 
عريف  هو  ما  كل  عن  وتبتعد  بامتياز  شعري  هو  ملا  إال  التستجيب  الصورة 
وهكذا يمكننا أن نقرأ هذه املركبات)ساحة الليل /أطلقني الضوء/ موت 
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بن  ملسلم  صــورة  طوعة  ترسم  أيضًا  وهكذا  بالشهادة(،  قصري/حمتشدًا 
واحلارض  باملكان  الزمان  فيه  يتداخل  صوريًا  مشهدًا  ترسم  بل   ،عقيل
باملستقبل عندما تركض املدينة خلف رساب، واملادي باملجرد عندما تكون 
املنطقية  احلقائق  وتنقلب  ظل،  للشك  يكون  ومضيعة،أو  مغدورة  الشمس 
اىل حقائق شعرية عندما يكون آدم ضلعا من حواء، الصورة هنا ليست جمرد 
نتاج للوعي املألوف بالعامل العقيل املوضوعي، ذلك العامل الذي يفصل بني 

الذات واملوضوع، إهنا نتاج مبارش للروح التي تقيم احلوار مع العامل:
غريَب الخطى حائَر النظراترِ

وقفَت ببابي
فألقيَت ظاًل من الشكِّ فوق ترابي

ولما لمحُت على وجهَك الشمَس مغدورًة
ومضيعًة في األزقةرِ

أدركُت عمق األسى
ورأيت المدينَة

تركُض خلف سرابرِ
وآويُت قلبَك أضالَع صدري

ولكّن ضلعًا تساقط مّني
فأسلمني لمهبِّ اغترابي)64(
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their  time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
vicinity, in time, the research stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered .

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with the journal for the first time, so it is to manifest whether the actual 
research submitted to a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the project, scientific or 
nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.
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